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-حفظهما اهللا–إلى أغلى الناس : إلى الوالدین العزیزین 
في مسیرتي التعلیمیة ودعواتهما-بعد اهللا–واللذان كان لهما الفضل 

الصادقة ، متعهما بالصحة و العافیة و أطال اهللا في عمریهما 
ي تإلى أخي و أخ

العمل تقدیراهذا العمل واستفاد منه إلیهم أهدي هذا إلى كل من یقع نظره على

وعرفانا بالجمیل.
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  الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله الهادي األمین سّیدنا محمد

 .له وصحبه أجمعینوعلى أ

 .والحمد هللا الذي یّسر لي إنجاز هذا العمل المتواضع لخدمة كل طالب علم

اإلشراف الذي منحني شرف  نزیم صرداويأتقدم بالشكر والتقدیر إلى األستاذ القدیر البروفیسور 

على هذا العمل ومنحني من وقته الثمین ما أفاض علّي به من خبرات علمه وتجاربه في البحث 

العلمي، فله مني كل الشكر وخالص الدعاء بالتوفیقفي حیاته المهنیة وطول العمر ودوام الصحة 

  .والعافیة

وراه الطور الثالث ورئیسة لجنة دكت )SET(عمل–تربیة –كما أتقدم بالشكر إلى مدیرة مخبر مجتمع

وٕالى السادة األساتذة األفاضل أعضاء لجنة  خلفان-لویزة معروفالبروفیسور ) ل م د(نظام 

دكتوراه علوم التربیة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو، فلهم مني جمیعًا كل الثناء والعرفان 

  .والتقدیر

-شهرزاد زاهي لبروفیسورا )E.FOR.T(عمل -تكوین -كما أتقدم بالشكر إلى مدیرة مخبر تربیة

على المساعدات والتشجیعات المقدمة إلنجاز هذا  2بجامعة أبو القاسم سعد اهللا الجزائربوسنة 

 .العمل األكادیمي فلها مني خیر الجزاء

والشكر موصول إلى السادة األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذین تفضلوا بتقویم 

 .هذا البحث األكادیمي

 الشكر موصول إلى زمالئي وزمیالتي طلبة دكتوراه الطور الثالث تخصص علوم التربیةو 

).                                                                   الدفعة األولى( 

موصول أیضًا إلى مدیري وتالمیذ المؤسسات التعلیمیة التي تم فیها إجراء الدراسة  والشكر

 .المیدانیة، فلهم مني جمیعًا كل التقدیر واالحترام

  

  الشكر و التقدیر
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 :مقدمة-

فمن خاللها یحدد التلمیذ مسار حیاته التي  المتعلمین،مرحلة مهمة في حیاة  الثانوي تعتبر مرحلة التعلیم

ستبدأ بعدها، كما توجهه نحو دراسة تخصص معین وحتى االلتحاق بجامعة معینة، فهي تؤثر في 

  .اتجاهاته وتسهم في رسم صورة مستقبلیة بصورة كبیرة بما تتركه من آثار على مستقبله الدراسي

والنفسیة الجتماعیة التي تؤثر في صحة الفرد الجسدیة ویعتبر الضغط النفسي من بین العوامل النفسیة وا

یصادف الفرد موقعا ضاغطا فإنه یحاول أن یراقبه ویتحكم فیه عن طریق مختلف االستجابات  فعندما

  . التي من شأنها أن تؤثر في هذا الحدث الضاغط وتخفف من شّدته

على مقاومتها یؤدي إلى بعض للضغوط النفسیة بصورة مستمرة، وعدم قدرتهم  متعلمینالإن تعرض 

  .ي في تقییم الفرد لنفسه ولآلخریناالضطرابات المعرفیة، مما ینشأ عنه التشوه المعرف

البكالوریا ، لكونها متعددة  االمتحانموعد  اقترابوالضغوط النفسیة كثیرة یتعرض لها التالمیذ عتد 

ته في الحصول على شهادة الباكالوریا األسباب والمصادر، فهناك ما هو مرتبط في تحقیق طموحاته ورغب

و هناك ما هو مرتبط بالظروف المحیطة به كالضغوط األسریة والمدرسیة خاصة و أنه مقبل على اجتیاز 

امتحان مصیري كالباكالوریا الذي من خالله یؤهله إلى االنتقال إلى التعلیم الجامعي، فكل هذه الظروف 

ما یسمى بقلق االمتحان الذي یعد موقفا ضاغطا ال یستطیع الفرد  تثیر لدى التالمیذ الضغط والقلق وهذا

تحمله أو أنه یسبب معاناة ویشعر الفرد بالعجز اتجاهه، لذلك یمثل قلق االمتحان جانبا من جوانب القلق 

غیر ثابتة یمر بها  مؤقتةالعام الذي یستثیره موقف االمتحان، فهو یعبر عن مشكلة نفسیة انفعالیة ذاتیة 

ل فترة االمتحانات تتمثل في الخوف من المجهول ومن الشيء غیر المتوقع حدوثه، إضافة إلى خال

  . الخوف من عدم النجاح والشعور بعدم الكفاءة

 هحیث یحفز  متوسطةإزاء االمتحان هو انفعال مطلوب إذا كانت درجاته  المتعلمفإن القلق الذي یشعر به 

ي تدخل د لالمتحانات، إال أنه قد یصبح مشكلة تستدعالتالمیذ على مراجعة دروسهم واالستعداد الجیّ 

لده من استجابات غیر محبذة ، وذلك لما یّو ات هذا النوع من القلقالمختصین إذا ارتفعت درج

الجید، وبالتالي  ، كنسیان المعلومات وغیرها كما یحد من قدرة التلمیذ على األداءلدیهم،كتشتت االنتباه

  .                                               یكون مصیره الفشل في التحصیل

أصبح قلق االمتحان مشكلة حقیقیة تواجه الكثیر من التالمیذ وتزداد نسبة انتشاره بین هؤالء في مختلف 

أن قلق االمتحان (Hembree ,1997)ري بهمو  )Denato,1995(مراحلهم التعلیمیة حیث أكدت دراسات دیناتو
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بتحدید لذا فإن قلق االمتحان یتخذ أهمیة خاصة نظرا الرتباطه الشدیداسة، ینمو طردیا بتقدم سنوات الدر 

  .                                            مصیر التلمیذ ومستقبله الدراسي والعلمي، ومكانته في المجتمع

هور السلوك العدواني لدى المتعلم وبما أن سلوك الفرد  لیس فكل المواقف الضاغطة قد تؤدي إلى ظ

محصلة لخصائصه الشخصیة الفردیة فحسب، بل هو محصلة أیضا للمواقف والظروف التي یجد نفسه 

واقعا فیها، فالعدوان سلوك یشبه أي سلوك آخر له أسباب عدیدة بعضها أسباب ذاتیة ترجع إلى تكوین 

عضها اجتماعیة ترجع إلى ظروف نشأة تربیته في البیت والمدرسة وعالقته اإلنسان الجسمي والنفسي، وب

فلیس من الیسیر أن یتسرب . ف الموقف الذي ارتكب فیه العدوانبرفاقه، وبعضها اآلخر یرجع إلى ظرو 

السلوك العدواني إلى داخل أسوار المدرسة التي هي بمثابة أماكن للتربیة والتعلیم، وغرس القیم والمبادئ 

ألخالق الحمیدة، لكن الواقع یشهد أن ظاهرة السلوك العدواني نفشت وانتشرت في مدارس العالم عامة وا

سواء الدول المتقدمة أو النامیة و منها المدارس الجزائریة  حیث تزایدت الشكاوي من تفاقم وجود هذه 

الظاهرة المتفشیة في الظاهرة في هذه المدارس، وكانت هذه الدراسة بمثابة تسلیط األضواء على هذه 

المدارس والمتمثلة في الضغوطات النفسیة المتعددة واالهمیة البالغة التي تكتسبها االمتحانات في المرحلة 

المستمرة من سن التالمیذ على بعضهم البعض، وعلى المعلمین  عداداتستالنهائیة من التعلیم الثانوي، واإل

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة التي تهتم بالتركیز على الضغوط النفسیة، وقلق االمتحان في عالقتهما 

  .لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بالسلوك العدواني وتقصي تأثیراتهم وانعكاساتهم في الواقع المدرسي

  جانب نظري وجانب تطبیقي : دف تم تقسیم الدراسة الحالیة إلى جانبین أساسیینولبلوغ هذا اله

یحتوي كل واحد منهما على مجموعة من الفصول، وتسبقهما مقدمة وفصل أّول لإلطار العام للدراسة 

  :وجاءت فصول الدراسة على النحو التالي

وأهمیتها  ،وأهدافها ،وفرضیاتها ،راسةویحتوي على إشكالیة الد لدراسةلاإلطار العام  هو: الفصل األول

  . وتحدید مفاهیم الدراسة وتعریفاتها اإلجرائیة وحدود الدراسة

  :فصول هي أربعةویتضمن : الجانب النظري

عالقته ببعض  ،ةالتاریخی نشأته،تعریفاته الضغط النفسي من حیثویتضمن :الفصل الثاني

  .والضغوط النفسیة في المجال المدرسي آثارهمراحله،  مصادره، أنواعه،المفسرة، نظریاتهالمفاهیم،

تعریف قلق  ،المفسرة هنظریات القلق، تعریف من حیثقلق االمتحان ویتضمن:الفصل الثالث

  .وأسبابهمظاهره، مصادره، أنواعه ه،ناتمكّو  ،المفسرة هنظریات،االمتحان
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به المفاهیم المتصلة  ،تطوره تاریخیة عنلمحة السلوك العدواني من حیث تعریفه، ویتضمن :الفصاللرابع

  .ه، وظائفه، أنواعه، مظاهره، آثاره، طرق الحد منه ومجموعة من الدراسات السابقةأسبابه، نظریات

  : ویتضمن فصلین: الجانب التطبیقي

المنهج المستخدم  ،حیث الدراسة االستطالعیةمن المنهجیة للدراسة  اإلجراءات ویتضمن :السادسالفصل 

 مجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند،جمع البیاناتفي األدوات المستعلمة  ،عینة الدراسةمجتمع و 

 .واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة الختبار فرضیات الدراسة ،التطبیق

 استخدام أسلوبي وذلك من خالل المیدانیة، الدراسة نتائج وتفسیر ومناقشة عرض ویتضمن:السابع الفصل

  .بخاتمة ومجموعة من المراجع والمالحق ةدراسال توأنهی المیدانیة، واالستداللي الوصفي ءاإلحصا
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إشكالیة الدراسة:-1
عصر الثورة العلمیة والتكنولوجیة واإللكترونیات وعلوم الكمبیوتر واإلنترنت - یتمّیز العصر الحالي

بالتحوالت والتغیرات واسعة النطاق في شتى مجاالت الحیاة نحو التطور - واألقمار الصناعیة والعولمة
قد نتج عن هذا التطور العلمي والتقدم والرقي واالستغالل األمثل لقدرات ومهارات الفرد كعامل له تأثیره، و 

عملیة لیست سهلة.الكثیر من التغیر في سلوك الفرد، حیث أصبحت عملیة توافقه مع بیئته 
إلى أنه لكي نعیش في القرن الحادي والعشرین یجب على المتعلمین )Jackson,1997(جاكسون وأشار

الزمة للتوافق مع متغیرات الحیاة، وأن یتعلموا كیف یكونون قادرین على وكفاءاتأن یتسلحوا بمهارات 
إن المجتمع الیوم في حاجة إلى طاقات بشریة متسلحة حل المشكالت التي تواجههم بطریقة إبداعیة.

بالعلم والتكنولوجیا والقیم اإلیجابیة والسلوك الحضاري.
الوصول إلیه وتحقیقه هو تنمیة وتطویر الكفاءات وفق غرض التربیة والتعلیم األساسي الذي تسعى إلى ف

.الذي یعیش فیهما یتطلبه المجتمعوما یریده ویرغبه لنفسه، و قدرات الفردما یتالءم مع
والمتعلم التعلمیة في أي نظام تربوي على مدى فاعلیة مدخالت هذا النظام- العملیة التعلیمیةنجاحویعتمد

باعتباره العنصر األساسي للعملیة التربویة والمتغیر الرئیس لها.هو أحد أهم هذه المدخالت، 
المدرسة من أهم المؤسسات االجتماعیة التي تحقق أهداف المجتمع، وذلك من خالل سعیها إلى وتعد 
كل ذلك بهدف بناء بالمعارف والمهارات والكفاءات الضروریة وتعدیل سلوكه وضبطه، التلمیذتزوید 

الصعوباتللتغلب على ذلكفهم بیئتها، و ، ذواتها، وأهدافها، وطموحاتهاتحقیقكفاءات قادرة على 
لذلك أصبح االهتمام بالبیئة المدرسیة وما تتضمنه من عناصر، ومواقف وأحداث النفسیة،والضغوط

مهتمین وعلوم التربیةوعلم النفس المدرسيالصحة النفسیةالباحثین في جعلهامًا ضاغطة أمراً 
في سبیل القیام بواجباتها أهم التحدیات التي تواجه المدرسة الیوم هي التي المدرسیةمشكالت السلوكیةالب

وأدوارها.
ویواجه المتعلمون في مرحلة التعلیم الثانوي، وبخاصة تالمیذ السنة الثالثة ثانوي المقبلین على امتحان

العاملین في المجال لدى نشغاالت األساسیةاالشهادة البكالوریا بعض الضغوط النفسیة التي تعتبر أهم 
النفسي والتربوي.

) إلى أن الضغوط النفسیة للطالب في المجال المدرسي تمثل أهم التحدیات Fontana,1994(وأشار فونتانا 
والمشكالت لدى العاملین في المجال التربوي والنفسي، لما له من آثار سلبیة تهدد كیان الطالب حینما 
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تزداد عن مستوى قدرته لتحملها، وبخاصة في مجال إنجازاته، األمر الذي ینجم عنه تأثیرات ضارة على 
.والمجتمعالذات 
) أن الضغوط المدرسیة تمثل تهدیدًا للشخصیة وقد نتج عنها االبتعاد عن تأدیة 2005(األهواني وذكر 

ح، مما یؤدي إلى نقص الثقة بالنفس المهام الصعبة والشعور بمقدرة ضعیفة لتحقیق األهداف والنجا
ضطرابات والكفاءة األكادیمیة، فقد تظهر الضغوط في شكل استثارة انفعالیة كالقلق واالكتئاب وغیرها من ا

انفعالیة لها تأثیرها في أنماط الوظائف العقلیة المعرفیة والحسیة والعصبیة تؤدي إلى خفض وضعف 
ة في المجال المدرسي قد یكون لها تأثیرها السلبي في حفز األداء فوجود مجموعة من الضغوط النفسی

الطالب على اإلنجاز والفعالیة.
أثارتالتيالموضوعاتمنالتربویةالمؤسساتداخلالتالمیذیعیشهاالتيالنفسیةالضغوطتعدو 

التيللمعاناةإلدراكهمذلكالتربویة،وعلوموالصحة النفسیةالنفسعلمفيوالدارسینالباحثیناهتمام
وقدراتهم،طاقاتهمتفوقالتيالمتراكمة،الدراسیةاألعباءنتیجةواإلحباطالتوترفيوالمتمثلةیعانونها
المعارفبمختلفوتزویدهالمتعلم،وقدراتمهاراتوتطویرتنمیةفيالمدرسةدورمنوبالرغم

إلى أندخانأشارالصددهذاوفيالنفسیة،للضغوطمصدرهيذاتهالوقتفياأنهإالّ ،والمعلومات
إلى الشعورتفضيالتياألفكارأوواألحداثالمواقفمنمجموعةهي )2006(الضغوط النفسیة 

بلقاسم عن وامكانیاته (قدراتهتفوقعلیهالمفروضةالمطالببأنالفردإدراكمنعادةوتستشفبالتوتر،
).2016،وشتوان

