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  :لدراسة املخص 
   إن األهمية التي تحضا بها شهادة البكالوريا في الجزائر تجعل البحث في نتائج هذا االمتحان من 

ي تشغل القائمين في قطاع التربية و التعليم و غالبا ما  تنحصر في تقديم االهتمامات الكبرى الت

 ىأرقام عن نسب النجاح و الرسوب فقط في االمتحان ، دون البحث في معرفة الجوانب األخر

التي ترتبط بهذا االمتحان و التي قد تحدد نتائجه، لهذا و على هذا األساس ارتأينا إلى تسليط الضوء 

طة ، و ذلك بغية معرفة العوامل التي تؤثر على دافعية التالميذ و منه على نتائجهم على هذه النق

الدراسية، و معرفة ما إذا آان الجــو التحضيري و الحالة النفسية للتلميذ قبل و أثناء االمتحان تؤثر 

از على دافعته لالنجاز، لهذا آان موضوع البحث هو الضغط النفسي و تأثيره على دافعية لالنج

  .لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا 

  

  :   لقد قمنا بحصر إشكالية بحثنا في السؤال التالي 

   هل للضغط النفسي تأثير على دافعية لالنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا ؟-

  

  :و لإلجابة على هذا السؤال آانت الفرضية العامة لبحثنا آما يلي 

الخوف من الرسوب، قلق االمتحان، الضغوطات األسرية ، الرغبة في ضمان ( ضغط النفسي   لل

تأثير ايجابي على دافعية لالنجاز لدى التالميذ ) المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  .المقبلين على امتحان البكالوريا 

  

  :  آما اقترحنا الفرضيات الجزئية التالية 

الذين يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ال يخافون  التالميذ – 1

  .من الرسوب 

 التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم – 2

  .قلق االمتحان 

ز أحسن من التالميذ الذين ليس  التالميذ الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجا– 3

  .لديهم ضغوطات أسرية 



 التالميذ الذين لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة تكون – 4

دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق 

  .الدراسة في الجامعة

  .جد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الضغط النفسي ال تو– 5

  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الدافعية لإلنجاز– 6

 التالميذ الذين لديهم ضغط نفسي تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم – 7

  .ضغط نفسي

  

  :ين متكاملين هما   و لتناول هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى جانب

  .فقد تضمن أربعة فصول ترتبط بمتغيرات الدراسة : الجانب النظري : أوال

  

  .فصل الدراسات السابقة : أولها 

  :فقد حددنا فيه 

  .  الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات األخرى -

  .بعض المتغيرات األخرى  الدراسات التي تناولت الدافعية لالنجاز و عالقتها ب-

  

  .فصل الضغط النفسي : ثانيها

  .   فقد حددنا مفهومه، أنواعه و مصادره، اآلثار الناتجة عنه، نظرياته

  

  .فصل الدافعية لالنجاز : ثالثها

  فقد حددنا مفهوم الدافعية ، سمات الدافعية ، بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعية، أنواع الدوافع، 

سرة للدافعية ، مفهوم الدافعية لالنجاز ، النظريات المفسرة للدافعية لالنجاز ، النظريات المف

  .العوامل المؤثرة في الدافعية لالنجاز،  قياس الدافعية لالنجاز 

  

  .فصل المعاش النفسي للتلميذ المقبل على امتحان البكالوريا : رابعها

ت،  البكالوريا، المعاش النفسي للتلميذ المقبل   فقد تم تحديد ، التعليم الثانوي الجزائري، االمتحانا

  .على امتحان البكالوريا 



  

الجانب التطبيقي،  و الذي تم تحديده بالدراسات االستطالعية التي ساعدت الباحثة على جمع : ثانيا 

معلومات وأفكار حول موضوع البحث، منهج البحث، و لقد تم إتباع المنهج الوصفي باعتباره 

تلميذ و تلميذة  ) 180( ة بحثنا،  آما قمنا بتحديد عينة البــحث و التــي بلغ حجمــها األنسب لدراس

لسنة الثالثة ثانوي،  و آما تم تحديد مجاالت الدراســــــة و المتمثلة في المجال الزمني و الذي آان 

 صبحي ،  و المجل المكاني للدراسة و الذي تم في ثانوية اإلخوة)  م 2008( في شهر أفريل 

،  آما اعتمدنا على صدق المقياس ، و ) بومرداس ( ببغلية،  و ثانوية الشافعي أحمــد ببرج منايل 

ذلك عــــــن طريق صدق المحكــمين   حيث قمنا بتقديم االستبيان إلى عدد من أعضاء هيئة 

بية و أساتذة المتخصصين من قسم علم النفس و علوم التر ) 8( التدريس و الذي بلغ عددهم 

الصدق الظاهري ( ملحقة بوزريعة، من أجل التحكم الخارجي / األرطوفونيا بجامعـــة الجزائر 

لالداة   آما اعتمدنا على الصدق الذاتي للمقياس،  آما تم تحديد أداة البحث و المتمثلة في مقياس 

ل و المراهقين  و الضغط النفسي للتالميذ السنة الثالثة ثانوي،  و مقياس الدافع لالنجاز للألطف

للفروق معامل االرتباط ) ت ( لغرض تحليل البيانات اعتمدنا على تقنيات إحصائية وهي، اختبار 

( r )  آما اعتمدنا على برنامج  ،Spss.   

  

  :   أما بالنسبة لنتائج البحث فقد آانت آما يلي 

افعيتهم لالنجاز أحسن من  تحقق الفرضية األولى، أي  التالميذ الذين يخافون من الرسوب تكون د-

  .التالميذ الذين ال يخافون من الرسوب 

 الفرضية الثانية التي تنص أن التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من -

  .التالميذ الذين ليس لديهم قلق االمتحان لم تتحقق 

ديهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز  تحقق الفرضية الثالثة التي تنص أنه التالميذ الذين ل-

  .أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم ضغوطات أسرية 

 عدم تحقق الفرضية الرابعة التي تنص أن التالميذ الذين لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني -

ديهم الرغبة  في الجامعة تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لةعن طريق الدارس

  .في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  . آما تبين من خالل نتائج الفرضـية الخامسة أنه ال توجد فروق بين الجنسين في الضغط النفسي -

  .عدم  تحقق الفرضية السادسة، أي توجد فروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز -



 تحقق الفرضية السابعة التي تنص أن التالميذ الذين لديهم ضغط نفسي تكون دافعيتهم لالنجاز -

 .أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم ضغط نفسي 
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  :لدراسة املخص 
   إن األهمية التي تحضا بها شهادة البكالوريا في الجزائر تجعل البحث في نتائج هذا 

االمتحان من االهتمامات الكبرى التي تشغل القائمين في قطاع التربية و التعليم و غالبا ما  

 تنحصر في تقديم أرقام عن نسب النجاح و الرسوب فقط في االمتحان ، دون البحث في

 التي ترتبط بهذا االمتحان و التي قد تحدد نتائجه، لهذا و على هذا ىمعرفة الجوانب األخر

األساس ارتأينا إلى تسليط الضوء على هذه النقطة ، و ذلك بغية معرفة العوامل التي تؤثر 

على دافعية التالميذ و منه على نتائجهم الدراسية، و معرفة ما إذا آان الجــو التحضيري 

الة النفسية للتلميذ قبل و أثناء االمتحان تؤثر على دافعته لالنجاز، لهذا آان موضوع و الح

البحث هو الضغط النفسي و تأثيره على دافعية لالنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان 

  .البكالوريا 

  

  :   لقد قمنا بحصر إشكالية بحثنا في السؤال التالي 

دافعية لالنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان  هل للضغط النفسي تأثير على -

  البكالوريا ؟

  

  :و لإلجابة على هذا السؤال آانت الفرضية العامة لبحثنا آما يلي 

الخوف من الرسوب، قلق االمتحان، الضغوطات األسرية ، الرغبة في (   للضغط النفسي 

 ايجابي على دافعية تأثير) ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  .لالنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا 

  

  :  آما اقترحنا الفرضيات الجزئية التالية 

 التالميذ الذين يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ال – 1

  .يخافون من الرسوب 

تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين  التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان – 2

  .ليس لديهم قلق االمتحان 



 ب 

 التالميذ الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين – 3

  .ليس لديهم ضغوطات أسرية 

 التالميذ الذين لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في – 4

امعة تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم الرغبة في ضمان الج

  .المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة

  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الضغط النفسي– 5

  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الدافعية لإلنجاز– 6

ذين لديهم ضغط نفسي تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس  التالميذ ال– 7

  .لديهم ضغط نفسي

  

  :   و لتناول هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى جانبين متكاملين هما

  .فقد تضمن أربعة فصول ترتبط بمتغيرات الدراسة : الجانب النظري : أوال

  

  .فصل الدراسات السابقة : أولها 

  :ه فقد حددنا في

  .  الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات األخرى -

  . الدراسات التي تناولت الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض المتغيرات األخرى -

  

  .فصل الضغط النفسي : ثانيها

  .   فقد حددنا مفهومه، أنواعه و مصادره، اآلثار الناتجة عنه، نظرياته

  

  .صل الدافعية لالنجاز ف: ثالثها

  فقد حددنا مفهوم الدافعية ، سمات الدافعية ، بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعية، أنواع 

الدوافع، النظريات المفسرة للدافعية ، مفهوم الدافعية لالنجاز ، النظريات المفسرة للدافعية 

  .جاز ، العوامل المؤثرة في الدافعية لالنجاز،  قياس الدافعية لالنجاز لالن

  



 ت 

  .فصل المعاش النفسي للتلميذ المقبل على امتحان البكالوريا : رابعها

  فقد تم تحديد ، التعليم الثانوي الجزائري، االمتحانات،  البكالوريا، المعاش النفسي للتلميذ 

  .المقبل على امتحان البكالوريا 

  

الجانب التطبيقي،  و الذي تم تحديده بالدراسات االستطالعية التي ساعدت الباحثة : ثانيا 

على جمع معلومات وأفكار حول موضوع البحث، منهج البحث، و لقد تم إتباع المنهج 

الوصفي باعتباره األنسب لدراسة بحثنا،  آما قمنا بتحديد عينة البــحث و التــي بلغ 

ميذ و تلميذة لسنة الثالثة ثانوي،  و آما تم تحديد مجاالت الدراســــــة تل ) 180( حجمــها 

،  و المجل المكاني )  م 2008( و المتمثلة في المجال الزمني و الذي آان في شهر أفريل 

للدراسة و الذي تم في ثانوية اإلخوة صبحي ببغلية،  و ثانوية الشافعي أحمــد ببرج منايل 

عتمدنا على صدق المقياس ، و ذلك عــــــن طريق صدق ،  آما ا) بومرداس ( 

المحكــمين   حيث قمنا بتقديم االستبيان إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس و الذي بلغ 

أساتذة المتخصصين من قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا  ) 8( عددهم 

الصدق الظاهري لالداة   ( ارجي ملحقة بوزريعة، من أجل التحكم الخ/ بجامعـــة الجزائر 

آما اعتمدنا على الصدق الذاتي للمقياس،  آما تم تحديد أداة البحث و المتمثلة في مقياس 

الضغط النفسي للتالميذ السنة الثالثة ثانوي،  و مقياس الدافع لالنجاز للألطفل و المراهقين  

للفروق ) ت ( ختبار و لغرض تحليل البيانات اعتمدنا على تقنيات إحصائية وهي، ا

   .Spss،  آما اعتمدنا على برنامج  ( r )معامل االرتباط 

  

  :   أما بالنسبة لنتائج البحث فقد آانت آما يلي 

 تحقق الفرضية األولى، أي  التالميذ الذين يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز -

  .أحسن من التالميذ الذين ال يخافون من الرسوب 

 الثانية التي تنص أن التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان تكون دافعيتهم لالنجاز  الفرضية-

  .أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم قلق االمتحان لم تتحقق 

 تحقق الفرضية الثالثة التي تنص أنه التالميذ الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون -

  .هم ضغوطات أسرية دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لدي



 ث 

 عدم تحقق الفرضية الرابعة التي تنص أن التالميذ الذين لديهم الرغبة في ضمان -

 في الجامعة تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ ةالمستقبل المهني عن طريق الدارس

  .الذين ليس لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

 تبين من خالل نتائج الفرضـية الخامسة أنه ال توجد فروق بين الجنسين في الضغط  آما-

  .النفسي 

  . تحقق الفرضية السادسة، أي توجد فروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز عدم -

 تحقق الفرضية السابعة التي تنص أن التالميذ الذين لديهم ضغط نفسي تكون دافعيتهم -

 .تالميذ الذين ليس لديهم ضغط نفسي لالنجاز أحسن من ال

  

  

  

  

 



داءـــــــــإه  
 

 أهــــدي هـــــــذا العمـــــل إلـــــى أبــــي و أمـــــي
 إلـــــــى إخــــوتــــي و آــــل العــــائــــلة

 إلــــــى األصدقــــاء و األحبــــاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كرـــــمة شــــلــــآ  
 

 أستاذي الكريم و الفاضل الطيب بلعربي ، الذي إلى الشكر و التقدير الغأتقدم بب

ر ـــــآما أتقدم بالشك آان صبورا جدا معي طيلة مدة انجاز هذا البحث العلمي ،

  :إلىالجزيل 

 آل إلىاألستاذ أحمد بن دانية ، و األستاذ دوقة أحمد ، و األستاذ لكحل لخضر ، و 

.سا من قدم لي يد المساعدة في المكتبة الجامعية في فرن  
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  :مقدمة 
الكثـــير من المواقـف التي تعترض طريقه و تــهدد في حياته اليومية يواجه الفرد     

و قلق و توتر و تعيقه في أداء اختالل مستقبلـــه ، و تعرض توازنه النفسي و الجسمي إلى 

مهامه ، و تسمى هذه المواقف بالضغوط النفسية، التي أصبحت تمثل أهم الموضوعات 

 آبير في مجتمعنا الحالي و ذلك راجع إلى التأثيرات السلبية التي من رتي لها أثالحديثة ال

أبرزها عدم القدرة على التوافق النفسي لألفراد، الـذي يولد العديد من االضطرابات 

  .النفسية، و ذلك نظرا لتعدد مصادر الضغط و انعكاساته على الحياة النفسية للفرد 

  

 ايجابي، حيث يعتبر أساس التحريض و اإلدراك، موفرا     و قد يكون للضغط تأثير

اإلثارة التي يمس إليها االضطرار إلى الكفاح و النجاح حيال الحاالت المتحدية،  فالتوتر 

 من مظاهر الحياة،  و الضغط يوفر أيضا حس اإللحاحية رو التنبه ضروريان للتمتع بالكثي

   ) .14 ص ، 2003 ،سمير شيخاني( . مهددة والتيقظ الذي نحتاج إليه عندما نواجه حاالت 

  

      فالتلميذ السنة الثالثة ثانوي يتعرض هو األخر لضغوط نفســية آثيرة و متعددة 

المصــادر، منها ما هو داخلي خــاص به، و منه ما هو خارجــــي مرتبط بالظــــروف 

 على امتحان شهادة المحيطة بـــه، آالضغوطات األسرية و المدرسية خاصة و أنه مقبل

البكالوريا،  فقد يستجيب لها إما باإليجاب أو السلب و ذلك حسب محاولة تكيفه مع الموقف 

المهدد له،  فقد يحتاج التلميذ إلى حد من الــتوتر الذي يمكنه من الوصول إلـــى الحفــــز 

  .و األداء األمثل 

  

امتحان البكالوريا، حاولت الباحثة   و نظرا ألهمية دافعية االنجاز للتلميذ المقبل على 

الوصول إلى معرفة العوامل المؤثرة فيها،  و من بين هذه العوامل تم اختيار الضغط 

النفسي باعتباره عنصرا هاما في تحديد السلوك،  حاولت الباحثة طرحها و معالجتها و لو 

  .بصورة بسيطة 
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جانب نظري و جانب : و لتناول هذا البحث قمنا بتقسيمه إلى قسمين متكاملين و هما   

  .تطبيقي 

  :فصول مرتبطة بمتغيرات الدراسة و هي أربعة يضم :  فالجانب النظري –

  .الدراسات السابقة : الفصل األول 

  : حددنا فيه 

  . األخرى الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات -

  .الدراسات التي تناولت الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض المتغيرات األخرى  -

  

  .الضغط النفسي : الثاني الفصل 

   حددنا فيه مفهوم الضغط النفسي،  أنواع و مصادر الضغط النفسي،  اآلثار الناتجة عن 

  .الضغط النفسي،  النظريات المفسرة للضغط النفسي 

  .الدافعية لالنجاز :  الثالث الفصل

     حددنا فيه مفهموم الدافعيـــة،  سمات الدافعية،  بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعــــــــية  

أنواع الدوافع،  النظريات المفسرة للدافعية،  مفهوم الدافع لالنجاز، النظريات المفسرة 

  .دافعية لالنجاز للدافع لالنجاز، العوامل المؤثرة في الدافعية لالنجاز،  قياس ال

  .المعاش النفسي للتلميذ المقبل على امتحان البكالوريا : الرابع الفصل 

حددنا فيه التعليم الثانوي الجزائري، االمتحانات ، البكالوريا، المعاش النفسي للتلميذ 

  .المقبل على امتحان البكالوريا 

  

  : الجانب التطبيقي يضم فصلين و هما -

  : الفصل األول 

اولنا فيه، الدراسة االستطالعية، منهج البحث،  عينة البحـــث،  مجــــاالت الدراســـة     تن

  .الخصائص السيكومترية للمقياس، صدق المقياس،  أداة البحث، األداة اإلحصائية 

  : الفصل الثاني 

  .تناولنا فيه،  عرض و تحليل النتائج،  مناقشة و تفسير النتائج 
 



   

 

:ل عام للـدراسـة ـمدخ  

  إشكالية  – 1

  الفرضيات – 2

  أهمية الدراسة– 3

  أهداف الدراسة – 4

  تحديد المفاهيم و المصطلحات–5
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  : إشكالية - 1          
رد مع ــنظريات أن الضغط النفسي يحدث جراء سوء تكيف الف وال    بينت الدراسات    

ي ـــس مبـاشرة الجـانب النـفســـة تمـــــربة شخصية خـاصــــو بذلك تجـــــ و ه،بيئتـــه 

ر ــــسمي( . ط ـضغاد الــير بازديـــذا التأثـزداد هـــــ و ي،و الفيزيولوجــي للفــرد 

الل ـو على اعتبار أن المجتمعات اإلنسانية آافة عرفت خ .  )37 ص ، 2003 ،ي ـــــشيخان

ة و عنيفة أحيانا شملت آل مناحي الحياة و بالتالي ـــة عقود األخيرة تغيرات سريعـــالثالث

لذي انعكس فقد ازداد الضغط على البشر و هذا أمر مالحظ بشكل آبير في الجزائر األمر ا

س ــار و األمراض النفـــئ و االنتحـثر الموت المفاجـ  حيث آ،سلبا على حياة الناس 

   ) .2003عبد الـــرزاق بوبندير ، ( .ةــجسمي

  

 على معنويات و دافعية ،يمكن للضغط النفسي أن يؤثر باإلضافة على صحة الفرد       

 غير المواتية  يفقدون الدافـعية إلى األشخاص و منهم الــتــالميذ الذين بسبب ظروفهم

التعلم و إلى االنجاز الذي من المفروض أن يتوج بالنجاح في آل االمتحانات منها 

ة ــــالبكالوريا التي تعتبر مصيرية بالنسبة للتالميذ و ألوليائهم  وللعاملين في ميدان التربي

  ... و التكوين من معلمين و مشرفين و إداريين 

  

 فإنها تكون محل اهتمام آل األطراف المذآورة ،ار أن للبكالوريا هذه األهمية تبو على اع

 األمر الذي قد يؤدي إلى التأثير على ،عامال ضاغطا على نفسية التالميذ مما يجعلها 

  .دافعيتهم لالنجاز و ذلك إما باإليجاب أو بالسلب 

  

أجرتها على الطلبة  ) 1973(     لقد بينت في هذا السياق دراسة أمان أحمد محمود   

القة سلبيـة بين مشكالت التـالميذ و بين تحصيلهم ـــ و خلصت إلى أن هنــاك ع،الثانويين 

  . )134 ص ، 1990 ،حت عبد الحميد عبد اللطيف  مد(     .الدراســي 
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لت في دراسة لها حول المعاش النفسي لتلميذ السنة صتو ) 2003(     آما أن بلعسلة 

 ثانوي و عالقته بنتائج البكالوريا أن التلميذ الهادئ و الذي يتمتع بمعاش نفسي الثالثة

 .مستقر يكون نجاحه أحسن من قرينه الذي يفتقد الستقرار نفسي 

  

   آما تعددت الدراسات النفسية و البحوث في الكشف عن الفروق بين الذآور و اإلناث    

 1979" يك ــتان" و " روبينز " ن ـــل مــ آنـــد بيـــ و ق،ي ــفي متغير الضغط النفس

)&  Tanek   Robbins  ( 1980و آذلك برادلي ) Bradlez  ( ر ن اإلناث أآث،أ

 و قد فسر ذلك بكون المجتمع يتعامل مع الذآور ،تعرضا للضغط النفسي من الذآور 

د ـــــــة سيـــــعــحم( . ع اإلناث ــبطرق أآثر يسرا من الطرق التي يتعامل بها م

  .  )331 ص ، 2000 ،ف ـــــوســـــي

  

    آما تعددت الدراسات و البحوث في الكشف عن الفروق بين الذآور و اإلناث في   

 حيث نجد دراسة الشناوي عبد المنعم الشناوي زيدان على عينة ،متغير الدافعية لالنجاز 

ادي ــتوى اقتصـيزون بمســيتم)  إناث 222 ، ذآور 204( انوي ــالب ثــ ط426قوامها 

ن ــى مـــاز أعلـ و توصلت الدراسة إلى أن الذآور يتميزون بدافع انج،ط ـتوســم

روق ــ و الف102.86 و متوسط اإلناث 103.42 بحيث آان متوسط الذآور ،اث ــــاإلن

 و فسر ذلك بكون الذآور يفكرون في التعليم آوسيلة لتحقيق مستقبلهم ،ا ـدالة إحصائي

ان ـــــــــــعة فيجـــــــــــرف( . ة لالنتهاء منها ـــــ يبذلون جهدا آبيرا في الدراسلذلك

   ) .81ص ،  2001 ،اني ـــالرجع

  

    آما أن دراسة عبد الرحمان سليمان الطريري التي هدفت إلى البحث عن العالقة بين  

المتغيرات األخرى مثل  باإلضافة إلى عالقة ببعض ،الدافع لالنجاز و التحصيل الدراسي 

 و توصل إلى أنه ال يوجد فرق بين ، أجراها على الطلبة الجامعيين ،الحالة االقتصادية 

  و فسر هذا،الطالب الميسورين و المتوسطين اقتصاديا و الفقراء من حيث الدافع لالنجاز 

ألخرى يدفعها  بينما الفئات ا،ن اإلمكانيات ما يزيد في حماسها بكون الفئة الميسورة لها م

  آما توصل إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذآور و اإلناث في الدافع،التحمس 
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 و فسر ذلك بروح التحدي التي توجد لدى الطالبات آوسيلة إلثبات الذات على ،لالنجاز 

   ) .52 ص ، 2000 ،محمد خليفة برآات ( . الصعيد األسري و االجتماعي 

  

 فان نفس الدراسات التي ،للجزائر و على اعتبار طابعها الثقافي المتميز أما بالنسبة     

 ااصــلوريا في الجزائر تحمل معنى خا فالبك،ها نفس النتائج ـذآرت أعاله قد ال تكون ل

مريحة ـير الـروف غـذا فضال عن الظـ ه،يهم ـدى معلمـلدى التالميذ و أوليائهم و آذلك ل

ك نجدهم يكدون و يكدحون للحصول على الشهادة التي في  و مع ذل،يذ ـلمعظم التالم

اعتقادنا دليل إثبات الذات لدى البعض و ضمان المستقبل لدى البعض األخر ووسيلة 

أن نتوقع  و على ذلك ،غير مرغوب آما هو األمر لدى بعض اإلناث واقع هروب من 

  .الدافعية لدى التالميذ الجزائريينقد تساهم في استثارة الضغوط 

  

  :هذا الوضع آإشكال قائم دفعنا للقيام بهذه الدراسة بغرض اإلجابة على األسئلة التالية     

  ؟ النجاز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانويل هل للضغط النفسي تأثير على دافعية -

   هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في متغير الضغط النفسي ؟-

   في متغير الدافعية لالنجاز ؟ بين الجنسينيا هل توجد فروق دالة إحصائ-

  

  : الفرضيات - 2

  :الفرضية العامة 
 الرغبة في ، الضغوطات األسرية ، قلق االمتحان ،الخوف من الرسوب  ( للضغط النفسي

دافعية ال تأثير ايجابي على )ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  . ثالثة ثانوي النجاز لدى تالميذ السنة الل

  

  :الفرضيات الجزئية 
فون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ال ا التالميذ الذين يخ-1

  .فون من الرسوب ايخ
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 التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس -2

  .لديهم قلق االمتحان 

الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين  التالميذ –3

  .ليس لديهم ضغوطات أسرية 

 التالميذ الذين لديهم الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في – 4

دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم الرغبة في ضمان تكون الجامعة 

  .المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الضغط النفسي – 5

  . ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في الدافعية لالنجاز – 6

نون من ضغط نفسي تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ  التالميذ الذين يعا– 7

  .الذين ال يعانون من ضغط نفسي 

  

  : أهمية الدراسة - 3
 النجازلدافعية ال  يؤثر على الضغط النفسيما إذا آان التعرف الحالية  تحاول الدراسة -   

  . تالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا اللدى 

ي الضغط ــوية فـلة الثانـيذ المرحــ التعرف على الفروق بين التالم تحاول الدراسة-   

ي ــالجانب الذات ،نس ــ الج،ث ـتغيرات البحـالف مـاز باختــية االنجـي و دافعــالنفس

) ة ـــه المستقبليــه و طموحاتـــاماتــ اهتم،وب ــن الرســـه مــه و خوفــــقلق( ذ ـــيـــللتلم

  ) .الضغوطات األسرية ( ي ـئقب ألعالــو الجان

بعض الظروف  األسرية االجتماعية و المدرسية التي على  تحاول الدراسة التعرف -   

 و ضغط ، خاصة تلك المتعلقة بضغط األولياء ،يعيشها التالميذ المرحلة الثانوية 

  .و ضغط المدرسين ، االمتحانات 

ائرية  لقياس الضغط النفسي على دافعية  تحاول الدراسة تقديم مقاييس على البيئة الجز-  

  .االنجاز 
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 : أهداف الدراسة - 4
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ما إذا آان بالفعل أن الدافعية لالنجاز تختلف باختالف  -

 و هل بالفعل الضغوط ،الجنس و اختالف الظروف األسرية و االجتماعية و المدرسية 

  .انجاز التالميذ النفسية لها تأثير هام على دافعية 

تهدف الدراسة إلى معرفة النتائج التي يتلقاها التلميذ في حياته الدراسية و ذلك في حالة  -

  .تعرضه للضغوطات النفسية المختلفة 

دافعية الة إلى معرفة الفروق بين التالميذ في الضغط النفسي و ــــ تهدف الدراس-  

  .از ـــالنجل

  

  :طلحات المص المفاهيم و  تحديد -  - 5

  : مفهوم الضغط النفسي - 1 – 5
الضغط هو حالة ازدياد اإلثارة أو الحث الضرورية للجسم لكي  : " تعريف سمير شيخاني

  " يدافع عن نفسه عندما يواجه بالخطر 

  " إن الضغط النفسي هو البلى و التمزق الذي تعانيه عقولنا و أجسامنا " و يقول أيضا 
   ) .11 ص ،2003سمير شيخاني، ( 

  

ط ـــاالستجابة الداخلية للضاغ"  هــــط بأنـــرف الضغـــيع: تعريف فوزي محمد الهادي 

ـــأس  الي العجز،، االآتئابلق، الخوف،الشعور بالق، المتمثلة في مشاعر سلبية هي  و،

  " انخفاض نظرة اإلنسان لنفسه ،

ي  ـــــن الحـــظيفي للكائإن الضغط يشير إلى أي تأثير يتعارض مع األداء الو" آما يقول 

   . )24 ص  ،2005 فوزي محمد الهادي ،( " ينتج عنه انفعال داخلي أو توتر  و

  

 :التعريف اإلجرائي للضغط النفسي
الضغط النفسي حــــــالة من اإلثارة و االنغالق ، مـــــن أآثر أعراضها الشعور بالقلـــق 

مـــن بينها   عديدة ، الناتجة عن عواملو االآتئاب و العجز التي يعانيها التلميذ و

  .  رة و المدرسة و المجتمع ، و التي يقيسها المقياس الذي بنته الباحثة لهذا الغرض ــــاألس
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  : تعريف الدافعية - 2 – 5
  

ظيفة أثر لحدثين حسسيين هما الو" عرف هب الدافعية بأنها  :Hebbتعريف هب  

اقة ـــرد بطــ التيقظ أو االستشارة التي تمد الف ووظيفةالمعرفية التي توجه السلوك ،

  . " .الحرآة 

الدافعية عبــــارة عن حالة استثارة و توتر داخلي يثير "  : Youngتعريف يونغ 

 – 51 ص بدون سنة ،  ،عبد اللطيف محمد خليفة( ." الســـلوك و تدفعه إلى تحقيق هدف معين 

52(  .   

  " . الطاقة التي تحرآنا " ف الدافعية بأنها يعر ) :Pantanella ,1992(تعريف 

منبع الطاقة النفسية  : " يعرف الدافعية على النحو التالي) :Decker   , 1988( تعريف 

   ) . Pierre vianin . 2006 . p 23 ("الضرورية للتأثير أو الحرآة 

 لعوامل تعتبر الدافعية حالة ناشئة لدى الفـــرد نتيجة" :  آامل أحمد رتعريف سهي

ى ـــــتسع ردــبر عن وجود حاجة داخل الفـو تع  ،أخرى خارجية داخليـــــة و

 و هذه الحاجة تنشأ إما نتيجة تغيرات داخلية أو نتيجة مثيرات خارجية تظهر ،هاــــإلشباع

   . )120 ص  ،2003ر آامل أحمد ، سهي( " في بيئة المتعلم 

  

 يمكننا تعريف الدافعية بأنها حالة من التوتر من خالل التعاريف النظرية السابقة     

النفســــــــي و الفيزيولوجي الداخلي و منبع الطــــاقة النفسية التي تثير سلــوك الفرد للقيام 

  .بنشاط مــعين و تدفعه لتحقيق غاياته و أهدافه و إشباع حاجاته 

  

  :التعريف اإلجرائي للدافعية 
حيث  ، المقبل على امتحان البكالوريا التلميذموجودة عند ية ذاتالدافعية هي حالة داخلية   

  .تثير سلوآه و توجهه نحو تحقيق غاية أو الهدف المنشود 
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  : تعريف الدافعية لالنجاز – 3 – 5
و ميل الفرد تشير إلى الرغبة أ" الحاجة لالنجاز بأنها  "  Murray" موراى " عرف 

 و الكفاح أو المجاهدة ألداء المهام الصعبة بشكل  و ممارسة القوىللتغلب على العقبات،

  " .جيد و بسرعة آلما أمكن ذلك 

  

تشير إلى " الدافعية لالنجاز بأنها "  R .M Goldenson " جلود نسون " آما عرف 

ى التحديات ــحاجة لدى الفرد للتغلب على العقبات و النضال من أجل السيطرة عل

و ـــــي نحـن األداء و السعـــوضع مستويات مرتفعة م و هي أيضا الميل إلى ــة ،الصعب

  ،2000عبد اللطيف محمد خليفة ، (  و العمل بمواظبة شديدة  و مثابرة مستمرة ــــها ،تحقيق

   ) .89 -88ص 
  

حالة داخلية مرتبطة بمشاعر " و تعرف رجاء محمود أبو عالم الدافعية لالنجاز بأنها 

يط للعمل و تنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى محدد من الفرد و توجه نشاطه نحو التخط

   ) .209 ص ،رجاء محمود أبو عالم ( " التفوق يؤمن به و يعتقد به 

  

  :التعريف اإلجرائي للدافعية لالنجاز 
   نحو نشاطهو توجهالتلميذ الدافعية لالنجاز هي القوة الداخلية التي تثير سلوك     

في امتحان  أجل تحقيق مستوى محدد من التفوق و النجاحل و ذلك من ــالتخطيط للعم

، و ذلك من خالل االعتماد على مقياس الدافع لالنجاز لألطفال و الراشدين ، البكالوريا 

  .   Harmans  هيرمانز إلىالذي يعود في األصل 

 
 



   

:  الفـصـل األول   

   الــدراســات الســابـقـة          
.الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات األخرى : أوال   

  .الدراسات التي تناولت الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض المتغيــــرات األخرى: ثانيا 
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  :الدراسات السابقة  - 1
    إن األهمية التي تحضا بها شهادة البكالوريا في الجزائر تجعل البحث في نتائج هذا 

االمتحان من االهتمامات الكبرى التي تشغـــــــل القائمين علــــــــى قطــاع التـــربيـــــة 

 فقــط فـــــي و التكــويــــن ، تنحصر في تقديم أرقام عن نسب النجاح و الرسوب

االمتحان ، و لم تمتد إلى معرفة الجوانب األخرى التي ترتبط بهذا االمتحان و التي قد 

  .تحدد نتائجه 

   في هذا البحث سنحاول معرفة العوامل التي تؤثر على دافعية التالميذ و منه على 

لضـغط نتائجهم الدراسية في امتحان شهادة البكالوريا، و من بين هذه العــوامل ا

الضغط النفسي و تأثيره على دافعية لالنجاز " النفســــي، و لهذا آان موضوع البحث هو 

و نظرا لندرة الدراسات الجزائرية " . لدى التالميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا 

في هذا الموضوع، فقد تم االعتماد على دراسات أخرى عربية و أجنبية، قد ال تلم 

  .مباشرة  و لكنها قد تمس جانبا من جوانبه بالموضوع 

  

الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية و عالقتها ببعض المتغيرات : أوال 

  :األخرى 
   :  ( James . E . Candell . 1984 )دراسة  جيمس آاندل أوغراندل 

  " االهتمام االجتماعي آمخفف ألثر ضغوط الحياة " 

القة بين حجم ضغوط الحياة و حجم االهتمام االجتماعي   هدفت الدراسة إلى معرفة الع

لدى الفرد، آذلك فحص أثر االهتمام االجتماعي في تخفيف األعراض الناجمة عن 

  و آــل من القلــــق و االآتئاب يضغوط الحياة، و معرفة العالقة بين االهتمام االجتماع

  .ين لديهم ضغوط منخفضة و العدوانية لدى الذين لديهم ضغوط حالية مرتفعة و الذ

 ) 32( طالبـــة و  ) 55( طلبة علم النفس بواقع  ) 87( تكونت عينة الدراسة من 

طالبــــا، حيث طبقت عليهم أدوات الدراسة، و بعد عام تقريبا أعيد تطبيق األدوات عليهم 

  .مرة أخرى 

  : استخدم الباحث في الدراسة األدوات التالية 
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   .( Candell . 1975 )االجتماعي،  و هو من إعداد الباحث  مقياس االهتمام – 1

 , Greever , et Al ) قائمة االهتمام االجتماعي و هو من إعداد جريفر و أخرون – 2

1973 . (   

   ) .1967(  مقياس إعادة التوافق االجتماعي و هو من إعداد راهي و هلمز – 3

 – Zuckerman )داد زآرمان ولوبين  قائمة التأثير العاطفي المتعدد و هو من إع– 4

Lubin , 1965 . (   

  : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  . الضاغطة ت يوجد ارتباط سالب دال إحصائيا بين االهتمام االجتماعي و عدد الخبرا– 1

  توجد عالقة ارتباطيه موجــبة بيـــــن ضغــــوط الحياة من جــــهة و بـــين القــــلق– 2

و االآتئــاب و العدوانية خصوصا لدى ذوي االهتمام االجتماعي المنخفض عنه لدى ذوي 

  .االهتمام االجتماعي المرتفع 

  ) .القلق، االآتئاب، العدوانية (  النفسية ض توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين األعرا- 3

ير ضغوط  أظهرت نتائج الدراسة أن االهتمام االجتماعي له أثر في تخفيف تأث– 4

   ) .2001 رفيق عوض اهللا ،( . الحــــياة و أثر في خفض إدراك ضغوط الحياة 

  

  :بعنوان   " 1992حسن محمد عبد المعطي  " دراسة 

  " ضغوط أحداث الحياة و عالقتها بالصحة النفسية و بعض متغيرات الشخصية " 

 ) 78( ذآور،  ) 90( من الجنسين  ) 168( أجـــــريت الدراســــة على عينة مــن 

سنة ، اعتمدت الدراسة على أداتين هما  ) 50 – 23( إنـــاث، تراوحت أعمارهم بين 

استبيان ضغوط أحداث الحياة و مقياس الصحة النفسية ، أوضحت النتائج وجود عالقة 

 ة اإلآلينيكيضارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين ضغوط أحداث الحياة و جميع األعرا

  .ينة الذآور و بعض األعراض في عينة اإلناث و العينة آكل المرضية في ع

   ) .19 ص  ،2005فوزي محمد الهادي ، ( 

  

  
  

  



 14

  :بعنوان  " 2004مصطفى أحمد ترآي " دراسة 

  ) " عند اإلناث ( قلق االمتحان بين القلق آسمة و القلق آحالة " 

ديد نوع العالقة بين هدف البحث، دراسة موقف قلق االمتحان آسمة و حالة القلق، و تح

  .القلق آسمة و القلق آحالة 

استعمل الباحث عدة مقاييس منها مقياس سبيلبرجر لقلق االمتحان لدراسة حالـة القلـــــق 

  .و سمة القلق و آذلك اختبار سارسون لقلق االمتحان 

 طــالبة من طالــبات جامعــة الكويــت مــن 175و تكونت عينة البحث مـــن 

يـــات و التخصصات المختلفة، و قدمت هذه االختبارات على أنه تقدير لموقفين من المستو

  .االمتحانات 

  :  خلصت الدراسة إلى 

  وجود عالقة ارتباطية بين قلق االمتحان آسمة و قلق االمتحان آحالة مرتبطة 

بط باالمتـــحان، فبقدر ما يكون قلق االمتحان آسمة من إحدى سمات الشخصية فذلك يرت

مباشرة و بنفس القدر القلق آحالة نفسية، إذ انه حسب الباحث ال يرتبط القلق باالمتحانات 

، و هذا ما فسره الباحث ) الطالبات ( فقط و إنما هي حالة مستدامة تطبع شخصية الفرد 

  . بالدراسات التي أدت أن حالة القلق عند اإلناث أآبر منها عند الذآور 
   ) .59 ص  ،2007ليم ، مجلة التربية و التع( 

  

  :بعنوان  " 2005أحمد محمد جبريل آريم " دراسة 

  " دراسة لمستوى قلق االمتحان لدى طلبة الثانويات بجمهورية مصر العربية " 

هدفت الدراسة لقياس مدى شيوع قلق االمتحان لدى تالميذ الثانويات و معرفة مستوى 

  ) . أدبي –علمي ( ية شيوعه لدى الجنسين و مختلف التخصصات الدراس

تلميذ ثانوي من ثانويات مختلف المحافظات  ) 500( و قدرت عينة البحث بحوالي 

  .بجمهورية مصر العربية و من مختلف المستويات 

و لغرض جمع البيانات استخدم الباحث عدة استبيانات معدة لهذه الدراسة، إضافة إلى 

  .مقياس قلق االمتحان أعد للدراسة 
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  : الدراسة إلى   خلصت

 عدم وجود فروق دالة بين الذآور و اإلناث رغم ارتفاع متوسطات درجات اإلناث - 1

  .عن الذآور 

  . عدم وجود فرق بين ذآور التخصص األدبي، و إناث التخصص أألدبيي – 2

  . عدم وجود فرق بين ذآور التخصص العلمي و إناث التخصص العلمي – 3

 بين تالميذ التخصص العلمي ذآور و التخصص األدبي  وجود فروق دالة إحصائيا– 4

  .لصالح تالميذ التخصص العلمي 

 وجود فروق دالة بين تالميذ التخصص العلمي إناث و تالميذ التخصص األدبــي – 5

  .إناث 
   ) .2005 لقومي للبحوث التربوية ،المرآز ا( 

  

