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لثانوية عينة من طالب املرحلة ا : الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها باإلجناز األكادميي ومستوى الصحة النفسية لدى عنوان الدراسة

 مبحافظة الليث .

 أهداف الدراسة : 

 التعرف على مستوى كل من الضغوط النفسية املدرسية واإلجناز األكادميي والصحة النفسية.  -1

الدرجة  –الدرجة الكلية ( وكل من  اإلجناز األكادميي )األبعاد  –التحقق من وجود عالقة بني الضغوط النفسية املدرسية  )األبعاد    -2

 .الدرجة الكلية ( –الكلية ( والصحة النفسية )األبعاد 

 (الدرجة الكلية ( والصحة النفسية )األبعادالدرجة الكلية –التحقق من وجود عالقة بني اإلجناز األكادميي )األبعاد  -3

 التحقق من وجود فروق يف كل من الضغوط النفسية املدرسية واإلجناز األكادميي والصحة النفسية تبعًا للصف الدراسي . -4

 الضغوط النفسية املدرسية يف كل من اإلجناز األكادميي ومستوى الصحة النفسية  التحقق من وجود فروق بني مرتفعي ومنخفضي -5

 ث املنهج الوصفي االرتباطي املقارن ، فهو يتناسب مع طبيعة الدراسة احلالية .حاستخدم البا منهج الدراسة :

 ة بإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الليث ( طالبًا من املدارس الثانوي424مت إجراء الدراسة على عينة مكونة من ) عينة الدراسة :

مقياس ، ( 2111مقياس اإلجناز األكادميي ، إعداد الباحث )، ( 2111مقياس الضغوط النفسية املدرسية ، إعداد الباحث )أدوات الدراسة : 

 ( 1992الصحة النفسية للشباب ، إعداد القريطي والشخص )

(  t – test)    طات احلسابية ، االحنراف املعيارية ، النسب املئوية ، معامالت ارتباط بريسون ، اختبار مت استخدام املتوس  األساليب اإلحصائية :

 ( . Scheffe( متبوعًا باختبار ) ANOVA، حتليل التباين احلادي ) 

 نتائج الدراسة : 

 العام املتوسط بلغ حيث،  رجة متوسطةبددبلغ مستوى كل من الضغوط النفسية املدرسية و اإلجناز األكادميي والصحة النفسية  -1

 (. 91,11)   النفسية وللصحة  ،(  92,19)   األكادميي ولإلجناز ،( 121،  49) املدرسية النفسية للضغوط من لكل

 –( بني درجات الضغوط النفسية املدرسية ) األبعاد 1,11و 1,15توجد عالقة ارتباطيه سالبة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى ) -2

 الدرجة الكلية ( لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث  –درجة الكلية ( واإلجناز األكادميي ) األبعاد ال

 –( بني درجات الضغوط النفسية املدرسية ) األبعاد 1,11و 1,15توجد عالقة ارتباطيه سالبة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى ) -3

 الدرجة الكلية ( لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث . –اد الدرجة الكلية ( والصحة النفسية  ) األبع

الدرجة الكلية (  –( بني درجات اإلجناز األكادميي ) األبعاد 1,11و 1,15توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -4

 فظة الليث .الدرجة الكلية ( لدى طالب املرحلة الثانوية مبحا –والصحة النفسية  ) األبعاد 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الضغوط النفسية املدرسية و اإلجناز األكادميي بني أفراد عينة الدراسة ترجع  -5

 ملتغري الصف الدراسي .

نوي  ( يف الصحة النفسية  بني طالب الصف األول ثانوي وطالب الصف الثاني ثا1,15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -9

 لصاحل طالب الصف الثاني الثانوي  .

( بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية املدرسية ومتوسطات درجات 1,11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -7

 منخفضي الضغوط النفسية املدرسية  يف اإلجناز األكادميي لصاحل منخفضي الضغوط النفسية املدرسية 

( بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية املدرسية ومتوسطات درجات 1,11لة إحصائية عند مستوى )وجود فروق ذات دال -4

 منخفضي الضغوط النفسية املدرسية  يف الصحة النفسية لصاحل منخفضي الضغوط النفسية املدرسية  

ام مبصادر ضغوط الدراسة وتقليلها لدى الطالب ، عدد  من التوصيات اليت من شأنها  االهتم يف أخر الدراسة مت تقديم   التوصيات : 

 واالهتمام برفع مستوى كل من اإلجناز األكادميي والصحة النفسية لديهم .
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ABSTRACT 
Title of the study: school stress and their relationship to academic achievement and the level of mental health among a 

sample of high school students Laith province. 

Objectives of the study: 

1 - identify the level of each of the psychological pressures of school and academic achievement and mental health. 

2 - Verification of the existence of a relationship between the stress of school (dimensions - the total score) and all of 

the academic achievement (dimensions - the total score) and mental health (dimensions - the total score). 

3 - verify the existence of a relationship between academic achievement (dimensions - the total score) and mental 

health (dimensions - the total score). 

4 - Check for differences in each of the psychological pressures of school and academic achievement and mental health 

according to the classroom. 

5 - Check for differences between Mrtfie and low-stress school in both academic achievement and the level of mental 

health. 

Approach to the study: The researcher used the descriptive method a linking comparative, it is commensurate with the 

nature of the current study. 

Study Sample: The study was conducted on a sample of (424) students from secondary schools Educational 

Department Laith province. 

Study Tools: 

1 - a measure of school stress, prepared by the researcher (2111) 

2 - a measure of academic achievement, prepared by the researcher (2111) 

3 - measure of the mental health of young people, and person preparing Alqraiti (1992) 

Statistical methods: the use of averages, standard deviation, frequency, percentages, Pearson correlation coefficients, 

test (t - test), analysis of variance atheist (ANOVA) followed by a test (Scheffe). 

The results of the study: 

1 - - The level of each of the psychological pressures of school and academic achievement and mental health Bddrjh 

medium, where the overall average for each of the psychological pressures of school (49 121), and academic 

achievement (92.19), and mental health (91.11). 

2 - There is a negative correlation inverse statistically significant at a level (1.15 and 1.11) between the degrees of 

stress school (dimensions - the total score) and academic achievement (dimensions - the total score), except after the 

daily duties and activities associated with high school students Laith province. 

3 - There is a negative correlation inverse statistically significant at a level (1.15 and 1.11) between the degrees of 

stress school (dimensions - the total score) and mental health (dimensions - the total score) at the high school students 

Laith province. 

4 - There is a positive correlation statistically significant at a level (1.15 and 1.11) between the degree of academic 

achievement (dimensions - the total score) and mental health (dimensions - the total score), except after the acceptance 

of self and the shortcomings of organic high school students Laith province. 

5 - there is no statistically significant differences in each of the psychological pressures of school and academic 

achievement among members of the study sample due to the variable of the classroom. 

9 - There are differences of statistical significance level (1.15) in the mental health and yet the ability to recruit and 

potential energies in the work of the saturated secondary students of the first row and second grade students, secondary 

students for second grade secondary school. 

7 - There are differences of statistical significance level (1.11) between the mean scores Mrtfie stress and school mean 

scores of low-stress school in academic achievement for low-stress school. 

4 - the existence of statistically significant differences at the level of (1.11) between the mean scores Mrtfie stress and 

school mean scores of low-stress school in mental health for the benefit of low-stress school. 

Recommendations: 

 In another study, a number of recommendations that will interest the study sources of pressure and minimize the 

students' attention and raise the level of both academic achievement and mental health they have. 
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انطالقًا من قوله تعاىل " رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 

 ( . 19صاحلًا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني " )سورة النمل ، اآلية 

از هذا العمل أن اسجد هلل رب العرش العظيم محدًا وشكرًا على ما أعطاني يطيب لي بعد إجن

وأن يرزقين  اهلل من عون وصرب وتوفيق إلجناز هذا العمل ، والذي أرجوه أن يكون خالصًا لوجهه الكريم ،

 أجره ، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلي وإليه مآبي .

كر والتقدير والعرفان وفائق االحرتام إىل سعادة يسرني أن أتقدم جبزيل الش وإقرارًا بالفضل

خميمر، الذي شرفين متفضاًل بإشرافه على هذه الدراسة ، والذي إبراهيم الدكتور/ هشام بن حممد 

مل يبخل علَي بنصحه ، أو توجيهه طيلة إجراء هذه الدراسة ، والذي كان لدقة مالحظاته ، وتوجيهاته 

دور الكبري يف ظهور هذه الدراسة بهذه الصورة ، فكان نعم املشرف القيمة ، وصربه وجم تواضعه ، ال

واملوجه يف مجيع خطوات هذه الدراسة ، فال يسعين إال الدعاء له باخلري ، سائاًل املوىل عز وجل أن 

 جيعل ذلك يف ميزان حسناته . 

لدكتور / كما أتقدم بالشكر والتقدير واالحرتام للسادة أعضاء جلنة املناقشة ، األستاذ ا

، اللذان تفضال بطيب نفس ورحابة صدر  عابد بن عبداهلل النفيعي، الدكتور/ إمام  إهلامي عبدالعزيز

بقبول املناقشة هلذه الدراسة ، وملا بذاله من جهد ووقت يف تقوميها ، راجيًا من اهلل أن جيزيهم خري 

 اجلزاء .

لسادة احملكمني ، ملا بذلوه من جهد كما أتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير واالمتنان إىل ا

 مشكور يف حتكيم أدوات الدراسة  ، وملا قدموه من نصح ومشورة .

ولست أنسى يف هذا املقام أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل سعادة عميد كلية الرتبية 

فله صادق  جبامعة أم القرى األستاذ الدكتور / زايد بن عجري احلارثي ، ملا قدمه من جهود خملصة ،

 الدعاء ، وأن جيزيه اهلل كل خري .

والشكر موصول إىل مجيع أساتذتي بقسم علم النفس وكلية الرتبية جبامعة أم القرى ، وإىل 

 كل من قدم لي عونًا أو مساعدة يف دراسيت وأثناء مراحل إعداد هذه الدراسة .

حممد بن / سعادة األستاذ  كما يشكر الباحث مدير إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الليث ،

مهدي احلارثي ، والشكر موصول إىل مجيع مديري املدارس واملرشدين واملعلمني والطالب يف  املدارس 

 الثانوية ، لدعمهم ومساعدتهم  إلمتام هذه الدراسة .

كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل كل من مد يد العون واملساعدة وأسدى لي نصحًا أو توجيهًا 

ادًا حتى متكنت من إجناز دراسيت على هذه الصورة ، سائاًل املوىل عز وجل أن يوفقهم لكل خري ، أو إرش

                                                                                                         .     وأخر دعوانا إن احلمد هلل رب العاملني 
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 رقم الصفحة ملوضوعا

أ ملخص الدراسة باللغة العربية 

ب ملخص الدراسة باللغة االجنليزية

ج اإلهداء

د شكر وتقدير

هـ قائمة احملتويات

ح قائمة اجلداول

ي قائمة األشكال

ي قائمة املالحق

 

3-2 مقدمــة

5-4 مشكلة وتساؤالت الدراسة 

5 أهداف الدراسة

9 أهمية الدراسة 

7 االجرائيةالدراسة   مفاهيم

4 حدود الدراسة 



11

11 الضغوط النفسية املدرسية : - 1

11-11 مفهوم الضغوط النفسية 

19-11 مفهوم الضغوط النفسية املدرسية

17-19 األثارالنامجة عن الضغط النفسي 

14-17 تصنيف األثارالنامجة عن الضغط النفسي 

19 البيئة املدرسية اإلجيابية 

25-19 النظريات املرتبطة بالضغوط النفسية املدرسية 

25 تعقيب على النظريات املفسرة للضغوط النفسية 

29 اإلجناز األكادميي : - 2

32-29 اإلجناز األكادميي مفهوم 

34-32 العوامل املؤثرة يف اإلجناز األكادميي 

35-34 صفات الشخصية اإلجنازية 
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39-35 توجهات أهداف اإلجناز

37-39 العزو السبيب لإلجناز األكادميي 

37 كفاءة الذات األكادميية 

 34 الصحة النفسية  – 3

41-34 مفهوم الصحة النفسية

42-41 ت نظر يف تفسري الصحة النفسية وجها

43-42 االهتمام  بالصحة النفسية  عوامل 

43 مظاهر الصحة النفسية 

44 معايري الصحة النفسية 

47-45 مؤشرات الصحة النفسية

44-47 خصائص الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية

51-44 العوامل اليت تؤدي إىل اختالل الصحة النفسية

52-51 النفسية للطالب الصحة

52

54-52 دراسات تناولت الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها باإلجناز األكادميي. _أ 

91-54 دراسات تناولت الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها بالصحة النفسية . _ب 

94-91 لصحة النفسية .دراسات تناولت اإلجناز األكادميي وعالقته با-ج 

95-94 دراسات تناولت الضغوط النفسية املدرسية واإلجناز األكادميي والصحة النفسية .-د ؛

99-95 الدراسات السابقة البحوث وتعقيب على 

99



71 منهج الدراسة

71 ةجمتمع الدراس

72-71 عينة الدراسة

91-72 أدوات الدراسة

91 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة



94-93 نتائج التساؤل األول ومناقشته

99-94 نتائج التساؤل الثاني ومناقشته

97-99 نتائج التساؤل الثالث ومناقشته

111-97 ول ومناقشتهنتائج الفرض األ

112-111 نتائج الفرض الثاني ومناقشته

113-112 نتائج الفرض الثالث ومناقشته
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117-115 نتائج الفرض اخلامس ومناقشته

119-117 نتائج الفرض السادس ومناقشته

112-111 نتائج الفرض السابع ومناقشته

114-112 لثامن ومناقشتهنتائج الفرض ا

115-114 تعقيب على نتائج الدراسة 
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 رقم

 اجلدول

رقم  عنوان اجلدول

 الصفحة

72 توزيع مصادر اختيار عينة الدراسة  1

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقياس الضغوط النفسية املدرسية والدرجة  2

 . (41ة للبعد الذي تنتمي اليه للعينة االستطالعية )ن=الكلي

79

للعينة  الضغوط النفسية املدرسية قيم معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس 3

 . (41=ن)االستطالعية 

79

 رسيةقيم معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات مقياس الضغوط النفسية املد  4

 . (41=ن)للعينة االستطالعية 

77

5 

 

قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس الضغوط النفسية 

 . (41=ن)للعينة االستطالعية  املدرسية

74

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقياس اإلجناز األكادميي والدرجة الكلية  9

 . (41=ن)للعينة االستطالعية  الذي تنتمي إليهللبعد 

41

للعينة  اإلجناز األكادميي قيم معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس 7

 . (41=ن)االستطالعية 

42

للعينة  قيم معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات مقياس اإلجناز األكادميي 4

 .(41=ن)يةاالستطالع

42

للعينة  قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس اإلجناز األكادميي 9

 . (41=ن)االستطالعية 

43

معامالت االرتباط بني درجات البنود املمثلة لألبعاد والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه ملقياس  11

 الصحة النفسية 

45

معامالت االرتباط البينية بني الدرحات الكلية ألبعاد مقياس الصحة النفسية ودرجته مصفوفة  11

 الكلية 

45

49 معامالت ثبات املقياس على مستوى األبعاد الفرعية والدرجة الكلية له  12

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقياس الصحة النفسية والدرجة الكلية  13

 . (41الذي تنتمي اليه للعينة االستطالعية )ن=للبعد 

44

للعينة  الصحة النفسية قيم معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ملقياس 14

 ( .41=ن)االستطالعية 

49

للعينة  قيم معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات مقياس الصحة النفسية 15

 ( .41=ن)االستطالعية 

49



 ط
 

للعينة  قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس الصحة النفسية 19

 ( .41=ن)االستطالعية 

91

91 أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات  17

93 مستوى الضغوط النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية 14

93 ضغوط النفسية املدرسية لدى طالب املرحلة الثانويةترتيب أبعاد ال 19

94 مستوى اإلجناز األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية 21

95 ترتيب أبعاد اإلجناز األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية 21

99مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية 22

99ى طالب املرحلة الثانويةترتيب أبعاد الصحة النفسية لد 23
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والتحوالت واسعة النطاق يف  بالتغريات -عصر العلم والتكنولوجيا - احلالي عصرال يتسم

ي والذ ، بشرية كعامل له تأثريهجماالت احلياة حنو التطور والتقدم واالستغالل األمثل للموارد الشتى 

صبحت لوك اإلنسان ، وأـفالتطور العلمي نتج عنه الكثري من التغري يف سيفوق تنمية الثروات الطبيعية ، 

، فاليوم اجملتمع يف حاجة إىل طاقات بشرية متسلحة بالعلم  فق الفرد مع بيئته ليست سهلةعملية توا

والقيم اإلجيابية والسلوك احلضاري .

رض الرتبية األساسي الذي نسعى للوصول إليه وحتقيقه هو خلق وتطوير القدرات الطبيعية غف

، وشروط اجملتمع واحمليط الذي  والعقلية عند الطالب ، حسب ما يتالءم مع قدراته وما يريد لنفسه

. يعيش فيه

مـن خـالل سـعيها     فاملدرسة  تعد أكرب املؤسسات االجتماعية اليت حتقق أهداف اجملتمع ، وذلك      

إىل تنمية قدرات الفرد وتزويده باملعارف واملهارات وتعديل سلوكه وضبطه ، كل ذلك حملاولـة بنـاء أفـراد    

لديهم القدرة على حتقيق أهدافهم ، وطموحاتهم ، وذواتهم ، وسعيًا لفهم  بيئاتهم ، من أجل التغلب علـى  

 الصعوبات والضغوط اليت قد تواجههم . 

واملواقف اليت حتدث فيهـا ، أمـرًا   ،  بح االهتمام بالبيئة املدرسية وما حتتويه من عناصرلذلك أص      

هامــًا قــد فــرض علــى البــاحثني يف علــم الــنفس والصــحة النفســية والرتبيــة والتعلــيم االهتمــام ، وحماولــة   

سـة يف سـبيل   حتديد كافـة املظـاهر واملشـكالت السـلوكية الـيت تعتـرب أهـم املعوقـات والتحـديات أمـام املدر          

 أداء واجباتها وأدوارها .

يف مرحلة عمرية حرجة وهم بعض الضغوط النفسية خاصة ويواجه الطالب يف املرحلة الثانوية     

، وهــي مرحلــة املراهقــة ، والــيت  تعتــرب نتائجهــا وخمرجاتهــا أساســًا إلعــداد الكــوادر العلميــة املتخصصــة ،     

 . التطور العلمي للمجتمع تسهم يف سوفواليت 

إىل أن الضغوط النفسية للطـالب يف اجملـال املدرسـي متثـل أهـم       ( 32-14: 1994ويشري فونتانا )      

التحديات واملشكالت لدى العاملني يف اجملال الرتبوي والنفسي ، ملا هلا من آثار سلبية تهدد كيان الطالب 

األمـر الــذي يـنجم عنــه تــأثريات   حينمـا تــزداد عـن مســتوى قدرتـه لتحملــها ، ولاصــة يف جمـال إجنازاتــه ،     

  ضارة على الذات واجملتمع .
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ــوس           ــية يف لـــوس أجنلـ ــية املدرسـ ــحة النفسـ ــز الصـ ــب   2114ويـــرى مركـ ــه جيـ ــة   أنأنـ ــون اخلدمـ تكـ

االجتماعيــة ودعــم الصــحة النفســية متاحــة للتالميــذ يف املدرســة ، مــع ضــرورة دمــج تلــك اخلــدمات يف            

 ( . 2115الغفار ، . )عبد األكادمييعلى اإلجناز  الربامج املدرسية  ملا له تأثري قوى

عــاماًل رئيسـيًا لتفسـري وحتديــد فعاليتـه وإجنــازه وقوتـه ، فــذلك       فالصـحة النفسـية للفــرد تعتـرب        

ــه وأســاليب تفكــريه  ، فارتفــاع مســتوى الصــحة النفســية يــؤدي إىل ارتفــاع          يظهــر علــى تصــرفاته وانفعاالت

 يسهم يف ختطي الفرد للصعوبات والضغوط وتقليل سلبياته . معدل الدافعية واإلجناز ، مما

أن الصــحة النفســية عامــل رئــيس للتفــوق والتحصــيل الدراســي    إىل ( 1997عــودة ومرســي ) ويشــري

تركيــز االنتبــاه وينمــي دافعتيــه   والتماســك االجتمــاعي ، فتمتــع الطالــب بصــحة نفســية يســاعده علــى      

 جناز .لإل

قد ينتج عنها االبتعاد عن غوط النفسية متثل تهديدًا للشخصية و( أن الض 2115األهواني )رى وي

املهــام الصــعبة والشــعور مبقــدرة ضــعيفة لتحقيــق األهــداف والنجــاق ، ممــا يــؤدي إىل نقــص الثقــة         تأديــة 

بــالنفس والكفــاءة األكادمييـــة ، فقــد تظهــر الضـــغوط يف شــكل اســتثارة انفعاليـــة كــالقلق واالكتئـــاب        

عالية هلا تأثريهـا علـى أمنـاط الوظـائف العقليـة املعرفيـة واحلسـية والعصـبية ،         وغريها من اضطرابات انف

تؤدي إىل خفض وضعف األداء ، فوجـود جمموعـة مـن الضـغوط النفسـية يف اجملـال املدرسـي قـد يكـون هلـا           

  تأثريها السليب يف حفز الطالب على اإلجناز والفعالية ، وبالتالي على تطور اجملتمع .

ــا ــد أشـ ــائوقـ ــات العـــدل )رت نتـ ــد( ، 1999ج دراسـ ــرون )2114) حممـ ــبان وآخـ ــريتني ( ، 2114( ، الصـ بـ

( ، إىل وجود عالقة بني الضغوط النفسية املدرسية وكاًل من اإلجناز األكادميي والصحة النفسـية  2111)

 .لدى الطالب 

كما الحظ الباحث من خالل عمله كمرشد طالبي أن بعض الضغوط النفسية يف اجملال 

 تؤثر بصورة أو بأخرى على صحة الطالب النفسية ومعدالت إجنازهم األكادميي .املدرسي 

لدى الطالب ة يف اجملال املدرسي الدراسة احلالية لبحث عالقة الضغوط النفسي ولذا تسعى 

على أداء املهام  ماألكادميية ومثابرته موجدارته مالنفسية وعلى إجنازه مصحتهعلى ومدى تأثريها 

مل جبدية واليت زات وممارسة السلوك الفعال الذي حيقق النتائج اإلجيابية والقدرة للعوحتقيق اإلجنا

 األكادميي  . م النفسية وإجنازهمصحته علىتنعكس 
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إن العالقة بني الفرد وبيئته عالقة تفاعل وتبادل ، والفرد نتاج هذا التأثري ، فهو يستجيب ملؤثرات   

، فجهده وطاقته وإجنازه يتوقف على طبيعة املواقف ، فالبيئة عندما تكون مليئة بعوامل  البيئة

االحباطات والشدائد وقلة الفرص املتاحة لتحقيق اإلجناز والتوافق ،  فإنها تسبب نوعًا من املشقة 

اله قوية ، والضيق والضغوط للفرد واليت قد تعيقه عن حتقيق إجنازاته و أهدافه ، وقد تكون ردود أفع

وأمناط سلوكه حادة ، واليت تؤدي إىل عدم التوافق ، فينعكس ذلك يف صورة ضعف اإلجناز األكادميي 

 وعدم الثقة يف النفس وعدم الرضا ، وغري ذلك من املظاهر السلوكية اليت تعرب عن الضيق واملعاناة .

لتعليم ، مما أضاف الكثري شهدت السنوات العشر املاضية تغريات هامة يف جمال الرتبية وا لقدو

من الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الطالب يف املدرسة ،  وما تزال الدارسات املتعمقة بهذا املوضوع  

قليله إذا ما قورنت باملوضوعات الرتبوية األخرى ، وتكمن أهمية موضوع الضغوط النفسية املدرسية 

ميي املرتبط مبستقبلة وحياته االجتماعية ومستوى ألثرها يف حياة الطالب وعالقتها باالجناز األكاد

 الصحة النفسية املرتبطة بتكيفه السوي مع املواقف املختلفة .  

الطالب يف املدرسة ربع يومهم على األقل ، بعيدًا عن األمان الذي يتوفر هلم يف   أبناؤنا اءقضف

ة على التحمل حتى أنهم ال كثري منهم للضغوط  فيشعر بعضهم بعدم القدرالعرض ُيقد املنزل ، 

 يستطيعون مواجهتها .

الوقت الذي يقضيه الطالب يف املدرسة  وقتًا طوياًل نسبيًا من حياته يتعلم من خالله العديد ف 

من اخلربات واملهارات واالجتاهات اليت متكنه من مواجهه املواقف املختلفة ، وأن للمدرسة تأثريها 

م وصحتهم النفسية ، وهذا التأثري يتوقف على عدة عوامل هلا الواضح يف سلوك الطالب وشخصياته

عالقة مباشرة باملدرسة ذاتها وأنظمتها ومنها ما له عالقة بالطالب الذي له خصائصه  و شخصيته اليت 

 يتفرد بها ، وكذلك طبيعة العالقات السائدة يف املدرسة بني الطالب وزمالئه ومعلميه وإدارة املدرسة .

درسية جزء هام من اجملال البيئي الذي يعيش فيه الفرد ، فقد يعرتيها صعوبات والبيئة امل

ومواقف ذات آثار نفسية متثل مصادرًا للخطر والتهديد أو الضغوط ، وهذا ما الحظه الباحث على طالب 

دى طالب املرحلة الثانوية العامة ، حيث أن هذا األمر قد استثار الرغبة ملعرفة املعاناة والضيق واملشقة ل

 وعلى صحتهم النفسية . األكادميي هماملرحلة الثانوية ومدى انعكاسات ذلك على إجناز

 وعلى ذلك تتمحور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآلتي :
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واإلجناز األكادميي ومستوى الصحة النفسية لدى عينة من  املدرسية ما العالقة بني الضغوط النفسية

 حافظة الليث  طالب املرحلة الثانوية مب

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

   ما مستوى الضغوط النفسية املدرسية لدى طالب املرحلة الثانوية .1

   ما مستوى اإلجناز األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية .2

   ما مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية .3

  النفسية املدرسية واإلجناز األكادميي ومستوى الصحة النفسية هل توجد عالقة بني الضغوط .4

  للصف الدراسيسية بني طالب املرحلة الثانوية ترجع هل توجد فروق يف الضغوط النفسية املدر .5

  ترجع للصف الدراسي بني طالب املرحلة الثانوية هل توجد فروق يف االجناز األكادميي  .9

   ترجع للصف الدراسي بني طالب املرحلة الثانوية سيةهل توجد فروق يف مستوى الصحة النف .7

يف اإلجناز من طالب املرحلة الثانوية هل توجد فروق بني مرتفعي ومنخفضي الضغوط النفسية  .4

   األكادميي ومستوى الصحة النفسية

 تهدف الدراسة احلالية إىل :

 . ب املرحلة الثانويةدرسية لدى طالمستوى الضغوط النفسية امل التعرف على .1

 . التعرف على مستوى اإلجناز األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية .2

 . الثانويةالتعرف على مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة  .3

التحقق من وجود عالقة بني الضغوط النفسية املدرسية واإلجناز األكادميي ومستوى الصحة  .4

 . يةالنفسية لدى طالب املرحلة الثانو

التحقق من وجود فروق يف الضغوط النفسية املدرسية لدى طالب املرحلة الثانوية ترجع للصف  .5

 . الدراسي

ف طالب املرحلة الثانوية ترجع للصالتحقق من وجود فروق يف االجناز األكادميي لدى  .9

 الدراسي.

ع للصف التحقق من وجود فروق يف مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية ترج .7

 . الدراسي

 يف اإلجنازاملدرسية التحقق من وجود فروق بني مرتفعي ومنخفضي الضغوط النفسية  .4

 . األكادميي ومستوى الصحة النفسية
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 وهي ،حددتهاتتناوله ، ومن املشكلة اليت يف موضوعها الذي لدراسة تكمن األهمية النظرية ل

 النفسية ة صحمستوى الواألكادميي  جنازاإلوعالقتها ب الضغوط النفسية املدرسيةمستوى  على التعرف

املرتبط  لدى طالب املرحلة الثانوية ، فما يتعرضون له من مواقف خمتلفة  واإلجناز األكادميي

نا يستحق م السوي متوافقهاملرتبطة بأبناؤنا طالب املرحلة الثانوية وصحتهم النفسية  مبستقبل

 . لذا تستمد أهمية هذه الدراسة مما يلي :االهتمام الكايف 

 .وبصفة خاصة يف جمال الضغوط النفسية املدرسية يف هذا اجملالالدراسات احمللية قلة  .1

إلقاء الضوء على ضغوط اجملال املدرسي يف عالقته باإلجناز األكادميي والصحة  .2

 .النفسية للطالب 

واليت تقابل رحلة دراسية مهمة وهي املرحلة الثانوية مب الرتباطهاأهمية هذه الدراسة  .3

  إشباع حاجاته النفسية . إىلواليت يكون الطالب فيها يف حاجة  مرحلة املراهقة

 سفر عنه الدراسة من نتائج ميكن االستفادة منها فيما يلي :يف ضوء ما قد ُت

الب بالتطوير، ولعل أوىل اخلطوات حنو ذلك مساعدة املؤسسات الرتبوية اليت تط .1

 تكمن يف حتديد الضغوط اليت تواجه الطالب .

ووقائية وعالجية للطالب الذين يعانون من وضع برامج إرشادية املساعدة يف  .2

 الضغوط النفسية املدرسية .

لتحسني الدافع لإلجناز األكادميي ومستوى  وضع برامج إرشادية املساعدة يف  .3

 . املرحلة الثانويةطالب سية لدى الصحة النف

الوعي الكامل بالضغوط النفسية  من خاللصياغة اخلطط املستقبلية للطالب  .4

 .واحلد من أثارها السلبية املدرسية اليت يعاني منها هؤالء الطالب 

 قد تفيد يف حتسني البيئة املدرسية . هذه الدراسة توصيات .5
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الضـغوط النفسـية بأنهـا عمليـة تقيـيم األحـداث املؤملـة        ( Taylor, 1949 : 94)  "يعـرف تـايلور   

ــ ــدي  واملهـ ــثرية للتحـ ــدا  ددة واملـ ــدف حتديـ ــك   بهـ ــية لتلـ ــتجابات األساسـ ــداثالسـ ــريات   األحـ ــمن تغـ ، وتتضـ

 ." وانفعالية وسلوكيةة فسيولوجي

التوتر والشدة النامجة عن بأنها تلك الظروف املرتبطة بالضغوط ( إىل 2111) عثمان ويشري     

ة ، توافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسيالاملتطلبات اليت تستلزم نوعًا من إعادة 

  اع واإلحباط واحلرمان والقلق.روقد تنتج الضغوط كذلك من الص

والصعوبات  اليت يواجهها  ويدركها التوترات بأنها الضغوط النفسية املدرسية يعرف الباحث و 

اضطراب عالقته بأفراد إىل واليت تؤدي إىل عدم توافقه مع البيئة املدرسية و الطالب يف املواقف املدرسية ، 

نتيجة لزيادة  األعباء امللقاه عليه وصعوبة  كل من االختبارات واملناهج  وذلكاجملتمع املدرسي ، 

  الدراسية .  

 علــىالدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطالــب      بأنهــا :إجرائيــًا لنفســية املدرســية  الضــغوط اعــرف ُتو 

 .احلالية يف الدراسة  املستخدم املدرسية نفسيةمقياس الضغوط ال

متيز من خالل املثابرة والدأب بتفوق و  النجاق يفورغبته امُللحله قدرة الطالب  بأنهيعرفه الباحث 

وثقته يف نفسه لتحقيق الشعور بالرضا عن هذا  وقدراته  وإمكانياتهتقديره لذاته  ضوء يف،  املستمر

الدرجة اليت حيصل : بأنه  إجرائيًا عرف اإلجناز األكادميييوخرين اإلجناز والتميز عن الطالب اآل

احلالية .املستخدم يف الدراسة  اإلجناز األكادمييمقياس  علىعليها الطالب 

" متتــع الفــرد بــبعض اخلصــائص اإلجيابيــة الــيت تســاعده علــى حســن         الصــحة النفســية   تعنــــي

ض املرضية أو األعرا الصفات السلبية وكذلك حترره من وبيئته )االجتماعية واملادية( التوافق مع نفسه

 .( 9:  1992 ، والشخص القريطي)افق . اليت تعوق هذاالتو

وئه أعدا مقياسًا للصحة النفسية باحثني ، والذي يف ضوهذا التعريف هو تعريف إجرائي لل

الدرجة : بأنها  إجرائيًا تعرف الصحة النفسيةو ،  الباحث احلالي يف دراسته احلالية استخدمه والذي

 احلالية . املستخدم يف الدراسة  الصحة النفسيةمقياس  علىاليت حيصل عليها الطالب 
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الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها باإلجناز األكادميي تناولته الدراسة " تتحدد باملوضوع الذي

 ." ومستوى الصحة النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث

املدارس الذين يدرسون يف طالب المن ( طالبًا 424)واليت بلغت  احلالية ، عينة الدراسة حدود بشرية : 

 .سنة  21-14، والذين ترتاوق أعمارهم بني  ليث الثانوية مبحافظة ال

العام الدراسي واليت متت يف الفصل الدراسي الثاني من  تطبيق الدراسة  ترتبط بفرتة حدود زمانية :

الدراسة يف املدارس الثانوية اليت تتبع إدارة الرتبية والتعليم  هذه  متتحدود مكانية : هـ 1432/1433

 مبحافظة الليث .

 يف الدراسة هذه نتائج تعميم وميكن، املستخدمة  اإلحصائية واألساليب،  باألدوات الدراسة ددتحت كما

 . احلدود هذه ضوء
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تعد الضغوط النفسية من الظواهر اإلنسانية اليت يتعرض هلا الفرد يف املواقف احلياتية       

ات قد يدركها الفرد أنها املختلفة ، وقد تنجم نتيجة التفاعل بني الفرد وبيئته عرب التعرض ملثري

وتعين الشعور بالضيق أو  Destresseضاغطة ، ومصطلح الضغوط اشتق من الكلمة الفرنسية القدمية 

املعاناة أو الظلم ، ثم حتول يف اإلجنليزية مبعنى الضيق والشعور باالضطهاد أو التهديد ، وأصبح حيمل 

ألمل الكامن داخل الفرد ، ومن ثم جاءت على وصف ا Emphasisوالتوكيد  Pressureمعنى الضغوط 

   ( .13-12 :  1994لتقدم هذا املعنى . ) فونتانا ،  Stressكلمة 

عند تناول مفهوم الضغط فإننا جند أن هناك من حتدث عن مصادر الضغوط ، حيث ينظر ف       

رد ، أي أن الضغط هو القوة للضغط على أنه أحد املثريات أو املنبهات اليت تتواجد يف البيئة وتؤثر على الف

اليت تؤثر على الفرد وتسبب له مشقة أو إجهادًا . ولقد مت تبين هذا االجتاه من الباحثني يف جمال 

الضغوط ، حيث تشري مراجعة األدبيات املختلفة إىل أن الضغوط النفسية أمنا هي جمموعة العوامل 

وتؤدي إىل الشعور بالتوتر ، ويفقد الفرد من خالهلا  واملثريات الداخلية واخلارجية اليت تتسم بالدميومة ،

قدرته على التوازن ، وحياول البحث عن ردود أفعال من شأنها اإلقالل من الشعور بهذه الضغوط ، مما 

 ؛  115:  2114؛ عبد اهلل  ،  22: 2113بيومي ؛  211:  2111عبدالرحيم ، يثقل القدرة التوافقية .) 

 ( .  23: 2119املعطي ، عبد

وهناك من حتدث عن الضغوط كاستجابة هلذه املثريات ، حيث ينظرون للضغط على أساس أنـه  

استجابة الفرد للمثريات ، أي أنه رد فعل نفسي أو فسيولوجي يرتتب عليه تغريات بيولوجية ، وهـو بـذلك   

ية وجسـمية  يصبح مرادفًا للفظ )اإلجهاد( ، حيث يظهر اإلجهاد على الفرد على شـكل اضـطرابات سـلوك   

ونفســية ، ولقــد مت تبنــى هــذا االجتــاه مــن البــاحثني يف جمــال الضــغوط ، حيــث تشــري مراجعــة األدبيــات         

ــية تعـــرب  ــدو     املختلفـــة إىل أن الضـــغوط النفسـ ــا تبـ ــاغط ، فحينمـ ــاه احلـــدث الضـ عـــن اســـتجابة الفـــرد جتـ

يرتتب عليه حدوث التـوتر ،   االستعدادات واملوارد الذاتية للفرد غري كافية ملواجهة متطلبات احلدث ، فانه

 99:  2111  عثمان ؛ 119 – 119:  1994 ، القذايفواختالل التوازن النفسي ، وإنعدام االستقرار االنفعالي . )

 ( . 493: 2113 ، وإبراهيم إبراهيم ؛  299:2112 تفاحة وحسيب ، ؛ 4:  2111 ، اخلفش ؛
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حيــث أشــاروا إىل أن الضــغوط الضــغوط ،  الســابقني أثنــاء تناولــه وهنــاك مــن مجــع بــني اجلــانبني 

النفسية إمنا هـي جمموعـة مـن املـثريات الـيت يتعـرض هلـا الفـرد مضـافًا إليهـا االسـتجابة املرتتبـة عليهـا ،              

ــغوط ،         ــع الضـ ــف مـ ــاليب التكيـ ــر ، وأسـ ــتوى اخلطـ ــرد ملسـ ــدير الفـ ــى تقـ ــالوة علـ ــيت    عـ ــواع الـــدفاعات الـ وأنـ

 ( .  115:2114 اهلل ، . )عبد يستخدمها الفرد أثناء تعرضه هلذه املواقف

مــن احملــاوالت الــيت يكتنفهــا الكــثري مــن     يعتــرب  تعريــف الضــغوط النفســية   وعلــى الــرغم مــن أن   

وذلــك ألن الضــغوط النفســية تعتــرب مــن الظــواهر املعقــدة واملتداخلــة وذلــك لتعــدد األبعــاد     ، الصــعوبات

وجهـود العلمـاء    اهتمـام وريـة الـيت القـت    مفهوم الضغوط مـن القضـايا النفسـية احمل    أصبحوقد ، واألسباب 

    .واملنظرين والباحثني يف حماوالت جادة لتفسريها وحتليلها 

حـــالتني   ضـــغوط النفســـية يســـتخدم للداللـــة علـــى    ( إىل أن مصـــطلح ال1991)ويشريالســـمادوني

وتعــرف خمتلفــتني ، تشــري األوىل إىل الظــروف البيئيــة احمليطــة بــالفرد والــيت تســبب لــه الضــيق والتــوتر،      

باملصــادر اخلارجيــة ، أمــا احلالــة الثانيــة فتشــري إىل ردود األفعــال الداخليــة والــيت حتــدث بســبب الظــروف      

 واملتمثلة يف الشعور الغري سار الذي يصيب الفرد .البيئية 

لب مع الصعوبات اليت ذلك اإلحساس الناتج عن تفاعل الطا" تعين الضغوط النفسية املدرسية 

يواجهها يف بعض املواقف الضاغطة ويكون مصـدرها  األسرة ، العـالقة مع الزمالء ، املذاكرة والتحصيل ، 

  ( .12:  2111)حممد ،  ".األوضاع اجملتمعية ، اإلدارة املدرسية واملدرسني  ، احلـالة الصحية 

الدراسة واليت تتعلق بكثرة األعباء وتشري إىل املتاعب اليت يتعرض هلا الطالب يف جمال 

الدراسية ، صعوبات فهم واستذكار املقررات الدراسية ، نقص الدافعية للعمل ، القلق لصوص 

 االمتحانات واحلصول على الدرجات والتقديرات .

 الطالب يواجهها اليت واملشقة واملعاناه الصعوبات جمموعة"   املدرسية النفسية الضغوط وتعين

 ( .177: 2115 ، األهواني" . )  املدرسية واجملاالت املواقف يف اويدركه

بأنها ظاهرة نفسية متعددة األبعاد تتسبب عن خمتلف العالقات النفس ( 2111)  ةشحات ويعرفها

اجتماعية والظروف البيئية اليت يتفاعل معها التلميذ ويدركها على أنها مصدر للتوتر والقلق واملرض 

 النفسي .
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والعنـف  بـني التالميـذ فيمـا بيـنهم ،     هي التـوترات وعـدم التوافـق النـاتج عـن اضـطراب العالقـات        و      

قســوة  إىلعــدم  تربويــة املعلــم باإلضــافة و والضــرب والشــدة والشراســة وســخرية بــاقي الفصــل مــن املخطــ  

 . النظام التعليمي

لـيت يواجههـا  ويـدركها    اوالصـعوبات  التـوترات  بأنهـا  الضغوط النفسـية املدرسـية   عرف الباحث ُيو

اضطراب عالقته بأفراد إىل واليت تؤدي إىل عدم توافقه مع البيئة املدرسية و الطالب يف املواقف املدرسية ، 

نتيجــة لزيــادة  األعبــاء امللقــاه عليــه وصــعوبة  كــل مــن االختبــارات واملنــاهج            وذلــك اجملتمــع املدرســي ،  

  الدراسية .  

 التالية :وتتمثل يف  اجلوانب واألبعاد 

  املدرسية :البيئة ضغوط  .1

سي يات املادية يف البناء املدريقصد بها مدى إحساس الطالب بالضيق من قلة توافر اإلمكان

وكثرة الصخب والضوضاء ، ، وضعف التهوية واإلضاءة ، دة أعداد الطالب مع ضيق الفصول وزيا

 .لة املعامل والوسائل التعليمية وق

 : يةاالجتماعالعالقات ضغوط  .2

مدى إدراك  شعور الطالب بعدم االرتياق نتيجة اإلحباطات اليت يسببها املعلم ، وكذلك  تعين 

والتأثري السليب على استذكاره ، الطالب لتأثري الرفاق السليب املتمثل يف إزعاجهم املستمر له ، 

خالل  املدرسة من والسخرية منه عند قيامه بأداء عمل جيد ، ومضايقتهم له يف الفصل أو

  (.9- 5: 2115) سعيد ،  والشغب وعدم مراعاة اآلداب العامة والقواعد املدرسية . التشاجر

 : املناهج الدراسيةضغوط  .3

، لضعف عرض مادته تعين مدى إحساس الطالب باملعاناة والضيق يف استخدام الكتاب املدرسي  

الشخصية  هوضعف االستفاد نفصاهلا عن الواقعأثناء االستذكار ، والشعور جبمود املناهج وا

منها ، وقلة األنشطة املصاحبة هلا ، والشعور بأنها طويلة ومملة مع فقدان اجلدوى منها 

 واعتمادها الكلي على احلفظ . 

  واألنشطة املصاحبة :اليومية الواجبات ضغوط  .4

لوقت على عاتق الطالب ، والضيق منها إلهدارها ل امللقاةبكثرة األعباء  تعكس مدى الشعور

ا يف قدرة الطالب واعتمادها على التكرار اآللي ملا ورد يف املنهج والكتاب ، والشعور بعدم جدواه

 .على اإلتقان 
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  : االختباراتضغوط  .5

من عدم التنوع يف  االختباراتببه ملا تس واالضطراببالضيق والتهديد الشعور  يقصد بها

ت تصحيحها ، واإلحساس بأنها وسيلة ، وتركيزها على احلفظ ، واخلوف من عملياأساليبها 

للتهديد والرهبة ، حيث يتوقف املستقبل على نتائجها ، مع اإلحساس بالقلق من نظام املراقبة ، 

: 2115األهواني ،  ، 7: 2115وتركيز اإلختبارات على أنها هدف وغاية يف حد ذاتها . ) سعيد ، 

177) . 

بعوامل متعددة منها عوامل خارجية تتعلق  يتأثرالضغط النفسي بأن ( 1942)قشقوش  ويذكر

بالبيئة اليت يعيش فيها الفرد وعوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه مثل قدراته العقلية ومساته الشخصية 

 الفرد على مواجهة الضغط النفسي .ودوافعه املختلفة واليت ترتبط بصورة كبرية بقدرة 

فيها الفرد حينما تكون مليئة بعوامل املشقة والضـغط   فالبيئة االجتماعية والثقافية اليت يعيش     

حباطاته وعدم قدرته على حتقيق طموحاته وآماله ، فهناك تفاعـل  الفرص املتاحة قد تكون مصدرًا ال وقلة

ــتمر بـــني الفـــرد والبيئـــة     حيـــث إن الســـلوك والعوامـــل الشخصـــية الداخليـــة كاملعتقـــدات واألفكـــار       ،  مسـ

يالت والتوقعات واملؤثرات البيئية كلها تعمل بشكل متداخل ويـؤثر كـل منهـا    واإلدراكات الذاتية والتفض

  . (914: 1994الرمحن ، ر بها )عبدعلى اآلخر ويتأث

( على أن البيئة حينما تكون مشبعة بعوامل الرفاهية ويقل  Gina, 2115: 399وتؤكد جينا )

رد ، أي أن هلا ردود نفسية سلبية على فيها اإلحساس بالضغوط فإنها تقلل من اإلجنازات األدائية للف

 . االعتدالالشخصية يف كلتا احلالتني : انعدام الضغط أو جتاوزه مستوى 

الضغوط املدركة هي عبارة عن خربة  أن إىلArularjah & Harun ( 2114  )من ويشري كل  

عر الناس بعدم قدرتهم املشاعر واملعتقدات السلبية أي األمور املزعجة واملضايقات اليت حتدث عندما يش

 .على مسايرة املتطلبات اليت تفرضها بيئتهم

( بأن املدرسة  تعترب بيئة كاملة يعيش فيها الطالب فرتة طويلة من 2117وآخرون ) شكر رىوي     

اليوم ، ولذلك يكون للمدرسة تأثري كبري على التالميذ ، حيث تشمل املدرسة عوامل طبيعية منها املبنى 

لفصول الدراسية واألثاث املدرسي واملرافق الصحية . وتشمل أيضًا عوامل إجتماعية وتعين املدرسي وا

ك عالقة كل طالب مع بقية العالقة بني التالميذ واملعلمني واإلداريني والعاملني باملدرسة وكذل

 .زمالئه

االجتماعية  فاملدرسة مبناهجها وأمناط إدارتها تولد التفاعل بني أفرادها ، كما تؤدي العالقات

قيم والعادات واالجتاهات ال اط السلوكية املقبولة ، وترسيختعزيز األمن إىلاملنتظمة بني مجاعاتها 
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االجيابية اليت حيرص عليها اجملتمع ، وتنمية املبادئ واألفكار واحلقائق العلمية اليت ال تتعارض مع 

  .(11:  2111ية واخللقية.)عطية ، العقائد الدين

 Caplan ,1941   ؛Chorlesk et al .1943  إطار ضغوط البيئة املدرسية أوضح كل من ويف       

 أن أهم مصادر ضغوط التالميذ هي :  Tellenback 1943   ؛

 اخلوف من الرسوب          -

 درجة تقبل التلميذ من زمالء الفصل  -

 طبيعة العالقات السائدة يف املدرسة -

         عدم الدعم االجتماعي -

  التعليمية املدرسية             ت املشكال -

      ( . 59: 1997،  )شقري.  تغيري املدرسة   -

 إىل وجود مصادر أساسية للضغوط النفسية تتمثل يف :Fimian ( 1949) وأشار فيميان     

 وصعوبة قدرته  وصعوبة قدرته على تكوين أصدقاء حيث عدم تقبل التلميذ لزمالئه ،  االنزعاج

 وقت فراغه . استغاللمعدل حتصيله الدراسي ، وعدم  واخنفاض على التعلم ،

  سالفة الذكر. االنزعاج وتتضمن املشكالت اليت يشملها مصدر واالجتماعيةاملشكالت الدراسية 

  الروتني ( داخل الفصل العالقات السيئة وتتمثل يف صعوبة التعامل مع املعلم والنظام الثابت (

 فسية . الدراسي ، ومشاعر الوحدة الن

ربعة مصادر لضغوط ألMiller & Johnson    (1974 )دراسة ميللر وجنسون نتائج ويف ضوء 

التالميذ وهي : تفاعل املدرس والضغط األكادميي وتفاعل األقران ومفهوم الذات األكادميي وثالثة 

ت أو عدم مصادر لضغط الدراسة وهي انفعالي وسلوكي وفسيولوجي ، فالتالميذ الذين يواجهون مشكال

تفاعل مع املعلمني يظهرون مشكالت أكادميية وتضطرب وظائفهم املعرفية . والذين تتدهور تفاعالتهم 

مع أقرانهم يتسمون مبفهوم ذات أكادميي منخفض ويظهرون أيضًا مظاهر انفعالية وسلوكية مثل 

ملدرسية والرغبة الداخلية يف عدم الرغبة يف التعامل مع أقرانهم وامليل اىل العزلة والسلبية يف املواقف ا

 الغياب عن املدرسة .