أنه علىإلیهینظروضعأليّ تكیفيفعلردالنفسي هوالضغطأن(McShane, 2006)وذكر ماك شاین
منمجموعةهصاحبتو للضغط،المسببالوضعنحوالشخصفعلردودهيوالضغوطللشخص،تهدید
الوضعهذابأنالنفسیة یشعرونللضغوطیتعرضونحینفاألفراد.والفسیولوجیةالنفسیةالفعلردود
ارتفاعمثلالفسیولوجیة،االستجاباتمنمجموعةإلىیؤديالمعرفيالتقییمهذا.لهمتهدیدأوتحدیشكل
القلب.ضرباتسرعةوزیادةالیدین،تعرقالدم،ضغط
لهاالتي یتعرضالمثیراتمنمجموعةهيالنفسیةالضغوطأن(Lazarus)الزاروس وذكر
مع التكیفوأسالیبالخطر،لمستوىالفردتقدیروكذلكعلیها،المترتبةاالستجاباتإلىباإلضافةالفرد،

قدمواالذیناألوائلالروادمن(Selye)سیلي اعتبر البعض أن).و 12ص،2013القحطاني،عن(الضغط
فهوللضغوطقدمتالتيالتعریفاتأوائلمنتعریفهویعدالعملیة،الحیاةإلىالنفسیة الضغوطمفهوم
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االستجابةهذهكانتسواءعلیه،یفرضمطلبأينحوالمحددةغیرالجسم"استجابةأنها علىیعرفها
).12ص،2013القحطاني،عنأوسلبیة"(إیجابیة

أن الضغوط تنشأ عندما یوجد تناقض بین متطلبات إلىنظریة التقدیر المعرفيفيالزروس أشارو 
ذلك إلى تقییم التهدید وٕادراكه في مرحلتین األولى الخاصة بتحدید ومعرفة أن للفرد، ویؤديالشخصیة 

بعض األحداث في حد ذاتها شيء یسبب الضغوط، والثانیة هي التي یحدد فیها أسالیب حل المشكالت 
ال یعتبر كذلك هذه النظریة أن ما یعتبر ضاغطا بالنسبة لفرد ما ویتضح في،التي تظهر في الموقف

ومهارته في تحمل الضغوط الذاتیة،، ویتوقف ذلك على سمات شخصیة الفرد وخبراته ة للفرد آخربالنسب
كالتغییر االجتماعیةالبیئة نفسه، وعواملذات صلة بالموقف وعلى عواملوحالته الصحیة

). 37ص،2010حبیب،يأبعنالوظیفة (ومتطلباتاالجتماعي،
أهدافهأوالفردلحاجاتمتخیلةأوواقعیة،إعاقةتتضمنأحداثنتیجةاألفراد ینشألدىالنفسيالضغطو 

وهوالشعور بالتهدید،عنأوما،حاجةإشباعإعاقةعنالناتجاإلحباط:منها،أشكاالاإلعاقةهذهوتأخذ
لمبأنهالتمدیدعناإلحباطویختلفل،المستقبفيماموقفمعالتعاملفيالعجزتوقعإلىیرجعشعور
الفردبتقدیرإذا تعلقخطراً أشدالتهدیدویكونمستقبال.متوقعأومتخیل،هووانما،واقعیاً أمراً یصبح

یشعر اإلنسانمناسبةمثیراتمنالحیاةتخلوفعندماالنفسي،للضغطمصدرالمللأنكماذاته،ل
النفسیةالمشكالتد منهاللفر الذاتیةالمشكالتفيتتمثلالتيالنفسیةالضغوطمصادرأهمبالتوتر، ومن

والمشكالتاالجتماعیة،واالقتصادیة والمشكالتاألسریة،والمشكالتالتهور،وسرعةالغضبك
التعاملكالدراسةبظروفالمتعلقةالدراسیةوالمشكالتوالغثیان،القلبضرباتمعدلكارتفاعالصحیة،

التيالظواهرمنواحدةالنفسیةالضغوطتعدلذلك ،الدراسيالتحصیلوصعوبةوالمعلمین،الزمالءمع
الضغوطهذهإنّ الحدیث،العصرفياألفرادلحیاةوتهدیداتحدیاوتشكلالمعاصرة،حیاتنابهاتتصف

إلىأسبابهابعضترجعالتيو كاّفةالحیاةمناحيعلىطرأتوالسریعة التيالحادةللتغیراتانعكاسهي
لها،یتعرضونالتيالضاغطةللمواقفمواجهتهمكیفیة

من االضطرابات الكثیرلمواجهةعرضةأن معظم المتعلمین هم)Constance,2004(وأكدت كونستاس 
، وتظهرالدرایةحیاتهمفيیواجهونهاالتيالمتعددةالجدیدةواألحداثللمواقفنتیجةوالصراعاتالنفسیة،

وهذه ضغوط قد تدفعهم إلى الوقوع في العدید من المسؤولیة،وتحملباالستقاللیة،إحساسهمفي
التوافق مع الحیاة المدرسیة (عن المشكالت النفسیة، واالجتماعیة، واألكادیمیة، وسوء 

).71،ص2014یوسي،ج
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حظیت التي البحوث والدراسات العلمیةمن القضایا الهامة في مجالتعدالسلوك العدوانيإن دراسة 
اهتم جزء من السلوك اإلنساني الذي هوالعدوانيسلوكال، ألّن والدارسینومازالت باهتمام الباحثین

رة للسلوك اإلنساني تاریخ یجب االهتمام به فتاریخ نظریات علم النفس المفسّ منذ القدم.بدراسته الباحثون
فع وراء هذا ر للسلوك اإلنساني والدواالمفسّ المعاصرألّنه یمثل الفكرة األساسیة التي یستند إلیها العلم 

السلوك، وسیظل السلوك العدواني أحد الموضوعات الجدیرة بالبحث والدراسة نظرا ألّن السلوك العدواني 
متباین األسباب، بحیث ال یمكن رده إلىو متشابك المتغیرات و سلوك إنساني متعدد األبعاد شأنه شأن أيّ 

تعددت النظریات التي فسرت وأسبابهدوافعهالعدوان و أنواعتفسیر واحد، ومع تعدد تناول نظري واحد أو
).78، ص2008السلوك العدواني (عمارة، 

.كة لهفروید من أوائل علماء النفس الذین بحثوا في األبعاد النفسیة للعدوان وفي القوى المحرّ وكان
یغضب ویختل ففتجمع طاقاتها ،عندما یشعر الفرد بتهدید خارجي تتنبه غریزته العدوانیةهفقد ذكر أنّ 

Bédard(إثارة خارجیة بسیطة، توازنه الداخلي، ویتهیأ للعدوان أليّ  & al., 2006, P259.(

) أّن كبت الفرد لعدوانیته تجاه األشخاص المحیطین به خوفا من قطع 1954كارین هورني (ذكرتو 
عالقته بهم سیخلق لدیه حالة مؤلمة، مما سیدفعه إلى إسقاط عدوانیته على األشیاء الخارجیة، كما 

منه أن العداء هو طبیعة العالم ویجب أن أّن الشخص العدواني یتحول ضّد اآلخرین إیماناً اعتبرت
).44، ص2008عمارة، عن تال، وأنه قد یكره اآلخرین كبدیل لكرهه لنفسهیتصدى له بالق

.) أّن العدوان دفاع ضد العجز العمیق المتولد من خبرة القلقSullivan,1956سولیفان (واعتبر
وأّن الحیاة تنمو نحو مظاهر ،أّن العدوان هو الدافع األساسي في حیاة الفرد والجماعة)Adler(أدلر رأىو 

ق وهذا ما جعله وأن العدوان هو أساس الرغبة في التمایز والتفوّ ،ةالعدوان المختلفة من سیطرة وتسلط وقوّ 
فالعدوانیة عند .اآلخرینالرغبة في السیطرة والتحكم في ة أيّ یقرر أّن العدوان هو تعبیر عن إرادة القوّ 

).198- 197، ص ص 2007حسین، عن أدلر أساسها النقص (
عندما ال یستطیع الوصول أیضاً و أّن المرء یمكن أن یشعر بالذنب أثر فعل ممنوع، )Jung(یونغذكرو 

حدودة.لد عدوانیة غیر مإلى تحقیق ذاته وٕابراز فردیته الخاصة والعمیقة، وهذا الشعور بالذنب هو الذي یوّ 
أن السلوك حیث،العدوان–األوائل الذین قدموا نظریة اإلحباط علماء النفسمن وزمالؤهددوالر وكان

.خیر من شأنه أن یؤدي إلى سلوك عدوانيألاالعدواني یسبقه دائما إحباط، وهذا 
.فالسلوك العدواني عند الفرد في صوره المتعددة وأنواعه المختلفة یمكن إرجاعه إلى أنواع من اإلحباطات
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فقد یتعلم الناس أن صحیحاً لیس دائماً به دوالردما جاء أنإلى)Berkowitz(1969,بركویتزأشارو 
فاإلحباط إذن ال یؤدي بالضرورة إلى السلوك العدواني، بل قد .یكونوا عدوانیین بمجرد تقلید اآلخرین

كثیر من علماء النفس المحدثین تظهر أنواع أخرى من السلوك كطلب المساعدة أو االنسحاب لذلك فإنّ 
).29، ص2005مرشد، عن (مكتسب یمیلون إلى اعتبار السلوك العدواني في جزء منه 

& Wortmanولوفتوس ورتمان أشارو  Loftus ,1992)(یس السبب الوحید للغضب اإلحباط لأنإلى
إلى االنسحاب والیأس واالنطواء وٕانما یؤديإلى العدوان، وذكر میلر أّن اإلحباط ال یؤدي دائماً .والعدوان

).397، ص2008موسى، عن واالكتئاب (
سلوك متعلم یتعلمه اإلنسان عن طریق مشاهدة هو)Bandura & Skinner(وسكینر العدوان عند باندورا و 

غیره، وتسجیل هذه األنماط السلوكیة على شكل استجابات رمزیة یستخدمها في تقلید السلوك الذي 
.یالحظه

األطفال یتعلمون سلوك العدوان عن طریق مالحظة نماذج هذا السلوك عند والدیهم باندورا أنّ وافترض 
وجهة نظر باندورا في أّن األطفال یتعلمون أسالیب السلوك )Walsh(د ولش وقد أیّ ومدرسیهم وأصدقائهم.

).114ص، 2001العقاد، (عن العدواني من الكبار فیحصلون على مكاسب ومعززات مادیة أو اجتماعیة 
مصدرًا ودافعًا للقیام بسلوك شكلتفي الحیاة الیومیةالضغوط النفسیة أنعلماء النفسوذهب بعض 

تُثیره وعوائقمشكالتتواجههبسلوك عدواني عندما المرءتصرفی، وبمعنى آخر الفردعند عدواني 
أهدافه.تحقیقالوصول إلى وتزید من توتره وقلقه وتمنعه من 

أن العدوان استجابة لإلحباط، حیث تزادا شّدة العدوان كلما اشتّد الشعور كما ذهب بعض الباحثین 
أن اإلحباط یعني إعاقة تحقیق الهدف، وظهور هذا الدافع العدواني یلر إلىومدوالرد أشارقد و باإلحباط، 

.یؤدي إلى القیام بأفعال سلوكیة عدوانیة
وقد یكون اإلحباط لدى الفرد عامًال دافعًا یزید من شدة الضغوط النفسیة وارتفاعها مما یجعله یلجأ إلى 

لنفسیة. السلوك العدواني كرد فعل تجاه هذا اإلحباط والضغوط ا
.الفشلإلى العدوان كرد فعل تجاه هذا دافعاً واإلخفاق في الدراسةقد یكون عامل الفشلو

شباع الحاجات أو یكون بسبب الرغبة في التغلب على إلاستجابة للفشل السلوك العدوانيوقد یكون
النفسیةالتعرض للضغوطأو یكون نتیجةالعوائق التي تحول دون إشباع الحاجات وتحقیق الرغبات

).119ص، 2007حسین، (عدوانیة قة جعل الفرد یسلك بطریتالیومیة التيالحیاتیة
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قلق االمتحان مشكلة هامة من بین المشكالت الدراسیة التي ذهب بعض الباحثین التربویین إلى أن 
لكونها ظاهرة بهایجب االهتمام ذالخاصة،، والمتعلمونواألولیاء عامةونوالتربویدرسونیواجهها الم

.أداء التلمیذتعیقمدرسیةنفسیة
، بحیث تثیر هذه وأسالیب التقویم عامةإّن قلق االمتحان هو نوع من القلق المرتبط بمواقف االمتحان

الفرد وتؤثر في هحالة من التوتر تصیبفهيبالخوف عند مواجهة االمتحانات، هالمواقف في الفرد شعور 
من جهة، وقد یكون عامًال دافعًا بالفرد ق لسلوك الفردعوّ مُ كعامل ُمعرقل و ، فهو یعملمعرفیةه العملیات

مثل االعتداء على الغیر وممتلكات المؤسسة نتیجة رسوبه للقیام بسلوكیات غیر مقبولة في المدرسة 
وفشله المدرسي المتكرر.

بیئیة خارجیة تتعلق عواملو للفرد الذاتیة الداخلیةویعتبر قلق االمتحان ولید عملیة التفاعل بین العوامل 
التي بالبیئة المدرسیة التي تثیر الموقف االختباري مثل نظام التقویم واالمتحانات وغیرها والبیئة األسریة

بدوره ذين المعرفي الوتجتمع هذه العوامل لتدعم المكوّ تسهم في وجود هذا النوع من القلق لدى األبناء، 
والعصبیة الشدیدة والتوتر واالرتباكالخوفكن االنفعالي وتظهر بعض المظاهر النفسیة، كوّ ز المحفّ ی

سلبیة یلجأ إلیها الفرد لتجنب توافقاإلغماء وارتعاش الیدین وكلها وسائل كوبعض المظاهر الفسیولوجیة 
موقف االمتحان.

وله تجمع بین النمطین السلوكي الظاهر والمعرفي المستترمدرسیةقلق االمتحان ظاهرة سلوكیة إن 
ز یدفع الفرد إلى تحقیق أداء أفضل. فهو یعمل كدافع وظیفته استثارة جانبان: جانب ایجابي محفّ 

رقل لسلوك وجانب سلبي یعیق الفرد لبلوغ أهدافه. فهو یعمل كمعّ ،االستجابات المناسبة لموقف االمتحان
هو الذي یعتبر مشكلة مدرسیة ت غیر مناسبة لموقف االمتحان وهذا النوع األخیرالفرد ویثیر استجابا

أثیره في مستوى أداء المتعلم، وفي سلوك العدواني الذي التي تحتاج إلى رعایة إرشادیة نفسیة للتقلیل من ت
یلجأ إلیه في حالة اإلخفاق الدراسي.