  : تعقيب على الدراسات السابقة 
السابقة حول الضغط النفسي و عالقته ببعض المتغيرات تبين من خالل الدراسات    

ـرى، أن هناك أثر نفسي تترآه األحداث الضاغطة، و من بين استراتيجيات مواجهتها األخ

 الناجمة عنها، آما تبين أن الضغوط ضاستعمل االهتمام االجتماعي آمخفف لألعرا

لى أن هناك عالقة ارتباطية بين النفسية تؤثر في الصحة النفسية للتلميذ ، آما تم الوصول إ

قلق االمتحان  آسمة و قلق االمتحان آحالة ، و إن هناك فروق جنسية في متغير القلق 

  .لدى تالميذ المرحلة الثانوية 

 

 التي تناولت الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض المتغيرات تالدراسا:ثانيا 

  :األخـرى 
  :لجنسين في الدافعية لالنجاز  الدراسات التي تناولت الفروق بين ا– 1

إحداهما توصلت إلى أن الذآور أآثر تفوقا في الدافعية لالنجاز : يمكن تقسيمها إلى فئتين 

من اإلناث، أما الثانية فكشفت أنه ال توجد فروق جوهرية بين الجنسين في الدافعية 

  :لالنجاز، و يتم عرضها على النحو التالي 



 16

الدراسات التي آشفت نتائجها على تفوق الذآور على اإلناث و تشمل على : الفئة األولى 

  :في الدافعية لالنجاز 

       قد أرجع الباحثين تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز إلى عدة عوامل منها 

  ما يتعلق بظروف و عمليات التنشئة االجتماعية، و بعضها يتعلق بالظروف المثيرة لهــذه

مصدر الضبط لدى آل من الجنسين، و بعضها األخر يتعلق بمسألة الخوف الدافعية ، و 

من النجاح لدى اإلناث، و منها أيضا من اعتمد على الجانب الفسيولوجي و أنماط 

  :الشخصــــية و هذا ما نوضحه على النحو التالي 

  تفسير تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز في ضوء أساليب التنشئة– 1

  :االجتماعية 

 أن التنشئة االجتماعية في المجتمع األمريكي ( Block , 1981 )   قد أوضح بلوك 

تشجع الذآور على تنمية المهارات المعرفية، بينما تشجع اإلناث على تنمية المهارات 

االجتماعـية، أيضا تبين أن التنشئة االجتماعية تنمي فــــي الذآـــور سلوآـيات التنافـــس 

  .التحدي بينما تشجع اإلناث على أن يكن مساعدات و 

     آشفت نتائج بعض الدراسات على أن اإلناث يتأثرن سلبا بالمنافسة، بينما ال يحدث 

ذلك بالنسبة للذآور، فاإلناث المنافسات أقل توقعا لالنجاز و أقل ثقة و أقل في مستوى 

  . يعملن بمفردهن يالطموح بالمقارنة بالنساء الالت

بدراسة العالقة بيــــن رعاية الوالدين لألبنــــاء في " مصطفى ترآي "  و قام  

 طالبا 211األســـــرة، و بعض سمات شخصية األبناء ، و تكونت عيــــــنة الدراسـة من 

و طالبة من الطالب الكويتيين ممن يدرسون بجامعة الكويت، و آانت إحدى سمات 

راسة الدافعية لالنجاز في ضوء تقسيمها إلى االنجاز عن الشخصية التي تناولتها هذه الد

  .طريق المسايــرة ، و االنجاز عن طريق االستقالل ، من اختبار آاليفورنيا 

     أوضحت نتائج هذه الدراسة أن عدد االرتباطات الدالة بين الدافعية لالنجاز عن طريق 

د اإلناث أآثر بالتقبل من األب منه المسايرة ، و الدافعية لالنجاز عن طريق االستقالل عن

عند الذآور، و إن آان االرتباط بين االنجاز عن طريق االستقالل عند اإلناث و التقبل من 

  األب سالبا، آما تبين أن عدد االرتباطات الدالة بين الدافعية لالنجاز عن طريق المسايرة
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فعية لالنجاز عن طريق المسايرة عند اإلناث بالتقبل من األم أآثر منها عند الذآور ، فالدا

عند اإلناث تتأثر بإدراآهن للوالدين بأنهم محبون ، و يتقبلوهن ، و يقضون وقتا آافيا 

 لمعهن، أما الدافعية لالنجاز عن طريق االستقالل عند اإلناث فتتأثرن باالستقال

هذا السيكولوجي و عدم عبث الوالدين للقلق و الشعور بالذنب في نفوسهن و ينطبق 

  .التفسير على الذآور أيضا سواء بالنسبة لألب أو األم 

  

 تفسير تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز في ضوء الظروف المثيرة – 2

  :لهذه الدافعية 

أن الدافعية لالنجاز تختلف عند الذآور عنها عند اإلناث، فهي " مهربيان "   افترض 

 الذاتي و االستقالل عن المعايير السائدة، فهناك قوالب بالنسبة للذآور يحددها االآتفاء

 صفات الدفء  و التعبير الوجداني، في حـــين تحدد للذآور صفات ىاجتماعية تحدد لألنث

  .السيطــرة و التنافس و االقتدار 

   يبدو أن هناك ارتباطا بين الدافعية المرتفعة لالنجاز، و الذآورة بما تتسم به من 

الكشف عنه في دراسته " رشاد عبد العزيز موسى " و هذا ما حاول خصائــص ، 

للدافعية لالنجاز في ضوء مستويات مختلفة من الذآورة لدى عينة مــن طلبة و طالبـــــات 

  :الجامعة ، حيث بينت نتائج هذه الدراسة ما يلي 

نخفضي  تبين أن الذآور مرتفعي الذآورة أآثـــر دافعية لالنجاز من الذآور م– 1

  .الذآــورة و من اإلناث مرتفعات و منخفضات الذآورة 

 تبين أن اإلناث مرتفعات الذآـــورة أآثر دافعية لالنجاز من اإلناث منخفضات – 2

  .الذآـــورة و من الذآور منخفضي الذآورة 

 سواء آانت لدى – سمة الذآورة –من أن سمات أو " هورنر " و هذا ما أوضحه 

  . فهي مصاحبة الرتفاع الدافعية االنجاز –ناث الذآــور أو اإل

  

  

  

  



 18

  : تفسير تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز في ضوء مصدر الضبط – 3

  و قد أرجع البعض من الباحثين انخفاض الدافعية لالنجاز لدى اإلناث إلى اعتقادهن في 

 في حالة فشلهن، و أنهن العوامل الخارجية في حالة نجاحهن، و في العوامل الداخلية

 يعتمدن على العوامل الخارجية في تفسير سلوآهن أآثر من اعتمادهن على العوامل

الداخلية، بينما يتميز الذآور بمستوى مرتفع من الطاقة و الدافعية نظرا التسامهم بمصدر 

  .ضبط داخلي 

  

م الدافع إلى  تفسير تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز في ضوء مفهو– 4

  :تحاشي النجاح 

 إلى أن هناك ثالثة عوامل تؤدي إلى تحاشي ( Hoffman , 1974 )" هوفمان " أشار    

النجاح عند اإلناث، و هي النجاح فــــي مهام يقترن أداؤها فـــي العـــادة بجنـس 

ض دافع الذآـــــور ، و معرفة اآلخرين بهذه المهام ، و موقف المنافسة، و يظهر انخفا

االنجاز لدى اإلناث في صورة توقعات منخفضة الحتماالت النجاح، أيضا تبين أن الذآور 

يرآزون على العائد االيجابي للنجاح في حين ترآــــز اإلناث علــــى العائد السلبـــــــي 

  .أو الفشل، و يؤدي هذا بالتالي إلى خفض توقعات النجاح عند اإلناث 

  

ة ــــل الفسيولوجيــــــور على اإلناث في الدافعية في ضوء العوام تفسير تفوق الذآ– 5

  :و أنماط الشخصية 

في الدافعية   بين الذآور و اإلناث ق الفروآما حاول البعض من الباحثين تفسير      

 ن أن الذآور يستعجبو– على سبيل المثال –العامة من منظور فسيولوجي، حيث آشفوا 

اقف االنجاز التي تشتمل على درجة عالية من االستثارة، نظرا لما أآثر من اإلناث إلى مو

مختلفة مثل إفراز  لديهم من دافع قوي إلى االنجاز، و تأخذ هذه االستثارة مظاهر

  .األدرينالين، و النور األدرينالين 
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و تشتمل على الدراسات التي آشفت عن عدم وجود فروق جوهرية بين : الفئة الثانية 

  :  و اإلناث في الدافعية لالنجاز الذآور 

بدراسة هدفت إلى تحديد معالم الدافعية " مصطفى ترآي "      في هذا المجال قام 

لالنجاز في المجتمع العربي، حيث تم إلقاء الضوء على الفروق بين الذآور و اإلناث من 

قف منافسة في طلبة الجامعة الكويتيين في الدافعـــية لالنجاز في موقف محـــايد، و مو

  طالبة ، ممن53 طالبا، و 32الثقــــافة العربــية، و تكونت عينة هذه الدراسة من 

 سنة و تم تطبيق اختبار مهربيان 25يدرسون بجامعـــة الكويت بلغ متوسط أعمارهم 

للدافعية لالنجاز في مكان و وقت المحاضرة في ضوء تقسيم أفراد العينة إلى ثالث 

  :مجموعات 

  .طالب فقط : ى األول

  .طالبات فقط : الثانية 

  ) .مختلطة ( طالب مع طالبات : الثالثة 

   و تم تطبيق اختبار على آل مجموعة في الموقف المحايد ، ثم بعد شهر و نصف في 

موقف المنافسة ، و قد وضع الباحث تعليمات محددة لكل من الموقفين ، و آشفت نتائج 

  :هذه الدراسة على ما يأتي 

  . ال توجد فروق بين الذآور و اإلناث في الدافعية االنجاز في اختالط أو دون اختالط – 1

  . لم تتأثر درجات الذآور و اإلناث بموقف اإلثارة أو المنافسة – 2

و اإلناث في الثقافة العربية أقل من درجات  تبين أن متوسط درجات الذآور – 3

  .الذآـــــور و اإلناث في الثقافة األمريكية أو االنجليزية 

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت الفروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز 

 أوضحت نتائج هذه الدراسات أن هناك تعارضا حول مسألة الفروق بين الذآور و اإلناث

في الدافعية لالنجاز، حيث توصلت بعضها إلى وجود فروق جوهرية بين الجنسين في 

لالنجاز لصالح الذآور، و بعضها األخر آشف عن وجود فروق جوهرية بين  الدافعية

  .الجنسين في هذه الدافعية 
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  و قد أرجعت دراسات الفئة األولى تفوق الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز إلى 

  : ة عوامل أهمها عد

السياق النفسي االجتماعي ، و أساليب التنشئة االجتماعية ، الخوف من النجاح ، االختالف 

  .في العوامل الفسيولوجية و أنماط الشخصية 

أما دراسات الفئة الثانية، فقد آشفت عن عدم وجود فروق جوهرية بين الذآور و اإلناث 

في ضوء التقدم الحضاري و الثقافي، و الظروف في الدافعية لالنجاز، و تم تفسير ذلك 

  .التاريخية 

  

  :الدراسات التي تناولت الدافعية لالنجاز في عالقتها بالتحصيل الدراسي 

بدراسة عالقة الدافعية لالنجاز بمستوى التحصيل الدراسي لدى " محمد رمضان "  قام 

 العربية، و قام الباحث بتقسيم  طالبا بالمرحلة الثانوية بدولة اإلمارات120عينة مكونة من 

  :أفراد العينة إلى مجموعتين 

 فأآثر، و الثانية ذات تحصيل % 80األولى ذات تحصيل مرتفع ممن حصلوا على 

   .% 60 إلى % 50 على امنخفض ممن حصلو

  و آشفت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق جوهرية في الدافعية لالنجاز لصالح ذوي 

لمرتفع ، فالطالب مرتفعوا التحصيل آانوا أآثر دافعية لالنجاز، آما مستوى التحصيل ا

عن وجود ارتباط ايجابي دال " محمود عبد القادر " آشفت نتائج الدراسة التي أجراها 

بين درجات النجاح في نهاية الفصل الدراسي، و آل من الطموح و المثابرة، فالنجاح 

  .مال و مثابرة من قبل الفرد  إلى الطموح تحةاألآاديمي يتطلب باإلضاف
   ) .53 – 52 ص  ،2000عبد اللطيف محمد خليفة، ( 
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   ) : 1990( دراسة عبد الحليم زآي عمران 

تأثير تفاعل مفهوم الذات األآاديمية و القلق ألتحصيلي على دافعــــية االنجــاز " 

  "  بمحافظة المنوفية األآاديمـي و التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

االهتمام بدراسة دافعية االنجاز األآاديمــي و التحصـــيل الدراســــي : يهدف البحث إلى 

و مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصـيل على دافــــــــعية االنجــــاز األآاديمي 

  .من جانــــب ، و التحصيل الدراسي من جانب أخر 

 تلميذة بالصف السابع لمرحلة التعليم 204 تلميذا، 190: ينة من أجري البحث على ع

األساسي و بمدرستي اإلعدادية القديمة للبنين و اإلعدادية الحديثة للبنات بشبين الكوم 

  :بمحافظة المنوفية و استخدم الباحث األدوات التالية 

  . مقياس مفهوم الذات للقدرة األآاديمية إعداد محمد أحمد سالمة – 1

  . مقياس قلق التحصيل ، إعداد محمد أحمد سالمة – 2

  . محمد أحمد سالمة د مقياس دافعية االنجاز األآاديمي ، اعتدا– 3 

  :آانت فروض البحث آالتالي 

على مقياس مفهوم )  إناث –ذآور (  ال يوجد فروق بين درجات التالميذ من الجنسين – 1

  . دافعية االنجاز األآاديمي و التحصيل الدراسي الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل و

على مقاييس )  إناث –ذآور (  ال يوجد عالقة بين درجات التالميذ من الجنسين – 2

  .مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و درجاتهم على مقياس دافعية االنجاز األآاديمي 

على مقياس قلق ) اث  إن–ذآور (  ال يوجد عالقة بين درجات التالميذ من الجنسين -3

  .التحصيل و درجاتهم على دافعية االنجاز األآاديمي 

 و القلق ألتحصيلي في تأثيرهما ة ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمي– 4

  .على دافعية االنجاز األآاديمي على عينة من الذآور 

 التحصيل في تأثيرهما على  ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق– 5

  .دافعية االنجاز األآاديمي على عينة من اإلناث 

 ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل في تأثيرهما على – 6

  ) . إناث –ذآور . ( دافعية االنجاز األآاديمي لدى التالميذ من الجنسين 
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للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل و تأثيرهما على  ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات – 7

  .التحصيل الدراسي لدى عينة اإلناث 

 ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل و تأثيرهما على – 8

  .التحصيل الدراسي لدى عينة اإلناث 

تحصيل و تأثيرهما على  ال يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق ال– 9

  ) .  إناث –ذآور ( التحصيل الدراسي لدى التالميذ من الجنسين 

  :آانت نتائج البحث آالتالي 

 حيث آشفت نتائج البحث عن فرق دال بين درجات التالميذ ل لم يتحقق الفرض األو– 1

ــعية من الجنسين على مقاييس مفـهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل و دافـ

  .االنجــــاز و التحصيل الدراسي 

 تحقق الفرض الثاني جزئيا ، حيث آشفت النتائج أن معدل االرتباط بين درجات – 2

تالميذ الذآور على مقياس مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و درجاتهم على مقياس دافعية 

ــالة عيـــــنة االنجاز األآاديمي يصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ، بينما في حـ

  .اإلنـــاث ، و عينتي الذآور و اإلناث لم ترتقي إلى مستوى الداللة اإلحصائية 

 تحقق الفرض الثالث جزئيا، حيث آشفت النتائج أن معدل االرتباط بين درجات – 3

تالميذ الذآور، و عينتي الذآور و اإلناث على مقياس قلق التحصيل و درجاتهم على 

جاز األآاديمي ، يصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ، أما في حالة عينة مقياس دافعية االن

  .اإلناث فانه لم يرتقي إلى مستوى الداللة اإلحصائية 

 لم يوجد تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق التحصيل في تأثيرهما على – 4

  .دافعية االنجاز األآاديمي لدى آل من اإلناث و الذآور 

 دلت النتائج على عدم وجود تفاعل بين مفهوم الذات للقدرة األآاديمية و قلق – 5

ذآور ( التحصيل في تأثيرهمـــا على التحصيل الدراســـــي لــدى التالميذ مـــن الجنسين 

  ) . إناث –
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   ) :1991(  محمود ددراسة نائلة حسن فاي

  " .دراسة تجريبية في تنمية دافعية االنجاز " 

هدف هذا البحث على اختبار فاعلية برنامج مقترح لتنمية دافعية االنجاز لدى األطفال    ي

في مرحلة الطفولة المتأخرة و توجيههم إلى التفكير و السلوك النجازي و تدريبهم على 

الخصائص العقلية و االنفعالية و السلوآية التي تميز األفراد ذوي الدافعية العالية لالنجاز 

 على فهم ذواتهم و االستفادة من إمكانياتهم، مما يهدف البحث أيضا إلى بما يساعدهم

دراســـــــة بعض متغيرات الشخصية ذات األهمــــــــية المرتبــطة بدافعـــــية 

االنجــــاز، وقتـــــها، و تقـــدير الذات و مفهوم الذات ووجود الضبط، و أجري البحث 

 تلميذة في الصف األول اإلعدادي ، تراوحت أعمارهم  تلميذ و62على عينة تكونت من ، 

 تلميذة ، بينما تكونت عينة 12 تلميذ و 19 تلميذ ، 62 سنــة و قسمت العينة 12 – 11من 

 تلميذة ينتمون إلى أسر تتباين في المستوى 20 تلميذ و 11المجموعة الضابطة من 

من فئات المجتمع ، و تراوحت التعليمي، و تعتبر العينة شريحة متنوعة و ممثلة لكثير 

 و استخدمت الباحثة 125 – 90بين )  و الضابطة ةالتجريبي( نســبة ذآاء أفراد العينتيــن 

  :األدوات التالية 

  :  األدوات أو المقاييس المستخدمة في مقياس متغيرات البحث و هي –أ 

  . مقياس دافعية االنجاز – 1

  . مقياس مفهوم الذات االنجازية – 2

  .  مقياس تقدير الذات – 3

  . مقياس وجهة الضبط – 4

  : برنامج تنمية دافعية االنجاز و آانت الفروض و التساؤالت آالتالي –ب 

 يحقق أفراد المجموعة التجريبية الذين تلقوا البرنامج نموا في دافعية االنجاز، آما – 1

مو في حين ال يحدث أي تعبر عنه درجاتهم على مقياس دافعية االنجاز، و يستمر هذا الن

  .نمو لدى أفراد المجموعة الضابطة 

 يصاحب النمو في دافعية االنجاز لدى أفراد المجموعة التجريبية نموا في بعض – 2

متغيرات الشخصية و هي وجهة الضبط و مفهوم الذات االنجازية و تقدير الذات و يستمر 

نمو لدى أفرادها في نفس هذا النمو، في حين ال يحدث في المجموعة الضابطة أي 



 24

المتغيرات، و ال توجد فروق بين الجنسين في معـــــدل االستجابة لبرامــــــج تنميــة 

  .دافــع االنجاز 

  :و آانت النتائج التي توصل إليها البحث آالتالي 

  :تحققت فروض البحث من حيث أن 

في دافعية االنجاز و استمر  حقق أفراد المجموعة التجريبية الذين تلقوا البرامج نموا – 1

هذا النمو لفترة زمنية مدتها ثالث شهور ، في حين لم يحدث أي نمو لدى أفراد المجموعة 

  .الضابطة في دافعية االنجاز 

 صاحب نمو في دافعية االنجاز لدى أفراد المجموعة التجريبية نموا في متغيرات – 2

 الذات االنجازية و استمر هذا النمو الشخصية و هي وجهة الضبط و تقدير الذات و مفهوم

  .في حين لم يحدث أي تغير في استجابات أفراد المجموعة الضابطة على نفس المتغيرات 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في معدل استجاباتهم لبرنامج تنمية – 3

  .دافعية االنجاز 

  

   ) :1994( دراسة نفيسة إبراهيم عبد العزيز 

ت طالبات المرحلة الثانية من التعليم األساسي و عالقتها بالدافع لالنجاز لدى مشكال" 

  " .دراسة مقارنة " عينة من المجتمع المصري و السعودي 

يهدف البحث إلى التعرف على أهم مشكالت الطالبات المرحلة الثانية من التعليم األساسي 

ملكة العربية السعودية ، و مدى في جمهورية مصر العربية، و المرحلة المتوسطة في الم

اختالف بين مشكالت الطالبات المصريات و السعوديات، و هل تؤثر في الدافع 

لالنجــــاز و مدى اختالف الدافع بين المصريات و السعوديات، و توضح أثـــر الثقافة 

ة على المجتمــع و أثر اختالفهما على نوع المشكالت بالدافع لالنجاز، و تقوم الباحث

  .بالتحقق من أهم المشكالت ، و أهم عناصر الدافع لالنجاز بينهم 

أجري البحث على عينة من طالبات السنة الثانية إعدادي من مدارس حي البساتين 

اإلعدادية الصباحية و المسائية بمحافظة القاهرة و السعودية ، و تكونت عينة الدراسة من 

 يم استبعاد األسر الكبيرة و الصغيرة و الالت طالبة مصرية و أخرى سعودية ، و قد ت200

  .ال يعشن مع والديهما أو يعشن مع أحد األقارب 
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  :استخدمت الباحثة األدوات التالية 

  " .إعداد الباحثة "  مقياس مشكالت الطالبات – 1

  .تقنين الباحثة " نادية الشربوني " إعداد و نقد "   مقياس الدافع لالنجاز -2

  " .حامد زهران " إعداد و تقنين " ء اللفظي  مقياس الذآا–3

  " .إعداد سامية الجندي "  استمارة الحالة االجتماعية و االقتصادية للمصريات – 4

  :و آانت الفروض و التساؤالت آالتالي 

 أن ثمة اختالف من مجموعة الطالبات السعوديات و المصريات نحو مقياس – 1

  .المشكالت و الدافع لالنجاز 

ن ثمة ارتباط بين المقاييس الفرعية لمقياس المشكالت و المقاييس الفرعية لمقياس  أ– 2

  .الدافع لالنجاز للمصريات 

 أن ثمة ارتباط بين المقاييس الفرعية للمشكالت و المقاييس الفرعية للدافع لالنجاز – 3

  .للمصريات 

  . أن هناك مشكالت مشترآة بين المصريات – 4

  .ع لالنجاز مشترآة بين المصريات  هناك عناصر الداف– 5

  . هناك مشكالت مشترآة للسعوديات و عناصر الدافع لالنجاز مشترآة للسعوديات – 6

  :    و آانت النتائج التي توصل إليها البحث آالتالي 

 أن هناك فروق بين الطالــــبات المصريات و الســـعوديات نــحو المشكــالت -

  .و اإلمكانيات و عالقة الطالبات بالمعلمات االجتماعيــــة و الشخصية 

  . تبين وجود فروق بين المصريات و السعوديات في الدافع لالنجاز -

 أن هناك ارتباط بين المشكالت االجتماعية و بين الرغبة في التفوق و سرعة األداء لدى -

  .لالنجاز المصريات و بين المشكالت الشخصية، و أغلب المقاييس الفرعية لقياس الدافع 

 وجود ارتباط بين اإلمكانات و الرغبة في التفوق و بين األنشطة الطالبية و الطمــــوح -

و بين الشعور باالنتماء و أغلب المقاييس الفرعية لمقياس الدافع لالنجاز للمصريات 

  .ووجود ارتباط بين المشكالت الفرعية للدافع لالنجاز 
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ماعية و أغلب المقاييس الفرعية للدافع لالنجاز  وجود ارتباط بين المشكالت االجت-

  .للسعوديات و وجود ارتباط بين المشكالت الشخصية و بين عادات االستذآار 

   ) .398 – 397 ص ، 2003 ، آامل أحمد يرسه( 

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة 
متغيرات   تبين من خالل الدراسات السابقة حول الدافعية لالنجاز و عالقتها ببعض ال

 حاولت الوصول و التعرف على العوامل المؤثرة في ت ، أن هناك عدة دراساىاألخر

الدافعية لالنجاز ، وآذلك معرفة ما إذا آان هناك فروق جوهرية بين الجنسين في الدافعية 

 و القلق ألتحصيلي ة، من افترض أن القدرة األآاديمينلالنجــــاز، فهناك من الباحثي

دافعية لالنجاز و التحصيل الدراسي ، و هناك من الحظ بان برامج تنمية يؤثران  في ال

الدافعية لالنجاز لها دور هام في التأثير على الدافعية لالنجاز، في حين اهتم البعض األخر 

 و التـــي بدورها تؤثــر على تمن الباحثين بدراسة المشكالت التي تتعرض لها الطالبا

مشـــــكــالت اجتمــــاعــــية ( ـــن بـــــــــين هذه المشكـــــــــالت دافعية االنجــــاز ، و م

  ) .، شخصــــية، اإلمكانيات ، الرغبة في التفوق ، سرعة األداء ، الطموح 

  

     من خالل عرضنا للدراسات السابقة حول الضغط النفسي و عالقته ببعض المتغيرات 

ا ببعض المتغيرات ، و آان التعريف اإلجرائي األخرى، و الدافعية لالنجاز و عالقته

  تلك الصعوبات و المعوقات المادية و المعنوية التي تواجــــه التلميذ" للضغط النفسي بأنه 

في بيئته األسرية و المدرسية و االجتماعية ، و تعوق قدراته على تحقيق أهدافه و إشباع 

و منه " .  تفوق قدراته و طاقاته حاجاته، و يعجز عن تحمل الصعوبات و األعباء التي

مشكالت اجتماعية ، شخصية ، اإلمكانيات ، الرغبة فـــي ( يمكن اعتبار المشكالت 

ضغوط نفسية ، و منه تتشابه هذه الدراسة مع دراسة ) التفوق ، سرعــة األداء ، الطموح 

الميذ المقبلين التي تتمثل في الضغط النفسي و تأثيره على الدافعية لالنجاز لدى ت بحثنا

  .على امتحان البكالوريا 

  
 



      

: صـل الثــاني ـالف     

     الضـــغــط النفســــي           

 تمهيد

  مفهوم الضغط النفسي – 1

  أنواع و مصادر الضغط النفسي– 2

  اآلثار الناتجة عن الضغط النفسي– 3

  النظريات المفسرة للضغط النفسي – 4
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  :تمهيد 
 منها ما يقبل هو ـف التي يتعامل معها ،واع شتى من المواقـتحفل حياة اإلنسان بأن   

ددة ـي متعــ و هـوط ،ضغـا بالـح عليهـا عليه و يصطلـهـفرض نفسـي تــا و منها التــعليه

سه و في عالقته مع اآلخرين ، فــي  فهي موجودة في الفرد نفــواع و المصادر ،األن

  . و محيطه العام االجتماعي و المادي  و مدرسته ،أسرته ،

 و قد نحتاج تفيدنا في حياتنا إلثبات أنفسنا ، فهي لضغوط قد تكون ايجابية أو سلبية ،ا    

 األمر الذي يساعدنا على التكيف و المحافظة  من الضغط لتجاوز تحديات الحياة ،إلى قليل

و يعرف . لدافعية لإلنجاز في أعلى مستوياتها و هذا من شأنه أن يثير فينا ا. على حياتنا 

 أما النوع الثاني فهو الضغط المحطم أو المدمر و يطلق ،هذا النوع من الضغط بااليجابي 

   ) .2005 فوزي محمد الهادي ،( . عليه بالضغط السلبي 

 و آيف تفسره مختلف ؟ و ماهي أثاره ؟، و ما هي أنواعه و من أين يأتي فما هو الضغط ،

  النظريات التي تناولته بالدراسة ؟ 

 .هذا ما سنعمل على توضيحه في هذا الفصل 

  

  : مفهوم الضغط النفسي – 1
 و التي تعني Stringere المشتقة من الالتينية Stressآلمة ضغط يقابلها باالنجليزية      

  . سوء الحظ أو المصيبة الغلظ ، ساوة ، البؤس ، القحالة الشدة ،

 لتعني بها القوة Loadملت آلمة ضغط في العلوم الفيزيائية آلمة الحمولة   لقد استع  

 لتعني بها درجة التأثير الداخلي الذي يحدث بفضل Stress  و آلمة الضغط الخارجية ،

  .القوة الخارجية 

 في العلوم االجتماعية للداللة على القوة التي تؤثر Stressلقد تم تداول آلمة ضغط     

 تسبب له بعض اآلثار النفسية مثل التوتر و الضيق و بعض التغيرات على الفرد و

  .الفسيولوجية 

أحد الرواد األوائل في دراسة  )  ( Walter Cannon , 1929و يعتبر آانون  

  يـــــ  الت  Fight Or Flightواجهة ـ حيث أشار إلى استجابة الهروب و المـــغوط ،الض
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 مما يؤدي إلى تحفيز جهازه ستثارتهديدا فان جسمه ييقصد بها أن الشخص عندما يواجه 

   . و هذا ما تم تفسيره برد الفعل الهرموني لالستجابة للضاغط ،يالعصبي الالإراد
                    ( Dominique Servant , 2000 , P 2 )                             

  

 ( Hans Seyle , 1936 )سيلي و من رواد دراسة الضغوط النفسية نذآر أيضا هانز   

ط ــل الذين حاولوا إعطاء تفسيرات حول الضغـــالذي يعتبر من المساهمين األوائ

ف سيلي عرض ـ و قد وصـــى الحيوانات ، و ذلك في دراسته و تجاربه علــــي ،النفس

  ) (  Syndrome General d adaptation أو زملة التكيف العام  ـــام ،التكيف الع

  هــلة التنبيــــ مرحد ثالثة مراحل لهذه الزملة و هي ، و حد استجابة الجسم للضغط ،اهبأن

رة العالقة بين الضغوط  و فضال عنه قدم سيلي فكة المقاومة ، مرحلة اإلنهاك ، مرحل،

    Tear And wearمد التي تؤدي إلى استجابة اإلنهاك و التمزق األ و طويلة المتكررة ،

ط الدم ـــ و ضغاض الضغط  أو أمراض التكيف ، مثل أمراض القلب ،ر أمرو منه ظهو

 .و الذبحة الصدرية 
( Michel Neboit & Michel Vézina  ,2002 )       

  

على الرغم من الكتابات المختلفة حول موضوع الضغط النفسي من جانب المهتمين      

ط ال يعني الشيء نفسه لهم  إال أن مصطلح أو مفهوم الضغدية ،بالصحة النفسية و الجس

   أنه فيعرفه البعض علىاريف في صياغة مفهوم موحد للضغط ، فقد اختلفت التعجميعا ،

" هانزسياي "  و ذلك بطريقة ال إرادية و هذا ما بينه عبارة عن استجابة ألي دافع ،

Hans Seyle" ،  ) ، االستجابة " حيث عرفه بأنه  ) 34 ص  ،2000نقال عن عسكر

 التي يستجيب لها الجسم ة آما أنه الطريقة الالإراديطلب دافع ،وعية للجسم  ألي غير ن

" ـــــة ل محمد عويضــآام"  بينما يوضح ــــع ،ة ألي دافـــة و البدنيـــباستعداداته العقلي

الضغط النفسي هو المحطة الناتجة عن عدم القدرة على إن "  ) 78 ص  ،1996( 

  و في نفس السياق يشير آل ،" ية هذه المطالب و القدرة على تلبالموازنة بين المطالب 

 إلى أن الضغط ، ) 17 ، ص 1999نقال عن الرشيدي ،  " ( Mackat and  Cox" من 

ى ـــــه قدرته علـــي تتطلب منـــظاهرة تنشأ من مقارنة الشخص للمتطلبات الت
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مة لدى الشخص  الدفاعية الهاتليا و عندما يحدث خلال أو عدم توازن في اآلـــها ،مواجهت

 آما تدل محاوالت و عدم التحكم فيها، أي االستسالم ألمر الواقع، يحدث ضغطا،

الشخصية لمقاومة الضغط في آلتا الحالتين النفسية و الفسيولوجية المتضمنة على حيل 

  . دفاعية سيكولوجية على حضور الضغط 

  

هرة من ظواهر الحياة اإلنسانية يختبرها الفرد   من يرى أن الضغوط النفسية  ظاهناك     

   األمر الذي يتطلب منه توافقا اليومية و التي تشكل تهديدا له ،في مواقف مختلفة من حياته

حيث قال  ) 259 ص  ،2000( مع البيئة التي يعيش فيها و هذا ما بينه جمعة سيد يوسف 

ها تهدد  أحداثا يدرآون أندحالة تحدث عندما يواجه األفرا" أن الضغط النفسي هو 

 و يكونون غير متأآدين من قدرتهم على التعامل مع وجودهم النفسي و الجسمي ،

 البيئية التي تدرك على أنها مهددة و استجابات ث و يشمل الضغط األحدا،ثاألحدا

 " .الشخص لها 

  

 الضغط "تعريفا مفاده أن  ) 32 ص ، 1998 (و في نفس السياق أورد  عبد الخالق     

وط عبئا ثقيال على اإلنسان في ـالنفسي هو العملية التي تفرض األحداث البيئية أو الضغ

ائق  و يتعين عليه في أثناء الضغط النفسي أن يجد طرـــها، أو تمثل تهديدا له ،مواجهت

 آما أن الفرد يستجيب في أثناء الموقف الضاغط بواسطة للتعامل مع المطالب البيئية ،

 دث تغيراتـــــي أثناء ذلك تحـ و فخلص منه أو من أثاره ،معينة معدة للتاستجابة 

 آما تتتابع تغيرات الحقة مع الفرد و ذلك حتى بعد انتهاء الموقف ـــــة و فسيولوجية ،نفسي

ال  نقال عن  أم( "  Cooper Smith , 1981" و يضيف آوبر سميث " . الضاغط 

عدم تكافؤ إمكانيات "   أن الضغط النفسي هو  )57 ص  ،2006محمود عبد المنعم ، 

 و قد تحدث المشكلة عندما تكون قدراته الب البيئية الموضوعة على عاتقه ،الفرد مع المط

  " .غير آافية لمواجهة المتطلبات الجسمية أو االجتماعية 
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فضال عما سبق يمكن أن يظهر الضغط النفسي على شكل أثار نفسية تترآها      

 و يبدو أن هذه اآلثار تظهر بما يعرف عند علماء النفس باإلحباط ،آمات المختلفة الترا

 و هو عادة ما يكون ة شديدة بسبب عدم إشباع الدوافع ،الذي يظهر على شكل حالة انفعالي

م ــد المنعــد بينت  عبـــ و قير عنه بشعور الفرد بخيبة األمل ،مؤشرا للفشل الذي تم التعب

ـــب دان المطالــالضغوط النفسية تشير إلى اإلحساس الناتج عن فق" أن )  56  ،2006( 

  حيث يصبح هذا الفشل في مواجهةعادة مواقف فشل ،  و يصاحبهو اإلمكانيات ،

 فالضغط إذن حالة ا قويا في إحداث الضغوط النفسية ، المطالب و اإلمكانيات مؤثر

  " .ن الدوافع الفطرية المكتسبة انفعالية مؤلمة تنشأ من إحباط دافع أو أآثر م

 

ي هو عبارة عن استجابات انفعالية ـيرى فريق أخر من الباحثين أن الضغط النفس       

           ارــــم عبد الستـــــير  إبراهيـــ الخارجية و يشثادة و مستمرة تمثيال لألحداــــح

و خارجي من شأنه أن أي تغير داخلي أ" أن الضغوط النفسية هي  ) 118ص ، 1998 (

 بما فيها ظروف استجابة انفعالية حادة و مستمرة ، تمثيال لألحداث الخارجية ،يؤدي إلى 

 ضغوطا مثلها في ذلك ـــــي أو السفر أو الصراعات األسرية ،ل أو التلوث البيئــــــالعم

تغيرات  الداخلية أو التغيرات العضوية آاإلصابة بالمرض أو األرق أو الثمثل األحدا

  " .الهرمونية للعضوية 

ف ـــى آل المواقــــير إلــــنستخلص من هذه التعاريف أن الضغط النفسي مفهوم يش      

 حيث تعترض طريقه و تشكل له تهديدا و هذا ما لتغيرات التي تواجه الكائن الحي ،و ا

  .يشكل له عبئا ثقيال على آاهله و هذا ما يتطلب منه التكيف و التوافق 

  

   : الضغط النفسي عوامل مصادر و–2

 يعيش اإلنسان المعاصر حالة من التوتر و الخوف و القلق و ذلك آرد فعل على

 فيستجيب لها فسيولوجيا و نفسيا و عاطفيا و اجتماعيا الضغوطات الكثيرة التي يواجهها ،

  .وسلوآيا 

 فمصادرها ،ان ـــاط اإلنســـــــوط بتعدد نشــــادر الضغـــفقد تعددت مص     

  .....ية ــ صحــافية ، ثقــاعية ، اجتم،ة ـــــاقتصادي
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و محتملة للضغوط  ستة مصادر مختلفة )  Macgrath , 1976 (   فقد حدد ماك جراث

الضغـــــــوط في بيــــئة العمل ،الضغط القائم على مهمة، الضغط القائم على : و منها 

غط الناتج  الضالضغط الناتج من البيئة المادية ،  ،وقع السلوكط الداخلي لمـ الضغالدور،

  . الضغط داخل النظام الشخصي من البيئة االجتماعية ،

  

ن يساسين أيأن هناك نوع ) ( Mcubin & Figly , 1983و أآد ماآوبين و فيجلي       

 التي  و التغيراتلزيادة في أفراد األسرة الواحدة ، مثل امن بواعث الضغوط األسرية ،

وط غير طبيعية ناتجة عن الكارثة التي ـ و األخرى ضغتحدث في العالقات األسرية ،

  .تصيب األسرة 

  

ـداث إلى وجود ثمان مجاالت آمصادر لضغوط أح ) 1992( و يشير حسن مصطفى      

اة ــ و الحيــحية ، و الناحية الصـة و الناحية المادية ،ي العمل و الدراسـ هالحياة،

داث ــ و األح الوالديــة ،وطــر و الضغــس األخــة بالجنــالقـزواج و العــو ال ـــة ،األسري

  .  و العالقات باآلخرين ـــوط الصداقة ، و ضغـــية ،الشخص
   ) .61 ص  ،2006أمال محمود عبد المنعم ، (      

تين ها إلى فئتين عام و يمكن تقسيممتعددة و متنوعة ،) الضاغطات ( ي إذن الضغط النفس

  . و داخلية اثنتين ، خارجية ،

  

  : الضغوط الخارجية – 1 –2

  : الضغوط البيئية –1 - 1 –2

الف ـــل الغــــيئة الطبيعية مثــ في البــن في الوسط الذي يعيش فيه الفرد ،تكم     

  شحة،)  جبال –صحراء (  طبيعة التضاريس ــوي ، درجة الحرارة ، و البرودة ،الج

اء ــ الكوارث الكونية و أيضا ضغط السكني في الريف و في األحيعية ،الموارد الطبي

 و ضغط ضيق السكن و قلة عدد الحجرات  و ازدحام السكان و قلة الخدمات ،ةــــــالشعبي

  .في المنزل و ضعف اإلضاءة 
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  : الضغوط االجتماعية – 2 – 1 –2

 التفاوت مثل الشقاقات األسرية ،عية التي يعيش فيها الفرد ، تتمثل في البيئة االجتما    

ري و الثقافي  ، آثرة أبناء الجيران ، األقران المتنافسة ، صراع األجيال ، اختالف الحضا

 ل قلة نصيب الفرد من الرفاهية االجتماعية و الوسائالميول و االتجاهات ، صراع القيم ،

 آما أن ص عزيز ،ة في الحياة ، فقد أو موت شخالتكنولوجية و ضغوط األحداث الشاق

ة و تتطلب الحوادث السارة يمكن أن تكون مصدرا للضغوط حيث تؤدي إلى تغير الحيا

  . و أن التغيرات الحادة تجعل التوافق صعبا و تنتج الضغط إعادة التوافق الثابت ،

  

  : الضغوط االقتصادية –  3 – 1 –2
د ـــبب له التهديـــــي تســـــلتروف و الوضعيات االقتصادية للفرد و اـــــو تمثلها الظ    

قدان ـــ فــــي ، التفاوت الطبقـــــر ، مثل ضغوط الفقر و البطالة ، انخفاض اإلنتاج،و التوت