ضغوطات يف املدرسة اإلفراط يف التأكيد على التسريع األكادميي والتعرض ومن مصادر ال

للمحاسبة بناءًا على نتيجة االختبارات والرتكيز على املنافسة  وليس على حتسني الذات واإلفراط يف 

املشكالت الدراسية واملتعلقة بظروف الدراسة صعوبة التعامل م أه، ومن  التقويم القائم على االختبارات
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 أداءمع الزمالء واملعلم ، وصعوبة التحصيل الدراسي ، وضعف القدرة على الرتكيز ، وعدم القدرة على 

 . االختباراتالواجبات املنزلية ، والفشل يف 

ــاً 1943يــــرى أبوحطــــب وصــــادق )  و      ــة املدرســــية ليســــت مكانــ ــارات   ( أن البيئــ ــم املهــ ــتم فيــــه تعلــ يــ

، فالعالقــات عــل فيــه األعضــاء يؤثربعضــهم يف بعــض األكادمييــة فحســب ، وإمنــا هــي جمتمــع صــغري يتفا 

والطـالب بعضـهم بعضـًا تـؤثر تـأثريًا كـبريًا يف اجلـو االجتمـاعي حلجـرة          االجتماعية بني الطالب واملعلم ،

  الدراسة وهذا يؤثر بدوره يف نواتج التعليم .

مما الشك فيه بأن قسوة النظام املدرسي وتشدد إدارة املدرسة وصعوبة التعامل معها ورفضها أو و       

وتقصريها يف تطبيق إجراءات قواعد  تقصريها يف السماق مبمارسة األنشطة ، وجماملة بعض الطالب ،

ور الطالب السلوك واملواظبة ومعاقبة املخالفني والتهاون يف ضبط سري العملية التعليمية متثل شع

 . بالضيق والتوتر والقلق 

املصادر اليت تعمل على م واألقران واحمليطني بالطالب من أه علمنيأن امل  1994 ويرى باندورا            

( .145: 2115تدعيم املشاعر اخلاصة بفعالية الذات لدى الطالب . )األهواني ،   

يقة تعاملهم مع تالميذهم إىل اإلساءة إىل وهناك من املعلمني من تؤدي شخصياتهم وطر           

شخصيات التالميذ وتعويق وإفشال قيام عالقات مواتية للنمو السوي داخل الفصل واملدرسة ومن ثم 

داخل اجملتمع ، وحيدث ذلك بصفة خاصة عندما يستغل املعلمون الفصل الدراسي يف دعم أمنهم 

 .مواقفهم من التالميذ النفسي وإشباع حاجاتهم النفسية عن طريق الفصل و

والرفاق هي يف الغالب  مع املعلمني الطالب أن تفاعل (79: 2114وأبو أسعد )وقد وجد الغرير  

 االتصال والتعرف إىل املعلمني والرفاق وكون الفرد مقبواًل من قبلهم ميكنفللضغوط النفسية ، ر مصاد

ة ـية عن الذات من الناحية األكادمييلديهم فكرة متدنن خاصة الطالب الذي،  أن يكون مصدر للضغط

للضغط خاصة يف أجواء املدارس اليت يكون فيها  أذكياء وهذا يكون مصدر أنهم غري واتهملذوينظروا 

واضحًا باإلضافة إىل أن هناك ضغوط من أجل حتقيق توقعات اآلخرين يف املدرسة مما يسبب  التنافس

  ضغط نفسي عند األطفال .

يرى أن املعلم الذي يفرق بني طالبه يف املعاملة (  1974 ) العزيزعبد علمني فإنوبالنسبة لتأثري امل

 االختبارات، كأن خيص البعض منهم بالعناية والرعاية والعطف ، أو يساعد البعض منهم أثناء أدائهم 

ثقة اليت تربطه بأبويهم ، أو لغري ذلك من األسباب ، فإنه يرتتب على ذلك فقدانهم ال ةبسبب العالق

 ني وباملدرسة  .علمبأنفسهم وبامل



19 
 

بــأن الطــالب الــذين يــرون أنهــم ال حيظــون باحلــب وتقــدير زمالئهــم           Lesser,1971ويــرى ليــزر       

يفقــدون الثقــة بأنفســهم ويشــعرون بــالقلق ، ويتــأثر إدراكهــم ألنفســهم ، حبيــث يكونــون صــورة ســلبية عــن  

هم موضـــع حـــب وتقـــدير مـــن زمالئهـــم ، نن بـــأ، وذلـــك علـــى العكـــس مـــن نظـــرائهم الـــذين يشـــعرو دواتهـــم

وزمالئهم ومدرسيهم والعمل املدرسـي   دواتهمإجيابية حنو  اجتاهاتويتمتعون بصداقات كبرية ، يظهرون 

  ( . 73:  1994. )الصفطي ، 

علـى الــتلقني  العتمــاده نتيجـة    االرتيــاقعـدم  وحباطـات  علــم يف شـعور الطالــب  باال املوقـد يتسـبب        

مناقشـة طالبـه والـرد علـى استفسـاراتهم والسـخرية مـنهم مـع          هيف شرق وعـرض املـادة ، ورفضـ    وعدم التنوع

 .حماباة وجماملة البعض منهم

أن هناك بعض العوامل املسئولة عن الضغط النفسي الذي يعاني منه إىل  ( 2111) عطيةويشري      

درس جلميع التالميذ بنفس ملرنة اليت ُتالبيئة املدرسية ومناهجها غري اف ، املراهقون يف مراحل الدراسة 

ودون النظر إىل ميوهلم واستعداداتهم وبالتالي يصبح املنهج   الطريقة دون مراعاة الفروق الفردية بينهم

 وطريقة التدريس ضغطًا وعبئًا على بعض التالميذ.

ألبنية ت والتجهيزات املعملية وكفاية اباراتخومتثل بعض املقررات الدراسية ونظام اال   

    . املدرسة ، متثل مجيعها أو بعضها ضغطًا لدى التالميذ  املدرسية وجو الفصل املدرسي وأحيانًا مكان

( بأن أشكاله متعددة مابني  2113أما عن قلق الطالب داخل الفصول الدراسية فقد أشار حسيب ) 

راسية أو املشكالت التعليمية قلق التحصيل الذي يعين ظهور أعراض القلق املختلفة يف بعض املواقف الد

، ويكون انفعال الطالب نتيجة خوفه على مستواه التحصيلي يف مادة أو أخرى ، وكذلك قلق االختبار 

الذي ينتاب الطالب أثناء االختبارات ، وقلق النجاق الذي يعرب عن معاناة الطالب وخوفه فيما يتعلق 

القلق الذي ينتاب الطالب حينما يشرتك يف بعض  بإمكانية نقله إىل الصف األعلى من عدمه ، وكذلك

 املواقف التنافسية وحرصه على التميز على أقرانه ومنافسيه وخوفه من الفشل والتدني . 

اده عدتم إلكل فرد الفرصة لي ىأن تكون املناهج يف املدرسة الثانوية متنوعة ، حتى يعط فينبغي

املناهج ميول وقدرات تالءم حمتويات ب أن جي وصاحلًا ،  إعدادًا كافيًا لتهي  له الفرصة ليكون مواطنًا

 .على التصرف يف أوجه النشاط يف احلياة اليومية  همتساعدحتى  الطالب خمتلف

 

واليت تشمل للضغوط النفسية يشري الباحثون على خمتلف اجتاهاتهم إىل اآلثار السلبية 

نفسية إىل سلوكه وسلبية فسيولوجية  من كيان الفرد نفسه مبا تفرضه من آثارتد مت، جوانب متعددة 
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جدًا ،  خطرةوعالقاته االجتماعية ، وتظهر هذه اآلثار يف استجابات خمتلفة يرتتب عليها آثار سلبية 

 - 297:  2112 ، وحسيب تفاحة  ؛ 9 - 5: 2111 ، اخلفش ؛ 33: 2111 ، قاري).  األفراد ةادحياة وسعد هدت

 ( . 114: 2114،  اهلل عبد ؛  32 - 31:  2113،  عسكر  ؛ 294

للضغوط تأثريها السليب على معتقدات فعالية الذات اليت تتمثل يف قدرة الفرد على  إن     

السيطرة يف جمريات حياته ومواجهة ما يقابله من حتديات ، مما ينعكس على سلوكه وقدرته على 

   . (  Matsushima & Shiomi , 2114 : 332 - 323تصريف أموره احلياتية .)

وتشمل فقدان الشهية ، وارتفاع ضغط الدم ، وتقرحات اجلهاز اهلضمي ،  ـ اآلثار الفسيولوجية :1

لغدة الدرقية ، ، واضطراب الدورة الدموية ، وزيادة إفراز ا األدرينالنيواضطراب عملية اهلضم ، وزيادة 

 سرتول من الكبد . يوزيادة إفراز الكلول

وتشمل التعب ، واإلرهاق ، وامللل ، واخنفاض امليل للعمل ، واالكتئاب ، واألرق ،  ـ اآلثار النفسية :2

 واخنفاض تقدير الذات . 

على حتمل وتشمل إنهاء العالقات ، والعزلة ، واالنسحاب ، وانعدام القدرة  ـ اآلثار االجتماعية :3

 املسؤولية ، والفشل يف أداء الواجبات اليومية املعتادة . 

وتشمل االرجتاف ، وزيادة التقلصات العضلية ، واللعثمة يف الكالم ، والتغري يف  ـ اآلثار السلوكية :4

تعبريات الوجه ، واضطراب عادات النوم ، والنسيان ، واإلهمال ، وعدم حتمل املسؤولية ، وإلقاء اللوم 

 على اآلخرين . 

وتشمل اضطرابًا وتدهورًا يف االنتباه والرتكيز والذاكرة ، وصعوبة يف التنبؤ  ـ اآلثار املعرفية : 5

 الغرير و،  31:  2119) الدعدي ،  . باألحداث املستقبلة ، وسوء التنظيم والتخطيط ، وتداخل األفكار

 (. 35 – 52:  2119أبو أسعد ، 

أنها تعمل على ب ( 2111عمران ) أشارفقد   يف اجملال املدرسية النفسي لضغوط ا رآثاوعن 

اضطراب مفهوم الذات ، وسرعة النسيان ، وزيادة االستثارة االنفعالية مع الشعور باحلزن ، باإلضافة 

 إىل التشوش العقلي . 

 ( مظهرين من آثار الضغوط : Daurora & Fimian, 1944 :49وحيدد دايـورورا وفيميان )      

بالقلق والتوتر وفقدان األمان والغضب وعدم االرتياق ، والثاني اإلجهاد  اإلحساس وهو انفعالياألول 

 احليوي السلوكي ويعين اإلنهاك واالستنزاف والشعور باإلجهاد والصراع .
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 وهي هلا التابع الطالب على يبدو دالالت السلبية املدرسية للبيئة أن( 1942) جونسون ويذكر 

 : يف ممثلة

عدم إجناز ما توكل إليه من أعمال مدرسية . -1  

اهلروب والتغيب املستمر عن املدرسة . -2  

مستوى منخفض لطموحات الطالب . -3  

عداء حنو املسؤولني يف املدرسة يأخذ شكل رفض التعليم ورفض التعاون يف أي عمل متعلق أو  -4

 مرتبط باملدرسة . 

أن (  Fimian   ،1949وفيميان  Selye  ،1941  سيلي)  أمثال عدد من الباحثني يوضحو             

وضوحًا يف تنظيمات  أكثر وأنهابها يومًا بعد يوم  اإلحساسيتزايد  أصبحالضغوط النفسية ظاهرة 

البيئة االجتماعية ، فإذا كانت البيئة املدرسية مثاًل غري مناسبة للنمو املعريف واالجتماعي السليم ، 

درجة من التوتر والقلق وينتج عنها مشكالت نفسية  إىلميذ بعدم االنتماء ، فسوف تؤدي ويشعر فيها التل

من (  1942 زادة و   Gross & Masten   ،1941وماسنت  جروس يبني )و، يصعب تعديل أثرها فيما بعد 

حيث تتحول  التلميذ املتأزم نفسيًا وما يصاحب ذلك من شعور بالقلق يؤثر نسبيًا على أدائه املعريف ، أن

  إمكاناته العقلية اىل قوة سلبية ال ابتكار معها وال حتصيل يرجى من ورائها .

 صلة هلا ، ضبطها التالميذ على يتعذر واليت غرياملرغوبة واالجتماعية املدرسية املتغرياتف               

 . املدركة الضغوط من املرتفعة واملستويات النفسية باألمراض وطيدة

ــرى ســـــيلجمان                ــدم الرغبـــــة يف التفـــــوق وإمتـــــام         1941ويـــ ــأس هوحالـــــة مـــــن عـــ أن الشـــــعور باليـــ

ــة .           ــدام روق املنافســ ــرين وإنعــ ــى اآلخــ ــوق علــ ــايري التفــ ــون معــ ــة يف بلــ ــدم الرغبــ ــًا عــ ــعبة وأيضــ ــام الصــ املهــ

 ( .  215:  2114)عثمان ، 

تعددة منها القلق متباينة وماملدرسية ردود فعل الضغوط  أن( اىل 1944 ) أبوحطب يشريو 

 . اإلجنازالتحصيل وم والتشاؤم واخنفاض معدل اوالضيق والغضب والرفض والتمرد على النظ

أمرًا يعد قليل من الضغط ال بأن (299:  1999، غريب و 19-13 : 1994،  فونتانا كل من ) ويرى

ما  مطلوب وضروري حنيمطلوبًا لزيادة االستثارة والدافعية حيث يعترب عنصرًا جمددًا للطاقة ، فهو 

يكون متوازنًا بني املتطلبات والطاقات ، أما يف حالة زيادة املتطلبات فيصبح ضارًا ومدمرًا ، وانعدام 

، الضغوط أيضًا جيعل الفرد يف حالة سلبية جتعله عرضه لنفس مظاهر التعرض للضغط الشديد 

سانية ، فهي مبثابة قوة دافعة لإلجناز، ولكن الضغوط تعد من املكونات احليوية واإلجيابية يف احلياة اإلنف

 املشكلة تكمن حينما تتجاوز هذه الضغوط مستوى قدرة الفرد على حتملها . 
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والبيئة السيكولوجية للمدرسة آمنتني بالنسبة جلميع الطالب ،  فيزيقيةينبغي أن تكون البيئة ال

املدرسة ، وان يف ذ الذين ينبغي أن يشعروا باألمن مارسات احرتامًا للتالميظهرالسياسات واملوينبغي أن ُت

يشعروا أنها مدرستهم ، وينبغي أن تطبق القواعد واإلجراءات على حنو منصف ومتسق ، وحبيث ال ينظر 

 إليها باعتبارها متقلبة وغريمستقرة .

ذ للمــنهج التعليمــي وتنميــة  إن هــدف سياســات املدرســة وممارســتها ينبغــي أن يكــون إتقــان التلميــ   

إمكانياته ، وال جمال يف مدرسة ملتزمة حقًا بتعلم التلميـذ لسياسـات عقابيـة تنفـر التالميـذ وتبعـدهم أو       

تقلل من ثقتهم ، وإذا اعتقد بعض التالميذ أنهم استبعدوا أو وضعوا يف جمموعة منخفضة ، وأن كل مـا  

التالميذ ألنـه ال ينظـر إلـيهم كجـزء مـن خنبـة املدرسـة         يعملونه لن يتيح هلم أن يصبحوا قادة يف حكومة

ن املقـــررات تتحــــدى  ســـوف يـــديرون ظهـــورهم ملـــا ميكـــن أن يفيـــدوه مـــن املدرســـة . وإذا اعتـــرب التالميـــذ أ          

ن العضوية يف مجاعات أو أندية معينة مقصورة على عدد قليل من املنتقني ، فـان معظمهـم   أإمكانياتهم أو 

( .42:  2114النتهاز مثل هذه الفرص والعمل بناء على ذلك . )جابر،  لن يتوافر لديه الطموحات

 التهديــد ومفهــوم Stress الضــغط مباشــرمفهوم غــري بشــكل Spielberger ســبيلربجري تنــاول

Threat أن فـريى  ، املفهـومني  بـني  ميـز  متعـددة  دراسـات  وعرب ، القلق اضطراب يف النظرية حتليالته أثناء 

ــوم ــري األول املفهـ ــتالف إىل يشـ ــروف يف االخـ ــوال الظـ ــم الـــيت واألحـ ــة تتسـ ــا بدرجـ ــن مـ ــوعي مـ  اخلطراملوضـ

Objective Danger خطـري  أو ضـاغط  أنـه  علـى  للموقـف  والتقـدير  الـذاتي  التفسري إىل يشري والثاني ، 

ــاتج القلـــق أن ويـــرى ، دللفـــر ذاتـــي إدراك أي ــة امليكانيزمـــات يســـتدعي والضـــغط ، الضـــغط عـــن نـ  الدفاعيـ

 إدراك درجة بتفاوت القلق مستوى يتفاوت كما ، لتخفيفه وغريها والتربير واإلنكار كالكبت الالشعورية

 ( .35:  1999 ، الرشيدي) الضاغط للظرف الفرد

 الفرد وإدراك  الضاغط باملوقف املتعلقة ملتغرياتا على ترتكز النظرية هذه أن إىل( 2112) وتشرياهليل 

 يبـدأ  وهـو  الضـغط  مصـدر  األول:  أبعـاد  ثالثـة  خـالل  من الضغوط مفهوم 1979 سبيلربجري حدد وقد ، هلا

 والثالـث  ، التهديـد  أو للمـثري  الفـرد  إدراك هـو  والثـاني  ، جسـمياً  أو نفسـياً  مـا  خطرًا أو تهديدًا حيمل مبثري

 إدراك ومـدى  املـثري  شـدة  علـى  الفعـل  ردة شدة يرتبط هنا ومن ، بالتهديد املرتبط ناسبامل الفعل رد فيشكل

 .  له الفرد
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 (1) شكل

 ( يوضح النظرية اإلدراكية لسبيلربجري1شكل )





 General Adaptation العـام  التكيـف  زملـة  مفهومـه Hans Selye (1941 ) سـيلي  هـانز  طـرق 

Syndrome  -  G.A.S    )جتـــاه األفعـــال ردود بهـــا يصـــف نظريـــة وأطـــرًا مهمـــة توضـــيحات أورد ممـــا  

 : وهي للضغوط االستجابة يف مراحل ثالث حدد حيث ، الضاغطة العوامل

 :   The Alarm Reactionاإلنذار أو املنبه فعل رد مرحلة (1

 . اغطالض للموقف الفرد تعرض بعد واجلهد النشاط بزيادة وتتميز

 :  The Stage of Resistance املقاومة مرحلة (2

 علــى الفــرد بقــدرة املرحلــة هــذه وتتــأثر ، الســابقة املرحلــة آثــار علــى للتغلــب الفــرد حمــاوالت وتتضــمن

 واألمـراض  الـتغريات  بعـض  فـإن  الضـغط  استمر وإذا ، اجلهد من كثريًا وتتطلب الضغط شدة مع التكيف

 . التنفس وضيق الدم ضغط وارتفاع عدةامل قرحة مثل فيه وتؤثر تصيبه

 :  Exhaustion The Stage of   واالستنزاف اإلنهاك مرحلة (3

 عـن  عـاجزاً  فيهـا  الفـرد  ويصـبح  ، ضـعفت  قـد  املقاومـة  وتكـون   الفـرد  علـى  الضغط استمرار يبقى حيث

 .  النفسية واألمراض باالكتئاب الفرد يصاب وقد الضاغطة املواقف تكرار عند املقاومة

 ( 2)  شكل

 سيلي نظرية يف ومظاهرها للضغوط االستجابة مراحل يوضح ختطيطي رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواقف ضاغطة أو مثرية

 إدراك الفرد للمثري

 رد الفعل النفسي للمثري

اجلهاز العصيب  طنشا

 السمبثاوي

 زيادة إفراز االدرينالني

رتفاع معدل 

 ضرباتالقلب

 ارتفاع ضغط الدم

 اضطرابات املعدة

 ضيق التنفس

 جفاف احللق 

 

مرحلة 

 اإلنذار

مرحلة 

 املقاومة

 

اضطرابات 

 نفسية

 جسمية

 رحلةم

 اإلنهاك

اعتالل الصحة 

 واملرض 

نقص يف األداء   

اضطرابات 

 نفسية 

 نقص الدافعية 
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 ، وجسـمية  نفسـية  أسـباب  على و تنطوي واألمراض االضطرابات كل أن Selye ( 1979)  سيلي ويرى

 مـا  وغالبـاً .  خمتلفة تومستويا أنواعًا تأخذ ضغوط من الفرد له يتعرض ما إىل معظمها يف تعزى ولكنها

 وإمنـا   ، انفعـاال  لـيس  الضـغط  ولكـن .  االنفعـاالت  أو املشاعر لوصف  Stress"  ضغط"  مصطلح يستخدم

  .له التحدي أو التهديد على باعثة أنها على يدركها اليت لألحداث الفرد بها يستجيب عملية هو

 تـأثريات  عليـه  يرتتـب  للضغوط املتكرر رضالتع أن قرر قد  سيلي بأن( 19:  2112)  اهليل وذكرت       

 أو اجتماعيـة  أو فسـيولوجية  تكون قد متطلبات الفرد على الضغوط تفرض حيث ، الفرد حياة على سلبية

 الفــرد حاجــة فــإن ناجحــة تبــدو قــد الضــغوط لتلــك االســتجابة أن ورغــم.  مجيعــًا بينهــا جتمــع أو نفســية

 .  وفسيولوجية نفسية أعراض شكل يف مثنها يدفع قد الضغوط تلك ملواجهة لطاقته

ــذه خـــالل مـــن( 2115)  ســـعيد الحـــظ وقـــد      ــة هـ ــا حـــني  الضـــغط أن النظريـ ــاوز مـ ــتوياته يتجـ  مسـ

 الفـرد  ويـرتك  ، األداء ويفسد ، للفرد النفسية الطاقة يستنزف فإنه ، مستوياته أعلى إىل ويذهب املتوسطة

 ميتلـك  الـيت  التحديات طرفيه أحد متصاًل متثل فالضغوط ، القيمة بفقدان واإلحساس للصراعات نهبًا

ــه وال املفروضــة املتطلبــات زيــادة ميثــل واآلخــر ، نفســه فيهــا الفــرد ــزام ميكن ــالي ، بهــا الوفــاء أو االلت  وبالت

 .  واإلحباط باإلخفاق الشعور

 اأنهـ  كمـا ،   للضغوط تفسريها عند الفردية االستجابة على تركز النظرية أن الباحث ويالحظ      

 اسـتجابة  أن أوضـحت  حيـث  ، الضـاغطة  العــوامل  جتـاه  الفـرد  فعــل  لـرد  الفسـيولوجي  اجلانـب  علـى  ركزت

 العــام التكيــف زملــة خــالل مــن تظهــر أعـراض  مبجموعــة عنهــا ويعــرب فســيولوجية تكـــون للضــواغط الفــرد 

 . للضغوط املسببة العوامل مع التكيف حتقيق بغرض وتكون االستجابة تشملها اليت الثالثة

 ومـدى  الفسيولوجية قواه قدرة مدى على تتوقف للضغوط الفرد استجابة بأن القول ميكن وعليه     

 أو املواقـف  جمابهـة  علـى  تعمل القوى تلك أن حيث ، الضاغط املوقف جمابهة على جسمه وتهيأ استعداد

 تأثريهــا اســتمر مــا إذا املرضــي أو الســليب هــا تــأثري ويكــون ، معهــا التكيــف حماولــة أو الضــاغطة األحــداث

 . معها التعامل عن الفرد جسم وعجز

. Lazarus, et  at وزمالئـه  الزاروس اهتمـام  من وافرة حظوظًا الضاغط للموقف املعريف اإلدراك نال

 االســــتجابة يف Cognitive Appraisal املعــــريف والتقيــــيم Perception اإلدراك دور أكــــد حيــــث ،
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 ,Gatchel. )  له تهديدًا ميثل انه على املوقف أدرك إذا إال الضغط يستشعر ال الفرد أن ويعين ، للضغوط

et., 1949 : 44- 49  .) 

 باملتطلبــات الوفــاء علــى القــدرة وعــدم بــالنقص الفــرد يشــعر عنــدما ينشــأ الضــغط أن الزاروس ويــرى

 ( .29: 1995 ، سالمة. ) إمكانياته تفوق البيئة متطلبات أن أي ، البيئية

 ، للحــدث تقييمــه علــى تتوقــف الفــرد اســتجابة أن إىل(  Ogden،  2111: 239- 237)  ويشــرياوقدين

 : هما التقييم من نوعني حدد وقد

 . اخلارجي للعامل تقييم أي ،  Primary Appraisal األولي التقييم-

 طــرق عــربثالث ، أنفســهم لألشــخاص تقيــيم أي ،  Secondary Appraisal الثــانوي التقيــيم-

 : هي املوقف أو احلدث الفرد بها يقيم

                            Irrelevant غريمرتبط -1

       Benign and Positive وإجيابي معتدل -2

                   Harmful and Negtive وسليب ضار -2

 

 (  3)  شكل

 للضغوط املعريف لإلدراك الزاروس منوذج يوضح ختطيطي رسم

 

 

                 

 

            الضغط ملواجهة املتبعة الوسائل                                                                         الضاغطة للمواقف الفرد إدراك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : هي ةعديد عوامل على يتوقف احلدث أو للموقف الفرد تقييم أن إىل الزاروس أشار وقد

داخلية )شخصية ( ، خارجية )بيئية ( :   أحداث ضاغطة  

 

 

 

  

 

تقييم معريف ثانوي  تقييم معريف  أولي

 ثانوي 

 نوع االستجابات

 فسيولوجية

 نفسية

 سلوكية

 الشعور بالضغوط

 

ليات آ

 مقاومة

 فاشلة

آليات 

 مقاومة

 ناجحة

 فاشلة

 
على التغلب 

طاملوقف الضاغ  
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 . وغريها الصحية وحالته الفرد ميتلكها اليت واملهارات الذاتية القدرات مثل: الشخصية العوامل -

 .وغريها املهنية أو الدراسية أو االجتماعية واملتطلبات التحديات مثل:  اخلارجية البيئة عوامل -

 .لفردا به مير الذي نفسه احلدث أو باملوقف واملتعلقة املرتبطة العوامل -

 ولكــن  ، ســالبة  أحــداثاً  الضــغط يتضــمن  أن بالضــرورة  لــيس أنــه  1947 وفولكمــان  الزاروس ويــرى        

ــًا تفضــي قــد املوجبــة األحــداث  الفــرد إحســاس إىل تــؤدي الــيت األحــداث علــى ويطلــق ، الضــغط إىل أحيان

 أو مهـددة  أنهـا  ىعل إدراكها يتم األحداث هذه ألن ، Stressors(  الضاغطة األحداث) مصطلح بالضغط

 قـد  األحـداث  مـن  حـدثاً  أن يعـين  ممـا   ، اإلدراك علـى  للضـغوط  تفسـريه  يف الزاروس يؤكـد  ولـذا .  متحدية

 التقـدير  الزاروس  عليـه  يطلـق  مـا  وهـذا  ، آخـر  لفـرد  بالنسـبة  ضاغطًا يكون وال لفرد بالنسبة ضاغطًا يكون

 ويفسـرها  يـدركها  كمـا  الضـغوط  أي ، الفـرد  خيربهـا  اليت للضغوط  Cognitive Appraisal املعريف

 ( .357: 1995 منشار،.)

 :هما خطوتني أو بطريقتني الضغوط تقييم يستطيع الفرد أن النظرية من نستنتج  أن وميكننا

 إىل باعــث هــو أو التهديــد أو للتحــدي يــدعوه انــه علــى املوقــف أو للحــدث الفــرد تقــدير أو تقيــيم- أ

 . ذاته للضغط املعريف التقييم أي اخلطر، أو الضرر

 . احلدث أو املوقف مع تعامله كيفية يف وقدراته إلمكانياته وقياسه الفرد تقدير- ب

 كـان  كلمـا  شـدة  أكثـر  ويكـون  ، ويشـتد  يـزداد  بالضـغوط  الفرد إحساس بأن القول ميكننا وعليه      

 الفـرد  إدراك مبدى ذلك ويرتبط  ،  له تهديدًا أو حتديًا ميثل أنه على احلدث أو للموقف وتقييمه تفسريه

 . الضاغط املوقف أو احلدث مع التعامل يف وأساليبه لقدراته

 تتجـاوز  عندما حتدث وأنها ، احليلة وقلة بالعجز الفرد شعور إىل تؤدي الضغوط أن النظرية هذه ترى

 مــن أكثــر ضــغوط إىل تــؤدي للســيطرة قابلــةال غــري األحــداث ان وحقيقــة ، الفــرد إمكانــات البيئــة مطالــب

 يف أهميــة هلمــا فقــدانها أو الســيطرة وجــود أن الفكــرة هــذه وتتضــمن عليهــا الســيطرة ميكــن الــيت األحــداث

 .  الضغوط خربة

 الفعـل  ردود أن تـرى  املـتعلم  العجـز  نظريـة  بـأن (   2117 ، الصـبيحي  و 2119  ، السيد)  من كل ويذكر

 حـني  الفـرد  أن مؤداهـا  والـيت  ، السـابقة  خرباتـه  مـن  الفـرد  يتعلمها ، متعلمة ودرد هي الفرد عن تصدر اليت

 موقـف  فـإن  عجـز  بسـبب  الكفـاق  عـن  يتوقـف  فإنـه  متكـرر  بشـكل  معني حدث على السيطرة يف جهوده تفشل

ــه لــيس أمامــه عــاجزًا يصــبح جديــد  الضــغط أن مبعنــى ، بهــا التنبــؤ أو األحــداث ضــبط علــى القــدرة لدي
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 يسـاعد  الذي املعريف للتفسري أبعاد ثالثة هناك أن النموذج هذا ويرى املتعلم بالعجز لشعورل نتاج النفسي

 .  فهمه ويف حدوثه بإمكانية التنبؤ يف يساعد مما بالعجز الشعور مدة وطول وتناقض عمق درجة فهم يف

 :  هي املتعلم العجز متيز القصور من وجوه ثالثة سيلجمان حدد وقد     

ــون ــــ1 ــًاداف يكـ ــاول ال الشـــخص أن:  عيـ ــاذ حيـ ــام أو إجـــراءات أي اختـ ــأي القيـ ــود بـ ــة لتغـــيري جمهـ  نتيجـ

 .الضغط

 جتنـب  علـى  تساعده جديدة أفعال وردود استجابات تعلم يف متامًا يفشل الشخص أن:  معرفيًا يكون ـ2

 .  السي  الضغط أثار

 واالنعـــزال  االنســـحاب  مـــن  حالـــة إىل يـــؤدي  املـــتعلم  العجـــز  هـــذا أن يف ويتمثـــل :  انفعاليـــاً  يكـــون  ــــ3

 .  التهديد كمصدر اخلارجي العامل وإدراك والقلق واملخاوف واالكتئاب

 عـدم  مـن  متكـررة  لربات مرورهم خالل من واالستسالم العجز يتعلموا أن ميكن الناس أن يعنى وهذا

 اسـتجابات  إصـدار  عـن  الفـرد  توقـف  وإىل الدافعيـة  ضـعف  إىل ذلك يؤدي قد مما ، األحداث على السيطرة

 اخلــارجي العــامل الفــرد ويــدرك ، واالكتئــاب واليــأس االنســحاب مــن صــورًا األفعــال ردود وتأخــذ ، توافقيــة

 . به التنبؤ أو ضبطه ميكن ال وانه للتهديد مصدر أنه على

 الضـاغط  املوقـف  علـى  التغلـب  يف الفـرد  جمهـودات  فيهـا  تفشـل  والـيت  بالتحديـد  العجز مرحلة إن     

 يف االسـتجابة  يف حماوالتـه  عـن  الفـرد  يتوقـف  حيـث  املـتعلم  العجـز  مياثـل  كمـا  املسـتمرة  الضـغوط  متاثل

 جـداً  قلـيالً  النشاط ويكون الفرد مصادر تستنفذ حني اإلجهاد مرحلة واجلديدة القدمية البيئات من كل

 مـن  كـثري  أداء أن حقيقـة  وهي للضغوط البعدية التأثريات أيضا يفسر أن املتعلم العجز لنموذج وميكن  ،

 عجــز أنهــا علــى تفســريها ميكــن البعديــة التــأثريات فتلــك.  للضــغوط الطويــل التعــرض بعــد يقــل املهــام

 القابلــة غــري العوامــل إىل للتــأثري افتقــاده شــخص أرجــع فــإذا ، جــدًا مهمــة بالســيطرة واالهتمــام.  مــتعلم

 أنهـا  علـى  إمكاناتـه  دركسـي  وبالتـالي  املوقـف  عـالج  الشخصـي  للجهـد  ميكـن  ال أنـه  سـيعتقد  فإنـه  للسيطرة

 . بالضغوط الذاتي الشعور إىل تؤدي احلالة وهذه الضاغطة الظروف ملواجهة كافية غري

 مبحــاوالت تتعلــق مباشــرة دالالت هلــا الــيت البيئيــة باملوضــوعات تــرتبط الضــغوط أن مــوراي يــرى      

 البيئـة  يف للسـلوك  اجلوهرية أو املؤثرة احملددات ميثل الضغط مفهوم وأن ، حاجته متطلبات إلشباع الفرد

 الفـرد  جهود تعوق أو تيسر لشخص أو بيئي ملوضوع خاصية أو صفة ميثل معانية أبسط يف الضغط ويعد ،

 ضـغوط  إىل يشـري  حيـث  ، الضـغوط  مـن  نـوعني  بـني  الصـدد  هذا يف موراي ومييز ، معني هدف إىل للوصول

 وكـذلك  ، ويفسـرها  الفـرد  يـدركها  كمـا  البيئيـة  املوضـوعات  داللـة  متثـل  ارهاباعتب Beta Stress بيتا
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 يف توجــد كمــا البيئيــة املوضــوعات خصــائص متثــل باعتبارهــا Alpha Stress ألفــا ضــغوط إىل يشــري

 املهــم مــن ولكنــه ، بيتــا  بضــغوط وثيقــًا ارتباطــًا يــرتبط مــا غالبــًا الفــرد ســلوك أن مــوراي ويوضــح  ، الواقــع

 وبــني الفــرد هلــا يســتجيب الــيت بيتــا ضــغوط بــني الشــقة فيهــا تتســع الــيت املواقــف اكتشــاف ذلــك بــرغم

 ( .97: 2111 ، عطية  ،  13:  2112 ، اهليل. ) بالفعل املوجودة ألفا ضغوط

 البيئيـة  املثــريات  يف يتمثـل  مسـتقل  كمـتغري  الضـغوط  على ركزت قد النظرية هذه أن القول وميكن 

 البيئــة مبوضــوعات مرتبطــة وأنهــا ، بيئــى ملوضــوع خاصــية أو صــفة الضــغوط نأ النظريــة هــذه بينــت حيــث

 تأكيــد إىل يشــري مــا وهــو حاجتــه متطلبــات إلشــباع الفــرد مبحــاوالت متعلقــة مباشــرة دالالت هلــا التــى

 حاجـة  إشـباع  يف مـؤثرة  موضـوعات  مـن  حتتويـه  ومـا  البيئيـة  املثريات على للضغوط تفسريها عند النظرية

 . الفرد

 نظرية توجد ال أنه القول ميكننا ، الضغوط تفسري يف السابقة النظريات استعراض خالل من

 أو الضغوط استجابة من جزء فسرت قد نظرية فكل ، للضغوط السلبية النتائج كافة تفسري ميكنها

 واآلراء النظر وجهات من عدد عن ُتعـرب لنظرياتا هذه العموم وعلى. منها معينة ألنواع الفعل ردود

 نظريته يف سيلجمان يرى حيث ، الضغوط مفهوم تفسري يف خمتلف توجه منها كـاًل متثل اليت املختلفة

 ملا التصدي يف وعجزه توقفه نتيجة عنه تصدر اليت املتعلمة الفرد استجابة خـالل من تظهر الضغوط أن

 ، املوقف جتاه والفشل بالعجز للشعور نتيجة تنشأ الضغوط أن أي ، طةضاغ بيئية عوامل من له يتعرض

 عنه الصادرة الفسيولوجية الفرد استجابة خـالل من تظهر الضغوط أن نظريته يف سيلي يرى بينما

 تفسـري عند الفردية االستجابة على نظريته يف يركز فهو ، ضاغطة عوامل من له يتعرض ما ملواجهة

 بعكس وذلك ، تابعًا متغريًا السابقتني النظريتني خالل من الضغوط اعتبار ميكننا وبذلك  ، الضغوط

 أو خاصية هي الضغوط أن نظريته فى مواري يرى حيث البيئي املثري على ركزت اليت موراي نظرية

 كمتغري الضغوط اعتبار ميكننا ولذلك ، البيئة مبوضوعات مرتبطة أنها أي ، بيئي ملوضوع صفـة

 العالقة على للضغوط تفسريها يف وزمالؤه الزاروس نظرية و سبيلربجري نظرية اهتمت وقد ، مستقاًل

 كما الفردية االستجابة أو البيئي اجلانب على فقط يقتصر ومل وبيئته الفرد بني املتبادلة التفاعلية

 تنشأ وطالضغ أن وزمالؤه الزاروس و سبيلربجري من كل يرى حيث ، وسيلي سيلجمان نظرييت فى تبني

 وتقييمه إدراكه يف وأساليبه طريقته خالل من وذلك وبيئته الشخص بني القائمة العالقة خالل من

 هاتني مييز ما هو وهذا ، ضاغطة عوامل من حتتويه ما مع واستجابته أفعاله وردود ، بيئته مع وتفاعله

 . يةاحلال دراسته يف يتبناها الباحث وجيعل السابقة النظريات عن النظريتني
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 Academic Achievement

إن معظم الدول املتقدمة تعول كثريًا على املستوى التعليمي ألبنائها ، بل إن نهضة وتقدم "     

وملا كان معلومًا أن  الدول الصناعية الكربى اعتمد كثريًا على التقدم العلمي الذي يصل إليه أبناؤها ،

التقدم الفكري والتقين ميكن الوصول إليهما عن طريق التعليم فإن احلاجة تدعو إىل االهتمام باإلجناز 

اإلجناز  مدويعتوالعوامل املؤثرة فيه ،  Academic Achievement ظاهرة نفسية مركبةك

ت املتخصصني يف جمال علم األكادميي على عدد من املتغريات النفسية وهو من الظواهر اليت شغل

حيث ينظر إليه باعتباره معيارًا أساسيًا ميكن يف ضوئه ومن خالله حتديد املستوى األكادميي ، النفس 

 ( . 5:  1999. )النفيعي ، "للطالب واحلكم على النتائج الكمية والكيفية للعملية الرتبوية 

إىل العناية بعمليات الرتبية ل طاقاتها بك تتجهاجملتمعات اإلنسانية  إىل أن( 1992) أنيسويشري 

التنمية الكاملة لألفراد يف واليت تؤدي بدورها إىل حتقيق األهداف الرتبوية إىل وصول للوالتعليم 

يعترب أبرز  ةومن الناحية األكادميي النواحي اجلسمية والعقلية واملنطقية والوجدانية واالجتماعية ، 

 .دراسة يف هذه العملية الرتبويةإليه باعتباره أهم اجلوانب اليت تستحق النواتج العملية الرتبوية ، وينظر 

وهو يرتبط أكثر بالنواتج املرغوبة للتعلم أو األهداف الرتبوية واليت تتفاوت بني القيم  

والفلسفات الرتبوية وبني أساليب أداء معينة ، ويعترب االجناز األكادميي من املتغريات اليت يهتم بها 

ني يف جمال الرتبية وعلم النفس  ويتأثر هذا املتغري مبجموعة كبرية من العوامل منها عوامل الباحث

 بيئية وذاتية ومدرسية .

العديد من  الرتبوية والتعليمية تواجهان يف الوقت احلالي العملية ( بأن1993مسلم ) ويذكر أبو

سانية الذي يتصف بالسرعة والتعقيد الضغوط و التحديات منها التطور الكمي والكيفي يف املعرفة اإلن

تمثل يف تلك األعداد اهلائلة من يوكذلك االنفجار السكاني وما يرتتب عليه من انفجار تعليمي 

النامجة عن هذه شكالت االقتصادية واالجتماعية فضاًل عن املالب الذين يقبلون على التعليم الط

والنفسية بهدف الوصول إىل طرق وأساليب التغريات ، ونتيجة لذلك فقد نشطت البحوث الرتبوية 

 حديثة يف التعليم تستطيع مواجهة التحديات والعمل على إجياد حلول مناسبة هلا . 

ي يوظف ذباملدى ال ألنه يرتبطباهتمام واضح حيظى  األكادميياالجناز أن ( 2114يرى شعلة ) و

أبناءهم ضرورة  اء يسعون إىل تلقني، فاآلبجناحاتهم  ومهاراتهم لتحقيق من خالله األفراد طاقاتهم

الية تقديرات عدرجات وعلى يحصلوا لبوسائل عديدة كما يشجع املعلمون طالبهم اإلجناز األكادميي ، 
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الطالب لتحقيق مستوى عال  إليههدف أساسي يسعى  األكادمييجناز واحملافظة عليها حتى أصبح اإل

   وجدانية ة ومهارية لب على امتالك إمكانيات معرفيكما يعترب دالة ملا يعتقد أنه يساعد الطا فيه ،

 وقيم .

ــ (1994يؤكـــد طواحلـــه  ) و         ــون اإلجنـــاز األكـــادميي أنبـ ــن    يكـ ــًا للتفاعـــل بـــني جمموعـــة مـ نتاجـ

العوامل البيئية والرتبوية والعوامل الشخصية لدى الطالب ، وينظر إليه من زاويتني األوىل مـن حيـث أنـه    

أثر باألعمـال واخلـربات الـيت يتطلـب اجملتمـع مـن الفـرد أن ينجزهـا يف حـدود املعـايري           دافعية وهي الـيت تتـ  

م ، والثانيـة مـن   اخلاصة باإلجناز واملتفق عليها اليت ميكنها إظهار التباين بـني األفـراد يف معـدالت إجنـازه    

يظهـر مـن    جناز يهدف إىل احلصول على دعم الذات من خالل اآلخـرين والـذي ميكـن أن   حيث أنه سلوك وإ

 . بصورة لفظية التأييد ذلك خالل تأييد اآلخرين إلجنازات الفرد وسلوكه وقد يكون 

من أهم العوامل اليت  ( بأنه يعترب 2115عن تأثري املعلم على اإلجناز األكادميي يذكر حممد )و     

لعمليـة التعليميـة ،   علـى ا ميكن أن تؤثر يف معـدالت اإلجنـاز األكـادميي للتالميـذ باعتبـاره أهـم القـائمني        

والـيت قـد تناولـت وضـوق املـدرس وسـلوكه        Hiens et al.  1945ذلـك دراسـة هـاينس وآخـرون      وتشري إىل

وقد توصلت إىل وجـود عالقـة مباشـرة وإجيابيـة بـني وضـوق       ، ومدى تأثريه على درجات اإلجناز األكادميي 

 . للتالميذ من ناحية أخرىاملدرس وسلوكه من ناحية ومعدالت اإلجناز األكادميي املرتفعة 

،  السـائد يف املدرسـة  واالجتمـاعي   األكـادميي علـى املنـاخ النفسـي     وتتوقف تنميـة الـدافع لإلجنـاز        

يف إجياد وتوفري املناخ املدرسي املالئـم لرفـع مسـتوى اإلجنـاز األكـادميي      مساهمة فاملعلم هو أكثر األفراد 

 الالزمة حلل مشكالتهم  .لدى الطالب ومساعدتهم يف اكتساب املهارات 

حيث يشـجع اآلبـاء أبنـاءهم    ، جات اإلجناز األكادميي والعقلي يف تكوين حاتأثري كبريألسرة لاف

ــى أي ســلوك إجنــازي يصــدر عــنهم        ــى املثــابرة يف األداء حتــى     ، مــن خــالل مكافــأتهم عل ممــا يســاعدهم عل

جـاق فـإنهم غالبـًا مـا يتوقفـون عـن بـذل        يتحقق اإلجناز ، ولكن حينما يتوقع األفـراد الفشـل أو خيشـون الن   

وتشري توقعات الفشـل   ، يصبح اإلجناز غري حمتمل احلدوث  وتبعًا لذلك، احملاوالت للوصول إىل النجاق 

إىل شعور الفرد بالعجز والنقص و أنه غري قادر على حتقيق النجاق مما يدفعه إىل عدم االشرتاك العلمـي  

ممــا جيعلــه ال يتصــور أي اجتــاه ســوى الفشــل ، وتشــري ماتينــا  هــورنر   يف الدراســة ، وذلــك لشــعوره باليــأس 

Matine Horner           ، 499: 1941إىل أن اخلـوف مـن النجـاق هـو أحـد معوقـات اإلجنـاز . )الطـواب وآخـرون 

-472. ) 

أشـبه مـا يكـون     علـى أنـه   الفصل الدراسي باملرحلة الثانوية التنافس يف  ( إىل2113ينظر حسيب )و       

أعلـى الـدرجات   املتسابقني ، فكثري من الطالب يتنافسون من اجل التفوق والتميز واحلصول على  مبضمار
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التنـافس والطمـوق    وقـد يتولـد    يف اجلامعـة ، لضمان احلصول علـى مقعـد   ، ركز والتقدم يف الرتتيب أو امل

سـرة أبنائهـا بأبنـاء    نتيجـة مقارنـة األ   الغري موجـه الـذي يسـبب قلـق املنافسـة لـدى طـالب املرحلـة الثانويـة          

 . اجلريان أو أبناء األقارب أو زمالئهم باملدرسة

ــذ    ( إىل أن2115حممــد ) ويشــري ــؤثراملســتوى الفكــري للتالمي علــى قــدراتهم يف حتقيــق درجــات     ي

والـيت   Dar and Resh, 1949  عاليـة مـن اإلجنـاز األكـادميي ، ففـي دراسـة قـام بهـا كـل مـن ريـش ودار           

أكدت الدراسة على وجود عالقـة موجبـة بـني     حيث الفكري واإلجناز األكادميي ،اهتمت بدراسة املستوى 

املستوى الفكري للفرد وقدرته على حتقيق اإلجناز األكادميي ممـا يؤكـد أن ارتفـاع أو اخنفـاض املسـتوى      

 الفكري للتالميذ يؤثر بشكل مباشر إجيابًا وسلبًا على معدالت اإلجناز األكادميي لديهم . 

