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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

  على اإلنسان أعرضأْنَعْمَنا﴾َ وإذا 82﴿

﴾83و نََأبجانبه وإذا َمَسُه الشركان َيُئوًسا﴿  

       سورة اإلسراء

تَينَكُم مني ُهًدى، فََمن اتََبعَ ﴾ فَما يْأ122﴿
ـَشْقَى﴿ ﴾ وَمن123ُهداَي فَالَ َيضـُل وال ي  

 

َأْعـَرَض َعْن ذكْري فإَن لَُه َمعيشَةً ضنْكَا 
﴾124ونَْحشُُرُه َيْوَم القيامة أعمى﴿  

 سورة طـه

 

 صدق اهللا العظيم 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  . الحمد و الشكر هللا الذي وفقني بعونه و قدرته على إنجاز هذا العمل
  . الحمد و الشكر هللا الذي وفقني بعونه و قدرته على إنجاز هذا العمل

  
  
  
  
  

   :إلـى َمـن    
.          ربـاني على طـاعة اهللا عـز وجـل                                           

.          عـلمني أن سر النجاح هو التوكل على اهللا سبحانه وتعالى   
.   غـرس في الطـمـوح و التـفـاؤل و فـسـحـة األمـل                    

.           غـمـرني بالعـطـاء في الـصـغـر و الـكـبـر
. حتى ال أقنع ، وأن أقنع بما كُتب لي           أوصاني بالطموح

- حفظهما اهللا -                     أمي ست الحبايب و أبي الغالي أصحاب هذا الثمر   

.    إلى اإلخـوة األعـزاء الذين لم تنـقطع عني تشجيعاتهم و مسـاعداتهم   

. معي الذين صبروا) رفيق ، عبد الباسط ، عبد الصمد(     إلى الزوجة واألبناء
.    إلى كل أفراد عائلـة بـوفـاتـح

:   إلى مـن 
 دكاترة الجامعةـ   تتلمذت و تعلمت و َدَرْستُ عندهم ابتداء من شيوخ الكتاتيب و انتهاء ب

   و خاصة صاحب ثمرة الليسانس.مرورا بمعلمي االبتدائي وأساتذة المتوسط و الثانوي
.نادية بوشاللق. د/  العملثمار هذا مقدم عبد الحفيظ ، و صاحبة .د.أ  

إلى زمالئي مفتشي و مديري و مستشاري التوجيه المدرسي كافة والعاملين بمركز التوجيـه              
  )موالي ، التاج ، عبيدي ، عماري(المدرسي باألغواط خاصة وباألخص السادة 

. واحد باسمهلإلى زمالئي في الماجستير ك    

. ي من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العملإلى كل من نصحني وشجعني ووجهني وساعدن     

. إلى كل طالب علْم طموح يحمل شعلة المستقبل المشرق   
إلى كل هؤالء جميعا أهدي                                                                  
مـل المـتواضع هذا العـ                                                                 
    عـرفانا وتقـديرا َودْيـنا                                                                 

داءـــــــــــــاإله  

بـوفـاتـح محمد    



  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  . د و الشكر هللا الذي وفقني بعونه و قدرته على إنجاز هذا العملالحم     
رف النور لوال تعاوننا نحن الثالثة، أولهم صاحب البحث ، وثانيهم األستاذة ْعلم يكن هذا العمل لَي

  الفاضلة المشرفة التي يرجع لها الفضل في متابعة حيثيات هذه الدراسة، بدء من اختيار الموضوع 
فاستفدت   مشرفةناصحة و موجهة وو فقد كانت أستاذة . ورته النهائيةباكتمال العمل في صانتهاء و

و   لي من عون  هلما قدمتعظيم امتناني عرفاني و و أقدم لها خالص شكري و إرشاداتها،من علمها و 
  .هذه الدراسة إعداد تشجيع على 

 تلميذا ثانويا 400 جميعا في مقدمة هؤالءعدد كبير من أبناء هذه األمة ، وو ثالثهم  
و البوح  ،  طموحاتهم الدراسية  ناط ، استجابوا لدعوتي في التعبير عمتواجدين بثانويات والية األغو

   .وجه إليهم بأعمق الشكر و التقديرـلكنني أت، وهم مجهولون الأعرف أسماءهم ،وبضغوطهم النفسية 
 بجامعة ورقلة كل - دراسات عليا-األجالءدير ، و العرفان أساتذتي كما أخص بالشكر ، و التق

نادية . ، دالطاهر سعد اهللا .  نادية يوب ، د.عبد الكريم قريشي ، د. د مختار محي الدين ،.د. أ-باسمه
  . و الذين أناروا لي ولزمالئي الطلبة الطريق بعلمهم و توجيهاتهم و نصائحهم السديدة -بوشاللق 

 خ و األستاذ الفاضل بن زاهي منصور الذي وقف بجانبي   الزميل و األباالسمال بد أن أذكر 
واإلحصائي ، فله كل لم ، و خاصة في المجال المنهجي أمدني بكثير من التشجيع و النصح و العو

  الشايب الساسي ، أبي مولود عبد الفتاح ، مختار يوب  –كما أشكر األساتذة األفاضل . الشكر و التقدير 
   .  م على توجيهاتهم و تشجيعاته -هللا لبوز بوجمعة سالم ، عبد ا

وأقدم شكري لعميد كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض األستاذ الدكتور عبد الرحمان بن 
  .أحمد عكاشة بمصر ،على ما قدموه لي من معلومات. د.سليمان الطريري ، وأ

زمالئي مستشاري التوجيه و إنني مدين بالشكر و التقدير لمدير مركز التوجيه المدرسي و ل
و شجعوني على  في تطبيق أدوات القياس ميدانيا المدرسي بوالية األغواط كل باسمه ، الذين ساعدوني

  .  إتمام هذا العمل
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السادة األساتذة أعضاء اللجنة الذين تكرموا بقبول مناقشة   

  .  المذكرة وتقويم هذه 
و أقدم شكري إلى كل طاقم مكتبة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بجامعة ورقلة و على رأسهم 

  .رئيس المكتبة  األستاذ مصطفى 

شـــــــكـــر و تــــقـــــديــــــر      



  
  

            Résume   -               -    Abscart       ملخص الدراسة    
ذ                          دى تالمي سي و مستوى الطموح الدراسي ل ين الضغط النف ة ب تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالق

ن                   سي و مستوى     السنة الثالثة ثانوي ، آما تسعى الدراسة إلى معرفة الفروق بين التالميذ في آل من الضغط ال ف
  .  تلميذا 400 والیة األغواط  بمناطقها الحضریة و الریفية و على عينة قوامها أقيمت الدراسة بثانویات.  الطموح الدراسي

ى                  استبيانان  و استخدمت في الدراسة      سي اشتملت عل  )66(للقياس تم بناءهما من قبل الطالب الباحث األولى لقياس الضغط النف
اد و       ) 62 (ون من  و تتك   بندا تتوزع على ستة أبعاد ، والثانية لقياس مستوى الطموح الدراسي       ة أبع ى أربع وزع عل دا تت د بن  ق

  : آشفت النتائج عن
  .وجود عالقة إرتباطية طردیة موجبة بين الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي  -      

 . لصالح اإلناثوجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في آل من الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي -
ي      -        سانية ف وم اإلن ذ تخصص اآلداب و العل اة وتالمي ة و الحي وم الطبيع ـالميذ تخصص عل ين ت صائيا ب ة إح روق دال ود ف    وج

   . الدراسي لصالح تالميذ تخصص علوم الطبيعة و الحياةالطموحمستوى 
 

Résume  
   L'étude en question vise à découvrir la relation entre le stress et le niveau d'aspiration scolaire 
chez les élèves des classes terminales, l'étude a aussi pour but de connaitre les points de différence 
chez les élèves en stress ainsi qu'au niveau d'aspiration scolaire. 
L'étude a été réalisée dans les lycées de la wilaya de Laghouat dans les secteurs urbain et rural et sur 
une population de 400 élèves. 
Pour réaliser l'étude , l'étudient chercheur a proposé (construit) deux questionnaires (outil de 
mesure) , le premier pour mesurer le stress , et il se compose de 66 paragraphes contenant sept (7)  
dimensions , le deuxième pour mesurer le niveau d'aspiration scolaire , et il se compose de 62 
paragraphes contenant quatre (4) dimensions . 
L'étude a pu donner les résultats ci-dessous: 

- L'obtention d'une corrélation significative entre le stress et le niveau d'aspiration chez les 
élèves des classes terminales. 

- La présence de différences entre les deux sexes en stress et niveau d'aspiration scolaire au 
profit du sexe féminin.  

- La présence de différences entre les élèves scientifiques et les élèves  
- littéraires au niveau d'aspiration scolaire au profit des scientifiques.   

 
Abscart           
The aim behind this study is to study the relationship between psychological STRESS, and the 
one’s ASPIRATION level, precisely with BAC students. The present study also aims at discovering 
the differences between the two variables both already mentioned above. The study was led on 400 
pupils in some high schools (lycées) at the wilaya of Laghouat, broth rural areas and those living in 
towns and cities. To carry out of the  present research, two measuring scales have been used: the 
first to measure the psychological  stress and it comprises 66 elements scattered on six dimensions; 
and the second for measuring the students  aspiration level and is marred up of 62elements , 
scattered on only four dimensions . the results revealed the following  IN: 
      - there is a positive relationship between the psychological stress and the level of  aspirations 
criteria. Among 3rd as students. 

- The existence of some, differences, statistically Significant, regarding both criteria, between 
sexes, which are in favors of girls. 
- The existence of some differences, statistically Significant, regarding both criteria, been 
scientific stream and letters stream students, which were in favors of scientific stream students 
in the level of aspirations. 
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167  

 ب
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  :المقدمـة 
 من الحاالت النفسية األكثر انتشارا بين الناس في ( Stress )يعتبر الضغط النفسي 

عصرنا الحالي ، و أصبحت هذه الكلمة أكثر تداوال ، و شيوعا و أيسر من أية كلمة أخرى     
 ، وترادف لها فيض من األلفاظ في الدراسات استعمالهاو أسرف الناس إسرافا شديدا في 

ولوجية ، و خاصة في الدراسات العربية ،  حيث نجد عددا من المصطلحات تدل على السيك
جمعة (.واالحتراق ، و االنضغاط د و المشقة و االنعصاب و الكرب هذا المفهوم ، مثل اإلجها

   )256 : 2001) ب(سيد يوسف 
 و الضغط النفسي يعبر عن حالة من الخطر التي تهدد الكائن الحي بصفة عامة     

واإلنسان بصفة خاصة ، كما يشير إلى تلǁ المعوقات و الصعوبات التي تعترض سبيـل 
و تختلف حدته و شدته و طبيعته و مصدره   . اإلنسان في إشباع حاجاته البيولوجية و النفسية 

ومسبباته من شخص آلخر ، و من بيئة إلى أخرى ، حسب وضعية كل فرد في مختلف 
 فمنه البسيط      ،و يتخذ الضغط النفسي صورا متعددة . يتواجد فيها المواقف الحياتية التي 

 لفترة طويلة  استمرو العادي إلى الحاد الذي قد يƌدي إلى المرض النفسي أو حتى العضوي إذا 
و من الوظائف اإليجابية للضغط النفسي مساعدة الفرد على نمو شخصيته، و تحقيق التوافق 

 محمد عبد المؤمن(.ته، و قد يزيد من تطلعاته و طموحاته المستقبليةبينه و بين متطلبات بيئ
   )146: -س.ب–حسين 

يعتبر مستوى الطموح من المواضيع األساسية التي لها عالقة مباشرة بشخصية و 
اإلنسان، فهو يرتبط بنشاطات اإلنسان اليومية في شتى مجاالت الحياة، و يشير في أبسط 

يختلف . لواقعية التي يتبناها الفرد في حياته، و يحاول الوصول إليهامعانيه إلى تلǁ األهداف ا
مستوى الطموح من شخص آلخر ، و من موقف إلى آخر ، و يمكن أن يكون مستوى طموح 

 واحد بعينه كالدراسة مثال ، أو أن يكون متشعبـا شيءالشخص مركزا تركيزا شديدا على 
 و أهميتها كالطموح العلمي  والسياسي معا و في على مجاالت عديدة و إن اختلفت في طبيعتها

  .آن واحد 
المدرسة يتفق علماء النفس و االجتماع على أن سلوǁ الفرد يتشكل في األسرة ثم في 

الدراسي والضغط النفسي لدى   هما بيئتان فاعلتان في الرفع أو الخفض من مستوى الطموحو
 و الحصول  تطمح لاللتحاق بالجامعة فهذه الفئة.يثانو السنوات الثالثة خاصة تالميذالتالميذ و 

على التخصص الدراسي الذي ترغب فيه ، فهي في وضعية تتطلب منها التوافق معها لضمان 
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و تشكل األوضاع  .تحقيق طموحاتها الدراسية النجاح في امتحان شهادة البكالوريا إذا أرادت 
األسرية و االجتماعية و المدرسية  لتلميذ السنة الثالثة ثانوي ضغطا نفسيا في حالة عدم التوافق 
معها ، و قد يƌدي ذلǁ إلى ارتفاع مستوى الطموح الدراسي ، أو انخفاضه أو انتفاء تƋثير 

هذا محور و . الضغط النفسي على مستوى الطموح الدراسي لدى هذه الفئة من التالميذ 
  :الدراسة الحالية التي قسمت إلى قسمين رئيسيين ،  اشتمل كل منهما على ثالثة فصول 

   :فصول فالقسم األول والذي يمثل اإلطار النظري للدراسة يتكون من ثالثة 
 و كذا التطرق أهدافها، فروضها وأهميتها و الدراسة وفالفصل األول حددت فيه إشكالية 

  .إجرائيا كما حددت مصطلحات الدراسة لنا،سابقة التي تسنت إلى بعض الدراسات ال
و الفصل الثاني تحدثنا فيه عن مفهوم الضغط النفسي و تطوره و تعريفاته، وأهم   

 له و طرق قياسه و أنواعه و مصادره االجتماعية و المدرسية وأعراضه      ةالنظريات المفسر
  .و آثاره النفسية و الصحية على الفرد

 ، ثم هيفتعار عن مفهوم مستوى الطموح ، و فخصصناه للحديثالفصل الثالث  أما 
تكلمنا عن العوامل المحددة لمستوى الطموح الدراسي ، و خاصة العوامل المدرسية  
.  واالجتماعية ، و بعدها عرضنا أنواع و أشكال مستوى الطموح ، و طرق قياسه و مستوياته

منهجي للدراسة الميدانية و يضم ثالثة فصول ، و تحدثنا في أما القسم الثاني فيمثل اإلطار ال
الفصل الرابع عن إجراءات الدراسة الميدانية و شرحنا فيه منهج الدراسة ، و حدودها المكانية 
و الزمانية ، و خطوات بناء و تصميم أدوات القياس ، و نتائج الدراسة االستطالعية مع 

ختيارها ومكان تواجدها و خصائصها من حيث وصف تفصيلي لعينة الدراسة و طريقة ا
والتعريف التطبيق الجنس والتخصـص الدراسي و صفة الدراسة و ختمناه بشرح إجراءات 

  . باألدوات اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج 
أما الفصل الخامس فعرضنا فيه نتائج الدراسة حسب ترتيب فروضها مع تحليلها 

  . ض تفصيلي و شامل لنتائج الدراسةإحصائيا، و ختمناه بعر
  و خصصنا الفصل السادس لمناقشة و تفسير نتائج  الدراسة اعتمادا على اإلطار النظري

و ختمت الدراسة بمجموعة من االقتراحات وأعقبتها قائمة المراجع  . و نتائج الدراسات السابقة 
  .و مالحق الدراسة 
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  :ة يلاشكتحديد اإل ـ 1
محور الفعل التربوي ، و يحتل مكانة هامة من اإلهتمام لدى المـشرفين               يشكل التلميذ  

، و تزداد أهمية العناية به عندما يصل إلى السنة األخيـرة   التربويين و المدرسين و المسƌولين
ـ   من التعليم الثانوي ، كون هذه السنة آخر سنة يقضيها التلميذ في مشواره               ا قبـل   الدراسـي م

ن به ثانية ونتظر نتيجته هو أوال ، ثم المحيطمتحان البكالوريا الذي ي الجامعي ، و التي تختتم  با      
فيه ام الدراسي إلى نهايته و هو يفكر        ـفمن بداية الع  . و خاصة الوالدين و المدرسين والزمالء       

  .و يحضر له في البيت و في المدرسة
و قد  خارجهما  والمدرسة  يتعرض لمواقف عديدة في البيت و في        هذه الوضعية تجعل التلميذ     إن  

ومما ال شǁ فيه أن للضغط النفـسي        .  و تشكل ضغطا نفسيا عليه       تكون هذه المواقف ضاغطة   
، كما تختلف شدته من شخص إلـى         آثارا حادة على صحة الفرد في جانبها العضوي و النفسي         

و اإلناث فـي     كشف عن الفروق بين الذكور      ث و الدراسات النفسية في ال     تعددت البحو .  آخر
 ( Robbins  &  Tanek) م1979" تانيǁ" و" روبينز"كل من   نłيłفقد بł النفسي ، طمتغير الضغ

في دراسة أجرياها على طالب الجامعات لتحديد استجاباتهم التوافقية للضغوط األكاديمية إلـى              
 على أنها   اقد أدرǁ اإلناث اثني عشر حدث     أن اإلناث أكثر تعرضا للضغط النفسي من الذكور ، ف         

جمعـة سـيد    ( . المـشكالت العالئــقية      ،   أكثر إثارة للضغط النفسي مثل المرض ، الوفاة         
إلى  ألن تلǁ األحداث تتعلق باألمور العائلية و المنزلية ، باإلضافة            )402 : 2000 ) ب(يوسف

وهذا . إلناث ، وهي أكثر يسرا      أن المجتمع يعامل الذكور بطرق تختلف عن طرق تعامله مع ا          
   )403 : 2000 )ب(جمعة سيد يوسف ( .  )Parlee( م1983"باغلي " ما يراه 

 إلى نفس النتائج ، حيث وجد ( Bradley )م 1980" برادلي"و انتهت دراسة                
فارق أن اإلناث أدركن أكثر من الذكور عددا من األحداث على أنها ضغطا نفسيا ، و تمثل ال       

    )391 : 2000 ) ب(جمعة سيد يوسف( .  حدثا43في 
و زمالئـه   " نيوكمـب " وتƋتي هذه النتيجة متسقة مع ما أشارت إليه دراسة                         

من أن اإلناث أدركن أكثر من الذكور عددا من األحـداث    ( .Newcowb et al )م1986
  )400 : 2000 ) ب(يوسف  جمعة سيد( .سواء السلبية أو اإليجابية على أنها ضغطا نفسيا 

 ( Hamilton & Beverly) م1988"بيفرلي"و" هاملتون"قام بها في دراسة و               
حول أحداث الحياة المثيرة للمشقة توصال فيها أن اإلناث أدركن تسعة أحداث شاقة مثيـرة               

   )401 : 2000 ) ب(جمعة سيد يوسف(  .للضغط النفسي لم يدركها الذكور 
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      الفروق بين اإلناث (م بدراسة عنوانها 1994" جمعة سيد يوسف"و قام                
 و تهدف الدراسة إلى )أو الضغط النفسي و الذكور في إدراǁ أحداث الحياة المثيرة للمشقة

التعرف على الفروق بين الجنسين في إدراǁ أحداث الحياة و تقديرهم لها في ضوء ما تثيره 
و طبق عليهم . فردا  ) 210 (وأجريت الدراسة على عينة قوامها  . ضغط نفسيلهم من 

و من ) . قائمة أحداث الحياة لهولمز و راي  ( )SRSS(مقياس إعادة التوافق االجتماعي 
أهم ما توصل إليه الباحث وجود فروق جوهرية في تقدير أحداث الحياة المثيرة للضغط 

و لقد كانت . ر حدثا ،  و فرقا واحدا لصالح الذكور النفسي لصالح اإلناث في اثني عش
جمعة سيد (   .الفرد ، و أكثر إثارة للضغط النفسي على األحداث السلبية أشد وقعا 

  )400 : 2000) ب(يوسف
   و آخرون تعرض اإلناث للضغط النفسي أكثر من  ) Henderson " (نهند رسو" ويبرر     

 تعدل من تƋثير الضغط النفسي عند الذكور كالتƋييد الذكور بسبب وجود عوامل تلطف أو
كما أن العرف االجتماعي و الثقافي   )401 : 2000) ب(جمعة سيد يوسف(  .االجتماعي 

      .االجتماعية أو المدرسية  وأاألسرية خضاع البنت لجملة من اإلمالءات إلى إيميل 
الثة ثانوي حالة أخرى عكس حالة الضغط النفسي و على الجانب اآلخر يعيƫ تلميذ السنة الث
 لتحقيق النجاح و التفوق و الطموح في الوصول  احالة أكثر تفاƌال وتطلعا للمستقبل ، و سعي

و لقد تعددت الدراسات التي تناولت متغير مستوى الطموح بالدراسة و التحليل    . للجامعة 
تتوفر لنا دراسات ألقت الضوء على   ولم  ( وإلقاء الضوء على عالقته بمتغيرات أخرى
  ). عالقته بمتغير الضغط النفسي بصفة مباشرة

 م 1971" ح عبد الفتايلياكام"وضوع في الوطن العربي من دراسات رائدة هذا المو     
 استبيان مستوى تقو طب  .) الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح (و الموسومة بعنوان 
     جامعيا  و طالبةطالبا )226(على عينة قوامها )  هو من إعدادها الذي( الطموح للراشدين 
    :و من بين أهدافها

و توصلت أن مستوى Ý  هل مستوى طموح الطلبة أكثر ارتفاعا من مستوى طموح الطالبات
 ) 2.82 ( المحسوبة " ت "طموح الطلبة أعلى من مستوى طموح الطالبات ، حيث بلغت قيمة 

   )155  : 1984كاميليا عبد الفتاح  (  .) 0.01 (توى داللة و هي دالة عند مس
:     م المعنونة بـ 1961" أحمد محمود الزيادي"و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 و أجريت الدراسة على )دراسة تجريبية عن الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح (
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 أنظر( المعملية في قياس مستوى الطموحتجارب التعينة من طلبة الجامعة ، و استخدم
أن مستوى طموح الذكور أعلى من مستوى طموح  :من أهم نتائج هذه الدراسة و) 135:ص

   )156:  1984كاميليا عبد الفتاح ( .  اإلناث
 الفروق بين (م و المعنونة 1990" إبراهيم الكيالني"و تتسق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 (196 ) طالبا و (169 )و تكونت عينة الدراسة من  . )طموح والميول الجنسين في مستوى ال
طالبة في المدارس الثانوية تخصص علمي و أدبي ، استخدم الباحث استبيان مستوى الطموح 

، و كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية " كاميليا عبد الفتاح"للراشدين من إعداد 
   )197 : 1994 محمد عودة الريماوي(. ح لصالح الذكور بين الجنسين في مستوى الطمو

أنور محمد "المعرفي قام بها الباحث دراسة من دراسات علم النفس      وقد افترضت 
 االستقالل عن المجال اإلدراكي وعالقته بمستوى الطموح (:م و المعنونة بـ 1977" الشرقاوي

 وق بين الجنسين في مستوى الطموح جد فرأنه تو . )و مفهوم الذات لدى الشباب من الجنسين 
طالبا وطالبة جامعية ، و بعد تطبيق استبيان  )142(و أجريت الدراسة على عينة تتكون من 

، توصل إلى أن هناǁ فروق بين " كاميليا عبد الفتاح" مستوى الطموح للراشدين من إعداد 
   )265 : 1992د الشرقاوي أنور محم( . الذكور واإلناث في مستوى الطموح لصالح الذكور 

على ثمانين من تالميذ    Walter et al  )(م 1950و آخرون " والتر " كما توصلت دراسة 
كاميليا عبد الفتاح  ( .المدارس إلى أن مستوى طموح البنين أعلى من مستوى طموح البنات 

 "سميث "  و "هيلجارد "  الدراسة التي أجراها عنهاو نفس النتيجة كشفت   ) 156   :1984
)H . Smith ( على طلبة الجامعة ، حيث تبين لهما أن مستوى طموح الطلبة أعلى من مستوى

    و هذا ما انتهت إليه دراسة ثانية لـ ) 156 :1984كاميليا عبد الفتاح  ( .طموح الطلبات 
      )تدراسة تجريبية في التوافق الدراسي لطلبة الجامعا( م بعنوان1964" محمود الزيادي " 

   )316 : 1992الشرقاوي  أنور محمد( . أن الطالبات أقل طموحا من الطلبة  
و من جهة أخرى بينت عديد من الدراسات بƋنه ال توجد فروق دالة بين الذكور و اإلناث في 

عن عالقة التوافق م في دراسة 1983"  مصطفى الصفطي" فقد توصل.الطموحمستوى 
طالب المرحلة الثانوية ، ومن  ببعض المتغيرات لدى الشخصي واالجتماعي و الدراسي

عبد .( إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى الطموح . المتغيرات مستوى الطموح 
   ) 08 : 2002 اهللا لبوز

 : و المعنونة بـ )   Edwin & al (م1968و زمالئه  "إدويين " الدراسة التي قام بها   أما
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راسة و الطموح كوظيفة للمستوى االقتصادي و االجتماعي ، الجنس  تقديرات القدرة على الد(
كاميليا ( . ألكاديمي مستوى الطموح او لم تظهر فروقا جوهرية بين الجنسين في . )و النوع 

   )31 : 1984عبد الفتاح 
  دراسة لبعض( م بعنوان1989" محمد عبد المƌمن حسين "و تبين من دراسة أجراها

عدم وجود فروق بين الجنسين في )والدية المسئولة عن رفع مستوى الطموح أساليب التنشئة ال
   )156 : -س.  ب- محمد عبد المؤمن حسين ( .مستوى الطموح 

 بين الذكور و اإلناث في اأظهرت فروقو يتضح من هذا العرض أن هناǁ بعض الدراسات  
يرجع و يمكن أن . األخرى مستوى الطموح لصالح الذكور ، بينما لم يتبين ذلǁ في الدراسات 

 االختالف في النتائج إلى اختالف المقاييس التي استخدمت في قياس مستوى الطموح سواء هذا
         .  كانت استبيانات ، تجارب معملية ، مواقف الحياة ، باإلضافة طبيعة عينات الدراسات 

لوالدين الكثيرة و المطالبة أمام نصائح افي المنزل  نفسه  السنة الثالثة ثانويتلميذيجد فقد 
منعه من له بضرورة المذاكرة المستمرة و المثابرة في الدراسة ، و تكثر نواهيهم له و التي ت

مشاهدة برامج التلفزيون  ، وممارسة الهوايات و الرياضات ، و تحد من تحركاته و نشاطاته  
ي قد يƌثر على مستوى و تقتصر على الدراسة فقط ، وبناء على ذلǁ فƎن هذا الضغط النفس

كمبل "م و 1982 "يوسف عبد الفتاح"طموحه الدراسي باالرتفاع أو االنخفاض ، فقد توصل 
ا بمستوى طموح  ارتباط القسوة و العقاب سلب<<ن م في دراستين منفصلتين م1982 "عزمي
 في التعامل مع أي أن التشدد ) 178:  -س . ب -محمد عبد المؤمن حسين ( .>>األبناء 

والقسوة في تنشئتهم ، و الصرامة في متابعتهم ، و مطالبتهم باإلنجاز المرتفع و التقيد ألبناء ا
بƋوامرهم ونواهيهم ، و ربما يلجƋوون إلى اإلكراه و الضبط الصارم و العقاب البدني إن خالف 

يƌثر هذه اإلمالءات التي تمثل له ضغطا نفسيا ال يستطيع تجنبه ، وربما ـ االبن أو البنت ـ 
و هذا ما . من حيث عدم قدرته على الرفع به إلى مستوى عال على مستوى طموحه الدراسي 

 أن مستوى الطموح لدى الطفل يتƋثر إلى درجة كبيرة <<م 1991 "جليل وديع شكور"يراه 
  ) 74 : 1991جليل وديع شكور (  . >>باألهل أو باألحرى بتعامل األهل مع األبناء 

أن مستوى الطموح الدراسي للتالميذ يتحدد باألساليب المختلفة للمعاملة يتضح لنا من هذا و 
، كاإلكراه و الضبط و العقاب و حتى النصائح إن زادت عن حدها واإلمالءات ، و التي الوالدية 

 بعض األسر  فيلكن األمر قد يختلف . تدرǁ على أنها ضغطا نفسيا مصدره الوالدين واألهل 
   يتركون لوحدهم يواجهون مواقف السنة الثالثة ثانوي   وو األهل أبناءهم مل الوالدان يهوالتي 
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  التي يبذلونها في تحقيق النجاح يقدمون لهم ما يستحقون من تشجيع  و ثناء على المجهودات و ال
و في هذا الصدد تشير نتائج  . ي للتوافق مع متطلبات هذه السنةيمنحون لهم الدعم الكاف و ال

ا  اإلهمال ارتبط سلب <<م أن1982 "يكمبل عزم" و دراسة م،1982 " عبد الفتاحيوسف"دراسة 
يتضح في ضوء و  )174: -س .  ب- حسينمحمد عبد المؤمن ( .>>طموح األبناء بمستوى 

الدراسة ومواقفها هذه النتيجة أن األبناء المتمدرسين في السنة الثالثة ثانوي يتحملون أعباء 
 دون أن يتلقون مساندة اجتماعية من الوالدين و األهل ، مما يجعلهم م دراسيالضاغطة طيلة عا

و دلت نتائج . عرضة للضغط النفسي الذي يƌثر بال شǁ في تحديد مستوى طموحاتهم الدراسية 
على وجود عالقة  ]م1984" صابر حجازي المولي" ودراسة ، م1982" كمبل عزمي "[دراسة 

  لتي تتسم بالتطلع جتماعية ااهات اآلباء في التنشئة االبين مستوى الطموح وبين اتجيجابية إ
   )102: 1999 يعالء كفاف(   . و الديمقراطية

و في بيئات أسرية أخرى قد يشجع التلميذ و تمنح له مساندة أسرية تسمح له بالتغلب على 
من شدة الضغط النفسي الصادر عن ، أو تساعده على التخفيف ظروف السنة الثالثة ثانوي 

لوالدين و األهل ، أو عن الزمالء ، أو عن المذاكرة ، أو عن االمتحانات ، أو عن المدرسة ا
 للكشف عن هذه العالقة قامو. مستوى طموحه الدراسي بالسلب أم باإليجاب فينعكس ذلǁ على 

 دراسة لبعض أساليب التنشئة الوالدية ( م بدراسة عنوانها1989" محمد عبد المƌمن حسين"
و تهدف إلى معرفة األساليب الوالدية المختلفة في تنشئة )  عن رفع مستوى الطموح المسئولة 

   : و من أهم فروض الدراسة. األبناء ، و عالقتها بمستوى طموحهم 
  .األبنـاء من الجنسين  ـ ال توجد عالقة بين أسـاليب التنشئة الوالدية و مستوى طموح 

    نة الثانية ثانوي بمدينة اإلسكندرية قوامها و أجريت الدراسة على عينة من تالميذ الس
" .    كاميليا عبد الفتاح"تلميذا ، و استخدم فيها استبيان مستوى الطموح للراشدين لـ ) 343(

يجابية بين أساليب التنشئة الوالدية التي تتسم اوجود عالقة على : و قد كشفت النتائج  
   )156:  -س. ب-  عبد المؤمن حسينمحمد(  .باالهتمام بالطفل و بمستوى طموحه 

معنى هذا أن التالميذ الذين ينشئون في بيئة أسرية تهتم بهم ، و توفر لهم ما يحتجـون                  
و يمنحون لهم االستقالل والتشجيع ، قـد يرتفـع            مادية ، ومساندة نفسية ،     إليه من مساعدات  

تحدثه البيئة   الذي   سي   تحت الضغط النف   موقوعهمن  و هذا بالرغم    مستوى طموحاتهم الدراسية    
 و حينما يكون دور األبوين مشجعا على االستقالل و السيطرة علـى             <<.األسرية و المدرسية    

البيئة ، فƎن الطفل يشب على ذات قوية تمكنه من تحقيق النجـاح و الـدخول فـي المنافـسة                    
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 )64 :1984 كاميليا عبد الفتاح(  .>>المرغوبة ، و بالتالي نتوقع ارتفاع في مستوى الطموح
الف بين أعضائها أو الخكما يتƋثر التلميذ بالجو السائد في األسرة سواء ساده التفاهم 

وخاصة العالقة بين الوالدين ، و التي قد يدركها التلميذ على أنها من مصادر الضغط النفسي 
.      الذي يتعرض له ، و ربما يكون لذلǁ أثر في تحديد مستوى طموحه الدراسي 

 العالقة بين الوالدين و أثرها على (م بعنوان 1991" آمال محمد بدوي"أجرتها ففي دراسة 
 أعمارهم وطفلة تراوحتطفال  ) 469(و أقيم البحث على عينة من ) مستوى طموح األطفال

  : و من فروض الدراسة و التي ترتبط بدراستنا هي .  سنة (10 - 12 )بين 
 .  بين العالقة بين الوالدين ومستوى طمـوح األطفـال ـ توجد عالقـة إرتباطية دالـة

 . باختالف الجنس  ـ يختلف تƋثير العالقة بين الوالدين على مستوى طمـوح األطفـال 

ـ يختلف تƋثير العالقة بين الوالدين على مستوى طموح األطفال باختـالف المستـوى 
 .االجتمـاعي و الثقـافي لǖسرة 

  :إليها البحث هـيو النتائج التي توصل 
  . رتباطية دالة بين العالقة بين الوالدين و مستـوى طمـوح األطفـال إـ وجود عالقة   
 .ـ اختلف تƋثير العالقة بين الوالدين على مستوى طموح الذكور بدرجة أكبـر من اإلناث 

وى ـ لم يختلف تƋثيـر العـالقة بين الوالـدين على مستوى طموح األطفال باختالف المست
  )308 : 1999سهير كامل أحمد (. الثقافي و االجتماعي لǖسرة  

في تشكيل سلوǁ الفرد بصفة عامة   و من البديهي أن العالقة بين الوالدين لها تƋثير 
فقد يستاء األوالد من سلوكات آبائهم وأمهاتهم و التي .وعلى مستوى طموحه بصفة خاصة 

ر و الذي يجعل األسرة غير مستقرة ، و تخلق في تتسم بالخالف المستمر و الشجار المتكر
      الدراسية منفوس األبناء شعورا بالضغط النفسي ، و أن هذا الشعور ينعكس على طموحاته

  .و المهنية 
مصدرا من مصادر الضغط   واالجتماعي والثقافي لǖسرةيالمستوى االقتصادكما يشكل 

 أسرته و مستويات زمالئه في المدرسة ، و قد النفسي على التلميذ الذي يقارن بين مستويات
يكون الفارق بين االثنين كبيرا ، فيرى أنه أقل مستوى ومكانة اجتماعية واقتصادية وثقافية من 
اآلخرين ، فيعجز عن التوافق معها ، مما يسبب له ضغطا نفسيا ، ويكفي هذا التلميذ أن يتحدد 

      )Hurlock("هيرلوǁ "راه ت ما هذاو . مستوى طموحه باالرتفاع أو االنخفاض
 أن الفرد المنحدر من أسرة مستقرة اجتماعيا و اقتصاديا يركز على أحداث بعيدة المدى   <<من
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   و يضع مستويات طموح عالية أكثر من ذلǁ الفرد المنحدر من أسرة غير مستقرة اجتماعيا 
   )145:  -س.  ب -محمد عبد المؤمن حسين (  .>>و اقتصاديا 

 لبعض أساليب ةدراسة تجريبي( هاعنوانبدراسة م 1989"محمد عبد المƌمن حسين "  وقام
  .) التنشئة الوالدية المسئولة عن رفع مستوى الطموح

    و أجريت الدراسة على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة اإلسكندرية قوامها 
 " .كاميليا عبد الفتاح"ستوى الطموح للراشدين لـ تلميذا ، و استخدم فيها استبيان م) 343(

ال توجد عالقة بين مستوى طموح األبناء و المستوى االجتماعي       :ومن فروضها 
  .و االقتصادي ألسرهم 

 و اإلناث لم يرتبط بمستوى سة أن مستوى طموح األبناء الذكورو اتضح من نتائج الدرا
   )156:   -س.  ب- محمد عبد المؤمن حسين(   . االقتصادي و االجتماعياألسرة 

 Edwin & al) (م1968وزمالئه" أوديين"و لم تتسق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
التي وجدت عالقة ايجابية بين المستوى االقتصادي و االجتماعي و مستوى الطموح األكاديمي 

ǁ أن الضغوط النفسية األسرية تحدد نستدل من ذل ) 31 :1984كاميليا عبد الفتاح (  .للطالب 
 في "جليل وديع شكور"يƌكده ما مستوى الطموح الدراسي لǖبناء باالرتفاع أو االنخفاض و هذا 

مشجعة ، معتدلة (ثارة  الطفل ووفق هذه اإلإثارة إن العائلة هي المسئولة عن <<: قوله 
  )342 : 1989شكور جليل وديع ( .>> تتحدد الطموحات وتتمايز مستوياتها ) محبطة

  )Dinit (و دينت) Clerke(و كالرǁ ) Dyens(و هذا ما يƌكده كذلǁ كل من دنيس 
 أن مستوى الطموح المرتفع غالبا ما ينظر له في تراث التحليل النفسي على أنه <<: من 

 محمد عبد المؤمن حسين( . >>نتيجة ألنواع خاصة من الضغوط و اإلنعصاب داخل األسرة 
 و ال تختلف حالة التلميذ في المدرسة عن حالته في األسرة ،  ففي )146  :-س . ب-

فيها فترة طويلة نسبيا ، تقدر بحوالي عشرة أشهر خالل العام الدراسي التلميذ يقضي المدرسة 
للسنة الثالثة ثانوي ، و يدرس قرابة ستة ساعات يومية ، و يطالب بعدد كبير من الواجبات 

م أن 1994 "بن سليمان الطريريعبد الرحمان "وفي هذا يرى الباحث المدرسية المنزلية ، 
 المجال التربوي وجد ما يمكن تسميته بالضغط <<بعض الدراسات خلصت إلى أنه في 

    أسباب من مثل نظام االختبارات ، الواجبات المنزلية ، اتجاهات اآلباء األكاديمي ينتج عن 
 : 1994عبد الرحمان  بن سليمان الطريري ( . >>سي و المدرسين نحو الطالب و أدائه الدرا

  ، و يخوضستة مواد إذا كان أدبيا ، و ثمانية مواد إذا كان علميا التلميذ و يدرس )52
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وع من وهذا الن، متحان البكالوريا  الا االمتحانات الفصلية استعدادمجموعة من الفروض و
ن التربويين زيادة الحرص على التالميذ متحانات يفرض على كثير من المدرسين و المشرفياال

و تخطيهم لما يقابلهم من عقبات وضغط خارجي وصوال لتحقيق قصد تمكينهم من النجاح ، 
 تشكل الصعوبات الدراسية على طالب المدرسة في مختلف المراحل <<. طموحاتهم الدراسية 

 المعهد ، أو الكلية ، فهو الدراسية ضغطا شديدا في حالة عدم استجابته للوائح المدرسية ، أو
سعد (  . >>رضاء طموحه الشخصي الذاتي أوالƋن يحقق النجاح في الدراسة إلمطالب ب
 المشرفين التربويين في وقد يتمثل ذلǁ الحرص الذي يسلكه المدرسين و )04 : 2001األمارة 

دراسة ـجرة الـح كضبطهم في المدرسة و داخل ،ب جديدة في التعامل معهم ـاع أساليـتبإ
و إلزامهم بƎتباع تعليمات الحضور و تحصيل النتائج الجيدة ، و قد تصبح في كثير من األحيان 
هذه الظروف المدرسية إمالءات متكررة تشكل ضغطا نفسيا على التالميذ تسهم في الرفع أو 

أن األسلوب << )Pannu(م1975" بانو "  فقد وجد .الخفض من مستوى طموحاتهم الدراسية 
   . >> على التالميذ التسلطي من جانب المدرسة و المعلمين يƌدي إلى زيادة مستوى الضغوط

  ) 07  : -س . ب- عبد اهللا بن طه الصافي( 
تهدف إلى معرفة بدراسة  ) Nachtwey (م 1994" ناشتوى"        وفي هذا المجال قام 

وح و الحاجة لǘنجاز و التي أجريت على العالقة بين المناخ الدراسي و كل من مستوى الطم
 طالبا من المدرسة الثانوية ،  أوضحت النتائج أن هناǁ فروق دالة على أبعاد )132(عينة من

.  مستوى الطموح و الحاجة لǘنجاز لصالح المناخ المدرسي المفتوح ذي الضبط الديمقراطي 
   )08 : -س .ب -بن طه الصافي  عبد اهللا( 

 دراسة عن تƋثير المناخ المدرسي ) Miller (م1999" ميلر"انتهت إليها دراسة و نفس النتائج 
في المرحلة الثانوية على مستوى الطموح لدى التالميذ ، و أسفرت النتائج عن وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين المناخ المدرسي المفتوح ، و المناخ المدرسي المغلق في مستوى 

. ية و ذلǁ لصالح طالب المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح طموح طالب المدارس الثانو
   )08:  -س.  ب- عبد اهللا بن طه  الصافي( 

المناخ المدرسي         دراسة حول(بـ " عبد اهللا بن طه الصافي"و في نفس الموضوع قام 
 الثانوية لدى عينة من طالب  وطالبات المرحلة  )و عالقته بدافعية اإلنجاز و مستوى الطموح 

  .  تلميذا ) 160 (بمدينة أبها بالمملكة السعودية ، و قد بلغت عينة الدراسة 
  :و من أهم فروض الدراسة و التي ترتبط بدراستنا ما يلي 
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توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب المدارس ذات المناخ المدرسي  -
اخ المدرسي المغلق في مستوى المفتوح،  و متوسطات درجات طالب المدارس ذات المن

  . الطموح لصالح طالب المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح
 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالبات المدارس ذات المناخ المدرسي      - 

المدرسي المغلق في مستوى  المفتوح ، و متوسطات درجات طالبات المدارس ذات المناخ
  . الطموح لصالح طالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح 

و قد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب و طالبات 
رس ذات المناخ المدرسي المغلق و متوسطات درجات طالب و طالبات المدارس ذات المدا

.  المناخ المدرسي المفتوح لصالح طالب و طالبات المدارس ذات المناخ المدرسي المفتوح
    )01:  -س. ب-عبد اهللا بن طه  الصافي ( 

قة بين  إلى معرفة العال) Mouly (م1986" مولي"و في نفس االتجاه هدفت دراسة 
 تلمـيذا ) 74 (وتكونت العيـنة من . السلوǁ القيادي للمعلم و مستوى الطموح لدى التالميذ 

 تلميذة من التعليم المتوسط ، و أسفرت النتائج عن وجود عالقة  ارتباطية موجبة بين ) 62 (و 
ستـكشاف اتجاهات المعلمين و التي تتسم بالديمقراطية و التقبل والـتشجيع على البـحث  واال

  .و مستوى الطموح لدى التالميذ 
كما أكدت وجود بعض الخصائص المميزة للمعلم تعمل على رفع مستوى الطموح مثل      

:  -س. ب- عبد اهللا بن طه الصافي( .)  الكفاءة و الدافعية و المرونة و السيطرة على الذات(
07(   

النتائج السابقة ، حيث قام بدراسة عن  مع ) Golden (م1996    و تتفق نتائج دراسة جولدن 
أثر تفاعل سلوǁ المدرس واتجاه التلميذ نحو المدرسة بدافعية اإلنجاز و مستوى الطموح لدى 

 تلميذا و تلميذة بالصف الخامس من التعليم ) 300 (التالميذ ، و تكونت عينة الدراسة من 
 قد اتضح من نتائجها أنه كلما كان  بنيويورǁ ، و) James ville (االبتدائي بمدينة جيمسفيل 

سلوǁ المدرس مركزا على التلميذ و المادة الدراسية معا ، كان اتجاه التلميذ ايجابيا نحو 
    )08: -س. ب-عبد اهللا بن طه الصافي(.المدرسة  وترتفع دافعيته لǘنجاز و مستوى طموحه

ة جوا أسريا و تعليميا بعض األسر و المدارس تحاول أن تقوم بخلق و تهيئغير أنه نجد 
خاليا من المشاكل و العوائق و بعيدا عن صدمات الفشل و عوامل اإلحباط ، و يتوفر على قدر 

جتماعية و الدراسية و المادية للتالميذ ، مما يسمح لهم بالتعبير ر من الرعاية النفسية و االواف
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بتكار و اإلبداع   م لǘعن ميولهم و قدراتهم و رغباتهم بكل حرية مع إتاحة الفرص أمامه
 أنفسهم و مشاعرهم ، و هي بذلǁ ـ األسرة و المدرسة ـ تتبع معهم نوالتعبير الحر ع

أسلوب اللين و التشجيع و التحفيز ، و لكن مع ذلǁ تمارس عليهم ضغطا نفسيا مباشرا يتمثل 
توى في فرض نمط معين عليهم من مستوى طموحاتهم الدراسية ، مما يكون له أثر على مس

  طموحاتهم الدراسية ، و خاصة إذا عجزوا عن تحقيق التوافق بين ما يتوقع منهم دراسيا أال 
 "جليل وديع شكور" ويوضح .و هو النجاح ، و بين ما هم قادرون عليه فعال في دراستهم 

إلى تحقيق ما يطمحون إليه بواسطة  أكثر األحيان  أن األهل يميلون في<<: ذلǁ فيم 1989
 : 1989جليل وديع شكور (.>> في هذه الحالة من حرية االختيار  الذين يŃحńرłمŃونأوالدهم

 يكون <<بعيدا في هذا الطرح ، حيث يرى أن " محمد عبد المƌمن حسين "  ويذهب ) 324
طموح الوالدين سببا لقلق االبن أو سببا لخلق الصراع في نفسه نتيجة ضغط والديه ، في خلق 

محمد (   .>> حالة ما ال يتفق ذلǁ الطموح الوالدي مع قدرات األبناء اإلحباط الشديد له في
     )152  : -س. ب- عبد المؤمن حسين
 أن طموح الوالدين له دور هام في تحديد << إلى )Hurlock("هيرلوǁ  " ت و قد أشار

الطموح المنخفض قد يدفعان أبنائهما إلى خفض  ومستوى طموح األبناء ، فالوالدين ذو
هم خوفا من تعرضهم للفشل و خوفا من مشاكل هم في غنى عنها ، كما أن الوالدين طموح

      . >>ذوي االتجاهات األنانية يرغبان من أبنائهما رفع مستوى طموحهم كتعويض عن فشلهما 
   )152 :-س. ب-حسين  محمد عبد المؤمن( 

جتماعية تمثل االو أو المدرسية أاألسرية سواء العوامل هذه ذلǁ أن كل نستدل من 
الضغط النفسي لدى  تالميذ األقسام النهائية ، و الذي قد يƌدي إلى  مصادر أساسية لنشوء

ǁالعوامل من عوامل انخفاض أو ارتفاع مستوى طموحاتهم الدراسية من خالل ما تشكله تل 
  .محفزة أو ضاغطة على التلميذ 

  لى ارتفاع الضغط النفسي لديهم  كبير من التالميذ في البكالوريا إو قد يرجع فشل عدد 
الذي يحول دون قدرتهم على التحضير الجيد له ، كما يدل على انخفاض مستوى طموحهم و

 و من ناحية أخرى فقد يعبر  .الدراسي الذي يجعلهم حبيسي الثانوية ، و ال يتطلعون للمستقبل 
 و ارتفاع مستوى نجاح التالميذ في البكالوريا على انخفاض تعرضهم للضغط النفسي ،

و نعبر على ذلǁ من خالل متحان ، فعهم للعمل و اإلجتهاد للظفر باالطموحهم الدراسي الذي يد
 أن األفراد ذوي التحصيل المرتفع كانت تتمتع <<من " سهير كامل أحمد " ما توصلت إليه 
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سط بمستوى طموح عال ، و األفراد ذوي التحصيل المتوسط كانت تتمتع بمستوى طموح متو
   .>> و األفراد ذوي التحصيل المنخفض كانت تتمتع بمستوى طموح منخفض 

  ) 186 : 1999أحمد  سهير كامل(
في دراستها على عينة من األطفال أن    ) Jannu(م 1983" جاني " و توصلت       

 مستوى التحصيل له تƋثير جوهري على تباين درجات أفراد العينة في مقياس مستوى <<
    ) 187 : 1999 أحمد سهير كامل( . >>الطموح 

إن النجاح الذي قد يحققه التلميذ يعبر على ثقته في نفسه وقدراته و إمكانياته             
.  و تكيفه مع مختلف المواقف و الظروف و باألحرى توافقه النفسي  بين ما يريد و ما يراد منه

 التوافق النفسي وعالقته (سة عنوانها م بدرا1984" صالح أحمد مرحاب "وفي هذا اإلطار قام 
و أقيمت الدراسة بمدينة الرباط بالمغرب على عينة قوامها   .)بمستوى الطموح لدى المراهقين 

فيها إلى وجود عالقة موجبة و دالة  طالبا و طالبة مناصفة بين الجنسين، و توصل ) 432 (
المراهقين و المراهقات بمدارس إحصائيا بين التوافق النفسي العام و مستوى الطموح لدى 

   )07 : 2002عبد اهللا لبوز . (الرباط 
مستـوى (:م المعنونة بـ 1976" ثروت عبد المنعم"             وقد أوضحت نتائج دراسة 

توصل فيها إلى أن أفراد العينة ذوي الطموح  و.   )ببعض سمات الشخصية  الطموح و عالقته
   )185 : 1999سهير كامل أحمد ( . قـة بالنفـسـيفا و ثالمرتفع يتميزون بƋنهم أكثر تك

    الصحـة النفسية (: م بعنوان 1977" سهير كامل أحمد"و في دراسة قامت بها             
و توصلت فيها إلى أن النجاح يƌدي عادة إلى رفع  . )و مستوى الطموح للموهبات المراهقات 

ض ذلǁ المستوى ، وإن احتماالت ارتفاع مستوى مستوى الطموح ، بينما الفشل يƌدي إلى خف
   حجم الفـشل الزدياد واحتماالت انخفاضه تزداد تبعا ، حجم النجاح الزديادالطموح تزداد تبعا 

توصلت الدراسة أيضا إلى أن المبتكرات أغلبهن من ذوات مستوى الطموح المرتفع  و 
سهير كامل  ( .وى قدراتهن فهن واثقات من أنفسهن و يستطعن رسم أهداف أعلى من مست

   ) 186 : 1999أحمد 
د عبد السالم ـامـح "اسات ، نستطيع القول كما يرىبعد هذا العرض ألهم الدر             
و زيادة   زيادة ارتفاع مستوى الطموح <<: هو االجتماعيأن أهم مالمح التغيير " زهران
   ) 36 :1998سالم زهران حامد عبد ال(.>>جتماعي االجتماعية للحراǁوط االالضغ

 يرجتماعية و طبيعية سريعة التغات أسرية و مدرسية و ا فالتالميذ يعيشون في بيئ
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أفرزت العديد من الصعوبات و المعوقات التي شكلت ضغطا نفسيا على التالميذ و في نفس 
  . الوقت تنامى معه مستوى الطموح الدراسي بسبب متطلبات التغير 

يه و يمكن تحديـد      و إلقاء الضوء عل    ،   للكشف عنه  الدراسة الحالية  تذهب إليه    و هذا ما  
  :في اإلجابة عن التساؤل التاليالدراسة إشكالية 

 لدى تالميذ يو مستوى الطموح الدراسط النفسي بين الضغ دالة إحصائيا هل توجد عالقة -1-1
   الثالثة ثانويÞةالسن

  :   و من هذا التساƌل صيغت التساƌالت التالية 
 Þ في الضغط النفسي الجنسين  بين  دالة إحصائيا هل توجد فروق1-2

بين التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين في الضغط   دالة إحصائيا هل توجد فروق-1-3
Þالنفسي  

   هل توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ تخصص علوم الطبيعة والحياة و تالميذ  -1-4   
  انية في الضغط النفسيÞتخصص اآلداب و العلوم اإلنس

1-5- Þهل توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف وتالميذ المدينة في الضغط النفسي 

  Þسي مستوى الطموح الدرافي   الجنسين بين دالة إحصائياهل توجد فروق -1-6
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين في مستوى  -1-7

  ح الدراسي Þالطمو
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ تخصص علوم الطبيعة والحياة و تالميذ  -1-8

Þ تخصص اآلداب و العلوم اإلنسانية في مستوى الطموح الدراسي  
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف وتالميذ المدينة في مستوى الطموح -1-9

Þ الدراسي 

   :تحاول الدراسة التحقق من الفروض التالية    :  فـروض الدراسة - 2
دى حصائيا بين الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي ل ال توجد عالقة دالة إ-1–2

  . الثالثة ثانوية تالميذ السن
  .  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الضغط النفسي-2-2
الميذ المعيدين في الضغط لجدد و التبين التالميذ ا ال توجد فروق دالة إحصائيا - 3–2

  .النفسي
ذ  و تالمي الطبيعة والحياةموعل فروق دالة إحصائيا بين تالميذ تخصص  ال توجد–2-4
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  .في الضغط النفسيو العلوم اإلنسانية  ابدتخصص اآل
  .وتالميذ المدينة في الضغط النفسيبين تالميذ الريف  ال توجد فروق دالة إحصائيا -2-5
 .الدراسي الجنسين في مستوى الطموح إحصائيا بين فروق دالة د توج–2-6

في مستوى ن  التالميذ المعيديالجدد و توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ  ال-2-7
 .الدراسيالطموح 

 تخصص علوم الطبيعة والحياة و تالميذ بين تالميذ ال توجد فروق دالة إحصائيا -2-8
 .في مستوى الطموح الدراسينية تخصص اآلداب و العلوم اإلنسا

المدينة في مستوى الطموح  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف و تالميذ -2-9
  .الدراسي

   : أهمية الدراسة-3
ط النفسي و مستوى الطموح على طبيعة العالقة بين الضغحاول الدراسة التعرف ت - أ

  .الدراسي
ق بين التالميذ في الضغط النفسي و مستوى  الدراسة التعرف على الفرو تحاول- ب 

  )معيد /  عادي (صفة الدراسة ، الجنس  :البحثختالف متغيرات لدراسي باالطموح ا
   .)آداب /  علوم (التخصص الدراسي ،    )حضرية /  ريفية (منطقة اإلقامة 

 التي جتماعية و المدرسيةظروف األسرية و اال  تحاول الدراسة التعرف إلى بعض ال- جـ
   االمتحانات و ضغط ،يعيشها تالميذ األقسام النهائية خاصة تلǁ المتعلقة بضغط األولياء 

  .وضغط المراجعة 
ط النفسي و مستوى   تحاول الدراسة تقديم مقاييس على البيئة الجزائرية لقياس الضغ- د

 .الطموح الدراسي

 ضغط النفسي و مستوى الطموح ـ  تعمد الدراسة إلى معرفة الفروق بين التالميذ في الهـ
  ." ت " و ذلǁ باستخدام إختبار  الدراسي

 ـ  على الرغم من أهمية دراسة المتغيرين الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي و
هتمام من الباحثين الجزائريين و نكاد نلمس ندرة ميذ ، إال أن الموضوع لم يلق االلدى التال

و هذا في حدود علم الطالب الباحث فمعظم .  الدراسة البحوث الوطنية في الموضوع محل
الدراسات الجزائرية أغفلت الموضوع ، و ما حصلنا عليه من دراسات التدخل في صلب 

ومستوى ى فهم العالقة بين الضغط النفسي الموضوع ، فقد تساعد مثل هذه الدراسة عل



إشكالية الدراسة_____________________________________________________________الفصل األول    

 18 

و يقلل من حدة الضغط النفسي الطموح الدراسي لدى التالميذ مما يزيد من فاعلية تعلمهم ، 
  . الذي قد يمرون به و هذا في بيئة جزائرية 

 إن ما تسفر عنه الدراسة الحالية من نتائج ستساهم في إضافة معلومة جديدة  حول هذا - ز
الموضوع كظاهرة نفسية ما يزال البحث فيها جديدا ، و قد تفيد المشرفين على قطاع التربية 

 اإلعتبار في توجيه و إرشاد اآلباء و المدرسين إلدراǁ حقيقة وضعية و التعليم ألخذها بعين
  .تالميذ السنوات الثالثة ثانوي و ما يعيشونه من آمال و آالم 

مستوى الطموح ط النفسي و البحث يكتسي أهميته من خالل المتغيرات المدروسة الضغ– ي
 .الدراسي

  : أهـداف البحـث- 4
غط النفسي و مستوى الطموح الدراسي في حياة اإلنسان نظرا ألهمية العالقة بين الض  

بصفة عامة ،  و في سلوكه التربوي  و العلمي  و اإلنتاجي بصفة خاصة ، و من خالل ما 
 إشكاليتهتم التعرض له من اعتبارات نظرية و دراسات سابقة في مقدمة هذا البحث  و 

  : يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التالية 
هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة اإلرتباطية بين كل من الضغط  ت–أ 

  . الثالثة ثانوي ةالنفسي و مستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السن
      تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد الفروق بين التالميذ في كل من الضغط النفسي – ب
  :بحث ختالف متغيرات ال الطموح الدراسي بامستوىو

 .، منطقة اإلقامة ، التخصص الدراسي دراسة، صفة ال الجنس

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات الضغط النفسي و الطموح الدراسي - جـ
  . الثالثة ثانويةدى تالميذ السنل

لومات  الوصول إلى استكشاف حقيقة و طبيعة الموضوع المدروس و ذلǁ من خالل مع–د 
  . قع الجزائريمستقاة من الوا

  : تغيرات الدراسةاإلجرائية لمالتعاريف  – 5
  ) Stress (: النفسيالضغط  -5-1

هي تلǁ الصعوبات و المعوقات المادية و المعنوية المتكررة التي تواجه التلميذ     
جتماعية ، و تعوق قدرته على تحقيق أهدافه و إشباع ي بيئته األسرية و المدرسية و االف

جز عن تحمل هذه األعباء ، ألنها فوق قدرته و طاقته  و تحمله ، و تقيسه  حاجاته ، و يع
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  :قسم إلى ستة أبعاد ـنأبعاد الضغط النفسي المدرجة في استبيان الدراسة ،  و التي ت
و يتمثل في أوامر و نواهي الوالدين ، و مشاكل األسرة   :  بعد ضغط الوالدين و األسرة
  .التلميذ واحتياجاتها التي يتعرض لها 

 و كثافة ساعات الدراسة و نصائح   ،وانين المدرسةو يتمثل في ق :   بعد ضغط المدرسة
  . التلميذ داخلهاالتي يتعرض لهاإلدارة ، وو توبيƣ األساتذة ، و تعليمات ا

و يتمثل في تلǁ الصعوبات التي يواجهها التلميذ في عالقته مع زمالئه :  بعد ضغط الزمالء
 .عليه جماعته من معاييرأو ما تفرضه 

و جسمية  نفسية و يتمثل في ما تسببه المراجعة من حالة: ) المذاكرة (بعد ضغط المراجعة
 .للتلميذ

و يتمثل في حالة التلميذ النفسية و الجسمية قبل و أثناء و بعد  : متحانبعد ضغط اال 
 .اإلمتحانات 

حاصلة في الحياة و أثرها على و يتمثل في تلǁ التغيرات ال :  بعد ضغط أحداث الحياة
 .الحالة النفسية و الجسدية للتلميذ 

  : مستوى الطموح الدراسي- 5-2
و نعني به تلǁ األهداف الدراسية المستقبلية الواقعية التي يضعـها التلميذ بنفسه     

، و يسعى لتحقيقها تدريجيا على امتداد مساره و لنفسه مسبقا، و يفكر فيها باستمرار
  .طريق نجاحاته الدراسية المتالحقةعن الدراسي 

و يتميز هƌالء التالميذ برغبة كبيرة في النجاح ، و يحبون تحقيق ذلǁ عن طريق     
مجهوداتهم الخاصة الفردية ، و يتخوفون من الفشل ، كما ال يحبون األهداف الدراسية 

   .السهلة و البسيطة و المعتادة التي ال تثير فيهم روح التحدي و التميز 
في استبيان مستوى و يقاس هذا المستوى بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ     

  :ستوى إلى ثالثة مستويات فرعية هي، و ينقسم هذا المالطموح الدراسي
  .، مستوى ضعيف ، مستوى متوسط مستوى عال

  : و التي تقاس بدورها بƋبعاد مستوى الطموح الدراسي المدرجة في اإلستبيان و هي 
و يتمثل في تحديد التلميذ لوضعيته حيال  : ) النظرة الحالية (نظرة للدراسة الثانوية بعد ال

  .الدراسة 
و يتمثل في سعي التلميـذ لتحقيـق النجاح في جميع  :  بعد النظرة للتـفوق الدراسي
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 .األعمال الدراسية 

تلميذ لǘلتحاق و تتجسد في سعي ال : ) النظرة المستقبلية (امعية بعد النظرة للدراسة الج
 .بالجامعة 

  .و تظهـر في تصـورات وتوقعـات التلميذ لحيـاته المستقبـلية  :  بعد النظرة للحياة
  :و تنقسم إلى صفـتين هما  :     صفة الدراسة-5-3

و نعني به ذلǁ التلميذ الذي إنتقل من السنة الثانيـة ثانوي إلى السنة  : صفة التلميذ الجديد
 .و يمكن تسميته بالتلميذ العادي الثالثة ثانوي ، 

و نعني به ذلǁ التلميذ الذي أعاد السنة الثالثة ثانوي بعد رسوبه في  : صفة التلميذ المعيد
 .امتحان البكالوريا 

  :لى قسمين هما و ينقسم إ :    التخصص الدراسي-5-4
  .علوم الطبيعة و الحياة و نقصد بها شعبة  :  التخصص العلمي

 .و نقصد بها شعبة اآلداب و العلوم اإلنسانية  : يالتخصص األدب 

  :لى منطقتين هماو تنقسم إ :    المنطقة السكنية-5-5
  .الكبرى التابعة لها البلديات و نقصد بها عاصمة الوالية و  :  المنطقة الحضرية
  . و نقصد بها تلǁ المناطق البعيدة و النائية عن عاصمة الوالية: المنطقة الريفية

عتمدنا في تصنيفنا هذا على تصنيف مديرية التنظيم واإلدارة المحلية بوالية األغواط وقد ا
حيث حددت المناطق الحضرية بتلǁ المناطق التي تتواجد بها فرقة الدرǁ الوطني وفرق 

    .األمن الحضري، بينما المناطق الريفية تتواجد فيها فرقة الدرǁ الوطني فقط

  :نويثالثة ثاال تلميذ السنة-5-6
 سنة  19 سنة الى 17يقصد بـذلǁ التـالميذ الذين تتـراوح أعمـارهم ما بين     

  و اآلداب و العلـوم ) ع ط ح  (و يدرسون في تخصصين هما العلوم الطبيعية و الحياة 
 ، و يتوزعون إلى معيدين و عاديين و يتواجدون في المدن  ) آ ع ان  (اإلنسـانـية 

 .واألرياف 
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  :يد تمه
 يتعرض له اإلنسان في مواقف التهديد الذير و حالة الخطفيتعارو تعددت تسميات     

ففي التراث . النفـسية ولوجية و حاجاته البيوقه على إشباعالحياة المختلفة ، و التي تع
 بين الباحثين على إطالق  شبه إجماع الدراسات األجنبية الغربية يكاد يكون هناǁالسيكولوجي و

  . على تلǁ الحالة ) ( Stressمصطلح 
 إلى ) ( Stressبينما في الدراسات و األبحاث العربية التي تناولت الموضوع ، ترجم مصطلح 

     نعصاب شقة و االالضغط النفسي و الم: عدة مصطلحات عربية ، و من أشهرها تداوال 
مة المناسبة لمصطلح و ال يتفق الباحثون العرب على تحديد الترج. اإلجهـاد و الكـرب و

Stress ) (.   
 في ة ، و انتشارهو على الرغم من شيوع المصطلح و الموضوع بين العامة و الخاص

احثين و العلماء  كبير من قبل الباعية ، و ما لقيه من اهتمامطبية و نفسية و اجتم: ميادين عديدة 
إال أنه . في دراساتهم  و أبحاثهم المتعددة ، بحكم عالقته المباشرة بحياة اإلنسان  و تƋثيره فيها 

     مع ذلǁ يفترق هƌالء في تعريفهم ، و تفسيرهم لهذا الموضوع بسبب صعوبته و غموضه 
ذا حسب المنحى الذي هو تداخل عناصره Ý فكل باحث يتبنى تفسيرا خاصا به لهذا الموضوع  و 

  . منه عالجه به و انطلق
 ضاغط ، والبعض اآلخر ينطلق من االستجابةفبعض التفسيرات تنطلق من الموقف ال

المصاحبة للمثير ، و البعض اآلخر يجمع بينهما ، و فريق آخر يفسره من أعراضه و آثاره على 
لتي تشكل اإلطار العام الذي  ا) ( Selye"سيلي"و ال يخلو أي تفسير من أفكار . صحة الفرد 

  . في هذا الفصل سنعرض ما سبق ذكرهو. نطلق منه معظم البحوث و الدراساتت
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  : الضغط النفسي ـ مفهوم 1
و المعـاجم العربية في تحـديد المعنى اللغوي لكلمة الضغط  تكاد تتفق القواميس 

Žففيو ق Ý جـاءت الكلمـة على النحو التالي  )لسـان العرب(دمـت لها شروحا متشابهة :  
زحمه : عصر شيء إلى شيء ، ضغطه يضغطه ضغطا : الضغط ، و الضغطة :  ضغط  •

  .و نحوه إلى حائط 
 .يقال ضغطه إذا عصره و ضيق عليه و قهره  •

• Ń342 : 1975ابن منظور ( .الشدة و المشقة  : )بالضم  (غطةو الض(  
  :فيشرح الكلمة على الشكل التالي  )المنجد في اللغة العربية المعاصرة(أما 
دد ، جماعة عصره ، ضغط الهواء ، ضغط عليه للقيام بعمل يƋباه ، ضيق و تش: ضغط  •

 ي ، ضغط الرأي العام ، ضغط الدم  ، ضغط خارجاغطة ، تضييق معنوي ، إكراهض
   )883 و882 : 2000 نعمة و Ɔخرون ن أنطوا( .ضغط الحياة العصرية 

  :وردت كلمة الضغط على المنوال التالي  ) و اإلعالمفي اللغةالمنجد (أما في 
  ) 451: 1986عالم المنجد في اللغة و اإل( .ضغط عليه ضغطا ، ضيق عليه : ضغط  •

، فنجد نـفس المعنى للكلمة  )القاموس المرشد في المترادف و المتقارب و الضد(أما في 
  :حيث شرحت كما يلي 

      .ضغط عليه ، عصره ، ضيق عليه ، حمله على ، حتم ، أثر : ضغط  •
   )198 : 1999 مصطفى وارد(

 لمعنى الكلمة في العلوم ردف شرحا إضافياإال أنه ي )المعجم الوجيز(و نجد نفس التفسير في 
  :الفيزيائية و الطبية ، و جاءت على النحو التالي 

 .شدد و ضيق :  ، وعليه ضغطا ، عصره ، و زحمه ، بالƸ في إيجازه: ضغط  •

جـدار  ثه  تيـار الـدم علـى          هو الضغط الذي يحد    )في الطب (ضغط الدم   : ) ط الضغ ( •
 .األوعية

 االتجـاه تعني القوة الواقعة على وحـدة المـساحات فـي           :  )االهندسة و الميكانيك  (و في  •
   .العمودي عليها 

الضغط الذي يتركز على نقطة معينة بفعـل الثقـل           : )في الطبيعة    (: و الضغط الجوي     •
   )378: 1999المعجم الوجيز  ( .الذي يحدثه عمود الهواء على هذه النقطة 

، ففي مصطلح الضغط في العلوم األخرىى معن" ألفت محمد حقي " و توضح لنا الباحثة 
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مƌثرات موجهة إليه من العلوم الفيزيائية يدل على المقاومة الجزئية التي يبذلها جسم ما ضد 
  .قوة خارجية

 أما في العلوم البيولوجية نجد أن كلمة الضغط هي أقصر الطرق لمعاني كثيرة يمكن
 إلثارة Actch )إكت  ( هرمون ازتلخيصها بصعوبة في كونه حالة اإلثارة التي تنتج إفر

   )236 و235 :2001ألفت محمد حقي (  .قشرة الغدة االدرينالية في الكائن الحي 
     لفة منها تتشير إلى عدة دالالت في ميادين مخو نستخلص من هذا أن كلمة الضغط   

  و تدل هو طبي و فيزيائي و إنساني و اجتماعي Ý ففي المجال الطبي تشاع كلمة ضغط الدمما
  العلوم الفيزيائية الضغط الجوي على اآلثار التي يتركها الدم على جدار األوعية ، و يقال في

و تشير كذلǁ    ،األجهزة الضاغطة و في الصناعة تدل الكلمة على بعض اآلالت و اآلليات و 
ضغط في هذا المجال إلى ضغط العمل الذي يقع على العامل ، أو ما يعرف بضغط العمل أو ال

المهني ، و في المجال اإلنساني و االجتماعي نتكلم عن الجماعات الضاغطة أو الضغط 
السياسي ، كما هو الحال في علم السياسة ، و في البيئة االجتماعية تتردد كثيرا كلمة الضغط 
االجتماعي أو ضغط السكان ، و على المستوى االقتصادي تتداول كلمة ضغط األوضاع 

 مدرسية التي يتعرض لها التالميذ في البيئة المدرسية نستخدم كلمة الضغوط الاالقتصادية ، و 
 أو ضغط المنافسة أو ضغط ،و في الرياضية يكثر استعمال كلمة ضغط الجمهور المتفرج 

  .المقابلة الرياضية 
   ) Larousse (وس كما وردت في قام) Stress (أما في اللغة اإلنجليزية فتعني كلمة

  :كما يلي
 أنه يجب اإلشارة على Larousse )2002: 329( ،، إجهاد، إلحاح الضغط العالي، إرغام-

و جاء شرحها على النحو  ،  اإلنجليزية تعني كذلǁ نفس المعنى) Pressure (أن كلمة 
  :التالي 

 كما وردت في نفس القاموس ) Stress (، بل هي مرادفة لكلمة الضغط، الضيق، إلحاح
ليه الكلمة ، كما نجد نفس المعنى تشير إ ,Larousse )2002 :258 ( الذكر السابق

  .(Larousse) هذا حسب القاموس السابق و) Press (اإلنجليزية
)258 :2002( Larousse    

بنفس الدالالت و المعني التي  ) Stress ( فيشرح كلمة ) Le.Robert (قاموس  أما
  )Larousse (. ) Michel  legrain 1997 :  1826 (وردت في قاموس 



الضغط النفسي______________________________________________________________الفصل الثاني  

 25 

و ترمز  ) Stringere ( بلفظ ) Stress (بينما في اللغة الالتينية فقد جاءت كلمة 
  ) Jean Benjamin Stora 1995 : 03 (. للضغط  ،  للضيق  ،  للحصر 

 : علىكلمتان تدالن  ) Stringere ( من الفعل الالتيني اشتقتأما في اللغة الفرنسية فقد 
  : ، و هما الشدة ، الضيق ، الحصر

 و تعني حصر الجسم ، أو ضمه ، أو إحاطته بالذراعين أو ) Etreindre ( كلمة -  
األطراف ، و ترافقه مشاعر و أحاسيس متناقضة ، و تعني الضيق ، و الضغط الشديد على 

  .الجسم  و النفس 

جتمع بالوحدة ، أو التخلي ، تدل على حاالت حادة  ت و هي الشعور ) Detresse ( كلمة -
 Jean Benjamin Stora ( .)وحدة ، خطر ، معاناة  (في حالة  واحدة  و تعبر عن 

1995 : 03 (   
 قاموس ( ، فمثال ترجمت في  كلمات في اللغة العربية إلى عدة ) Stress (و ترجم مصطلح    

  :  على النحو التالي)المورد
دم  نفس الشرح الذي قſ و هو ، )916 : 1989منير البعلبكي ( ضغط ، وطƋة ، إجهاد  -

  :فيرى أنها تعني  ) Pressure (سابقا Ý و نفس الشرح يقدمه لكلمة 
Ý على أنه نجد أن بعض  )721 : 1989منير البعلبكي (  ضغط ، جهد ، ثقـل ، إلحاح