ي ينبغي أن يؤديها الفرد ـــ و يكون معنى الضغط هنا التباين بين المتطلبات التــــروة ،الث

ة و العبء و عدم الرضا الناتج عن عدم و قدرته على االستجابة لها آما أنه الشعور بالوطأ

  .التوافق مع األوضاع االقتصادية 

  

  : الضغوط السياسية – 4 – 1 –2
نظام الحكم، الصراعات  من عدم الرضا عن طو على المستوى السياسي تنشأ الضغو    

 ، ضغط الحكم  عدم أهلية النظام الحاآمالسياسية، الصراعات النقابية، هيمنة بعض القوى،

 و يكون تعريف الحكم هنا أنه عدم الرضا و الشعور بالوطأة الناتج عن النسبة للحاآم ،ب

   ) .62 ، ص 2006أمال محمود عبد المنعم ، (  .عدم التكيف مع األوضاع السياسية القائمة 
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  :  الضغوط المهنية –5 - 1 –2
ــــــاق مع  مثل الشقلـــــوم به من عمــهذه الضغوط ترتبط بمهنة الفرد و ما يق    

  ةـــ الترقيــا عن المرآز الوظيفي ، المرتب ، عدم الرضـل ، ضغوط قواعد العمالزمالء ،
ل ــون معنى الضغوط هنا الشعور بالوطأة و العبء و الثقــ و يكـبرر ،ييز غير مــالتم

  .  عمله رد و مجموعة الصعوبات التي يواجهها الفرد في مهنته وـــة الفــالناشئ من مهن
   ) .5 – 4 ص  ،1999ي ، هارون توفيق الرشيد( 

  

   :  الضغوط الداخلية– 2 –2

  . و جداول أعمال مثقال  الكافيين و النوم غير الكافي ،: خيارات نمط الحياة –1 - 2 –2

ـريقة ذ األمور بطــ و أخــة، التوقعات غير الواقعي: األشراك العقلية – 2 – 2 –2

 و التصلب في شيء، المبالغة، أو الي الحصول على آل شيء ،و التفكير ف شخصية،

  .الرأي 

 و التحليل  التفكير المتشائم ، و النقد الذاتي ،: الحديث الذاتي السلبي – 3 – 2 –2

  .رط ــالمف

ق ــــط الداخلي مثل القلــقد تتسبب الضغوطات الخارجية إلى ظهور ما يسمى بالضغ     

 فمثال إرهاق العامل و متاعبه تؤثر على حالته التوتر الزائد ،باط و االآتئاب و و اإلح

  .النفسية المتمثلة في الملل و عدم التوافق المهني و منه يؤدي إلى القلق النفسي 

آما أن الضغوطات الدراسية التي تتمثل في مثابرة المتمدرس في مختلف المراحل     

 و عدم تحقيق  ، و إرضاء الوالدينلحياة ،جاح و لتحقيق طموحاته في االدراسية لتحقيق الن

  .ذلك يؤدي إلى اإلحباط و الصراعات النفسية و القلق المستمر 
   ) .13 – 12 ص  ،2003سمير شيخاني ، (  

  

    يتضح مما سبق أن الضغوط النفسية تتشـــكل من مجموعة مـن الضغوطــات 

 في عمله و عــــدم توافــقـــه المتراآمــة ، آالضغوط الناتجة عن إرهــــــاق العامل

المهنــــــــي، و الضغوطات االجتماعية التي تتمثل في تفاعل الفرد مع الوســــــــــط 

االجتماعــــــي و الصراعات الناتجة من هذا التفاعل اليومـي و المشاآل و المصاعــــب 
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بير على نفسية الفرد و المتاعب التي تالحقه ، و الضغوطات االقتصادية التي لها أثر آ

نتيجة اآلثار التي تحدثها األزمات المالية، إضافة إلى الضغوطات األسرية المتمثلة في ما 

مدى توفـــــــير الوالدين لمستلزمات الدراسية لألبـــناء و متابعة دراستهم ، آما نجد 

وحاته  في و تحقيق طم الضغوطات المدرسية المتمثلة في مثابرة التلميذ لتحقيق النجاح

الحياة و تلبية رغبة الوالدين ، و عدم تحقيق ذلك يؤدي بالتلميذ إلى التـــــوتر و الصـراع 

و القلق المستمر ، إذن الضغط النفسي هو محصلة لعدة عوامل تختلف باختالف الظروف 

 المحيطة بالتلميذ ، قد تكون مصادرها خارجية متعلقة بالبيئة ، و قد تكون ذاتية نابعة من

  .التلميذ نفسه 

  

   : اآلثار الناتجة عن الضغوط النفسية–3

ة ــــــون مقدمـمن طبيعة العالقة بين المتغيرات النفسية أنها ديالتيكية و دائرة بحيث تك    

وط ــى طبيعة العالقة بين الضغــ و ينطبق هذا القول علـــت ،س الوقــو نتيجة في نف

  اءــ الذآ– فكما أن المتغيرات العقلية ــة األخرى ،ـي و المتغيرات النفسيــآمتغير نفس

 آانت مؤثرة في الضغط من خالل –ة  و العمليات العقلية العليا ــائفيـــالقدرات الط

اك الواقعة متغيرات أخرى مثل اإلدراك حيث يتوقف إحساس الفرد باالنضغاط على إدر

شور " اعتقد   العمليات المعرفية ،نفسي يؤثر في فكذلك فان الضغط الأو الحادثة الحياتية ،

 "Sheer  "  أن درجات العمر العقلي في اختبار رسم الرجل تحت ظروف اإلحباط قد

   . )33 ، ص 1999هارون توفيق الراشدي ، ( .تناقصت 

  

لمتغيرات و الحقيقة هي أن الضغوط النفسية من هذا المنطلق تؤثر على آثير من ا     

 فهي تمثل محددا من محددات السلوك اإلنساني حيث يشير النفسية و الفسيولوجية ،

 و أننا ة أو الجوهرية للسلوك في البيئة ،موراي إلى أن الضغط يمثل المحددات المؤثر

ورة ال عن سوف نعرف قدرا أآبر مما نعرفه عما يحتمل أن يفعله الفرد إذا آانت لدينا ص

رد ــ التي يرى و يفسر بها الف بل أيضا صورة عن الطريقةدوافعه و نزعاته فحسب ،

  .البيئة 
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رح ــد اقتــ فلقــامة ،فة عــاز و األداء البشري بصـــط تأثير على االنجــو للضغ    

 يظهر – االنجاز – أن تناقص العمل Gross & Mastonborkجروس و ماستنبورك 

اع ــ االنتفبسبب الضغط أو في لغتهم أن حالة القلق لها تأثير ضار على سعة الذاآرة و

 و بهذه الطريقة تستطيع أن ندرة ، آما إن حالة القلق المرتفعة تستخدم الذاآرة بــها ،ب

  .تضعف ليس فقط المشكالت و لكن أيضا تضعف فاعليتها في المشكالت التي حلت 

  

 تأثير الضغوط على األداء فأوضح أنه توجد فروق ذات "  Lantz "و أثبت النتز    

ي أداء األطفال في ظروف األداء العادي و ظروف األداء الذي تعرضوا داللة إحصائية ف

 و أن األعمال التي خفضت عن ظهر قلب لم تتأثر بالموقف الضاغط بينما فيها للضغط ،

  .تأثرت األعمال التي تتطلب جدال 

  

  أن التعرض للضغط النفسي أعقبه بطئ في مستويات Sullivanو برهن سيلفان      

   ) .34 ، ص 1999هارون توفيق الرشيدي ، ( .و التذآر م ـــالتعل

  

 أن الضغط الناتج عن طلب انجاز أآبر آم ممكن من "  Lancily  "و أآد التسلي    

طاء و االختالفات في سلوك ــاألعمال في وقت محدد نتج عنه عدد آبير من األخ

  ل أآبر عدد من المسائلــــح آما أظهر نقصا في آفاءة األداء نتيجة محاولتهم ــــال ،األطف

 آما أمكن مالحظة تغيرات نوعية غير لى حساب الدقة ،في وقت محدد آما جاء الحل ع

هارون توفيق .(  النشاط الزائد مرغوبة متكررة منها عدم اإلصغاء ، النشاط غير المنظم ،

   ) .34 ص  ،1999الرشيدي ، 

  

رآي فيقول الزاروس أن آثيرا من و يؤثر الضغط النفسي على األداء الحسي الح     

 و تأتي معاناة ء عندما يكون الفرد معرضا للضغط ،الدراسات أظهرت ضعف هذا األدا

ف ـــل الذي يصيب الوظائــق و الخلـــالل االضطراب و القلـــالضغوط الشعورية من خ

ض قوة راد الذين قد قدموا توضيحا ألعراــ و أوضح ماآليالند أن األفـــة ،البيولوجي
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ع و ارتفاع قوة الضغط النفسي أظهروا ارتفاعا في إفرازات الهرمونات و ارتفاعا ــالداف

 .في ضغط الدم و ترآيز أقل في اللعاب 
 ( Marilou Bruchon – Schweitzer & Robert Dantzer , 2003 , p 43 ) .              

  

مية التي تكون ية و الجسو يمكم أن تكون الضغوط منبهات هامة باألعراض النفس    

 فعندما يتعرض الفرد لحوادث ضاغطة في فترات زمنية متقاربة يكون عليها حالة الفرد ،

  .لها عالقة واسعة بمختلف األمراض الجسمية و العقلية 

  

داء الحسي الحرآي فانه له أيضا تأثير على األو آما أن للضغط النفسي أثر على       

أن  Holmes & Rahe  فأثبت هولمز و راه هاز العصبي ،احي البيولوجية والجالنو

 الميل إلى االتزان و إفرازات دث تعديالت لدى الفرد في توازنه،الضاغطة تح األحداث

الغدد و في الجهاز العصبي و تردد و استمرار االستثارة التي تغير االتزان الداخلي و تقلل 

ط له تأثير على مقاومة انطفاء  أن الضغ "Hugge  "من مقاومة الجسم و أوضح هيج

  .حالة النشاط الكهربي للجسم 

  

 فتشير ،و بذلت محاوالت آبيرة لفهم مساهمة تأثير الحوادث الضاغطة على المزاج     

الدراسات إلى أنه توجد عالقة قوية  بين خبرة النجاح و الفشل و الحالة المزاجية باعتبار 

 و من هذه  تميز انفعاالت الفرد عن غيره ،تيأن مفهوم المزاج يشير إلى الصفات ال

  ثبات الحالة المزاجية تأثر الفرد بالموقف ، نوع االستجابة االنفعالية،الصفات درجة

 و يرتبط المزاج ارتباطا وثيقا بالمحددات ــــرور ، الهدوء، السالغالبة، المرح و االآتئاب،

  . ة و الفسيولوجية ــــالبيولوجي

  

ط معينة من الحوادث عض الباحثين أن يربطوا بين المزاج الفردي و أنماول باآما ح      

ــــزاج  أن هناك عالقة ذات داللة بين الم "Brandstatter "د برناردستارـــ فوجالحياتية،

 فأفراد العينة آان مزاجهم جيدا عندما يكونون في تفاعل مع و النشاط االجتماعي،

 ,Heady ن بمفردهم و وجد هيدي و هلمستروم و ويرنج وــــر مما يكونــــــاآلخرين أآث
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Holmstom &    Weuring المزاج و وقوع الحادثة ن هناك عالقة بين حالة أ 

 فثبت أن الحوادث السارة تستدعي المزاج االيجابي الذي يعكس شعور الفرد الضاغطة،

 ـــاط  النشــــادة ،السع ات األفراد اللغوية مثــل الحيوية ،بالمتعة و تكون واضحة في تعبير

ي التي ــارة تستدعي حالة المزاج السلبـــــة و غير ســــو العكس فان الحوادث المؤلم

   ) . 37 – 34 ص  ،1999هارون توفيق الرشيدي ، .( الة التعب و الشعور بالضيق ـــتعكس ح

  

  :إذن التعرض المفرط للضغط ينجم عنه تشكيلة من األعراض     

  : راض الجسدية األع– 1 –3
  .تغيرات في أنماط النوم  -

  .التعب  -

  . و االسهال  تغيرات في الهضم ، الغثيان ، القيء ،-

  . فقدان الدافع الجنسي  -

  . أالم الرأس  -

  .أالم و أوجاع في أماآن مختلفة من الجسم  -

  . العدوى  -

  .عسر الهضم  -

  . و االرتعاش  الدوار، و االغماء ، التعرق ،-

  . تنمل اليدين و القدمين  -

  .خفقان القلب بسرعة و بقوة  -

  . نبضات قلب غير متوازنة  -

   : األعراض العقلية - 2 –3

  .فقدان الترآيز  -

  .انحطاط في قوة الذاآرة  -

  . صعوبة في اتخاذ القرارات  -

  .التشوش و االرتباك  -

  .نوبات هلع . االنحراف في الوضع السوي  -
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  : السلوآية  األعراض– 3 –3
  . األآل آثيرا أو قليال –تغيرات في الشهية  -

  . زيادة في تناول الكحول و سائر العقاقير  -

  .اإلفراط في التدخين  -

  .القلق المتميز بحرآات عصبية  -

  .قلم األضافر  -

  .وسواس المرض  -

  : األعراض العاطفية - 4 –3
  .نويات االآتئاب  -

  .نفاذ الصبر و حدة الطبع  -

  .نوبات غضب شديد  -

   . )19 – 18 ص ، 2003 ،سمير شيخاني ( ) . آالنظافة ( حوال األفساد في العادات و  -

  

     إذن الضغوط النفسية تؤثر على الكثير من المتغيرات النفسية ، فهي تمثل محددا من 

 محددات السلوك اإلنساني ، فهي تؤثر على االنجاز و األداء البشري ، و على األداء

الحسي الحرآي و يظهر ذلك من خالل االضطراب و القلق و الخلل الذي يصيب 

  .تبر آذلك منبها هاما لألعراض النفسية و الجسمية الوظائف البيولوجية للفرد ، و تع

  

   : النظريات المفسرة للضغوط النفسية –4

س بدنية ـــى أســــتعد الضغوط النفسية من الظواهر اإلنسانية التي تفسر عل   

 و قدمت في مجالها آثير جتماعية ، سيكولوجية و أخرى اـــــة ، عقلية معرفية ،بيولوجي

و المبادئ النظرية التي آشفت عن بعض من طبيعتها و ديناميكيتها و النتائج د ـــمن القواع

  .التي تنتج عن أثارها 

 و النسق الثاني يتخذ من القلق وحدته ول فسيولوجي عصبي قدمه هانزسيلي ،فالنسق األ

 أما النسق الثالث فهو نفس اجتماعي مه سبيلبرجر ،التفسيرية لتفسير الضغوط النفسية و قد

بناءه النظري و قدمه ذ من الوحدات النفسية االجتماعية وحدات تفسيرية ليقيم عليها اتخ
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 و النسق الرابع معرفي اتخذ  من عالقة الفرد ببيئته و تقييمه للموقف هنري موراي ،

  .الضاغط وحداته التفسيرية لفهم طبيعة الضغوط النفسية 

  

  Hans Seyle          :  النسق النظري لهانزسيلي - 1 –4
ي ــان لطبيعة تخصصه الدراسي األول تأثير آبير في صياغة نظريته فــآ     

 و ظهر هذا التأثير من في دراسة الفسيولوجية و األعصاب ، فلقد تخصص ــــوط ،الضغ

ه استخدم ـــــ آما انضاغط ،خالل اهتمامه باستجابات الجسم الفسيولوجية الناتجة عن ال

 و تلح المصطلحات كهربائية على الحيوانات آضواغط،لا م و الصدماتــــالس

  .الفسيولوجية في صياغته لمسلمات النظرية التي تقدم بها 

  

 في الضغوط أن الضغط متغير  "Seyle "و يأتلف النسق الفكري لنظرية  سيلي       

ى أساس عل  يميز الفرد أو الشخص و يصفهاغط ،غير مستقل و هو استجابة لعامل ض

 و أن هناك استجابة أو أنماط معينة من االستجابات يمكن ه للبيئة الضاغطة،استجابت

 ) . اغطــــموقف ض( ج ــــــــاالستدالل منها على أن الشخص يقع تحت تأثير بيئي مزع

حدوثها مصحوبا بأعراض تمثل بالفعل حدوث يكون  آما و تعتبر هذه االستجابة ضغطا،

  .ضغط 

  

أن أعراض االستجابة الفسيولوجية للضاغط عالمية و هدفها  "  Seyle "و يعتبر سيلي    

اع ضد ــــعل أو الدفــ آما يربط بين تقدم الفو المحافظة على الكيان و الحياة ،ه

هــــارون توفيــــق ( . رر للضاغط ــ و بين التعرض المستمر المتكـــــط ،الضغ

   ) .51 ص  ،1999الرشـــــــيدي ، 

  

  "Hans Seyle" ) 1956  ( بين هانزسيلي لنظرية الفسيولوجية للضغوطإذن في ا      

ل ـــ و بين أن الفعهر بما يسمى بزملة التكيف العام ،أن استجابة الجسم للفعل الضاغط تظ

ــى أو عل)  عامل نفسي عامل فيزيائي ، عامل آيميائي ، ( كلـــالضاغط يكون على ش

  ... ) . برودة حرارة ،( شكل 
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  :م سيلي رسما توضيحيا لنظريته قد  

  

  

  

 ثالثة مراحل لزملة التكيف العام  ) :  1(  الشكل رقم 

     

  

   المستوى العادي للمقومة  

  

  مة    رد الفعل     او       مرحلة المق      مرحلة اإلنهاك

    التنبيهي   

  
( Maribou Bruchon Schweitzer & Robert Dantzer , 2003 , p 44 )         

  

   : مرحلة رد الفعل التنبيهي – 1

 و ذلك من خالل إفراز هرمون ل ضاغط،تظهر هذه االستجابة آرد فعل لعام   

مما يؤدي إلى الزيادة في نبضات القلب و يرتفع  Hormone - Adrénalineاألدرينالين 

 .ضغط الدم و تزداد توترات العضالت 
 Marilou Bruchon- Schweitzer & Robert Dantzer, 2003 , P44 – 45 )  (  

  

وفيه يظهر الجسم تغيرات و استجابات تتميز , آما تسمى هذه المرحلة بمرحلة الفزع      

ة ــــل مقاومـــذه التغيرات تقـــ و نتيجة لهبها درجة التعرض المبدئي للضاغط ،

 أنه في حالة أن يكون الضاغط شديدا فان مقاومة الجسم  و يوضح سيلي ــــــم ،الجس

   ) .52 ص  ،1999هارون توفيق الرشيدي ، (  .تنهار و تكون الوفاة 
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 و هي مرحلة نشطة تظهر في حالة استجابة الجسم للفعل : مرحلة المقاومة – 2

   .اغط و التي تتطلب منه التكيفــــالض

ي ــ و هنا تختف مع التكيف ،و تحدث هذه المرحلة عندما يكون التعرض للضاغط متالزما

  و تظهر تغيرات و استجابات أخرى ىت التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولالتغيرا
  .تدل على التكيف 

 Marilou Bruchon Schweitzer & Robert Dantzer, 2003 , P 45 ) (    

   

ر ـــــى مرحلة الخطــــــد وصل إلــــفي هذه المرحلة يكون الفرد ق:  مرحلة اإلنهاك –3

 و يكون فيها الجسم قد – المقاومة – مرحلة تعقب المرحلة الثانية  و هيـــهاد،أو اإلج

   و أنه إذا آانت االستجابات الدفاعيةلطاقة الضرورية تكون قد استنفذت ، غير أن اتكيف ،

شديدة و مستمرة لفترة طويلة فأنه قد ينتج عنها أمراض التكيف التي تحدث عندما يتعدى 

  .مصادر الجهاز الفسيولوجي 

حالة من حاالت الكائن الحي التي "  يختم سيلي نظريته بتعريف الضغط على أنه و    

  .تشكل أساسا للتفاعالت التي يبدي فيها الفرد تكيفا أو سوء تكيف 
   ) .53 ص  ،1999هارون توفيق الرشيدي ، (  

  

ــــة جسميية الـــــن ديناميكية البيئـــــه آشف عـــــ أنتج من نظرية هانز سيلي ،نستن      

راض ــــــوم و أألمـــــــون وراء السمـــ فمنشأ الضغط عنده يكو الفيزيولوجية للضغوط ،

قاومة ـــــشل المــ أما حالة االنضغاط فتنشأ من فلتعرض إلجراء العمليات الجراحية ،و ا

  .و إحداث االنهيار 
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   Spielberger :سبيلبرجر ل النسق النظري - 2 –4
ي ــم نظريته فــعتبر فهم نظرية سبيلبرجر في القلق مقدمة ضرورية لفهي      

 هما  بين نوعين من القلق ، فلقد أقام نظريته في القلق على أساس التمييزـــــوط ،الضغ

   . Anxiety Trait و قلق السمة ،  Anxiety Stateالة ـــقلق الح

  

قين يشمالن ما يشار إليه على انه لقلق شلو في هذا الصدد يشير اسبيلبرجر إلى أن     

ا يسمى بحالة القلق أو القلق ـــ و آذلك م ،سمة القلق أو القلق العصابي أو القلق المزمن

  .وعي أو قلق الموت ـــالموض

  

مد بصورة ــو سمة القلق استعداد طبيعي أو اتجاه سلوآي يجعل الفرد القلق يعت    

سبيلبرجر في نظريته للضغوط يربط  و ة ،و مباشرة على الظروف الضاغطة ـــأساسي

عن ضاغط معين مسببـــا لحالة  و يعتبر أن الضغط الناتج ،بين قلق الحالة و الضغط 

 يستبعده عن قلق السمة أو القلق العصابي  يثبته عالقة قلق الحالة بالضغط ، و ماالقلق ،

مات شخصيته القلق ون من ســـ حيث أن الفرد يكلناتج عن الخبرة السابقة بالضغط ،ا

   ) .54 ، ص 1999هارون توفيق الرشيدي ، (  .أصال 

  

ار المرجعي لنظريته بتحديد طبيعة ـــ في اإلط( Spielberger )و يهتم سبيلبرجر   

 و يميز بين حاالت القلق الناتجة عنها ــــة المحيطة و التي تكون ضاغطة ،الظروف البيئي

يزمات الدفاع التي تساعد على تجنب تلك النواحي و يحدد العالقة بينها و بين ميكان

فالفرد في هذا الصدد يقدر الظروف الضاغطة التي أثارت حالة القلق لديه ثم . الضاغطة 

)  إسقاط آبت ، إنكار ،( ــــط بة لتخفيف الضغـة المناســـــيستخدم الميكانيزمات الدفاعي

  .وقف الضاغط ب من الموأو يستدعي سلوك التجنب الذي يسمح بالهر

  

إذا آان سبيلبرجر قد اهتم بتحديد خصائص و طبيعة المواقف الضاغطة التي تؤدي       

 –الضغط ( ين ـــــن المفهومـــيــــيساو بلـــم إلى مستويات مختلفة لحالة القلق إال أنه 

ي و قلق الحالة يوضحان الفروق بين خصائص ـــــ و ذلك ألن الضغط النفس،) القلق 
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فالقلق آعملية انفعالية ( لق آرد فعل انفعالي و المثيرات التي تستدعي هذه الضغوط الق

 تحدث آرد فعـــــل لشـــكل من تشير إلى تتابع االستجابات المعرفية السلوآية التي

  . وتبدأ هذه العملية بواسطة مثير خارجي ضاغط الضغط ،

 Threatبين مفهوم التهديد    و  Stressو يميز سبيلبرجر أيضا بين مفهوم الضغط       

  .فكالهما مفهومين مختلفين 

رجة ما فكلمة ضغط تشير إلى االختالفات في الظروف و األحوال البيئية التي تتسم بد      

نه أ أما آلمة تهديد فتشير إلى التقدير الذاتي لموقف خاص على من الخطر الموضوعي،

  .  ذاتي للخطر خطير أو مخيف أي بمعنى توقع خطر أو إدراك

(Marilou Brouchon Schweitzer & Robert Dantzer , 2003 , p49 ) .  

       

ل مؤثر في إحداث الضغوط  أن السمات عام من نظرية اسبيلبرجر للضغوط ،نستنتج     

 فهي أيضا قادرة على إنشاء حالة باعتبارها ناتج من نواتج الضغوط ، فسمة القلق النفسية،

  .عانيها الفرد من االنضغاط ي

  

   : Murray النسق الفكري لهنري موراي - 3 –4

ينفرد موراي بين منظري الشخصية بعمق الفهم للديناميات التي تحدث داخل الكائن    

 و يتسم منهجه ،البشري من أجل لحظة انبثاق و لحظة تكيف وحدات التوازن النفسي 

  .مليئة بالحرآة بالدينامية النفسية و مصطلحاته مفعمة بالحيوية ال

تابعات ـــع و التـــ يكون لدى الفرد مليئا بالوقائDuranceفمصطلح اللحظة     

الوحدة الزمنية للحياة التي تتضمن جميع "  و يعني موراي بهذا المصطلح ــــة ،المتداخل

  " .الوقائع المتداخلة و هي تشمل على التعقيد الطبيعي لوحدة الشخص 

  

ة ــل إزالــــ فاإلنسان آادح في بيئته من أجتائج على المقدمات ،ائما تبنى النو د   

 حيث يتضمن البرامج المتتابعة و المخططات ذلك ، فيكون الترتيب وسيلة إلى ــــر ،التوت

  .التي تنقل الفرد من لحظته اآلنية إلى تحقيق الهدف الذي يسعى إليه 
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نفسية عندما يتعرض لمفهوم الحاجة مستوى عال من الدينامية الإلى و يصل موراي      

Need و مفهوم الضغط   Stress لسلوك  و يعتبرهما مفهومان متكافئان في تفسير ا

 آما يلتقي آل من الضغط و الحاجة في و يعد الفصل بينهما تحريفا خطرا ، اإلنساني،

ية وحدة سلوآية آل"  و الذي يعني به موراي  ديناميي يظهر في مفهوم الموضوع ،حوار

و في هذه األثناء قد يحدث أن " و الحاجة ) الضغط ( تفاعلية تتضمن الموقف الحافز 

ترتبط بعض الحاجات في إشباعها ببعض المواقف أو بعض األشخاص و حينما يحدث 

 أي به موراي عن االستعداد الموضوعي ،ذلك فانه يظهر مفهوم تكامل الحاجة الذي يعبر 

  .تفاعل مع شخص معين أو موضوع معين أنه حاجة إلى نوع معين من ال

  

و يوضح موراي أن القيم من أهم الموضوعات التي تتكون منها القوى البدنية و يذهب      

ر ــــــما منفصل عن األخــــــل آل منهــى أبعد من أن يعمـــم إلـــفي قضية الدوافع و القي

فتكون  و يأتلفان في وحدة دينامية  و لكن يلتقي ما هو نفسي بما هو اجتماعيــــرده ،و بمف

ا ـــي السلوك باعتبارها معــير القيم فـــ و يكون تأثهناك حاجات في خدمة القيم ،

  . و هكذا تكون القيمة جزءا من تحليل الدوافع ــــــع ،دواف

  .و هكذا طبقا لوجهة موراي يصعب دراسة الضغوط منفصلة عن الحاجات    

  :يز بين نمطين من الضغوط هما استطاع موراي أن يم     

  .و هي دالالت الموضوعات البيئية آما يدرآها الفرد : ضغط بيتا : أ 

و هي خصائص الموضوعات البيئية آما توجد في الواقع أو آما يظهرها : ضغط ألفا : ب 

  .البحث الموضوعي 

ذلك و يوضح موراي أن سلوك الفرد يرتبط غالبا بضغوط بيتا و من المهم برغم    

 و بين غوط بيتا التي يستجيب لها الفرد ،اآتشاف المواقف التي تتسع فيها الشقة بين ض

  .ضغوط ألفا الموجودة بالفعل 

رد ــــــــى اجتذاب الفـــو في مجال التمايز بين الموضوعات البيئية و قدرة بعضها عل    

ام ــفعالية العاطفية للقيالة يستخدم موراي مصطلح الشحنة االنـــ ففي هذه الحــده ،أو ص

وع  فتكون هناك شحنة ايجابية إذا آان الفرد يحب فهو ينجذب إلى موضـــة ،بهذه المهم

توجد شحنة سالبة إذا استثار الموضوع الكرة و التجنب و يفقد الموضوع   في حينمعين ،
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نفرا وضوع جاذبا و م أما في حالة أن يكون المته على الجذب و يكون صادا للفرد ،قدر

  . فإن الفرد يوصف بأنه متناقض وجدانيا اتجاه الموضوع في وقت واحد ،

  

ل ــنها ال تعمــو هكذا طبقا لنظرية موراي تكون الحاجات النفسية قوى دافعة لك    

  .ا و إنما تتضافر مع القوى البيئية في دينامية من أجل انبثاق السلوك اإلنساني ــبمفرده

وجود الحاجة يهدد آيان الفرد و يهز استقراره و اتزانه و يزيد فالعوز الذي ينشأ عن    

من التوتر و اإللحاح من أجل اإلشباع و يضل اإلنسان يكدح و يناضل في بيئته و يبحث 

  اصـــع األشخــــــه مــواجـــ فيتـــق اللذة ،يــباع و تحقــــر له اإلشـــن ميسرات تيســـــع

يسر ــــــاذج االجتماعية و هذه إما تـلقوى البيئية و النمات و الوضعيات و اـو الموضوع

  .أو تعوق اإلشباع 

ستعاد  فض التوتر و اى ميسرة و قادرة على اإلشباع ،و في حالة أن تكون هذه القو   

ع الحاجات المثارة فتكون  أما في حالة أن تعوق إشبااإلنسان اتزانه و انتظامه ،

  :التين يطلق عليها مصطلح الضغوط  و هنا تكون إزاء حالضغـــوط ،

 حالة وجود ذاتي لألشخاص و القوى و النماذج و األنماط و القوالب و الوضعيات –أ 

 و هذا الوجود مادي بصرف الفيزيقي الذي يعيش فيه اإلنسان ،االجتماعية في المحيط 

الة النظر عن داللة هذه األشياء و يمكن أن نكشف عنه بالبحث الموضوعي و هذه الح

   . Alphaسماها موراي ضغط ألفا 

ـــة رد حاجـــدى الفــــأ عندما يكون لـــ حالة داللة األشياء و الموضوعات و تنش–ب 

 و ترتبط هذه الحاجة من أجل اإلشباع ببعض األشخاص و القوى و الوضعيات مثارة ،

   .Betaاالجتماعية و هذه الحالة سماها موراي ضغط بيتا 

 فليس الموضوعات و األشياء و التأويل الذي يلجأ إليه الفرد ،كون للتفسير فاالعتبار هنا ي

هي ضواغط في حد ذاتها و إنما هي تكون ضاغطة عندما يدرآها الفرد و يفسرها على 

    ) .68 – 55 ص  ،1999هارون توفيق الرشيدي ، .( أنها آذلك 

ألفراد الذين ال يستطعون  أن المتغيرات البيئية و انستنتج من نظرية موراي للضغوط ،

 و يعتبر مفهوم الحاجة و الضغط من  ضغوط ،اتحقيق أهدافهم يتم تفسيرهم لها بأنه

  .العناصر األساسية في تفسير السلوك اإلنساني 
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 و آل نظرية ما توصل إليه اسبيلبرجر و موراي ،فما توصل إليه هانزسيلي يختلف ع

  .رة الضغوط النفسية تكشف عن جانب من الحقيقة الموجودة في ظاه

  

  Cognitive Theory : النظرية المعرفية - 4 –4
 فحسب ليس لوحده مسبب للحوادث الضاغطة ،يرى أصحاب هذه النظرية أن الضغط     

فان الضغوط النفسية تكمن  )  ( Lazarus & Folkman 1984الزاروس و فولكمان 

 حيث ينظران إلى هذه العالقة في  به ، بين الفرد و البيئة المحيطةفي عالقة تأثير و تأثر

مكانيات الفرد و تشكل  حيث أن الضغوط النفسية تفوق إقييم الفرد لها باعتبارها مرهقة ،ت

  . و يتم مواجهتها عن طريق التحدي للموقف الضاغط له تهديدا ،

  

ر اك مبســـــط للعنــــاصس مجرد إدرــــديد ليــيعتقد الزاروس أن تقدير آم الته   

ية ــ و لكنه عالقة خاصة بين البيئة المحيطة بالفرد و خبراته الشخصالمكونة للموقف ،

ل ــــ العوامــرد للموقف على عوامل عديدة منها ،تقييم الف  و يعتمدــــــوط ،ع الضغـــــم

 و للفروق مل المتصلة بالموقف الضاغط نفسه ،تماعية و العواـل االجـالشخصية و العوام

 و أن ما قد يعتبر موقفا ضاغطا م في تقييم الفرد الموقف الضاغط ، دور هاالفردية

  ( Benjamin Sahler , 2002 , p59 ).لشخص ما  قد ال يعتبر ضاغطا ألخر 

  :لقد ميزا آل من الزاروس و فولكمان بين نوعين من أشكال التقييم هما 

  :  التقييم األولي -1

ب ــ أي حسذين قيموا هذا الموقف الضاغط،لالتقييم األولي يكون حسب األشخاص ا

 و ذلك إما في ـــــط تهديدا ، فقد يشكل الموقف الضاغيجابية أو سلبية  الموقف الضاغط ،ا

ا في العالقات و الصلة  تهديدـــدان أو هالك جسدي ، أو يكون على شكل إنذار ،فق

 فمثال الضجيج غط ،التحدي في مواجهة الموقف الضا أو إما احتمال وقوع باآلخرين ،

ـــم ذلك بتهديد  ربما يقيطالب الذي يراجع دروسه لالمتحان ، فال،ارــــــالذي يصدره الج

  . و ذلك يؤدي به إلى شعوره بالغضب أو إنذار للنجاح ،
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 فقد  شدة أو حدة التأثير و االنفعال ،فطبيعة التقييم يساهم أيضا في اختالف في نوعية و  

 آما قد  القلق و هي آلها تأثيرات سلبية ،ط إلى الهالك و الضيق ويؤدي الموقف الضاغ

  .يؤدي إلى التحدي آالشغف و هي تعتبر تأثيرات ايجابية 

  

يرى الزاروس أن الفرد حين يواجه موقفا ضاغطا فانه يقيمه أو يحدده واحدا من ثالثة 

  :أنواع من التقييمات األولية للموقف و هي 

  .ة بالموضوع  ليس له عالقة مناسب– 1

  . ال يشكل خطرا  قد يكون الموقف الضاغط ايجابي ،– 2

 فذلك أن ا ، حيث عندما يقيم الفرد الموقف الضاغط بأنه يشكل له تهديد ضاغط ،-3

  .التهديد قد وقع فعال 

  

  : التقييم الثانوي -2

 و هو ا ،أن عملية تقييم  مصادر المواجهة ، تقييما ثانوي ) 1984( تعتقد سوزان فولكمان 

  .ما يمكن أن يفعله الفرد لمواجهة الموقف الذي يقيم بأنه ضار أو مهدد 

يضع الفرد خالل التقييم الثانوي يده على جوانب القوة أو الضعف فيه سواء آانت في 

  .الناحية الجسمية أو المادية أو االجتماعية 

ى التحمل ــــاط و القدرة علــــــــرآة و النشـــــثل تقييم اإلمكانيات الجسمية في الحـــيتم 

 المادية المسخرة لمواجهة  أما المصادر المادية فتشير إلى اإلمكانياتـــــرة ،و المثاب

 أما الذات و القدرة على حل المشكالت ،النفسية فتتمثل في تقدير   أما المصادرالضغوط،

  .المصادر  االجتماعية فهي البحث عن الدعم و السند االجتماعي  

  

  : إعادة التقييم  -

لضاغط ، و تقييم إمكانيات مواجهة إن إعادة التقييم تحدث بعد أن يقوم الفرد بتقييم الحدث ا

 وفقا لما يثيره من درجة – حيث يقوم الفرد بعد تقييم الموقف و تقييم درجة تهديده الحدث ،

الل تفاعله ي يستمدها من خــــ و ذلك بما يناسب مع المعلومات الجديدة التتهديد ،
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 فيقوم بتعديل تقييمه من جديد لمواجهة الضغوط التي ــف و البيئة المحيطة به ،بالموق

   ) .69 ص ، 1999 ،هارون توفيق الرشيدي .( تهدده 

دات ــ  وفقا للنظرية المعرفية في الضغوط إلى المجه Copingيشير مفهوم    

إلى خفض األعباء الداخلية أو الخارجية ة و السلوآية الهادفة إلى السيطرة أو ـــــالمعرفي

  .الناتجة عن التفاعل مع الضغوط 

  

ل استقاللية عن نتائج أن أهمية هذا التعريف  تكمن من خال )  1984( و تذآر سوزان    

  .  فبغض النظر عن نجاح أو فشل هذه المجهدات في مواجهة الضغوط المواجهة ،
( Benjamin Sahler , 2002 , p 61 )           

 

 نستخلص من هذا أن النظرية المعرفية ترى أن الضغوط النفسية تكمن في عالقة     

 و يتم تقييم الموقف الضاغط وفقا للعوامل  بين الفرد و البيئة المحيطة به ،ر و تأثرــتأثي

 حيث يتم مل المتصلة بالموقف الضاغط نفسه ، و العواةية و العوامل االجتماعيـالشخص

ى ـــقف الضاغط على أساس ايجابيته أو خطورته و درجة تهديده و هذا ما يسمتقييم المو

 و عندما يحدد الفرد جوانب قوة و ضعف الموقف المهدد فيصبح في ـــي،بالتقييم األول

اغط أو على خفض  و إذا استطاع الفرد السيطرة على الموقف الضـــوي ،حالة التقييم الثان

قول أن النظرية ــآأننا ن, لفرد قد واجه الموقف الضاغط  نقول أن امن درجة التهديد ،

  . مواجهته – تحديده – معرفة الموقف الضاغط –اس ـــى أســــالمعرفية تقوم عل
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  :خالصة 
    لقد تم في هذا الفصل التعرض إلى موضوع الضغط النفسي ، و بعد عرض التعاريف 

 أن الضغط النفســـي هــــــو آل المواقـــــف المقدمة من طرف الباحثين تم اإلجماع على

و التغيرات التي يواجه الكائن الحي في حياته اليومية و تعترض طريقه ، و تشكل له 

و لقد تعددت مصادر أو أنواع . تهديدا و عبئا ثقيال على آاهله إذا ما تكيف و توافق معها 

دية ، اجتماعية ، ثقافية ، سياسية الضغوط النفسية بتعدد نشاط اإلنسان و فمصادرها اقتصا

، و صحية ، قد تؤدي إلى حالة من التوتر و الخوف و القلق و ذلك آرد فعل للضغوطات 

التي يواجهها فيستجيب لها فيسيولوجيا ونفسيا و عاطفيا و اجتماعيا و سلوآيا ، فالضغوط 

 أدائه الحسي النفسية إذن تعتبر محددا من محددات السلوك اإلنساني ، فهي تؤثر على

آما تم تقديم في مجال الضغـوط النفسية الكثير من القواعـــــد . الحرآي و على انجازاته 

و المبادئ النظرية التي آشفت عن بعض من طبيعتها ، و ديناميكيتها و النتائج التي تنتج 

عن أثارها ، فالنسق األول فيسيولوجي عصبي قدمه هانزسيلي ، حيث آشف عن 

البيئية الجسمية و الفيزيولوجية للضغوط ، فمنشآت الضغوط عنده تكمن وراء ديناميكية 

السموم و األمراض ، أما حالة االنضغاط فتنشأ من فشل المقـــاومة و إحـــداث 

االنهيـــــار ، و النسق الثاني يتخذ من القلق وحدته التفسيرية لتفسير الضغـــــوط النفسية 

أن السمات عامل مؤثر في إحداث الضغوط النفسية ، فسمة و قدمه سبيلبرجر ، حيث بين 

القلق باعتبارها ناتج من نواتج الضغوط ، فهي أيضا قادرة على إنشاء حالة من االنضغاط 

يعانيها الفرد، أما النسق الثالث ، فهو نفسي اجتماعي ، اتخذ من الوحدات النفسية 

ري و قدمه هنري موراي ، حيث نستنتج االجتماعية وحدات تفسيرية ليقيم عليها بناءه النظ

من نظريته أن األفراد الذين ال يستطعون تحقيق أهدافهم يتم تفسيرهم لها بأنـها 

ضغــــــوط ، و يعتبر مفهوم الحاجة و الضغط من العناصر األساسية لتفسير السلوك 

  . اإلنساني 
 



 