عنى اإلجناز يف لسـان العـرب علـى معنـى اإلمتـام ، فيقـال مـثال جنـزت احلاجـة إذا قضـيت           ويدل م  

 ( .19:  2117وأجنزت إياها ، أي قضاؤها . )أبوشقة ، 

هــو احلــافز للســعي إىل النجــاق أو   بــأن اإلجنــاز  يف موســوعة علــم الــنفس    (1974ويــرى احلفــين )   

ئق واالنتهاء بسرعة من أداء األعمـال الصـعبة علـى خـري     حتقيق نهاية مرغوبة أو الدافع للتغلب على العوا

 وجه  .

( بأنـه الرغبـة يف التغلـب علـى العقبـات وبلـون معايرياالمتيـاز لتحقيـق         2115وتشري الطنطـاوي )    

الــذات واســتخدام القــدرات ، ومنافســة اآلخــرين ، والرغبــة يف اإلســهام بفاعليــة لتحقيــق التفــوق مــن خــالل  

 مقومات االجناز. اإلمكانات املتاحة من

ويــرى  دســوقي) د . ت (  أن اإلجنــاز هــو القــدرة علــى أداء املهــام املدرســية واألكادمييــة وقــد تكــون           

إىل أن اإلجنـاز يف علـم الـنفس يطلـق للداللـة علـى مـا         1977عامة أو خاصة مبادة معينة ، كما يشـري رزق   

واالختبـار يف تفـوق ومهـارات أو معلومـات )حممـد ،       أحرزه املرء وحصله أثناء التعليم والتدريب واالمتحـان 

2115 :119 . ) 

يف نظريتــه الــيت تناولــت النشــاط املعــريف الــذي يتعلــق     Atkinson, 1995وقــد ذهــب اتكنســون         

ق ، واحلاجــة إىل جتنــب الفشــل يف تعلــيم   اجــشــكل مباشــر باحلاجــة إىل حتقيــق الن  باإلجنــاز إىل ارتباطــه ب

اتكنســون أن امليــل إىل حتقيــق النجــاق هــو ميــل دافعــي    بالعمــل املدرســي ، وافــرتض "  األعمــال الــيت تــرتبط 

. "مــتعلم وقــوة هــذا امليــل تــرتبط باهتمــام الفــرد باألعمــال األكثــر دقــة ومبســتوى أدائــه يف هــذا اجملــال              

 (.142: 1943)الشرقاوي ، 

فهــم العمليــات الدافعيـــة ،   الرتكيــز علـــى دور الفــروق يف احلاجــة إىل اإلجنــاز بغيـــة     و مــن املهــم         

 مبتغريات الشخص والبيئة واخلربة . باشرة للسلوكاحملددات املو
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 مـن أوائـل الـذين اسـتخدموا مصـطلح احلاجـة إىل اإلجنـاز          Morray 1939يويعـد هنـري مـور         

Need of Achievement       يف جمال علم النفس ويراها يف تغلب اإلنسـان علـى املصـاعب والعوائـق الـيت

داء علـى حنـو جيـد ويف أقصـر وقـت ممكـن كمـا يـرتبط         ن أن تواجهه يف سبيل القيام بالعمل وإجناز األميك

 وعلــى ، بسـرعة  األشــياء عمـل  إىل امليـل  أو الرغبــة بأنهـا  أيضـاً  وحيــددها ، اإلجنـاز بكـلم مــن العمـل واملنافسـة    

 . (145-144: 2111. )الفرماوي ،  اإلمكان بقدر جيد حنو

الـتحكم يف املوضـوعات الفيزيقيـة أو    ، و( أن اإلجناز هو حتقيق شيء صعب 1943)  ويرى أبو حطب

الكائنات البشرية أو األفكـار وتناوهلـا وتنظـيم وأداء ذلـك بـأكرب قـدر مـن السـرعة واالسـتقاللية والتغلـب           

على العقبات ، وحتقيق مستوى مرتفـع مـن التفـوق علـى الـذات ومنافسـة اآلخـرين والتغلـب علـيهم وزيـادة           

 ير الذات عن طريق املمارسة الناجحة . تقد

بأنـه إكمـال الفـرد أو حتقيقـه لـبعض األهـداف الـيت حـددها اجملتمـع أو حـددها الفـرد            "   عرفوُي 

لنفسه ، ويف علم النفس الرتبوي يشري املصطلح إىل مستوى حمدد مـن احلـذق والكفـاءة يف ميـدان العمـل      

هــارة معينــة كــالقراءة أو احلســاب " .) جــابر وكفــايف ،    األكــادميي أو املدرســي ســواء بصــفة عامــة أو يف م  

1944 :24 . ) 

املعرفــة املكتســبة واملهــارات املتطــورة يف موضــوع دراســي معــني   " اإلجنــاز بأنــه   Goodويعــرف جــود       

 ( . 49: 1991الرسول ، . )عبد " ملعلمني أو باالثنني معًاوحيدد بدرجات االختبار أو تقديرات ا

يف األداء اجليد وحتقيق النجاق وهو هـدف ذاتـي   الفرد رغبة هو أن اإلجناز  ( 1941وأوضح موسى )

 ينشط ويوجه السلوك ويعترب من املكونات اهلامة يف النجاق املدرسي . 

إىل أنـه املسـتوى الـذي يصـل إليـه      ( Mayer et Salovey, 1997: 22)ويشـري  مـاير ـــ سـالويف            

 الفردي .                   ألداء |الشخص من املهارة يف ا

إىل النجـاق وإجنـاز األعمـال     ياز بأنـه " الرغبـة املسـتمرة للسـع    اإلجنـ (  13: 1947)وتعرف اجلنـدى          

 وقت ، وبأقل جهد وأفضل نتيجة " .وبأقل قدر من ال وبكفاءةالصعبة ، والتغلب على العقبات ، 

لتغلــب علــى مــا قــد يصــادفه الفــرد مــن     وهــو الســعي جتــاه الوصــول إىل مســتوى مــن التفــوق ، وا      

 مبستويات عالية من العمل والنشاط .  لالحتفاظمعوقات أو صعوبات 

رغبة يف النجاق والفوز وحتقيق التقدم ( إىل اإلجناز بأنه ال2119،  و املزروع  1991 ،أمحد ) ويشري  

يـث تعـود هـذه األعمـال علـى      حب يف الوقـت احملـدد ،   وإمتام األعمال على وجه مـرض ، على اآلخرين والسبق 

 الفرد بشعور الرضا عن الذات وتزيد ثقته يف نفسه . 

يقـوم بـه الفـرد مـن أداء      تعترب الدافعية لإلجناز إحدى املتغريات األساسية اليت حتـدد نشـاط مـا   و      

لــك الوصــول إىل درجــة مــن  نشــاط فإنــه يهــدف مــن ذ  أيويفــرتض أن الفــرد عمومــًا حينمــا يبــدأ ممارســة   
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ن غياب الشـعور باإلجنـاز وحتقيـق اهلـدف ميكـن أن يطـور مشـاعر سـلبية مثـل الشـعور باإلحبـاط            أاز واإلجن

، وختتلف اجملاالت اليت حيقق فيها األفراد دافع اإلجنـاز إذ قـد يكـون اإلجنـاز رياضـيًا أو مهنيـًا        واالنسحاب

 .(39:  2111ىل التحصيل أواًل .)زايد ، إ ديًا أو إبداعيًا ، ويشعر املنجز بدافع خاص يقودهأكادمييًا أو قيا أو

تفســريًا لضــعف اإلجنــاز األكــادميي يف مراحــل التعلــيم املختلفــة ( 2117 )أبــو شــقة  توقــد أوضــح         

واجلامعيــة بشــكل خــاص ، وذلــك لقلــة االرتبــاط بــني التخصصــات والوظــائف املهنيــة الــيت تســند إلــيهم        

بلي املرتتـب علـى احلصـول علـى شـهادة جامعيـة ال توجـد  فـرص         مستقباًل ، فضاًل عن العائد املـادي املسـتق  

 عمل مواتية الستثمارها. 

األحبــاث يف جمــال الســلوك اإلجنــازي علــى أثــر     ( إىل تركيــز1979وقــد أشــار قشــقوش ومنصــور)         

ة املوجه حنو اإلجنـاز ، وقـد اتضـح أن قـو     الصريح السلوكوعلى  الفروق الفردية يف قوى االستعداد لإلجناز

امليـــل لإلجنـــاز الـــذي يـــتم التعـــبري عنهـــا يف أداء الفـــرد لعمـــل معـــني يف موقـــف معـــني يتحـــدد باســـتعدادات  

ــني         ــل بـ ــث التفاعـ ــات لبحـ ــت الدراسـ ــذا اجتهـ ــرة ، وهلـ ــة املباشـ ــؤثرات البيئيـ ــاز( واملـ ــع اإلجنـ ــية )دافـ الشخصـ

 الشخصية والبيئة على السلوك اإلجنازي ومستوياته . 

ــبق  فـــ         ــا سـ ــادميي   وبنـــاء علـــى مـ ــاز األكـ ــوم اإلجنـ ــاول مفهـ  academicإن الباحـــث ســـوف يتنـ

achievement  يســــعى مســــؤولو الرتبيــــة والتعلــــيم    ، حيــــث يف العمليــــة التعليميــــة    ًاأساســــ  باعتبــــاره 

الــيت اولــة إزالــة العقبــات واملشــكالت حمبهــا والعمــل علــى تطويرهــا و االهتمــامإىل  بشــكل جــادواجملتمعـات   

  الطالب أبنائناتفوق نًا بورهمقد أصبح  اجملتمعاتاألمم وتقدم تطور و، ف طورهات وميكن أن تعوق تقدمها 

 . ًاأكادمييو ًاعلمي

ــنفس   أىل أن (  114: 2115) حممدقــد أشــار و       باإلجنــاز األكــادميي ــــ بصــفة    قــد اهتمــوا  علمــاء ال

هـو "  فس لدراسـته  علم الـن  فروعوذلك بتخصيص فرع من ، خاصة ــ والعملية الرتبوية ككل بصفة عامة 

العملية الرتبويـة متثـل   وهذا أمر طبيعي كون جعلها يف مقدمة اهتماماته ، علم النفس الرتبوي " والذي 

 الركيزة األساسية للتقدم واالجتاه حنو جمتمع عصري متكامل قائم على أسس عملية سلمية .

يت جيـب أن يهـتم بهـا    تعترب عملية حتسـني مسـتوى اإلجنـاز األكـادميي مـن أهـم املوضـوعات الـ         و 

إىل عمليــة حتســني مســتويات اإلجنــاز  (  Duane Brows, 1999 ) البــاحثون ، وقــد أشــار ديــوني بــروس  

باعتبارهـا مــن املوضــوعات اهلامــة بالنســبة للمجتمــع والســبب يف ذلــك هــو اهتمــام اجملتمعــات بــالرفع مــن   

ــني حتتـــ      ــة التحسـ ــر أن عمليـ ــراده ، وذكـ ــل أفـ ــادميي لكـ ــاز األكـ ــتوى اإلجنـ ــات  مسـ ــام جبماعـ اج إىل االهتمـ

التدريس واآلباء واألفـراد أنفسـهم حيـث يكـون اإلجنـاز نتيجـة لكـل هـذه اجلوانـب السـابقة فاآلبـاء يـؤثرون             

صـل مـع أبنـائهم أفضـل مـن      ابشكل مباشر على إجناز أبنائهم ، فاآلباء الذين لديهم قدرات عالية علـى التو 
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التواصـل بـني الفـرد واملدرسـني والفـرد وأبيـه يسـاعد         اآلباء الـذين تـنخفض لـديهم نفـس القـدرة ، حيـث أن      

علــى حتقيــق درجــات إجنــاز أفضــل ، وأكــد مــن خــالل دراســة علــى ضــرورة حتســني مهــارات الطــالب بزيــادة     

   . دافعية اإلجناز لديهم 

ســتوعبه التلميــذ نتيجــة   ملــا يحمصــلة  يعتــرب( أن اإلجنــاز األكــادميي  1414ويشــري اجلرجــاوي )  

 .للتدريب أو املرور لربات سابقة ه مقدار املعرفة أو املهارة اليت حصل عليها الفرد نتيجةأي ان ،للتدريب 

هـو القـدرة أو االسـتطاعة الذاتيـة لـدى فـرد مـا        ( بأن اإلجناز األكـادميي  1993)  ويرى طه وآخرون

الفـرد فعـاًل يف    على حتقيق الغاية املتوقعة منه او اهلدف الذي يتمناه ، ويستخدم هذا املفهوم ليعين جنـاق 

إجناز هدف معني أو حتقيق أمنية بعينهـا ، ويسـتخدم لإلشـارة إىل حتقيـق أهـداف حياتـه وهنـاك مـتغريات         

ــه             ــة وإمكانات ــه العقلي عديــدة تــدخل يف مــدى مــا يســتطيع الفــرد حتصــيله فعــاًل منهــا ، عمــر الفــرد وقدرت

،  هرة للفــرد و علــى ظــروف واقعــ   يــة األســ البدنيــة وطاقاتــه النفســية ، كمــا يتوقــف أيضــًا علــى منــط ترب       

وخيتلف األفراد يف قدرتهم على املثابرة والتجلد وبذل اجلهد واإلصرار على حتقيق ما ينشدون وخيتلفون 

   أيضًا يف دافعية اإلجناز وهذه العوامل تؤثر على تكوين اإلجناز لدى الفرد .

قــدرة الطالــب علــى حتقيــق يعــرب عــن أيضــًا ويســتنتج الباحــث ممــا ســبق بــأن اإلجنــاز األكــادميي  

النجاق بتفوق ومتيز من خالل سعيه ومثابرتـه ، وكـذلك عـن مسـتواه الـذي يصـل إليـه يف تعلمـه وقدرتـه          

على استخدام وتطبيق ما تعلمه ، ويتضـمن ذلـك جمموعـة املعلومـات واملهـارات الـيت اكتسـبها الطالـب ،         

 لمها .جبانب االجتاهات وامليول والقيم اليت ميتلكها واليت قد تع

ــوار        ــذكر مـ ــهم       Murray 1944 يويـ ــة بأنفسـ ــديهم ثقـ ــاق لـ ــوي للنجـ ــدافع القـ ــحاب الـ أن أصـ

.  ويفضــلون املســئولية الفرديــة أو املعرفــة املفصــلة بنتــائج أعمــاهلم وحيصــلون علــى درجــات مدرســية عاليــة 

  ( .    41:  2117)أبو شقة ، 

ي  كـثريًا مـا تتـداخل فيهـا عوامـل كـثرية بعضـها        جناز األكـادمي أن اإل ( اىل2111أمحد ) ويشري        

مرتبط بالطالب نفسه وبقدراته ودافعتيه ، وبعضها مرتبط باخلربة املتعلمة وطريقـة تعلمهـا ، أو بظـروف    

 صفة عامة . البيئه اليت حتيط بالتلميذ من أسرة ومدرسة ب

اخ حجـــرة الدراســـة   أن كيفيـــة خـــربة الطـــالب للمنـــاخ املدرســـي ومنـــ     بـــ ( 2114)  جـــابر  ذكريـــو      

ومع توافقهم املدرسـي   واألكادميي،وإدراكهم هلا يرتبط ارتباطًا له مغزاه مع منوهم النفسي االجتماعي 

 ومع نواتج أو نتائج أدائهم . 
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وحتقيقـه للتفـوق والتميـز    ، ويرى الباحث أن بلون الطالب مسـتوى معـني مـن الكفـاءة يف الدراسـة      

رتـه وبذلـه املسـتمر ، فـإن ذلـك يزيـد مـن ثقـة الطالـب بنفسـه ، وسـعيه            واالجناز أكادمييًا كمحصلة ملثاب

 والتخصص .اىل حتقيق الشعور بالرضا عن هذا اإلجناز والتميز عن الطالب األخرين يف نفس الصف 

الكثري مـن الدراسـات علـى أن التالميـذ ذوى دافعيـة اإلجنـاز        ( مستندة إىل1995)  ذكرى تؤكدو       

جموعــة مــن اخلصــائص العقليــة والســلوكية الــيت متيــزهم عــن زمالئهــم مــن ذوى         املرتفعــة يتميــزون مب 

دافعية اإلجناز املنخفضة داخل الفصل الدراسي ، ومن أهم تلك اخلصائص أن التلميذ ذا دافعية اإلجنـاز  

يقبــل علــى العمــل املدرســي حبمــاس ونشــاط ويبــذل أقصــى جهــده للحصــول علــى درجــات مرتفعــة يف املــواد  

 يصمم برغبة وشغف على النجاق والتفوق وحيب املدرسة واملدرسني .  و الدراسية

جمموعــة اخلصـائص الــيت تــؤثر علــى مســتوى   Okolo et al. 1995أوكولــو وآخــرون  وتنـاول        

ــاراتهم ،        ــمل مهـ ــة وتشـ ــام األكادمييـ ــى أداء املهـ ــذ علـ ــدرة التالميـ ــا قـ ــدى التالميـــذ ومنهـ ــاز لـ ــة اإلجنـ دافعيـ

اخلربات السابقة ، وتقدير التالميذ لقيمـة وأهميـة النشـاط ، ومعتقـدات التالميـذ      واخللفية التعليمية ، و

عن التعلم وعن أنفسهم كمتعلمني ، كما أشارت الدراسة بعد القيام مبسح لكثري من الدراسات احلديثة 

ــل      ــل الفصـ ــة داخـ ــاز العاليـ ــة اإلجنـ ــذ ذوى دافعيـ ــز التالميـ ــائص الســـلوكية الـــيت متيـ يف اجملـــال إىل اخلصـ

دراســي ومــن أهــم اخلصــائص ، االنتبــاه الشــديد إىل املــدرس أثنــاء شــرق الــدرس ، ويســتمر هــذا الرتكيــز    ال

باهتمــام علــى مجيــع األنشــطة األكادمييــة والتطــوع لإلجابــة عــن األســئلة داخــل احلصــة ، والســؤال عــن        

ــابرة ومواصــلة احملــاوالت حلــل املشــكالت بنفســه ، ويكمــل األنشــطة          ــد اللــزوم ، واملث الــيت تفــوق   الســبب عن

 ( .43:  2117مستوى الصف وحياول باستمرار أن حيسن من معلوماته ومهاراته املختلفة . )أبو شقة ، 

( جمموعــة مــن اخلصــائص الــيت متيــز الطــالب مرتفعــي اإلجنــاز ومنهــا         1997ويــذكر الشــيخ  )      

تناول األفكار وتنظيمها السعي إىل النجاق يف األعمال الصعبة ، والقدرة على التغلب على العقبات وحسن 

بـــاألداء املتميـــز   ، واالســـتقاللية ، والتفـــوق علـــى الـــذات ، ومنافســـة اآلخـــرين والتفـــوق علـــيهم ، والقيـــام         

 واحملافظة عليه .

ويتــبني لــدى الباحــث مــن خــالل التعريفــات الســابقة أن اإلجنــاز األكــادميي ، يعــرب عــن مســتوى           

حتصــيل مرتفــع وكفــاءة يف اجلانــب األكــادميي ويتــأثر هــذا     األداء الــذي وصــل إليــه الفــرد بالفعــل مــن     

  املستوى أو األداء مبجموعة من العوامل املتعددة منها الشخصية واملدرسية واألسرية وغريها من العوامل .

 ل املؤثرة فيه كما يلي :( االجتاهات اليت اهتمت باإلجناز األكادميي والعوام2111صنف امحد ) 
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 اإلجتاه األول : العوامل الذاتية والشخصية : -

يعترب الطالب هو املسؤول عن إجنازه وتقدمه األكادميي مبا ميتلكه من إمكانيات ومسات  

 شخصية  وانفعالية وخصائص خلقية وقدرات عقلية .

 : االجتماعيةالعوامل  الثاني : االجتاه -

والثقافية  واالقتصادية االجتماعيةاز الطالب وتشمل اجلوانب تلعب دور كبري يف تقدم وإجن

 لألسرة ، وعدد اإلخوة واألخوات وترتيب الطالب بينهم .

 الثالث : العوامل البيئية  : االجتاه -

منها : املعلم هلا تأثري كبري على اإلجناز األكادميي للطالب وتشمل البيئة املدرسية ككل و

 جهيزات املدرسية والنظام املدرسي .والت واالختباراتوالزمالء 

ــًا يف النجــاق وإمنــا يــتعني عليــه بــذل        2111ويشــري الزيــات )        ( بأنــه ال يكفــي أن يكــون الطالــب راغب

اجلهد الذاتي اعتمادًا على دوافع مستمرة داخليـة وخارجيـة وأن خيطـط ذاتيـًا للوفـاء مبتطلبـات دراسـته ،        

جل إحراز األهداف واإلدراك الصحيح للعالقة بـني الـدأب والسـعي    وأن يعتقد يف قيمة اجلهد والسعي من أ

  والفعل واإلجناز .

ــا            ــر قــدرة علــى حتقيــق اإلجنــاز األكــادميي مل ــز هــو أكث ــة املتفــوق واملتمي ــة الثانوي فطالــب املرحل

علـى أن التفـوق واإلجنـاز يتمثـل يف     Renzulli , 1979 ميتلكـه   مـن طاقـة عقليـة ، فقـد أكـد رينزوللـي        

ــدة          املقــ ــة مــن اإلجنــاز يف أي جمــال مــن جمــاالت النشــاط اإلنســاني املفي درة علــى حتقيــق مســتويات عالي

اجتماعيًا ، وأشار إىل أن التفوق والتميز واإلجناز يعد نتاجـًا لتفاعـل جمموعـة مـن العوامـل حـددها كمـا        

 يلي :

 معدل أعلى من املتوسط يف القدرات العامة .  ـ 1 

 كلف بها . االلتزام باملهام امل  ـ2

  مستوى عال من اإلبداع .  ـ 3

  Wiglield، 2111فقـد اعتـرب   ، املتغريات والعوامل املؤثرة واليت تسهم فيـه  بوعن عالقة اإلجناز     

&  Eccles   أن دراسة عوامل دافعية االجناز من العوامل املهمة اليت تسهم يف فهم العوامل النفسية اليت

وقـد أكـدت نتـائج دراسـات     ، أمنـاط السـلوك اإلجنـازي للطـالب      سـاس ملختلـف  ُتشـكل األ  من املفرتض أنها 

علـى العالقـة     2111 ، احلسـيين  ؛  Ames & Archer , 1944 ؛ Green & Miller , 1999  كـل مـن   

اإلجيابيــة بــني كــل مــن توجهــات أهــداف اإلجنــاز وتفضــيل الطــالب للمهمــة ومواقــف اإلجنــاز ممــا يســهم      

 ( .17 - 12: 2111از األكادميي الناجح هلم . )سامل ، بفعالية يف حتقيق اإلجن
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العوامـل االجتماعيـة   وعليه يرى الباحث بأن حتقيق اإلجناز األكـادميي ال يـتم إال بالتكامـل بـني     

قدرات الطالب العقلية والسمات الشخصية والدافعية والسعي إىل التفوق والتميـز وحتديـد   والبيئية وبني 

 ازية . ف اإلجناملهمة واهلدف يف املواق

 بالذات . واالعتزازالثقه يف النفس  -1

 القيام بأنشطة ملحوظة سواء يف املدرسة أو الكلية أو البيئة . -2

 التخطيط للمستقبل حبرص و االهتمام بوضع البدائل ودراستها . -3

 التغلب على العقبات . -4

أو مـن الفوائـد الـيت ترتتـب      مـن أجـل العائـد منـه ،    بالتفوق مـن أجـل التفـوق ذاتـه ولـيس       االهتمام -5

  .هعلي

 . باملسئولية  موااللتزا  االهتمام -9

 النجاق يف إدراك العالقة بني اجلهد املالئم والنجاق .  -7

 امليل إىل أداء املهام املثرية للتحدي . -4

 السهولة يف وضع األهداف وحتديدها والتخطيط هلا .  -9

 ساندها جهد حقيقي خمطط .  لديها توقعات أكادميية واقعية ي -11

 التحكم يف األفكار وتناوهلا وتنظيمها بشكل جيد . -11

 منافسة اآلخرين وحماولة التفوق عليهم . -12

 .اليت قد يتعرضون إليها  االجتماعيةمقاومة الضغوط  -13

 حماولة التعرف على نتائج أعماهلم بشكل مباشر منتظم . -14

 لديهم . ما ينجزوا أنالشعور بسرعة مرور وانتهاء الوقت قبل  -15

 الصغرية يف املدى القريب . املكافآتتفضيل املكافآت الكبرية على املدى البعيد على  -19

 لألمر . اطبقًا لتقوميهم حكاألإصدار ا -17

 مليل إىل تأدية األمور واملهام والتكليفات واالختبارات بسهولة . ا -14

 امليل إىل العمل واالستذكار يف ظروف مناسبة وغري ضاغطة .  -19

 لى توليد حلول جديدة للمشكالت .القدرة ع -21

 القدرة على السعي النافع الذي يكون له قيمة .   -21

 إلقدام على املهام املرتبطة بالنجاق . ا -22

 الثقة يف القدرات واملهارات العالية .   -23

 مواصلة اجلهد والسعي عندما تكون املهام صعبة . -24

 ضوء اجلهد املبذول . بأن النتائج تتحقق يف  لالعتقادالعمل بقدر كبري من احلماس  -25
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مفهــوم الــدافع لإلجنــاز يعــرب عنــه بأنــه جمموعــة اخلصــائص الــيت    ( بــأن  1995) الليــل مجــلويــرى 

متثل املكونات املؤثرة واليت تشكل القوى الدافعة للسلوك يف مواقـف الـتعلم والـيت ميكـن أن حتفـز الطـالب       

 كونة هلذه املتغريات. على األداء األكادميي الناجح بأساليب خاصة تبعًا للخصائص امل

وقد توصل العلماء والباحثون يف حماوالتهم لفهم العمليات اليت من املفرتض أنها تشـكل األسـاس   

ملختلــف الســـلوك اإلجنـــازي إىل مـــتغريات عديــدة أكـــدت مجيعهـــا علـــى حنــو أو آخـــر علـــى عالقـــة مـــؤثرة    

 باإلجناز األكادميي الدراسي لدى الطالب . 

أن أهـداف األفـراد هـي     Pintrich , 2111 أي توجه الفـرد حنـو أهـداف أو غايـات خاصـة . وأضـاف               

متثــيالت معرفيــة ملــا حيــاولون حتقيقــه أو إجنــازه وهــي تعــرب عــن أغراضــهم وأســبابهم عنــد أداء املهــام الــيت    

املعتقدات وأسبابًا لإلجناز ولكنهـا  يكلفون بأدائها ، فأهداف اإلجناز ليست فقط منطًا متكاماًل منظمًا من 

  12:  2111 سـامل ،  )تعترب حمكـًا يسـتخدمه الفـرد للحكـم علـى مسـتويات األداء الـذي يعمـل علـى إجنـازه .          

- 21) . 

ــًا ،        وتعتـــرب نظريـــة توجهـــات أهـــداف اإلجنـــاز مـــن النظريـــات الـــيت فســـرت الـــدافع تفســـريًا كيفيـ

 داف اإلجناز : وافرتضت وجود ثالثة أنواع من توجهات أه

النــوع األول : يتمثــل يف توجــه الــتعلم أو املهمــة ، حيــث تتضــح دافعيــة املــتعلم مــن خــالل اهتمامــه بتنميــة       

الكفاءة يف األداء والتمكن من املهمة الـيت يسـعى إىل إجنازهـا ، ويعتـرب املكـون الـدافعي مـن نـوع ) التوجـه ـــ           

 ( .  اإلقدامي

ندماج يف األداء ، والذي يتضح يف حماولة املتعلم احلصول على االهتمام النوع الثاني : يتمثل يف توجه اال

 ( . والتأييد لكفاءته يف األداء من اآلخرين . ) التوجه ــ اإلقدامي

النوع الثالث : ويتمثل يف جتنب املتعلم لألحكام غري املؤيدة للكفاءة من اآلخرين ، ويعترب املكون الدافعي 

 امي ( . من نوع ) التوجه ـ اإلحج

وعليه ميكن القول أن إقبال وسعي ودأب الطالب حنو املهمة وتفضيل مواقف التعلم اليت تتسم 

بالتحدي واندماجه يف األداء بالشكل املناسب واالبتعاد عن األحكام الغري حمفزة للكفاءة والتميز عن 

 ازه األكادميي .     اآلخرين كلها عوامل تؤثر يف تناول الطالب للمهام األكادميية وحتقيقه إلجن
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( أن 2111عــد نظريــة العــزو مــن النظريــات املهمــة يف دراســة دافعيــة اإلجنــاز ، حيــث يــرى خليفــة )     ُت

وذلـك ألن األفـراد ال يعـزون    ، وسـلوك اآلخـرين   بكيف يـدرك الشـخص أسـباب سـلوكه       نظرية العزو تهتم

ــات الســببية هــي حتــدد مشــاعر الشــخص واجتاهاتــه          الســببية للفاعــل فقــط   ولكــن أيضــًا للبيئــة ، فاملعزي

 وسلوكه حنو نفسه واآلخرين  .

فمفهوم االعزاءات يرتبط بالعمليات املعرفية اليت تسبق أحكام األفـراد علـى املواقـف أو األحـداث ،     

 األحداث .  وتعترب أساليب نوعية للتفكري تعرب عن انطباعات ذاتية عن هذه املواقف أو

عـن تفسـري للنظريـة الذاتيـة ملـا       Weiner , 1941وقد حبثت النظريات اليت اهتمـت بهـذا املفهـوم    

وراء األحداث ، فالفرد مبجرد تلقيه لنتائج األحداث ينشط تلقائيـًا للبحـث عـن العوامـل املسـببة للسـلوك       

أن   Jacobsenet al,1949  وWeiner , 1941 الفعل أو احلدث ، حيث يرى كل مـن    واليت هيأت لوقوع

، تتضـمن العوامـل     Extemalوأخـرى خارجيـة    Intermalنتيجة أي حدث أو فعل يعزى لعوامـل داخليـة   

الداخليــة عناصــر شخصــية كعنصــر القــدرة وجهــد الفــرد مــن أجــل بلــون األهــداف باإلضــافة إىل احلالــة       

ها صعوبة املهـام ، واحلـظ والصـدفة أو    اإلنفعالية ، أما العوامل اخلارجية فرتتبط بعوامل غري شخصية من

 ( . 22:  2111بعض الظروف اخلارجة عن إرادة الفرد مثل الزمالء أو األسرة أو املعلم )سامل ، 

زو السـبيب يف ضــوء النظريــة  ـبالعــ  ( العالقـة بــني مركــز العوامـل املــرتبط  1999وقـد حــدد مجيــل ) 

 نحو التالي :على ال 1973املعرفية عن االعزاءات اليت وضعها وينر 

 

 زاء السبيب يتوسط املثري )املوقف أو احلدث( واالستجابة )سلوكـعوعليه ميكن القول بأن اإل

 زاء سبيب ــــــــــــــــــ استجابةـمثري ــــــــــــــــ إع:                                األداء(

 مركـــز العـــوامل

 خارجي داخلي الثبات

 

 ــ ثابت 

 ــ متغري 

 

 االعتقاد يف القدرة 

 االعتقاد يف اجلهد 

 

 ملاالعتقاد يف صعوبة الع

 االعتقاد يف احلظ 

 



37 
 

زو السبيب لالجناز األكادميي يف ضوء ما سبق بكونه ، العملية املعرفية اليت ـويتحدد مفهوم الع

د يكون التفسري يف يفسر املتعلم العوامل اليت تسبب يف جناحه أو فشله يف أداء املهام األكادميية ، وق

ضوء عوامل داخلية ذاتية ميكنه التحكم فيها وغري مستقرة مثل اجلهد املبذول يف املهام ، أو ال ميكنه فيها 

ومستقره مثل ما ميتلكه من قدرة أو مهارة ، أو عوامل مصدرها خارجي وغري مستقرة مثل احلظ أو 

 ملواد الدراسية أو نظام االختبارات . الصدفة أو الزمالء أو املعلمني أو مستقرة مثل صعوبة ا

يعرب مفهوم كفاءة الذات األكادميية عن إدراك الفـرد الـذاتي لقدراتـه ومهاراتـه الـيت متكنـه مـن        

إجناز املهام التحصيلية وحتقيق أهدافه األكادميية وحتسـني أسـاليب املواجهـة والتصـدي للضـغوط الـيت       

يف سبيل حتقيق تلك األهداف .  متثل حتديًا

( إىل معتقدات الفرد عن كفاءته وثقته بنفسه باعتبارها من عوامل 2111وقد أشار سامل )

 دافعية االجناز اليت تنشط املتعلم يف اجتاهات حمددة تساعده على حتقيق أهدافه ، وقد أكد باندورا 

Bandura , 1997  ن كفاءتهم الذاتية يكونوا أكثر قدرة على أن األفراد ذوي املعتقدات اإلجيابية ع

التحكم يف الضغوط اليت تواجههم ، وأن ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية يربز الشعور بالثقة بالنفس 

والتقدير اإلجيابي للذات لدى املتعلم . 

( بأن فعالية الذات األكادميية تعين مدى اعتقاد الطالب يف قدرته على 1947) نديوتوضح اجل 

قيام باملهام والنشطة األكادميية املتاحة له بنجاق مع الرغبة يف السعي املستمر لتحقيق النجاق ال

 املرغوب فيه واملثابرة يف مواجهة ما يتعرض له من مواقف دراسية صعبة .  

قدرة الطالب ورغبته امُللحله يف النجاق بتفوق و متيز من بأنه اإلجناز األكادميي الباحث  ويعرف

وثقته يف نفسه لتحقيق الشعور  ضوء تقديره لذاته وإمكانياته  وقدراته ، يف املستمرثابرة والدأب خالل امل

ويف هذه الدراسة يقاس مبجموع الدرجات اليت  . بالرضا عن هذا اإلجناز والتميز عن الطالب اآلخرين

مقياس االجناز االكادميي املستخدم يف هذه الدراسة .  علىحيصل عليها الطالب 

وُيعرب اإلجناز األكادميي عـن قـدرة الطـالب علـى حتقيـق النجـاق بتفـوق ومتيـز واملثـابرة والسـعي           

الدائم يف  سبيل حتقيق ذلك ، مما يزيد من ثقتهم يف أنفسهم ، وسعيهم إىل حتقيق الشـعور بالرضـا عـن    

 هذا اإلجناز والتميز عن الطالب اآلخرون يف نفس الصف والتخصص .
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Mental Health

وهذا يعين الفرد واجملتمع ، موضوع  يهم الصغري والكبري على السواء ، موضوع الصحة النفسية 

وهي تهم ،  حث يف ميادين اخلدمة االجتماعية وهي ختص عامل النفس والطبيب وعامل الرتبية والبا، 

رسة ، وهي تشغل بال الكثريين وخاصة من حيتل مركز اإلدارة يف املسؤول يف  كل من األسرة واملد

 اجملتمع وتنظيمه .

وقد تعددت تعريفات الصحة النفسية واختلف الباحثون حول مفهومها اختالفًا نسبيًا وفق  

باختالف التخصص ، فظهر اجتاهان يف تعريف الصحة  منظور الباحثني وأهداف كل باحث ، وكذلك

ليب واآلخر إجيابي ، حيث يرى أصحاب االجتاه السليب أن الصحة النفسية هي خلو النفسية أحدهما س

املرء من أعراض املرض النفسي أو العقلي ويغلب هذا االجتاه يف التعريف على األطباء ، بينما يرى 

أصحاب االجتاه اإلجيابي أنها توافق الفرد مع ذاته ومع جمتمعه والقدرة على مواجهة األزمات 

 بات واإلحساس بالسعادة والرضا .والصعو

( الصحة النفسية بأنها حالة من التوازن بني البيئة واجلسد والذات ، أي بني 2112ريى رضوان )ف

 متطلبات البيئة املادية ، واالجتماعية ، وحتديدها وبني إمكانيات الفرد اجلسدية واالجتماعية .

الصحة النفسية بأنها حالة  World health organizationعرف منظمة الصحة العاملية وُت 

 ( .1994م وجود  املرض . )القذايف ، من الراحة اجلسمية والنفسية واالجتماعية وليست عد

فيالحظ من تعريف منظمة الصحة العاملية للصحة النفسية بأنه يشري إىل أهمية الصحة 

 البدنية ألنها من أساسيات الصحة النفسية .

فريى الصحة النفسية بأنها: "حالة عقلية انفعالية إجيابية، مستقرة  (24: 2113أما القريطي ) 

، وتوازن القوى الداخلية واخلارجية املوجهة  نسبيا، تعرب عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه املختلفة

 ، ومتتعه بالعافية النفسية والفاعلية االجتماعية" . ، ووقت ما، ومرحلة منو معينة لسلوكه يف جمتمع

أن الذي مييز السوي عن غريه هو طريقة مواجهة الصراع واملخاوف والقلق  1999أمحد  ويذكر 

 ( . 35:  1429وليس اخللو منها على أن يشعر يف النهاية بالسعادة والرضا عن ذاته وجمتمعه )الزهراني ، 

ه يف الصحة النفسية بأنها قدرة الفـرد علـى أداء وظيفتـ   " ( 12: 1944ويعرف مرسي وعبد السالم ) 

 ".احلياة بنجاق من خالل أهدافه وإمكانياته والفرص املكفوله له ويف إطار بيئته االجتماعية واإلقتصادية

( بأنها "التوافق التام أو التكامـل بـني الوظـائف النفسـية املختلفـة مـع       9:  1971ويعرفها القوصي )

نســان ، ومــع اإلحســاس اإلجيــابي  رأ عــادة علــى اإلطــاألزمــات النفســية العاديــة الــيت ت  القــدرة علــى مواجهــة
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بالســعادة والكفايــة" . ويــرى أيضــًا أنهــا  مــن الشــروط الــيت جيــب توافرهــا حتــى حيــدث التكيــف بــني الفــرد     

ونفسه وكذلك بينه وبني العامل احمليط به  تكيفًا يؤدي إىل أقصـى مـا ميكـن مـن الكفايـة والسـعادة لكـل        

 من الفرد واجملتمع الذي ينتمي إليه .

بأنها قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومـع اجملتمـع   " الصحة النفسية ( 15: 1997ياسا )ويرى م 

والبيئة اليت يعيش فيها ، وقدرته على مواجهة الصعوبات واألزمات النفسـية العاديـة ، وكـذلك إحساسـه     

 ."بالرضا والسعادة 

يًا )شخصـــيًا وانفعاليـــًا عـــرف علـــى أنهـــا "حالـــة دائمـــة نســـبيًا يكـــون فيهـــا الفـــرد متوافقـــًا نفســـ  وُت 

واجتماعيًا مع نفسه ومع بيئته( ويشعر بالسعادة مع نفسه ، ومع اآلخرين ، ويكون قادرًا علـى حتقيـق ذاتـه    

ــاة ، وتكــون            ــى مواجهــة مطالــب احلي ــادرًا عل ــه إىل أقصــى حــد ممكــن ، ويكــون ق ــه وإمكانات واســتغالل قدرات

ون حسـن اخللــق حبيــث يعـيش يف ســالمة وســالم" .   شخصـيته متكاملــة سـوية ، ويكــون ســلوكه عاديـًا ، ويكــ   

 (.9: 2111)زهران ، 

( أنها "حالة إجيابية توجد عند الفرد وتكون يف مستوى قيام 9:  2111بينما يرى الرفاعي )       

وظائفه النفسية مبهماتها كما يبدو ذلك يف عدد من املظاهر ، فإن كانت الوظائف النفسية تقوم 

ن ومتناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصية كانت الصحة النفسية سليمة مبهماتها على شكل حس

  وحسنة وإن مل يكن األمر كذلك كان من الالزم البحث عن أوجه االضطراب فيها " .

(  بأنها "حالة الفرد النفسية العامة والصحة النفسية 213:  2117كما يعرفها عبد الغفار )

 ختلفة مبا يؤدي إىل حتقيق وجوده أي حتقيق إنسانيته" .السليمة هي حالة تكامل طاقات الفرد امل

( أنها "حالة دينامية تبدو يف قدرة الفرد على التوافق املرن الذي يناسب 3ت :  ويؤكد عوض )د.     

 املوقف الذي مير به أو خيربه" .

مع على أنها متثل  قدرة الفرد على التوافق مع نفسه والصحة النفسية ( 1994فهمي )  ويرى 

مما يهدف إىل متاسك شخصية الفرد ووحدتها وترابطها ، مما يؤدي إىل تقبل اجملتمع الذي يعيش فيه ، 

 التمتع حبياة خالية من التأزم واالضطراب حبيث يرتتب على هذا كله فرد لذاته ، وتقبل اآلخرين له ،ال

 والشعور بالسعادة والراحة النفسية .

نفعالية سلوكية إجيابية )وليست جمرد اخللو من الصحة النفسية هي "حالة عقلية اف

االضطراب النفسي ( دائمة نسبيًا ، تبدو يف أعلى مستوى من التكيف النفسي واالجتماعي والبيولوجي 

( وحني تقوم  االجتماعي والفيزيقي حني يتفاعل الفرد مع حميطه الداخلي )ذاته( وحميطه اخلارجي )

 . (22:  2114ناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصية " . )  عبداهلل ، وظائفه النفسية مبهماتها بشكل مت
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(  أن االجتاه السليب ال يستغرق مجيع حاالت الصحة النفسية فقد  2117املالكي ) أوضح وقد       

جند فردًا خاليًا من أعراض املرض العقلي أو النفسي ولكنه مع ذلك غري ناجح يف حياته ، وعالقاته بغريه 

سواء يف العمل أو يف احلياة االجتماعية مضطربة وغري متكيفة ، إن مثل هذا الشخص يوصف من الناس 

بأنه ال يتمتع بصحة نفسية ، بينما االجتاه اإلجيابي هو التعريف الشامل الذي قال به معظم علماء 

ين النفس ، فالصحة النفسية ليست جمرد اخللو من أعراض املرض العقلي أو النفسي ألن ذلك ال يع

قدرة الفرد على مواجهة األزمات العادية ، وإمنا هي التوافق الداخلي املصحوب حبسن التكيف مع البيئة 

 .ىل أقصى حد من الكفاية والسعادة حبيث يؤدي إ

ىل يف تعريف الصحة النفسية ، فقد يعود ذلك إالعلماء بني  يالحظ الباحث أن هناك اختالفًا

مدارسهم النفسية اليت ينتمون إليها ، وكذلك إىل اختالفهم يف تفسري وحتديد معايري ومؤشرات  تباين

اجلوانب اجلسمية والعقلية واالجتماعية وليست أشار إىل أنها اكتمال الصحة النفسية ، فمنهم من 

ك مع كذلو أنها حالة من التوافق بني كل جوانب الشخصيةيرى جمرد غياب املرض ، ومنهم من 

بأنها حالة من الشعور االجيابي  لدى الفرد يساعده و ميكنه من أداء وظائفه  ويصفها أخريناجملتمع ، 

ومنهم من يرى الصحة النفسية تبدو يف جمموعة من شروط حتيط بالوظائف النفسية اليت بنجاق ، 

وعليه ميكننا التوصل إىل  يرى بأنها نوع من التكامل بني الطاقات ،بعضهم وتنطوي عليها الشخصية ، 

مؤداها أن هذه اخلصائص مرتابطة ومكملة لبعضها ، فتكامل الطاقات يؤدي إىل حدوث التوافق حقيقة 

يف مجيع جوانب شخصية الفرد ومع اجملتمع الذي يعيش فيه ، مما يؤدي إىل متكن الفرد من أداء 

وظائفه بشكل ناجح .

ن اخلروج منها بتعريف فاننا جند من الصعوبة مبكاونظرًا لتعدد تعريفات الصحة النفسية ، 

له على غريه من التعريفات ، فكل التعريفات اليت تناولت مفهوم الصحة النفسية مفيدة ، إال واحد وتفضي

أنه ال يوجد تعريف من بينها يعطينا معنى ومفهوم متكامل للصحة النفسية ، فتعدد تلك التعريفات 

، وإىل تفرد شخصية عن أخرى ، فالصحة النفسية للشخصية اإلنسانية  يرجع إىل الطبيعة اإلنسانية

 .مه بعضها البعض ومتغريات وعوامل عديدة متداخلة حتددها مؤثرات 

إال اننا قد جند أن التعريفات اليت تناولت الصحة النفسية باعتبارها نوع من التفاعل والعالقة 

الذي حييط به ، قد ُتعد من أفضل التعاريف للصحة اليت حتدث بني الفرد وذاته ، وعالقته بالعامل 

 النفسية .
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ن هذه أسية ، توصل الباحث إىل من خالل االطالع على األدبيات اليت تناولت مفهوم الصحة النف

يات الشخصية ونظرطر نظرية وإمنا استندت إىل مدارس علم النفس ُأراء ووجهات النظر ال تستند إىل اآل

ن علماء النفس والطب النفسي والعلوم األخرى أالسلوك ، ورمبا يعود السبب إىل  روالنظريات اليت  تفس

 مجيعهم قد اهتموا بها .