 ) To press (المناجد و القواميس تترجم كلمة ضغط من العربية إلى اإلنجليزية بكلمة 
      . ما نجده على سبيل المثال في معجم مجاني الجيب و هذا) Pressure (و 
    )214: 1994مجاني الجيب ( 

"  حامد عبد السالم زهران"  أما في القواميس العربية المتخصصة كقاموس علم النفس لـ
  : منها ) Stress (الذي أورد عدة معاني عربية لكلمة  
زهران   حامد عبد السالم( نعصابيد ، االداإلجهاد ، الشدة ، الكرب ، الضائقة ، التش •

حامد عبد السالم زهران  ( ) Pressure (، و نفس الشرح يقدمه لكلمة  ) 214 : 1987
نجد لها أثرا قبل القرن  و ال(  فهو إنجليزي ، ) Stress ( أما أصل كلمة ) .384:  1987

 Jean ( " ستوراجون بنيامين" ، و هذا ما يشير إليه )العشرين في اللغة الفرنسية

benjamin stora ()04 Jean Benjamin Stora 1995 : (كƌـ، و ما ي ǁده كذل
 )على أن أصل الكلمة إنجليزي(موسه في قا ) Robert lafon (""  روبرت لفون"
)Robert Lafon 1973: 786(،  رت سيالميـنورب " و نفس المنحى يذهب إليه"     
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) Nobert Sillamy (  )253 :1999 Nobert Sillamy ( ، ǁوهذا ما يشير إليه كذل 
      .)جليزيـنلمة إـل الكـعلى أن أص( ) Michel legrain (" ميشـال ليفان " "

Michel legrain 1997 : 1826  )(  
 وردت ثالثة مصطلحات << أن في اللغة اإلنجليزية" هارون توفيق الرشيدي" و يرى 

 ، و قد جاءت ) (Strain  و االنضغاط) Stress ( و الضغط ) (Stressorالضواغط : هي
الضواغط لتشير إلى تلǁ القوى و المƌثرات التي توجد في المجال البيئي ـ فيزيقية ، اجتماعية  

 ) (Stress حالة ضغط ما ، أما كلمة الضغط  لها القدرة على إنشاءنفسية ـ و التي يكون
لضواغط ، أي أن الفرد قد وقع تحت طائلة فتعبر عن الحادث ذاته ، أي وقوع الضغط بفاعلية ا

 إلى حالة االنضغاط التي يعانيها و يئن منها ) (Strainضغط ما ، و يشير مصطلح االنضغاط 
     .>>واالحتراق النفسيفي الشعور باإلعياء و اإلنهاǁ الفرد ، والتي تعبر عن ذاتها 

   )15 : 1999توفيق الرشيدي  هارون( 
 ǁاتفاق بين العلماء و الباحثين حول المعنى العام لمصطلحإذا كان هنا) Stress (      

و مدلوله العلمي في المجال النفسي ـ و إن اختلفت تعاريف الباحثين لهذا المصطلح ـ إال أن 
هذا االتفاق لم يرق إلى المستوى المطلوب حول الترجمة المناسبة لهذا المصطلح عند الباحثين 

و هذا ما يشير  ) Stress (اختالفا كبيرا بين هƌالء في ترجمتهم لمصطلح العرب ، حيث نجد 
حات في ل ترجم إلى عدة مصط) Stress (، حيث يرى أن مصطلح " جمعة سيد يوسف"إليه 

جمعة سيد (  .) أو الشدة ، و الضغط ، و المشقة نعصاب ، اإلجهاد ،اال(: اللغة العربية منها 
   )256 : 2001)ب(يوسف
 ال يزال الخالف << :م على هذا االختالف ، فيقول 1994" جمعة سيد يوسف "و يƌكد  

مترجميه إلى  ، حيث يتمسǁ بعض ) Stress (بين الباحثين العرب قائما حول ترجمة مصطلح 
في " حسن علي حسن"و " ماجدة حامد"و " عبد الغفار الدماطي"كما ترجمه ([ ، نعصاباال

  الذي راجعه )المدخل إلى علم النفس المرضي اإلكلينيكي( :المعنون " كولز"ترجمتهم لكتاب 
م في 2000" مجدي أحمد محمد عبداهللا"م Ý و نفس الترجمة قدمها 1992" أحمد عبد الخالق"

م في كتابه 1990" أحمد عبد الخالق" Ý و نفس المصطلح استعمله )علم النفس المرضي(كتابه
م و هي 1983)األبعاد األساسية للشخصية(: ن  ، و في كتابه اآلخر المعنو)أسس علم النفس(

 القياس ( ابه في كت" عباس محمود عوض"في مƌلفاته ، و " يوسف مراد" الترجمة التي قدمها 
   *])إضافات من طرف الطالب الباحث( [.*])النفسي ـ بين النظرية و التطبيق ـ 
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حسن مصطفى عبد "كما جاءت في موضوع  ([ و استخدم البعض مصطلح اإلجهاد أو الشدة
  *])األثر النفسي ألحداث الحياة كما يدركها المرضى السيكوسوماتيين( :م بعنوان1989"المعطي

كما اعتمد هذا المصطلح  ([و يصر البعض اآلخر على استخدام مصطلح الضغط أو الضغوط 
ن هارو"و  )الضغط النفسي(م في كتابه1994" عبد الرحمان بن سليمان الطريري:"عند كل من 

م في كتابه 2001" فاروق السيد عثمان "و ،)الضغوط النفسية(م في كتابه1999" توفيق الرشيدي
 و أساليب ..ضغوط الحياة (م في كتابه2000" علي عسكر" ، و )القلق وإدارة الضغوط النفسية(

الضغوط النفسية على ( :م في موضوع له بعنوان1992 " إبراهيم عبد الستار " ، و )مواجهتها
" بو سريعرضا عبد اهللا أ"و "  علي الغرماويحمدي"، كما استخدمه كل من )حة و المرض الص

 ) David fontana (" ديفيد فونتانا: " لصاحبه )الضغوط النفسية(ا لكتابمم في ترجمته1994
إلى الضغط "  عبد العزيز إماميإلهام"، و "محمود عبد الرحمان حمودة "م Ý و ترجمها 1989

 ، و ذلǁ حين تعرضهما للدليل )دراسة المرض النفسي(بـ: راستهما المعنونة النفسي ، في د
التشخيصي اإلحصائي للمرض النفسي الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي ما بين 

 بنفس )علم النفس المعاصر(م في كتابها 2001"ألفت محمد حقي"م Ý و ترجمته 1987م و1980
مو النفسي ـالن(في كتابه" عبد الرحمان العيسوي "  استعملهالمصطلح ، كما نجد نفس المصطلح

م في ترجمته لكتاب 2000 " شاكر عبد الحميد "، و نفس المنحى أخذه ) و مشكالت الطفولة
 ) ب(جمعة سيد يوسف(.>>*](Glennd wilson)" جلين ولسون"لـ" ن األداءفنوسيكولوجية "

2001 : 256(   
  ) Stress (م مصطلح المشقة كترجمة لمصطلح 1994" جمعة سيد يوسف"بينما يستخدم 

 من الجنسين في تقدير )ب . أ (الفروق بين أفراد نمطي السلوǁ : (في دراسته المعنونة 
، و يبرر هذه الترجمة بƋنها استعملت من قبل عندما وردت في ) أحداث الحياة المثيرة للمشقة

الطب (م ، و في كتاب 1985" ويفمصطفى س"لـ ) مرجع في علم النفس اإلكلينيكي(كتاب 
  .م 1992"  أحمد عكاشة "لـ ) النفسي المعاصر

طلح ـاستعمل مصطلح الضغوط لǘشارة إلى مص" جمعة سيد يوسف"لكن نفس الباحث 
) Stress ( في كتابه )ه ـم ، و ترجم2001) النظريات الحديثة في تفسير األمراض النفسية  
فس علم الن: (لح المشقة في موضوع له بعنوان م إلى مصط1999"  شعبان جاب اهللا "

 ، الذي أشرف على تحريره )علم النفس االجتماعي (في كتاب )  االجتماعي و الصحة النفسية
" ƫم 1999" زين العابدين دروي.  
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نعصاب ستعمل مصطلح الضغط أحيانا ، و االي" محمد عبد المƌمن حسين"كما نجد أن 
  ) .لنفسية مشكالت الطفل ا(طورا في كتابه 

 كما يƌكد ذلStress ( ǁ ( و هناǁ من يستعمل كلمة االنضغاط للداللة عن مصطلح 
، و ذلǁ عند تفسيره لمقياس الخزي ) قياس الشخصية (  م في كتابه2000" محمد شحاتة ربيع"
) Di ( DISCOMFORT من يستعمل ǁو قد تزيد فجوة االختالف حدة إذا علمنا أن هنا 

كما نجده في .  باإلنجليزية) Pressure (ي للداللة ، أو لترجمة مصطلح كلمة الضغط النفس
و نفس االستعمال ) موسوعة علم النفس  : ( م المعنونة بـ 1979" أسعد رزوق " موسوعة 
 ) علم النفس في حياتنا اليومية (: م في موسوعته النفسية 1995" عبد المنعم الحفني " يƋخذ به 

م 2000و آخرون " محمد عبد الحليم منسي "و" إبراهيم وجيه محمود  "و نفس االستعمال يقدمه 
Ý و تعتبر هذه الترجمة صحيحة للكلمة كما  )النفسية للطفل الصحة المدرسية و(في كتابهم 

  :على النحو التالي " حامد عبد السالم زهران "لـ ) قاموس علم النفس ( ءت في جا
   )384 : 1987 حامد عبد السالم زهران ( .) Pressure :إلحاحضغط ، ضيق ، تضييق ، (

       محل مفهوم الضغط) Crises (يحل مفهوم األزمة " أحمد عزت راجح " و نجد   
و مفهوم الشدة Ý كما تجدر اإلشارة إلى أن هناǁ بين مفهوم الضغط " سعد جالل " ف و يراد

وخاصة ضغط لنفسي غط امرحلة من مراحل الض ) Burnout (من يعتبر االحتراق النفسي 
      يعتبر االحتراق النفسي من المصطلحات النفسية التي ظهرت في السبعينات <<: العمل 

   )392 : 2001أسامة كامل راتب  ( .>>عمل و خاصة في مجال ضغوط ال
جة التعرض المستمر  أن االحتراق النفسي نتي<<: م 2000" علي عسكر"و يرى   

   )112 : 2000ر علي عسك( . >>للضغط النفسي 
إن هذا العرض ال يقلل من أهمية المصطلح في الدراسات العربية ، ما دام المعنى واحدا   

للمصطلح  و متفقا عليه على األقل في أبسط صوره الذي يعني وجود قوة ضاغطة تحدث أثرا 
دره و ما يصه لذي يقع عليعنوي االميوان  متمثال في الحمل المادي  وعلى اإلنسان ، أو الح

  .الكائن الحي من استجابات للتكيف مع هذه الحالة 
  :) Stress ( تطور مفهوم الضغط النفسي –2

لقد مرت حالة الضغط التي يمر بها اإلنسان بعدة تسميات قبل أن تستقر على الصيغة 
 مصطلح تصل إلى هذه التسمية كانت تعرف باسم ، و قبل أن ) Stress (التي يعرف بها اآلن 

      ر كما استخدم مصطلح العس، خالل القرن الرابع عشر الميالدي ) Hard ship ( الصالبة
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) Strait  (الضراءو)   Adversity ( و الكرب ، ) Affliction (.   
عبارة الضغط في سياق  ) Hooke ("هوǁ " و في أواخر القرن التاسع عشر استخدم (

والفضل يعود باألساس إلى   ) .257 : 2001)ب(جمعة سيد يوسف( . )العلوم الطبيعية
  دة ـلذي توصل إلى المصطلح بعد أبحاث ع ا) Hans Selye ("ليـز سيـهان" الطبيب 

ففي العشرينات (  أجراها بجامعة مونتريال بكندا ،اإلنسانيوان وتجارب معملية على الحو
 ، و هي ) Syndrome general maladie (توصل إلى زملة األعراض العامة للمرض 

 " عłبłتƅ  و أ06 Jean Benjamin Stora 1995 :( ć(Ý )استجابة غير نوعية ضد المرض
 مالحظاته التي استخلصها من تجاربه بمحاوالت الكتشاف ) Hans Selye (" هانز سيلي 

الهرمونات الجنسية عند الفئران ، فالحظ أن هناǁ ردود فعل غير محدودة من الفئران على 
 و من ، Xكالحرارة و البرد و الجرح و التعرض ألشعة ر أخرى قن الخاليا أوعلى مصادح

 طبيعة االستجابات م نشر مقاال تطرق فيه إلى1936ذلǁ جاء اكتشافه للضغط النفسي ، و في 
 Hans ( رعم ش1950ابتداء من سنة و. يزيائي شديد بواسطة عامل فغير المحدودة والمثيرة 

Selye (ه و تجاربه ئج أبحاث في نشر تقارير سنوية تتضمن نتا ) م ، حيث 1956إلى غاية
  ) (The stress of life) ياة ضغط الح: (على كتاب أصدره بعنوان ) Stress (أطلق مصطلح

و من ذلǁ التاريDominique chalvin 1985 :  10 (  ƣ(،) ه وتقاريرهجمع فيه جميع أبحاث
ذا  بهةواإلنسانية والبيولوجيتماعية االجية وأصبح يعرف هذا المصطلح في األبحاث النفس

   .سماال
     الواقع أن البدايات األولى لالهتمام بدراسة موضوع الضغوط ، بدأت بتجارب  <<

م بكندا ، الذي يعود له الفضل في وضع كثير من Hans Selye ( 1956 ("هانز سيلي " 
" هانز سيلي " لقبو   )120 : 1998 عبد الستار إبراهيم( .>> األسس العلمية لهذا الموضوع

) Hans Selye (بي الضغط النفسƋي ،  ب)هذا المصطلح في كتاباته إال في  لم يستعملو
م أصدر كتابا 1975 و في سنة  ): Jean Benjamin Stora 1995 06(.  )الخمسينات

وعرض فيه دليل  (. ) Stress sans detress ()  الضغط النفسي بدون مشقة (  :بعنوان 
  ) Dominique chalvin 1985 :  10 (.)الضغط و في الحقل الطبي حت سلوǁ الفرد ت

موضوع  ـ من األوائل الذين ارتبط اسمهم بهذا ال) Hans Selye ( "ي سيل" و إذا كان  
 وضوع و هذا المصطلح ، فƎن ذلǁ ال يقلل من دور بعض الباحثين الذين سبقوه في تناولهم للم

والتر  "(:على الذكر العالم الفسيولوجي األمريكي و استخدامهم مصطلح الضغط ، و نخص 
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 الذي يعتبر من األوائل الذين استخدموا Walter bradfor cannon ) (م 1929" كانون
التغييرات  <<ظ فقد الح )33 : 2000علي عسكر (  ،)  المصطلح في أبحاثهم و تجاربهم

م والجوع، وانتهى كاألل ة للمشقةوالظروف المثيرلشديدة ، الفسيولوجية المصاحبة لالنفعاالت ا
ي العمليات الفسيولوجية المنبهات التي تحدث إثارة انفعالية ، تسبب تغيرات فمن ذلǁ إلى أن 

كما يرجع الفضل إلى الجمعية األمريكية  ) 331 : 1999شعبان جاب اهللا  (  .>>األساسية 
نقل اهتماماته ، و أعماله  و ساعدته على ) Hans Selye (م ، التي احتضنت 1955علم النفسل

 م 1956" أدولـف مايـر" كما سـاهم ،لوم اإلنسـانية ـعلم النفس  و العمن الفسيولوجيا إلى 
) ( A . Meyer  بـ : في التشخيص الطبي ، أو ما يعرففي استخدام خريطة الحياة كوسيلة 

  و أكدة  ذاتية إنساني الطبية كسيرة، و الهدف منها تنظيم البيانات )صحيفة بيانات الحياة ( 
  .   النفسيةاالضطراباتعلى دور األحداث المثيرة للضغط في نشƋة  Meyer  ) (" ماير "

أن األبحاث األولى في الموضوع قام : D . Chalvin  )   ("دومينيǁ شالفن"كما يرى 
هة  ، الذي عرف بƋهمية توازن الفرد عند مواج(Claude Bernard)م 5186" كلود برنار" بها 
وصل إلى ـ، و تFredericq  ) (" فريدريǁ" داث اليومية للحياة ، ثم أتبعه البلجيكي ـاألح

      م1877" ر يجـلـبف إدوارد  انو ـه "ماني ـاء األلـنتائج ، و بعد سنوات جـنفس ال
) (  Hannou eduard pfluger  كلود برنار"و أعاد أعمال  " ) Claude Bernard ( كدƌلي 

    .)يئةها البرضņعńالتي تŽجة للتكيف مع التغيرات اليومية ، أن اإلنسان في حا(بعدها 
)Dominique chalvin 1985 : 08et 09  (   
األبحاث  الدراسات و في Stress ) (و رغم شيوع مصطلح الضغط النفسي   

 إال أنه مع ذلǁ نجد من يفضل استخدام مصطلحات أخرى مرادفة لمصطلح السيكولوجية ،
  Stress  ) ( يتمسǁ بمصطلح H.selye  ) (" هانز سيلي "  Ý فƎذا كان Stress  ) (ضغط ال

 " ايستين" تخدمويس Press  )  ( يفضل استخدام مصطلحH.murray  ) (" هنري مواري " فƎن 
) (  Epstein مصطلح الصراع ) (  Conflect باتل "  ليدل على نفس المعنى  و يستعمل

   . Extem situation  ) ( مصطلح المواقف المتطرفة B.hium  ) (" هاين 
داول استخدامه عند الباحثين إن استعمال هذا المصطلح في الدراسات السيكولوجية  و ت  

استطاع أن يحتل مكانا واسعا و مجاال محددا خاصا به في األبحاث السيكولوجية ، و غطى 
 ǁلق ـخرى مثل القلحات أـل عدة مصطـ كانت تغطيه من قب<<اال  مج بذل) (  Anxiety 

     االضطراب  االنفعـالي     وFrustation ) (و اإلحبـاط    conflict  ) (و الصراع 
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) (  Emotional disturbanle و الصدمة )Trauma    ( واالغتراب) Alienation (     
   )257 :2001)ب(جمعة سيد يوسف (.>> )Anomaly( و الشذوذ  

 في علم النفس  Stress  ) (ين العوامل المساعدة على انتشار مصطلح الضغط و نشير أن من ب
و التجارب اث و الدراسات جتماع  و الفسيولوجيا  و الطب  و البيولوجيا ، تلǁ األبحم االو عل

  .البيولوجية  و النفسية التي قام بها األطباء  و علماء الفسيولوجيا  و علماء النفس 
حظي به موضوع الضغـط النفسي عند الباحثين ، و علماء النفس  رغم االهتمام الذي   

علماء النفس الوجوديين   ولعناية و االهتمام عند الباحثين  و الفسيولوجيا ، غير أنه لم يلـق ا
و الذين يعتقدون أن الموضوع يتعلق بالقلق ، و ليس بالضغط ، و ال نستطيع تسمية ما 

ط ، ألن هذا المصطلح غريب عن ميدان علم النفس  يتعرض له اإلنسان من أحداث بالضغ
 أحد منظري هذا االتجاه  و الذي Rollo may  ) (" رولو ماي " ومن أمثال هƌالء الوجوديين 

م ، و هو في األصل نسخة من أطروحته 1950عام ) معنى القلق ( : نشر كتابا بعنوان 
 ذلǁ التهديد <<: ما يلي  القلق ب، و عرف فيها) معنى القلق: ( م بعنوان 1950للدكتوراه 

   )58: 1999رولو ماي و ارفين يالوم (. >>لوجودنا ، أو للقيم التي جعلناها مساوية لوجودنا
 تسمية ما يتعرض له اإلنسان R . may  ) ( رفض ماي <<و الكتاب  و في األطروحة

 )أ(جمعة سيد يوسف( >>باسم الضغوط ، بدال من القلق ، ألنها مشتقة من الهندسة و الفيزياء 
رى و المستخدمة المستعارة من العلوم األخالمفاهيم  المصطلحات ، ويكثير ه  )128 : 2001

 التي اعتمدت على هذه  هي النظريات السيكولوجيةمك ، وفي علم النفس بمختلف فروعه
أو التي يرجع الفضل في صياغتها لعلماء البيولوجيا ، أو الطب ، أو ، المصطلحات 

 أو الفيزياء و الذين وضعوا األسس األولى لتلǁ النظريات ، لذلǁ لم  ،أو الهندسة ، سيولوجياالف
 على مبرراتـه السابقة ، بل دعمها ، إذ يـرى أن الضغوط Rollo may ) (" ماي"يقتصر 

 يمكن تحديدها و تعريفها و قياسها بسهولة و هي ترتكز على ما يحدث للفرد ، في حين أن <<
  )15 : )أ ( 2001جمعة سيد يوسف(.>>بوط بوضوح بوعي الفرد و ذاتيتهالقلق مر

 في تسميته لما R . may ) (" ماي"ال يستطيع أحد أن يقبل بسهولة ما يذهب إليه 
ألخير يختلف يتعرض له اإلنسان من أحداث ضاغطة باسم القلق ، ألن تعريف و معنى هذا ا

لنفس ال يسلم باحثوه من النقد بسبب وجود تجاه الوجودي في علم اعن اآلخر ، و حتى اال
 ال R . may  ) (" ماي"فƎذا كان . اختالف جوهري بين باحثيه في استخدام المصطلحات 

يرى عكس ذلǁ ، بل يعتبر من األوائل الذين م النفس ، فƎن زميل له  بالضغط في عليعترف
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 " زـولمـه" بهذا الباحث ساهموا في تقديم الموضوعات المتعلقة بالضغوط النفسية ، و نقصد
) (  D.s Holmesضل مع زمŽراي"له ي الذي يرجع له الف ") (  Raheستخدام العلمي  في اال

و جاءت لنفسية  كمفهوم مرادف للضغوط اStress of life  ) (لمفهوم أحداث الحياة الضاغطة 
 كهذا لąمłو عSelye . ł  ) (" سيلي" و  Cannon  ) (ستفادة من أبحاث كانون أعمالهما بعد اال

  .وضوع القلقيعد دليال واضحا على استقاللية الضغط النفسي عن م
  : تعريف الضغط النفسي– 3

 ، يجمع عليه علماء Stress  ) (نكاد ال نجد تعريفا جامعا مانعا لمفهوم الضغط النفسي 
اه كذلǁ  و هذا ما ير  ،) Vera peiffer  2001 : 18 (النفس و الباحثون بسبب عدم وضوحه

 محاولة تعريف الضغط النفسي من المحاوالت التي <<: من أن " هارون توفيق الرشيدي"
 )14 : 1999هارون توفيق الرشيدي ( . >>يكتنفها كثيرا من الصعوبات من الناحية العلمية

 ǁن الضغوط النفسية هي ظاهرة معقدة و متداخلة األبعاد <<: معلال ذلƋهارون (  .>> ب
لى اختالف مرد هذا االختالف في تعريف الضغط النفسي إ) 15 : 1999دي توفيق الرشي

 للباحثين و إلى المدارس التي ينتمون إليها و إلى تخصص كل باحث األطر النظرية و الفكرية
، فهناǁ من عرف لى المسلمات التي ينطلقون منها في تفسير وتعريف الضغط النفسي و إ

دثها الجسم الذي يتعرض لمواقف ضاغطة ، و آخر عرفه ستجابة التي يحالضغط من خالل اال
انطالقا من المثير الذي يحدث الضغط ، و ثالث جمع بين اإلثنين ، و رابع عرفه من النتائج 
المترتبة عليه ، على أن هذه التعاريف قد تكون ذات طابع فسيولوجي أو سيكولوجي أو سلوكي 

  :ضت للضغط النفسي أو اجتماعي  و في ما يلي التعاريف التي تعر
   :) Hans Selye (" هانز سيلي" تعريف -3-1

أشكال ألثر الضغط منها  هو استجابة فسيولوجية لمثير ضاغط ، و يƋخذ هذا المفهوم عدة <<
  ) : 06 Jean Benjamin Stora 1995(.Distres) >> ( و السلبيةEustress ) (اإليجابية

سم تكون عضوية من خالل ما تفرزه بعض الغدد من و يستدل من هذا التعريف أن استجابة الج
     أو انقباضه هرمونات ، و ما تقوم به بعض األجهزة من وظائف إضافية ، كƎزدياد التنفس

ستجابة القلب أو انخفاضها ، وهدف هذه االتزايد ضربات ا وو تقلص العضالت أو تمدده
ستجابة نسان إلى جانب اال مع كل طارىء ، و يحتاج اإلالتكيف مع المواقف الضاغطة و
ſالفسيولوجية استجابة سيكولوجية تćƌة  من له أكثر عملية التكيف و التعامل مع األحداث الضاغط

 االرتفاع العالي لى موت الشخص بسببولوجية قد تكون حادة ، مما يƌدي إستجابة الفسيألن اال
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  .  السكر في الدم لضغط الدم ، أو ارتفاع
   :H.Murray  ) (" رايهنري مو" تعريف -3-2

 أو تعوق جهود الفرد سريł تſ ،وصفة لموضوع بيئي ، أو لشخص الضغط خاصية أ<<  
  )19 :1999هارون توفيق الرشيدي ( . >>في تحقيق هدف معين

إن اإلنسان يتعرض يوميا للضغط من مصادر متنوعة و عديدة ، و خاصة تلǁ الصادرة 
الشخص ، لكن هذا ال يعني إلغاء الضغوط ذات المصادر عن البيئة الخارجية التي يتواجد فيها 

م و هذا التعريف لم يتضمن نوع الداخلية مثل تعاطي بعض األدوية ، و تناول أنواع من الطعا
و نشير أن . ستجابة الصادرة عن اإلنسان ، و كيف يتكيف مع المواقف البيئية الضاغطة Þ اال

لى أهدافه يمكن أن تنشƋ عنها رد  الفرد للوصول إمعوقات التي تعرقلالكثير من المواقف و ال
  .فعل و استجابات توافقية للتغلب عنها Ý كتغيير نشاطاته و أهدافه و حاجاته

    :S.D.Spielberger  ) (" سبيلبرجر"  تعريف -3-3
ختالفات في الظروف ، و األحوال البيئية التي تتسم بدرجة ما  الضغط يشير إلى اال<< 

يركز هذا التعريف على ) 100 : 2001فاروق السيد عثمان ( . >> ضوعيالمو من الخطر
التي تكون ضاغطة ، لكن بعض الظروف البيئية رغم ف البيئية المحيطة باإلنسان والظرو

ƌثر خطورتها ، يمكن اعتبارها غير خطيرة ، بسبب ما يملكه الشخص من سمات شخصية ت
، و ينظر للحدث على أساس أنه أمر وجود خطرو إقناع نفسه بعدم على إدراكه لتلǁ الظروف 

  .بية ، تقلل من حدة الموقف الضاغططبيعي ، و يعبر على ذلǁ باستجابات إيجا
   :Richard  Lazarus  ) ("  ريتشارد الزاروس "ريف  تع-3-4

اإلضافة إلى االستجابات المترتبة عليها عرض لها الفرد ، بمجموعة المثيرات التي يت <<
ǁالدفاعات النفسية التي ر الفرد لمستوى الخطر وأساليب التكيف مع الضغط و تقديوكذل

   )10: 1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري ( .  >>يستخدمها الفرد في مثل هذه الظروف
ستجابة و إدراǁ الفرد للموقف الذي يكون مصدر ذا التعريف يجمع بين المثير و االه  

ضغط  ذا الطرح ال يوضح لنا طبيعة المثيرات المسببة للإن ه. خطر عليه و طبيعة رد فعله 
ستجابة السيكولوجية ، علما أن استجابة الفرد قد تكون كما يقتصر فقط على طبيعة اال

  .سيكولوجية أو فسيولوجية كما تبين لنا في ما سبق 
   : Walter cannon  ) (" والتر كانون "  تعريف -3-5

برد   <<:دموا عبارة الضغط ، و عرفهمن أوائل الذين استخ" كانون"يعتبر العالم الفسيولوجي 
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   )33 : 2000علي عسكر ( . >>   الطوارƏالفعل في حالة 
ردود الفعل التي : إن هذا التعريف ال يفقد الضغط النفسي من محتواه األساسي متمثال في  

ر إلى مصاد لكن في نفس الوقت لم يشر ،يصدرها الجسم لمواجهة ما يتعرض له من ضغوط 
 كما أنه يمكن أن يحدث رد فعل ستجابة  أو رد الفعل ،الضغط ، التي تتسبب في حدوث اال

  .في الحاالت العاديةحتى 
  :1998 "إبراهيم عبد الستار" تعريف -3-6

و خارجي من شƋنه أن يƌدي بسط معانيه إلى أي تغيير داخلي أفي أيشير مفهوم الضغط  <<
تمثل األحداث الخارجية بما فيها ظروف :  و مستمرة ، بعبارة أخرىلية حادةإلى استجابة انفعا

األحداث الداخلية أو : الصرعات األسرية ضغوطا مثلها مثلالعمل أو التلوث البيئي أو السفر أو 
)  118: 1998 عبد الستارإبراهيم( .>>األرق ات العضوية ، كاإلصابة بالمرض أوالتغير

 نفعالية  و الفسيولوجية و حتى السلوكية أن تشمل ردود الفعل اال الواقع أن استجابات الفرد يمكن
و تمتد لفترات طويلة و مستمرة أو لفترة محددة من الوقت  و غير مستمرة و هذا لم يتطرق له 

  .التعريف 
  :م1990  و Ɔخرين" Ɔتكسون " تعريف -3-7
) (  Atkinson , rl , atkinson , R.C , smith , EE, Et . al >>  حالة تحدث عندما يواجه

األفراد أحداثا يدركون على أنها تهدد وجودهم النفسي و الجسمي ، و يكونون غير متƋكدين من 
  )259: 2001) ب( جمعة سيد يوسف(. >>قدرتهم على التعامل مع هذه األحداث

يعتبر هذا التعريف من التعاريف التي تحاول الجمع بين أكثر من جانب من جوانب   
  : نفسي ، و قدم هذا التعريف في كتاب للباحثين السابقين بعنوان الضغط ال

 ، و يركز هذا التعريف على مثيرات الضغط  و استجابات الشخص    )مقدمة في علم النفس (
التداخل الذي يتم بينهما ملية اإلدراǁ و طبيعة الشخصية و و التفاعل الذي يتم بينهما على أن ع

  . صعب معرفته 
ين ـلها موضوع الضغط النفسي لدى كثير من الباحثـمن األهمية العلمية التي يحتعلى الرغم 

الم Ý مما جعل و التي تزداد يوما بعد يوم مع التقدم العلمي و التكنولوجي السريع الذي يشهده الع
نتشارا و شيوعا بين الناس ، خاصة و أنه أصبح يشكل خطرا على صحة هذا المفهوم أكثر ا

إن من  << :لى أمراض خطيرة قد يتعداها إو شد في العضالت ، وسببه من توتر اإلنسان لما ي
 الصداع ، و ضغط لقرحة ، الجلطة القلبية ، الربو األمراض الناتجة عن الضغط  السرطان ، ا
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لى تلǁ العوائق التي  باإلضافة إ )85: 1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري ( .  >>الدم
التعليم من بينها كثرة و اة كالصناعة و اإلنتاج و التربيةت عديدة من الحيأصبح يشكلها في مجاال

 فمن الصعوبة بمكان  و عدم الدقة في العمل ، اإلهمالالغياب و ضعف اإلنتاج أو التحصيل 
الوقوف على تفسير واحد لهذا الموضوع ، و يعزو ذلǁ ألن هذا األخير من الظواهر اإلنسانية 

التي  لى الحالة النفسية والجسميةضافة إو المرتبطة بشخصية اإلنسان ، باإلالمعقدة و المتداخلة 
يصدره من   و ما من موقف آلخر ير تلǁ الحالةن عليها الشخص في أي موقف ، و تغيكو

 أو العقل أو النفس استجابة تبعا لذلǁ ، وعلى ضوء ذلǁ فسر بعدة تفسيرات مركزة على البدن
تعد الضغوط  <<: في قوله " هارون توفيق الرشيدي"ا ما يقر به جتماعي ، و هذأو المحيط اال

النفسية من الظواهر اإلنسانية المعقدة التي تفسر على أسس بدنية أو بيولوجية أو عقلية معرفية 
و إنه لمن الضروري أن نشير  )50 :1999هارون توفيق الرشيدي ( .>> و أخرى اجتماعية

ستجابة ، بغض   و اال  انطالقها من مسلمة المثيريرات وهولى القاسم المشترǁ بين تلǁ التفسإ
  .ستجابة ، كما أنها لم تهمل آثاره على صحة الفرد لنظر عن نوعية المثير و طبيعة االا

  : النظريات المفسرة للضغط النفسي – 4
يعتبر الضغط النفسي من المسائل التي أصبحت تـƌرق الجميع  من كبـار و صغـار    

 يسببه من آثار على صحة الفرد و الجماعة ، لذا حظي بالدراسة و التحليل منذ و خصوصا لما
أربعة عقود Ý و تزداد أهمية دراسته مع كل تحول تكنولوجي و علمي و بيئي و لقد عولج 

جتماعية ، و منها تعددت ولوجية و عقلية نفسية و سلوكية ابي:  هـذا المفهوم من عدة مناحي 
  .تي تناولته ، و نستشف منها التكامل فيما بينها التفسيرات العلمية ال

   :  )الفسيولوجي ( التفسير البيولوجي -4-1
 أحد أقطاب هذا اإلتجاه ، و بحكم تخصصه في ) Hans Selye ( "هانز سيلي"يعد   

على  بتجارب عديدة على الفئران في معمله بكندا ، زيادة ) Hans Selye (" سيلي"الطب  قام 
  ة بينهم لى أن المرضى يشتركون في خصائص عامة مشتركضاه ، فتـوصل إمالحظاته لمر

دد مصادر الضغط ختالف و تعض ، على الرغم من او خصائص نوعية خاصة بكل مري
     أعراض التكيف العام   زملة <<:سماق على هذه الخصائص أطلو

SyndromeGeneral d' adaptation) ( و يرمز لها بـ  :G.A.S " " << .  
)Gerard Amy, Antoine Bioy 1999 :84(  ǁبـزملة الضغـط <<و تسمى كذل 

وتعرف  )120: 1998 عبد الستارإبراهيم( ) (Common stress syndrome >> العـام
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 .) (Biological stress syndrome >>  مجموعة األعراض الحيوية للضغط<<:كذلǁ بـ
األعراض ) زمالت (مجموعة أو تجمعات :  و يقصد بهذه الزملة  )34 : 2000علي عسكر ( 

 و هي عبارة عن رد فعل الجسم المنتظم و المضاد للضغط و يتمثل: ) (symptomsالمرضية 
   .....ستجابة الفسيولوجية الغير محددة على تلǁ المثيرات المƌلمةفي اال

    :ستجابة الفسيولوجية التكيفية بثالث مراحل هي و تمر هذه اال

   :نتباهينذار أو الفزع أو رد الفعل االمرحلة اإل –أ 
 التي يصدرها الفرد تجاه المواقف الضاغطة ، ويظهر فيها ىو تمثل ردود الفعل األول

  .الجسم تغيرات و استجابات بيولوجية ، كƎفراز الهرمونات  و يزداد التنفس و تشد العضالت 
لى Ǝشارات عصبية إ ، و التي تنقلها بفالفرد يدرǁ تلǁ المواقف الضاغطة بالحواس
و قد تقل اد عمل األجهزة لمواجهة التهديد الدماƷ ، و هكذا حتى يدق ناقوس الخطر ، فيزد

إن الفزع أو الهلع الذي يصاب . لى الوفاة إنهار رد الفعل التكيفي مما يƌدي  و يمقاومة الجسم ،
يتميز بعدم اإلتزان  به الفرد عندما يواجه موقفا ضاغطا ، تجعل الجسم في حالة غير طبيعية ، 

  .و يتطلب في نفس الوقت رد فعل للتكيف معها 
    :مرحلة المقاومة – ب

يبدأ الجسم في إصدار تغيرات دالة على الشروع في التكيف لمقاومة المواقف الضاغطة   
و تمثل هذه المرحلة ، مرحلة التخصص حيث  تتكلف أجهزة معينة بƎصدار استجابات مالئمة 

  .ديد أو مع مصادر الضغط و متالزمة للته
    :مرحلة اإلجهاد أو اإلستنزاف ، أو التعب ، أو اإلرهاق -  جـ

و يستدل عليها من تسميتها ، و تعني أن الجسم يحاول أن يتكيف مع المواقف الضاغطة    
مما يستلزم بذل جهد و طاقة كبيرة ، غير أن هذه األخيرة قد تكون غير كافية إذا استمر 

 في الضغط ، ألن طاقة الجسم تستنزف و تصبح عاجزة عن الصمود و يتغير الموقف الضاغط
اإلتزان الداخلي و تقل مقاومة الجسم و يفقد الكائن الحي حالة التكيف ، التي يفترض أنه 
اكتسبها في المرحلة السابقة ، مما يعرضه للموت ، فعلى سبيل المثال إذا استمر ضغط الدم 

لى  مناعة الجسم على التكيف و منها إلى نقصإ اإلرتفاع ، يƌدي لفترات طويلة و هو في حالة
  . الوفاة ، أو قد تظهر أمراض التكيف مثل مرض ضغط الدم ، أو مرض القرحة المعدية 

   )333 -س . ب-  )أ(عبد الرحمان العيسوي               ( 
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ǁو الشكل التالي يوضح ذل:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            
   )99 :2001فاروق السيد عثمان                          ( 

م 1984" فوندر كوهلǁ "، و " كريستالبودي  "( :في هذا المنحى كل من  و نجد          
Boyd krystal , Vander kholk) (( )72: 1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري(  

بيوكيميائية أثناء  رصد ما يحدث لǘنسان من تغيراتو لذين يريان أنه باإلمكان مالحظة ال
يسهل  تعرضه لمواقف مثيرة للضغط ، و بالتالي على كيفية نمو و تطور الضغط النفسي ، مما

تجاه الفسيولوجي  ينطلق من رد الفعل  و نذكر هنا أن اال.علينا عملية فهمه و تفسيره 
  .الفسيولوجي ، الذي تترتب عليه تغيرات بيولوجية 

   :) (H.Murray" هنري موراي" التفسير الفكري لـ -4-2
في تفسيره ) (H.Murray" موراي"سم الدينامية النفسية ، و ينطلق  و يعرف كذلǁ با

  الضاغط
Strosser

  العوامل الوسيطية
Hadiating Factor  

  الضغوط
Stress

  التكيف
Adaptation

  عدم التكيف
Syndrome 

   التكيفاستجابات
Adaptation  Resaves

  عدم التكيف استجابات
Maladaptive Response 

  01: شكل رقم 
 ) (Selye يوضح تخطيط عام لنظرية سيلي
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لى لحظة التكيف  و التوازن اإلنسان في سيرورة الزمن قد يصل إللضغط النفسي من مسلمة أن 
  . ث في داخلهمية النفسية التي تحدالنفسي كنتيجة نهائية للدينا

لترتيب لǘنتقال من أو انبثاق اللحظة التكيفية ، يتبع اإلنسان مبدأ او للوصول إلى الحل 
     . لى اللحظة المستقبلية ، و هي عبارة عن الهدف الذي يسعى إليه اإلنسان اللحظة اآلنية إ

رفية التي يفهم يدل على تلǁ العمليات العقلية المع  ) (H.Murray" موراي"و الترتيب في رأي 
  .بها اإلنسان تصوره للبيئة الخارجية 

لى مستوى عال من الدينامية عندما يتعرض  إ) (H.Murray" موراي"و يصل  <<
يعتبرهما مفهومين مركزيين و متكافئين ، و ) (Pressمفهوم الضغط و)  (Needلمفهوم الحاجة 

هارون توفيق الرشيدي ( .>> في تفسير سلوǁ اإلنسان ، و يعد الفصل بينهما تحريفا خطرا
الحاجة من محددات السلوǁ و الضغط هي  : ) (H.Murray" موراي"ففي رأي   )57 :1999

القوى التي تعترض هذا السلوǁ لبلوƷ أهدافه ، و تتم عملية الربط بينهما من خالل ما يحدث 
أو الفكرة  بمفهوم التفهم ) (H.Murray" موراي"بينهما من تفاعل دينامي ، و يعبر عنه 

Thema) ( . ) 359 : 2000محمد شحاتة ربيع(   
ل الحاجات من نظرية التحليل النفسي ، لكنه أحłتفسيره ) (H.Murray" موراي"و استمد 

و أكد أن فهم السلوǁ ينبغي أن يتضمن  <<) (Freud" فرويد "محل الغرائز التي قال بها 
و الضغط هو خاصية البيئة التي تساعد . الضغوط  روف البيئية التي أطلق عليهاتحليال للظ

  )106 : 1980جوليان روتر ( . >>لى غرض معين أو تعوقه عنهرد على الوصول إالف
   :هما   بين نوعين من الضغوط) (H.Murray"موراي"و يميز 

  .لى داللة الموضوعات البيئية كما يدركها الفرد ر إو تشي : ) Beta Press(ضغطا بيتا  –أ 
لى خصائص الموضوعات البيئية كما هي و تشير إ : ) Alfha Press( ضغط ألفا – ب

   )99 :2001فاروق السيد عثمان  ( .في الواقع ، و هو الضغط الفعلي 
 أن سلوǁ الفرد يرتبط بالنوع األول ، ألن تلǁ الضغوط ) (H.Murray" موراي" و يرى  

     اه إليها من خصائص  أضفلى جانب ما و إ،ة إدراكه ووجهة نظره الذاتية تعبر عن حقيق
  .فيه الفرد خارج إرادته و ذاتيتهعكس النوع الثاني الذي يرى  ، و صفات ذاتية صاغها بنفسه

 من وجود الحاجة لدى اإلنسان  ينشH.Murray) (Ƌ" موراي"فالضغط النفسي في نظر 
 بعد ، و تعمل  اإلشباع لم تلقنقص و اإلفتقار الجسمي و النفسيو التي تعبر عن حالة من ال

لى اإلشباع ، فتصبح عامال مهددا للفرد إذا لم يتم إشباعها ، فيسعى للبحث عن على دفعه إ
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طرق تساعده على إشباع تلǁ الحاجة النفسية ، فيتصادم مع األشياء و األشخاص التي يمكن أن 
  .هتعوق إشباعه أو تسهل

باع الحاجة ه محاولة إشتجاه خاص تكون باجة ضغط يجعل السلوǁ ينحو في او للح <<  
نمط سلوǁ الحاجة :  نموذج السلوǁ هذا نطلق عليه اسم و.  و التخفيف من ضغوطها

    )398 : 1995عبد المنعم الحفني (.>>  الضاغطة
 "موراي"و قد قدم ، فƎذا لم يحصل اإلشباع بسبب المعوقات ، تكون حينئذ الضغوط 

H.Murray) (  ي على النحو التال قائمة بالضغوط :  
   ) تقتصر على البعض منها و التي تنطبق على هذه الدراسة (

  .ضغط األخطار و الكوارث  •
 .ضغط نقص التƋييد األسري  •

 .حتقارلنبذ و عدم االهتمام و االضغط ا •

 .نقياد و المدح و التقدير ضغط اال •

 )66 : 1999هارون توفيق الرشيدي ( . والصداقات االنتماءضغط  •

عبد الرحمان بن سليمان ( ) ) (Horowitzم1986" أورفيتز"( : ى و من أتباع هذا المنح
الذي يركز على مستوى فهم الفرد للمعلومات المعروضة عليه ، أو التي  )73: 1994الطريري

يجب عليه التعامل معها في هذا الظرف ، و يفسر الضغط النفسي بƋنه نتيجة طبيعية لعجز 
  .و أخيرا اإلندماج مع الظرف الذي يمر به الفرد على فهم الحاجات ثم على التفاعل 

  : التفسير المعرفي -4-3
 أول من قدم هذا التفسير و ركز على ) (Richard Lazarusم 1950" الزاروس"يعتبر   

 فالتقييم الذهني عبارة  ،تقييم الفرد للموقف تقييما ذهنيا ، و الذي يفسر بواسطته الضغط النفسي
الفرد الموقف الذي يتعرض له ، فيبدأ في تقويمه أو تقديره أي عن الكيفية ، التي يدرǁ بها 

يصدر حكما على هذا الموقف وعلى أساس الحكم الذي يصل إليه الفرد يشعر بالضغط النفسي 
على أن إصدار الحكم  يتƋثر بالخبرات السابقة التي تعرض لها الفرد في حياته ، فالحكم الذي 

  .ال من حيث أنه  ضاغطا  أم و المثيريصدره الفرد على الموقف أ
   :و يعتمد هذا التقييم المعرفي على عوامل منها 

  .العوامل الشخصية  •
 .العوامل الخارجية •
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 )100: 2001فاروق السيد عثمان ( .العوامل المتعلقة بالموقف النفسي  •

   :و تتم عملية التقييم الذهني في مرحلتين هما 
 بعض األحداث هي في ي يستخلص منه اإلنسان أنو هي ذلǁ اإلدراǁ الذ:  المرحلة األولى*

  .حد ذاتها شيء يسبب له الضغوط 
و هي عبارة عن الخطوات التي يتبعها الفرد في مواجهة المشكالت التي :  المرحلة الثانية *

     )101:  2001فاروق السيد عثمان ( .تظهر في الموقف و التغلب عليها 
   :ذا التفسير و الشكل التالي يوضح التصور العام له

  02: شكل رقم 
  .يوضح التفسير أو التقييم الذهني للضغوط   

العوامل الخارجية   العوامل الشخصية 
العوامل الصحية    تصالمهارات اال
 جتماعيالتƋييد اال   نفعالية الحالة اال

 المتطلبات المهنية   الصحة

 األمن   التعب

 السالمة   هوية الذات

    تتقدير الذا

  العوامل الموقفية الشخصية

  التكرار الخبرة

  الخبرة العادات

  التهديد 

  الضغط 

  التعب 

  )101 : 2001فاروق السيد عثمان                       ( 
و يتضح من الجدول أن تقييم الضغط النفسي يتم بعوامل شخصية داخلية و عوامل 

مل تلعب دورا هاما في تقدير الضغط النفسي  موقفية موضوعية خارجية ، و هذه العوا
 ǁباعتبارها المحددة له ، فاألحداث التي تعتبر عامال ضاغطا عند شخص ما قد ال تكون كذل

 التقدير
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عند شخص آخر ، نتيجة تدخل هذه العوامل في عملية تقييم الحدث في حد ذاته Ý فما يدركه 
ن طبيعة األفكار التي يدرǁ بها يعني هذا أ. الفرد بƋنه ضغطا فهو كذلǁ ، و العكس صحيح 

  .لى التعرف على الضغط النفسي جهه تقوده إالفرد المشكلة أو الموقف الذي يوا
  : التفسير السلوكي -4-4

فسية تفهم من خالل عملية هذا التفسير من فكرة أساسية مƌداها أن الضغوط النو ينطلق   
    في نظر السلوكيين هو ما تعلمه اإلنسان و التعلم . باره أسلوبا لمعالجة المعلوماتباعتالتعلم 

" زمغنƸ"و "  كاديل"و" نكي: "و يمثل هذا المنحنى كل من .   طيلة حياتهو ما اكتسبه من خبرات
Keane , Caddell , Zimering)  ( محور عملية التعلم هو الربط بين  أن<<الذين يرون 

  )74 : 1994مان الطريريعبد الرحمان بن سلي(  .>>ستجابة المنبه الشرطي و اال
 ووفق هذا التفسير يمكن أن ترتبط المواقف المثيرة للضغط بصورة آلية و على أسس 

لى معلومات ات اإلدراكية إ تترجم من خالل العملي) (Cuesشرطية ، فاإلنسان يستقبل مثيرات 
 بها في تلǁ عن الخصائص الفيزيقية للوسط البيئي ، و يستخدم اإلنسان تعلمه و خبراته التي مر

     :جتماعي و هي م االالمرحلة ، و تمر هذه العملية بƋربعة مراحل حسب أصحاب نظرية التعل
ارات العقلية و المهدرات ماذا يستطيع أن يعمل الفرد Þ و يتضمن الق:   الكفاءة -أ 
  .درات الخاصةجتماعية و الجسمية و القاال
  .لموقف Þ كيف يرى الفرد ا:  ستراتيجية المعرفية  اال-ب
  .ماذا يستحق الموقف Þ :   القيم الذاتية -ج
    )467 : 2000أحمد عبد الخالق ( . Þكيف سيتحقق ذلǁ:   التنظيم الذاتي - د

   :) (Spielberger تفسير سبيلبرجر -4-5
 القلق كسمة و القلق كحالة : قلق  بين نوعين من ال) (Spielberger" سبيلبرجر"يميز   

    :ق شقين هما  أن للقلكما اعتبر
  .هو القلق العصابي  أو القلق المزمن  أو سمة القلق : الشق األول  -أ
 .حالة القلق  يسمى القلق الموضوعي أو الموقف أو: الشق الثاني  - ب

تفسير  نظريته في ) (Spielberger" سبيلبرجر"وانطالقا من هذا التفسير للقلق ، وضع 
 روف الضاغطة لى الظر إالضغط ، ألن قلق الحالة يشي ، فهو يربط بين قلق الحالة و طالضغ

ر  و يعتب<<  بين الضغط و قلق الحالة) (Spielberger" سبيلبرجر"و على هذا األساس يربط 
  )54 :1999هارون توفيق الرشيدي( >> القلقةأن الضغط الناتج عن ضاغط معين مسببا لحال
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  . و يستبعد ذلǁ عن القلق كسمة 
و التي ان  طبيعة الظروف البيئية المحيطة باإلنس) (Spielberger "سبيلبرجر"و حدد 

، ثم يستخدم ق لديهتكون ضاغطة ، و يعمل على تقديرها ، و خاصة تلǁ التي أثارت حالة القل
ميكانيزمات دفاعية مناسبة للتخفيف من الضغط ، أو يستدعي سلوǁ التجنب الذي يسمح له 

  .بالهروب من الموقف الضاغط 
تتابع  إلى عملية انفعالية تشير القلق << ) (Spielberger" سبيلبرجر"بر  و يعت

فاروق السيد ( .>>ستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط اال
  )100 :2001عثمان

  : التفسير التوافقي أو التعاملي -4-6
 و يريان أن الفرد ) (Cox & Mackay"  مكاي"، و " كوكس"يمثل هذا التفسير كل من   

درة ـو بين ما يتوفر عليه من قبات التي تطلب منه ، يحاول التوفيق بين كمية و درجة المتطل
قا ـرد مع هذه المتطلبات ، و المواقف موفـاقة لمواجهة المتطلبات ، فƎذا كان تعامل الفـو ط
فلح اآلليات الدفاعية في أما إذا حدث العكس و لم ترار، ستقو االابيا حصل على التوازن و إيج

نسجام التوافقي مع البيئة ، و حدث اختالل في التوازن النفسي للفرد أي ابي و االالتعامل اإليج
  )20 : 1999 الرشيدي هارون توفيق( . >> اإلستسالم لǖمر الواقع يحدث ضغطا <<

يعني هذا أن تكون  المل ، قدرة الشخص على التحال ومألن المطالب فوق احت
متطلبات دائما سلبية ، أو غير سارة ، فيمكن أن تسبب الحوادث السارة ضغطا يتطلب إعادة ال

لى الحالة الطبيعية و العادية صعب المنال فينتج عنه  ، أو قد تجعل التوافق و الرجوع إالتوافق
  .ضغط 

  : قياس الضغط النفسي– 5
ما يعيشه الفرد من   من خالل معرفة) (Stressتعددت محاولة قياس الضغط النفسي   

و نفسية   و التي تظهر في صفات فسيولوجية و بدنية و مدى شدة الضغط عليه ،حالة انضغاط 
 لى إمكانية قياس تلǁ الحاالت ا إمن األوائل الذين نبهو ) (Thayer" ثاير "و سلوكية Ý و يعتبر 

 هارون توفيق( ) الفرد في تقريره الذاتيذلǁ عن طريق الصفات المزاجية التي يظهرها و(
   ) (ADACL قائمة للمزاح تعرف بـ ) (Thayer" تاير " ، و أعد )23 :1999الرشيدي 

و طبقها على المجتمع األمريكي  ووجد صعوبات في تفسير النتائج ، ألن القائمة احتوت على 
العديد من المميزات  و الخصائص ذات الطابع الثقافي األمريكي المحض ، مما قلل من صدق 
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رون ـو آخ" كايـم"و "  وكسـك"ل من ـقائمة و جعلها محل شǁ و نقد ، فدفع ذلǁ كال
Cox & Mchay et al) (ت المتعلقة بالشعب هذا بحذف بعض الصفا إلى التعديل من القائمة و

    األوروبي  ع من المجتمت أخرى وطبقوا القائمة على عينة أضافوا صفاو ، األمريكي
  : لى نوعين من الصفات هي ليل العاملي إتحو توصلوا عن طريق ال

و أطلقوا عليها اسم    ، ) غير السارة(صفات تتضمن المشاعر السارة و المشاعر المكدرة   - أ
  . ) (Stress )الضغط النفسي(
لفاعلية  او وية الحياالسترخاء والشدة والتعب والنشاط ووم وو النة صفات تتعلق باليقظ  - ب

  ، و اعتبروا أن كال العاملين ) (AROUSAL )ل االستثارةعام( و الكسل ، أطلقوا عليها
  .نضغاط التي يعيشها اإلنسان يكشفان على حالة اال) الضغط و اإلستثارة  (

و أهم المƌشرات الدالة على اإلحساس بالضغط النفسي  كما جاءت في قوائم الصفات  التي 
  : هي ) (Cox & Mchay" مكاي"، و " كوكس"قدمها 

  .لى التوتر العضلي يشير إ: ربائي العضلي ط الكهالنشا مƌشر  - أ
 .لى التغييرات الحاصلة في المƣ و يشير إ: ط الكهرومغناطيسي للمƣ النشا-ب

       .ضغط الدم  - ج

 . التنفس- د

" توماس هولمز " على مقياساس الضغط النفسي على أن أغلبية الباحثين يعتمدون في قي(
     ) (thomas Holmes & Richard rahe)م1967" يريتشارد را"و 

) 03Jean Benjamin Stora 1995 : (    جتماعي المسمى بمقياس إعادة التوافـق االو
Social Readjustement Rating ) ( والمشهور اختصارا بـ(SRRS)   بـ ǁو يعرف كذل

Les Ueth) ( عائلية نية وف مهو مكدرة و تمثل مواقارة  حدثا من أحداث الحياة س43  ويضم
نا من الضغوط جتماعية ، و تحمل األسئلة أوزااد اقتصادية و او شخصية و اجتماعية  لها أبع

من استبار  << ياة نقطة Ý  و اشتقت القائمة األصلية ألحداث الح100لى  إ11تتراوح ما بين 
ة بعض المرضى في جامعة واشطن ، و أقر هƌالء المفحوصون بوجود أحداث حياة مرغوب

جمعة ( . >>قبل حدوث المرض  سلبيةو أخرى غير مرغوبة اجتماعيا ويجابية ، إاجتماعيا و 
   )424 : 2000) ب(سيد يوسف 

 و المتمثلة أساسا في ) (Adolph Meyer" أدولف ماير"كما اعتمد الباحثان على بحوث   
   .) ( Life Chartصحيفة بيانات الحياة 
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لى عدة تعديالت كالتعديل  إ) ( Holes &  Rahe "يرا"و " مزهول" و لقد خضع مقياس 
  . في دراسته على طلبة الجامعة ) ( Bramwellم  1971" ويلبرام"الذي قام به 

 و توجد مقاييس نفسية أخرى  تستعمل في قياس الضغط النفسي منها ما هو معملي أو
بات لتستخرج  أي عن طريق اإلجابة على بعض األسئلة ، ثم تحسب اإلجا<<شفوي أو كتابي 

نسبة اإلجهاد أو كمية الضغوط الواقعة على الفرد ، أو يقاس بواسطة أجهزة عملية تقيس 
   ) 05 : 2001سعد األمارة ( .>> االت و شدتهانفعلي ، أو قوة االالتوازن الحركي ـ العق

  :يلي ستخدام ماائعة االو من األدوات الش
    (Multitrait Multi Method Matrix )  : طريقة الخصائص المتعددة  و الطرق المتعددة-

   ( Compbell & Fiske ) " فيسǁ "  و"  كامبل " لكل من
   ) OSI ) ( Occupationnal Stress Inventory)مقياس الضغط الوظيفي -
  ) (Robert Eliotم 1994" روبرت أليـو"دة الحياة لـ مقياس جو -

The quality of Life index ) ( حالة 36 و يتضمن .  
 وضعه مخبر األبحاث في سان ) ( Analyse systeme stressنظام تحليل الضغط  -

  .سƌاال أو نظاما لتحليل مصادر الضغط النفسي  114 فرانسيسكو و يتشكل من 
  : أنواع مصادر الضغط النفسي – 6
  : حسب نوع المصدر -6-1

ضعين مختلفين بƋن الضغط النفسي يغطي و تجمع األبحاث و الدراسات على اتفاق واحد 
 ǁحسب نوعية المصدر ، فمسببات الضغط النفسي ليست مجرد أحداث سلبية فقط ، بل هي كذل

تعمل على تنشيط األجهزة ، وأحداث إيجابية ـ سواء كانت داخلية أم خارجية ـ يمر بها الفرد 
  .الداخلية للتكيف مع ما يواجهه من مواقف ضاغطة 

    : هما  ) (Selye" سيلي"ى نوعين حسب لإلضغط نواع مصادر او عليه تقسم أ 
Gerard  Amy ,Antoine Bioy 1999 : 84 )( 

   : ) EUSTRESS(النوع األول اإليجابي
و تتمثل في تلǁ األحداث السارة  و التي تولد مشاعر الفرح و السرور و التي تدفع 

ستثارة  باالف أو ما يعر،بالفرد للعمل بشكل منتج ، و تحرǁ فيه الدوافع و الحاجات 
AROUSAL) ( و تتمثل األحداث السارة التي Ý من خالل ما تفرزه الغدد من هرمونات  

تواجه الفرد في عدد من مناحي الحياة سواء في بيئته األسرية  أو المدرسية  أو العملية ، مثل 
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بجائزة  متحان ، أو الحصول على شهادة علمية ، أو الفوز رقية في العمل ، أو النجاح في االالت
أو مسابقة ، أو كسب رهان ، أو أفراح عائلية ، أو كسب عالقة حب ، و التي تكون مفيدة 

  .لǘنسان من أجل التكيف مع الوسط الخارجي 
 يعد الضغط عنصرا مجددا للطاقة اإلنسانية ، وبدون الضغط تصبح الحياة بدون << 

ستثارة التي تسببها الضغوط تكون  باالتاع المتطلبات و اإلستمرد القادر على احتواءمعنى ، فالف
  )96 :2001 عثمانفاروق السيد . ( >>مقبولة و مفيدة 
 أن أسعد البشر تواجههم الكثير من خيبة األمل << )  ( Davidoff" دافيدوف"و حسب 

 :     2001سعد األمارة ( .>>و الصراعات و اإلحباط و األنواع المختلفة من الضغوط اليومية 
يشير النوع الثاني اإليجابي  بصفة عامة على قدرة اإلنسان على التحكم في مصادر و  ) 04

  .الضغط 
  :) Distress(النوع الثاني السلبي 

و تعيقه وترا نفسيا و تسبب له تدد اإلنسان لى تلǁ األحداث الخطيرة و التي تهشير إ و ي
مثل في مشاعر الحزن  و الهم  و أهدافه ، و تعوق قدرته على التكيف ، و تتباع حاجاته على إش

 سارة مالية ، أو رسوب في امتحان خ: و الضيق  و الكرب ، و الناتجة عن أحداث سلبية مثل 
 عزيز ، أو مرض أحد أفراد األسرة أو الفصل من العمل ، أو اإلحالة على التقاعد ، أو وفاة 

مهنية ، و غيرها من أو الدخول للسجن ، أو فسƣ خطوبة ، أو التعرض لعقوبة مدرسية أو 
  .جتماعية   أو المدرسية  أو المهنية  أو االاألحداث السلبية التي ترتبط باألمور الشخصية 

 أولى حياة الفرد ، سواء بشكل عادي ع  النموذج وجود عوامل حياتية تƌثرهذا يفترض << 
 وفاة أومعروف ب واضح وغير متوقعة ، كتغير في حرارة الفرد بدون سباجئة وبصورة مف

  )15 : 1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري(.>> يز ، أو تعرض الفرد لخسارة ماليةعز

  : حسب طبيعة المصدر -6-2
وفقا سي يكون على أساس طبيعة المصدر ويرى بعض الباحثين أن تصنيف الضغط النف  

 إطار عام لى يشير إحيث) (B.Brwon " باربار بروان"للمصادر المثيرة له ، و منهم الباحث  
  :لى أنواع أخرى الضغط البيئي ، باإلضافة إ: ط هو للضغ
  .مثل فقدان الحب  ووجود صراعات لدى الفرد : الضغط النفسي  -
 . مثل القيود الحضارية :الضغط االجتماعي -

 .مثل الفقر و البطالة : قتصادي الضغط اال -
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: 1999ن جاب اهللا شعبا( .مثل حدوث تغيرات كيميائية في الجسم: الضغط الفسيولوجي  -
234( 

بتلخيص لعدد من األعمال و الدراسات  ) (Alvin Toffler" ألفن توفلر"و قد قام  -
  :لى سبعة عشرة مصدرا للضغط هي حول الحياة العصرية ، توصل فيها إالمختلفة 

  .سرعة الزمن  -1
 .زيادة المعلومات  و اإلتصاالت  -2

 .الحاجة لما هو جديد  -3

 .زيادة عدد السكان  -4

 .عدد سكان المدن زيادة  -5

6-  ǁاإلنتاج و اإلستهال. 