الضغط النفسي وقلق االمتحان بالسلوك كل منقةوالفكرة األساسیة في الدراسة الحالیة تتمثل في عال
ه یمكن اعتبار الضغط النفسي وقلق االمتحان من العوامل تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، وأنالعدواني لدى 

المسببة لقیام المتعلم بسلوك عدواني، فهي مؤشرات دالة على وجود هذا النوع من السلوك في المدرسة.
لدى المتعلم هي من المحددات السیكولوجیة الهامة التي العاليقلق االمتحانفالضغط النفسي المرتفع

. سوء توافقه في المدرسة. فهي مؤشرات دالة على القیام بسلوك عدوانيتدفع به إلى 
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وأشار التراث السیكولوجي والتربوي إلى وجود عدد من الدراسات أسفرت نتائجها عن وجود عالقة موجبة 
عالقة التي بّینت وجود)2002(ربیع ابراهیم كدراسةالضغط النفسي والسلوك العدوانيودالة إحصائیًا بین 

التي ) 2002(باب أبو اللیلر ودراسة ،بین الضغوط النفسیة والسلوك العدوانيموجبة ودالة إحصائیاً 
لدى المراهقینبین أحداث الحیاة الضاغطة واالضطرابات النفسیةدالةوجود عالقةتوصلت إلى

بین أبعاد ودالةوجود عالقة موجبةالتي توصلت نتائجها إلى ) 2006(دراسة عبد اهللا جاد محمود و 
التي أسفرت )2008ونجاح عواد السمیري(نظمي عودة أبو مصطفى دراسة، و الضغوط النفسیة والعدوان

مقیاس األحداث الضاغطة والسلوك كل بعد من أبعادعالقة دالة موجبة بین نتائجها عن وجود
وجود عالقة بین ضغوط الوالدین التي توصلت إلى)Fitt & al.,2009(ینفیت وآخر دراسة ،العدواني

عبد الناصر أحمد ودراسةلدیهم،وجود درجة عالیة من السلوك العدواني و ،والسلوك العدواني لدى األطفال
وجود ثالثة مجاالت من مجاالت البیئة المدرسیة لها قدرة التي توصلت نتائجها إلى )2013(وزمالئه 

في المیل للسلوك العدواني وهي مجال عالقة المّدرس بالطالب، مجال العالقات ما بین األقران تنبؤیة
أن الغضب حالة وكسمة التي أظهرت نتائجها )2013(حسینة یحیاوي، ودراسة ومجال التوجیه األكادیمي

التي )2014(أسماء بن حلیلم ودراسة یعمل كمحّفز وكسب في ظهور السلوك العدواني لدى المراهقین،
وجود عالقة دالة إحصائیًا بین السلوك العدواني واإلساءة اللفظیة واإلهمال لألم عنهاأسفرت نتائج

أن السلوك العدواني التي أظهرت نتائجها )2015دراسة سناء الغندوري (و والسلوك العدواني لدى األطفال،
.البیداغوجیة الخاطئة لدى الُمّدرسینلدى التالمیذ ذو عالقة موجبة ودالة بالممارسات 

وجود أوضحت نتائجها) 1986عبد العزیز(أما بالنسبة للعالقة بین قلق االمتحان والسلوك العدواني فدراسة 
لدى المتعلمین.والسلوك العدوانياالمتحانقلقعالقة بین

دالة بین الذكور واإلناث من توصلت إلى وجود فروقإلى وجود عدد من الدراسات ت أدبیات البحث وأشار 
التي أوضحت )2000(المطارنة دراسةالمتعلمین في كل من الضغط النفسي لصالح اإلناث كدراسة

، ودراسة یر الطلبة لمصادر الضغوط النفسیةفي تقددالة بین الذكور واإلناثفروقنتائجها عن وجود
طلبةبینوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الضغط النفسي التي بّینت ) 2005(محمد بوفاتح

لطالبات وجود فروق بین الطلبة واالتي توصلت إلى)2006(عماد حسن، ودراسة جامعیین من الجنسین
فيإحصائیاً دالةفروقوجودالتي توصلت إلى )2008(وهبان، ودراسة في متغیر الضغوط النفسیة

حمدان، ودراسة من الجنسینالجزائر)-الیمن(العربیةالبیئةفيالجامعةطلبةلدىالحیاةضغوط
أهیرس دراسة، والجنسین في مستوى الضغوط النفسیةالتي كشفت نتائجها عن وجود فروق بین )2010(
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور ) التي اسفرت نتائجها عنAhern & Norris,2011(ونوریس
دالةفروقالتي توصلت إلى وجود)2011(سخیلةأبو، ودراسةالنفسیةواإلناث في مستوى الضغوط 

بین الطلبة المدمرة منازلهم أثناء الحرب، حیث كانت تمّیزت اإلناث النفسیةالضغوطفيإحصائیاً 
دالة فروقوجودعن كشفت نتائجها التي)2012(النجاردراسة بضغوط نفسیة أكثر من الذكور، و 

التي أظهرت نتائجها عن)2014(ینوآخر النادرمحمدودراسة، بین الجنسینالنفسيالتوترفيإحصائیاً 
د و وجإلىالتي توصلت )2015(الصمادي ، ودراسة النفسيالضغطفيواإلناثالذكوربینفروقوجود
التي بّینت )2016(عبد الحق لبوازدة، ودراسة الّنفسّیةالّضغوطمستوىفيواإلناثالّذكوربینفروق

محمد ، ودراسة ین من الجنسین في الضغوط النفسیةن طلبة جامعیبیدالة إحصائیاً فروقنتائجها وجود
.بین الجنسینالنفسيالضغطفيدالة فروقالتي توصلت إلى وجود)2016(وحاج شتوانبلقاسم 

ومن الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في قلق االمتحان والتي كانت لصالح اإلناث  
) التي توصلت إلى وجود فروق دالة بین الجنسین في قلق االختبار، حیث 1974دراسة أبو صبحة (نذكر 

& Jackoكو هاكیه (دراسة جاو ،اثنأظهر الذكور انخفاضًا في متوسط درجات قلق االختبار مقارنة باإل

Hacke,1974 ّنت أن التلمیذات المراهقات ) التي أجریت على المراهقین المتمدرسین بالتعلیم الثانوي بی
دراسة ، و أظهرن ارتفاعًا في متوسط درجات قلق االمتحان بالمقارنة إلى المراهقین الذكور

التعلیم الثانوي كن أعلى درجة في قلق ) التي أشارت إلى أن تلمیذات مرحلة Spielberger,1980سبیلبرجر(
) التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق بین الجنسین 1984أبوزینة(، ودراسة االمتحان من التالمیذ الذكور

) Depreew,1984دراسة دبریوي(و ،لصالح الذكور ذوي القلق المنخفض على قلق االختبار في الریاضیات
لطالبات ذوات قلق االختبار المرتفع بارتفاع درجات القلق العام التي كشفت عن وجود فروق دالة لصالح ا

) التي أجریت على عینة من طالب Harvill,1986دراسة هارفیل(، و وعدم االستقرار وشدة الحساسیة
وطالبات كلیة الطب، حیث أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة في قلق االمتحان، حیث أظهرت 

& Stonerدراسة ستونر وسبنسر (و ،لق االمتحان مقارنة بالذكورفي درجات قالطالبات ارتفاعاً 

Spencer,1986( أنثى توصلت إلى وجود فروق في قلق 75ذكرا و75التي أجریت على عینة مكونة من
) 1986دراسة الهابط(، و في االمتحان مقارنة بالذكورمرتفعاً حالة (قلق االمتحان) وأظهرت اإلناث قلقا ً 

دراسة ، و تالمیذ التعلیم الثانوي وأسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة لصالح اإلناثالتي أجریت على 
دراسة تمت في مجال القلق أثناء االمتحان 562) التي قامت بتحلیل نتائج Hembree,1988هامبري(
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ي مستوى قلق االمتحان من وعملیة التقویم عمومًا، وانتهت نتائجها إلى أن اإلناث كن أعلى ف
) التي أشارت إلى زیادة متوسط قلق االمتحان لدى اإلناث عن الذكور1988دراسة محمد الطیب(و الذكور،
في قلق االمتحان) التي بینت نتائجها وجود فروق دالة بین الجنسین1991عبد الخالق النیال(ودراسة 

مغاوري دراسة ، و حیث تبدي اإلناث ارتفاعًا في درجات قلق االمتحان خالل أدائهن االمتحان
تلمیذة من الصف الرابع ابتدائي وجدت أن هناك 100تلمیذًا و100) التي أجریت على 1991مرزوق(

) التي أشارت إلى أن Brown,1991براون(دراسةو ،فروق في قلق االمتحان بین الجنسین لصالح اإلناث
كشفت عن وجود ) التي1995دراسة الصفطي(و ولصالح اإلناث،الجنس یؤثر في زیادة قلق االمتحان

) التي أسفرت نتائجها أن اإلناث أظهرن 1997دراسة الزغبي(و ، فروق دالة بین الجنسین لصالح اإلناث
) التي بینت أن طالبات كلیة 1999دراسة العجمي(، و درجات عالیة في قلق االمتحان بالمقارنة إلى الذكور

) التي 2001أحمد سعادة(، ودراسة جودت بالذكورالتربیة تعانین من ارتفاع في درجة قلق االمتحان مقارنة 
أظهرت فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في قلق االختبار، حیث اإلناث یتمیزن بارتفاع في 

توصلت إلى التي ) 2008دراسة نائل ابراهیم أبو عزب (، و متوسط درجات قلق االختبار مقارنة بالذكور
دراسة السید و ،االمتحان بالنسبة لمتغیر الجنس لصالح اإلناثوجود فروق ذات داللة إحصائیة في قلق 

) التي توصلت إلى وجود فروق دالة في قلق االمتحان حیث أظهرت 2009(ینمصطفى السنباطي وآخر 
) 2011دراسة دانیا الشبؤون (و ، التلمیذات درجات عالیة في قلق االمتحان بالمقارنة إلى التالمیذ الذكور

، سمة لصالح اإلناثقلق في قلق حالة من الجنسینبین المراهقیندالةفروقالتي أسفرت عن وجود
لصالح ینبین الجنساً وجود فروق دالة إحصائیالتي توصلت نتائجها إلى ) 2013قریشي (محمددراسة و 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة التي كشفت نتائجها عن ) 2013محمد الشایب (الساسي دراسة ، و اإلناث
.في قلق االمتحان لصالح اإلناثمن الجنسینأفراد عینة الدراسةبین 

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني والتي كانت لصالح 
) التي أسفرت نتائجها عن وجود Mc coby & Jacklin,1980(دراسة ماكوبي وجاكلین الذكور فنذكر منها 

وجود التي أسفرت نتائجها عن ) 1996حسین فاید (، ودراسةبین الجنسین في السلوك العدوانيفروق
التي)2003خلیفة والهولي (، ودراسة لجنسین في أبعاد السلوك العدوانياطالب جامعیینفروق بین

، نيفي مظاهر السلوك العدواطالب وطالبات جامعة الكویتفروق جوهریة بینها وجودأظهرت نتائج
صائیًا بین المتعلمین من ) التي كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة إح2004ودراسة فیاض بن كرو (

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك ) التي توصلت إلى2006، ودراسة نادیة بوشاللق(الجنسین
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وجود فروق ذات داللة عن) التي أسفرت2006، ودراسة الغرباوي (عدواني بین المراهقات والمراهقینال
) التي 2007، ودراسة بشیر معمریة وٕابراهیم ماحي (ذكور واإلناث في السلوك العدوانيإحصائیة بین ال

ودراسة ،الجنسینالشباب الجامعي منفي السلوك العدواني بینتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیاً 
طالب بینفي السلوك العدوانيفروقوجودعنهاأظهرت نتائج) التي2008أبو مصطفى والسمیري (

فروق ذات داللة ) التي توصلت إلى وجود 2009، ودراسة أبو مصطفى (الجنسینجامعة األقصى من
، ودراسة حسینة الجنسین في السلوك العدوانياألطفال الفلسطینیین منبینفي السلوك العدوانيإحصائیة
، العدوانفي متغیر المراهقین والمراهقاتروق بیننتائج على وجود فالأسفرت ) التي2013یحیاوي (

تالمیذ في السلوك العدواني بیندالةوجود فروقإلىتوصلت ) التي2013ودراسة راضیة منیرة بوعزیزة (
توصلت إلى وجود فروق دالة ) التي2014، ودراسة أسماء بن حلیلم (الجنسینالتعلیم الثانوي من

.األطفال المتمدرسینبینفي السلوك العدواني إحصائیاً 
الضغط النفسي وقلق االمتحان یرتبطان ارتباطًا وثیقًا بالسلوك العدواني ومما تقدم تستخلص الطالبة أن

وأن الفروق بین الذكور واإلناث في الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني جاءت دالة لصالح 
في كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان بالمقارنة حیث تمیل اإلناث إلى الحصول على درجات مرتفعة

إلى الذكور، بینما یمیل الذكور إلى الحصول على درجات مرتفعة في السلوك العدواني بالمقارنة إلى 
اإلناث.

لدى تالمیذ بالسلوك العدوانيعالقتهاالضغط النفسي وقلق االمتحان في وترى الطالبة أن التعرف إلى 
جدیر بالبحث والدراسة بالدراسة، وبخاصة السنة الثالثة ثانوي المقبلین على امتحان مصیري مثل البكالوریا

عالقة كل من الضغط النفسي وقلق االمتحانفي ظل غیاب شبه كامل للدراسات العلمیة التي تكشف 
وجاءت الدراسة الحالیة محاولة - العهاواططالبةحد علم العلى- في المجتمع الجزائريبالسلوك العدواني

تالمیذ السنة الثالثة لدىالسلوك العدواني و وقلق االمتحانللوقوف على طبیعة العالقة بین الضغط النفسي 
، والفروق بین الذكور واإلناث من أفراد عینة الدراسة في كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان ثانوي

والسوك العدواني.
. لذلك تتمثل مشكلة الدراسة الحالیة ق تصبح الدراسة الحالیة ضرورة بحثیة لها مبرراتهاومن هذا المنطل
تالمیذ السنة الثالثة ثانويلدىعالقة الضغط النفسي وقلق االمتحان بالسلوك العدوانيفي التعرف على

التالیة:تساؤالتعن الالدراسة الحالیة اإلجابة ىوزو. وتسعببعض ثانویات والیة تیزي 
؟لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويالسلوك العدواني درجاتالضغط النفسي و بین درجاتهل توجد عالقة -1
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دى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي؟السلوك العدواني لدرجاتمتحان و قلق االدرجاتهل توجد عالقة بین-2
النفسي؟في الضغط اإلناث متوسط درجات و الذكور متوسط درجاتهل توجد فروق بین-3
؟االمتحانفي قلق ومتوسط درجات اإلناثالذكور متوسط درجاتبینهل توجد فروق بین-4
السلوك العدواني؟فيومتوسط درجات اإلناثالذكور متوسط درجاتبینفروق بینهل توجد-5

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة وفي ضوء تساؤالت الدراسة، صیغت الفرضیات التالیة: 
فرضیات الدراسة:-2
الفرضیة األولى:-1

السلوك العدواني لدى تالمیذدرجاتالضغط النفسي و بین درجاتموجبة ودالة إحصائیاً توجد عالقة
.السنة الثالثة ثانوي

:ثانیةالالفرضیة -2
السلوك العدواني لدى تالمیذ السنة درجاتو قلق االمتحانبین درجاتموجبة ودالة إحصائیاً توجد عالقة
.الثالثة ثانوي

:ثالثةالالفرضیة -3
توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من تالمیذ السنة الثالثة 

.إلى الحصول على درجات مرتفعة عن الذكوراإلناث، حیث تمیلثانوي في الضغط النفسي
:رابعةالالفرضیة -4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من تالمیذ السنة الثالثة 
.إلى الحصول على درجات مرتفعة عن الذكوراإلناثقلق االمتحان، حیث تمیلثانوي في 

:خامسةالالفرضیة -5
توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من تالمیذ السنة الثالثة 

.الذكور إلى الحصول على درجات مرتفعة عن اإلناثالسلوك العدواني، حیث یمیلثانوي في 
الدراسة:أهداف –3
الضغط ثانوي بالجزائر وهي الكشف عن بعض جوانب شخصیة تلمیذ التعلیم الالحالیةتحاول الدراسة- 

النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني.
كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني لدىالعالقة القائمة بین الكشف عن طبیعة- 

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.
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تالمیذ السنة لدىكل من الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني الكشف عن الفروق في- 
الثالثة ثانوي.