 : 

العناصر األساسية اليت يتكون منها البناء  أنيرى فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي 

على بعض األسس اليت تعد  ي تقومهف، والكبت والالشعور  املقاومة سي هي نظرياتالنظري للتحليل النف

ومبدأ اللذة  منها احلتمية النفسية والطاقة اجلنسية والثبات و االتزان، تفسريالسلوك لمبثابة مسلمات 

 قع ، على مقدرة األنا  على التوفيق بني أجهزة الشخصية ومطالب الواالصحة النفسية ق يقيتوقف حت. و

ال تتمكن األنا من املوازنة بني اهلو الغريزية واالنا العليا املثالية . ويرى  االضطراب حيدث عندما أي أن

فرويد أن عودة اخلربات املكبوتة يؤثر تأثريًا رئيسًا يف تكوين األمراض العصابية وان الفرد الذي يتمتع 

 . اجتماعيًا هو بوسائل مقبولةبصحة نفسية هو من يستطيع إشباع املتطلبات الضرورية لل

  

منه كن التخلص التعلم هو احملور الرئيس وان السلوك املرضي ميكن اكتسابه كما ميبأن  ترى

ن الصحة من هنا فإو، فالعملية الرئيسة هي عملية تعلم إذ تتكون االرتباطات بني مثريات واستجابات ، 

على التعاون  كتساب عادات مناسبة وفعالة تساعد الفردا علم والتنشئة ، والنفسية تعد نتاجا لعملية الت

مع  فإذا اكتسب الفرد عادات تتناسب مع اآلخرين يف مواجهة املواقف اليت حتتاج إىل اختاذ قرارات ،

دي هذا املنهج )سكنر( الذي يقول إن سوء الصحة يالنفسية هو حمك اجتماعي ومن مؤ ثقافة جمتمعه

 . يف التعلم الشرطي ء إخطاعود إىلالنفسية ي

الطبيعة البشرية أن كاماًل ، وحتقيقًا  إلنسانيتهالصحة النفسية تتمثل يف حتقيق الفرد  يرى       

عراض ، ويؤكدون الصحة أالظاهرة السلوكية السيئة مبثابة خرية بالطبع أو يف األقل حمايدة وان 

،  بينينساني السليم وليس االفراد العصاالنفسية جيب إن تتوجه إىل الكائن اإل النفسية ، وان الدراسة

  ويؤكد روجرز إن هنالك اتصااًل وثيقًا بني مفهوم تقبل الذات وحتقيقها وبني الصحة النفسية .

متعاون ، وميكن  ن اإلنسان كائن عقالني اجتماعيأ يرى روجرز( بأن 2114يذكر الزعيب )و      

ه ، وان األفراد لديهم إمكانية أن يتعايشوا وخيربوا عن وعي العوامل اليت تسهم يف عدم توافقهم الوثوق ب
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. وأنه من الضروري اإلميان بقيمة اإلنسان ، وقدرته على مواصلة النمو والتطور الذاتي ، فاإلنسان 

 . بطريقته اخلاصة دون املساس حبرية اآلخرين همسؤول عن تقرير مصريه ورعاية مصاحل

 

أن و وتركز االهتمام على اإلدراك احلسي ،،  الفرد يدرك املوقف كال من دون جتزئة أن  تؤكد

وإمنا  اإلدراك ليس إدراكًا لكليات ثم تأخذ اجلزيئات تتمايز وتتضح داخل هذا الكل الذي ينتمي إليه ،

وان اجملال يعتمد على عدد من ، ي يعيش يف جمال سلوك موع أجزائه ، وان الفردالكل خيتلف عن جم

ومن هنا تنشأ التوترات اليت تبقى مستمرة ، العوامل الداخلية يف الفرد نفسه واخلارجية يف جمال الفرد 

ن وليس وذلك يعين النظرة الكلية لسلوك اإلنسا،   إىل إن تنتهي بإكمال أو اشباع حاجات هذه التوترات

جزء من سلوكه .

 

يقرتبان يف تفسريهما للصحة النفسية من تفسريات الصحة اجلسمية العامة ، إذ يعد إن الفرد   

وميكن عد احلياة  والذهانية ، السليم هو الذي خيلو من االضطرابات النفسية واالنفعالية والنفسجسمية

 .وإذا فشل يكون املرض النفسي ية ،سلسة من الصراعات فإذا جنح الفرد يف التغلب تكون الصحة النفس

ويرى الطب النفسي إن اضطرابات الصحة النفسية ناجتة عن أسباب كثرية بعضها يعود إىل       

الفرد واألخر للبيئة ، وتشخص اضطرابات الصحة النفسية باعتماد جمموعة من األعراض والعالمات 

لقريطي و الشخص ا ،  15- 12:  2117يدي ، الزب) .لصادرة عن منظمه الصحة العاملية  واحلدة والشدة ،ا

 ،1992 :3- 9 . )  

 

إن الفرد الذي يعيش حياة مملوءة باملشاكل واالحباطات والتوترات ، فنتيجة لذلك فهو          

البدنية . ومن دون  وقد تؤدي هذه احلالة عادة إىل األمراض، الضطرابات النفسية واالنفعالية يعاني من ا

شك انه هناك حاليًا عددًا من األمراض اجلسدية اليت يعود سببها إىل القلق الشديد الذي يعاني منه 

الشخص يف حياته اليومية . وقد أطلق على هذه األمراض باألمراض النفسية البدنية أو األمراض 

حاالت قرق املعدة وضغط الدم النفس جسدية أو األمراض السيكوسوماتية . ومن هذه األمراض جند 

 والربو والصداع النصفي واألمراض اهلستريية وغريها .

فالصحة النفسية مهمة  ، ح يشكل أولويات لذلك فإن الرتكيز على الصحة النفسية أصب      

للمجتمع ألنها تهتم بدراسة وعالج املشكالت االجتماعية اليت تؤثر على منو شخصية الفرد ، وعلى 
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الذي يعيش فيه . كما ان الصحة النفسية مهمة للمجتمع ألنها تساعد على ضبط سلوك اجملتمع 

 ( . 2ق ، د. ت : ل)بوشال ا .الفرد وتقومه لكي حيقق التوافق النفسي ويكون مواطنا صاحًل

كذلك من عوامل االهتمام بالصحة النفسية يف السنوات األخرية ما متت مالحظته على      

و إنتاجهم وفاعليتهم ،   ة إجنازهمدازيمن حيث  تعون بقدر مناسب من الصحة النفسيةاألفراد الذين يتم

وهذا ما دفع إىل  ،املال واجلهد على خمتلف املنشآت تضاءل مشكالتهم النفسية مما قد يوفر الكثري من و

 صحة النفسيةالشركات واملصانع يف البالد املتقدمة بال و واملعاهد باملدارس واجلامعات هتمامالزيادة ا

فإذا مل حيظى الطالب عند التحاقه يف املدرسة بتهيئة مناسبة فقد يعاني بعض  لعاملني .للطالب وا

األمر الذي قد ينعكس  ،فيها والتوترات من بيئة املدرسة وأفراد اجملتمع املدرسي وقسوة النظام الصعوبات 

 سلبًا على توافقه وصحته النفسية .

الرتبية والتعليم بالربامج اإلرشادية اليت  اهتمام مسوؤلياألخرية حظ يف السنوات الملومن ا

، وذلك  من أجل تهيئتهم لالندماج يف تحقون باملدارس يف مجيع املراحل تقدم للطالب اجلدد الذين يل

يف هذا اجملال ، فالربامج اليت تقدم ون لديهم صورًا سلبية و منفرة منه الوسط املدرسي ، وحتى ال تتك

، حيث يكون اغلبها وقائيًا ومنها ما هو منائي يهدف إىل إكساب الطالب بعض يف مناهجها ختتلف 

املهارات يف التعامل مع الزمالء واملعلمني ، ومع األنظمة املدرسية ، وكذلك التعريف ببعض املهارات 

طالب هي األسبوع الستذكار اجليدة ، ولعل أهم الربامج اإلرشادية اليت تقدم للطرق اباملناهج واملرتبطة 

 . تنفيذها يف بداية العام الدراسيالتمهيدي ، والتهيئة اإلرشادية واليت تظهر فعاليتها يف 

  

الشعور باملسؤولية الذاتية ، واملسؤولية  هو قد يرى البعض أنه من أهم مظاهر الصحة النفسية

ض اآلخر أن الشخصية املتوافقة هي الشخصية اليت تكون االجتماعية واملراقبة الذاتية ، وقد يرى البع

على دراية كافية ملتطلبات احلياة وذات قدرة على حتمل املسؤوليات احلياتية اليومية . هذا إىل جانب 

أن الشخصية املتوافقة ترمي إىل  وعلى كل ، جتتمع هذه اآلراء على كونها واعية بقدراتها وإمكانياتها .

ونشوة داخلية فهو راض  شخص املتوافق نفسيًا يشعر بسعادةالفرد مع الناس . فال مدى فعالية شخصية

عن نفسه رغم وجود من حني آلخر بعض العوائق واالحباطات اليت تصادفه يوميًا .  فهو يستمر يف العمل 

من أجل حتقيق أهدافه ، وإذا شعر أن هذه األهداف غري واقعية ويصعب حتقيقها حياول تعديلها حتى 

 تتماشى مع قدراته . وإىل جانب هذا فإن الشخص املتوافق نفسيًا لديه عالقات طبية مع الغري .
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السواء يف الصحة النفسية نتيجة تعدد  السواء وغريبرزت اجتاهات خمتلفة لوضع معايري لتحديد 

 النظريات النفسية ومن هذه املعايري:

تخذ الفرد من ذاته إطارًا مرجعيًا يرجع إليه يف احلكم على السلوك وفيه ي االجتاه الذاتي :- 1

 السوي أو غري السوي .

الذي يعد الشخصية السوية بأنها مثالية أو ما يقرب منها وان الالسوية هي  االجتاه املثالي :- 2

.  احنراف عن املثل العليا ، هلذا فان احلكم عليها هو مدى اقرتب أو ابتعاد الفرد عن الكمال

كم حسب احلخلقية على السلوك ، ومقدار  طلق أحكامًايتميز هذا املعيار بالقيمية حيث أنه ُي

 هذا املعيار هو مدى اقرتاب الفرد أو ابتعاده عن الكمال أو عما هو مثالي.

دى االلتزام باملعايري مب مد فيه على حتديد السواء وغري السواء ويعت االجتماعي : االجتاه  - 3

أي الرتكيز على ضرورة إعطاء املكانة األوىل لألسس ، جتماعية والثقافية والدينية اال والقيم

 .عن معايري اجملتمع ، اعترب هذا السلوك غري مقبول ه بسلوك الفرداالجتماعية ، فإذا خرج 

حيصل فيه توزيع السوي والال سوي من خالل االحنراف عن املتوسط إذ  االجتاه اإلحصائي : - 4

لشخص السوي ال ينحرف ، فاني اإلفراد يف منتصف هذا التوزيع لتشابهات بترتكز معظم ا

 أو الشائع .كثريا عن املتوسط 

سوية تعود إىل صراعات نفسية املنظرين يف الطب النفسي إن الالحيدد بعض  : االجتاه الطيب- 5

لق ، د. ت بوشال،   15 -12: 2117لزبيدي ، ن السوية هي اخللو من االضطرابات . )اال شعورية وا

 :5 - 7 ) .  

، مظاهرها  ( بان الصحة النفسية تتضمن مخسة معايري هي أركانها و1994ويرى اهلامشي ) 

 :وهي 

 . سالمة العمليات الذهنية 

 . سلوك سوي مقبول 

 . تكامل الشخصية وتوحدها 

 . إدراك صحيح لواقع احلياة ومتطلباتها 

  . توافق مع البيئة وتكيف ناجح إجيابي 
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 تساعده على حسن التوافق مع نفسه اليت تع الفرد ببعض اخلصائص اإلجيابيةمت وتعنــي

وبيئته ) االجتماعية واملادية ( وكذلك حترره من الصفات السلبية أو األعراض املرضية اليت تعوق هذا 

التوافق وميكن إمجال هذه املؤشرات فيما يلي : 

 الثقة يف النفس : أ ـ الشعور بالكفاءة و

ويعين إحساس الفرد بقيمته ، وتوفر ما لديه من إمكانات جتعله قادرًا على العطاء ومواجهة الصعاب 

 والتحديات .

 ب ـ القدرة على التفاعل االجتماعي : 

ويقصد به مقدرة الفرد على عقد الصدقات وتبادل الزيارات وتكوين عالقات إنسانية مشبعة واإلسهام 

 األنشطة .  بي يف املناسبات وبدور إجيا

  النفس:ج ـ النضج االنفعالي واملقدرة على ضبط 

ويعين املقدرة على مواجهة الصراعات النفسية والسيطرة على االنفعاالت والتعبري عنها بصورة مناسبة 

 ومقبولة اجتماعيا . 

 د ـ القدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات يف أعمال مشبعة : 

لفرد إىل حتقيق ما لديه من طاقات واالستفادة مما لديه من إمكانات يف أعمال مثمرة ال ويعين سعي ا

 تتعارض مع مصاحل اآلخرين وتشعره بالرضا واإلشباع . 

 هـ ـ التحرر من األعراض العصابية :

ويعين خلو املرء من األمناط السلوكية الشاذة املصاحبة لالضطرابات واألمراض النفسية والعقلية 

 نتفاء كل ما يعوق مشاركته يف احلياة االجتماعية وحيد من تفاعله مع اآلخرين . وا

 و ـ البعد اإلنساني والقيمي : 

خرين ، وحيرتم ويقصد به تبين املرء إلطار قيمي يهتدي به ويوجه سلوكه ويراعي فيه مشاعر اآل

 . مصاحلهم وحقوقهم 

 العضوية :  القصور ز ـ تقبل الذات وأوجه

الفرد لذاته كما هي على حقيقتها ورضاؤه عنها مبا تشتمل عليه ، وعدم النفور أو اخلجل مما  أي تقبل

 ( .9: 1992تنطوي عليه من معوقات جسمية . )القريطي و الشخص ، 
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وضع علمـاء الـنفس عـدد مـن القـوائم واملؤشـرات الـيت يتصـورون أنهـا تعـرب يف جمموعهـا عـن              وقد

ن خالهلــا ُيــرتك للفــرد أن حيــدد مــدى مــا يتمتــع بــه مــن صــحة نفســية ،  الصــحة النفســية للفــرد ، والــيت مــ

 وفيما يلي بعضًا من هذه القوائم على النحو اآلتي : 

جاء يف هذه القائمة املؤشرات التالية : تقبل الذات واحرتامها والشعور بالوجود واالستقاللية والتلقائية 

ة األنا والقدرة على حتمل اإلحباط والقدرة على حتمل القلق واالعتماد على وتكامل الشخصية ، ومرون

النفس ، واحلساسية االجتماعية والكفاءة يف العالقات الشخصية ، و الكفاءة يف العمل والقدرة على 

التكيف ، وحتتوي القائمة على أربعة عشر مؤشراًُ تهتم بالبعد النفسي واالجتماعي وال تتعرض ألي من 

 انبني اجلسمي والروحي .اجل

وتشري هذه القائمة إىل أن الفرد صاحب الصحة النفسية السوية الذي ال يكذب وال يسرق وال يغتاب ، وال 

يقتل وال يفعل أي شيء يهدد سري احلياة ومنوها ، وال يفعل إال ما يراه صوابًا ، وتركز على القيم 

 قية وتهمل اجلوانب اإلنسانية األخرى . االجتماعية واألخال

 

معرفة الفرد لذاته وإمكانياته ، وصدقة مع نفسه وأن يتصرف وفقًا إلمكانياته ، ووفقًا تؤكد على  وهي 

لقيمه دون حاجة إىل تزييف أو تزوير ، وقبول الفرد لذاته ورضاه عنها مما مينحه الراحة والثقة بالنفس 

 الطمأنينة . والقناعة و

وتشمل على مؤشرات تقبل الفرد حلدود إمكانيته واستمتاعه بالعالقة اجلماعية ، وجناحه يف عمله 

يف مواجهة إحباطات احلياة اليومية واتساع أفق  ءتهال على احلياة بوجه عام ، وكفاورضاه عنه واإلقب

وقراراته  هاهاته ، و التصدي ملسئولية أفعالرد لدوافعه وحاجاته وثبات اجتاحلياة النفسية ، وإشباع الف

 واتزانه انفعاليًا .  

 : وتعين اإلميان باهلل وأداء العبادات ، والقبول بقضاء اهلل وقدره واإلحساس الدائم  الروحي

 ع احلاجات باحلالل واملداومة على ذكر اهلل . بالقرب من اهلل ، وإشبا

 : قد واحلسد والكره وقبول الذاتويقصد به الصدق مع النفس وسالمة الصدر من احل النفسي. 
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 : ويعين سالمة اجلسم من األمراض والعيوب اخللقية ، وتكوين مفهوم موجب عن  البيولوجي

القريطي و ،   91 – 54: 1997مرسي ، اجلسم وصحته وعدم تكلفته إال يف حدود طاقته .)عودة و

 ( .   9:  1992الشخص ، 

وفيما   تتميز الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائص متيزها عن الشخصية املرضية ،

 : يلي أهم هذه اخلصائص

  التوافق: -1

هدف بها الشخص إىل أن يغري سلوكه ليحدث وهو تلك العملية الديناميكية املستمرة اليت ي

 عالقة أكثر توافقًا بينه وبني البيئة .

( بأنه الرضا عن النفس والتوافق االجتماعي ويشمل التوافق املدرسي والتوافق 1994) فهمي ويراه

 املهين والتوافق الزواجي واالنفعالي .

 الشعور بالسعادة مع النفس :  -2

يف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق واالستفادة من مسرات أي الراحة النفسية من ماض نظ

والشعور باألمن والطمأنينة والثقة ووجود  ، إشباع احلاجات والدوافع األساسيةو احلياة اليومية ،

 اجتاه متسامح حنو الذات، واحرتام النفس والثقة بها .

 الشعور بالسعادة مع اآلخرين:  -3

هم ، ووجود اجتاه متسامح حنو اآلخرين ، والقدرة حب اآلخرين والثقة فيهم واحرتامهم وتقبل

على إقامة عالقات اجتماعية سليمة ودائمة واالنتماء للجماعة وخدمة اآلخرين وحتمل 

 املسؤولية واالجتماعية واالندماج يف اجملتمع . 

 حتقيق الذات واستغالل القدرات :   -4

قدرات موضوعيا وتقبل مبدأ الفرق فهم النفس والتقييم والواقعي وتقبل احلقائق املتعلقة بال

)  الفردية واحرتام الفروق بني األفراد، وتقدير الذات حق قدرها واستغالل القدرات واإلمكانيات .

 ( . 5:  2117الزبيدي ، 

 القدرة على مواجهة مطالب احلياة ومشكالتها : -5

ة واملرونة واالجيابية من خالل النظرة السليمة للحياة ومشكالتها اليومية ،وتقبل الواقع والبصري

والقدرة على مواجهة احباطات احلياة اليومية ،والرتحيب باخلربات واألفكار اجلديدة ،والقدرة 

على حتسس املشاكل واكتشاف القضايا ليجد هلا حاًل يرتاق أليه ويفيد منه ، لذا على كل 
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بتحديدها وحياول وم فرد أن يأخذ فيه زمام املبادرة مبجابهة املشكالت اليت تعرتضه ويق

 . اكتشاف احلول

فالصحة النفسية هدف كبري يسعى األفراد مجيعهم إىل احلفاظ عليه ، وزاد اهتمام األفراد يف         

العصر احلديث بصحتهم النفسية نتيجة لتعقد احلياة احلديثة وتعدد جماالت الضغوط ومصادرها ، 

ي الذي جعل اإلفراد يدركون إن املتعة يف احلياة ال هذا فضاًل عن ارتفاع مستوى النمو الفكري واحلضار

  تتعداها إىل صحتهم النفسية . تتوقف على صحتهم اجلسمية فحسب بل

Frustration

ق قائمة أم ( بأنه "حالة يشعر فيها الفرد بعدم إشباع دوافعه بسبب عوائ99 ت : يرى عوض )د.

حمتملة ذاتية أو خارجية ". 

ــاني )  يــؤدي إىل اخــتالل الصــحة النفســية للفــرد وذلــك نتيجــة      اإلحبــاط  ( إىل2113وتشــري العن

 اريةاسـتمر ، وتؤكد على أن شباع حلاجة من حاجاته أو حل مشكلة من مشكالته اإلعدم من الة ه حبشعور

 .  وء مشكالت وصراعات داخل الفردنش هذا الشعور يؤثر على األداء الفعلي ويؤدي إىل

اإلحباط يؤدي إىل الشعور بالضيق والتوتر والغضب والقلق وهو من أهم العوامل اليت تؤثر ف

مسببات اإلحباط إما أن تكون عوامل بيئية )خارجية( أو عوامل فرد وصحته النفسية ، فعلى توافق ال

 شخصية )داخلية( . 

Conflict

 وقت واحد لتساويهما يف ية مؤملة يشعر بها الفرد حني ال يستطيع إرضاء دافعني معًا يفهو حالة نفس

ومصادر الصراع إما داخلية ذاتية ترجع لدوافع الفرد اليت يريد إشباعها وإما خارجية مادية أو ،  القوة

اجتماعية أو جسمية تعوق إرضاء الفرد لدوافعه . 

 :   Approach - Approachام ـ صراع إقدام إقد1

 وحيدث عندما يكون أمام الفرد هدفان إجيابيان البد أن خيتار واحدًا منهما . 

 :   Avoidance - Avoidanceـ صراع إحجام إحجام 2

 وحيدث عندما يكون أمام الفرد هدفان هلما نفس املساوئ املشرتكة وعليه أن حيجم عن أحدهما . 
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 : Avoidance - Approachـ صراع إقدام إحجام 3

وحيدث عندما يكون اهلدف إجيابيًا وسلبيًا يف آن واحد فإما أن خيتار األقدام عليه وإما أن خيتار اإلحجام 

 عنه . 

Anxiety

الشامل الذي ينشأ خالل  Tensionالقلق بأنه حالة من التوتر  Massermanعرف مسرمان 

 ( .1994للتكيف . )فهمي ، الفرد  التوصراعات الدوافع وحما

 وهو "حالة من التوتر االنفعالي تشري إىل وجود مظهر خارجي أو داخلي يهدد الذات" . )العبيدي

، 2114  :49 . ) 

( أنه "شعور عام غامض غري سار مصحوب باخلوف والتوتر والتحفز  44: 1947ويرى اهلابط ) 

الدم وتوتر العضالت وخفقان القلب وزيادة  وبعض اإلحساسات اجلسمية جمهولة املصدر كزيادة ضغط

 إفراز العرق" . 

( أن القلق حالة نفسية حتدث حني يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده ينتظر 1997ويرى مياسا )

 وقوعه أو خيشى من وقوعه وهو ينطوي على توتر انفعالي وتصحبه اضطرابات فزيولوجية خمتلفة . 

 :  Reality Anxietyـ القلق الواقعي 1

 ويسمى كذلك املوضوعي أو الشعوري وهو ما كان مصدره معروفًا . 

 :  Moral Anxietyـ القلق اخللقي أو الذاتي 2

وهو اإلحساس بالذنب أو اخلوف من تأنيب الضمري عند القيام بعمل خيالف العرف أو األخالق وهو خوف 

 بع من داخل الفرد نفسه . داخلي ين

 :  Neurotic Anxietyصابي ـ القلق الع3

أي أن مصدره غري معروف لدى الفرد كما أنه ال يستطيع أن جيد له مربرًا أو سببًا ، وهو ال شعوري 

 ( أعراض القلق العصابي وهي :1414صرحيًا واضحًا وهو القلق املرضي . وقد ذكر القريطي )
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 أ ــ األعراض النفسية : 

شرود الذهن وضعف املقدرة على الرتكيز والنسيان والصعوبة يف تنظيم ومنها التوتر واالهتياج العصيب و

املعلومات ، وفقدان الشهية للطعام وصعوبات النوم واألرق والكوابيس املزعجة ، وجتنب املواقف 

 االجتماعية وامليل للعزلة وعدم الشعور باألمن . 

 ب ـ األعراض اجلسمية : 

ري وأعراض مرتبطة باجلهاز اهلضمي وأعراض مرتبطة باجلهاز ومنها أعراض مرتبطة جبهاز القلب الدو

 التنفسي وأعراض مرتبطة باجلهاز العضلي احلركي ، واجلهاز البولي التناسلي وأعراض جلدية .  

 ج ـ األعراض النفسجسمية :

أي تلـك األمـراض العضـوية الـيت      Psychosomaticوتتمثل فيما يطلـق عليـه بـاألمراض السـيكوماتية     

ا القلــق أو يلعــب دورًا هامــًا يف نشــأتها أو يف زيــادة أعراضــها كالذحبــة الصــدرية ، والربــو الشــعيب ،      يســببه

وجلطة الشرايني التاجية ، ورومـاتيزم املفاصـل ، والبـول السـكري ، وقرحـة املعـدة واإلثنـى عشـر ، والقولـون          

 العصيب ، والصداع النصفي ، وفقدان الشهية العصيب . 

Psychological Stress 

هي "حالة من التوتر النفسي الشديد ، واالنعصاب ، حيدث بسبب عوامل خارجية تضغط على 

 ( . 115:  2114الفرد وختلق عنده من اختالل التوازن واضطراب يف السلوك". )عبداهلل ،

ود قدراته أو ( بأن الضغوط حتدث عندما يواجه الفرد متطلبات تفوق حد1994و يذكر القذايف )

تتفوق على ما لديه من استعدادات وهو ما جيعل الفرد يشعر باإلحباط ويتعرض جملموعة من األضرار ، 

وبشكل آخر فإن الضغوط النفسية تشري إىل العمليات النفسية اليت تؤدي إىل اإلحساس باملثريات اخلطرة 

 اهها من التوافق مع املشكلة .، وسلوك اإلنسان جت

رسالة املدرسة التقدمية ليست قاصرة على تعلم الطالب عن طريق إكسابه بعض املعلومات ،       

 بل جيب أن تعمل على تربية الطالب وتكوين شخصيته من مجيع النواحي .

فاملدرس الناجح ال يقتصر همه على تزويد التلميذ باملعارف ، بل يعد نفسه مسئواًل كل       

 عنايته ية على أن حيقق لتلميذه القدره على  حسن التوافق االجتماعي واالنفعالي ، باإلضافة إىلاملسئول

 (.129: 2117) فهيم ،.  جبانب التحصيل الدراسي
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املدرسة تلعب دورًا ف،  للطالب اجلدد والنفسي وفيما يتعلق بدور املدرسة يف تهيئة املناخ الرتبوي

الدراسات  من فكثري ، طوياًل صوصًا يف األسبوع األول الذي يدوم، وخ أساسيًا يف غرس حب املدرسة

ذلك إىل طريقة ونوعية االستقبال والتعامل يف  دراسيًا يرجعاملتأخرين من  % 44احلديثة كشفت أن 

إيالف الطالب اجلو املدرسي وتبصريهم بنظام املدرسة ومساعدتهم قدر املستطاع ف ، ىلالسنة األو

يساهم بشكل ربامج املتاحة هلم وإرشادهم إىل أفضل الطرق للدراسة واملذاكرة الن لالستفادة القصوى م

 . كبري يف توافقهم النفسي واالجتماعي والرتبوي 

ولن يكون الطالب والطالبات قادرين على مواجهة الصـعوبات والتحـديات املعاصـرة مـا مل يكونـوا            

اإلحباطات والقلق الدائم والتقلبات املزاجية ويكونـوا   يف صحة نفسية جيدة و يكونوا قادرين على مواجهة

تلــك العوامــل الــيت تــؤدي إىل  ، فقــادرين علــى ضــبط انفعــاالتهم وأال يكونــوا منــدفعني يســتثارون بســرعة    

ــد تعطلـــه ،    ــل  فاألمـــراض النفســـية إن مل متنـــع التقـــدم فهـــي بالتأكيـ الصـــحة النفســـية مـــن أهـــم العوامـ

للطالب والطالبـات هـو االسـتقرار النفسـي والعقلـي واجلسـدي ليكونـوا         املساعدة لتقدم التحصيل العلمي

 . اإلنتاجفاعلني يف اجملتمع قادرين على 

( بأن من واجبات املدرسة إعطـاء الطالـب الفرصـة إلشـباع احلاجـة إىل النجـاق ،       2117وترى فهيم )      

ــأداء   حيــث أن النجــاق هــو الــذي يولــد ثقــة الطالــب بنفســه ويشــعره بــاألمن النفســ        ي ، ممــا جيعلــه يقــوم ب

حماوالت أخرى لتحسني سلوكه وزيادة اجتاهه حنو مدرسته ، مما يساعد يف بناء شخصـيته يف مسـتقبل   

 حياته .

وحتــى ُيكــون الطالــب اجتاهــات طيبــة حنــو مدرســته ينبغــي علــى القــائمني باملدرســة أن ُيفهمــوا            

  حلمايته ومحاية زمالءه . الطالب بأن القوانني واللوائح والنظم املدرسية إمنا وضعت

( بأن حتقيق النمو النفسي والصحة النفسية للطالب يقع على 2119ويذكر الطيب والبهاص )

عاتق القائمني على املؤسسة التعليمية ، وذلك بأن تكون العالقة بني املعلم والطالب قائمة على أساس 

إلرشاد النفسي داخل املدرسة من قبل من الدميقراطية وتبادل اآلراء ، وأيضا من خالل االهتمام با

 األخصائي النفسي ، وتقديم الرعاية النفسية لكل طالب مبساعدته يف حل مشكالته . 

وكي نتمكن من توفري الصحة النفسية للطالب فإنه ينبغي أن نتعرف على الظروف والعوامل 

تقيه االضطراب النفسي وتساعده املختلفة اليت تساعده على أن يتوافق دراسيا وحييا حياة متزنة سوية ، 

 بشكل عام على أداءه وإجنازه األكادميي .وعلى التمتع بالصحة النفسية ، واليت تنعكس بصورة اجيابية 

وميكن القول بأن الطالب الذين مل حيظوا بتهيئة مناسبة لإللتحاق باملدرسة رمبا يعانون  

يلة ، وال يستطيعون مواصلة الدراسة مع بقية ويقاسون الفشل ، حيث يستمر تأثري ذلك عليهم  فرتة طو
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النجاق ،  ع عن املدرسة نتيجة شعورهم بعدم القدرة على حتقيقالطالب ، مما يعرضهم للتسرب واالنقطا

للضغوط النفسية بسبب عدم ماعية داخل املدرسة تعد مصادرًا الطالب أن اجلوانب االجتن فيجد الكثريم

 سهم بالنقص والفشل ، مما جيعلهم موضع التهكم والسخرية .جاهزيتهم ملشاركة اآلخرين وإحسا

ولكي تؤدي املدرسة دورها بنجاق يف حتقيق الصحة النفسية للطالب جيب أن تعمل على :    

  أن يكون حمتوى املناهج الدراسية مناسبًا لقدراتهم وإمكانياتهم ، وأن تراعي حاجات الطالب

 اهج مرتبطة مبواقف احلياة املختلفة .ومتطلباتهم ، كما جيب أن تكون هذه املن

  أن يتمتع القائمون على العملية التعليمية بصحة نفسية جيدة .حتى يتحقق األمن واالستقرار

 النفسي للطالب .

  تقوية أواصر انتماء الطالب إىل مدرستهم بتكوين عادات سلوكية سليمة ، مما يزيد من

، ويكون ذلك من خالل اهتمام املدرسة  توافقهم مع أنفسهم وجمتمعهم الذي يعيشون فيه

بإكساب الطالب املعارف واملفاهيم اليت تقوي اجلوانب العقلية إضافة إىل اجلوانب املهارية 

 والوجدانية . 

 وذلك من خالل العالقات السوية بني  مناسبًا للتفاعل االجتماعي خلق بيئة وجوًا مدرسيًا ،

وينشأ ذلك من خالل األنشطة املختلفة باملدرسة ،  الطالب ، وكذلك بني املعلمني والطالب ،

عالوة على تقوية العالقة بني املدرسة واألسرة واليت من شأنها زيادة التوافق واألمن النفسي 

 للطالب مما يسهم يف تقدمهم وإجنازهم األكادميي . 

 ب سلوكيات الطال ماعي باملدرسة ، من خالل مالحظةتفعيل دور املرشد النفسي واالجت

واضطراباتهم النفسية ، وعدم توافق البعض مع املدرسة ، وتقديم اخلدمات النفسية املناسبة  

  هلم .

 

 

واالجتماعية النامجة ( بدراسة العالقة بني شعور التلميذ بالضغوط النفسية 1977قام مرسي )  

( منهم 371بلغت عينة الدراسة ) ، وقدوبني التحصيل األكادميي  االختبارعن القلق قبل وأثناء 

طالبة ( من طالب املرحلة الثانوية بالكويت ، ومت استخدام مقياس للضغوط النفسية 171طالب و211)

على مستوى سليب  ذه الضغوط تأثريهلأن ، وتوصلت الدراسة إىل  واالجتماعية ، ومقياس قلق االختبار

 . التحصيل األكادميي
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( مصادر الضغوط النفسية وأكثرها شدة كما يدركها تالميذ  1945أبو زيد ) وتناولت دراسة  

( تلميذًا 1444املدرسة  االبتدائية وأجريت الدراسة على عينة من األطفال الذكور واإلناث عددهم )

تائج أن مصادر الضغوط النفسية املدرسية من إعدادها وأظهرت النوتلميذة واستخدمت الباحثة مقياس 

لة حسب شدتها رتبت كاألتي : املدرس ، املدرسة ، الزمالء ، املناهج ، وظهرت فروق دا الضغوط املدرسية

 وعالقة موجبة بني املستوى االجتماعي والضغوط النفسية املدرسية .، بني اجلنسني يف مصادر الضغوط 

( دراسة بهدف فحص الضغوط النفسية ومصادرها لدى طالب وطالبات 1992ني )أجرى ياسو 

اجلامعة وأساتذتهم ومعرفة عالقة هذه الضغوط باجتاهات هؤالء الطالب وأساتذتهم حنو اجلامعة 

( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس ، ومت 95( طالب وطالبة باإلضافة إىل )211وتكونت العينة من )

إعداد الباحث واستخبار االجتاهات  من األدوات متثلت يف استخبار الضغوط استخدام جمموعة من

لطالب اجلامعة وأساتذتهم حنو احلياة اجلامعية ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مصادر خمتلفة 

للضغوط النفسية متثلت لدى األستاذ يف قلة اإلمكانيات وتعقيد الروتني ، وغالء األسعار ، بينما متثلت 

االمتحانات ، واملذاكرة ، واملناهج اململة ، كما أظهرت النتائج أن الذكور والب يف الفشل ، لدى الط

  . أكثر إحساسًا  بالضغوط النفسية من اإلناث

فقــد هــدفت اىل التعــرف علــى مشــكالت شــباب كليــة املعلمــني يف      1994أمــا دراســة قاســم و ثــاني   

طالبــًا باملســتويني الثــاني والثالــث وقــد أعــد الباحثــان أداة     ( 193املدينــة املنــورة مــن خــالل عينــة قوامهــا )     

عبــارة موزعــة علــى عــدة جمــاالت  مــن املشــكالت الدراســية      71خاصــة بهــذه الدراســة والــيت اشــتملت علــى     

وجود فروق دالة إحصـائيا يف ضـغوط الدراسـة بـني     واالنفعالية والسلوكية واملهنية ، وقد أوضحت النتائج 

  .( 2113) الزعيب ، لصاحل طالب القسم العلميطالب القسم العلمي وطالب القسم األدبي 

يف الضـغط   تـأثريات التـدريب    Kiselica et. Al, 1994كمـا تناولـت دراسـة كيسـليكا وآخـرون      

ــأثري اســتخدام أســلوب           ــائج ت ــراهقني ، وأوضــحت النت ــق والتحصــيل األكــادميي بــني امل ــى القل النفســي عل

عريف علـى خفـض مسـتوى القلـق ، ومل تظهـر فـروق بـني بـاقي جمموعـات          التدريب التوكيدي والتدريب امل

التــدريب يف التحصــيل األكــادميي . كمــا أوضــحت الدراســة ارتبــاط مــتغريات القلــق والضــغط النفســي       

 ( .1995)منشار، والتحصيل األكادميي بعضها ببعض .

ــي )   ــام املغربـ ــني     1994وقـ ــة بـ ــى العالقـ ــا التعـــرف علـ ــان اهلـــدف منهـ ــة كـ ــاب   ( بدراسـ ــاليب العقـ أسـ

( 157ومستويات الدافع املعريف يف حتصيل الفيزياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي ، وتكونـت العينـة مـن)    

طالبــًا ، ومت اســتخدام اســتبيان عــن أســاليب العقــاب والــدافع املعــريف ، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود      
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، كمــا بينــت وجــود عالقــة إجيابيــة بــني   والتحصــيل الدراســي ســلبية بــني أســاليب العقــاب وشــدتها  عالقــة 

 فع املعريف زاد التحصيل الدراسي مستوى الدافع املعريف والتحصيل الدراسي ، أي أنه كلما زاد الدا

( دراسة بهدف معرفة العالقة بني الضـغوط النفسـية ومسـتوى الطمـوق لـدى      1994)راغب  وأجرت  

ــة ، باإلضــافة ملعرفــة الفــروق بــ      ــة الثانوي لعــام يف ني طــالب وطالبــات الصــف الثالــث الثــانوي ا    طلبــة املرحل

( طالبـــًا وطالبـــة بالصـــف الثالـــث 411، وكانـــت عينـــة الدراســـة مكونـــة مـــن )الشـــعور بالضـــغوط النفســـية 

العينــة بطريقــة عشــوائية مــن بــني مــدارس حمافظــة اإلمساعيليــة ، وقــد مت          اختيــارالثــانوي العــام ، ومت  

مقيــاس الضــغوط النفســية لطــالب املرحلــة الثانويــة مــن إعــداد اســتخدام جمموعــة مــن األدوات متثلــت يف 

ــائج الدراســة وجــود عالقــة            ــة باإلضــافة إىل اســتبيان مســتوى الطمــوق للراشــدين ، وقــد أظهــرت نت الباحث

 ارتباطيه سالبة دالة إحصائيًا بني الضغوط النفسية ومستوى الطموق لدى طلبة املرحلة الثانوية. 

يعة العالقة بني الضغوط النفسية وقلق االمتحانات والتحصيل ( طب1999وحممد ) يودرس عل 

من التخصصات ( طالبًا باجلامعة ، 211، ومشلت عينة الدراسة )لدى طالب اجلامعة ببنها الدراسي 

 مقياس الضغوط النفسية ومقياس قلق االمتحانات وهي الدراسة  ام أدوات ستخدامت والعلمية واألدبية ، 

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة سالبة داله إحصائيًا بني نهاية العام  الدراسي  ودرجات الطالب يف، 

 التحصيل وكل من الضغوط النفسية وقلق االمتحان .

( من دراستها إىل التعـرف علـى املشـكالت الشخصـية والنفسـية الـيت تعـاني        1999هدفت الصبان )و 

اشـــتملت األدوات علـــى اســـتبيان خصـــائص  منهـــا بعـــض طالبـــات كليـــة الرتبيـــة للبنـــات مبدينـــة جـــدة ، و  

الشخصــية ، ومت التوصــل إىل أن أعلــى نســبة لــدى الطالبــات يف املشــكالت النفســية هــي قلــق االختبــار ثــم       

ثلـت يف سـوء   مشكلة القلق والتوتر، ثم مشكلة صعوبة املنـاهج الدراسـية  ثـم املشـكالت االجتماعيـة الـيت مت      

 .العالقات مع اآلخرين 

( دراسة للتعرف على تفاعل الدافع املعريف والبيئة املدرسية على كل من 1999أجرى شعله )و 

يف مجهورية مصر التحصيل الدراسي واالجتاه حنو الدراسة لدى طالب املدرسة الثانوية الصناعية 

ق يف القناطر اخلريية ، ومت تطبيمن طالب الثانوية الصناعية  طالب (111)، وتكونت العينة من العربية 

وأسفرت نتائج الدراسة املدرسية والتحصيل الدراسي واالجتاه حنو الدراسة ، الدافع املعريف والبيئة  اختبار

 .واالجتاه حنو الدراسة عن وجود عالقة اجيابية بني مستوى الدافع املعريف والتحصيل الدراسي 

مـل وعالقتـه   ( بدراسة للتعرف على عالقـة تطبيـق نظـام اليـوم الدراسـي الكا     1999وقام إمساعيل )  

( تلميـذًا وتلميـذه بالصـف    441بالضغوط النفسية املدرسية والتحصيل الدراسـي ، ومشلـت عينـة الدراسـة )    

 إعـداد الباحـث   مـن  مقياس الضغوط النفسـية املدرسـية    الرابع االبتدائي ، وطبقت الدراسة األدوات اآلتية :
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حيـث كـان مـن نتـائج الدراسـة      ،  شـخص إعداد عبد العزيز المن  اس املستوى االقتصادي االجتماعيومقي

ــذ الفــرتة الواحــدة يف مســتوى الضــغوط            ــذ مــدارس اليــوم الكامــل وبــني تالمي وجــود فــروق دالــه بــني تالمي

 النفسية وذلك يف اجتاه مدارس الفرتة الواحدة . 

( اليت اهتمت بالتعرف علـى أهـم جمـاالت املشـكالت الـيت يعـاني منهـا طلبـة         2111دراسة مشرف )و 

السنة ) األوىل والرابعة ( بكليات جامعـة صـنعاء ، واسـتخدمت الدراسـة االسـتبيان كـأداة جلمـع         وطالبات

البيانات ، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن هناك مشكالت متصـلة بالنظـام اجلـامعي وعـدم     

  الطالب وأعضاء هيئة التدريس . االهتمام باألنشطة املشرتكة بني

بعــض الضــغوط النفســية يف ضــوء االجتــاه الــديين وعالقتهــا     ( 2111حممــد )ســة تناولــت دراوقــد  

( طالـــب وطالبـــة 391بالتحصـــيل الدراســـي لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة ، وتكونـــت عينـــة الدراســـة  مـــن )   

واسـتخدم اســتبيان الضــغوط النفسـية مــن إعــداد الباحـث ، واســتبيان االجتــاه الـديين مــن إعــداد الباحــث ،     

ل الدراسي ، ومتثلت نتائج الدراسة يف وجود عالقة ارتباطيـه بـني االجتـاه الـديين وبعـض      ومقياس التحصي

 أبعــاد الضــغوط النفســية ، حيــث كانــت هــذه العالقــة موجبــة مــع ضــغوط كــل مــن العالقــة بــني الــزمالء     

 واألوضاع اجملتمعية واهليئـة املدرسـية ، كمـا توجـد عالقـة ارتباطيـه دالـة موجبـة بـني التحصـيل الدراسـي           

 .وط النفسية والدرجة الكلية للضغ

دراسة حول تأثريات البيئة األكادميية على فعالية الذات واإلجناز والتحصيل   2112  وأعد بونج 

( طالبًا وطالبة من طالب املدارس الثانوية يف سول بكوريا ، ومت تطبيق مقاييس يف 3494وبلغت العينة )

، والدافعية بطريقة تتبعيه طولية خالل عام دراسي ، مع  إدراك البيئة األكادميية ، وفعالية الذات

االستعانة بالدرجات التحصيلية للمواد ، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن البيئة املدرسية هلا تأثريات على 

فعالية الذات األكادميية والدافعية لإلجناز باإلضافة إىل التحصيل الدراسي ، وحينما تدرك على أنها 

 ( .2115وبات واملشقة تكون هذه التأثريات سلبية . )األهواني ، مليئة بالصع

 يدركها كما األكادميي اإلجناز معوقات  أهم عن الكشف(  2113)  الزعيب دراسة وهدفت 

 يف معلمني كليات مخس من طالبًا( 134) العينة بلغت حيث ، السعودية يف املعلمني كليات طالب

 أعمارهم تراوق ممن ، متباينة وحتصيلية دراسية ومستويات صصاتخت من اختيارهم وروعي ، السعودية

 نتيجة وكانت ، الباحث إعداد من األكادميي اإلجناز معوقات مقياس واستخدم ، سنة 22 - 14 بني ما

 املعوقات ثم ثانيًا الدراسية املعوقات تليها ثم األوىل املرتبة يف النفسية املعوقات أتت  أن الدراسة

 . اإلقتصادية املعوقات وأخريًا ثًاثال الشخصية



59 
 

مصادر الضغوط الشخصية والنفسية يف  Dumont& et al. 2113  وتناولت دميونت وآخرون 

( طالبًا يف املدارس الثانوية بكندا من 374عالقتها باألداء املدرسي لطالب املرحلة الثانوية ، وبلغت العينة )

سية ، وفعالية الذات ، وتقدير الذات ، والعزلة ، وضعف اجلنسني ، ومت تطبيق مقاييس يف الضغوط النف

النشاط ، مع االستعانة بالدرجات الختبار الفصل الدراسي األول ، وأظهرت نتائج الدراسة أن االمتحانات 

كانت أكثر مصادر الضغوط تهديدًا ، واإلناث أكثر شعورًا بالضغوط عن الذكور ، باإلضافة إىل سلبية 

وط النفسية وكل من فعالية وتقدير الذات وتأثر األداء املدرسي بهذه الضغوط بشكل العالقة بني الضغ

 . (2115اني ، دال . )األهو

( اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني اجتاهات املراهقني ودوافعهم حنو 2114وتشري دراسة أمحد ) 

ماعات يف التعليم الثانوي ، االنتماء جلماعات األقران والتحصيل الدراسي وأنشطة املراهقني داخل اجل

( طالبًا من املراهقني الذكور من الصف الثاني باملدارس الثانوية مبدينة أسوان ، 331وكانت العينة )

وُطبق مقياس الدوافع النفسية واالجتاهات النفسية حنو االنتماء جلماعات األقران ، ومت التوصل إىل أن 

واجتاهاتهم حنو االنتماء جلماعات األقران هي األنشطة  أكثر األنشطة ارتباطًا بدوافع املراهقني

هي األنشطة الثقافية ، وعدم وجود أي ارتباطات دالة بني دوافع  ارتباطًاالرياضية ثم الرتفيهية ، واألقل 

 واجتاهات املراهقني حنو مجاعات األقران والتحصيل الدراسي .

عالية الذات وهوية املدرسة ، وإدراك تدعيم ( العالقة بنب النجاق األكادميي وف2114جون ) ودرس 

( من التالميذ من ذوي 144ة )املدارس املتوسطة ، وبلغت العين معلم الفصل للطالب األفرو أمريكان يف

املستوى االجتماعي االقتصادي املتدني يف مدارس شعبية متوسطة ، ومت تطبيق استبانه حول البيئة 

واجتاهات الطالب حنو املدرسني واإلداريني ، وكشفت النتائج عن عدم  املدرسية  ، ومقياس فعالية الذات ،

وجود فروق دالة إحصائيا يف إدراك البيئة املدرسية وفعالية الذات واالجتاهات ، وأشارت الدراسة إىل أن 

 .تعددة نظرًا لطبيعة هذه املدارسفعالية الذات لدى العينة منخفضة لوجود صعوبات وضغوط مدرسية م

أثر بعض املتغريات األسرية واملدرسية ) جنس الطالب دراسة حول ( 2114عمر والدغيم ) ىوأجر 

والتحصيل الدراسي واحلالة الصحية واملستوى التعليمي واملهين للوالدين ( على مصادر الضغوط 

بيق ( طالبا من طالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف الكويت ، ومت تط415النفسية ، وبلغت العينة )

مقياس يف مصادر الضغوط تعكس عناصره التفاعل مع املعلم ، والزمالء ، والضغوط األكادميية ، 

ومقياس مفهوم الذات األكادميي ، واستمارة املستوى التعليمي واملهين للوالدين ، وكشفت النتائج عن 

عليمي للوالدين ، تأثر مستوى الضغوط مبتغريات احلالة الصحية ، والسنة الدراسية ، واملستوى الت
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واتضح أن مستوى الضغوط أعلى لدى الطالب الذين يعانون من مشاكل صحية ، وكذلك بالنسبة 

 للطالب يف السنوات الدراسية األدنى .