 .زيادة سرعة النقل  و سرعة السيارات  -7

 .سرعة اإلختراعات  و اإلبتكارات  -8

 .) عابرة ( وقتية إقامة -9

 .) مستعد للطرد (شركة  -10

 .عدم تجنيد األهداف  -11

 .بعد مكان اإلقامة عن مكان العمل  -12

 .تنقل جغرافي  اجتماعي  عائلي  -13

 .لعمل قطع العالقة مع فريق ا -14

 .الحاجة للتغيير في كل خروج أو تنقل  -15

 .تزايد الدورة المدرسية  -16

 ) Dominique Chalvin 1985 : 36( .حل الروابط األبوية و العائلية  -17

  :سبعة عوامل تسبب الضغط و هي  ) (Kohlriser" كوهليغس"واقترح 
  :لتالية  و يتمثل في العناصر ا) (Kohlriserو هوالعمل األساسي عند :  الضياع -1

  .فقدان شخص تربطǁ عالقة به مثل الموت ، الطالق ، هروب األطفال  •
أما الحياة المهنية فهي مملوءة بالفقدان ، مثل فقدان نظام تسيير اإلطارات، فقدان  •

 .معرفة األصدقاء

  . المدرسة  و في المدرسة ، فنجد األطفال الذين يتخلون عن أصدقائهم في •
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ثل هدف معنوي متناقض مع األهداف المسطرة في حياة الفرد م: الهدف المنتظر و القيم  -2
  .المهنية 

 . راǁ و االندماج مع اآلخرينشتمثل مشاكل اإلتصال و اال: آلخرين العالقات الصعبة مع ا -3

أو مع جتماعي  مع اآلخرين في الوسط االمثل عدم اإلشتراǁ: الوحدة و غياب العالقات  -4
 .الجماعة 

  لفشل المهني ية أو ا اليومتدم وجود مستودع للسيارة أو التƋخرامثل ع: المشاكل اليومية  -5
 .جتماعات الدورية و كذلǁ اال

ر الوقت ، األكل بسبب الضيق في المدن الكبرى ، و سرعة مرو: إيقاع الحياة المسرعة  -6
 .عة  يابة السرالسريع ، ثم اإلج

 ) Dominique Chalvin 1985 : 35(.الضوضاء، الحرارة، البرد: األحداث الخارجية -7

  : حسب مظاهر الضغط -6-3
الضغط النفسي وفقا لمظاهره ، و لذلǁ يميز ) (Crossم 1970" جوس"يصنف الباحث   

  :بين نوعين من الضغط هما 
  .الذي تصاحبه تغيرات جسمية بيوكيمياوية : الضغط الفسيولوجي  -أ   
 )234: 1999جاب اهللاشعبان  ( .يتمثل في اضطرابات وجدانية : الضغط النفسي  -ب  

في البيئة ، فمنها ما هو نظرا لتداخلها عب الفصل بين التصنيفات السابقة يص
لفرد كاألفكار ، بينما مظاهر لالخارجية كاألحداث ، و منها ما هو في البيئة الداخلية 

ستجابة  بينهما فقد تحدث االالضغط فƋحدهما فسيولوجي ، و اآلخر نفسي يصعب الفصل
:     في قوله" أحمد عزت راجح"ة و النفسية في آن واحد ، و هذا ما يƌكده الفسيولوجي

جسمي  ليس هناǁ نشاط جسمي خالص و ليس هناǁ نشاط ذهني خالص فكل نشاط <<
ارتباطا وثيقا ، و بعبارة أخرى فاإلنسان حين يتƋثر يصحبه نشاط نفسي و يرتبط به 

 عقله فقط إنماال بنفسه ، وه فقط ، و لها بجسمبالبيئة يستجيب لها ، فƎنه ال يستجيب
:  1976أحمد عزت راجح ( .>>نفسه في آن واحديستجيب لها بƋجمعه ، أي بجسمه و

26(  
  : مصادر الضغط النفسي -7

فالمصادر ن ، األول داخلي والثاني خارجي، لى مصدريتنقسم مصادر الضغط النفسي إ
قير بƎسراف ، أما المصادر الخارجية فهي الداخلية تتمثل في اإلصابة باألمراض و تناول العقا
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 و قد تنشƋ الضغوط من داخل الشخص نفسه ، و تسمى ضغوطا <<عبارة عن أحداث الحياة ، 
ختالف و االالعالقة مع األصدقاء من المحيط الخارجي مثل العمل ، وداخلية ، أو قد تكون 

أو التعرض  شخص عزيز،  ، أو الطالق ، أو موت أو خالفات مع شريǁ حياة،معهم في الرأي
   )04 :  2001سعد األمارة ( .>>لموقف صادم مفاجىء ، تسمى ضغوطا خارجية 

   :    المصادر الخارجية-7-1
  : المصادر االجتماعية- 1-1- 7
  :   أحداث الحياة -1–1-1- 7

شر ـات البـزادت حاج وه كثير من مالمح الحياة القديمة يعيƫ اإلنسان في عصر تغيرت في
اتهم و تعقدت فيه األساليب الحياتية الموصلة إلشباع هذه الحاجات ، و أصبحت ظروف و متطلب

م ظروف الحياة التغيرات الفيزيقية ، كتغير ضو ت. الحياة في تغير و تقلب دائمين و مستمرين 
لنووية Ý و تضم شعاعات االتلوث و التصحر و الضوضاء  و اإلالمناخ و حدوث الكوارث و 

فل جتماعية مثل الزواج و الطالق و ميالد طاالجتماعية ، كتغير األدوار االكذلǁ التغيرات 
المرض أو ، والعالقة مع اآلخرين أو و القرض ، أو العجز عن تسديده ، وفاة شخص مقرب و

اإلحالة على التقاعد أو العجز أو اإلعاقة أو التنقل و السفر أو تقلد المسƌوليات و خاصة الجديدة 
  . عنف و الجريمة تغير القيم أو النطواء أو العزلة أو ام إضافية أو االليف بمهأو التك

وندرة المواد األساسية وعدم ي انخفاض القدرة الشرائية للفرد قتصادية تتمثل فأما التغيرات اال
قتصادية و سياسة زمة االالمنتوجات المعروضة ، أو األاقتناء توفرها ، أو عدم القدرة على 

و السلع ، بينما تشمل التغيرات السياسية و كثرة المنتوجات  االقتصادي التقشف أو الترف
أو و ما يتبعها من خيبة أمل رسة اإلنتخابات و ما يصاحبها من خطابات  و دعاية  ومنافسة ش

ية ـقـيزيـلسياسية بين الدول و األحزاب Ý فهذه األحداث الفاوز و كذلǁ نجد الصراعات ـف
ثيرات للضغط النفسي ، ألنها تحدث تغيرا غير مالسياسية ، تمثل ية والقتصادو اجتماعية و اال

   .عادي في األنشطة و الوظائف الفسيولوجية و النفسية العقلية للفرد 
 أن هناǁ ثالث طرق << ) ( Reich & Zautia م1981" زوتا" و " رايƫ"يرى كل من       

يفها ون إيجابية أو سلبية ، و يمكن تصن لتصنيف أحداث الحياة ، فاألحداث قد تك- على األقل -
التي تحدث في قبل ، أو أو في المستت الراهن لى أنشطة تحدث في الوقتلǁ التي تشير إ: إلى 

أو التي تحدث له  ص نفسه تلǁ التي تقع مسƌوليتها على الشخيفها إلى الماضي Ý كما يمكن تصن
   )424 : 2000) ب(ة سيد يوسفجمع( .>>قبل لها يعتبر هو بصورة أو بƋخرى مجرد مستو 
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و بناء على هذا الرأي  فƎن كل ما تنقله وسائل اإلعالم من أحداث حصلت في الماضي  
أو ت درجتها  وشدتها و ضعفها أو تحدث اآلن  أو يتوقع حدوثها في المستقبل ، ومهما كان

بر مصدرا قوتها و التي يتلقاها الفرد باستمرار ، و بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، تعت
  .ا ضاغطة إلزعاجه و توتره ، و منها تكون أحداث

الضغوط على اإلنسان تساهم في زيادة لى مجموعة عوامل  و يشير الباحثون الغربيون ، إ<<
الكثافة في عدد السيارات و ما يترتب عليها من مشكالت مرورية ، التفجر : المعاصر منها

 ات األسرية قتصادية ، التغيرات في مƌسسات العمل ، ضعف العالقرات االالمعرفي ، التغي
    .>>نعزالية المتمثلة في المجمعات السكنية الحديثة م ، الحياة االضعف الوازع الديني و القي

   )23 :2000علي عسكر ( 
لى جنب ، فالحياة لها متطلبات ا إإن حياة اإلنسان تسير في خط متوازن مع الضغوط جنب  
 وازنستقرار و التاقة اإلنسان سيشعر بااليز بالديناميكية ، فƎن كانت وقائعها تتعادل مع طو تتم

شعر و السياسية و الطبيعية طاقته  اديةقتصع االجتماعية واالأما إذا حدث العكس و فاقت الوقائ
أن  لكن علماء النفس  يثبتون <<ط النفسي بالضيق و التوتر و التهديد ، و التي تسبب له الضغ

كانت أم خارجية ، قد داث في حياة اإلنسان  إيجابية  كانت أم سلبية  داخلية تزايد مثل هذه األح
     ضغوطا نفسية ال يكون مرغوبا فيها من الناحية الصحية ، فتكرر مثل هذه األحداث يمثل 

. >>و عبء و جهدا على الجسم و الصحة ، مما قد يرتبط باإلصابة بكثير من أمراض العصر
   )116 : 1998إبراهيم عبد الستار ( 

ه داخل محيطو يتضح من هذا أن حياة الفرد و ما يعتريها من مشاكل و أفراح سواء 
نطالق في حدوث التغيير داخل كيان الفرد ، و الذي يدل بال الضيق أو الواسع ، هي نقطة اال

  .شǁ على التعرض للضغط النفسي 
 شهرا 12وحدة من الضغوط خالل  150يعادل   أن تراكم ما (و بينت بعض الدراسات 

 ǁنه سيصاب بمرض ما  خالل الفترة القادمة من حياته ، و ذلƋب Ƌلدى فرد معين ، سيجعلنا نتنب
   )125 : 1998إبراهيم عبد الستار ( .)كاألنفلونزا ، أو إلتهاب المفاصل ، أو الروماتيزم 

  : األعباء -2- 1-1- 7
بها من ćƌو الشخصية العديد من األعمال  و المهام التي يŃة اته العملي يƌدي اإلنسان في حي

و النفسية إلنجازها Ý و على   قدرا معينا من الطاقة الجسمية و تتطلب تلǁ األعمال. معيشته
الرغم من ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من تسهيالت لǘنسان للقيام بالعديد من المهام ، إال 
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Ńن لم يكن شاقا بدنيا  فهو شاق نفسيا ، فال شكل عأن الكثير منها أصبح يƎنسان ، فǘائقا ل
Ńتزايدة و التي تفوق قدرته على التحمل ، فيعجز عن التكيف يستطيع الفرد تحمل أعباءه الم

  .معها مما يسبب له ضغطا نفسيا 
جاوز لى تمتغيرين أساسيين يƌديان بالعمل إ ) ( Mac Liene" لينماǁ " و يحدد << 

و هو : العبء الكمي مال ، و بالتالي إلى ضغوط نفسية مرتبطة بالعمل وهي حدود االحت
و هو أن العمل يتطلب مهاما صعبة :  العبء الكيفي  وزيادة حجم العمل المطلوب إنجازه ،

     فرتابة العمل و تكراره وكثافته  )96 : 2001فاروق السيد عثمان ( . >>في تحقيقها 
ام لى إنجاز مه فنحن نتعرض جميعنا إ<<ت للضغط النفسي كثرته و صعوبته كلها مسبباو

     .>>بƎمكانات قليلة  في زمن محدد ، مما يتسبب في ذلǁ اإلحساس بالضغوط كثيرة 
    )189 : 2001فاروق السيد عثمان ( 

يسبب له ضغطا Ƌربعة امتحانات في اليوم الواحد ضمن هذا اإلطار فƎن قيام الطالب ب
راء إذا لم يكن متعودا على مثل هذا النظام ، نظرا للجهد الذي يبذله في إج نفسيا ، و خاصة
الحفظ و قراءة األسئلة و فهمها و التفكير  (عدم القدرة على تحمل أعبائها هذه االمتحانات و

Ý و يعمم ذلǁ على األشخاص الذين يƌدون عدة أعمال في فترة ) في الحل و تدوين اإلجابة 
  .ين وظيفتينواحدة ، مثل الجمع ب

أثناء ال من مسƌوليهم و يدخل في هذا الباب كثرة األوامر و النواهي التي يتلقاها العم
ق ، أو كثرة العمل و قلة الراحة    أداء العمل كذلǁ التدريب الزائد عن الحاجة ، أو األداء الشا

وغيرها من ها تخاذ قرارات مصيرية أو كيفية تبليغة االتفكير المستمر و الطويل في كيفيو
فيحدث الضغط اقة النفسية تتالشى المسببات و المصادر التي تجعل الطاقة البدنية تضعف و الط

  .النفسي لديهم 
 بعض هذه الضغوط يحدث نتيجة األعباء ذات <<أن  " : إبراهيم عبد الستار"و يرى 

    . )204 : 1998إبراهيم عبد الستار ( >>داخلي  مصدر خارجي أو اجتماعي ، و بعضها
 بƋنها يمكن أن تشمل الضغوط على قطاع واسع من األعباء ، و تمتد لتشمل <<و يضيف 

 و من الطبيعي أن  )204 : 1998إبراهيم عبد الستار  ( .>>صراعاتǁ مع رئيسǁ في العمل 
  .بعض األعمال يعيƫ أصحابها أعباء متزايدة بسبب طبيعتها الخطيرة 

Ńو هذا ما ي Ńابنيامين ستور"به  قر ") Jean benjamin stora ( ن الخطر البدني لبعضƋب ،
األعمال يعتبر مصدرا من مصادر الضغط النفسي ، و هذا ما نجده في مهن ذات خطر عـال 
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و دائم كالشرطة و الجيƫ و مصالح مكافحة الحرائق و المختصون في نزع األلغام ، حيث 
و ارتفاع درجة اإلرتياح واألمان ف شاقة مع الشعور بعدم يبذل فيها جهدا كبيرا تحت ظرو

و النفسية ، ويقع ختالال في الوظائف الفسيولوجية العبء الذي يقع على كاهل العامل ، فيحدث ا
فبعض  << ) : 15Jean Benjamin Stora 1995( اإلنسان فريسة للضغط النفسي ،

 :  2001ة سعد األمار( .>>العوامل الضاغطة تشكل عبئا على أنماط معينة من الشخصيات 
05(  

    :األسرية األوضاع -3- 1-1- 7
 أوضاع أسرهم ، فقد يعيƫ بعض ،لعل من أهم المشاكل التي تواجه األفراد في بيئتهم األسرية 

فاألسر . الناس حياة صعبة و آخرون يعيشون حياة أقل قساوة ، و فئة ثالثة تعيƫ حياة سعيدة 
علم ـعدام فرص التـعام و انـقلة الطسكن و و البطالة و المرض و ضيق الالتي يسودها الفقر

غياب الوالدين و حاجات أفرادها و إهمالها لهم ولثقافة و عجزها على تلبية مطالب و العمل و ا
من نقص الرعاية و األمن هم رادها وشكواأو أحدهما ، و كثرة الخالفات و التشاحن بين أف

  .لتعرض للضغط النفسي ، مثل هذه األوضاع تجعل الفرد أقرب لوالحب والتعاطف
" هارلو" ، و ) (thompson" توميسون "  و) ( Hunt" هنت"و لقد توصلت دراسات كل من 

Harlow ) ( : >>وط  ـفل إلى ضغـ أن كثرة الخالفات و الصراعات األسرية تعرض الط
 و تعتبر األوضاع األسرية  )144 : 1985محمود السيد أبو النيل (  .>>و صراعات نفسية  

ر  مزرية أكثر المظاهر شيوعا في عصرنا الحالي ، و هي تلǁ الحالة التي تعيشها بعض األسال
جتماعي و الثقافي و الصحي الذي يƌثر على المتمثلة أساسا في تدني وضعها االقتصادي و االو

   حياة أفرادها و خاصة من الناحية النفسية ، و بالتالي يظهر الضغط النفسي لدى أعضائها  
>>Ǝذا كان المناخ المنزلي مشبعا بالتوتر و الخالفات و المشاكل ، فهذا سيكون عامال إضافيا  ف

   )62 : 1994 عبد الرحمان بن سليمان الطريري( .>>يلقي بكاهله  و أعباءه على الفرد 
 ضغط نقص التƋييد اسم(: على هذا العامل  ) (Murray" موراي"و يطلق     
أو مرض أحداهما و الفقر و عدم نفصال الوالدين ، سري و اري و يتمثل في التنافر األاألس
 ) 66 : 1999فاروق السيد عثمان (  Ý)ستقرار المنزلي و الشعور بوطƋة التمييز بين اإلخوةاال

أن غياب أحد الوالدين يƌثر على التوازن النفسي (فيرى   (Vera Peiffler)" فيرا بيفلر" أما 
سي في أي موقف يواجهونه في البيئة العائلية أو لǖبناء فيصبحون عرضة للضغط النف

  ) Vera Peiffler 2001 : 34et 35 (  ).خارجها
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  :اإلعـالم -4- 1-1- 7
تي تحدث في األحداث المتنوعة التلف أنواعها العديد من األخبار و تبث وسائل اإلعالم بمخ

 ثقافية رامج مختلفة بو يستقبل اإلنسان على مدار أربع و عشرين ساعة . نقاط كثيرة من العالم
 المحلية منها أو الدولية ، و من الصعب ،و اجتماعية و اقتصادية و سياسية و طبيعية و صحية

عليه أن يتجنب مشاهدة هذه البرامج ، و خاصة مع التطور الكبير الذي عرفه القطاع السمعي 
Ƌنسان بما ثر اإلالبصري ، و ما أحدثه من سرعة و سهولة اإلتصال بين سكان العالم ، و يت

، و أخبار تجتاح آالف الهكتارات من الغابات، فصور الحرائق التي يحدث من حوله من أحداث
و ما تلحقه الفيضانات اب الجريمة و ما تبثه من رعب ، و ما تخلفه الزالزل من دمار و خر

     اح من خسائر مادية و بشرية ، و أنباء على اندالع الحروب و خسائرها الكبيرة في األرو
و تشريدهم و هجرة السكان و العمران ، و الكوارث اإلنسانية من مجاعة و قحط و مرض ، 

على الحدود ، و آالف الالجئين ، و أخبار الرياضة و اإلنهزامات الرياضية وما يصاحبها من 
مرشح ، و أنباء األزمات أو وس أصحابها ، و أخبار خسارة حزب نكسات ، و إحباط في نف

. دية ، و إحصائيات عتبات الفقر ، و حوادث المرور و ما تخلفه من موتى و جرحى قتصااال
  .لى ظهور الضغط النفسي عند األفراد رها تعتبر من العوامل التي تƌدي إهذه األخبار و غي

    ل اإلعالم المختلفة عن الكوارث إن األخبار و التحقيقات التي تنقلها و تبثها وسائ <<
 و بالتالي تصبح  ،ف ، الذي يجتاح العالم ، يمكن أن تضاف إلى هموم الفرد و الحروب و العن

مصدر إزعاج و توتر له ، و بعبارة أخرى تعرضه هذه المعلومات المزعجة إلى ضغط 
    )21 : 2000علي عسكر ( .>>نفسي

    : بيئة العمل-5- 1-1- 7
، لما تتميز به من تنوع من أكثر المصادر شيوعا في حدوث الضغط النفسي تعتبر بيئة العمل 

في العوامل المسببة للضغط النفسي كالعمل بالتناوب ، حيث يعمل العامل مع مجموعة من 
العمال لفترات محددة زمنيا و بالتناوب أياما في الصباح ، و أخرى في المساء ، و ثالثة في 

و تƋثير راحة ل و الالليل ، و ما يترتب على هذا النوع من العمل في تغيير عادات النوم و األك
يسببه للعامل من شعور   ذلǁ على وضعيته المهنية ، كالنقص في العمل أو اإلنتاج ، و ما

 والتوبيÝ ƣ كما اإلهانةطرد أو الفصل أو حرمانه من الراتب ، أو ما يتلقاه من بالخوف من ال
   و الضوضاء  يوجد في هذه البيئة الخطر المادي ، و المتمثل في خطر اآلالت أو اإلضاءة أ

مع الزمالء أو تهديد Ý كما نالحظ عامل العالقة التي تترǁ العامل يشعر دائما بخطر الو
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الرضا  منها أو تجميدها أو تƋخرها Ý ، وكذلǁ الترقية و حرمانه نالمرƌوسيالرƌساء أو 
 أيا  بيئة العمل<<: ة للضغط النفسي بالوظيفي ، أو الرضا عن العمل يعتبر من العوامل المسب

، ذلǁ ألنه يمثل ق الذي كرست الجهود الحديثة حوله كانت هذه البيئة ، أصبحت هي المنطل
عبد الرحمان بن سليمان ( . >>مصدرا من مصادر التكلفة ، و الخسارة للكثير من الشركات 

  )47 : 1994الطريري 
تع به من  منها أن بيئة العمل و ما تتماتضح()  (R.Bruke" بريǁ"و في دراسة أجراها   

مل تƌثر على مستوى كفاءة أو ضعف في التجهيزات و التهوية ، و كذا تعطل أجهزة الع
  )48 :1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري  ( .)الضغط النفسي

خمسة عوامل في بيئة  ) Jean benjamin stora (" جون بنيامين ستورا "و يقترح   
:  و العوامل هيط العمل ضغط المهني أو ضغالعمل مسببة للضغط النفسي ، أو ما يعرف بال

و المصادر وبي ، أو المصادر المرتبطة به ، العمل التنامصادر مرتبطة بمحيط العمل ،  مثل 
و المصادر المرتبطة بمواءمة  ،  و المصادر المرتبطة بالخطر الجسدي ،المتعلقة بعبء العمل

   ): Jean Benjamin Stora 1995  11(   .الشخص مع بيئته 
مجموعة من مصادر الضغط عند  ) (Dominique Chavlin"دومينيǁ شافن" و يحدد   

  :اإلطارات ، في بيئة العمل ، أو المنظمة منها 
 يتدخل في ! ال:  يقول دائما مرموقة، يتكلم مع شخص ذو مكانة عالية و ، مشروعتقديم ( 
       و يتبنى نظاما جديدا ،ساعدةب ملſطƅ و يł ، و يعطي آراء في اآلخرين ،جتماعات الهامةاال

 و يخترع ، أو ينشىء نظاما جديدا وحيدا ، ينقصه اإلتصال  ، و يواجه موعدا ،و يƋخذ قرارات
إن العمل خارج  )Dominique Chavlin  1985 : 38 (.)يخاف المستقبل  ، مع والديه

وع ـاإلشراف و اإلدارة و تنالحدود أو البيئة العائلية ، و العمل في أوقات غير مناسبة للفرد و 
رارات ـالقوعدم المشاركة في اتخاذ ة العمل و نمطيته و تعدد األدوار و كثرة العمل و صعوب

 أو الرƌساء و حجم و كثافة المنظمة و قلة اإلمكانات و حجم و الخالفات مع الزمالء 
 .ط النفسي المسƌولية و قلة األجور و ضعف الدافعية ، كل هذه العوامل هي مصادر للضغ

ألسباب و المصادر المثيرة لبيئة العمل ظروفها الخاصة ، مما ينعكس بدوره على ا <<  :لكن  
ورها تختلف عن بيئة العمل هذه بدوتلف عن بيئة العمل الصناعي ،  فالبيئة التربوية تخللضغط 

)     52 :1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري (  . >>السياسي و هكذاالصحي و 
نموذجا يحدد فيه العوامل المسببة للضغوط في العمل   ) (Marshalم 1979" مارشال"و يقترح 
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   : في الشكل التالي ) (Marshal" مارشال"و يمكن رصد نموذج 
  03: شكل رقم 

   Marshal) (أعراضه لضغوط العمل و "مارشال"نموذج يمثل                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )102 : 1999فاروق السيد عثمان (                                 
  :المدرسية المصادر 1-2- 7
  :المدرسية البيئة -1- 1-2- 7

 تعتبر المدرسة البيئة الثانية بعد األسرة التي يلتحق بها الطفل ، و تتكفل برعايته وفق 
 المهارات و تدريبه على ضوابط و معايير المجتمع ، فتعمل على تلقينه المعارف و إكسابه

ة  و قيم جديدة ، و تƌهله للتكيف مع البيئاتجاهات فيه تنشƐأنواع مختلفة من السلوǁ ، و 
وازداد دور و أهمية المدرسة في عصرنا الحالي لما لها من دور حيوي في . جتماعية اال

ي الفرد تكوين شخصية الطفل و في حياته بصفة عامة ، و لقد اقتضت ضرورة العصر أن يقض
 ، و أن يشغل معظم وقته اليومي في دراسة المواد و استذكارها وه في المدرسة أهم مراحل نم

المدرسة هي البيئة الصناعية التي خلقها المجتمع لكي  <<. إنجاز الواجبات المدرسية المنزلية و
ǁعبد العزيز ( .>>جتماعية معدا إعدادا صالحا للحياة االيمر فيها الطفل ، بحيث يصبح بعد ذل 

  )203 -س.  ب–القوصي 
حاجياته  وته و رغباته اا يتوافق مع قدرفاإلعداد للحياة يتضمن تنشئة الطفل تنشئة سليمة بم

ألمراضا مصادر الضغط عراض الضغوطأ   

  العمل
  تنظيم العمل 
  عالقات العمل
  النمو المهني

  المناخ المƌسساتي 
  لوظيفي االتداخل 

  الدور الوظيفي
  

  الدمارتفاع ضغط 
  / سرعة اإلثارة 

  خين تدال
  آالم الصدر

  تغيب عن العمل 
  التحكم

  ضعف عالقات مهنية    

  

  أمراض القلب
  أمراض السل
  العدوانية
   الالمباالة

  
  

 الفرد
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جتماعية و الشخصية ، و بما يضمن له المشاركة الفعالة في عرفية و الدراسية و المهنية و االالم
و إدارة يذ مع زمالئه و مدرسيه اعل التلمجتماعية ، و ال يتƋتي ذلǁ إال من خالل تفاة االالحي

  . المƌسسة و األشياء األخرى ، من برامج و مناهج و كتب ووسائل تعليمية 
يعيƫ تلميذ السنة الثالثة ثانوي في بيئة مدرسية تعج بكثير من الخصوصيات التي ال 

Ńراسية ، و على قبل على امتحان مصيري في نهاية السنة الدنجدها في السنوات السابقة ، فهو م
Ńضوءه يتحدد مńفعندما يجد التلميذ أن نجاحه أو فشله في امتحان معين  << تقبله الدراسيس 

أو التƋهيل ثال سيترتب عليه أمور حيوية أخرى لها أهميتها ، كƎلتحاقه بنوع معين من الدراسة م
ذا الحدث و ه  )43 : 1980 وجيه محمود إبراهيم.( >>لعمل معين يقرر مستقبله و حياته 

ينعكس على حياة التلميذ في المدرسة و في البيت ، فيعمل بعض التالميذ على التكثيف من 
Ńضاعفة و زيادة  معدالتهم التحصيلية ، و يصبح المراجعة و اإلستذكار حرصا منهم على م

أو إن هذه النظرة من التلميذ لنفسه د سواء ، على حł المدرسينومحل اهتمام الجميع ، األهل 
 ينتظر منه و بين ما هو قادر من حوله Ý تجعله يعيƫ جوا مشحونا بضغط نفسي ، بين مام

 و تلǁ الضغوط ، فال يستطيع  فعال ، فيجد نفسه عاجزا على المواءمة بين الحاجاتهعلى إنجاز
 النمو السليم و اإلستقرار المدرسي و ارتفاع التحصيل الدراسي ، و يزداد األمر خطورة  تحقيق
منا أن التربية الحالية و طرق التدريس تقليدية ، تعتمد على التلقين مع إرهاق التلميذ إذا عل

و ميوله باع حاجاته و رغباته بمواد دراسية كثيرة ، و ضبطه بقوانين مدرسية تقيده من إش
أهم المشكالت التي يتعرض   "فادية عمر الجوالني "ضمن بيئة مدرسية مغلقة ، و تستعرض 

  :في المدرسة ، و هي لها التلميذ 
  .عدم القدرة على تخطيط الوقت   - أ
  .الصعوبة في الحفظ   - ب
  . عدم القدرة على التعبير عن النفس   - ج
  . الشǁ في قدرته على التحصيل الدراسي – د

  .متحانات  القلق و الخوف من اال-هـ
   )47 : 1999فادية عمر الجوالني (  . الخوف و القلق من الرسوب - و

ككبت مشاعرهم  : أخرى تسهم في ظهور الضغط النفسي عند التالميذ و هناǁ عدة أسباب 
بسبب الرقابة المفروضة عليهم من المدرس و اإلدارة و طول اليوم الدراسي ، و مايتخلله من 
امتحانات و فروض ، و العقوبات التي تسلط عليهم بسبب ارتكابهم لمخالفات النظام الداخلي 
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ي يوجهه لهم المدرس بسبب سلوكاتهم  أو نتـائجهم الـمدرسية  للمدرسة و اللوم و التوبيƣ الذ
و النفسية  ما ينعكس ذلǁ على صحتهم الجسمية و محدودية فترات الراحة و أوقات الفراƷ ، و 

Žو تŽذŃالذي يمارس عليهم أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة رهم الشديد من الضبط و النظامم  
Ńو ما يńجłمما يجعل إللتزام بها طيلة اليوم الدراسي القوانين المدرسية و ارون عليه من اتباعب 

     عن السكوت ضباط ، و هذا النظام الداخلي ، وناالهƌالء التالميذ يتساءلون عن سبب هذا 
  Þالصمت داخل حجرة الدراسة و

راسية ضغطا  و تشكل الصعوبات الدراسية على طالب المدرسة في مختلف المراحل الد<<
  :2001سعد األمارة (  . >> المدرسية أو المعهد أو الكليةللوائحستجابة ا في حالة عدم االشديد
ع زمالئهم يشعر التالميذ بالخجل من نتائجهم أو من مظهرهم أو من سوء عالقاتهم م كما  )04

 و خوفهم الشديد من الرسوب كالمهم معهم أو من منافستهم دراسيا ،أو من طريقة حديثهم  و
ستعداد الجيد و بذل ما إلى الكسل و الالمباالة ، أو إلى االمتحان النهائي الذي يدفعهم إفي اال

المزيد من المجهودات لتحقيق النجاح ، و ما ينتاب التالميذ من خيبة أمل من عجزهم على فهم 
     متحان ، كما ينزعجون من مواد غير محببة للنفس لدروس ، و الخوف من مجيئها في االا
ن التقويم  إ<<: هم لمدرسي هذه المواد ، و شعورهم بعدم الراحة في ساعات هذه المواد كرهو

عبد ( . >>و المدرسين أو األصدقاء ، قد يكون سببا من أسباب الضغطالسلبي من قبل اآلباء 
كما تفرض المدرسة على التالميذ ممارسة أنشطة  ) 47 : 1994الرحمان بن سليمان الطريري 

  الدارسة في لالختيارتفق مع ميولهم و رغباتهم و حاجياتهم ، و ال تترǁ لهم مجاال معينة ، ال ت
 و قد ينتهي الناشىء من إتمام المرحلة <<.  أو في األنشطة الثقافية و الرياضية  و الترفيهية

ي الثانوية ، و لم يدرس تربية فنية نهائيا ، و بالمثل التربية الموسيقية ، رغم عائدها التربوي ف
 1999أحمد  لطفي بركات(   >>تخفيف الضغوط الجسمية و النفسية التي غالبا ما يتعرض لها

 :56( Žو قد ت ŃحŃالبيئة المدرسية من تطلعات و طموحات التالميذ ، بما تفرضه عليهم من د 
اختيار تخصص دراسي واحد وفق ماتحصلوا عليه من درجات ، و يسفر عن هذا صراع بين 

هارون توفيق "مطامح و بين ما يجدونه في الواقع ، و نلخص ذلǁ في قول ما يتوقعون من 
ثل في ضغط المناهج  وعلى مستوى التربية  فتوجد الضغوط المدرسية التي تتم<<" :الرشيدي

  و ازدحام الفصول الء متحانات و العقوبات و القواعد المدرسية و ضغط الزمو المدرس و اال
  ، و ما يتوقعه األهل من التلميذ ة المدرسي و الواجبات المنزليو التفاوت الحضاري و النشاط

و الفشل الدراسي ، و تكون الضغوط المدرسية هي مجموعة الصعوبات المباشرة و غير 
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العبء من جراء المدرسة لمناخ المدرسي و الشعور بالوطƋة والمباشرة التي يواجهها التلميذ في ا
   )6 و5 : 1999يدي هارون توفيق الرش( . >>بصفة عامة 

الدالة على راض من تحديد األع ) (Verma , Joyeeta" رييتا " و" قيرما " و توصل كل من 
  :الضغوط األكاديمية و الدراسية عند تالميذ المدارس ، نـذكر منـها 

    .الشعور بالتعاسة ، و الدونية ، و الهروب من المواقف ، و األرق الشديد ، وكثرة الحركة 
  )26 : 1994الرحمان بن سليمان الطريري عبد ( 

ǁ فالبيئة المدرسية التي تتسم بالضبط الشديد تزداد فيها الضغوط النفسية ، و التي تتر
 فالضغط الزائد عن <<متحان النهائي أثرا على تحصيل التالميذ في االمتحانات ، و خاصة اال

 إبراهيم وجيه(  .>> إال اإلنفجار الحد سواء داخل البيت ، أو داخل الفصل الدراسي ، ال يولد
    )40 : 1980محمود 

  : المدرس -2- 1-2- 7
مع تالمذته يوميا ، فيƌثر فيهم بما يملǁ من صفات شخصية و معرفية   يتفاعل المدرس  

فƎن كان يتصف بالسماحة و اإلنسانية و المحبة و العلم و الكفاءة و الحرية . و سلوكية و قيادية 
عدل و اإلحترام ، فنجد الجو الذي يسود حجرة الدراسة يتسم بجو من األلفة و الديمقراطية و ال

و التعاون و اإلنتماء Ý أما إذا كان المدرس يستعمل أسلوب القسوة و الحزم و التشدد و التسلط 
 شعور التلميذ << يƌدي إلى في آرائه و أفكاره و يثبط آمال و تطلعات و همم التالميذ ، فƎنه

  )36: 1999عدلي سليمان (.>>قوي إزاء حضور دروس هذا المدرس بالذات نفعالي بضغط ا
 و يضغط على حريتهم       ،و قد يبالƸ المدرس في تسلطه على التالميذ ، فيهمل مواهبهم

 و من الحكمة أال تقيد إرادة المتعلم <<و يعاقبهم و يكثر من أوامره و نواهيه و إمالءاته ، 
ال تتكلم ، ال تتحرǁ ، ال تلتفت ، ال تنتظر ، ال تسƋل ، التفعل هذا   : بكثرة النواهي كقولǁ له

 ǁفيشعر التالميذ بضغط نفسي )349 : 1993 يش األبراةمحمد عطي( .>>و ال تفعل ذا .   
 فƎذا كان الفرد واقعا تحت طائلة <<نتيجة لذلǁ  بحكم حساسية المستوى و المرحلة و السن ، 

 لǔخرين في سلبية   االستسالمقوى و ظروف بيئية تفرض عليه ضغط اإلنقياد ، حيث توجد 
  )79 :1999هارون توفيق الرشيدي (.>>فƎنه يعاني أيضا من ضغط العدوان . و اإلذعان لهم

 أن من واجب المدرسين أال يكونوا متـسلطين   ) ( P.Torrance" بول تورانس"يرى   
 هذه التغذية واضحة ، و أال يكون فيها إساءة و أن يقدموا تغذية راجعة لكل تلميذ ، و أن تكون

Ńللتلميذ المخطىء ، فقد يرجع رسوب كثير من التالميذ في امتحان البكالوريا إلى ما يſالقŽه من ون
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  .ضغط نفسي متكرر  يساهم فيه بشكل كبير مدرسيهم 
  :األولياء -3- 1-2- 7

سنة األخيرة من المرحلة اللى يتزايد اهتمام الوالدين واألسرة بƋبنائهم عندما يصلون إ  
، فيفرضون عدة ضوابط على أبنائهم   من سلوكاتهمثير لى تغيير كالثانوية، فيميلون إ

Ńويńستذكار ، و حرمانهم من مشاهدة التلفزيون  إتباعهاغمونهم على رǘمثل مكوثهم في البيت ل ، 
ه اإلجراءات ، لكن نظرة أو اللعب مع زمالئهم ، و معنى هذا أن الواقع الجديد يتطلب اتخاذ هذ

األبناء تختلف عن هذه الرƌية ، و يعتبرون ما يقوم به اآلباء نحوهم مبالƸ فيه و يشكل ضغطا 
 النهائي ـ االمتحانخاصة قبيل في  من تمدرسهم ـ يƌثر عليهم في المراحل القادمة عليهم مما

 و كثير من <<اء غط النفسي عند األبنفتصبح هذه المواقف من اآلباء مصادر لنشوء الض
    عاني منها األطفال تعود أسبابها إلى نوع العالقة بينهم جتماعية التي يالمشاكل النفسية و اال

بين آبائهم ، و كثير من اآلباء يجهلون احتياجات و خصائص كل مرحلة من مراحل النمو و
اح هو هدف و بما أن النج  )61 :1987محمد عبد القادر أحمد (. >>التي يمر بها الطفل 

łلى العقاب البدني أو النفسي إذا ق هذا الهدف فقد يصل  بهم األمر إ و لتحقي ،تهمالوالدين و غاي
أوامرهم و نواهيهم الءاتهم و، و تزداد إماالمتحاناتلم يتحصل إبنهم على درجات عالية في 

دراسي  و تحقيق التخصص الاالمتحان ، من أجل النجاح في ل و االجتهادعلى ضرورة العم
إن . أداء التلميذ في دراسته ستقبال ، فينعكس ذلǁ سلبا على الذي يرغبون أن يلتحق به إبنهم م

دام ب الوالدين اتجاه األبناء ، أو العنف في المعاملة باستخـغط من جانـ سياسة الض<<
كيز رـدرة الطالب على التـره في قـ كل هذا له أث .ديد أو التهالعقاب البدني ، أو الحرمان 

فتلميذ السنة النهائية من التعليم الثانوي )  37 : 1999عدلي سليمان  (. >> االستيعابو 
 الهدوء و التركيز و تنظيم الوقت و التفكير في طموحه المستقبلي لى ة إأكثـر ما يكون في حاج

أعلى لكن قد ال يتسنى له ذلǁ  مع مطالبة أهله بالحصول على . متحان النهائي و النجاح في اال
على مشواره  المتطلبات فيشعر بضغط نفسي يƌثر المراتب ، فيعجز عن التكيف مع هذه

 يبالƸ اآلباء في كثير من ممارسة الضغط على المراهق ، و يطالبونه الوصول <<. الدراسي 
 بالفشل عرŃشƅتŽسńلى مستوى عال من التحصيل ال تقوى عليه قدراته الطبيعية ، و من ثم يłإ

و يزداد الموقف تطورا حينما ) 57 -س.  ب-)ب(عبد الرحمان العيسوي( .>>واإلحباط 
  .يطالبونه باختيار المهنة التي يريدونها هم ، على الرغم من أن إبنهم لم يحقق النجاح بعد 

 إنما يفعلون ذلǁ بحكم الرغبة معينة،ختيار مهنة باء الذين يضغطون على أبنائهم الفاآل <<
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د يريالحلم  و الذي لم يستطع تحقيق هذا مهندسا،كان يحلم بƋن يصبح  الذي التعويض فاألبفي 
عن قدرات ابنه و استعداداته  لى الميدان الهندسي بصرف النظرفيدفعه دفعا إ. تحقيقه في ابنه 

 و األسباب التي )187 :1997عبد الرحمان العيسوي ( .>>الحقيقية  وله و رغباتهـو مي
 هو خوفهم على مصلحتهم ، أو ما يطلق عليه ،طهم على أبنائهم يقدمها اآلباء في تبريرهم لضغ

أن يصبحوا كما يريدون هم ال أوالدهم أبنائهم في ا على مغباتهما وطموحاتهإسقاط األبوين ر
     يءطة الوالدية تعمل عملها و تس وتظل السل<<متجاهلين استعداداتهم و إمكانياتهم الدراسية 

  .) & Stress) Storm فيجتاز عاصفة وشدة قاسية  اب أو الفتاة ـ لى نفوس األبناء ـ الشإ
و يوجد بعض األبناء من  )318 : 1984كمال دسوقي (.>>ه دان تفهمو األب أو األم ال يري

 إال أنهم يعانون من ضغط يدركون حقيقة مستواهم الدراسي ، و على علم صحيح بƎمكانياتهم ،
، و هناǁ من يقاوم ضغط األبوين برفضه طلباتهم لكنه يقع يستطيعون التخلص منه  و الآبائهم 

عرضة للضغط النفسي بسبب شدة الطلب و شدة المقاومة Ý و بعض اآلباء يوفرون ألبنائهم 
متحان المصيري ، مع ضغطهم الشديد عليهم ، بحثهم على زم الراحة و العمل ، استعدادا لاللوا

هم ال يدركون حقيقة قدرات و إمكانيات أبنائهم نكار و حضور الدروس اإلضافية غير أاإلستذ
ا التصرف نة ، فهذ تسمح لهم تحقيق نتيجة إيجابية في امتحان نهاية الس الالمتواضعة ، و التي

من اآلباء يخلق تناقضا عند األبناء بين ما يريده األهل ، و بين عجزه على الوفاء بهذه 
 صنفا من اآلباء يثقلون كاهل أبناءهم المطالب ، فيقع عرضة للضغط النفسي Ý و قد نجد

     يسمحون لهم بمتسع من الوقت للمذاكرة و حل الواجبات  بمشاغل الحياة و األسرة ، و ال
 دي و معنوي ، و ال يقدمون لهم ما يحتاجون إليه في دراستهم من دعم ماواستحضار ما درسوه

 األكثر حظا منهم و تحقيق طموحهم في فيحس األبناء بالضعف و العجز عن مجاراة زمالئهم 
   . نجاز إشباع الحاجة إلى التحصيل أو اإل <<فسيا بسبب عدمالنجاح ، فينشƋ عندهم ضغطا ن

Ńالشعور باإلحباط و عدم الراحة الناشئة عن وجود ظروف بيئية و أشخاص ال ي ǁو كذلłسرون ي
 1999هارون توفيق الرشيدي  ( .>>للفرد النجاح في المنافسة بين األقران في مجاالت الحياة 

:72(  
  يهتمون بمعرفة أخبارهم الدراسية  ويتبع بعض اآلباء سياسة اإلهمال مع أبنائهم ، فال 

   ال قيمة لهمأنبناء  يساعدونهم في دراستهم ، فيشعر األ و ال ،و ال يستجيبون لما يطلبونه منهم
فهذه الثنائية بين اإلهمال و الشعور  ، سوبهم ال يعني شيئا عند األهل و أن نجاحهم أو ر

 و تترǁ لهم مجاال من بƋبنائهاباإلحتقار تولد عند األبناء ضغطا نفسيا Ý عكس األسر التي تهتم 
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  النفسية اإلستقاللية و اإلعتماد على النفس ، و تنمي فيهم الحاجة لǘنجاز و التكيف مع الضغوط
م 1980" كيلي"، و" رستينوال" و (Olson)م1980" أولسن "[: وهذا ما يراه كل من 

Wallerstein & Kelly ) ( [. )عبد الرحمان حمودة و إلهامي عبد العزيز إمام محمود 
و بالتالي  أن تعيق التمدرس الجيد لǖبناء فالحالة النفسية الضاغطة بƎمكانها)  261 : 1995

  .تجعل حظوظهم في النجاح ضئيلة 
  :االمتحانات -4- 1-2- 7

مرحلة التعليم األساسي ا ظام التربوي الجزائري بثالثة مراحل كبرى ، أوالهميتميز الن  
التي تدوم تسعة سنوات ، ثم تليها مرحلة التعليم الثانوي التي تستغرق ثالثة سنوات ، و آخرها 

لى سبع سنوات حسب طبيعة التخصص  و تتراوح مدتها من أربعة سنوات إالمرحلة الجامعية
هذه المرحلة التالميذ القادمين من التعليم الثانوي و الناجحين في امتحان الدراسي ، و تستقبل 
تم به التلميذ دراسته الثانوية Ý و ليس تŽخƅ ، و الذي يł)متحان البكالوريا  ا(نهاية المرحلة الثانوية 

 ǁاألهمية على أمل النجاح ، أو ألم الفشلأن األسرة و ابنها ينظرون لهذا االمتحانمن ش Ƹببال   
لنفس و يعبر عن العجز في الوصول متحان أمر مƌلم ل أمنية كل أسرة ، و الفشل في االفالنجاح

 و كانت النتيجة النهائية لهذه اإلختبارات أنها تƌهل المرء لمركز ينظر إليه <<لى الجامعة ، إ
   )206 –س .  ب –عبد العزيز القوصي  (.>>المجتمع نظرة تقدير و احترام 

كالوريا  أهمية كبيرة عند التالميذ و األولياء تحان الثانوية العامة ، أو الباملذلǁ اكتسب 
 شهادة التعليم الثانوي التي أصبحت بعبعا يقض <<.و المدرسين و أفراد المجتمع بصفة عامة 

متحانات و يعتبر هذا النوع من اال) 19 : 1983فاخر عاقل ( .>>مضاجع األهل قبل الطالب 
عام ، خوفا من الرسوب راد المجتمع في نهاية كل  التي تشغل بال كثير من أفمن الهموم الثقيلة

أوال ، ثم خوفا من عدم الحصول على الدرجات التي يرغبون فيها ، أو خوفا من إزدراء 
األقارب و الجيران و األصدقاء و الخوف األكبر من ضياع الجهد ، الذي بذل خالل سنة 

 علمنا أن هذا  يفصل و يطرد من المدرسة Ý و خاصة إذادراسية كاملة ، و الذي قد يجعله
 عشرة سنة من التعليم ، و عام كامل من التحضير و التعب Ý أما من اثنتيمتحان حصاد اال

 فاألمر يتعلق بضغط عابر للقدرة على التركيز و القلق الناتج عن الخوف <<، يةالناحية النفس
 عبد القادر ميسوم(  .>>قلة الثقة في النفس من الفشل و ضعف التماسǁ و نقص الرزانة و 

 و قد تكون هذه النظرة من التلميذ ، أو ممن حوله سببا مباشرا في تعرضه )04 : 2003 ) ب(
احب ، و ما يصكير فيه متحان من مشقة التحضير و كثرة التفسي ، لما في االللضغط النف
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، و نتيجة  تهجابة على أسئلقلق  أثناء اإل من جهد يبذل ، و خوف و اضطراب  وإجراءه
مستقبلية مجهولة و مستقبل غامض  بين الرجوع للدراسة ، أو مغادرتها في حالة الفشل و بين 

ى هذا أن النظام  و معن<<اح  بعمل ، أو تربص في حالة النجااللتحاقمواصلة الدراسة ، أو 
الناتجة عن سلطان و التربوية   ، بحيث تخفف الضغوط النفسيةويرلى تطالتعليمي بحاجة إ

 - س.ب - )أ (يوسف ميخائيل أسعد(.>>الطالب  رير مصيرمتحان ، و أثره الخطير في تقاال
226(   

ال لتي كثيرا ما يخفق فيها التلميذ امتحانات أجيال من التالميذ  يتوقف على االفمستقبل 
بسبب وماته ، و لكن بسبب أداءه يوم االمتحان ، حيث يتعرض لضغط حاد بسبب قلة معل

      االرتباǁمتحان ، و تظهر في عالمات الخوف و القلق و ƫ فيها يوم االاألجواء التي يعي
و المدرسين  ل مطالب به من قبل األه لى ما هولتوتر و قلة التركيز Ý باإلضافة إو الضيق و ا

Ƌنيب و تما سيشعر به من ندم  به ، والمحيطيننيب و انتقاد األهل وظره من لوم و تƋو ما ينت
 أو الخوف من (الرسوب، و يتجلى ذلǁ في خوفه من . ينتظر منهالضمير ، إذا لم يحقق ما 

    بƎعجاب الذي كان ينظر له )Dominique Chalvin 1985: 73  (  )حكم و تقييم األستاذ
  .  تقدير ، و يثني عليه بعبارات الشكر و الثناء و

نات ، رغم ما يبذله من جهد ، و رغم ما متحالى تدني أدائه في اال يƌدي إ<<كل هذا قد 
   )423 : 2000محمد شحاتة ربيع (  .>>يتمتع به من قدرات 

ميذ ، عندما يربطون بين نتائج االمتحانات  زداد حدة الضغط النفسي عند التالـ و قد ت
المهن المتاحة في سوق العمل ، حيث يرون أن اإللتحاق بƋحد األعمال و بين مختلف األعمال و

متحانات التي تجرى في متحانات ، و الواقع أن االلب الحصول على نتيجة مرضية في االطيت
إبداء الرأي ، و خاصة في شكلها لى كثير من عوامل اإلبداع  والتشويق و قد إمدارسنا تفت

 و ال يغيب عنا      <<. ط و استرجاع ما حفظه التلميذ فقال  فƋغلبها يعتمد على المق .الحالي 
إن الدراسة تجرى بطريقة التلقين  . انات بشكلها اليوم من قلق و توتر و ضيقمتحثه االما تحد
       )347: 1986عباس محمود عوض ( . >>تترǁ ألبنائنا فرصة إبداء الرأي ي ال و ه

  درات المعرفية و العقلية للتلميذ ، فاالختبارات المقالية   و يزيد من ذلǁ عدم تعرفها على الق
و يتجلى ذلǁ في . متعلم ƌثر سلبا على نفسية ال ترهق العقل و الجسم ، و ت <<ابيةو الكت

 فذلǁ )10 : 1992عبد السالم قديري ( >>لنيل الشهادات المختلفة متحانات النهائية تحضير اال
متحانات ، تجعله يشعر به التلميذ  من كثافة التحضير لالالتعب الجسدي  و النفسي  الذي يشعر 
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 تمثل نوعا من اإلرهاب <<متحانات بشكلها الحالي فيرى البعض أن اال. النفسي الضغط ب
تعتبر من المعوقات فاالمتحانات الحالية ) 18 : 2003  )أ(عبد القادر ميسوم(  . >>الفكري

و طموحاته ، فقد يخسر ما بذله من جهد خالل  سبيل التلميذ في تحقيق تطلعاته التي تعترض
 و تعتمد ، يومين ، و ذلǁ ألن هذه االمتحانات ال تغطي البرنامج كله يوم أوسنة كاملة في 

على ذاكرة التلميذ فقط ، و بالتالي تشكل مصدرا من مصادر الضغط النفسي عند التلميذ من 
  : حيث 

  .الشǁ في الجهد الذي يبذل  •
 .الخوف من الرسوب  •

نات عقبات كƋداء وقتي متحا لقد أصبحت اال<<: في قوله "  فاخر عاقل "و هذا ما يراه 
   )16 : 1983فاخر عاقل ( .>>يƌرق أبناءنا ليل نهار 

  : الواجبات المدرسية المنزلية -5- 1-2- 7
  Ńيستخدم المدرسون الواجبات المدرسية المنزلية في تقويم عمل التالميذ مńعŽبرينها وسيلة ت

لكن .   لتدعيم معارفهمستذكارهم في البيت ، و أسلوبو عملية تنظيمية الهم لشغل أوقات فراغ
   .>> بعض المدرسين يبالغون في كمية الواجبات المنزلية ، مما يعمل على إرهاق الطلبة <<
و هذا يجعلها مصدر ضغط على التالميذ    )218 –س .  ب–) ب(يوسف ميخائيل أسعد( 

   ها ـقة حلي األسبوع و حجمها و طريفعدد الواجبات التي يطالب بها التالميذ في اليوم ، أو ف
درس ـاب من المـو تقييم التالميذ لها ، باعتبارها عقو ما يصاحبها من ملل و تعب و ضيق 

إذا واجب المدرسي  إن ال<<لتالميذ ، و هدر للوقت ، كلها عوامل ، تثير الضغط النفسي عند ا
Ńدي إبƌفيه ي Ƹالمدرسةلى اإلرهاق غالبا ، و يحول بين التالميذ و بين أداء أعمالهم في ول<<  . 
    )63 : 1987محمد عبد القادر أحمد (

كبيرا ألي معلومة و مستوى حساس ، و يولي اهتماما فالتلميذ يدرس في مرحلة هامة 
 ǁاجبات المدرسية المنزلية بهذا ال تحظى الويراها مفيدة لالمتحان ، وعلى الرغم من ذل

ه على ملſحńستذكاره ، و التŽ ، فهي تعطل ا من التعليم الثانويهتمام عند تلميذ السنة النهائيةاال
 يوسف( ).  تفقد قيمتها عند المعلم و المتعلم(التفكير ، و ال تصحح من قبل المدرسين ، و عليه

بهذه الصورة تعد فالواجبات المدرسية المنزلية ( )219و 218  -س .  ب –)ب(ميخائيل أسعد 
 ) 52 : 1994  يبن سليمان الطر يرعبد الرحمان ( ،)األكاديميمصدرا من مصادر الضغط 

  : و من آثارها على التلميذ
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  .تزعج الحياة  و تحدث له توترات إنفعالية  -
   )34 : 2001علي كشرود ( .تسبب ضغطا ، و قلقا لدى المتعلم  -

   :) المراجعة ( االستذكار - 7-1-2-6 
لتلميذ منذ إلتحاقه التي عرفها امن عمليات التعلم األساسية ) المراجعة( يعتبر االستذكار  
متحانات ، فمهما كانت قدرة رسة ، و التي يتوقف عليها نجاحه أو رسوبه في مختلف االبالمد

 مراجعتها أمرا ضروريا  التلميذ على الفهم  و اإلستيعاب الجيد  للمعلومات و الدروس ، تبقى
ائية من التعليم الثانوي  السنة النهلم Ý و تصبح عملية المراجعة في مالزما لعملية التعو حتميا و 

و يشرع لوريا اك امتحان البمتحانات ، و خاصةية لقياس مدى استعداد التلميذ لالوسيلة ضرور
وي ، و تستمر حتى اإلنتهاء من في المذاكرة مع انطالق أول درس من السنة الثالثة ثان

ة للضغط النفسي إذا متحان النهائي ، و قد يشعر التلميذ بالملل و الضيق منها ، و يقع عرضاال
يركز ذهنه و طاقته  قد يقضي الوقت الطويل ، و قد <<لم يحسن اتباع قواعدها الصحيحة 

ستذكار ، و لكنه يفشل في اإلستعانة بالطريقة الصحيحة في ذلǁ ، بل  يتبع طرقا النفسية في اال
łخاطئة ، معتقدا أنه يńسŽتƅس .  ب–  )أ(يوسف ميخائيل أسعد(.>>كر بالطريقة الصحيحة ذ– 

181(  
ستذكار و ال يƋخذون قسطا من التالميذ يجهدون أنفسهم بدنيا و نفسيا في االفبعض 

جعلهم تحت إلرهاق  و الصداع  و التوتر ، و تبالتعب  و اإلعياء  و ا  فيصابون الراحة ،
  .وطƋة الضغط النفسي 

حيث يتسبب عن ذلǁ ا ، بستذكار طويال جد و لقد يكون الوقت الذي كان يقضيه في اال <<
 الحصص بالمدرسة في اليوم التالي ال يمكنه من اإلنتباه بالقدر الالزم في أثناء كلل ذهني 

 - س.ب -)أ( ميخائيل أسعديوسف(.>>ستذكار  لفترة طويلة نتيجة إصابته باإلجهاد في اال
181(  

غط النفسي ستذكار ، و التي تلعب دورا بارزا في ظهور الضو من العادات السيئة في اال  
Žعند التالميذ ، تƅستذكار ، و مع كثرة الدروس و تراكمها  صيص نهاية العطلة األسبوعية لالخ

   الوقت المخصص لمراجعة كل المواد   نتيجة عدم كفاية باالرتباǁو أهميتها ، يشعر التلميذ 
هر ستذكار غير كاف لمراجعة ما ينتظره حتى و لو سو بمرور الوقت  يكتشف أن وقت اال

Žه في ذاكرته  <<اكر طوال النهار و تكون النتيجة أنه الليل  و ذƌليس لديه الوقت لتثبيت ما يقر 
  )60 : 1989سناء محمد سليمان (. >>و بذلǁ يرتبǁ حين يشعر بƋنه لم يذاكر كما يجب 
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من تشتت ط النفسي عند التلميذ لما يسببه ستذكار في حدوث الضغو قد يتسبب مكان اال
 ، و ذلǁ من أثر الضوضاء المنبعثة من داخل مكان المراجعة ، كالراديو  و التلفزيون االنتباه

أو رارة صوت السيارات ، أو يسبب له ضعف التركيز من جراء قلة الح: أو من خارجه مثل 
إلضاءة  و الشعور بƋلم في و عدم كفاية انعدام التهوية في النوم  نتيجة االبرودة ، و الرغبة 

 وضعية الجلوس السيئة ، و الشعور بالصداع من سوء مكان المراجعة و إحساسه بسببالظهر 
 بعض األسر التي ، باإلضافة لما يصدر عنعض الكتب و المراجع الهامة بالفشل من افتقاره لب

>> ، و مطالبته بقضاء الحاجات لǖسرة  قطع تفكيره <<تعمل علىالتراعي حرمة االستذكار و
  )117 -س.ب -)ب(يوسف ميخائيل أسعد ( 
  :الـزمالء -7- 1-2- 7

من أهميته البالغة و يتعلق بحكم الزمالء  هذا الضغط أو العامل قليل من  يعرفه على الرغم <<
   ) Dominique Chalvin 1985 : 75(. >>و حياة الجماعة 

لى جرة الفصل الدراسي ، أو خارجه إ يتعرض التلميذ في تفاعله مع زمالئه داخل ح
التي تشكل له ضغطا نفسيا متزايدا مع مرور مشكالت المدرسية و العالئقية ، وكثير من ال

باء ، و حرجه من وضعيته و عجزه عن منافسة النجفسوء عالقاته مع زمالئه . الوقت 
      ، و استهزاءهم بƋفكاره و آرائه المالية و طبيعة نظراتهم المستمرة لمظهرهاألسرية و

لى حد و قد تصل إ(ئجه المدرسية أمامهم ، من نتاه باإلهانة  و شعور،ابتعادهم عنه و
أو ينعزل عنهم إذا افتقد  ( )35 : 1984كمال دسوقي ( ، )المعاكسات و المشاحنات معهم

و قد ال يلتزم بمعايير الفصل الدراسي ، أو  )132 : 1998إبراهيم عبد الستار (  ،)للمساندة
ن الشخص المخالف قد يواجه من جماعته بضغوط  إ<< .جماعة الفصل ، مما يعرضه للنقد 

عبد المنعم ( . >>جتماعيالعزل ، أو إنقاص القدر االفسية ، كالتهديد بالعقاب البدني أو ن
   )99 : 1995الحفني 

  :  كون أمام التلميذ المضغوط موقفان يو أمام هذه المواقف الضاغطة 
  .نطواء عنهم زمالء و االلتلميذ اإلبتعاد عن الو يعمد فيه ا: الموقف األول  •
 .و يتحدى فيه التلميذ زمالƌه : الموقف الثاني  •

و آخرون أن من األمور التي يمكن أن تشكل ضغوطا على "براهيم وجيه محمود إ"و يرى 
  :  الفرد هي 

   .إلقاء حديث أمام الزمالء في أحد المناسبات  •
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إبراهيم محـمود (  .المجاملة الشديدة مع أحد األصدقاء ، أو أحد الزمالء  •
     )395 : 2000وجـيه و Ɔخرون 

   : ) اإلنتظار( الزمن -8- 1-2- 7
متحانات نة الثالثة ثانوي بمواعيد هامة و محددة  سلفا ، ابتداء باال يرتبط تلميذ الس

 كبير و يقع في ازدواجية باهتماممتحان النهائي ، فيترقب نتائجهم هاء باالالفصلية ، و انت
متحان النهائي ، و بذلǁ ينتهي من ن موعد االيرغب أن يسرع الزمن و يحيالتفكير ، فتارة 

     و الواجبات المدرسية المنزلية  االستذكار التي تطول أشهر ، و من عبء االنتظارمعاناة 
متحان ، إما ألنه دوم االو من تراكم الدروس ، و طورا يريد أن ال يسرع الزمن و تطول مدة ق

  .  ستذكار  و التحضير  أو ليربح بعض الوقت في اال بعد ،ليس مستعدا له
الضغط النفسي بسبب ألم اإلنتظار تترǁ التلميذ يشعر بذه الطريقة في إدراǁ الزمن    فه

 فقد يتعجل الشباب الزمن ، و من ثم <<و بين األمل في سرعته أو الصبر على الزمن 
  )82 :1995لمنعم الحفني عبد ا( .>>يستشعر لجريانه وطƋة  و يحس لǘنتظار ألما 

جية الزمن من  ، أول من تناول سيكولو) (H.Berinم 1923" هنري بيرون"و يعتبر   
 Pierre Gannet) (م 1928" بيير جانييه"عالقته بالزمن ، وواصل خالل دراسة السلوǁ و 

  .هذه الدراسة بالتركيز على أوجه التكيف  التي يلجƋ إليها اإلنسان في توائمه مع الزمن 
 مجموعة التهيƌات << السلوǁ الزمني بƋنه ) (Pool Feraisم 1957" بول فريس"و يفسر 

  )85 :1995عبد المنعم الحفني (.>>للتغيرات في الفرد ، أو البيئة من حوله 
  معناه في الحاضر و في المستقبل و مواقفه  من حيثلميذ يفكر في امتحان البكالوريا فالت

سفر عنه من متحانات الفصلية ، و ما تالرسوب فيه ، و ارتباطه باأو الو توقعاته بالنجاح  
في أقرب وقت أو في متحان لة بين إشباع حاجاته في إجراء اال فالتلميذ في هذه المعاد. نتائج 

ل ، عندما يحين لى المستقبمل ذاتية ، و بين تƋجيل اإلشباع إالذي يدركه بعوا والزمن القريب 
 بينهما يكون التلميذ عرضة ، ، و الذي يدركه بعوامل خارجية متحانالموعد الرسمي لال

ستمر ، نتعلم أن نصبر و النضج و التثاقف الم و مع إشباع الدوائر الزمنية << للضغط النفسي
     ، و أن نطلب األهداف البعيدة ذات القيمة األكبر على الزمن و أن نحتمل تƋجيل إشباع حاجاتنا 

 ، غير أننا في كل األحوال إشباعاهداف القريبة زمنيا و األقل قيمة و اإلشباع األطول عن األ
أو  فانتظار االمتحان النهائي )88 :1995عبد المنعم الحفني ( . >>نستشعر للزمن ضغوطا 

ة  و تعتبر من الضغوط الوحيدة الموجه << عامل الوقت ، يمثل أحد األسباب المثيرة للضغط ،
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دة ، إذ ال تƋتي إال بعد عدد من ـدو بعيـمتحانات التي تب االلمجهود الطالب ، و تتمثل في
  :" عبد الرحمان بن سليمان الطريري" وحسب)11 :2003)ب(عبد القادر ميسوم ( >>شهور 

 إليه بعض إن عامل الوقت يشكل مصدرا من مصادر الضغط ، و هذا حسب ما توصلت
 ) (Bhatinagarء ، و دراسة  على األطبا) (Myrson , Sybil دراسة : الدراسات مثل 
عبد الرحمان بن سليمان  ( . على أطباء األسنان ) (Langrebeccaو دراسة  على المدراء ،

    )53 :1994  يالطر ير
و تتفق هذه الدراسات على ما يسببه الوقت من ضغط على الفرد ، من حيث تغير في 

   .ه و توزيعه حسب المهمات المتعددةإدارتنظيم الوقت و الجدول اليومي و الوفاء بالمواعيد و ت
  : الهدف -9- 1-2- 7

قبل ، و على ما سيحصلون هو اهتمامهم بالمستميز تالميذ السنة الثالثة ثانوي أهم ماي  
ف بما يتحصل نجازات ، أو إحباطات في امتحان نهاية السنة ، و يرتبط هذا الهدعليه من ا

لوريا فالتالميذ الذين يملكون اكق امتحان البات الفصلية التي تسبمتحانعليه التالميذ في اال
متحانات مختلف ن حيث الدرجات المحصل عليها  في ااستعدادات و إمكانيات دراسية مقبولة م

  . المواد ، يتخذون النجاح كهدف رئيسي لهم 
لتحقيقه ، و قد يتحول هذا و هذا الهدف يتطلب منهم بذل جهد كبير خالل السنة الدراسية 

ل الجيد للوصول في نهاية  مصدر ضغط عليهم من خالل إرغامهم على التحصيلىالهدف إ
الضيق ، بسبب إستحالة تحقيق  ينتاب التالميذ شعور بالتوتر  ولى نتيجة إيجابية ، و قدالسنة إ

هذا الهدف على الرغم من استعداداتهم الدراسية العالية Ý غير أن بعض التالميذ قد ينشدون 
كون مƌهالت دراسية تحقق لهم ذلǁ  في حياتهم الدراسية ، لكن ال يملالنجاح كهدف نهائي 

 يجب أن تكون <<جعلهم يتعرضون للضغط النفسي فهذا االختالل بين القدرات و األهداف ي
     و اإلخفاق رض للشعور باإلحباط و في إطار إمكانيات الفرد حتى ال يتعاألهداف واقعية 

   )16 : 1976عبد الحميد مرسي ( .>>و الفشل 
  : المصادر الداخلية -7-2
  :الكيميائية المصادر 1- 7-2 

  .سوء استخدام األدوية و العقاقير و الطعام و تتمثل في 
  :   المصادر العضوية 2-2- 7

 الجسم عن و اإلسراف في إجهاد النوم، و صعوبات في بالمرض،و تتمثل في اإلصابة   
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 التي العضوية السلبية و اآلثار الصحية و الغذائي،  النظاماختاللعمال و طريق األلعاب أو األ
 أو التعرض التدخين، العمل أو النوم أو األكل أوتنتج عن أخطائنا السلوكية في نظام 

   )131 : 1998إبراهيم عبد الستار ( .للملوثات
  : أعراض الضغط النفسي – 8

، و تتمثل في ة تظهر أعراض الضغط النفسي على الفرد عندما يتعرض لمواقف ضاغط  
و األعراض السلوكية ، و من أشهر التصنيفات األعراض الجسمية و األعراض النفسية 

      ) (Barbara Brahamم 1994" باربارا براهام"ألعراض الضغط النفسي ، تصنيف 
نفعالية ، و أعراض ذهنية ، و أعراض راض اأعراض جسمية ، و أعـ(لى إو يقسمها 

م 1996" فيرا يبيفرا "يصنف كذلǁ   و  )43 : 2000علي عسكر ( Ý)نالعالقات مع اآلخري
Vera  peiffler ) (األعراض المصاحبة للضغط النفسي إلى ) أخرى عقليةوأعراض جسمية( 

) Vera peiffler 2001 : 44et 45 ( شالفن"أما ǁم1985"دوميني(Domnique Chalvin ) 
ها   سماها  الضغط ، و أعراض نفسية سما أعراض جسمية (:فيميز بين نوعين من األعراض 

و تجدر اإلشارة  أن هذه  )Domnique Chalvin 1985  :23(.  )إستجابة عدم التكيف
األعراض تختلف من شخص آلخر ، كما يمكن أن تجتمع دفعة واحدة عند الشخص ، أو قد 

الضاغطة   و قبل التعرض لǖعراض التي تظهر على الفرد ، بسبب المواقف  ،تكون منفردة
  .التي استخلصناها من التصنيفات السابقة 

  .نتعرف أوال على دور األجهزة المسƌولة على تلǁ األعراض 
  :   وظائف الجهاز العصبي -أ

مجموعة األنسجة العصبية التي تمǖ : يتكون من المƣ  و النخاع الشوكي  و هما     
  ف على جميع الوظائف العضوية الجمجمة و العمود الفقري و كل تفرعاتهما العصبية و يشر

 و يƌلف بينها ، و هو الذي ينقل التنبيهات الحسية من جميع أنحاء الجسم ، و عن طريقه تصدر
  .لى العضالت و األعضاء لى الغدد  وإالتنبيهات الحركية إ

      المركزي الجهاز العصبي :هماو يتكون الجهاز العصبي من جهازين رئيسيين 
 )  ( Central Nervous System فالجهاز العصبي المركزي .الطرفيعصبي و الجهاز ال

     نفعاالت رتبطان بصورة مستمرة و يحركان االهما مالشوكي ويتكون من المƣ و النخاع 
 العالقات نفعاالت وو الجاذبية  و التجنب ، زيادة االو مشاعر الحب  و الكراهية  و الخوف  

  .قف اولممع اآلخرين و إدراكنا ل
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المƣ و الحبل بو يشتمل على األعصاب التي ترتبط : أما الجهاز العصبي الطرفي   
و يختص إلى األعضاء ومات من الجهاز العصبي المركزي  الشوكي ، و يقوم بحمل المعل

  :لى قسمين نفعالية ، و ينقسم إاالستجابة االب
و هذا األخير يتحكم في الغدد      ، الجهاز العصبي البدني ، و الجهاز العصبي الذاتي المستقل

و األعضاء العضلية الدقيقة مثل القلب  واألوعية الدموية و المعدة و األمعاء  و الكلى  و الكبد  
  . و هو بذلǁ  يتعامل مع ضربات القلب و حرارة الجسم و عمليات الهضم و إفراز الغدد 

ع األول و يطلق عليه الجهاز النو: لى نوعين م الجهاز العصبي الذاتي المستقل إو ينقس
غطة من توليد الدم  السمبتاوي ، و هو الذي يعمل على تهـيئة الجسم  لمواجهة المواقف الضا

و الطاقة ، ونشاط هذا الجهاز يتسبب في مضاعفة المجهود الحيوي و يبطىء و األوكسجين 
اللعابية ، و تتسع التنفس و سرعة الدورة الدموية و التقلص العضلي ، و يزداد نشاط الغدة 

حدقة العين ، و يرتفع الضغط و تزداد كمية السكر الذي ينتجه الجسم لزيادة طاقته في مواقف 
  .المواجهة أو الهرب 

 ذي يعمل عكس وظائف الجهاز األول أما الجهاز الثاني ، فيسمى بالجهاز الباراسمبتاوي ، و ال
و تزايد حركة التنفس و الدورة  ت القلبفيقلل من نشاط بعض األعضاء ، كƎنخفاض ضربا

و عمليات هذا الجهاز  . التي يقوم السمبتاوي برفعها لدموية  و خفض سرعة كل العمليات ا
 66 و65 -س.  ب–ويتƛ .  فنوأرو(.تساعد على تخفيف حدة التوتر الجسمي و النفسي 

  )68و
  :   وظائف جهاز الغدد الصماء-ب

اإلفراز ، فتفرز موادا : صها األساسية هي عبارة عن عضو مكون من أنسجة خصائ  
تسمى الهرمونات تصب في داخل الدم Ý و الهرمونات عبارة عن مركبات كيميائية معقدة  تقوم 

ستجابة بالسرعة التي تتناسب  في تهيئة األعصاب و العضالت ، لالبتنشيط الجسم ، و تساهم 
  :م هي و أهم الغدد الصماء في الجس  .و المواقف المسببة للضغط 

تنبيه الجسم بƎفراز : ريتان ، توجدان فوق الكلى ، و من أهم وظائفهما الغدتان الكظ -
هرمون األدرينالين في أوقات الخطر و إفراز النوراديرنال في األوقات التي تتطلب 

  )194و193و192و191  : 2001ألفت محمد حقي ( .جهدا بدنيا كبيرا 
  :و من أهم وظائف األدرينالين ما يلي 

توسيع حدقة العين زيادة سرعة القلب و زيادة عدد كرات الدم الحمراء و إرخاء 
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   )152: 2000أحمد عبد الخالق (.الهوائية و كف نشاط جدران المعدةعضالت الشعب 
   :، نورد األعراض التاليةƌولة على أعراض الضغط النفسيالمسزة بعد عرض أهم األجه

  : األعراض الجسمية -8-1
ǁ الظهر و اإلمسااألكتاف وقبة ورضالت وخاصة ال و الصداع و ألم في العالعرق الزائد

و تزايد  ، و برودة في األرجل و األيدي ، دمرتفاع ضغط الو اإلسهال و القرحة المعدية و ا
 اتساعو ع حرارة الجسم ، و عسر في الهضم رتفالقلب و زيادة معدالت التنفس ، و اضربات ا

الدموية     دة في الظهر ، و جفاف في الحلق ، و تقلص األوعية حدقة العين ، و شعور ببرو
  .و أخيرا الربو 

  : األعراض النفسية العقلية -8-2
نف  لى الع، و العدوانية ، و اللجوء إ ، و سرعة الغضب ، و قلة التركيز االنفعالسرعة   

وف ، و صعوبة حتراق النفسي ، والشعور بالكراهية ، و الخو اإلكتئاب ، و القلق ، و اال
سيان   التركيز ، و نقص في الدافعية ، و الشعور بالتعاسة و الدونية ، و جفاف في الحب ، و الن

 و كثرة األحالم  نجاز المهام ،و تزايد عدد األخطاء ، و اضطراب في الذاكرة ، و صعوبة في ا
     ز المهام اذ القرارات ، و إنجاتخفكير ، و صعوبة في اضطراب في التو اإلحباط ، و ا

 Ʒو إصدار أحكاما غير صائبة ، و حساسية للنقد ، و الشعور بالفرا.  
  :  األعراض السلوكية -8-3

 و في األنشطة الشهية، و تغير في ، األرق و العمل، النوم، و األكل،نتظام في عدم ا  
   . و التدخين ، و كثرة الحركة، الكحول و العقاقير، و زيادة في تعاطي اليومية،

  : األعراض العالئقية -8-4
جتماعية ، تƋجيل جاهلهم ، و غياب االهتمام في العالقات االعدم الثقة في اآلخرين ، و ت  

  .جتماعي هروبا من اآلخرين ، و التƋخر في انجاز المهام خوفا من الخطƋ ، انسحاب االمواعيد 
   : Ɔثار الضغط النفسي على الصحة – 9
     :  على الصحة العامة -9-1

أن الكثير من األمراض الجسمية  ترتبط بتزايد تعرض الفرد        بينت العديد من الدراسات 
توصل أن  ) Genest & genest (م 1987" جنيست"للضغط النفسي ، ففي دراسة أجراها 

اإلصابة بارتفاع  لىفسية ، و خاصة ضغط العمل ، يƌدي إالتعرض المستمر للضغوط الن(
      )131: 1998إبراهيم عبد الستار (  .)غط المرتفعيسمى بالض ي ، أو ماضغط الدم الشريان
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الذكور أكثر عرضة (و آخرون ، من أن  ) Eisler (" سيلر"و نفس النتيجة توصل إليها 
عبد الرحمان بن سليمان (.)لضغط الدم من اإلناث ، بسبب تعرضهم لمواقف ضاغطة

اإلصابة (أن )  Genest & genest (م1987" جنيست"كما توصل  )   58: 1994الطريري 
جتماعية المهددة ، أما اإلصابة اط وثيق بضغوط العمل و الضغوط االبمرض القلب له ارتب

بƋمراض األورام السرطانية يكون نتيجة التعرض للضغوط الحادة الناتجة عن التغيرات 
   )131: 1998 الستار إبراهيم عبد( ،) و الطالقلعمل المفاجئة و غير السارة كالفصل من ا

  مرده للضغوط  الناتجة عن اإلثارةربو اإلصابة بمرض ال(أن  ) (Rice" ريس"لقد وجد و
لى إثارة لتعرض للضغوط النفسية التي تƌدي إالفزع و الغضب و الخوف ، أما ا: الشديدة مثل 
براهيم عبد إ(  .) الشديد على المستقبل ، يصاب صاحبها بالقرحة المعديةاالنشغالالغيض و 

    )131: 1998الستار 
اإلصابة بمرض الزكام ، و إطالة مدته يعود (أن  ) Nicholas (" نيكوالس"كما توصل 

   )151 : )أ(2000جمعة سيد يوسف (   .)لتعرض الفرد  للضغط النفسي
لǖطباء  من المرضى المراجعين % 75  بƋن<<" ناثان " و " ورث"و " جارلس"و يشير 

ناتجة عن الضغوط ، و تنحصر تلǁ األعراض في القلق والشعور بالذنب      يشكون أمراضا 
سعد ( . >> االنسحاب ، و فقدان الثقة بالنفس  اليƋس و االنطواء و والخوف من المستقبل ،

  )07 : 2001األمارة 
   :  على الصحة النفسية-9-2

االكتئاب  : يسة ، مثل لى مشكالت نفأشارت بعض الدراسات إلى أن الضغوط النفسية ، تƌدي إ
العمال ( أن ) (Mac andorم 1998" ماǁ أندرو"تعاطي المخدرات  و توصل و القلق و 

  .) الناتجة عن المخاطر الطبيعية ، يشعرون بالقلق و األسى القتلى المكلفين بالتعامل مع جثث
    )151 : 2000 )أ(جمعة سيد يوسف( 

ب أحداث كتئابية تنشƋ بسباألعراض اال(أنم 1992" شعبان جاب اهللا رضوان "و توصل   
نفس النتيجة توصل إليها و) 153 : 2000)أ(جمعة سيد يوسف( ،)الحياة المثيرة للمشقة

    .)كتئابأحداث الحياة الضاغطة  ترسب اال(أن  ) Bebbington et al (م 1988" بيبنجتون"
  )153 : 2000)أ(جمعة سيد يوسف( 

ء أعلى منه عند  عند النسااالكتئابأن انتشار  ) Akiskal ( 1987م" أكيسكال" و يرى   
 بدورها السلبي ، و ابتعادها لضغوط النفسية المرتبطةتعرض المرأة ل(الرجال ، و يعود إلى 
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  )129:  1998إبراهيم عبد الستار ( .)تخاذ القرارات المصيرية في الحياةعن ا
عالقة قوية بين (ناǁ أن ه ) Meier & Scott (" سكوت"و " ماير"ووجد كل من   

   )34 : 1994عبد الرحمان بن سليمان الطريري (.)كتئابالضغط  والقلق  و اال
في دراسة أجراها على سائقي السيارات في بريطانيا ، أن  ) (Duffy" ديفي"كما توصل   

عبد الرحمان بن سليمان ( .)هناǁ عالقة قوية  بين الضغط  و الصحة العقلية  لدى السائقين(
   )37 : 1994يري الطر

ئما ما تكون مسبوقة بوجود دا االستجابة لالكتئاب <<: أن " براهيم عبد الستار إ"و يرى 
   )130:  1998إبراهيم عبد الستار ( . >>و خسائر مادية و بشريةأحداث و كوارث 

جملة من األمراض  المرتبطة  ) Stress  (و قد عرض أخصائيون في الضغط النفسي 
       ، واألمراض المزمنةتعاطي المخدرات و الكحول(  : هياشئة عنها و ط أو النبالضغ
      . ) العصبياالنهيارضطرابات األساسية في الصحة العقلية ، و االو 

) 38Jean Benjamin Stora 1995 :   (    
النفسية ، أصبحت و نظرا لتزايد األمراض الجسدية و النفسية المرتبطة بالضغوط   

 ارات كتكاليف لعالج هذه األمراض المƌسسات الحكومية و الخاصة و المنظمات تنفق الملي
ماليين من األيام هدرت بسبب  8.22ففي تقرير لوزارة الصحة البريطانية ، تشير أن 

تشير أن  يةمضطرابات العقلية أو األمراض النفسية Ý و في إحصائيات لمنظمة الصحة العالاال
 ى نسبة من الوفيات بƋمراض القلب بريطانيا و فنلندا و إيرلندا و أوسكتلندا ، تسجل فيها أعل

    )   : 38Jean Benjamin Stora 1995 (   .بسبب الضغوط النفسية 
ركاتهم تعود إلى سنة سي ضد شŽ عرفها المصابون بالضغط النفدعوة قضائيةأول و(   
   )   : 38Jean Benjamin Stora 1995 (   .)م1970

 ) Mc Grath  ("ماǁ جراث"و كذلǁ  ) Myers et al  (و آخرون " مايرز"    كما توصل  
 ǁثير للضغط النفسي في اإلصابة بالمرض الجسمي و المرض النفسي (في دراساتهم ، أن هناƋت

    )30 :  1999هارون توفيق الرشيدي( .)و العقلي سواء كانت األحداث إيجابية أم سلبية 
 المشكالت  من% 75 األمريكية،لقد أشارت تقارير طبية أن في الواليات المتحدة و (

 السرطان الصحية، تشمل قائمة المشكالت النفسية و عالقة بشكل أو بƉخر بالضغوط الصحية لها
   )22 : 2000علي عسكر (. )القلبو القرحة المعدية و أمراض 

أن اآلثار << " :  ن بن سليمان الطريريعبد الرحما"    و يمكن تلخيص ما سبق ، في قول 
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الناجمة عن الضغط ، قد تتطور لتحدث بعض األمراض النفسية الخالصة أو البدنية ، كما أن 
 . >>و ضغط الدملقرحة و الجلطة القلبية و الربو األمراض الناتجة عن الضغط كالسرطان و ا

   )85 : 1994 يعبد الرحمان بن سليمان الطر ير(
   :يوضح ذلǁ  تاليالشكل الو 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   )86 : 1994 يعبد الرحمان بن سليمان الطر ير(                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. . . . . 