:صـل الثـالـث ـالف  

   الـــدافـــعيــة لالنــجــاز          
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  مفهوم الدافع– 1

  سمات الدافعية – 2

  بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعية– 3

  أنواع الدوافع – 4

  النظريات المفسرة للدافعية– 5

  مفهوم الدافعية لالنجاز– 6

  النظريات المفسرة للدافعية لالنجاز – 7

  العوامل المؤثرة في الدافعية لالنجاز– 8

  قياس الدافعية لالنجاز – 9
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  :تمهيد 
آثيرا ما نتساءل عن المصدر الذي يوجه سلوآنا و يؤدي بنا إلى البحث و السعي في    

 و ما وراء ذلك ابرة و االهتمام و حب االستطالع ،سبيل تحقيق و إشباع أهدافنا و المث

التوتر النفسي و الفيزيولوجي الداخلي الذي يعمل على التخفيف من حدة الخلل و إعادة 

 و الذي تم تفسيره من طرف العلماء و الباحثين في لوك و للنفس بشكل عام ،لتوازن للسا

مر إلى الرغبة فــي األداء  و إذا ما وصل األـس و إعطائه مصطلح الدافعية ،علم النف

 و تحقيق النجاح و التفوق و التخطيط للمستقبل من أجل تحقيق طموحات و أهداف الجيد ،

  .ية لالنجاز الفرد فيطلق عليه مصطلح الدافع

 المفاهيم المرتبطة بها ؟ و ما هي أنواعها ؟   سماتها ؟ و ما هي و ما هيفما هي الدافعية ؟ 

ا هي الدافعية  و مظريات التي تناولتها بالدراسة ؟ و آيف تم تفسيرها من طرف الن

  .؟  و آيف يتم قياسها  ؟  و ما هي العوامل المؤثرة فيها لالنجاز؟  و آيف تم تناولها ؟ 

  

  : مفهوم الدافعية – 1
 حيث ات التربوية و النفسية ،يوجد العديد من التعاريف لمصطلح الدافعية في األدبي     

 و سنحاول عرض بالدراسة ،تناول العديد من الباحثين و المفكرين موضوع الدافعية 

عريف  و ذلك بهدف محاولة إعطاء تتي قدمها هؤالء لمفهوم الدافعية ،التعاريف ال بعض

  .شامل للدافعية و ذلك انطالقا من التفسيرات المقدمة من طرف هؤالء 

  

بأنها قوة مستمرة تستثير سلوك الفرد للقيام بعمل ما و هذا يعرف بعض النفسانيين الدافعية 

ية ــــعية خاصــــالداف" ة حيث يقول ــ من خالل تعريفه للدافعيMaslowما بينه ماسلو 

 و عامة تمارس تأثيرا في آل أحوال الكائن  ، و متغيرة ، و مرآبة ،ـــرة مستمـــة ،ثابت

   . )79عبد اللطيف محمد خليفة ، بدون سنة ، ص (  " .الحي 

  

لوك الكائن ـ مع ماسلو في أن الدافعية قوة  تحرك و تستثير س Youngيتفق يونغ      

  وـــفقط و إنما توجهه نحال تقتصر على استثارة سلوك الفرد   و لكن يضيف بأنها،ي ـــالح
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الدافعية عبارة عن حالة استثارة و توتر داخلي تثير " تحقيق غاية معينة حيث يعرفها 

  " .السلوك و تدفعه إلى تحقيق هدف معين 

أما ماآليالند فيرى أن السلوك اإلنساني مدفوع و ذلك من أجل تحقيق االعتبار للذات    

تكامل و تحدد النشاط الناتج عن التغير في الموقف إعادة ال" يعرف الدافعية بأنها حيث 

   ) .88 – 79 ص ، بدون سنة ،عبد اللطيف محمد خليفة( "الوجداني 

  

عتبر الدافعية حالة داخلية أو ظروف خارجية يف  ) 143ص   ،2003ر آامل أحمد ، سهي( أما  

  . و توجيهه هتستثير سلوك الفرد و تعمل على استمرار يت

بد العزيز مع سهير آامل أحمد بأن الدافعية هي الحالة الداخلية و الظروف و يتفف أحمد ع

الخارجية التي تستثير سلوك الفرد و توجهه ، و لكن يضيف بأنها ال تستثير سلوك الفـرد 

الدافعية هي الرغبة الشعورية " و حسب بل آذلك توجهه نحو تحقيق أهدافه حيث يعرفها 

 1988أحمد عبد العزيز سالمة ، " (  يسمى أحيانا مطلبا في شيء من األشياء ، و هذا ما

   ) .28، ص 

  

أما فريق أخر فيرى أن الدافعية تعتبر الطاقة الضرورية التي يحتاجها الجسم و ذلك     

 من خالل التعريف الذي Pantanella ( 1993 )من أجل النشاط و الحرآة و هذا ما بينه 

ـــى  و التي نسعالطاقة التي تسيرنا ،" عية بأنها افقدمه حول الدافعية حيث يقول عن الد

منبع الطاقة النفسية "  و لكنه يضيف بأنها Decker ( 1988 ) و يتفق معه ،" وراءها 

 "الضرورية للنشاط و الحرآة أو التأثير 

 .( Pierre Vianin , 2006 , p 23 )   

  

 إلى تلك القوة الداخلية الذاتية نستخلص من هذه التعاريف أن الدافعية هي مفهوم تشير      

 التي تحرك سلوك الفرد و توجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها و بأهميتها

وامل تنبع من الفرد ــــرآة بعـــــثار هذه القوة المحـــــ و تست ،ادية أو المعنويةــــالم

ة ـــــأو من البيئة المادي )  ... و اهتماماته ـــه ، و خصائصه ، و ميوله ،حاجات( ه ــــنفس

  ... ) . األشخاص و الموضوعات و األفكار و األدوات األشياء ،( و النفسية المحيطة به أ
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  :سمات الدافعية  -2
  :و بتحليل هذا التعريف يتضح لنا أن من أبرز سمات الدافعية السمات التالية 

 تعبر عن حالة ذاتية داخلية ال  بمعنى أن الدافعية: الدافعية قوة ذاتية داخلية – 1 – 2

 أن  أينتجها من قيام الفرد بسلوك معين ، نست نالحظها وستطيع مالحظتها مباشرة بلن

إلى االستماع   فالطالب الذي يذاآر دروسه يجد و يحرص الدافعية حالة تفترض وجودها ،

 يمكن ك من سلوآيات و مناقشته لفهم ما يغمض عليه من مفاهيم إلى غير ذلللمعلم ،

ية ــــــه دافعــــتج أو نفترض أن لديـــات تجعلنا نستنـــ فان تلك السلوآيمالحظتها عنه ،

  .أو التفوق الدراسي 

 أي أنها ا تثير الفرد للقيام بسلوك معين ، يعني أنه: الدافعية قوة تحرك السلوك – 2 – 2

  .تستثير طاقة الفرد للقيام بنشاط معين 

 فوظيفة الدافعية ال :مستمرة توجه السلوك نحو تحقيق غاية  الدافعية قوة – 3 – 2

 و إنما تمتد أيضا إلى ،تقتصر فقط على استثارة سلوك الفرد ابتدءا للقيام بنشاط معين 

  و ليكن مثال التفـــوق  (ذا السلوك حتى تتحقق الغاية منه ،االستمرار في ه تحفيز

رد ــ و من ثم يقال أن الدافعية بالنسبة للف،، و من ثم تتحقق هذه الغاية لديه ) الدراسي 

رك و المقود بالنسبة السيارة باعتبارها القوة التي تحرك سلوآه و توجهه خطاه ــــآالمح

  . ة أو الهدف المنشود ـــــــنحو الغاي

 ومن أمثلة العوامل الداخلية : تستثار الدافعية بعوامل داخلية و عوامل خارجية – 4 – 2

مستوى القلق ( ، خصائصه  ) ... الحاجة للطعام الحاجة لتحقيق الذات ، ( ات الفردحاج

  . قيمه و اتجاهاته ، ميوله ، اهتماماته ،... ) لديه ، مستوى طموحه و تطلعاته 
   ) .329 ص  ،2001زيتون ، حسن حسين(  

  

  : بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعية - 3
ميز بين هذا ــــ أن نيف مفهوم الدافعية،ــدد تقديم تعر و نحن بص   من األهمية ،

ــادة  العـــز ، الباعث ، الحافخرى التي ترتبط به ، مثل الحاجة ،وم و المفاهيم األــــالمفه

  . و القيمة ـــــال ، االنفع،
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  :  مفهوم الحاجة – 1 – 3

وم  و يستخدم مفهئن الحي باالفتقاد إلى شيء معين ،تشير الحاجة إلى شعور الكا    

الحاجة للداللة على الحالة التي يصل إليها الكائن الحي نتيجة حرمانه من شيء معين إذا 

  .ما تحقق اإلشباع 

  

  :  مفهوم الحافز – 2 – 3

 المعالجات الخاصة يشير الحافز إلى العمليات الداخلية للدافعية التي تصحب بعض      

ز ـــ يرادف البعض بين مفهوم الحاف و تؤدي بالتالي إلى إصدار السلوك ، وبمنبه معين ،

 لشعور و مفهوم الدافعية على أساس أن آل منهما يعبر عن حالة التوتر العامة نتيجة

ن ـــ و في مقابل ذلك فان هناك من يميز بين هذيالكائن الحي بحاجة معينة ،

  حيثافز أقل عمومية من مفهوم الدافع ، على أساس أن مفهوم الحـــــــين ،المفهوم

 في حين يقتصر لحاجات البيولوجية و االجتماعية ،يستخدم مفهوم الدافع للتعبير عن ا

  .عن الحاجات البيولوجية فقط  عبيرمفهوم الحافز للت

 بعد أن ترجمت في شكل حالة افز و الدافع يشيران إلى الحاجة ،و بوجه عام فان الح   

   . سيكولوجية تدفع الفرد السلوك في اتجاه إشباعها

  

  : مفهوم الباعث – 3 – 3

 البيئة تالباعث بأنه يشير إلى محفزا "  W , E , Vinacke" فيناك " يعرف .    

اد ــــية على أبعــــالخارجية المساعدة على تنشيط دافعية األفراد سواء تأسست هذه الدافع

  .اعث  و تقف الحوافز و المكافآت المالية آأمثلة لهذه البوو اجتماعية ،فيسيولوجية أ

  

  :  مفهوم  العادة – 4 – 3

ناء ـــم تضمينه آمتغير أساسي في بـــــى أن مفهوم العادة قد تـأشار آورمان إل     

ـــل ين مثــــض الباحثــبل بعـــن قـــــ م ،- القيمة –ة أو منحنى التوقع ــنظري

 القيمة لمـفهوم في إعطاء و ذلك نظرا ألهمية هذا ا ،رشـــ و بأتــــكنســـون،

  . و في اختيار الفرد لسلوك معين يمكن انجازه الــــــــنوعية ، و التوقع النوعي ،
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 و على هوم الدافع ،و قد نشأ نوع من الخلط بين استخدام آل من مفهوم العادة و مف    

ـــــي  التي ترتقة تشير إلى قوة الميول السلوآية ، فالعادهما ،الرغم من وجود اختالف بين

 أما الدافع فيترآز على و تترآز على اإلمكانية السلوآية ، مو نتيجة عمليات التدعيم ،و تن

 و بالتالي يمكن اعتبار الدافع ـــي تنطوي عليها العادة ،الدرجة الفعلية لمقدار الطاقة الت

  .نوعا فعاال من العادات 

 في دا بين األفراد ،لم ضئيال أو محدوو قد يكون التباين في العادات أو السلوك المتع    

 حيث يؤدي التذبذب في حاالت  التي تزيد من نطاق هذا التباين ،حين أن الدوافع هي

  .الدافعية إلى تغير السلوك عبر المواقف المتشابهة 

  

  : مفهوم االنفعال – 5 – 3

 حيث ينظر بعض  مفهوم االنفعال و مفهوم الدافع ،آثيرا ما يخلط الباحثون بين    

 في حين ينظر البعض األخر تيجة مترتبة عن ظهور االنفعاالت ،إلى الدوافع آنالباحثين 

  .على أن بعض الدوافع يمكن أن يترتب عليها ظهور انفعاالت معينة 

وف ــــــو يتضمن الخــــــ فه ،يرةــورية المحـــاالت الشعـــــعال من الحـــــو يعد االنف  

  .    و االستثارة  السعادة ، و البهجة ،ــراهية ، و الغضب ، آما يتضمنو الك

لكنها  و قل عقالنية بالمقارنة بالدافعية ،و ينظر إلى الحاالت االنفعالية على أنها أ    

ية ــ فالتقويم المعرفي يمكن أن يحدد طبيعة الخبرة االنفعالتتضمن عمليات معرفية أيضا ،

 تتغير بتغير العمليات يها آعواملو باإلضافة إلى ذلك فان االنفعاالت يمكن أن ينظر إل

ت ال يمكن تحقيقه في آل  و لذلك فان التمييز الدقيق بين الدوافع و االنفعاالالمعرفية ،

 فالغضب على سبيل ا آالدوافع في توليد االستجابات ، فاالنفعاالت  تعمل أحيانالحاالت ،

 و بالتالي هذا الموقف ،ن يسلك بشكل معين في المثال في موقف ما يمكن أن يدفع الفرد أل

  .   أنها يعنيان الشيء نفسه ىيستخدم البعض آل من الدوافع و االنفعاالت عل
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  : مفهوم القيمة – 6 – 3

 و النظر إلى  استخدام آل من القيمة و الدافع ،هناك خلط شائع لدى بعض الباحثين في    

لدافعية و قد تستخدم القيم بالتبادل القيم على أنها ما هي إال أحد الجوانب لمفهوم أشمل هو ا

  .مع الدافعية 

 ولسون من خالل نتائج ند الدافع لالنجاز بمثابة قيمة ،فعلى سبيل المثال اعتبر ماآليال  

 و قيمة األمن القومي ،دراسته التي أوضحت أن هناك ارتباطا مرتفعا بين دافع األمن 

   ) .82 ص  ،2000فة ، عبد اللطيف محمد خلي.( على مقياس القيم لروآتش 

  

    نستخلص مما سبق أن الدافعية مفهوم يرتبط بالمفاهيم المذآورة سابقا ، فقد تكون 

الدافعية سببا و نتيجة في نفس الوقت ، حيث أن الحافز و الدافعية يعبران عن حالة من 

فزات التوتر الداخلي نتيجة لشعور الفرد بحاجة معينة ، و لتنشيط الدافعية نحتاج المح

البيئة الخارجية و هذا ما يعبر عنه بالباعث ، آما أن االنفعال قد يكون نتيجته دافع في 

سببا في توليد استجابات انفعالية معينة ، آما أن الدافعية ترتبط  حين هذا األخير قد يكون

  .بمفهوم العادة حيث يؤدي تذبذبها إلى إحداث تغيرات في سلوك األفراد 

  

  : ع  أنواع الدواف- 4
  .دوافع فطرية و دوافع مكتسبة : يخضع سلوك اإلنسان لنوعين من الدوافع  

  : الدوافع األولية  - 1 – 4

 فيطلق عليها أحيانا دوافع ا عدة تسميات ،و تتميز تلك الدوافع بأنها وراثية و لذلك فان له

ان يولد  و عموما فان تلك التسميات إنها تعني أن اإلنسية أو دوافع فسيولوجية ،فطر

  .مزودا بها و تؤثر على سلوآه و تتبع نظاما ثابتا في ارتقائها 

و تتطلب تلك الدوافع ضرورة إشباعها و ذلك أنها ترتبط ببقاء اإلنسان و احتفاظه     

 أي عن طريق األفعال طريق التنظيم الذاتي ،ه و يتم إشباع بعض تلك الدوافع عن ــــبحيات

س آنتيجة لحاجة الجسم إلى األآسجين أو الحاجة إلى تنظيم المنعكسة آالدافع إلى التنف

درجة حرارة الجسم حيث تنظمها ميكانيزمات فسيولوجية أوتوماتيكية و حينما يزداد هذا 

يقوى نتيجة لظروف غير مناسبة فان الفرد يحتاج إلى القيام بسلوك معين  ع وـــــالداف
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من أن الحاجة إلى الطعام و الشراب يساعده على االحتفاظ بدرجة حرارته على الرغم 

يعتبران من الحاجات األساسية إال أن إشباعها ال يتوقف على نشاط انعكاسي و إنما يتطلب 

مساعدة خارجية في مراحل الحياة األولى آما يتطلب من الفرد أن يقوم بسلوك معين في 

ثر بعملية التعلم أي أن  و على الرغم من أن  تلك الدوافع  ال تتأــل العمر المتقدمة ،مراح

التعلم ال يؤثر عليها سواء بالتغيير أو اإللغاء بمعنى أن الفرد ال يمكنه استبدال تلك الدوافع 

بدوافع أخرى متعلمة آما ال يمكنه االستغناء عنها أو تجاهلها إال أن التعلم يؤثر على 

ي ــ المشبع لها لكوكــع من حيث تهذيب السلـــأساليب التعبير المعبرة عن تلك الدواف

 و يؤدي إرجاع إشباع تلك الدوافع إلى زيادة حدة التوتر ــية ،ود االجتماعــق مع القيــيتف

  .لدى الفرد 

ية ــــــاط الخلــ فزيادة نشا لحاجة األعضاء و نشاط الخاليا ،و تعمل الدوافع األولية تبع  

 هذا التوتر و تحقيق أو نقصه يؤدي إلى توتر و عدم توازن و تظهر الحاجة لخفض

  .التوازن عن طريق سلوك معين يتفق مع مطلب الدافع 

  

  ) :الدوافع النفسية أو الدوافع المكتسبة : ( الدوافع الثانوية  - 2 – 4

ري ــ و محاولة التفريق بين ما هو فط النفسية يعتبر غاية في التعقيد ،إن حصر الدوافع   

 و يميل العلماء إلى أن الدافع المكتسب إنما هو ما هومكتسب يعتبر أمرا غير مجدي ،و 

تعديل تدريجي يطرأ على الدوافع األولية و يزداد هذا التعديل مع تزايد النمو حتى 

 فاآتساب الفرد ألساليب ناك دوافع مكتسبة جديدة قد ظهرت ،ليتصور البعض أن ه

ه البيولوجية إشباعا اجاتسلوآية جديدة نتيجة احتكاآه بالبيئة تجعله ال يقوم بإشباع ح

و الحصول على إرضاء  فالدافع الجنسي يخضع في إشباعه إلى تقاليد المجتمع مباشرا ،

 ءور باالنتماــــــار و الشعــــــــة الصغــــ و الدافع إلى تكوين أسرة و رعايالمحيطين به ،

ي ـــدافع بيولوج آل تلك الدوافع و إن آانت مكتسبة إال أنها تنبع أساسا من و االستقرار ،

ــــــــــها ي يفرضــو تشبع بطرق مختلفة في حدود اإلطار االجتماعي و التقاليد الت

  .  و بذلك فان الدوافع إنما تشبع عن طريق السلوك الذي يتم اآتسابه من البيئة المجتمع ،
   ) .152 – 148 ص  ،2003 سهير آامل أحمد ، (
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  : أبرزها األنواع الثالث اآلتية ،يجة للعديد من الدوافعيتحفز الفرد للتعلم و يواصله نتإذن 

لفرد و توجهه نحو تعلم  و هي تلك القوة التي تحرك سلوك ا: الدوافع الداخلية – 1

فرد المتعلم لهذا   ــــانجذاب ال: ه مثل ــــ و يكون مصدرها داخل الفرد نفسموضوع ما ،

 أو الشعور أن ء لحب االستطالع لديه،ع و رغبته الذاتية في دراسته ، إرضاوـــالموض

ن تعلم ذلك الموضوع يمكنه من تنمية الكفايات أالموضوع مبهج أو سار له و اعتقاده ب

  .  منه اه متمكنـــالتي تجعل

  : و من خصائص الموضوع الذي يثير و يوجه تلك لدوافع الداخلية 

  .ه ارتباط الموضوع بحاجات المتعلم و ميوله و اتجاهاته و قيم -

  .آون الموضوع ذا صلة و أهمية بحياة الفرد و بقدرته على حل مشكالته  -

   ) .116، ص 2000محمد الطيب سعداني ،  .( وضوح الموضوع -

  

 و هي آما يدل مسماها تعبر عن قوة محرآة و موجهة للتعلم : الدوافع الخارجية – 2

  : هذه البواعث  أي تكون بواعثه خارجية و من أبرزد ،تستثار من خارج الفر

المكافئات : ا فالفرد يكون مدفوعا للتعلم للحصول على مكافأة و من أنواعه:  المكافئات –أ 

  . المدح و الثناء ، الدرجات ، التقدير ،... ) النقود ، الجوائز ( المادية 

فالفرد يكون مدفوعا للتعلم بهدف الحصول على شهادة :  التقدم الدراسي و المهني –ب 

 و تمكنه من الحصول على مهنة  مواصلة التعلم في مراحل تعليمه ، تمكنه مندراسية

  .يكسب منها عيشه 

  .فالفرد يكون مدفوعا للتعلم رغبة منه في منافسة اآلخرين و التفوق عليهم :  التنافس –ج 

  

 الفرد يحفز للتعلم رغبة منه في الوصول إلى مستوى : الدافع الحاجة إلى االنجاز – 3

 المدرسية التي فيها نوع األنشطةمال و المهام و األعن النجاح و التميز في انجاز معين م

   ( A – Lieury & F – Fenouillet , 1996 , p 28 ). من التحدي 

       يتضح مما سبق أن وراء سلوك الفرد دوافع عدة ، منها ما هــي وراثيـــة 

لمحيطة بالفرد ، و منها ما هي ذاتية نابعة فطـــــــرية ، و منها ما هي مكتسبة من البيئة ا

  .من الفرد نفسه 
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  : النظريات المفسرة للدافعية - 5
تثير مسألة طبيعة الدافعية و نظرياتها جدال آبيرا بين علماء النفس و هم يواجهون في     

ر اـــــــاء و االبتكــــد بعض المفاهيم السيكولوجية آالذآــــهذا الصدد صعوبات في تحدي

ف باختالف ــــعدد من النظريات حيث تختلـــــ و قد قام هؤالء العلماء بـــية،أو الشخص

يها  ــون إلــــــان و للسلوك اإلنساني و باختالف مبادئ المدارس التي ينتمـــنظرتهم لإلنس

  :و من أبرز هذه النظريات 

  

  : النظرية االرتباطية –  1 – 5
       تعلم السلوك و ذلك عن طريق سياقات االشتراطتقوم هذه النظرية على أساس    

شتراطي اال ) . ( 1920االشتراطي الكالسيكي لواطسن و بافلوف ( التي تتمثل في 

   و يعد ثروندايك ، ) 1965تعلم االجتماعي لباندورا ال(  و ، ) 1938اإلجرائي لسكينر 

 قام بمبدأ المحاولة و الخطأ  و،أوائل العلماء الذين تناولوا مسألة التعلم تجريبيا من

يؤدي  حيث ،  Law  Of  Effect و فسر هذا التعلم بقانون األثر ــــم للتعل اســـآأس

نب ـــــباع و تجــالقانون يشير البحث عن اإلش لهذا  و طبقااإلشباع إلى ضعف االستجابة ،

  .ة في ضوء مثير معين أو االنزعاج إلى الدوافع الكافية وراء تعلم استجابات معين مــــاألل

   ) .   207 ص  ،1998عبد الحميد نشواتي ، ( 

  

  : النظرية اإلنسانية –  2 – 5
ــــق  آتحقيـــا ،تقوم هذه النظرية على أن سلوك اإلنسان موجه نحو تحقيق غايات علي   

  آما تقوم هذه النظرية بتفسير، و تحقيق االعتبار للذات عن طريق دافع االنجاز الذات ،

 آما أآثر من عالقتها بدراسات التعلم ،الدافعية عن طريق عالقتها بدراسات الشخصية 

رية ـــذه النظـــاهيم هــــم مفـــب معظـــ و تنســاطية ،ظرية االرتبـــ للنةبـ بالنساألمرهو 

الذي يفترض االفتراض القائل بإمكانية تفسير  ) Maslow , 1970( ى ماسلو ـــإل

  زــــــز و التعزيــ آالحاف،م االرتباطين أو السلوآيينــسانية جميعا بداللة مفاهيالدافعية اإلن

ات ـــوترى هذه النظرية أن بعض أشكال السلوك اإلنساني تكون مدفوعة بإشباع حاج

واهر الخارجية و إنما تتمثل في ـــ و أن دوافع أداء الفرد ال تكمن في الظــنة،بيولوجية معي
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 فالفرد غير المدفوع ال بهدف تحقيق ذاته ،... ء و التعلم لألدا) الذاتية ( ة ـــحاجاته الداخلي

  .تكن له الفرصة إلشباع حاجاته الذاتية و تحقيقها في األداء و التعلم 

و يفترض ماسلو أن الدافعية اإلنسانية تنمو على نحو هرمي النجاز حاجات ذات    

هذه الحاجات ال تتبدى في سلوك الفرد إال  غير أن يق الذات ،مستوى مرتفع آحاجات تحق

 بعد إشباع

 لذلك يصنف ماسلو حاجات جات الدنيا آالحاجات البيولوجية ، و الحاجات األمنية ،الحا

   .الفرد على نحو هرمي و يحددها بسبعة أنواع

  : الحاجات الفسيولوجية – 1 

 نظرية ماسلو في ي الذي تنطلق منهــــتعتبر الحاجات الفسيولوجية المحور الرئيس

ء الفرد و آذلك  حيث أن إشباع هذه الحاجات يعتبر ضروريا للحفاظ على بقاــــعية ،الداف

 يشترك ولوجية بكونها حاجات فطرية عامة ، و تتسم الحاجات الفيسيللحفاظ على نوعه ،

 ألنها حاجات م ،في الحاجة إليها جميع األفراد باختالف بيئتهم و أجناسهم و أعماره

  .وية مرتبطة بشروط خاصة تتعلق بجسم الكائن الحي و الحفاظ على توازنه عض

ة ــــــاء و النوم و الراحـــــــى الغذاء و المـــــو يمكن حصر تلك الحاجات بالحاجة إل    

 و تعتبر تلك الحاجات من أآثر ن و الملبس ،س و الهواء و الحرارة و السكــــــو الجن

 فعندما يحرم الفرد منها تصبح آل حاجاته األخرى و آأنها  قوة ،ــــا والحاجات إلحاح

  .غير موجودة 

بقى آذلك حتى فالشخص الجائع ستتجه آل دوافعه للبحث عن الطعام و الحصول عليه و ي

 و عندما تشبع حاجة الطعام ستختفي الحاجة و ينعدم تأثيرها على يجد الطعام و يأآل ،

 و لكن بقوة ىي ستحل المرتبة األولــــــات أخرى التعد ذلك حاجــالسلوك و ستظهر ب

 و هكذا فكلما تسنى للفرد إشباع حاجة معينة فإنها ستهمل و تختفي و سيظهر ــــل ،أق

 اع الفرد لحاجاته العضوية سيحررهـــــ و هذا يعني أن إشب ،ىغيرها من حاجاته األخر

 سلوآه و ستمنح الفرصة لحاجات رتها و تأثيرها على دوافعه و بالتالي علىـــمن سيط

 .أخرى 
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  : حاجات األمن – 2

ن و الطمأنينة و في تجنب ـــــتشير هذه الحاجات إلى رغبة الفرد في السالمة و األم

 من قد تولد لديه نزعة إلىاأل و حاجة اإلنسان إلى ــــق و االضطراب و الخوف ،القل

األمن النفسي للفرد من شعوره بأنه قادر  و يتوفر ة الجهد ،االدخار مما يؤدي إلى مضاعف

ألسرة و األصدقاء و زمالء على البقاء على عالقات مشبعة و متزنة مع الناس آأفراد ا

من ال يستطيع أن يستجيب للمواقف التي تنطوي األ والفرد الذي يفتقد إلى الشعور بالعمل ،

ن ــــــماألوف و عدم  بل يستجيب لها مدفوعا بما يشعر من مخاــر ،على شيء من الخط

   ) .101 ، ص 2006، علي أحمد عبد الرحمان (  .و بالتالي يكون سلوآه قسريا 

  : حاجات حب االنتماء – 3

 و تنطوي على رغبة في جات أحيانا بالحاجات االجتماعية ،و يطلق على هذه الحا    

مجموعات الهامة  و الدإنشاء عالقات وجدانية و عاطفية مع اآلخرين بعامة و مع األفرا

انيه الفرد لدى غياب ــ و تتبدى هذه الحاجات في الشعور الذي يعفرد بخاصة ،في حياة ال

حياة ـــ و يعتقد ماسلو أن مساهمة الفرد في الأو أحبابه أو المقربين لديه ، دقائهـــأص

االت ـــاالجتماعية محددة أو مدفوعة بحاجاته للحب و االنتماء و التواد و التعاطف و إن ح

  .العصيان أو التمرد خاصة عند الشباب قد تنجم من عدم إشباع مثل هذه الحاجات 

  : حاجات التقدير و احترام الذات – 4

تعكس تلك الحاجات رغبة الفرد في احترام الذات أو النفس و احترام الغير له بصورة     

 رغبة الفرد في  إن هذه الحاجة تظهرآذلك برغبته في احترامه لآلخرين ،مستمرة و 

ية ــــــرين بتلك األهمـــ و من ثم انتزاع اعتراف اآلخميته و قيمته لآلخرين ،الشعور بأه

و القيمة بحيث يرونه آذلك و يقرون له بذلك فيمنحونه االحترام و التقدير و لكن البد أن 

لتي تعكس  و ارات العقلية التي يمتلكها الشخص ،يستند ذلك االحترام و التقدير على القد

د على احترام اآلخرين إمكانياته و قدراته على االنجاز و العمل فهي السبيل لحصول الفر

  . و التمنيات م و بدونها تصبح رغباته من باب األحالو تقديرهم ،

 :و يمكن أن تصنف هذه الحاجات إلى نوعين 
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عور بالكفاءة  الشحاجات الفرد إلى احترام الذات ، و الثقة بالنفس ،:  لالنوع األو

  . الشعور بأنه شخصية فذة فريدة و امتالك القوة و الحرية و االستقالل ــية ،الشخص

ز ـــرآـــــمـــى الـــــــول علـــــي الحصـــــــرد فــــمن حاجات الفــــيتض: النوع الثاني 

قدير ـــو تة منه في آسب احترام ــ و السمعة الطيبة رغب،بار ـــ و االعتـــــة ،و الهيب

 أي  يرغب في الوصول إلى مرآز مرموق ، فالفردــذلك ،ترافهم بـــه و اعــاآلخرين لذات

 و يعتبر قبول أعضاء الجماعة لعضوية الفرد كانة عالية في البناء االجتماعي ،ى مــعل

 لذلك يسعى الفرد إلى تحقيق مكانة مرموقة و ذلك باحتالل مرآز قيادي ــــحة ،بمثابة من

     ) .102 ، ص 2006علي أحمد عبد الرحمان ، (  .خل الجماعة دا

  : حاجات تحقيق الذات - 5

يقصد ماسلو بتحقيق الذات االستثمار األمثل لطاقات و إمكانيات الفرد و السلوك     

 فالشخص الذي حقق ذاته يحس ، آما هي حقيقته ال آما يريد اآلخرين ،بصورة عفوية

 وال يعني ، على معتقدات ثابتة يؤمن بها ابثقة بنفسه و السير بناء و ،بتقبله لذاته آما هي

 و إنما يسايرها إذا ،ذلك أن من حقق ذاته يخالف األنماط االجتماعية أو العرف السائدة 

  .خالفت ما لديه من مبادئ 

  : حاجات المعرفة و الفهم – 6

 و تظهر واضحة في تشير هذه الحاجات إلى الرغبة المستمرة في الفهم و المعرفة   

النشاطات االستطالعية و االستكشافية و في البحث عن المزيد من المعرفة و الحصول 

 و يرى ماسلو أن حاجات الفهم و المعرفة هي أآثر على أآبر قدر ممكن من المعلومات ،

 فعندما تكون هذه الحاجات قوية فسيرافقها وضوحا عند بعض األفراد عن غيرهم ،

ي ـــــث فـــمارسة المنهجية القائمة على التحليل و التنظيم و البحالرغبة في الم

 يـمن الحاجات دورا حيويا في السلوك  األآاديم    و يلعب هذا النوعـــــات ،العالق

 ألن عملية استثارها و تعزيزها تمكن من اآتساب المعرفة و أصول التفكير لألفراد ،

  .ة العلمي اعتمادا على دوافع ذاتية داخلي

  : الحاجات الجمالية – 7

 و تتجلى لدى بعض األفراد في ة على الرغبة في القيم الجمالية ،تدل الحاجات الجمالي   

موضوعات ي الـــــــواء فــــــإقبالهم أو تفضيلهم للترتيب و النظام و االنساق و الكمال س
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حة التي تسود ـــقبي و آذلك في نزعتهم إلى تجنب األوضاع الأو األوضاع أو النشاطات ،

 و على الرغم من اعتراف ماسلو بصعوبة فهم طبيعة ـــى و عدم التناسق ،فيها الفوض

زع ــــالحاجات الجمالية إال أنه يعتقد أن الفرد السوي الذي يتمتع بصحة نفسية سليمة ين

   .ان طفال أم راشدا ــواء آــــــه ســـــال بطبيعتــــإلى البحث عن الجم
   ) .103 ص  ،2006 ، انـــحمد عبد الرحمعلي أ( 

  

  : النظرية المعرفية –  3 – 5
 و الجوهري من المنظور المعرفي يرآز على ضرورة لفت النظر إلى الهدف األساسي    

لهدف من التعلم بالنسبة  آما يحث أيضا على أهمية االتحصيل و التعلم ، و هو الحفظ ،

  . أن المعرفة هي قبل آل شيء  و ضرورة تقبل الفكرة و هيللتلميذ ،

 , Albert Bandura , Marty Covington , Carol Dweckأعمال الباحثين 

Jackie Eccles , Susan Harter ,Hazel Markus . , م ـــكرة و فهــــأخذتهم الف

  ـــــــوره و شعــــاته ،عـــ و توق، و انتصاراته ـن و االقتناع بأن أهداف الفرد ،ول اليقيــح

 آما يؤآدون على أهمية و نتائجه الدراسية ، آلها عوامل تؤثر في دافعيته و إحساسه ،

قاربة ـــ المالسند االجتماعي ،: ة في التأثير على دافعية التعلم ، مثل العوامل الخارجي

 آما أن للعوامل حترام و التشجيع من طرف اآلخرين ، اال،) الحنان و العطف ( ـــية النفس

 ... تأثير على الدافعية للتعلم آحب االستطالع و الرغبة الذاتية للدراسة الداخلية
( Barbara . L . Mccombs . James . E . Pope . 2000 . P 24 – 25 ).  