( بدراسة العالقة بني الضغوط النفسية والتحصيل األكادميي لدى الطلبة 2114قام حممد )و 

 475 )، و لب وطالبة من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياطا(  479 )، وقد بلغ حجم العينة اجلامعيني

، ومن مثاني كليات  طالب وطالبة من جامعة وادي النيل، ومن طلبة الصفني األول والرابع فقط( 

، وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بني نوع الضغوط والتحصيل  علمية وإنسانية

، وتبعا  ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني نوع الضغوط تبعا للجنس لعينةاألكادميي لدى أفراد ا

، وكان أكثر العوامل تأثريا يف التحصيل األكادميي هي  ، وتبعا للتخصص الدراسي للفصل الدراسي

، وإىل حد ما األكادميية والذاتية املرتبطة بعامل اجلنس  العوامل االقتصادية واالجتماعية واألسرية

 وافق والصحة النفسية .والت

( دراسة هدفت الكشف عن مصادر الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها 2115وأجرى األهواني ) 

( طالبًا وطالبة املقيدين من طالب الصف الثالث 391بفعالية الذات األكادميية ، و بلغت عينة الدراسة )

تخدم مقياس مصادر الضغوط النفسية ، واس 2115/ 2114الثانوي العام واألزهري يف العام الدراسي 

( ومقياس فعالية الذات األكادميية من إعداد الباحث ، ونتج عن 2114املدرسية إعداد حميي الدين )

الدراسة وجود عالقة ارتباطيه سلبية دالة بني مصادر ضغوط البيئة املدرسية وفعالية الذات األكادميية ، 

 ضغوط البيئة املدرسية بني اجملموعتني . وعدم وجود فروق داله إحصائيًا يف مصادر

( دراسة الضغوط النفسية الدراسية وعالقتها مبفهوم الذات األكادميي لدى 2115وتناول سعيد ) 

( طالبًا وطالبة من طالب الصف الثاني والثالث الثانوي يف 339طالب الثانوية العامة ، وبلغت العينة )

ومت تطبيق مقياس يف مصادر الضغوط الدراسية ضم عدد من املدارس يف مخس حمافظات مبصر، 

ضغوط البيئة املدرسية واملناهج والواجبات واملدرسني واإلدارة والرفاق والدروس اخلصوصية واالختبارات ، 

وآخر يف مفهوم الذات األكادميي ، وكشفت نتائج الدراسة عن أن زيادة معدالت درجات الضغوط 

 مفهوم الذات األكادميي ، وعدم وجود فروق دالة يف إدراكهم ملصادر النفسية للطالب تؤدي إىل تدني يف

 الضغوط ، ومفهوم الذات األكادميي ترجع ملتغري الصف واجلنس .

( اليت هدفت إىل التعرف على املشكالت املرتبطة باملنظومة التعليمية اليت 2115دراسة كامل )و 

ع( بكلية الرتبية الرياضية وعالقتها بالتحصيل تواجه طالب الصف الدراسي )الثاني والثالث والراب

( طالب ، واستخدمت االستبيان 321الدراسي ، ومت إجراء الدراسة على عينة عشوائية كان عددها )

كأداة جلمع البيانات ، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها وجود أربعة جماالت للمشكالت وهي على 
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راسة ونظم االمتحانات وطبيعة املقررات الدراسية ، والعالقات مع املشكالت املرتبطة بسري الد: لتواليا

أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إىل املشكالت املرتبطة باإلمكانات والتكاليف املادية ، وتوصلت أيضًا إىل 

 . بالطالأن مستوى التحصيل الدراسي ينخفض وفقًا حلدة املشكالت اليت تواجه 

دراسة كان اهلدف منها معرفة العالقة بني متغريات الكيف يف احلياة املدرسية   1943 أجرى جابر 

طالبـًا وأظهـرت نتـائج     111واملسؤولية االجتماعية لـدى عينـة مـن طـالب ثانويـة اخلـور بدولـة قطـر قوامهـا          

عيــة العاليــة أكثــر رضـا عــن املدرســة وإلتزامــًا بالعمــل الصــفي وتقــباًل  الدراسـة بــأن ذوي املســئولية االجتما 

 .( 1414ة املنخفضة  .) الزهراني ، للمدرسني من زمالئهم ذوي املسئولية االجتماعي

( العالقة بني مستوى القلق لدى التالميذ وبعض متغريات الدراسـة املتمثلـة   1944ودرس حممد )   

ــة املعلمــني وال   عالقــات االجتماعيــة بــني التالميــذ وكانــت الدراســة جتريبيــة اختــار هلــا       يف أســاليب معامل

معلمــًا مــن معلمـــي العينــة املختــارة ومت تطبيـــق     (  35) طالبــًا وطالبـــة و (  145)الباحــث عينــة مكونـــة مــن    

وتـبني أنـه توجـد    ، مقاييس كل من القلق والعالقات االجتماعية بـني الطـالب وأسـاليب معاملـة املعلمـني       

دالله إحصائية بني البيئة املدرسية ذات النمط االجيابي والبيئة ذات الـنمط السـليب يف مسـتوى     فروق ذات

قلـــق التالميـــذ لصـــاحل البيئـــة ذات الـــنمط الســـليب ، ووجـــدت عالقـــة ارتباطيـــة بـــني مســـتوى العالقـــات            

 . االجتماعية بني التالميذ ومستوى القلق لديهم

الضبط املدرسي املدرك وعالقتها بضغوط الدراسة  ( حول عوامل1993وأوضحت دراسة إبراهيم ) 

( طالبًا 245لدى تالميذ املرحلة االبتدائية احلكومية واخلاصة مبحافظة اإلسكندرية ، وبلغت العينة )

وطالبة من الصف التاسع األساسي ، مت استخدام مقياس الضبط املدرسي املدرك ومقياس ضغوط 

الدراسة وجود عالقة ارتباطيه سالبة بني املتغريين ، ووجدت  الدراسة من إعداد الباحث ، وقد أوضحت

فروق داله إحصائيا يف عوامل بيئة الفصل وبيئة املدرسة والدرجة الكلية لضغوط الدراسة لصاحل تالميذ 

 املدارس اخلاصة ، وفروق داله إحصائيا يف إدراك ضغوط الدراسة لصاحل الذكور .

( اىل العالقة بني الضغط النفسي والتوافق لدى طالب 1993وتشري دراسة أبو سريع وحممد ) 

ًا وطالبة من طالب الفرقة الثانية والرابعة بكلية بنها ، طبق ب( طال299اجلامعة عل عينة مكونة من )

كذلك مقياس التوافق عليهم مقياس الضغط النفسي من إعداد رضا أبو سريع وتقنني الباحثني ، و

يف  1,11، وأظهرت النتائج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بل ترمجة جناتي  النفسي هليو

الضغط النفسي بني الذكور واإلناث ، كما توصلت الدراسة اىل أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني 

  إرتفاع الضغط النفسي وسوء التوافق جبميع جوانبه لدى عينة البحث .



59 
 

 لدى النفسي الضغط مبستوى والتواد االجناز دافعية من كل قةعال على للتعرف( 1995)  منشار ودراسة

 جبامعة الرتبية بكلية الرابعة الفرقة من طالبًا( 351) من الدراسة عينة تكونت حيث ، اجلامعة طالب

 فاروق إعداد لإلجناز الدافع واختبار ، الباحثة إعداد من النفسي الضغط مقياس إستخدم مت حيث ، بنها

 داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج من كان و  ، قشقوش إعداد ، التواد دافعية وإختبار ، الفتاق عبد

 النفسي  للضغط الفسيولوجية والتأثريات األقران وضغوط الدراسية الضغوط: من كل يف إحصائية

 ذات فروق ووجود ، األدبية الشعب لصاحل وذلك األدبية الشعب طالب وبني العلمية الشعب طالب بني

 النفسي الضغط ذوي الطالب جمموعة بني اإلجناز إىل الدافع يف 1,11 مستوى عند إحصائية داللة

 الضغط ذوي الطالب جمموعة لصاحل املرتفع النفسي الضغط ذوي الطالب وجمموعة املنخفض

 . املنخفض النفسي

ومظاهر  حول العالقة بني الضغوط املدركة Martin et. Al, 1995ويف دراسة ملارتن وآخرون  

االكتئاب . وجرت الدراسة على جمموعة من الطالب املراهقني من كلية الطب ، ومت تطبيق قائمة 

االكتئاب  ومقياس أحداث احلياة ، وتوصلت نتائج الدراسة لوجود ارتباط عامل وأسلوب إدراك الضغوط 

 ( . 2111ئاب لدى اجلنسني . )عطية ، باالكت

فسية والقلق والذكاء ونوع الطالب على القدرة على حل أثر الضغوط الن 1995وحبث العدل 

( طالبًا وطالبة ، واستخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية 921املشكالت ، تألفت عينة الدراسة من  )

( ، 1943ومقياس القدرة على حل املشكالت من إعداده ، واختبار مسه احلالة ومسة القلق ترمجة إبراهيم )

وأظهرت النتائج وجود داللة إحصائية ،  ة األولية ترمجة صاحلالقدرات العقليستخدم اختبار كما ُا

موجبة بني الضغوط النفسية والقلق والذكاء يف القدرة على حل املشكالت ، كما توصل إىل أن 

الضغوط النفسية تؤدي إىل حالة من التوتر االنفعالي الذي يرتتب عليها انفعاالت سلبية مثل الغضب 

قلق مما يؤدي إىل حالة تشويش وارتباك وتفكك يف إدراك الفرد للمشكلة ، باإلضافة إىل واخلوف وال

 .(2112)اهليل ،  .فعية وفقدان القدرة على االبتكارحاالت من التشاؤم والالمباالة واخنفاض الدا

افق ( املفاهيم النظرية لعوامل البيئة املدرسية الفيزيقية والبشرية والتو1997وتناولت غزالن ) 

النفسي وعالقتها باجتاهات املعلمني واإلدارة املدرسية حنو التالميذ كما يدركها التالميذ ، والعالقات 

االجتماعية بني التالميذ واليت تسهم يف التوافق النفسي من خالل عملية التطبيع االجتماعي داخل 

يم األساسي مبحافظة اإلسكندرية ( تلميذ بالصف السابع للتعل219البيئة املدرسية ، وتكونت العينة من )

، وتوصلت الدراسة إىل أن متغريات البيئة املدرسية البشرية تسهم يف التوافق النفسي العام والشخصي 
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وجود الذكاء والثقافة  وتزداد النسبة اليت تسهم بها متغريات البيئة املدرسية البشرية مع واالجتماعي ،

 .املدرسية 

كان من أهدافها التعرف على املشكالت النفسية واالجتماعية للطالب ( بدراسة 1999وقام رشاد ) 

يف جامعيت الزقازيق جبمهورية مصر العربية واإلمام حممد ابن سعود بالقصيم يف اململكة العربية 

السعودية يف بعض اجملاالت املهمة واليت متس جوانب حياته وتؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي ، 

( طالب منتظم من جامعيت الزقازيق واإلمام للعينة السعودية ، ومت 199دراسة من )وتكونت عينة ال

استخدام أدوات منها مقياس مشكالت الطالب اجلامعي وحاجاته اإلرشادية ، وتوصل الباحث إىل أن 

ي ، أكثر اجملاالت حدة يف املشكالت بني الشباب اجلامعي على التوالي هي اجملال اإلرشادي واجملال الدراس

 .  ثم اجلانب القيمي

( بالتعرف على املشكالت النفسية واالجتماعية للطالبات املراهقات بالصف 2111واهتم يوسف ) 

( طالبة من مدرسة الزهراء 19الثامن من التعليم األساسي واليت تعوق توافقهن النفسي ، ومت اختيار)

ك بنفسك واختبار التوافق ، وتوصلت اإلعدادية بالفيوم ، واستخدمت أدوات منها مقياس حدد مشكلت

إىل عدم وجود فروق بني متوسط درجات أفراد كل من اجملموعة التجريبية والضابطة ، ودعمت نتائج 

  احلالة الفردية بالدراسة فعالية اإلرشاد الفردي الذي اعتمد على العالقة بني الباحثة والطالبة .

لعالقة بني ضغوط البيئة املدرسية والتوافق ( دراسة هدفت إىل فحص ا2112وأجرى إبراهيم ) 

( تلميذًا وتلميذه باملعاهد االبتدائية األزهرية ، واستخدمت الدراسة 151النفسي ، ومشلت عينة الدراسة )

مقياس ضغوط البيئة املدرسية ، ومقياس التوافق النفسي ، وكشفت الدراسة عن وجود عالقة سالبة 

سية والتوافق النفسي ، وكذلك عدم وجود فروق داله إحصائيًا بني داله إحصائيًا بني الضغوط املدر

 ذكور واإلناث يف إدراك الضغوط . ال

( إىل معرفة طبيعة العالقة بني الضغوط النفسية ومستوى السواء 2112دراسة حمروس ) وسعت 

احلياة  ( فردًا من الشباب ، واستخدمت الدراسة مقياس أحداث121النفسي ، ومشلت عينة الدراسة )

دراسة حالة ، وكشفت  –الضاغطة ومقياس جودة الصحة النفسية ومقياس عمليات حتمل الضغوط 

الدراسة عن العديد من النتائج منها وجود عالقة سالبة داله بني الضغوط النفسية و السواء النفسي ، 

 وكذلك عدم وجود فروق داله بني الذكور واإلناث يف الضغوط النفسية .

معرفة أثر كل من الضغوط األكادميية وقلق  هدفتواليت  2112يد وحممد دراسة سعو 

( طالبًا وطالبة من 59االمتحان على مناعة اجلسم لدى بعض طالب اجلامعة ، ومشلت عينة الدراسة )

طالب اجلامعة ، ومت استخدام استبيان الضغوط األكادميية ، ومقياس قلق االمتحان ، وقياس مناعة 
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حتليل الدم ، وتوصلت الدراسة إىل أن الضغوط األكادميية وقلق االمتحان يؤثران اجلسم من خالل 

 ( . 2111م طالب اجلامعة . )شحاتة ، سلبًا على كفاءة مناعة جس

( واليت هدفت إىل التعرف على دور املساندة االجتماعيـة كمـتغري وسـيط بـني     2119ودراسة دياب ) 

( طالـب مـن   551قني الفلسـطينيني ، وبلغـت عينـة الدراسـة )    األحداث الضـاغطة والصـحة النفسـية للمـراه    

( 1992طالب املرحلة الثانوية ، واستخدم الباحث مقياس الصحة النفسية من إعداد القريطي والشخص )

، ومقيــاس املســاندة االجتماعيــة ومقيــاس األحــداث الضــاغطة مــن تقــنني الباحــث ، ومت اســتخدام أســاليب  

التبـاين األحـادي ومعامـل ارتبـاط بريسـون واختبـار )ت( ، وكانـت مـن أهـم          إحصائية متعـددة منهـا حتليـل    

النتائج وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بني األحداث الضاغطة واملسـاندة االجتماعيـة ، وعالقـة عكسـية     

قويــة دالــة احصــائيًا بــني األحــداث الضــاغطة  والصــحة النفســية لــدى املــراهقني ، ووجــود فــروق ذات داللــة    

ة بني متوسطات درجـات منخفضـي األحـداث الضـاغطة ومتوسـطات مرتفعـي األحـداث الضـاغطة         احصائي

.بالنسبة للصحة النفسية لدى املراهقني وكانت الفروق لصاحل منخفضي األحداث الضاغطة 

( العالقة بني إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى عينة من طالب املرحلة 2111درس شحاتة )و 

( طالبًا وطالبة ، واستخدم يف الدراسة مقياس ضغوط 123وتكونت عينة الدراسة من ) الثانوية األزهرية ،

، ومقياس إدارة الذات لطالب املرحلة الثانوية من إعداد الباحث ، الباسط الدراسة من إعداد عبد 

وأوضحت الدراسة وجود عالقة سالبة داله بني إدارة الذات وضغوط الدراسة ، وكذلك وجود فروق داله 

بني متوسطات درجات طالب الصف األول وطالب الصف الثاني على مقياس ضغوط الدراسة وذلك يف 

 اجتاه طالب الصف األول .

ــو ناهيــة    بعــض العوامــل املــؤثرة علــى مســتوى الطمــوق األكــادميي لــدى      (  دراســة 1941) تنــاول أب

املرحلة الثانويـة ، واسـتخدم مقيـاس الطمـوق األكـادميي مـن إعـداد الباحـث ، واختبـار الشخصـية            تالميذ

مـــن إعـــداد عطيـــة هنـــا ، ومقيـــاس التقبـــل تقـــنني الباحـــث ، وتوصـــلت النتـــائج إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة  

ضـي  إحصائية يف مستوى الطموق األكادميي بني التالميـذ مرتفعـي التوافـق الشخصـي والتالميـذ منخف     

التوافــق الشخصــي لصــاحل التالميــذ مرتفعــي التوافــق الشخصــي ، ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية يف    

مســتوى الطمــوق األكــادميي بــني التالميــذ مرتفعــي التوافــق العــام والتالميــذ منخفضــي التوافــق العــام        

  .التالميذ مرتفعي التوافق العام  لصاحل

 الدراسـي  والتحصـيل  النفسـية  احلاجات بني العالقة إىل التعرف إىل 1944 الدسوقي دراسة هدفت 

 واسـتخدم  ، وطالبـة  طالبـاً ( 351)  الدراسـة  عينـة  بلغـت  حيـث  ، الزقـازيق  جبامعـة  الرتبية كلية طالب لدى
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 نهايــة يف للطالــب الكليــة والدرجــة ، احلميــد عبــد وتعريــب ادواردز وضــع مــن الشخصــي التفضــيل مقيــاس

 العوامـــل بـــني إحصـــائية داللـــة ذات موجبـــة ارتباطيـــة عالقـــة وجـــود الدراســـة بينـــت وقـــد ، الدراســـي العـــام

 ( .2111 ، أمحد. ) الدراسي والتحصيل(  التحمل ، النظام ، للتحصيل احلاجة)  الشخصية واحلاجات

 الشخصــي بشــقيه النفسـي  والتوافــق الدراســي التفـوق  بــني العالقــة بدراسـة ( 1994) اللــوزي واهـتم  

ــاعي ــد ، واالجتمـ ــ وقـ ــم غبلـ ــة حجـ ــًا( 331) العينـ ــنة مـــن طالبـ ــة السـ ــة النهائيـ ــة بالكليـ ــر احلربيـ  ومت ، مبصـ

 إىل الباحـث  وتوصـل  ، الدراسـي  الفصـل  نهايـة  يف الطالب درجات ومتوسط ، كاليفورنيا مقياس استخدام

 . العام التوافق و الدراسي التفوق بني موجبة دالة ارتباطيه عالقة وجود

شــف عــن العالقــة بــني مــتغريات مســة القلــق ومســة االســتثارية      الك 1999وهــدفت دراســة حســانني   

االضـطراب ، التــوتر، الـتفكري املشــوش ،    ومسـتوى الطمــوق وتقـدير الــذات وقلـق االختبــار مبكوناتـه األربــع )    

ــة الدراســة )  (األعــراض اجلســمية   ــة ، ومت     131. وتضــمنت عين ــة باإلمساعيلي ــة الرتبي ــة بكلي ( طالبــًا وطالب

، واختبار مسات الشخصـية إعـداد الزهـار ،    (  1994)  ملعدلة لقلق االختبار تعريب الزهاراستخدام القائمة ا

كفـايف ، ومقيـاس مسـتوى الطمـوق      وومقياس كوبر مسيث املختصر لتقدير الذات تعريـب عبـد احلميـد    

بكـل مــن  إعـداد عبـد الفتــاق ، وأضـحت النتــائج ارتبـاط مســة القلـق ومسـة االســتثارية ارتباطـًا اجيابيــًا دااًل        

أبعاد قلق االختباراألربع ومسـتوى الطمـوق  وتقـدير الـذات ، ووجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـني كـل مـن            

 .(2111مستوى الطموق وتقدير الذات ومكونات قلق االختبار . )الشرقاوي ، 

 علـــى ذلـــك وأثـــر املرتفـــع التحصـــيل بـــني العالقـــة إىل( 1999)  وآخـــرون بارســـونز دراســـة وأشـــارت 

 طـالب  مـن ( 374) استخدمت اليت النتائج وأوضحت ، النفسي الضغط مع والتعامل التوافق جياتاسرتاتي

 االجتماعيـة  واملسـاندة  املشـكالت  حـل  أسـلوب  مـن  فيهـا  مبـا  التوافق اسرتاتيجيات أن العليا الثانوية املرحلة

 .املرتفع بالتحصيل موجبًا ارتباطًا يرتبط

ــرىو   ــة ) أجــ ــة الع 1997عطيــ ــة ملعرفــ ـــ    ( دراســ ــاعي للطـ ــي واالجتمــ ــق النفســ ــني التوافــ ــة بــ الب القــ

( طالــب وطالبــة مــن املرحلــة الثانويــة ، واســتخدم   211مــن )الدراســة عينــة وحتصــيلهم الدراســي ، وتكونــت  

أدوات منهــا اختبــار التوافــق النفســي والتوافــق االجتمــاعي ، وتوصــلت الدراســة إىل عــدم وجــود عالقــة بــني     

ات وحتصــيلهم الدراســي ، بينمــا وجــدت عالقــة ارتباطيــه دالــة بــني      التوافــق النفســي واالجتمــاعي للطالبــ  

الــنفس  التوافــق النفســي واالجتمــاعي للطــالب وحتصــيلهم الدراســي ، ، ووجــود عالقــة دالــة بــني التوافــق )  

 ( للطالب والبيئة املدرسية . اجتماعي

نفعـالي والكفايـة   ( بالتعرف على العالقة بني التوافق الدراسي واالتزان اال2111و قامت شوكت )  

( طالبة مـن طالبـات اجلامعـة ) علمـي ـــ      119الشخصية لدى طالبات اجلامعة ، وتكونت عينة الدراسة من )
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ــر توافــق مــن            ــي ( املتزوجــات وغــري املتزوجــات ، وتوصــلت إىل أن الطالبــات غــري  املتزوجــات كــانوا أكث أدب

فــق الدراســي وكــاًل مــن الثبــات االنفعــالي    الطالبــات املتزوجــات ، كمــا أشــارت إىل وجــود عالقــة بــني التوا   

والكفاية لدى طالبات التخصص العلمي ، ووجدت عالقة بني  التوافق الدراسـي والكفايـة الشخصـية لـدى     

 طالبات التخصص األدبي . 

( الــيت هــدفت إىل معرفــة جوانــب الكفــاءة االجتماعيــة لــدى طــالب كليــة       2114دراســة املغــازي ) و 

والعلمية ( واملقارنة بيـنهم يف الكفـاءة االجتماعيـة وعالقتهـا بالتحصـيل الدراسـي        الرتبية الشعبة )األدبية

( طالـــب وطالبـــة 112فضـــاًل الفـــروق بـــني اجلنســـني يف مســـتوى الكفـــاءة االجتماعيـــة ، وتضـــمنت العينـــة )  

ببورســعيد واشــتملت أدوات الدراســة علــى اختبــار الكفــاءة االجتماعيــة ، وأســفرت بعــض النتــائج عــن وجــود   

قة إجيابية بني الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لـدى الطـالب ووجـود فـروق دالـة بـني الـذكور        عال

 . واإلناث يف الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لصاحل اإلناث 

( حتديــد فاعليــة برنــامج مدرســي للصــحة النفســية وعالقتــه      2114واســتهدفت دراســة مــونتريو )   

( طالبـــًا مـــن إحـــدى املـــدارس الثانويـــة يف 219تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) د وقـــ،  بالتحصـــيل األكـــادميي

( أسبوع جللسات العالج النفسي مثل 39- 9، خضعوا مده ترتاوق بني ) كالفورنيا ، شاركوا يف الربنامج

، و حـــل املشـــكالت( ، و  أســـاليب تعـــديل الســـلوك ، بنـــاء التقـــدير الـــذاتي ، املهـــارات االجتماعيـــة ، التواصـــل 

وجود فروق دالـه إحصـائيا وعالقـة     ضحت نتائج استخدام كال من معامل ارتباط بريسون و اختبار) ت (أو

 اجيابية بني الربنامج املدرسي للصحة النفسية والتحصيل األكادميي .

كـادميى  عالقـة بـني العـالج النفسـي املبكـر و التحصـيل األ      ال( إجيـاد  2114وحاولت دراسة كاسرب) 

البتدائية يف والية مينسوتا ، ومت استخدام اختبـار) ت( لتحديـد الفـروق يف التحصـيل     لدى طالب املرحلة ا

، النطق(، والـيت مت قياسـها علـى مسـتوى املدرسـة و متـت مقارنـة         ، اللغة ، الرياضيات األكادميى ) القراءة

مـن الثالـث   يف الصـفوف  درجات الطالب مع أقـرانهم الـذين مل يشـاركوا يف برنـامج العـالج النفسـي املبكـر        

و بالرغم من أن األساس النظـري هلـذه الدراسـة اقـرتق  تـأثري مواصـفات الربنـامج العالجـي         ،  إىل اخلامس

 ، إال أن نتائج الدراسة مل تظهر أية فروق داله إحصائيا على مستوى املدرسة . على التحصيل األكادميي

لنفســـية االرتقائيـــة باإلجنـــاز ( العالقـــة بـــني ســـياقات الصـــحة ا 2115دراســـة عبـــد الغفـــار)  وبينـــت 

(  طالبــًا وطالبــة مــن الصــف الثالــث اإلعــدادي مبــدارس إدارة   299)الدراســة عينــة بلغــت  ، وقــداألكــادميي 

بني التعليمية ، ومت استخدام الدرجات الكلية يف االختبار النهائي للعام الدراسي الذي سبق التطبيق ، رش

عامالت االرتباط  بني سياقات الصحة النفسية االرتقائية ومقياس سياقات الصحة النفسية ،  وأوضحت م
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والدرجة الكلية للمقياس املستخدم يف الدراسة باالجناز األكادميي بأنها منخفضة وغـري دالـة إحصـائيًا ،    

 .وعدم وجود فروق بني متوسطات درجات سياقات الصحة النفسية االرتقائية بني اجلنسني 

عن إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسـي مـن خـالل بعـض املـتغريات       (1999العدل ) كشفت دراسة  

غــري املعرفيــة منهــا الضــغوط النفســية واالحــرتاق النفســي واالتــزان النفســي ، حيــث بلغــت عينــة الدراســة       

 اســتخدام مقــاييس لقيــاس الضــغوط النفســية ، ومت ( طالبــًا بالصــف األول الثــانوي مبدينــة الريــاض144)

ومـــن خـــالل اســـتخدم معـــامالت االرتبـــاط  والعدوانيـــة واالتـــزان النفســـي واالحـــرتاق النفســـي واالغـــرتاب ، 

وجـود   ت نتائج الدراسة عـن توصل، واملتعدد  االحنداروالتحليل العاملي وحتليل املسار واختبار)ت( وحتليل 

الضـغوط   كـل مـن :   جـات الطـالب يف التحصـيل الدراسـي ودرجـاتهم يف     عالقة ارتباطيه سالبة دالـة بـني در  

، وعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا  يف التحصـيل       واالتزان النفسي واالحـرتاق النفسـي واالغـرتاب    النفسية 

  الدراسي بني مرتفعي ومنخفضي الضغوط النفسية .

مبؤشـرات الصـحة النفسـية     مشكالت الطالبات وعالقتهـا بدراسة ( 2114الصبان وآخرون ) اهتمتو 

( طالبـة مـن الفـرقتني األوىل والرابعـة بكليـة الرتبيـة       345لغت عينة الدراسـة ) حيث بوالتحصيل الدراسي ، 

مبكــة املكرمــة ، واســتخدم اســتبيان مشــكالت الطالبــات مــن إعــداد الباحثــات ، ومقيــاس الصــحة النفســية         

هـــ ، وتوصــلت الدراســة إىل 1424م الدراسـي  ( ، ومتوســط درجـات الطالبــات للعــا 1992للقريطـي والشــخص ) 

وجــود عالقــة ارتباطيــه عكســية بــني اســتجابات الطالبــات للمشــكالت وكــل مــن مؤشــرات الصــحة النفســية  

والتحصيل الدراسي ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني مؤشرات الصـحة النفسـية والتحصـيل الدراسـي ،     

طالبات بالفرقة األوىل والرابعة لصاحل الفرقة األوىل ، و بني حماور مشكالت ال إحصائيةفروق ذات داللة و

 .يف مؤشرات الصحة النفسية لصاحل الفرقة الرابعة  إحصائيةفروق ذات داللة 

( العالقــة بــني رأي اآلبــاء واألبنــاء يف التعــرض لإلســاءة ) العنــف (   2111وأضــحت دراســة بــريتني )  

لـق( و التحصـيل الدراسـي ، مت حتديـد األبنـاء يف أحـدى       وعالقة ذلك بالصحة النفسية ) االكتئـاب و الق 

مت استخدام مدخل متعـدد األسـاليب يف هـذه الدراسـة حيـث أكمـل       ، وملدارس يف أمريكا وكذلك آبائهم ا

اآلبــاء و األبنـــاء  مقيــاس أداء األدوار ومت  تقيـــيم حالـــة العنــف واحلالـــة النفســـية ، و قــام املعلمـــون جبمـــع     

ج الدراســة أن الطــالب الــذين مت تصــنيفهم كضــحايا للعنــف ارتفعــت لــديهم        الــدرجات ، وأوضــحت نتــائ  

درجــات االكتئــاب والقلــق و اخنفضــت درجــات التحصــيل األكــادميي لــديهم مقارنــة بــأقرانهم الــذين مت      

 . تصنيفهم بأنهم مل يتعرضوا للعنف
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ر علـى األداء  ( توضيح األساليب التأملية املتنوعـة الـيت تـؤث   2111)Rojas حاولت دراسة روجاس و 

( طالـب يف الصـفوف    119النفسي و التحصيل األكادميي للطالب األسبان . و تكونت عينة الدراسـة مـن )   

أجــاب اآلبــاء عــن مقيــاس األســاليب لتصــنيف األبنــاء  وقــد التاســع و العاشــر مــن إحــدى املــدارس الثانويــة ،  

فعية و الدعم األكادميي ، وأوضحت نفسيا وأجاب الطالب عن مقاييس إدراك اآلباء والضغط وتعزيز الدا

نتــائج الدراســة و جــود عالقــة اجيابيــه بــني كــال مــن تقــدير الــذات والــدعم األكــادميي وتعزيــز الدافعيــة        

عالقـة ارتباطيـه سـلبية بـني الضـغوط      ووجـود   األكادميية و زيادة التحصيل األكادميي واألداء النفسـي ،  

 وكل من التحصيل األكادميي واألداء النفسي .

بعد أن تناول الباحث جمموعة من الدراسات العربية واألجنبية املتعلقة بالضغوط النفسـية علـى    

، أراد الباحث أن يناقش هذه الدراسات ويعلق عليها كـي يـربز العالقـة     الطالب وعالقتها ببعض املتغريات 

 لك على النحو التالي :بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية ، وذ

بعضها يالحظ على الدراسات السابقة أن معظمها استخدم املنهج الوصفي االرتباطي و 

، وباستخدام املسح جلمع البيانات مع حتليل املعلومات للتوصل إىل النتائج استخدمه باإلضافه للمقارن 

ات اليت استخدمت املنهج التجرييب فهي قلة مثل دراسة  كل لوصف الواقع وفهمه وتطويره  ، أما الدراس

.(  2114، كاسرب  ؛  2114، مونتريو  ؛  1944، حممد   ؛ 1994 ، وآخرون كليسليكا)من 

   

 تنوعت أدوات الدراسة يف الدراسات السابقة ومنها : 

، ومقيــاس ضــغوط ( 1999إمساعيــل  )يف دراســة درســية س الضــغوط النفســية املمثــل مقيــا : املقــاييس -

( ، ومقيــاس  1941( ، ومقيــاس الطمــوق األكــادميي يف دراســة أبوناهيــة )   2111) شــحاتةالدراســة يف دراســة  

 ( . 2112جودة احلياة يف دراسة حمروس ) 

يف دراسـة   ( ، واسـتخبار الضـغوط  1999مثل اختبار مسات الشخصية يف دراسة حسانني )  : االختبارات - 

 ( .1995(  ، ومنها ما هو موضوعي كاختبار القدرات العقلية األولية يف دراسة العدل )1992ياسني )

 ( . 1999كما يف قائمة قلق االختبار املعدلة  يف دراسة حسانني )  : القوائم - 

الطالبــات يف واســتبان مشــكالت ، ( 2111مثــل اســتبيان االجتــاه الــديين يف دراســة حممــد )  : االســتبيان - 

 ( . 2114دراسة الصبان وآخرون )
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( ، ودراسة  2113يف اختبارات منتصف أو نهاية العام كما يف دراسة دميونت وآخرون )  :درجات الطالب -  

 ( . 2114الصبان وآخرون )

واحلجــم واملراحــل  يالحــظ علــى اختيــار العينــة أنهــا كانــت خمتلفــة مــن حيــث طريقــة االختيــار   

 التعليمية ، وميكن توضيح ذلك وفقًا ملا يلي :

 يالحظ أن اختيار عينة البحث يف الدراسات السابقة كانت على النحو التالي : :  اختيارالعينة-أ 

 ( جـاس ،  رو  ؛ 2115 ،األهواني ؛   2115،   عبد الغفار ؛ 2114 ، مونتريوعينة منتقاة : كما يف دراسة

 ( . 2111،  ني بريت ؛ 2111

     ــة عشــوائية : كمــا يف دراســة ، الــزعيب  ؛ 2112 ،حمــروس ؛  1999 ،شــعله  ؛ 1944 ،الدســوقي ) عين

 ( . 2111،  شحاتة ؛  2119، دياب  ؛  2115،  كامل ؛  2114،  املغازي ؛ 2113

  ؛  1999، إمساعيــل ؛  1999،  العــدل  ؛1994، قاســم وثـاني   ): كمــا يف دراسـة  طبقيـة  عينـة عشــوائية

 .(2114 ، حممد

ويتفق الباحث مع الدراسات الـيت اسـتخدمت العينـة العشـوائية ، حيـث أن عينـة الدراسـة احلاليـة         

 من طالب املرحلة الثانوية من طالب الصف األول والثاني والثالث ثانوي .

 لتالي:كان متباينًا على النحو ا من املالحظ يف الدراسات السابقة أن حجم العينة : حجم العينة -ب 

     ( حيـث بلـغ حجــم العينـة    2111عينـة صـغرية احلجــم : كمـا يف دراسـة يوســف )طالبـًا ، ودراســة   19

( حيـث بلغـت عينـة    2111) طالبـًا وطالبـة ، ودراسـة شـحاتة     59 ( حيث كانت 2112سعيد وحممد )

 طالبًا وطالبة .  123الدراسة 

 ( حيث بلغ حج1945عينة كبرية احلجم : كما يف دراسة أبو زيد ) طالبًا وطالبـة ،   1444م العينة

 طالبًا وطالبة .  3194( حيث بلغت  2112ودراسة يونج )

    ( حيـث بلغـت   1995وتناولت معظم الدراسات عينة متوسطة احلجم ، كمـا يف دراسـة العـدل )921 

ــة ، ودراســة إمساعيــل )    ــة    1999طالبــًا وطالب ــة ، ودراســة    441( حيــث بلــغ حجــم العين طالبــًا وطالب

 طالبًا وطالبة . 475( حيث بلغت  2114حممد )

طالبًا من طالب املرحلة الثانوية ، وكلمـا   ( 424)فقد كان حجم العينة احلالية أما يف الدراسة       

 زاد حجم العينة أمكن االطمئنان إىل النتائج اليت تسفر عنها الدراسة  .

 : الفئات العمرية-ج 
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ــة مــن تناولــت الدراســات الســابقة كــل املراحــل التعلي     ــة إىل  املرحلــة مي ــة ، وقــد  رحلــة املاالبتدائي اجلامعي

وتتفق الدراسة احلالية مع معظـم الدراسـات الـيت تناولـت املرحلـة      على املرحلة الثانوية  ، معظمها ركزت 

 الثانوية بصفوفها األول والثاني والثالث الثانوي .

 حماولة حتديد وفحص والتعرف على مصادر املشكالت والضغوط هدفت بعض الدراسات إىل -أ 

 ،عمر والدغيم  ؛1999 ،رشاد  ؛1993، إبراهيم  ؛ 1992، ياسني  ) النفسية يف اجملال املدرسي كما يف دراسة

 ( .  2115 ،األهواني  ؛ 2114

درسي والتحصيل دراسات هدفت إىل حبث أثر وحتديد العالقة بني الضغوط النفسية  يف اجملال امل-ب 

 ؛1994  ،راغب   ؛ 1997 ،غزالن  ؛ 1999،  العدل  ؛ 1995،  منشار )واإلجناز األكادميي ، كما يف دراسة 

 ( .2115،  كامل ؛ 2114، عمر والدغيم  ؛ 2113،  وآخرون دميونت  ؛2112 ،بونج  ؛ 2111 ،حممد 

صـحة النفسـية يف جوانـب متعـددة  منهـا      تناول العالقة بـني الضـغوط النفسـية  املدرسـية وال    دراسات  -ج 

( ، وبــالتوافق والســواء  1999عالقتهــا بكــل مــن : اســرتاتيجيات التوافــق كمــا يف دراســة بارســونز وآخــرون )      

يف كمـا  ( ، وباالكتئـاب 1993( ، وأبـو سـريع وحممـد )    2112( ، حمـروس ) 2112النفسي يف دراسة إبراهيم  )

( ، 1944( ، وبـالقلق يف دراسـة حممـد )   2111)  ذات يف دراسة شـحاتة وبإدارة ال ( ،1995دراسة مارتن وآخرون )

 ( . 2111بريتني )، (  2111وباألداء النفسي يف دراسة روجاس )

تناولت دراسات أخرى حتديد العالقة بني اإلجناز األكادميي والصحة النفسية  ، كما يف دراسة   -د

 (. 2115،  د الغفارعب ؛ 2114 ، كاسرب ؛  1997، عطية   ؛1995 ، منشار)

أشارت الكثري من الدراسات اليت تناولت ضغوط الدراسة وعالقتها باإلجناز األكادميي إىل وجـود   -) أ ( 

 ،املغربـي  )كـل مـن    سـات  دراإليـه  عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا  بني املتغريين ، وذلك  كما أشارت 

 ، إمساعيـل   ؛ 1999 ، وحممد علي  ؛ 1994 ، راغب  ؛ 1997 ، غزالن   ؛ 1999 ،العدل   ؛ 1995 ، منشار  ؛ 1994

 ،كامـل    ؛ 2114 ،حممد   ؛ 2113 ، وآخرون دميونت  ؛ 2112 ،بونج   ؛ 2111 ،حممد   ؛ 1999 ، شعله  ؛ 1999

( . ممـا يؤكـد التـأثري    2111 ،جـاس  رو  ؛ 2114 ،الصبان وآخرون   ؛ 2115 ،األهواني   ؛ 2115 ،سعيد   ؛ 2115

 السليب لضغوط الدراسة على اإلجناز األكادميي .

وجــود  الدراســات معظــموفيمــا يتعلــق بعالقــة الضــغوط املدرســية بالصــحة النفســية  فقــد بينــت    -) ب ( 

 عسـري  أبـو )وذلك  كما أشارت إليه دراسات كـل مـن   عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا  بني املتغريين ، 
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ــارتني وآخـــرون  ؛  1993 ، وحممـــد ــز  ؛ 1995 ،مـ ــروس  ؛ 2111 ، يوســـف  ؛ 1997 ،الن  غـ ســـعيد   ؛ 2112 ، حمـ

 ( .2111 ، بريتني  ؛ 2111، شحاتة  ؛ 2114  ، الصبان وآخرون  ؛ 2112 ، إبراهيم  ؛ 2112 ، وحممد

الدراسات وجود عالقة  وعن عالقة اإلجناز األكادميي  بالصحة النفسية  فقد بينت العديد من -) ج ( 

 )                  كل من إليه دراسات ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بني املتغريين ، وذلك  كما أشارت

  ؛ 2111،شوكت   ؛1997 ،عطيه  ؛ 1999 ،العدل  ؛1999  ،بارسونز وآخرون ؛  1994 ، اللوزي؛  1944،  دسوقي

نتيجة ( . وقد اختلفت عنها 2111، روجاس ؛ 2114 ، ان وآخرونالصب ؛2114 ،مونتريو   ؛ 2114  ، املغازي

 ( واليت أوضحت بأن العالقة بني املتغريين منخفضة غري دالة . 2115دراسة عبد الغفار )

وعـــن عالقـــة الضـــغوط املدرســـية بـــبعض املـــتغريات الشخصـــية وغـــري املعرفيـــة  فقـــد بينـــت بعـــض   -) د ( 

صـائيا  يف الضـغوط املدرسـية تعـزى للسـنة الدراسـية أو الصـف مثـل         الدراسات السابقة وجود فروق دالة إح

( ، و فروق  دالة إحصائيا يف الضغوط املدرسـية تعـزى    2114( ، الصبان وآخرون )2114دراسة بدر والدغيم  )

( ، وفــروق دالــة إحصــائيا يف إدراك الضــغوط   1993( ، إبــراهيم )1945جلــنس الطالــب مثــل دراســة أبــو زيــد )   

( ، كما أوضحت بعض الدراسات عدم وجود فـروق   1993عزى لنوع التعليم  مثل دراسة إبراهيم  )املدرسية ت

( ، 2115( ، ســعيد )2114حممــد )كــل مــن : دالــة إحصــائيا يف ضــغوط الدراســة تعــزى للصــف مثــل دراســة    

يم  إبـراه ) كـل مـن   وعدم جود فروق  دالة إحصائيا يف الضغوط املدرسية تعزى جلنس الطالب مثل دراسـة  

( ، وعدم وجود فروق  دالة إحصائيا يف ضغوط الدراسة لنوع التعلـيم  2115، سعيد  ؛ 2114، حممد  ؛ 2112، 

 ( .2115مثل دراسة األهواني )

وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إىل عالقة اإلجناز األكـادميي  بـبعض املـتغريات ،  فقـد بينـت       –) هـ ( 

 يًا  يف اإلجنــاز األكــادميي  تعــزى جلــنس الطالــب  كمــا يف دراســة    العديــد منهــا وجــود فــروق دالــه إحصــائ  

( ، و فـروق دالـه إحصـائيًا  يف اإلجنـاز األكـادميي  تعـزى للصـف أو الفرقـة          2114، املغازي  ؛  2114، حممد )

( ، وأوضحت دراسات أخرى عدم وجـود فـروق دالـه     2114؛ الصبان وآخرون  ؛ 2114، حممد ) كما يف دراسة 

، كيسـليكا  ) ًا  يف اإلجناز األكادميي  تبعًا ألثر التدريب وفاعلية برنامج عالجـي كمـا يف دراسـة    إحصائي

( ، وعدم وجود فروق داله إحصائيًا  يف اإلجنـاز األكـادميي  تعـزى للصـف واجلـنس       2114، كاسرب  ؛ 1994

 ( . 2115كما يف دراسة سعيد )

لصحة النفسية بـبعض املـتغريات ،  فقـد أوضـحت بعضـها      تناولت بعض الدراسات السابقة عالقة او –) و ( 

وجود فروق داله إحصائيًا  يف الصحة النفسية تعزى للصـف أو املسـتوى الدراسـي كمـا يف دراسـة والصـبان       

ماعية  مثل دراسة املغازي ( ، و فروق داله إحصائيًا  يف الصحة النفسية تعزى للكفاءة االجت 2114وآخرون )
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ه إحصـائيًا  يف الصـحة النفسـية تعـزى جلـنس الطالـب  مثـل دراسـة أبـو سـريع وحممـد            ، وفروق دال (2114)

 ( .2111( ، وفروق داله إحصائيًا يف الصحة النفسية تعزى لإلساءة والعنف مثل دراسة بريتني )1993)

الدراسة على النحو اؤالت وفروض يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ، أمكن للباحث وضع تس

 التالي :

 ما مستوى الضغوط النفسية املدرسية لدى طالب املرحلة الثانوية  .1

 لدى طالب املرحلة الثانوية  اإلجناز األكادمييما مستوى  .2

 ما مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية  .3

طية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من عينة الدراسة توجد عالقة ارتباال  .1

 .  اإلجناز األكادمييعلى مقياس الضغوط النفسية املدرسية ودرجاتهم على مقياس 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من عينة الدراسة ال  .2

 ة املدرسية ودرجاتهم على مقياس الصحة النفسية  . على مقياس الضغوط النفسي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من عينة الدراسة ال  .3

 على مقياس اإلجناز األكادميي ودرجاتهم على مقياس الصحة النفسية . 

ملرحلة الثانوية من أفراد عينة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب ا ال .4

 الدراسة على مقياس الضغوط  النفسية املدرسية ترجع ملتغري الصف الدراسي .

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة توجد  ال .5

 الدراسة على مقياس اإلجناز األكادميي ترجع ملتغري الصف الدراسي .

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة توجد  ال .9

 الدراسة على مقياس الصحة النفسية  ترجع ملتغري الصف الدراسي .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية املدرسية ال  .7

 األكادميي ة املدرسية على مقياس اإلجنازفسيوبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط الن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية املدرسية ال  .4

 وبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية املدرسية على مقياس الصحة النفسية .
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، من حيث منهج الدراسة الذي استخدمه  يتناول هذا الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسة

ددة هلا، كما يوضح ، يف ضوء املتغريات احمل ، وأهم خصائصها ، وحتديد جمتمع الدراسة، وعينته الباحث

، واألساليب اإلحصائية  د من صدقها وثباتهامة، واإلجراءات املتبعة يف التأكمقاييس الدراسة املستخد

:  األمور بش  من التفصيل يلي يعرض الباحث هذه وفيما،  اليت استخدمت يف معاجلة البيانات

،  دراسة ، وتساؤالتها ، استخدم الباحث املنهج الوصفيوفقًا لطبيعة الدراسة احلالية ومشكلة ال      

حيث متت اإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل استخدام اإلحصاء الوصفي املتمثل يف استخراج 

، واالحنرافات املعيارية ملعرفة مستوى الضغوط النفسية املدرسية ، ومستوى اإلجناز  املتوّسطات احلسابية

النفسية لدى عينة طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث ، وذلك من  األكادميي، ومستوى الصحة

 خالل االستجابات اليت مت تفريغها من أداة الدراسة .