  

 الربو قرحة القلبأمراض السرطان  تسمم 

  04: شكل رقم
 و الجسمية بالضغط يمثل عالقة األمراض النفسية

 جسمية  نفسية
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  :خــالصة

لما يسببه من آثارحادة على حياة سي سمة من سمات الحضارة الحديثة إن الضغط النف  
إلدارة ، و في شتى ميادين األفراد ، سواء في األسرة أو في المدرسة أو في المصنع أو في ا

  .الحياة 
الم ـ جمع بين أكثر من علم و تخصص و ع) Stress  ( و إن مفهوم الضغط النفسي   

 و باحث في دراستهم له كعلم النفس ، و البيولوجيا ، و الطب ، و ال يكمن حصر هذا
 به و من تمام شامالهتجاه أو باحث ، ال بد أن يكون االالموضوع في أي علم أو نظرية أو ا

و تعاريفه النظرية و تفسيراته العلمية و مصادره الداخلية أو الخارجية وأنواعه جميع جوانبه 
 ـفسية السلبية و اإليجابية و أعراضه البيولوجية و النفسية السلوكية ، و آثاره العضوية و الن

ـغوية عاني اللـرد المـوهذا ما حاولنا التطرق إليه في هذا الفصل Ý فبعد س. و طرق قياسه 
صطالحية للمصطلح ، تعرضنا ألهم اإلختالفات العربية في ترجمة المصطلح و بعدها و اال

ـاريف ات السيكولوجية ، ثم ناقشنا أهم التعـقدمنا لمحة تاريخية عن تطور المفهوم في الدراس
ضوية ـعادر الـلة في المصـتجاهات التي تناولته ، مع تفصيل لمصادره الداخلية المتمثو اال

جتماعية ، كما مل األسرة و المدرسة و الحياة االو الكيميائية ، و مصادره الخارجية التي تش
  .   تطرقنا ألعراضه البيولوجية و النفسية السلوكية و آثاره على الصحة النفسية و العامة 
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  :مهيد ت

لكن  لباحثون والدارسون لموضوع مستوى الطموح على تعريفه لغة واصطالحا ،تفق اي
طموح تاريخيـا   ليفترقون في تحديد التعريف العلمي المناسب له ، وحتى تطور مفهوم مستوى ا            

  DEMBO  (Þ "(دامبو"أم  ،)HOPPE"(هوبĊ"يثار حوله الخالف مرده من استخدمه أول مرة 
  أو مدرسـية  أو أسـرية ،  تعدد تعاريفه يعود لتنوع العوامل المحددة له ، سواء كانت ذاتية ،و
   و األقـل  منهـا   األعلى من اإلمكانيات ،  ونميز بين ثالث مستويات للطموح ، جتماعية ،أوا

 والوسائل ويقاس مستوى الطموح بطريقتين مختلفتين في األساليب ، .يعادلها  يها وزوالذي  يوا
  . واألخرى عن طريق االستبيان ، إحداهما تجريبية معملية

صادفنا في حيـاتنا الشخصيـة    ينقسـم مستوى الطموح إلى عدة أنـواع ، وأشكـال ت        و
  . جتماعية ، وهذا ما سنعرضه في هذا الفصلو اال
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 :تمهيد 
لكن  يتفق الباحثون والدارسون لموضوع مستوى الطموح على تعريفه لغة واصطالحا ،

يفترقون في تحديد التعريف العلمي المناسب له ، وحتى تطور مفهوم مستوى الطموح تاريخيـا               
  DEMBO  (Þ "(دامبو"أم  ،)HOPPE"(هوبĊ"يثار حوله الخالف مرده من استخدمه أول مرة 

  أو مدرسـية  أو أسـرية ،  يعود لتنوع العوامل المحددة له ، سواء كانت ذاتية ،وتعدد تعاريفه 
   و األقـل  منهـا   األعلى من اإلمكانيات ،  ونميز بين ثالث مستويات للطموح ، أواجتماعية ،

والوسائل  ويقاس مستوى الطموح بطريقتين مختلفتين في األساليب ، .يعادلها  والذي  يوازيها و
  . واألخرى عن طريق االستبيان ، بية معمليةإحداهما تجري

وينقسـم مستوى الطموح إلى عدة أنـواع ، وأشكـال تصادفنا في حيـاتنا الشخصيـة            
  . و االجتماعية ، وهذا ما سنعرضه في هذا الفصل

  
  :وم مستوى الطموح وتطوره همف -1

ووردت  ،طموح جمع القواميس و المعاجم  والمناجد على معان لغوية واحدة لمستوى الت
  :لى النحو التالي ع ) لسـان العرب (في 

 . يعيد الطرف :رجل طماح  رفعه ، :يطمح طمحا  ـ  طمح بصره ،

   )534: 1975ابن منظور ( .ـ فرس طماح الطرف ، طامح البصر ، و طموحه مرتفعة
  :كما يلي   )  المنجد في اللغة العربية المعاصرة ( جاء شرحها في و  

  .اتجه إلى شيء ، وجعله هدفا له : طموحا :  مح إلىط: ـ طمح   
  .  طمح إلى المجد: ـ طمح إلى الكمال   
  .جتماعيا أوفكريا ، في نيل العلى ، في كل ما يعلى ارغبة شديدة في المجد : ـ طموح   
  .  مƋلوف راغب بحرارة في النجاح ، أو في تجاوز ما هوعادي و: ـ ذو طموح   
  )918: 2000نطوان نعمة وƆخرون أ( . رغبات ، أمان ، أهدافإليه،طلع ـ ما يت  
  :  فوردت على الشكل التالي) في اللغة و اإلعالم المنجد( فيما أ 

  .  طمح ، طمحا ، و طامحا: مح ط •
  . إرتفع نظره شديدا: بصر إليه : موحا ط •
   )471 :1986 المنجد في اللغة و اإلعالم ( .استشرف له : شمƣ ت •
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:       و أشار إلـى المعـاني التاليـة           ، ) المرشد   القاموس( فياللغوي ورد    نفس المعنى    و
: ، قصد ، هدف ، تاق ، رام ، طمح ، طموحا إلى الـشيء                 تطلع إلى ، تمنى ، رغب ، طمح       

   )208: 1999 مصطفى وارد( .رغب فيه و نشط  لنيله 
ومـن  وجي  راث الـسيكول   يعتبر مستوى الطموح من المفاهيم الحديثة المستعملة في الت         و

المدرسيـة    و روعها االجتماعية  ف فسية بمختل ف الن اتصطالحات الجديدة المتناولة في الدراس    اال
ثين في تحديد البدايـة     نتاجية ، و مع ذلǁ نجد اختالفات بين الباح        ناعية  و اإل   صو التربوية  و ال    

  لـى  إهناǁ من  يرجع  ذلǁ         ف.  ستخدامه ألول مرة في البحوث و الدراسات النفسية       الحقيقية ال 
اصـطالح مـستوى     اسـتخدام    << في   الفضلالتي  يعود  لها       ) Dembo(م  1931 "دامبو" 

في دراستها عن النجاح و الفشل و التعويض          )09 : 1984كاميليا عبد الفتاح    (  .>>الطموح  
  .و الصراع 
 فƎن هناǁ   أول من استخدمت اصطالح مستوى الطموح ،       ) Dembo (" دامبو"ذا كانت   إ

ما يƌكد ذلǁ    ك )Hoppe(م1930" هوب"لى  إمن يرجع البداية الحقيقية لتعريف مستوى الطموح        
أن مستوى الطموح تناوله عـدة   <<: حيث  يرى  ) Norbert sillamy" (يالمي سوربرتن" 

 "يفـين ل" تحـت قيـادة        ) F.Hoppe(م  1930" هوب"باحثين ، لكن الدراسة القاعدية قام بها        
)K.lewin(  <<.) Nobert Sillamy1980 : 105(  

م 1930عنى هذا أن مصطلح مستوى الطموح ظهر في الدراسات الـسيكولوجية سـنة           م
يعتبـر   ) Hoppe"(هوب"ما بالنسبة للدراسات التي تناولت متغير مستوى الطموح ، فƎن           أ <<

فـي البحـث   موح بالدراسة و التحديد على نحو مباشر ، و كان ذلǁ         طأول من تناول مستوى ال    
 1992أنور محمد الـشرقاوي     (. >>الذي قام به عن عالقة النجاح و الفشل بمستوى الطموح           

:269(   
ما كان محددا تحديـدا علميـا        و   سمية من قبل،  تالبهذه  و لم يكن هذا المصطلح معروفا       

 ) Hoppe"(هوب"و تلميذه   ) K.Lewin"(ليفين" ، و يكتنفه الكثير من الغموض حتى جاء         دقيقا
لذان يرجع لهما الفضل في تجريد هذا المفهوم من العموميات  و األدبيات التي كان يعرف بها                  ال

ـ   وو ميزوه علميا بƎخضاعه للقياس و التجربة ، و أجر       و التجـارب  اتا  العديـد مـن الدراس
 إلـى  "مستوى  "لفـظ و توصال من جراء ذلǁ إلى إضافة . المعملية على األطفال و الراشدين   

:  و منذ ذلǁ الحين أصبح هذا المفهوم أكثر  تداوال وتناوال و عرف بـ                 ، "الطموح   "اصطالح  
   .  )Level Of Aspiration(و باإلنجليزية ) Niveau D'aspiration(مستوى الطموح 
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ـ        "أسعد رزوق "ـ  ل) للموسوعة النفسية (وإذا رجعنا  إذ  ه  فƎنه يƌكد على ما سـبق عرض
   )287: 1979د رزوق أسع.(>>)Kurt Lewin("ينف ليكيرت"صطالح أدخله  ا<<:يرى أنه 

   : ـ نمو مستوى الطموح 2
 مستوى الطموح يتبلور و ينشƋ تلقائيا مع اإلنسان من الصغر في شكل             نمما ال شǁ فيه أ           

التـي رأت أن وصـول      ( ) Fales( م1937" ليزف" طموح أولي ، أو مبدئي كما تسميه الباحثة         
فيه دون مساعدة أحد هي آخر مرحلة من نمو مستوى الطموح ، و هذا               الطفل لتحقيق ما يرغب   

و توصلت إلى هذه النتيجة من       )15 : 1984كاميليا عبد الفتاح    ( ،  )ما اعتبرته طموحا مبدئيا     
، و الـذين يرفـضون      دراستها لنشاط أطفال الحضانة الذين يقل أعمارهم عن ثالث سـنوات            

  .لمالبسهم مساعدة أحد في ارتدائهم 
مدح و الثناء ، و رأت أن المجموعة التي تلقت ل في تجارب أخرى لها ، أدخلت عامل ا و

  . مدحا زاد استقاللها و رفضها للمساعدة ، وأدى ذلǁ إلى نمو مستوى طموحها
 يعتبر الطالب الباحث هذا الطموح المبدئي عفويا ، لما تتظمنه إجابات الـصبي مـن                و

ـ استدراجه بدهاء إلى بعض المهن و التخ      براءة على الرغم من محاولة أهله        صات  وذلـǁ    ص
مـدح   وعض المهن و التخصصات  الدراسـية           تصويب إجاباته بقيامهم أمامه بذم ب      وبتعديل  

     نة مـن مـستوى الطمـوح       ي و كƋنهم يحاولون غرس فيه ألوان مع       األخرى التي يميلون إليها ،    
حولـه   و من ة والديه    الصبي على أسئل   و يبرز جليا هذا النوع من مستوى الطموح في إجابات         

ماذا تتمنى أن   : عندما يسƋلونه السƌال الفضولي الذي تفضله كل األسر طرحه على أبنائها وهو           
 أو  صـحفيا،  أو   محاميـا،  أو   مهندسا،تصبح في المستقبل Þ فيجيب الطفل بƋنه يتمنى أن يكون           

      و يذكر عـددا مـن المهـن         .الƣ …العبا، أو   سائقا، أو   معلما، أو   بناء، أو   شرطيا، أو   طبيبا،
النشاطات الرياضـية أو االجتماعيـة أو   ية و المهنية أو بعض الهوايات أو التخصصات الدراس و

  . الثقافية أو السياسية أو االقتصادية
أن مستوى الطموح يظهر عند األطفال      (فقد استخلص من أبحاثه      ) Lewin" (ليفين" ما  أ

     .) ، و ذلǁ حينما يريد الطفل تجسيد رغباته دون االسـتعانة بƋحـد          لىوفي مراحلهم العمرية األ   
وتتمثل تلǁ الرغبات في محاولته الحبـو، أو المـشي ، أو             )15 : 1984كاميليا عبد الفتاح    ( 
رافضا مساعدة اآلخرين له ، فهذه النزعة االستقاللية عنـد          وقوف ، أو القيام بƋي عمل بنفسه        ال

 المـساعدة لـه فـي هـذا         يم بكائه عندما يقترب منه أحد لتقد      وناده  الطفل و التي تظهر في ع     
. الظروف بالذات ، وهذا  يدل على نمو مستوى الطموح عنده و حتى و إن كان تقليدا لǔخرين                 
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بتجارب مع ثالث مجموعات من األطفال  أعمارهم         ) Anderson(م1940" ندرسونا" ما قام   ك
حظ  أربع مظاهر سلوكية اتصفـا بها الفي العصا ، فمتباينة ، و طلب منهم قذف خمس حلقات 

  و منهـا  ،األطفال ، و هي تعبر عن مراحل النمو المختلفة عند األطفـال حـسب أعمـارهم                
  :يستدل على نضج مستوى الطموح ، و المظاهر هي 

طريقة القذف حـسب عمـر و نـضج           و قد اتبع األطفال ثالثة مراحل في      :  طريقة القذف    -أ
   :ي الطفل و هدرجة طموح

يقذف الطفل الحلقات عن طريق وضعها مباشرة في العـصا ، أي أن               •
  .ي العصا فيدخل الحلقات  لطفلا
  . يقوم الطفل بƎسقاطها من أعلى  •
حدد الطفل مسافة  فاصلة بين العصا و نقطة القذف ، ثـم يقـذف               ي •

  . العصا مباشرةت في الحلقا
تعبر عن نمو و نضج مستوى الطموح         ذه المراحل   ه ) Anderson(" إندرسون"و حسب   

  . فالمرحلة األولى أقل نضجا من الثانية ، و الثالثة أكثر نضجا منهما 
إن عملية القذف السابقة تƌدي إلى نتيجتين ال ثالث لهمـا ، إمـا إصـابة    :  ـ إعادة القذف  ب 

مثـل فـي     ، و يت   لالهدف ، أو عدم إصابته ، و منها يكون هذا المظهر السلوكي مـتمم لـǖو               
قد يعاد قذفها، و قد ال      ) من المرحلة السابقة  (عمليتين ينفذ إحداها الطفل ، ألن الحلقات الخاطئة         

ـ                 ن النمـو    يعاد ، فƎذا أعاد قذفها بعد االنتهاء من سلسلة الحلقات فهي تعبر على مرحلة عالية م
ـ و اكتفى بالرميات السابقة ، فƎن هذه المر       أما إذا لم يعاد قذفها       ـ      ة تعبـر  حل ن  عـن درجـة م

  .العالي والنم
  :هما و تتمثل في مظهرين :الوحدات ـ حجم ج

ـ              إ •  رذا اعتبر الطفل أن الحلقات الخمسة كوحدة واحدة عند القذف ، فƎن ذلǁ يعب
  .من النمون عة مرحل

 ، فـƎن ذلـǁ      عند القذف ما إذا اعتقد الطفل أن كل حلقة وحدة مستقلة لوحدها           أ •
  . المظهر السابق مرحلة أقل من النمو من نيعبر ع

  ال شǁ أن هناǁ حلقـة خاطئة لم يوفق الطفـل في تسديـدها ، فƎن عزمه : ـ كمية الفشل د
 .بها ، يعبر عن مرحلة أعلى من النمو و تمثل سلوǁ مستوى الطموح            وإصراره على المجازفة    

    )17 :1984كاميليا عبد الفتاح ( 
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ـ     ) Anderson" (إندرسون"ن النتائج التي توصل إليها      إ ـ  ضتحدد درجـة ن لوǁ سج ال
  . الهادف الذي ينضج أكثر كلما تقدم الطفل في العمر، و الذي يرتبط به مستوى الطموح 

العقاب ، فالطفـل الـذي   مبدأ الثواب و ) Anderson" (أندرسون" في تجارب أخرى استخدم     و
وفـي    جيضع أكبر عدد من الحلقات في العصا يثاب عليها بمكافƋة ، فالحظ نمو فـي النـض                

ح ، و منها اعتبر أن مستوى الطموح ينمو مع تطور العمر و العوامل النفـسية                ومستوى الطم 
  .كالتشجيع ،  النجاح ، و يتناقص بفعل اإلحباط 

  : تعريف مستوى الطموح  ـ 3
  ):Hoppe( م1930" هـوب " عريف  ت3-1

ر منه القيـام     أو ما ينتظ    أهداف الشخص أو غاياته ،     <<بƋنه  شير إلى مستوى الطموح     ي
و قد تم التوصل  لهذا التعريف بعد          )182: 1999سهير كامل أحمد    (  .>>عينة  مبه في مهمة    
 و يتبين لنا من هذا التعريف أن مستوى طموح الفرد يتوقـف            . بحاث و الدراسات  سلسلة من األ  
فـل  نجاز التي قد يحققها الفرد في عمـل مـا ، وأغ           تنبƌات اآلخرين بدرجة اال   و على توقعات 

التعريف حقيقة أهداف الفرد التي يضعها لنفسه ، بƎعتبار أن هناǁ أهـدافا واقعيـة ، وأخـرى           
خيالية ، فƋهداف مريض الربو أو السكري تختلف بال شǁ عن أهداف اإلنسان السليم ، كما أن                 

أهداف العصابي ، و عليه فƋهداف الشخص منها ما هو شعوري واضح            ه  أهداف السوي ال تشاب   
   .، و لكنها لها تƋثير في تصرفاته و سلوكاتها ما هو ال شعوري غير واضح للفرد و منهللعيان ،

   :)Dembo(م1930" دامبو" تعريف  2- 3
  .>> مستوى النجاح الذي يتمني الوصول إليه اإلنـسان    <<:رفت مستوى الطموح بƋنه     ع

الطموح علـى   نالحظ من هذا التعريف أنه اقتصر مستوى         )321 : 1989جليل وديع شكور    ( 
 إذ يعتبــر    ،عامل واحد من العوامل المساهمة في تحديد مستوى الطموح ، أال و هو النجاح               
 توى الطمـوح   النجاح من العوامل الدافعة للرفع من مستوى طموح الفرد ، و لـيس هـو مـس                

 ة لمستوى طموحه حـسب هـذا التعريـف         فالنجاح الذي يحققه الفرد في أعماله هو نتيجة نهائي        
ما يتعارض مع جوهر مستوى الطموح الذي يسبق األداء أو العمل ، و ال يتوقـع الفـرد                  وهذا  

   . فشله فيه ، فقد يطمح اإلنسان في شيء ما  و لكن ال يتحقق له النجاح فيه أونجاحه ، 
  : ) Kurt Lewin(م1948" كيرت ليفين" تعريف  3-3 

 للقيام بالعمل ، فمستوى الطمـوح        هدف الفرد أو طموحه ، قد يشكل الدافع الرئيسي         <<يرى أن 
مهمة عادية مـع معرفتـه       هو مستوى اإلنجاز المرتقب الذي يتوقع العـامل أن يصل إليه في          
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 يالحظ من هذا التعريف أن      ) 21: 2002جمال الدين لعويسات    (  .>>بمستوى إنجازه السابق    
ـ    قسم مستوى الطموح إلي جزئين مترابطين ، فالجزء ا         )Lewin" (ليفين"  توى سألول هـو م

الطموح الالحق ، فكلما حقق الفرد درجة عالية مـن          ح السابق الذي يتوقف عليه مستوى       الطمو
اإلنجاز الناجح ، استطاع بناء مستوى من الطموح الجديد ، ومع هذا ال يمكن اعتبـار درجـة                  

عرفـة  اإلنجاز المحدد الرئيسي والوحيد لمستوى الطموح ، فقد يصل الفرد بدون أن يكون له م              
ختيار لمهنة التدريس على الـرغم      كƋن ينجح الفرد في مسابقة اال     ق  توى إنجازه الساب  مسسابقة ب 

  .من أنه لم يخض لمثل هذه المسابقات من قبل ، ولم يخضع ألي تدريب
  ):Norbet Sillamy(م1980" نوربرت سيالمي" تعريف  3-4

ن طرف الموضوع    سلوǁ قوي ينزع نحو هدف محدد م       <<عرف مستوى الطموح بƋنه     ي
 Nobert Sillamy (.>> ويرتفع عندما تتكرر المهمة القابلة للتدريب أدنى،ى أعلى أو وبمست

 الرغبة الشديدة التي تجعل اإلنسان يندفع نحـو هـدف أو   <<:  قائال ويضيف ) 82 : 1980 
دل التعريف على أن مستوى الطموح يتمثل في ي) Nobert Sillamy1980 : 105( >>مثال 
ات الفرد الدافعة لبلوƷ هدف معين ، ولكننا نالحظ أنه جعل رغبات اإلنسان بمثابة مستوى               رغب

                  Ʒالطموح ، ولكن هذا األخير يختلف عن الرغبة ، كما قد تكون الرغبة الضعيفة دافعـة لبلـو
  .الفرد أهداف

  ):Chombart Delauwe(م1971"شمبار دولوى" تعريف  3-5
موعة من االحتماالت من الرغبة القريبة التحقق        يضم مج  <<وضح أن مستوى الطموح     أ

     " شـمباردولوى " يوسـع     )323 : 1989جليل وديع شكور    ( . >>حتى الرغبة البعيدة المنال     
 )Chombart Delauwe (   من دائرة مجال الرغبة اآلجلة والعاجلة ، ولكنه يعتبـر مـستوى

بنية على معطيات خيالية ، بينمـا       ة عن مجموعة من االحتماالت التي قد تكون م        رالطموح عبا 
  .مستوى الطموح يستند على أسس واقعية

  : م1986" جليل وديع شكور"تعريف  3-6
 الطموح رغبة ، أو شعور يـتحكم         <<: تفق هذا التعريف مع التعريف السابق في اعتبار أن          ي

  ، إنه رغبة ، محددا أنماطها ، وشخصية صاحبها افي سلوǁ الفرد ، ويرسم أطر حياته وكيفيته
رǁ الفرد بسابق تصور وتصميم حتى تحقيق ما يرمي إليـه ، و يبتغـي مـن الرضـى                   ـ تح

  )74 :1991جليل وديع شكور ( .>>واإلشباع 
 يعترف وديع شكور بƋهمية مستوى الطموح في سلوǁ اإلنسان ، والذي يـدفع الفـرد               
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 الطموح أال وهو التصور     لتحقيق مراميه ، لكنه يفتقد إلى شيء أساسي في تكوين وبناء مستوى           
األول ، أو التصميم الذي يتبناه الفرد قبل الوصول إلى أهدافه ، فال نستطيع الحديث عن مستوى         

  . ألهدافه التي يريد الوصول إليها الشخص إذا لم يتوفر لديه تصور مسبقحطمو
  ):M.Deutsch(م 1954" مورتن دوتƩ"تعريف  3-7

ومفهوم مستوى الطموح يكون له معنى أو داللـة         الهدف الذي يعمل على تحقيقه ،        <<
عبد اهللا بن طه الـصافي  ( >>حين نستطيع أن ندرǁ المدى الذي تتحقق عنده األهداف الممكنة        

يشير التعريف إلى أهمية األهداف التي نسعى لتحقيقها ، لكن ليـست كـل                )06 -س  .  ب -
طموح ، فƎدراǁ الفـرد للمـستوى        ال ىاألهداف التي نعمل على تحقيقها تشير إلى مفهوم مستو        

الذي ستصل إليه أهدافه قد ال يحقق له ذلǁ ، بمعنى قد يكون المستوى الواقعي الذي وصـلت                  
  .بالتالي ال تعبر عن مستوى طموح الفرد  وأعلى أو أقل من المستوى المدرǁ إليه األهداف 

  ): Eysenck( م1945" ايزنك " تعريف  3-8
 ، والمجاهدة في عمل شيء بصورة سريعة وجيدة لتحقيـق           تالميل إلى تذليل العقبا   << 

فـرق هـذا    لـم يŃ   )183 : 1999سهير كامل أحمد    ( . >>مستوى عال مع التفوق على النفس       
 عملية تذليل العقبات طموحا      نفليس بالضرورة أن تكو   عريف بين الطموح و مستوى الطموح       الت

   .ا بعض االخفاقاتبطيئة تتخللهيتم الوصول إلى طموحاتنا بوتيرة وقد 
  :م1976" أحمد عزت راجح "  تعريف 9- 3

، أو يشعر أنه قادر علـى       ضعه الفرد لنفسه، ويرغب في بلوغه      هو المستوى الذي ي    <<
أحمد عزت راجح   ( . >>ومية  يبلوغه، وهو يسعى لتحقيق أهدافه في الحياة ، أو إنجاز أعماله ال           

فـي حياتـه     معينا يريد الوصـول إليـه     حيح أن الفرد يضع لنفسه مستوى       ص  )120 :1976
االجتماعية أو الشخصية ، والذي يعتبره بمثابة مستوى طموحه ، ونسجل في هـذا الـصدد أن                 

  .بƎمكان الفرد الوصول إلى أهدافه وليس بالصورة أو المستوى الذي وضعه لنفسه مسبقا
  :م1975" إبراهيم زكي قشقوƩ " تعريف  3-10

انـب معـين مـن      ج أو يتطلع الفرد إلى تحقيقه فـي         هدف ذو مستوى محدد يتوقع     <<
ل هذا التعريف حدŇد لǖهداف مستويات إذا لم يص         )185 : 1999سهير كامل أحمد    ( .>>حياته

بالفعل تحديد األهداف مسبقا عنصر أساسي وهام فـي مـستوى            وإليها الفرد فال تعتبر طموحا      
  .الطموح ، لكن قد ال نجد شخصا يضع ألهدافه مستويات 

  ):Frank(م 1935" فرانك " تعريف  3-11
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 مƋلوف ، يƋخذ الفرد على عاتقه الوصول إليه بعد          بمستوى اإلجادة المقبل في واج     <<
 ينطلـق    )10 :1984كاميليا عبد الفتاح    ( . >>معرفة مستوى إجادته من قبل في ذلǁ الواجب       

 لمـستقبلي  ا يقدر بها عملـه      هذا التعريف من مسلمة الخبرات السابقة التي مر بها الفرد و التي           
 ǁ ال يمكن تعميمه على كـل حياتنـا         وهذا ماهو معمول به فعال في واقعنا المعيƫ ، غير أن ذل           

فكثير من مواقف الحياة نقدر فيها أعمالنا تقديرا ال يعتمد على خبراتنا السابقة لنفس العمل ، إنما             
  .نستفيد من خبراتنا المتشابهة له في أعمال أخرى

  :م1961" محمود الزيـادي  "3-12
المستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليه على أسـاس تقـديره لمـستوى قدراتـه                 <<
 يوازن هذا التعريف بين المستوى المتوقـع         )184 : 1999سهير كامل أحمد    ( . >>وإمكانياته

 لكن قد يبني الفرد مستوى معين من الطمـوح يرغـب فـي               ، الفرد الوصول إليه و إمكانيات   
  .وصول إليه بدون أن يقدر و يقيم استعداداته و إمكانياته ال
  ) :F-Guerin(م1958" فرانسواز غارين"  تعريف 3-13

 1989جليل وديع شـكور     ( . >>الدرجة التي يتمناها الفرد أو يحب الوصول إليها          <<
قة هـذا   ركز التعريف على المستوى القادم الذي قد يحققه الفرد ، لكنه لم يشر إلى حقي              ي )322:
  .الالشعورية ولسلوǁ وطبيعته ودوافعه الشعورية ا

  ) :(Dreverم1954"دريفر"  تعريف 3-14
اإلطار المرجعي الذي يتضمن اعتبار الـذات ، أو هـو           <<  ـرف مستوى الطموح ب   ع

    )11 :1984كاميليا عبد الفتاح    ( .>>المستوى الذي على أساسه يشعر الفرد بالنجاح أو الفشل          
د يصل الفرد   دة له ، فق   دا هذا التعريف حقيقة مستوى الطموح والعوامل األساسية المح        ال يبين لن  

ال يشعرمن ورائها بالنجاح أو الفشل بسبب أنها مستويات عادية ومƋلوفـة            إلى مستويات معينة و   
  .عنده

  :م1979" أسعد رزوق " تعريف  3-15
 الذات  و تقديرها  أو يمكن         بƎطار مرجعي ينطوي على احترام     <<رفه في موسوعته النفسية     ع

ى للمرء باإلستناد إليه أن يشعر بنجاحه ، أو فـشله  أو أن              ناعتباره بمثابة معيار أو مقياس يتس     
جاهل صاحب التعريف بقيـة     ت  )287 : 1979أسعد رزوق   (. >>يقدر هذا النجاح ، أو الفشل       

نه قـد   الذات ، كما أ    مالعوامل المحددة لمستوى الطموح ، واقتصر على عامل واحد وهو مفهو          
يشعر المرء بالنجاح ، أو الفشل من غير اعتماده على محǁ يستنده عليه في تقييمـه و تقـديره                    
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لدرجة النجاح ، أو الفشل باإلضافة إلى أن بعض األفراد قد يحققون طموحات مكللة بالنجـاح                 
توى مـس الوصول إلى   لكنها ال تنطوي على احترام الذات وتقديرها بسبب الوسائل المعتمدة في            

  .الطموح  و التي كثيرا ما تكون غير أخالقية 
  :م1979" محمد عاطف غيث " تعريف -3-16

محمد عـاطف  .(  >>مستوى اإلنجاز الذي يحدده شخص معين لنفسه ويتوقع تحقيقه     << 
يركز على درجـة اإلنجـاز      " ث  يعاطف غ "ن تعريف عالم االجتماع     إ )128 :  1979 غيث

 ، لكن الفرد قد يحدد مستوى معين من اإلنجـاز           إلى هذه الدرجة أو المستوى       وصولوالتوقع لل 
ǁو قد يتوقع الوصول إليه ، أو ال يتوقع  ذل.  

   :م1961" كاميليا عبد الفتاح " تعريف  3-17
بـ   رائدة هذا الموضوع في الوطن العربي ، وتعرفه       " كاميليا عبد الفتاح  " عتبر الباحثة   ت

 نسبيا ، تفرق بين األفراد في الوصول إلى مستوى معين يتفـق والتكـوين                سمة ثابتة ثباتا   <<
. >>النفسي للفرد، وإطاره المرجعي ، ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التـي مـر بهـا                 

  )14 : 1984كاميليا عبد الفتاح (
 اشتمل على عدد من العوامل المحددة لمستوى الطموح و المتمثلة أساسـا             فذا التعري ه 
رات النجاح و الفشل ، لكن مستوى الطموح قد يتحدد بعوامل أخرى ، و قد ال تتفق مـع                   في خب 

  .األطر المرجعية للفرد
 و هـي كلهـا      ،ذه مجموعة من التعاريف السيكولوجية التي عرفت مستوى الطمـوح         ه

مالحظة المتفحصة لهذه التعاريف تشير إلى اختالفها بالرغم من أنهـا    لتعاريف علمية ، بيد أن ا     
  :   وهذا االختالف المالحظ يدل على أمرين . تعلق بموضوع واحد هو مستوى الطموح ت
  .صعوبة الموضوع ألنه يتعلق بالحاالت النفسية و سمات الشخصية : ألمر األول ا
  .ع واألبعاد والزوايا المتعددة  للموض: ألمر الثاني ا

 فريق مـن البـاحثين       كل ذ مرجع اختالف علماء النفس و الباحثين النفسنيين ، هو أن          إ
من زاوية معينة ، و فسره  حسب النظريات واالتجاهات و المدارس النفـسية              ينظر للموضوع   

التي ينتمي إليها ، فبعض التعاريف جعلت الفرد يتوقع المستوى الذي سيـصله ، ولكـن لـيس       
ي يتمناه    يكون للفرد توقعات خاطئة ، وقد ال يصل للمستوى الذ          دبالضرورة أن يحدث هذا ، فق     

والجزء اآلخر مـن    . وهذا ما جعلهم يركزون على خاصية واحدة من نواحي مستوى الطموح            
التعاريف يشير إلى مستوى الطموح على أنه رغبة الفرد في الوصول إلى هدف معين  بينمـا                 
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 ففي حالة الرغبة قد ال يكون للفرد أهـدافا           ، هناǁ اختالف وفرق بين الرغبة ومستوى الطموح      
ونجد من تناول مـستوى     .  ، بينما ال يمكن بلورة مستوى الطموح بدون أهداف محددة            مسطرة

  .الطموح بƎعتباره الهدف النهائي الذي يتوقع الفرد أنه سيصل إليه في يوم ما 
تـفق عليه ، بل ممكننا القول أن هذه التعاريف ال يوجد من بينها تعريفا جامعا مانعا ي

  .وح ، وربما يرجع ذلǁ إلى تباين المناحي الفكرية للباحثين توجد عدة تعاريف لمستوى الطم
  :العوامل المحددة لمستوى الطموح الدراسي -4
   :العوامل الذاتية-4-1
   :خبرات النجاح والفشل -4-1-1

نجازه لǖعمال التي   في عمل ما يƌثر بال شǁ على درجة ا        ن درجة نجاح أو فشل الفرد       إ
حقق  له نـوع     وسان على النجاح في العمل الذي يقوم بƎنجازه         تلي هذا العمل ، فƎذا حصل اإلن      

وتتماشى مـع   عمال أخرى تتجاوز ما هو موجود       من اإلشباع النفسي الداخلي ، جعله يفكر في أ        
النجـاح  ف .درجة التفوق والنجاح التي حققها ، وكƋنه يسمو بمستوى طموحه إلى المراتب العليا              

  ) :Sillamy" (سيالمي"حسب ما جاء في قاموس 
نسان ويصبح المعزز والمقوي الذي يـدفع        ينعƫ وينشط القوى اإلبداعية في اإل      <<هوف

  ) Norbert Sillamy 1980 : 1145( .>>المرء لكي يتخطى ذاته برفع مستوى طموحه 
 النجـاح  <<. اهيƌثر النجاح على شخصيتنا و سلوكاتنا لما قد يسببه من آثار إيجابية علي           

أثر كبير في تكوين شخصية الطفل ، إذ أن النجاح يتبعـه عـادة تقـدير                في حد ذاته عامل ذو      
ورضا من الغير ، والشعور باالرتياح والثقة بالنفس ، أما الرسوب والفشل المتكرر فيتبعه فـي                

عبد الباري محمدعبـد  (.>>العادة تƋنيب النفس ، ونقد الغير ، وعدم الشعور باالرتياح والرضا     
  )42 :1996الباري داود 

د عليه منذ نعومة أظافره في توفيقه فـي         وłعłتكبر حاجته إلى النجاح الذي تŽ     كبر الطفل و    ي
 فالنجاح  ،أداء بعض الحركات ، أو الحبو ، أو المشي ، أو كتابة الحروف ، أو كتابة لقب العائلة                 
 وهنـاǁ   ،يختلف من شخص إلى آخر ، فهناǁ النجاح الذي يكون بعد مرات متتالية من الفـشل               

ح الذي يتحقق في أول مرة ، وهناǁ النجاح الذي يعقب النجاح السابق مباشرة ، أو غيـر                  النجا
 بها فالنجاح دافع   يحتاج الطفل منذ نشƋته ألن يحقق بنجاح بعض األعمال التي يقوم             <<.مباشرة  

  )218 :1997عبد القادر كراجة (.>>ام للفرد و يقوده عادة إلى نجاح آخر ه
عليها ، و التي تختلف مـن        يخضع لدرجة اإلشباع التي نتحصل    ن الحكم على نجاحاتنا     إ
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الرتبة األولى وال يتحقق له ذلǁ  يصاب         فرد آلخر ، فالتلميذ الذي كان يطمح في الحصول على         
بانزعاج كبير ، عكس ذلǁ التلميذ الذي ال يطمح في النجاح و يتحصل عليه ،  يكون سعيدا ألنه 

  .كان يتوقع الفشل و الرسوب 
كن القول أن درجة النجاح تنمو تدريـجيا من مرتبة إلى أخرى كما هو حاصــل                يم و

. تتقلص درجة النجاح تدريجيا إلى مراتب سفلى      وفي المثال الثاني ، ويمكن أن يحدث العكس ،          
مما ال شǁ فيه أن اإلحساس الذاتي بالنجاح له أهمية في تقرير نجاح المرء و لكنه ال يكفي                  << 

  ) 187-س  . ب – )أ(يوسف ميخائيل أسعد  ( .>>ليل على النجاح الحقيقي       وحده كمقياس أو د   

يوسف "كيف يقاس النجاح Þ يجيبنا على هذا التساƌل         : ليق يتركنا أمام تساƌل هام      عكن هذا الت  ل
 مقياس النجاح يمكن استخدامه في جميع األحوال هـو التحقـق مـن              <<بقوله  " ميخائيل أسعد 

    ) 187-س . ب–) أ(يوسف ميخائيل أسعد(. >>الوصول إلى الهدف المرسوم 
 ميل عـام     <<:بيرة باعتبار النجاح هو     كن تƋثير النجاح في مستوى الطموح له أهمية         إ

  )331 :1989شكورجليل وديع ( .>>لرفع مستوى الطموح 
 أن مستوى طمـوح األطفـال       (إلى) Jucknatt(م1937" جاكنات"لقد توصلت أبحاث    و

 مما يعني تـدرب ) 17 : 1984كاميليا عبد الفتاح ( ، )اح في عمل سابقيرتفع كلما حققوا النج   
فƎذا كان قد نجح فيه ، فƎنه يعاود نفس الكرة ، و إن فشل فيه               وتعود الطفل على العمل السابق،      
يها ، أي عامل الخبرة له دور هام فـي عمليـة النجـاح أو    ففƎنه يستفيد من األخطاء التي وقع       

ن خبرات النجاح و الفشل السابقة في إحراز مستوى أرقى من التكيـف             فاإلفادة م  <<  .الفشل
   ) 23 :1992 يوسف ميخائيل أسعد  (.>> و لتذليل المشكالت و إزالة العقبات        ،لمتطلبات الحياة   

بها التلميذ في مساره الدراسي ، تعتبر من المحددات الرئيسية ألهدافه           الخبرات السابقة التي مر   ف
 .>>ƌثر تاريƣ التلميذ من النجاح و الفشل تƋثيرا تراكميا في توقعاتـه              ي <<. ومستوى طموحه 

  )294 :1997عبد القادر كراجة (
التلميذ الذي يطمح في الحصول على البكالوريا و فشل فيها لعدة مرات ، يختلـف أداءه                ف

عن التلميذ الذي يطمح في اكتساب بعض المعارف التي تƌهله إلعادة الـسنة النهائيـة ، وقـد                  
ـ                  ليحدث العكس ، فالتلميذ المعتاد على النجاح يكون أكثر طموحا من التلميذ الذي يفشل في ك

يفقد ثقته في نفـسه و فـي        ف . عمل يقوم به ، فحاالت الفشل المتكرر تزعزع من طموح المرء          
طموحاته التي آمن بها ، و قد يتحول إلى إنسان خامل الفكر و العمل  فمثـل تلـǁ األحـداث                     

 ƌقويـة  ما إذا كانـت شخـصية الفـرد         أ. ثر على شخصيته ، و قد يصاب باإلحباط         السلبية ت



  الدراسيمستوى الطموح _______________________________________________________الفصل الثالث
                    

 86 

جديد ، أو ينصرف عن      ول ذلǁ الفشل إلى عامل مساعد على بزوƷ طموح        حłيŃ ، فقد    ومتماسكة
ذلǁ العمل الذي لم يفلح فيه إلى عمل آخـر يحقـق مـن وراءه النجـاح  و يكـون محـور                       

مـن  على تالميذ المرحلة االبتدائيـة      ) Sears(م1940" سيزر"و قد أكدت دراسة     << .طموحاته
 و غير الناجحين فـي المدرسـة ، علـى أن             الصف الرابع إلى الصف السادس من الناجحين      

األطفال الناجحين في األعمال المدرسية السابقة ، حددوا ألنفسهم أهدافا أكثـر واقعيـة ، أمـا                 
هم من كانت أهدافهم أقل بكثير من الدرجة        األطفال الفاشلون فقد حددوا أهدافا غير معقولة ، فمن        

   )294 :1997عبد القادر كراجة ( .>>التي تحصلوا عليها بالفعل 
 في ضوء نتائج هذه الدراسات فƎن النجاحات المتكررة للفرد من شـƋنها رفـع مـن                 و

مستوى طموحه ، و الفشل الذي قد يصادفه في تحقيق أهدافه حتما يƌدي بـه إلـى انخفـاض                   
  . النجاح و الفشل يحددان مستوى طموح الفرد بالسلب أم اإليجاب فحه ، مستوى طمو

      الطمـوح يتغيـر    تدل المالحظات الدراجة و التجارب المعملية علـى أن مـستوى             <<
 فالنجاح من شƋنه رفع     أهدافه،من آن آلخر تبعا لما يصادف الفرد من نجاح أو فشل في تحقيق              

 يتـضح   و  )122 : 1976أحمد عزت راجح    ( .>>بوط به   هذا المستوى و الفشل من شƋنه اله      
  . لنا من هذا أن مستوى الطموح يرتفع عقب النجاح ، و ينخفض عقب الفشل 

 مما الشǁ فيه أن ارتفاع مستوى الطموح بعد النجاح أعلى من ارتفاعه بعد الفشل هذا                و
  . إلى مستويات دنيا ، و من جهة ثانية أن مستوى الطموح بعد الفشل ينخفض  و ينزل  من جهة

التلميذ الذي ينجح في امتحان البكالوريا يرتفع مستوى طموحه عن التلميذ الذي أخفـق فيهـا                  ف
 أنـه   <<و توصلت إلى     على ثالثين طفال  ) Jucknatt(م1937" جاكنات"وهذا ما بينته تجارب     

الفـشل كبيـرا   را كلما كبرت نسبة ارتفاع مستوى الطموح ، و كلما كـان        يكلما كان النجاح كب   
   ) 19 :1984كاميليا عبد الفتاح  (.>>لطموح  اكبرت النسبة المئوية لتخفيض مستوى

له الدراسـي تتولـد لديـه    يالتلميذ حين يدرǁ ما أحرزه من نجاح ، أو تقدم في تحـص        ف
طموحات عالية ، و يشعر بالفوز و يقبل على التعلم برغبة كبيـرة و بـروح معنويـة عاليـة                    

  . أفضل مما حققه وبطموح في إنجاز
ال يمكن تصور متعلم يتفوق دون مستوى الئق من الطموح ، و ذلǁ ألن طموحـه                 <<

     حـصيل و التفـوق و االمتيـاز        تالمزيـد مـن ال    تحقيـق   يلعب دورا في الـدفع بـه نحـو          
  )116 : 1990مدحت عبد الحميد عبد اللطيف (.>>و التفرد

ح و ذاق مرارة الفشل ، فيشعر باليƋس ، ألن الفشل هو العجز عن              ما إذا أخفق التلميذ في النجا     أ
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 المرجوة ، فصاحب هذه الحالة يشعر بالنقص و الشǁ في قدراته  فقـوة               فالوصول إلى األهدا  
األثر الذي يحدثه الفشل كبيرة على شخصية الفرد ، و يتولد لديه تشويه في  إداركه  لـصعوبة                   

 أن تعثر الفـرد     <<إلى)  al&  Krechet(  م1962الƌه  و زم " كرتƫ  " يشير  . هذا الطموح   
 قد  تƌدي إلـى حـدوث        ،اع حاجاته بفعل معوقات إعتراضية      بفي الوصول إلى أهدافه ، و إش      

      ) 86 : 1984أحمد صقر عاشور ( .>>دركاته متشويه في 
ـ               و  ال في حاالت أخرى قد يكون مستوى الطموح مستقرا عند الفرد الناجح فـي األعم

 فالـشخص   <<و البسيطة ، و التي ال تثير فيه الرغبة في المزيد من التفـوق                فهة و السهلة  التا
كاميليـا عبـد    (.>>الناجح ال يحقق أي مستوى للطموح في األمور التافهة مثل تزير الجاكتـة              

   ) 20 :1984الفتاح 
جنب تبني مستوى طموح في األعمال الـصعبة  و المـستحيلة            تعنى هذا أن الفرد قد ي     م

 أن هناǁ ميال لالبتعاد عن وضع       <<: من  ) Hoppe" (هوب  " التحقق ، و هذا ما توصل إليه        
كاميليـا عبـد الفتـاح       (.  >>مستويات الطموح في مناطق النشاط السهلة جدا أو الصعبة جدا         

 ا الفرد ، مما تسبب له انتكاسات        يصل إليه  الن الطموح في األعمال الصعبة قد       أل )20 :1984
ى صحته النفسية Ý و تجدر اإلشارة إلى أن األفراد الذين يتميزون بطموحات عاليـة               و تƌثر عل  

     و يـزداد اعتبـاره       و يشعر الفـرد بالنجـاح        <<. مختلفة من الفشل     يمكن أن يحققوا درجات   
      و الـنقص    لوغه شـعر بالفـشل       ب أما إن قصر عن    ،   تقديره لنفسه متى بلƸ مستوى طموحه     و
 تقديره لنفسه ، فكƋن مستوى الطموح معيار يحكم به الفرد على نجاحه أو فشله               هبطو الحرمانو

      )122 : 1976أحمد عزت راجح .(>>فيما يقوم به من أعمال تستهدف تحقيق غايات 
 األثـر الـذي      يمكننا أن نƌكد على أهمية النجاح و الفشل في مستوى الطموح ، فقوة             و

ألهمية ، فكلما زادت درجات النجاح ارتفعت معها مستويات و الفشل بالƸ ايحدثه كل من النجاح 
عبـد الرحمـان العيـسوي      .(>> فاإلحساس بالنجاح يقود إلى النجاح و الطموح         <<. الطموح
1997 :117(  

سـهير  "الفشل انخفض مستوى الطموح ، و هذا ما توصلت إليه الباحثـة              كلما زاد االستياء و    و
 الصحة النفسية و مستوى الطموح للموهوبـات        (ونة بـ   م في دراستها المعن   1977" كامل أحمد 
ن النجاح يƌدي عادة إلى رفع مستوى الطموح ، بينما الفشل يـƌدي إلـى               أ  << .)المراهقات  

ـ                اح  خفض ذلǁ المستوى ، و أن احتماالت ارتفاع مستوى الطموح تزداد تبعا إلزدياد حجم النج
     )191: 1999سهير كامل أحمد ( . >>شلاحتماالت انخفاضه تزداد تبعا إلزدياد حجم الفو
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ذن نستطيع القول أن النجاح أو الفشل له أهمية كبيرة في مستوى الطموح ، و معرفـة                 إ
األشياء التي تƌدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية ، مما تتولد عليه الرغبة فـي تكـرار األنمـاط                   

  فمستـوى الطموح يعلـو بالنجـاح        <<. ماط السلوكية الفاشلة    نالسلوكية الناجحة ، و تجنب األ     
و ينخفض في حالة الشعور بالفشل ، و تتناسب قيمة العلو و االنخفاض في مـستوى الطمـوح                   

 هذا مـا يƌكـده      و  )116 : 1984عاشور  أحمد صقر (.>>طرديا مع مشاعر النجاح و الفشل       
  ǁكيده على أهمية النجاح و الفشل فـي مـستوى الط  " جليل وديع شكور  "كذلƋن أ<< مـوح في ت

جليـل  ( .>>مستوى الطموح يتغير و يتبدل تبعا لما يالقي الفرد في حياته من نجاح أو  فشل                  
  )332 :1989وديع شكور 

   :العقابالثواب و  -4-1-2
عتبر مفهوم الثواب و العقاب من أكثر المفاهيم استخداما في التربية ، و ميادين الصناعة             ي

ـ  امن األوائل الذين اسـتخدمو    "  ثورندايǁ " ، و يعتبر     و اإلنتاج ، و في معامالتنا اليومية        ذا ه
المفهوم في تجاربهم المعملية على الحيوانات لمعرفة مختلف استجاباتهم السلوكية عقب تقديم هذا  

  .المفهوم لهم 
االستحسان ، و المكافƉت المادية و المالية ، التـي          عبارات الشكر و التشجيع والتقدير و       ف

مثل مبـدأ الثـواب  بنوعيـه        تلوكاتنا اإليجابية في شتى مجاالت الحياة ،        نحصل عليها عقب س   
و التƋنيب ، و سحب أو منع األجـر أو          و اللوم و التوبيƣ     ما عبارات الذم    أ. المعنوي و المادي    

المكافƋة ، أو الحنان ، أو العطف ، أو الدفء ، و التي نتالقاها عقب سلوكاتنا السلبية  وغيـر                    
  .عيه المعنوي و المادي ومالتنا اليومية تمثل مبدأ العقاب بنالمقبولة في معا

 يتلقى الفرد الثواب و العقاب بعد القيام بعمل من أعماله اليومية سواء في المدرسة  أو                 و
في المصنع ، أو في األسرة ، أو في المجتمع بصفة عامة ، فƎذا أنجز هذا العمل حسب معاييره                   

 يمكن أن نعرف الثـواب       و. الة اإلخفاق ذاق وابال من العقاب       المسطرة له نال ثوابا ، و في ح       
 إنه أثر يتبع األداء أو االستجابات ، و يƌدي إلى الشعور بالرضا             <<" : ثورندايǁ  " كما عرفه   

و تتمثل حالة الرضا  و االرتياح في سعي المتعلم للحصول على هذا المثير أو               ) االرتياح  ( أو  
. ما العقاب فيعرفه في االتجاه العكسي       أ   )297 : 1997ادر كراجة   عبد الق ( .>>االحتفاظ به   

ة ـماعـ مقبولة للفرد و الج    اƋ عليها نميل إلى تكرارها ألنه     ـجابات التي نثاب و نكاف    ـن االست إ
مـا  أ. باتنا اإليجابية   ا مريحة للشخصية ، و نعمل على تقويتها ، و تعزيزها بالرفع من استج             و

ب عليها نعمل على تفاديها ، و التقليل منها ، ألنها غير مقبولة من طرف               االستجابات التي نعاق  
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و ال يقتصر أثر الثواب و العقاب على االستجابات          << .الفرد و الجماعة ، و مضرة للشخصية      
تكون عادات سلوكية عامة    تأو المعاقب عليها ، بل يعم أثرها على الشخصية ككل ، ف            ،   المكافƋة

 بمـا أن    و  )89 –س  . ب –محمد عبد المؤمن حـسين      ( .>> أو قيم    سمات ، أو اتجاهات ،    
 فكلما حصل المرء    العقـاب،و   يتƋثر بعامل الثواب   من سمات الشخصية     مستوى الطموح سمة  

أو تحقيق ما ينتظر منه ، أو ما يطمح فيه ، ارتفـع             ل أو يفوق مستوى أدائه ،       ادععلى ثواب ي  
أما إذا حصل الفرد على عقاب عقـب اسـتجاباته          . مستوى طموحه ألنه حقق استجابة إيجابية       

 أو ينتظر منه ، أو يطمح فيه ، و لـم يـرق أداƌه     غير المقبولة لما كان يطلب منه،     الخاطئة أو   
  . توقع الوصول إليه انخفض مستوى طموحه  يإلى المستوى الذي كان

، ولكنه ال يتلقى أي  يحقق أداƌه ذلǁيطمح في الحصول على معدل جيد ، و  التلميذ الذي   ف       
 إدارة  ، أو زمالء أو   ه سواء كانوا أولياء ، أو مدرسين      بثواب ، أومدح، أو تشجيع من المحيطين        

  . إلهمال الذي حصل له اجراء ذلǁ قد ينخفض مستوى طموحه كرد فعل على من ف ، المدرسة
لمية فيخفـق فـي      كذلǁ التلميذ الذي يطمح في الحصول على الرتبة األولى في المنافسة الع            و  

عكس التلميذ  . ذلǁ ، يتلقى الكثير من التƋنيب و اللوم ، مما يƌدي إلى انخفاض مستوى طموحه                
لنتيجة كان  االذي مستوى طموحه منخفض في النجاح في إمتحان الرياضيات ، لكن بعد إعالن              

رفـع  و المتعاملين معـه ،  فـيمكن  أن ي          يحصل على الثواب من المحيطين به       من الناجحين ف  
  .مستوى طموحه 

التالميذ يتعلمون بسرعة ، و بفعالية تحت طائلة الثواب ، ال العقاب ، مجهوداتهم تتزايد               
يفيـد معـه     هـذا ...<< .يشعر هذا األخير باإلطمئنان    إذكوفئوا ، كتشجيع المعلم للتلميذ      إذا ما   

ـ                 أو ( أوالمـدح    اءالثواب أكثر من العقاب ، أو العكس يشجعه اللوم  و التƋنيب أكثر مـن الثن
ته ، و تقـديره     ايثيره التنافس الجماعي ، أو معرفته لنتائج تقدمه التي تحقق اعتزازه بذ           ) العكس

    )252 : 1984كمال دسوقي ( .>> تحصيله تبعا لمستوى طموحه وإلنجازاته 
في حالة الثواب الذي يمنح بقوة للفرد ،  يدفع هذا األخير برفع مستوى طموحـه إلـى                  ف
قصى ، فالتلميذ الذي يملǁ مستوى طموح منخفض ، لكن يتفاجƋ بدرجات عاليـة فـي                الحد األ 

درسة بتقدير و شهادات و تثني عليه أمام زمالءه التالميذ في           ماإلمتحانات المدرسية و تكافئه ال    
      صورته في ألبـوم المدرسـة الـذهبي         الثانوية ، و يسجل اسمه في قائمة المتفوقين ، و تعلق          

 فكل هذا يدفع بالتلميذ لتحديد مستويات عالية من الطمـوح  ،في الحفل الرسمي للمƌسسة   و يكرم   
 .الوصول إليه ل و يبذل جهدا كبيرا في سبي
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 رة مرة ثانيـة    ينما يƌدي العقاب البسيط إلى االستمرار في مستوى الطموح و إعادة الك           ب 
 .مستوى طموحه كلية أما إذا كان العقاب حادا و جارحا فƎن الفرد يعمل على تغيير 

ثار آل الثواب و العقاب يرتبطان بنواتج النجاح و الفشل في التعلم فهما من نوع ا              <<ن  إ 
   )279 : 1997عبد القادر كراجة .(  >>، و لهما بهذا صفة العموميةالتي تعقب الفعل

  :تصنيف أنواع الثواب و العقاب على النحو التالي"   رستون "أوزوبل و  " يقترح و
هي ذات طابع مادي ، و تتمثل في الميداليات          و) : اإلجتماعية(مثوبة الخارجية    المكافƋة أو ال   -أ

   . تترǁ آثارا إيجابية على حياة الفرد، والمدح اللفظير والجوائز المالية والمادية ووشهادات التقدي
أو رئيس العمل  أو تتمثل في تعليقات الوالدين و أفراد األسرة ، :  إزالة االستشارة المنفردة   -ب

  .المدرس على المرء بƋنه تحسن في المستوى ، مما يƌدي به للشعور بالراحة واالرتياح
  .مدح أو لوم، يتلقى الفرد أي   وفيه ال:اإلهمال التجاهل أو -ج
  .ضعيفا  يكون أداء الشخص :الفعلي الفشل -د
عبـد  .( العملالناجح من صميم     حالة الرضا التي يستشعرها      ):الداخلية( :الذاتية المكافƋة   -ـه

   )174 : 1995المنعم الحفني 
قد تƌدي نتائج العقاب إلى مشاكل سلوكية ، ألن استخدامه لم يكن مناسـبا لشخـصية                و

لية الفنون الجميلة ، و إن كـان أداƌه جيـدا فـي             كالفرد ، فحرمان التلميذ الذي يطمح بدخول        
دراسي مع التخصص الدراسي البديل ، ويعـوق        األشغال اليدوية ، قد يسبب له سوء التوافق ال        

  . عملية التعلم  و ينتهي إلى الفشل و القلق 
و قد تزيد المبالغة في استخدام العقاب من مستوى الطموح لدى الطفل بشكل اصطناعي ال                <<

ي إلى المزيد من االحـساس بالفـشل          إلى مواقف حرجة ، و ربما يƌد       يناسب قدراته ، و يدفعه    
الفشل كبعد من أبعاد الشخصية ، و لعله من هذا الطريق تكـون الشخـصية غيـر                 و أن يحب    

  )176 : 1995عبد المنعم الحفني  ( .>>الكفء 
وقد يƋخذ العقاب أشكاال متنوعة من األسلوب البسيط إلى الحاد ، و يتـرǁ آثـاره                      

اته الحقيقيـة      مستوى طموح الشخص ، فيتبنى مستوى طموح ال يتماشى مع امكاني           الحادة على 
عقـاب مـن طـرف األوليـاء        استخدام ال المبالغة في   ف. أو ما يعرف بمستوى الطموح الكاذب     

قد يƌدي إلى تكوين مفهوم سلبي للـذات         <<أفراد المجتمع   والمدرسين و المشرفين اإلداريين و    
دي إلـى   كذلǁ فقـد يـƌ     و) اتكالرياضيات أو اللغ  (كامل  ي  عرفمإزاء ميدان   ) صدمة انفعالية (

عبـد  ( .>>إنفصال الذات عن موضوع التعلم ، أو إلى زيادة اصطناعية في مستوى الطمـوح              
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  )288 :1997القادر كراجة 
 عند تلقيه تلǁ المكافƋت و التشجيعات        الشخص طموحر في مستوى    ثموازة مع ذلǁ فالثواب يƌ    و

و من   <<. شخصيته ل له تكامل وتماسǁ   على ما بذله من جهد في الوصول إلى ما يريده ، فيكف           
أهم آثار الثواب ما يولده في التعليم من حاالت انفعالية سارة ، فهو عادة ما يجعل الطفل يشعر                  

ل على تنشيط    التي تعم  ددات الدافعية  إلى تقوية مح   يبالرضا ، أو اللذة ، أو السرور، ثم إنه يƌد         
  )282 :1997عبد القادر كراجة (.>>ذلǁ لمدى طويل، والسلوǁ وتوجيهه

ائج جيـدة   تللتلميذ عند حصوله على ن     نستطيع القول أن تقديم المدح والشكر والتشجيع         و
أما إذا حدث   . في االمتحانات ، أو حتى عند رسوبه ، فƎن ذلǁ سيƌدي إلى رفع مستوى طموحه              

عدم الوصـول   ، نتيجة إخفاقه في االمتحان ، أو        التوبيƣ  لميذ على اللوم و   العكس ، و حصل الت    
هذا فضال  ، وبالتالي انخفاض مستوى طموحه اه أهله ، فƎن ذلǁ سيƌدي إلى اإلحباطإلى ما يتمن 

  .ضرار الجانبية للعقاب ، ككراهية المدرسة ، والمدرس ، والنشاط الدراسياألعن 
  : )self concept(مفهوم الذات  -3 -4-1

كبير مـن   هتمام  اما الشǁ فيه أن مفهوم الذات من المفاهيم السيكولوجية التي حضيت ب           م
ǁ لالقياس ، و يظهر ذ    ء النفس الذين أخضعوها للتجربة و     قبل علماء الدين ، والفالسفة ، و علما       

ǁفي أعمال علماء النفس البارزين الذين درسوا هذا الموضوع منذ أمد بعيد ومن أمثال ذل :  
" ماسـلو  "و  ) J.Mead(م  1934"  جـورج ميـد    " ، و    )W.James(م1890"  ليام جيمس و "

   ).Allport(م 1961"  آلبورت "و ) Maslow (م1954
، لوحـده أو مـع      تلفــة   لقد تناول الباحثون هذا المفهوم في دراساتهم من جوانب مخ         و

غيرات سيكولوجية أخرى ، كالقلق ، االغتراب ، التوافق بمختلف أنواعه  و اإلتزان اإلنفعالي                تم
     ـتباره وسـيلة أساسـية لدراسـة        ترجع أهمية دراسة هذا المفهوم بƎع      و. و مستوى الطموح    

مـن األوائـل    ) W.James(م1890" وليام جيمس "و يعتبر   . تفسير السلوǁ اإلنساني و فهمه      و
: هر ذلǁ جليا في الفصل الشهير الذي كتبه عن الذات فـي كتابـه             ظدرسوا مفهوم الذات ، و ي     

 ، و مـن أشـهرها       م و مهد بذلǁ الطريق للنظريات المعاصرة      1890سنة  ) مبادƏ علم النفس  (
  :  النظريات التالية 

  ).Snugg &Comls(م1949" كومز" و " سينيج : "  نظرية الذات -أ
  ).C.Rogers(م1961/ م1950"  روجرز : "  نظرية كارل -ب

  المعتمدة حاليا في الدراسات النفـسية      المفسرة للذات و  ة من أهم النظريات     ي هذه النظر  و
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بارزين في علم النفس اإلنساني ، و تƌكد نظرية الذات عنده أن            من العلماء ال  " زرروج"و يعتبر   
  . أساس الشخصية تتمثل في رغبة اإلنسان في تحقيق إمكانياته

 يكون نتيجة عوامـل     هأن تقدير الشخص لذات    <<:  )W.James" (وليام جيمس " يعتقد   و
بد المؤمن  محمد ع ( .>>عديدة منها المدى الذي يتقابل فيه نجاح الفرد أو تحصيله مع طموحه             

ذلـǁ التقـدير الـذي      ) W.James" (جيمس"مثل مفهوم الذات عند     ي )119 -س.ب -حسين  
  .دل مع مستوى طموحهايحصل عليه الفرد من تلقاء نفسه عندما يشعر أن النجاح الذي حققه يتع

إن أهم ما ينبغي أن يتوافر في مفهوم الذات مستوى الطموح ، الـذي يتوقـف علـى                   
 يرى فيها الفرد نفسه ، وهذا يدل على وجود عالقة تبادلية بـين مفهـوم الـذات                  الطريقة التي 

فمن سمات الشخصية القوية، هي تحقيق التوافق النفسي ، أي القـدرة             <<. ومستوى الطموح   
 ل أسعد يوسف ميخائي .( >>ة الذات بحيث يتحقق االنسجام بين المطامح واإلمكانيات         سعلى سيا 

امات التي يكونها   المشاعر و االهتم  اآلراء واألفكار واالتجاهات و   مجموع  ف )31 -س. ب -) أ(
وجـه   التـي ت   وو عقليـة ،     جتماعية   تعبر عن خصائص جسمية و نفسية و ا        الفرد عن نفسه و   

و تدفعه إلى أقصى حد ممكن أن يبلغه سلوǁ اإلنسان في مختلف            سلوǁ الفرد ، و تحدد معالمه       
  .النشاطات المنوطة به 

يعبر عن تلǁ الصورة غير الخفية ، وغيـر المرئيـة التـي تقـف وراء                مفهوم الذات   ف
يكونهـا   ن الصورة التـي   إ. سلوكاتنا ، وهي نتيجة تفاعلنا مع اآلخرين ، و مع البيئة الطبيعية           

الفرد عن نفسه بغض النظر عن نكسات الفشل و ضـعف األداء ، و العقـاب المـسلط عليـه                       
 اإليجابي لنفسه ، و أفكاره ، و تعبـر عـن مختلـف              بسبب تقييمه  مستوى طموحه ،     تƌثر في 

من العوامل الهامة التي تسهم في رسم مستوى الطموح فكرة الفرد عن نفسه               <<. نواحي ذاته   
و قدرات جسمية    سه ، من حيث ما يتسم به من صفات          لفرد عن نف  او هي الصورة التي يكونها      

   )121 : 1976أحمد عزت راجح ( .>>و عقلية و انفعالية 
 بƎعتبار مفهوم الذات قوة دافعة للسلوǁ ، فƎنها تـدفع بمـستوى الطمـوح لǘرتفـاع      و

إذا حـصل العكـس      . ǁ اإليجابي للذات    او بالفرد للشعور بكيانه ووجوده ، هذا في حالة اإلدر         
ناقصة و كثيرا ما تكون فكرة الفرد عن نفسه         <<  .فƎنه ال محالة من انخفاض مستوى طموحه        

.  و ذلǁ لميل اإلنسان إلى أن يعمي عن رƌية عيوبـه و مثالبـه              صحيحة، أو غير    غامضة، أو
 لكنها عامل بالƸ األثـر فـي توجيـه          الواقع،ي عليه في    ه ال كما    نحب،فنحن نرى أنفسنا كما     

ـ   )121 : 1976أحمد عزت راجح    ( .>> و رسم مستوى طموحه      سلوكه،   اإلدراǁ الحقيقـي   ف
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رد خالل أفكار الفرد الواقعية عن نفسه و رأي اآلخرين فيه ، ووقوف الفالواقعي للذات يتم من و
     يدرǁ نواحي القوة والضعف في جوانـب شخـصيته          و و استعداداته ،     على قدراته و إمكانياته   

     مستوى طموحـه ، و درجـة أداءه  و تحـصيله ،  و آمالـه                   وو مواهبه   ف على طاقاته    قيو
) Meyer" (ماير"و  ) Rank" (رانǁ"فقد كشفـت دراسات    .  ذاته   و آالمه ، فيكون صورته عن     

و بيئتـه ، لبعـد    من أن المرض النفسي  يرجع  إلى عدم قدرة  المريض على تقبل  ذاته <<
       )60 :  1987 إبـراهيم أحمـد أبوزيـد     (.  >>المشقة بين مستوى طموحه  وواقع  قدراته         

 و جود عالقة إيجابيـة  بـين         <<اسة  له إلى       في در   )Kogler(م1974" كوجلر" ما توصل   ك
    )187 : 1999سهير كامل أحمد ( .>>الطموح الذات و مستوى مفهوم 
ن على الفرد لكـي يرتفـع       Ǝو مستوى الطموح ، ف     أن هناǁ عالقة بين مفهوم الذات        ماب

    مستوى طموحه أن يتصالح مع ذاته ، و يحقق المƌامة بين مطامحه و أماله ، و بـين واقعـه                    
و يتطور مع تقدم العمر مستندا في       ينمو مستوى الطموح لدى األفراد       <<. و إمكانيته الحقيقية    

فرد لبا ذلǁ إلى عدد من المحددات المهمة ، أو عدد من العوامل ، هذه المحددات يتعلق بعضها                 
  )144 –س .  ب–محمد عبد المؤمن حسين (. >> بتقديره  لذاته وذاته و بفكرته عن نفسه 

في رسالة الدكتوراه التي قام بها سنة       " إبراهيم زكي قشقوƫ  " نفس النتيجة توصل إليه      و
 حيـث تبـين أن       <<):اب الجامعي في عالقته بمفهوم الـذات        بالتطلع بين الش  ( م عن   1975

الطالب ذوي مستويات الطموح المرتفعة أقل تقبال لذواتهم من قرنائهم ذوي مستويات الطمـوح        
ستطيع القول أن مفهوم الذات له دور       ن  )271 : 1992حمد أنور الشرقاوي    م( .>>المنخفضة  

  . في طموحات الفرد و ما يود تحقيقه في المستقبل 
  :العقليةلقدرات  -4-1-4
   :الذكاء -أ

و التفكيـر  ذكر،  التالعام، كالذكاء نضجها،تميز مرحلة المراهقة بنمو القدرات العقلية و     ت
   .الملكاتقديما و التخيل التي كانت تسمى 

علمـاء  ت اهتمام و عناية الباحثين و     يعتبر الذكاء أهم قدرة من القدرات العقلية التي نال        و  
   .الجسمية لما له من أثر في حياتنا النفسية و النفس،

 لتعريف الذكاء نجد ثالثة اتجاهات رئيسية بارزة في هذا المجال ، و تنقسم إلى ثالثـة                 و
في الكتاب السنوي للجمعية    ) Terman" (انمتري" فصل الذي كتبه    أقسام ، حسب ما جاء في ال      

   :م ، و أهم هذه األقسام هي1940الوطنية األمريكية لدراسة التربية الصادر في 
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  .  تعاريف تنظر للذكاء على أساس عضوي و موروث -1
  . جتماعي مكتسب اريف تنظر للذكاء على أساس اع ت-2
  . س نفسي سلوكي  تعاريف تنظر للذكاء على أسا-3
  :  القسم األخير بدوره ينقسم إلى ثالثة أقسام و
  .  تعرف الذكاء على أنه تكيف الفرد مع البيئة -1
  . تعرف الذكاء على أنه قدرة الفرد على التعلم -2
   )81 : 1985سعد جالل ( .جرد م تعرف الذكاء بƋنه التفكير ال-3

  . في ما يقيسه اختبار الذكاءيتمثل ما نجد من يضيف قسما فرعيا رابعا و ك
ر  اختبـا )   Arthur( "آرثـر " اختبـار   " / بينيه–ستانفورد " اختبار  :اختبارات   من أشهرو
أول من  " تشارلن سيرمان   " يعتبرو  ."ه  ي بين –سيمون  " ، إخـتبار   )  Wais/Wisc" (وكسلر"

  ) . الخاص/ لعامل العام ا( التي تعرف بنظرية العاملين  م و1904إقترح نظرية الذكاء العام 
     ).م أول اختبـار صـمم لقيـاس الـذكاء         1905سـنة   " سـيمون "و  " بينيه"ما يعتبر اختبار    ك(

   )257 : 1998سعد عبد الرحمان ( 
تعددت التصنيفات التي يعتمد عليها في تصنيف األفراد ، واختلفت في تسمية مستويات             و

عا أن األفراد في الذكاء يتوزعون على شكل منحى يسمى          الذكاء و درجاته ، على أنها تتفق جمي       
  . درجة 145 إلى 55وتترواح درجاته ما بين " المنحى االعتدالي" 

  .واحد جامع مانع متفق عليه للذكاءمن خالل هذا العرض ال يوجد تعريف و
تصفون بصفات و سـمات شخـصية أساسـية، كالنجـاح و التفـوق      ن األفراد الذين ي  إ

 ، و قد ينخفض هـذا      الفرد على الرفع من مستوى طموحه      يساعدقدرات عقلية كالذكاء الذي     و ب 
و من العوامل الهامة أيضا في رسم       << . المستوى بسبب الذكاء المنخفض الذي يتمتع به الفرد       

الطموح ، ذكاء الفرد ، و درجة اتزانه االنفعالي ، فالذكي أقدر على فهم نفسه و الحكـم علـى                    
ميوله ، و ما تتطلبه األعمال األخرى من قدرات وصفات ، لـذا ال يكـون مـستوى                  قدراته و   

   .>>) مستوى قدراته الفعلية ( البعد عن الواقع ، أي عن مستوى اقتداره ي طموحه مسرفا ف
هو أن الذكاء  << : )Baeron" (بيارون "  لقد اعتبر  و )122 :  1976أحمد عزت راجح ( 

حل المشاكل لى عو القدرة ... ي تغطي  كل مظاهر الحياة العقليةمجموعة  من الوظائف  الت
 )               49 : 1997جليل وديع شكور ( . >> أثره  و  فعاليته في طموح الفردو...المستجدة

ى مـن   و تتطلب مست  فعالقة الذكاء بمستوى الطموح عالقة طردية ، فمستويات الطموح الراقية         
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جليل ( .>> فالذكاء قد يكون مساعدا أو عائقا لتحقيق الطموح وتحديد مساره            <<الذكاء المرتفع   
وقف على درجة ذكاء الفرد      ترتفاع أو انخفاض مستوى الطموح ي     فا) 338 : 1989وديع شكور 

شروط ن   وم <<. فمستوى طموح العبقري أو الذكي يختلف عن مستوى طموح األبله أو الغبي             
، و الثقة   الحساسية للمشكالت ، و الطموح المرتفع       : أيضا سمات شخصية معينة منها      العبقرية  
  )404 :  1976أحمد عزت راجح ( .>>المثابرة والشجاعة في الجهربالرأي وبالنفس 
التالميذ المتفوقون عقليا يمتلكون مستويات من الطموح تتسم بالواقعية ، و تتفـق مـع               ف

نهم يستطيعون أن يطمحوا في أشياء قابلة للتحقيق ، و خالفا لهذا نجـد التالميـذ                إمكانياتهم ، أل  
 منخفض قد يكون مستوى طموحهم غير واقعـي ، و ال يتفـق مـع                ءالذين لديهم مستوى ذكا   

إمكانياتهم الفعلية ، و يميلون إلى الخيال أكثر منه للطموح ، و في دراسة قامت بهـا الباحثـة                    
الـصحة النفـسية ومـستوى الطمـوح للموهوبـات          ( م بعنوان   1977ة  سن" سهيركامل أحمد "

 . >> مستوى الطموح المرتفـع    ات المبتكرات أغلبهم من ذو    << :أنوتوصلت إلى   ). المرهقات
   )190 : 1999سهير كامل أحمد (

كائـه  عنى هذا أن الذكاء يحدد مستوى طموح الفرد الذي يجب أن يتناسب مع درجة ذ              م
ـ ، فكثيرا من الناس يطم     الطموح من حيث واقعية مستوى    ون فـي ميـادين ال تتوافـق مـع          ح

  . ودرجة ذكائهم ، فيصابون باليƋس والتوتر إمكانياتهم،
إن تحديد مستوى طموح أعلى بكثير من قابليات الفرد يقوده بالعادة إلى خيبة أمـل                 <<

ى تحديد مستوى   و إلى شعور بعدم القدرة أو الكفاية ، ومن جهة أخرى فƎن عدم قدرة الفرد عل               
إلى عدم التحصيل ، وبالتالي إلى الفشل ، إن تقبل الفرد لمستوى طاقاته              طموح مرتفع قد يقوده   

هو شيء أساسي لحسن تكيفه ، إن القول الشائع بƋن على الفرد أن يشد مستوى طموحه عاليـا                  
كاء ، بينمـا    إلى السماء قد يقود إلى فشل و خيبة أمل ، إذا لم يكن هناǁ مستوى مناظر من الذ                 

المستوى الحقيقي للذكاء سوف يقود إلى الفهم و تقبل الـنفس            د  تحديد مستوى الطموح في حدو    
إن قدرة الفرد على أن يوازي بين مستوى طموحه و مستوى ذكائه يزداد من خـالل معرفتـه                  

   )315 : 1984 محي الدين توق وعبد الرحمان عدس (.>>لمستوى ذكائه و طاقاته المختلفة 
   :اإلبداع -ب

ن اإلبداع من المفاهيم المتعددة التعاريف ، وهو مظهر من مظاهر الذكاء ، لكن يختلـف                إ
  :عنه بƋنه إدراǁ لعالقات جديدة ، ومن أشهر التعاريف نستعرض التعريفين التاليين 

 بƋنه العملية العقلية التي تنشط مـن         <<:عرفه   )Giulford(م1962" جليفورد"عريف  ت -
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   )126 : 2000شاكر عبد الحميد و عبد اللطيف خليفة(.>>كير االفتراضي فالتخاللها قدرات 
 بƋنـه عمليـة تـشتمل علـى         <<:  عرفه   )P.Torrance( م1966" تورانس" عريف  ت -

اإلحساس بالثغرات ، أو العناصر المفقودة في مشكلة ما ، و على تكوين الفروض الخاصة بها                
   )126 :2000اكر عبد الحميد وعبد اللطيف خليفةش(.>>و على القيام  باختبار هذه الفروض 

ير مƋلوفة، تƌدي إلى حلول     غن اإلبداع نشاط ذهني أو عقلي ينتج أفكارا جديدة و أصيلة و             إ
و يƌدي إلى   بداع  يوفر الوقت  و الجهد ،         غير عادية للمشكالت التي تواجه اإلنسان Ý و اإل        

 ، أو للمشاكل التي تعتـرض        جديدة للعمل   و يوفر صيƸ    ، نتائج أفضل ، و يميز بين األفراد      
و بما أن مستوى الطموح يعبر عن تلǁ األهداف و األفكار المستقبلية التي يـضعها               الفرد ،   

   نسان لنفسه ، و قد تحمل هذه األفكار حلوال للكثير من المشكالت التي تواجـه اإلنـسان                إلا
     علـى تبنـي أهـداف جديـدة     فƎن اإلبداع يƌثر في مستوى الطموح ، من حيث قدرة الفرد          

و متميزة  وإنتاج أكبر عدد من األفكار و األهداف غير العادية ، و التي تتناسب مع قدراته                  
 أن تكون مـستويات طموحـاتهم       ين يتميزون بقدرات إبداعية نتوقع    ذاألفراد ال ف .اإلبداعية  

ات الدراسـية   التخصص،  فبعضينيةـعالية، و ال تتعلق باألعمال البسيطة و العادية والروت    
التـصميم   التخطـيط،  كمهن   اإلبداع،األعمال تتطلب مستوى أو درجة عالية من        و المهن و  
  .واالختراع

   ):اإلنجاز(درجة األداء  -5 -4-1
إن مستوى الطموح مقرون في كثير من األبحـاث و الدراسـات بالنجـاح  و الـدافع                     

 رشاد علي عبـد العزيـز     (  . >>لǘنجاز يعتبر مظهرا من مظاهر الدافعية       <<لǘنجاز حيث   
   )Hermans(م1970" هرمـانس " اختبار   ( هذا حسب ما جاء في     و  )186 -س.ب -موسى

 29الذي يتكـون مـن       و  )201 -س. ب -موسى  رشاد علي عبد العزيز   ( ،)دافعية اإلنجاز   ل
 اوعثـر شـي  اده بانتقاء المظـاهر األك دعبارة متعددة االختيار، و قام صاحب االختبار أثناء إع      

  .بمفهوم الدافعية لǘنجاز ، و من بين هذه المظاهر مستوى الطموح  لمرتبطةا
أن الطمـوح  (وزمالئـه فيعتبـرون    )  McCelland et  al( م 1953" ماكليالند"أما   
 بالحاجـة    تـرتبط   الحرية ،  جوانـب عاطفيـة        إلى  هرة و السيطرة واإلستقالل والحاجة      والش

   )186 -س. ب- موسى العزيزرشاد علي عبد( .)لǘنجاز

 بƋنـه   <<: في تعريفه لمستوى الطمـوح     ) Atkinson( م1964" أتكسون" ينما يرى   ب
مستوى اإلنجاز المرتقب الذي يحاول الفرد الوصول إليه في مهمة مƋلوفة مع وجود معلومات              
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   )114 : 1983أحمد صقر عاشور (.>>لدى الفرد عن مستوى إنجازه السابق فيها 
دد على  حان اإلنجاز جزء ال يتجزأ من مستوى الطموح ، أو أحد العوامل التي يت             وإذا ك   

عقبها مستوى الطموح ، فهذا األخير سابق لǘنجاز ، و قد يكون هذا األخيـر سـابق لـǖول                    
فالفرد الذي يطمح في شيء ما ، و تبرز نتيجة أدائه لذلǁ العمل فمستوى طموحه قد يـنخفض                  

   "دماكليالن"رفه، فيع ازعلينا أن نعرج على تعريف اإلنج     ب  ذلǁ وج ل. هفق درجة أدائ  أو يرتفع و  
 )McCelland( : >>             نه األداء في ضوء مستوى محدد لالمتياز أو هو ببساطة الرغبة فيƋب

نجاز تحدد لنا   Ǝذا كانت درجة أو مستوى اإل     ف  )228 : 1997القادر كراجة    عبد( . >>النجاح  
 هـو    ( )Guilford( م1959" جليفورد" الطموح كما يرى     ، فƎن مستوى  مستوى طموح الفرد  

-س  . ب -موسـى رشاد علي عبد العزيز   ( .)الذي يحدد لنا الفروق الفردية في الدافع لǘنجاز       
ضح لنا من هذا أن مستوى طموح المرء يكون قبليا و بعديا  في آن واحد ، ففي                  ت ي و   )201

ألداء ، أما الحالة الثانية فهو يمثل الصورة        الحالة األولى عندما يسبق مستوى الطموح مستوى ا       
التي يكون عليها مستوى طموح الفرد بعد تعرفه على نتيجة أداءه ، فƎذا كانت باإليجاب يرتفع                

كما أن مـستوى     <<. الفرد ، و إذا كان عكس ذلǁ ينخفض مستوى طموحه           ح  مستوى طمو 
 األداء بينما طموح الخاص بهذا    طموح الفرد يرتفع عقب تخطي مستوى األداء الفعلي مستوى ال         

ينخفض مستوى الطموح عند عدم بلوƷ مستوى األداء الفعلي مستوى الطموح الخـاص بهـذا               
نجـازا يعـادل أو     حقق إ  عني هذا أن الفرد إذا    ي  )186 : 1999سهير كامل أحمد    .(>>األداء  

ـ        ،فƎنه يرتفع هذا المستوى     يفوق مستوى طموحه،     ن مـستوى    أما إذا وصل إلى إنجاز أقل م
فتحقيق الفرد لمستوى أداء يقـل      << إلى انخفاض مستوى الطموح لديه       طموحه ، فƎنه سيƌدى   

اء دوتحقيقه لمستوى أ. الفشل  ويحرǁ بالتالي استيائه عن مستوى طموحه يثير لديه اإلحساس ب 
أحمـد صـقر عاشـور      .( >>يزيد عن مستوى طموحه أو يعادله يثير لديه اإلحساس بالنجاح         

المتƋمل في الواقع المعيƫ يستنتج هذه المعادلة ، فالعامل الذي يطمـح فـي        ف)   146 : 1983
ال شـǁ أن    د يصل إلى هذا العدد فـي يـومين ،            قطعة سكر خالل ثالثة أيام ،  ق        500إنتاج  

على من مستوى الطموح ، مما يفتح له البـاب          أمستوى طموحه يرتفع بعد أداءه ، ألن األداء         
و يكون مستوى طموح الفرد      قطعة ، و قد يحدث  العكس ،          500  من واسعا للطموح في أكثر   

 .أعلى من أداءه المرتبط  بمستوى الطموح ، مما  يƌدي  إلى انخفـاض مـستوى طموحـه                    
  . )Lewin( م1964" ليفين" يمكن توضيح ذلǁ في الشكل التالي الذي اقترحه و

                                



  الدراسيمستوى الطموح _______________________________________________________الفصل الثالث
                    

 98 

   05: الشكل رقم                                
  يمثل الفرق بين الطموح و اإلنجاز                        

       
  
  
  
  
  
  
   )114 :  1983أحمد صقر عاشور ( 

سابق خالل الشكل أن مستوى طموح الفرد يتوقف على درجة اإلنجاز الين لنا من ـتبي         
، أو عدم تحقيق مستوى الطموح  قيقـتح، وردود الفعل ل )الجديد (  درجة اإلنجاز الالحق و

  .لعملية من مشاعر النجاح أو الفشلوما تتخلله ا
ى اإلنجـاز   وهو ذلǁ الفرق الذي يكون بين مستو      ( :الفرق األول يسمى فرق الهدف    ف -

  (Norbert Sillamy 1980:82) ،)عادة ما تكون قيمته موجبةالسابق ومستوى الطموح، و
ى من مستوى اإلنجاز السابق ، فعلى ضوء نتائج اإلنجاز السابق           بمعنى أن مستوى الطموح أعل    

ŃيŽفي اإلمتحـان األول ، ال       9/20 فالتلميذ الذي يحصل على معدل       .ون الفرد مستوى طموحه   ك 
ǁ10/20 أنه سيطمح في الحصول على معدل أعلى من المعدل السابق ، و ليكن ش.   