تتجلى أهمیة هذه الدراسة فیما یلي: أهمیة الدراسة:-4
غط النفسي وقلق االمتحان والسلوك ي الضفي التراث السیكولوجي وهة نسبیاً حدیثمفاهیم أنها تتناول - 

والتربیة والتعلیم.العدواني وهي التي تثیر اهتمام الباحثین والدارسین في علم النفس والصحة النفسیة 
تطبق في الجزائر على عینةالتي-الباحثةعلى حد علم واطالع -إن هذه الدراسة تعد الدراسة األولى- 

، ومن ثم یصدر هذا البحث ذو أهمیة في المجال التربوي. من الجنسینالسنة الثالثة ثانويمن تالمیذ
ومكیفة على البیئة الجزائریة. وتأتي كذلك الدراسة في إعداد مقاییس علمیة موضوعیة،- 
كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني لدى التالمیذ إن الدراسة االرتباطیة بین-

ألستاذ ومستشار التوجیه للتلمیذ واستقدم معلومات نظریة وعملیةالمقبلین على امتحان شهادة البكالوریا
الستثمار طاقاتهم وتوظیف بهممن أجل توجیه االهتمام وأولیاء التالمیذالمدرسي والمدیر ومساعدیه

في ضبط انفعاالتهم ومشاعرهم وعواطفهم لمعرفة مصدر الضغوط النفسیة التي تواجههم قدراتهم المختلفة 
من أجل مساعدة هؤالء المتعلمین على التعامل ، واالهتمام بتنمیتهموضبط قلقهم أثناء مواقف االمتحان

.  التي تؤثر في سلوكیاتهملنفسیة ع مشكالتهم الدراسیة وام
مفاهیم الدراسة اإلجرائیة :–5

الضغط النفسي:-1.5
إطار كّلي متفاعل یتضمن الجوانبتجلى فيیالنفسيطالضغأنإلى)2006(أبو حطبفؤاد أشار

التفاعل من خالل ردود فعل نفسیةذلكوالمهنیة، ویتجلىالنفسیة والجسمیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
.جمیع الضغوط تعتبر ضغوطا نفسیةوذلك فإنّ فیزیولوجیةوانفعالیة 

استبیان علىالمستجیبإجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها الضغط النفسيویعَرف
الیة:الضغوط النفسیة المعد من قبل الطالبة والمكّون من األبعاد الخمسة الت

ضغط االنفعاالت والمشاعر-
هر نتیجة عالقتهویقصد به مجموعة االنفعاالت والمشاعر التي تعود إلى البناء النفسي للفرد أو التي تظ

.باآلخرین في إطار الحیاة االجتماعیة العامة
:ضغط البیئة المدرسة- 

.مؤسسته التعلیمیةویقصد به الصعوبات الدراسیة والمدرسیة التي یواجهها التلمیذ في



األول                                                                      اإلطار العام للدراسةالفصل 

17

:ضغط الوالدین واإلخوة-
.ته مع والدیه وٕاخوته داخل األسرةویقصد به الصعوبات التي یواجهها الفرد في عالق

:ضغط الزمالء-
.لمیذ في عالقته مع زمالء الدراسةویقصد به الصعوبات التي یواجهها الت

:ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة-
.دیة التي یواجهها الفرد في أسرتهالصعوبات المادیة واالقتصاویقصد به 

قلق االمتحان:-2.5
ا التلمیذ نتیجة الزیادة في درجةالحالة التي یصل إلیهذكر محمد حامد زهران أن قلق االمتحان هو "

.أبعادانفعال مكتسب مركب من عّدة . فهو االنزعاج واالنفعالیة من أداء االمتحان أو مواقف التقویم"
متحانقلق االویعَرف إجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها التلمیذ على مقیاس 

المكّون من األبعاد التالیة:)2001(محمد حامد زهرانالمستخدم في الدراسة الحالیة الذي أعده
رهبة االمتحان:-

مالحظین والمراقبین، قصور مراجعةالخوف من االمتحان، توقع صعوبة األسئلة، رهبة الوتتضمن
النظر إلىالمقررات، نقص االستعداد لالمتحان، اإلصابة بالصداع، العصبیة، النسیان أثناء االمتحان، 

االمتحانات على أنها تهدید دائم، الشعور بخیبة األمل وتوقع الرسوب والفشل.
االمتحان:ارتباك -

تصبب ویتضمن الشعور بالقلق واالرتباك، نقص الثقة بالنفس، نقص االستقرار، سرعة دقات القلب
مع العرق، ارتعاش الیدین، الشعور باإلجهاد أثناء االمتحانات، االضطراب عند مراجعة اإلجابات

الزمالء، الخوف من أخطاء المصححین، السؤال المستمر عن النتیجة.
االمتحان:توتر أداء -

ویتضمن الشعور بالقلق عند إعالن جدول االمتحان، فقدان الشهیة أیام االمتحان، الشعور بنسیان كل 
المقررات، التوتر عند دخول لجنة االمتحان وأثناء االمتحان، صعوبة الكتابة في االمتحان، سوء تنظیم 

اإلجابة.
انزعاج االمتحان:-

االمتحان، التوتر عند االستعداد لالمتحان، الخوف من قرب وقت االمتحانویتضمن الشعور بالقلق قبل 
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الفزع طوال أیام االمتحان، الشعور بعدم االرتیاح قبل استالم ورقة االمتحان، االنزعاج من تعلیمات لجنة 
االمتحان.

نقص مهارات االمتحان:-
نات، نقص المهارة في توزیع وقت ویتضمن قصور مهارة المراجعة، نقص اإلعداد والتدرب على االمتحا
االمتحان، نقص مهارة اإلجابة عن األسئلة، الخوف من النتیجة السیئة.

السلوك العدواني:-3.5
أن یتجنب األفراد یحاولمجموعة من آخر أوأي سلوك یصدره الفرد بهدف إلحاق األذى أو الضرر بفرد 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو أفصح عن نفسه في لفظیا وسواء كانكان بدنیا أو اإلیذاء سواءهذا 
.اوة التي توجه إلى المتعدي علیهمالغضب أو العد

السلوك العدوانيویعَرف إجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها التلمیذ على مقیاس
المكّون من األبعاد ، )2003(مال عبد السمیع ملیجي باظة آلتهالذي أعدللمراهقین والشبابوالعدائي
التالیة:

المادي:السلوك العدواني -
وهذا السلوك یمكن أن یتخذ هجوم أو فعل محدد یمكن أن یتخذ صورة من الهجوم المادي والجسدي.وهو 

توقیع األذى أو الضرر باآلخرین أو بالذات، ویتم التعبیر عنه ضد الذات أو اآلخرین أو الممتلكات. فهو 
مباشرة وواضحة، ویشمل العدوان المادي.بطریقة 

:السلوك العدواني اللفظي-
وجرح مشاعرهم هو االستجابة اللفظیة التي تحمل اإلیذاء النفسي واالجتماعي للخصم أو المجموعةو
التهكم بسخریة منهم، ویشمل كل التعبیرات اللفظیة غیر المرغوبة خلقیًا واجتماعیًا.أو 
:العدائیة-

و رة ضمنیة وغیر صریحة أحیانًا، أالصورة العدائیة أو العدوانیة الكامنة، ویتم التعبیر عنها بصو وهي
جزء من العقابیة رالمباشر وتعتببصورة صریحة دون مهاجمة أو تحطیم كما هو في السلوك العدواني 

العدائیة الصریحة.-3نقد اآلخرین. -2قد الذات.ن-1العامة لدى الفرد وتأخذ في اتجاهها صور منها: 
العدائیة الهذائیة المسقطة.-5مشاعر الغضب. -4
:الغضب-
هو وجدان الغضب ضمن الوجدانیات السالبة. كما ینظر إلیه بمثابة نقطة البدایة عند حدوث العدوان و 
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أو العداء.
السنة الثالثة ثانوي:تالمیذ.4.5

بأنهم المتعلمون المنتظمون في مرحلة التعلیم الثانويفي الدراسة الحالیة یعرف تالمیذ السنة الثالثة ثانوي
والمقبلون التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو،ببعض الثانویاتونلشعب العلمیة واألدبیة المتواجدمن ا

.2014/2015السنة الدراسیة على اجتیاز امتحان شهادة البكالوریا خالل 

حدود الدراسة:-6
التزمت الطالبة أثناء إجراء دراستها بما یلي:

الحدود المكانیة:-1.6
ببعضالمتواجدین تالمیذ السنة الثالثة ثانوي من الذكور واإلناثاشتملت الدراسة الحالیة على عینة 

الذكورمن ) 152(تلمیذًا بواقع) 400(الثانویات التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو والبالغ عددهم 
.من اإلناث) 248(و

الحدود الزمانیة:-2.6
ن إمكانیة تعمیم نتائج هذه الدراسة وأ،2015-2014العام الدراسي خاللتم إجراء الدراسة الحالیة 

واالستفادة منها مرتبطة بحدودها المذكورة سالفًا.   
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تمهید:
إن الجمیع الیوم ینظر إلى الحیاة نظرة خوف وهلع وقلق وتشاؤم لما یحدث من حروب وقتل ودمار 
واضطراب وأمراض استعصى عالجها، وغیرها من األحداث الضاغطة ذات التهدید في مجاالت الحیاة 

ینًا في سج-عصر العلم والتكنولوجیا- عامة والحیاة المدرسیة خاصة والتي جعلت الفرد في العصر الحالي
شبكة الضغوط النفسیة وفي قبضتها التي كبحت بعض الشيء من راحته وسعادته، وعلیه سنعرض في 
هذا الفصل كل ما یتعلق بأدبیات موضوع الضغط النفسي من تعریفه لغة واصطالحًا، تطوره التاریخي 

ة والضغوط النفسیة في المفاهیم القریبة منه، نظریاته المفسرة، أنواعه، مصادره، مراحله، آثاره السلبی
المجال المدرسي.    

:لنفسياغطمفهوم الض-1
:لغةً الضغط-1.1

عصر شيء إلى شيء،"البن منظور بأنه:حسب معجم لسان العربلغویاً الضغطیمكن تعریف 
.)7م ، منظورن اب، العربن لسا("زحمه إلى حائط ونحوها ضْغطً ه یضَغطَضغطه

.)13، ص 2003إلى شيء (العین، َعَصَر شیئاً َضَغَط: الضغط: و 
َضَغَط، َضْغًطا وَأْضَغَط: َعَصَرُه، َزَحَمُه، َضیََّق َعَلْیِه، ومنه انضغط: َقَهَر، والُضْغطة: تعني الشدة و 

.)40، ص 1993(المنجد في اللغة واإلعالم،والقهروالمشقة 
َضَغَطُه: َعَصَرُه، َوَزَحَمُه، َوَغَمَزُه ِإَلى َشْيٍء، َوِمْنُه: َضْغَطُة اْلَقْبِر، َوالضاِغُط: الرقیُب واَألِمیُن َعَلى و 

ْكَراُه، والشِّدَُّة (الفیروز آبادي،  یُق، اْإلِ ِم: الضِّ .)698، ص2004الشَّْيِء، والُضْغَطُة، ِبالضَّ
والتي) Strengereإلى األصل الّالتیني اّلتي تعنى (االیتیمولوجیةناحیةمن ال)Stressیعود أصل كلمة (و 

الشدة والضیقواّلتي تعني ) Distressاالنجلیزیة إلى كلمة () Stressكلمة (تعود و ضم وشد وربط.تعني
).3، ص1997ستورا، (عن 
:اصطالحاً الضغط-2.1

الزال مفهوم الضغط من أكثر المفاهیم غموضًا لصعوبة تحدیده ودراسته بشكل دقیق، لذلك یعتبر الضغط 
عنها مثل الشدة، الحزن، النفسي مشكلة مفاهیمیة نظرًا لتعدد وتنوع معانیه ومرادفاته التي یعبر 

التوتر واالحتراق النفسي وهي كلمات مرادفة یحل بعضها محل اآلخر. االنهاك،
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) أن ظاهرة الضغوط النفسیة تعد 41، ص 2017) الوارد في (شارف خوجة، 2008ر رشدي الشریف(وذك
إّال أنها لم 1950من أكثر الظواهر تعقیدًا، فرغم الكتابات العدیدة التي تناولت هذا الموضوع منذ سنة 

& Parkinson(تظهر أّي توضیح في المفهوم حیث أشار كل من باركنسون وكولمان  Coleman,1995 (
) غیر ملموس وغیر واضح Concept virtuel(إلى أن السبب یعود إلى أن الضغط النفسي مفهوم فرضي 

المعالم، لذلك الزال یكتنفه قدرًا كبیرًا من الغموض.
ترادف: األلم، الصعوبات، واستعملت كلمة الضغط بصفة متداولة في القرن السابع عشر بما

، الخسارة، المضایقات، المصائب والنكبات، بمعنى كل ما یعّبر عن صعوبة الحیاة الحزنالشدة،
).12،ص 2016منصوري، (

م الضغط بما یرادف معني: القّوة،) أن أواخر القرن الثامن عشر استعمل مفهو Cooper,1994وذكر كوبر(
).Cooper,1994,p 167(الجهد المكثف التوتر أو

) أن مفهوم الضغط تغیر في بدایة القرن العشرین إذ Ceccaldi & al., 2000(وأوضح سیسالدي وزمالؤه 
).Ceccaldi & al., 2000,p 14(أصبح یعني قّوة دافعة أو قّوة مجموعة الدوافع المحركة للسلوك 

) أن مفهوم الضغط قد ظهر في 12، ص 2017منصوري، () الوارد في Siders,1987(وحسب سیدرس 
ندسیة، وكان ُیقصد به القّوة الخارجیة المّوجهة نحو عنصر مادي وینتج عن هذه القّوة البدایة في العلوم اله

تعدیل مؤقت أو دائم على تركیب العنصر.
) إلى أن هذا االصطالح الهندسي قد تم تبنیه من قبل الباحثین الفیزیولوجیین حیث 1994وأشار دعنا(

أصبح الضغط من اصطالحاتهم المألوفة للتعبیر عن العوامل الخارجیة التي تؤثر في صحة الفرد 
).2، ص 1994دعنا، (كالحرارة والبرودة والرطوبة 

عضلة لدرجة اإلجهاد أو لدرجة اإلحساس باأللم والضغط في العلوم البیولوجیة یعني إحداث توتر في ال
)، بینما یتجه مصطلح الضغط في العلوم الطبیة نحو تفسیر العالقة بین 34، ص 2000(خیر الزراد، 

).Servant & Parquet,1995,p41(األحداث الموجودة والمرض 
حدث أو موقف یؤدى إلى إلى أن الضغط هو عبارة عن أيّ )Webster,1993أشارت موسوعة ویبستر(و 

.)1002، ص 1993موسوعة ویبستر، عدد من المتطلبات على المـوارد العقلیة والعاطفیة للفرد (إنشاء
: "مجموعة من االختالالت أو االضطرابات البیولوجیة والنفسیة هوالقاموس الصغیر للطبوالضغط في

Le Petit Larousse("األمراض، االنفعاالت والصدماتالمثارة بین األحداث الضاغطة المختلفة مثل البرد،

de la médecine,2001,p921(.
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نتج عن خبرة حاّدة أو موقف مؤلم لها یأن الضغط ظاهرة إنسانیة إلى )Lazarus,1996(أشار الزاروس 
والضغط كعملیة تتضمن ،كما أّن لها أهمیة بالغة في نمط تكیف الكائن،السلوكفيتأثیر سلبي 

وهذا بدوره یصاحبه ، وهذه العملیة تحتوي على المثیرات أو مصادر الضغوط، فاعالت بین الفرد والبیئةالت
تغیرات للفرد كاستجابات لتلك المثیرات.

شمل المثیرات البیئیة یطأن الضغ)30، ص 2017الوارد في (معوش، )Rees، 1976(ریس ذكرو 
والتي األقصى،بما یثقل القدرة التكیفیة للكائن الحي إلى حدهالداخلیة أو الخارجیة بدرجة من الشدة والدوام

أو االختالل الوظیفي الذي یؤدي یمكن أن تؤدي في ظروف معینة إلى اختالل السلوك أو عدم التوافق
إلى المرض، وبقدر استمرار الضغوط بقدر ما یتبعها من استجابات جسمیة ونفسیة وصحیة.