  

Dweck ( 1986   حيث بين أن  لتعلم و أهداف النتائج القياسية ،ميز بين أهداف ا 

 في قيمة أو نشاط الوظيفة المعرفية او يتحكمذ الذين يسعون إلى أهداف التعلم ،التالمي

 انه إذن ـــمية آفاءتهم ، و تنـــيل و تحسين تعلمهم ،هم بكسب أو نـــالجديدة التي تسمح ل

ءة و هي  و يتمنون النهوض بالتحدي لنيل الكفا الصعب الجديد ،بحث عن العمل أو الواج

 انه يعني ببساطة بالنسبة له التعلم األشياء الجديدة ، و الرسوب ليس له اهتمام عندهم ،

  على عكس التالميذ الذين  إستراتيجية أآثر فعالية للتعلم ،آجهد إضافي أوجب من أجل

ات ــــــــة الغايـــ يتصفون بالسعي وراء متابعلى الحصول على النتائج القياسية ،يسعون إ
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و ذلك من أجل ) العالمات (  آنيل أحسن النقاط  األهداف من االعتراف االجتماعي ،و

 يتمنون قبل آل شيء نيل تقييم ،) السعر ( ،أو  لنيل الثمن أو   )  ذاألستا( إعجاب معلمهم 

مناسب لدافعيهم و ذلك من أجل الحصول على حكم أو قوة التمييز و بصيرة ايجابية من 

  .طرف المعلم 

  آيف يدفع التلميذ للتعلم في علم النفس المعرفي ؟ 

  : األهداف – 1

  .ب أن نعرف التلميذ بالنشاطات التي له عالقة بأهداف التعلم يج  -

  .نعرف التلميذ بأخطائه   -

  .مساعدة التلميذ الذي لديه دافعية للتعلم و التلميذ الذي ليس لديه دافعي التعلم   -

  :  الذآاء – 2

  .مناقشة أو مجادلة التلميذ لمعرفة آفاءته و قدراته العلمية   -

  :  القيمة - 3

 وإحساس التلميذ بقيمة المهمة  المدرسي ،لفت النظر إلى القيمة من العمل أو الواجب  -

  . التي أنسبت إليه 

  :  التشدد أو الصرامة – 4

  . استعالم بالتالميذ بصرامة العمل   -

يسمح له بمعرفة أين " جدول عن وضعيته الدراسية " يطلب من التلميذ أن يخصص   -

  .هو من تعلمه 

ت  ـــــر الوقــ تسيي،التخطيط ( المناسب للتنظيم " آراس الواجبات و الدروس " توقع   -

       ... ) .مراقبة دروسه 

  . تنبيه التالميذ بالوقت المكرس لتنفيذ أعمالهم   -

  .مساعدة التالميذ على التنبؤ بالعقبات التي تضايق بلوغ أهدافهم الدراسية   -

  : اإلستراتيجية – 5

  .تلميذ على اآتشاف المناهج و أساليب و استيراتيجية الفعالة لبلوغ الهدف مساعدة ال  -
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ناسبة ـــشروط المـــو ال) أي التي تحتاج إلى حل ( عارف الكامنة ـــتقديم للتالميذ الم  -

               .ا عليها دو و ليس فقط المعارف الظاهرية التي تعو،لذلك

   ( Pierre Vianin , 2006 , P91 -92 )           

  

  : مفهوم الدافعية لالنجاز - 6
جاز ـــــــة لالنــــــلقد تناول العديد من المفكرين و الباحثين موضوع الدافعي   

  . و سنحاول عرض التعاريف التي قدمها هؤالء لمفهوم الدافعية لالنجاز ـــــة ،بالدراس

ـــرد للتغلب على بة أو ميل الفـــجة لالنجاز بأنها تشير إلى رغعرف موراي الحا    

 و ممارسة القوى و الكفاح أو المجاهدة ألداء المهام الصعبة بشكل جيد و بسرعة العقبات ،

 و تقدير الفرد لذاته من خالل لما أمكن ذلك و منافسته لآلخرين ، و التفوق عليهم ،آ

 و قد أشار موراي إلى أن الحاجة ح لما لديه من قدرات و إمكانيات ،االستغالل الناج

 و قد افترض أنها تندرج تحت  ،Will To Powerلالنجاز قد أعطيت اسم إرادة القوى 

 هذا ما يظهر من خالل التعريف الذي  و أشمل و هي الحاجة إلى التفوق ،حاجة آبرى

 ميل الفرد للتغلب على العقبات و ممارسة رغبة أو" قدمه حول الدافعية لالنجاز حيث قال 

  ." القوى و الكفاح ألداء المهام الصعبة بشكل جيد و بسرعة ما أمكن 

فع   فقد واصل في نفس منحنى موراي لكنه استخدم الداMac Lellandأما ماآليالند    

نتقال  حيث قدم بذلك إسهامات بالغة األهمية من خالل االلالنجاز بدال الحاجة لالنجاز ،

" و قد عرف الدافع لالنجاز . من تصور محدد بالحاجة إلى تصور وجداني محدد بالتوقع 

استعداد ثابت نسبيا في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد و مثابرته في سبيل  بأنه يشير إلى

 و ذلك في المواقف التي تتضمن تقييم ،تحقيق و بلوغ نجاح يترتب عليه نوع من اإلرضاء

   . )89 ص لطيف محمد خليفة ،عبد ال(  " .توى محدد من االمتياز األداء في مس

حالة داخلية ترتبط بمشاعر " أما رجاء محمود أبو عالم فتعرف الدافع لالنجاز بأنه      

الفرد و توجه نشاطه نحو التخطيط للعمل و تنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى محدد من 

  . )269 ص  ،1986 محمود أبو عالم ، رجاء( " التفوق يؤمن به و يعتقد به 

و يتفق نبيل محمود الفحل مع هذا التعريف حيث يضيف إلى أن التفوق و االمتياز    

 حيث من ،خاصية تميز شخصية األفراد الذين يتميزون بمستوى عال من الدافعية لالنجاز
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دافعية  "  حيث يقولوراء البحث عن األشياء الراقية  ،طبيعة هؤالء األفراد السعي 

االنجاز هي السعي اتجاه الوصول إلى مستوى من التفوق و االمتياز و هذه النزعة تمثل 

 أو اإلتيان بأشياء بر الرغبة في التفوق و االمتياز ، و تعتدافعية االنجاز ، مكونا أساسيا في

لشخصية األشخاص ذوي المستوى المرتفع في مميزة  خاصية ،جديدة ذات مستوى راق

   . )79 ص  ،1999 الفحل  ، نبيل محمد( " ة لالنجاز الدافعي

  :نستخلص من هذه التعاريف أن الدافعية لالنجاز مفهوم يشير إلى     

 و المثابرة  نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة ، و السعياستعداد الفرد لتحمل المسؤولية ،

زمن و التخطيط للتغلب على العقبات و المشكالت التي تواجهه و الشعور بأهمية ال

 بغية الوصول إلى النجاح و التفوق و منافسة اآلخرين في ضوء مستوى معين  ،للمستقبل

  .  لالمتياز المحدد وفق معياره الخاص أو المعايير االجتماعية 

 

  : النظريات المفسرة للدافع لالنجاز - 7
 في –ات االنجاز النظريات النفسية المستخدمة في تفسير السلوك في سياقلقد تحولت      

 من الترآيز على السلوك الجدير بالمالحظة –ثالثة عقود األخيرة من القرن العشرين 

للترآيز على المتغيرات النفسية ، مثل المعتقدات و القيم و األهداف ، التي يمكن أن يستدل 

  .عليها من السلوك ، لكن ال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة 

  :و أهم تلك النظريات 

  : النظرية المعرفية االجتماعية – 1 – 7
النظرية المعرفية االجتماعية آتطوير  ( Bandura , 1977 – 1986 )  اقترح باندورا 

  اإلجرائي ، حيث يفترض أن المعارف تتوسط تأثيرات البيئة على سلوكطلنظرية االشترا

الناس على الفرد ، و تتمثل هذه التأثيرات المعرفية على السلوك البشري في أحكام 

استطاعتهم و قدراتهم انجاز أهداف معينة تتبلور في أداء مــــهام محـــددة في مــــجال 

بفعالية الذات ، و ترتبط هذه األحكام بمفهوم  ) 1986( معين، يصطلح عليه باندورا 

  ) .هل أستطيع النجاح في هذه المهمة : بمعنى ( الكفاية التي هي توقعات النجاح 

 يعض الدليل على أن فعالية الذات ربما تكون منبئا قويا جدا لألداء األآاديم   و يوجد ب

عن قدرة المدرآات العامة على التنبؤ بالكفاية األآاديمية ، و لقد أوضح باندورا وجود 
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:  ، هي ةمصادر رئيسية للمعلومات عن أحكام فعالية الذات في المواقف األآاديمي أربعة

  .، و الخبرة البديلة ، و اإلقناع اللفظي ، و التنبيه الفسيولوجي ) ية الواقع( الخبرة الفعلية 

    فتعتبر الخبرة الفعلية مصدرا هاما للمعلومات ، فتزيد النجاحات الماضية من تقييم 

الفعالية ، و تقلل اإلخفاقات الماضية من هذا التقييم  ، و تشتمل أحكام فعالية الذات على 

يرات المعتقدات السابقـــة و التوقعات و صعوبة المهمة و آمية استنتاجات خاضعة لتأثــ

  .الجهد المبذول و آمية المساعدة الخارجية و عوامل أخرى 

   و بالنسبة لتأثير الخبرات البديلة على مدرآات فعالية الذات ، فقد يقتنع األطفال أحيانا 

 يقوم بهذه المهمة ، و لهذه بأنهم قادرين على أداء المهمة بعد مشاهدة طفل في نفس عمرهم

  .الخبرات البديلة تأثير آبير عندما يكون لدى األفراد خبرة شخصية قليلة بالمهمة 

   إال أن اإلقناع اللفظي أقل تأثيرا من الخبرات الفعلية و البديلة في أحكام فعـــــاليــة 

ية ، لكن التشجيع من الذات ، و قد ال يكون مؤثرا إال إذا آان حقيقيا و مدعما بخبرة حقيق

الممكن أن يدعم ثقة الطفل بذاته ألداء مهمة معينة ، و خاصة عندما يكــــون مــن شخص 

  .موثــوق فيه 

   أما عن التنبيه و االستثارة الفيسيولوجية ، فأحيانا بتصبب الطفل عرقا أو يزداد عدد 

رت حالة القلق سلبا على ضربات قلبه عندما يكون بصدد اختبار في الحساب مثال،  فاذا أث

أدائه في الماضي ، فمن المحتمل أن يفقد ثقته في قدرته على أدائه الحقا ، و عليه فان 

انخفاض تقدير فعالية الذات يمكن أن يزيد من قلقه ، و بناءا على ذلك يتدخل في قدرته 

   ) .69 ص  ،2003محمد زايد ،  نبيل( . على الفهم 

  :ا تكوين معرفي و له مصدران    إن الدافعية عند باندور

 تمثيل النتائج المستقبلية يستطيع أن يولد الدوافع الحالية للسلوك، أي أن توقع :األول 

السلوك المستقبلي يدفع الفرد ألن يسلك سلوآه المفترض، و يحدث ذلك من خالل مالحظة 

  .نتائج أنماط سلوآنا الحالي 

ويات األداء المرغوب فبه، أي أن إدراك  تحديد المرامي و األهداف أو مست:الثاني 

سلوآنا على نحو مباشر و التفكير فيه و الحكم عليه يزودنا ببواعث ذاتية على المثابرة في 

   . )174 ص  ،2003ر آامل أحمد ، سهي( ) . في صورة أهداف ( تحقيق مستويات تحديدها 
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على فعالية الذات في تحديد      نستنتج مما سبق أن النظرية المعرفية االجتماعية ترآز 

السلوك ،حيث تتدخل عدة عوامل بإمكانها أن تؤثر إيجابا أو سلبا على أداء الفرد و منه 

على نتائجـه و من بينها ، نجاح الفرد أو رسوبه في الماضــي قد يؤثر على سلوآه في 

ما أن التلميذ الحاضـــر ، آما أن الخبرة البديلة ، القلق و التوتر يؤثران  على سلوآه، آ

  .يحتاج إلى التشجيع من طرف اآلخرين و ذلك لتدعيم ثقته بنفسه 

  

    :Rotter نظرية التعلم االجتماعي لروتر – 2 – 7
من مدخل نظرية التعزيز فيقول أن معتقدات الفرد عن ما يجلب له يبني روتر نظريته     

 تكرار السلوك ، فان لم  هي التي تزيد من– و ليس المكافآت في حد ذاتها –المكافآت 

يدرك الفرد أن ما حصل عليه من مكافآت نتج عن أنماط معينة في سماتهم الشخصيـــــة 

  .أو سلوآـاتهم ، فان هذه المكافآت لن تؤثر على سلوآياتهم في المستقبل 

    و يفترض روتر مثل أتكنسون  أن توقع المعززات و قيمتها هي التي تحـــدد 

 مع ذلك فقد فسر القيمة بشكل  أوسع من تفسير اتكنسون لها ، فترتبط قيمة السلـــــوك ، و

روتر ليس فقط باحتمالية النجاح ، و لكن أيضا بحاجــــات الفــــــــرد  التعزيز في نظرية

و بارتباطها بالمعززات أخرى ، فالتقدير المرتفع لتلميذ  الثانوية في مادة األحياء قد يكون 

ديه إذا آان يأمل أن يكون طبيبا ألنه يرتبط بمعزز أخر و هو أن يلتحق له قيمة آبيرة ل

بكلــية الطب ، فتتحدد محـــاولة التلمـــيذ و جهده في دراسة األحياء بتوقعه بان العمل 

الجاد يؤدي الى تعزيز القيم ، فتعتمد التوقعات على االدراك الذاتي الحتمالية تعـزيز 

شاعة مثال بان المدارس يتحيز  ضد البنات فال يعطيهم تقديرا السلــــوك، فعندما تسرى إ

و بالتالي على سلوآياتهن ، و حتى لو ,  توقعتهن ىمرتفعا أبدا ، فان ذلك يمكن أن يؤثر عل

 .آانت اإلشاعة غير صحيحة 
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   و تتحدد التوقعات في موقف معين ليس فقط من خالل المعتقدات في التعزيز في ذلك 

بل أيضا في المواقف األخرى المشابهة ، و يشير روتر إلى أن األفراد يعممون الموقف، 

المعـتقدات بالنظر إلى توافق التعزيز آــــما هو الحال في مصدر الضبط، سواء الداخـــلي 

  .أو الخارجي 

التي ) مصدر ضبط داخلي أم خارجي (       فقد اعتمد روتر بمعتقدات األفراد باألسباب 

نيل أو عدم نيل المكافأة ، و يكون التالميذ أآثر احتمالية لتكوين ضبط خارجي في أهلتهم ل

غير مرتبطة مبـــاشرة بالمهــــــارة ) التقديرات مثال ( المواقف التي تكون فيها المكافآت 

أو األداء ، و ينطبق ذلك في حالة ما إذا آانت االختبارات سهلة جدا أو صعبة جدا بحيث 

 األداء المختلفة إلى الحصول على نفس المكافآت، أو أن تمنح مكافآت تؤدي مستويات

مختلفة لنفس المستوى من األداء ، و سوف يدرك التالميذ في هذه الحالة إن تلك المكافآت 

  .غير مرتبطة بأدائهم 

    أيضا يحضر التالميذ لكل فصل دراسي جديد بأنظمة معتقداتهم المعممة التي نمت 

 خبراته الماضية في مواقف االنجاز، فمن تكررت لديهم خبرة الفشل من لديهم من خالل

التالميذ بصرف النظر عما بذلوه من جهد ينموا لديهم اعتقاد بأن لنجاح ال يتوافق مع 

الجهد ، ربما ينطوي هذا على االعتقاد المعمم على معلومات متناقضة، و إذا تكونت تلك 

  .المعتقدات  فمن الصعب أن تتغير 

إن  نظرية التعلم االجتماعي تبين أن أداء الفرد يتحدد حسب قيمة المعززات الموجهة      

إليه ، و آذلك حسب معتقداته ، فان هـــــذه األخـــــيرة تؤثر في أدائه و ذلك حسب مدى 

   ) .71 ، ص2003نبيل محمد زايد ، ( . فهـــــمه لها 

  

  : نظرية العزو لفاينر - 3 – 7
" النفس االجتماعي األلماني هيدرلفية األساسية لنظرية العزو إلى عالم ترجع الخ   

Heider " إذ يرى أن اإلنسان ليس مستجيبا ألحداث آما هو الحال في النظريات 

السلوآية ، و إنما   مفكر في سبب حدوثها ، و أن سلوك الفرد هو الذي يؤثر على سلوآه 

أن األفراد يقومون بالعزو " هيدر " ، و يفترض القادم ، و ليس النتيجة التي يحصل عليها

ألسباب النجاح أو الفشل عندهم ، و هو عبارة عن محاولة لربط السلــــوك بالظـــــروف 
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أو العوامل التي أدت إليه ، إذن إدراك الفرد للسبب يساعده على السيطرة على ذلك الجزء 

 حتى و لو لم تكن –ول أسباب نتائجهم أن معتقدات األفراد ح" هيدر " من البيئة ، و يعتقد 

 يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تفسير توقعاتهم ، و أشار إلى أن األفراد –حقيقية 

مثل الحظ و عصوية العمـــل ، أو إلـــى ) البيئة (  إلى عوامل خارجية بيرجعون األسبا

  . مثل الجهــد و القدرة ) تتعلق بهم ( عوامــل داخلية 

أن نظرية العزو تعتبر تقنية و أحكام لمفهوم مصدر الضبط عند روتر ، و تعكس      إال 

ابتعاد عن نظرية التعلم االجتماعي ، حيث يفترض علماء نظرية العزو أن البشر يدفعوا 

  .أساسا  لفهم و معرفة من حولهم ، من أجل تحقيق إتقان معرفي للبناء ألسببي للبيئة 

ألفراد يبحثون بصورة طــــبيعية عن فهم لماذا تحدث     فيفترض علماء العزو أن ا

األحــــداث ، و بصفة خاصة عندما تكون المخرجات هامة أو غير متوقعة ، فالتلميذ الذي 

يتوقع أن يؤدي بشكل جيد ، لكنه أدى بشكل رديء على اختبار سوف يحاول اإلجابة على 

ن نظرية العزو تقلب مصدر الضبط السؤال لماذا فشلت في ذلك االختبار ؟  و معنى ذلك أ

رأسا على عقب ، فبينما يدرس علماء مصدر الضبط توقعات األفراد المرتبطة باألحداث 

المستقبلية، يدرس علماء العزو مدرآات سبب األحداث التي حدثت بالفعل، توصف 

 ، و تشتمل المخرجات في سياقات االنجاز ةمدرآات أسباب المخرجات بالعزوات السببي

: أآثر عزوات  مخرجــات  شــيوعا هـي  ى األداء في المهام أو االختبارات، أنعل

لقد آان أدائــي سيئا ألنني " ، " لقد آــان أدائي جيدا بســبب براعــتي " بمعنى ( القــدرة 

، هذا و يمكن  أن توجد " ) ذاآرت أو لم استذآر " بمعنى ( ، و المجهـــود " ) غبــي 

آان شرح الدرس " ، " آانت المهمة سهلة " ، " آنت محظوظا " ل عزوات أخرى  مث

آنت " لم أآن في حالة جيدة ، " ، " ساعدني صديقي أو والدي في اإلعداد " ، " سيئا 

، و هكذا، لكن تلك العزوات األخيرة أقل شيوعا ، تميز بين األسباب " متعبا أو جائعا 

   ) .71 ، ص 2003يل محمد زايد ، نب ( .المدرآة للفرد عن غيره بدرجة آبيرة 

    يزعم فاينر أن العزوات ذات األسباب المحددة أقل أهمية في تقرير سلوك االنجاز من 

للعزوات ، تمثل األبعاد السببية التي وصفها أحكام ) التي تفهم ضمنيا ( األبعاد األساسية 

 تـــم إدراك السبب لبعد مصدر الضبط الداخلي و الخارجي ، فقد الحظ فاينر أنه سواء

على أنه داخـــلي أو خارجي ، فان ذلك ال يروي القصة بأآملها ، خاصة إذا آان الهدف 
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هو التنبؤ بالســلوك في مواقــــف االنجـــاز ، فمثال ، ادعــى فاينر أن عزوات المجــهـود 

معظم األفراد فيرى , و القــــدرة و آالهمـــا داخلـــي ، عالجهما روتر على نحو متكافئ 

أن المجهود يتم ضبطه من جانب الفرد ، بينما ال يرون ذلك بالنسبة للقدرة ، و تدرك آذلك 

القدرة بصفة عامة على أنها سبب ثابت نسبيا، بينما يختلف المجهـــود حســـب الموقـــــف  

نظر إلى  يميز فاينر بين األسباب الداخلية المختلفة لمخرجات االنجاز بالكو بناء على ذل

ثباتها أو إمكانية ضبطها ، ان أبعاد الثبـــات و الضبط التي أضافها فاينر إلى البعد الداخلي 

و الخارجي األصلي لروتر تسمح بكم أآبر من التنبؤات السلوآية المحددة من المعتقدات 

   ) .71 ، ص 2003 نبيل محمد زايد ، .حول سبب التعزيز 

 روتر للضبط الداخلي و الخارجي ليصبح ثالثة أبعاد    و هكذا لقد طور فاينر مقترح

و الضبط ، و آما جاء في " االستقرار " و الثبات " الموضع " المصدر : منفصلة هي 

إلى مصدر السبب ، الذي يعبر عما إذا آانت " الموضع " نظرية روتر ، يشير المصدر 

تغير خارجـــي أو مع م) داخلي ( المخرجات تتوافق مع خصائص أو سلوك الفرد 

أخـــــر ، و يميز بين االستقرار بين األسبـــــــــاب علـــى أســـــــــاس ديمـومتــــــــــها 

أو استمراريتها ، فالقدرة آمثال تعتبر ثابتـــــــة نسبيــــــــا عبر الزمــــــن ، بينمـا 

  .  لحظة المجهود ، و الحظ ، أو الحالة الميزاجية يمكن أن تتغير في أية

و يهتم بعد الضبط بدرجة تحكم الفرد في السبب ، فنحن نستطيع أن نتحكم في مقدار 

  .المجهود الذي نبذله بينما من المفترض أننا ال نتحكم في حظوظنا 

   األبعاد السابقة تعد ذات أهمية في فهم ردود األفعال االنفعالية للفخر أو الخجل من 

لفرد بالفخر أآبر عندما يعزو النجاح ألسباب داخلية أآثر من النجـــاح أو الفشل ، فيشعر ا

عزوها إلى أشياء خارجية ، و آذلك عزو الفشل إلى أسباب غير مستقرة و مضبوطة 

يؤدي إلى توقعات عالية للنجاح المستقبلي أآثر من عزوها  إلى أسباب مستقرة و غير 

ستخدمها األفراد لتوضيح نجاحهم مضبوطة ، و أبعد من  ذلك ، فان أنماط األسباب التي ي

  .أو فشلهم تعتبر ذات أهمية آبرى في تفسير سلوآهم االنجازي 

     

      يتضح مما سبق أن نظرية العزو تهتم بكيفية إدراك الشخص ألسباب سلوآه و سلوك 

اآلخرين ، و ذلك ألن األفراد ال يعزون السببية للفاعل فقط ، و لكن أيضا للبيئة ، حيث ال 
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تفي الفرد باالستجابة فقط لألحداث ، بل هو بحاجة إلى تكوين فهم متسق و مترابط عن يك

العلم المحيط به ، و حاجة للتحكم و السيطرة على البــــيئة و التنبؤ بـــكل ما هو محــــيط 

   ) .72 ، ص 2003نبيل محمد زايد ن (  .به ، و بكيفية التنبؤ بسلوآه مستقبال 

  

    :تقرير الذاتي  نظرية ال– 4 – 7

  تؤآد هذه النظرية للدافعية الداخلية على االستقالل الذاتي ، و لقد اتفق علماء الدافعية 

  Deci & Ryanو ريـــان  يـــــــــ و ديس،  Decharmsدوشــــــارم : لالنجاز أمثال 

كفاية تزيد و غيــــرهم ، على أن األفراد يدفعوا داخليا لتنمية آفايتهم ، و أن مشاعر ال

االهتـــمام الداخلي باألنـــشطة ، إال أنهم أضافوا حاجة فطرية أخرى هي الحاجة ألن 

يتمتعوا بتقـــرير الذاتـــي ، فلقد افترض علماء هذه النظرية أن األفراد يميلون بصورة 

فطرية للرغبة في االعتقاد بأنهم يشترآون في األنشطة بناء على إرادتهم الخاصة ، أي 

ءا على أنهم يريدون االشتراك بالفعل ، و ليس عن طريق فرض عليهم  االشتراك في بنا

األنـــشطة ، و يفرق علماء هذه النظرية بين المواقف التي يدرك فيها األفراد أنفسهم على 

إليها بمصدر الضبط الداخلي ، و بين المواقف  أنها السبب في سلوآياتهم ، و التي يشيرون

اد أنهم يشترآون في سلوآياتها من أجـــــــل الحصـــول علــــــى التي يعتقد األفر

المكافآت ، أو إسعاد شخص أخر ، أو نتيجة إرغام خارجي ، و التي يشيرون لها بمصدر 

 حبا ألن يدفعوا داخليا رالضبط الخارجي ، حيث يدعي هؤالء العلماء بان األفراد أآث

  . لديهم داخليا ، عنه عندما يكون خارجيا لالشتراك في نشاط عندما يكون مصدر الضبط

  انه وفق لهذه النظرية ، تكون األداءات عن الدافعية ذات تحديد داخلي ، يقوم بها الفرد 

باختياره بإرادته، و تصدق مع إحساسه بذاته، و ذات تحديد خارجي عندما تكون 

   . )177 ص ، 2003 ،سهير آامل أحمد .( مفروضة من قوى شخصية أو نفسية خارجية 

  

       نستنتج من هذه النظرية أن األفراد يكونون مهتمين بانجازاتهم و مهامهم عندما 

 لها برغبة منهم و بإرادتهم و اختياراتهم ، و ليس مفروضة عليهم نيعتقدون أنهم مدفوعو

  .من طرف العالم المحيط بهم 
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  :  نظرية الهدف - 5 - 7
وي هدف التعلم يقصدون اإلتقان و الكفاية في المهمة    ترى هذه النظرية أن األطفال ذ

التي يعملون فيها ، إن الفشل أو األداء السلبي تحت هذه الشروط تزود التغذية الراجعة 

 الجهد األآثر أو االستيراتيجية المختلفة المطلوبة ، و على النقيض ىباإلشارة غال النافعة

 على تقديرات االقدرات العالية ، ليحصلويقصد األطفال ذوي هدف التوجه لألداء إظهار 

 المهمة ، من أجـــــل هؤالء األطفال ، يضعف الفشـــــل ءمالئمة لقدرتهم عن طريق أدا

  .أو التقويم السلبي دافعيتهم لتحمل الجهد أو إعادة االنشغال بالمهمة 

 المفضلة   أي أن أهداف األداء، هي األهداف التي ينشد فيها األفراد اآتساب األحكام

لكفايتهم ، أو تجنب األحكام السلبية لكفايتهم ، و أهداف اإلتقان ، هي األهداف التي ينشد 

  .فيها األفراد زيادة آفايتهم لفهم أو التمكن من أي شيء جديد 

   هذا و تظهر أهداف التعلم في المواقف التي يكلف فيها األفراد بالمهمة ألنهم يرونها 

المرتبطة بها ، أو ألنهم " الذاتية "  ألنهم استشعروا القيمة الداخلية شيقة في حد ذاتها ، أي

وجدوا منفعة في المهارة موضع التدريس ، أما أهداف األداء فتعكس توجـــها 

مثل ( خارجـــــــيا ، بمعنى أن الشخص يدفع أآثر بالحصول على المكافآت الخارجية 

تبط هذا التوجه بأداء األقران أو الحصول ، و ير) مدح المـــدرس و التقديرات الجيدة 

   ) .82 ص  ،2003محمد زايد ،  نبيل(  .على االستحسان االجتماعي 

    يتضح من هذه النظرية أن سلوك الفرد يختلف باختالف الهدف منه ، فقد يكون أداء  

 .المهمة حيدا أو سيئا و ذلك حسب الهدف أو الغاية من تلك المهمة 

  

  : مؤثرة في الدافعية لالنجاز  العوامل ال- 8
أن األشخاص الذين لديهم دافعية االنجاز عالية يكون إدراآهم لألشياء التـــي يتوقع 

يؤدونها أو التي يطمحون الوصول إليها واضحة ، و ذلك مقارنة باألشخاص الذين لديهم 

 : دافع لالنجاز منخفض ، و ذلك راجع إلى تدخل عدة عوامل و هي 
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  :الرؤية إلى المستقبل  – 1 – 8

عنصرا هاما في زيادة الدافعية  المسطرة و طموحات الفرد و غاياته تمثل األهداف

  حيث أنها مصدر الطاقة و التشجيع لالنجاز و الممارسة األنشطة التي تحقق هذه ،لالنجاز

  .األهداف 

  : التوقع للهدف – 2 – 8

فالفرد الذي لديه ,  نوع و مستوى التوقع  و لكنالهدف وحده يوجه الدافع لالنجاز ،ليس    

 أما إذا آان لديه توقع الهدف سوف يبذل المزيد من الجهد ،قناعات بالتوقع ايجابي لتحقيق 

 مساعدة الفرد ة لذلك من األهمير على انخفاض درجة االنجاز عنده ،سلبي فان ذلك يؤث

  .على التقييم الواقعي لمستوى الهدف 

  : خبرات النجاح –3 - 8

الخبرات السابقة االيجابية التي يحقق فيها الفرد النجاح و الرضا في أي نشاط يؤدي إلى    

ل ــــزيادة االستعداد و الرغبة و االستمرار في ممارسة هذا النشاط مما يتيح فرصة أفض

، فنجاح الفرد في مهمته يعتبر مصدرا للطاقة التي و ذلك نتيجة لتحقيق هذه األهداف 

  . لالنجاز ، و يعتبر حافزا ألي سلوك الحق ة الدافعيتستثار بها

  : التقدم االجتماعي – 4 -8

تتأثر دافعية االنجاز بحاجة الفرد للحصول على االستحسان و القبول و التقدير    

 جماعة  مثل األسرة ، المعلم ، اإلدارة ،االجتماعي من األشخاص المهمين بالنسبة له

وقعات هؤالء نحو األهداف المطلوب من الفرد تحقيقها تمثل و بالتالي فان ت... الرفاق 

 و سلوك الفرد في ضوء از و التفوق للحصول على تقديرهم ،دافعا قويا للسعي نحو االمتي

توجه الموافقة و التقدير االجتماعي يتضح آذلك عندما يحرص على بذل أقصى جهد 

  .لتحقيق أفضل أداء أمام اآلخرين

  :تجنب الفشل أو النجاح  الحاجة إلى – 5 – 8

 و آالهما يؤدي هناك نمطان شائعان يؤثران في السلوك االيجابي و االنجازي للفرد    

  . و يؤثران في مستوى االنجاز و الجوانب النفسية للفرد إلى زيادة القلق ،
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 و لكن يؤثر سلبا على روح المبادرة  أن يؤدي إلى تحسن األداء ،الخوف من الفشل يمكن

رق دفاعية أخرى قد تعيق من استثارة الطاقة الكامنة ــيميل الفرد إلى استخدام طبحيث 

  .للنجاح 

اح ــــــرى أن النجــــــالخوف من النجاح قد يؤثر في السلوك االنجازي للفرد بحيث ي    

  .و االرتقاء لمستوى أفضل يفقده بعض المميزات مثل التفوق و التميز بين أقرانه 

  : الذات  تقدير– 6 – 8

يعتبر مفهوم الفرد لنفسه وما مدى اعتقاده و ثقته و استعداداته و قدراته و هو ما يطلق    

وك انجاز الفرد من عليه تقدير الذات التي تعتبر أحد العوامل الهامة التي تؤثر على سل

ء يتوقع ألدال فالفرد الذي لديه تقدير ذاتي ايجابي لمثابرة أو نوعية األداء ، احيث االختيار،

 أما إذا آانت قدراته ال تسمح حماس و المثابرة و الثقة بالنفس ،أن يؤديه بقدر آبير من ال

  . االنجازي ه فهذا يؤثر سلبا على سلوآ،له بأداء ذلك 

  : الحاجة إلى االنجاز – 7 – 8

يمكن أن يتميز السلوك االنجازي للفرد بدرجة عالية نحو موقف معين مقارنة بموقف   

وء احتمال ـــه في ضـــز الذي يحصل عليـــة الحافــ و يتوقف ذلك على قيم،ـــرأخ

ي سلوك الفرد ــــر فـــى االنجاز يتوقع أن يؤثـــــ و مستوى الحاجة إلـــل،اح أو الفشـالنج

  .وير األداء ــــيها و تطـــــال علــــادرة و اإلقبــل المبـــمن حيث تحم

   . )254 – 253 ص  ،2001أسامة آامل راتب ، ( 

  

      يتضح مما سـبق أن الدافعـــية لالنجاز تتعلق بعـــدة عوامل ، منها ما يتعلـــق 

بطموحات و أهداف الفرد و نجاحه في مهمته ، و منها ما يتعلق بحاجة الفرد إلى القبـول 

  .داته و التقدير االجتماعي، إضافة إلى حاجة الفرد إلى ثقته بنفسه و بقدراته و استعدا

 

  : قياس الدافعية لالنجاز - 9
يس االسقاطية  ــــــالمقاي:  أولهما ــــــى فيئتين ،يمكن تصنيف مقياس الدافعية لالنجاز إل   

  . المقاييس الموضوعية او ثانيهم
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  : المقاييس االسقاطية – 1 – 9

وراي ـــورقان و مه مــــــذي وصفـــــوضوع الــــم المــــبر اختبار تفهـــــيعت       

Morgan & H . Murray راسات  في الثالثينات أول أدوات القياس التي بنيت عليها د

 أن الحاجات االجتماعية قد  Murray حيث افترض موراي عديدة حول الدافع لالنجاز ،

ي شيء على ـــــتعكس بدقة تفكير األفراد عندما يكونون مضطرين إلى ذلك و التفكير ف

 و يعد هذا االختبار وسيلة اسقاطية يطلب بموجبها و بعد عرض ــوص ،ــوجه الخص

صور على المفحوص تأليف قصة و يكشف من خاللها على مخاوف و ذآريات و آذا 

  .رغبات المفحوص

 اشتق ماآليالند و زمالئه ياس الدافعية لالنجاز ،لق Murray بعد مبادرة موراي         

Mac  lelland et al   ر المقياس الذي أعده موراي و صمموا البعض  بعض صو

  .ها ـاألخر من

شاشة لقياس الدافع لالنجاز يقوم الباحث بعرض آل صورة في أثناء االختبار على    

 تعطى أربعة  ذلك آتابة قصة ، ثم يطلب الباحث منهم بعدسينمائية لمدة عشرين ثانية ،

  : لتالي أسئلة لكل صورة من الصور األربعة و األسئلة هي آا

  ماذا يحدث ؟ و من هم األشخاص ؟ 

   ماذا حدث في الماضي ؟–ما الذي أدى إلى هذا الموقف 

  ما محور التفكير ؟  و ما المطلوب أداؤه ؟ و من الذي يقوم بهذا األداء ؟ 

  ماذا سيحدث ؟ و ما الذي يجب عمله ؟

 لكل صورة و يستكمل تم يقوم المفحوص باإلجابة على األسئلة األربع السابقة بالنسبة   

 و يستغرق إجراء االختبار آله ة في مدة ال تزيد عن أربع دقائق ،عناصر القصة الواحد

   .في حالة استخدام الصور األربع حوالي عشرين دقيقة 
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  :   المقاييس الموضوعية – 2 – 9
  : مقياس الدافعية لالنجاز لألطفال و المراهقين  - 1 – 2 – 9

 (Harmans ) الى هيرماتزلالنجاز لألطفال و المراهقينمقياس الدافعية في األصل يعود 

وك ـــــاه السلـــــو قد أشار إلى  أن عبارات هذا المقياس صممت في ضوء نوع األثر اتج

متوسطة في ( رة ــ و تفضيل نوع المخاط،حسب نظرية أتكسون) اإلقدام أو اإلحجام ( 

مقياس في صورته النهائية من عشرين عبارة من  و يتكون ال،) مقابل سهلة أو صعبة 

 فاروق عبد الفتاح موسى بترجمته و تقنينه على البيئة  و قام،عبارات االختبار الجبري 

 فقرة آاملة يلي آل منها عدد من العبارات التي 28حيث أصبح يتكون من , العربية  

   . )25 ص  ،1994 رشاد عبد العزيز موسى ،(  .تكتمل آل منها األخرى 
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  :خالصة 
 و بعد عرض التعاريف المقدمة من تعرض لموضوع الدافعية ،لقد تم في هذا الفصل ال   

على أن الدافعية هي حالة داخلية و ظروف خارجية تستثير طرف الباحثين تم اإلجماع 

. ر للذات سلوك الفرد و توجهه نحو تحقيق هدف معين ، و ذلك بهدف تحقــيق االعتــــبا

و لفهم أعمق للسلوك اإلنساني ظهرت عدة نظريات من بينها النظرية االرتباطية التي 

تقوم على أساس المثير و االستجابة ، حيث بينت أنه يشير البحث عن اإلشباع و تجنب 

األلم إلى الدوافع الكافية وراء تعلم استجابات معينة في ضوء مثير معين ، أما النظرية 

فتقوم على أساس أن سلوك اإلنسان موجه نحو تحقيق غايات عليا، آتحقيق اإلنسانية 

الذات عند ماسلو ، و تحقيق االعتبار للذات عن طريق الدافع لالنجاز عند ماآليالند ، آما 

تقوم بتفسير الدافعية من حيث عالقتها بدراسات الشخصية أآثر من عالقتها بدراسات 

أســـاس أن دوافع الفرد ال تكــمن في الظواهر الخارجية التعلم، و تقوم هذه النظرية على 

لألداء و التعلم ، و ذلك بهدف تحــقيــــق ) الذاتية ( و إنما تتمثل في حاجاتــه الداخليــة 

ذاته ، إذن ترى التفسيرات االرتباطـــية و السلوآية للدافعية أن النشاط السلوآي وسيلة 

 فتسلم بافتراض ةسلوك ذاته، أما التفسيرات المعرفيللوصول إلى هدف معين مستقل عن ال

  .مفاده أن الكائن البشري مخلوق عاقل يتميز بإرادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية 

آما تم في هذا الفـصل عرض بعض التعاريف التي قدمها الباحثيـــن حول الدافعية 

 استعداد الفرد لتحـــمل لالنجــاز ، و لقد تم االحماع على أن الدافع لالنجاز هو

لمسؤولــــية ، و السعي نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة ، و المثابرة للتغلب على العقبات 

التي تواحهه و الشعور بأهمية الزمن و التخطيط للمستقبل بغية الوصول إلــى النجـــــاح 

 تقديم بعض و التفوق و منافسة اآلخرين في ضوء مستوى معين من االمتياز ، آما تم

النظريات النفسية المستخدمة في تفسير السلوك في سياقات االنجاز ، و منها النظرية 

المعرفية االجتماعية لباندورا ، حيث يرى أن الدافعية هي تكوين معرفي ، تقوم على 

أساس أن مالحظة نتائج سوآنا الحالي يساعدنا على أن نتوقع السلوك المستقبلي ، و أن 

اف المرغوبة مستقبال ، يزودنا على التحـدي و المثابرة من أجل تحقـــــيق تحديد األهد

ذلك ، أما نظرية التعلم االجتماعي لروتر ، فتقوم على أساس أن أداء الفرد يتحدد حسب 

قيمة المعززات الموجهة له ، و آذلك حسب معتقداته نحو انجاز المهمة ، أما نظرية 
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لفرد ال يكتفي باالستجابة فقط لألحــداث ، بل هو بحاجة العزو فتسلم بافتراض مفاده أن ا

إلى فهم معمق للعالم المحيط بـه ، و آذلك حاجة إلى التحكم و السيطرة على البيئة و التنبؤ 

بالسلوك المستقبلي ، أما نظرية التقرير الذاتي تقوم على أساس أن األفراد  يكون أدائهم 

اختياراتهم و رغبتهم و ليس حسب الــظروف جيدا إذا اعتقدوا أنهم مدفوعون حسب 

البيئية ، و ما نستنتجه من نظـــــرية الهدف أن سلوك الفــــــــرد يخــتلف حسب اختالف 

آما تم التعرف على أن الدافعية لالنجاز تتعلق بعدة عوامل منها ما يتعلــق  الهدف منه ،

فة إلى حاجته للقبول و التقدير بطموحـــات و أهداف الفرد و نجاحه في مهمـــته ، إضا

آما تم تصنيف مقاييس . االجتماعي، آما يتعلق بثقة الفـــــرد و قــــــــدراته و استعداداته 

  .الدافعية لالنجاز إلى مقاييس اسقاطية و مقاييس موضوعية 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 



 

:ع ـصـل الـرابـالف  

          المعــاش النفســـي للتلمــيذ المقـبـل علـى امتحـان البكـالـوريا 
 تمهيد 

  التعليم الثانوي – 1

  االمتحانات – 2

  البكالوريا – 3

  المعاش النفسي للتالميذ المقبل على امتحان البكالوريا – 4
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 :تمهيد 
 الثالثة من التعليم سنةيعد امتحان البكالوريا اختبارا شامال يقوم من خالله تحصيل تلميذ ال  

لوب و تؤهله  حيث تمنح له الشهادة التي تثبت بأنه بلغ المستوى المعرفي المط،الثانوي

ن في  الذين يرو أهمية بالنسبة للتالميذ ،أآثرهذه المرحلة تعد  للدخول إلى الجامعة، حيث

آاديمي و جائزة األ هم لمستقبلاواتهم و جزاءا ألتعابهم و ضمانذشهادة البكالوريا تحقيقا ل

 هذه االعتبارات و غيرها تكون بنجاح أبنائهم و يتذمرون لفشلهم ،للوالدين الذين يتباهون 

األمر الذي يرفع ... منبع قلق ووجوم وحيرة لدى آل طرف من أباء و معلمين و إخوان 

جة الضغط على التلميذ المقبل على االمتحان و الذي إن لم يتمكن من التعامل معها من در

نحاول سهذا ما . ايجابيا تتدهور حالته النفسية شيئا فشيئا آلما اقترب موعد االمتحان 

  .الوقوف عليه من خالل هذا الفصل 

  

  : التعليم الثانوي – 1

   : التعليم الثانوي في الجزائر-1 – 1
، يأتي )  م 2007 – م 2005( م الثانوي بالجزائر بعد اإلصالح التربوي األخير  التعلي

 سنوات ، و التعليم المتوسط الـــذي  مدتــــه 5بعد مرحلتي التعليم االبتدائي و الذي مدته 

 سنـــوات، التعليم الثانــوي ثالث سنـــــــــوات و الـــــذي شرع في تطبيـــــقه سنـــــة  4

، تشمل السنة األولى جذوعا مشترآة في الشعب األدبية و العلمية ، تتفرع )  م 2008( 

عنها في السنة الثانية عدة شعب تخصصية ، و تتوج هذه المرحلة في السنة الثالثة باجتياز 

امتحان شهادة البكالوريا، و يعتبر هنا الحصول على هذه الشهادة الغاية التي ينشدها آل 

   ) .2003وزارة التربية ، . (  اعتبارات للحياة المستقبلية تلميذ لما تمثله من

  : وظيفة التعليم الثانوي الجزائري – 2 – 1
ام ـط من االهتمـ فقد حظي التعليم الثانوي بقسـن التعليم ،اط المختلفة مـعلى غرار األنم  

نوي الجزائري و حددت وظيفة التعليم الثا ــي القوانين ، و المواثيق و اللوائح الرسمية ،ف

  :آما يلي 
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 معد الستقبال التالميذ الناجحين في السنة الرابعة متوسط سواء بالحصول على – 1 

شهادة التعليم المتوسط أو االنتقال بواسطة معدل القبول ، و بهذا تكون مهمة التعليم 

  .وسط الثانوي هي مواصلة المهمة التربوية بعد مرحلتي التعليم االبتدائي و التعليم المت

  .دعم المعارف المكتسبة  - 2

ات ـاجـا لمؤهالت التالميذ و حـتلف الميادين وفقـالتخصص التدريجي في مخ - 3

ى االنخراط في الحياة العملية و مواصلة الدراسة من ـع و بذلك يساعد التالميذ علــالمجتم

  .أجل تكوين عال 

  .   تربوية يدعم و يعمق المعارف المكتسبة في مختلف الفروع ال - 4

ى ـدرة علـية و تطوير القـة و الجماعـل الفرديـدرات العمـتطوير ق يعمـل على – 5

  . لدى التالميذ ت الحكم و اتخاذ المسؤولياـليل و الترآيب ، التفكير ،التح

إعطاء فرص مختلفة تسمح للتلميذ بالتخصص التدريجي في مختلف الفروع التي  - 6

  .يختارها 

يذ سواء بمتابعة الدراسات العليا أو التكوين المتواصل أو إلى التكوين يسمح للتالم - 7

   . )2003 وزارة التربية الوطنية ،.( المهني أو االندماج في الحياة العملية 

  

  : أهمية المرحلة الثانوية – 3 – 1
مراحل تقسيم النمو النفسي للفرد ، فان مرحلة التعليم الثانوي تعادل مرحلة حسب     

راهقة لدى التالميذ ، و بما أن لكل مرحلة من مراحل النمو خصائص و سمـات الم

نفسيــــة و عقلية مختلفة عن غيرها من المراحـــل ، فكل مرحلـــــة تعليمية تستلزم مناهج 

فالتلميذ في مرحلة التعليم . و طـــرق و وسائل  تتناغم مع مستوى النمو العقلي للتالميذ 

ل حرجة في حياته و هذا ما يستوجب تصميما خاصا للمنــــاهج الثانوي يمر بمراح

التربوية لتمكينه من االستقرار النفســـي و االطمئنان الذي يساعده على الدراسة و اجتياز 

  . االمتحانات بكيفية طبيعية

  :تظهر أهمية التعليم الثانوي في النقاط التالية 

  .أحرج مراحل حياتهم أي خالل فترة المراهقة التعليم الثانوي ينفرد بتناول الشباب في  -
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  .لجعله مواطنا صالحا للمجتمع للتلميذ يعتبر الدعامة األساسية لتنمية المهارات  الالزمة  -

  :  في إطارين هما تلميذ تحقيق النمو المتكامل لل

ادات ــــاهات و العـــــارات و االتجـب المعلومات و المهـبحيث يكتس: اإلطار العقلي  -أ 

  .و الجرأة بصورة متكاملة 

اإلطار االجتماعي و النفسي و الخلقي و الجسمي و الروحي بحيث تتكامل و تتوازن 

  .جوانب شخصية الفرد 

للحياة العملية في المجتمع و تنمية االتجاه العملي و احترام العمل التلميذ  إعداد –ب 

   . )353 – 352 ص  ،1997وع ، صمت إبراهيم مطاع( . دوي و االلتزام االجتماعي ـالي

  

  :مفهوم االمتحانات  - 2
يعتبر مفهوم االمتحانات من أآبر المفاهيم و المواضيع التي القت اهتماما آبيرا من        

  . و ذلك العتبارها رآيزة مهمة في النظام التربوي صين في التربية ،المخت

م في موضوعات محددة اثر االمتحانات هي قياس لضبط معارف الطلبة و معلوماته   

   ) .15 ص  ،1977خليل أيوب ، . ( فترة زمنية معينة تعلم تلقوه في 

تلك التي تقوم بها هيئة خاصة في وزارة " و قد عرف األبراشي االمتحانات أنها        

التربية لنقل المتعلمين من مرحلة ألخرى من مراحل التعلم أو لمنحهم شهادات دراسية 

    ) .162 ص  ،1973محمود عطية األبراشي ، ( " . التوظيف تساعدهم على 

  

      إذن فاالمتحانات هي الممارسات و اإلجراءات و السلوآات التقويمية المنصبة على 

اختبار معارف و قدرات و مهارات التلميذ التعليمية و التي يتحدد على ضوئها المستوى 

 التي تكون منظمة من طرف هيئات تابعة الذي بلغه التلميذ في سلم التحصيل الدراسي و

  .  لوزارة التربية و التعليم و ذلك للحكم على نجاح التلميذ أو فشله 
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  :  البكالوريا – 3
من أصــل يوناني لكلمة بكالوريوس و تنقـــسم إلى قســمين        البكالوريا آلمة مشتقة   

 الزمرد و لــــذا فهـــي تعني تاج مــن و تعني) لوريوس ( و تعني باقة أو تاج ، ) باك ( 

  .زمـــرد ، و هي الشهادة التي تمنح للناجح في امتحان نهاية الدراسة الثانوية 

P 46 ) . ( Dictionnaire Larousse ,  1989 ,.   