لǁ الفرق الذي نحصل عليـه بطـرح   هو ذ و(: ما الفرق الثاني فيسمى فرق اإلنجاز أ -
على هذا و ) Norbert Sillamy1980:28( ،)  الطموح من مستوى اإلنجاز الجديدمستوى

   :الفشل، و ينقسم إلى قسمين همااإلنجاز تتوقف درجة شعورنا بالنجاح أو 
  :فرق اإلنجاز الموجب   - أ

، فيـشعر الفـرد     و نعني به أن مستوى اإلنجاز الجديد أعلى ، أو يعادل مستوى الطموح              
، و نستدل على ذلǁ من التلميذ الـذي يطمـح فـي             و إليه بمشاعر النجاح لتحقيق ما كان يصب     

ـ  في البكالوريا ، لكن مستوى إنجـازه         11/20االلتحاق بكلية االقتصاد التي تتطلب معدال        ي ف
وى  في هذه الحالة فمـست   14/20حصل على معدل    ) البكالوريا التجريبية   ( اإلمتحان التجريبي   

ون مـستوى   كŽو يŃ ذ بالنجاح   ففي هذه الحالة يشعر التلمي    وى إنجازه ،    طموح التلميذ أقل من مست    

حداث زمنية متتابعة            أ

 الزمن 4. 3. 2. 1.
  اإلنجاز
 السابق

  مستوى
 الطموح

  اإلنجاز 
 الجديد

  رد الفعل
 لǘنجاز الجديد

 فرق اإلنجاز فرق الهدف

   ) 3 ( و ) 2 (مشاعر النجاح أو الفشل المتعلقة بالفرق بين 
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ون مستوى  كſ و بذلǁ يł   13.50/20طموح جديد ، وهو االلتحاق بكلية الطب التي تتطلب معدال           
  .د أعلى من مستوى الطموح السابق ديالطموح الج

  . الذي يحدد لنا مستويات الطموح التي تليهستخلص من هذا أن مستوى اإلنجاز السابق هون 
  :  فرق اإلنجاز السالب -ب

و هو ذلǁ الفرق الذي يتخذ قيمة سالبة ألن الفرد لم يحقق في إنجازه للموضـوع محـور                  
ى من مستوى اإلنجـاز الجديـد ، و مـا            لالطموح ما كان يرتقبه ، أي أن مستوى الطموح أع         

  .في نفسية الشخص تتركه هذه المعادلة من مشاعر الفشل 
و عادة ما نستشف ذلǁ من حالة التلميذ الذي يمتلǁ مستوى طموح عال ، كƋن يطمح في             

البكالوريا ( و لكن في االمتحانات السنوية ، وخاصة االمتحان التجريبي  االلتحاق بكلية الطب ،
 مـن   أعلـى ) الطب  (  بمعنى أن مستوى طموحه      10/20يتحصل على المعدل     لم) التجريبية  

ـ  ـ مما يجعلـه يŃ  10/20مستوى إنجازه في االمتحانات ـ حصوله على معدل أقل من   Žون ك
   łمستوى طموح جديـد يſن يطمح فـي الحـصول             كƋون أدنى من مستوى الطموح السابـق ، ك

لية من كليات    ك على البكالوريا بغض النظر عن المالحظة ، أو المعدل ، مما يƌهله للدخول في             
  .شترط معدل معين الجامعة التي ال ت

ال نستطيع أن نتصور مستوى الطموح بدون إنجاز ، و إال كان ضـربا مـن الخيـال                    
فاإلنجاز عبارة عن وقفات تقييمية لمستوى األداء ، بينما يعتبر مستوى اإلنجاز محǁ تقـويمي               

ـ            مـاله المدرسـية    زه ألع المستوى الطموح ، فالتلميذ الذي  يحصل على مستوى عال في إنج
يحصل على مستوى أعلى ، و أفـضل مـن مـستوى            يشعر بالنجاح يميل إلى االجتهاد ، و      و  

الطموح السابق ، بينما إذا حصل على مستوى إنجاز متدن في األعمال المدرسـية وعالمـات                
ضعيفة ، فƎنه يشعر بالفشل و يميل إلى التهاون ، فيحصل على مستوى طموح أقل من مستوى                 

  .بق ساالطموح ال
. ه العالقة بين مستوى الطموح و مستوى اإلنجاز تختلف من فرد إلى آخـر             لى أن هذ  ع

بتحليل القيم في الفترة الزمنيـة بـين عـام            (Fiorentine)م1988" فيورنتين  " فقد قام   << 
فتوصل إلى تفوق اإلناث في القيم المرتبطة باإلنجاز والطموح عن . م 1984م حتى عام 1969

" ـǁنافر"ل من   ـرى ك ـيو  )129 -س  . ب - لعزيز موسى رشاد علي عبد ا   ( . >>الذكور  
أن الفرق بين مستوى الطموح  و مستوى اإلجادة  يعتمـد   ) Frank & Hoppe(  "هوب"و 

                                                                 :على ثالثة عوامل هي 
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  .توى اإلنجاز رغبة الفرد في الوصول بمستوى طموحه إلى تجاوز مس-1
  .ى اإلنجاز و الرغبة في اقتراب مستوى طموحه من مست-2
 . محاولة تجنب الفشل الناتج عن انخفاض مستوى إنجازه من مستوى طموحـه              -3
   )28 : 1984كاميليا عبد الفتاح (
 نستطيع القول أن األداء في اإلنجاز النهائي للفرد يتƋثر بمستوى طموحـه أكثـر مـن                 و

 أنماط االنساب والنجـاح     ( حولئرية  أخرى ، وهذا ما توصلت  له دراسة جزا        ارتباطه بعوامل   
    )06 : 1998/1999خالد نور الدين وسليمة طاحين ،راضية بوشيبة (. )المدرسي

  :شخصيةلسمات ا -6 -4-1
لـنفس ، أولهمـا اتجـاه       ان دراسة بناء الشخصية يعتمد على اتجاهين أساسين في علم           إ

"ǁأيزن")  Eysenck( ،  كاتل "وثانيهما اتجاه") Cattel (  وكالهما يعتمد على المنهج العلمـي ،
الموضوعي ، القائم على الدراسة الكمية للشخصية من خالل التحليل العاملي للوصـول إلـى               

. هذا عن طريق االختبارات الموضوعية الثابتـة و الـصادقة         عاملية للشخصية ، و   لالمكونات ا 
يفهم بناء الشخصية     <<)Eysenck" ( فƋيزنǁ "متعارضين ،   اإلتجاهان مختلفين و لكن غير      ف

فƎنه يفهم بناء الشخصية    ) Cattel" (كاتل"هو اتجاه   لثاني و من خالل مفهوم النمط ، أما االتجاه ا       
   )301 : 1998سعد عبد الرحمان ( .>>من خالل مفهوم السمة 

التي استخلصت عامال   ومعاونوه في جامعة لندن إلى نظرية األبعاد        " أيزنǁ" قد توصل    و
واحدا يسمى العامل العام ، تليه مجموعة أخرى من العوامل أقل عمومية ، وأجريـت دراسـة                  

"ǁأيزن " Eysenck ) ( شخص ، و خلص إلى أن لكل شخصية مـن الشخـصيات    1000على 
  : بنائهافأربعة أبعاد رئيسية تعتبر كافية لوص

  . بعد الذكاء -1
  .لى االنطواء  بعد يمتد من االنسباط إ-2
  . بعد يمتد من النضج االنفعالي إلى الفجاجة االنفعالية أو العصابية -3
   )439: 1976أحمد عزت راجح (.ية إلى الذهانية بعد يمتد من حالة سواء الشخص-4
االنطـواء   : بثالثـةعوامل رئيـسية   ) Eysenck   " (أيزنǁ "اختصارا تعرف نظرية و

  .ر مستوى الطموح سمة فرعية من بعد النضج االنفعالي  يعتبو .العصابية ، الذهانية 
وتقوم على  م نظرية العوامل الطائفية     فتعرف بƎس ) Cattel(م1954" كاتـل"ما نظرية   أ        

و السمة مفهوم من مفاهيم بنـاء الشخـصية ، و مـن معانيهـا أن                << ) Trait(مفهوم السمة   
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  :1995عبد المنعم الحفني    ( . >> ةة معين الشخصية تصبح لها بالسمة نزعة لالستجابة بطريق      
أحمد عزت  ( .>> استعداد أو ميل عام ثابت نسبيا إلى نوع معين من السلوǁ             <<و هي أ  )526

   )436  : 1976راجح 
  شخـصيته  ، وتعبر على جانب من جوانب     ة تميز الفرد عن غيره من األفراد      كل سم ف  

  .االنفعاليمثل مستوى طموحه و اتزانه 
  :ظرية مفهوم السمات إلى نوعين هماه النقسم هذـتو
ت السطحية ، و سمات غير مباشرة ، و غير سـطحية            امات يمكن مالحظتها ، و تسمى السم      س

  :تسمى السمات المنبعية ، و من أشهر الطرق لقياس الشخصية هي 
  " .ماكينلي"و " ثاواي"أعدها  MMPI قائمة مينسوتا متعددة األوجه *
  ).Gough" (جاف"أعدها ) CPI.California(لنفسية  قائمة كاليفورنيا ا*
أنـه يمكـن أن     ) Jackson(م1974" نجاكسو"لبحوث الشخصية ، ويرى   " جاكسون" اختبار   *

نطبق هذا االختبار على الشخصية السوية في المدارس و الجامعات ، أعد هذا االختبـار مـن                 
 مقياسـا  مـن      22ختبار من   في الشخصية ، ويتكون هذا اال     ) Murray" (مواري"نتائج نظرية   

هذا المقياس  لوتشير الدرجة المرتفعة    ( بينها المقياس الثاني الذي يحمل اسم مقياس التحصيل ،          
محمـد  ( .)إلى صفات في المفحوص مثل الطموح و المنافسة و الرغبة في التحصيل و التقدم               

   )311 : 2000شحاتة ربيع 
تتوزع إلى ستة أقـسام      ) Murray(م1938" وارىم"أما قائمة الحاجات النفسية كما ذكرها        <<

منها القسـم الثاني التي تعبر عن حاجات الطموح و إرادة القـوة  و الرغبـة فـي اإلنجـاز                     
ما نجد الدرجة المرتفعة التي يحصل عليهـا        ك ( )199 : 1984كمال دسوقي   ( . >>والمكانة  

رة ، وهو مـن قائمـة اختبـار          عبا 28اإلنسان في مقياس المركز االجتماعي الذي يتكون من         
   )311 : 2000محمد شحاتة ربيع ( ).كاليفورنيا للشخصية ، تعبر على الشخص الطموح

 )المالحظـة ( م في كراسـة   1963 " محمد عماد الدين إسماعيل    "و"  عطية محمود هنا  "يرى  و 
ة أن الصف ( صفة   33 الذي يحتوي على     زات السلوǁ اإلجتماعي ،   يمملتقدير سمات الشخصية و   

   )94 : 1976عبد الحميد مرسي ( .)  تعبر عن صفة مستوى الطموح32رقم 
أن من أهـم الخـصائص المميـزة لǖطفـال          ) W.maw(م1971" واالس ماو "ترى  و

شاكر ( .>> أكثر مثابرة وأعلى طموحا وأكثر نضجا        <<: المرتفعين في حب االستطالع أنهم      
أن ) Eysenck(م1952" أيزنـǁ " توصل   كما  )16 : 2000عبد الحميد و عبد اللطيف خليفة       
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 يبـدون   <<و يبين ذلǁ بـƋن الـذهانيين        هانيين واألسوياء مستوى الطموح     أهم ما يميز بين الذ    
  )64 : 2000مجدي أحمد محمد عبد اهللا ( .>>مستويات من الطموح أقل بكثير من الواقع 

ـ  أن تقدير االتزان االنفعالي ع    " عبد الرحمان سيد سليمان   "يرى  و شخص يـتم عـن     ند ال
  : ا الخطوة الخامسة التي مفادهاه، من بينطريق خمسة خطوات

 عبد الرحمان سيد سليمان   ( ،    >>إلى أي حد يتناسب مستوى طموحه مع إمكانياته        <<
مستوى الطمـوح   (م بعنوان   1976"  ثروت عبد المنعم  "" في دراسة قام بها     و  )185 : 1997

 أن أفراد العينـة ذوي الطمـوح المرتفـع          << :توصل إلى ) وعالقته ببعض سمات الشخصية   
  متواضـع    تعاونا ، و سلوكهم غير متكلـف و        و سثقة بالنف تميزون بƋنهم أكثر مرحا و تكيفا و      ي

 سهير( . >>لمنخفضامراعاة للتقاليد ، و أكثر اتزانا عن قرناƌهم ذوي الطموح           وأكثر جدية و    
 اإلنجليزية بعدد ألفـاظ  وصـفات        ولقد توصلت إحدى الدراسات     )189 : 1999كامل أحمد   

 كسول ، طموح ، عدواني ، منطوي  وحـددت           (:خصائص شخصية اإلنسان اإلنجليزي وهي      
 ثم اختصرت فـي      )238 : 1984كمال دسوقي   (  ،) سمة 18000ل عن   قالدراسة إلى ما ال ي    

 فالـشخص الـذي   <<.لة، وخاصة السمات الرئيسيةوهذه السمات مترابطة و متداخ سمة،  170
: 1976أحمـد عـزت راجـح       ( .>>التفوق في سمة الطموح   يتفوق في سمة المثابرة ينزع إلى       

439(  
  :العوامل األسرية-4-2
  :التربية األسرية -4-2-1

فق معايير وقيم وعادات واتجاهـات      وألسرة هي النواة األولى التي تقوم بتربية الطفل         ا
ساني ، وقد مرت بعدة مراحل وأشـكال        المجتمع ، فهي الخلية األولى التي عرفها المجتمع اإلن        

متعددة ، فمن األسرة الممتدة الكثيرة العدد إلى األسرة النووية القليلة العدد التي اسـتقر عليهـا                 
 جماعـة    <<:رة بمـايلي  ساأل) Cooley" (كولي "المجتمع العصري ، ويعرف عالم االجتماع       

للوجه ، ومـن هنـا أتـت خطـورة          أولية تقوم العالقات بين أفرادها على أساس عالقة الوجه          
وظيفة األسـرة   ف   )528 : 1997 عبد الرحمان سيد سليمان   ( .>>تƋثيـرها في تنشئة الطفل     

ـ         األساسية توفير الغذاء ، األمن ، و الحماية للطفل              سمي  والمحافظة على نمـوه النفـسي و الج
ت نفسية حادة    ي اضطرابا د بسالم ، و خاليا من أ      شالعقلي ، ليصل إلى مرحلة الر     واالجتماعي و 

يتمتع بشخصية متوازنة و متوافقة مع نفسه و مع اآلخرين ، فاألسرة هي التي تحـدد نمـط                  و
 تمثل األسرة أداة االتصال اإلنسانية األولى بالطفل ، وهي معلمة           <<. شخصية الطفل ، وسلوكه   
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ـ و . وتحدد اتجاهاته س األولى ، فهي تشكل نمط شخصيته   النف ـ  أش نفس إلـى أن  ار علمـاء ال
اتجاهات الوالدين ، وما يتبعاه من أساليب في تنشئة الطفل و سلوكهما ، من المحتمل أن تـƌثر                  

   )145 -س .  ب-محمد عبد المؤمن حسين( .>>في نمو الطفل 
  :وهيرئيسية تناولت دور األسرة في التنشئة  هناǁ ثالثة اتجاهاتو

ـ ين نظرية التحليل النفسي و أن     و يعتمد على الجمع ب     :  المدخل السيكوديناميي  -1 اط التنـشئة   م
السائدة داخل األسرة ، واهتمام هƌالء ينصب على تƋثير العمليات المبكرة وأثرها على تـشكيل               

  .دينامية الفرد ، وبالتالي عالقاته األسرية الحالية 
يرى أصحاب هذا االتجاه أن أعراض اضطراب الفرد يعـود إلـى فـشل              : لبنائي المدخل ا  -2

  .بيئيةلرة في تعديل بنائها حسب التغيرات ااألس
 ويعتقد أصحاب هذا المدخل أن سبب مرض األسرة أو ما يطلـق عليـه               :السلوكي المدخل   -3

عبد الرحمان سيد   (.يم المهارات االجتماعية المناسبة   اختالل وظيفتها يظهر عندما تعجز في تعل      
ة فƎن مهمة الوالدين واألسرة بصفة      انطالقا من هذه االتجاهات الثالث    و  )534 : 1997سليمان  

مكونـاتهم  ربيـة سليمة تراعى فيهـا خصائـصهم و         تعامة بالغة األهمية في تربية األبناء ،        
إن لكل بيئة أسرية ضـوابط وأعرافـا         <<. و في إطار ضوابط المجتمع      البيولوجية و النفسية    

العتبارات و القيود السائدة    سلوكية ، و تختلف عن بعضها البعض في التقيد و االلتزام بحدود ا            
طريقة األسرة في تربية األبنـاء لهـا        ف  )13 :1994زكريا أحمد الشربيني    .( >>بين أفرادها   

  .Ƌثير على مستقبلهم الدراسي وعلى مستوى طموحهم ت
قـى  لƅأن األسرة بكل جوانبهـا تHuriock,E,: ( >>  ſ(م1962" هيرولوǁ"ترى الباحثة  و

فƋسـلوب    )145 -س. ب -محمد عبد المؤمن حـسين       ( >>الضوء على مستوى الطموح     
  التربية األسرية و أنماط التنشئة إن كان يتضمن أسلوب العقاب و القسوة و الحرمـان و اللـوم                   

ملة ، والحرمان من إشباع الحاجات النفسية لǖطفال ، و ال تـسمح لهـم               ااإلهمال و سوء المع   و
 ǁن ذلƎإلى انخفاض مستوى طموحهم بالتعبير عن أنفسهم بكل حرية ، ف ǁدي بال شƌسي.  

االتزان االنفعالي ومـستوى    ( ي دراستها عن     ف م1961"اميليا عبد الفتاح  ك"قد توصلت   و
أسلوب تنشئتهم (ألسوياء يرجع أساسا إلىا، أن انخفاض مستوى طموح العصابيين عن  )الطموح

 كاميليا عبـد  ( .)طموحمن مجموعة العصابيين منخفضي ال    % 26.60األسرية ، فقد وجدت أن      
   )119 : 1984الفتاح 

  م1984" صابر حجـازي المـولى    "دراسة  و ،م  1982" مبل عزمي ك"ولقد دلت دراسة    
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على وجود عالقة إيجابية بين مستوى الطموح و بين اتجاهات اآلباء في التنشئة االجتماعيـة               (
ستوى الطمـوح و بـين      تقبل و الديمقراطية ، في حين وجدت عالقة سلبية بين م          لالتي تتسم با  

 و هذا ما يراه      )102 : 1999عالء كفافي   (.) االتجاهات التي تتسم بالتسلط ، والتدليل المفرط      
  ǁمن حسين   "كذلƌتسم أسلوب تنشئتهم األسرية باإلهمال وعـدم       افي األبناء الذين     "محمد عبد الم

ـ     دفالطفل الذي ينشƋ في جو مشبع بالبرو      (االهتمام ،    ال ، يـضع مـستويات      ة و الجفاء و اإلهم
   )171 -س .ب – محمد عبد المؤمن حسين).(  منخفضة من الطموح

ة الطفل في جو أسـري      ما التالميذ الذين يعيشون في بيئة أسرية تراعي كيان و شخصي          أ
العطف ، و تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بكل حرية ، و تصغي آلرائهم       يسوده الحب والحنان و   

 و إشراكهم في تحديد أهداف وآمـال        ،ل تبادل األفكار، و المفاهيم      و أفكارهم ، و ذلǁ من خال      
األسرة و مصيرها ، وتنمي ثقافتهم بما توفره لهم من كتـب  و مجـالت  و جرائـد ، و مـا                        
يشاهدونه من برامج تلفزيونية متنوعة ، وما يدور من نقاشات حميمية عائلية عند موائد الطعام               

يـتهم على  رببهم من قيـم دينية و سياسية و اقتصادية ، كت         حول مختلـف المواضيع ، وما تكس     
األمانة و اإلخالص  و اإليثار و الصدق ، و العمل الجاد ، وغرس في نفوسهم ما تƌمن به من                    

ا في خلق جو هادƏ تسوده الثقة المتبادلة بين األبناء          هج عقائدي ، وما تتبعه مع أطفاله      دين ومن 
ين مـع   فقينهم ، كلها عوامل تساعد األطفال على أن ينشئوا متـوا          واآلباء ، وبين األبناء فيما ب     

فالطفل الذي نشـƋ فـي      << .ذواتهم ، و مع المجتمع ، ويرتفـع إنجازهم و مستوى طموحهم            
مناخ مشبع بالحب والدفء تكون له مميزات ال يتمتع بها الطفل الذي نشƋ فـي منـاخ مـشبع                   

رة ، حرية أن يحاول ويفشل ، ويحاول مرة أخـرى           بالبرودة ، فاألول تكون لديه حرية المغام      
بـل نفسه واآلخرين ، وأن يثـق بنفسه وباآلخرين من قƅن يتعلـم ، أن يłأوأن تكون لديه فرصة 

ومة المشاكل الناجمـة  حوله ، يزيده الحب شعورا باألمن ، وقدرة على التكيف و التوافق ، ومقا   
يجابيا عن ذاته يقدرها حق قدرها ، ومن ثم يـضع           ون مفهوما إ  كŽالفشل ، ومنها يŃ   عن اإلحباط و  

    )171 -س .ب – محمد عبد المؤمن حسين( .>>مستويات عالية من الطموح  
 ال يلغي أن االهتمام بالطفل أكثر من الالزم من طرف والديه قد يƌدي به إلـى                 اكن هذ ل

   كالحماية الزائـدة وانخفاض مستوى طموحه، بسبب التربية األسرية الخاطئة  ، الفشل واإلحباط
وتجعله يعتمـد كليـا    والرضوخ لطلباته المتزايدة التي قد تفسد طباعه التدليل ،و والتساهل معه

وعلـى توافقــه    مما يعيقه على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ، أو أفراد أسرته ديهالعلى و
لسبب من األسباب فال يقدر   ،  أو ألحدهما ، وقد تتƋزم وضعيته في حالة فقدانه لوالديه ، النفسي
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    . على تحمل المسƌولية ، وال يجد من يƋخذ بيده مما يترǁ آثارا حادة علـى صـحته النفـسية                    
والخوف مـن   د تƌدي إلى خلق مشاعر االستسالم       زائدة من جانب الوالدين ق    لفƎن الحماية ا   <<

إلى الخجل  والهـروب مـن       المواقف الجديدة ، والخبرات االبتكارية و التلقائية ، مما قد يƌدي            
المواقف االجتماعية ، وعدم القدرة على مواجهة األعمال الصعبة، أو حل المـشكالت ، وهنـا                

  ) 64 : 1984ليا عبد الفتاح يكام.( >>لطموحانتوقع انخفاضا في مستوى 
ما الطفل الذي يعامل معاملة قاسية من والديه ، أو أحدهما ، والتـي يحكمهـا التفرقـة                   أ
فضيل بينهم على أساس السلوǁ ، أو الجنس ، أو الـسن ، أو           ـمساواة بين األبناء ، والت    وعدم ال 

أي سبب آخر ، أو الوقوف أمام رغباته ، وضربه باستمرار، وتهديده بالعقاب ، واتباع الضبط                
 و التقيد بهما في تصرفاته ، وإجباره        ،زامه باتباع األوامر و اجتناب النواهي       لالصارم معه ، وإ   

 و عقابه بدنيا  أو نفسيا إن خـرج عـن هـذه              ، التقيد بسلوكات محددة سلفا من الوالدين        على
 الطفل أو التلميذ بعـدم      المعايير و القيم  و األعراف األسرية ، كلها عوامل قد تƌدي إلى شعور             

ن ، فيميل إلى تبني مستويات منخفضة من الطموح ، أو قد تƌدي بـه               واالغيرة ، والعد  األمان و 
  .       لتحدي على أساس أنه سينال رضا والديه ، فيرفع من مستوى طموحه إلى ا

مكننا القول أن مستوى طموح الفرد يرتفع و ينخفض حسب ما يتلقاه من تربية أسـرية                ي
ان والود أمر ضروري في تربية      نداخل المنزل من طرف والديه وأفراد العائلة ، فالعطف والح         

فال تسيب ، وال تشدد مع الطفل  ليـستطيع التكيـف مـع            الطفل ، و الضبط كذلǁ ضروري ،        
واقعه االجتماعي ، وخاصة في عصرنا الحالي الذي تعقدت معه مهمة الوالدين فـي التربيـة                   

  ſفلم تعد تŽق      ſدم الطعام و األمن بقدر ما تŽسـس   أ دم من رعاية ، و تكوين شخصية األبناء علـى         ق
 األكثر تحررا وحريـة مـن       وخاصة مع شباب اليوم    سليمة ، و أساليب ناجعة لمجابهة الحياة ،       

  . األمس ، وهذا بفعل  أبعاد الحضارة الحديثةشباب 
ن التربية األسرية الصحيحة تساعد الطفل على النجاح في دراسته ، والرفع من مستوى              إ
كل تفـاƌل و مـرح ليـدخلوا    بوتراهم يعملون في المدرسة بكل جد و اجتهاد و    <<. طموحه  

   )71 : 1998عبد الرحمان عدس ( .>>ى قلوب آبائـهم السرور عل
   :حجم األسرة 4-2-2

تƋثر دور األسرة في التنشئة بحجمها ، فاألسرة الكبيرة العدد ال تستطيع  تقديم الرعايـة          ي
    لرعايـة الجـسمية     االواجبة لكل أفرادها ، عكس األسرة القليلة العدد و التي بƎمكانهـا تـوفير               

 سـواء كانـت ماديـة ، أو         جتماعية ألبنائها ، نظرا لقلة متطلبات التربية األسرية       الاوالنفسية  و
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و يـساعدان  ار، العطف ألبنائهم الصغعان أن يمنحا الحب والحنـان و فالوالدين يستطي معنوية ،   
   . الكبار بالتوجيه و اإلرشاد ، و يعطيان لكل فرد حقه من االهتمام ، و ال يهمـالن أي طفـل                     

 اطات نتيجة تعارض رغبات األبنـاء      الكبيرة الحجم قد يتعرض الطفل لبعض اإلحب       فاألسرة <<
و في الغالب عدم تلبية معظم حاجاتهم ، وعلى العكس من ذلǁ ، األسرة صغيرة  الحجم يكون                  

   )74 : 1994موزة المالكي .( >>والداهم منصبين بالرعاية و االهتمام بحاجات أوالدهم 
     األب مـن مـصاريـف       ه في هذا المجال ، إضافة لمـا يـوفر         فاألم تلعب دورا كبيرا    

   إنـسجاما  لة العدد تكامال و     مستلزمات المعيشة ، و بهذا ينمو الطفل نموا سليما ، كما يلعب ق            و
    الدراسة  ال  في    ـرار األطف ـرة الواحدة ، وهذا قد يƌدي إلى استم       ـاء األس ـتماسكـا بين أبن  و
. يرة الحجمكبهم الدراسي ، و ارتفاع مستوى طموحهم ، خالف األسر ال          محافظتهم على تحصيل  و

عن العالقة السلبية المتوقعة ) (Turner Ralphم1962" ترنر" و قد  أشارت بيانات جمعتها <<
بين حجم  األسرة و الطموح ، إلى أن األوالد من األسر ذات الحجم الكبير أقل احتماال أن يكون  

ـ والد األسر الصغيرة ، وأن هناǁ عالقة بين حجم األسـرة و التƋك            لديهم طموح مرتفع عن أ     د ي
  )147 -س. ب–محمد عبد المـؤمن حـسين       . ( >>النسبي على الطموح التعليمي أو المادي       

الدعم الذي يالقيه أفراد األسرة الصغيرة العدد يميل إلى التكرار لـسهولة            والثواب و ن التشجيع   إ
 تحديد مستويات عالية من الطمـوح         األطفال إلى العمل على    الحصول عليه ، مما يشجع و يدفع      

حجم ، فنادرا ما يشجع الطفل على أعماله الدراسـية           لقد يحدث العكس ألطفال األسر الكبيرة ا      و
و بالرغم من أهمية حجم األسرة كمحور        <<. فتنخفض فاعليته في الدراسة و مستوى طموحه        

  ǁ التƋثير ليس مطلقا بل نسبيا قد يختلف من أسـرة           مƌثر في مستوى طموح الفرد ، غير أن ذل        
   ) 147 -س.  ب-محمد عبد المؤمن حسين .( >>و من ثقافة إلى أخرى 

   :  جنس اإلخوة3ـ 2 ـ4
خاصة إذا كانوا من نفس الجنس ، فالذكر        ستوى طموح الطفل بجنس اإلخوة ، و       م ريتƋث 

هات ، و السلوكات ، و يكون أكثر طموحـا           الوحيد قد يتعلم من أخواته اإلناث الكثير من االتجا        
 البنت الوحيدة في مجموعة الذكور       و. راز رجولته ، عكس الطفل الذي ليس لديه أخوات          ـإلب
وحا من الطفلة التي تعيƫ مع أخواتها ، وهذا إلبراز تفوقها علـى             م قد تكون أكثر ط    - إخوة   -

 أن عينة اإلنـاث الالئـي   ).Turner, R(م1962"ترنر"وقد أظهرت نتائج دراسة  <<. إخوتها 
محمـد عبـد    .( >>لديهن إخوة كان طموحهن منخفضا عن األوالد الذين لـديهم أخ أو أكثـر               

" سـباركز "و  " ابرامـز "نفـس التفـسير أكدتـه دراسـة         و)  150-س.  ب -المؤمن حسين   
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 على أن األخوة الذين لديهم عدد كبير من األخوات << )Abrams & Others(م1985وآخرين
 وأن طموح اإلناث األكاديمي سريع التـƋثر  بـاإلخوة           ،   حوا إلى مستويات مهنية منخفضة    طم
  )151-س.  ب-محمد عبد المؤمن حسين ( .>>لذكور ا

عنى هذا أن الذكور الذين ليس لهم أخوات أكثر طموحا من الذكور الذين لديهم أخوات               م
س لها إخوة قد تكون أكثر طموحـا        تعميمه على اإلناث ، فالبنت التي لي       و نفس التفسير يمكن     

  .من البنت التي لها إخوة 
   :  استقرار األسرة4ـ2ـ4

     في مكان معين يجعلهـا أكثـر تماسـكا         رافية معينة و  ن إستقرار األسرة في منطقة جغ     إ
دين و األبناء ، أكثـر      لارتباطا بين أعضائها ، فاألسر التي تعيƫ في بيت واحد يجتمع فيه الوا            و
األفراد Ý فاآلباء في جهة واألوالد يعيـشون فـي           األسر المتفرقة المكان والمƋوى و     تباطا من ار

جهة أخرى ، فاالستقرار المكاني تتزايد معه أهداف وآمال األسـرة ، و تتوقـف علـى أثـره                  
األسـرة   ف . العالقات األسرية واالجتماعية ، و يتجاذب أعضاء األسرة نحو بعـضهم الـبعض            

 عائليـة   ومن حيـاة زوجيـة      ا يسود فيها    ميها األب و األم و األبناء و        المستقرة التي يتواجد ف   
ى تحديد مستويات عاليـة      و يسعون إل   أنفسهم،أكثر رضا على    رادها   تجعل أف  ومتفاهمة،متوافقة  

  . من الطموح
فالشخص الذي ولد و تربى في نفس البيت ، ومع نفس األصـدقاء ،  وفـي نفـس                    <<

عبـد  .( >>نسبيا من المحتمل أن يكون مستوى طموحـه عاليـا           مدينة ، و في بيئة مستقرة       لا
   )574 : 1997الرحمان سيد سليمان 

ال روحيا ، فاألم إما مطلقة ، أو متوفية ، و األب إمـا              أما األسر غير مستقرة مكانيا و      
مسافرا ، أو في تنقل دائم ، و بعض اإلخوة غير متواجدين ، وحتى في حالة وجود األبوين فƎن                   

المشاكل ، فمن الصعب على األبناء تحديـد مـستوى          طراب و ضتهما ببعضهما كثيرة اال   عالقا
استقرار األسرة من العوامل المهمة المحددة لمستوى طموح األفـراد           <<. مقبول من الطموح    

جتماعيا ، أقدر من غيرهم فـي وضـع   اديا و ابها ، فاألفراد المنحدرون من أسر مستقرة اقتص     
-س.  ب -محمد عبد المؤمن حـسين      .( >>لطموح  و الوصول إليها      مستويات مرتفعة من ا   

146 (  
  : الترتيب الميالدي للطفل في األسرة 5ـ 2ـ4

ل التي تسهم في التكوين الجسمي والنفسي واالجتمـاعي للطفـل ترتيبـه             ن بين العوام  م
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ريـة  أحـد أقطـاب نظ     )Adler" (ألفرد آدلر "و يعتبر   . الميالدي بين إخوته و قوة هذا المركز      
هذا المتغيـر، و أشـار إلـى         أول من استعمل   النفس  الفردي ،      التحليل النفسي و صاحب علم    

"      آدلـر "األسـرة ، و قـد أكـد         من المتغيرات األساسية فـي دراسـة        أهميته بƎعتباره متغيرا    
    فـي توجيـه و تكـوين شخـصية         وته عامل مهم يتدخـل     الطفـل بين إخ  على أن مركز  << 

ر الذي يحدث  بين أفراد األسرة يتƋث      اعل  ن التف إ ) 101 : 1999سهير كامل أحمد    ( .>>الطفل  
  .و المدة  الفاصلة بين اإلخوة  نس األطفال ،جببعدد األطفال في األسرة و 

يحظى بقدر كبير من االهتمام أكثر      من الشائع بين الناس أن الطفل األول ، أو األخير           و 
ول في التربية للمحاولة و الخطƋ ، نظرا لـنقص تجربـة            من إخوته ، و قد يتعرض الطفل األ       

طرابات النفسية ، و قد يƌثر علـى        ضالوالدين في تربية األطفال ، مما قد يعرضه لكثير من اال          
مستوى طموحه بالسلب أو اإليجاب ، و قد يكون الطفل األول محل تقدير كبير ألهمية وجـوده                 

 أو جاء ميالده بعد انتظار طويل Ý أما الطفل األخيـر            في العائلة ، بƎعتباره األول في األسرة ،       
 أم بنتـا ، و قـد يالقـي          داولفقد يدلل أكثر من الالزم ألنه آخر العنقود كما يقال ، سواء كان              

الطفل األول  أكثر ترددا على العيادات النفسية ذلǁ  أنه نشـƋ و والديه                <<. التجاهلاإلهمال و 
      )325 : 1986عبـاس محمـود عـوض       ( . >>األطفال  ربيةلتلم يكتسبا بعد الخبرة الالزمة      

اتكاال على والديـه   أن الطفل األول أكثر اعتمادا و( )Robert Sears" (روبرت سيزر"يعتبر و
محمـد  (.)ه أثر كبير على طموحه ، و عادة  ما يقومون برسم له الطموح المرتفـع               لمما يكون   

    )150 -س.ب -عبد المؤمن حسين 
هي حول االبن الوحيد ، و كانت       " عزامأمل عالء الدين حسن أبو    "الباحثة   قامت بها    في دراسة و

 عادة مـا يكـون      <<البنت الوحيدة في عائلتها ، و توصلت إلى أنه          محل الدراسة ، بƎعتبارها     
عاية و تنحصر فيه آمال عظيمة و توقعات ضـخمة مـن قبـل               ر اهتمام و زاإلبن الوحيد مرك  

   )75 : 1994مالكي موزة ال(. >>الوالدين 
 م ، سواء كان ذلǁ في الدراسة أو في العمل          الطفل يتƋثر بما سبقه من إخوته ، و بجنسه        ف

افسا يريـد أن يلتحـق بـه ، أو       نŽالطموح بشكل عام ، بƎعتبارهم نموذجا يقتدي به ، أو مŃ          في  أو
ي تƋثيره ف ذلǁ في صالحه ، أو في االتجاه المعاكس له ، و       د يكون قق عليه Ý فمركز الطفل      ويتف

مهم في نوع اإلثارة التـي      المركز الذي يحتله الطفل في أسرته عامل         <<.على مستوى طموحه  
يظفر بها من ذويه ، فالبكر يحظى بƋكبر نسبة من تشجيع األهل له ، و تحفيز طموحه ، و يليه                    

ال و اإلحباط    في غيرذلǁ ، أي بين المنزلتين فهم بين االعتد         ن، أما الذين يتوزعو   غراالبن األص 
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    تƋثر طموح الطفل بمن حوله من إخوة        ي )76 : 1991جليل وديع شكور    .( >>في إثارة األهل    
 والوالدين ، و مايتالقاه منهم من تشجيع و توجيه ، فقد يكون الطفل ذكرا و بقية اإلخـوة إناثـا                     

 ، أو بعد ذكور أو      أخت و خأو قد يحصل العكس ، و قد يكون الطفل الثاني ، أو الثالث ،  بعد أ                
إن األوضاع الحقيقيـة    << .للطفل لها أثر على مستوى طموحه       إناث ، هذه  المراكز المختلفة       

محمـد  ( .>>تعزز طموحا مرتفعا لفرد آخر       بين الفرد و إخوته ، و الصفات الحقيقية لهم ، قد          
   )150  : -س . ب-عبد المؤمن حسين 

  :دين المستوى التعليمي و المهني للوال 6 -4-2
 بالغا علـى طمـوح األبنـاء        تƋثيرǔباء واألمهات يƌثر    لن المستوى التعليمي والمهني     إ

إلى تقليد األبوين  فـي مـا        رة يسعى الطفل    الحالة األخي بطريقة مقصودة ، أوعفوية ، ففي هذه        
 لزمه عليهمـا   تنشاطات ،   رفات ، و ما يقومون به من أعمال و        تصيصدر منهما من سلوكات و    

يقلـد و يحـاكي      الطفل   أغلب األحيان المهنة التي يمارسها ، و بطبيعة الحال        ب في   أوعلى األ 
اǁ و اتصال مباشر معهما ، فالطفل يرى والديه ، أو أحدهما             إذا كان في احتك   والديه ، و خاصة     

قد يعجـز عنه هو في الوصول إليه ، و بذلǁ يحاول            ني  وصـل إلى مستـوى تعليمي و مه     قد  
ياراته الدراسية الحاليـة ، أو      ختاا عند   و آراءه  إرشـاداتهما   والتƋثر  بنصائحهما    تقليدهما ، و    
   و الحيـاة  للواقـع نما يفعل ذلǁ انطالقا من اعتقاده أن الوالدين يملكان نظرة دقيقة    المستقبلية ، إ  

العكس ، و ينفر    قد يحدث   و. حيثيات المستقبل   ولهما من الخبرة والحكمة ما يجعلهما  يتوقعان         
لة اطالعه عليها ، أو لتدني و ضعيتها االجتماعيـة ، أو            قلدهما  الطفل من مهنة والديه ، أو أح      

 صعوبتها ، أو لما تتطلبه من جهـد        ل منها و ترهيبه من االلتحاق بها        المالية ، أو لتخويف والديه    
م 1971" ليفـي لوبوايـه    "و يشير     . و غيرها من األسباب التي يبرر بها للطفل االبتعاد عنها           

)Claude Levey Leboyer(  >>  ي الحقيقة  نرى وراثة مهنية ، إذ كل فـرد يفـضل   فإننا
مهنة  شبيهه بمهنة أبيه  و بهذا كان الربط قويا بين المـستوى االجتمـاعي لـǖب ، و بـين                      

  )78 :1991جليل وديع شكور ( .>>طموحات األبناء  
 ƌثرن على طموحات أبنائهم بطريقة مقصودة      ولياء ي األأما في الحالة األولى فƎن بعض        

أنهم يـرون  أن األوالد      ي حالة   بنائهم ، إما بالدعم و التعزيز ، ف       أو تتجلى في توجيههم لطموح      
 ولـة  سلكوا طموحا مقبوال في نظرهم ، أو بالتعـديل عندما يتبنى األبناء طموحـات غيـر مقب               

        ǘالكـريم  أو المكانـة            لسبب بسيط أن هذا الطموح سوف ال يجلـب ل ƫبن أو البنـت العـي
دي الطموح صعب  المنال ، و يƌ       المرتفع ، أو أن هذا       لياالجتماعية المرموقة ، أو الدخل الما     
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من المشاكل ، و يكفي هذا الطفل أن يتابع طريقـة والديـه ، أو               بصاحبه إلى الفشل ، و الكثير       
م 1967" يــسـتيود دافيـــ"و" ريتــشارد هـــبرج"وصــل كــل مــن تو قــد . إخوتــه 

)Rehberg ,R.,& Westhy D,( أن للتعليم الوالدي  و المهنية الوالدية ، إرتباطـا    <<:  إلى
 % 24إيجـابيا بالطمـوحات األكـاديمية ، أو بمستوى  التطلع التعليمي  لǖبناء ، فقد عبـر         

 عبـد المـؤمن   محمد.(>>تƋهل جامعيا   طموح تعليمي عندما كان األب قد        من أفراد العينة عن   
  )148 -س. ب-حسين 
 تقدير و رضـا مـن       إعجاب و األمهات قد تكون محل     اء و ارسها اآلب مالمهن التي ي  ن  إ
 و بالتالي يتحـدد  أحدهما، أو الوالدين، فيريد هƌالء ممارسة المهنة التي يمارسها    األبناء،طرف  
م علـى طمـوح     الوضع المهني لـǖب واأل    يƌثر   << .وى طموحهم في هذه المهنة ال غير      مست

محمد ( .>>أعمال بدنية    في اء في مهن  نصف مهارية أو      آلبامن أبناء   % 47األبناء فقد طمح    
  )149 -س. ب-عبد المؤمن حسين 

ن المستوى المهني المرتفع للوالدين يجعلهما يحافظان عليه بواسطة نقلـه فـي شـكل               إ
   .نيالمه و حثهم على تجسيده في مسارهم الدراسي و ألوالدهم،طموحات 

عوا بƋبنـائهم   ففيحاولون أن يد  أما اآلباء أصحاب المستوى المهني المنخفض أوالمتوسط        
لطفل سلوكا مهنيـا مغـايرا      ليكونوا أفضل منهم تعليميا و مهنيا ، و كنتيجة نهائية لذلǁ يسلǁ ا            

هذا تعبيرا عن عدم رضـاه      هنية مختلفة عن طموحات األهل ، و      طموحات م لوالديه ، و يتبنى     
    يتبعون طرقا أخرى ، و يطمحون فـي مهـن أخـرى             ل األبناء   ية أسرته ، مما يجع    عن وضع 

  .يسمون بطموحاتهم تعويضا عن مهنة الوالدين و
هذا المستوى مـن      نستطيع أن نسقط ذلǁ على المستوى التعليمي للوالدين ، فما يوفره           و

المهني ، و ما يقـوم بـه        م  بن ، و يجعله أكثر اطالعا و معرفة بالعال        معارف ومزايا لال  وثقافة  
و ثناء ألبنائهم ، و متابعتهم المستمرة لهم ، كل ذلـǁ يثيـر              الوالدين المثقفين من تشجيع ومدح      

لمهنيـة ، كمـا أن      ايرفع مستوى طموحهم ، و يوسع آفـاقهم الدراسـية و             ، و    فيهم دافعيتهم 
      łهل يǖالمستوى التعليمي المنخفض أو المنعدم لŃء ، نظـرا لمحدوديـة      د من طموحات األبنـا    ح

معارف و معلومات الوالدين حول مختلف القضايا التعليمية والمهنية ، مما يكون له أثر علـى                 
    المهنيـة   ومستوى طموح األبناء الذين ال يجدون مجاال واسـعا مـن االختيـارات الدراسـية                

  .أو اثنين لجهلهم ببقية المهن  ، يضطرون للطموح في مهنة واحدةو
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  :الوالدينطموح األهل أو  4-2-7
ة  إن األطفال شديدي التعلق بƋوليائهم ، ويحاولون االعتماد عليهم في أمور كثيرة وعديـد             

لطوعي  يتمثل    امن بينها قبول طموحاتهم ، سواء كان هذا القبول طوعا ، أو كرها ، فالقبول                و
اإلطـار الـذي    السير في   يذ  و  بناء إال التنف  في أن طموح األبناء يرسمه أوليائهم ، و ما على األ          

حدد لهم سلفـا من أهلهم ، أما قبول طموح األهل  باإلكراه ، فيتم  ذلǁ  بدفع الطفل للتفكير في              
و يحرصون  بها ،   ر  بنهم أجد ، و يرغبون فيها هم ، و يرون أن ا         دراسة ما ، أو مهنة يحبونها       

إن مـستوى    << .  ن كبيـرا  على غرسها في مخيلته إن كان صغيرا ، أو االلتحاق بها إن كـا             
  اإلحرى بتعامل األهل مـع األبنـاء         الطموح لدى الطفل  يتƋثر  إلى درجة كبيرة باألهل ، أو ب            

    )74 : 1991ديع شكور جليل و( .>>و خاصة  خالل فترة  الطفولة  
 وضعية آبائهم و أمهاتهم األقـرب       نفالتالميذ عندما يفكرون في طموحات مستقبلية يرو       
بƎتباع طموحهم الدراسي الـذي      و ذلǁ    أهله، فيرى التلميذ أن من واجبه الخضوع لرأي         إليهم،

ـ    <<.م في الحيـاة   ، نظرا لخبرته  النسبة له النموذج الذي يقتدى به     ، فهم ب  يحددونه له  ل وقـد يقب
معلومات المهنية لديهم ، و لعجـزهم       لو يرشدونهم ،  لعدم توافر ا      الشبان أن يختاروا لهم األباء      

دير مستقبل المهنة المختارة بالنسبة لهم ، و ألنهم درجوا على أن يتقبلوا توجيهات وآراء               عن تق 
 إن هـذا    )346 : 1984كمال دسوقي   (. >>آبائهم بƎعتبار أنهم أكثر تجربة وأدرى بالمصلحة        

  ياتهم المستقـبلية حالطموح الجاهز أو التابع الذي يوفره األهل ألبنائهم ، ويرونه مناسبا لهم في              
    و هناǁ من اآلبـاء      <<.ارهم الدراسي و المهني      و يتبنونه في مس    ،يجعل األبناء يستسلموا له     

حتى على جزئيات سلوǁ الطفل ، غير تاركين لـه مجـاال         واألمهات من يعمدون إلى السيطرة      
يوسـف  .(>> بنفـسه    وفيه لنفسه   من ثم فƎنهم ال يتركون له مجاال يختار       و ،   يتحرǁ في نطاقه  

  )143 -س. ب- )أ(ل أسعدميخائي
ا ، و يقرروا فـي المـسائل         واكتمال نضج أبنائهم ليختار   يستند اآلباء في ذلǁ إلى عدم        

ذلǁ بƎجبارهم  آلباء يخططون مستقبل أبنائهم ، و     الهامة التي تخص حياتهم المستقبلية ، فبعض ا       
نه لهم ، و سبب عين ، يختاروعلى االلتحاق بمعهد ، أو كلية ، أو تخصص دراسي ، أو مهني م      

 هم في االلتحاق بها   شلالدراسة ، أو التعلق بها ، أو لتعويض ف        ذلǁ ألنهم يحبون تلǁ المهنة ، أو        
األبناء ، و ذلǁ أن     الدين دورا خطيرا في زيادة طموح       و في هذا الصدد قد يلعب طموح الو        <<

و مـن    ،   نسبة  لهم  في تحقيق أهداف هامة بال    ل الشديد   للفشبعض اآلباء قد تعرضوا في حياتهم       
 Ńثم يłع         ǁيـوفرون لهـم الوسـائل       و  ، وضون عنها بتحقيقها في أبنائهم ، فيدفعونهم دفعا إلى ذل
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   )22 : 1984كاميليا عبد الفتاح ( .>>المختلفة ما يوصلهم إليها 
و هناǁ بعض اآلباء من يريد من أبناءه مواصلة مشوارهم الدراسي والمهني ، واتبـاع                

في األخير للمحافظة علـى      نظرهم جلـب لهم الكثير من المزايا ، و يƌدي           طموحهم ، ألنه في   
الزائـد هـو حـب      بما كان بسب طموح اآلباء      ر أو   <<. االجتماعية ، والمالية للعائلة   المكانة  

 أو حرمان أحد اآلباء من مواصلة       مستوى راق،  إلى   بغيـة الوصول  أو   األسرة،المحافظة على   
   )12 : 1994زكريا الشربيني (.>> األماني المكبوتةيق  أو الرغبة في تحقالتعليم،
في حاالت أخرى قد يشعر التلميذ بالخوف من عقاب والديه إن خالفهم فـي طمـوحهم                و

النضج الكافي في بناء ر والمقاومة ، والراسي ، فيضطر إلى تقليدهم ، ألنه ال يملǁ قوة التغيي     دال
Žن اآلخرين ، وما عليه إال اإلنـسجام مـع          ل ع كوين مستوى طموح دراسي خاص به و مستق       وت

  .مسايرته باالستجابة لهم كرها ، وهو بذلǁ يحافظ على آراء األهل  وتقاليد العائلةطموحهم و
أن طموح الوالدين   <<.)تطور المراهقة   ( في كتابها   ) Hurlock(م1967" هيرلوǁ"ترىو
وح المنخفض قد يدفعان أبنائهما     هام في تحديد مستوى طموح األبناء ، فالوالدين ذوا الطم         له دور 

. >>إلى خفض طموحهم خوفا من تعرضهم للفشل ، وخوفا من مشاكل هم فـي غنـى عنهـا                   
 أن الوالدين ذوي االتجاهات األنانيـة       <<وتضيف  ) 152-س. ب -محمد عبد المؤمن حسين     (
محمـد عبـد المـؤمن      .( >>غبان من أبنائهما رفع مستوى طموحهم كتعويض عن فشلهما          ري

  )152-س. ب-ن حسي
 علـم الـنفس   ( فـي كتابهمـا     " محمد علي القطـان   "و  " مصطفى فهمي "يرى كل من    و

  :أن من أسباب هذا الطموح الزائد من الوالدين واألهل مايلي  )االجتماعي 
رة أبنائها س فحبا في المحافظة على هذا الماضي تدفع األ   وعريق، أن يكون لǖسرة تاريƣ قديم       -

 وذلǁ بغية الوصول إلى المستوى الالئـق والمكانـة          لقدراتهم،ون مراعاة   إلى الجد واالجتهاد د   
  .المرموقة والمركز العالي لǖسرة

-     Ńمن األباء من ح ǁـ            هنا أو ة  رم من مواصلة تعليمه في الكليات الجامعية ، أو المدارس الثانوي
هم إلى المـدارس    لذي يكون له من األبناء من يرسل      االمدارس اإلعدادية ، وهو بذلǁ يحلم باليوم        
  .ويعطيهم الفرصة لمواصلة التعليم الجامعي 

 عن طريق هذا السلوǁ يعبر اآلباء عن رغباتهم المكبوتة وأمانيهم المدفونة التي تنتظر مـن                -
الء اآلباء  ƌ و بمعنى آخر فƎن ه     ألنفسهم،يƋخذ بها فهم يحققون في أبنائهم ما لم يحققون           يحييها و 

 -س. ب –مصطفى فهمي ومحمد علي القطان      .(  أبنائهم على   يسقطون طموحهم غير المحقق   
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173(   
العالقة بـين   (م في دراستها المعنونة بـ      1991" أمال محمد بدوي  "قد توصلت الباحثة    و

إلى وجود عالقة ارتباطية بين الوالدين ومستوى        ()الوالدين وأثرها على مستوى طموح األطفال     
 إن مستوى طموح الفرد يتحدد في سنوات        )307  :1999سهير كامل أحمد  (  ،)طموح األطفال 

مبكرة من حياة الطفل عندما يلجƋ الوالدين إلى تكوين صورة مبدئية لمستوى طموح أبنائهم ، أو                
جليل "جتماعي ، وهذا ما يƌكده أن يكون عليه مستقبلهم الدراسي والمهني ، أو حتى اال    ما ينبغي   
م يركزون على هذه األمور، ويثيرون ذلǁ في نفوس         من أن اآلباء في تعاملهم مع أبنائه      " شكور
يكفي األب مثال أن يقول     << :  في ذلǁ أنه     "جليل شكور "م بالتشجيع  والتركيز ، و يقول        لهأطفا

ارته مـع   لولده منذ الصغر إنه سيصبح في المستقبل طبيبا ، وأن يحبب إليه هذه المهنة عند زي               
جتماعي ، وحاجة الناس إليه ، ويبين له أثاث مكتبـه           الهذا الولد لعيادة الطبيب ، فيبين مركزه ا       

يوضح له كل تبعات هذه المهنة ، أو أية مهنة تـشابهها ، ويكفـي ذلـǁ                  الفخم ، و مدخوله و    
طموح الوالدين  ف  )74 : 1991جليل وديع شكور    (. >>لترتسم في مخيلة الطفل معالم الطموح     

 ومن ثم على مستوى طموحه ، الـذي  ،واألهل عنصر هام وأساسي في تشكيل شخصية الطفل         
ثنـين معـا     ألن األب و األم أو اال       <<يرتفع أو ينخفض تبعا لهذا األثر الصادر عن الوالدين          

عبد المنعم الحفني   .(>>يرفعـان مستوى الطـموح عنده و يزكيـان فيه أن يكون  ما يريدانه             
1995 : 211(  
ه ال شǁ أنه يرجع      أو ما يرغبون في    ن حرص اآلباء على تشكيل طموحات مماثلة لهم ،        إ

األب الذي يعمل محاميا ، أو طبيبا       ف. جتماعي واالقتصادي والتعليمي للوالدين     إلى المستوى اال  
أبناءه اختيارا آخر يخالف ما يفكر فيه هو شخصيا ، ونفـس             أو مهندسا ، ال يرضى بƋن يختار      

أبناءه إلى ما يتمناه ، وال يرضـى        الرƌية يراها األب الذي يمارس عمال بسيطا يريد أن يصل           
الوالدين مصدرا  ف. لهم بواقعه المعيƫ ، ويقدم لهم الدعم الالزم لبلوƷ األهداف التي رسمها لهم              

األعلى الـذي  ، والمثل كونهم النموذج الذي يقتدي به  أساسيا في مستوى طموح األبناء من حيث      
  .يجب السير على خطاهم

ار أهمية العالقات األسرية وطموحات الوالدين فـي        لقد توصلت عدة دراسات إلى إبر     و
  :هي والدراسات لǖبناء،تƋثيرهما على مستوى الطموح األكاديمي 

" البوفنينز"م، دراسة 1963" ويشينج"م، دراسة 1960" بروديا"م ، دراسة 1953" كاهل"دراسة  [
ـ   .(]م  1979" أنوفـدو "م ، دراسة    1979" بوكتوبا"م ، دراسة    1975  -ي إبـراهيم  إبـراهيم عل
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  )573 -س.ب
  : العوامل المدرسية-4-3 
  : البيئة المدرسية-4-3-1

جتماعية الثقـافية بعد األسرة التي تتكفـل بالطفل ، وتـƌثر          عتبر المدرسة المƌسسة اال   ت
ما تحدد مواقفه   كفي سلوكه خالل تفاعله مع زمالئه و آساتذته و مسƌوليه و األشياء األخرى ،               

 االجتماعية ، وتعمل على إعداده لمختلف األدوار االجتماعية التي يمكن           إزاء مختلف المعاييـر  
.      أن يضطلع بها مستقبال عندما يصل إلـى مرحلـة الرشـد ، و يخـوض معتـرǁ الحيـاة                     

جتمـاعي  ة الصناعية التي خلقها التطور اال     من المسائل المعروفة أن المدرسة هي تلǁ البيئ       << 
 عبـد (.>>يصبح بعد ذلǁ معدا إعدادا صالحا للحيـاة االجتماعيـة           مر فيها الطفل بحيث     يلكي  

عليم األطفـال والطـالب األخـالق        على ت وتعمل المدرسة   ) 203 -س.ب -العزيز القوصي   
قنهم العلم والمعرفة   لŽالواجبات و المحافظة على القيم ، وتſ      والتعاون والتعاطف واالحترام وانجاز     

  .لمستقبليةاجتماعية هنية واالليواجهوا بها حياتهم المالمتجددة 
هو تدريب التالميـذ علـى      أن هدف المدرسة     << ) :J-Dewey" (جون ديوي "يرى  و
تضطلع المدرسة  )21 : 1994محمد أيوب شحيمي( . >>جتماعية المشتركة التعاونية الحياة اال

ـ        صية الطفل ومواصلة رعايته نفسيا وا     بتنمية شخ  مـع  ق  جتماعيا و دراسيا و روحيا ، بما يتف
لمواقف الحياتية ، والتكيف مـع مختلـف        اوالقادر على التفاعل مع     ميوله و انفعاالته و قدراته      

     المشكالت االجتماعية التي قد يتعرض لهـا مـستقبال ، و يـساهم فـي التنميـة االجتماعيـة                   
  .االقتصادية للمجتمع و
     سـعيد جاسـم األسـدي   ( . >>الدإن الذي يدير المدرسة يدير مستقبل الب    <<  ":بسمارǁ"قول  ي

  )137 : 2003و مروان عبد المجيد إبراهيم 
 العشرين  نقضي الطفل ثلث حياته األولى في المدرسة فمن السن السادس إلى نهاية الس            ي

من عمره ، كلها مراحل يقضيها الطفل بالمدرسة ، ففي كل سنة يقضي الطالب حوالي تـسعة                 
ـر سبتمـبر إلى غايـة نهاية شهر جـوان بمعـدل سـبع            أشهر في المدرسة ابتـداء من شه     

  .ساعات في اليوم 
ل حتعد البيئة المدرسية مصدرا لǘشعاع التعليمي والثقافي للطالب ، فƎنها مرت بعدة مرا            

 العمـل   <<:حتى وصلت إلى شكلها الحالي ، أو ما يعرف بالمدرسة الحديثة ، والتي تهدف إلى              
ه من جميع نواحيها ، فالتربية الناجحة في الوقت الحاضرال          على تربية الطفل و تكوين شخصيت     
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تقتصر مهمتها على تزويد التلميذ بالمعارف و المعلومات ، بل هي مسƌولة كل المسƌولية على               
االنفعـالي ، باإلضـافة إلـى العنايـة         درة على حسن التوافق االجتماعي و     يذ الق لمأن يحقق الت  

وكƋنها بذلǁ تعدل من القالب       )150 -س. ب –دان  محمد مصطفى زي  (. >>بالتحصيل العلمي   
الذي صاغته األسرة لشخصية الطفل لكن هذه المهمة النبيلة قد تكون مـستحيلة فـي عـصرنا                 

مع تلǁ السائدة فـي      إن شبابنا في مدارسه يتعرض لمعايير متضاربة قد تتعارض         << .الحالي
ن تكون وسيلة إلرضاء الحاجات النفـسية       ، كما أن مدارسنا اليوم بƋعدادها الكبيرة تبعد أ        بيوتهم

هـذا فالمدرسـة بيئـة      على  و ) 347 :1986عباس محمود عوض    ( .>>األساسية لتالميذها   
 فالتربية تلعب دورا هاما وأساسيا في تكوين شخصية التلميذ أو الطالـب فـي               وتربوية،تعليمية  

المدرسـة هـي األداة    << .والمعرفـة  و التعلم يضمن له قدرا من العلـم        سلوكه،تحديد أنماط   
 سـعيد (.>>الرسمية للتربية والتعليم وقد أوجدتها المجتمعات قصدا نظرا لتطور الحياة وتعقدها            

  )136: 2003جاسم األسدي و مروان عبد المجيد إبراهيم 
، و الهدف األساسي من إيجاد المدرسة       يصبح الطفل محور عملية التربية والتعليم      بهذا   و

طوال اليوم حيـث      تواجد اآلباء أمام أبنائهم    <<لدين في التربية نظرا لعدم      التي قامت مقام الوا   
جاسم األسدي و مروان عبـد المجيـد إبـراهيم           سعيد(.>>أخذتهم أعمالهم بعيدا عن منازلهم      

2003 :136(  
تبر التلميذ المدرسة مركز العالم الذي يعيƫ فيه خارج األسرة لفترة           عńمن هذه الرƌى يł   و 

  . مانقدين من الزقد تزيد عن ع
ربية التي تالقها فـي مدرسـته       ت، و نوع ال   لطالب يتحدد حسب البيئة المدرسية    مستوى طموح ا  ف
  :يليهذه المرحلة ما  ، فمن أهم أهدافلمرحلة الثانويةاخاصة في و

ـ تعليم الطالب كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة للوصول إلى هذا الهدف ، فالمدرسة مطالبة               
دريب الطالب على ممارسة التفكير و الحرية في        ة تعليمية تربوية واسعة المجال لت     بƋن تكون بيئ  

أن تقـع عليه أعينهم من خبرات ومن تلǁ البدائل الكثيرة ، و           يـرونه مناسبا لهم مما   اختيار ما 
  )Ɔ1989: 93مال أحمد يعقوب   (.القسـر فيشعـر باالغتراب بدل الطموحروه على ال يجب

في المدرسة التقليدية نحوالتلميذ المجرد دون مراعاة لطابع أو أمزجـة            ه يتجه التعلم بدور و<<  
   )64: 1965صقرمحمد جمال (.>>آماله في المستقبل و مطامحهألفراد ، و حياة كل فرد وا

 أجل ضمان حسن تنشئة الناشƐ منذ مرحلـة الطفولـة            <<:ربية الحديثة تعمل من     تال ف
قـدراته و استعـداداته و إمكانــاته و ميولـه  و رغبــاته               المبكرة حتى نهاية العمر وفقا ل     
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  )32: 1998لطفي بركات أحمد . (>>وطموحاته 
    ر على سـلوǁ التالميـذ      يوالمناخ السائد في البيئة المدرسية يعمل كقوة رئيسية في التƋث         

ـ              لعوالطالب  و   ة  ى مستوى طموحهم ، فالتلميذ الذي يحترم زمالئه و يوثق معهم عالقـات طيب
    ء ، و كـذا يحتـرم مدرسـيه          ااإلخالص و الوف  يتمتع باحترامهم وتقديرهم ويحمل لهم مشاعر     و
دير و ينضبط وفق القوانين المدرسية الداخلية ، و يحمل آلساتذته مشاعر الحب والتق             مديريه ، و
لتفاعل اوعالقات تتسم ب  شجيع ، و مجاال أوسع من الحرية         التفاهم و الت   هيجد جوا تربويا يسود   و

بين جميع المتواجدين بالمدرسة Ý هƌالء الطالب أكثر رضـا عـن            االجتماعي اإليجابي بينه و     
مدرستهم ، و أرفع مستوى طموحا من زمالئهم الذين يدرسون في بيئة مدرسية ذات الـضبط                

  . الشديد والمغلق 
ررات زنة بين ما تعطيه كمق    ا المدرسة في خلق شخصيات متوافقة البد المو       حو لنجا  <<

ـ              واجبات   و آراءه ، أي الموازنـة بـين       ه  و تحصيل ، و بين ما يطيق التالميذ تقبلـه ، و تمثل
ألن في عدم توازن    التحصيل الدراسي و مستوى الطموح      القدرات ، و بين مستوى      ررات و المق