ظهر لدى الفرد نتیجة عدم التوازن بین مطالبه وحاجاته ووسائله یلضغط أن ا) إلىCraft(كرافتأشارو 
,Craft(لتلبیة هذه المطالب والحاجات، وكلما زاد عدم االتزان عند الفرد زاد عدم احتمال الضغوط 1985,

P 163(.
وفي علم النفس استعملت تسمیات ومصطلحات لتعبر عن معنى واحد مرادفًا للضغط النفسي منها: 
االنعصاب، التأزم النفسي، التعب النفسي، المشقة، التوتر، اإلجهاد، ویرجع الزاروس سبب هذه التعددیة 
إلى كثرة المیادین والمجاالت التي یستخدم فیها هذا المفهوم، وٕالى ولع الباحثین باستخدام مفهوم دون آخر 

). 16، ص 1999عن الرشیدي، (لیكون أكثر داللة وتعبیرًا في مجال تخصصاتهم وتوجهاتهم العلمیة 
وهذه مجموعة من التعریفات التي تناولت الضغط والضغط النفسي على التوالي وهي كما یلي:

أّنه: " حالة تنتج عندما تزید المطالب الخارجیة عن بالضغط ) D. Fontana,1989عّرف دیفید فونتانا (
).58، ص 2003المنعم، (عن عبد"إلمكانیات الشخصیة للكائن الحيالقدرات وا

: "الحالة اّلتي یتعرض فیها الكائن الحي لظروف هأنب) 1989(وفیوال الفیالويطلعت منصور وعّرفه
ومطالب تفرض علیه نوعا من التوافق، وتزداد تلك الحالة إلى درجة الخطر كّلما ازدادت شّدة تلك 

).4، ص 2010عبد العزیز، عن الظروف أو استمرت لفترة طویلة " (
بأنه: "الحالة العضویة لدى اإلنسان التي تحدث فیها المشاكل وضمنها المثیر الذي )Wolf(ولفو هفوعرّ 

.)57، ص 1999خضر، عن (یؤدي إلى ردود أفعال الضغط"
بأنه: "صفة لموضوع بیئي أو لشخص تیسر أو تعوق جهود الفرد للوصول إلى )Murray(مورايوعّرفه 

.)100، ص 2001عثمان، عن هدف معین" (
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ؤولیات أو التهدیدات الحقیقیة بأنه: "االستجابة للمواقف الضاغطة للمس)Barrine(بارینوعّرفه 
.)162، ص 2005حمادات، عن التصوریة التي تنشأ عن البیئة" (أو 

خارجي ینتج عنه انحراف جسمانيبأنه: "استجابة متكیفة لموقف أو ظرف ) Luthans(فه لوثانزوعرّ 
.)31، ص2017(عن معوش،نفساني أو سلوكي ألفراد المنظمة"أو 

إذا احتوت هذه الطاقة المتطلبات،والضغط هو العنصر المجدد للطاقة التكیفیة لكل من العقل والجسم، ف
واالستمتاع باالستثارة المتضمنة فیها، فإن الضغط یكون مقبوال ومفیدا، أما إذا كانت ال تستطیع فإن 

.)14، ص 2003، ا( فونتانمقبوال وغیر مفیدالضغط ال یكون
) إلى أن كلمة الّضغط هي الجهد اّلذي یؤّدي إلى اإلجهاد أو االنفعال، ویظهر هذا 2007وأشار الخولي (

الضغط عندما یتعّرض الفرد إلى صعوبات بیئیة مستمرة مادیة ومعنویة وجسمیة ونفسیة، ویحاول معها 
الفرد التغّلب على تلك الصعوبات بوسیلة أو بأخرى من وسائل التكیف مع تلك الصعوبات (الخولي، 

).68، ص2007
) الوارد 2014أم بالنسبة لتعریف الضغط النفسي فقد أشار تامر حسین علي السمیران وعبد اهللا المساعید(

) یعتبر األب الروحي لنظریة Hans Selye() إلى أن هانس سیلي 41، ص 2017شارف خوجة، (في 
النفسیة التي تحدث في الضغط النفسي حیث قدم مفهومًا یرى من خالله أن الفرد یستجیب للتهدیدات 

حیاته كالتغیرات التي تحدث في بناء العائلة أو فقدان العمل وغیرها من المشكالت، إذ تضع هذه الخبرات 
الفرد تحت ظروف الضغط وتتبع بردود فعل جسمیة.

بأّنه:" نتیجة لعملیة تقییمیه یقّیم بها الفرد مصادره الضغط النفسي)Lazarus,1966ف الزاروس (وعرّ 
الذاتیة لیرى مدى كفاءتها لتلبیة متطلبات البیئة أي مدى المالئمة بین متطلبات الفرد الداخلیة والبیئة 

).24، ص 2009العزیز، عن الخارجیة" (
) أن الضغط النفسي یحدث بسبب عدم توازن أساسي بین متطلبات Mc Grath,1976وذكر ماك قراث (

البیئة أو متطلبات وضعیة ما وقدرة الفرد على االستجابة لتلك المتطلبات في ظل ظروف تكون فیها 
). 17، ص2017عن منصوري، (النتائج المتوقعة للفشل ذات أهمیة بالنسبة للفرد 

) إلى أن الضغط النفسي هو:" عبارة عن حالة Lazarus & Folkman,1984(وأشار الزاروس وفولكمان 
نفسیة معقدة ال یمكن أن تكون فیها قاعدة واحدة للقیاس، كحالة االنفعاالت أو الدوافع، والتي تتغیر حسب 

عن السمیران والمساعید، (الحالة والموقف والظروف االجتماعیة والتغیرات التي تحدث في المجتمع 
).25، ص 2014
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:" استجابة یقوم بها الكائن الحّي نتیجة لموقف یضغط على بأنه) الضغط النفسي Beck,1986ك(بیعّرفو 
عن العجز تقدیر الفرد لذاته أو مشكلة لیس لها حّل تسبب له اإلحباط وتعوق اّتزانه أو موقف یثیر أفكاراً 

.)128، ص 2008خلیفة، عن والیأس واالكتئاب"(
& Brownبراون ورالف (وعّرف Ralph,1994 (عبارة عن محصلة حالتین مختلفتین، حیث األولى :بأنه"

تشیر إلى الظروف البیئیة المحیطة بالفرد وتسبب له الضغط والتوتر، أّما الثانیة فتعني ردود الفعل النفسیة 
,Brown & Ralphالمتمثلة في الشعور بالحزن اّلذي ینتاب الفرد داخلیا " ( 1994, P40.(

) بأّنه:" الحالة العامة للجسم واّلتي تظهر على شكل Bruno Anselme,1999أنسلم (برونوهفوعرّ 
واّلتي تظهر كاستجابات للتكیف مع الخطر" ( یةوفیزیولوجاستجابات لخطر ما یتمیز بعدة تغیرات نفسیة 

Anselme, 1999, p 19.(
إثارة العقل والجسد ردًا على مطلب مفروض علیهما"(عن حسین بأّنه:" )Schaffer, 2000(وعّرفه شافر 

).78، ص 2006وحسین، 
استجابة تكیفیة تتوسطها الخصائص بأّنه:" )Kreitner & Kiniki,2001(وعّرفه كرایتنر وكینیكي 

الشخصیة للفرد والعملیات النفسیة التي تظهر نتیجة لتعرض الفرد ألّي مثیر خارجي أو موقف أو حدث 
).78، ص 2006عن حسین وحسین، (مطالب نفسیة وجسدیة على الفرد یضع

"حالة تحدث عندما یواجه األفراد أحداث یدركون أّنها تهدد وجودهم هأنب) 2000د یوسف (جمعة سیّ عّرفهو 
النفسي والجسمي، ویكونون غیر متأكدین من قدرتهم على التعامل مع األحداث، ویشمل الضغط األحداث 

).259، ص2000، سّید یوسفالبیئیة التي تدرك أّنها محددة واستجابات الشخص لها"(
) بأنه: " عبارة عن مجموعة من الظروف المرتبطة بالتوتر والشدة 2001وعّرفه فاروق السّید عثمان(

الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعًا من إعادة التوافق عند الفرد، وما ینتج عن ذلك من آثار جسمیة 
). 15، ص 2015ونفسیة"(عن صدیق، 

رب) في الجسم التي یعدها هرمون ) بأنه: "االستجابة التلقائیة (المقاومة أو اله2003وعّرفه شیخاني(
االدرینالین وسائر هرمونات الضغط في الجسم، والتي تثیر تشكیلة من التغیرات الفیزیولوجیة مثل ازدیاد 

معدل سرعة نبضات القلب، ضغط الدم، التنفس، توتر العضالت، اتساع بؤبؤ العین، جفاف الحلق      
لقلق، التوتر، التعب، اإلجهاد أو االكتئاب إنما نعاني ضغطًا وزیادة كمیة السكر في الدم. فعندما نشعر با

).32، ص 2015عن عیاصرة وحمادنة، (
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:" الشعور بالتعّدي على أنهالضغط النفسي إلى) Mahmoud Boudarene,2005محمود بودارن( وأشار 
بین المتطلبات والمواقف والخطر اتجاه الحوادث الجدیدة اّلتي یجب مواجهتها، كما أّنه یعتبر حالة التعدیل 

,Boudareneالجدیدة "( 2005, P 08.(
تجلى في إطار كّلي متفاعل یتضمن الجوانب النفسیة یالنفسي طالضغ) أن2006(أبو حطبذكر و 

ذلك التفاعل من خالل ردود فعل نفسیة وانفعالیة والمهنیة، ویتجلىوالجسمیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
).141، ص2006حطب ،(أبووفسیولوجیة وذلك فإّن جمیع الضغوط تعتبر ضغوطا نفسیة 

فیزیولوجیة"عبارة عن تجارب عاطفیة سلبیة مصحوبة بتغیرات ) بأّنه:Sayiner,2006ینیر( یسفهوعرّ 
,Sayinerوٕادراكیة وسلوكیة یمكن التنبؤ بها "(  2006, P 24.(

:" حالة من التوتر النفسي الشدید، واالنعصاب، یحدث بسبب هأن) ب2008(بطرس حافظ بطرسهفوعرّ 
عوامل خارجیة تضغط على الفرد وتخلق عنده حالة من اختالل التوازن واضطراب السلوك " (بطرس، 

).371، ص 2008
شیر إلى درجة استجابة الفرد لألحداث والمتغیرات المحیطة یالنفسي طأّن الضغ)2010(الضریبيذكرو 

األحداث التي تربط ببعض التغیرات الفسیولوجیة في الوظیفة سارة، تلكفي حیاتنا الیومیة مؤلمة كانت أو 
.)32، ص2010،(الضریبيالبنائیة لجسمه

النفسیة واّلتي تتطلب من الفرد "حالة من الشدة ) الضغط النفسي بأّنه:Goldenson( غولدنسونوعّرف
).119، ص 2003، وأبي سلیمان(عن حدادالتكیف معها "

الوفیق، عن :" حالة من التوتر العاطفي ینشأ من أحداث الحیاة المرضیة" (بأنه) Candlerكاندلر( عّرفهو 
).20، ص 1999

في الظروف واألحوالإلى اختالفاتالضغط النفسي یشیر أن) .SpielbergerS.Dسبیلبرجر (ذكرو 
.)100ص ، 2001فاروق السید عثمان ،عن البیئیة التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي (

مما سبق أن موضوع الضغط النفسي نال اهتمامًا واسعًا من الباحثین وهذا لوفرة الكتابات حوله نستنتج
فهو مفهوم تمّیز بتعدد وتنوع التعریفات وهذا راجع إلى تعدد وجهات نظر العلماء. وعلى العموم برزت 

نهم من اعتبره أحد ثالثة اتجاهات أساسیة اعتمد علیها هؤالء الباحثون في تعریفهم للضغط النفسي، فم
المثیرات أو المنبهات الذي یتواجد في البیئة، فیحدث تأثیره في الفرد ومن أصحاب هذا االتجاه نذكر   

الذي فسّره على أنه سبب محتمل من أسباب االضطرابات الجسمیة )Walter Cannon,1926(والتر كانون 
جم عن المصادر الطبیعیة كالبرودة )، وأنه من الممكن تحّمل الضغط النا3، ص 1994عن دعنا، (
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ونقص األكسجین، وبخاصة عندما تكون خفیفة أو معتدلة، غیر أنه عندما تدوم هذه المسببات لفترة طویلة 
، 1998أو تكون آثارها قاسیة، فإنها في النهایة قد تقود إلى تخلخل النظام البیولوجي للفرد(عن هیجان، 

ى أن الضغط النفسي یحدث عندما یتعرض الفرد لعوائق ) إل1978)، وأشارت انتصار یونس(34ص 
)، وذكر 19، ص 1999وصعوبات تستلزم منه مطالب تكیفیة قد تفوق تحمله لها(عن الرشیدي، 

) أن الضغط النفسي هو تلك الظروف المرتبطة بالتوتر والشدة الناتجة عن Mandler,1986ماندلر(
المتطلبات أو التغییرات التي تستلزم نوعًا من إعادة التوافق عند الفرد وما ینتج عن ذلك من آثار جسمیة 

) إلى أن الضغط 1989)، وأشار الببالوي ومنصور(7، ص 1989ونفسیة (عن الببالوي ومنصور، 
تلك الحالة التي یتعرض فیها الكائن الحي لظروف ومطالب تفرض علیه نوعًا من التوافق النفسي هو 

وتزداد تلك الحالة إلى درجة الخطر كلما زادت شدة تلك الظروف أو المطالب أو استمرت لفترة طویلة 
) أن الضغط النفسي هو تلك المثیرات 1995)، وذكر محمد العدیلي(4، ص 1989(الببالوي ومنصور، 

النفسیة والفیزیولوجیة التي تضغط على الفرد وتجعل من الصعب علیه أن یتكّیف مع المواقف، وتحول 
).224، ص 1995العدیلي، (دون أداء عمله بفعالیة 

إن أصحاب هذا االتجاه ینظرون إلى الضغط النفسي على أنه هو المثیر أو المحّرك الذي یؤثر بشكل 
).15، ص 2017منصوري، (ات ُتصّعب أو تعیق تكیفه مع المواقف أوبآخر في الفرد فیسبب له اضطراب

وینظر أصحاب االتجاه الثاني إلى الضغط النفسي باعتباره استجابة الفرد لمثیرات ومسببات الضغط وكان 
اهتمام هؤالء الباحثین منصبًا حول تحدید نوع وشدة االستجابة أو نمط االستجابات التي یمكن النظر إلیها 

لى أن الشخص یقع فعًال تحت ضغط من بیئة مضایقة أو من موقف مضایق، ومن رواده هانز كدلیل ع
سیلي الذي أشار إلى أن الضغط النفسي هو استجابة غیر نوعیة یقوم بها الجسم ألّي مطلب أو حدث 

عن (خارجي من أجل التكیف مع متطلبات البیئة عن طریق استخدام أسالیب جدیدة لجهاز المناعة 
) الذین أشاروا إلى أن الضغط النفسي هو Beck & al., 1982)، وبیك وزمالؤه(16، ص 2017ي، منصور 

الحالة النفسیة الناتجة عن فشل الفرد في إشباع حاجاته األساسیة، أو إحساسه بما یهدف أو یعیق إشباع 
) الذي ذكر أن الضغط النفسي هو Kensey)، وكینسي(2، ص 1991عن رمضان، (هذه الحاجات 

استجابة الجسم لما یملیه علیه الجهاز العصبي المركزي من أوامر سواء كانت داخلیة أم خارجیة، إیجابیة 
أو سلبیة، وأن الضغط جزءًا من الحیاة ال یمكن تجنبها، كما أنها تمد الفرد بالطاقة والدافعیة(عن رمضان، 

نموذج من االستجابات ) الذي رأى أن الضغط النفسي هوAtwater,1990)، وأتواتر(2، ص 1991
المحددة وغیر المحددة یقوم بها الفرد اتجاه المثیرات التي تفقده توازنه وتجاوز قدرته على التكیف(عن 
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) الذي أشار إلى الضغط النفسي على أنه رد الفعل M.Man,1994مان(ل)، ومیكائی4، ص 1994دعنا، 
البشري إزاء الظروف التي تهدد الحیاة، ویشمل العملیات الفیزیولوجیة والسیكولوجیة واالجتماعیة في الفرد 

) الذي ذكر أن الضغط النفسي خلل في استجابات 2005)، وبودارین(92، ص 2010(عن عبد العزیز، 
).50، ص 2012عن جبالي، (ى عدم توازن بیولوجي ونفسي الفرد لوضعیة جدیدة تؤدي إل