وذلك من خالل استخدام اإلحصاء التحليلي املتمثل يف املقارن مت استخدام املنهج االرتباطي  و      

بني الضغوط  شف عن العالقة االرتباطيهوصل والكالتعرف على الفروق يف املتغريات ، كذلك الت

ومستوى الصحة النفسية لدى عينة طالب املرحلة الثانوية  يواإلجناز األكادمي سية املدرسيةالنف

 . يتناسب مع أهداف وفروض الدراسة احلاليةاملقارن  االرتباطي مبحافظة الليث ، فاملنهج الوصفي

 

، والذين يدرسون يف  طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليثيتكون جمتمع الدراسة من مجيع 

املدارس احلكومية الثانوية للبنني التابعة إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الليث ، والبالغ عددهم ) 

( مدرسة ، وذلك طبقا لإلحصائية الرمسية إلدارة تقنية املعلومات قسم  24( طالبًا ، موزعني يف )  4514

 هـ . 1432 -1431اإللكرتوني يف إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الليث ، للعام الدراسي اإلحصاء 

صادقا ، تغين عن دراسة اجملتمع األصلي ، وعليه فالنتائج  متثياًل يلهإن دراسة أي جمتمع عن طريق متث

 . جملتمع األصلي للدراسة املستقاه من األفراد الذين مشلتهم العينة ميكن أن تعمم على أفراد ا
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(  24 يف ) ن يدرسواو،  ( طالبًا 4514 )مت حتديد العدد الكلي ألفراد جمتمع الدراسة والبالغ عددهم  ـ أ

 مدرسة ثانوية حكومية يف إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الليث . 

: التالي على النحووذلك ( طالبًا، 424الدراسة والبالغ عددهم ) مت حتديد العدد الكلي ألفراد عينة ـ ب  

اختيــار عينــة عشــوائية مــن طــالب املرحلــة الثانويــة باملــدارس التابعــة إلدارة الرتبيــة والتعلــيم        مت 

( ، وكــان عــدد االســتبانات  األول والثــاني والثالــث ، مــن الصــفوف )بقطاعاتهــا اخلمســة ليــث مبحافظــة ال

ــة ) ــة   ( ا941املوزعـ ــتلمة واملكتملـ ــتبانات املسـ ــدد االسـ ــغ عـ ــتبانة ، وبلـ ــائيا )  و سـ ــها إحصـ ــيت مت حتليلـ ( 424الـ

، والـيت متثـل    ( طالبا ، من جمتمع الدراسة الكلـي 424استبانة ، وبلغ جمموع أفراد عينة الدراسة النهائي )

دراسـة مـن الطـالب  يف    ( يبـّين توزيـع أعـداد عينـة ال      1، واجلـدول رقـم )    العينة احلقيقية للدراسة احلالية

                                      . املدارس الثانوية

 ( 1 جدول ) 

الطالب  يف املدارس الثانوية مبحافظة الليثمن  يبّين توزيع أعداد عينة الدراسة  

 .( 2111) الباحثفسية املدرسية ، إعداد مقياس الضغوط الن -1

 .( 2111)إعداد الباحث  األكادميي،مقياس اإلجناز  -2

 .(  1992) الشخص  ـريطي و، إعداد القللشباب مقياس الصحة النفسية  -3

 املكتملة االستبانات عدد اسم املدرسة عدد املدارس القطاع م
 وفق للصف

 النسبة العدد

 /ث3 /ث2 /ث1

 %11,7 51 51 02 51 سعود بن عبداحملسن 4 مشال 1

 %14,11 91 02 00 51 جابر بن حيان 3 شرق 2

 %19,4 72 01 02 02 اخلالدية 3 غرب 3

 %11,9 47 52 51 51 األمرينايف 5 جنوب 4

5 

 

 

 الوســـط

 

9 

 %25,2 114 02 20 22 الليث 

 %21,2 91 21 22 01 الصديق

 %111 424 522 511 522 ــــــــ 24 الكلي اجملموع
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حتديد جمموعة الضغوط النفسية والصعوبات واملعاناة واملشقة اليت يواجهها دف املقياس إىل ه

 املرحلة الثانوية . يفالطالب ويدركها يف املواقف واجملاالت املدرسية 

 وقد اتبع الباحث املنهج التالي يف بناء املقياس :

على االدبيات واألطر النظرية حتديد تعريف الضغوط النفسية املدرسية من خالل االطالع  - أ 

  املرتبطة مبوضوع الضغوط .

حتديد أبعاد مقياس الضغوط النفسية املدرسية من خالل االطالع على األدبيات واملقاييس اليت  -ب 

مثل مفهوم ضغوط الدراسة والتكيف ، تناولت املفاهيم املرتبطة مبفهوم الضغوط النفسية املدرسية 

ر الضغوط النفسية الدراسية ،كما قام باالطالع وفحص ودراسة املقاييس االجتماعي املدرسي ومصاد

 اليت تناولت هذا املفهوم مثل :

 ( .1999مقياس الضغوط النفسية املدرسية ، إعداد إمساعيل ) -

 ( . 2112مقياس ضغوط البيئة املدرسية ، إعداد إبراهيم ) -

 ( .2115مقياس مصادر الضغوط النفسية الدراسية ، إعداد سعيد ) -

 ( . 2114استبيان مشكالت الطالبات ، إعداد الصبان وآخرون ) -

بلغ عددها ) واليت بتلك األبعاد رتبطة املجمموعة من العبارات مخسة أبعاد و قام الباحث بصياغة  - ج

بعرضها على جمموعة من احملكمني املختصني يف علم النفس يف عدد من اجلامعات الباحث ، ثم قام ( 95

هدف استطالع اآلراء حول مدى ارتباط ومناسبة كل عبارة من العبارات بالبعد الذي تنتمي والكليات ب

إعادة صياغة البعض اآلخر طبقًا آلراء احملكمني  وإليه ، وقد أسفر هذا اإلجراء عن حذف بعض العبارات 

( عبارة ، و 12)      عدد العبارات اليت تنتمي إىل كل بعد  استقر%( ، وقد  41اليت اتفقت حوهلا  بنسبة)

( عبارة وضعت لقياس صعوبات ومعاناة الطالب يف احلياة 91بذلك يصبح إمجالي عدد عبارات املقياس )

 .أساسية وقد استقر املقياس على مخسة أبعاد  الدراسية .

تلفة ، منها الفصول الدراسية ويقصد بها كل ما حييط بالطالب من عوامل وإمكانيات مادية خم

وجتهيزاتها واملرافق املختلفة اليت يلزم توفرها لسري العملية التعليمية وممارسة األنشطة املختلفة. 

. (52، 51، 42، 41، 32، 31، 22، 21، 12، 11، 2، 1): وأرقام عباراته هي 
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والعالقة اليت ، مع املدرسي ، أي تفاعل الطالب مع بعضهم البعض بأفراد اجملت ويقصد بها عالقة الطالب 

وأرقام عباراته  .سيتربط بني الطالب ومعلميهم وأساليب تعاملهم معهم واليت تنشأ منذ بداية العام الدرا

 . (54، 53، 44، 43، 34، 33، 24، 23، 14، 13، 4، 3): هي

ات واألنشطة واملعارف واملهارات اليت يكتسبها أو يقوم بها الطالب حتت إشراف ويقصد بها جمموعة اخلرب

، 15، 9، 5) : وأرقام عباراته هي . املدرسة سواء كان داخل الفصل أو خارجة من خالل املقررات الدراسية

19 ،25 ،29 ،35 ،39 ،45 ،49 ،55 ،59. ) 

واألسئلة  ها املهام والتدريبات واألنشطة اليت يكلف بها الطالب ، وتشمل حل التمارينويقصد ب

والتطبيقات وما يصاحبها من أنشطة كعمل التلخيصات والبحوث وإعداد الوسائل التعليمية وذلك 

 14،  17،  4،  7) وأرقام عباراته هي : .للتحقق من وصول حمتوى الدرس إىل الطالب وبهدف تطوير قدراته 

 ،27  ،24  ،37  ،34  ،47  ،44  ،57  ،54 . ) 

ويقصد بها أداة التقويم اليت يستخدمها املعلم بطريقة منظمة ومناسبة وحمدد وقت إجراءها ، وقد 

تكون حتريرية أو شفهية ، وذلك لتحديد مستوى الطالب يف مادة ما ومدى إتقانه للمعارف واملهارات اليت 

 . (91،  59، 51، 49، 41، 39، 31، 29، 21، 19، 11، 19) : وأرقام عباراته هي .  درسها

بهدف التأكد من صدق وثبات ،  ( طالبًا41) تاستطالعية بلغ بتطبيق املقياس على عينةقام الباحث  – د

، والتأكد من فهم ووضوق العبارات للعينة  املقياس ومدى مالءمة تطبيقه على العينة املستهدفة

 . املستهدفة

( درجة واحدة ،  ) ال حيدث ) أحيانا ( درجتني ، وبـ درجات ، وبـ ثالث) دائما (  ُتعطى استجابة املفحوص بـ

، 33، 31، 29، 27، 25، 23، 21، 19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1هي : ) اليت أرقامهالعبارات املوجبة ووذلك ل

35 ،37 ،39 ،41 ،43 ،45 ،47 ،49 ،51 ،53 ،55 ،57 ،59. ) 

درجات ،  ثالثبـ ) دائما ( درجة واحدة ، وبـ ) أحيانا ( درجتني ، وبـ ) ال حيدث(  بينما ُتعطى استجابته  

، 34، 32، 31، 24، 29، 24، 22، 21، 14، 19، 14، 12، 11، 4، 9، 4، 2هي : )اليت أرقامها لعبارات السلبية ووذلك ل

درجة (  141 – 91وبذلك يرتاوق مدى الدرجات بني )  ( .91، 54، 59، 54، 52، 51، 44، 49، 44، 42، 41، 34، 39

 مستوى الضغوط النفسية لطالب املرحلة الثانوية . ، وتعكس الدرجة الكلية 
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،  وهي كالتالي : للضغوط النفسية املدرسية الدرجة الكلية مستويات -أ    

  الضـغوط النفسـية   ( فإن هذا يعين أن مستوى 111 – 91ني )كان جمموع الدرجات ترتاوق ما بإذا

 لدى املفحوص منخفض . املدرسية

   ( ــا بـــني الضـــغوط ( فـــإن هـــذا يعـــين أن مســـتوى  141-111إذا كـــان جممـــوع الـــدرجات تـــرتاوق مـ

 لدى املفحوص متوسط . النفسية املدرسية

   ( ــا بـــني الضـــغوط توى ( فـــإن هـــذا يعـــين أن مســـ 141-141إذا كـــان جممـــوع الـــدرجات تـــرتاوق مـ

 لدى املفحوص مرتفع .  النفسية املدرسية

 الضغوط النفسية املدرسية :مستويات أبعاد   –ب 

 النفسـية  الضـغوط  مسـتوى  أن يعـين  هـذا  فإن( 21-12) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . منخفض املفحوص لدى املدرسية

 النفسـية  الضـغوط  مسـتوى  أن يعـين  هـذا  فإن( 27-21) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . متوسط  املفحوص لدى املدرسية

 النفسـية  الضـغوط  مسـتوى  أن يعـين  هـذا  فإن( 39-24) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 .   مرتفع املفحوص لدى املدرسية

دراســة اســتطالعية قــام بهــا الباحــث  ،  حيــث مت تطبيــق    لقــد مت حســاب صــدق وثبــات  املقيــاس مــن خــالل  

التالي:( من أفراد جمتمع الدراسة ، وكانت النتائج على النحو41املقياس على عينة استطالعية عددها )  

 

-  

وذلك بعرض املقياس على جمموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس أساتذة علم النفس وأخذ 

رائهم حول صياغة العبارات ومدى صدقها يف قياس الضغوط النفسية املدرسية ، وقد أخذ آ

، وأبقى على العبارات اليت حصلت على إتفاق الباحث باآلراء اليت أمجع عليها غالبية احملكمني 

 ( من آراء احملكمني . 41%)

-  

ى متاسك العبارات بالدرجة الكلية للبعد للتأكد من صدق  االتساق الداخلي للمقياس ومد

تنتمي إليه الذي 

الكلية ة قياس والدرجقام الباحث بإجياد معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات امل-أ 

 (:   2 ) كما هو مبني يف اجلدول للعينة االستطالعية، للبعد الذي تنتمي إليه 
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( 2جدول )   

 للعينة اليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجةجة كل عبارة من عبارات مقياس معامالت االرتباط بني در قيم

(  41االستطالعية ) ن=  

 البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث ثانيالالبعد  البعد األول

 تاالختبارا الواجبات اليومية واألنشطة املصاحبة املناهج املدرسية العالقات اإلجتماعية البيئة املدرسية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

رقم  معامل االرتباط

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 1,933** 3 1,924** 5 1,921** 7 1,923** 9 1,451** 

2 1,394** 4 1,554** 9 1,522** 4 1,394** 11 1,395** 

11 1,595** 13 1,551** 15 1,552** 17 1,595** 19 1,417** 

12 1,219** 14 1,349** 19 1,347** 14 1,219** 21 1,979** 

21 1,395** 23 1,323** 25 1,327** 27 1,395** 29 1,991** 

22 1,397** 24 1,992** 29 1,995** 24 1,397** 31 1,511** 

31 1,747** 33 1,415** 35 1,495** 37 1,747** 39 1,943** 

32 1,942** 34 1,927** 39 1,924** 34 1,942** 41 1,947** 

41 1,722** 43 1,942** 45 1,923** 47 1,722** 49 1,911** 

42 1,911** 44 1,124** 49 1,219** 44 1,911** 51 1,923** 

51 1,923** 53 1,573** 55 1,923** 57 1,347** 59 1,394** 

52 1,394** 54 1,595** 59 1,545** 54 1,395** 91 1,595** 

 1,11وجود داللة عند مستوى  ** 

( أن قيم االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقياس الضغوط النفسية  2 يتبني من اجلدول )

وهي داله عند ، ( 1,495و  1,124تراوحت بني ) واليت املدرسية والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه 

  اطمئنان.ة خدام املقياس يف الدراسة احلالي(، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية است1,11ة )مستوى دالل

قام الباحث بإجياد معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من االبعاد الرئيسية - ب

: ( 3  ) كما يف اجلدول،  االستطالعية ةللعينوالدرجة الكلية للمقياس    

(  3  ) جدول   

(41)ن =  االستطالعيةللعينة  رتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياسمعامل اال  

 

          

 

 

 

 

 

 

                     

 1,15وجود داللة عند مستوى  *                           

 1,11وجود داللة عند مستوى  **                           

 معامل االرتباط البعد

 **1,922 البيئة املدرسية

 *1,145 االجتماعيةالعالقات 

 **1,729 املناهج املدرسية

 **1,312 واألنشطة املصاحبة اليوميةالواجبات 

 **1,924 االختبارات
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 األبعادأن قيم معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من  (  3 رقم ) نييتبني من اجلدول

و  1,145)سية املدرسية والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بنيالرئيسية اخلمسة ملقياس الضغوط النف

وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية ، للعينة االستطالعية  (1,729

 . باطمئنان

    نةللعيقياس واجملموع الكلي لعبارات امل قام الباحث بإجياد معامالت االرتباط بني كل عبارة - ج

: ( 4 ول )دهو مبني يف اجلكما تطالعية االس  

( 4  جدول )  

 يبني قيم معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات 

 (41)ن =  للعينة االستطالعية مقياسالضغوط النفسية املدرسية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 لعبارةا

معامل 

 االرتباط

1 1,141** 19 1,319** 31 1345** 49 1,412** 

2 1,211** 17 1,244** 32 1,374** 47 1,357** 

3 1,174** 14 1,294** 33 1,191** 44 1,194** 

4 1,141** 19 1,247** 34 1,255** 49 1411** 

5 1,353** 21 1,217** 35 1,337** 51 1,315** 

9 1,127* 21 1,274** 39 1,333** 51 1,192** 

7 1,344** 22 1,442** 37 1,247** 52 1342** 

4 1,133* 23 1,295** 34 1,141** 53 1,243** 

9 1,355** 24 1,174** 39 1,212** 54 1,139* 

11 1,192** 25 1,299** 41 1,191** 55 1,241** 

11 1,322** 29 1,419** 41 1,214** 59 1,294** 

12 1311** 27 1,299** 42 1,293** 57 1,229** 

13 1,235** 24 1211** 43 1,141* 54 1,139* 

14 1,141** 29 1,249** 44 1,299** 59 1299** 

15 1,344** 31 1299** 45 1,223** 91 1,252** 

 1,15وجود داللة عند مستوى *

 1,11ود داللة عند مستوى وج **                                      

( أن قيم معامل االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات  4 يتبني من اجلدول رقم )

دالة عند  هيوللعينة االستطالعية ( 1,442و  1,127مقياس الضغوط النفسية املدرسية تراوحت بني )

خدام املقياس يف الدراسة احلالية ( وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية است1,11 و 1,15مستوى داللة )

 باطمئنان .

 للتحقق من ثبات مقياس الضغوط النفسية املدرسية استخدم الباحث طريقتني :
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 . كرونباخ لفامعامل ثبات أ-1

 . التجزئة النصفية-2

 االستطالعية : للعينة يوضح قيم معامالت الثبات (  5  وفيما يلي جدول رقم )

 ( 5  جدول )                                                                   

 قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية

(41الضغوط النفسية املدرسية للعينة االستطالعية )ن=ملقياس                                

 قيم معامالت الثبات

ئة النصفيةالتجز ألفاكرونباخ  

1.445 

 1.912 معامل النصف األول

 1.441 معامل النصف الثاني

براون-سبريمان  1.732 

 1.911 جتمان

( أن قيمة معامل الثبات للعينة االستطالعية بطريقة الفا كرونباخ بلغت  5يتبني من اجلدول )

( وبلغت قيمة ثبات النصف 1,912( وبطريقة التجزئة النصفية بلغت قيمة ثبات النصف األول )1,445)

أي ان املقياس ،  (1,911وبطريقة جتمان ) ( ،1,732براون ) -(، وكانت قيمة ثبات سبريمان1,441الثاني )

، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية  يتمتع بدرجة ثبات جيدة

 باطمئنان .

هدف املقياس إىل قياس الرغبة امللحة والسعي والدأب ألداء أي عمل يتعلق بعملية التعلم ي

 والتعليم والتعرف على مستوى اإلجناز األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية.

 فإعداد أداة مناسبة لقياس اإلجناز األكادميي لدى الطالب قد مر مبراحل عديدة وذلك وفقًا لآلتي :

باحث على الكتابات واآلراء النظرية والدراسات السابقة واليت تناولت اإلجناز األكادميي اطلع ال -أ

 تخدمت يف قياسها مثل :سودافعية اإلجناز واألدوات اليت ا

 . ( 2111) جناز األكادميي ، إعداد الشعراويمقياس الدافع لإل -1

 ( .  2113 )    مقياس معوقات اإلجناز األكادميي ، إعداد الزعيب -2

 . (  1943 )   قشقوش و  إعداد األعسر ،  ة اإلجناز مقياس دافعي -3

مرتبطة بأبعاد ة (  عبارا 55صياغة ) باستخالص ثالثة أبعاد أساسية للمقياس وقام الباحث  -ب 

علم النفس يف عدد من اجلامعات والكليات أساتذة من  عدداإلجناز األكادميي ، ثم قام بعرضها على 
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مدى ارتباط ومناسبة كل عبارة من العبارات بالبعد الذي تنتمي األبعاد وء حول بهدف استطالع اآلرا

( من العبارات اتفقت أغلب آراء  3إليه ، وقد أسفر هذا اإلجراء عن إعادة صياغة بعض العبارات وحذف ) 

( عبارة ، 13) %( ، وقد بلغ عدد العبارات اليت تنتمي إىل ُبعد التفوق واالمتياز 41) احملكمني عليها  بنسبة

( عبارة احتواها ُبعد الثقة يف  13( عبارة ، و ) 29بينما بلغ عدد عبارات ُبعد تفضيل مواقف اإلجناز) 

النجاق يف امُللحه  ( عبارة وضعت لقياس الرغبة 52النجاق ، و بذلك يصبح إمجالي عدد عبارات املقياس )

 تفوق لدى الطالب .الاألداء بامتياز وو

بهدف التأكد من صدق ،  ( طالبًا41) تاستطالعية بلغ بتطبيق املقياس على عينة قام الباحث –ج 

وثبات املقياس ومدى مالءمة تطبيقه على العينة املستهدفة، والتأكد من فهم ووضوق العبارات للعينة 

 . املستهدفة

له أقصى جهد لتحقيق أعلى مستوى من اإلجناز ومراتب التفوق ويقصد به سعي الطالب ودأبه وبذ

، 41، 34، 33، 29، 25، 14، 17، 11، 9، 2، 1والتقدم وحتقيق مكانه متميزة بني الزمالء . وأرقام عباراته هي : )

42 ،49. ) 

لي الثابت نسبيًا للقيام باألعمال ويقصد به الرغبة املستمرة وامللحة يف حتقيق ش  صعب واالستعداد العا

املهمة وختطي العقبات والتخطيط اجليد قبل العمل والوصول يف النهاية للنتائج وألفضل مستوى 

، 29، 24، 27، 22، 21، 21، 19، 14، 13، 12، 11، 9، 5، 4، 3لألداء يصل للتفوق واالمتياز . وأرقام عباراته هي )

31 ،35 ،39 ،37 ،34 ،43 ،44 ،45 ،49 ،51 ،51. ) 

ويقصد بها إحساس الطالب ومعرفته لقدراته وإمكاناته اليت تساعده يف حتقيق أهدافه وآماله ، وثقته  

. وأرقام عباراته  فيمن حوله ومدى دعمهم له وإدراكه ألهمية النجاق ومعنى النجاق وإمكانية حتقيقه له

  ( .52، 44، 47، 41، 39، 32، 31، 24، 23، 19، 15، 4، 7هي : )

( درجة واحدة ، نادرًا )  درجتني ، وبـ ) أحيانا ( درجات ، وبـ ثالث) دائما (  عطى استجابة املفحوص بـُت

، 25، 23، 22، 21، 21، 19، 19، 14، 13، 12، 11، 9، 7، 9، 3، 2، 1)هي : اليت أرقامها وذلك للعبارات املوجبة و

27 ،24 ،31 ،33 ،34 ،35 ،39 ،34 ،41 ،41 ،43 ،45 ،49 ،44 ،49 ،51 ،52. )

درجات ، وذلك  3( ) نادرًا درجتني ، وبـ  2بـ ) دائما ( درجة واحدة ، وبـ ) أحيانا ( ته ُتعطى استجابو

( . 51، 47، 44، 42، 39، 37، 32، 31، 29، 29، 24، 14، 17، 15، 11، 4، 5، 4)هي : اليت أرقامها وللعبارات السلبية 
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الرغبة يف اإلجناز واألداء وتعكس الدرجة الكلية مستوى (  159-52وبذلك يرتاوق مدى الدرجات بني )

 طالب املرحلة الثانوية . دى لبتفوق ومتيز 

،  وهي كالتالي :إلجنازاألكادميي ا مستويات -أ   

 إلجنازاألكادمييا( فإن هذا يعين أن مستوى 45 – 52إذا كان جمموع الدرجات ترتاوق ما بني ) 

منخفضلدى املفحوص   

لدى  اإلجنازاألكادميي( فإن هذا يعين أن مستوى 122-49ذا كان جمموع الدرجات ترتاوق ما بني )إ

 متوسط .املفحوص 

لدى  اإلجنازاألكادميي( فإن هذا يعين أن مستوى 159-123إذا كان جمموع الدرجات ترتاوق ما بني )

 املفحوص مرتفع . 

أبعاداإلجناز األكادميي : مستويات  – ب  

 عدي التفوق واالمتياز والثقة يف النجاق :: مستويات ُبأواًل 

 اإلجناز األكادميي مستوى أن يعين هذا فإن(  21-13) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . منخفض املفحوص لدى

 اإلجناز األكادميي مستوى أن يعين هذا فإن(  31-22) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . متوسط  املفحوص لدى

 اإلجناز األكادميي مستوى أن يعين هذا فإن(  39-31) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 .    مرتفع املفحوص لدى

 عد تفضيل مواقف اإلجناز :ثانيًا : مستويات ُب

 اإلجناز األكادميي ىمستو أن يعين هذا فإن(  43-29) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . منخفض املفحوص لدى

 اإلجناز األكادميي مستوى أن يعين هذا فإن(  91-44) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 . متوسط  املفحوص لدى

 اإلجناز األكادميي مستوى أن يعين هذا فإن(  74-91) بني ما ترتاوق الدرجات جمموع كان إذا 

 .   مرتفع املفحوص لدى
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من أساتذة علم النفس وأخذ آرائهم حول  عددوذلك بعرض املقياس على  -

، وقد أخذ الباحث باآلراء اليت أمجع  اإلجنازاألكادمييصياغة العبارات ومدى صدقها يف قياس 

 ( من آراء احملكمني . %41يت حصلت على إتفاق )، وأبقى على العبارات العليها غالبية احملكمني 

للتأكد من صدق االتساق الداخلي للمقياس ومدى متاسك  -

  ي إليههدرجة الكلية للبعد الذي تنتالعبارات بال

والدرجةالكلية  قام الباحث بإجياد معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات املقياس -أ  

: ( 9 كما هو مبني يف اجلدول )للعينة االستطالعية الذي تنتمي إليه  للبعد

  ( 9 جدول )

للعينة  قياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهامل معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات  قيم

 (41االستطالعية )ن=

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1,15مستوى  وجود داللة عند *                     

 1,11وجود داللة عند مستوى  **                   

( أن قيم االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقياس اإلجناز  9 يتبني من اجلدول )

( 1,747و  1,147بني ) االستطالعية تراوحتإليه للعينة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  األكادميي

(، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة 1,15و  1,11وهي داله عند مستوى داللة )

  احلالية باطمئنان .

 البعد الثالث البعد ثاني البعد األول

 الثقة يف النجاق يل مواقف اإلجنازتفض التفوق واالمتياز

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 1,354** 3 1,923** 29 1,499** 7 1,241** 

2 1,439** 4 1,394** 31 1,911** 4 1,714** 

9 1,474** 5 1,595** 35 1,517** 15 1,729** 

11 1,444** 9 1,219** 39 1,534** 19 1,533** 

17 1,451** 11 1,395** 37 1,494** 23 1,532** 

14 1,451** 12 1,397** 34 1,979** 24 1,493** 

25 1,417** 13 1,747** 43 1,991** 31 1,314** 

29 1,274** 14 1,942** 44 1,511** 32 1,341** 

33 1,354** 19 1,722** 45 1,991** 39 1,147* 

34 1,354** 21 1,911** 49 1,572** 41 1,279** 

41 1,519** 21 1,923** 51 1,499** 47 1,599** 

42 1,312** 22 1,447** 51 1,347** 44 1,241** 

49 1,459** 27 1,419**   52 1,449** 

  24 1,594**     
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الرئيسية والدرجة  األبعادقام الباحث بإجياد معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من  -ب 

:  ( 7)   ل دوكما يف اجل،  االستطالعية للعينة  الكلية للمقياس 

 (  7  جدول )

 (41معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس للعينة االستطالعية )ن=

 معامل االرتباط البعد

 **1,794 التفوق واالمتياز

 **1,477 تفضيل مواقف االجناز

 **1,745 الثقة يف النجاق

 1,11 وجود داللة عند مستوى**                       

 األبعاد( أن قيم معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من 7 رقم ) نييتبني من اجلدول

( 1,477و  1,745)والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بني األكادمييالرئيسية الثالثة ملقياس اإلجناز 

هذه النتيجة تشري إىل ( و1,11وهي قيم مرتفعة ومجيعها دالة عند مستوى داللة )،  للعينة االستطالعية 

 . إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان

 للعينتة قام الباحث بإجياد معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات املقياس-د 

 :  ( 4 كما هو مبني يف اجلدول) ، االستطالعية
 (  4جدول ) 

 اجملموع الكلي لعبارات مقياس قيم معامالت االرتباط بني كل عبارة و

 (41اإلجناز األكادميي للعينة االستطالعية )ن=

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 1,335** 14 1,344** 27 1,374** 41 1,414** 

2 1,311** 15 1,371** 24 1,513** 41 1,445** 

3 1219** 19 1,412** 29 1,135* 42 1,191** 

4 1,311** 17 1,342** 31 1,412** 43 1,415** 

5 1,151* 14 1,275** 31 1,133* 44 1,195* 

9 1,442** 19 1,243** 32 1,124* 45 1,137* 

7 1519** 21 1,313** 33 1,412** 49 1,417** 

4 1,314** 21 1,341** 34 1,517** 47 1,175** 

9 1,442** 22 1,435** 35 1,434** 44 1,512** 

11 1,233** 23 1,511** 39 1,441** 49 1,432** 

11 1,513** 24 1,399** 37 1,145* 51 1,157* 

12 1,445** 25 1,441** 34 1,443** 51 1,421** 

13 1,394** 29 1,197** 39 1,354** 52 1,443** 

 1,15اللة عند مستوى وجود د *            

1,11وجود داللة عند مستوى  **                         
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( أن قيم معامل االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات مقياس  4 يتبني من اجلدول رقم )

 ( وهذه1,15و  1,11( ومجيعها دالة عند مستوى داللة )1,512و  1,124تراوحت بني ) األكادميي اإلجناز

   . النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان

 استخدم الباحث طريقتني :اإلجناز األكادميي للتحقق من ثبات مقياس 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ .-1

 التجزئة النصفية .-2

 ة االستطالعية :للعين يوضح قيم معامالت الثبات(  9 وفيما يلي جدول رقم )

 (  9 جدول )

 قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس اإلجناز األكادميي

 (41للعينة االستطالعية )ن= 

 

( وبطريقة 1,725( أن قيمة معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ بلغت ) 9 يتبني من اجلدول )

(، 1,491( وبلغت قيمة ثبات النصف الثاني )1,411التجزئة النصفية بلغت قيمة ثبات النصف األول )

(.أي أن املقياس يتمتع بدرجة 1,419( ، وبطريقة جتمان )1,717براون ) -وكانت قيمة ثبات سبريمان

 ثبات جيدة، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان .

بعض اخلصائص اإلجيابية اليت تساعده ل الفردامتالك مدى  علىيهدف املقياس إىل التعرف  

نفسه وبيئته وكذلك حترره من الصفات السلبية أو األعراض املرضية اليت تعوق على حسن التوافق مع 

 هذا التوافق . 

 بين املقياس على سبعة أبعاد وهي على النحو التالي :

ا لديه من إمكانات جتعله قادرًا على العطاء ومواجهة الصعاب ويعين إحساس الفرد بقيمته ، وتوفر م

  . (99، 92، 45، 74، 71، 94، 57، 51، 43، 39، 29، 22، 15، 4، 1) وأرقام عباراته :والتحديات .

 قيم معامالت الثبات

 التجزئة النصفية ألفاكرونباخ

1.725 

 1.411 معامل النصف األول

 1.491 معامل النصف الثاني

 1.717 اونبر -سبريمان

 1.419 جتمان
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قات إنسانية مشبعة واإلسهام ويقصد به مقدرة الفرد على عقد الصدقات وتبادل الزيارات وتكوين عال

، 93، 49، 79، 72، 95، 54، 51، 44، 37، 31، 23، 19، 9، 2)وأرقام عباراته : بدور إجيابي يف املناسبات واألنشطة . 

111) . 

نفعاالت والتعبري عنها بصورة مناسبة ويعين املقدرة على مواجهة الصراعات النفسية والسيطرة على اال

. (111، 94، 47، 41، 73، 99، 59، 52، 45، 34، 31، 24، 17، 11، 3) وأرقام عباراته : ومقبولة اجتماعيا . 

دة مما لديه من إمكانات يف أعمال مثمرة ال ويعين سعي الفرد إىل حتقيق ما لديه من طاقات واالستفا

، 53، 49، 39، 32، 25، 14، 11، 4) وأرقام عباراته :تتعارض مع مصاحل اآلخرين وتشعره بالرضا واإلشباع . 

91 ،97 ،74 ،41 ،44 ،95 ،112). 

املصاحبة لالضطرابات واألمراض النفسية والعقلية ويعين خلو املرء من األمناط السلوكية الشاذة 

، 5) وأرقام عباراته :وانتفاء كل ما يعوق مشاركته يف احلياة االجتماعية وحيد من تفاعله مع اآلخرين . 

12 ،19 ،29 ،33 ،41 ،47 ،54 ،91 ،94 ،75 ،42 ،49 ،99 ،113)  . 

خرين ، وحيرتم املرء إلطار قيمي يهتدي به ويوجه سلوكه ويراعي فيه مشاعر اآل ويقصد به تبين

 . (114، 97، 91، 43، 79، 99، 92، 55، 44، 41، 34، 27، 21، 13، 9) وأرقام عباراته :مصاحلهم وحقوقهم 

ا ورضاؤه عنها مبا تشتمل عليه ، وعدم النفور أو اخلجل مما وأي تقبل الفرد لذاته كما هي على حقيقته

، 94، 91، 44، 77، 71، 93، 59، 49، 42، 35، 24، 21، 14، 7) وأرقام عباراته :تنطوي عليه من معوقات جسمية . 

115) . 

البا وطالبة جبامعة امللك سعود من القسمني العلمي ( ط411مت تطبيق املقياس على عينة قوامها ) 

ة واحنراف معياري ( سن 21,5( عامًا مبتوسط قدره ) 27 - 14بني ) ماواألدبي ، ممن ترتاوق أعمارهم 

 ( . 2,45قدره )
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ذه األبعاد ، ومن ثم وذلك  باستخراج معامالت ارتباط البنود املمثلة لألبعاد املختلفة بالدرجة الكلية هل

استخراج معامالت االرتباط البينية بني أبعاد املقياس من جهة ، والدرجة الكلية للمقياس من جهة أخرى 

 ك :توضح اجلداول التالية نتائج ذل. و

 (  11 جدول  )

 معامالت االرتباط بني درجات البنود املمثلة لألبعاد والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 1,11مجيع املعامالت دالة عند مستوى 

 (   11جدول )  

 مصفوفة معامالت االرتباط البينية بني الدرجات الكلية ألبعاد مقياس

 الصحة النفسية السبعة والدرجة الكلية له

 أبعاد املقياس األول الثاني الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الدرجة الكلية

1.41 1.49 1.37 1.91 1.31 1.92 1.34 -  األول

1.99 1.24 1.34 1.31 1.49 1.31 -  الثاني 

1.41 1.53 1.24 1.94 1.29 -  الثالث  

1.91 1.29 1.45 1.39 -  الرابع   

1.74 1.39 1.35 -  اخلامس    

1.99 1.29 -  السادس     

1.94 -  السابع      

 البعد السابع البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد ثاني د األولالبع

الشعور بالكفاءة 

 والثقة بالنفس

املقدرة على 

التفاعل 

 االجتماعي

النضج االنفعالي 

واملقدرة على ضبط 

 النفس

املقدرة على توظيف 

الطاقات واإلمكانات 

 يف أعمال مشبعة

التحرر من 

 عصابيةاألعراض ال

البعد اإلنساني 

 والقيمي

تقبل الذات وأوجه 

 القصور العضوية

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

11.3221.513 1.524 1.455 1.399 1.317 1.37

41.4991.3411 1.9111 1.3412 1.3713 1.3114 1.51

151.39191.3917 1.4414 1.3919 1.5521 1.3321 1.49

221.51231.3724 1.5425 1.3129 1.4227 1.4424 1.59

291.49311.5931 1.4732 1.3133 1.4934 1.5935 1.34

391.31371.4934 1.4439 1.4141 1.5341 1.4942 1.31

431.32441.3145 1.3149 1.4447 1.5344 1.5349 1.51

511.54511.3952 1.4953 1.3754 1.9455 1.9259 1.41

571.91541.5459 1.3391 1.4191 1.4192 1.4193 1.45

941.34951.3399 1.5497 1.4394 1.5499 1.5171 1.55

711.51721.5173 1.4374 1.4475 1.4179 1.9977 1.33

741.55791.4541 1.4941 1.3342 1.4443 1.2944 1.43

451.49491.4947 1.5744 1.3449 1.4291 1.5991 1.52

921.55931.4794 1.49951.4499 1.5197 1.5294 1.55

991.9511

1

1.31111 1.59112 1.44113 1.52114 1.41115 1.43
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ارتباط بنود األبعاد الفرعية للمقياس بالدرجة الكلية ( ان معامالت  11 ) يتضح من اجلدول رقم

( أن معامالت االرتباط  11(  ، كما يتضح من اجلدول  رقم )  1,11لكل بعد منها دالة عند مستوى ) 

 (  مما يؤكد صدق املقياس. 1,11البينية بني درجات األبعاد السبعة املكونة للمقياس دالة عند مستوى ) 

 

، حيث طبق على عينة قوامها مائة طالب  االختبارمن ثبات املقياس بطريقة إعادة  مت التحقق       

ومن ثم حساب معامالت االرتباط بني درجات أفراد  وطالبة مرتني بينهما فارق زمين ثالثة أسابيع . 

يما يلي جدول يتضمن العينة يف املرتني بالنسبة لكل بعد من أبعاد املقياس وكذلك درجته الكلية . وف

   نتائج هذا اإلجراء .

 

 (  12جدول ) 

 معامالت ثبات املقياس على مستوى األبعاد الفرعية والدرجة الكلية له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 1,11مجيع املعامالت دالة عند مستوى                                        

( أن األبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقياس الصحة النفسية  12وهكذا يتضح من اجلدول )  

 تتمتع بدرجة عالية من الثبات .

 

 

 

 

 البعد معامل االرتباط

1.74  األول

1.72  الثاني

1.57  الثالث

1.71  الرابع

1.95  اخلامس

1.94  السادس

1.79  السابع

 الدرجة الكلية 1.41
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ستجابة املفحوص بـ )نعم( درجة واحدة ، وبـ )ال( ال تعطى أي درجة ، وذلك للعبارات املوجبة تعطى ا

، 53، 51، 44، 49، 44، 41، 39، 37، 34، 32، 31، 27، 25، 23، 21، 14، 19، 13، 11، 9، 9، 4، 2هي )اليت أرقامها و

55 ،54 ،91 ،92 ،95 ،97 ،99 ،72 ،74 ،79 ،79 ،41 ،43 ،49 ،44 ،91 ،93 ،95 ،97 ،111 ،112 ،114. )  

ال تعطى أي درجة ، وذلك للعبارات السلبية (  ال)  بـ، و واحدة درجةبـ ) نعم (  ة املفحوصُتعطى استجابو

، 34، 39، 35، 33، 31، 29، 24، 29، 24، 22، 21، 19، 17، 15، 14، 12،  11،  4، 7، 5، 3، 1هي : )هي اليت أرقامها و

41 ،42 ،43 ،45 ،47 ،49 ،51 ،52 ،54 ،59 ،57 ،59 ،91 ،93 ،94 ،99 ،94 ،71 ،71 ،73 ،75 ،77 ،74 ،41 ،42 ،44 ،45 ،

47 ،49 ،91 ،92 ،94 ،99 ،94 ،99 ،111 ،113 ،115 )  . 

 

عن متتع الفرد مبستوى  املرتفعةالدرجة  درجة ، وتعرب(  115 – صفروبذلك يرتاوق مدى الدرجات بني )

 .ية والعكس صحيح مرتفع من حيث الصحة النفس

 

قام الباحث يف الدراسة احلالية بدراسة استطالعية بهدف التأكد من صدق وثبات املقياس ومدى 

مالءمة تطبيقه على العينة املستهدفة، والتأكد من فهم ووضوق العبارات للعينة املستهدفة، وقد بلغ 

 ( طالبًا .41لعينة )عدد ا

 

 - 

وذلك بعرض املقياس على جمموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس أساتذة علم النفس وأخذ آرائهم  

عبارات  أي من، ومل يتم تغيري النفسية الصحةحول صياغة العبارات ومدى صدقها يف قياس مستوى 

 . املقياس

 

قام الباحث بإجياد معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد  أـ  

 ( : 13 )كما هو مبني يف اجلدول للعينة االستطالعية، الذي تنتمي إليه 
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 (  13جدول )  

 ياس الصحة النفسية يبني معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مق

 (41إليه للعينةاالستطالعية )ن=للشباب والدرجة الكليةللبعد الذي تنتمي 

 

 البعد السابع البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد ثاني البعد األول

الشعور بالكفاءة 

 والثقة بالنفس

املقدرة على 

التفاعل 

 االجتماعي

النضج االنفعالي 

قدرة على ضبط وامل

 النفس

املقدرة على توظيف 

الطاقات واإلمكانات يف 

 أعمال مشبعة

التحرر من 

 األعراض العصابية

البعد اإلنساني 

 والقيمي

تقبل الذات وأوجه 

 القصور العضوية

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

1 1,957** 2 1,972** 3 1,512** 4 1,721** 5 1,595** 9 1,913** 7 1323** 

4 1,922** 9 1,494** 11 1,599** 11 1,351** 12 1,912** 13 1,797** 14 1495** 

15 1,513** 19 1,523** 17 1,979** 14 1,993** 19 1937** 21 1,925** 21 1,372** 

22 1,997** 23 1,419** 24 1,973** 25 1,719** 29 1,533** 27 1,527** 24 1,421** 

29 1,721** 31 1,295** 31 1,772** 32 1,911** 33 1997** 34 1,421** 35 1,434** 

39 1,541** 37 1,915** 34 1,552** 39 1,714** 41 1,554** 41 1,721** 42 1,499** 

43 1,911** 44 1,444** 45 1,549** 49 1,949** 47 1,459** 44 1,933** 49 1,339** 

51 1,419** 51 1,433** 52 1,332** 53 1,959** 54 1544** 55 1,549** 59 1,449** 

57 1,991** 54 1,415** 59 1,974** 91 1,732** 91 1492** 92 1,342** 93 1,345** 

94 1,417** 95 1,452** 99 1,512** 97 1,721** 94 1,911** 99 1,974** 71 1574** 

71 1,243** 72 1,922** 73 1,417** 74 1,974** 75 1,392** 79 1,522** 77 1,514** 

74 1,514** 79 1,551** 41 1,244** 41 1,512** 42 1,244** 43 1,417** 44 1,532** 

45 1,957** 49 1,997** 47 1,299** 44 1,417** 49 1,453** 91 1,559** 91 1,441** 

92 1,922** 93 1,721** 94 1,475** 95 1,244** 99 1,347** 97 1,512** 94 1,497** 

99 1,551** 111 1,922** 111 1,344** 112 1,299** 113 1,423** 114 1,579** 115 1,595** 

1,11وجود داللة عند مستوى **



س الصحة النفسية ( أن قيم االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات مقيا  13 يتبني من اجلدول )

( وهي 1,772و  1,243تراوحت بني )للعينة االستطالعية للشباب والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

ة خدام املقياس يف الدراسة احلالي(، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية است1,11داله عند مستوى داللة )

. باطمئنان


 األبعاد الرئيسية  بني جمموع درجات كل بعد من قام الباحث بإجياد معامالت االرتباط ثم- ب

 ( : 14وذلك كما يف اجلدول ) ،االستطالعية للعينة والدرجة الكلية للمقياس 
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 (  14  جدول )

 (41للعينة االستطالعية )ن= معامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط البعد

 **1,999 قة بالنفسالشعور بالكفاءة والث

 **1,444 املقدرة على التفاعل االجتماعي

 **1474 النضج االنفعالي واملقدرة على ضبط النفس

 **1512 املقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات يف أعمال مشبعة

 **1,954 التحرر من األعراض العصابية

 **1,432 البعد اإلنساني والقيمي

العضوية القصور وأوجه الذات تقبل  1474** 

 1,11وجود داللة عند مستوى  **        

 األبعاد( أن قيم معامالت االرتباط بني جمموع درجات كل بعد من 14 رقم ) نييتبني من اجلدول

 (1,999و  1,432) الرئيسية السبعة ملقياس الصحة النفسية للشباب والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بني

( وهذه النتيجة تشري إىل 1,11هي قيم مرتفعة ومجيعها دالة عند مستوى داللة )و ،للعينة االستطالعية 

 . إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان

للعينة  قام الباحث بإجياد معامالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات املقياس -ج 

 االستطالعية :

 (   15جدول )  

 امالت االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات مقياسيبني قيم مع

 (41للعينة االستطالعية )ن= الصحة النفسية للشباب

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

1 1,221** 19 1,222** 31 1,159* 49 1,311** 91 1,243** 79 1,194** 91 1,144** 

2 1,144** 17 1,291** 32 1,337* 47 1,245* 92 1212** 77 1,175* 92 1,214** 

3 1,311** 14 1,315** 33 1,412** 44 1,313** 93 1,215** 74 1,332* 93 1,251** 

4 1,199** 19 1,433** 34 1,415** 49 1,243** 94 1,277** 79 1,179** 94 1,211** 

5 1,349** 21 1,191** 35 1,173** 51 1,245* 95 1,223** 41 1,175** 95 1,247** 

9 1,147** 21 1,342** 39 1,391** 51 1,223** 99 1,295** 41 1,149* 99 1,259** 

7 1,133** 22 1,374** 37 1,193** 52 1,241** 97 1,143** 42 1,153** 97 1,212** 

4 1,215** 23 1,195** 34 1,455** 53 1,343* 94 1,312* 43 1,124* 94 1,134* 

9 1,222** 24 1,141** 39 1,144** 54 1,149** 99 1,255** 44 1,144* 99 1,215** 

11 1,352** 25 1,391* 41 1,433** 55 1,349** 71 1,192** 45 1,312** 111 1,241** 

11 1,193** 29 1,217** 41 1,311** 59 1,193** 71 1,249* 49 1,229** 111 1,172** 

12 1,322* 27 1,179** 42 1,423** 57 1,345** 72 1,211** 47 1,231** 112 1,315** 

13 1,314** 24 1,312* 43 1,414** 54 1,145** 73 1,297** 44 1,149** 113 1,299** 

14 1,142** 29 1,319** 44 1,212* 59 1,244** 74 1,133* 49 1,341* 114 1,244** 

15 1,315** 31 1,315** 45 1,199** 91 1,211** 75 1,322* 91 1,223** 115 1,133* 
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( أن قيم معامل االرتباط بني كل عبارة واجملموع الكلي لعبارات  15 تبني من اجلدول رقم ) 

و  1,11) ( ومجيعها دالة عند مستوى داللة1,455و  1,124مقياس الصحة النفسية للشباب تراوحت بني )

 . ( وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان1,15

2-

 استخدم الباحث طريقتني :الصحة النفسية للتحقق من ثبات مقياس 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ .-1

 التجزئة النصفية .-2

 :للعينة االستطالعية  ت الثباتيوضح قيم معامال(  19 وفيما يلي جدول رقم ) 

 (   19جدول )  

 قيم معامالت الثبات بطريقيت الفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملقياس 

 (41للعينة االستطالعية )ن= الصحة النفسية للشباب

 قيم معامالت الثبات

 التجزئة النصفية ألفاكرونباخ

1.714

1.991 معامل النصف األول

1.725 يمعامل النصف الثان

1.731 براون -سبريمان

1.955 جتمان

( وبطريقة 1,714كرونباخ بلغت ) ألفا( أن قيمة معامل الثبات بطريقة  19 يتبني من اجلدول )

(، 1,725( وبلغت قيمة ثبات النصف الثاني )1,991التجزئة النصفية بلغت قيمة ثبات النصف األول )

املقياس يتمتع بدرجة  أنأي ،  (1,955( ، وبطريقة جتمان )1,731براون ) -وكانت قيمة ثبات سبريمان

 ثبات جيدة، وهذه النتيجة تشري إىل إمكانية استخدام املقياس يف الدراسة احلالية باطمئنان .