ـ      الهدف المنشود مع الوسيلة    ا لهمته و يƌديـان بـه إلـى         طالمƌدية إليه تعجيزا للدارس و تثبي
  )345 : 1984كمال دسوقي .(>>ل لفشـا

فمن بين المشكـالت التي يمكن سيـادتها في المناخ التعليمي ، القلق التحصيلي لدى              ( 
الطالب و عدم الرضا عن الدراسة ، أو االتجاهات السلبية تجاه المƌسسة التعليمية ، و نقـص                 

حميـد عبـد اللطيـف      مدحت عبد ال  .()شكل ال يتناسب و قدرات الطالب       بالطموح ، أو زيادته     
1990 :120(  

اعت أن تعتبر الطفل عضو     موهوبة ، إذا استط   تستطيع المدرسة خلق أجيال طموحة و     و 
 أسرته األهلية و هي المنزل ، و أسرته العلمية و هي المدرسة و البـد مـن                  <<: نفي أسرتي 

  ) 351: 1993محمد عطية األبراشي .(>>اتصالهما إحداهما باألخرى إتصاال وثيقا 
الطـالب ، فينبغـي أن      تربوية تستقطب ماليين التالميذ و    ة  يعتبار المدرسة بيئة تعليم   ابو

           Ý الء الطالب ما يشبع رغباتهم و ميولهمƌكما يجب مساعدة المـتعلم علـى أن         <<يجد فيها ه 
)      178: 1997عبـد الرحمـان العيـسوي       (. >>يحدد مستويات طموحة بحيث يمكن إشباعها       

 نجـو "كما يقـول    وفرعليه من مناهج و مقررات ووسائل و      لقيام بذلǁ لما تت   بƎمكان المدرسة ا  و
 إن بƎمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع إلى حد معين و هذا عمل تعجز عنـه                 <<" : ديوي

: 2003سعيد جاسم األسدي و مروان عبد المجيد إبراهيم         .(>>المƌسسات االجتماعية األخرى    
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137(  
    :شخصية المدرس - 3-2- 4

   المدرسة  س حيث يقضي التلميذ ثلثي وقته فيتفاعل المعلم مع المتعلم في قاعة الدري
ماهية هذا اإلتصال ا البعض ، وملمدة ثالثة عشر سنة ، فاإلثنان في اتصال دائم مع بعضهو

إلحداث التغيرات المرغوبة في المتعلم سواء كان ذلǁ تعلم معرفة <<  :الذي يقوم به المعلم هو
أحمد بن .(>>  ، و عمر قدرة التالميذ كتساب اتجاه بغض النظر عن هدف التعلما  أو أو مهارة

 الدراسة لما المسير للموقف التعليمي داخل حجرةفالمعلم هوالمسيطر و  )01: 1992دانية 
المشكل التجاهاتهم هوالمحرǁ لدوافع التالميذ ، و و<<.التالميذ  على ونفوذ من سلطة يتميز به

 )13  :2000أبوعميرة حسن شحاتة و محباب ( .>>ليب التدريس المتنوعة عن طريق أسا
    التشكيل و التƋثير على شخصية المتعلم بما يتصف به من صفات  فالمعلم صاحب التغيير و

االنخفاض حسب مميزات وصفات بناء على ذلǁ يتحدد مستوى طموح التالميذ بين االرتفاع وو
 والخلقية الثقافية،المصدرالذي يستمد منه الطفل النواحي  وهوالنموذج فالمدرس<< . مدرس كل

  )149:  -س. ب–محمد مصطفى زيدان (.>>التي تساعده على أن يسلǁ سلوكا سويا
رفي فالتلميذ يقلد أستاذه بƎعتباره رائد ، و يحاكيه في كثير من التصرفات ، و يمتد هذا األث

درس يتصف بصفات المدرس الناجح فƎنه بال شǁ فƎذا كان الم . حياة التلميذ المستقبلية توجيه
، أما إذا كان يتصف بصفات المدرس الفاشل فƎن تالمذته يمتلكون  يرتفع مستوى طموح تالمذته

 القادر على تفجير ملكات الخلق و اإلبداع عند <<فالمعلم هو الوحيد . مستوى طموح منخفض 
 يتواجد مع مجموعة كبيرة من التالميذ فالمعلم) 33 : 1994مجدي عزيز إبراهيم (.>>تالميذه 

السلوكية ، فعليه أن يميز بين التلميذ المبدع ات والصفات الشخصية ويختلفون في كثير من السم
رعاية الكافية من إرشاد التلميذ المنعزل ، و يقدم لكل حالة الالمتمرد وو التلميذ الطموح والتلميذ 

 ال شǁ <<.ي الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعيةلتنمو نموا سليما من جميع النواحو توجيه 
 التلميذ الغبي المغلق الذي ال  كما يقابلالقوي،أن المعلم يقابل التلميذ الجاد المجتهد ذا االستعداد 

فعلى المربي أن يشجع التالميذ على المبادرة ) 128: 1985محمد البسيوني (.>>طموح عنده 
لعملية  مةاالتجاهات اإليجابية الداع، و ينمي فيهم المهارات والذاتي الفردية ، و االستقالل 

والتسامح ، وغيرها من الصفات الواجب توفرها  االحترام، ويعاملهم معاملة أساسها الود والتعلم
في المدرس ، ألنه محور اهتمام و قدوة و مالحظة التالميذ ، و هذا قد يغرس في نفوس الناشئة 

الثقة بالنفس في الطالب   بث األمل و الرجاء و<< بـم مطالب فالمعل. مستوى طموح عال 
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التعمير التي كلف بها اإلنسان أن مهمة البناء و و اليƋس،مƌكدا بذلǁ أنه ال استمرار للحياة مع 
 ) 24 :2000حسن شحاتة و محباب أبوعميرة ( .>>األمل الدائماƌل المستمر وتتطلب التف

جتماعية  الطفل على الخضوع للمƌثرات اال <<نشئونعلى أن هناǁ بعض المربين الذين ي
يشجعون المبادرة الفردية لديه ، إنما يعرض ذلǁ الطفل التخاذ مواقف  الخارجية ، و ال

فدور المربي أن يشجع التالميذ  )142 :-س. ب-) أ(يوسف ميخائيل أسعد( .>>متناقضة 
 التفكيرالستطالع والخيال وعلى امتالǁ بعض السمات الشخصية كاالتزان االنفعالي وحب ا

ب نموه ، فكثيرا ما يتƋثر طالſمłقدراته و و ههذا في ضوء حاجات المتعلم ، و إمكانيتالطموح  وو
التالميذ بممارسات و سلوǁ المعلم ، و تنشƋ عندهم بعض الطموحات غير الواقعية نتيجة 

س تثبيت تلǁ السمات  فينبغي على المدر،األسرية االجتماعية ولظروف تمدرسهم المدرسية و
اإليجابية من خالل تشجيع التالميذ على أن يعبروا على طموحاتهم و حاجاتهم ، و بالتالي إشباع 

Ƹ في شخصية التلميذ ذات التƋثير البال فشخصية المدرس من العوامل الهامة <<. تلǁ الحاجات 
تƋثير فعال عند الطفل  الشخص الثاني المهم بعد األب الذي يكون له وخارجه ، فهو داخل الفصل

كما أن الطفل يحاول أن يتواجد ال شعوريا مع المدرس ، و يتفق الجميع تقريبا على قبول فكرة 
łأن المدرس بسلوكه يعتبر نموذجا يƅقŽس. ب-) أ(ديوسف ميخائيل أسع( . >>دى به الطفل ت - 

تقديمه  طريقةي  فرسه ، و يطمح أن يكون مثلهدłعلى هذا النحو يتعلق التلميذ بمŃو  )142:
و بتعاقب سنوات الدراسة يرتسم للتلميذ مستوى  ،رس ، و في صوته ، و في معلوماتهللد

و يستطيع التلميذ أن .  طموحه تدريجيا حتى يصل إلى نهايته مع انتهاءه من المرحلة الثانوية
ونها أول يتحقق له مستوى طموح عال إذا بقيت صورة المعلم المثالية باقية في ذاكرته كما ك

  . مرة على معلمه ، مهما تغير المعلمين و تغيرت سلوكاتهم  و صفاتهم اإليجابية منها و السلبية 
  ) : التنافس الدراسي( المنافسة  - 3-3- 4

  "شابلن" ، فيعرفها  حياة األفراد والجماعات يعية تسودـوطب تعتبر المنافسة ظاهرة عادية
)Chaplin : (>>ازع بين طرفين  المنافسة هي عملية تن ) فردين أو جماعتين ( Ʒحول بلو

  )80: 1984توفيق مرعي وأحمد بلقيس .(>>نفس الهدف أو الغاية 
و المنافسة هي من بين أربع عمليات أو مظاهر التفاعل االجتماعي ، وبما أن المنافسة تعد ميزة 

ديد الذي غالبا ما يتصف بها جميع الناس ، فهي تتخذ عدة أشكاال مختلفة ، منها التنافس الش
  . يƌدي إلى البغضاء ، ثم الحرب ، و هو شكل حاد و عنيف و عدائي 

    ، وهذا ما يالحظ في المباريات والمسابقات الرياضيةهادƏو وقد يكون التنافس شريفا
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التفوق  هو الهدف األساسي ن أن تسود داخل حجرة الدراسة حيث، كما يمكالعلميةالثقافية وو
  .  القضاء عليهمعلى اآلخرين، ال

فالمنافسة من أكثر األمور انتشارا في قاعة الدرس ، فهي شكل من أشكال التفاعل بين 
 إن المنافسة في <<نفس الموضوعات و نفس األهداف شخصين أو أكثر على نفس األشياء و

حسن شحاتة و محباب .( >>الحصول على الدرجات العليا صورة واضحة في قاعة الدرس 
    ) 58 :2000أبوعميرة 
الجوŇ السائد بين التالميذ داخل حجرة الدراسة من أهم العوامل المساعدة على فهم عملية و يعتبر

  . التعلم ، و على سلوǁ المتعلم ، و على أداء المعلم 
 على بقية وتتضح المنافسة في سعي كل تلميذ في الحصول على نقاط كبيرة للتفوق

     يشعر بلذة النصر اآلخرين ، و من التقديرجيع وليحضى بالتشزمالءه في قاعة الدرس 
 من الشائع في المجتمع الحديث أن اإلنسان يزيد من مقدار الجهد المبذول حينما <<. و التفوق 

     و حينما يحصل  االجتماعي، و حينما يعرف أنه سيحصل على التقدير غيره،يتنافس مع 
  )237 : 1997 عبد القادر كراجة(.>>و ينجز

فƋثر المنافسة بين التالميذ كبير في تحديد مستوى طموحهم من حيث أنها تدفع بالمتعلم 
وهذه  افسيللرفع من مستوى طموحه للتفوق على زمالئه ، و كثيرا ما يالحظ هذا الجوŇ التن

  ية و الثانوية التنافسية عند تالميذ أقسام االمتحانات ، نهاية المرحلة االبتدائية و اإلكمال النزعة
  . الجامعية و

  فمستوى طموح التلميذ يتحدد وفق نتائجه و نتائج اآلخرين ، فعلم المتعلم بنتائج عمله 
و مقارنتها مع نتائج اآلخرين تجعله يرفع أو يخفض من مستوى طموحه ليحافظ على تفوقه في 

  . المنال عما حققه غيره القسم ، أو ليحقق األفضل في الصف ، أو يتهاون ألنه يرى نفسه بعيد 
في تجربة له على تالميذ المدرسة الثانوية من أن ) Maler(م1929 "مالر"و قد توصل 

الدوافع التنافسية لها أثر على عملية التعلم ، و يتفاوت مستوى طموح التالميذ حسب طبيعة (
  )237 : 1997عبد القادر كراجة (.)المنافسة السائدة بين التالميذ 

على رفع  األفراد يعمل التنافس بين أن() .Himmelweit,HT(لوايتو يرى هيم
تحقيق ء التالميذ سمات الثقة بالنفس ومستوى طموحهم لتحقيق حاجاتهم ، و يظهر عند هƌال

   )58 : 1984كاميليا عبد الفتاح (.)يحبون مواقف المنافسة الذات و
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  ) درجات االمتحان  ( :الدراسيالتحصيل  - 3-4- 4
صيل الدراسي تلǁ العالمات و الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في امتحان يمثل التح

مادة ، أو عدة مواد خالل فترة دراسية معينة ، و نستطيع أن نفرق بين نوعين من التحصيل 
 التحصيل الخاص الذي يتمثل في معدل المادة ، و التحصيل الفصلي أو العام الذي يطلق :هما

  .مل على مجموع معدالت المواد عليه المعدل العام و يش
 فمعدل المادة هو حاصل عالمات التلميذ المتحصل عليها في فروض و اختبارات المادة  

 بينما Ýأغلبها فجائية ، و أخرى كتابية لفروض متعددة و متنوعة ، منها ماهو شفوي وعلى أن ا
  . فقط االختبار يجري في نهاية الفصل أو الثالثي ، و تكون أسئلته كتابية 

، بينما المعدل العام فيعتبر وع معدالت المواد على عدد الموادأم المعدل الفصلي فهو مجم
  .تحصيل التلميذ في مختلف المواد والفصولالنتيجة النهائية ل

من أو لمهو أن يحقق المرء لنفسه مستويات أعلى من الع) Achievement( التحصيل <<
    )165: 1995عبد المنعم الحفني .(>>المعرفة 

     و يمكن التفريق بين كلمة التحصيل التي تعني ما يتحصل عليه الفرد من المعرفة 
أو تلǁ  ، كلمة مستوى التحصيل إلى االرتقاء من مستوى دراسي إلى آخربينما تشير والتعلم،

     )165: 1995عبد المنعم الحفني (.>> الدرجة التي يتحصل عليها المرء في امتحان مقنن <<
   عملية التعلم   دى تقدمه فيعن معبارة عن مƌشر  التحصيلي للتلميذهذا المستوىف

معنى ذلǁ أن التحصيل الجيد نتيجة لتعلم جيد ، الذي يلعب دورا هاما في ارتفاع مستوى طموح 
  . التلميذ الذي كثيرا ما ينتظر نتائج االمتحانات بشغف كبير 

لطموح فكلما زاد الطموح بالشخص كلما  و يقترب الدافع إلى التحصيل بمستوى ا<<
      و يحقق له فهم أشياء ، أشياء على و يعينه بƋشياء، يعجل له فيه،كان هذا الدافع قويا 

عبد المنعم الحفني .(>> ما كانت تتسنى له لوال هذا الدافع القوي فيه الذي سببه الطموح الشديد
1995 :169(    

 ألن النتائج مرتفع،حصيل المرتفع يتمتعون بمستوى طموح فال شǁ أن التالميذ ذوي الت
عليا الدراسية المرتفعة تحفز التلميذ للرفع من مستواه الدراسي و مستوى طموحه إلى مستويات 

   .عاليةبني طموحات ت الذي يتحصل على نتائج ضعيفة التي ال تشجعه على عكس
 أن (ى الطموح و التحصيلفي دراسة له حول مستو) Boyle(م1967 "بويل"فقد توصل 

   )186 : 1999سهير كامل أحمد(.)هناǁ عالقة إيجابية و دالة إحصائيا بين المتغيرين
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من ) Harison(م1969  "هاريزون"  توصل إليه  ماقت نتيجة هذه الدراسة معفو قد ات
 أن مستوى <<التحصيل الدراسي حيث وجد يجابية بين كل من مستوى الطموح ووجود عالقة إ

سهير كامل (. >>طموح للطالب الناجحين أعلى من مستوى الطموح لدى الطالب الراسبينال
لطموح إلى مستوى أعلى مما هو  لفالتحصيل الدراسي المرتفع يدفع بالتلميذ )187 :1999أحمد

 الشǁ أنه سيطمح في مستوى عال من التحصيل 12فيه ، فالذي يتحصل على معدالت تقارب 
عبد القادر (.>> مألن معرفة النتائج تعتبر كدافع للمزيد من التعل<<   .في المرات القادمة

  )196 : 1997كراجة 
   :الدراسيو نستطيع أن نميز بين هدفين لعملية التحصيل 

فكرة عن عمله المدرسي و إنجازه فيه ، و يقف على وأن تعطى صورة عن إنجاز الطالب  -1
 فالعالمات المرتفعة Ýسم ، أو في نفس المستوى حقيقة وضعه الدراسي مقارنة مع زمالئه في الق

   رعن حاجة مهمة في التعلم التي يحصل عليها التالميذ على اختالف مستوياتهم الدراسية تعب
الممكن أن ترفع مستويات الطموح لدى هƌالء التالميذ ، ألن معرفة المتعلم لنتائجه  ومن

ما حققه من تفوق ، فƎن رزه من نجاح وو مقدار ما تحصل عليه من عالمات وما أحالدراسية 
 يمكن  ذلǁ يدفعه لبذل المزيد من العمل لتحقيق نتائج أعلى من هذه ، و تحسين أداءه وعليها

 و معرفة الخطÝ >> Ƌذلǁ بتصحيح األخطاء التي وقع فيها  و ،قييم و تقويم نفسهمن ت للتلميذ
    )177 : 1997عبد الرحمان العيسوي (.>>يساعد على تجنبه 

إن معرفة النتائج تساعد التلميذ على تدعيم و مضاعفة الجوانب اإليجابية التي نجح فيها 
 فالدافع إلى التحصيل يحفز التالميذ على المثابرة بجد و اجتهاد طموحه،و ترفع من مستوى 

   . )Feed Back(  وتسمى معرفة النتائج بالتغذية المرتدة أو العكسيةأهدافه، لتحقيق غاياته و
تحديد نواحي الضعف التخاذ و ، المستوى العام للتالميذ معرفة على تساعد المدرسة -2

 على عالمات منخفضة  خاصة عند التالميذ الذي يتحصلونراءات التربوية العالجية لها ، واإلج
مستوى متدن في التحصيل الجزئي الذي يخص مادة أو عدة مواد ، أو التحصيل الشامل الذي و

و يصرفون ج الضعيفة في الهروب من المدرسة  ، فيƋخذ أصحاب هذه النتائيخص كل المواد
نظرهم عن الدراسة ، و تقل فعاليتهم في التعلم ، و ينخفض مستوى طموحهم في الحصول على 
تحصيل دراسي عال ، و خاصة إذا تكررت حاالت الفشل ، وكثيرا ما ينظر التالميذ للعالمة 

  .ياتهم الدراسية ويتوقف عليها مستقبلهم الدراسيالمدرسية على أنها كل شيء في ح
يميل  و  أنها تشعره بالرضا بوصوله للهدف<<على فتعرف التلميذ على نتائجه توصف
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جابر عبد الحميد جابر .(>> الفرد على تكرارا السلوǁ المثاب والبحث عن نجاح أكبر في العمل
1986 :70(  

 الذي يعرف أن نتيجة الثانوية العامة مثال، تلميذ المرحلة << : أن"إبراهيم وجيه"ويرى 
مصير حياته العملية ، وتحدد نوع الكلية أو المعهد الذي يقبله ، وبالتالي التي تقرر االمتحان هي

  )43 : 1980إبراهيم وجيه محمود .(>> نوع المستقبل الذي ينتظره
  : اإلعالم المدرسي- 3-5- 4

 مختلف ، حول وشاملة، ودقيقة، وجديدةالميذ والطالب إلى معلومات وافية،يحتاج الت
، والمنافذ المهنية التي يمكن أن يلتحقوا بها مستقبال في مسارهم الشعب والتخصصات الدراسية

  .الدراسي أو المهني
إن من أهم المشكالت التي يعاني منها التالميذ والطلبة نوع الدراسة المستقبلية التي يمكن 

ة التخصصات الدراسية ، والمهنية والتي تنوعت ، وتغيرت أن يختاروها ، والسبب في ذلǁ كثر
وأصبحت من سمات العصر الحالي ، فال يكاد يستقر التلميذ على مهنة حتى تظهر مهن أخرى 

أنسبها المكانياته ، وقدراته  تحديد أفضلها ونجديدة يعجب بها ، والتي يقف الطالب عاجزا ع
لتوجيه الالئق الذي يساعده على تجاوز الحيرة التي  يحتاج المراهق إلى ا<<.وميوله ، ورغباته

تنتابه ، وعلى الشǁ الذي يغمره في هذه المرحلة ، وبفضله يتمكن المراهق من توظيف قدراته 
جتماعية ، إلنجاز طموحاته العلمية العقلية المتطورة لخدمة مصالحه ومسƌولياته العائلية ، واال

 اماومن ثم كان لز) 167 -س .ب  -بن عبد اهللا محمد (.>>اإلبداعية ، وغيرها  الثقافية و و
و متطلبات تطلبه من مهارات تما على الموجهين والمرشدين إعالم التالميذ بهذه التخصصات و

  . حداها مبني على أسس موضوعية وسليمةلكي يكون اختيار التلميذ إلفكرية وجسمية  عقلية و
، باإلضافة إلى دور المرشد مƌسسات ات و فاإلعالم من الواجب أن تشارǁ فيه عدة جه<<

ة في المجتمع  ووظيفته تتحدد في معرفة أنواع الدراسات والتخصصات الموجودفيه،التربوي 
 ) 63 :2003هادي مشعان ربيع (.>>التكيف مع نوع الدراسة  على بغرض مساعدة الطالب

اعدة التلميذ على تحقيق عتبار اإلعالم المدرسي نشاطا تربويا توجيهيا فƎنه يسعى إلى مسƎوب
عية تنسجم مع قدراته النجاح المدرسي ، والتوافق الدراسي وذلǁ بوضع أهداف مستقبلية وواق

  . جتماعياال وفره له من بيانات ومعلومات حول الواقع الدراسي والمهني ويمن خالل ما 
والمهني   كل المعلومات الخاصة بالواقع التربوي والمدرسي <<  :فاإلعالم يعبر عن    

وهو يهدف إلى تنظيم وتفعيل المسار الدراسي للتلميذ لتحقيق المƌامة بين طموحاته ونتائجه 
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المديرية الفرعية لǖتصال (.>>تكوينه في مجال البحث الفردي والجماعي ، و المدرسية
، تتشكل عند  والمهنية واالجتماعية فمن خالل هذه المعلومات الدراسية )07: 2000والتوجيه 

 ية في الثانوية ، أو في الجامعة لتلميذ صورة مبدئية وتقريبية حول ما ينتظره من فروع دراسا
  .ونوع المهن التي قد تناسبه عند اتمام دراسته

  المهني عند التالميذ، أو إن هذه المعلومات قد ترفع وتدعم مستوى الطموح الدراسي
 ، أو إذا استطاعت خلق ميكانيزمات  المستقبليةمطموحاته  ومخاصة إذا تطابقت مع تصوراته
مدى  قدراته ، و  ، أو قد تهدف إلى تبصير التلميذ بمƌهالته ومتحفيزية دافعة لمستوى طموحه

  .تناسبها مع مستوى طموحه
أن المرشد النفسي يحتاج معلومات عن التالميذ تتعلق  ("حامد عبد السالم زهران"ويرى 

 حامد(.)يراعى فيه هذا المستوى وجيها موضوعيا ،بمستوى طموحه حتى يتمكن من توجيههم ت
  )156 : 1984عبد السالم زهران 

 فاإلعالم المدرسي سالح ذو حدين وعلى أساسه يتوقف مصير ماليين من التالميذ 
، فالمصير المستقبلي الدراسي والمهني لهƌالء التالميذ متوقف على نوعية هذه  والطالب

هادفة ، ساعدت التلميذ على رسم صورة حقيقية  دقيقة و فƎذا كانت صحيحة و المعلومات ،
المهني ، انطالقا من قرارات واعية ، واختيارات واقعية للبدائل  مستقبله الدراسي و و لحاضره 

اته ، ومختلف نواحي النمو التي يمر رłدŃقſ المتاحة أمامه ، ومدى مالءمتها إلمكانياته الدراسية و
  . تماعيةجبها الجسمية والنفسية واال

ا يعرف أحد أقطاب نظرية السمات والعوامل ، أو م) Willianson ("وليامسون"ويقترح 
 أن يكون اإلرشاد << .نظرية اإلرشاد الممركز حول المرشد ، أو أحيانا باإلرشاد المباشر

عن والتعبير ، وكفاحة من أجل فهم ذاته طريقا لتسهيل حاجة اإلنسان إلى تحقيق هويته
  )  67 :2003هادي مشعان ربيع ( .>>طموحاته

    أب التوجيه بعملية جمع المعلومات حول الدراسة  ) Parsons ("بارسون"ولقد اهتم 
      لطالب للوقوف على حقيقة رغباتهمتصنيفها ، ثم تقديمها ل تعريفها ، وتحليلها و المهن و و

ستوى طموحهم ، ففهم الفرد التي تساعدهم بدورها على الرفع من م استعداداتهم ، و و وميولهم
طموحات ، هي من أهم العوامل على نجاحه وتوافقه  ميوالت و لنفسه وما تمتلكه من قدرات و

حامد عبد السالم "طالب المرحلة الثانوية حسب  فمن بين احتياجات التالميذ و . الدراسي
  : مايلي "زهران



  الدراسيمستوى الطموح _______________________________________________________الفصل الثالث
                    

 124 

الب النمو، واشباع الحاجات يحتاج الشباب في هذه المرحلة إلى مساعدة في تحقيق مط -1
  . منها الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد وهذا حق لهم االجتماعية ، و النفسية و

ينتقل الطالب من المرحلة اإلعدادية إلى الثانوية ثم من مستوى المرحلة الثانوية إلى الجامعة  -2
د السالم زهران عب حامد (.يحتاج االنتقال من مرحلة إلى أخرى خدمات خاصة في البرنامج و

1984 : 156(  
تصادف مرحلة نهاية  المهني ، و إن هذه المرحلة تمثل مرحلة االختيار الدراسي و

حيث تعتبر مشكلة اختيار الدراسة والمهنة من أولى اهتمامات ، بداية البلوƷ  المراهقة و
فيلزم تحديد  ، تحديد ألوان الطموح للطالب على قدر كبير من األهمية <<المراهق  لذلǁ فƎن 
    امكانياته المختلفة   استعداداته و قدراته و المهنية ، وتقدير ميوله و الثقافية و أهدافه التعليمية و

 ويتم ذلǁ بمساعدة  )175 : 1997د فهمي محمد سي(.>> لمتابعة السير إلى هذه األهداف
باط من جراء مستويات  لكي ال يتعرض للفشل واإلح،التلميذ على تحديد مستويات طموح واقعية

  . الطموح الخيالية
يتلقى التالميذ اعالما مدرسيا من طرف الموجهين حول مختلف الشعب والتخصصات 

فالموجه يرشد التالميذ إلى  الدراسية الجامعية وما ينتظرهم في حياتهم الدراسية والمهنية ،
سب مع قدراتهم   فيها ، وتتناواختيار أفضل التخصصات الدراسية التي يمكن أن ينجح

حقق لهم التوافق النفسي والدراسي ، وذلǁ من خالل  تطموحاتهم ، و  و ميولهم وإمكانياتهم و
مƌهالتهم ، وما تتطلبه التخصصات الدراسية من شروط  استعداداتهم  و ، و تعريفهم بقدراتهم

  . بها لتحاق لǘ محددة 
ن طرف الموجهين يتيح لهم حرية فمضمون اإلعالم المدرسي الذي يقدم دوريا للتالميذ م

. ، واتخاذ القرار المناسب في كل مرحلة من مراحل العمر ، وفي كل مستوى دراسي  االختيار
وذلǁ  فاألخصائي النفسي يوجه الفرد بعد تحليله تحليال دقيقا إلى الميدان الذي يتكيف فيه،<< 

عبد الرحمان (.>> مستوى طموحه وأهدافه وميوله  وعن طريق معرفة دوافع الفرد 
     )187 : 1997العيسوي

 إذ يستطيع أن .تهمفالمعلومات التي يزود بها الموجه التالميذ لها أهمية بالغة في حيا
يعدل من طموحه وفق ما توفر لديه من معلومات، فكلما كانت هذه المعلومات صادقة ووافية 

 منها في الرفع من مستوى ومناسبة لمستوى التلميذ وعمره استطاع هذا األخير أن يستفيد
  .طموحه الدراسي
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فالموجه يقوم بتزويد التالميذ بالتخصصات الدراسية وشروط االلتحاق بها ، ومدة 
، والشهادة التي تتخرج بها ، والمدارس والمعاهد التي تدرس فيها ، والمهن  الدراسة فيها

 تنوع المدارس والكليات <<:و من مميزات التعليم العالي في وقتنا الحالي  المرتبطة بها ،
وتعدد األقسام في الكلية الواحدة ، حيث نجد أن المعلومات المتعلقة بها جدŇ هامة بالنسبة الختيار 

وتبدو أهمية هذه المعلومات عندما يكون  ، الطالب لنوع الدراسة التي تالئمه والتي يرغب فيها
وية ، أو االلتحاق بƎحدى الكليات الطالب على وشǁ االلتحاق بشعبة معينة في المرحلة الثان

فمن مهام الموجه تقديم المعلومات الضرورية  )194 : 1976عبد الحميد مرسي (.>>الجامعية 
حول الدراسة والمهن للتالميذ والتي هم في حاجة ماسة إليها لتحديد مستوى طموحهم ومستقبلهم 

 التي يحتاجها الطالب بما يساعدهم المعلومات والبيانات التربوية والمهنية  وتوفير<<. الدراسي
ويƌكد  )206 -س. ب-محمد مصطفى زيدان (. >>على بيان مستقبلهم التربوي والمهني 

 الموجه هاراسية والمهنية التي يجب أن يوفر على أهمية المعلومات الد" مقدم عبد الحفيظ"
 ǁخصصات الدراسية ينبغي على المرشد أن يكون ملما بجميع الت<< : للتالميذ ويقول في ذل

 مقدم عبد( . >>فيها  يجب أن يكون ملما بفرص الدخول  في التعليم الثانوي والجامعي ، و
يضيف أن دور المرشد في تكوين مستوى طموح التالميذ يتمثل فيما  و ) 19 : 1991الحفيظ 

ة  ينبغي أن يكون للمرشد الكفاء <<:يوفره من لهم معلومات دراسية و مهنية ، ويحث بƋنه
الالزمة في مساعدة الطلبة في توسيع أفقهم المتعلق بما بعد المرحلة الثانوية وهذا سواء في 

   )19 : 1991الحفيظ  مقدم عبد. (>>الفرص الدراسية أو المهنية 
  :العوامل االجتماعية-4-4
  :التنشئة االجتماعية- 4-1- 4

له بتكوين عالقات و تسمح  ، يعيƫ اإلنسان في بيئة اجتماعية تƌثر فيه ويتƋثر بها
جتماعية متعددة بداية من عالقاته مع أفراد أسرته وانتهاء باآلخرين الذين يعيشون معه في ا

، سواء كان ذلǁ في المدرسة ، أو في المصنع ، أو في أي مكان آخر ومن  الوسط االجتماعي
 له بالتصرف جتماعية يتم اكساب اإلنسان السلوǁ اإلنساني الذي يسمحخالل عملية التنشئة اال

  ية اإلنسان في جميع مراحل حياته جتماعفي مختلف المواقف الحياتية ، وتالزم التنشئة اال
جتماعية ، ألن لها متطلباتها واحتياجاتها  اقابلها من تنشئةيŃ ولكل مرحلة انمائية لها ما

 حيث ظروفها ، فمرحلة الطفولة التي تتطلب اتصاال مع الوالدين مميزاتها و وخصائصها و
وتختلف   ، تقوم األسرة بتعليم الطفل اللغة ، القيم ، العادات ، االتجاهات ، ثم يتصل مع الرفاق
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هذه المرحلة عن مرحلة الطفولة الوسطى التي يتسع فيها مجال اتصال األطفال مع بعضهم 
ها البعض أثناء تواجدهم في المدرسة ، وهذه بدورها تختلف عن مرحلة المراهقة التي يعيƫ في

 وتقوم بعملية التنشئة << .التلميذ ظروف معينة ، ثم يتصل مع بقية مƌسسات المجتمع
  دور العبادة جماعة الرفاق و المدرسة و جتماعية مƌسسات ووكاالت عديدة في األسرة واإل
  )152 : 1998حامد عبد السالم زهران(. >>بصفة عامة الثقافة  وسائل اإلعالم وو

مع هي التي تقوم بالتشكيل األساسي لشخصية اإلنسان وصقلها فاألسرة ومƌسسات المجت
  . بواسطة التطبيع االجتماعي وفي اطار مفاهيم المجتمع

قي فيه تل األسرة هي الحلقة األولى في عملية التنشئة االجتماعية ، والمكان األول الذي ي<<
جليل وديع شكور (.>>وكثيرا من اآلراء الرغبات وأنماط السلوǁ  ميوله ، و الطفل عاداته و

1989 : 72(   
 أن األسرة <<تبر دور األسرة هام في عملية التنشئة إذ يع "عباس محمود عوض"ويرى

 1986عباس محمود عوض .( >>أقوى سالح يستخدمه المجتمع في عملية التطبيع االجتماعي
 :334(   

رف بالتطبيع جتماعية ، أو ما يعيكتسبه من بيئته اال على ما فشخصية اإلنسان ترتكز
 ":محمد مصطفى زيدان"، أو االندماج االجتماعي ، والذي تعددت تعاريفه ، فعرفها  جتماعياال
عملية التطبيع االجتماعي هي عملية تشكيل أفراد إنسانيين ليندمجوا في اإلطار العام للجماعة <<

محمد .(>>مها وقيأنماطها  التي ولدوا فيها ، ويصبحوا أفراد متكيفين مع هذه الجماعة ، و
   )93 : 1986مصطفى زيدان 
 األسرة األساليب التي يتلقاها الفرد من <<: بƋنها"محمود السيد أبو النيل"ويعرفها 

محمود السيد .(>> من أجل بناء شخصية عامة متوافقة به،طين ي والمحالوالدين، من وخاصة
   )42 : 1985أبو النيل 

تربية ، تقوم على التفاعل  وتعليم  عملية تعلم و بƋنها <<: " عبد السالم زهران"ويعرفها 
سلوكا، ومعايير واتجاهات ) فراشدا فشيخا طفال فمراهقا(اكتساب الفرد وتهدف إلى ، جتماعياال

  )303 : 1984حامد عبد السالم زهران (.>>جتماعية معينة ادوار مناسبة أل
دأ مع الفرد من طفولته جتماعية عملية مستمرة تبنستنتج من هذا أن عملية التنشئة اال

  :ويوحد اتجاهان يفسران عملية التنشئة االجتماعية .حتى نهاية عمره
 "ايركسون"على نمو الفرد كما يƌكد ذلǁ  ترى أن للطفولة أثر: نظرية التحليل النفسي -أ
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)Erikson ( ات المبكرة من العمر تظهر آثارها على البروفيل السيكولوجي لكل منƌأن التنب
  . ن والراشدينالمراهقي

 "سيزر"و ) Miller & Dollard ("دوالر " و"ميلر"ومن أقطابها : نظرية التعلم االجتماعي -ب
االجتماعي يتشكل  يرى أصحاب هذا االتجاه أن السلوSears & Mecoby (ǁ(" ماكوبي"و

 1997عبد الرحمان سيد سليمان (.بواسطة قوانين الدعم المتمثلة في العقاب والثواب الخارجي
 :15(  

أن عملية التطبيع االجتماعي تمر بثمانية إلى ) Erikson(م1956 "ايركسون"ويذهب 
   :مراحل وهي 

  .تعلم الثقة في مقابل عدم الثقة -1
  .تعلم الذاتية أو االستقاللية في مقابل الشعور بالعار -2
  .تعلم المبادأة -3
  .تعلم االجتهاد في مقابل الشعور بالنقص  -4
  .ة في مقابل اضطرابات الهويةتعلم الهوي -5
  .الصداقة الحميمة في مقابل العزلة -6
  .تعلم اإلنتاجية في مقابل االنغراق في الذات -7
  )225 -س.  ب-) أ(عبد الرحمان العيسوي (.تعلم التكامل في مقابل اليƋس -8

وتختلف أساليب التنشئة االجتماعية من مجتمع إلى آخر وحتى داخل نفس المجتمع 
ن المجتمعات اإلنسانية تشترǁ في أ، على ومن ثقافة إلى أخرى، وحسب الفروق الفردية د،الواح

  :بعض األهداف العامة للتنشئة االجتماعية منها
 وتنمية االستعدادات  <<غرس القيم الدينية ، والوطنية ، واإلنسانية ، والوجدانية في الناشئة

بالقيم التي تعينه على تكييف سلوكاته مع الحياة والقدرات ، والحس الخلقي لدى الفرد ، وتزويده 
بن عبداهللا .(>> االجتماعية ، ومع المواقف الجديدة ، وتمكنه من تحقيق طموحاته المختلفة

  )168 -س. ب-محمد
جتماعية التي تقوم على أسس سليمة وسوية يكون النمو النفسي واالجتماعي فالتنشئة اال

اء وحمل طموحات ـرين ، ويسعون لبنـاآلخطموحا من  رـلǖطفال سريعا ، وأكث
جتماعية ، وأشكال العالقات بين أفراد الجماعة ، وما يشيع  يƌثر نموذج الحياة اال<<مجتمعهم

جتماعية في تشكيل سق هذه العالقات االنبينهم من عادات وتقاليد وقيم ، وما يعيشونه من نظم ت
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  )524 :1997 سليمانعبد الرحمان سيد.(>>بعض الخصائص العامة للشخصية 
  : اإلعالم4-2- 4

يعتبر اإلعالم وسيلة هامة في المجتمع الحديث لما يلعبه من دور في تبادل األخبار ونقل 
 وبفضله استطاع اإلنسان أن بينهما، واالتصال فيما الشعوب، ومن ثم في تقارب المعلومات،

  .واقتصادية واجتماعية، وسياسية، ثقافية،  وعلمية،يعرف ما يجري في العالم من تغيرات 
وتنقسم وسائل اإلعالم إلى ثالثة أنواع رئيسية المسموعة والمرئية والمقروƌة ، ويختلف تƋثير 

  . حداث التغيير في سلوǁ الفرد والجماعةإوأهمية كل وسيلة في عملية 
 تستطيع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تساهم بدور فعال في أحداث ما <<

جتماعية ، وثقافية ، وتكنولوجية ، بحيث تفرض على ايتطلع إليه المجتمع وينشده من تغيرات 
ومهام ، ومسƌوليات جديدة فيما يتعلق بنمو الطفل  كاالت التطبيع االجتماعي وظائف ،و

  )49 : 2002فيوليت فؤاد إبراهيم وعبد الرحمان سيد سليمان (.>>االجتماعي 
هو حاصل في ديم ، و منها ماهو قنوعة ، منها ماومات متفاإلعالم يزود الفرد بمعل

 . جتماعية ، والسياسية لدى الطفلالوقت الحاضر، ويساعد على بلورة المفاهيم الثقافية ، واال
 كل هذه الوسائل تلعب دورا بارزا في تكوين شخصية الفرد وتطبيعه االجتماعي على أنماط <<

  )92 : 1989جليل وديع شكور (.>>سلوكية معينة 
في الراديو، وما يشاهد في التلفزة ما فالطفل ينفتح على ما ينشر في الصحف ، ويسمع 

من أخبار، وأفالم ، وأحداث ، ومعلومات ، وثقافات ، وأنماط حياتية ، ويتƋثر بكل هذه األشياء  
ويحاول أن يرفع من مستوى طموحه ، أو يعدله ، أو يشكل مستوى من الطموح الجديد في 

له   أوضاغطةالتغيرات الحاصلة في العالم ، فوسائل اإلعالم عبارة عن محفز للفردضوء 
  . للسمو أو الخفض من طموحه

فالصورة والصوت يƌثران في عقل الطفل ، ويجعالنه يطل على الجديد ، ويزوداه 
 المهن   خبار، وبالثقافة، وبالتالي تتعدد أمام التلميذ اختيارات متنوعة من بين المعلومة ، واأل

فما تقدمه وسائل اإلعالم من نماذج ، يرغب فيها الطفل ، ويريد تقليدها تلقائيا ، تترǁ آثارها 
ن وسائل اإلعالم تزود المرء بثقافة متنوعة ، تسمح له إ<< يجاب على طموحه بالسلب أم باإل

وبالتالي تƋثير بحرية أكبر في عمليات االختيار، مما يƌدي إلى تƋثير مباشر في عملية التوجيه ، 
  )341 :1989جليل وديع شكور .(>>في طموح األفراد ، وفي تنوع مستوياتهم 
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  :  الجماعة  المرجعية 3ـ4ـ4
منذ القدم حيث ارتبط معنى هذا المفهوم بعالقته مع "الجماعة " عرف اإلنسان كلمة 

جماعية نظرا م بالكثير من األعمال الاشتراكه معهم في القيامن خالل تعاونه و ، اآلخرين
 لǔخرين ، و ذلǁ بسبب عجزه ، و عدم كفاية قدرته الذاتية على المحافظة على حياته لحاجته 

  .و جنسه  نسلهو
  والتناول العلمي لمفهوم الجماعة انطلق من نظريات و دراسات علم النفس االجتماعي 

األمريكي م النفس عال )M.Sherif("مظفر شريف" عالم االجتماع ، و "دوركايم"و خاصة أعمال 
 Kurt ("كيرت ليفين"و ) T.New Comb ("نيوكمب"و ) Lown ("لوين"صل تركي ، و أمن 

Lewin (آلبوت"و") Allport (  سسي علم النفس االجتماعيƌوغيرهم ووصوال إلى أحد م
 و يطلق لفظ الجماعة على أي تجمع يضم فردين أو  <<) C.H. Cooley ("كولي"الحديث  

  )315 : -س. ب-وف ويتƛ أرن.(>>أكثر 
وعة من متتكون من مججتماعية ابƋنها وحدة  << :"حامد عبد السالم زهران"و يعرفها 

 1984حامد عبد السالم زهران .(>>جتماعي متبادل وعالقة صريحة ااألفراد بينهم تفاعل 
لمية  نوادي رياضية و ع البية ، ومجموعات ط نضمام إلىكثر ميال لǘأفالطالب المراهق  )89:

االجتماعي  والمدرسي ، ويرى  النشاط  ذلǁ من أوجه جتماعية ، وغيراالوالجمعيات الطالبية و
الوالء لها بمثابة البديل األساسي لجماعة األسرة التي يرغب مراهق أن االنتماء لجماعة ما ، وال

  .في  االنفصال عنها  تدريجيا ، واالستقالل عن تƋثيراتها و سلطتها
ن جماعات مدرسية إلى جماعة الفصل، إلى جماعة النشاط إلى ، مجماعاتال د و تعد   

، فالجماعة المدرسية هي عدد من التالميذ لهم ميل مشترǁ إلى جماعة الرفاق، إلى جماعة الحي
  .ا في نشاط معين إلشباع هذا الميل، و يشتركون معواية واحدةه

 معا من سنة إلى طفال في األغلبطويال ، حيث ينتقل األ ير الزمالء قد يستمر فƎن تƋث<<
   )558: 1997عبد الرحمان سيد سليمان .(>>اتصالهم ببعض سنوات عديدة أخرى ، و يستمر 

جماعات ة تعتمد على جماعات مدرسية متنوعة منها يمما ال شǁ فيه أن البيئة المدرس و
الحاجات ع  من أجل إشبا، و تشكل هذه الجماعات وجماعات النشاط وجماعات الفصلالطالب
عدلي .(>>تعليمية وسيلة  و أداة ية بقدركونهامدرسضرورة   فالجماعة<<.للتالميذ النفسية

  )61 : 1999سليمان 
 فينظم إلى جماعة من زمالئه في ،فالطالب أو التلميذ يعتقد أنه في حاجة ماسة إلى الغير
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تتƋثر سلوكاته في وو يصبح خاضعا لمعاييرها ،  ، أو في المجتمع ، و يندمج فيها المدرسة
مختلف المواقف بهذا االنتماء ، فالفرد في محاولته لتحقيق أهدافه يتبع سلوǁ الجماعة التي  

  .ينتمي إليها 
 أربعة عوامل أن هناCartwright & Zanders( ǁ ("زاندر" و "كارتريت"و يرى    

  :بالنسبة للفرد هي أساسية مرتبطة بجاذبية الجماعة 
  . ، و خاصة حاجته إلى المكانة و األمنواحتياجاته العضو دافع: العامل األول -
مكانة وحجمها و نمط التنظيم برامجها وهو طبيعة الجماعة وأهدافها و:  الثاني العامل -

   .المجتمعالجماعة ووضعها في األعضاء و
   .جاذبية األعضاء هو :العامل الثالث -
سلوى عثمان (. احتياجات الفرداع عتبارها وسيلة إلشبƎبالجماعة ذاتها : العامل الرابع   -

 )168 : 1999الصديقي وهناء حافظ بدوي 
التي يقوم بها التلميذ أوالطالب عندما الجماعة في االختيارات قيم واتجاهات  تƌثر مفاهيم و -

الجتماعية   االتخصص الدراسي ، وفي المواقف المواقف المدرسية ، كاختيار  يجد نفسه في
 الوصول إليها  يصعباالختيارات ذات أهمية في حياة الطالب و ذهنشاط معين ، وه كاختيار

  و بعبارة أخرى  ، ، ألن الطفل أميل أكثر لمسايرة زمالئه و رفاقهدون وجوده في جماعة 
>> ƎثيفƋالفرد في رن ت ǁثر على تكوين  عدة جوانب ، منها أنها الجماعة على سلوƌت

جتماعية المختلفة ، كما تƌثر االاته للمواقف لǁ على أسلوب اتجاهاتجاهات  الفرد ، و كذ
 )191 : 1999سلوى عثمان الصديقي وهناء حافظ بدوي ( .>>درجة  طموح الفرد على 

منه ا كان نوعها ، تقوم بدور اإلطار المرجعي الذي مهمفالجماعة التي ينتمي لها الطالب و
لقاه أو ما له ما يت اهاته ، و يفسريره ، و يستند إليه في تبرير مواقفه ، واتجيستمد الفرد معاي

من استخدم  أول ) H.Hyman ("هيمان هيربرت"استجابات ، و يعتبر يصدره من معلومات ، و
بحثه عن األطر اء  أثن)المكانة سيكولوجية( في كتابه م1942سنة وم الجماعة المرجعية مفه
ن األشخاص عا و عنه سلوكاتهمهم عليها ، و يصدرون يصوƷ الناس أنفسرجعية التيالم

  . منهمالمرجعيين الذين ينحدرون 
  :الجماعات المرجعية هي ومن أهم 

   .ادي و المصنعمنها الجماعة األولية كاألسرة ، والجماعة الثانوية كالن:  الجماعات العضوية* 
  .سن، الجنس، الثقافةكجماعة ال: جماعة االنتماء *
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بƋنه القاعدة السلوكية التي <<  :عيار يعرفبما أن للجماعة المرجعية معايير محددة فƎن الم
 .>>بحيث يخضعون في سلوكهم ، و عملهم لما تحدده الجماعة ، يقبل بها أفراد الجماعة 

      صغيرةفالطالب يساير جماعته في كل كبيرة و  )619 : 2000لق اعبد الخمحمد أحمد (
أو ) Comformity(لمسايرة  فا<< .جماعتهيتصرف وفق ما تمليه عليه عالقاته مع أفراد و

عثمان سلوى ( .>>و توقعاتها  ، و آرائها هي التصرف طبقا لمعايير الجماعةةاالمجار
  . "مظفر شريف"أول من تطرق لهذا الموضوع و  )189 : 1999الصديقي وهناء حافظ بدوي 

عبارة عن أفكار في عقل <<   :أن معايير الجماعة إلى)  Mills  ("ميلز"ويذهب  -
   .>>ء حول ما يجب و ما ال يجب أن يقوم به عضو معين في ظروف محددة األعضا

 )189 :1999سلوى عثمان الصديقي وهناء حافظ بدوي ( 
  أن الجماعات المرجعية تƌثر في سلوǁ الفرد بطريقتين "محمد مصطفى زيدان"و يرى 
  : رئيستين هما 

   .الطموحمستويات  -1
    )30 : 1986محمد مصطفى زيدان (.تحديد أنواع السلوǁ و أنماطه -2

من األسباب يتضح ، ذلǁ لجملة ورية للفرد أن الجماعة ضر"يل وديع شكورلج"و يرى 
 من خالل التفاعل االجتماعي الذي يقوم به الفرد ضمن الجماعة تتضح <<:في القول التالي

  :1989كورشوديع جليل (.>>مستوى طموحهواتجاهاته وتطور لديه إمكانياته و الحياة،فلسفة 
156 (  

تشكل القاعدة األساسية لتصرفاته و مهمة في حياة الفرد ،  أن الجماعة القول يمكن
تƌثر و تزود الفرد بمجموعة من التوجيهات ،  <<دوافعه ، و بالتاليو مدركاته  سلوكاته وو

  ) 156:  1989جليل وديع شكور( . >> تصرفاتهويتƋثر بالتالي سلوكه ف،  بمستوى طموحه
  : القدوة و المثل العليا  - 4-4- 4

كالمدرسين  أو في المجتمع ، في المدرسة أو ، ا سواء في البيتنالطفل بمن يكبره سيتƋثر
      و يحاول أن يقلدهم في سلوكاتهم ، المطربين و والدعاة و الممثلين و الشعراء والسياسيين

رة أولئǁ األشخاص و تظل صو ، و يحاكيهم في نماذج شخصياتهم و أفكارهم تصرفاتهمو
  . ينصرف عنه  أو ،أو يفشل في ذلǁ ، راسخة في مخيلته إلى أن يصل إلى ما وصلوا إليه

الطفل في بداية حياته يبحث عن مثال أو نموذج يتخذه قدوة و مثاال في دائرة األسرة << 
   )416 -س. ب-) أ(عبد الرحمان العيسوي.(>>الضيقة 
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فتراه يحب  ، تزداد خبراته و ع نطاق اتصاالته، و كلما تقدم الطفل في العمر يتس
و التي تتمتع  ، و شخصيات أخرى فاعلة في المجتمع ، أو المدير ، أو المدرسة ، المدرس

  و تقوم بƋدوار فعالة في خدمة المجتمع و اإلنسانية ، بمكانة مرموقة في أوساط المجتمع
 األعلى من بين األشخاص الذين و يختار مثله ، و يطمح في أن يصبح مثلهم ، فيعجب بهم

     أو سمع عنهم في حكايات اآلباء ، شاهدهم في أفالم أو الذين قرأ عنهم أو ، يتواجدون معه
المصدر الذي يعتبره الطفل النموذج الذي يستمد منه النواحي  فالمربي هو<<. والرفاق األجدادو

عبد الباري محمد الباري .( >> السويالخلقية التي تساعد الطفل على أن يسلǁ السلوǁوالثقافية 
    )42 : 1996داود 

فيطمح  و يجعله هدفا الرفعة،األعلى و يعتبره نموذجا للكمال وفالطفل يتصور ذلǁ المثل 
 من فƎن الكثير<<.قه عن طريق الرفع من مستوى طموحهو يصبوا إلى تحقي أن يبلغه،

أو  نبوغهم،شاهير سعيا لمعرفة المو ، أصحاب الفكر المراهقين يهفون إلى التعرف على
  ) 15 -س.ب -) ب(يوسف ميخائيل أسعد (.>>شهرتهم 

و بالمثل العليا االجتماعية التي  ،  هي فترة اإلعجاب بالشخصيات العظيمة<<فمرحلة المراهقة 
فالتلميذ المراهق ) 86 -س. ب-)ب(يوسف ميخائيل أسعد.(>> و بعيدا عنا تعيƫ بين ظهرانينا
  .و يسير وفق نهجه ، و يتبع خطواته ، يطمح أن يصبح مثلهو ، على يقتدي بهيبحث عن مثل أ

أن األطفال و المراهقين يميلون إلى االهتمام برأي  )Lowrence (م1981"وراسلن" و يرى <<
و الذين يمكن تسميتهم اآلخرون ذوو األهمية في حياة  ، األفراد الذين يملكون تƋثيرا قويا عليهم

فيوليت فؤاد إبراهيم وعبد الرحمان سيد ( .>>و األقران  و المعلمون  لوالدانو هم ا ، الفرد
فالتلميذ يتƋثر أثناء تكوين و بناء مستوى طموحه بالشخصيات البارزة  )194 :2002سليمان 

     . و اهتمام من الوالدين و المدرسين  ، خاصة تلǁ التي يراها ذات سمعةو في المجتمع
    .>>و يتƋثر الناس بالشخصيات المحبوبة  ، بذوي المكانات الكبيرة دة  فالناس يƌمنون عا<<
  )38 :1999سلوى عثمان الصديقي وهناء حافظ بدوي ( 

فمستوى طموح الفرد عبارة عن محصلة نهائية و مƌشرا على ما يحمله من مثل عليا التي اقتنع 
  .جتماعية اأسرية ، وتنشئة   رعايةتلقاه من على مابها و 

يتهم يساعد على فهم ـوح لدى األفراد مƌشرا أو مقياسا لشخصـيعتبر مستوى الطم <<
معرفة المثل العليا التي أحاطت بهم و كان لها تƋثير في تكوين و ، و كشف أساليب التنشئة لديهم

فالقدوة لها    )143 –س . ب–محمد عبد المؤمن حسين (.>>شخصيتهم و مستوى طموحهم 
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 .االجتماعيالتعلم  و تساعد الطفل على واتجاهات،  اكتسبه الطفل من قيمدور كبير في تدعيم ما
     األم ألنهما هما اللذان يقع عليهما عيني الطفل و قدوة الصالحة إنما تتمثل في األبالو<< 
   )96 :1996عبد الباري محمد الباري داود ( .>>ينطبع في ذهنه ما يجري في محيط أسرته و

 األسرة و أفراد المجتمع في اعتبارهم قدوة حية ماثلة أمام التالميذ و هنا تظهر مسƌولية
    الذين يرفعون من مستويات طموحاتهم لǘقتداء و محاكاة هƌالء الذين يغرسون القيم النبيلة 

  .و االتجاهات اإليجابية في المجتمع 
   : سوق العمل - 4-5- 4

 تعطي للتلميذ صورة أعمال، ما تتوفر عليه الحياة العملية من مهن و وظائف و إن
 أو اإلدارية، أو الصناعية، أو الزراعية، سواء المهن،واضحة و شاملة على مختلف 

    . عالم الشغلايشتمل عليهغيرها من المهن التي  والتجارية، أو التعليمية، أو التكنولوجية،
  و تطلعات مستقبلية  ربط هذا المجال بما يتوفر عليه من إمكانيات و استعداداتوكما تمكنه من 

و من خاللها يستطيع التمييز بين أفضلها و أهمها إليه ، من حيث المهن التي تجلب الشهرة ، أو 
 كما يتعرف على خصائص المهن   Ýجتماعي ، أو الثراء ، أو المكانة االجتماعية البريق اال

القدرات التي تتطلبها  طبيعتها و مزاياها و خدماتها و شروط االلتحاق بها ، و المهارات و و
صعوباتها ، و على ضوء ما يوجد في سوق العمل أو عالم الشغل  باإلضافة إلى عيوبها و

 سوق العمل التي لها هي األخرى متطلباتها و ظروفها التي <<.  يكتسب التلميذ ثقافة مهنية
رين فالتلميذ يرى الوالدين و اآلخ )348 : 1984كمال دسوقي (. >>تƌثر في االختيار

و بالتالي يستطيع أن يربط بين هذه المهن و التخصصات و متنوعة يمارسون مهنا متعددة 
 نفسه استعداد لاللتحاق بƎحداها ، و ذلǁ خالل الرفع من يƐالدراسية الجامعية المستقبلية ، فيه

 و هكذا نجد أنفسنا قبيل العشرين أمام جيل صغير يفكر في << Ýمستوى طموحه الدراسي 
       )416 : 1992أنور محمد الشرقاوي (.>> مهنة أو تعليم اختيار

فتعرف التلميذ على ما يوجد في سوق العمل من مهن تجعله على علم عند تحديد مستوى 
طموحه ، و يƋخذ في الحسبان تغيرات الحياة الحديثة التي استغنت عن بعض المهن و الحرف 

.  المهن التي تتطلبها الحضارة الحديثة و التي كانت أمل كل أسرة ، و استحدثت بعض الحرف
 إن المستقبل يحمل بين طياته الكثير في عالم <<:م Samler(1966 ("ساملر"قول وي  

حامد .( >>المهنة ، و من ذلǁ أن مهن الغد ستكون أكثر عددا و أكثر اختالفا عن مهن اليوم 
     )427 : 1998عبد السالم زهران 
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يسمى بالتخصص ظهور ما الشغل المهن وعالم على كنولوجيتالفمن آثار التقدم العلمي و
ن هذه الحالة سيكون لها أثر على مستوى طموح الفرد الذي يجد صعوبة في إالمهني الدقيق ، 

  .  نظرا لتعدد المهن و تنوعها في عصرنا الحالي  ،تحديد الطموح الذي يناسبه من بين المهن
    :مواقف الحياة - 4-6- 4

جتماعية يتƋثر بها ، و أصبحت قضايا المجتمع و مشكالته افي بيئة الفرد يعيƫ  نإ
جتماعية تنعكس على المدرسة و على التالميذ ، فيƋتون إليها حاملين السياسية و االقتصادية و اال

معهم هموم أسرهم و مجتمعهم ، كفشل أحد اإلخوة في عمل ، أو دراسة ، أو هروب جار من 
ق و المراهقة بطبيعتهما مرهفا الحس ، و شديدا التƋثر بما  وذلǁ أن المراه<<،المدرسة 

يوسف (.>>حولهما ، و لما يتخيالنه ، و لقد يكون للواقع الفعلي الذي يقفان عليه تƋثير معادل 
يشها فمن خالل المواقف التي يتعرض لها الفرد ، أو التي يع ) 75 -س. ب-)ب(ميخائيل أسعد

 فيƌدي ذلǁ إلى التƋثير في مستوى طموحه فقد يرتفع أو ،الئه و زم أمع أفراد أسرته ، أو رفاقه
 ǁينخفض تبعا لذل.  

لفشل الذي لقاه أحد أفراد أسرته ، أو اآلخرين افطموح التلميذ قد يرتفع خوفا من التعثر و
جتماعية  معه ، أو أولئǁ الذين يسمع عنهم ، و قد ينتقص طموح التلميذ االذين تربطهم عالقات 

 مستوى الطموح هو <<:  أن"جليل وديع شكور"ه بتلǁ المواقف الحياتية ، و يرى نتيجة تƋثر
  )35 : 1997جليل وديع شكور.(>>الذي يساعد التلميذ على التوافق في مختلف مراحل حياته 

   :الطموحمستويات  -5
   :هييميز الباحثون بين ثالث مستويات للطموح 

   :مكانياتاإل الطموح الذي يعادل :األولالمستوى -5-1
في هذا المستوى يƋتي مستوى الطموح بعد عملية اإلدراǁ و التقييم التي يقدر بها الفرد 

و يعادل  قدراته ، ثم يطمح مع ما يتناسب يقف على حقيقة مستواه ، واته واستعداداته ، وإمكاني
ق عليه قيمة هذه اإلمكانيات ، أي أن بناء مستوى الطموح يسير وفق إمكانيات الفرد ، و يطل

       المتفوق خالل سنة دراسية كاملةمثال ذلǁ التلميذ النجيب و. الطموح الواقعي أو السوي 
ته ايعزز ذلǁ بنجاحه في امتحان البكالوريا التجريبي ، و منه تكون له القدرة على تقدير إمكانيو

يذ الذي لم يقدر  حقيقيا ، و من ثم يطمح في اإلحراز على شهادة البكالوريا ، عكس التلماتقدير
مستواه الحقيقي ، والمتعثر في كل امتحانات السنة الدراسية ، و العاجز عن الحصول على 

و يطمح في   ،تها مع ذلǁ ال يقدر حقيقة إمكانينتائج جيدة في امتحان البكالوريا التجريبي ، و
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  . البكالوريا ، فهذا طموح غير سوي 
  : عن اإلمكانيات الطموح الذي يقل  : المستوى الثاني-5-2

ففي هذا المستوى يملǁ التلميذ إمكانيات عالية و كبيرة ، لكنه ال يستطيع بناء مستوى من 
و مثال ذلǁ .الطموح يعادلها و يتناسب معها ، أي أن مستوى طموحه أقل من مستوى إمكانياته 

سابقات الخارجية ، لكنه ال يطمح في المشاركة في المالمتفوق في مناسبات مدرسية عديدةالتلميذ 
 يطلق ،في نتائجه و،، و يعبر هذا عن ضعف ثقته في نفسهي تجري بين مختلف المدارسالت

  .   على هذا النوع من الطموح، الطموح غير السوي
  : الطموح الذي يزيد عن اإلمكانيات  : المستوى الثالث-5-3

كانياته ، أي من إم السابق ، فمستوى طموح الفرد أعلىهذا المستوى عكس المستوى 
    مثال ذلǁ التلميذ الراسب في جميع االمتحانات اقض بين الطموح واإلمكانيات ، وهناǁ تن

. هذا ما يعرف بالطموح غير الواقعي أو غير السوي طمح في النجاح في البكالوريا ، ويو
   )192 و191 : 1999سهير كامل أحمد (
  :قياس مستوى الطموح -6

  :  وهم على التوالي والوسائل، طرق مختلفة في المنهجيقاس مستوى الطموح بثالث
كاميليا عبد (.)االستبيان طريقة الحياة،طريقة المواقف الفعلية في  المعملية،طريقة التجارب (

    )43 : 1984الفتاح 
  :الطريقة التقليدية -6-1
  : طريقة التجارب المعملية - 1-1- 6

ومن الجداول الخاصة بتدوين  ، لتجربةوتتكون هذه الطريقة من جهاز االستخدام أو ا 
اإلجابات ، فبعدما يعرض الجهاز على الشخص مع تقديم شرح وافي لطريقة استخدامه 

وبعد التدريب يسƋل  يمنح فرصة التجريب والعمل على الجهاز لعدة مرات ، ، )التعليمات(
جابته هذه إن أو ماهو مستوى طموحهÞ وتدو ، الشخص عن الدرجة التي يتوقع الحصول عليها

، ǁلذل Ňل عن الدرجة  ، وبعد االنتهاء منه ، ثم يشرع في األداء الفعلي في الجداول المعدƋيس
وبعدها نعلمه  ، وتدون هذه اإلجابة عن الدرجة المتوقعة التي يظن أنه حققها في هذا األداء ،

معنى هذا أن هناǁ و ، وتكرر هذه العملية عدة مرات الدرجة الحقيقية التي حصل عليها فعال ،ب
  : ثالث درجات هي

  .عليهاوتعبر عن الدرجة األولى التي توقع الشخص الحصول  :الطموحدرجة * 
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  .باألداءوهي الدرجة التي صرح بها الشخص بعد القيام  :الفعليدرجة األداء * 
  .وهي ما حصل عليه الشخص من درجات حقيقية :الحكمدرجة * 
  : االختالف التحصيلي - 1-2- 6

أو بين درجة التوقع  ، قصد به درجتي الفرق بين درجة الطموح ودرجة الحكم وي
ويحسب بطرح درجة األداء المتوقع من درجة االنجاز  ، ودرجة األداء الحقيقي لنفس المحاولة

أي أن التحصيل أعلى من  ، فƎذا كان الفرق بين الطموح والتحصيل ، الحقيقي أو التحصيلي
  بينما إذا كان الفرق بين الطموح واألداء التحصيلي سالبا . ق الموجب يطلق عليه الفر ،الطموح

  .يطلق عليه الفرق السالب ، أي أن األداء التحصيلي أقل من الطموح أو األداء المتوقع
  :  اختالف الحكم- 1-3- 6

وتحسب هذه الدرجة  ،عن درجة الفرق بين درجة األداء الفعلي ودرجة الحكم عليهويعبر
فƎذا كانت درجة الحكم أعلى من  ، ألداء الفعلي من درجة الحكم لنفس المحاولةبطرح درجة ا

أطلق عليه   أما إذا كان األداء الفعلي أعلى من درجة الحكم ،  الفرق موجباياألداء الفعلي سم
  . الفرق السالب

  :  درجة االختالف الذاتي - 1-4- 6
وهي تلǁ  ، ذاتية المفحوصواعتبرها دليال على ) H. Eysenck ("أيزنǁ"واستعملها 

ودرجة االختالف  ، الدرجة التي يحصل عليها من إضافة اختالف الحكم إلى اختالف الهدف
  .نجاحهتقدير  تدل على أن الشخص يطمح في أشياء كثيرة ولكنه يسƐ  الذاتي العالية 

 وهو عبارة عن ميل) EysenckJ.H  (" أيزنǁ " واستعمله كذلǁ :التذبذبمعامل  - 1-5- 6
وخاصة في  ، الشخص إلى تغيير مستوى طموحه بناء على نتائج كل محاولة في االختبار

وتحسب معامل التذبذب  ، أو المحاوالت التي لم يحقق فيها نجاحا كبيرا ، المحاوالت الخاطئة
  .عن طريق جمع التغيرات في مستوى الطموح خالل االختبار

 يدفع به إلى الرفع من مستوى طموحهه شلإن نجاح الشخص أو ف:  ةمعامل االستجاب- 1-6- 6
وتعتبر هذه االستجابة استجابة نمطية أحيانا  ، يخفضه في حالة الفشل و، في حالة النجاح 

   ، وانخفاضه بعد النجاح اع مستوى طموح الشخص بعد الفشلفيقابلها استجابة غير نمطية كارت
  . وتمثل نسبة االستجابات النمطية معامل االستجابة

   :  طبيعة الهدف-6-1-7
  :يفرق بين نوعين من األهداف و، ) Lewin ("لفين" وأشار إليها 
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   .هو أقصى نتيجة أو درجة حققها الشخص في محاولة من محاوالت االختبار: الهدف النموذجي
  . هو أقل درجة من الهدف السابق ووصل إليه الفرد في محاوالت االختبار:  الهدف الفعلي

 لكنه  ، الذي حطم الرقم القياسي العالمي في عدة محاوالت سابقة) العداء(ي مثال ذلǁ الرياض
، فالرقم  بدون رقم قياسي في إحدى المحاوالت يجعل هدفه الحصول على الرتبة األولى و

وقد تتسع أو تضيق المسافة  ، ، والحصول على المرتبة هدف فعلي القياسي هدف نموذجي
  . الفاصلة بين الهدفين

  : النجاح والفشل - 1-8- 6
 أول من درس مستوى الطموح دراسة معملية "هوب"يعتبر :  )Hoppe ("هوب"تجارب / أ 

، فتوصل أن  ، فƋعطى مفحوصيه عددا كبيرا من األعمال ليƌدوها بطريقة حرة نسبيا مضبوطة
، وتقاس درجة النجاح أو  ، وينخفض عقب الفشل مستوى الطموح سوف يرتفع عقب النجاح

ا يحصل عليه المفحوص من درجات ، وكذلǁ مدى اقترابه من المستوى الذي كان الفشل بم
  . يطمح إليه

، والذين يƌدون  في تجاربها مع األطفال في دور الحضانة) : Fales("فليز"تجارب / ب
  نشاطات متعددة ، فالحظت أن مستوى الطموح يرتفع عقب النجاح بسبب المدح والتشجيع

  .   انعدام التشجيعوينخفض عقب الفشل بسبب
على األطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن ثماني ) : Anderson("اندرسون"تجارب / جـ

  .، توصل أن تقدير كمية النجاح والفشل ترفع أو تخفض من مستوى الطموح سنوات
أجرت تجاربها على ثالثين طفال مستعملة عشر متاهات ) : Jacknat ("جاكنات"تجارب  / د

، وتبين لها أنه كلما كان النجاح كبيرا كلما كبرت نسبة ارتفاع مستوى  صعوبةمتدرجة ال
  . ، وينخفض مستوى الطموح إذا كان الفشل كبيرا الطموح

ووجدت أن األطفال  درست النجاح والفشل بين األطفال ،:  )Fajans ("فاجانس"تجارب - /هـ
łاإليجابيين أثناء فشلهم يقل نشاطهم ويŃسلتجه ǁأما األطفال السلبيين يتحركون  ، بي إلى سلو

  . نتيجة النجاح نحو نوع من السلوǁ النشيط
  : درجة اختالف الهدف ونسبة اإلرجاع النموذجية للفشل والنجاح - 1-9- 6

فدرجة اختالف الهدف تعبر عن االختالف  ،)Frank( " نǁارـف "استخدم هذه الطريقة 
 أما نسبة اإلرجاع النموذجية للفشل .ياجابيا أو سلبيكون إي  والتالي،بين األداء السابق والهدف 

أي أن الطموح يتغير وفق  األداء،تمثل تلǁ االستجابة لمستوى الطموح لتغييرات  والنجاح،
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  .الفشلفالهدف يرتفع بعد النجاح وينخفض بعد  األداء،درجة 
 وأساس ، ح معمليامووجه الباحثون بعض االعتراضات على طريقة قياس مستوى الط

 "جولد"وهذا ما أكدته  ، تلǁ االعتراضات سوء فهم التعليمات من قبل المفحوص
 م1942 "منتزر " و"ايرفين"ودراسة ) Festinger(م1942 "فستنجر"و  )Gould(م1941

)Irvin And Minitzer ( ل عما يتوقع أن يحصل عليهأوتبينƋن الشخص الذي يسÞ يكون 
) يحب(Þ أو ماذا ) يƋمل(ما الشخص الذي يسƋل عما أ ،  بطموحهضيحاول أن يحتف و، واقعيا 

تجاوز مستوى أدائه ، والنقد الثاني الذي تغير واقعي في أحداثه الكبيرة التي خيالي وÞ يصبح 
فالشخص الذي يملǁ قدرة  وعلى التدريب ، ، يوجه للمقاييس المعملية أنها تعتمد على القدرة

 يملǁ هذه القدرة ، وهنا ال يتضح لنا مستوى أكبر من الذي ال معينة يكون أداءه أفضل و
  .الطموح جيدا

 بية خالية من الدافعية واإلثارة والنقد الثالث يتمثل في أن المواقف االصطناعية التجري
 بضعف مستوى محكم عليهنوبالتالي قد ال تثير بعض األشخاص ، ويكون أداƌهم ضعيفا ، و

  .  ، وقد يكون على العكس من ذلǁمطموحه
   :  طريقة المواقف الفعلية في الحياة-6-2

يطلب من المفحوصين تذكر أحداثا وقعت لهم في حياتهم تتراوح بين اإلحباط الشديد و فيها 
والحالة العادية ، وبعد ذلǁ يطلب من المفحوصين تقدير أثر الحدث على أبين اإلحباط العادي  و

  :  في ضوء الدرجات التاليةهممستوى طموح
  . ة كبيرةرفعه لدرج  *
  .متوسطة*  

  .خفضه لدرجة بسيطة   *
  .كبيرة*  

ومعنى هذا أن األحداث ذات اإلحباط الشديد تخفض من مستوى طموح الفرد ، واألحداث 
ه ، واألحداث العادية ضذات اإلحباط البسيط تƌدي إلى ارتفاع مستوى الطموح أكثر من خف

   . تجعل مستوى الطموح يرتفع إلى أعلى
    :الي يوضح ذلǁوالجدول الت
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  01  :جدول رقم                                  

  .يمثل تبدالت مستوى الطموح الناتجة عن كل من األنواع الثالثة من الظروف  
  ظروف تحقيق الهدف   تبدل مستوى الطموح

  االرتفاع  شيءال   االنخفاض  
  33  38  66  .إحباط تام -1
  95  15  15  .إحباط يتبعه تحقيق الهدف -2
  121  17  03  .سهولة تحقيق الهدف -3

                                
  )203 : 1984كمال دسوقي (                           

كاميليا عبد الفتاح ( )باعتبار أن األحداث والمواقف متغيرة لم تسلم هذه الطريقة من النقد(
 وغير طموح معينة،حيث يمكن أن يكون اإلنسان طموحا في أشياء و في مواقف   )81 :1984

   .وهذا ال يعبر عن مستوى طموح الشخص أخرى،في هذه األشياء و في مواقف 
  :االستبيانطريقة  -6-3

  حياة على مفحوصيهميتعذر على كثير من الباحثين إجراء التجارب المعملية أو تطبيق مواقف ال
وتوفر الوقت والجهد طريقة قياس أخرى تسهل لهم العمل األمر الذي استدعى منهم التفكير في 

وعرفت هذه األداة  لذلǁ تم اعتماد االستبيان كƋداة لقياس مستوى الطموح والدقة في النتائج ،
تعبير عن طموحاتهم  مجموعة من األسئلة للعمال للدحيث توج ، انتشارا في المجاالت المهنية

   .المهنية
ـ واستبيان مستوى الطموح ل) Reissman(م1953 "رييزمان"ونشير هنا إلى استبيان  