إن أصحاب هذا االتجاه یرون أن الضغط النفسي ما هو إّال استجابة فیزیولوجیة وسیكولوجیة أو االثنین 
معًا تقوم بها أجسامنا في مواجهة أّي تغییر أو تهدید نتعرض له سواء أكان صادرًا من قوى خارجیة أم 

).16، ص 2017منصوري،(من الذات 
وما یالحظ على االتجاهین السابقین أنهما أهمال الدور اإلیجابي للفرد في حدوث الضغط كما أن نماذج 
تفسیر الضغط المبنیة على المثیر واالستجابة واجهت صعوبة في التعامل مع الفروق الفردیة ومن ثم 

نفسیة واالجتماعیة تحدد أو تؤثر في أصبح من المقبول أن عددًا من الظروف والعملیات البیولوجیة وال
الكیفیة التي یستجیب بها فرد ما لحدث ضاغط أو لمصدر ضغط، ومن هنا برز االتجاه الثالث المتمثل 
في االتجاه التفاعلي، حیث أشار أصحاب هذا االتجاه إلى أن الضغط النفسي هو التفاعل القائم بین الفرد 

) الذي McGrath,1976غط، ومن أصحاب هذا االتجاه ماك جراث(والبیئة، والتقویم المعرفي للحدث الضا
رأى أن الضغط النفسي یحدث بسبب عدم توازن أساسي بین متطلبات البیئة أو متطلبات وضعیة ما وقدرة 
الفرد على االستجابة لتلك المتطلبات في ظل ظروف تكون فیها النتائج المتوقعة للفشل ذات أهمیة 

,Ivancevitch & Mattesson()، وایفانسیفیتش وماتیسون 17، ص 2017ي، عن منصور (بالنسبة للفرد

، ص 1995) الذین ذكرا أن الضغط النفسي هو شيء یتطلب التفاعل بین الفرد وبیئته(عن العدیلي، 1980
& Gibson(بمعنى أن هذا التفاعل یحدث ما بین المثیر واالستجابة، وهو ما أكده جیبسون وزمالؤه )، 244
al. .(

Harrison() الذي طّوره هارسون وزمالؤه Personal-Environmentalالبیئي (- وأشار نموذج الشخصي &

al., 1980 والذي یهتم بالتفاعل بین خصائص الفرد وخصائص بیئة العمل في إحداث الضغوط، إلى أن (
دث اختالًال نفسیًا الضغوط تنشأ من عدم التوافق بین الفرد ومهنته، وبذلك تكون الضغوط تجربة ذاتیة تح

أو عضویًا لدى الفرد، وتنتج عن عوامل في المنظمة التي یعمل بها أو عن عوامل ذاتیة لدى الفرد نفسه 
).  17، ص 2017عن منصوري، (
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) أن الضغوط النفسیة هي Szilagy & Wallace,1987(وفي نفس المعنى السابق ذكر سیزالنجي ووالس 
تجارب داخلیة تؤدي إلى عدم توازن نفسي وفیزیولوجي عند الفرد وذلك نتیجة عوامل في البیئة الخارجیة 

). 244، ص 1995عن العدیلي، (
) فذكر أن الضغط النفسي هو تأثیر داخلي لدى الفرد ینجم عن التفاعل بین قوى 1992أما محمد لطفي(

أو سلوكیة لدیه تدفعه إلى ةة، وقد یؤدي إلى اضطرابات جسمیة أو نفسیضاغطة ومكّونات الشخصی
).72، ص 1992لطفي، (االنحراف عن األداء الطبیعي 

) إلى أن الضغوط النفسیة هي عبارة عن االتجاه الجامع Kaplan & al., 2001وأشار كابالن وزمالؤه (
فرد بالبیئة، ومن ثم فالضغط النفسي عند هؤالء لالتجاهین السابقین، باإلضافة إلى التأكید على عالقة ال

الباحثین هو عملیة تفاعلیة مستمرة بین مثیرات الضغط الموجودة في البیئة من ناحیة وبین قدرات 
). 139، ص 2007عن شویخ، (وٕامكانات الفرد من ناحیة أخرى 

على أنها نتیجة أو استجابة ) إلى الضغوط النفسیة Hellrigel & al., 2001كما أشار هیلریجل وزمالؤه (
عامة تصدر عن الفرد للتوافق مع حدث أو موقف یضع مطالب بیئیة أو نفسیة خاصة، عندما یشعر أن 
مطالب الموقف تفوق قدرته على االستجابة لها یكون اإلحساس بالضغط، وبهذا فإن الضغوط تشمل 

) والتي Stressorsضغوط بالضواغط (تفاعل الفرد مع البیئة، وتسمى المواقف واألحداث التي تسبب ال
عن حسین (یمكن أن تتخذ أشكاًال عدیدة على الرغم من اشتراكها في شيء واحد وهو نشأة الضغوط 

). 22، ص 2006وحسین، 
إن أصحاب االتجاه الثالث یرون أن الضغط النفسي ما هو إّال تأثیر داخلي ینشئ حالة من عدم التوازن 

سي والجسمي معًا، وینجم عن عوامل تنشأ من البیئة الخارجیة أو من الفرد النفسي أو الجسمي أو النف
ذاته. 

للضغوط ت) إلى أن التعریف السابق یتضمن ثالثة مكّونا18، ص 2017وأشار مصطفى (منصوري، 
هي: المثیر، االستجابة والتفاعل بینهما. فمسببات الضغط هي القوى التي تبدأ بها حالة الضغط لدى 

ینما تمثل االستجابة ردود الفعل النفسیة والفیزیولوجیة والسلوكیة، ولكي یحدث الضغط البد من الفرد، ب
التفاعل بین المثیر واالستجابة. وما دام الضغط ظاهرة نفسیة، فإن التفاعل ال یمكن أن یحدث إّال على 

االتجاهین السابقین في أساس التقدیر الذاتي، وهذه القناعة هي التي طّورت االتجاه الثالث ومیزته عن 
تفسیر مفهوم الضغط، والتي أطفت على المفهوم النظرة المعرفیة التي تبناها ریتشارد الزاروس وسوزان 
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حیث وضعا أسس ومبادئ نظریة التقدیر المعرفي حول *)R.Lazarus & S.Folkman,1984(فولكمان 
La) والتي تعرف بـِ (Cognitive Apraisal Theoryالضغوط ( théorie de l’évaluation cognitive.(

الضغط النفسي:التطور التاریخي لمفهوم- 2
من اهتمامات الباحثین بالدراسة كبیراً من المواضیع التي أخذت حیزاً نفسيالطیعد موضوع الضغ

لكثرة متغیرات الحیاة متواصلة نظراوالتقصي في شتى مجاالت الحیاة اإلنسانیة، ومازالت هذه الدراسات 
.ومتطلباتها

السابع عشر لتعني األلم، الشدة، الحزن، الخسارة والنكبات. وظهر في القرنالضغطوقد استخدمت كلمة 
) في أواخر القرن السابع Hook(هذا المفهوم في العلوم الهندسیة حیث تأثر بما قام به المهندس هوك 

البنایات مثل الجسور التي تتحمل حمولة ثقیلة وتقاوم قوى عشر إذ كان هذا المهندس مهتمًا بتصمیم 
الطبیعة مثل الریاح والزالزل دون أن تنهار، ومن ثم كتب هوك عن فكرة الحمولة أو العبء كقّوة خارجیة

وطبقًا لوجهة نظره ینشأ الضغط من تأثیر العبء أو الحمل على البناء، ولذلك كان ُیقصد به القّوة لوجهة 
الموجهة الضغط من تأثیر العبء أو الحمل على البناء، ولذلك كان ُیقصد به القّوة الخارجیة نظره ینشأ 

شارف خوجة، (نحو عنصر مادي، وینتج عن هذه القّوة تعدیل مؤقت أو دائم على تركیب العنصر 
).38، ص 2017

لضغط اصطالحًا وقد تبنى هذا االصطالح الهندسي الباحثون ذات االتجاه الفیزیولوجي حیث أصبح ا
مألوفًا لدیهم للتعبیر عن العوامل الخارجیة المؤثرة في صحة الفرد.

توتر الجهاد و اإلاإلكراه والقسر والجهد القوي، و واستعملت كلمة الضغط في القرن الثامن عشر لتدل عن 
.)192، ص2008حمادات، (ة العقلیة لدى الفرد ألعضاء الجسم أو القوّ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ
*Le modèle de la théorie de l’évaluation cognitive proposé par Lazarus et Folkman en 1984 explique le processus mental

sous l’influence des facteurs de stress. Selon Lazarus le stress est un processus à double sens. Il comporte l’existence de
facteurs de stress dans l’environnement et la réaction d’un individu soumis à ces facteurs de stress.
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العشرین تغّیر مفهوم الضغط لیدل على معنى القّوة الدافعة أو قّوة مجموعة الدوافع وفي بدایة القرن
المحّركة للسلوك. ومنذ ذلك الوقت تجسد المفهوم في العلوم البیولوجیة لیشیر إلى معنى إحداث توتر في 

ة نحو العضلة لدرجة اإلجهاد أو لدرجة اإلحساس باأللم. كما اتجه مصطلح الضغط في العلوم الطبی
تفسیر العالقة بین األحداث الموجودة والمرض.

وفي مجال علم النفس استعملت تسمیات ومصطلحات عدیدة مثل االنعصاب، التأزم النفسي، التعب 
لتعبر عن معنى واحد مرادفًا الضغط النفسي.النفسي، اإلجهاد

) من الباحثین األوائل الذین قدموا تفسیرًا لتأثیر الضغط في سلوك Claude Bernard(ویعتبر كلود برنارد 
شارف (الفرد، حیث ذكر أن ردود األفعال الناتجة عن الضغط تهدف إلى الحفاظ على توازن الجسم 

).39، ص 2017خوجة، 
الم العشرینیات من القرن الماضي على ید العإلى نفسيالغطالضأولى البحوث حولوتعود بدایة ظهور

أن الضغوط عندما تكون مستدیمة بحیث قادته دراسته إلى الحكم 1926الفیزیولوجي والتر كانون سنة 
تؤدي في النهایة إلى اضطراب النظام البیولـوجي ،طویلة األجـل تترك آثارا قاسیة على الشخصأو 

).43، ص 1998(عن هیجان، لدیـه
تي تصدر عن الجسم عند تعرضه للمثیرات المختلفة في ولقد ركز كانون على االستجابات الفیزیولوجیة ال

البیئة، وعّرفها بردود فعل الجسم في حالة الطوارئ، فأشار إلى مفهوم استجابة المواجهة أو الهروب التي 
).39، ص 2017عن شارف خوجة، (یسلكها الفرد عند تعرضه للمواقف المؤلمة في البیئة 

قادته إلى وضع 1936قدموا مجموعة من األبحاث سنة الذیناألوائلمن الرواديویعتبر هانس سیل
نظریته الشهیرة والتي فتحت آفاقًا جدیدة ومیدانًا جدیدًا وخصبًا للمهتمین بموضوع الضغوط النفسیة عامة 
والمهنیة خاصة. وأشارت الدراسات إلى أن األخصائیین السیكولوجیین بدوا استعمال مصطلح الضغط في 

).  13، ص 2017عن منصوري، (من األربعینیات من القرن الماضيأعمالهم بدایة 
وبالتحدید في 1944وهناك إشارات أخرى إلى استعمال مصطلح الضغط حسب الزاروس تعود إلى سنة 

أن هناك عالقة بین تقدیرات الفرد أيّ ،على أن الضغط هو نتیجة تفاعل مثیر واستجابةمؤكداً ،أمریكا
، على أنها متعبة ومرهقة وشاقة، وأنها تفوق قدرته في التعامل معها بصفة إیجابیة، وبذلك یتعرض وبیئته

إلى مخاطر صحیة بدنیة ونفسیة.   
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االهتمـام بالضغوط في مجال العمل، فقد تمَّ ) إلى Vernon Coleman,1988وأشار فیرنون كولمان (
كانت حادثـة صغیرة ألحد العاملین سببا في النظر إلى حیث ،1956االنتباه إلیه أول مرة في أمریكا عام 

.العالقة بین الضغوط والعمل على أنها عالقة مهمة جدا
ظهر االهتمام بضغوط العمل بشكل جلي بعد الدراسة التي أجراها كل من وولف، كـاهن 1964وفي 
,Wolf(وسنوك  Kahn & Snock(في التعامل مع الضغوط.حول تأثیر اتجاهات العاملین

مجموعة بعض أعمال الباحثین وتدوینجمعب)Cooper & Payne(قام كوبر وباین1969أما في 
إلىالضـغوط،إنشاءفيوالدارسین لمخاطر ضغوط العمل والجوانب المعاصرة للحیاة العملیة ومدى تأثیرها 

جانـب شـرح االستراتیجیات المالئمة إلدارة الضغوط في كتابهما تحت عنوان "االهتمامات الحدیثـة 
بالضـغوط التنظیمیـة". 

بها كل من حیث ضمت أعمال التألیف التي قام،1982سنةوقد بلغ االهتمام بضغوط العمل ذروته 
من الدراسات في مجال كبیرةةط مجموعحول الضغو ) Goldbreger & Breznitz(وبریزنیتزجولد بیرجـر

ضـغوط العمل، كما عالج العملیات السیكولوجیة والبیولوجیة للضغوط، ونمـاذج البحـث ومسـببات الضغوط 
في كتاب بعنوان "مرجع للضغوط: الجوانب النظریة واالكلینیكیـة".وذلكالشائعة، وكیفیة مواجهتها

والمفاهیم القریبة منه:الضغط النفسي-3
لقد شاع في التراث السیكولوجي استعمال مصطلحات عدیدة ومتنوعة لتدل جمیعها على مضامین 
ومعاني تكاد تكون واحدة، وتحل أحیانًا بعضها محل البعض اآلخر مثل مفاهیم: القلق، التوتر، االحتراق 

اب النفسي لدى الفرد أثناء تفاعله مع ذاته الضواغط، وجمیع هذه المفاهیم تبرز حالة االضطر ، النفسي
ومع بیئته.

الضغط النفسي والضواغط: -1.3
إلى العوامل والمثیرات اّلتي تثیر االستجابة للضغط لدى الكائن )Stressors( یشیر مفهوم الضواغط 

الحي العضوي، وبذلك تحدث تغیرات في الجانب الجسمي والنفسي لدیه وهذه التغیرات تسمى باستجابة 
).23ص، 2006،(حسینللغط. عن 

وجود) 24ص ، 2006،) الوارد في(حسینlazarus,1977&kohen(وكوهین یرى كّل من الزاروس و 
أنواع من المثیرات اّلتي من شأنها تؤّدي إلى إحداث الضغط وهي:ةثالث

تؤدي إلى حدوث تغیرات رئیسیة، وعادة تحدث خارج سیطرة الفرد وتحكمه وتؤثر على عدد مثیرات-أ
كبیر من األفراد مثل الكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین والحروب والفیضانات.
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یسیة والتي ربما تكون تحت سیطرة الفرد وتحكمه أو عدم سیطرته ولكنها تؤدي إلى أحداث الحیاة الرئ- ب
مستوى هام من التغیر في حیاة الفرد مثل میالد طفل، أو مرض صدیق أو االنتقال إلى منزل جدید.