  

و يعرف معجم علوم التربية البكالوريا بأنها شهادة تعليمية تتوج نهاية المرحلة الثانوية      

  .  و تسمح للمترشح الناجح مواصلة تعلمه في المرحلة الجامعية ليم ،ن التعم

  .  )1994 و آخرون ، الفرابي عبد اللطيف( 

ل ـــلها مثــة جامعية مثــدها درجـــي أول عهــرت فــادة البكالوريا اعتبـــهـفش     

وج المرحلة ــــادة تتي آشهـــ أما شهادة البكالوريا بمفهومها الحالــوراه،انس و الدآتــليسال

 " نابليون "  مرة بقرار من 1808الثانوية ظهرت سنة 

( Le Grand , 1995, p 11 ).  

  

  : أهمية امتحان البكالوريا –1– 3
  :  أهمية البكالوريا عند التلميذ –1 – 1 – 3

 على  حيث يعمل،يعتبر امتحان البكالوريا مهما جدا في حياة تلميذ المستوى النهائي   

 و يسمح له في حالة النجاح االلتحاق بالجامعة و مواصلة ية شخصيته من جهة ،تنم

ــــه  به من أفراد األسرة و أصدقائندراسته العليا ليضمن مستقبله و ينال احترام المحيطي

  .اح في امتحان البكالوريا ـ فمستقيل أي تلميذ في الثانوية متوقف على النجو أقاربه ،

   ) .1994  ، األجيالمجلة بناة ( 

  

  : أهمية البكالوريا عند األسرة –2 – 1 – 3

 إذ ميذ فقط ، بل تتعداه إلى األسرة ،إن أهمية البكالوريا ال نجدها تنحصر في نظر التل   

درونه ــــ و يقــان البكالوريا ،نجد أفراد األسرة خاصة الوالدين يولون أهمية آبيرة المتح

ز ـــ فشهادة البكالوريا بالنسبة لهم رمة عليا ،ة و مكانو يضخمونه و يعطونه أهمي
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رض وجوده في ـــالتلميذ أن يحصل على عمل و بها يف  حيث يستطيع بهاــــوق ،للتف

  .ع و يضمن مكانة و حرمة وسط األهل و األصدقاء ــــــــالمجتم

  

  : أهمية البكالوريا بالنسبة للمجتمع و الدولة –  3 – 1 – 3

و وظيفتها دة البكالوريا في المكانة االجتماعية التي تحتلها في المجتمع تظهر أهمية شها    

 فهذه الشهادة من شأنها أن تجعل تلميذ السنة الثالثة ثانوي يحقق في إعادة إنتاج النخب ،

  . فقد تغير مجرى حياته و تجعله ينتمي إلى النخبة في المجتمع لألمام ،قفزة آبيرة 

 بل ادة تحتفظ بقيمة اجتماعية آبيرة ، بقيت هذه الشهلسنين ، مر اففي الجزائر و على   

وقد ازدادت أهميتها أآثر فأآثر باعتبار أن الكثير من الوظائف و المهن أصبح المستوى 

  . هو البكالوريا األدنى الذي تتطلبه

ه ـيام الكبير الذي تولـو االهتمـادة هـهذه الشهــى القيمة الكبيرة لــر ما يدل علـو أآث   

 لالمتحان الخاص بـــهذه م في التحضير المحكة و األولياء و التالميذ آل سنةــالدول

الميزانية الضخمة التي تخصصها الدولة للتكفل بهذا  من خالل  و يظهر ذلكالشهادة  ،

ع ــــ فمع مطلاالمتحان في األوساط االجتماعية ، و االهتمام الذي يتلقاه هذا ـــان ،االمتح

 نتقاريـر المرشدين النفسانييآل سنة دراسية تطالعنا حصص و مقاالت صحفية وو نهاية 

 و أولياء يتهافتون لمعرفة آل ما يخص هذا االمتحان من و توجيهاتهم لهذه الشهـــادة ،

 إلى البحث عــن المدرســــــين  فمن البحث عن مراجع جديدة،يدــقريب أو بع

يــن محلولة و مجـــــالت حولـــــــيات خصوصيين ،و الكتـب التي تحمل تمــار

البكالوريا ، و تعدى ذلك إلى دفع األسرة مصاريف لدعم التلميذ بالدروس الخصوصية في 

 أمور آثيرة المواد التي قد تضمن وبنسبة آبيرة نجاح ابنهم في االمتحان إلى غيرها من 

ام ــي يحدثه آل عان و تعكس الصدى الكبير الذــــــتسلط الضوء على هذا االمتح

 ــاءهم و حتــــــى األقارب و األصدقاء وريا و أوليـــــوع المرشحين للبكالــي مجمــــــــف

 هو إصرار التالميذ ،و أآثر ما يعكس و يبرز القيمة االجتماعية للبكالوريا في الجزائر 

ـالل ادة و يظهر ذلك من خـعلى تلبية رغبات أوليائهم على الحصول على هذه الشه

 وهذا نراه آذلك في االهتمام الكبير الذي قد يصل إلى حد الضغط و الذي اإلعادة ،
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ـــــــفى مصط( . ى أبنائها المرشحين للبكالوريا ــــيمارسه األسرة و خاصة الوالدين عل

       ) .5 ص ،1998حداب ، 
  

  : المعاش النفسي للتلميذ المقبل على امتحان البكالوريا - 4

  :لجانب الذاتي  ا- 1 – 4

  : قلق االمتحان - 1 – 1 – 4
سبب له الكثير القلق عامة هو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان و ي   

ــر  يتميز بخوف منتشبارة عن عدم ارتياح نفسي و جسمي ، و هو عمن الضيق و األلم ،

حيان أعراض  و يمكن أن يصاحب هذا الشعور في بعض األو شعور بعدم األمن ،

   ) .381 ص  ،1994 ، عبد اللطيف الطيب(  .سيكوماتية 

ي ـــي داخلــشعور نفس" ى أنه ـق علــــتعرف القل ) 2004( أما رواية حمام      

ابي ــاك القلق االيجــ و هنــبل ،ار سيقع في المستقــ و ترقب شيء غير ســباض ،باالنق

 و قد يكون سلبا إذا أعاق الفرد عن العمل لتحقيق برة ،ــاد و المثاع الفرد لالجتهــالذي يدف

  ." غاياته 

فهو يشعر به الفرد عندما يكون , رد فعل طبيعي لرؤية شيء مخيف أو خطر " القلق هو 

في مأزق أو تحت ضغــوط نفسية أو عند مواجهة أي خطــر من أي نوع سواء أآــان 

   ) .35 ، ص 2006روبين ، " . ( جسميــا أو وجدانيا أو ذهنيا 

إذن القلق هو شعور الفرد بالخوف و عدم األمان و االستقرار و الطمأنينة اتجاه خطر 

  .متوقع أو غير متوقع 

  

ف ــر الزمن و حسب مواقــر عبــ آما أنها تتغي،لق من حيث شدتها ــتختلف حالة الق      

لم الخارجي و من حيث لعا و تختلف فيما بين األفراد من حيث تهيئتهم إلدراك اــة ،معين

  : و القلق نوعان ف استجاباتهم لألشياء ، و اختالاستجاباتهم ،

و ـ و هو بمثابة المحرك الذي يجعلنا نهتم بحقوقنا و يمكننا من النم: القلق العادي –1

  .ا و عاطفيا ـيـعقل
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سية ات األساــيق االحتياجـــذي ال يساعد على تحقــو الـ و ه:القلق االنحرافي  -2

  .  و يمكنه من محاولة تحقيق التوافق بينه و بين البيئة المحيطة به ،ان ــلإلنس
   ) .229 ص  ،1994محمد عبد الطاهر الطيب ، ( 

  

في يمكن القول أن هناك قلقا ايجابيا و بناء و هو ما نحتاج إليه لتحقيق نوع من التوافق 

 و هناك القلق السلبي الذي متحان ،نفسية التلميذ حيث يشكل مصدرا و دافعا للنجاح في اال

النفسي مما قد ينقص من عزيمة الفرد و يؤثر على توازنه و يؤدي إلى عدم استقراره 

  .يؤدي إلى رسوبه في االمتحان و فشله في طرق باب الجامعة 

" المقبل على امتحان البكالوريا حالة  و تبقى من أهم حاالت القلق التي يصادفها التلميذ

ه ليس فقط ــــالذي يعتبر من أهم و أعقد المشكالت النفسية التي تواج" تحان قلق االم

  . و لكن أيضا األسرة بأآملها ،التلميذ 

 عدة مظاهر فيزيولوجية داخلية تنعكس مباشرة على الذي يعاني القلقالتلميذ تظهر على    

يشكل له عدة مالمحه الخارجية التي تترجم في سلوآاته قبل و أثناء االمتحان الذي 

  :مشكالت ، و تظهر هذه األخيرة في 

  . غير مستقر في المكتبة - 1

  . يفتح آتابه ثم يقلب صفحاته بتوتر واضح - 2

  . يشعر بأنه ينسى آل ما درس - 3

  . يأوي إلى النوم هربا من الدراسة و لكنه ال يستطيع النوم - 4

  . تنتابه أفكار و هواجس تخيفه و تؤرقه - 5

  :هر عليه بعض األعراض الجسدية التالية  قد تظ- 6

 و صعوبة ــــــــرات التنفس ، و زيادة إفراز العرق ،ازدياد ضربات القلب و عدد م

ور ـى الشعـافة إلـ إض، و صداع ـفاف الحلق ، جـط الدم ، ارتفاع ضغـول أو آثرته ،التب

الرتعاش في األيدي و األرجل  و صعوبة البلع و اء و األلم في المعدة و األمعاــــان ،بالغثي

   ) .2004 رواية حمام ، . ( ثم الشعور باالختناق
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اتهم ــــوط نفسية في حيـــ    فالتالميذ و الطلبة بصفة عامة يتعرضون عادة لضغ 

  و نتيجةفسية و إلى سوء التوافق الدراسي ، إلى توترات ني و التي قد تؤدـــة ،الدراسي

 و تزداد شدة هذا القلق ألتحصيلي أو قلق االمتحان ،ون من لهذه التوترات نجدهم يعان

 و هذا أهمية االمتحان بالنسبة للتلميذ ، و بالنسبة لتقرير مصيره ،القلق آلما زادت 

ز و االنتباه المطلوب أثناء االمتحان مما يؤثر سلبا على المهام ــــــــيتعارض مع الترآي

  . تائج الدراسية العقلية و المعرفية و بالتالي على الن

    إذن نجاح التلميذ أو فشله في االمتحــــــان، توقعات الوالدين، حاالت الفشــــــــل 

المتكررة ، و اعتبار المواقف المدرسية مواقف مهددة يقابلها التلميـــذ باستجابات 

ان سلبيــــــة ، آلها عوامل تساهم في رفع من مستوى قلق التلميذ، وتؤدي به إلى فقد

الثقـــة بالنفس، حيث نجده مترددا عاجزا عن حل مشـاآله و اتخاذ قراراته بمفرده ، يفقــد 

القدرة علــى الترآـــيز و االنتباه، سريع الغضب و االنفعال ألتفه األسباب ، آما تبدو عليه 

   . )1981 مرسي ابراهيم ، آمال( . حالة اإلرهاق و التعب المستمر 

و شعورهم باإلحباط و تهتز ثقتهم بأنفسهم عندما يسمعون التالميذ ن قلق ما يزيد م      إن 

نهم لم ينهوا آخرين أنهم انهوا مراجعة المواد الدراسية عدة مرات في حين أتالميذ من 

 و ال  للمراجعة  فينتابهم خوف شديد بأنهم ال يملكون الوقت الكافيمراجعة النصف مثال ،

 بالفشـــل في ق مما قد يخلق لدهم الشعور المسبسةحتى القدرة على مواصلة الدرا

 حيث آلما زاد ترآيزه عليها بدت النتائج السلبية ، و هذا يؤدي إلى التفكير في االمتحان،

  .) 2004 ، رواية حمام ،  1994،الطيب (   .أآثر سوءا مما يزيد من القلق و التوتر

  

ميذ اتجاه امتحان شهادة البكالوريا ، و قد        مما سبق يتضح لنا أن القلق هو رد فعل التل

 بالمثابــــرة           نتختلف االستجابة لذلك من تلميذ ألخر، فهناك مـــن يستجيب لالمتحـــــا

و االجتهـــاد و التحدي لتحقيق غاياته و هو الحصول على شهادة البكالوريا ، أي يكـــون 

 من يستجيب له بالتوتر و عـــــدم االستقــــرار  قلـــقه مصــدرا و دافعا للنجـاح، و هناك

و الترآيز، أي يكون قلقه مصدرا للفشل في االمتحان ، و بما أن القلق شيء عادي يمر به 

جميع التالميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ، لذا يجب استغالله لصالح التلميذ    

  .و ليس على حسابه 



 90

  :المتحان  الخوف  من ا- 2 – 1– 4
هو نوع من أنواع االضطراب النفسي الناتج عن القلق الذي قد   الرهبة من االمتحان 

 و هذا الموعد هو السبب الرئيسي لهذه الهلع عند قدوم موعد االمتحانات ،يصل إلى درجة 

  .الحالة 

ب في دة و التقلــــــــ القلق الشديد و التوتر و العصبية الزائلة ،و من أعراض هذه الحا

 االمتناع عن الطعام أو تناول ة في النوم ،مزاج و أحيانا عدم النوم أو الرغبة الشديدـال

األمر إلى البكاء ألتفه  و قد يتطور ة و الشعور بألم بالرأس أو البطن،الطعام بشراه

ق ــــــــوط النفسية و القلـدلت الدراسات و األبحاث أن التوترات و الضغ  و قداألسباب ،

خوف من االمتحان يؤثر على األداء الوظيفي للمخ و قد يؤدي إلى ضعف مناعة و ال

  .الجسم 

  

و الخوف من االمتحان راجع إلى شعور التلميذ بأن االمتحان موقف صعب يفوق 

يدا ـــه و قدراته و أنه غير قادر و غير مؤهل لمواجهته مع أنه درس و حضر جــإمكانيات

  : و هذا راجع إلى عدة أسباب منها الدراسي ، قصارى جهده خالل العام و بذل

  . اعتقاد التلميذ أنه نسي ما درسه و تعلمه خالل العام الدراسي  – 1

  . نوعية األسئلة و صعوبتها – 2

  . عدم االستعداد أو التهيؤ الكافي لالمتحان – 3

  . قلة الثقة بالنفس – 4

  .ة  االعتقاد بان مدة االمتحان غير آافية لحل األسئل– 5

  . التنافس مع الزمالء و الرغبة القوية في التفوق عليهم – 6

 و ينتابه التلميذ أفكار الفشل ،د االمتحانات تدور في ذهن ــــــــإذن عند اقتراب موع      

 فتهتز ثقته  ذلك رغم تحضيره الجيد لالمتحان ، وـــــــب و خوف شديد من الرسوب ،رع

 آما تؤدي إلى ستعد جيدا ، و هذا يؤدي إلى عدم الترآيز ، إليه أنه غير ملبنفسه و يتخي

  .الشعور بعدة اضطرابات تؤثر سلبا على الوضعية النفسية للتلميذ  
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ه التي يعلقها على من االمتحان حسب توقعاته و أمالالتلميذ و تتحدد آذلك درجة خوف    

جاح انتصار عظيم و خطوة من يعتبر أن اجتياز االمتحان بنالتالميذ  فمن هذا االمتحان ،

 و منهم من يعتبر االمتحان مجرد تجربة في الحياة  لضمان المستقبل المهني ،ارةــجب

و يجب التعايش معها بكل ايجابية إلى غاية إدراك غاية النجاح فيه د ينجح و قد يفشل ــــق

في نسبة  التالميـــــــذ و على هذا األساس يكون الفرق بين عن طريق تكرار التجارب ،

   .  )2007  اهللا خير ،خلق.( ان و ردود أفعالهم منه ـــــــخوفهم من االمتح

 أن الخوف الذي نو حول أسباب الخوف من االمتحانات يؤآد األطباء النفسانيو     

س من االمتحان في ـا هو الخوف من النتيجة و ليـيسيطر على الطلبة أثناء االمتحانات إنم

  .آان واثقا من نتيجته التلميذ تغير األمر لو أن  فقد يـــه ،حد ذات
   ) .125 ص  ،1990الحميد عبد اللطيف، مدحت عبد (  

ما يزيد من نسبة درجة الخوف من االمتحان هي المبالغة بإعطاء أهمية آبيرة المتحان     

  يزيد ما فهذاو من طرف األسرة و المجتمع ،شهادة البكالوريا و ذلك من قبل المدرسين 

أنها تحدد التالميذ على اعتبار  عن االمتحانات عند ةمن شدة انتشار األفكار السائد

ترة االمتحانات سواء ـع التي تكتنف فـــالة الرهبة و الهلـــ و آذلك حهم الدراسي ،مصير

ان ـاح في امتحـ النجةام لنسبـراجع الهـا يفسر التـه مـدرسة و ذلك آلـيت أو المــفي الب

   ) .6 ص  ،1998حداب مصطفى ، ( . وريا ـكالادة البـشه

و اللذان  التالميذ،و بناءا على ذلك يصبح الخوف و التوتر هما السائدان لدى أغلبية من    

التالميذ ة ا و االآتئاب الذي يصبغ حي إلى مرحلة المرض النفسي ،– أحيانا –يصالن قد 

 يــــــمع الزمالء الدراسة ف  األهل و اإلخوة و األخوات ، معة،مدرسالبيت و الفي 

 ا الخوف و ذلك التوترذحتى يتحول ه...  و مع األصحاب و األصدقاء و الجيرانالقســـم ،

 االجتماعـــــي رى آاالنسحابــــــــ و إلى مظاهر أخ إلى آراهية للناس و األشياء،اأحيان

توتر إلى شخص عدواني الخائف المالتلميذ  بل و قد يتطور األمر فيتحول و االنطــــواء ،

تجده في البيت عنيفا مع إخوانه الصغار و حتى ، آما أنه قد عل المشكالت مع اآلخرين تيف

ل ـــ لكا دائممتأثر اته التي يطلبها من أمه أو أبيه ، يغضب حينما ال تلبي طلب،الكبار

ع  ، أما في المدرسة و مم مذاآرتهدة أو صوت عال يسمعه ليتخذه حجة لعــــــحرآ
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 ل و مع المعلمين أنفسهم فإنهم ينالهم نصيبهم من عنف وعصبية و توترــــ بالزمالء ،

   . )2005 ،أمال شحفوحي (  . التلميذ 

  

       مما سبق يتضح لنا أن الخوف من االمتحان شعور ينتاب آل التالميذ المقبلين على 

خر و ذلك حـسب اختــالف امتحان شهادة البكالوريا ، لكن هذا الشعور يختلف من تلميذ أل

قدراتهــم و إمكانياتهم و ثقتهم بأنفسهم ، و خاصة حسب استعدادهم لالمتحان ، آما أنه 

طموحاتهم و نظرتهم لالمتحان ، فهناك من يتقبل فكرة الرسوب في  يختلف حســـب

في إعطاء االمتحان و يعتبرها بداية للنجاح ، و هناك من ال يتقبلها بتاتا ، آما أن المبالغة 

... من طرف الوالدين و اإلخوة و المعلمين و األصدقاء  األهمية لالمتحان البكالوريا

  .يساهم في رفع مستوى الخوف لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا 

  

  :  التحضير لالمتحان - 3 – 1 – 4
التلميذ خالل رغم أن الهدف األساسي من إجراء االمتحانات هو قياس مستوى تحصيل    

 إال أن الضغط و القلق اللذين يصاحبان هذه الفترة يحوالن في غالب العام الدراسي،

 لذلك يبقى من الضروري التلميذ على نتائج تعكس مستواه الحقيقي ،األحيان دون حصول 

  .االستعداد نفسيا لهذه االمتحانات 

ذة ــــــرة و األساتـــــبل تشمل األسالتلميذ فقط التحضير لالمتحان عملية ال تخص   ولذا 

هذا األخير الذي يقوم بدوره في هذا المجال بالتواصل مع  و المدرسة و المرشد النفسي ،

التالميذ الذين يشكل لديهم االمتحان هاجسا يحدث في نفوسهم نوعا من الخوف الذي قد 

المقررات و البرامــج يزعزع ثقتهم بالنفس أثناء االمتحان ، و ذلك للحد من ضغط آثافة 

و آذا ضغط األسرة و هذا بغية تعويد التالميذ على آليات و أساليب التعامل مع االمتحانات 

على أساس أنها غاية في حد ذاتها ، و وسيلة لالرتقاء في السلم المعرفي باالنتقال إلى 

  .مستوى أعلى منه 

متحانات بشجاعة و اعتبارها من الضروري تعويد التالميذ على مواجهة فترة اال     إذن 

 و االنتقال هم و وسيلة إلبراز قدراتة ،جزءا من االختبارات التي نجتازها في حياتنا اليومي

 و ال يأتي هذا األمر إال  عوض اعتبارها غاية في حد ذاتها ،إلى مستويات دراسية أعلى
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تسبق االمتحان تبقى  لكن الفترة القليلة التي ،عبر االستعداد لالمتحان على طول السنة 

ب فترة  آما أن القلق الذي يصاحالتلميذ جهوده أآثر ،مهمة ألنها المرحلة التي يرآز فيها 

 يجب استغاللها ايجابيا لتكون محفزا على العمل و االجتهاد االمتحانات مسألة طبيعية ،

  . تحويلها إلى عائق ال من بد

  :إلى ثالثة أدوار أساسية لالمتحان ) التحضير ( و يمكن تقسيم االستعداد 

خ  و توفير المناالمناسبة لألبناء ، يعتمد على تهيئة األجواء الدراسية : دور األسرة – 1

 مما يعني التلميذ في المراحل النهائية ، خاصة إذا آان المالئم خالل فترة االمتحانات ،

ان تحضير و بذلك تتخذ األسرة عدة إجراءات لضم إلى مستوى دراسي أخر ، انتقاله

 من الزمة ، تخصيص مكان للمراجعة تتوفر فيه األجواء الصحية المناسب للتلميذ مثل 

 خاصة التلفاز الذي قد يبعد ،يدة و البعد عن الضوضاء و أجهزة التسلية ــاءة الجــاإلض

ــة أو يشوش على ترآيزه ، فمن الالئق عدم القيام بنشاطات قد عن الدراسالتلمــيذ 

 بو من المهم أيضا تجنلميــــــذ و تشوش انتباهه عن التحضير لالمتحان ، تزعـــج الت

 تكثر فيها يالمشروبات المنبهة و تعويضها بالمشروبات المفيدة من العصائر التالتلميذ 

وجبات الرئيسية الثالث المعــتادة  بتحضير الت و ينصح األخصائيون األمهاالفيتامينات ،

يشعر باالمتنان عندما ، و بذلك عرف بعض االضطرابات تالتلميذ  خاصة أن شهية ،

ه ـ و إن جميع أفراد أسرته يتعاطفون مع،يالحظ أن االستعداد لالمتحان ال يخصه لوحده 

 أيضا بتأجيل مناقشة المواضيع الحساسة لو يهيئون له األجواء المناسبة له   و ينصح األه

 و بقدر ما يكون تشجيع اآلباء ل البيت ، و خلق جو من الهدنة داخو المشاآل بين الزوجين

 وفق الشعار ق أو مساومة عاطفيةـــغط خانــقا عندما يتحول إلى ضــمهما يصير عائ

بل يجب عليهما أن يدعمان ثقة " إما أن تتفوق أو أنك تفشل  " المتداول لدى الوالدين 

نجاح من عدمه ،  و عليهما التلميذ في قدراته و إمكاناته الذاتية التي تكون وحدها المحدد لل

التلميذ ، بل قد يحول دون  تحضيره فيكون ذات ال ينفع الذي التهديد و الوعيد أن يتجنبا 

  .مفعول عكسي تماما 
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  :  دور المدرسة – 2
نفسيا و دراسيا من خالل التلميذ ال يقل دور المدرسة أهمية عن دور األسرة في إعداد     

  بالنسبةاآيز على أهم الدروس أو تلك التي تشكل تحديتخصيص حصص للمراجعة للتر

لألخطاء التي يقع فيها التلميذ  و من خالل خبرته يمكن لألستاذ توجيه انتباه  ،ذللتلمي

مستعدا التلميذ  و من المهم جدا توضيح صيغة أسئلة  االمتحانات ليكون التالميذ عادة ،

لألسئلة و األجوبة و إجراء  آما يفضل تخصيص حصص االمتحان ، لمواجهة ورقة

 بحيث يخصص لهذا االمتحان نفس الوقت و نفس األجواء ،امتحانات تجريبية لالستئناس

اتذة بعدم تخويف ـــــ و ينصح األسالتلميذ خالل االمتحان الحقيقي ،التي سيمر بها 

نة ــو توعدهم بالفشل ألنهم لم يكونوا في المستوى المطلوب خالل السالتالمـــيذ 

ضل ــ بل يفالتلميذ على التهاون ، الذي قد يشجع ن أو االستخفاف باالمتحاــية ،الدراس

  .قة و شجاعة ــع االمتحان بثـــعلى التعامل مالتالميذ تشجيع 

  

  : دور التلميذ – 3
ق  التي تسبم لكن األياير لالمتحان يكون على طول السنة ،طبعا االستعداد أو التحض   

 آما أن تنظيم الوقت و توزيعه بشكل مضبوط على  أهمية خاصة ،االمتحان تبقى ذات

أن يتعرف على نوع الذاآرة التلميذ  و على يع المواد ،المواد يمكن من مراجعة جم

و يحاول استغاللها قدر ) الذاآرة البصرية أو السمعية أو الحرآية ( ه ــــشطة لديــالن

لمالحظات التي دونها بخط ألنها  و أن يحرص على مراجعة الملخصات و ا،اإلمكان

 عموما ن و يؤآد األخصائيوه ،تساعده على التذآر أآثر و ال يعتمد على ملخصات زمالئ

 حيث عتاد مخافة إرباك الجهاز العصبي ،على ضرورة االحتفاظ بنفس نظام اليوم الم

  آرا فقد أما السهر المتواصل أو االستيقاظ باالساعة البيولوجية  من شخص ألخر ،تختلف 

 آما أن فترات االستراحة لها ذا لم يكون الطالب متعودا عليها ،تكون له نتائج عكسية إ

   ) .2008 سناء آريم ،. (  و القهر قأهمية خاصة لكونها تجنب الطالب الشعور باإلرها

را ــية التربوية عنصــعداد لالمتحان في العملــإذن يعتبر عنصر التحضير و االست   

  .روريا للنجاح المدرسي محددا و ض
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 فيرى أصحاب  لالمتحان ،لقد أثبتت العديد من الدراسات و النظريات أهمية التحضير    

االتجاه االجتماعي النفسي أن الرسوب المدرسي قد يرجع إلى أسباب وظيفية آمعاناة 

التلميذ من مشكالت قد تعيق أفكاره و تحد من قدرته على الترآيز أثناء فترة 

  .  ي ــــــة و تؤدي إلى آثرة غيابه المدرسي و سوء توافقه النفســــراجعــــالم

   ) . 1989 عربي ولد خليفة ،محمد ال( 

نستخلص مما سبق أن التحضير الجيد لالمتحان و ذلك من توفير جو مناسب       

الب و من  له دور هام في التأثير على نفسية الطةعة و االهتمام الوالدين و األساتذــللمراج

  .على مراجعته و نتائجه الدراسية 

  

  ) :العنف (  العدوانية -4 – 1 – 4
 و الذي في وريا من التوتر و الضغط و القلق المقبل على امتحان البكالالتلميذ قد يعاني    

 و من ية آرد فعل اتجاه الموقف الضاغط ،بعض األحيان تكون نتيجته العنف أو العدوان

  :  في مدارسنا و جامعتنا على حد السواء ما يلي مظاهره التي نراها

قاعد أو الطاوالت ــمية آالمـــي المؤسسة التعليــــض الممتلكات فــالف بعــ إت– 1

  .في حل أسئلة االختبار التلميذ  خصوصا إذا لم يوفق ــة ،الدراس

مادة ب أو الكراهية للــــنوع من تفريغ شحنة الغضــ تمزيق الكتب المدرسية آ– 2

  .ية و معلمها ـــالعلم

 مما يد في وضع االختبارات ،الشدة و التعقنتيجة  تحطيم زجاج سيارة احد المعلمين – 3

 أي ، ) ةباإلزاح(  و يجعلهم يستخدمون ما يسمى في علم النفس لتالميذ ،يثير نفوس ا

  .تفريغ شحنة الغضب و االستياء من شخص معين بتصرف عنيف 

على درجاتها في أيام تظهر في أالتالميذ دوان ظاهرة حقيقية لدى بعض العنف أو الع   إن 

  : فالبد من أن ندرك أسبابها و دوافعها التي تتمثل في ما يلي االختبارات ،

 العنف الذي تمارسه بعض المدارس و الجامعات ممثلة في اإلدارة أو بعض – 1

مقصود  و ليس الت المحدودة ،التالميذ ذوي القدراين و األساتذة في معاملة ـــالمعلم

ـــــر  و التحقيخ ،التوبي: ذ صورا أخرى مثل ـه قد يأخـــ بل انبالعنف هنا العقاب البدني ،
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: ل ـــــــثـــرى مــــــــذ صورا أخـــــد يأخـــو ق... خرية ــ و السو االهانة ،

   و غيرها ـــم ، أو الظلـــعاملة ، أو التفرقة في المــــبذ ، أو النـــــــال ،مـــاإله

 بعض تصرفات غير المنضبطة بضوابط – و هم قلة – ممارسة بعض المعلمين – 2

ته ــالشرع و العقل لتفريغ بعض العقد النفسية أو االجتماعية أو األسرية في معامل

راه في يوم مبتهجا سعيدا  تتالميذه ، فتجد أحدهم يتصف بالتذبذب في تعامله مع تالمــيذ ،لل

 و في – و تراه يوما آخر ربوية المثلى في توصيل المعلومة ،الطرق الت  يستخدمنشرحا ،م

ثور ألتفه ــــ ي عبوسا متوترا ،– أنفسهم تالميذ و مع النفس الفصل أو قاعة الدرس ،

  .حتى يصب غضبه عليه تالميذه ة أو حرآة من أحد ـــ متحفزا لي همســـــباب ،األس

ألول من أيام الدراسة بأنه  منذ اليوم اتلميذ معلمين يحكمون على ال بعض األساتذة وا ل– 3

ك ـالل تلـــ من خه و بالتالي يتعامل المعلم معمخفق ، و غبي ، و ال فائدة منه ،

 بل ربما تسبب له عقدة من مادته الدراسية ، و يهينه حتى يـــــــرة ، فيحقره ، يظلمه ،النظ

  .دراسة نفسها من جميع المواد األخرى و من ال

ل ـــرف الوالدين داخـ من ط تالميذنا  سي الرهيب الذي يتعرض لهـــ الضغط النف– 4

ة ـــــــــوة و الرهبــــــــة  و القســــــ و ذلك من حيث الحرص الشديد على الدراس،البيت 

رة ـــــاآة معاناة المذــــــــ إضافـــــــأ، و عدم التغاضي عن أي تقصير أو خطـــبط ،و ض

ة ـــــــ آل ذلك يؤدي بالتلميذ إلى الخوف من الفشل و عدم النجاح في الدراسو التحصيل ،

 إلى غضب و عدم التحكم القلق المستمر الذي يتحولوة لذلك يؤدي به إلى التوتر ــــو نتيج

  .و ذلك آله يؤدي إلى تصرفات عدوانية تتسم بعدم االتزان النفسي في النفس ، 

وط االقتصادية أحيانا تكون سببا من أسباب إثارة الرغبة في العنف نتيجة عدم  الضغ– 5

  .أن يلبي متطلبات الحياة االقتصادية و االجتماعية التلميذ استطاعة 

 و إهماله من طرف األساتذة ، و عدم ذ    يتضح مما سبق أنه قد يؤدي عدم االهتمام بالتلمي

التوتر و القلق المستمر الذي يتحول إلى غضب إعطائه فرصة للتعبير عن أرائه ، إلى 

شديد و عدم التحكم في النفس مما يؤدي به إلى إظهار سلوآات عدوانية يكون ضحيتها 

   ) .2005أمال شحفوحي ، .( بالدرجة األولى التلميذ نفسه 
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  :  الجانب ألعالئقي - 2 – 4

  :  األسرة - 1 – 2 – 4
 و تسود حالة من الطوارئ ميذ ،ة االمتحانات بين التالعادة ما يشتد القلق أثناء فتر     

حيث  على النتائج النهائية ألبنائهم ت يعكسها تخوف اآلباء و األمهااخل بعض البيوت ،د

يتغير نمط الحياة االعتيادي ، يمنع مشاهدة التلفاز ، يمنع اللعب ، أو أي وقت للراحة 

ا  و جميعنيتها ،فترة حساسة و لها خصوص ، فجميعنا يعلم بأن فترة االمتحاناتأحيانا ،

ول الذي ليس إال أسئلة  و عامل نفسي يتعلق بالمجهيعلم أن مسألة الخوف شيء عادي ،

 إال أن االضطراب الذي يحصل لدى معظم األسر التي يجتاز أبنائها االمتحان ،

حول  سلبا على هؤالء عوض مساعدتهم على التهيؤ و الترآيز فيتراالمتحانات قد يؤث

  .     و خوف دائم جراء سيطرة هاجس الفشل الدراسي ي ،القلق إلى مرض نفس

  

  :ضغطال  -1 - 1 – 2 – 4
 في  حيث الضغط على األبناء،إن فترة االمتحانات تحول حياة بعض البيوت إلى جحيم   

برة االهتمام بدراسة التلميذ و حثه على المثا على اعتبار أن هذه الفترة بالذات خطا آبير ،

 و االنتباه بيت طيلة السنة الدراسية ، لتحفيز األبناء على المراجعة ،يجب أن تظل في ال

  .إلى دروسهم بشكل متواصل 

 من الدراسة خيراألخالل الشهر أمور التالميذ إن المؤسسات التعليمية تعج بأولياء    

 من ناء الممتحنين ،األب و بالتالي يصير هؤالء مصدرا إضافيا لقلق للسؤال على أبنائهم ،

 لتخفيف حدة في وقت يحتاج هؤالء إلى المزيد من العناية و التفهمالل اهتمامهم الزائد خ

فتأجيل و بالتالي ...  بمجرد التفكير في االمتحان و الحراسة المشددة الخوف الذي ينتابهم ،

وف  ــغط و الخ إلى ما قبل االمتحان بمدة قليلة يتسبب في الضالتالميذ لمراجعة الدروس ،

 حيث يجد الممتحن نفسه أمام آومة من الدروس ال ي قد يصل إلى مرحلة االآتئاب ،الذ

ه انفعاال ـــرة أو عتابها لـق األســـزيد قلـــ و يرف آيف يتعامل معها في ظرف وجيز ،يع

  .ورهبة 

 ــــة ديد الطاقة لتجـــبناء أثناء فترة االمتحان يحتاجون إلى الراحاأل فان ،من جهة أخرى   

 ازــــو أن يكون جهاز التلف الوقت،  لكن بشكل مقنن ، و ال مانع لو شاهدوا التلفاز لبعض
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    يءــبناء على شاأل لكي ال يعتاد من حيث التعامل معهما طول السنة ، مقننين تو اإلنترن

  .و في لحظة ننزعها منهم بشكل مبالغ فيه 

نعكس سلبا في حالة  لكنها ت،بناء مسألة طبيعية األلى ن الرقابة التي يجب أن تكون ع   إ

 بى االستيعاــــذ علـــدى قدرة التالميـــــرفة مــ و ما االمتحان إال أداة لمعاإلفراط فيها ،

  . و السيطرة على قلقهم بشكل ناضج ـيل ، و فرصة لآلباء للتفهم أآثر ،و التحص

  

  :  خوف من الفشل -   2 - 1 – 2 – 4
 و سبب  على أبنائهم  أثناء فترة االمتحانات ، صارت ظاهرة متفشية ،ن قلق اآلباءإ     

بر  حيث يعتاألباء من تعثر األبناء في الدراسة ،ذلك راجع إلى الخوف الذي ينتاب 

 و يتعاملون الذي تعتبره الدول األخرى تجربة ، في الوقت المجتمع المغربي الفشل نهاية ،

  .معها بشكل ايجابي 

ــترة االمتحان ، ينعكس سلبا على الحالة النفسية م البيوت في فــ  التوتر الذي يع  إن  

 و ذلك تحديد  توقيت ذلك ، وو ذلك نتيجة فرض اآلباء  طريقة المراجعة ، للتلمــيذ ،

ا ــاء هامشــون لألبنــ حيث ال يتكــدى الكثير منهم ،ى الثقافة التربوية المحدودة لــراجع إل

 التي من المفروض أن صة اإلبداع و تحمل المسؤولية ، فيضيعون عليهم فرــة ،للحري

وأن  ــغره ، بعيدا عن المراقبة السلبية ، و االهتمام المفرط ،ذ صـيتعلمها االبن من

 الذي ، مرتبط بطبيعة المجتمع المغربي ،سر األ و إعالن حالة الطوارئ داخل الخــوف ،

 للشباب ، و بالتالي يعاقبونه ، مع أن  نهاية للحياة المستقبليةيعتبر الفشل في مستوى معين

  .ة أو محطة لمرحلة مهمة ناجحة في حياة اإلنسان ـــ و قد يكون بدايالفشل ليس عائقا ،

  

  : توازن نفسي  -3  – 1 – 2 – 4
  ألن اآلباء فترة االمتحانات ،بنائها فيألعلى مسؤولية األسرة تحقيق التوازن النفسي    