واستبيان مستوى الطموح لرائدة هذا الموضوع ) Pichot ,P,Rennes(م1960 "بيشو رانس"
 ويتكون ر  استخدمته في رسالتها للماجستيالذيم 1960 "كاميليا عبد الفتاح" في الوطن العربي 

 تحديد األهداف ، التفوقاالتجاه نحو ، النظرة للحياة: سƌال تقيس سبعة أبعاد هي 79من 
عدم الرضا ، تحمل المسƌولية واالعتماد على النفس ، المثابرة  ، الميل إلى الكفاح ، والخطة

  . )الحظ(بالوضع الحاضر
 مثل استبيان " عبد الفتاحكاميليا"كما نجد استبيانات عربية أخرى أقل شهرة من استبيان 



  الدراسيمستوى الطموح _______________________________________________________الفصل الثالث
                    

 140 

 36ويحتوي على   الذي أعده لقياس مستوى الطموح عند طالب الجامعات ،"حمد عزت راجحأ"
 فقرة تقيس مستوى الطموح لدى 66 ويتضمن م1984 "رسول خليل إبراهيم"سƌاال واستبان 

  . طلبة المرحلة اإلعدادية
عبد اهللا بن طه  (Ý)موحبصعوبة قياس مستوى الط( )Frank(م1935 "نǁافر"ويعترف 

 تبين  ،بƋدوات قياس مختلفة لمستوى الطموح  وفي دراسات متعددة و)06 -س .  ب-الصافي 
أن االستبيان يظهر اتجاهات الفرد في مختلف مواقف حياته ، لذلǁ فهو أقدر على كشف   <<له

رد في أداء مستوى الطموح ، أما االختبارات المعملية فƎن العمل بها يتوقف على قدرة الف
االختبار أو التجربة ، وبذلǁ ال نستطيع الحكم بدقة على مستوى طموح الفرد عن طريق هذه 

   )126 : 1984ليا عبد الفتاح يكام.( >>االختبارات
  :الطموحأنواع  -7
ال شǁ أن طموحات الشعوب المتقدمة تختلف اختالفا جذريا عن :  جتماعيالطموح اال -7-1

ة أو المتخلفة ، فالفئة األولى ينشدون مستويات عالية من الطموح تتميز طموحات الشعوب الفقير
 أن ارتفاع مستوى  <<من) Angeville ("انجافيل"بمزيد من الرفاهية والرقي ، وهذا ما يراه 

   )327 : 1989جليل وديع شكور (.>>الطموح ظاهرة تتصف بها المجتمعات الحديثة 
فكلما تقدم المجتمع  ، لى تحقيق قدر محدود من العيƫبينما الفئة الثانية تسعى للوصول إ

وازدهر نشƋت طموحات جديدة تتالءم مع الواقع الجديد ، وال يختلف الحال كثيرا داخل المجتمع 
ففي  ،، ومن زمن إلى آخر  ، فمستويات طموحات أفراده تختلف من شخص إلى آخر الواحد

والمحاماة   حون في مهن التدريس والتعليمالقريب كان الطلبة واآلباء وأفراد المجتمع يطم
والطب ، ولكن مع مرور الزمن وما عرفته المجتمعات من تطور سريع في مناحي الحياة ، فال 

  مهن جديدة ، وأعمال حديثة استهوت شباب اليوم موحات أفراد المجتمع تغيرت لظهورشǁ أن ط
لتي سوف تختلف الية، وا ونستطيع القول إن طموحات آبائنا تختلف عن طموحاتنا الح

 لعلنا ال نخطƐ إذا قلنا أن ما انتهت إليه البيئات << .، وهكذا دواليǁعن طموحات أبنائها
المتباينة من أوضاع إنما كان ذات يوم مجرد صور ذهنية ارتسمت في عقول أناس استشرفوا 

إبداعية ، فƋحالوا المستقبل ، وترسموا مثال عليا ، وعكفوا على تحقيقها بكل ما أتوا من قدرة 
كواقع قائم نابض بالحيوية والحياة  ، ي نشاهده أمام أنظارنا اليومحبعض ما ترسموه إلى واقع 

إن التطور الذي عرفه العالم في مجال  ) 67 : 1992  يوسف ميخائيل أسعد(.>>على السواء 
 ق ف قابلة للتطبيجعلها تطمح في تحقيق أهدا  حادة على المجتمعات واالتقنية والعلم ترǁ آثار
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 د مالية ، وعلى االكتفاء الذاتي ، وموار فالمجتمعات النامية تطمح للحصول على مداخيل
بينما تطمح الشعوب Ý جتماعية التي تنهǁ كيان المجتمع والقضاء على العديد من المشاكل اال

ولوجي ، فمن ، وعلى الترف الثقافي والعلمي والتكنلحصول على االطمئنان النفسي ا فيالمتقدمة
 حامد(. >> زيادة التطلع إلى المستقبل والتخطيط له <<:  أهم معالم التقدم العلمي والتكنولوجي

 وفي <<هذا إذا كانت المجتمعات تعيƫ في استقرار وسالم  )36 : 1998عبد السالم زهران 
فراد إلى حالة عدم استقرار المجتمع الذي يعيƫ أزمات سياسية اقتصادية واجتماعية تƌدي باأل

جمعة سيد .( >>الشعور بمشاعر اليƋس واالغتراب واإلحساس بانعدام الطموحات أو زوالها
   )146 : 2001) أ(يوسف

، من انحطاط القيم ، وتدهور  العربي الذي تعددت فيه المشكالتونعرج على مجتمعنا
كاة القيم الغربية  القيمة االقتصادية ، وانخفاض اإلنتاجية ، وتدني في مستويات التعليم ، ومحا

حامد " كما يرى األستاذ ، )انخفاض في إنتاجية اإلنسان العربيو (  وشعور األبناء باالغتراب ،
وهذا ما انعكس على طموحات  )39 :1998عبد السالم زهران  حامد( ."عبد السالم زهران

الصعبة الشعوب العربية التي أصبحت تنظر للمستقبل نظرة سلبية ، فالظروف االقتصادية 
والمتدنية التي تخضع لها الشعوب العربية ال تسمح للمواطن العربي في التفكير في طموحات 

  . تتجاوز هذا األفق
  :العائليالطموح -7-2

ويتمثل في ما تطمح إليه العائلة من أهداف قريبة المدى ، أو بعيدة المدى ، يشترǁ أعضاءها 
ليها على فترات زمنية متدرجة وحسب أهمية في بلورتها ، ويسعون لتحقيقها ، أو الوصول إ
حسب حجم لطموح العائلي من أسرة إلى أخرى وحاجة العائلة لكل هدف أو تطلع ، ويختلف ا

األسرة ، ومدا خيلها ، والمستوى التعليمي والثقافي ألفرادها ، باإلضافة إلى مكان تواجدها في 
  . اء الراقيةالريف أو المدينة ، في األحياء الشعبية أو في األحي

ومن أمثلة الطموح العائلي ، الطموح في تغيير سكن أفضل من السكن المتواجدين فيه  
أو الطموح في نجاح دراسي ألفرادها يتبعه نجاح مهني ، وااللتحاق بƋفضل المهن ، و الطموح 

ادية جتماعية لǖسرة ، والطموح في الحصول على امتيازات اقتصفي تغيير المكانة العائلية واال
  . جتماعية ، والطموح في السفر أو التنقلاو
  ):العالمي(اإلنسانيالطموح -7-3

عن ما تطمح إليه اإلنسانية بشكل عام مهما كان مكان تواجدها ، والذي يتمثل فيما تنادي  ويعبر



  الدراسيمستوى الطموح _______________________________________________________الفصل الثالث
                    

 142 

المستقلة في تحسين وضعية اإلنسان الصحية   الحكومية منها و،به الجمعيات اإلقليمية والدولية 
 والعمل والعدل  السالم األمن و النفسية والسياسية ، والداعية إلى توفير الغذاء و قتصادية واال و
يطمح إليه البشر من حرية الرأي ، وحق التصويت والتعليم ، باإلضافة إلى ما   والمساواة و

فيف ، والقضاء على الحروب والنزاعات ، ونزع األسلحة الفتاكة ، والتخمن التلوث حماية البيئة
عن هذه الطموحات من قبل الجمعيات  يعبر  و،من حدة المجاعة ، والتقارب بين الشعوب 

منظمة الثقافة  ، ومنظمة الزراعة والتغذية ،والهيئات العالمية ، كمنظمة الصحة العالمية 
وغيرها من المنظمات التي تعمل على الوصول " اليونسيف"، ومنظمة " اليونسكو"والعلوم 
  . ، و صحيانفسيا  و،قتصاديا ا، و جتماعيااى سعادته ، ورفاهيته باإلنسان إل

   :الفرديالطموح -7-4
هو ذلǁ الطموح الخاص بشخص واحد ، سواء كان الطموح مدرسيا ، أو سياسيا ، أو       

مهنيا ، أو علميا ، أو رياضيا ، وعلى هذا األساس فلكل فرد الحق في تبني ما يراه مناسبا من 
، فهو حق   بيئتهوته ، ويتناسب مع واقعه اطموح بما يتفق مع إمكانياته ، وقدرمستويات ال

، وآخر يطمح في حياة سعيدة   مشروع لكل إنسان ، فترى الشخص الذي يطمح في عمل مستقر
والرابع يطمح في الحصول على مكاسب جاح دراسي ، أومهني ، أوعلمي ،والثالث يطمح في ن

تجارية وهكذا أوثقافية أو ، اجتماعيةأو عسكرية ،أو حزبية ،ية ، أوأوسياس رياضية ،أو علمية ،
ǁم1961 "يونج"يذهب إليه  وهذا ما. دوالي)Young () أن وصول أي فرد للمراكز االجتماعية

   )201 -س .ب-رشاد علي عبد العزيزموسى (.)يعود إلى توفره على قدر من الطموح
   ـ أشكال الطموح8
   :سياالدرالطموح -8-1

و الذي يتعلق بالحياة المدرسية ، وما يوجد فيها من تخصصات ومستويات دراسية  وه
ويبدأ هذا النوع من الطموح في السنوات األولى من دراسة الطفل حيث يطمح في االنتقال من 

، حتى يلتحق بالتعليم الثانوي ، فيطمح في تخصص دراسي يراه هاما وجذابا   مستوى آلخر
 ، وفي السنة األخيرة من التعليم الثانوي يطمح في مواصلة دراسته  ويعمل على النجاح فيه

،  واجتهاده للنجاح في  وااللتحاق بالجامعة ، ويصبح هذا الطموح المحرǁ األساسي لمواظبته
هذا  <<لتحقيق أسمى طموح في حياة التلميذ المدرسية )  البكالوريا ( امتحان الثانوية العامة

 هو الذي يساعده على التكيف في مختلف  ،ي مع ارتقاء سن التلميذالطموح الذي ينمو ويرتق
  )333 : 1989جليل وديع شكور (.>>مراحل حياته
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   :الطموح المهني-8-2
أو  ، قد يتشكل هذا النوع من الطموح عند التلميذ في سنوات الدراسة ، أو بعد االنتهاء   

 ، فكثير ما يطمح التالميذ في مهن  الخروج منها ، وقد يوجد لدى الشخص الذي لم يدرس بتاتا
وفي بعض .  ) أستاذ (ويتعلقون بها ، و بمن يعملون فيها ، كطموح التلميذ في مهنة التعليم 

عندما يصل  الجامعي الحاالت يبرز الطموح المهني إال في السنة األخيرة من التعليم الثانوي أو
  .ستعدادات الشخصيةالفرد إلى مرحلة معينة من الموازنة بين الواقع واال

   : الطموح السياسي-8-3
راد في ـ، كطموح األف لد ماـق بالحياة السياسية والحزبية العامة لبـويشمل كل ما يتعل

نتخابات هامة ، أو طموحهم في قيادة Ǝتغيير النظام السياسي لبلدهم ، أو طموحهم في الفوز ب
 ، أو حزبية ، أو طموحهم في مراكز البالد ، أو طموحهم في تشكيل تحالفات وتكتالت سياسية
في هذا الشكل يحدد الطموح مسار << سياسية هامة ، أو طموحهم في استصدار قوانين جديدة 

وقد يكون هذا  )326 : 1989جليل وديع شكور (.>>الوطن وتحركه ضمن األسرة الدولية 
ص واحد ، أو أو فرديا خاصا بشخ النوع من الطموح جماعيا خاصا بمجموعة من األشخاص ،

  . خاص بالمجتمع بƋكمله
  :االقتصاديالطموح -8-4

أو مجتمع   ، أو مجموعة من األشخاص وح الذي يتبناه شخصا ،ـذلǁ إلى الطمشير ي و
أو حسب مقارنة وضعيتهم مع  ،با لهم لتحسين وضعيتهم االقتصادية حسب ما يرونه مناس

الطموح في كسب  ،مالية متعددة مثال ذلǁ الطموح في مصادر  . وضعيات اقتصادية أخرى
مالي جديد ، الطموح في أرباح تجارية ، الطموح في زيادة اإلنتاج ، الطموح في تحسين 
وضعية البالد االقتصادية ، الطموح في اإلصالح االقتصادي ، الطموح في تحسين المكانة 

، إلى غيرها من دة دياالقتصادية العالمية للبلد ، الطموح في البحث عن أسواق اقتصادية ج
الطموحات والتطلعات االقتصادية التي تعبر عن وضعية اقتصادية سيئة ، أو مريحة للفرد أو 

ت في ويشكل الطموح الدراسي والطموح المهني والطموح االقتصادي أهم الطموحا . الجماعة
ن الشعوب في العديد من الميادي وربما يرجع تفوق وتقدم كثير من األمم و حياة الفرد ،

جتماعية واالقتصادية والتكنولوجية إلى وفرة وجودة ودقة منتوجاتها الذي ساهم فيه بال شǁ اال
  .مستوى الطموح المرتفع ألفرادها على اختالف مستوياتهم
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  :خالصة
على أهميته النفسية  الطموح يعرف بعدة تعريفات أجمعت وع مستوىإن موض

 ، بعضها يتعلق بالنواحي النفسية الذاتية ، مثل جتماعية لǘنسان ، وتحدده عوامل عديدةواال
  بعضها اآلخر يشير إلى العوامل األسرية و ، مفهوم الذات و والعقابالثواب  و النجاح والفشل

 بعضها يتعلق بالعوامل المدرسية  و ، استقراراألسرة و ، حجم األسرة ، و مثل طموح األهل
مثل سوق ، كما تحدده عوامل اجتماعية  ، اسيالتحصيل الدر و المنافسة ، و ، مثل المدرس

 مستوى هذه العوامل سمحت بتنوع أنواع وأشكال ، جتماعيةاإلعالم والتنشئة اال و ، العمل
  . سي والمهني إلى االجتماعي والعائلي واإلنسانيادرالطموح من السياسي إلى ال

وإن كان  ، إلى نتائج متقاربةيƌدي  و ويقاس مستوى الطموح بالتجارب المعملية أو باالستبيان ،
  .الفصل تم التطرق إليه في هذا وهذا ما . الباحثين يفضلون طريقة االستبيان
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:تمهيد  
إن الوقوف على النتائج النهائية للدراسة يتطلب معرفة اإلجراءات المنهجيـة المـستخدمة فـي               
الوصول إليها، فصحة نتائج أي دراسة أو خطƋها يرجع في األساس إلى الخطـوات المنهجيـة                
المتبعة في ذلǁ، فوضوح المنهج ، وتجانس العينة ، وسالمة طرق تحديدها وحصرها، واختيار              

 القياس المناسبة و مالها من صدق وثبات ، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لذلǁ               أدوات
كلها إجراءات تساعد على الوصول إلى نتائج ذات قيمة علمية، وهذا ما حاول الطالب الباحـث                

  .مراعاته وإتباعه في هذه الدراسة والتي سوف نعرضها في هذا الفصل
 

:ـ منهƛ الدراسة1  
الدراسة المنهج الوصفي الذي من خالله نصل إلى الكشف عن العالقة بين الـضغط  تتطلب هذه   

، كما يحدد لنا الفروق بـين   مستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي و النفسي
عينة الدراسة في كل من الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي معتمدين في ذلـǁ علـى                

 بواسطة استخدام األساليب اإلحصائية بƋشكالها المختلفة والمناسـبة         وصف الظاهرة ، وتفسيرها   
  .لطبيعة البحث

  
  :ـ التذكير بفرضيات الدراسة2

  :بناء على تساƌالت الدراسة وأهدافها صيغت الفرضيات على الشكل التالي
 ال توجد عالقة بين الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثـة               -2-1
  .انويث
  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الضغط النفسي-2-2
  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الجدد والتالميذ المعيدين في الضغط النفسي-2-3
 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ تخصص علوم الطبيعة والحياة وتالميذ تخصص              -2-4

  .ة في الضغط النفسياآلداب والعلوم اإلنساني
  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف وتالميذ المدينة في الضغط النفسي-2-5
  . توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مستوى الطموح الدراسي-2-6
 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الجدد والتالميذ المعيدين في مستوى الطمـوح               -2-7

  .يالدراس
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 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تخصص علوم الطبيعة والحياة وتالميذ تخصص اآلداب              -2-8
  .والعلوم اإلنسانية في مستوى الطموح الدراسي

 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف وتالميذ المدينة فـي مـستوى الطمـوح                 -2-9
  .الدراسي

  : ـ حدود الدراسة3 
  :البشرية الحدود -3-1

إناثـا   ) 262(ذكرا ، و     )138(بواقع   تلميذا   400تتحدد هذه الدراسة بالعينة والتي يبلƸ عددها        
تلميذا من شعبة اآلداب والعلـوم      ) 243(تلميذا و ) 157(من شعبتي علوم الطبيعة والحياة بواقع       

ـ                  ي اإلنسانية ، ويمثل أفراد العينة تالميذ الـسنة الثالثـة ثـانوي المتمدرسـين بالعـام الدراس
ويتوزع التالميذ على شعبتي اآلداب والعلوم اإلنسانية وعلوم الطبيعة والحيـاة            .م  2003/2004

كما تحدد الدراسة بالمتغيرات المدروسة و المقاسة بالمقاييس النفـسية المـستخدمة فـي هـذه                
  .الدراسة

  : الحدود المكانية3-2
عينة الدراسـة   ألغواط حيث تتواجد    حدد الدراسة بالمنطقة المقامة فيها وهي والية ا       تت         

 بثانويات التعليم الثانوي العام والثانويات المتعددة التخصصات والمتواجدة بالمناطق الحضرية         
  .تلميذا )176( بواقعةيفيالرالمناطق  وتلميذا) 224(بواقع

  .والجدول التالي يوضح الثانويات التي طبقت فيها الدراسة
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  02: جدول رقم 
  الثانويات التي طبقت فيها الدراسةيوضح 

  نوع    نظام التعليم اسم الثانوياتالرقم
المنطقة

 )مكان تواجدها(الموقع 

ــد  01 ــد محم ــة العقي ثانوي
 شعباني

 بمدينة األغواطالواحات الجنوبية  حضرية تعليم ثانوي عام

  األغواطوسط مدينة // // ثانوية اإلمام الغزالي 02
  مدينة األغواطشمال شرق // // مبرثانوية أول نوف 03
  األغواطمدينةبالواحات الشمالية  // // ثانوية طالبي الصادق 04
  األغواطمدينة وسط غرب // // ثانوية الحاج عيسى 05
 جنوب الوالية ريفـية // ثانوية حاسي الدالعة 06
 شرق الوالية // // ثانوية سيدي مخلوف 07
 شمال غرب الوالية // // ثانوية تاجموت 08

 جنوب شرق الوالية // متعددة التخصصات ثانوية قصر الحيران 09

  : الحدود الزمانية-3-3
م وعليـه   2004ديسمبر   في شهر  ىم وانته 2003 ابتداء من شهر ديسمبر      البحثشرع في هذه    

  . ونتائجه بالفترة الزمانية التي أجري فيهاا البحثتتحدد هذ
  : أدوات القياس -4 

لعدم وجود مقاييس جزائرية ـ في حدود علم الباحث ـ تقيس كل مـن الـضغط     نظرا 
 لقياس متغيرات   ستبيانينا النفسي ومستوى الطموح الدراسي ، قام الطالب الباحث ببناء وتصميم         

قيس مـستوى  يقيس الضغط النفسي ، وثانيهما يالدراسة واستخدمهما في دراسته الحالية، أولهما     
  .الطموح الدراسي

  : أدوات القياس  الخطوات العامة لبناء-4-1
  :توصل الطالب الباحث إلى بناء أدوات لقياس متغيرات الدراسة بعدما اتبع الخطوات التالية

تحليل انطباعات تالميذ السنوات الثالثة ثانوي التي يصرحون بها في نهاية السنة   - أ
وجيه المدرسي الذي  وذلǁ في إجاباتهم عن سƌال مصالح الت- قبل البكالوريا- الدراسية

  .يخص الظروف الدراسية واالجتماعية التي مرŇوا بها ، وكذا ما يتوقعونه من آفاق مستقبلية
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 أجرى الطالب الباحث مناقشات مستفيضة مع بعض أساتذة علـم الـنفس مـن مختلـف                  - ب
جامعات الوطن، لتحديد أهم األبعاد التي يجب أن تكون ضمن المقـاييس المـراد بناءهـا                

  . بالموضوع محل الدراسةالمتعلقة
 اطلع الطالب الباحث على ما توفر له من دراسات سيكولوجية وأدب سيكولوجي وإطـار               -جـ

  .نظري متصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمتغيرات الدراسة
 التـي   - األجنبية والعربية  - استفاد الطالب الباحث من االطالع على بعض المقاييس النفسية         -د

ط النفسي ومستوى الطموح الدراسي من جميع األبعاد ، أو من بعد واحـد              تطرقت لقياس الضغ  
وهذا للتعرف والوقوف على من سبقه من الباحثين الذين أعدوا مقاييس أو قاموا بنقل أو تعريب                

  .  بعض المقاييس األجنبية وتقنينها على بيئات عربية
  .ت النفسية  ـ اإلطالع على المصادر المختصة في كيفية بناء االختباراهـ

: استبيان الضغط النفسي -4-2  
: توزيع االستبيان -4-2-1  

 بندا تقيس ستة أبعاد ، كل بعد يتضمن عددا 66يتكون هذا االستبيان في صيغته النهائية من 
: معينا من البنود ، و األبعاد هي   

  . بندا 13و يتضمن ثالثة عشرة : بعد ضغط الوالدين و األسرة  -
  . بندا 16و يتضمن ستة عشرة : بعد ضغط المدرسة  -
 . بنود 07و يتضمن سبعة : بعد ضغط الزمالء  -

 . بنود 08يحتوي على ثمانية ) : المذاكرة(بعد ضغط المراجعة  -

 . بنود 09و يشمل على تسعة : بعد ضغط االمتحانات  -

  . بندا13و يتكون من ثالثة عشرة : بعد ضغط أحداث الحياة  -

 .لبنود على األبعاد الستبيان الضغط النفسيوالجدول التالي يوضح توزيع ا
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  03: جدول رقم
   الضغط النفسيالستبيان  توزيع البنود على األبعاديوضح

عدد رقم البنود األبعادالرقم
البنود

-55-52-48-43-37-31-25-19-13-07-01 ضغط الوالدين 01
58-61. 

13

-56-53-49-44-38-32-26-20-14-08-02 ضغط المدرسة 02
59-62-64-65-66. 

16

07 39-33-27-21-15-09-03 ضغط الزمالء 03

08 45-40-34-28-22-16-10-04 ضغط المراجعة 04

09 .50-46-41-35-29-23-17-11-05ضغط االمتحانات 05

ضغط أحداث  06
 الحياة

56-12-18-24-30-36-42-47-51-54-57-
60-63. 

13

  : الضغط النفسياستبيان  مصادر-4-2-2
      االطالع على عدد من المقاييس النفسية  ،االستبيان لطالب الباحث في وضع بنودعتمد اا 

ǁالنهائية   مع تالميذ المرحلةاستخدامهااسب سيكوميترية ، يتنبغرض الوصول إلى أداة  و ذل
اسة  الدراستبيان تي تم الرجوع إليها في بناءالمقاييس المن التعليم الثانوي ، وأهم االختبارات و

   :الحالية هي 
بدر "للباحث الكويتي ) الشخصية  اييسالمرجع في مق(المقاييس المنشورة في كتاب  -1

  : و المقاييس هي  ،"محمد األنصاري
 )  (BDII:المعروفة باسمو )  ( Beck De Pression Inventoryقائمة بيǁ لالكتئاب* 

" أحمد محمد عبد الخالق" هاوعرب ) (Beck & Steerم1993 "سيتر "  و "بيǁ "من إعداد 
م  وتتكون القائمة من 1997" بدر محمد األنصاري"الصورة الكويتية من إعداد وم 1996سنة
  .)200:2002بدر محمداألنصاري( بندا 21
      م 1974و زمالئه " بيǁ" من إعداد ) .B. S  )  Hمقياس بيǁ لليƋس * 

Beck& Weissman ; Lester, Tredler )  ( بندا و قام بتعريبه 20  يحتوي على 
  )248:2002بدر محمداألنصاري (" .بدر محمد األنصاري"
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) LOT( و المعروف اختصارا)  (life Orientation Test: مقياس التوجه نحو الحياة * 
) 10(عدد بنوده عشرة   ) (Scheier & Carverم1985"كافر " –" شاير" أعده كل من 

  .)312:2002داألنصاريبدر محم (" .بدر محمد األنصاري"عربه 
  Eight State Questionnaire ) - )أ ( الصيغة ) ASQ(استخبار الحاالت الثمانية* 

 J.P. Curran , R,B Cattel )(م 1968" كاتل" ب، "ريموند"، " ورانك.جيمس ب : من إعداد 
بدر " م وأعد الصورة الكويتية1989" أحمد محمد عبد الخالق"و" عبد الغفار الدماطي"تعريب 

ياس الحالة الثانية  بندا لق12وخصص  بندا ، 96على م ، ويحتوي 1999 "محمد األنصاري
  .)447:2002بدر محمداألنصاري (.  ) Stress(نعصاب المتعلقة باال

   (The ( Neo – Ffi-S ) personality Inventory :ة العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةقائم*  
محمد  بدر" و قام بتعريبه  ( Costa & Mc Crae )م1992" ماكري" و" كوستا"من إعداد 
ويشتمل على خمسة مقاييس فرعية ، ويضم كل ،  بندا 60ويحتوي  .م1997" األنصاري

 فالعامل األول أو المقياس األول وهو العصابية ويحتوي على ستة  ، عبارة12مقياس 
ويقصد بها  ( Vulneralility )والقابلية لالنجراح ( Stress ) االنعصاب : سمات منها 

بدر . (واالتكالعدم قدر الفرد على تحمل الضغوط وبالتالي يشعر الفرد بالعجز واليƋس 
   .)712:2002محمداألنصاري

       عمليات تحمل الضغوط  ع على مقياس واستفاد الطالب الباحث كذلǁ من االطال-2
(Coping Processes Scale )  من جامعة المنوفية   "ملطفي عبد الباسط إبراهي"لصاحبه

  )01 : -س. ب–لطفي عبد الباسط إبراهيم (. بندا42 ويحتوي على - مصر-
الضغط (  كما استعرض الطالب الباحث عددا من المقاييس النفسية المنشورة في كتاب -3

عبد الرحمن بن سليمان " )النفسي ـ مفهومه ، تشخيصه ، طرق عالجه ، ومقاومته ـ
  :يس هي وهذه المقاي" الطريري

 بندا تتناول 20ى مقياس المƌشرات السلوكية الدالة على الضغط النفسي والذي يحتوي عل* 
فقدان ، شياء ، وإنجاز المهمات من مثل السرعة ، والعجلة في عمل األأنماطا سلوكية 

  ) .30 و 29: 1994الرحمان بن سليمان الطريري  عبد (.الصبر وعدم االنتظار
 43 وتتكون من ( Hopkins Sypmtom Checklist )راض الضغط ألغ" هوبكنز"قائمة * 

  . بندا وتهدف القائمة إلى حصر ما يتعرض له الفرد من آثار كنتيجة محتملة للمواقف الضاغطة
 بن ن اعبد الرحم"الممكن أن تحدث للفرد ضغطا من إعداد  مجموعة من العناصر التي من*
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 بندا ، وأهم المجاالت التي تتناسب 64 بمجموع وتضم ثمانية مجاالت كبرى" الطريريسليمان 
  : مع  دراستنا ما يلي 

  .ويتمثل في ظروف السكن السيئة :  مجال ظروف الحياة –  أ   
 ويتمثل في قلة األصدقاء ، والشعور بالوحدة والشعور :االجتماعية مجال العالقات -ب

  .وعدم محبتهم ، باإلهمال من قبل اآلخرين 
وتتمثل في التدخالت المستمرة ألفراد األسرة في شƌون الفرد الخاصة  : ة  مجال العائل– ج

  . كذا الشعور برفض العائلة للفرد ، واالهتمام بشƌون أفراد العائلة
عبد "مقياس مصادر وأسباب الضغط في مجال العمل وغيره من المجاالت من إعداد * 

 والعمل ذه البنود ضغط األسرة، بندا وتغطي ه79ويتكون من " الطريري بن سليمان الرحمن
  . وأحداث الحياة ، والزمالء 

   .)94 و 93 :1994حمان بن سليمان الطريري رال عبد(
القلق (كتاب ع على بعض المقاييس المنشورة في  كما استفاد الطالب الباحث من االطال-4

  : وهي " فاروق السيد عثمان  "  ) وإدارة الضغوط النفسية
  : غط لكل من مقياس مصادر الض* 
م ويشمل على ضغط إدارة الوقت وضغوطات     1989" فيوال الببالوي "و" طلعت منصور" -

 )97: 2001فاروق السيد عثمان (.عبء المهنة

م ويشمل على ضغط نقص التƋثير األسري، وضغط 1978" ليندي " و" هول"مقياس  -
فاروق السيد ( .لتنافس، وضغط النقص و الضياع األسري ، وضغوط ا األخطار والكوارث

 .)134: 2001عثمان 

 ومن بين مصادر الضغوط التـي  ( David Fontana )م 1989" دافيد فونتانا"مقياس  -
  ضغوط عدم االستقرار، وفقدان األمن ، ضغوط فقدان التƋييـد مـن الـزمالء        : يشملها هي   

فـاروق  (.، ضغوط ألسباب بيئية      ضغوط العمل وضغوط الوقت ، ضغوط ألسباب عائلية       
  )134: 2001السيد عثمان 

"      كريستينا ماالس"هذا المقياس وضعته في األصل  )Burnout(مقياس اإلنهاǁ النفسي * 
"  فاروق السيد عثمان"و أعد (. Chrisstina ; M Susan ,J ) م1976" سوزان جاكسون"و 

  )135: 2001 فاروق السيد عثمان(.عبارة25ته العربية ويتكون المقياس من صور

 واستفاد الطالب الباحث كذلǁ من االطالع على بعض المقاييس المنشورة في كتاب    -5
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  :وهي " علي عسكر"  لـ)ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها(
 Holmes&Rahe) (م1967"ريتشارد ري"و" توماس هولمز" مقياس أحداث الحياة لـ -

علي عسكر (.قياس بمقياس التوافق االجتماعي حدثا حياتيا ويعرف كذلǁ هذا الم43ويتكون من 
   )74و73 : 2000

    المــللع ) Stress( ابـلية في كتـورته األصـور في صـاس منشـقيـونفس الم

Jean Ben Jamin Stora) ( يعرف بسلم : Holmes et Rahe – Echelle- ) ( 1967م. 
Jean Ben Jamin Stora 1991 : 29)(   

  :حث من بعض الكتب التي تناولت كيفية بناء المقاييس النفسية منها البا واستفاد الطالب -6
سعد عبد (" سعد عبد الرحمن"لـ ) القياس النفسي ـ بين النظرية والتطبيق ـ( كتاب  -

  )198 : 1998الرحمن 
   :  2000محمد شحاتة ربيع ".(محمد شحاتة ربيع" لـ  )قياس الشخصية ( كتاب  -

131(.  
 .Ċ"آمال صادق"، و" سيد أحمد عثمان"، و" فƌاد أبو حطب"لكل من  )لنفسيالتقويم ا( كتاب -
 )Ɔ 1999 : 77مال صادقو سيد أحمد عثمان  حطب و فؤاد أبو (
  مقدم عبد الحفيظ(".مقدم عبد الحفيظ) "اإلحصاء و القياس النفسي والتربوي ( كتاب  -

 )137 إلى ص124ص من: 1993
  :  النفسي الضغطاستبيان  خطوات إعداد2-3- 4
بعد اإلطالع  على ما توفر لنا من تراث سيكولوجي، قام الطالب الباحث بƎعداد بنود أولية / 1

، وبعد مناقشات عديدة معه ومع عدد من   بندا وعرضها على األستاذ المشرف22تتكون من 
ايب حريزي، الطاهر سعد اللƃه، بن زاهي منصور، شإبراهيم .( أساتذة علم النفس بجامعة ورقلة
وطلب من الطالب الباحث ،  تم تعديل بعض البنود وحذف بعضها )ساسي أبي مولود عبد الفتاح

  .إضافة بنود أخرى 
، أضاف الطالب الباحث بنودا أخرى حتى وصل  وبناءا على توجيهات السادة األساتذة/ 2

بجامعة  بندا، وعرضهم مرة ثانية على األستاذ المشرف وأستاذ اإلحصاء 67 إلى االستبيان
 ، وأوصوا االستبيان وقد أسفر هذا العرض على موافقتهم على )بن زاهي منصور(ورقلة

  .الباحث بتغيير بدائل األجوبة من ثنائية إلى ثالثية لتستجيب لطبيعة البحث 
البند األول من البعد : وتعليماته رتبت بنوده بحيث تمت كتابة االستبيان دإعدابعد الفراƷ من / 3
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لرتبة األولى ثم البند األول من البعد الثاني في الرتبة الثانية ثم البند األول من البعد األول في ا
الثالث في الرتبة الثالثة ثم البند األول من البعد الرابع في الرتبة الرابعة ثم البند األول من البعد 

وهكذا مع بقية  ة ،الخامس في الرتبة الخامسة ثم البند األول من البعد السادس في الرتبة السادس
  .االستبيانالبنود بنفس الترتيب إلى نهاية البند األخير من 

4 /Żللسادة األساتذة لتحكيمه االستبياندم بعد إعداد الصيغة النهائية ق .  
  .  االستبيانإجراء الدراسة االستطالعية للتƋكد من صدق وثبات / 5
    : طريقة اإلجابة2-4- 4

 متدرجة على متصل من ثالث خيارات تمثل بدائل ستبياناالتكون اإلجابة على عبارات 
  . تنطبق عليŇ دائما ، تنطبق عليŇ أحيانا ، ال تنطبق عليŇ أبدا: األجوبة هي 

يشير إلى الموافقة المطلقة على البنود يعني أن ) تنطبق عليŇ دائما ( فالخيار األول  -
  . عر بضغط نفسي عالالعبارات تتفق مع شخصية المبحوث وتدل على أن التلميذ يش

تعبر عن عدم القبول المطلق للعبارة أو ) تنطبق عليŇ أحيانا ( أما الخيار الثاني لǘجابة  -
الرفض المطلق لها أي أنها تنطبق على المبحوث بدرجة متوسطة ومعنى هذا أن التلميذ 

 .يشعر بضغط نفسي متوسط 

ير إلى الرفض المطلق للعبارات فيش) ال تنطبق عليŇ أبدا ( أما الخيار الثالث واألخير  -
ومعناه أن البنود ال تتفق مع شخصية المبحوث وهي تعبر عن ضغط نفسي منخفض 

 .يشعر به التلميذ 

أمام البند وفي الخانة التي يراها تناسبها حسب رأيه ) × ( وتتم طريقة اإلجابة بوضع عالمة 
.  االستبيان وتسجيل بياناته الشخصيةوهذا بعدما يقرأ التعليمات المكتوبة في الصفحة األولى من

ņأربعة من االستبيانويتكون .  مفتوحتطبيقهل  والمجال الزمني جماعيا أو فرديااالستبيانطبق ي 
يتطلب  و. للبنود  ثالثة صفحاتانات الشخصية والتعليمات و صفحة مخصصة للبيصفحات،
  .انوي أن يكون التلميذ في القسم النهائي من التعليم الثاالستبيان

  :يتم تقدير الدرجات على النحو التالي :   تقدير الدرجات2-5- 4
وتدل على الدرجة المرتفعة  ) 03( يقدر بثالثة درجات ) تنطبق عليŇ دائما : (  البديل األول-

  . التي يحصل عليها المبحوث من إجابته على البند
وتدل على الدرجة المتوسطة )  02( يقدر بدرجتين ) تنطبق عليŇ أحيانا  (  : البديل الثاني-

 . يها المبحوث من إجابته على البندلالتي يحصل ع
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وتدل على الدرجة  ) 01( يقدر بدرجة واحدة ) ال تنطبق عليŇ أبدا  (  :البديل الثالث -
  . المنخفضة التي يحصل عليها المبحوث من إجابته على البند

عليها من إجابته على بنود تجمع درجات المبحوث المحصل :  تفسير الدرجات2-6- 4
تشير إلى الدرجة ) 132( تشير إلى الدرجة المرتفعة، والدرجة  ) 198(  فالدرجة ، االستبيان

وتفسر درجات المبحوث على  .تشير إلى الدرجة المنخفضة  ) 66( المتوسطة  والدرجة 
  :  التالي  وهذا على النحو، متوسطة ، منخفضة ،االستبيان إلى ثالثة مستويات ، عالية 

  04:جدول رقم 
   الضغط النفسياستبيان يبين تفسير درجات

ا المستوى )الدرجة ( الفئة 
ات
ــ

ــ
رج
لد

 

66 - 110  
111- 155   
156- 200 

  ضعيــف
  متوســط
 عــال

 66عدد البنــــــــــود 

   : مستوى الطموح الدراسياستبيان 4-3
 بندا تقيس أربعة 62 من  صورته النهائية فياالستبيانيتكون هذا : االستبيان توزيع 3-1- 4

   : كل بعد يتضمن عددا معينا من البنود ، واألبعاد هي  أبعاد
  .  بندا12 ويحتوي على  :)النظرة الحالية ( بعد النظرة للدراسة الثانوية  -
 .  بندا17ويشمل على : بعد النظرة للتفوق الدراسي  -

 .  بندا14ويتضمن من ): قبلية النظرة المست( بعد النظرة للدراسة الجامعية  -

   بندا19 ويتكون من  :بعد النظرة للحياة  -
  .والجدول التالي يوضح توزيع البنود على األبعاد
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  05:جدول رقم 

   مستوى الطموح الدراسي الستبيانيوضح توزيع البنود على األبعاد         
عدد البنود رقم البنود األبعــادالرقم

 اسة الثانويةالنظرة للدر 01
01-05-09-13-17-21-25-29-

33-37-41-45 
12 

 النظرة للتفوق الدراسي 02
02-06-10-14-18-22-26-30-
34-38-42-46-49-52-55-57-59

17 

-31-27-23-19-15-11-07-03النظرة للدراسة الجامعية 03
35-39-43-47-50-53 

14 

 النظرة للحياة 04
04-08-12-16-20-24-28-32-
36-40-44-48-51-54-56-58-

60-61-62 
19 

 62عدد البنـــــــــود 

  : مستوى الطموح الدراسياستبيان مصادر 3-2- 4
 معتمدا على ما اطلع عليه من مقاييس نفسية وهذا من أجل االستبيانأعد الطالب الباحث هذا 

 النهائية بناء أداة قياس جزائرية تراعي خصوصيات البيئة المحلية، وتتناسب مع تالميذ المرحلة
ارات والمقاييس النفسية التي استفاد منها الطالب الباحث في بأهم االختمن التعليم الثانوي ، ومن 

  :  ما يلي االستبيانوضع هذا 
 فقرة لقياس 66م ويحتوي على 1984" إبراهيم خليل رسول"مقياس مستوى الطموح للباحث / 1

  )338 : 2002ان نجم الحلبوب وأخرون سعدون سلم( .مستوى الطموح لدى الطلبة العراقيين 
كاميليا عبد "االطالع على ما نشر من وصف وطريقة تصحيح الستبيان مستوى الطموح / 2

والذي يتعلق بهذا ) مستوى الطموح والشخصية(م خاصة ما جاء في كتابها 1971" الفتاح
كل منها عشر  سƌاال مصنفة في سبع سمات رئيسية وضع ل79ويحتوي االستبيان على . الجانب

:  أسئلة والسمات هي 09أسئلة ماعدا السمة الرابعة فقد وضعت لها صاحبة االستبيان تسعة 
تحديد ،) ت(، االتجاه نحو التفوق ويرمز لها بالحرف ) ن(النظرة للحياة يرمز لها بالحرف 
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ل المسƌولية ، تحم) ǁ (  الميل إلى الكفاح ،) هـ( ويرمز لها بالحرفاألهداف و الخطة
كاميليا ().ح ( بالوضع الحاضر واإليمان بالحظالرضى،)م( المثابرة،)س ( على النفس واالعتماد

  )83 و82 : 1984عبد الفتاح 
أنور محمد "كما اطلع الطالب الباحث على استبيان الحاجات النفسية للشباب لصاحبه / 3

تكون هذا االستبيان من وي )سيكولوجية التعليم ( م المنشور في كتابه المعنون 1984" الشرقاوي
  :  عبارة تقع تحت خمسة حاجات هي45

الحاجة إلى إشباع النواحي االقتصادية ، الحاجة إلى التفاعل واالحتكاǁ باآلخرين ، الحاجة إلى 
أنور (.اإلنجاز وتحقيق الذات ، الحاجة إلى تحقيق مكانة اجتماعية ، الحاجة إلى الثقافة والمعرفة

  )225 : 1987محمد الشرقاوي 
 فيرنون  -آلبورت "واستعرض  الطالب الباحث مقياس القيم واالتجاهات الذي وضعه كل من / 4

علم ( والمنشور في كتاب ) Allport , G.W , Vernon , P. E Lindrey ( م1951" لندزي
ويتكون هذا االستبيان في طبعته الثانية من جزئين ، الجزء األول يتكون  )النفس االجتماعي 

:  سƌاال ، ويهدف هذا المقياس إلى قياس ست قيم هيƌ15اال ، والجزء الثاني يضم  س30من
القيمة النظرية ، والقيمة االقتصادية ، والقيمة الجمالية ، والقيمة االجتماعية ، والقيمة السياسية  

   )236 :1984توفيق مرعي و أحمد بلقيس (.والقيمة الدينية
قياس النفسي وخاصة تلǁ المتعلقة بكيفية بناء وتصميم استفاد الطالب الباحث من كتب ال/ 5

   ). 154 انظر ص( االختبارات والمقاييس النفسية 
  :    مستوى الطموح الدراسياستبيان خطوات إعداد 3-3- 4
بعدما استفاد الطالب الباحث من مطالعته للتراث السيكولوجي واستعراض المقاييس النفسية / 1

 بندا وعرضه على األستاذ المشرف وعلى أستاذين من أساتذة 32 من  أوليا يتكوناستبياناصمم 
 حيث تم تعديل بعض البنود التي ال )بن زاهي منصور، شايب ساسي(علم النفس بجامعة ورقلة

  . تتناسب مع مستوى تالميذ السنة الثالثة ثانوي وطلب من الطالب الباحث إضافة بنود أخرى
اطالعه على المراجع المتصلة بالموضوع وتوصل إلى واصل الطالب الباحث مطالعاته و/ 2

وعرضه مرة ثانية على األستاذ ،  بندا 62 إلى استبيان فة عدد من البنود حتى وصلإضا
المشرف الذي أبدى موافقته عليه وطلب من الطالب الباحث تقليص بدائل األجوبة من خماسية 

  . إلى ثالثية
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ليماته ومفتاح التصحيح رتبت بنوده بطريقة تسمح تع واالستبيان من بناء ءبعد االنتها /3
ند األول من ب بحيث تمت كتابة ال ،دعńأي بņ بنود بند من لللمفحوص االستجابة بتدرج على ك

 ثم البند األول من البند 02 ثم البند األول من البعد الثاني في الرقم 01البعد األول في الرقم 
 وهكذا مع بقية البنود حتى البند 04 البعد الرابع في الرقم  ثم البند األول من03الثالث في الرقم 

62.  
  . صياغة الصورة النهائية لالستبيان وتقديمه للمحكمين/ 4
  . إجراء الدراسة االستطالعية للتƋكد من صدقه وثباته/ 5
  : طريقة اإلجابة3-4- 4

تنطبق عليŇ :( ي تبعا لبدائل األجوبة المرتبة على تدرج متصل هاالستبيانيجاب على بنود 
  ) ال تنطبق عليŇ أبدا ( ،  )تنطبق عليŇ أحيانا ) ( دائما

تدل على الموافقة الشديدة للبند ومعنى هذا أن ) تنطبق عليŇ دائما ( فƎذا كانت استجابة المبحوث 
  . التلميذ يتمتع بمستوى طموح دراسي عال

فتشير إلى عدم ) طبق عليŇ أحيانا تن( أما إذا اختار المبحوث االستجابة الثانية والمتمثلة في 
  . رفضه نهائيا ، أي أن التلميذ يتمتع بمستوى طموح دراسي متوسط قبول البند كلية أو

فتشير إلى رفض البند أي أن مستوى ) ال تنطبق عليŇ أبدا ( أما إذا كانت إجابة المبحوث 
  .الطموح الدراسي للتلميذ منخفض

ألنها عليها مثل البنود السابقة، لكن ال تعني نفس التفسير وتجدر اإلشارة أن بعض البنود يجاب 
من بعد النظرة للدراسة  37-33-29-25-21-17-13-09-05-01( والبنود هي سالبة ، 
  51-44-04( والبنود )  من بعد النظرة للتفوق الدراسي53-50-47-43(   والبنود )الثانوية

تدل على المعارضة الشديدة )  تنطبق علي دائما(فƎذا أجاب المبحوث بـ ) من بعد النظرة للحياة
أما إذا اختار المبحوث البديل .  للبند ومعنى هذا أن التلميذ مستوى طموحه الدراسي ضعيف 

فƎنه يشير إلى عدم قبول البند كله أو رفضه نهائيا أي أن التلميذ ) تنطبق عليŇ أحيانا ( الثاني 
) ال تنطبق عليŇ أبدا ( نت استجابة المبحوث وإذا كا. يتمتع بمستوى طموح دراسي متوسط

  . شير إلى الموافقة الشديدة على البند وتشير إلى أن التلميذ يتمتع بمستوى طموح دراسي عالتف
  .  أن يكون التلميذ متمدرسا في السنة الثالثة من التعليم الثانوي االستبيانويتطلب هذا 

 ي الخانة التي يراها تناسبها وتتفق مع شخصيتهأمام البند وف) × ( طريقة اإلجابة بوضع تتم 
 المسجلة في الصفحة األولى من االستبيان مع تسجيل بياناته االستبيان وهذا بعدما يقرأ تعليمات
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، ويتكون االستبيان   والمجال الزمني لتطبيقه مفتوح جماعيا أو فرديااالستبيانيطبق . الشخصية
  .  للبنودتاصفح ثالثة  الشخصية والتعليمات و صفحة مخصصة للبيانات، صفحاتأربعةمن 

  :التالي   وضعت أوزان متدرجة لهذه البدائل على النحو:  تقدير الدرجات3-5- 4
وتدل على الدرجة المرتفعة  ) 03( يقدر بثالثة درجات ) تنطبق عليŇ دائما  (  : البديل األول-

  . التي يحصل عليها المبحوث من إجابته على البند
وتدل على الدرجة المتوسطة  ) 02( يقدر بدرجتين ) تنطبق عليŇ أحيانا  (  :ل الثاني البدي-

  .التي يحصل عليها المبحوث من إجابته على البند
وتدل على الدرجة  ) 01( يقدر بدرجة واحدة ) ال تنطبق عليŇ أبدا ( :  البديل الثالث-

  .المنخفضة التي يحصل عليها المبحوث من إجابته على البند
 و البنود هي   ، ألنها سالبةوتجدر اإلشارة أن بعض البنود يختلف تقدير أوزانها خالفا لما سبق

  والبنود ) من بعد النظرة للدراسة الثانوية -01-05-09-13-17-21-25-29-33-37( 
  بعد النظرة 51-44-04( والبنود ).  من بعد النظرة للتفوق الدراسي 43-47-50-53( 

  ). للحياة 
تقدر درجته على ) تنطبق عليŇ دائما (  يجيب على هذه العبارات في االتجاه  مبحوث الذيفال

وتدل على الدرجة المنخفضة ، وعلى العكس من ذلǁ فاستجابته  ) 01( كل بند بدرجة واحدة 
تمنح له ثالثة درجات على كل بند وتعبر ) ال تنطبق عليŇ أبدا ( على البنود في االتجاه اآلخر 

وأسلوب التصحيح الذي اعتمده الطالب الباحث في قياس البنود يهدف من .رجة المرتفعة عن الد
  .      خالله معرفة مستويات الطموح الدراسي لدى للتالميذ

  : تفسير الدرجات 3-6- 4
تعبر  ) 186( ، فالدرجة االستبيانتجمع درجات المبحوث المحصل عليها من إجابته على بنود 

  حصوله على درجة متوسطةىتشير إل) 124(درجة، و الدرجةعن حصوله على أقصى 
  . تعبر على الدرجة المنخفضة التي حصل عليها المبحوث ) 62( والدرجة 

 ويات عالية، متوسطة، منخفضة وهذاوتفسر درجات المبحوث على االستبيان إلى ثالثة مست
           : على النحو التالي

  
  
  



إجراءات الدراسة الميدانية___________________ ___________________________________الفصل الرابع   

 161 

  06: جدول رقم                                     
   مستوى الطموح الدراسياستبيانيبين تفسير درجات                      

 المستوى )الدرجة ( الفئة 

ات
ــ

ــ
رج
الد

 

62 - 103  
104 - 145   
146  - 187 

  ضعيــف
  متوســط
 عــال

 66عدد البنــــــــــود 

  : ـ الدراسة االستطالعية5
  :  عينة التقنين 5-1

طبقت )  مستوى الطموح الدراسي استبيان الضغط النفسي و استبيان ( االستبيانات ادبعد إعد
من تالميذ السنة الثالثة )  ذكرا 22 أنثى و 48منهم (  تلميذا 70على عينة استطالعية قوامها 

من ) القرعة( العشوائي البسيطاالختيار  بطريقةاختيرتثانوي  ـ تعليم ثانوي عام ـ وقد 
  : د محمد شعباني بمدينة األغواط ، والجدول التالي يوضح ذلǁ ثانوية العقي

  07:جدول رقم 
  وضح عينة الدراسة االستطالعيةي

  لشعبةا     المجموع العامنسانيةاإلعلوم الداب واآلشعبة  شعبة علوم الطبيعة و الحياة

النسبة وعمالمجالمجموع معيد جديدالمجموع معيد جديد الجنس
 المئوية

%31.42 22 07 / 07 15 07 08 ذكر

%68.57 48 19 06 13 29 15 14 أنثى

 %100 70 26 06 20 44 22 22 المجموع

النسبة 
 المئوية

%31.42%31.42%62.85%28.57%8.50%37.14/ / 

 يتضح من الجدول أن عينة الدراسة االستطالعية تتوزع بين اإلناث والذكور، والمعيدين 
  . نسانيةاإلعلوم الداب واآل علوم الطبيعية و الحياة و، والشعبتين والجدد
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  :  الخصائص السيكوميترية ألدوات القياس5-2
 إن نتائج قيمة أي بحث تتوقف على مدى سالمة المقاييس المستعملة، وال يتم ذلǁ إال من خالل 

  .التحقق من ثباتها وصدقها
   : الضغط النفسي استبيان حساب صدق2-1- 5

  :حد األسس التي يتوقف عليها االختبار النفسي تم حسابه بالطرق التالية يعتبر الصدق أ
  :  أو المحتوي أو المضمون  صدق المحكمين1- 2-1- 5

اعتمد الطالب الباحث على صدق المحكمين حيث عرض االستبيان على نخبة من أساتذة علم 
د البنود ، بدائل  من حيث الصياغة اللغوية ، عد االستبيان حيث طلب منهم تحكيم ،النفس

  وهذا في ضوء التعريف اإلجرائي ألبعاد االستبياناألجوبة  محتوى العبارات ، تعليمات
  :  والجدول التالي يوضح ذلǁ االستبيان

    08:جدول رقم                                       
   الستبيان الضغط النفسييمثل عينة المحكمين

 التخصص ة العلميةالدرج عدد المحكمين الجامعة

   دكاترة02 04 ورقلة
  ماجستير02

 علم النفس

  دكتور . أ01 03 قسنطينة
  دكاترة02

 علم النفس

  دكتور . أ01 02 باتنة
  دكتور01

 علم النفس

 01 البليدة

 

 علم النفس دكتور .أ

  أساتـــــذة10مجمـــوع عــدد المحكميــن 

 درجاتهم العلمية جامعات وتتنوعدول أن السادة المحكمين موزعين على عدة ويتضح من الج
  . والجدول الموالي يوضح لنا نسبة التحكيم
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  09: جدول رقم 
   استبيان الضغط النفسي يمثل نسبة التحكيم على عبارات

 المالحظات عدد المحكمين %نسبة التحكم  طبيعة التحكيم

  التعليمات
  البدائل
  البنود

  لمحتوىا
  ةيالصياغة اللغو

 

 %100  
 %100  
 %100  

98.51  
95.53 

10  
10  
10  
10  
10  
 

  واضحة
  مناسبة
  كافية

  )ال يقيس  ( 67حذف البند 
 يير بعض الكلماتـتغ

  %98.80النسبة المئوية 
بندا ومن  66 بـ االستبيانوبقي  ،  مرتفعةاالستبيانم على يويتضح من ذلǁ أن نسبة التحك

 االستبيانار إليها السادة األساتذة المحكمين وأدخلها الطالب الباحث على المالحظات التي أش
  : لتتناسب مع المستوى الدراسي للتالميذ ، والمالحظات هي 

أشعر : ( حذف البند ألنه ال يقيس ، وغامض وغير مفهوم، ومحتوى البند مايلي :67البند 
  ). بضعف اإلرادة عند مرافقة بعض الزمالء 

  ). النقص ( بكلمة ) بƎنكار الذات ( تغيير الجملة :   03البند  
  ). الذل ( بكلمة ) بƎذالل للذات ( تغيير الجملة    : 09البند 
  ).     أتضايق ( بكلمة ) أشعر باإلكراه ( تغيير بداية البند    : 52البند 

  : االستجابة صدق2- 2-1- 5
ختبار معتمدا على قراءاته و فهمه  على ما يراه المبحوث من صدق في االاالستجابةيدل صدق 

له ، وهذا ما اعتمد عليه الطالب الباحث حيث قدم االستبيان إلى مجموعة من التالميذ يقدر 
يدرسون )  ذكور04 إناث و 07منهم ( من تالميذ السنة الثانية ثانوي )  تلميذا 11( عددهم بـ 

 إجابتهم على االستبيان ، سƋلهم الطالب بثانوية العقيد محمد شعباني باألغواط ، وبعد االنتهاء من
  : الباحث األسئلة التالية 

*         Þ هل العبارات مفهومة أم غامضة  
         *Þ هل وجدت سهولة أم صعوبة في اإلجابة  

*         Þ هل شعرت بتعب أم براحة أثناء اإلجابة 

*         Þ ǁهل وجدت في العبارات ما يستجيب لشخصيت 
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  : ائج التالميذ على النحو التالي وجاءت نت
  10: جدول رقم 

  ي الضغط النفساالستجابة الستبيانيمثل صدق 
 االتفاقعدد التالميذ اإلجابة طبيعتها األسئلة الرقم

01  
02  
03  
04 

  العبارات
  اإلجابة
  الشعور
 الشخصية

  مفهومه
  سهولة
  راحة
 تستجيب

  نعم
  نعم
  نعم
 نعم

11  
11  
11  
11 

09  
11  
11  
11 

 95.45%  المئوية النسبة

ستجيب يبب لهم تعبا وسł ي وفي متناول التالميذ و الا مفهوم االستبيانوهذا يدل على أن
ولقد أشار التالميذ أن بعض العبارات ال تتناسب  .هلشخصياتهم وهذا دليل كاف على صدق

  .  ة ثانويومستواهم بحكم أنهم في السنة الثانية ثانوي واالستبيان موجه لتالميذ السنة الثالث
  ) : الصدق التمييزي (  صدق المقارنة الطرفية 3- 2-1- 5

 هي طريقة االستبيانالطريقة الثالثة التي اعتمد عليها الطالب الباحث في تقدير معامل صدق 
  . المقارنة الطرفية أو ما يعرف مقارنة األطراف في االختبار فقط

ترتيبا تنازليا من )  تلميذا 70( تطالعية قام الطالب الباحث بترتيب درجات أفراد العينة االس
. ى االستبيانأعلى درجة إلى أدنى درجة ثم قسموا إلى مجموعتين حسب درجاتهم عل

 مرتفعو أو  اإلستبيانمن الذين تحصلوا على درجات مرتفعة% 27فالمجموعة األولى تقدر بـ 
على درجات منخفضة من الذين تحصلوا % 27أما المجموعة الثانية وتقدر الضغط النفسي ،

  ثم قام بحساب أداء هاتين المجموعتين على ، النفسيالضغط أو منخفضو  االستبيانعلى
  : للحصول على الفرق بين متوسطي المجموعتين فحصلنا على النتائج التاليةاالستبيان

  11: جدول رقم                                 
  الضغط النفسيمنخفضي  مرتفعي ولداللة الفرق بين" ت"يمثل قيم 

مجموعات  المجدولة" ت"قيمة 
 المقارنة

" ت" قيمة ع م
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

27% 151.31 9.22 
27% 104.94 12.60  

11.14  
 

18  
 

2.552  
 0.01ة عنددال
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 صادق ويتمتع بقدرة فاالستبيانالمجدولة " ت"مرتفعة وأكبر من قيمة " ت"يالحظ أن قيمة 
  ).بين مرتفعي الضغط النفسي ومنخفضي الضغط النفسي ( ين أطرافه التمييز ب

  : مستوى الطموح الدراسيالستبيانصدق  الحساب- 2-2- 5
  :صدق المحكمين أو المضمون أو المحتوىـ 1 -2-2- 5

عرض الطالب الباحث استبيان مستوى الطموح الدراسي على أساتذة علم النفس يمثلون أساتذة 
من عدة االستبيان جامعات القطر الجزائري ، حيث طلب منهم تحكيم علم النفس في عدد من 

 تعليماتمحتوى العبارات ،  الصياغة اللغوية ، عدد البنود ، بدائل األجوبة ،:  جوانب هي
:         والجدول التالي ويوضح ذلǁ  االستبيان وهذا في ضوء التعريف اإلجرائي ألبعاداالستبيان

      12: جدول رقم 
   الستبيان مستوى الطموح الدراسييمثل عينة المحكمين

 التخصص الدرجة العلميةعدد المحكمين الجامعة

   دكاترة02 04 ورقلة
  ماجستير02

 علم النفس

 

  دكتور. أ01 03 قسنطينة
  دكاترة02

 علم النفس

  دكتور. أ01 02 باتنة
  دكتور01  

 علم النفس

 علم النفس دكتور .أ 01 البليدة

  أساتـــــذة10جمـــوع عــدد المحكميــن م

 

  .ويتضح من الجدول أن السادة األساتذة موزعين على عدة جامعات ، وتتنوع درجاتهم العلمية
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13: جدول رقم   
  استبيان مستوى الطموح الدراسييمثل نسبة التحكيم على عبارات

 المالحظات  المحكميندعد نسبة التحكيم طبيعة التحكيم
لتعليماتا  

 البدائل
 البنود
 المحتوى

 الصياغة اللغوية

100%  
100%  
100%  
100%  
100%  

10 
10 
10 
10 
10 
10 

 واضحة
 مناسبة
 كافية
 تقيس

 واضحة ومفهومة
  %100النسبة المئوية 

ولم يبدي السادة األساتذة أي   مرتفعةاالستبيان ويتضح من الجدول أن نسبة التحكيم على
  . ناالستبيامالحظات حول هذا 

    :االستجابة صدق 2- 2-2- 5
 -  إلى مجموعة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بثانوية العقيد محمد شعباني االستبيانقدم 

، وطلب منهم اإلجابة )  ذكور 04 إناث و07 تلميذا منهم11(ويقدر عددهم بـ .  -باألغواط 
     الباحث األسئلة التالية  وبعد االنتهاء من اإلجابة طرح عليهم الطالب  االستبيانعلى بنود

                         * Þ هل العبارات مفهومة أم غامضة  
* Þ هل وجدت سهولة أم صعوبة في اإلجابة 

* Þ هل شعرت بالراحة أم بتعب أثناء اإلجابة 

* Þ ǁهل وجدت في العبارات ما يستجيب لشخصيت 

  :      وبعد تفريƸ النتائج توصلنا إلى ما يلي 
   14:جدول رقم                                          

   مستوى الطموح الدراسيالستبيان االستجابةيمثل صدق                    
 االتفاق عدد التالميذ اإلجابة طبيعتها األسئلة الرقم
01  
02  
03  
04  
05 

  العبارات
  اإلجابة
  الشعور
 الشخصية

  مفهومة
  سهولة
  واضحة
 تستجيب

  نعم
  نعم
  نعم
 عمن

11  
11  
11  
11  
11 

11  
11  
11  
11  
11 

 %100النسبة المئوية 
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ويتضح من الجدول أن نسبة االتفاق بين التالميذ كانت عالية ، وأن االستبيان في متناول 
التالميذ من حيث لغته ومحتواه ولم يسبب لهم إرهاقا أوتعبا ، وأشاروا إلى أن بعض البنود 

ثانوي ، ويعود هذا ألن هƌالء التالميذ مازالوا يدرسون في تتحدث عن البكالوريا والسنة الثالثة 
  . السنة الثانية ثانوي 

  ) : الصدق التمييزي( صدق المقارنة الطرفية 3- 2-2- 5
 مستوى الطموح الدراسي حيث استبيان الطالب الباحث في حساب صدق اعتمدهانفس الطريقة 

فالمجموعة االستبيان اء األفراد علĂقسم درجات األفراد على االختبار إلى مجموعتين حسب أد
أو مرتفعو  االستبيان والذين تحصلوا على درجات مرتفعة على% 27: األولى تقدر بـ 

والذين تحصلوا على % 27: مستوى الطموح الدراسي ، أما المجموعة الثانية وتقدر بـ 
الفرق بين  وبعد حساب ، أو منخفضو مستوى الطموح الدراسياالستبياندرجات منخفضة على 

  : كانت النتائج على النحو التالي " ت"المتوسطين والمتمثل في قيمة 
  15: جدول رقم 

ــيم   ــل ق ــين " ت"يمث ــرق ب ــة الف ــضي لدالل ــي ومنخف ــوح  مرتفع ــستوى الطم       م
   المقارنة الطرفية ـ  ـ  صدق                  .      الدراسي

                           

مجموعات 
 المقارنات

  م
 

" ت" قيمة ع
 المحسوبة

درجة   
 الحرية

  المجدولة" ت"قيمة 
 

27% 165.73  
 

3.58 

27 % 143.36 6.58 

  
20.67 

  
18 

2.552  
   عنددال

0.01  
 

 صادق ويتمتع الستبيانة فاالمجدول" ت"مرتفعة وأكبر من قيمة " ت"يالحظ من الجدول أن قيمة 
  . بقدرة التمييز بين أطرافه

  :  الضغط النفسياستبيان حساب ثبات 2-3- 5
  : والطرق هي ،االستبيانين قام الطالب الباحث باستخدام عدة الطرق في تقدير معامل ثبات

  : النصفية الطريقة التجزئة/1
 )Guttmann" (جتمان" معادلة -           أ   

  ( Spearman & Brown )" سبيرمان براون" معادلة -            ب
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 ( Alpha   cronbach)" ألفا كرونباخ"طريق التناسق الداخلي معامل / 2

  ). درجة ثبات البند ( معامل ثبات البند / 3
  . معامل الثبات الحقيقي/ 4
  ):زوجي / فردي (  طريقة التجزئة النصفية 1- 2-3- 5

 إلى نصفين النصف األول يضم البنود الفردية ويبلƸ االستبيانقام الطالب الباحث بتقسيم بنود 
، بعد ذلǁ تم   بندا33، والنصف الثاني يضم البنود الزوجية ويبلƸ عددها   بندا33عددها 

 ( Pearson )"بيرسون"ة باستخدام معادل) الثاني األول و(  االرتباط بين النصفين حساب معامل
   . قبل التصحيح)  0.78(  حيث وصل معامل الثبات 

  : المعادلة في الجدول التاليو نتائج : (guttmann )" جتمان" معادلة –أ 
  16:جدول رقم

   الضغط النفسيالستبيان بمعادلة جتمان) زوجي / فردي ( معامل ثبات التجزئة النصفية 
 الداللة اإلحصائية معامل الثبات النصف الزوجيالنصف الفردي

 ع م ع م

65.5410.3563.6 10.42  
0.98 

  عنددال
0.01 
  

 ودال ةفقيمة معامل الثبات مرتفع ومعامل الثبات يوضح الجدول متوسط الدرجات وانحرافاتها
  . االستبيان إحصائيا وهذا يدل على ثبات

حساب معامل الثبات بمعادلة  بعد:  ( Spearman & Brown )"سبيرمان براون" ـ معادلة ب
قبل التصحيح ثم صحح بمعادلة  ) 0.78( صل معامل الثبات  حيث و( Pearson )" بيرسون"
  :  وكانت النتائج على النحو التالي ( Spearman & Brown )" سبيرمان براون"

  17: جدول رقم 
   الضغط النفسيالستبيان بمعادلة سبيرمان براون) زوجي / فردي ( معامل ثبات التجزئة النصفية 

 الداللة اإلحصائية الثباتمعامل  النصف الزوجيالنصف الفردي

بعد التصحيحقبل التصحيح ع م ع م
65.5410.3563.6 10.420.78 0.87 

  عنددال
0.01 

 وهذا كاف على ثبات عالية،يتضح من الجدول أن معامل الثبات بعد التصحيح مرتفع وقيمته 
  .االستبيان
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تعتبر هذه  : Alpha cronbach )معامل ألفا كرونباخ (  طريقة التناسق الداخلي 2- 2-3- 5
 عندما تكون احتماالت اإلجابة على البنود ليست صفر مŃدłخƅتŽسń ألنها تŻاةد األهالطريقة مناسبة لهذ

وبعد حساب تباين كل .  هذه الدراسةىأي احتماالت اإلجابة ثالثية فƋكثر ، وهذا ما ينطبق عل
  .  التاليلجدوليوضحه ا أوجدنا معامل الثبات كما االستبيان،د بند من بنو

  18: جدول رقم 
   الضغط النفسي الستبيان معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات الداللة اإلحصائية
 

  0.01دال عند  0.75

  . االستبيان تدل على ثبات  و الجدول أن قيمة الثبات مقبولة ودالة إحصائيةويتضح من
   ):ت ثبات االحتمال المنوالي للبنودمعامال(  حساب معامل ثبات البند 3- 2-3- 5

وردت النتائج على النحو و . ويشير هذا النوع من الثبات إلى درجة ثبات البنود أو الوحدات
  :                                التالي
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  19: جدول رقم                                                                  
  االحتمال المنوالي بطريقة  الضغط النفسياالستبيان معامالت ثبات بنود            

 البند ثبات البندالبند
ثبات 
 البند

 ثبات البند البند ثبات البندالبند

61  
62  
63  
64  
65  
66 

0.78  
0.81  
0.87  
0.74  
0.91  
0.72  
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 

0.78  
0.72  
0.70  
0.81  
0.91  
0.78  
0.74  
0.72  
0.78  
0.87  
0.91  
0.70  
0.85  
0.81  
0.72  
0.89  
0.98  
0.76  
0.78  
0.87 

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40 

0.94  
0.94  
0.98  
0.70  
0.78  
0.91  
0.72  
0.81  
0.70  
0.74  
0.76  
0.70  
0.70  
0.85  
0.78  
0.78  
0.85  
0.89  
0.81  
0.78 

41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60 

0.98  
0.70  
0.70  
0.72  
0.70  
0.76  
0.72  
0.70  
0.74  
0.81  
0.91  
0.81  
0.85  
0.89  
0.70  
0.76  
0.74  
0.70  
0.87  
0.70 

  

وهي )   0.98 ـ 0.70  ( ما بينوتراوحتأن معامالت ثبات البنود مرتفعة الجدول  يتضح منو 
    .االستبيان  و مقبولة و تدل على ثباتقيم مرتفعة

  :  معامل الثبات الحقيقي 4- 2-3- 5
وهو الجذر التربيعي لمعامل الثبات ، والجدول التالي يوضح معامالت الثبات المحسوبة بالطرق 

  .ما يقابلها من معامل الثبات الحقيقي السابقة و
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  20: جدول رقم 
   الضغط النفسيالستبيان معامالت الثبات الحقيقي

 معامل الثبات الحقيقي معامل الثبات
0.87  
0.75 

0.93  
0.86 

  .    ويتضح من الجدول أن معامالت الثبات الحقيقية ذات قيم مرتفعة وذات داللة وثابتة
  : مستوى الطموح الدراسي ياناستب  حساب ثبات2-4- 5
   :)زوجي / فردي (  طريقة التجزئة النصفية 1- 2-4- 5

 إلى نصفين النصف األول يحتوي على البنود الفردية  االستبيانقام الطالب الباحث بتقسيم بنود 
 وبعد  ، بندا31 بندا ، و النصف الثاني يحتوي على البنود الزوجية ويبلƸ عددها 31ويبلƸ عددها

 " يرسونـب"ادلة ـباستخدام مع) األول والثاني ( معامل االرتباط بين النصفين حساب 
Pearson )(  فوصل )قبل التصحيح ) 0.71 :  

  : ونتائجها كما يلي  : (guttmann )" جتمان"ـ معادلة أ      
  21: جدول رقم 

    إلستبيانبمعادلة جتمان) زوجي/ فردي ( ت التجزئة النصفية معامل ثبا
  الطموح الدراسيمستوى 

 الداللة اإلحصائية معامل الثبات النصف الزوجيالنصف الفردي

 ع م ع م
77.774.77 77.506.63 0.82

   عنددال 
0.01 

لة فقيمته مقبولة ومرتفعة ودا ، اتها ومعامل الثباتيوضح الجدول متوسط الدرجات وانحراف
  . االستبيان إحصائيا وهذا ما يدل على ثبات

   :( Spearman & Brown )" سبيرمان براون" معادلة  ـ ب
 قبل  )0.71(  حيث وصل ( Pearson ) "بيرسون"ب معامل الثبات بمعادلة بعد حسا

وكانت النتائج  ( Spearman & Brown )" سبيرمان براون"التصحيح ثم صحح بمعادلة 
  : على النحو التالي 
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  22: جدول رقم 
   الستبيان  براونسيبرمانبمعادلة ) زوجي/ فردي ( ة معامل ثبات التجزئة النصفي

  الدراسي                               مستوى الطموح 
 الداللة اإلحصائية معامل الثبات النصف الزوجيالنصف الفردي

 دال عندبعد التصحيحقبل التصحيح ع م ع م
77.774.77 77.506.63 0.71 0.83 0.01 

  .إحصائيا قيمة معامل الثبات مقبولة ودالة ويتضح من الجدول أن
   : Alpha cronbach )معامل ألفا كرونباخ  (  طريقة التناسق الداخلي 2- 2-4- 5

بما أن احتماالت اإلجابة ثالثية فƎن هذه الطريقة مناسبة لها وبعد حساب تباين كل بند من بنود 
  : االستبيان جاءت النتائج عل النحو التالي

  23: جدول رقم 
  مستوى الطموح الدراسي لمقياس معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات الداللة اإلحصائية

  عنددال  عنددال
0.92  
 

0.01 0.05 

 ويتضح من الجدول أن قيمة معامل الثبات مقبولة ومرتفعة ودالة إحصائيا و تدل على ثبات
  .االستبيان

   ):امالت ثبات االحتمال المنوالي للبنودمع(  حساب معامل ثبات البند 3- 2-4- 5
  :                                وردت النتائج على النحو التالي
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  24: جدول رقم
   بطريقة االحتمال المنوالي مستوى الطموح الدراسياستبيان بنودوضح معامالت ثبات ي
 ثبات البند البند ثبات البند البند ثبات البندالبند ثبات البند البند