انطالقًا من أهداف الدراسة وتساؤالتها ومنهج البحث فيها ، فقد قام الباحث باإلجراءات التالية :

 . من طالب املرحلة الثانوية بالطريقة العشوائية الطبقية يار العينة املمثلة جملتمع الدراسة اخت .1

 41القيام بدراسة استطالعية ُطبقت فيها املقاييس املستخدمة قي الدراسة على عينة مكونة من ) .2

ها ( طالبًا من إمجالي جمتمع الدراسة ، بهدف التأكد من ثبات وصدق املقاييس ومدى مالءمت

 للتطبيق على أفراد العينة األساسية .

 تطبيق املقاييس على العينة األساسية للدراسة من طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث . .3

 أفراد الدراسة .تفريغ البيانات املتعلقة باستجابات عينة  .4

 ( . ( Spssإجراء التحليل اإلحصائي املناسب باستخدام نظام  .5

 ة وجدولتها .تفريغ النتائج اإلحصائي .9
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 تها واستخالص التوصيات املناسبة .شتفسري النتائج ومناق .7

احث األساليب تساؤالت وفروض الدراسة ، استخدم البللتحقق من 

 : (  17االحصائية املبينة يف اجلدول رقم ) 

 ( 17 جدول ) 

 اتيبني أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة  يف حتليل البيان

 األسلوب اإلحصائي التساؤالت والفروض

 لتصنيف مستوى الضغوط النفسية املدرسية  املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطاتالنسب املئوية  التساؤل األول

 . األكادميي اإلجناز  مستوى لتصنيف املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات  املئوية النسب التساؤل الثاني

 . الصحة النفسية  مستوى لتصنيف املعيارية واالحنرافات احلسابية واملتوسطات  املئوية لنسب لتساؤل الثالثا

إلجناز األكادميي ، وأبعاد االنفسية املدرسية والدرجة الكليةمعامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني أبعاد الضغوط  الفرض األول

 ودرجته الكلية 

د الصحة النفسية  لتحديد العالقة بني أبعاد الضغوط النفسية املدرسية والدرجة الكلية وأبعا ل ارتباط بريسونمعام الفرض الثاني

 ودرجته الكلية 

 معامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني أبعاد اإلجناز األكادميي والدرجة الكلية وأبعاد الصحة النفسية ودرجته الكلية  الفرض الثالث

ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف الضغوط  ( ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادي  بعالفرض الرا

 . النفسية املدرسية ُيعزى ملتغري الصف

ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف اإلجناز  ( ANOVA)ختبار حتليل التباين األحادي  الفرض اخلامس

 ادميي  ُيعزى ملتغري الصف .األك

 الفرض السادس

 

ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف الصحة النفسية  ( ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادي 

 . ُيعزى ملتغري الصف

درسية وبني متوسطات درجات اختبار )ت( ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية امل الفرض السابع

 منخفضي الضغوط النفسية املدرسية لدى أفراد عينة الدراسة يف اإلجناز األكادميي .

اختبار )ت( ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية املدرسية وبني متوسطات درجات  الفرض الثامن

 عينة الدراسة يف الصحة النفسية .منخفضي الضغوط النفسية املدرسية لدى أفراد 
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   : ما مستوى الضغوط النفسية املدرسية لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث التساؤل األول

 ( يبني ذلك : 14لباحث حبساب النسب املئوية ، واجلدول رقم ) قام الإلجابة على هذا التساؤل 

 (  14 جدول )

 أفراد عينة الدراسة لدى  مستوى الضغوط النفسية

 النسبة املئوية % العدد املدرسية الضغوط النفسيةمستوى 

 14.5 92 منخفض

 71.1 311 متوسط

 15.4 99 مرتفع

 111.1 424 اإلمجالي

بلغت ، بينما  (%14,5)أن نسبة منخفضي الضغوط النفسية بلغت  (  14) يتبني من اجلدول رقم 

 املدرسية  بلغت نسبة متوسطي الضغوط النفسية  ، وقد (  %15,4)نسبة مرتفعي الضغوط النفسية بلغت 

( درجة على مقياس الضغوط 141-111تراوحت بني )إجاباتهم قد درجات  كانتاليت  و(  71,1%)

لضغوط نفسية مدرسية  يتعرضون من ذلك  أن أغلب أفراد عينة الدراسة  ويتبني ، النفسية املدرسية

 . بدرجة متوسطة

لكل بعد من أبعاد الضغوط النفسية  واالحنرافات املعيارية قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية ثم 

: ( 19 )املدرسية والدرجة الكلية ويتضح ذلك من جدول   

( 19 جدول )  

أفراد عينة الدراسةضغوط النفسية املدرسية لدى أبعاد ال ترتيب  

(  121.49( ان الدرجة الكلية للضغوط النفسية املدرسية قد بلغت ) 19 يتضح من اجلدول )

ة كان بدرجة متوسطة مستوى الضغوط النفسية املدرسيوهذا يشري إىل أن  لدى أفراد عينة الدراسة ، 

 .طالب املرحلة الثانوية لدى 

 أبعاد الضغوط النفسية املدرسية

 

املتوسط  عددالعبارات

 احلسابي

 الرتتيب االحنراف املعياري

 4 2.921 24.42 21 البيئة املدرسية

 3 2.2.5 24.23 21 العالقات االجتماعية

 1 2.212 25.44 21 املناهج الدراسية

 5 2.349 22.53 21 األنشطة املصاحبةالواجبات اليومية و

 2 44..2 24.22 21 االختبارات

 ــــــ ــــ 9..124 ــــ الدرجة الكلية 
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ضغوط املناهج الدراسية متثل العبء ، أن  انه حسب ما ورد يف اجلدول السابقويرى الباحث  

وطول  تهاشعورهم بصعوب نتيجةالضيق واإلحباط تسبب هلم قد األكرب لطالب املرحلة الثانوية ، واليت 

وكذلك إلدراكهم باخلوف والرهبة من االختبارات وما مليوهلم ، مراعاتها ومناسبتها وعدم حمتواها ، 

صور من سوء العالقات مع زمالئهم من حيث متثله هلم من تهديد الرتباطها مبستقبلهم  ، ووجود 

التشاجر  ، وضعف العالقات مع املعلمني ، وقد يكون لعدم اهتمام ادارات املدارس بنظافة مرافق املدرسة 

 من  الضغوط اليت يشعر بها الطالب . وجتهيزاتها قدرًا

ودراسة الصبان ، ( 1945ودراسة أبو زيد ) ، ( 1992وتتفق هذه النتيجة  مع نتائج دراسة ياسني )

( ، واليت توصلت اىل أن املناهج اململة وطبيعة 2115) ،  ودراسة كامل( 2115ودراسة سعيد ) ،( 1999)

 .  نفسية لدى الطالب وأكثرها شدةاملقررات الدراسية من أهم مصادر الضغوط ال

وحول تلك النتيجة فان أدبيات الدراسة تؤكد على أن تكون حمتويات املناهج مالئمة مليول 

  وقدرات خمتلف الطالب حتى تساعدهم على التصرف يف أوجه النشاط يف احلياة اليومية .

تبارات كانت من االخ كذلك مع ما اظهرته بعض نتائج الدراسات بأنتتفق هذه النتيجة و

  . (2115) ( ، ودراسة كامل2115، كما يف دراسة  سعيد )لطالب لأكثر مصادر الضغوط تهديدًا 

( إىل أن من أهم مصادر الضغوط النفسية على الطالب االنزعاج 1949فيميان )ومع  ما أشار إليه 

  من عدم تقبل الزمالء ، وصعوبة التعامل مع املعلمني داخل املدرسة .

اليت توصلت إىل أن البيئة املدرسية املليئة بالصعوبات  (2112نتائج دراسة بونج ) ق معوتتف

 .ة هلا تأثريات سلبية على الطالب واملشق

   مبحافظة الليث لدى طالب املرحلة الثانوية األكادميياالجناز ما مستوى  : التساؤل الثاني

 ( يبني ذلك : 21ملئوية ، واجلدول رقم ) قام الباحث حبساب النسب اولإلجابة على هذا التساؤل 

 ( 21 جدول )

 أفراد عينة الدراسةلدى  مستوى االجناز االكادميييبني  

 النسبة املئوية % العدد مستوى االجناز االكادميي

 7.56 76 منخفض

 6.56 177 متوسط

 7756 5. مرتفع

 75555 8.4 اإلجمالي

 

بينما  (  %7.56)نخفضي اإلجناز األكادميي بلغت أن نسبة م (  21يتبني من اجلدول رقم ) 

بلغت نسبة متوسطي اإلجناز األكادميي  ، وقد (  %7756) بلغت نسبة مرتفعي اإلجناز األكادميي 
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( درجة على مقياس اإلجناز 122-  49إجاباتهم قد تراوحت بني )  درجاتواليت كانت ( ،   6.56%)

  . بدرجة متوسطةيتمتعون بإجناز أكادميي اد عينة الدراسة ذلك  أن أغلب أفراألكادميي ، ويتضح من 
اإلجناز لكل بعد من أبعاد واإلحنرافات املعيارية  قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية   ثم

 :(  21 درجة الكلية ويتضح ذلك من جدول )وال األكادميي
(  21جدول )   

راسةأفراد عينة الدكادميي لدى أبعاد اإلجناز األ ترتيب  

( لدى أفراد  60.21لدرجة الكلية لإلجناز األكادميي قد بلغت )( ان ا21يتضح من اجلدول ) 

 لثانوية.لدى طالب املرحلة ا متوسطًاكان  كادمييجناز األعينة الدراسة ،  وهذا يشري إىل أن مستوى اإل

 الـذي يبذلـه  هـد  يعـود اىل اجل  حتقيـق التفـوق واالجنـاز األكـادميي    أن  ذلـك  إىل  ويعزو الباحـث   

مثـل املعلمـني    أخـرى عوامل وكذلك اىل و ما ميتلكه من قدرة أو مهارة ،  األكادميية  ، مه يف املهالطالب 

 وصعوبة املواد الدراسية أو نظام االختبارات . 

قـد  صات والوظـائف والعائـد املسـتقبلي    بقلة االرتباط بني التخصالطالب  شعورأن  ويرى الباحث 

 فسة اآلخرين .الرغبة يف التفوق واالمتياز ومناعدم يولد لديهم 

ــق          ــارات وحــرص إدارات املــدارس علــى  حتقي كمــا أن  هــذه النتيجــة قــد تعــود إىل أن نظــام االختب

النجــاق ألكــرب عــدد مــن الطــالب بغــض النظــر عــن مســتوى التفــوق واالمتيــاز لــديهم ، ممــا ســاهم بشــكل     

 كبري يف غياب املهمة واهلدف االجنازي لديهم .

ــا توصـــلت إ     ــع مـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ ــد )   وتتفـ ــة حممـ ــة دراسـ ــه نتيجـ ــل   2114ليـ ــت أن العوامـ ــيت بينـ ( الـ

 .نت مؤثرة يف التحصيل األكادميي واالجتماعية واألسرية كا األكادميية

( الـيت أسـفرت نتائجهـا عـن ان زيـادة الـدافع       1999دراسـة شـعلة )  ما توصلت إليـه نتيجـة    مع كذلك و

 الثانوية .  املعريف تؤثر إجيابًا يف التحصيل األكادميي لطالب املرحلة

ويفسر الباحث ذلك ايضًا اىل غياب الشعور االجناز ي وحتقيق اهلدف عند بعض الطالب ، وقد يعتقد 

  احلظ والصدفة حيققان النجاق بدرجة كبرية .بعضهم بأن 

 املتوسط عددالعبارات أبعاد االجنازاألكادميي

 احلسابي

اإلحنراف 

 املعياري

 الرتتيب

 2 3.594 22.24 13 االمتيازالتفوق 

 1 2.549 4..42 22 تفضيل مواقف االجناز

 3 4...3 22.52 13 الثقة يف النجاق

__ـــــــ92.19ـــــ كادمييجناز األاإل
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 ,  Green & Miller     ؛    2111،   احلسيين ) دراسات كل منأكدت نتائج  ويف هذا االطار 

 1999  Ames & Archer , 1944 )  على العالقة اإلجيابية بني كل من توجهات أهداف اإلجناز

وتفضيل الطالب للمهمة ومواقف اإلجناز مما يسهم بفعالية يف حتقيق اإلجناز األكادميي الناجح هلم . 

  ( .17 - 12: 2111)سامل ، 

  ظة الليث مبحاف ما مستوى الصحة النفسية لدى طالب املرحلة الثانوية التساؤل الثالث :

 ( يبني ذلك : 22قام الباحث حبساب النسب املئوية ، واجلدول رقم ) ولإلجابة على هذا التساؤل 

 (  22 جدول )

 لدى أفراد عينة الدراسة  الصحة النفسيةمستوى 

 النسبة املئوية % العدد الصحة النفسيةمستوى 

 11.4 49 منخفض

 72.7 311 متوسط

 15.9 94 مرتفع

 111.1 424 اإلمجالي

بينما  (  %11,4)بلغت مستوى الصحة النفسية أن نسبة منخفضي (  22 يتبني من اجلدول رقم )

مستوى الصحة بلغت نسبة متوسطي  وقد (  %15,9)بلغت مستوى الصحة النفسية بلغت نسبة مرتفعي 

 بدرجة متوسطةبصحة نفسية أن أغلب أفراد عينة الدراسة يتمتعون ، ويتضح من ذلك (  %72,7) النفسية

 الصحة النفسيةلكل بعد من أبعاد واالحنرافات املعيارية قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية  ثم 

                            ( 23جدول ) والدرجة الكلية ويتضح ذلك من 

 ( 23 جدول )

 أفراد عينة الدراسة لدى الصحة النفسية أبعاد  ترتيب

 

 

 

 

 

 

دد ع أبعاد الصحة النفسية

 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

اإلحنراف 

 املعياري

 الرتتيب

 

157.913.1435 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

2 11.332.434 15 املقدرة على التفاعل االجتماعي

7 9.552.977 15 النضج االنفعالي واملقدرة على ضبط النفس

3 11.172.795 15 عة  مشبظيف الطاقات واإلمكانات يف أعمالاملقدرة على تو

4 7.952.437 15 التحرر من األعراض العصابية

1 11.942.449 15 البعد اإلنساني والقيمي

9 7.112.951 15 تقبل الذات وأوجه القصور العضوية

 ــــــــــــ ـــــــــــ91.11 ــــــــــ الدرجة الكلية للصحة النفسية 
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( لدى أفراد عينة 91,11ان الدرجة الكلية للصحة النفسية قد بلغت ) ( 23يتضح من اجلدول ) 

 .طالب املرحلة الثانوية كان بدرجة متوسطة لدى  الصحة النفسيةمستوى وهذا يشري إىل أن  الدراسة ، 

ويفسر الباحث هذه النتيجة لدى طالب املرحلة الثانوية نظرًا إلعتقادهم وإدراكهم إلنسانيتهم 

 والقبول ، والتسامح مع اآلخرينايش مع اآلخرين ، وحاجة كل منهم اىل االحرتام والتقبل ، وأهمية التع

 مع اآلخرين وكذلك اىل ان الطالب يف هذه املرحلة العمرية يكون أكثر حاجة اىل التعايش 

 ويشكوا إليهم ما يعرتي نفسه ومشاعره من تغريات عديدة .

برضا  مما قد يشعرهم عالية ولية اجتماعيةسئيتمتعون مبأن الطالب وقد يرجع ذلك اىل 

  أكثر عن اآلخرين واحمليطني بهم ، مما قد ينعكس بصورة اجيابية على ذواتهم وصحتهم النفسية .

( بأن روجرز يؤكد على ان 2114ويتسق ذلك مع أدبيات الدراسة يف ضوء ما ذكره الزعيب )

وق به ، وان األفراد لديهم إمكانية أن يتعايشوا اإلنسان كائن عقالني اجتماعي  ، متعاون ، وميكن الوث

 . وخيربوا عن وعي العوامل اليت تسهم يف عدم توافقهم . وأنه من الضروري اإلميان بقيمة اإلنسان

أن املعلمني واألقران  1994 باندورا يف اإلطار النظري وفق ما ذكرهيتسق مع ما ورد كذلك و

 تعمل على تدعيم املشاعر اخلاصة بفعالية الذات لدى الطالب . واحمليطني بالطالب من أهم املصادر اليت

 ( . 145: 2115)األهواني ، 

( بأن من أهم خصائص الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية هو حب 2117ويشريالزبيدي )

اآلخرين والثقة فيهم واحرتامهم وتقبلهم ، ووجود اجتاه متسامح حنو اآلخرين ، والقدرة على  إقامة 

 ات اجتماعية سليمة ودائمة ، وحتمل املسؤولية االجتماعية واالندماج يف اجملتمع .عالق

ويعزو الباحث ذلك اىل طبيعة املرحلة العمرية لطالب املرحلة الثانوية والذي يتصف فيها 

  بالنشاط واحليوية ، فذلك قد ميكنه من التعامل مبرونه مع خمتلف املواقف .

( أن الصحة النفسية حالة دينامية تبدو يف قدرة الفرد 3ت :  .يؤكد عوض )داإلطار  هذاويف 

 .على التوافق املرن الذي يناسب املوقف الذي مير به أو خيربه"

 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من عينة ال :  الفرض األول

 . درجاتهم على مقياس اإلجناز األكادمييالدراسة على مقياس الضغوط النفسية املدرسية و

للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني ابعاد مقياس 

الضغوط النفسية املدرسية  ودرجته الكلية و أبعاد مقياس االجناز االكادميي ودرجته الكلية  و يوضح 

 ( النتائج: 24  اجلدول )
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 (  24  جدول )

 الضغوط النفسية املدرسية أبعاد معامل االرتباط بني قيم 

 والدرجة الكلية اإلجناز األكادمييأبعاد و والدرجة الكلية 

التفوق  البعد

 واالمتياز

تفضيل مواقف 

 االجناز

الثقة يف 

 النجاق

الدرجة الكلية ملقياس 

 اإلجناز األكادميي

*1.121-1.154-*1.124-*1.119- البيئة املدرسية

**1179-**1124-**1195-**1149- العالقات اإلجتماعية

**1.272-**1.155-**1.275-**1.234- املناهج املدرسية

واألنشطة  اليوميةالواجبات 

 املصاحبة

-1.191-1.111-1.119-1.119

**1.141-**1.172-**1.134-**1.191- االمتحانات

قياس الضغوط الدرجة الكلية مل

 النفسية املدرسية

-1.179**-1.199**-1.113*-1.143**

 1,15وجود داللة عند مستوى *     

 1,11وجود داللة عند مستوى **    

ذات داللة إحصائية بني ابعاد مقياس  سلبية( وجود عالقة إرتباطية  24 يتضح من اجلدول )

أبعاد مقياس االجناز االكادميي ودرجته الكلية ماعدا بعد والضغوط النفسية املدرسية  ودرجته الكلية 

 . فكانت غري دالة إحصائيًاالواجبات املدرسية واألنشطة املصاحبة 

جنــــاز القــــدرة علــــى اإلوهــــذا يعــــين أنــــه كلمــــا زادت الضــــغوط النفســــية املدرســــية كلمــــا قلــــت  

 .األكادميي 

ورمبا  لبيئة املدرسية بأنها متثل تهديدا هلم ، ويفسر الباحث هذه النتيجة  إىل أن إدراك الطالب ل     

لعناصــر اجلــذب والتشــويق األمــر الــذي ال يســهم يف حتقيــق درجــة كافيــة مــن اإلشــباع      مدارســنا  إلفتقــار

النفسي حلاجاتهم املختلفة ، األمر الذي لـه تـأثريه السـليب علـى نشـاطهم ومثـابرتهم وحتقـيقهم لإلجنـاز         

 يف املهام األكادميية .

تفســـري هـــذه النتيجـــة إىل أن إدراك طالـــب املرحلـــة الثانويـــة  ملضـــايقات الـــزمالء وأســـلوب  وميكـــن 

ــه بعــض املشــكالت               التعامــل مــن قبــل املعلمــني علــى أنهــا مصــدر تهديــد وخطــر بالنســبة لــه ، فتظهــر لدي

 واالضطرابات والتوترات واليت ينعكس تأثريها سلبّا على عل سلوكه ومعدالته االجنازية .  

ذلك بأن حتقيق السلوك االجنازي للطالب حباجـة اىل الـدعم االجيـابي واملسـاندة مـن قبـل       وك      

 الزمالء  واملعلمني .

بــأن املعلمــني واألقــران  1994يف ضــوء تأكيــد بانــدورا  مــا ورد يف االطــار النظــريويتســق ذلــك مــع 

الية الذات لدى الطالـب .  واحمليطني بالطالب من أهم املصادر اليت تعمل على تدعيم املشاعر اخلاصة بفع

 ( .145: 2115)األهواني ، 
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( اىل أن اإلجناز األكادميي للفرد سلوك حيصل من خالل دعم الذات من 1994وقدأشار طواحلة )

  .قبل اآلخرين ، والذي ميكن أن يظهر من خالل تأييدهم إلجنازاته وسلوكه 

ــد أشـــا و ــات    ترقـ ــة اىل أن عالقـ ــري اجلالطـــالب اأدبيـــات الدراسـ ــؤدي اىل يـــدة واملتـــدهورة  لغـ  ذات تـ

 وامليـل يف عـدم التعامـل مـع زمالئهـم ،       تتمثـل  وسـلوكية  انفعاليـة  مظـاهر  ويصـاحبها  منخفض أكادميي

 . املدرسة عن الغياب يف الداخلية والرغبة املدرسية املواقف يف السلبيةه ، والعزل اىل

بأنهــا صــعبة  املنــاهج الدراســية احلاليــة ،إىل إدراك الطــالب لطبيعــة يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة و       

واتسامها باحلشو والتكرار واالعتماد على احلفظ ، مما يـؤدي إىل نفـورهم منهـا وشـعورهم السـليب حنوهـا       

 وإحساسهم بأنها مصدر ضغط نفسي بالنسبة هلم ويتضح ذلك من خالل العالقة السلبية اليت بدت .

وإحساس الطالب لالختبـارات بأنهـا ذات ثقـل ومشـقة وقلـق      دراك نظرًا إل كون هذه النتيجة توقد     

فإحسـاس الطـالب   ، يق أفضل املراتب ومنافسة اآلخرينوتهديد قوي يؤثر سلبا على سعيهم ودأبهم يف حتق

ا استجابات غري منطقية قد تـؤدي إىل اضـطراب الوظـائف املعرفيـة     هبضغوط فرتة االختبارات قد ينتج عن

اخنفاض يف مستوى سعيهم ورغبتهم يف حتقيق أعلـى مراتـب التميـز واالجنـاز      لديهم ويكون أثرها السليب

    األكادميي .

( أن الضغوط النفسية متثل تهديدًا للشخصـية وقـد ينـتج عنهـا االبتعـاد       2115األهواني ) ويشري       

نقـص الثقـة   عن تأدية املهام الصعبة والشعور مبقـدرة ضـعيفة لتحقيـق األهـداف والنجـاق ، ممـا يـؤدي إىل        

  .بالنفس والكفاءة األكادميية

 مواجهـة  يف املثـابرة  خالل من تتحقق واإلجناز السعي يف الرغبة ان إىل الدراسة أدبيات أشارت وقد

 . صعبة دراسية مواقف من له يتعرض ما

أن داللــة إحصــائية لبعــد الواجبــات اليوميــة واألنشــطة املصــاحبة إىل  عــدم وجــود  ويفســر الباحــث      

وقد يرجـع ذلـك إىل أن   عليهم ،  وضغطًا اك الطالب للواجبات وما يصاحبها من تكليفات ال ميثل عبئًاإدر

ورمبــا قــد جيــد الكــثري  اكتســبوا خــربات كــثرية يف التعامــل مــع الواجبــات خــالل الســنوات املاضــية ،  أنهــم

 تأثريات دالة .  منهم قدرا من الدعم والتشجيع جتاهها من قبل األسرة لذلك مل تبدو هلذا املتغري

ودراســة  ،(   1999و دراسـة علـى وحممـد )     ،( 1999واتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـة العـدل )            

ــرون  2112حمـــروس ) ــة دميونـــت وآخـ ــون ) ، (  2113)  ( ودراسـ ــة جـ ــعيد )  ، ( 2114ودراسـ ــة سـ ، (   2115و دراسـ

( ، والـيت أكـدت نتائجهـا علـى     2111بـريتني ) ودراسة  ،  ( 2111و دراسة روجاس)  ، ( 2115ودراسة األهواني )

 األكادميي للطالب .اإلجناز ضغوط النفسية سلبًا على ارتباط وتأثري ال
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( عــن الضــغوط النفســية يف ضــوء االجتــاه    2111بينمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة حممــد  )     

باطيــة موجبــة بــني الضــغوط  الــديين وعالقتهــا بالتحصــيل الدراســي ، والــيت توصــلت اىل وجــود عالقــة ارت   

 النفسية والتحصيل الدراسي .

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من عينة ال الفرض الثاني: 

 . الدراسة على مقياس الضغوط النفسية املدرسية ودرجاتهم على مقياس الصحة النفسية

معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني ابعاد  للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام

مقياس الضغوط النفسية املدرسية  ودرجته الكلية و أبعاد مقياس الصحة النفسية ودرجته الكلية  و 

:( النتائج25  يوضح اجلدول )

 (  25جدول ) 

 والدرجة الكلية النفسية  الصحةأبعاد و  والدرجة الكلية الضغوط النفسية املدرسية أبعاد معامل االرتباط بني 

 1,15* وجود داللة عند مستوى 

 1,11**وجود داللة عند مستوى 

( وجود عالقة إرتباطية سلبية عكسية ذات داللة إحصائية بني ابعاد  25 يتضح من اجلدول )

 كلية و أبعاد مقياس الصحة النفسية ودرجته الكلية.مقياس الضغوط النفسية املدرسية  ودرجته ال

مما يعين انه كلما زادت الضغوط املرتبطة بالدراسة انعكس ذلك على صحة الطالب النفسية ، 

 أي اخنفاض مستوى الصحة النفسية لديهم .

 

 

 البعد

 

البيئة 

 املدرسية

 

العالقات 

 اإلجتماعية

 

املناهج 

 املدرسية

الواجبات 

يومية ال

 واألنشطة 

 املصاحبة

 

 االختبارات

 

الدرجة 

 الكلية

 

**1.179-**1.224-1.112-**1.159-1.134-*1.195- الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

*1.113-1.179-1.112-*1.199-*1.199-1.153- فاعل االجتماعياملقدرة على الت

النضج االنفعالي واملقدرة على ضبط 

 النفس

-1.199*-1.133-1.149**-1.129-1.177**-1.171**

املقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات 

 يف أعمال مشبعة

-1.171**-1.149**-1.144**-1.125-1.195-1.141**

**1.214-**1.244-1.111-**1.195-1.151-**1.129- التحرر من األعراض العصابية

*1.111-1.154-1.124-1.123-**1.141-1.113- البعد اإلنساني والقيمي

**1.145-**1.193-*1.199-**1.129-1.149-1.124- تقبل الذات وأوجه القصور العضوية

**1.215-**1.244-1.113-**1.213-*1.114-*1.117- الدرجة الكلية 
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ن تعـرض الفـرد للضـغوط بصـورة     أ( بـ 1941لي )يويفسر الباحث هذه النتيجة يف ضوء مـا أورده  سـ  

ة مع عجـزه عـن مقاومتهـا أو التكيـف معهـا ، أو تكرارهـا واسـتمرارها يصـاب الفـرد بـبعض الـتغريات            مستمر

 الفسيولوجية ، واالضطرابات األمراض النفسية.

بـان إحسـاس الفـرد     1947يف ضـوء مـا توصـل إليـه الزاروس  و فولكمـان      ةجـ النتهـذه  وميكن تفسري       

 . قيمه هلا بأنها باعثة للتهديد واخلطردراكه وتإبالضغوط وأعراضها يتوقف على مدى 

ويف نفــس الســياق أن أعلــى نتــائج ملســتويات االضــطرابات النفســية والعضــوية توجــد لــدى األفــراد    

الــذين يتعرضــون لضــغوط بيئيــة مرتفعــه ،فــالتعرض لألحــداث الضــاغطة لفــرتة طويلــة ومســتمرة يســبب    

اءًا ذلـك فـان العالقـة بـني الضـغوط املرتفعـة       الضيق والتـوتر واالضـطرابات النفسـية والفسـيولوجية ، وبنـ     

وتشـري الكــثري مـن أدبيــات الدراسـة إىل  أن اضــطرابات      والصـحة النفســية عالقـة وطيــدة ومتبادلـة التــأثري .   

 الصحة النفسية ناجتة عن أسباب كثرية بعضها يعود إىل الفرد واآلخر إىل البيئة .

انويــة لســوء مرافــق املدرســة وجتهيزاتهــا بأنهــا باعثــه    ويــرى الباحــث بــان إدراك طالــب املرحلــة الث        

مكانياتـه  للتهديد نتيجة ألنها قد ال تساعده على إشـباع مـا لديـة مـن طاقـات وانهـا ال تسـاهم يف توظيـف إ        

عكس ذلـك سـلبا علـى إحسـاس الفـرد بقيمتـه ويولـد لديـه  الشـعور بعـدم اإلحسـاس             نيـ فواستفادته منها ، 

  باإلشباع والرضا الذاتي .

ويعــزى الباحــث ذلــك ايضــًا إىل إدراك طالــب املرحلــة الثانويــة ملعاملــة املعلمــني والعالقــات مــع                 

الــزمالء بأنهــا مزعجــة وتــؤدي إىل اإلحبــاط والــذي يــنعكس تــأثريه  ســلبا علــى إحساســه بقيمــة كفاءتــه        

تـه لألعمـال بشـكل    وثقته بنفسه ، وقد يؤدي سـوء عالقـة الطالـب مـع أفـراد اجملتمـع املدرسـي إىل عـدم تأدي        

جيـــد ، فانعـــدام املشـــاركة االجيابيـــة بـــني الطـــالب ال ميكـــنهم ذلـــك مـــن توظيـــف طاقـــاتهم وإمكانيـــاتهم  

 واالستفادة منها يف أعمال تعود بالفائدة عليهم . 

بــأن الطــالب الــذين يــرون أنهــم ال حيظــون باحلــب وتقــدير    1971ويتســق ذلــك مــع مــا أورده  ليــزر  

ــالقلق ، ويتــأثر إدراكهــم ألنفســهم ، حبيــث يكونــون صــورة       زمالئهــم يفقــدون الثقــة بأ   نفســهم ويشــعرون ب

سلبية عن ذواتهم ، وذلك على العكس من نظرائهم الذين يشعرون بأنهم موضع حب وتقدير من زمالئهم 

، ويتمتعـــون بصـــداقات كـــبرية ، يظهـــرون اجتاهـــات إجيابيـــة حنـــو دواتهـــم وزمالئهـــم ومدرســـيهم والعمـــل   

 ( . 73:  1994ي ، املدرسي . )الصفط

قــد يشــعره فوعنــدما يــدرك الطالــب بــان زمالئــه  ال يراعــون مشــاعره  وأنهــم ال حيرتمــون حقوقــه     

ــه لذاتــه ممــا يشــعره بعــدم الرضــا عنهــا  ، والــذي قــد يــؤدي إىل           ذلــك  بــالنقص الــذي قــد يــؤثر علــى تقبل

 اخنفاض مؤشر صحته النفسية .

منــاهج املدرســية بأنهــا تتحــدى قــواه وطاقاتــه عــالوة  ورمبــا يكــون إلدراك طالــب املرحلــة الثانويــة لل

علــى إدراكــه لصــعوبتها ومجــود حمتواهــا ، وعــدم مراعاتهــا ملهاراتــه الــيت ميتلكهــا فقــد يشــكل عليــه ذلــك  

انعــدام التــوازن بــني متطلباتهــا وإمكانياتــه يف عــدم مشــاركته   ضــغوطا تــؤدي إىل نفــورة منهــا ، وقــد يظهــر 

 نفعاالت السالبة واالنطواء .االو ة وقد تظهر منه ردود أفعال غري مقبولة ،االجيابية يف األنشطة املدرسي
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ــا           ــارات وأســاليب تقوميه ــان االختب ــة عنــدما يــدركون ب ــة الثانوي ــان طــالب املرحل ويــرى الباحــث ب

 واخلوف من تصحيحها بأنها وسيله للتهديد والرهبة فان ذلك قد يشعرهم بالقلق والتوتر والضيق .

و دراسـة   (2112، ودراسة حمـروس ) ( 1993يجة مع نتائج دراسة أبو سريع وحممد )وتتفق هذه النت 

ــد )  ، ــ ،(2112ودراســـة ســـعيد وحممـ ــة  شـــحات 2114ة الصـــبان ) و دراسـ ــراهيم و دراســـة  ،( 2111) ة( ؛ دراسـ ابـ

ة ( ، واليت توصلت نتائجها اىل االرتباط والتأثري املباشـر للضـغوط النفسـية بصـور    2111س )اروج ( ،2112)

 ى توافق الطالب وصحتهم النفسية .سلبية عل

مـع   املصـاحبة  واألنشـطة  اليوميـة  الواجبـات  لبعد إحصائية ةالدعالقة  وجود عدم  الباحث ويفسر

 عبئــًا ميثــل ال تكليفــات مــن يصــاحبها ومــا للواجبــات الطــالب إدراك أن إىلمعظــم أبعــاد الصــحة النفســية  

 خــالل الواجبـات  مـع  التعامـل  يف كــثرية خـربات  اكتسـبوا  مأنهـ  أن إىل ذلــك يرجـع  وقـد  ، علـيهم  وضـغطاً 

 . األسرة قبل من جتاهها والتشجيع الدعم من قدرا منهم الكثري جيد قد ورمبا ، املاضية السنوات

 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات طالب املرحلة الثانوية من ال الفرض الثالث: 

 جناز األكادميي ودرجاتهم على مقياس الصحة النفسية.عينة الدراسة على مقياس اإل

للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني ابعاد  

مقياس االجناز االكادميي  ودرجته الكلية و أبعاد مقياس الصحة النفسية ودرجته الكلية  و يوضح 

 ( النتائج: 29اجلدول رقم ) 

  (29 جدول )

 الكليةالدرجة االجناز االكادميي  وأبعاد معامل االرتباط بني 

 الكلية الدرجةو أبعاد الصحة النفسية و 

 

 البعد

  التفوق 

 واالمتياز

تفضيل 

مواقف 

 االجناز

الثقة يف 

 النجاق

الكلية الدرجة 

جناز لإل

 االكادميي 

**1.214**1.1721.315**1.251 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

**1.375**1.271**1.393**1.294 املقدرة على التفاعل االجتماعي

*1.199**1.1141.153**1.124 النفسلنضج االنفعالي واملقدرة على ضبط ا

املقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات يف 

 أعمال مشبعة

1.394**1.341**1.374**1.441**

**1.239**1.291 *1.122**1.257 التحرر من األعراض العصابية

**1.341**1.315**1.317**1.249 البعد اإلنساني والقيمي

1.1541.1191.1711.129 تقبل الذات وأوجه القصور العضوية

**1.491**1.475**1.329**1.424 لصحة النفسيةالدرجة الكلية ل

 1,15وجود داللة عند مستوى *              

 1,11لة عند مستوى وجود دال**            
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( وجــود عالقــة إرتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصــائية بــني ابعــاد مقيــاس   29يتضــح مــن اجلــدول )        

االجنــاز االكــادميي  ودرجتــه الكليــة و أبعــاد مقيــاس الصــحة النفســية ودرجتــه الكليــة مــا عــدا بعــد تقبــل      

ذي مل توجـد بينـه وبـني أي بعـد مـن      الذات وأوجه القصور العضـوية مـن ابعـاد مقيـاس الصـحة النفسـية الـ       

 ابعاد مقياس االجناز االكادميي او درجته الكليه أي عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية.

 .لدى الطالب وهذا يعين انه كلما زاد االجناز األكادميي زاد مستوى الصحة النفسية  

أن  1944مـوراي  يـث يـرى   ح أدبيـات الدراسـة   إليـه  أشـارت   يفسر الباحث هـذه النتيجـة يف ضـوء مـا    و

 ( 31:  2117)أبو شقة  ، أصحاب الدافع القوي للنجاق لديهم ثقة اكرب بأنفسهم .

والذي يري بان كفاءة الذات األكادميي ودافعية االجناز تؤدي  1997ندورابايتفق ذلك مع راي و

 .والتقدير االجيابي لذات املتعلم إىل ارتفاع مستوى كفاءة الفرد و ثقته بنفسه 

بــان الســلوك اإلجنــازي للفــرد يعــزى لعوامــل       1941ر ينــ وميكــن تفســري ذلــك يف ضــوء مــا أورده و    

ــة ، حيــ     ــة االنفعالي ــزان االنفعــالي   شخصــية منهــا احلال  ةريثعوامــل الشخصــية املــ  مــن الث أن النضــج واالت

 ( .2111)سامل :  للسلوك واليت تهيأ الطالب لإلجناز والتفوق والتميز .

فانه حياول استخدام  من االجناز الطالب عندما يصل إىل مستوى مرتفع اناىل ذلك  وقد يرجع

أو تطبيق ما تعلمه ، ويتضمن ذلك املهارات اليت اكتسبها جبانب اجتاهاته وميوله مما قد يشعره بدرجه 

 مرتفعه من اإلشباع النفسي حلاجاته .

راته ويسـعى إىل تطويرهـا ،   تحقيق االجناز والتفوق على الزمالء يزيد من تقبل الفرد لذاته وقدف

العالقــات االجتماعيــة ممــا يشــعره بالســعادة والتفــاؤل باملســتقبل ، ممــا    خــالل كمــا يتقبــل اآلخــرين مــن  

يســهم يف تــوفر  قــدر اكــرب مــن الســعادة واالســتقرار النفســي والصــحة النفســية اجليــدة ، حيــث أن ارتفــاع     

جات عالية مـن االجنـاز األكـادميي الـذي يعـد      الصحة النفسية يعد عامال مهما يف سبيل حتقيق الفرد در

      هدفا أساسيا يف العملية الرتبوية .

أن الصــحة النفســية عامــل رئــيس للتفــوق والتحصــيل الدراســي    إىل ( 1997عــودة ومرســي )ويشــري 

والتماســك االجتمــاعي ، فتمتــع الطالــب بصــحة نفســية يســاعده علــى تركيــز االنتبــاه وينمــي دافعتيــه        

 جناز .لإل

)  دراســة عطيــةو، ( 1999دراســة العــدل ) نتــائج الــيت توصــلت إليــه التيجــة مــع اتفقــت هــذه الن وقــد

والــيت اوضــحت أن لإلجنــاز   ،  (2114)نالصــبا ، ( 2114غــازي )، ودراســة امل( 2111)ت ، و دراســة شــوك ( 1997

 ان االنفعالي .اجيابي ومباشر على الصحة النفسية والكفاءة االجتماعية والثبات واالتز األكادميي تأثري

معامـل ارتبـاط   أن  أوضـحت  يت( ، والـ 2115ار)غفالعبـد ذه النتيجة مـع نتيجـة  دراسـات    واختلفت ه

 .ة وغري دالة فضخنمبأنها سياقات الصحة النفسية بي االجناز األكادمي
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راد : ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أف الفرض الرابع

 . عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية املدرسية ترجع ملتغري الصف الدراسي

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار التباين األحادي لتحديد داللة  

الفروق بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط 

 سية ترجع ملتغري الصف الدراسي. وكانت النتائج كالتالي:النفسية املدر

 (  27 جدول )

 نتائج حتليل )التباين( لداللة الفروق ملتوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة 

 الدراسة على مقياس الضغوط النفسية املدرسية ترجع ملتغري الصف الدراسي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات درجات طالب املرحلة  27  يتضح من اجلدول )

 الثانوية من أفراد عينة الدراسة على مقياس الضغوط النفسية املدرسية ترجع ملتغري الصف الدراسي.

لضغوط الدراسة هم الثانوية إىل أن إدراك ويفسر الباحث هذه النتيجة لدى طالب املرحلة     

يتشابهون يف إحساسهم بنوعية الضغوط ، ورمبا تأثرهم قد وأنهم  ،  وتقييمهم هلا كان بنفس الدرجة

  بنفس القدر.بالظروف والضغوط يف احلياة املدرسية  يكون 

جمموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

رجة د

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

 2.711 194. 2 324. البيئة املدرسية

 

.1941 

25.444 425 .191 

29.172 427  

 1211. 2.124 177. 2 154. العالقات االجتماعية

15.333 425 .139 

15.447 427  

 9911. 3711. 127. 2 153. املناهج الدراسية

31.914 425 .172 

31.971 427  

الواجبات اليومية واألنشطة 

 املصاحبة

.129 2 .113 .3351 .7191 

19.341 425 .134 

19.399 427 

 7341. 3191. 117. 2 135. االختبارات

23.941 425 .159 

23.979 427  

الضغوط النفسية املدرسية 

 ككل

.134 2 .117 1.171 .3431 

9.949 425 .119 

9.723 427  
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وإىل خضوع ،  وقد يرجع ذلك إىل التشابه الكبري يف البيئة املدرسية ، وإىل توحد املناهج

واملواصفات اليت تتبعها كل املدارس ، وقد يكون لتقارب املستوى الفكري التنظيمات  االختبارات لعدد من

والثقايف واالقتصادي واالجتماعي للطالب دورا كبريا يف تقييمهم وإدراكهم لضغوط الدراسة بنفس 

 . القدر

اس الفرد بالضغوط يعتمد على إدراكه ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه أدبيات الدراسة بأن إحس     

،  وقياس الفرد إلمكانياته وقدراته يف تعامله مع املوقف أو  وتقديره للموقف بأنه باعث للتهديد أو الضرر

 .دث احل

( اليت اهتمت  2114حممد ) كل من :  مع ما توصلت إليه نتائج دراسةوتتفق هذه النتيجة       

 دراسة ومع، فسية والتحصيل األكادميي لدى طلبة اجلامعة بالسودان بدراسة العالقة بني الضغوط الن

 الثانوية طالب لدى األكادميي بالذات وعالقتها املدرسية النفسية الضغوط تناولت اليت( 2115) سعيد

عدم وجود ، وواليت أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني نوع الضغوط تبعا للفصل الدراسي ،  العامة

 الدراسي .صف لملتغري اتبعا ترجع الضغوط  يف إدراك الطالب ملصادرة إحصائيا فروق دال

( حول العالقة بني إدارة  2111) ةا توصلت إليه نتائج  دراسة  شحاتواختلفت هذه النتيجة مع م     

الذات وضغوط الدراسة لدى طالب الثانوية األزهرية ، واليت أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا 

الدراسة لصاحل بني متوسطات درجات طالب الصف األول وطالب الصف الثاني على مقياس ضغوط 

 . طالب الصف األول

أثر بعض املتغريات (  2114) بدر والدغيماختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج  دراسة  و

الثانوية ، واليت أظهرت طة واملرحلة املتوسلدى طالب  النفسية ضغوط على مصادر ال األسرية واملدرسية 

 السنوات الدراسية األدنى . ا لصاحل طالبضغوط ال يف مستوىنتائجها وجود فروق دالة إحصائيا 

 

: ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية  الفرض اخلامس

 . تغري الصف الدراسيمن أفراد عينة الدراسة على مقياس اإلجناز األكادميي ترجع مل

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار التباين األحادي لتحديد داللة  

الفروق بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة الدراسة على مقياس اإلجناز 

 :  األكادميي ترجع ملتغري الصف الدراسي. وكانت النتائج كالتالي
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 (   24 جدول )

 نتائج حتليل )التباين( لداللة الفروق ملتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على 

 مقياس االجناز األكادميي ترجع ملتغري الصف الدراسي

 

جمموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

7951. 2941. 121. 2 141. بني اجملموعات التفوق واالمتياز

 177. 425 32.599 داخل اجملموعات

  427 32.937 اجملموع الكلي

مواقف تفضيل 

 االجناز

 4341. 4391. 152. 2 115. بني اجملموعات

 193. 425 29.957 داخل اجملموعات

  427 29.792 اجملموع الكلي

 1441. 2.444 221. 2 441. بني اجملموعات يف النجاقالثقة

 144. 425 37.911 داخل اجملموعات

 427 34.141 اجملموع الكلي

اإلجناز 

 األكادميي ككل

 1.331.2991 172. 2 144. بني اجملموعات

 154. 425 23.139 داخل اجملموعات

  427 23.143 اجملموع الكلي

وسطات درجات طالب املرحلة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملت 24 يتضح من اجلدول )

  الثانوية من أفراد عينة الدراسة على مقياس اإلجناز األكادميي ترجع ملتغري الصف الدراسي.

ويفسر الباحث هذه النتيجة يف ضوء اإلطار النظري وذلك من خالل ما أشار إليه اتكنسون          

، واحلاجة إىل جتنب الفشل يف  اقبأن االجناز مرتبط بشكل مباشر باحلاجة إىل حتقيق النج 1995

 االجناز ميل واقعي يرتبط باهتمام الفرد بأداء األعمال بدقة . وأن،  ل اليت ترتبط بالعمل املدرسي األعما

إىل أن توجه األفراد حنو حتقيق هدف أو غاية أو  2111ويف نفس اإلطار ما أشار إليه بنرتش        

 (.2111) سامل ،  أداء املهام اليت يكلفون بها . اجناز يعرب عن أغراضهم وأسبابهم عند

عدم وجود فروق بني طالب املرحلة الثانوية يف االجناز األكادميي تبعا للصف  يفسر الباحثو

الدراسي إىل أن املرحلة الثانوية رمبا قد تكون أشبه مبضمار املتسابقني ، فهي جمال للتنافس والتفوق 

لب الصف األول الثانوي للتفوق والتميز ليظفر بااللتحاق بالتخصص والتميز واالجناز ، فقد يسعى طا

الذي يرغبه يف الصف الذي يليه ، وطالب الصف الثاني يسعى للحصول على أعلى الدرجات الرتباط 

ذلك مبعدله الرتاكمي املرتبط مبعدل شهادة املرحلة ، اما طالب الصف الثالث ثانوي فيكون دأبه حنو 

 حملاولة ضمان احلصول على مقعد يف اجلامعة يف التخصص الذي يرغبه . االجناز األكادميي
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ومن خالل هذا السياق ميكننا القول بأن حتقيق االجناز األكادميي مرتبط بشكل مباشر  

 باملهمة واحلاجة لتحقيق التميز واالجناز الدراسي .