لق الیومیة أو الخبرات الضاغطة واّلتي تكون أقل درامیة للفرد، إّال أّنها تثیر الغضب والقالمنغصات-ج
أو تتضمن بعض التغیر في الروتین الیومي مثل فقدان أتوبیس أو فقدان مفتاح المنزل أو الشعور 

.بالوحدة
إلى نوعین من الضواغط هما:فقد أشارا)Bowers & Burgers, 1994باروز وبرجیس (أما
: (فیزیقیة)ضواغط مادیة -أ

.الحوادث، المرض، الحرارة، البرودة والضوضاءوهي عبارة عن مطالب فیزیقیة تقع على الجسم مثل
ضواغط نفسیة واجتماعیة: - ب

والزواج. االمتحانات، الطالقوهي ما تسمى بضواغط الحیاة ومثل: 
: والقلقالضغط النفسي -2.3

حالة من حاالت التوتر المرتبطة بالفهم واإلحساس بالذنب وعدم األمان والحاجة المستمرة یعتبر القلق 
بأعراض مرضیة جسدیة نفسیة مثل: التنفس الزائد عن اً إعادة الطمأنینة إلى النفس، ویكون مرتبطإلى

ویعّد األرق مؤشرا یحول علیه في الحد الصعوبة التنفس، واالضطرابات المعدیة، ارتفاع ضغط الدم،
فسیة وتقدیره بالخطر الذي یهدد أمن وسالمة الفرد النتشخیص حاالت القلق، فالقلق یعتبر تحذیراً 

).Legrill, 1976, P 19( یهدد إحساسه بالسعادة والرضا فهو حالة ناجمة من الخوف كمالذاته،

فالقلق هو حالة من الخوف الشدید الغامض الذي یمتلك الفرد ویسبب له الكثیر من مشاعر الضیق 
القلق یتوقع الشر دائما ویبدوا متشائًما ومتوتر األعصاب ومضطربا كما ولألمن واالنزعاج. فالشخص

ضایا المختلفة وفقدان القدرة علىیتمیز بفقدان الثقة بالنفس، كما تبدو علیه كل من مظاهر العجز في الق
.)119-118ص ص ، 1999القذافي(التركیز 

: االنهاك النفسي)(واإلجهاد النفسي الضغط النفسي -3.3
إلى ذلك الموقف اّلذي تكون فیه متطلبات البیئة أو ما یطلب من الفرد القیام به اإلجهاد النفسيیشیر

على درجة أكبر من اإلمكانیات الذاتیة، بحیث ال یستطیع أداء المهام المطلوبة منه إنجازها على الوجه 
مطالب الحیاة المهنیةعن الخلل الموجود بیناألكمل بسبب اإلجهاد اّلذي یعیشه الناتج أساساً 

واالجتماعیة وخصائصه النفسیة، العقلیة، الجسدیة واالجتماعیة، مّما یتیح فرصة ظهور التوتر واأللم 
أهّم معالمها كّل من التعب ةفیزیولوجیبصورة طاعنة على حیاته النفسیة واّلتي بدورها تؤدي إلى إفرازات 
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، 2010،غالبا ما یؤخذ به كمفهوم الضغط النفسي ( موسىواإلنهاك، ومن هنا فإّن مفهوم اإلجهاد النفسي
).20ص 

أّن اإلنهاك النفسي عبارة عن حالة نفسیة تصیب الفرد )2005(عمر الخوابشةأحمد عریبات و وذكر
باإلرهاق والتعب نتیجة وجود متطلبات وأعباء إضافیة یشعر معها الفرد أّنه غیر قادر على التكیف 

نفسها والتحمل مما ینعكس علیه سلبا، وكذلك على من یتعامل معه ،بل یمتّد فیقلل من مستوى الخدمة 
تتمثل في الشعور بوجود الضغوط على كامل الفرد (المهني )،الشعور بالقلق ذلك عبر مراحل ثالث،ویتم

والتعب نتیجة لعدم القدرة على التكیف مع تلك الضغوط، حدوث مجموعة من التغیرات السلبیة سلوكیا 
2008تغیر اتجاهات وسلوك الفرد نحو العمل، وكذلك اآلخرین مثل الروتین والجفاف في التعامل (علي ،

).22،ص 

Le(النفسي إلى أّن اإلنهاك فأشار)2002(د البهاصأّما سیّ  Burnout(والضغط)Le Stress ( یتضح
من خالل أّن الضغط یمكن أن یكون مفیدا وقد یكون ضارا أّما بالنسبة لإلنهاك النفسي یكون دائما سلبي 

زاد عن ذلك القدر ولم یستطع الفرد التعامل معه معین، وٕاذافالضغط مطلوب لكن بقدر وضار، ولهذا
ص ،2008علي ،عن (النفسي قد یتعرض لإلنهاك الفرد، ولهذابطریقة إیجابیة فإّنه یمثل جهدا زائدا على 

39(.

: واألزمةالضغط النفسي -4.3
المفاجأة یرى بعض الباحثین أّن الضغط واألزمة مرادفان، ولكن الضغط یختلف عن األزمة واألزمة حادثة

اّلتي تتطلب من الفرد القیام باستجابات فوریة نحوها واّلتي قد تؤدي بالفرد إلى مكابدة بعض المشكالت 
.)30ص ، 2006(حسین ،النفسیة والصحیة بعد حدوثها مثل الكوارث الطبیعیة

: واإلحباطالضغط النفسي -5.3
الحالة االنفعالیة أو الدافعیة اّلتي یشعر بها الفرد عندما یواجه عائق أو عقبة تحول بینه وبین اإلحباط هو

إشباع دوافعه أو تحقیق أهداف معینة یرغب في تحقیقها، وخاصة في حالة شعوره بالعجز عن القیام بأّي 
ل وجود عاهات عمل للتغلب على العائق، وقد یرجع اإلحباط إلى خصائص متعلقة بالفرد نفسه مث

في قدراته، وقد یعود اإلحباط إلى ظروف مرتبطة بالبیئة التي تعیش فیها، ویخلط بعضهم بین رقصو أو 
الضغط واإلحباط والحقیقة أّن اإلحباط قد یكون عرضا من أعراض الضغط، وقد ینتج الضغط من 

).30ص ،2006اإلحباطات والصراعات اّلتي یتعرض لها الفرد في حیاته( حسین ،
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: والصراعالضغط النفسي -6.3
بما أّن الحیاة سلسلة من الضغوط، فإّنها أیضا سلسلة من مواقف الصراع، ینجح الفرد أحیاًنا في فضها 
بطریقة ناجحة ویفشل فیها أحیانا أخرى، ویهرب من مواجهتها في أحیان ثالثة، ویشیر مفهوم الصراع إلى 

ین الفرد وبین استمراره في السلوك المؤدي إلى تحقیق هدفه، وینشأ حالة من التوتر الداخلي اّلتي تحول ب
الصراع بسبب وجود هدفین متعارضین یتمیزان بدرجة متساویة من الشعور بالجاذبیة نحوهما أو النفور 

حدهما دون اآلخر، وقد یكون الصراع شعوریاً أاالبتعاد عنمنهما، مما یجعل من الصعب على الفرد 
، وهو یعّد من أقوى العوامل المؤدیة إلى ظهور شعوریاً یفطن الفرد إلى وجوده وقد یكون الصراع ال

).31ص ، 2006،المرض النفسي ( حسین 

اإلجهادالضواغط، القلقأّن هناك عالقة متفاعلة ومتداخلة بین مفاهیم نالحظمما سبق ذكرهانطالقاً و 
إلىحیث أّن الفرد یتعرض، األزمة ،اإلحباط ،الصراع وبین الضغط النفسياإلنهاك النفسي،أوالنفسي

یؤدي إلى إجهاد نفسي وفي حالة والذي بدورهمجموعة من الضواغط تجعله یعیش حالة من القلق 
حاالت الضغوط یؤدي إلى عدم قدرة الفرد على التكیف والتصدي لفذلك استمرار كل من القلق واإلجهاد 

األزمة ،ومع والتي تؤدي إلىالنفسیة وبالتالي ینتقل إلى حالة یفقد الفرد كامل قدراته البدنیة واالنفعالیة 
عبارة عن سلسلة الفردعیشهایالتي الحیاتیةعتبر سلسلة المواقف تولهذا إلى اإلحباط ،ها فتؤدياستمرار 

سلسلة من الضغوطات النفسیة.هيمواقف الصراع التي ل

الضغط النفسي 

الضغط 
النفسي

و 
الضواغط 

الضغط 
النفسي 

و

القلق

الضغط
النفسي 

و 
اإلجھاد 
النفسي

الضغط 
النفسي 

و 

األزمة 

الضغط 
النفسي 

و 
اإلحباط 

الضغط 
النفسي 

و 
الصراع

(من تصمیم الطالبة).الضغط النفسي و المفاهیم القریبة منه ) 01شكل رقم (
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النظریات المفسرة للضغوط النفسیة:- 4
لقد ظهر مما سبق وجود اختالف في وجهات نظر العلماء والباحثین في تعریف الضغوط النفسیة وذلك 
الختالف تخصصاتهم العلمیة واألطر النظریة التي انطلق منها أصحابها لتفسیر الضغط النفسي ونظرًا 

الضغوط نفسها، فمن الصعب على الباحث أن یرجع موضوع الضغط النفسي إلى عامل لتعقد ظاهرة
واحد یكون سببًا، فاألسباب تتعدد وتتنوع وتختلف استنادًا على أن الظاهرة اإلنسانیة تتمّیز بالتعقید 
والتركیب ولیس من السهل تفسیرها وسنعرض مجموعة من النظریات التي تناولت وفسرت موضوع 

لنفسي.الضغط ا
:ةالفیزیولوجیالنظریة -1.4

زملة أعراض المواجهة أو الهروب:نظریة-1.1.4
أولىكانونلوالتر )Flight or Coping Syndromeزملة أعراض المواجهة أو الهروب (تعتبر نظریة

لتفسیر )Homéostasie(ل من استخدم مصطلح  التوازنأوّ هوالنظریات التي حاولت تفسیر الضغوط، 
كیفیة استجابة الكائن الحي للضغوط، ووفقا لكانون فإّن جسم اإلنسان یمتلك ألیاف داخلیة للحفاظ على 
استقرار أداء الجسم وللحفاظ على توازنه، فعندما یواجه الكائن الحي تحدیات من البیئة من حوله فإّن 

على ، ویضرب كانون مثالً الجسم یقوم باالستجابة لهذه التحدیات من خالل تعدیل أنظمته الفسیولوجیة
ذلك وهو أّن اإلنسان عندما یشرب كمیة كبیرة من الماء فإّن الكلى تصدر المزید من النفایات السائلة في 
المثانة للتخلص منها في نهایة المطاف في محاولة الحفاظ على التوازن داخل الجسم، فإّن فشل الجسم 

ظ على التوازن الجسمي یؤدي إلى معاناة الجسم من في االستجابة للتحدیات البیئیة من خالل الحفا
.الضغوط وٕالى إلحاق األضرار في األعضاء المستهدفة والتي تؤدي في نهایة المطاف إلى الموت

وقد أولى كانون اهتمامًا لدور الجهاز السمبتاوي كأحد أقسام الجهاز العصبي الذاتي لدوره الهام في تهیئة 
، ص ص 2017عن منصور، (غطة وتمكین الجسم من االحتفاظ بالتوازن الجسم لمواجهة المواقف الضا

وحسب كانون فإن المرحلة الفیزیولوجیة للضغط النفسي تتبع الشكل التالي: ).66-67
حالة عادیة      مثیرات      تنشیط      أجهزة الجسم

استرجاع التوازن الداخليإفراز األدرینالین      حالة الضغط       التكیف

(من تصمیم الطالبة).المرحلة الفیزیولوجیة لضغط النفسي حسب كانون )02شكل رقم (
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أعراض التكیف العامة:نظریة-2.1.4
من أشهر األطباء الذین فسروا الضغط یعتبري) إلى أن هانز سیل82، ص 2006أشار عبد الوهاب (

كعملیة مرتبطة بالمرض وتكیفه مع الضغط الفردفيوضح مدى تأثیر الضغط أفیزیولوجیًا، حیثتفسیراً 
والتي عرفت بنظریة أعراض وبناء على هذه الفكرة قام سیلي بصیاغة وتطویر نظریة الضغط النفسي 

، وقسم سیلي مجموعة األعراض العامة للتكیف إلى )General adaptation syndrome(التكیف العام
مراحل:ثالث

)Alarme stage(مرحلة األولى: مرحلة اإلنذار ال- أ
عندما یشعر الفرد بأّنه تحت موقف ضاغط أو عند تعّرضه لتهدید جسمي مثل المرض، فإّنه استجابته 
تكون سریعة إذ یحدث خلل في إفرازات الغدد وتبدأ اإلشارات العصبیة، وبذلك یزداد إنتاج الطاقة لمواجهة 

القلب ویرتفع ضغط الدم وتتوتر العضالت، فعندما یتخلص الفرد من الموقف الضاغط فتتسارع ضربات
الداخلي التهدید فإّن الجسم یعود إلى مستوى منخفض من اإلثارة والتي یمكن تسمیتها بحالة التوازن

2003,p06) ,Loo(.

)Stage of resistance(المرحلة الثانیة: مرحلة المقاومة- ب
جاهزا لمقاومة الضغط بتوظیف كّل الوسائل وكّل ما یملك من طاقة، ولكن في هذه المرحلة یكون الفرد و 

مع انشغال الفرد بمصدر الضغط الفسیولوجي والنفسي یكون عرضة لمصادر ضغط أخرى مثل: ارتفاع 
ضغط الدم، والتقرحات المعدیة والقولون، تنشأ هذه االضطرابات من محاوالت الفرد للتعامل مع مصدر 

.یؤثر سلبا على قدرة الفرد على التركیز والتفكیر بشكل منطقيالتوتر، هذا ما
أّما بالنسبة لألعضاء التي تتأثر فهي: القلب، األوعیة الدمویة، المعدة، الكلى، فضال عن العضالت 

).135، ص2003عبد المعطي، عن (والغدد
)Stage of extension(المرحلة الثالثة: مرحلة اإلنهاك- ج

وتسمى أحیانًا بمرحلة االنهیار من االستمرار في المقاومة إلى ما النهایة، وتفشل الوسائل الدفاعیة للجسم 
فتظهر عالمات اإلعیاء تدریجیًا، وتتوقف قدرة الفرد على التوافق، كما تتوقف عملیة بناء األنسجة 

للجهاز العصبي السمبتاوي ویضعف الفرد بشكل عام ویصبح هزیًال، ویكون ذلك بسبب التوقف التدریجي
عن إنتاج الطاقة، وحیث یبدأ الجهاز العصبي الباراسمبتاوي وظیفته فتبطئ أنشطة الجسم، وقد یصاحب 

2017عن منصوري، (ذلك أعراض االكتئاب أو السلوك الذهاني أو مرض جسمي أو ربما الموت أحیانًا 

).71ص 
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سیلي تتكرر مّرات عدیدة في الیوم الواحد كّلما واجه موقفاً وتجدر اإلشارة إلى أّن المراحل الثالثة عند 
ضاغًطا، وكّل مرحلة من هذه المراحل تقابل مرحلة نمائیة من مراحل النمو، فمرحلة اإلنذار تقابل مرحلة 
الطفولة، والتي تتمیز بالمرونة والتعلیم، أّما مرحلة المقاومة فهي تقابل مرحلة الرشد والتي تتمیز بالثبات 

واإلنهاكمرحلة اإلنهاك، فهي تقابل مرحلة الشیخوخة والتي تتمیز بالملل والتعبمقاومة غیرنا وأخیراً و 
).62، ص 2009العزیز، عن (

ولقد أدت االنتقادات الموجهة لنظریة سیلي إلى بروز نظریات أخرى حاولت تقدیم تفسیرات مختلفة 
للضغط النفسي ومن بینها نذكر ما یلي:

:المعرفیةاتالنظری-2.4
نظریة التقویم المعرفي لالزاروس:-1.2.4

) لریتشارد الزاروس في تفسیر Cognitive Appraisal Theory,1966(تعد نظریة التقویم المعرفي 
األحداث الضاغطة من أهم النظریات المعرفیة، فقد أوضحت أن الضغط ال یمكن أن ُینظر إلیه بأنه 

بمعنى - ذاتیاً -ة فحسب، بل یجب إدراك المفهوم الدینامي الذي یبقى فردیاً عالقة بسیطة بین السبب والنتیج
حیث ال یوجد ضغطًا إّال في الوقت الذي یحصل لدى الفرد تباین إدراك شخصیة الفرد وتجاربه الماضیة،

ًا بین مطالبه وقدراته على االستجابة لها وأیة محاولة منه لزیادة إمكاناته لمواجهة المتطلبات تشكل خطر 
). Rivolier,1989,p 23(على حیاته 