ألمر مقبوال في الحدود  و يكون ااألبناء ،يعيشون نفس الضغط و القلق الذي يعيشه 

 و يصبح خطرا ألنه قد يؤثر ب إلى عكس ذلك إذا تجاوز العادي ، إال انه ينقلالطبيعية ،

  . للمراجعة و التحصيل تهمبشكل سلبي على قابلي
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  :  حرص و مبالغة - 4– 1 – 2 – 4
اج آلما البكالوريا من العصبية و حاالت تقلب المزقبل على امتحان المتلميذ اليشكو    قد 

 و الذي يتمثل في شدة ةو ذلك راجع إلى أسلوب المعاملة الو الدي بدأت فترة االمتحانات ،

 لكي ال ة ابنها ،طيلة فترة االمتحان إلى حراساألم  تبادر الحرص على دراستهم، حيث 

متحان شبح مخيف يحول الحياة داخل البيت إلى حالة ن االآأ و رج أو يشاهد التلفاز ،يخ

 و هو الشيء الذي يجعل التلميذ ، من الفزع و الخوف الذي ال ينتهي إال بظهور النتائج 

ذيرات  فان تحا آان األبناء مستعدين لالمتحان ، و مهمـكا و ال يستطيع الترآيز ،مرتب

ى بعض من ـــذي يحتاج هؤالء إلـالوقت الي ـــ فأبائهم المستمرة ، تفقدهم الثقة بأنفسهم ،

  .ان و االنتباه بشكل ايجابي ـــالحن

يكون  في حين ن يتظاهر أحيانا بمراجعة الدروس ،و ذلك آله قد يؤدي بالتلميذ إلى أ   

ين ـــ لنسيان روتيلعبون، حيث يفكر في أصدقائه الذين عقله غائبا تماما عن البيت ،

ره ـــــ حيث يكــــل يستفزه ،بشك "نصائحها  "دته في سرد   أو آلما بدأت وال،ظــالحف

  .ة و االمتحان معا ـــــالدراس

بعض مشاآلهم مع و آلما تفهموا ن األبناء في هذه الفترة بالذات ، آلما اقترب اآلباء م   

  . و استطاع األبناء الترآز أآثر التحصيل و الفهم ، آلما مرت أمور االمتحان بسالم ،

   ) . 2008 آريم ، سناء( 

  :   إن فشل األولياء في دورهما اتجاه أبنائهم أثناء فترة االمتحانات راجع إلى سببين هما 

  : عدم تحديد و وضوح الهدف : األول 

بمعنى أن اآلباء يرآزون على الدرجات و التفوق الدراسي بغض النظر على الترآيز   

ية ـــى شخصـــــبدال من الترآيز عل و آـذلك ذاآرة و بذل الجهد ،على العمل و الم

  . فيخسرون الدرجات و الشخصية معا ــــن ،االب

  :بناء األ الخاطئ في التعامل مع باألسلو: الثاني 

ـــروق  دون التبصر بالفـــى الدرجات العالية ، و الترآيز عل في االعتماد المقارنات ،

مل ـــد بالدراسة أن العـ و قد وجـــدرات ، و اختالف المواهب، و تنوع القالفردية ،

  .اد و المثابرة أهم من الموهبة ـــالج
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  يجب على الوالدين أن ينتبهن إلى أربعة عوامل مهمة تساهم في رفع من معنويات 

  :أبنائهـم و هي 

ى ــ الترآيز على أن يعتمدوا عل و بدال من إعالن حالة الطوارئ ،:الطوارئ : أوال 

  .أنفسهم 

عقد المقارنات بين االبن و غيره ، غرس روح التنافس  و بدال من : قارناتالم: ثانيا 

  . ألن األبناء يأخذونها آاتهام لهم بالتقصير  الجميل ،

ة ـــ التذآير بقدراتهم و مواهبهم لغرس الثق و بدال من اللوم و العتاب ،:اللوم : ثالثا 

  .بالنفس 

  . وا لتقدير و التشجيع  و بدال من الشدة إظهار الحب:الشدة : رابعا 
  ) .34 - 33  ص  ،2004جمال مغازي ، ( 

  

  :على األسرة أن تتصرف مع أبنائها على النحو التالي     آما يجب 

  . و الهدوء و الشعور بالطمأنينة ر أن يوفروا لبنائهم جو عائلي يتسم باالستقرا– 1

  .ترة االمتحانات بشكل طبيعي  أن يهيئوا ألبنائهم على مدار العام الدراسي الستقبال ف– 2

  . أن يحاولوا قدر اإلمكان عدم إبداء مظاهر الخوف و القلق أمامهم – 3

 أن يحرصوا على تدعيم ثقتهم بنفسهم و حثهم على المثابرة دون توبيخ أو ضغط – 4

ق ـــن القلـــى المزيد مــــؤدي إلـــى المثابرة مما يـــــــهم و حثهم علـيضعفان ثقتهم بأنفس

  .وف و اإلحباط ــو الخ

 أن ال تبالغوا في قدراتكم و إمكانياتكم و طموحاتكم و خاصة أمام اآلخرين و يفضل – 5

  .التعامل مع قدراتكم بموضوعية 

   .متهانجازا أن يمتنعوا من مقارنتهم بزميل أو قريب متفوق بشكل يحبطهم و يعيق – 6

م ــــولهم و رغباتهـــى ميــــــلنظر إل أن يحاولوا عدم فرض طموحاتهم عليهم دون ا– 7

   ) .2007خلف اهللا ، ( .بل يجب مراعاة ذلك ... و إمكانياتهم 

  

من قبل الوالدين داخل البيت في التالميذ إذن الضغط النفسي الرهيب الذي يتعرض له       

رناه من ال يقل أهمية عما ذآ  نفسيتهم، حيثى في التأثير علفترة االمتحانات سبب هام جدا
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ــــدة ف بالشـــــي تتصــــــ حيث يتحول البيت إلى معسكر أشبه بمعسكرات الجيش التقبل،

عدم التغاضي عن أي تقصير أو خطأ ، و الجدية التي ليس معـــــها  و و الصرامة ،

 مرورا  إلى معاناة المذاآرة و التحصيل ، إضافة– فيضل ذلك الضغط النفسي تهاون ،

ية  يضل ذلك آله يفعل فعله في نفس–ة من اإلخفاق في أداء االختبارات بالخوف و الرهب

وتر ــ و التوانية تتسم بعدم االتزان النفسي ، حتى يتجلى في تصرفات عدالتلميذ

 أو ما من أمراض العضوية نفسية  المنشأ ، بل قد يظهر في صورة مرض ،يــــالعصب

  .يسمى باألمراض النفسجسمية 

 مثل الظروف ،لتحصيل الدراسي هي نتاج لخصائص المحيط المعيشي صعوبات ا     إن 

ـاح  تلعب دورا هاما في تحقيق النج، حيث ةاالقتصادية السيئة و آذا سوء المعاملة الو الدي

 فالفرد عندما يحاول أن يفسر ما حققه من نجاح أو ما تعرض له أو الرسوب المدرسي ،

ة و مدى ــــقد تعرض له من ظروف منزلي فهو يقيم ما صيلي ،من فشل في موقف تح

 آما أنه قد يستخدم أيضا هذه العوامل في تعليله ألسرة لجو االستذآار و المساندة ،تهيئة ا

اح ـــــيق النجــــــي تحقــــــيتها فــاآلخرين أو فشلهم الدراسي و ذلك ألهمألسباب نجاح 

   ) .200 – 197 ص  ،1999 عطية ، عز الدين جميل( . أو الفشل 

 و القلق بسبب تردي عور التلميذ باألمن و الطمأنينة ، و عدم شإن عدم االستقرار،

  يؤدي به إلى األوضاع األسرية و فشله في إقامة عالقات طيبة مع أفراد أسرته أو زمالئه

خالل الدرس ألنه منشغل في التفكير بمشكالته مما يؤدي إلى تخلفه صعوبة الترآيز 

   ) .1971 فقي ،ال (. الدراسي 

  

 في التأثير علــى الحالة النفــسية ة      مما سبق يتضح لنا أهمية المعاملة الو الدي

ألبنائــــها ، حيث على الوالدين أن يدرآن آيفية الضغط على أبناهم ، و ال يبالغــــــن في 

  .حرصهن و تخويفهم لالمتحان ألنه قد يؤثر ذلك على نفسية أبنائهم 
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  :صة خال  
 شهادة ن      تم في هذا الفصل التطرق إلى المعاش النفسي للتلميذ المقبل على امتحا

البكالوريا ،  حيث تم تعريف االمتحان على أنه تلك الممارسات و اإلجراءات و السلوآات 

التقويمية التي تهدف إلى اختبار معارف و قدرات و مهارات التلميذ التعليمية ، و التي 

ضوئها المستوى الذي بلغه في سلم التحصيل الدراسي، و التي تكون منظمة تتحدد على 

من طرف هيئات تابعة لوزرة التربية الوطنية و التعليم ، و ذلك للحكم على نجاح التلميذ 

 و التــي قد تؤثر على نأو فشله ، آما تم التطرق إلى الحالة النفسية للتلميذ قــبل االمتحا

 و التي تتمثل في القلق و الخوف من االمتحان ، و تم التوصل إلى أنه نتائجه الدراسيــــة ،

إذا عرف التلميذ آيف يستغلهما لصالحه فقد يكون مصيره النجاح فــــي االمتحان ، وآذلك 

من العناصر المهمــــة و الضرورية للتجنب الفشل هو التحضير الجيد لالمتحان ، و الذي 

تلميذ نفسه ، ثم أسرته ، و مدرسته بما فيها المرشد النفسي تتدخل فيه عدة أطراف بدءا بال

و األستاذ ، هذا األخير الذي يلعب دورا هاما في التأثير على نفسية التلميذ ، حيث يؤدي 

عدم اهتمامه و إهماله له إلى خلق سلوآات عدوانية تؤثر سلبا على آل األطراف 

ضطراب الذي يحصل لدى معظم األسر المذآورة سابقا بداية بالتلميذ نفسه، آما أن اال

التي يجتاز أبنائها االمتحان البكالوريا قد يؤثر سلبا على حالتهم النفسية ، و منه على 

  . نتائجهم الدراسية 
 



 

 

 

ةـمنهجيـة الدراس  
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  :  الدراسة االستطالعية – 1
    اعتمدنا في البحث على المقابلة آخطوة أولية تسبق تطبيق المقياس ، و هي دراسة 

تلميذ و تلميذة من  ) 30( استطالعية في عين المكان مع عينة من التالميذ بلغ عددهم 

ي السنة الثالثة ثانوي من مختلف الشعب ، حيث تمكنا من جمع  بعض المعلومات الت

  .ساعدتنا في بناء المقياس الخاص بالضغط النفسي 

 : منهج البحث – 2
   المنهج المستخدم في هذا البحث ، هو المنهج الوصفي ، و ذلك باعتباره األآثر استخداما 

آل استقصاء " في دراسة الظواهر النفسية و االجتماعية ، حيث عرفه رابح ترآي بأنه 

ليمية أو النفسية ، آما هي قائمة في الحاضر قصد ينصب على ظاهرة من الظواهر التع

آشف خصائصها و تشخيصها ، و تحديد العالقات بين عناصرها أو بينها و بين ظواهر 

   . )129 ص  ،1984ترآي رابح ، ( . أخرى نفسية و اجتماعية 

    و قد تم االعتماد على المنهج الوصفي بغية وصف الظاهرة ، و محاولة التوصل إلى 

 نتأثير بي استنتاج و ذلك من خالل التحليل الذي سيساهم في الكشف عن وجود وضع

  . الضغط النفسي و الدافعية لالنجاز 

  : وصف العينة – 3
ة الثالثة ــذ السنـــتالميلقد تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، حيث تتكون من   

ة  ـسن ) 21 – 18( تمتد أعمارهم من تلمـــيذ و تلميــذة ،  ) 180( غ عددهم ــــثانوي و بل

موزعين علــــــى ثالثـــــــــة شعـــب و هـــــي ، علوم الطبـــيعة و الحياة ، علوم إنسانية  

أقسام  ) 3( أقسام من هذه الشعب ،  ) 8( اقتصاد وتسيير ، و قد تم تطبيق المقياس علـــى 

انية  ـــــــــوم اإلنســـــأقسام من شعب عل ) 3( من شعــــب علــــــــوم الطبيعة و الحياة ، 

  .و قسمين من شعبة تسيير و اقتصاد 

  :و فيما يلي الجدول الخاص بالتوزيع حسب الشعب 

  .توزيع أفراد العينة حسب الشعب  ) 10(جدول رقم 
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       الشعبة 

  الجنس

علوم الطبيعة و 

  الحياة  

  المجموع تسيير و اقتصاد   علوم إنسانية 

  52  14  18  20  ذآور 

  128  28  52  48  اناث 

  180  42  70  68  المجموع 

  

  : مجالت الدراسة – 4

 : المجال الزمني – 1 – 4
مقياسي ، مقياس الضغط النفسي ومقياس الدافـــع لالنجــــــاز لألطفـــــال لقد تم تطبيق   

، و قد )  م 2008( نة و المراهقين ، على تالميذ السنة الثالثة ثانوي ، في شهر أفريل س

تمت مدة التطبيق يومين ، و هذه الفترة ساعدت الباحثة على تطبيق المقياس و ذلك راجع 

إلى أن التالميذ آانوا في الفترة التحضيرية لالمتحان ، فهذه الفترة ساعدتهم على الكشف 

  .عن حالتهم النفسية 

  : مكان البحث – 2 – 4
 صبحي ببغلية ، وثانوية الشافعي أحمـــــد بـــبرج بثانوية اإلخوةتم إجراء البحث   

  .منايــــل ، الواقعتا شرق والية بومرداس 

 ) 966( أستــــاذ و أستــاذة ، و  ) 46(  تحتوي ثانوية اإلخوة صبحي ببغلية على -

موضفي اإلدارة ، إضافة  ) 8( مساعدي التربية ، و  ) 6( تلمــــيذ و تلميذة ، إضافة إلى 

مستشار التربية ، و مستشار التوجيه المدرسي و المهني ، أما ثانوية الشافعي أحمد إلى 

تلميذ و تلميذة ، إضافة  ) 1324( أستاذ و أستاذة ، و  ) 53( ببرج منايل ، فتحتوي على 

موضفي اإلدارة ، و مستشار التربية ، و مستشار  ) 8( مساعدي التربية ، و  ) 8( إلى 

  .لمهني التوجيه لمدرسي و ا
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  : الخصائص السكومترية للمقياس – 5

  :مقياس الضغوط النفسية لدى التالميذ 
  :قبل تثبيت المقياس على شكه النهائي ، تم إعداده وفق الخطوات التالية 

 التجربة الشخصية للباحثة ، قد ساعدتها في توضيح و تحديد المواقف التي تعرضت – 1

الوريا ، حيث تمكنت من خاللها على جمع معلومات لها ، خاصة قبل فترة امتحان البك

  .حول المؤشرات الرئيسية للضغط النفسي التي ساعدتها في بناء هذا االستبيان 

 و لجمع المعلومات أآثر حول موضوع البحث ، قمنا بطرح بعض األسئلة على – 2

ذة ، و آانت تلميذ و تلمي ) 25( بعض التالميذ السنة الثالثة ثانوي و الذي بلغ عددهم 

محتواها يدور حول الحالة النفسية للتلميذ أثـناء الفترة التحضيرية لالمتـــحان 

  :البكالـــــوريا ، فكان نص السؤال آالتالي 

  ماهو إحساسك عند قروب موعد امتحان البكالوريا ؟

  هل تتالقى ضغوطات ؟

  إذا آانت اإلجابة بنعم ؟ ماهي أنواعها ؟

 قد ساعدوا الباحثة في إعطاء بعض المعلومات حول تجربتهم  بعض زمالء الدراسة– 3

  .الشخصية أثناء اجتيازهم المتحان البكالوريا 

التجربة الشخصية للباحثة، زمالء الدراسة ، المقابلة مع    (  علما أن هذه العوامل 

، قد ساعدتنا على جمع معلومات أآثر حول المعاش النفسي للتلميذ المقبل على ) التالميذ 

  .امتحان البكالوريا ، و منه تمكنا من تحديد متغيرات الدراسة و صياغة فرضيات البحث 

على إجابــات التالميذ، و جمع المعلومات و األفكـــار حول  بعد الحصول – 4

محاور حسب  ) 4( الموضـــوع ، قمنا  بصياغة أسئلة االستبيان و ذلك بتقسيمه إلى 

  .بندا  ) 50( فرضيات البحث ، و آان العدد اإلجمالي للبنود 

  :        مستويات و هي  ) 5(  قمنا  بإعداد طريقة اإلجابة بأسلوب لكرت  يضم – 5

  . أوافق بشدة – 1

  . أوافق – 2

   ليس لي رأي– 3

  . أعارض – 4
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  . أعارض بشدة – 5

  : صدق المقياس – 6
  :اعتمدنا في هذه الدراسة على ما يلي 

  : صدق المحكمين – 1 – 6
أساتذة من قسم  ) 8( قمنا بتقديم االستبيان إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ، عددهم 

ملحقة بوزريعة و ذلك /  التربية و األرطوفونيا بجامعة الجزائر علم النفس و علوم

  :بهـــدف 

  .تحديد مدى وضوح العبارات  •

 .تحديد العبارات المتكررة و التي تعطي نفس المعنى  •

 .حذف أو تعديل أو إضافة أي بند يرونه مناسبا  •

  .مدى مالئمة االختبار لما وضع لقياسه  •

مالحظات التي أخذتها الباحثة بعين االعتبار ، و تم و لقد أسفرت النتائج على بعض ال

  :إجراء بعض التعديالت المناسبة و المتمثلة فيما يلي 

  .إعادة صياغة بعض البنود * 

  .حذف بعض البنود * 

  .إضافة بعض البنود * 

  .بندا  ) 37( حيث أصبح االستبيان في شكله النهائي يتكون من 

  : الصدق الذاتي – 2 – 6
  : في هذا البحث على الصدق الذاتي و الذي تم حسابه بالقانون التالي اعتمدنا 

  معامل الثبات =  معامل الصدق الذاتي 

ذلك باعتمدنا على التجزئة النصفية في تعيين معامل ثبات المقياس ، حيث قمنا بتطبيق 

قمنا تلميذ من السنة الثالثة ثانوي ، ثم  ) 20( المقياس على مجموعة واحدة متكونة من 

بتجزئة االختبار باستخدام األسئلة ذات األرقام الفردية في مقابل األسئلة ذات األرقام 

الزوجية ، و بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بين المجموعتين باستخدام معامـل 

   ) .0,85(بيرسون ، فوجدنا معمل الثبات يساوي 
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  : أداة البحث - 7
العلمية التي يستخدمها الباحث في عملية جمع الوسيلة     نقصد بأداة البحث تلك 

  .المعلومات و البيانات الخاصة بموضوع البحث 

 اعتمدنا في هذا البحث على مقياس الضغط النفسي ، و ذلك بعد المصادقة عليه من 

طرف األساتذة المتخصصين ، و حساب ثبات و صدق المقيــــاس  و قد تــــــم شرح 

  .ذلك مسبقا 

 إلى يعود في األصل ،على مقياس الدافعية لالنجاز لألطفال و الراشدينا  آما اعتمدن

  . ) H. J. Harmans(  هيرماتز

 عند صياغة عبارات المقياس استخدمت الصفات العشرة التي تميز مرتفعي التحصيل    

  :على منخفضي التحصيل الدراسي و هي 

 القابلية للتحرك إلى األمام –ة امرـ السلوك الذي تقل فيه المغ–مستوى الطموح المرتفع 

ت ـــرور الوقـــــة مـــ إدراك سرع– الرغبة في إعادة التفكير في العقبات – المثابرة –

 البحث عن – اختبار مواقف المنافسة ضد مواقف التعاطف – االتجاه نحو المستقبل –

  . الرغبة في األداء األفضل –التقرير 

 حيث يتكون المقياس من ، العربية إلىوسى بترجمته  قام الدآتور فاروق عبد الفتاح م

 و تم هذا ،ارات التي يمكن أن تكمل آل منها  فقرة آاملة و يلي آل منها عدد من العب28

  .االختيار حتى يكون البحث أآثر موضوعية و أآثر صدقا 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة  - 8
ة تخدام أساليب إحصائية محددة و خاص   مما ال شك فيه أن آل بحث ميداني يتطلب اس

أما األساليب اإلحصائية . البيانات تفريغا إحصائيا من خاللها يقوم البحث بتفريغ  ،به 

  :المستعملة في هذا البحث هي 

ة ــــــــتبارات داللـ إذ يعد هذا االختبار من أآثر االخالفروق،  لدراسة T. Testاختبار 

 و يهدف هذا االختبار لمعرفة ما إذا آانت ،و التربوية  في األبحاث النفسية و شيوعا

الفروق بين المتوسطات حقيقية يمكن أن ننسبها إلى متغيرات معينة أم أنها ترجع للصدفة 

  .  في تحليل البيانات اإلحصائية Spssآما اعتمدت الباحث على برنامج  وحدها
 

 



 
 
:ادس ـــــل الســـصــالف  

  عرض وتحليل النتائج– 1

  تفسير و مناقشة النتائج– 2
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  :عرض و تحليل النتائج 
  . جداول توزيعات تكرارات خاصة بمختلف المتغيرات ) 02( جدول رقم – 1

  .توزيع أفراد العينة حسب الجنس  ) 1(  جدول رقم –أ 

  

  النسبة المئوية   التكرارات  الجنس

 % 28,9  52  ذآور 

  %71,1  128  اناث

 % 100  180  المجموع 

  

  

  .حسب متغير الخوف من الرسوب العينة  توزيع أفراد  ) 2( جدول رقم –ب 

  

  النسبة المئوية   التكرارات  الخوف من الرسوب

عدد التالميذ الذين يخافون 

  من الرسوب 

32  17,8% 

عدد التالميذ الذين ال 

  يخافون من الرسوب 

148  82,2%  

  %100  180  المجموع 
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  .المتحان توزيع أفراد العينة حسب متغير قلق ا) 3( جدول رقم –ج 

  

  النسبة المئوية  التكرارات  التالميذ 

عدد التالميذ ال قلقوا 

  االمتحان

129  71,7% 

  %28,3  51  عدد التالميذ قلقوا االمتحان

  %100  180  المجموع

  

  .توزيع أفراد العينة حسب متغير الضغوطات األسرية  ) 4(  جدول رقم –د 

  

  النسبة المئوية  التكرارات  الضغوطات األسرية

عدد التالميذ الذين ليس 

  لديهم ضغوطات أسرية 

62  34,4% 

عدد التالميذ الذين لديهم 

  ضغوطات أسرية 

118  65,6%  

  %100  180  المجموع
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 حسب متغير الرغبة في ضمان المستقبل ةتوزيع عدد أفراد العين ) 5( جدول رقم –ه 

  .المهني 

  

  ة المئويةالنسب  التكرارات   الرغبة في ضمان المستقبل

عدد التالميذ الذين ليس 

لديهم الرغبة في ضمان 

  المستقبل المهني

147  81,7%  

عدد التالميذ الذين لهم رغبة 

في ضمان المستقبل المهني   

33  18,3%  

 %100  180  المجموع 
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى 
 متغير الخوف من دافعية لالنجاز حسب  الالفروق بين التالميذ في) 03(جدول رقم 

  .الرسوب 

  

الخوف من 

  الرسوب

االنحراف   المتوسط  التكرارات 

  المعياري

الخطأ المعياري 

  للمتوسط 

دافعية التالميذ 

الذين ال يخافون 

  من الرسوب 

32  90,28  11,68  2,06  

دافعية التالميذ 

الذين يخافون 

  من الرسوب 

148  99,94  9,58  0,78  

  

 148الجدول بأن التالميذ الذين يخافـــون من الرســــــوب و عددهـــــم  تحليل يتضح من

لهم دافعية لالنجاز أآــبر من التالميذ غير الخائفيــن  )  x = 99,94و متوسط حسابهم ( 

 T - 4,37حيث وجد أن  ) x = 90,26و متوسط حسابهم  ( 32من الرســوب و عددهم 

  و بالتالي ترفض الفرضية الصفرية و تقبل الفرضية α=   0,01و هي دالة عند مستوى 

البديلة ، أي أن التالميذ الذين يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من 

  .التالميذ الذين ال يخافون من الرسوب 
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تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن ب تنص هذه الفرضية أن التالميذ الذين يخافون من الرسو   

  .من التالميذ الذين ال يخافون من الرسوب ، فرضية البحث قد تحققت 

  إن النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث ال تتماشى و النتيجة التي توصل 

على عينة من الطلبة الجامعيين بلغ عددهـــــم ) بدون تاريخ ( إليها عبد الرحمان عسوي 

طالب و طالبة بهدف دراسة الفـــروق بين الجنسين في القلــــق و التحصــــــيل   ) 244( 

و توصل إلى نتائج عديدة من بينها أن الطلبة أرجعوا أسباب قلقهم خالل االمتحانات إلى 

  .التخوف من ضعف التقدير و الرسوب و آذا إلى التخوف من رد فعل األسرة 

 يعيق من دافعية االنجاز ، و قد يرجع ذلك إلى عدم الثقة أي أن الخوف من الرسوب قد

  .بالنفس ، أو عدم التحضير الجيد لالمتحان 

  إن فرضية البحث تتــماشى مع عدة دراســـات من بينها دراســــــة نعيمــــة الشمــــــاع 

جاحــــــه ، حيث أآدت أن الدافع إلى النجاح ينمو عندما تكافئ األم ابنها عند ن ) 1977( 

و تكون استجابته محايدة في حالة فشله ، أما دافع الخوف من الفشل فتكون في الحاالت 

  .التي تستجيب األم فيها بالتعزيز والثواب عند النجاح و بالعقاب في حالة الفشل 

التي أجريت على عينة من تالميذ  )  Forner – 1989(    آما نجد دراسة فورنر 

 و بين أن المستويات المرتفعة من الدافعية لالنجاز تسهل النجاح في المرحلة الثانوية ،

 شهادة البكالوريا ، و ترتبط بتحقيق المشاريع المدرسية و المهنية ، أي أن عندما يضع

التلميذ النجاح نصب عينيه يتجاوز آل الصعوبات و العراقيل ، آذلك قد ترجع العالقة 

 .التحصيل الدراسي الـــجيد إلـــى الثقة بالنفسااليجابية بين الخوف من الفشـــل و 

   ) .1981 يوسف مصطفى القاضي ،( 

مسؤولية  فشعور التلميذ بالن الخوف من الفشل دافعا لالنجاز ،في هذه الحالة قد يكو    

اتجاه نتائجه الدراسية ، يجعله يفكر آيف باستطاعته بذل جهود من أجل تحــقيق 

وف من الفــــشل يجعل التلميذ يقــــــــوم بالتحضير الجــيد النجـــــاح ، آما أن الخ

لالمتحان ، و ذلك عن طريق تنظيم وقته و اللجوء إلى الدروس الخصوصية و طلب 

  .المساعدة من طرف أفراد األسرة 
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية 
  . متغير قلق االمتحان  الدافعية لالنجاز حسب الفروق بين التالميذ في )04(جدول رقم 

  

االنحراف   المتوسط  التكرار  قلق االمتحان

  المعياري

الخطأ المعياري 

  للمتوسط 

دافعية التالميذ 

الذين ليس لديهم 

  قلق االمتحان 

129  97,82  9,16  0,80  

دافعية التالميذ 

الذين لهم قلق 

  االمتحان 

51  99,23  13,69  1,91  

  

مـــيذ الذين يظهرون القلق من االمتحـــان و عددهـم    يتضح من تحليل الجدول أن التال

دافعيتهم لالنجاز تكون أآبر من دافعية التالميذ  ) x = 99,23و متوسط حسابهم  ( 51

 ) x = 97,82و متوسط حسابهم  ( 129الذين ال يظهرون قلق من االمتحان و عددهـــم 

 عند T = 0,79وجد  للفروق ، جاءت الفروق غير دالة حيث Tو بتطبيق اختبار 

  و منه عدم رفض الفرضية الصفرية ، و منه رفض α  =  0,01مستــوى الداللة 

  .الفرضية البديلة أي أن القلق ال يؤثر في الدافعية لالنجاز 
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  :  نتائج الفرضية الثانية مناقشة 
تهم لالنجاز    تنص هذه الفرضية أن التالميذ الذين يظهرون قلق من االمتحان تكون دافعي

 .أحسن من التالميذ الذين غير قلقين من االمتحان ، فان فرضية البحث لم تتحقق 

  إن النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث في إطــار الفرضية الثانيــة 

، و آان الهدف منها  ) 1981( تتماشـــى و النتيجة التي توصل إليها إبراهيم مرسي 

 بين القلق و األداء ، فوجد من خاللها أن المتأخرين دراسيا أعلى في دراسة العالقة

االستعداد للقلق، حيث تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن العالقة بين القلق و التحصيل 

الدراسي عند تالميذ المدارس الثانوية ، و افترض الباحث ارتباطات سالبة و دالة إحصائيا 

و فعال توصل إلى نتائج سالبة و دالة إحصائيا بيـن القلـــــق بين القلق و نتائج االمتحان ، 

   . )1981 آمال إبراهيم مرسي ،(  .و نتائج االمتحانات 

  

   هذه النتائج تبين أن التالميذ المرتفعون في القلق أثناء االمتحان يصبحون منشغلين 

لى فشل التلميذ و توتره بقلقهم بدل انشغالهم باالمتحان ، آما أن القلق من االمتحان يؤدي إ

  .و هذا ما يؤثر على دافعية االنجاز لديه 

 ن  إن فرضية البحث آانت متشابهة و تتماشى مع عدة دراسات مثل دراسة عبد الرحما

حيث اختبر تالميذ المرحلة الثانوية قصد تحديد مدى تأثير القلق ) بدون تاريخ ( عسوي 

لدراسة على نتائج تتمثل في أن التالميذ ذوي في األداء المدرسي ، و قد أسفرت نتائج ا

  .القلق العالي يتفوقون على تالميذ القلق المنخفض خاصة في األعمال المعقدة 

في دراسة  ) 1975(    هذه النتيجة تتفق و النتيجة التي توصل إليها فاروق السيد عثمان 

امعية ، و أسفرت النتائج حول العالقة بين القلق العام و التحصيل الدراسي في المرحلة الج

على وجود فروق دالة إحصائيا بين العينتين، القلق المنخفض و القلق المرتفع في الموقف 

  .الضاغط 

   في هذه الحالة آان قلق االمتحان دافـــــع ، بحيث حــث التالميذ علـــــى التحــــــــــدي 

  .الوريا و المثابرة و ذلك من أجل النجاح في امتحان شهادة البك
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة 
 متغير الضغوطات  الدافعية لالنجاز حسب الفروق بين التالميذ في) 05(جدول رقم 

  .األسرية 

  

الضغوطات 

  األسرية 

االنحراف   المتوسط  التكرار

  المعياري 

الخطأ المعياري 

  للمتوسط

دافعية التالميذ 

الذين ليس لديهم 

ضغوطات 

  أسرية 

62  95,74  11,02  1,40  

دافعية التالميذ 

الذين لديهم 

ضغوطات 

  أسرية 

118  99,53  10,20  0,93  

  

    يتضح من تحليل الجدول بأن التالمـــيذ الذين لديـــهم ضغوطات أسرية و عددهـــم 

دافعيتهم لالنجاز أآبر من الفئة التي تعاني  ) x = 99,53و متوسط حسابهم  ( 118

، و الفروق دالة حيث  ) x = 95,74و متوسط حسابهم  ( 62ددهم ضغوطات أسرية و ع

2,30 –T  0,05 عند مستوى الداللة   =  α و بالتالي ترفض الفرضية الصفــــــرية ،   

و تقبل الفرضية البديلة أي أن التالميذ الذين لهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز 

  .طات أسرية أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم ضغو
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  :نتائج الفرضية الثالثة مناقشة 
   تنص هذه الفرضية أن الضغوطات األسرية تساهم في استثارة دافعية االنجاز ، أي أن 

التالميذ الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون  دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين 

  .ليس لديهم ضغوطات أسرية ، فرضية البحث قد تحققت 

 إن النتيجة التي تم التوصل إليها من خــــــالل هذا البحث في إطار الفرضية الثالثـة  

في دراسته التي آانت  )  Funli . 1974( تتماشـى و النتيجة التي توصل إليها فون لي 

تهدف إلى إيجاد العالقة بيت اتجاهات الوالدين و الدافعية إلى االنجاز لدى األبناء ، و لقد 

 المجتمع الصيني و توصـل الباحث إثرها إلــى أن اتجاه الوالدين إلــى أنجزت في

السيطــرة و نقص صلتهم و صداقتهم بأبنائهم تؤدي إلى ارتفاع القلق و انخفاض الدافع 

  .إلى االنجاز عند هؤالء األبناء 

ته في دراس )  Nuttale , 1976(    هذه النتيجة تتماشى و الدراسة التي قام بها نوتال 

حول أثر المعاملة الوالدية و االتجاهات الوالدية على دافعية ألطفال نحو التحصيل 

الدراسي على عينة من تالميذ المدرسة االبتدائية ، و أسفرت النتائج على وجود عالقة بين 

المعاملة الوالدية و التحصيل الدراسية لألبناء ، حيث بينت الدراسة أن األبناء الذين يتلقون 

ة حسنة بأقل قدر من العنف و التسلط و اإلهمال و التفرقة من طـــرف معامل

  .الوالديـــــــــن ، يكونون أفضل قدرة على التحصيل الدراسي و على التفوق و النجاح 
   ) .170 ص  ،1995ـوض ، ود عـباس محمـ عــوري ،ح دمنهـاد صالــرش(  
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الرابعة 
الفروق بين التالميذ في الدافعية لالنجاز حسب متغير الرغبة في ضمان ) 06(جدول رقم 

  .المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة 

  

الرغبة في 

ضمان المستقبل 

االنحراف   المتوسط  التكرار

  المعياري

الخطأ المعياري 

  للمتوسط 

دافعية التالميذ 

الذين ليس لديهم 

رغبة في 

مستقبل ضمان ال

147  98,68  9,16  0,75  

دافعية التالميذ 

الذين لديهم 

رغبة في 

ضمان المستقبل 

33  96,21  15,59  2,71  

   

يتضح من تحليل الجدول أن التالميذ الذين ليس لديهم رغبة في ضمــان المستـــقبل  

 لهم دافعية االنجاز أآبر من ) x = 98,68و متوسط حسابهم  ( 147المهنــي و عددهم 

و متوسط حسابهم  ( 33التالميذ الذين لهـــم رغبة في ضمـــان المستقبل المهني و عددهم 

96,21 = x  (  و بتطبيق اختبار ،T 0,87  للفروق وجد أن = T و هو غير دال و منه 

فان فرضية البحث لم تتحقق ، أي ليس للرغبة في ضمان المستقبل المهني أثر على دافعية 

  .االنجاز 

  

  

  

  

  



 121

  :اقشة نتائج الفرضية الرابعة من
هذه الفرضية أن التالميذ الذين لديهم رغبة في ضمان المستقبل المهني تكون تنص    

. دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم رغبة في ضمان المستقبل المهني 

  .فرضية البحث لم تتحقق 

البحث ال تتماشى و النتيجة التي توصل   إن النتيجة التي تم التوصل إليها في إطار هذا 

إليها بعض الباحثين ، حيث انتهت بعض الدراسات إلى أن بعض األفراد ذوي لتحصيل 

المرتفع آانت تتمتع بمستوى طموح عال ، و األفراد ذوي التحصيل الضعيف آانت تتمتع 

  .بمستوى طموح منخفض 

هتمت بمســـــتوى الطمــــــوح في دراسة ا ) Boyle  " ) "  1965    فقد توصل بول  

و التحصيل إلى أن هناك عالقة ايجابية و دالة بين مستوى التحصيل ، آما يتحدد 

بالمستوى العام للتحصيل المدرسي من جهة و بين مستوى الطموح من جهة أخرى و ذلك 

  .عند تثبيت الخلفية األسرية 

اك عالقة ايجابية بين آل من إلى أن هن ) Harison ) " 1971"    آما توصل هاريزون 

مستوى الطموح و التحصيل الدراسي ، فقد وجد أن مستوى الطموح للطالب الناجحين 

أعلى من مستوى الطموح لدى الطالب الراسبين و ذلك في حالــــــة المستوى الثقافـــــي 

  .و االجتمـــاعي و االقتصادي 

ينة من األطفال ، أن مستوى على ع ) 1982( في دراستها " جاني "    و توصلت 

. التحصيل له تأثير جوهري على تباين درجات أفراد العينة في مقياس مستوى الطمــوح 
   ) .188 – 186 ص  ،2003ر آامل أحمد ، سهي( 

 ، حيث أن التلميذ ز   في هذه الحالة تكون الرغبة في ضمان المستقبل المهني دافعا لالنجا

استه و هو ضمان مستقبله يميل إلى الكفاح ، و نظرته إلى الطموح الذي لديه هدف من در

الحياة فيها تفاؤل و لديه القدرة على تحمل المسؤولية ، مثابر ، و ميال للتفوق و يسير وفق 

  . خطة معينة 

    إذن عدم تحقق فرضية البحث ، أي أن الرغبة في ضمان المستقبل المهني ليس دافعا 

قها إلى عدم تحقيق الشروط المذآورة سابقا ، إضافة إلى  ، قد يرجع عدم تحقيزلالنجا

تدخل عدة عوامل قد تعيق أهداف و رغبات و طموحات التلميذ و من بينها القـدرات 
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العقلية ، حيث أن المتفوقين عقلـــــــــــيا لديهم أهــــداف و طموحات واقعــــــية تتفــــــق 

ي شيء يقيسه بامكانيته ، لكن التلميذ العادي يطمح و اإلمكانية ، فالتلميذ المتفوق يطمح ف

  .بما هو أآثر من إمكانيته 

  

  :عرض و تحليل نتائج الفرضية الخامسة 
  .الفروق بين الجنسين في متغير الضغط النفسي ) 07(جدول رقم 

  

االنحراف   المتوسط  تكرار  الجنس

   يالمعيار

الخطأ المعياري 

  للمتوسط 

الضغط النفسي 

   ذآور-

52  113,75   18,36  2,54  

الضغط النفسي 

   اناث –

128  112,02  14,91  0,31  

  

و متوسط حسابهم  ( 52يتضح من تحليل الجدول أن الضغط النفسي لدى الذآور و عددهم 

113,75 =X (  128أآبر من الضغط النفسي لدى اإلناث و عددهم )  و متوسط حسابهم

112,02 = X (  و بتطبيق اختبار ،T0,65د أن  للفروق وج = T و هو غير دال و منه 

  .تحقق فرضية البحث ، أي ال  توجد فروق في الضغط النفسي بين الجنسين 
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  : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 
    تنص هذه الفرضية أنه ال توجد فروق بين الجنسين في الضغط النفسي ، فرضيــة 

  .البحث قد تحققت

ل إليها من خالل هذا البحث ال تتماشى و الدراسة التي قام بها   إن النتيجة التي تم التوص

التي آانت تهدف إلى المقارنة بين الذآور و اإلناث في  ) 1994( جمعة سيد يوسف 

إدراك أحداث الحياة و تقديرهم لها في ضوء ما تثيره لهم من مشقة ، و توصل الباحث 

األحداث الفردية و معظمها لجانب على إثرها ، إلى وجود فروق جوهرية في تقدير بعض 

اإلناث ، أي أنهن أدرآناها على أنها أآثر إثارة للمشقة ، آما تبين أن هناك قدرا محدودا 

من التشابه في ترتيب أحداث الحياة في العينتين ، و تميز الترتيب بصفة عامة بوجود 

  .األحداث السالبة شديدة الوطأة على رأس القائمة 

التي هدفت  ) 1999( تتفق أيضا و الدراسة التي قامت بها مايسة شكري     هذه النتيجة 

إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في متغيري التفاؤل و التشاؤم و آذلك الفرق بينهما 

في استخدام أساليب مواجهة المشقة ، و توصلت إثرها إلى أن هناك ارتفاع جوهري في 

ة بالطالبات ، آما أن الفرق بين درجات متوسط درجات التفاؤل لدى الطالب مقارن

الجنسين بالنسبة لمتغير التشاؤم جوهري لجانب اإلناث ، أي أنهن أآثر تشاؤما مـن 

  .الذآور ، و أن هناك فروق جوهرية بيـــن الجنسين في مواجهـــــة المشقــة 

   .  )106 ص ،2001رفيق عوض اهللا ، ( 

روق بين الجنسين في الضغط النفسي ، فهناك     من هذه الدراسات نستنتج أن هناك ف

بعض األحداث يتقبلها الذآور في حين ال تتقبلها اإلناث ، آما أن هناك اختالف في أسلوب 