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32 

0.87  
0.70  
0.68  
0.89  
0.94  
0.79  
0.89  
0.72  
0.91  
0.81  
0.70  
0.76  
0.76  
0.94 

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62 

0.81  
0.76  
0.83  
0.83  
0.79  
0.72  
0.85  
0.91  
0.87  
0.81  
0.83  
0.64  
0.85  
0.64 

33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48 

0.81  
0.64  
0.66  
0.85  
0.83  
0.91  
0.70  
0.66  
0.76  
0.85  
0.81  
0.94  
0.74  
0.87  
0.74  
0.83 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 

0.64  
0.66  
0.94  
0.76  
0.68  
0.72  
0.74  
0.66  
0.79  
0.89  
0.70  
0.81  
0.72  
0.64  
0.66  
0.76  
0.68  
0.83 

  

  

  

 ) 0.94 ـ 0.64( ويتضح من الجدول أن معامالت ثبات البنود مرتفعة وتراوحت ما بين 
  .االستبيانقيم مقبولة وتدل على ثبات وهي 

    :يوضحه الجدول التالي :  معامل الثبات الحقيقي4- 2-4- 5
  25: دول رقم ج

  اسي مستوى الطموح الدرالستبيانمعامالت الثبات الحقيقي                 
  
  

  

 معامل الثبات الحقيقي معامل الثبات
0.83  
0.92 

0.91  
0.95 
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  معامالت الثبات الحقيقي ذات قيم مرتفعة وذات داللة وثابتة   من الجدول أنويتضح
  :  عينة الدراسة -6
  : وصف العينة 6-1

 تلميذا متمدرسا في السنة الثالثة ثانوي موزعين على 400تتكون عينة الدراسة من 
 اختيرتوقد .علوم طبيعة والحياةداب والعلوم اإلنسانية و شعبة شعبة اآل:  هما تخصصين

 تلميذا متمدرسا 3494من مجتمع أصلي يقدر ب ) القرعة( العشوائي البسيطاالختياربطريقة 
وقد لجƋ الطالب الباحث إلى هذا النوع من العينات نظرا لتوفر ، في السنة الثالثة ثانوي
 ، وتالميذ العينةاالختيارردة من مفردات المجتمع فرصا متساوية في إمكانية إعطاء كل مف
ثانويات للتعليم الثانوي العام وثانوية متعددة التخصصات بوالية ) 9(يدرسون في تسعة 

وقد اخترنا هذه . األغواط  وتتواجد هذه الثانويات في المناطق الحضرية والريفية للوالية
ثانوية بنسبة ) 17( من بين )القرعة( العشوائي البسيطياراالخت المƌسسات التربوية بطريقة

قني ، وتوزيع المƌسسات يوضحها الجدول ـدون حساب مƌسسات التعليم الت % 52.94
  26:  جدول رقم                               :التالي  

  يمثل توزيع عينة الثانويات تبعا للمنطقة الجغرافية
 %الثانويات المختارةلثانوياتالعدد اإلجمالي ل نوع المنطقة

 55.55 05 09 حضرية



 

  
  

  
  

  الفصـل الخامس
  

  ȝرƠ ȿ ȏليǪȹ Ȱاǰǝ  الدراسة
  
  

  تمهيد
  عرض نتائƛ الفرضية األولى -1
  عرض نتائƛ الفرضية الثانية-2
  عرض نتائƛ الفرضية الثالثة-3
  عرض نتائƛ الفرضية الرابعة-4
  عرض نتائƛ الفرضية الخامسة-5
  عرض نتائƛ الفرضية السادسة-6
  عرض نتائƛ الفرضية السابعة-7
   نتائƛ الفرضية الثامنةعرض-8
  عرض نتائƛ الفرضية التاسعة-9
  عرض عام لنتائƛ الفرضيات-10



 

  :تمهيد 
سوف يتم في هذا الفصل تقديم عرض تفصيلي لنتائج فرضيات الدراسة التسعة ، بعد   

 الطالب الباحث معامل االرتباط تحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة لها ، و قد استخدم
واختبار صحتها في الكشف على نوع العالقة    في تحليل نتائج الفرضية األولى) ر(بيرسون 

في تحليل نتائج الفرضيات الفارقية " ت"وشدتها بين متغيرات الدراسة ، ثم استخدمنا اختبار 
ب المئوية لدرجات تالميذ الثمانية للدراسة ، و التحقق من صحتها ، ثم تلى ذلǁ حساب النس

العينات األربع في كل متغير ، و ذلǁ بهدف معرفة توزيع التالميذ على مستويات الضغط 
تبر هذه الخطوات تمهيدا لمناقشة و تفسير النتائج النفسي  و مستوى الطموح الدراسي ، و تع

  . كون في الفصل القادمالتي ست
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 :تمهيد 
سوف يتم في هذا الفصل تقديم عرض تفصيلي لنتائج فرضيات الدراسة التسعة ، بعد   

تحليلها باألساليب اإلحصائية المناسبة لها ، و قد استخدم الطالب الباحث معامل االرتباط 
واختبار صحتها في الكشف على نوع العالقة    في تحليل نتائج الفرضية األولى) ر(بيرسون 
في تحليل نتائج الفرضيات الفارقية " ت"ين متغيرات الدراسة ، ثم استخدمنا اختبار وشدتها ب

الثمانية للدراسة ، و التحقق من صحتها ، ثم تلى ذلǁ حساب النسب المئوية لدرجات تالميذ 
العينات األربع في كل متغير ، و ذلǁ بهدف معرفة توزيع التالميذ على مستويات الضغط 

لطموح الدراسي ، و تعتبر هذه الخطوات تمهيدا لمناقشة و تفسير النتائج النفسي  و مستوى ا
  . التي ستكون في الفصل القادم

  
  :عرض نتائƛ الدراسة 

ستبيان مستوى الطموح الدراسي على أفراد العينة من بعد تطبيق استبيان الضغط النفسي ، و ا
يل النتائج على النسب المئوية  تالميذ السنة الثالثة ثانوي ، اعتمد الطالب الباحث في تحل

 ."ت"، و اختبار " بيرسون"والمتوسطات الحسابية ، و اإلنحرافات المعيارية ، و معامل ارتباط 
مرتبة حسب ترتيب  عنها الدراسة في جداول إحصائية و تم عرض النتائج التي أسفرت

) ر " (بيرسون"يقة طرفالجدول األول يتعلق بنتائج الفرضية األولى ب. الفروض في الدراسة 
 "ت"و نوع االرتباط بين المتغيرين ، أما الجداول األخرى فتتعلق بنتائج اختبار لمعرفة قيمة 

للفرضيات الفارقية ، لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات أفراد العينة في كل متغير من 
ع التالميذ على متغيرات الدراسة ، أما الجداول الثانية فتتعلق بنتائج النسب المئوية لتوزي

 و هذا بعد تصنيف و ترتيب درجاتهم ،لنفسي ، و مستوى الطموح الدراسي مستويات الضغط ا
  . ين سياالمحصل عليها على المق

  : عرض نتائƛ الفرضية األولى -1
 الطموح الدراسي ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين الضغط النفسي  و مستوى: "نص الفرضية 

  . نتائج هذا الفرضية) 33(، و يوضح الجدول رقم " ثالثة ثانوي اللدى تالميذ السنة 
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  33: جدول رقم 
  مستوى الطموح الدراسي االرتباطية بين الضغط النفسي  و معامل العالقةيوضح 

                  االرتباط المجدولة) ر(قيمة     
 المتغيرات

معامل 
 االرتباط

درجة 
 الحرية

  لضغط النفسيا
مستوى الطموح الدراسي

0,52  398  

0,14  
 0.01دال عند 

 

 )0,14(ة مجدولال) ر(قيمة أكبر من ) 0,52) (ر(ل االرتباط يتبين من الجدول أن قيمة معام
 على يدلو . دال إحصائيا  ، و بالتالي فهو )398 (بدرجة حرية )0,01(عند مستوى داللة 

و مستوى الطموح الدراسي لضغط النفسي وجبة و طردية بين اموجود عالقة ارتباطية قوية و
) ر(و على ضوء هذه النتائج المتمثلة في قيمة معامل االرتباط . ثانوي السنة الثالثة لدى تالميذ 

حصائيا ، نرفض الفرض الصفري لعدم تحققه ، و نقبل المرتفع  و الموجب  و الدال إ)  0,52(
  .الفرض اآلخر

  :عرض نتائƛ الفرضية الثانية -2
  "حصائيا بين الجنسين في الضغط النفسيال توجد فروق دالة إ: "لفرضية ص ان

  : في الجدول التالي يةو نتائج الفرض
  34: جدول رقم

  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور و اإلناث في متغير الضغط النفسي " ت"قيم يبين 
  لةالمجدو" ت"قيمة   عينة اإلناث  عينة الذكور

  ع  م  ن  ع  م  ن
قيمة 

  "ت"
درجة 
 الحرية

138 119,56 18,82262128,3318,29 4,50 398  
 0.01 دالة عند 2,58

 
عند ) 2,58(المجدولة " ت"تزيد عن قيمة ) 4,50(المحسوبة " ت"يتبين من الجدول أن قيمة 

، فƎن الفرق يين المتوسطين له داللة إحصائية عند ) 398(بدرجة حرية ) 0,01(مستوى داللة 
، أي اإلناث أكثر ضغطا من الذكور بدرجة لها داللة إحصائية ، فالفرق )  0,01(لة مستوى دال

   جوهري فرق، ) 119,56(، و متوسط الذكور ) 128,33(يين المتوسطين ، متوسط اإلناث 
 و دالة إحصائيا ، و ال تجيب على الفرض الثاني للدراسة ، و تƌكد على عدم ،و قيمته مرتفعة 

ور ــود فروق بين الذكـري ، و قبول الفرض اآلخر الذي يشير إلى وجتحقق الفرض الصف
  .و اإلناث في الضغط النفسي
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 قام الطالب الباحث بتصنيف درجات الجنسين على استبيان الضغط النفسي حسب أوزان ثم
ثم حسبت النسب  ،) ، والمستوى المنخفضالمستوى العالي ، و المستوى المتوسط ( المقياس 
و الهدف من ذلǁ معرفة توزيع تالميذ الجنسين على مستويات ، رجات الجنسين المئوية لد
   : الجدول التالي يوضح ذلǁ و .فسي  الضغط الن

  35:جدول رقم 
 .لمئويةالنسب اب توزيع تالميذ الجنسين على مستويات الضغط النفسييمثل      

  النسب      عينة اإلناث  عينة الذكور
  %  ك  %  التكرارات  المستوى

  

  % 13,35  35 %13,04  18  عال
  % 73,66  193  %  61,59  85  متوسط
  %  12,97  34  %  25,36  35  ضعيف

  %    100  262  %     100  138  المجموع ن

  

 و اإلناث متوسطة،يتبين من الجدول أن التالميذ من الجنسين يتعرضون لضغط نفسي شدته 
ومعظم التالميذ من الجنسين ، ) % 73,66 (  يقدر بـأكثر تعرضا للضغط النفسي من الذكور،

يتساوى الذكور بينما في المستوى األول   .)% 61( ، أكثر من يتواجدون في هذا المستوى
 الذكورفنسبة   أما في المستوى الثالثمتقاربة،بنسبة مئوية اإلناث في تعرضهم للضغط النفسي و

 معنى هذا أنهم أقل .الضعيف المستوى  أي ثلث األفراد متواجدين في هذااإلناث، من فيه أكبر
  .تعرضا للضغط النفسي من اإلناث

  :عرض نتائƛ الفرضية الثالثة -3
ال توجد  فروق  دالة إحصائيا بين التالميذ  الجدد  و التالميذ المعيدين في        : "  نص الفرضية 
  " الضغط النفسي

لفروق بين متوسطي عينتي التالميذ الجدد  و التالميذ  داللة ا)36(و يوضح الجدول التالي رقم 
  .            المعيدين
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  36:جدول رقم                                        
التالميذ المعيدين في متغير ن متوسطي درجات التالميذ الجدد و لداللة الفروق بي" ت"قيم يبين 

  .نفسيالضغط ال
   المجدولة "ت" قيمة  عينة التالميذ المعيدين  عينة التالميذ الجدد

  ع  م  ن  ع  م  ن
قيمة 

  "ت"
درجة 
  الحرية

233 124,29 18,14 167 126,73 19,79 1,27  398  

   ةالغير د 2,58
 0.01عند

 
عند ) 2,58(المجدولة " ت"أقل من قيمة ) 1,27(المحسوبة " ت"يتبين من الجدول أن قيمة 

معنى هذا أن ، فهي بذلǁ غير دالة إحصائيا ، و  )398(و بدرجة حرية ) 0,01(ستوى داللة م
الفرق يين متوسطي عينة التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين ، فرق غير دال إحصائيا ، و ليست 

 الضغط النفسي ، و بالرغم من أن متوسط استبيانهناǁ فروقا جوهرية بين العينتين على 
، فƎن الفرق ) 124,29(أكبر من متوسط درجات التالميذ الجدد ) 126,73(معيدين درجات ال

 و رفض الفرض الصفري،هذا يعني تحقق الفرض و.  المتوسطين ليس داال إحصائيا بين
   .اآلخر

ين على استبيان الضغط ترتيب درجات تالميذ المجموعت وثم قام الطالب الباحث بتصنيف 
.  المئوية لمعرفة مستويات تالميذ المجموعتين في الضغط النفسي حسبت لهم النسب والنفسي،

 ǁو الجدول التالي يوضح ذل:  
  37: جدول رقم 

 .بالنسب المئويةعلى مستويات الضغط النفسي التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين  يمثل توزيع 

  النسب  لمعيديناعينة التالميذ   عينة التالميذ الجدد
  

  %  ك  %  ك  المستوى    
  % 13,17  22  % 13,73   32  عال

  % 70,05  117  % 69,95  163  متوسط
  % 16,76  28  % 16,30  38  ضعيف

  %  100  167  %   100  233  المجموع ن 
يعانون من ضغط نفسي شدته عالية تقدر و التالميذ المعيدين ذ الجدد يتبين من الجدول أن التالمي

المتوسط لنفسي يزداد في المستوى جم الضغط ا فكثافة و ح، متوسطو مستواه ) %70(بحوالي 
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وأفراد المجموعتين يتواجدون في . األدنى يقل بنسب ضعيفة في المستوى األعلى و المستوى و
  ). %70(المستوى المتوسط بنسبة عالية تقدر بحوالي

 بنسب   في مستويات الضغط النفسيايتساووالمجموعتين أن أفراد يتضح من الجدول كما  
    .تقاربة مئوية م

  :عرض نتائƛ الفرضية الرابعة -4
الطبيعة والحياة       ومعلالة إحصائيا بين تالميذ تخصص ال توجد فروق د: "نص الفرضية 

  ". في الضغط النفسياب و العلوم اإلنسانية دو تالميذ تخصص اآل
  :ية الفرضو الجدول التالي يوضح نتائج هذه 

  38:جدول رقم 
لفروق بين متوسطي درجات تالميذ تخصص علوم الطبيعة و الحياة      لة الدال" ت"قيم  يبين 

  ".في متغير الضغط النفسيو تالميذ تخصص اآلداب و العلوم اإلنسانية  
  عينة تالميذ التخصص

  العلمي
التخصص عينة تالميذ 

  األدبي
قيمة 

  "ت"
درجة 
  الحرية

   المجدولة"ت" قيمة

  ع  م  ن  ع  م  ن

157 124,66 18,06 243 125,72 18,35 
0,56  398  

2,58  
  0.01عند ةلاغير د

 
و تالميذ ) 124,66(يالحظ من الجدول أن متوسط الفرق بين عينتي تالميذ التخصص العلمي 

" ت"حيث كانت قيمة . لم يصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ) 125,72(التخصص األدبي 
و بدرجة ) 0,01(عند مستوى داللة ) 2,58(المجدولة " ت"أصغر من قيمة ) 0,56(المحسوبة 

معنى هذا أنه ال توجد فروق . عند هذا المستوى ، فهي بذلǁ غير دالة إحصائيا ) 398(حرية 
جوهرية بين العينتين في الضغط النفسي ، و الفرق ليس داال إحصائيا حتى و لو كان متوسط 

.  )124.66(يذ العلميين  أكبر من متوسط درجات التالم)125.72(درجات التالميذ األدبيين
  .وعليه يمكن القول أن الفرض الصفري تحقق و انتفى الفرض اآلخر

استخدم الطالب الباحث النسب المئوية في تصنيف و ترتيب درجات التالميذ لمعرفة  ثم  
  : الجدول التالي  يوضح ذلǁ  و.وياتهم في الضغط النفسي مست
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  39:جدول رقم                                        
 يمثل توزيع تالميذ تخصص علوم الطبيعة و الحياة و تالميذ تخصص اآلداب و العلوم اإلنسانية  

 .على مستويات الضغط النفسي بالنسب المئوية
عينة تالميذ 
  التخصص العلمي

  عينة تالميذ
  التخصص األدبي

  النسب
  
  %  ك  %  ك  المستوى

  

 % 13,16   32  % 13,37  21  عال
  % 69,13  168  %70,06  110  متوسط
  % 17,69  43  % 16,56  26  ضعيف

  %  100  243  % 100  157  المجموع  ن 

  

       

  يتساووا عينة تالميذ التخصص العلمي وعينة تالميذ التخصص األدبيو يتبين من الجدول أن
كما يتضح من الجدول أن كمية الضغط النفسي الذي .  ت الثالثة للضغط النفسيفي المستويا

يعيشه تالميذ المجموعتين مستواه متوسطا ، حيث يتواجد التالميذ في هذا المستوى بكثافة كبيرة 
  ).% 70(و بنسب مئوية عالية  تقدر بحوالي 

  : عرض نتائƛ الفرضية الخامسة -5
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين تالميذ الريف  : "لتالي افترض الطالب الباحث الفرض ا
  ".وتالميذ المدينة في الضغط النفسي

  : على النحو التالي يةو جاءت نتائج الفرض
  40 :جدول رقم

لداللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ الريف و تالميذ المدينة في متغير " ت"قيم  يبين 
  ".الضغط النفسي

  المجدولة" ت"قيمة   عينة تالميذ المدينة  عينة تالميذ الريف
  ع  م  ن  ع  م  ن

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

176  124,55  17,75  224  125,90  20,70  0,71  398  
2,58  

 0.01   عندةغير دال

  يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ الريف   
المحسوبة " ت" حيث بلغت قيمة .) 125,90 (يذ المدينة  تالم  درجات ، و متوسط) 124,55(
المجدولة " ت"ر من غ ألنها أص) 0,01 ( و هي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0,71(
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 وجود فروق و يدل هذا على عدم . فهي غير دالة إحصائيا  ) 398( بدرجة حرية  ) 2,58(
لفرق الطفيف بين المتوسطين لم يصل إلى ن اإجوهرية بين العينتين في الضغط النفسي ، و 

  . و منه تحقق الفرض الصفري.مستوى الداللة اإلحصائية 
 لتالميذ على مقياس الضغط النفسي  على النسب المئوية لتصنيف درجات ا الباحث الطالباعتمد

  :و الجدول التالي  يوضح ذلǁ. و تحديد مستوياتهم فيه 
  41:جدول رقم 

 .على مستويات الضغط النفسي بالنسب المئويةريف و تالميذ المدينة  التوزيع تالميذيمثل 
  عينة تالميذ 

  الريف
  عينة تالميذ 
  المدينة

  النسب
  
  %  ك  %  ك  توىسالم

  

  % 16,07  36  % 15,90  28  عال
  % 66,96  150  % 67,04  118  متوسط
  % 16,96  38  % 17,04   30  ضعيف

  % 100  224  % 100  176  ن   المجموع 

  

المتوسط عند كل من تضح من الجدول أن كثافة الضغط النفسي تزداد ارتفاعا في المستوى ي
معنى هذا أن تالميذ  ،) %67(بنسبة مئوية تقدر بحوالي  و تالميذ المدينة وتالميذ الريف 

 في المستوى األعلى واألدنى توزيعهم قل  يو ،  المجموعتين يتوزعون في المستوى المتوسط
  . أنهم يتساووا في التعرض للضغط النفسي في المستويات الثالثة مع اإلشارة  

  :عرض نتائƛ الفرضية السادسة -6
  ".توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مستوى الطموح الدراسي: "نص الفرضية 

  : ية الفرضهو الجدول اآلتي يوضح نتائج هذ
  42 :جدول رقم

مستوى الطموح  اإلناث في متغير  درجات الذكور ولداللة الفروق بين متوسطي" ت"قيم  يبين 
  .الدراسي

   المجدولة "ت"قيمة   عينة اإلناث  عينة الذكور
  ع  م  ن  ع  م  ن

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

138  149,29  14,72  262  152,46  12,28  2,28  398  
  0.05عند ة دال1,96
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عند ) 1,96(المجدولة " ت"  أقل من قيمة) 2,28 (المحسوبة " ت"قيمة أن من الجدول يتبين 
 عند هذا المستوى  الة إحصائياد، و بالتالي فهي ) 398(و بدرجة حرية ) 0,05(مستوى داللة 

أي أن اإلناث أكثر طموحا دراسيا من الذكور ، فالفرق بين المتوسطين ، متوسط اإلناث 
ئيا ، و هذه و دالة إحصافرق جوهري وقيمته مقبولة ) 124,29(توسط الذكور مو )  152,46(

 من وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مستوى يةالنتيجة تتماشى مع نص الفرض
  .ة الصفرييةالفرض ت وانتفت البحث تحققيةالطموح الدراسي ، و بالتالي يمكن القول أن فرض

ا  الطموح الدراسي التي يتواجد فيهتحديد مستويات في على النسب المئويةالباحث اعتمد الطالب 
   :يوضح ذلǁالجدول التالي .هم  و توزيعهم على المستويات الثالثة تصنيفالتالميذ ، و ذلǁ بعد 

  43 :جدول رقم
   . لنسب المئوية باالطموح الدراسي مستويات على تالميذ الجنسين   توزيعيمثل    

  النسب  اإلناث عينة   الذكورعينة 
  
  %  ك  %  ك  توىسالم

  % 81,29  213  % 70,28   97  عال
  % 18,32  48  % 28,26  39  متوسط
  0,38   01  % 01,44  02  ضعيف

  % 100  262  % 100  138  ن   المجموع 

  

، و يالحظ هذا في  عاليةبنسبة مئوية   و أن اإلناث أكثر طموحا من الذكور يتضح من الجدول
لطموح  ، حيث يبرز تفوق اإلناث عن الذكور في مستوى ا)المستوى العالي(المستوى األول 

ستوى طموح دراسي عال الدراسي ، كما يالحظ أن كل من اإلناث و الذكور يتمتعون بم
، ويقل توزيعهم في ) % 70 (ويتوزعون في المستوى األول بنسبة مئوية تقدر بƋكثر من

  .المستويات األخرى
  :عرض نتائƛ الفرضية السابعة -7

في مستوى ذ الجدد و التالميذ المعيدين التالميتوجد فروق دالة إحصائيا بين ال  ":الفرضيةنص 
  ".الطموح الدراسي

  : ية الفرضهو الجدول اآلتي يوضح نتائج هذ
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  44  :جدول رقم
في متغير  التالميذ المعيدين و التالميذ الجدد لداللة الفروق بين متوسطي درجات " ت"قيم  يبين 

  ".مستوى الطموح الدراسي
  مستوى الداللة  المعيدينالتالميذ عينة   التالميذ الجددعينة 

  ع  م  ن  ع  م  ن
قيمة 

  "ت"
درجة 
  الحرية

233  152,03  11,90  167  154,45  14,97  1,17  398  
2,58  

   0,01  عندالةدغير 
 بين التالميذ مستوى الطموح الدراسيفي عدم وجود فروق دالة إحصائيا من الجدول  و يتضح

المجدولة " ت"أصغر من قيمة ) 1,17(حسوبة الم" ت"قيمة الجدد  و التالميذ المعيدين ،  ألن 
متوسط التالميذ الجدد فرق بين ال،  )398( وبدرجة حرية )0,01(عند مستوى داللة ) 2,58(
ولم تظهر فروقا . فرق غير دال إحصائيا   ، )154,45(متوسط التالميذ المعيدين  و)152,03(

بالرغم من أن متوسط درجات  ، و هذا مستوى الطموح الدراسيفي جوهرية بين العينيتين 
و هذه النتائج ) 154,45(أكبر من متوسط درجات التالميذ المعيدين ) 152,03(التالميذ الجدد 

دد ــتين الجـروق بين المجموعـود فـشير إلى عدم وجتي ت الةالصفري يةتحقق الفرضتبين 
  .مستوى الطموح الدراسيفي و المعيدين 

الباحث الطالب  ، قام الطموح الدراسيين على مستويات المجموعتتالميذ معرفة توزيع و ل
 الثالثة للطموح الدراسي  مستوياتو تصنيفها حسب ال لدرجات التالميذ النسب المئويةبحساب 

ǁو الجدول التالي يوضح ذل:   
  45:جدول رقم 

   .مئويةالنسب البالطموح الدراسي مستويات  على التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين توزيع يمثل
  النسب  التالميذ المعيدين عينة   التالميذ الجددعينة 

  
  %  ك  %  ك  المستوى

  % 77,84  130  % 77,25   180  عال
  % 21,55    36  % 21,88  51  متوسط
  % 0,59  01  % 0,85  02  ضعيف

  % 100  167  % 100  233 ن    المجموع 

  

 المعيدين يتساوون في مستوى الطموح أن التالميذ الجدد و التالميذالجدول تظهر نتائج هذا 
  .ي ، أو في المستوى الثالث  الدراسي سواء في المستوى األول ، أو في المستوى الثان
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التالميذ المعيدين يتمتعون بمستوى طموح التالميذ الجدد وما يالحظ حسب النسب المئوية أن  و
يتوزعون في هذا ين  معنى هذا أن تالميذ المجموعت،) % 77(دراسي عال تفوق نسبته 

  .المستوى ، أي المستوى األول 
  :عرض نتائƛ الفرضية الثامنة -8

تالميذ التخصص العلمي و تالميذ التخصص توجد فروق دالة إحصائيا بين ال : "نص الفرضية 
  ".في مستوى الطموح الدراسياألدبي 

  .ية  الفرضهو الجدول اآلتي يوضح نتائج هذ
  46  :جدول رقم

       وم الطبيعة و الحياة علتخصص تالميذ لداللة الفروق بين متوسطي درجات " ت"قيم  يبين 
  .مستوى الطموح الدراسيمتغير في و العلوم اإلنسانية  ابد تالميذ تخصص اآلو

تالميذ التخصص عينة 
  العلمي

   المجدولة"ت"قيمة تالميذ التخصص األدبيعينة 

  ع  م  ن  ع  م  ن

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

157 153,85  11,83  243  149,76  14,842,89 398  
  0,01عندالةد 2,58

تالميذ التخصص العلمي و تالميذ على وجود فروق دالة إحصائيا بين الجدول كشفت نتائج 
) 2,58(المجدولة " ت"، أكبر من قيمة  )2,89(المحسوبة " ت"قيمة ، ألن التخصص األدبي 
  .مستوى ال  هذاعند ، فهي دالة إحصائيا )398(و بدرجة حرية ) 0,01(عند مستوى داللة 

تالميذ التخصص دال إحصائيا بين العينتين ، و هو فرق جوهري بين متوسط درجات فرق فال
على مقياس ) 149,76(، و متوسط درجات تالميذ التخصص األدبي ) 153,85(العلمي 

يا من تالميذ تالميذ التخصص العلمي أكثر طموحا دراس ، أي أن مستوى الطموح الدراسي
 ، و لم يثبت ةالصفري يةتحقق الفرض لها داللة إحصائية ، و بذلǁ لم تالتخصص األدبي بدرجة

  .ىخرية األو نقبل الفرض.  بعدم وجود فروق بين المجموعتين اصدقه
الباحث بترتيب درجات التالميذ  وتصنيفها ، ثم حسبت لها النسبة المئوية لمعرفة الطالب قام 

   : ذلǁيظهرالجدول التالي و .  الطموح الدراسي  مستوياتيذ على توزيع التالم
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  47:جدول رقم 
تالميذ تخصص علوم الطبيعة و الحياة و تالميذ تخصص اآلداب و العلوم اإلنسانية  توزيعيمثل 
  . النسب المئويةب  الطموح الدراسيمستوياتعلى 

  النسب  يذ التخصص األدبي تالمعينة   تالميذ التخصص العلميعينة 
  
  

  المستوى
  %  ك  %  ك

  % 72,01  175  % 85,98  135  عال
  % 27,16   66  % 13,37  21  متوسط
  % 0,82  02  % 0,63  01  ضعيف

  % 100  243  % 100  157  ن  المجموع 

  

 دراسيا من تالميذ االطبيعة و الحياة أكثر طموح ومتخصص عليتبين من الجدول أن تالميذ 
 من تالميذ التخصصين العلمي و يظهر من الجدول أن كال  . نسانيةوالعلوم اإل ابدتخصص اآل

النسبة لتالميذ  ب)% 72( تفوق نسبته  ،و األدبي يتمتعون بمستوى طموح دراسي عال
أكثر بالنسبة لتالميذ التخصص العلمي ، و تبرز هذه  و)% 85(تقدر بـ التخصص األدبي ، و 

 ويقل توزيع التلميذ في .يات الطموح الدراسيالنسب المئوية في المستوى األول من مستو
  . المستوى الثاني و الثالث ، معنى هذا أن التالميذ يتوزعون أكثر في المستوى األول 

  :عرض نتائƛ الفرضية التاسعة -9
في مستوى تالميذ الريف و تالميذ المدينة توجد فروق دالة إحصائيا بين ال : "نص الفرضية 
  ".الطموح الدراسي

  :ية الفرضهجدول اآلتي يوضح نتائج هذو ال
  48 :جدول رقم

متغير تالميذ الريف و تالميذ المدينة  في لداللة الفروق بين متوسطي درجات " ت"قيم  يبين 
   ".مستوى الطموح الدراسي

   المجدولة"ت"قيمة   تالميذ المديتةعينة   تالميذ الريفعينة 
  ع  م  ن  ع  م  ن

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

176 151,28 13,53 224 151,43 12,81 0,11  398  
  0,01دالة عندغير2,58

عند ) 2,58" (المجدولة " ت"أقل من قيمة ) 0,11(المحسوبة " ت"قيمة  أن الجدوليتضح من 
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  . مستوى هذا العند ، فهي غير دالة إحصائيا ) 398(و بدرجة حرية ) 0,01(مستوى داللة 
وتالميذ المدينة فالفرق ليس داال تالميذ الريف ين جوهرية بو معنى هذا أنه ال توجد فروق 

ومتوسط درجات تالميذ المدينة ) 151,28(إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ الريف 
  .ا لتحققهةالصفري يةالطموح الدراسي ، و بذلǁ نقبل الفرضمستوى في ) 151,43(

اسي ، و هذا لمعرفة ى الطموح الدرمستوتم ترتيب و تصنيف درجات التالميذ على مقياس ثم 
. مدنا في ذلǁ على النسب المئوية توزيع التالميذ على مستويات الطموح الدراسي و اعت

   : ذلǁيظهرالجدول التالي و
  49:جدول رقم 

   النسب المئوية بالطموح الدراسي مستويات على  توزيع تالميذ الريف و تالميذ المدينة يمثل
  النسب  تالميذ المدينة ينة ع  تالميذ الريفعينة 

  
  %  ك  %  ك  المستوى

  % 77,23  173  % 77,84   137  عال
  % 22,32  50  % 21,02  37  متوسط
  % 0,46    01  % 1,36  02  ضعيف

  % 100  224  % 100  176  =المجموع ن 

  

الدراسي  في مستوى الطموح يتساوواالمدينة  تالميذ تالميذ الريف ويتضح من الجدول أن 
كما يالحظ من الجدول أن أفراد المجموعتين . ول أو الثاني أو الثالث سواء في المستوى األ

قدر تمتعون بمستوى طموح دراسي عال ، ييتوزعون أكثر في المستوى األول ، أي أنهم ي
  ).% 77(بنسبة 

  : يمكن تلخيص تلǁ النتائج في الجدول التالي :عرض عام لنتائƛ الفرضيات -10
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  50:جدول رقم 
   الدراسةياتحقق فرضمدى تيوضح 

متغيرات 
  الدراسة

          البيانات
  الفرض

  مستوى الداللة

    

األسلوب 
  اإلحصائي

نوع 
  0,05  0,01  الفرض

  المالحظة

معامل االرتباط   الفرض األول  
  بيرسون

  لم يتحقق الفرض  /  دال  عالقة

  لم يتحقق الفرض  /  دال  فروق  "  ت"اختبار   الفرض الثاني
  تحقق الفرض  /  غير دال  فروق  "  ت"اختبار   لفرض الثالثا

  تحقق الفرض  /  غير دال  فروق  " ت"اختبار   الفرض الرابع
الضغط 
  النفسي

  تحقق الفرض  /  غير دال  فروق  " ت"اختبار   الفرض الخامس
  تحقق الفرض  دال  غير دال  فروق  " ت"اختبار   الفرض السادس
  تحقق الفرض  /  غير دال  فروق  " ت"اختبار   الفرض السابع
  لم يتحقق الفرض  /  دال  فروق  "  ت"اختبار   الفرض الثامن

مستوى 
الطموح 
 الدراسي

  تحقق الفرض  /  غير دال  فروق  "  ت"اختبار   الفرض التاسع
يتضح من الجدول أن الفرضية األولى لم تتحقق و أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي بمعامل 

قة قوية و موجبة و دالة إحصائيا بين متغيري  عن وجود عال"PEARSON"بيرسون   االرتباط
  .الدراسة ، الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي

كما تبين من الجدول أن الفروق بين الجنسين في متغيري الدراسة ، فروق جوهرية و دالة 
و هذا ما . إحصائيا ، سواء في متغيرالضغط النفسي أو في متغير مستوى الطموح الدراسي 

تحقق منها لم ت ، و) 42(و رقم ) 34(و المعروضة في الجدول رقم  " ت"نتائج اختبار أثبتته 
   .ة السادسية البحث بالنسبة للفرضية فرضت و تحقق ،ة الثانية الصفرييةرضالف

 ية و الفرضة الخامسية  والفرضة الرابعية و الفرضة الثالثيةو يالحظ من الجدول أن الفرض
 الصفرية قد تحققت في عدم وجود ياتض قد تحققوا ، و أن الفرة التاسعيةالفرضة والسابع

ا فروق بين مجموعات الدراسة في كل من الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي ، أم
وم الطبيعة و الحياة علأثبتت النتائج أن تالميذ تخصص  ، وتحققة لم ت الثامنة الصفرييةالفرض

 و العلوم اإلنسانية كما هو موضح في الجدول ابدأكثر طموحا دراسيا من تالميذ تخصص اآل
  .)47(رقم 



 

  
  

  الفصـل السادس
  

  ȵناȊȩة Ǫȹ ƘȆȦǩ ȿاǰǝ الدراسة
  
  
  تمهيد

   ى األولية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 1
   ة الثانيية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 2
   ة الثالثيةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  3
   ة الرابعيةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  4
  ةلخامس ايةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  5
 ة السادسية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 6
  ة السابعية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ7
  ة الثامنية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ8
   ة التاسعية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ9

  مناقشة عامة للنتائƛ  ـ10
  
  
  
  



 

  
  :تمهيد 
دراسة الميدانية ، و استعراض نتائج الفروض بالتفصيل في بعد التطرق إلجراءات ال  

الفصل السابق ، نعرض في هذا الفصل تفسيرا لدالالت النتائج التي كشفت عنها الدراسة 
الحالية ، في ضوء ما توفر للطالب الباحث من نتائج دراسات سابقة ، و مقارنتها بنتائج هذه 

لتها ، و الفروض التي تبنتها ، و انطالقا مما تم التي تناو اإلشكاليةالدراسة ، و على ضوء 
  .استخدامه من أساليب إحصائية في تحليل النتائج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الفصـل السادس
  

  ȵناȊȩة Ǫȹ ƘȆȦǩ ȿاǰǝ الدراسة
  
  
  تمهيد

   ى األولية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 1
   ة الثانيية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 2
   ة الثالثيةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  3
   ة الرابعيةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  4
  ةلخامس ايةمناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ  5
 ة السادسية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرضـ 6
  ة السابعية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ7
  ة الثامنية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ8
   ة التاسعية مناقشة و تفسير نتائƛ الفرض ـ9

  مناقشة عامة للنتائƛ  ـ10
  
  
  
  



 

  
  :تمهيد 
دراسة الميدانية ، و استعراض نتائج الفروض بالتفصيل في بعد التطرق إلجراءات ال  

الفصل السابق ، نعرض في هذا الفصل تفسيرا لدالالت النتائج التي كشفت عنها الدراسة 
الحالية ، في ضوء ما توفر للطالب الباحث من نتائج دراسات سابقة ، و مقارنتها بنتائج هذه 

لتها ، و الفروض التي تبنتها ، و انطالقا مما تم التي تناو اإلشكاليةالدراسة ، و على ضوء 
  .استخدامه من أساليب إحصائية في تحليل النتائج 
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   :خالصة الدراسة
كشفت الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية تامة ودالة إحصائيا بين الضغط النفسي و مستوى 
  . الطموح الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ، و منها لم تتحقق الفرضية الصفرية األولى

 و مستوى كما انتهت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الجنسين في كل من الضغط النفسي
الطموح الدراسي لصالح اإلناث، و منها لم تتحقق الفرضية الصفرية الثانية ، و تحققت 

  .  الفرضية السادسة 
  :في حين أيدت النتائج عدم وجود فروق بين 

  .الضغط النفسي و مستوى الطموح الدراسي التالميذ الجدد و التالميذ المعيدين في كل من  -
 الحياة وتالميذ اآلداب و العلوم اإلنسانية في الضغط تالميذ تخصص علوم الطبيعة و -

 .النفسي 

 .مستوى الطموح الدراسي تالميذ الريف و تالميذ الحضر في كل من الضغط النفسي و  -

  :وعليه تحققت الفرضيات الصفرية التالية 
  .الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، التاسعة 

 بين تالميذ تخصص علوم الطبيعة تحقق في عدم وجودأما الفرضية الصفرية الثامنة لم ت
والحياة  و تالميذ تخصص اآلداب و العلوم اإلنسانية ، حيث أثبتت النتائج وجود فروق بين 

  .تالميذ التخصصين في مستوى الطموح الدراسي ، لصالح تالميذ علوم الطبيعة و الحياة 
حول هذا الموضوع من الواقع مة جديدة علوإن نتائج هذه الدراسة ستساهم بال شǁ في إضافة م

الجزائري ، والتي قد تفيد المشرفين التربويين على قطاع التربية و التعليم ألخذها بعين 
 ، و ما االعتبار في إرشاد اآلباء و المدرسين إلدراǁ حقيقة وضعية تالميذ السنة الثالثة ثانوي

على الرفع من مستوى طموحهم يعيشونه من آمال و آالم ، و ماهي العوامل المساعدة 
Þ و ماهي المصادر المسببة للضغط النفسي لديهم Þ الدراسي        

  . ويخدم العملية التربوية و هذا قد يزيد من فاعليتهم في التعليم 
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  االقتراحات
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 :الدراسـة اقتراحات 

 من نتائج ، نـقتـرح  له الدراسة من الفصول النظرية و التطبيقية و ما خلصت االنتهاءبعد 
 :ما يلي 

هية ـج ترفيـ  العمل على التخفيف من الضغط النفسي و تصريفه عن التالميذ وذلǁ ببرام-1
  . البكالوريا و هذا لضمان نجاح أكبر عدد من التالميذ في

 العمل على الكشف عن مستوى الطموح الدراسي لدى التالميذ و ترشيده وفق نموهم النفسي -2
  .و العقلي و االجتماعي و مستواهم الدراسي ، مما يحقق نسب عالية من التحصيل الدراسي 

 ولماالتعليمي  بما يتفق مع الواقع االجتماعي و  تنمية سمة مستوى الطموح لدى التالميذ-3
   .اإلحباطيخدم نجاحاتهم الدراسية اآلنية و المستقبلية و هذا للحيلولة دون وقوعهم في اليƋس و 

تربوي  أي مشروع إعداد العمل على مراعاة مستويات الطموح الدراسي لدى التالميذ قبل -4
 العملية ملما يخد ، و هذا لضمان نجاح هذه البرامج مدرسية أو كتب دراسية ، برامج أو

  .التربوية
     و االبتكار اإلبداع العمل على اختيار تدريس بعض المواد الدراسية التي تنمي مهارات -5

   . وبما يتفق مع الواقع االجتماعي و التعليمي و الطموح
    مع نموهم النفسي ق بما يتفهترشيد العمل على الكشف سمة الطموح الدراسي للتالميذ و-6
  .المستقبلية يخدم نجاحاتهم الدراسية اآلنية ولما االنفعالي و االجتماعي وو
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  .دراسات وبحوث في علم النفس، دار الفكر العربي القاهرة: لتكريم كاميليا عبد الفتاح
  .بغداد نفس االجتماعي، المكتبة الوطنيةعلم ال: )1989 (آمال أحمد يعقوب -11
نجلـو  ، مكتبـة األ   1طعلم النفس المعرفي المعاصـر،      : )1992( أنور محمد الشرقاوي   -12

  . القاهرةالمصرية
،دار الكتاب الحـديث    1س الشخصية، ط  المرجع في مقايي  : )2002 (بدر محمد األنصاري   -13

  .الكويت
، دار  2الميسر في علـم الـنفس االجتمـاعي، ط        :  ) 1984( أحمد بلقيس  توفيق مرعي و   -14
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  .الفرقان للنشر والتوزيع عمان
، دار النهـضة    4إلنـساني، ط  اسة السلوǁ ا  مدخل لدر : ) 1986 (جابر عبد الحميد جابر    -15

  . القاهرةالعربية
 1، ط  ةـأبحاث في علم النفس االجتماعي ودينامية الجماع      : ) 1989 (جليل وديع شكور   -16
  .، لبنان  طرابلس الشمال للطباعة والنشر والتوزيعدار
يه الدراسي   األهل في مستقبل أبنائهم على صعيد التوج       ثيرتƋ: ) 1997 (جليل وديع شكور   -17

  .بيروت مƌسسة المعارف للطباعة والنشر، 1والمهني، ط
  ظيمـي والتطـوير اإلداري، دار هومـة       الـسلوǁ التن  : ) 2002 (جمال الدين العويسات   -18

  .الجزائر 
، دار  1النظريات الحديثة في تفسير األمراض النفسية، ط      : ) 2001( )أ( جمعة سيد يوسف  -19

  . القاهرة غريب للطباعة والنشر والتوزيع
دار غريب للطباعـة    دراسات في علم النفس االكلينكي،      : ) 2001 ()ب(جمعة سيد يوسف  -20

  .  القاهرةوالنشروالتوزيع
علم النفس االكلينكي، ترجمـة  : ) JULLIAN. B. ROTTER () 1980(جوليان روتر-21

  . الجزائر عطية محمود هنا مراجعة عثمان نجاتي، ديوان المطبوعات الجامعية 
  . علم النفس االجتماعي، عالم الكتب القاهرة: ) 1984 (حامد عبد السالم زهران -22
  . ، عالم الكتب القاهرة3التوجيه واإلرشاد النفسي، ط: ) 1998 (حامد عبد السالم زهران -23
، مكتبـة الـدار     2 ط المعلمون والمتعلمـون،  : ) 2000 (حسن شحاتة، ومحباب أبوعميرة   -24

  . اهرة القالعربية للكتاب
ختـار  مسين، مƌسسة   ـنـسيكولوجية الفروق بين الج    :) س. ب (رشاد علي عبد العزيز    -25

   . اهرةـللنشروالتوزيع الق
مدخل  : ) ROLLO MAY. ERVIN YALOM( ) 1999(إرفين يالوم  و رولوماي  -26

  ة، دار النهضة العربي   1إلى العالج الوجودي، ترجمة عادل مصطفى، مراجعة غسان يعقوب، ط         
   .بيروت

 ، دار الفكـر العربـي     1المشكالت النفسية عند األطفـال، ط     : )1994 (زكريا الشربيني  -27
    .القاهرة

  مفهومـه  -لتربـوي ااإلرشاد  : ) 2003 (سعد جاسم األسدى ومروان عبد المجيد إبراهيم       -28
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  .عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1ط -  ماهيتهوخصائصه
 . القاهرة  دار الفكر العربي   -س واالختبارات  المقايي - القياس النفسي  :) 1985 (سعد جالل  -29
 ، دار الفكـر     3 ط – بين النظرية والتطبيق     -القياس النفسي : ) 1998( ناعبد الرحم سعد   -30

   . القاهرةالعربي
  وهـب عبـد المجيـد الكبيـسي         وعبد األمير عبود الشمس     سعدون سليمان نجم الحلبوب    -31

ــه ا: ) 2003( ــسي التوجي ــاد النف ــوي واإلرش ــق–لترب ــة والتطبي ــين النظري  1  ط-  ب
  .مالطا    ELGAمنشورات

أبعاد العملية اإلتـصالية، المكتـب      : ) 1999 (سلوى عثمان الصديقي وهناء حافظ بدوي      -32
  . الجامعي الحديث اإلسكندرية

ـ         : ) 1989 (سناء محمد سليمان   -33 ضة عادات االستذكار ومهاراتـه الـسليمة، مكتبـة النه
  . المصرية القاهرة

مركـز    – بين النظرية والتطبيق     - ربية الطفل ـأساليب ت : ) 1999 (سهير كامل أحمد   -34
  . اإلسكندرية للكتاب اإلسكندرية

 داع، واإلب  دراسات في حب االستطالع   : ) 2000 (شاكر عبد الحميد وعبد اللطيف خليفة      -35
  . اهرةوالخيال دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع الق

زين العابـدين   علم النفس االجتماعي و الصحة النفسية ، في         ) : 1999(شعبان جاب اهللا     - 36
ƫعلم النفس االجتماعي، دار الفكر العربي القاهرة:  دروي .  

  في علم الـنفس االجتمـاعي، دار المعرفـة الجامعيـة          : ) 1986 (عباس محمود عوض  -37
  . اإلسكندرية

 القدوة الصالحة وأثرها في تنـشئة الطفـل       : ) 1996 (الباري داود عبد الباري محمد عبد      -38
  .  القاهرةربيةدار النهضة الع

، مكتبـة   1ربوي والمهني ،ط  اإلرشاد النفسي والتوجيه الت   :)1976(عبد الحميد سيد مرسي    -39
   .القاهرة الخانجي

عرفـة  مالالنمو النفسي ومـشكالت الطفولـة، دار        :  )س. ب( )أ(ن العيسوى اعبد الرحم  -40
   .ية اإلسكندريةعالجام

  .لمعرفة الجامعية اإلسكندريةعلم النفس النمو، دار ا: )س. ب( )ب(ن العيسوىاعبد الرحم -41
 سيكولوجية اإلعاقة الجـسمية والعقليـة، دار الراتـب          :) 1997(ن العيسوى اعبد الرحم  -42
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  . بيروت الجامعية
 مفهومـه، تشخيـصه،     -لضغط النفسي ا: ) 1994 (ن بن سليمان الطريري   اعبد الرحم  -43 

  .مملكة السعودية  ال  مطابع شركة الصفحات الذهبية،  1 ط-طرق عالجه ومقاومته
لة والمراهقة، مكتبة زهـراء     نمو اإلنسان في الطفو   : ) 1997 (ن سيد سليمان  اعبد الرحم  -44

  .  القاهرةالشرق
 3، ط 1علـم الـنفس، ج    مبادƏ اإلحصاء في التربيـة و     :  )س. ب(  ن عدس اعبد الرحم  -45

  .ت مكتبة النهضة اإلسالمية، عمان منشورا
، دار الفكر للطباعة والنشر     1المدرسة مشاكل وحلول، ط   : ) 1998 (ن عدس اعبد الرحم  -46

  .والتوزيع عمان
  ة الديوان الوطني للتعليم المعمم    تربية عامة، مطبع  : ) 1992 ()مشرفا( عبد السالم قديري     -47

  .الجزائر
  . أسس الصحة النفسية، مكتبة النهضة المصرية القاهرة :  )س. ب(  العزيز القوصيعبد  -48
اليـازوري العلميـة للنـشر      ، دار   1سيكولوجية الـتعلم، ط   : ) 1997 عبد القادر كراجة   -49

  .عمان والتوزيع
  . دليل التعلم الجيد، منشورات بغدادي الجزائر: ) 2003 ()أ(عبد القادر ميسوم -50
  . الجزائرح في االمتحانات، منشورات بغداديدليل النجا: )2003()ب( ادر ميسومعبد الق -51
   .اهرةالق ، مكتبة مدبولي1علم النفس في حياتنا اليومية، ط: ) 1995 (عبد المنعم الحفني -52
  . الوظيفة االجتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي القاهرة: ) 1999 (عدلي سليمان -53
  . علم النفس التجريبي، وكالة المطبوعات ، الكويت:  )س. ب( يلعزت سيد إسماع -54
، دار الكتاب الحـديث     2وأساليب مواجهتها، ط  ... ضغوط الحياة : ) 2000 (علي عسكر  -55

  . الكويت
 .القاهرة ، دار الفكر العربي   1اإلرشاد والعالج النفسي األسري، ط    : ) 1999 (عالء كفافي -56
تشخيص وعالج المشكالت االجتماعية والنفسية، مكتبـة       : ) 1999 (فادية عمر الجوالني   -57

  . القاهرة  اع الفنيةومطبعة اإلشع
، دار الفكـر العربـي      1القلق وإدارة الضغوط النفسية، ط    : ) 2001 (فاروق السيد عثمان   -58

  . القاهرة
 ، مكتبة االنجلـو   1التقويم النفسي، ط  : ) 1999 (وسيدعثمان وآمال صادق   فƌاد أبوحطب  -59
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   .المصريةالقاهرة
دراسات فـي سـيكولوجية     :  ) 2002(  وعبد الرحمن سيد سليمان     فيوليت فƌاد إبراهيم   -60
  .  القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق1 ط،النمو
بيـة  ، دار النهـضة العر    2مستوى الطموح والشخصية، ط   : ) 1984 (كاميليا عبد الفتاح   -61

  . بيروت
  . ودراسة التوافق، دار النهضة العربية بيروتعلم النفس : ) 1984(كمال د سوقي -62
، العربـي للنـشر     1 في التربيـة، ط    21تحديات القرن ال  : ) 1999 (لطفي بركات أحمد   -63

  .والتوزيع القاهرة
     مقياس عمليات تحمل الضغوط، كراسـة التعليمـات  : )س. ب( لطفي عبد الباسط إبراهيم   -64
  .)شربدون دار ن( 

 دراسة في الشخـصية بـين       –علم النفس المرضي    : ) 2000(للƃهمجدي أحمد محمد عبد ا     -65
  .السواء واالضطراب، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 

المنهج التربوي وتحـديات العـصر، مكتبـة االنجلـو          : ) 1994 (مجدي عزيز إبراهيم   -66
  .المصريةالقاهرة

  . ب القاهرة، عالم الكت2العملية اإلبتكارية، ط: ) 1985 (محمد البسيوني-67
، دار الفكـر    1لمدرسـية، ط  دور علم النفس في الحياة ا     : ) 1994 (محمد أيوب الشحيمي   -68

  . بيروتاللبناني
  .  القاهرةي التربية والتعليم، دار المعارفاتجاهات ف: ) 1965 (محمد جمال صقر -69
عيـة  مقدمة فـي الخدمـة االجتماعيـة، دار المعرفـة الجام          :) 1997 (محمد سيد فهمي   -70

  .  اإلسكندرية
  . ، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية2قياس الشخصية، ط: ) 2000 (محمد شحاتة ربيع -71
، مكتبة النهضة العربية    1دراسات في التربية العربية، ط    : ) 1987 (محمد عبد القادر أحمد   -72

  .القاهرة
 كـر الجـامعي   لطفـل النفـسية، دار الف     مشكالت ا :  )س. ب( محمد عبد المƌمن حسين    -73

  ).اإلسكندرية
  .  القاهرةربية والتعليم، دار الفكر العربيالت: ) 1993 (محمد عطية االبرا شي -74
 ردية والجمعية في الحياة النفسية    سيكولوجية الفروق الف   : ) 1994 (محمد عودة الريماوى   -75
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  . ، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان1ط
راسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام، ديـوان        د:  )س. ب(  محمد مصطفى زيدان   -76

  . الجزائر  يةالمطبوعات الجامع
    دراسات وبحوث عربية وعالمية    - علم النفس الصناعي  : ) 1985 (محمود السيد أبوالنيل   -77

   .بيروت  دار النهضة العربية
ي، مكتبة جون   أساسيات علم النفس التربو   : )1984(محي الدين توق وعبد الرحمن عدس      -78

  .وايلي وأبنائه
فوق الدراسي، دار النهـضة     الصحة النفسية والت  : )1990(مدحت عبد الحميد عبد اللطيف     -79

  . بيروتالعربية
التربية وثقافة السلم، مخبر التربية، دار الغـرب        : )س. ب(  وهامل منصور  مزيان محمد  -80

  . للنشر والتوزيع وهران
 دراسات نظريـة    -علم النفس االجتماعي  : )س. ب( ان ومحمد علي القط   مصطفى فهمي  -81
  . القاهرة مكتبة الخانجي ،  3 ط-تطبيقات عمليةو

 ي، ديوان المطبوعات الجامعية   تربواإلحصاء والقياس النفسي وال   : ) 1993 (مقدم عبد الحفيظ   -82
  .الجزائر

ـ    -اإلرشاد التربوي : ) 2003 (هادي مشعالن ربيع   -83 ، دار  1 ط -ية ميادينه وأدواته األساس
  . عمان وزيعالثقافة للنشر والت

  زهراء الـشرق   - طبيعتها نظرياتها  -الضغوط النفسية : ) 1999 (هارون توفيق الرشيدي   -84
  .القاهرة

  . االنتماء وتكامل الشخصية، مكتبة غريب القاهرة: ) 1992(يوسف ميخائيل أسعد -85
  . القاهرة  ية، مكتبة غريبالشخصية القو:  )س. ب(  )أ (  يوسف ميخائيل أسعد -86
ار غريب للطباعـة والنـشر      رعاية المراهقين، د  :  )س. ب(  )ب(يوسف ميخائيل أسعد   -87

   . القاهرة والتوزيع
  : الموسوعات والقواميس والمعاجم– 2

  . لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر بيروت: ) 1975 (ابن منظور -1
  ، المƌسسة العربية للدراسـات والنـشر      2لنفس، ط موسوعة علم ا  : ) 1979 (أسعد رزوق  -2

  . بيروت
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  . دار الشروق بيروت: ) 1999 (المعجم الوجيز -3
  . ، دار الشروق بيروت24ط: ) 1986 (المنجد في اللغة واإلعالم -4
مراجعة مƋمون الحموى وآخرين، المنجد فـي     : ) 2000 (وآخرون) محررا( أنطوان نعمة    -5

  .  ، دار المشرق بيروت1، ط ةاللغة العربية المعاصر
، عالم الكتب   2عربي، ط / قاموس علم النفس، إنجليزي   : ) 1987 (حامد عبد السالم زهران    -6

  . القاهرة
   . بيروت  ، دار المجاني1إنجليزي، ط/ معجم عربي: ) 1994 (مجاني الجيب -7
   .للكتاب القاهرةقاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة : )1979 (محمد عاطف غيث -8
القاموس المرشد في المترادف والمتقـارب والـضد، الـديوان          : ) 1999 (مصطفى وارد  -9

  . الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر
  ، دار العلـم للماليـين     23عربـي، ط  / المورد، قاموس إنجليزي  : ) 1989 (منير البعلبكي -10

  . بيروت
  : المجالت والدوريات والنشريات– 3

 ، المجلـس    239االكتئاب، سلسلة عالم المعرفـة، العـدد        : ) 1998 (هيم عبد الستار  إبرا -1
  . الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويت

العالقة بين الطموح األكاديمي وأساليب المعاملة الوالديـة        : )س. ب(  إبراهيم علي إبراهيم   -2
  .10، العدد  والتحصيل الدراسي حولية كلية التربية

، مديرية  )عملية اإلقناع في القسم     ( التƋثير على اتجاهات التالميذ     : ) 1992 (بن دانية أحمد   -3
  .التقويم والتوجيه الجزائر 

الدليل المنهجي فـي اإلعـالم المدرسـي        : ) 2000 (المديرية الفرعية لالتصال والتوجيه    -4
  . الجزائر

 طموح األطفال، مجلة    وىــرهم في تحديد مست   ـاألهل وأث : ) 1991 (جليل وديع شكور   -5
  . الثقافة النفسية المجلد الثاني، العدد السادس، دار النهضة العربية بيروت

أنماط اإلنساب والنجـاح    : ) 1998/1999 (راضية بوشيبة  خالد نور الدين وسليمة طاحين    -6
  .  العدد السابع الجزائر،المدرسي، مجلة علم النفس

   .  المملكة السعودية ، شباط،54مجلة النبƋ، العددالضغوط النفسية، : ) 2001 (سعد األمارة - 7
المناخ المدرسي وعالقته بدافعيـة اإلنجـاز ومـستوى         : )س. ب( عبد اللƃه بن طه الصافي    -8
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  .الطموح، دراسة ميدانية، كلية التربية بƋبها، جامعة الملǁ خالد المملكة السعودية 
 09رقـم    سلسلة قـضايا التربيـة،       الواجبات المدرسية، : ) 2001 ()إعدادا  ( علي كشرود   -9

  .المركز الوطني للوثائق التربوية الجزائر 
  المجلة العربية للبحوث التربويـة     ، تربيتنا وتكوين المالكات الفنية   : ) 1983 (فاخر عاقل  -10

  . لعربية للتربية والثقافة والعلومالمجلد الثالث العدد الثاني، المنظمة ا
 نـي  دور التوجيه واإلعالم المهني في االختيار والتوافق المه        :) 1991 (مقدم عبد الحفيظ   -11

  . ، باتنةديسمبر /  نوفمبر، مجلة الرواسي، العدد الرابع
علم النفس حول العالم، مجلة الثقافةالنفسية،المجلد الخامس، العدد        : ) 1994 (موزة المالكي -12

  . بيروت التاسع عشر دار النهضة العربية
  :  والجامعية الرسائل العلمية-4
التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالميذ المرحلـة         : ) 2002 (عبد اللƃه لبوز   - 1
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01ملحق رقم   
عــة ورقــــلـــــةجامــ  

 
للدراساتنيابة المديرية                           م اإلنسانية     كلية اآلداب و العلو      

ا بعد التدرج    م                                 قسم علم النفس و علوم التربية  
 

.......:................الشعبة  .....................................:ثانوية   

أنثى                             كر    ذ:                 الجنس   

     جديد                            معيد :           صفة الدراسة

  :تعليمات ملء االستبيان
  :أخي التلميذ ، أختي التلميذة 

     في ما يلي مجموعة من العبارات ، المرجو منǁ أن تقرأ كل عبارة و تفهمها جيدا ، فƎذا 
أمام )√(تتفق مع وجهة نظرǁ تماما أو مع ظروفǁ و شخصيتǁ ضع عالمة بارة رأيت أن الع

.)تنطبق علي تماما(رقم العبارة نفسها داخل العمود الذي عنوانه   

وإذا رأيت أن العبارة ال تتفق مع وجهة نظرǁ تماما أو مع ظروفǁ و شخصيتǁ ضع عالمة 
.) أبداتنطبق علي ال(أمام رقم العبارة نفسها داخل العمود الذي عنوانه )√(  
أمام رقم العبارة نفسها داخل )√(ضع عالمة تنطبق عليǁ بدرجة متوسطة إذا رأيت أن العبارة و

.)أحياناتنطبق علي (العمود الذي عنوانه   
ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تنطبق عليǁ و ليس 

معلوماتǁ و أنها ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي أخرى و تƋكد من سرية أي إجابة   
 ǁمسبقا على تعاون ǁمعناو نشكر.  

:توضيحي مثال   
 ال تنطبق 
 علي أبدا

 تنطبق 
أحياناعلي   

 تنطبق 
 علي تماما

العبارة

أشعر بأرق شديد من الشاي √ 
 

 

01ملحق رقم 

  استبيان الضغط النفسي
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تنطبق 
Ňعلي  

تنطبق 
Ňعلي  

تنطبق ال
Ňعلي  

  

  
  العبارات

  داأب  أحيانا  دائما
        . أتضايق من امالءات الوالدين المكررة-1
        . أشعر باالختناق عند الذهاب للثانوية-2
3-Ňأشعر بالنقص من قسوة الزمالء علي .        
        .  أشعر بدوران ودوخة من مراجعة الدروس-4
        . أشعر بالضيق عند قرب موعد االمتحان-5
        . أشعر باليƋس من أحداث الحياة-6
        .أشعر بالبكاء من أوضاعي األسرية -7
        . أشعر باإلغماء من وجودي في القسم-8
        . أشعر بالذل عند اتباع آراء الزمالء-9

        . أشعر بالتوتر أثناء المراجعة– 10
        . أشعر بƎنهاǁ من شدة تحضيري لالمتحانات-11
        . أشعر بالحزن لما يحدث في العالم من كوارث-12
        .شعر باإلحباط من إهمال والدي إلنجازاتي الدراسية أ-13
        .أشعر باالنزعاج من حديث األستاذ عن الدراسة -14
        . أشعر بالحرمان من ابتعاد الزمالء عني-15
        . أشعر بشرود الذهن في المراجعة-16
        . أشعر بالخوف من صعوبة أسئلة االمتحان-17
        .ن أعباء الحياة اليومية أشعر بالتمارض هروبا م-18
        . أشعر بانفجار رأسي من نصائح والدي حول الدراسة-19
        . أشعر بالعزلة من تهميƫ األستاذ لي-20
        . أشعر باإلهانة عندما ال أدعى لحضور حفالت الزمالء-21
        . أشعر بتعب شديد من المراجعة المستمرة-22
        .االمتحان أصاب بƎرهاق شديد ليلة بدء -23
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        . أشعر بعدم األمان من أحداث المستقبل-24
        . أشعر باأللم من عجزي على حل مشاكل األسرة-25
        . أتضايق من إهمال اآلساتذة ألفكاري-26
        . أشعر بالخجل أمام زمالئي بسبب سوء وضعيتي المالية-27
        . أشعر بالقلق من طول فترة المراجعة-28
        . باالرتباǁ يوم االمتحان أشعر-29
        . أشعر بارتفاع ضغط الدم من مشاكل الحياة-30
        . أشعر بالذنب من رفضي لتلبية مطالب األسرة-31
        . أشعر بضيق التنفس في بعض الحصص الدراسية-32
        ).اللباس (  أتضايق من سخرية زمالئي على مظهري العام -33
        . طي في المراجعة أشعر بالحسرة من تفري-34
        . أشعر بالتعاسة في نهاية االمتحان-35
        . أشعر بالذنب لعجزي على تحقيق رغباتي في الحياة-36
        . أشعر بعدم االرتياح من مرض أحد أفراد األسرة-37
        . أشعر بانهيار عصبي من طول اليوم الدراسي-38
        .هم أتضايق من استهزاء زمالئي عندما أناقش-39
        . أشعر باإلسراف في النوم تجنبا للمراجعة-40
        .  ال أصبر على انتظار نتيجة االمتحانات-41
        . أشعر بفقدان الشهية من آالم اآلخرين-42
        . أشعر باأللم من فقدان عزيز-43
        . أشعر بتƋنيب الضمير من تصرفاتي مع اآلساتذة-44
        .الذي أراجع فيه أتضايق من ضيق المكان -45
        . أشعر بانقباض شديد في انتظار أمل النجاح وألم الفشل-46
        . أشعر بالخوف عند الحديث عن نهاية العالم-47
        . أشعر باإلجهاد في قضاء حوائج األسرة-48
        . أتضايق من القوانين المدرسية-49
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        . أشعر باألسى من رسوبي في االمتحان-50
         .عر بالحيرة من التعاقب السريع لليل والنهار أش-51
        .  أتضايق من تعليمات وأوامر األخوة وأفراد األسرة-52
        . أشعر باإلزعاج من أوامر المراقبين-53
        . أشعر بƉالم في جسمي عند الحديث عن األمراض-54
        . أشعر بالحرمان لرفض والدي تلبية احتياجاتي-55
        .عدم الراحة النفسية عند دخول المدير للقسم أشعر ب-56
        . أخشى من تدهور صحتي-57
        . أشعر بنقص الحنان األسري من جراء عقاب األهل-58
        . أشعر بالغضب من تردد األقارب لمنزلنا-59
        . أشعر بالصداع من ضجيج الساحة-60
        . أتضايق من رعاية والدي الزائدة لي-61
        .عر بالتعب من األعمال التطبيقية أش-62
        . أشعر بالفشل عند القيام بƋعمال البيت-63
        . أشعر بالتمارض المستمر هروبا من المدرسة-64
        .أشعر باحتقار النفس لعجزي على منافسة التالميذ المتفوقين -65
        . أعاني من عدم القدرة على التركيز في الدروس-66
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عــة ورقــــلـــــةجامــ  
 

نيابة المديرية للدراسات                       كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية           

  ما بعد التدرج                                قسم علم النفس و علوم التربية
 

 
............:...........الشعبة  :.....................................ثانوية   

أنثى                             ذكر    :                 الجنس   

     جديد                            معيد :           صفة الدراسة
  :أخي التلميذ ، أختي التلميذة      :االستبيان تعليمات ملء

  .ى الطموح الدراسي أمامǁ مجموعة من العبارات أو الجمل التي تدور حول مستو
نريد معرفة رأيǁ في كل منها علما أنه ال توجد عبارة صحيحة و أخرى خاطئة ، فƎجابتǁ تعبر                  

ـ     صية الواقعية   ـظرǁ الشخ ـعن مشاعرǁ و أحاسيسǁ ووجهة ن      الئǁ ـو ال تتƋثر بƎجابات زم
 على كـل    منǁ قراءة كل العبارات بتمعن قبل اإلجابة عنها ثم تحدد إجابتǁ          نطلب   . و اآلخرين 

  .في الخانة المناسبة ) √( منها بكل صدق و صراحة و موضوعية وذلǁ بوضع عالمة 
  )تنطبق علي دائما : ( في الخانة  ) √(  فƎذا كنت موافقا بشدة على العبارة فضع عالمة -
تنطبـق علـي    ( في الخانة ) √( فضع عالمة  تنطبق عليǁ بدرجة متوسطة   انت العبارة   فƎذا ك  -

  ) أحيانا
- Ǝال تنطبق علي أبدا : ( في الخانة ) √( ذا كنت معارضا بشدة على العبارة فضع عالمة ف(.   

نرجو أن تجيب على جميع العبارات و ال تترǁ عبارة فارغة و تƋكد من سرية معلوماتǁ وأنها                 
   .ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ونشكرǁ مسبقا على تعاونǁ معنا

:مثال توضيحي   
 ال تنطبق 

ي أبداعل  
 تنطبق 

أحياناعلي   

 تنطبق 
 علي تماما

العبارة

أطمح للوصول إلى الجامعة √  

02ملحق رقم   

مستوى الطموح الدراسياستبيان    
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ŽتƅنŽبق ط
Ňعلي  

تنطبق 
Ňعلي  

ال تنطبق 
 Ňعلي

  العبارات
  

  أبدا  أحيانا  دائما
        . أفضل الحصول على عمل عوض مواصلة الدراسة-1

        . أسيء  لعائلتي إذا رسبت في البكالوريا-2

        .الجامعة أفضل مكان لتجسيد أفكاري المستقبلية إن -3

        . أرى أن الدراسة ال قيمة لها في المجتمع-4

        . أنا راض عما حققته من مستوى دراسي-5

        . أدرس وأثابر ألحقق النجاح الدراسي-6

        . أتطلع لتحقيق إنجاز عمل دراسي جامعي ذي أهمية علمية-7

        .ب من التعليم أحتقر الطالب المنسح-8

        . أرى أن إمكانياتي الدراسية ال تسمح لي بالتفكير في الدراسة-9

        . أحب أن أقدم أفضل عمل مدرسي في القسم-10

        . أرغب في االلتحاق بتخصص دراسي جامعي هام-11

        . ثقتي في نفسي كبيرة لتحقيق ما أسعى إليه-12

        .ن لي من االهتمام بالمستقبل أركز على الزمن الحاضر أفضل م-13

        . رسوبي في االمتحان ال يقلل من طموحاتي الدراسية-14

        . أتشوق لالستماع ألحاديث التخصصات الجامعية-15

 أحب مشاهدة وسماع الحكايات والقصص التي تروي حياة العلماء          -16
  . واألبطال والمشاهير والزعماء

      

        .ا أفعله بعد النجاح في البكالوريا يصعب عليŇ تقرير م-17

        . أرتاح عندما أجيب عن األسئلة التي يعجز عنها زمالئي في القسم-18

        . أطمح في اإلحراز على مستوى دراسي أعلى مما أنا عليه-19

        . يعجبني الشخص الناجح في حياته العملية-20

        .لسنة الدراسية أتوقع أن ألتحق بالتكوين المهني في نهاية ا-21

        . نتائج االمتحانات تدفعني للتطلع للمستقبل-22
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        .  الدراسة الجامعية تشجعني على تحقيق أهدافي الدراسية-23

        . أتمنى أن أكون شخصا مهما في المجتمع-24

        . أتضايق من حديث الزمالء عن الدراسة-25

        . نجاحي في دراستي أسمى هدف في حياتي-26

        . الدراسة الجامعية تضمن لي مستقبال زاهرا-27

        . تحقيق طموحاتي من أهم األهداف في حياتي-28

        . ال أعير أدنى اهتمام لنصائح األهل المتعلقة بالدراسة-29

تحقيق مـستوى دراسـي      جني النتائج المدرسية الضعيفة في    تزع -30
  .عال

      

        .وقين في الجامعة أهتم بسماع أخبار الطلبة المتف-31

        . أجد متعتي في إنجاز البحوث التي تتعلق بالعلماء والرواد-32

        .    أعتقد أن المستوى النهائي ال يجعلني محظوظا-33

        . أترقب نتائج الفروض واالمتحانات بشغف كبير-34

الدراسة الجامعية تسمح لي بالحصول علـى مراكـز اجتماعيـة            -35
  .مرموقة

      

        . كثيرا ما أجسد آفاقي في رسومات وأشعار وألعاب-36

ال تهمني البكالوريا بقدر ما يهمني الحـصول علـى المـستوى             -37
  .النهائي

      

        . أطالع وأتابع باهتمام كبير حصاد الجوائز العلمية-38

        . أرى أن الجامعة مفتاح الحياة-39

لية في حيـاتي المدرسـية       أحاول أن أقوم بتجسيد تطلعاتي المستقب      -40
  .واالجتماعية

      

        . أهتم بتكوين صدقات داخل الثانوية على المثابرة في الدراسة-41

        .أنجز الواجبات المنزلية بملل -42

الدراسة الجامعية تمكنني من االطالع على أحدث ما وصلت إليه           -43
  .الحضارة العالمية

      



  
246

        .ابق ألوانه أرى أن التفكير في المستقبل س-44

        . ال أبالي بما يوفره لي التعليم الثانوي من مزايا-45

        . تعاليق األستاذ ال تحفزني على العمل المميز-46

        . الدراسة الجامعية تدعم معارفي العلمية وأفكاري المستقبلية-47

 أحرص على تحقيق ما وصل إليه غيري من نجاحات في شـتى             -48
  مجاالت الحياة

      

        . أفضل المجيء للقسم بدون تحضير مسبق للدرس-49

        . الدراسة الجامعية تساعدني على االلتحاق بƋفضل األعمال-50

        . آفاقي في الحياة محدودة-51

        . ال أبذل جهدا في التحضير لالمتحانات-52

        . الدراسة الجامعية تƌهلني التخاذ قرارات واعية-53

        .دم ثمار نجاحي لخدمة المجتمع أćمل أن أق-54

        . ال أحتمل سماع خبر رسوبي في امتحان البكالوريا-55

        . انظر للمستقبل بتفاƌل كبير-56

        . ال أتعب من الجد واالجتهاد في دراستي-57

        . أسعى أن أحقق أعماال متميزة في حياتي-58

 منلبكالوريـا أكثـر   ولو أعدت امتحان ا   أسعى لاللتحاق بالجامعة     -59
  .مرة

      

        . أتطلع لممارسة عدة وظائف في المستقبل-60

        . أرغب أن أسمو بحياتي إلى أعلى المراتب-61

        .  أهمل األعمال التي ال أحقق فيها كفاءة عالية-62
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