فسية الدراسية الضغوط النحول ( 2115وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سعيد)      

واليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة بني الثانوية وعالقتها مبفهوم الذات األكادميي لدى طالب 

   .الدراسي ترجع ملتغري الصف يف مفهوم الذات األكادميي الطالب 

 

الفرض السادس: ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من 

 . اد عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية ترجع ملتغري الصف الدراسيأفر

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار التباين األحادي لتحديد داللة الفروق بني 

متوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية ترجع 

 لدراسي. وكانت النتائج كالتالي :ا ملتغري الصف

 ( 29جدول )

 نتائج حتليل )التباين( لداللة الفروق ملتوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية 

 من أفراد عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية ترجع ملتغري الصف الدراسي

 

جمموع  مصدر التباين البعد

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف()

الداللة 

 اإلحصائية

7211. 3271. 113. 2 127. بني اجملموعات الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 141. 425 17.541 داخل اجملموعات

  427 17.594 اجملموع الكلي

 1421. 1.712 191. 2 122. بني اجملموعات املقدرة على التفاعل االجتماعي

 139. 425 15.119 داخل اجملموعات

  427 15.241 اجملموع الكلي

النضج االنفعالي واملقدرة على 

 ضبط النفس

 2491. 1.417 145. 2 149. بني اجملموعات

 132. 425 13.511 داخل اجملموعات

  427 13.599 اجملموع الكلي

املقدرة على توظيف الطاقات 

 واإلمكانات يف أعمال مشبعة

 *1141. 4.322 144. 2 295. بني اجملموعات

 134. 425 14.525 داخل اجملموعات

  427 14.421 اجملموع الكلي

 3311. 1.111 141. 2 179. بني اجملموعات التحرر من األعراض العصابية

 139.  425 15.191 داخل اجملموعات

  427 15.271 اجملموع الكلي
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 1941. 2.792 199. 2 194. بني اجملموعات البعد اإلنساني والقيمي

 139. 425 15.211 داخل اجملموعات

  427 15.414 اجملموع الكلي

تقبل الذات وأوجه القصور 

 العضوية

 5421. 5421. 117. 2 134. بني اجملموعات

 131. 425 13.291 داخل اجملموعات

  427 13.324 اجملموع الكلي

 *1271. 3.933 139. 2 173. بني اجملموعات الصحة النفسية ككل

 111. 425 4.295 داخل اجملموعات

  427 4.334 اجملموع الكلي

 ( 1,15 ≥داللة *) دالة عند مستوى ال                 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتوسطات درجات طالب املرحلة الثانوية من  29 يتضح من اجلدول )

حة النفسية ككل ويف حمور املقدرة على توظيف الطاقات أفراد عينة الدراسة على مقياس الص

 قامونظرا لوجود معنوية يف اختبار التباين  واإلمكانات يف أعمال مشبعة ترجع ملتغري الصف الدراسي. 

 (    31)رقم اجلدول من ذلك ويتضح ، الفروق لداللة شيفية اختبار بإجراء الباحث

   ( 31جدول )

 النفسية الصحة مقياس على عينةالدراسة أفراد من الثانوية املرحلة طالب درجات ملتوسطات الفروق داللة ةملعرف شيفية اختبار نتائج

 الدراسي الصف ملتغري ترجع

 

 1,15وجود داللة عند مستوى  *

 

 

 البعد

 

 

 الصف

 

 الفرق بني املتوسطات

 

اخلطأ 

 املعياري

 

احتمال 

 املعنوية

فرتة الثقة للفروق بني 

 %95املتوسطات بدرجة ثقة 

 األعلى األدنى

 

 املقدرة على توظيف

 الطاقات واإلمكانات

 يف أعمال مشبعة

 5162.- 5.1121- 251. 22120. 5.25260-()  * الثاني الثانوي األول الثانوي

 5212. 5.1521- 525. 22121. 11510.- الثالث الثانوي

 5.1121 5162. 251. 22120. 5.25260() * األول الثانوي الثاني الثانوي

 5.5251 2212.- 111. 25016. 22202. ثالث الثانويال

 5.1521 5212.- 525. 22121. 11510. األول الثانوي الثالث الثانوي

 2212. 5.5251- 111. 25016. 22202.- الثاني الثانوي

 

 الصحة النفسية

 ككل

 0110.- 1.1112- 222. 5.20505 -3.51291() * الثاني الثانوي األول الثانوي

 5.1561 2.1165- 262. 5.01221 5.10211- الثالث الثانوي

 1.1112 0110. 222. 5.20505 3.51291() * األول الثانوي الثاني الثانوي

 2.6222 6012.- 021. 5.51112 5.61165 الثالث الثانوي

 2.1165 5.1561- 262. 5.01221 5.10211 األول الثانوي الثالث الثانوي

 6012. 2.6222- 021. 5.51112 5.61165- لثانويالثاني ا
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( وجود اختالف ذي دالله إحصائية يف متوسطات درجات طالب  31 يتبني لنا من اجلدول )

املرحلة الثانوية من أفراد عينة الدراسة حملور املقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات يف أعمال مشبعة 

الصف األول الثانوي وطالب الصف الثاني الثانوي )ألن قيمة احتمال املعنوية هنا تساوي  بني طالب

( لصاحل طالب الصف الثاني الثانوي ، وجود اختالف ذي دالله إحصائية يف متوسطات درجات 1,115

 طالب املرحلة الثانوية من أفراد عينة الدراسة ملقياس الصحة النفسية ككل بني طالب الصف األول

( لصاحل طالب 1,131الثانوي وطالب الصف الثاني الثانوي )ألن قيمة احتمال املعنوية هنا تساوي 

 الصف الثاني الثانوي .

النتيجة يف ضوء ما أشارت إليه أدبيات الدراسة بأن الطالب األكرب أكثر  هذه ويفسر الباحث

فتحا يف التعبري عن املظاهر قدرة على التوافق مع املتغريات الشخصية واملدرسية وبأنهم أكثر ت

مما يشكل عبئا أكرب عليهم  ، االنفعالية وبأن الطالب اجلدد أكثر معاناة وإدراك من الضغوط املدرسية

يؤدي إىل اخنفاض صحتهم النفسية ورمبا يقل  ، والذي مما قد ينعكس سلبا على صحتهم النفسية 

مر الذي قد يؤدي إىل عدم الشعور بالرضا سعيهم إىل االستفادة مما لديهم من طاقات وإمكانات األ

  واإلشباع للحاجات.

إىل أن طالب الصفوف األعلى قد اكتسبوا خربات سابقة يف هذه أيضًا ويفسر الباحث هذه النتيجة  

املرحلة مما أكسبهم أفضلية يف مواجهة الضغوط املدرسية وقدرا أكرب يف التعامل مع اآلخرين وتكيفا 

 ملناهج مما قد يساعدهم يف توظيف طاقاتهم وإمكانياتهم وحتقيق االستفادة منها ،أعلى مع األنظمة وا

 مما قد يشعرهم مبزيد من الرضا واإلشباع حلاجاتهم .

ــر و الـــدغيم )      ــة عمـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ ــربعض  2114وتتفـ ــة أثـ ( والـــيت هـــدفت معرفـ

لـــدى طـــالب املرحلـــة املتوســـطة والثانويـــة  املـــتغريات األســـرية واملدرســـية علـــى مصـــادر الضـــغوط النفســـية  

بالكويت ، واليت كانت أهم نتائجها أن مسـتوى الضـغوط يكـون أعلـى لـدى الطـالب يف السـنوات الدراسـية         

  . األدنى

ــاً  ــق ايضـ ــة   وتتفـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــرون )  هـ ــبان وآخـ ــت ( 2114الصـ ــكالت  الـــيت تناولـ مشـ

بكليـة الرتبيـة مبكـة     لـدى الطالبـات  التحصـيل الدراسـي ،   الطالبات وعالقتها مبؤشـرات الصـحة النفسـية و   

بــني الفــرقتني يف مؤشــرات الصــحة النفســية  إحصــائيةفــروق ذات داللــة  جــودووالــيت توصــلت اىل  املكرمــة ، 

 .لصاحل الفرقة الرابعة ، األوىل والرابعة 
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الضغوط النفسية توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطات درجات مرتفعي ال الفرض السابع: 

 . وبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية املدرسية على مقياس اإلجناز األكادميي

 

قام الباحث بإجراء اختبار )ت( لتحديد داللة الفروق بني  للتحقق من صحة هذا الفرض 

متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية وبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية 

 (   : 31 ويبني ذلك اجلدول رقم )سية على مقياس اإلجناز األكادميي. املدر

 ( 31  جدول )

 نتائج حتليل )ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية وبني متوسطات

 درجات منخفضي الضغوط النفسية املدرسية على مقياس اإلجناز األكادميي

درجة الضغوط  البعد

 النفسية

ط درجة مقياس متوس

 اإلجناز األكادميي

االحنراف 

 املعياري

الداللة  قيمة )ت( العدد

 اإلحصائية

 

 التفوق و االمتياز

**1.11 3.591 3.51492 27.34 منخفضي الضغوط 

 99 3.491 14.91 مرتفعي الضغوط 

 

 تفضيل مواقف اإلجناز

**1.11 2.994 92 5.357 53.41 منخفضي الضغوط 

 99 9.794 42.22 غوط مرتفعي الض

 

 الثقة يف النجاق

غيردالة 1.559 92 3.919 22.49 منخفضي الضغوط 

 احصائيا 
 99 4.197 22.19 مرتفعي الضغوط 

مقياس اإلجناز 

 األكادميي ككل

**1.11 3.173 92 11.772 114.13 منخفضي الضغوط 

 99 12.997 42.44 مرتفعي الضغوط 

 1,11وجود داللة عند مستوى  **               

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية حملور التفوق واالمتياز بني متوسطات 13 يتضح من اجلدول )

( لصاحل 14,91( وبني متوسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )27.34درجات منخفضي الضغوط املدرسية )

داللة إحصائية حملور تفضيل  منخفضي الضغوط املدرسية. وكذلك يتضح من اجلدول وجود فروق ذات

( وبني متوسطات مرتفعي 53,41مواقف اإلجناز بني متوسطات درجات منخفضي الضغوط املدرسية )

منخفضي الضغوط املدرسية . وفروق ذات داللة إحصائية ملقياس  ( لصاحل42,22الضغوط املدرسية )

( وبني 114,13ية )م=اإلجناز األكادميي ككل بني متوسطات درجات منخفضي الضغوط املدرس

 ( لصاحل منخفضي الضغوط املدرسية.42,44متوسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )

أن الطالب منخفضي الضغوط النفسية املدرسية كان اجنازهم األكادميي ومتيزهم  يعينوهذا 

رتفعي الضغوط وتفضيلهم للمواقف االجنازيه وسعيهم للتفوق على زمالئهم أعلى من الطالب م

 .ية املدرسية النفس

ويفسر الباحث هذه النتائج من خالل ما ورد يف  اإلطار النظري يف ضوء ما ذكره سيليجمان       

وإدراك الفرد  بان الشعوربالعجز واليأس يؤدي إىل عدم الرغبة والتفوق وإمتام املهام الصعبة 1941
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جز وعدم السيطرة على املوقف لألحداث وتقوميه هلا بأنها ضاغطة ميثل تهديدا له عندما يشعره بالع

الضاغط وعدم حماولة االستجابة يف كل املواقف اجلديدة ، وقد يفشل يف جتنب آثار الضغوط النفسية 

 ، ويصل إىل مرحلة اإلجهاد وبالتالي يقل نشاطه نتيجة شعوره الذاتي بالضغوط .

 مقلل من امتالكه ب قدالمستوى الضغوط لدى الط ان ارتفاعهذه النتيجة اىل الباحث  يفسر      

على االستذكار اجليد واحلفظ واملثابرة والقدرة على التعامل مع املواد الدراسية أو املهام  مأو قدراته

الطالب الفشل وعدم النجاق ال جيعله يتصور سوى الفشل مما جيعل ع توقو قد يكون األكادميية ، 

 اجنازه و تفوقه غري حمتمل احلدوث .

يؤدي الضغط النفسي املرتفع ما ورد يف أدبيات الدراسة بأن هذه النتيجة يف ضوء وميكن تفسري      

اضطراب االنتباه والرتكيز وسوء التنظيم وتداخل األفكار وسرعه النسيان ، والتشويش العقلي وان  اىل

 .السلبية كاإلحباط واالنسحاب الناجم عن الضغط يؤدي إىل غياب الشعور باالجناز والتفوق املشاعر

( : بان للبيئة املدرسية السلبية 1942وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما ذكره جونسون ) 

دالالت تبدو يف عدم اجناز الطالب لألعمال املدرسية واخنفاض مستوى الطموق لدية ورفض التعلم 

 والتعاون يف األعمال املرتبطة باملدرسة .

الضغوط املدرسية املرتفعة  متعددة  عالأف( بان ردود 1943ويؤكد ذلك ما ذكره أبو حطب) 

 منها اخنفاض معدل التحصيل واالجناز .

بان االجناز األكادميي للفرد وان جناق الفرد أو  1941وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه وينر 

فشل املتعلم يف املهام األكادميية يعزى إىل عوامل ذاتية كجهده املبذول أو لعوامل مصدرها خارجي 

) عب حتكمه فيها مثل سوء العالقة  مع أفراد اجملتمع املدرسي وصعوبة املناهج الدراسية واالختبارات .يص

 ( . 2111سامل ، 

ويرى الباحث بأنه كلما اخنفضت ضغوط الدراسة كان الطالب أكثر توجها حنو التعلم 

 وأكثر ميال لالستمرار يف االجتهاد واملثابرة يف مواجهة الصعاب والعقبات .

( بان القليل من الضغوط 1999( ، وغريب )1994وميكن تفسري ذلك يف ضوء ما ذكره  فانتانا )

للطاقه وهو مطلب ضروري حينما يكون  ًايعد أمرا مطلوبا لزيادة االستثارة والدافعية حيث يعترب جمدد

 متوازنا بني املتطلبات والطاقات.

( حول العوامل املؤثرة على مستوى 1941وتتفق هذه النتيجة ضمنيا مع دراسة أبو ناهيه )

الطموق األكادميي لدى طالب املرحلة الثانوية واليت توصلت لدى وجود فروق بني التالميذ يف مستوى 

 . ألكادميي لصاحل مرتفعي التوافق الطموق ا

( عن عالقة الدافع لالجناز والتواد مبستوى الضغط النفسي واليت 1995مع دراسة منشار )و

وجود فروق يف الدافع لالجناز بني الطالب ذوي الضغط املرتفع والطالب ذوي الضغط توصلت إىل 

 املنخفض لصاحل الطالب ذوي الضغط املنخفض .
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( اليت توصلت إىل عدم وجود  فروق دالة بـني  1999واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العدل )

 . لنفسيةالطالب يف التحصيل الدراسي بني مرتفعي ومنخفضي الضغوط ا

 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط ال:  الفرض الثامن

النفسية وبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية املدرسية على مقياس الصحة 

 . النفسية

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار )ت( لتحديد داللة الفروق بني  

درجات مرتفعي الضغوط النفسية وبني متوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية  متوسطات

 : املدرسية على مقياس الصحة النفسية. وكانت النتائج كالتالي

 (  32 جدول )

 نتائج حتليل )ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط النفسية وبني متوسطات 

 درسية على مقياس الصحة النفسيةدرجات منخفضي الضغوط النفسية امل

 1,11وجود داللة عند مستوى **

( وجود فروق ذات داللة إحصائية حملور الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس 32يتضح من اجلدول )        

 املدرسية ( وبني متوسطات مرتفعي الضغوط11,51بني متوسطات درجات منخفضي الضغوط املدرسية )

الضغوط املدرسية. وكذلك يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة (  لصاحل منخفضي 9,12)

 

 البعد

 

 درجة الضغوط النفسية

 املدرسية

متوسط درجة مقياس 

 الصحة النفسية

االحنراف 

 املعياري

 

العد

 د

 

 قيمة )ت(

 

الداللة 

 اإلحصائية

 **4.41 2.924 22 23..2 14.54 منخفضي الضغوط  الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 22 2.2.5 2.42 مرتفعي الضغوط 

غير دالة  4.422 22 2.299 14.21 منخفضي الضغوط  املقدرة على التفاعل االجتماعي

 احصائيا  
 22 2.314 14.54 مرتفعي الضغوط 

النضج االنفعالي واملقدرة على 

 ضبط النفس

 **4.41 3.433 22 .2.22 9.33 منخفضي الضغوط 

 22 2.343 .4.9 مرتفعي الضغوط 

الطاقات املقدرة على توظيف 

 واإلمكانات يف أعمال مشبعة

غير دالة  4.224 22 2.225 14.35 منخفضي الضغوط 

 احصائيا  
 22 44..2 .9.9 مرتفعي الضغوط 

 **4.41 92..3 22 2.213 14.55 منخفضي الضغوط  التحرر من األعراض العصابية

 22 2.255 1..5 مرتفعي الضغوط 

غير دالة  1.441 22 2.541 11.14 الضغوط منخفضي  البعد اإلنساني والقيمي

 احصائيا  
 22 2.223 14.42 مرتفعي الضغوط 

 **4.41 .4.25 22 93..2 14.43 منخفضي الضغوط  تقبل الذات وأوجه القصور

 22 2.421 5.15 مرتفعي الضغوط 

 **4.41 3.454 22 11.221 22.52 منخفضي الضغوط  مقياس الصحة النفسية ككل

 22 9.2.2 2..52 فعي الضغوط مرت
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إحصائية حملور النضج االنفعالي واملقدرة على ضبط النفس بني متوسطات درجات منخفضي الضغوط 

لصاحل منخفضي الضغوط املدرسية .  (4,94( وبني متوسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )9,33املدرسية )

حملور التحرر من األعراض العصابية بني متوسطات درجات منخفضي  وفروق ذات داللة إحصائية

( لصاحل منخفضي الضغوط 5,41( وبني متوسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )11,55الضغوط املدرسية )

املدرسية وفروق ذات داللة إحصائية حملور تقبل الذات وأوجه القصور بني متوسطات درجات منخفضي 

(  لصاحل منخفضي 5,15( وبني متوسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )11,13الضغوط املدرسية )

الضغوط املدرسية وفروق ذات داللة إحصائية ملقياس الصحة النفسية ككل بني متوسطات درجات 

(  لصاحل 52,49وسطات مرتفعي الضغوط املدرسية )( وبني مت72,57منخفضي الضغوط املدرسية )

 منخفضي الضغوط املدرسية.

يف الشــعور بالكفــاءة والثقــة بــالنفس لصــاحل الطــالب     إحصــائيًاوجــود فــروق دالة باحــث ال ويفســر

( بـــأن تعـــرض الفـــرد  1941مـــا أورده ســـيلي  ) اإلطـــار النظـــري  مـــن خـــالل  يف ضـــوءمنخفضـــي الضـــغوط  

وأن ، للضغوط باستمرار مع ضعف مقاومته هلا عند تكرارها فإنـه يصـاب باالكتئـاب واألمـراض النفسـية      

دما يتجــاوز مســتوياته املتوســطة الــيت أعلــى مســتوياته فإنــه يســتنزف الطاقــة النفســية للفــرد   الضــغط عنــ

ــاط ،ومــن خــالل ذلــك فــإن العالقــة مــا بــني الضــغوط             ــا للصــراعات وفقــدان القيمــة واإلحب ويرتكــه نهب

  والصحة النفسية هي عالقة وطيدة ومعقدة ومتبادلة التأثري.

يف حمـور القـدرة علـى توظيـف الطاقـات واإلمكانـات يف       ًا فروق دالة احصـائي الباحث وجود  ويفسر 

مـا توصـل    ل وذلـك مـن خـال   اإلطـار النظـري    يف ضـوء  لصاحل الطالب منخفضي الضغوط أعمال مشبعة 

( بـأن األحـداث تـؤدي إىل الضـغط وأن إحسـاس الفـرد بالضـغوط وأعراضـها         1947إليه الزاروس وفولكمان ) 

ب املرحلـة الثانويـة للضـغوط املدرسـية وراء     الفقـد يكـون تعـرض طـ    ،  قف على إدراك الفرد وتقييمـه هلـا  يتو

بالغــة الطــالب يف مل نتيجــة النفســية ، وقــد تكــون زيــادة االضــطرابات النفســية    ماخنفــاض مســتوى صــحته 

وقـد يكـون ذلـك الفتقـادهم الـدعم واملسـاندة مـن         معبئا بالنسـبة هلـ   أنها تشكل وإدراك الضغوط املدرسية 

 . م أو زمالئهم أو الخنفاض تقدير الذات لدى بعضهمأسرهم أو معلميه

أن الفــرد املتمتــع بالصــحة النفســية يســعى دائمــا إىل حتقيــق الــذات    اىل ( 2117الزبيــدي ) يشــري و

 وتقديرها واستغالل القدرات والتقبل املوضوعي هلا .

ب لصاحل تقبل الذات وأوجه القصور بني الطاليف وجود فروق دالة احصائيًا الباحث  ويفسر  

أن الضغط ينشأ عندما يشعر الفرد ب ةأدبيات الدراساىل ما أشارت اليه  الضغوط  منخفضيالطالب 

 بالنقص وعدم القدرة على الوفاء باملتطلبات البيئية ، أي أن متطلبات البيئة تفوق إمكانياته . 

الطالب لصاحل  التحرر من األعراض العصابية بنييف وجود فروق دالة احصائيًا الباحث  ويفسر

لديه   تهديدًا ، قد تكونله  بضغط بأنه ال يسبلل هقيمتالفرد الذي يكون   اىل أن ، منخفضي الضغوط 

دون أن ، والتفاعل باجيابية مع اآلخرين رعاية مصاحله والقدرة على مواصلة النمو والتطور الذاتي ، 

 . تهم ميس حري
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بني الطالب   حمور البعد اإلنساني والقيمي يفوجود فروق دالة احصائيًا  الباحث عدم ويفسر

أدبيات الدراسة بأن حتديد السواء وغري السواء إليه ويف ضوء ما أشارت مرتفعي ومنخفضي الضغوط 

 مبدى التزام الفرد باملعايري والقيم االجتماعية. يعتمد

لهم يراعون الباحث هذه النتيجة إىل أن الذي يوجه سلوك طالب املرحلة الثانوية وجيع وويعز

مشاعر اآلخرين هو ما يفرضه ديننا اإلسالمي بتعاليمه السمحاء، إضافة إىل وعيهم الكامل بأن القيم 

 االجتماعية ومعايري اجملتمع تعترب من العوامل املهمة يف احلكم على سلوكياتهم .

بني   ي املقدرة على التفاعل االجتماعيف حمور وجود فروق دالة احصائيًا  الباحث عدم ويفسر

الطالب مرتفعي ومنخفضي الضغوط اىل ما أشارت إليه أدبيات الدراسة بأن الفرد كائن عقالني 

اجتماعي  ، متعاون ، وميكن الوثوق به ، وان األفراد لديهم إمكانية أن يتعايشوا وخيربوا عن وعي العوامل 

 . الضروري اإلميان بقيمة اإلنسان اليت تسهم يف عدم توافقهم . وأنه من 

ويرى الباحث بأن طالب املرحلة الثانوية ويف هذه املرحلة العمرية يسعى إىل االستقاللية 

 استغاللؤدي وظائفه النفسية الوفاء مبهماتها يف عدد من املظاهر منها توالتحرر من القيود، فقد 

يسهم يف شعوره  الطاقات واالستفادة من اإلمكانيات اليت لديه فيما يعود عليه بالنفع والفائدة مما قد

 .بالرضا واإلشباع الذاتي 

( بأن الفرد متوافقًا نفسيًا )شخصيًا وانفعاليًا واجتماعيًا مع 2111زهران ) ويف هذا اإلطار يؤكد 

نفسه ومع بيئته( ويشعر بالسعادة مع نفسه ، ومع اآلخرين ، ويكون قادرًا على حتقيق ذاته واستغالل 

كن ، ويكون قادرًا على مواجهة مطالب احلياة ، وتكون شخصيته قدراته وإمكاناته إىل أقصى حد مم

 متكاملة سوية ، ويكون سلوكه عاديًا ، ويكون حسن اخللق حبيث يعيش يف سالمة وسالم" . 

( حول دور املساندة االجتماعيـة كمـتغري   2119وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة دياب )

والصــحة النفســية للمــراهقني والــيت توصــلت إىل وجــود فــروق يف الصــحة   وســيط بــني األحــداث الضــاغطة

 . النفسية لصاحل املراهقني منخفضي األحداث الضاغطة

 

سية املدرسية على كل من االجناز األكادميي السليب للضغوط النف يفسر الباحث التأثري

اىل ارتفاع مستوى ادراكهم وتقييمهم للضغوط  املدرسية والصحة النفسية لطالب املرحلة الثانوية ، 

واليت تتمثل يف املناهج اململة واجلامدة ، ورهبة االختبارات ، واالنزعج واالحباط من سوء العالقات مع 

سلبية البيئة املدرسية .أفراد اجملتمع املدرسي ، واملعاناة من 
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نها مهددة هلم ، وتشعرهم بالضيق والتوتر وتقييم أفراد عينة الدراسة لتلك الضغوط بأفإدراك 

والقلق قد أدى اىل االخنفاض يف مستوى الثقة يف حتقيق التميز والتفوق واإلجناز األكادميي لديهم ، 

وكذلك أدت اىل الشعور باخنفاض كفاءتهم وثقتهم ألنفسهم ، وظهور نوع من الضعف يف التعامل 

فادة من مما لديهم من امكانات وظهور بعض االضطرابات اإلجيابي مع اآلخرين والتفاعل معهم واالست

وعدم الشعور باالشباع والرضا الذاتي .

ويرى الباحث أن التأثري االجيابي لإلجناز األكادميي على مستوى الصحة النفسية لدى أفراد        

نة املتميزة فتحقيق املكاعلى بذل أقصى جهد ممكن ،  د يتحدد من خالل قدرة الطالبعينة الدراسة ق

أكادمييًا بني الزمالء ، قد يكون مثنها الرغبة املستمرة واالستعداد العالي متبوعًا بالتخطيط السليم 

 للوصول للتفوق واإلجناز.

فقد يكون اعتقاد الطالب وإدراكه الذاتي لقدراته ومهارته اليت متكنه من االجناز للمهام        

أساليب املواجهة والتصدي للضغوط ، مما قد يسهم يف ارتفاع التحصيليه ، رمبا تساعده على حتسني 

شعوره بكفاءته وثقته بنفسه وتقديره لذاته ، وحتقيق بعض مما لديه من طاقات يف ما يعود عليه 

 بالفائدة ، وزيادة قدرته على التعامل واملشاركة االجيابية مع اآلخرين .

األكـادميي ومسـتوى الصـحة النفسـية ، ميكـن أن       ازفهذه العالقـة االجيابيـة الـيت بـدت بـني اإلجنـ           

تعــزى اىل التكامــل بــني قــدرات الطالــب العقليــة وتوجههــا حنــو الــدافع االجنــازي وبــني مساتــه الشخصــية      

  .جنازي والعوامل النفسية اليت ُتشكل ذلك السلوك اإل

وإجنـازه ،  اليتـه  عامل مهم ورئيسي يساهم يف زيادة  فعللطالب الصحة النفسية وميكن القول بأن 

تفكريه  ، فارتفـاع مسـتوى الصـحة النفسـية يـؤدي إىل       وطرقوانفعاالته  سلوكياته يظهر على قدفذلك  

ــة واإلجنــاز ، ممــا     زيــادة الــيت يتعــرض هلــا    يف ختطــي الفــرد للصــعوبات والضــغوط    يســاعدمعــدل الدافعي

 سلبياته . وبالتالي  تقل
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لدى بلغ مستوى كل من الضغوط النفسية املدرسية و اإلجناز األكادميي والصحة النفسية  .1

لكل  املتوسط العام يث بلغح ،   درجة متوسطةب أفراد عينة الدراسة من طالب املرحلة الثانوية

ة وللصحة النفسي ( ،  92,19( ، ولإلجناز األكادميي )  121 ، 49) املدرسية لضغوط النفسيةلمن 

  (91,11 . ) 

( بني درجات 1,11و ) ( 1,15توجد عالقة ارتباطيه سالبة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى ) .2

الدرجة  –ية ( واإلجناز األكادميي ) األبعاد الدرجة الكل –الضغوط النفسية املدرسية ) األبعاد 

 .الكلية ( لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث 

( بني درجات 1,11( و ) 1,15توجد عالقة ارتباطيه سالبة عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى ) .3

الدرجة  –الدرجة الكلية ( والصحة النفسية  ) األبعاد  –الضغوط النفسية املدرسية ) األبعاد 

 الكلية ( لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة الليث .

( بني درجات اإلجناز 1,11) و ( 1,15توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) .4

الدرجة الكلية ( لدى طالب  –) األبعاد ( والصحة النفسيةالدرجة الكلية-األبعاد )األكادميي 

  .لليثاملرحلة الثانوية مبحافظة ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الضغوط النفسية املدرسية و اإلجناز األكادميي  .5

 بني أفراد عينة الدراسة ترجع ملتغري الصف الدراسي .

ككل ويف ُبعد املقدرة ( يف الصحة النفسية 1,15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9

بني طالب الصف األول ثانوي وطالب الصف أعمال مشبعة   على توظيف الطاقات واإلمكانات يف

 الثاني ثانوي  لصاحل طالب الصف الثاني الثانوي  .

( بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط 1,11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .7

يف اإلجناز منخفضي الضغوط النفسية املدرسية النفسية املدرسية ومتوسطات درجات 

 .ميي لصاحل منخفضي الضغوط النفسية املدرسية األكاد

( بني متوسطات درجات مرتفعي الضغوط 1,11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4

النفسية املدرسية ومتوسطات درجات منخفضي الضغوط النفسية املدرسية  يف الصحة النفسية 

 .منخفضي الضغوط النفسية املدرسية لصاحل 
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 يف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية  فإن الباحث يوصي مبا يلي :

االهتمام مبصادر الضغوط النفسية املدرسية كما كشفتها الدراسة احلالية من خالل  .1

مناسبة مبا يكفل جتنب األعباء اليت ترتتب على ضغوط اجملال  إرشاديةإعداد برامج 

 املدرسي .

ل املبكر من أجل حل مشكالت الطالب وضغوط الدراسة الواقعة عليهم االهتمام بالتدخ .2

 ليتسنى هلم التمتع بصحة نفسية سليمة .

كادميي من خالل الربامج احملفزة لزيادة سعي االهتمام برفع مستوى اإلجناز األ  .3

 األكادميية .يف التوجه حنو املهام  الطالب وزيادة رغبتهم 

نظرًا ألن الدراسة احلالية أوضحت أن الضغوط النفسية املدرسية تؤثر بشكل سليب عل تفوق 

فإن واستكمااًل للجهد الذي بدأته الدراسة احلالية ،  جناز الطالب وعلى صحتهم النفسيةوإ

الباحث يقرتق إجراء دراسات ميدانية تتناول الضغوط النفسية املدرسية يف عالقتها يف جوانب 

 تعددة لشخصية الطالب .م

 املقرتحة يف هذا الصدد ما يلي : والبحوث  ومن الدراسات 

 .ثانوية وحاجاتهم لإلرشاد النفسي إجراء دراسة بعنوان الضغوط النفسية لدى طالب املرحلة ال .1

 فسية لدى طالب املرحلة الثانوية.إجراء دراسة بعنوان برنامج مقرتق للتخفيف من الضغوط الن .2

لطالب  والصحة النفسية سة بعنوان برنامج مقرتق لرفع مستوى اإلجناز األكادمييإجراء درا .3

 املرحلة الثانوية .

 ية وعالقتها باإلجناز األكادميي.وإجراء دراسة بعنوان الصالبة النفسية لدى طالب املرحلة الثان .4
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 القرآن الكريم  .1

 احلديث الشريف  .2

 

 : 

( . علم النفس : أسسه ومعامل دراساته ،  دار العلوم 2113إبراهيم ، عبد الستار وإبراهيم ، رضوى ) .3

 : الرياض .

راسة عالقة عوامل الضبط املدرسي وعالقتها بضغوط الد. ( 1993إبراهيم ، لطفي عبد الباسط  ) .4

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية احلكومية واخلاصة . حولية كلية الرتبية ، جامعة قطر ، عدد 

 . 1994سنة 11

ضغوط البيئة املدرسية كما يدركها تالميذ املعاهد االبتدائية . ( 2112إبراهيم ، مدحت مسري) .5

ت العليا للطفولة ، وعالقتها بتوافقهم النفسي . رسالة ماجستري غري منشورة ، معهد الدراسا

 جامعة عني مشس .

( . دافعية االجناز ) دراسة تنموية ( ، مكتبة النهضة العربية : 2117أبو شقة ، سعدة امحد ) .1

 القاهرة .

( . التنبؤ مبستوى التحصيل الدراسي من خالل عالقته بعوامل 1993أبو مسلم ، حممود امحد ) .2

 23لإلجناز لدى طالب كلية الرتبية باملنصورة . عدد اإلجناز حنو التعلم الذاتي وأبعاد الدافعية 

 .1993سبتمرب 

دراسة لبعض العوامل املؤثرة على مستوى الطموق . ( 1941أبو ناهية ، صالق الدين حممد ) .3

 األكادميي ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس .

 : القاهرة . ( . القدرات العقلية . مكتبة األجنلو1943حطب ، فؤاد )أبو .4

 القدرات العقلية . مكتبة األجنلو : القاهرة .. ( 1944أبوحطب ، فؤاد ) .5

 علم النفس الرتبوي ، مكتبة األجنلو : القاهرة . .(1943حطب ، فؤاد و صادق ، آمال )أبو .9

(. الضغوط النفسية املدرسية كما يدركها تالميذ  1945أبوزيد ، سعاد حممد عبدالغين  ) .7

 منشورة . كلية البنات ، جامعة عني مشس . ائية ، رسالة ماجستري غرياملدرسة االبتد

الضغط النفسي وعالقته بالتوافق لدى طالب . ( 1993أبوسريع ، رضا و حممد ، رمضان ) .4

 .31 -2، ص ص  1993اجلامعة ، جملة كلية الرتبية ببنها ، يناير
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املعاملة الوالدية والدافع  الغش الدراسي وعالقته بأساليب. ( 1991امحد ، زكريا توفيق ) .9

املؤمتر السنوي الرابع للطفل  -اإلجناز والتخصص الدراسي لدى طلبة كليات إعداد املعلمني 

 . 3( جملد  21املصري ) الطفل املصري وحتديات القرن 

التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم االسالمية الرتبوية ، رسالة  (.2111أمحد ، علي عبد احلميد ) .11

 ، مكتبة حسن العصرية : بريوت . دكتوراة

اجتاهات ودوافع املراهقني حنو االنتماء جلماعات األقران وعالقتها . ( 2114أمحد ، مدثر ) .11

بقيمهم النفسية وأنشطتهم وحتصيلهم الدراسي " دراسة تطبيقية على طالب التعليم الثانوي 

 ( ، أكتوبر.14( جملد )44) العام والفين بأسوان " اجمللة املصرية للدراسات النفسية ، عدد

تطبيق اليوم الدراسي الكامل وعالقته بالضغوط النفسية . ( 1999إمساعيل ، عمر علي  ) .12

املدرسية والتحصيل الدراسي  لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي . رسالة 

 ماجستري غري منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس .

( . مفهوم الذات لدى الطفل وعالقته مبستوى التحصيل . رسالة 1992س ، إيناس جنيب ) أني .13

 ماجستري ، معهد الدراسات والطفولة ، جامعة عني مشس .

مصادر الضغوط النفسية الدراسية وعالقتها بفعالية الذات . (  2115األهواني ، هاني ) .14

زهرية )دراسة مقارنة( . جملة كلية الرتبية ، األكادميية لدى طالب املرحلة الثانوية العامة واأل

  . 2115ديسمرب جامعة األزهر ، 

ية ، كلية اآلداب الصحة النفسية ، جملة العلوم االجتماعية واالنسان. بوشاللق ، نادية )د . ت (  .15

  .، جامعة ورقلة

باالجتاهات ( . الضغوط النفسية لدى أسر املعاقني وعالقتها 2113بيومي  ، ملياء عبد احلميد ) .19

 الوالدية حنو الطفل املعاق  ، رسالة ماجستري غري منشورة  ، جامعة قناة السويس .

واسرتاتيجيات التعامل االلتزام الشخصي . ( 2112تفاحة ، مجال وحسيب ، عبد املنعم عبد اهلل ) .17

عني دراسة سيكومرتية مقارنة بني البدو واحلضر . جملة اإلرشاد النفسي ، جامعة  مع الضغوط 

 . 315 - 295:  15مشس ، عدد 

إجناز أكادميي وتعلم إجتماعي وذكاء  –حنو تعليم أفضل . ( 2114، جابر عبد احلميد ) جابر .14

 وجداني ، دار الفكر العربي : القاهرة .

( . معجم علم النفس والطب النفسي . دار 1944، عبد احلميد جابر وكفايف ، عالء ) جابر .19

 . النهضة العربية : القاهرة
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( . عالقة التوافق االنفعالي واالجتماعي بالتحصيل الدراسي لدى 1414اجلرجاوي ، زياد علي  ) .21

 ، جامعة أم القرى . مكة املكرمةالطالب الوافدين جبامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غري منشورة 

ب دافعية االجناز وارتباطها ببعض املتغريات لدى طال. ( 1995مجل الليل ، حممد جعفر ) .21

 وطالبات املرحلتني الثانوية واجلامعية يف اململكة العربية السعودية .

تطور مفهوم دافعية اإلجناز يف ضوء اإلعزاء وحتليل اإلدراك الذاتي . ( 1999مجيل ، عز الدين ) .22

 .115ــ  92مايو ، ص  34للقدرة واجلهد وصعوبة العمل ، جملة علم النفس ، عدد 

دراسة لبعض العوامل غري املعرفية املسهمه يف التحصيل . ( 1947اجلندي ، أمسية السيد ) .23

جامعة  -كلية الرتبية  -رسالة دكتوراه  -الدراسي لطالب املدارس الثانوية الفنية 

 اإلسكندرية .

القلق التنافسي كدالة تفاعلية بني اجلنس ودافعية اإلجناز . ( 2113حسيب ، حممد حسيب ) .24

ة الثانوية . املؤمتر السنوي احلادي عشر ملركز اإلرشاد ومستوى الطموق لدى طالب املرحل

 . 2114النفسي ، جامعة عني مشس ، ديسمرب

لثاني ، مكتبة اجلزء ا –موسوعة علم النفس والتحليل النفسي . ( 1974احلفين ، عبد املنعم ) .25

  .مدبولي : القاهرة

سية اليت يستخدمها (.  اسرتاتيجيات التغامل مع الضغوط النف2111اخلفش ، سهام رياض ) .29

 آباء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ، رسالة ماجستري غري منشورة  ، اجلامعة األردنية ، عمان.

 هرة .الدافعية لإلجناز ، دار غريب للطباعة والنشر : القا . (2111خليفة ، عبد اللطيف حممد ) .27

والزواجي لدى عينة من الضغوط النفسية والتوافق األسري . ( 2119الدعدي ، غزالن مشسي ) .24

آباء وأمهات األطفال املعاقني تبعا لنوع ودرجة األعاقة وبعض املتغريات الدميوغرافية 

 واالجتماعية ، رسالة ماجستري ، غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى .

لضاغطة دور املساندة االجتماعية كمتغري وسيط بني األحداث ا. ( 2119دياب ، مروان عبداهلل ) .29

والصحة النفسية للمراهقني الفلسطينيني ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، 

 اجلامعة اإلسالمية بغزة .

مهارات الدراسة واالستذكار والدافعية الدراسية االبتكارية . ( 1995ذكرى ، لورانس بسطا )  .31

، جامعة املنصورة ، ص ص  1 ، اجلزء 24)دراسة عاملية مقارنة ( ، جملة كلية الرتبية ، عدد

111- 121. 
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الضغوط النفسية املدرسية وعالقتها مبستوى الطموق لدى من .  (1994راغب ، رشا إبراهيم  ) .31

طلبة وطالبات املرحلة الثانوية. رسالة ماجستري غري منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، 

 جامعة عني مشس .

قافية مقارنة ملشكالت طالب اجلامعة ، جملة اإلرشاد دراسة عرب ث. ( 1999رشاد ، حممد ) .32

  . 144 -95( . ص 7( السنة )11النفسي ، عدد )

نظرياتها ملساعدة الذات يف  –الضغوط النفسية : طبيعتها . ( 1999الرشيدي ، هارون توفيق ) .33

 عالجها. مكتبة األجنلو: القاهرة .

 ر املسرية : عمان  .    دا  ،(. الصحة النفسية  2112رضوان ، سامر مجيل  ) .34

 الصحة النفسية دراسة يف سيكولوجية التكيف ، جامعة دمشق .. ( 2111الرفاعي ، نعيم ) .35

 لدى العقلي االداء على االنفعالي الضغط ألثر مقارنة جتريبية دراسة. ( 1942) إمام الفت،  زادة .39

 .   كندريةاالس ةجامع ، األداب كلية،  ماجستري رسالة.  نيالفصامي و االسوياء

أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها . ( 2111زايد ، فايزة إمساعيل حممود ) .37

بالدافعية لإلجناز والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية ، رسالة ماجستري ، 

 معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عني مشس .

دراسات يف الصحة النفسية ، مؤسسة الوراق للنشروالتوزيع : . ( 2117الزبيدي ، كامل علوان ) .34

 عمان .

معوقات اإلجناز األكادميي  لدى طالب كليات املعلمني يف  (.2113الزعيب ، امحد  حممد  ) .39

 .94 -55، ص ص  47اململكة العربية السعودية ، رسالة اخلليج العربي . عدد 

 -هطرائق -نظرياته -اد النفسي : أسسهه واإلرش( . التوجي2114الزعيب ، أمحد حممد ) .41

 دمشق . :براجمه . دار الفكر –جماالته 

 الصحة النفسية والعالج النفسي ، عامل الكتب : القاهرة .. ( 2111زهران ، حامد عبد السالم ) .41

(. التفاؤل والصحة النفسية لدى الطالب الدراسني بكلييت  1429الزهراني ، سعيد حممد  ) .42

 والتقنية بالباحة ، رسالة ماجستري غريمنشورة . كلية الرتبية ، جامعة ام القرى . املعلمني

ـ(. املسؤلية االجتماعية وعالقتها بالتوافق الدراسي والتحصيل  1414الزهراني ، عيسى علي  ) .43

االكادميي لدى عينة من طالب جامعة امللك عبدالعزيز جبدة ، رسالة ماجستري غري منشورة . 

 بية ، جامعة ام القرى .كلية الرت
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صعوبات التعلم لدى طالب املرحلة اجلامعية . دراسة مسحية . ( 2111الزيات ، فتحي مصطفى ) .44

 .  712ــ  995دار النشر للجامعات ، القاهرة ، ص حتليلية . جملد علم النفس املعريف ، 

لطالب اجلامعة من الفروق يف بعض متغريات الدافعية لدى ا. ( 2111سامل ، حممد عبد السالم ) .45

الفائقني والعاديني واملتفوقني ذوي صعوبات اإلجناز األكادميي ، جملة الدراسات الرتبوية 

 .  2112واالجتماعية ، جامعة حلوان ، عدد اكتوبر 

مصادرالضغوط النفسية الدراسية وعالقتها مبفهوم . ( 2115سعيد ، حممود حميي الدين ) .49

 فرباير، لة الثانوية ، جملة كلية الرتبية ، جامعة األزهر الذات األكادميي لدى طالب املرح

2115  . 

دراسة ملدى فاعلية برنامج إرشادي يف ختفيض مستوى . ( 1995سالمة ، عبدالرمحن مهدي ) .47

الضغوط النفسية لدى املعلمني ، رسالة دكتوراه غريمنشورة . كلية الرتبية ببنها ، جامعة 

 الزقازيق .

(. إدراك املتفوقني عقليًا للضغوط واالحرتاق النفسي يف الفصل 1991)السمادوني ، السيد   .44

املدرسي وعالقته ببعض املتغريات النفسية والبيئية  ، حبوث املؤمترالسنوي السادس لعلم النفس 

 يف مصر، اجلمعية املصرية للدراسات النفسية ، كلية الرتبية، جامعة املنصورة .

 –سياقاته وقضاياه الرتبوية ، مكتبة األجنلو  –ز املتعلم ( . العج2119السيد ، الفرحاتي ) .49

 القاهرة .

العالقة بني إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى عينة من . ( 2111، إيهاب سيد حممود ) ةشحات .51

طالب املرحلة األزهرية . املؤمتر السنوي اخلامس عشر ملركز اإلرشاد النفسي ، جامعة عني 

 .2111مشس ، أكتوبر

 نظريات وتطبيقات . مكتبة األجنلو : القاهرة . –(. التعلم 1943ي ، أنور حممد ) الشرقاو .51

الدافعية واالجناز األكادميي واملهين وتقوميه ، اجلزء األول ، . ( 2111الشرقاوي ، أنور حممد ) .52

 مكتبة األجنلو : القاهرة .

ملدرسية على كل من أثر تفاعل الدافع املعريف والبيئة ا ( . 1999شعلة ، اجلميل حممد  ) .53

.  علم النفس، جملة التحصيل الدراسي واالجتاه حنو الدراسة لدى طالب الثانوية الصناعية 

 . 52عدد 

اإلجناز األكادميي وعالقته مبستوى الطموق ومفهوم الذات . م (2114شعلة ، اجلميل حممد  ) .54

 . 57الرتبية بنها . عدد  واحلاجة للمعرفة لدى طالب كلية املعلمني مبكة املكرمة ، جملة كلية
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الضغوط النفسية واإلحرتاق النفسي لدى طالبات اجلامعة ، . ( 1997شقري، زينب حممود ) .55

 ، ديسمرب: القاهرة9النفسي ، جامعة عني مشس ، عدداإلرشاد النفسي ، مركز اإلرشاد جملة 
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  د. عابد بن عبداهلل النفيعي جامعة أم القرى

 
  د. سفري بن حممد الشمراني العيادة النفسية مبستشفى النور 

 
  د. حممد بن امحد الزعيب الكلية اجلامعية بالقنفذة

 
  د. رضا بن فاروق البهنساوي جامعة اخلرج

 
  د. حممد بن راشد الزهراني جامعة الباحة

 
  د. زيزي بنت السيـــد جامعة امللك عبدالعزيز
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( 5ملحق )   

لقسم علم النفس الباحثخطاب   
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( 9ملحق )   

سعادة عميد كلية الرتبية  اىل سعادة مدير الرتبية والتعليم بالليثخطاب   
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( 7ملحق )   

 خطاب سعادة مدير الرتبية والتعليم بالليث اىل مدراء املدارس 

 

 

 

من المستند أو من ملخص نقطة  ]اكتب اقتباسا  

هامة. يمكنك وضع مربع النص في أي مكان 

في المستند. استخدم عالمة التبويب "أدوات 

مربع النص" لتغيير تنسيق مربع نص 

 االقتباس.[
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