  .مواجهة األحداث الضاغطة 
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  :عرض و تحليل نتائج الفرضية السادسة 
  .الفروق بين الجنسين في متغير الدافعية لالنجاز ) 08(جدول رقم 

  

االنحراف   المتوسط  التكرار  الجنس

  المعياري

الخطأ المعياري 

  للمتوسط

  1,68  12,15  94,84  52  ردافعية الذآو

  0,85  9,65  99,60  128  دافعية االناث 

  

و متوسط  ( 128يتضح من تحليل الجدول أن الدافعية لالنجاز لدى اإلناث و عددهم 

و متوسط  ( 52أآبر من دافعية االنجاز لدى الذآور و عددهم  ) x = 99,60حسابهم 

  و هو دال عـــند T   =- 2,77 و جد T، و بتطبيق اختبار  )  x =94,84حسابهم 

  .  و منه توجد فروق في الدافعية لالنجاز بين الجنسين  α =  0,01      ةمستـــوى الداللــ
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  :دسة مناقشة نتائج الفرضية السا
    تنص هذه الفرضية أنه ال توجد فروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز ، فرضية 

  .البحث لم تحققت 

   إن النتيجة التي تم التوصل إليها في إطار البحث تتماشى و النتيجة التي توصل إليها آل 

 ، محي الدين حسين 1988 ، عبد الرحمان الطريري 1978محمود عبد القادر ( من 

و قد أرجع هؤالء تفوق . )  1990 ، رشاد موسى 1989 ، الشناوي عبد المنعم 1988

الذآور على اإلناث في الدافعية لالنجاز إلى عدة عوامل ، منها ما يتعلق بظروف عملية 

التنشئة االجتماعية ، و بعضها يتعلق بالظروف المثيرة لهذه الدافعية و مصدر الضبط لدى 

ها األخر يتعلق بمسألة الخوف من النجاح لدى اإلناث ، و منها آل من الجنسين ، و بعض

  . أيضا من اعتمد على الجانب الفسيولوجي و أنماط الشخصية 

على عينة من طالب الجامعة " آامليا عبد الفتاح "     آشفت نتائج الدراسة التي قامت بها 

الباحثة ذلك إلى أن مستوى طموح الطلبة أعلى من مستوى طموح الطالبات ، و أرجعت 

ظروف التنشئة االجتماعية التي تعيشها البنت خالل طفولتها ، فهي تعيش في عالم الذي 

ينظر إلى النساء نظرة محدودة ، و تعانـي ضروب اإلهمال و التفرقة بينهما و بين 

الذآـــور ، فهناك فروق بين مستوى طموح آل من الرجـــــل و المرأة تبعـــــا للحضارة 

  .ثقافة التي يعيشان فيها و ال

أن الدافعية لالنجاز تختلف عند الذآور عنها عند اإلناث، فهي " مهربيان "   و افترض 

بالنسبة للذآور يحددها االآتفاء الذاتي ، و االستقالل عن المعايير السائدة ، و يميزها عند 

محي "  ما أشار إليه اإلناث التقبل االجتماعي و تأييد المعايير السائدة ، و يتسق ذلك مع

 الجنسين في نمن خالل استعراضه للدراسات التي تناولت المقارنة بي" الدين حسين 

  .الدافعية لالنجاز 

مفهوم الدافع إلى تحاشي النجاح لتفسير  )  ( Horner – 1969" هورنر "    قدمت 

فعية اإلناث السلوك االنجازي لدى اإلناث ، و أوضحت أن هذا المفهوم أآثر ارتباطا بدا

من الذآــور ، و ينشأ هذا الخوف نظرا ألن القيم االجتماعية التي يغرسها المجتمع في 

  .اإلناث ال تدعم االنجاز لديهن في مواقف المنافسة 
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أما في إطار المنظور الفسيولوجي ، أرجع انخفاض الدافعية لالنجاز لدى اإلناث مقارنة 

 مقارنة بالذآور ، حيث يؤدي التوتر العالي إلى بالذآور الى أنهن يكشفن عن توتر أعلى

انخفاض القدرة على االنجاز ، و مستوى الطموح ، و المثابرة و الحماس أو تحقـــيق 

ارتفاع درجة التوتر لدى اإلناث عن  ) ( Ember , 1981الـذات ، و يرجع حسب 

  .الذآور العتبارات اإلحساس بالهامشية و الضغوط االجتماعية 

  .ذه الحالة هناك فروق بين الجنسين في الدافعية لالنجاز    في ه

   آما أن فرضية البحث  تتماشى مع عدة دراسات ميدانية التي آشفت عن عدم وجود 

فروق جوهرية بين الذآور و اإلناث في الدافعيــة لالنجـاز ، و مــــــن هـــذه 

 ،  مصطفـــى 1983يسة النيال أحمد عبد الخالق ، ما( الدراســـــات ، دراســـة آل من 

 ، محمد 1988 ، رشاد عبد العزيز موســى ، صالح أبو ناهية 1988ترآـــــي 

     ) .1990 ، سيد الطواب 1990 ، فتحي الزيات 1989اسماعيــــل 

عدم وجود فروق جوهرية بيــن الذآـــــــور  ) 1988(     فأرجع الباحث مصطفى ترآي 

لالنجاز إلى أن األسرة العربية الحديثة تحث و تشجع اإلناث تماما و اإلناث في الدافعية 

مثل الذآور على التفوق الدراسي و العمل ، و أن هذا هو المجال المقبول اجتماعيا و الذي 

يسمح للمرأة العربية بالتفوق و االمتياز فيه ، و لذلك أصبحت اإلناث ترغبن في التفــوق 

  .و االمتياز تماما مثل الذآور 

فقد فسر عدم وجود فروق جوهرية بين الذآور و اإلناث  ) 1990(     أما سيد الطواب 

في الدافعية لالنجاز في ضوء طبيعة المجتمعات التي أجريت فيها مثل هذه الدراســـــات 

و الفترة الزمنية التي أجريت فيها ، و استشهد بذلك بقوله بأن الدراسات السابقة مثل 

التي أجريت في الستينات تختلف عن  ) ( M. Horner" ورنر مارتيناه" دراسة 

الدراسات التي تمت في فترة الثمانينات و التسعينات ، من حيث الــظروف التاريخيــــــة 

و العوامـــل االجتماعيــــة و الثقافية و النفسية المميزة في آل فترة مـن هـــذه 

رشاد موسى ، و صالح " سير الذي قدمه الفتـــــــرات، و لعل هذا ما يتفق مع التف

 أرجعا عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الدافع نو اللذا . ) 1988أبوناهية 

لالنجاز ، إلى أن الفرص التعليمية و المهنية أصبحت اآلن مـــــتاحة لـــــــكل مـن 

إلنـــاث ، فكالهما الجنسين ، و تضاءلت النظــرة الوالدية التي تميز بين الذآــــور و ا
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أصبح يلقي نفس المعاملة الوالديـة و الرعاية و االهتمام و في غرس مفاهيــــم االستقالل 

يرجع إصرار األنثى علــــــى التفــــوق و النجــــــــاح  و االعتماد على النفس ، و ربمــا

تمع في مكانتها و التحمل و المثابرة إلى ميكانيزمات الدفاعية عما القته من غبن المج

  .االجتماعية ، لذا فهي تحاول التفوق في المجاالت الحالية المختلفة 

  

   إضافة إلى ما سبق يمكن إرجاع عدم وجود فروق جوهرية بين الذآور و اإلناث في 

الدافعية لالنجاز ، إلى أن ظروف المجتمع بما فيها عدم االآتفاء الذاتي ، البطالة ، عدم 

 تلبية متطلبات األسرة ، عدم ضمان المستقبل فــــــي حـــالة قدرة الرجل لوحده

الطـــــالق  ، آل ذلك يشجع األنثى على الدافعية لالنجاز و التفوق و النجاح في الدراسة 

  .الذين يرون فيها وسيلة لضمان المستقبل 
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  : عرض و تحليل نتائج الفرضية السابعة 
  . متغير الضغط النفسي  الدافعية لالنجاز حسب بين التالميذ فيالفروق ) 09(جدول رقم 

  

االنحراف   المتوسط  التكرار  الـفـئـــــة 

  المعياري 

الخطأ المعياري 

  للمتوسط 

دافعية التالميذ 

الذين ال يعانون 

من الضغط 

  النفسي 

90  95 ,70 10 ,10  1 ,06  

دافعية التالميذ 

الذين يعانون 

من الضغط 

  النفسي 

90  100 ,75  10 ,57  1 ,11  

  

       113درجاتها (  أآبر عند الفئة التي تعاني من ضغط زيوضح الجدول بأن الدافعية لالنجا

 100,75 عندها ز، حيث معدل درجات الدافعية لالنجا) في مقياس الضغط النفسي 

التي تميزت  )   113بالمقارنة مع درجات الفئة التي ال تعاني من ضغط مرتفع      

 عند مستوى الداللـــــة T = - 3,77 و الفرق دال 95,70بمعدل في الدافعية يساوي 

0,01 = α و منه فرضية البحث قد تحققت أي أن التالميذ الذين يعانون ضغوطا نفسية 

  .تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ال يعانون ضغوطا نفسية 
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  : مناقشة نتائج الفرضية السابعة 
  تنص هذه الفرضية أن التالميذ الذين يعانون من الضغط النفسي دافعيتهم لالنجاز تكون 

  .أحسن من التالميذ الذين ال يعانون من ضغط نفسي ، إن فرضية البحث قد تحققت 

   إن النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحث في إطار الفرضية السابعة 

تي توصل إليها عبد الرحمان عسوي ، و عبد الرحمان السيد تتماشـــى و النتيجة ال

و ذلك في دراستهما حول العالقة بين القلق و التحصــــــيل )  1975( عثمــان 

ارجع إلى تفسير  ( زالدراســــي ، و تم التوصل إلى انه قد يكون قلق االمتحان دافعا لالنجا

  ) .نتائج الفرضية الثانية 

 االمتحانات و الخوف من الرسوب دافعا لالنجاز ، و هذا ما بينه آل    آما قد يكون ضغط

، حيث أرجعا العالقة  ) ( Forner – 1989، و فورنر  ) 1977( من نعيمة الشماع 

ارجع إلى . ( االيجابية بين الخوف من الفشل و التحصيل الدراسي الجيد إلى الثقة بالنفس 

  ).تفسير نتائج الفرضية األولى 

ن الضغوطات األسرية بما فيها االهتمام المفرط من طرف الوالدين اتجاه دراسة   آما أ

أبنائهم ، و المراقبة المستمرة ، و حرصهم على النجاح و عــدم اإلهمال تساهم في 

و نوتال  ) ( Funli – 1974النجـــاح و التفوق الدراسي ، و هذا ما بينه آل من فون لي 

)Nuttale – E – 1976  ) ( جع إلى تفسير نتائج الفرضية الثالثة  أر. (  

 ذ   في هذه الحالة قد يكون للضغط النفسي تأثير ايجابي على دافعية االنجاز لدى التالمي

اتجاه امتحان شهادة البكالوريا ، حيث يعتبر أساس التحريض و اإلدراك و اإلثارة التي 

المتحدية ، فقد يحتاج التلميذ يمس إليها االضطرار إلى الكفاح أو النجاح حيال الحاالت 

التنبيه و التوتر من أجــــل استثارة دافــعية االنــجــاز ، و ذلك مــن أجــل الوصول إلــــى 

تحقـــيق أهدافــه و طموحاتــه ، آما أن الضغط يوفر أيضا حس اإللحاحية و التيقظ الذي 

لوريا ، فقد يولد الضغط التحدي نحتاج إليه عندما نواجه حاالت مهددة آامتحان شهادة البكا

و المنافسة ، و الثقة بالنفس ، و المثابرة و الحماس و هذه العوامل تساهم في رفع من 

  .مستوى الدافعية 
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  : االستنتاج العام 
آنا نتوقع أن الضغط النفسي يساهم في استثارة دافعية لالنجاز لدى التالميذ المقبلين 

يا ، فـــــــقـــد يحتــــاج التلمـــــيذ إلــــى التنبــيه و التـــيقـــظ علـــــى امتحــــان البكالور

و اإلدراك و التحريض الذي يولد فيه المنافسة و التحدي و المثابرة من أجل النجاح في 

فرضيات ، فتحققت الفرضية  ) 7( امتحان البكالوريا ، و قد تم تقسيم فرضيات البحث إلى 

تالميذ الذين يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من األولـــى ، أي أن ال

التالميذ الذين ال يخافون من الرسوب ، حيث آنا نتوقع ، أنه قد يكون الخوف من الرسوب 

في امتحان البكالوريا دافعا لالنجاز ، أي الخوف من الرسوب يجعل التلميذ يسعى نحو 

صول إلى النجاح و هو الحصـــول على شهــادة التفوق لتحقيق أهدافه ، و ذلك بغية الو

البكالوريـــا ، فالخوف من اإلخفاق يعتبر مؤشرا و منبها ألهمية امتحان البكالوريا عند 

التلميذ ، و منه فان الضغط و التوتر الذي يولده الخوف من الرسوب قد يحفز التلميذ على 

 نتوقعه ، فقد أسفرت النتائج على أن المراجعة ، أما الفرضية الثانية آانـــت عكس ما آنا

قلق االمتحان قد ال يكون دافعا لالنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا ، و قد 

يرجع ذلك إلى أن القلق من االمتحان يجعل التلميذ يفقد ثقته بنفسه ، و قد يجعله متوترا 

لميذ الذي يبدي قلقا من االمتحان غير قادر على الترآيز ، عكس ما آنا تتوقعه بأن  الت

يعتبر مؤشرا بإعطائه أهمية لالمتحان ، أما الفرضية الثالثة و حسب ما آنا نتوقعه أن 

التالميذ الذين لديهم ضغوطات أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس 

بنائهم المقبلين لديهم ضغوطات أسرية ، فاالهتمام المفرط من طرف الوالدين اتجاه أ

علـــــى امتــحان البكالوريا ، و حراستهم المشـــــددة ، و تنظـــــــيم الوقـــت 

للمراجعـــــة ، و التساؤل المستمر عن دراسة أبنائهم ، آل ذلك يساهم في استثارة دافعية 

صول  للمراجعة و عدم خيبة أمل الوالدين و هو الحذلالنجاز ، و قد يكون تحفيزا للتلمي

على شهادة البكالوريا ، أما الفرضية الرابعة فكانت عكس ماآنا نتوقعه، فقد أسفرت 

النتائج أن الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعـــــة قد ال 

تعتبر دافعـــــا لالنجاز ، فالباحثة آانت تتوقع أن التلميذ الذي لديه أهداف و طموحــات 

 ، و من بين هذه الطمــوحات ، الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق مستقبليــة

الدراسة في الجامعة ، يجعل التلميذ يكون مثابرا و مياال للتفوق ، و يســـــــير وفــــق 
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خطة معينة، يعمل جاهدا من أجل تحقيق رغبته و هو الحصول علــى شـــــهادة البكالوريا  

 أن طموحات التلميذ قد ال تكون دافعا لالنجاز ، فقد يرجع ذلك لكن النتائج أسفرت على

إلى تدخل عدة عوامل قد تعيق التلميذ من تحقيق أهدافه ، و من بين هذه العوامل القدرات 

العقلية  للتلمــيذ ، أما الفرضية الخامسة فقد تحققت ، فحسب ما آانت تتوقعه الباحثة أنه ال 

ضغط النفسي ، فما يتعرض لـــــه الذآــــــر من خــــــوف توجد فروق بين الجنسين في ال

و قلــــــــق و ضغط أسري و أهـــــداف و طموحات مستقبلية ، تتعرض لها األنثى ، فهي 

حالة شعورية تنتاب آل من الجنــــسين ، فهي ال تستأذن لكي يشعر بها التلميذ ، فالرغبة 

 و هدف آل من الجنسين، آما أنه  حسب الباحثة في ضمان المستقبل المهنــي طمــــــوح

ال توجد تفرقة من طرف الوالدين اتجاه أبناهم الذآور و اإلناث في المعاملة، حيث يتلقى 

الجنسين نفــــس االهـــــتمــام و الحراســـــــة و المراقبة من طرف أوليائهم،  أما نتائج 

 بين الجنسين فـــــــي الدافـعيـــة الفرضية السادسة فقد أسفرت أنه توجــــد فروق

لالنجــاز،  عكس ما آانت تتوقعه الباحثة أن الدافعية لالنجاز لدى الذآور نفسها لدى 

اإلناث ، أما نتائج الفرضية السابعة فقد أسفرت أن التالميذ الذين يعانون من الضغط 

 من ضغــط نفســــــــــي  النفسي دافعيتهم لالنجاز تكون أحسن من التالميذ الذين ال يعانون

فحسب ما آانت تتوقعه الباحثة أن يحتاج التلميذ إلى قليل من الضغط الذي يولد التنبـــــيه 

  .و التيقظ و اإلدراك الذي يعتبر محفزا للنجاح 
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  :خاتمة 
العرض نصل إلى خاتمة البحث ، بعد أن تمكنا من التعرف على أن الضغوط بعد هذا    

ية هي مجموعة المؤثرات الداخلية و الخارجية التي يتعرض لها تلميذ السنة الثالثة النفس

ثانوي المقبل على امتحان البكالوريا ، و التي قد يستجـــــيب لها بالتــــــوتر و الخــــوف 

و القلـــق و عدم االتزان ، و ذلك راجع إلى عدم قدرته على الموازنة بين ما يتمــتع به من 

نـــات و بين ضغوط البيئة المحيطة به ، من ضغوط أسرية ، و ضغــــوط إمكا

مدرســـــية ، حيث تشكل له تهديدا و عبئا ثقيال على آاهله ، و هذا ما يتطلب منه التكيف 

و التوافق من أجل تحقيق النجاح و هو الحصول على شهادة البكالوريا ، آما تبين أيضا 

ل من الضغط الذي يولد لديه روح المثابرة و التيقظ و اإلدراك أنه قد يحتاج التلميذ إلى قلي

  .و التنبــــــيه ، و هذا ما تبين من خالل نتائج الفرضية األولى و الثانية و السابعة 

    و في هذا البحث قد تمكنا من تحقيق الفرضية األولى التي تنص على أن التالميذ الذين 

النجاز أحسن من التالميذ الذين ال يخافون من يخافون من الرسوب تكون دافعيتهم ل

الرسوب ، آما تم تحقيق الفرضية الثالثة التي تنص أن التالميذ الذين لديهم ضغوطات 

أسرية تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم ضغوطات أسرية ، آما 

الجنسين في الدافعية لالنجاز تبين من خالل نتائج الفرضية السادسة ، أنه توجد فروق بين 

، و أن التالميذ الذين يعانون من ضغط نفسي تكون دافعيتهم لالنجاز أحسن من التالميذ 

الذين ال يعانون من ضغط نفسي ، و هذا ما تبين من خالل نتائج الفرضــية السابعة ، أما 

 دافعيتهم لالنجاز الفرضية الثانية التي تنص أن التالميذ الذين لديهم قلق االمتحان تكون

أحسن من التالميذ الذين ليس لديهم قلق االمتحان ، لم تتحقق ، في حين تبين آذلك أن 

الرغبة في ضمان المستقبل المهني عن طريق الدراسة في الجامعة ال تساهم في استثارة 

ل دافعية االنجاز لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا ، و هذا ما تبين من خال

نتائج الفرضية الرابعة ، أما نتائج الفرضية الخامسة ، فقد أسفرت نتائجها أنه ال توجد 

  . فروق بين الجنسين في الضغط النفسي 

و لكن بالرغم من ذلك تبقى نتائج هذا البحث محدودة ، حيث ال يمكـــن من خاللــــها 

  .حسب الحالة النفسية للتلميذ التعميم ، ألننا نقيس شيئا قابال للتغيير وفق  تغير ظروف و 
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 :اقتراحات 
  . ضرورة االهتمام بالحالة النفسية للتلميذ المقبل على امتحان البكالوريا – 1

 على األولياء أن يعرفوا متى و آيف يضغطون على أبنائهم المقبلين على امتحان – 2

  .البكالوريا 

حالة تعرضه لضغط  لصالحه في ف على التلميذ أن يعرف آيف يستغل الضر و– 3

  .نفسي 

 . ضرورة خلق حوار دائم بين التلميذ و أسرته و مستشار التوجيه المدرسي – 4
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 ـ استبيان ـ
 
 

 وذلك بوضع عالمة اإلجابة على كل بنود االستبيان المرفقة،نرجوا منكم 

)X ( في الخانة التي ترون أنها تعبر بصدق عن رأيكم، مع الحرص على

غراض علمية عدم ترك أي بند بدون إجابة، نعدكم أن إجاباتكم ستستغل في أ

  .بحتة، ولن يطلع عليها أي شخص ما عدا الباحثة نفسها

  .ولكم جزيل الشكر واالحترام سلفا على مساعدتكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقياس الضغط النفسي لدى التالميذ المقبلين على امتحان البكالوريا 
 

  أعارض بشدة – 5 أعارض   – 4 ليس لي رأي   – 3 أوافق   – 2     أوافق بشدة– 1
 

الرقم  العبارات 1 2 3 4 5
 الخوف من االمتحان يجعلني :     

 أسهر آثيرا في الدراسة
 

1

2 أراجع أستاذ المادة في آل آبيرة و صغيرة     
3 أتنافس مع الزمالء     
4 أنضم وقتي للمراجعة     
5 أآرس جل وقتي للدراسة     
6 أضطرب آثيرا     
تخلى عن المراجعةأ       7
8 أطلب المساعدة من أفراد األسرة      
9 أتابع دروس خصوصية     
10  السابقة تأطلع على أسئلة االمتحانا     
11 أشتري آتبا توضيحية     
12 ألجأ إلى مشاهدة التلفزيون     
 القلق من االمتحان يجعلني :     

 ال أستطيع الترآيز خالل المراجعة
13

14 أرى نفسي غير قادر على النجاح     
15 أشعر بالتوتر     
16 أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع الفشل      
17 أشعر بقلق مفرط     
18 أشعر بالنرفزة     
19 أشعر بالضيق     
20 أشعر بأنني مستثار جدا     
 تدخل األسرة في مصير دراستي :     

 نتائج دراستي يمثل لي حافزا اطالع أسرتي على
 إلتقان النشاطات الدراسية

21

22 توجيهات األسرة لي تدفعني لالجتهاد أآثر     
23 إلحاح أوليائي على النجاح يشعرني بالتوتر     
24  من موقف عائلتي اتجاه البكالورياقأشعر بالضي     
قلقمقارنة أسرتي لنتائجي بنتائج أقراني يشعني بال       25
26 متابعة أسرتي لنتائجي الدراسية يشعرني بالمسؤؤلية     
ال يهم أسرتي سوى حصولي على عالمة جيدة في      

 االمتحان 
27



28 أتضايق آثيرا من إلحاح أسرتي على المراجعة      
29 أرى أن أسرتي تحدد لي وقتا للمراجعة      
سرة فقطأحس أن نجاحي هو لتحسين صورة األ       30
 عالقة المستقبل بالدراسة ( البكالوريا ) :     

 مستقبلي يتوقف على الحصول على شهادة البكالوريا
 

31

32 الحصول على البكالوريا شيء ضروري بالنسبة لي     
33 طموحاتي المستقبلية تتطلب الدراسة في الجامعة     
بلي أصبح في حالة توتر عندما أفكر في مستق     

 الدراسي
34

35 أشعر بالقلق اتجاه مستقبلي المهني      
36 أبذل قصارى جهدي لضمان مستقبلي المهني      
أشعر بالحماس للمراجعة آلما فكرت في مستقبلي      

 الدراسي  
37

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدين

  ـد الفتـاح مـوسـيدآتور فـاروق عب

 آلية التربيـة ـ جامـعة الزقـازيــق
 
 
 
 

  أم أنثى/ ذآر: الجنس:............... العمر: ................................... االسم
  :..............النسبة المئوية

  
 تعلــيمـــــات

 
  .ـ يستعمل هذا االختبار لقياس دافع اإلنجاز لدى الفرد1

 فقرة غير آاملة ويلي آال منها عدد من العبارات التي التي 28بار من ـ يتكون االخت2

  .يمكن أن يكمل آل منها الفقرة، ويوجد أمام آل عبارة قوسان

بين ) X( ـ اقرأ الفقرة الناقصة ثم اختر العبارة التي ترى أنها تكمل الفقرة وضع عالمة 3

  . عالمة في السؤال الواحدالقوسين الموجودين أمام هذه العبارات، ال تضع أآثر من

ـ ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة،فاإلجابة الصحيحة طالما أنها تعبر عن رأيك 4

  .بصدق

  :أرى أن المواد التي أدرسها: مثال

 .  صعبة جدا) أ (   ) ..... ( 

  .صعبة) ب(   ) ..... ( 

  .ال صعبة وال سهلة) ج(   ) ..... ( 

)X ) ..... (  سهلة) د  

  .سهلة جدا ) ه ..... ( (   )

فإذا آان المفحوص يرى أن المواد التي يدرسها سهلة فإنه يضع العالمة بين القوسين أمام 

  ) .د( العبارة 

  

  .ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك



  :ـ إن العمل شيء1

  أتمنى أال أفعله) أ (   ) ...... ( 

  .ال أحب أداءه آثيرا جدا) ب(   ) ..... ( 

  .أتمنى أن أفعله) ج(   ) ..... ( 

  . أحب أداءه) د  ) ..... (  (

 .أحب أدائه كثيرا جدا) ه(   ) ..... ( 

 :ـ في المدرسة يعتقدون أني2

  .أعمل بشدة جدا) أ (   ) ..... ( 

  . أعمل بترآيز) ب(   ) ..... ( 

  .أعمل بغير ترآيز) ج(   ) ..... ( 

  . غير مكترث بعض الشيء) د  ) ..... (  (

 .غير مكترث جدا) ه ..... ( (   )

 
  : ـ أرى أن الحياة التي ال يعمل فيها اإلنسان مطلقا3
 

  .مثالية) أ (   ) ..... ( 

  . سارة جدا) ب(   ) ..... ( 

  .سارة) ج(   ) ..... ( 

  .غير سارة) د  ) ..... (  (

 .غير سارة جدا) ه(   ) ..... ( 

 
 .ء هامـ أن تنفق قدرا من الوقت لالستعداد لشي4
 

  .ال قيمة له في الواقع) أ (   ) ..... ( 
  . غالبا ما يكون أمرا ساذجا) ب(   ) ..... ( 

  .غالبا ما يكون مفيدا) ج(   ) ..... ( 

  . له قدر آبيرا من األهمية) د  ) ..... (  (

  .ضروري للنجاح) ه(   ) ..... ( 

  



  : ـ عندما أعمل تكون مسؤوليتي أمام نفسي5

  مرتفعة جدا) أ . ( (   ) ....

  مرتفعة ) ب(   ) ..... ( 

  ليست مرتفعة وال منخفضة) ج(   ) ..... ( 

  منخفضة  ) د  ) ..... (  (

 منخفضة جدا) ه(   ) ..... ( 

  :ـ عندما يشرح المعلم الدرس6
  . أعقد العزم أن ابذل قصارى جهدي وان أعطي عن نفسي انطباعا حسنا) أ (   ) ...... ( 

  . أوجه انتباها شديدا عادتا إلى األشياء التي تقال) ب... ( (   ) ..

  .تتشتت أفكاري آثيرا في أشياء أخرى) ج(   ) ..... ( 

  . لي ميل آبير لألشياء التي ليس لها عالقة بالدرس) د  ) ..... (  (
  :ـ أعمل عادتا7

  .  أآثر بكثير مما قررت أن أعمله) أ (   ) ...... ( 
  . أآثر بقليل مما قررت أن أعمله) ب(   ) ..... ( 

  .أقل بقليل مما قررت عمله) ج(   ) ..... ( 

  . أقل بكثير مما قررت أن أعمله) د  ) ..... (  (
  :ـ إذا لم أصل إلى هدفي ولم أؤدي مسئوليتي تماما عندئذ8

  .أستمر في بذل قصارى جهدي للوصول إلى هدفي) أ (   ) ...... ( 

  . ذل جهدي مرة أخرى للوصول إلى هدفيأب) ب(   ) ..... ( 

  .أجد من الصعوبة أن أحاول مرة أخرى) ج(   ) ..... ( 

  . أجدني راغبا في التخلي عن هدفي) د  ) ..... (  (

  .أتخلى عن هدفي عادتا) ه(   ) ..... ( 
  
  : ـ أعتقد أن عدم إهمال الواجب المدرسي9

  . غير هام جدا) أ (   ) ...... ( 

  . غير هام) ب.. ( (   ) ...

  .هام) ج(   ) ..... ( 

  . هام جدا) د  ) ..... (  (

 



  :ـ إن بدء  أداء الواجب المنزلي10
 .مجهودا آبيرا جدا) أ (   ) ...... ( 
 .مجهودا آبير) ب(   ) ..... ( 

 .مجهودا متوسطا) ج(   ) ..... ( 

 .مجهود قليل) د  ) ..... (  (

 . قليال جدامجهودا) ه(   ) ..... ( 

 : ـ عندما أآون في المدرسة فإن المعايير التي أضعها لنفسي بالنظر إلى دروسي تكون11
 .مرتفعة جدا) أ (   ) ...... ( 

 .مرتفعة) ب(   ) ..... ( 

 .متوسطة) ج(   ) ..... ( 

 .منخفضة) د  ) ..... (  (

  .منخفضة جدا) ه(   ) ..... ( 

 :جب المنزلي إلى مشاهدة التلفزيون أو سماع الراديو فإني بعد ذلكـ إذا دعيت أثناء أداء الوا12

 .دائما أعود مباشرة إلى المذاآرة) أ (   ) ...... ( 

 .أستريح قليال ثم أعود إلى العمل) ب(   ) ..... ( 

 .أتوقف قليال قبل أن أبدأ العمل مرة أخرى) ج(   ) ..... ( 

 .ا آي أبدأ مرة أخرىأجد أن األمر شاق جد) د  ) ..... (  (

  :ـ إن العمل الذي يتطلب مسؤولية آبيرة13
 .أحب أن أؤديه آثيرا) أ (   ) ...... ( 
 .أحب أن أؤديه أحيانا) ب(   ) ..... ( 

 .أؤديه فقط إذا آوفئت عليه جيدا) ج(   ) ..... ( 

 . ال أعتقد أنني قادرا على تأديته) د  ) ..... (  (

 .جذبني تماماال ي) ه(   ) ..... ( 

  :ـ يعتقد اآلخرون أني14
 .أذاآر بشدة جدا) أ (   ) ...... ( 
 .أذاآر بشدة) ب(   ) ..... ( 

 .أذاآر بدرجة متوسطة) ج(   ) ..... ( 

 .ال أذاآر بشدة جدا) د  ) ..... (  (

  .ال أذاكر بشدة) ه(   ) ..... ( 



  :ـ أعتقد أن الوصول إلى مرآز مرموق في المجتمع يكون15
 .غير هام) أ (   ) ...... ( 
 .له أهمية قليلة) ب(   ) ..... ( 

 .ليس هاما جدا) ج(   ) ..... ( 

 .هاما إلى حد ما) د  ) ..... (  (

 .هاما جدا) ه(   ) ..... ( 

  : ـ عند عمل شيء صعب فإنني16

 .أتخلى عنه سريعا جدا) أ (   ) ...... ( 

  .أتخلى عنه سريعا) ب(   ) ..... ( 

 .أتخلى عنه بسرعة متوسطة) ج(   ) ..... ( 

 .ال أتخلى عنه سريعا جدا) د  ) ..... (  (

 .أضل أواصل العمل عادتا) ه(   ) ..... ( 

  :ـ أنا بصفة عامة17
 .أخطط للمستقبل في معظم األحيان) أ (   ) ...... ( 
 .أخطط للمستقبل آثيرا) ب(   ) ..... ( 

 . للمستقبل آثيرال أخطط) ج(   ) ..... ( 

 .أخطط للمستقبل بصعوبة آبيرة) د  ) ..... (  (

  .ـ أرى زمالئي في المدرسة الذين يذاآرون بشدة جدا18
 .مهذبين جدا) أ (   ) ...... ( 
 .مهذبين) ب(   ) ..... ( 

 .مهذبين آاآلخرين الذين ال يذاآرون بنفس الشدة) ج(   ) ..... ( 

 .نغير مهذبي) د  ) ..... (  (

 .غير مهذبين على اإلطالق) ه(   ) ..... ( 

  :ـ في المدرسة أعجب باألشخاص الذين يحققون مرآزا مرموقا في الحياة19

 .آثيرا جدا) أ (   ) ...... ( 

 .آثيرا) ب(   ) ..... ( 

 .قليال) ج(   ) ..... ( 

 .بدرجة صفر) د  ) ..... (  (

 



  :ـ عندما أرغب عمل شيء أتسلى به20
 . عادتا ال يكون لدي وقت لذلك) أ ) ...... ( (   

 . غالبا ال يكون لدي وقت لذلك) ب(   ) ..... ( 

 .أحيانا يون لدي قليل جدا من الوقت) ج(   ) ..... ( 

 .دائما يكون لدي الوقت) د  ) ..... (  (

  
  :ـ أآون عادتا21

 .مشغوال جدا) أ (   ) ...... ( 

 .مشغوال) ب(   ) ..... ( 

 .غير مشغول آثيرا) ج  ) ..... ( ( 

 .غير مشغول) د  ) ..... (  (

  .غير مشغول على اإلطالق) ه(   ) ..... ( 

  :ـ يمكن أن أعمل في شيء ما بدون تعب لمدة22
 .طويلة جدا) أ (   ) ...... ( 
 .طويلة) ب(   ) ..... ( 

 .متوسطة) ج(   ) ..... ( 

 .قصيرة) د  ) ..... (  (

 .قصيرة جدا) ه.. ( (   ) ...

  :ـ إن عالقاتي الطيبة بالمعلمين في المدرسة23
 .ذات قدر آبير جدا) أ (   ) ...... ( 
 .ذات قدر) ب(   ) ..... ( 

 .أعتقد أنها غير ذات قدر) ج(   ) ..... ( 

 .أعتقد أنها مبالغ في قيمته) د  ) ..... (  (

 .أعتقد أنها غير هامة تماما) ه(   ) ..... ( 

  :ـ يتبع األوالد آباءهم في إدارة األعمال ألنهم24

 .يريدون توسيع وامتداد األعمال) أ (   ) ...... ( 

 .محظظون ألن آباءهم مديرون) ب(   ) ..... ( 

 .يمكن أن يضعوا أفكارهم الجديدة تحت االختبار) ج(   ) ..... ( 

  .ير من الماليعتبرون أن هذا أسهل وسيلة لكسب قدر آب) د  ) ..... (  (



  :ـ بالنسبة للمدرسة أآون25

 .في غاية الحماس) أ (   ) ...... ( 

 .متحمسا جدا) ب(   ) ..... ( 

 .غير متحمسا بشدة) ج(   ) ..... ( 

 .قليل الحماس) د  ) ..... (  (

 .غير متحمسا على اإلطالق) ه(   ) ..... ( 

  :ـ التنظيم شيء26

 .سه آثيراأحب أن أمار) أ (   ) ...... ( 

 .أحب أن أمارسه) ب(   ) ..... ( 

 .ال أحب أن أمارسه آثيرا جدا) ج(   ) ..... ( 

 .ال أحب أن أمارسه على اإلطالق) د  ) ..... (  (

  :ـ عندما أبدأ شيء فإني27

 .ال أنهيه بنجاح على اإلطالق) أ (   ) ...... ( 

 .أنهيه بنجاح نادرا) ب(   ) ..... ( 

 .أنهيه بنجاح أحيانا)  ج(   ) ..... (

 .أنهيه بنجاح عادتا) د  ) ..... (  (

  :ـ بالنسبة للمدرسة أآون28

 .متضايقا آثيرا جدا) أ (   ) ...... ( 

 .متضايقا آثيرا) ب(   ) ..... ( 

 .أتضايق أحيانا) ج(   ) ..... ( 

 .أتضايق نادرا) د  ) ..... (  (

  أتضايق مطلقاال ) ه(   ) ..... ( 
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  28: الحد األدنى

  79: الحد المتوسط

  130: الحد األعلى

  



sexe

52 28,9 28,9 28,9
128 71,1 71,1 100,0
180 100,0 100,0

homme
femme
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
ECHEC2

32 17,8 17,8 17,8
148 82,2 82,2 100,0
180 100,0 100,0

faible peur de l'echec
forte peur de l'echec
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
TESTANX2

129 71,7 71,7 71,7
51 28,3 28,3 100,0

180 100,0 100,0

faible anxiete
forte anxiete
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
PRESSFA2

62 34,4 34,4 34,4
118 65,6 65,6 100,0
180 100,0 100,0

pression faible
pression forte
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
DESIR

147 81,7 81,7 81,7
33 18,3 18,3 100,0

180 100,0 100,0

faible desir
desir fort
Total

Valide
Fréquence Pour cent

Pourcentage
valide

Pourcentage
cumulé

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

32 90,2813 11,6819 2,0651
148 99,9459 9,5858 ,7880

ECHEC2
faible peur de l'echec
forte peur de l'echec

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 



Test d'échantillons indépendants

4,459 ,036 -4,966 178 ,000 -9,6647 1,9461 13,5052 -5,8242

-4,373 40,502 ,000 -9,6647 2,2103 14,1302 -5,1992

Hypothèse de varian
égales
Hypothèse de varian
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
égalité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

ntervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

129 97,8295 9,1610 ,8066
51 99,2353 13,6976 1,9180

TESTANX2
faible anxiete
forte anxiete

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Test d'échantillons indépendants

2,633 ,106 -,799 178 ,425 -1,4058 1,7587 -4,8765 2,0648

-,676 68,412 ,502 -1,4058 2,0807 -5,5574 2,7458

Hypothèse de varian
égales
Hypothèse de varian
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
égalité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

ntervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

62 95,7419 11,0274 1,4005
118 99,5339 10,2087 ,9398

PRESSFA2
pression faible
pression forte

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 



Test d'échantillons indépendants

2,270 ,134 -2,303 178 ,022 -3,7920 1,6464 -7,0410 -,5429

-2,248 116,038 ,026 -3,7920 1,6866 -7,1324 -,4515

Hypothèse de varian
égales
Hypothèse de varian
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
égalité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

ntervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

147 98,6803 9,1614 ,7556
33 96,2121 15,5900 2,7139

DESIR
faible desir
desir fort

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Test d'échantillons indépendants

5,447 ,021 1,208 178 ,229 2,4682 2,0435 -1,5644 6,5007

,876 37,105 ,387 2,4682 2,8171 -3,2393 8,1756

Hypothèse de varian
égales
Hypothèse de varian
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
égalité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type InférieureSupérieure

ntervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

52 113,7500 18,3665 2,5470
128 112,0234 14,9110 1,3180

sexe
homme
femme

STRESS
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 



Test d'échantillons indépendants

2,161 ,143 ,657 178 ,512 1,7266 2,6275 -3,4585 6,9116

,602 79,675 ,549 1,7266 2,8678 -3,9808 7,4340

Hypothèse de varian
égales
Hypothèse de varian
inégales

STRESS
F Sig.

Test de Levene sur
égalité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typeInférieureSupérieure

ntervalle de confianc
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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Statistiques de groupe

52 94,8462 12,1516 1,6851
128 99,6016 9,6509 ,8530

sexe
homme
femme

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Test d'échantillons indépendants

,259 ,611 -2,773 178 ,006 -4,7554 1,7150 -8,1398 -1,3710

-2,518 78,418 ,014 -4,7554 1,8887 -8,5153 -,9955

Hypothèse de varia
égales
Hypothèse de varia
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
galité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typenférieureSupérieure

tervalle de confianc
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

 
Statistiques

STRESS
180

0
112,5222
113,5000

Valide
Manquante

N

Moyenne
Médiane

 
Test-t 
 
 
 

Statistiques de groupe

90 95,7000 10,1045 1,0651
90 100,7556 10,5780 1,1150

STRESS2
1,00
2,00

MOTIVATI
N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 



Test d'échantillons indépendants

,539 ,464 -3,279 178 ,001 -5,0556 1,5420 -8,0985 -2,0126

-3,279 177,628 ,001 -5,0556 1,5420 -8,0985 -2,0126

Hypothèse de varia
égales
Hypothèse de varia
inégales

MOTIVA
F Sig.

Test de Levene sur
galité des variance

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-typenférieureSupérieure

tervalle de confianc
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes
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