في ترى أّن الفرد وبیئته یتعایشان معاً ، حیثوتعرف هذه النظریة أحیانا باسم النظریة المعرفیة العالئقیة
النظریة أّن الضغوط تشیر إلى الحالة النفسیة والعاطفیة التي یتّم تمثیلها هذهوترىة.دینامیةإطار عالق

النظریة الفیزیولوجیة 

نظریة زملة أعراض 
المواجھة أو الھروب 

نظریة أعراض التكیف 
العامة 

مرحلة اإلنذار 

مرحلة المقاومة 

اإلنھاكمرحلة

(من تصمیم لنظریة الفیزیولوجیة اً وفقالضغط النفسي ) مكّونات 03شكل رقم (
الطالبة).
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على دور الفاعل والتداخل بین العوامل المتعلقة بالظاهرة باعتبارها مؤثرا وكذلك مركزةداخل الفرد، 
العملیات العقلیة والمعرفیة التي یستعملها الفرد للفهم والتحكم في المؤثر المهدد لكیانه، ومن ثّمة تحدیده 

العملیة هما التقدیر ألسالیب المقاومة التي بإمكانه استخدامها لمواجهته، والمفهومین الرئیسیین في هذه
).Mark & Smith, 2008, P41(المعرفي والمقاومة

الزاروس أّن الضغوط تنشأ عندما یكون هناك تناقص بین متطلبات الشخصیة للفرد، مّما یؤدي إلى وأشار 
التهدید وٕادراكه في مرحلتین، إحداهما تختّص بتحدید ومعرفة أّن بعض األحداث بحّد ذاتها شيء ویمتق

ب الضغوط في الموقف، ویتوقف ذلك على سمات شخصیة الفرد وخبراته الذاتیة ومهاراته في تحمل یسب
الضغوط وحالته الصحیة، كما یتوقف على العوامل ذات صلة بالموقف نفسه من حیث نوع التهدید وكّمه 

عن (الوظیفةات والحاجة التي تهدد الفرد، وأخیرا عوامل البیئة االجتماعیة كالتغییر االجتماعي ومتطلب
).100، ص2000یخلف، 

إن تفسیر األحداث وٕادراكها حسب الزاروس هو الموضوع األساسي في كیفیة االستجابة للضغط النفسي 
والتأثر له، ألن طریقة التفسیر السلبیة تزید من الضغط النفسي ونتائجه السلبیة. أما التفسیر اإلیجابي 

یحّوله إلى حافز للعمل واإلنجاز، وهذا االستنتاج أكده كالن للمواقف یقّلل من الضغط النفسي، بل قد 
)Callan, 1993 حیث أشار إلى أن قدرة الفرد على التحكم في الموقف الضاغط ترجع إلى إعادة التقویم (

اإلیجابي لقدراته وٕامكاناته، وأن األفراد الذین یفشلون في مواجهة الضغوط تكون لدیهم إعادة تقویم معرفي 
).87، ص 2012عن جبالي، (دراتهم اتجاه مواجهة الضغوط سلبي لق

) أن طریقة تفكیر الفرد بالمواقف التي 83-82، ص ص 2017وأكد الزاروس الوارد في (منصوري، 
یتعرض لها هي التي تسبب له الضغط، بمعنى أنه حین یكون الموقف مجهدًا، یجب أن ندرك أوًّال بأنه 

لصحة الفرد وسالمته واألساس في هذه النظریة أن االستجابة للضغط كذلك، أّي یجب إدراكه بأنه مهدد
تحدث فقط عندما یقّوم الفرد موقفه الحالي بأنه مهدد أّي یحاول الفرد تقویم الموقف معرفیًا بصورة أّولیة 
لتحدید معنى الموقف وداللته، وأن رد الفعل یظهر عندما یدرك الفرد أن بعض القیم أو المبادئ المهمة 

تبدو مهددة.
ففي هذه المرحلة یتم تقویم جمیع المنبهات على أنها ضارة أو مفیدة أو ال تشكل أیة خطورة، ثم یقوم 
بعملیة تقویم ثانوي لتحدید مصادر المواجهة التي یستند إلیها في التعامل مع الموقف، ثم القیام باستجابة 

یة التقویم األّولي والثانوي.المواجهة إزاء الموقف الضاغط وهو ما سماه الزاروس بعمل
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) أن تفسیر الحدث الضاغط یرتكز على 84-83، ص ص 2017ذكر الزاروس الوارد في (منصوري، 
عملیتین أساسیتین وهما عملیتي التقویم المعرفي األّولي والتقویم الثانوي، وأن لكل منهما أهداف مختلفة 

وهما:
المعرفي األّولي:معملیة التقوی-

المعرفي األّولي إلى عملیة تقویم الفرد للموقف وطریقة إدراكه له، وهل الموقف خطیر ومهدد میالتقو یشیر
ویمثل تحدیًا للفرد أم غیر ذلك. فمن خالل عملیة التقویم المعرفي األّولي للحدث الضاغط یتم تفسیر 

ویسبب ضررًا الحدث على أنه إیجابي أو ضاغط، وقد یكون التقویم المعرفي األّولي سلبیًا وضاغطاً 
وتهدیدًا وتحدیًا یتجاوز إمكانات الفرد ومصادر المواجهة لدیه، فعندما یتعرض الفرد لنفس الحدث الضاغط 

یمكن التقویم المعرفي من خالل أحد األشكال التالیة:
): سواء كانت هذه الخسارة تمس الجانب العاطفي أو الجسمي أو المادي، والتي ترافقها Loss(الخسارة-أ

اعر الحزن والغضب واالنهیار.مش
): قد ال یكون التهدید حقیقیًا بقدر ما یكون متوقعًا لحدوثه مستقبًال، وترافقه مشاعر Threat(التهدید- ب

القلق والخوف.
): یحمل مفهوم التحدي في طیاته مفهوم الربح والتفّوق والتطور، ویكون عادة Challenge(التحدي-ج

فتخار.مرافقًا لمشاعر الفرح واال
إن عملیة التقویم المعرفي األّولي تتأثر بالعوامل الشخصیة للفرد مثل االعتقادات والعوامل الموقفیة وتشمل 

طبیعة الموقف الضاغط.     
المعرفي الثانوي:معملیة التقوی-

یارات تشیر هذه العملیة إلى تقویم ما یمتلكه الفرد من مصادر للتعامل مع الحدث الضاغط، أّي دراسة خ
المواجهة التي تكون متاحة لدى الفرد والتي تكون فّعالة في التعامل مع الحدث الضاغط، ویتأثر التقویم 

المعرفي الثانوي بقدرات وٕامكانات الفرد الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة.
) إلى أّن أسالیب مواجهة 57- 56، ص ص 2017وأشار الزاروس وفوكمان الوارد في (شارف خوجة، 

غط تتحدد من خالل العملیة المعرفیة المسؤولة عن تقویم الحدث الضاغط، فعندما یواجه الفرد موقفًا الض
ما ویتم تقویمه على أنه ضار أو مهدد، ویكون متحدیًا لتوافقه فهنا ینشأ الضغط. وٕاذا كانت مصادر 

فلن یحدث الضغط المواجهة التي یستند إلیها الفرد في التعامل مع الحدث الضاغط كافیة ومالئمة 
والعكس صحیح، حیث إذا كانت مصادر المواجهة للحدث الضاغط ضعیفة وغیر فعّالة فإن الضغط 
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للضغط النفسي انبثق نموذجه النظري المعرفي الذي یبّین المتغیرات ومن مفهوم الزاروسسوف یحدث.
المعرفیة التي یتم على أساسها تقویم الحدث الضاغط، والشكل التالي یوضح نظریة التقویم المعرفي 

للضغوط.

)57، ص 2017) نظریة التقویم المعرفي لالزاروس (عن شارف خوجة، 04(شكل رقم 

النسق النظري لسبیلبرجر:نظریة-2.2.4
قلق مقدمة ضروریة لفهم نظریته في ) في الC.Spielberger,1971(یعتبر فهم نظریة شارلز سبیلبرجر 

الضغوط، حیث وضع نظریته في القلق على أساس التمییز بین نوعین من القلق هما: 
Anxiety(قلق حالة -أ State .وهو قلق موضوعي أو موقفي یعتمد على الظروف واألحداث الضاغطة (

Anxiety(قلق سمة -ب Traitي یجعل القلق یعتمد بصورة أساسیة ) وهو استعداد طبیعي واتجاه سلوك
).78، ص 2017عن منصوري، (رة الماضیة على الخب

في نظریته للضغوط بین قلق حالة والضغط، حیث یعتبر وعلى أساس هذا التقسیم للقلق یربط سبیبلبرجر
أن الضغط الناتج ضاغطًا مسببًا لحالة القلق، وما یثبته في عالقة قلق حالة بالضغط یستبعده عن عالقة 
قلق سمة أو القلق العصابي الناتج عن الخبرة السابقة بالضغط، حیث یكون من سمات شخصیة الفرد 

القلق أصًال. 

العوامل الشخصیة :

مھارات اإلتصال

الحالة اإلنفعالیة

الصحة 

التعب 

ھویة الذات 

تقدیر الذات

الشخصیة 

الخبرة 

العادات  

العوامل الخارجیة :

العوامل الصحیة 

التأیید اإلجتماعي 

مھنیة المتطلبات ال

األمن و السالمة 

العوامل الموقفیة :

التكرار 

الخبرة

التھدید

الضغط التعب 

التقدیر
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لبیئة المحیطة والتي تكون ضاغطة، برجر في اإلطار المرجعي لنظریته بتحدید طبیعة ظروف اویهتم سبیبل
ویمّیز بین حاالت القلق الناتجة عنها، ویحدد العالقة بینها وبین میكانیزمات الدفاع التي تساعد على تلك 

قلق لدیه، ثم النواحي الضاغطة. فالفرد في هذا الصدد یقدر الظروف الضاغطة التي أثارت حالة ال
یستخدم المیكانیزمات الدفاعیة من كبت أو إنكار أو إسقاط المناسبة لتخفیف الضغط، أو یستدعي سلوك 

).99، ص 2001التجنب الذي یسمح بالهروب من الموقف الضاغط (عن عثمان، 
ضغط لایشیر مفهومفكالهما مفهومان مختلفان، حیث ،التهدیدو الضغط يسبیلبیرجر بین مفهومومّیز
أن في حینفي الظروف واألحوال البیئیة التي تتسم بدرجة ما من الخطر الموضوعي، االختالالتإلى 

یر أو مخیف أي بمعنى توقع خطر إلى التقدیر الذاتي لموقف خاص على أّنه خطیشیرتهدید مفهوم
).Schweizer & Dantzer, 2003, P49(ٕادراك ذاتي للخطرأو 

إلیس:نظریة-3.2.4
مؤسس العالج العقالني االنفعالي أّن الظروف الضاغطة التي یعیشها الفرد )Ellis,1976(یرى إلیس

ال توجد في ذاتها وٕاّنما تتوقف على الطریقة التي یدرك بها الفرد هذه الظروف، وعلى نسق االعتقادات 
).136، ص 2008السید عبید، (عن الّالعقالنیة التي یكّونها عن هذه الظروف واألحداث الضاغطة

أّن سلوك الفرد یتحجج باالعتقادات واألفكار غیر المنطقیة استنادا لتعلیم خاطئ یلّقنه إّیاه إلیسویرى
یؤّكد أّن الناس الذین یمتلكون األفكار الّالعقالنیة السابقة و ). 45، ص2000الزراد، عن والمحیط (انالوالد

من آلخرین، بسبب نظرتهم المشّوهة نحو العالم الذي یخلق مزیداً هم أكثر عرضة للضغط النفسي من ا
.)45، ص2000الزراد، عن (الضاغطة المواقف 

منطقي غیر تتطّور إلى مثیرات ضاغطة بالنسبة إلى الناس الذین یملكون نطاقاً المثیرات البسیطة نسبیاً ف
).46، ص 2009سعد، (أالناس غیر قادرین على رؤیة الجانب اإلیجابي للموقفوهؤالء
ك:نظریة بی-4.2.4

أّن سلوك الفرد یتحدد بالطریقة التي یدرك بها الواقع والمحیط وأّن ردود )Beck,1976ك(یؤّكد بی
بین الداخل والخارج یؤدي إلى االضطرابات التوافقاالنفعالیة ناتجة عن النظام المعرفي الداخلي وأّن عدم 

).45، ص 2000الزراد، (عن النفسیة 
أّن الضغط النفسي استجابة یقوم بها الكائن الحي نتیجة لموقف یضعف من تقدیره لذاته ویثیر باكویرى

أفكارا عن الشعور بالعجز والیأس لدیه أو مشكلة یصعب حلها وتسبب له إحباطا وتعوق اّتزانه، ومن هذا 
والمتغیرات المعرفیة هي التي ،انفعاالته وسلوكهالمنطلق فإّن طریقة تفكیر الفرد وٕادراكه للموقف تؤّثر في 
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عن تحدیدها لرؤیته لنفسه ومستقبله وعالمه، فضالً ،بالموقف الضاغط وقدرته على المواجهةتأثرهتحدد 
).70، ص 2009سعد، و أأبعن المعرفي (باك بالتلّوثوهو ما یعرف عند 

نموذج إندلر:-5.2.4
، حیث یؤكد على العالقة الدینامیة بین الفرد ) نموذج الزاروسN.Endlerیشبه نموذج نورمان إندلر (

والبیئة وأن هذه البیئة هي التي تؤثر في سلوك الفرد. وركز هذا النموذج على أهمیة العوامل البیولوجیة 
والنفسیة واالجتماعیة في الشخصیة، ویعّرف البیئة بأنها الخلفیة العامة أو السیاق الذي من خالله یحدث 

موقف هو الخلفیة العابرة أو المؤقتة أو المثیر، ویمكن أن یفسر بوصفه عنصرًا السلوك في حین أن ال
داخل الموقف، ویؤكد إندلر على اإلدراك بوصفه عامًال نفسیًا یتضمن التفاعل بین الفرد والموقف (عن 

).58، ص 2017شارف خوجة، 
له یدرك الشخص التهدید من خالاستخدم إندلر مفهوم الضغط لوصف التفاعل بین الفرد والموقف الذي

ك یؤدي إلى زیادة قلق حالة الخطر، فإذا أدرك الفرد الموقف بوصفه مهددًا أو خطرًا، فإن ذلأو 
).75، ص 2006والزیادة في قلق حالة تؤدي إلى استجابات لمواجهة الموقف (عن حسین وحسین، لدیه،

نظریة العجز المتعلم لسلیجمان:-6.2.4
*) لمارتي سلیجمانLearned Helplessness Theoryالمتعلم أو المكتسب (برزت نظریة العجز 

)M.Seligman,1975 ،من خالل تجاربه في السبعینیات حین استخدم مفهوم العجز المتعلم أو المكتسب (
حیث یشیر هذا المفهوم إلى أن تكرار تعرض الفرد للضغوط إذا تزامن مع اعتقاده بأنه ال یستطیع التحكم 

ن هذا في المواقف الضاغطة أو مواجهتها، مما یجعل الفرد یشعر بالعجز وعدم القیمة أو االستحقاق، وأ
الشعور بالعجز یجعله یبالغ في تقویمه لألحداث والمواقف التي یمر بها ویشعر بالتهدید منها، وفي نفس 
الوقت یشعر بعدم قدرته على مواجهتها، مما یجعله یتوقع الفشل بشكل مستمر، ویدرك أن ما یتعرض له 

ي المستقبل، ومن ثم من فشل وعدم قدرته على المواجهة في الماضي والحاضر سوف تستمر معه ف
یشعر بالیأس ویترتب على ذلك الشعور بالسلبیة والبالدة وانخفاض تقدیر الذات ونقص الثقة بالنفس 

). 76، ص 2017ونقص الدافعیة والقلق واالكتئاب(منصوري، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

La théorie de l’impuissance apprise (acquise) ou résignation apprise (acquise) a été proposée par Marty Seligman en 1975,*

elle a été reformulée avec l’aide d’Abraham et de Teasdale en 1978 sous le terme «Attribution et impuissance acquise ».Cette

théorie a finalement été révisée et complétée par Abramson Metalsky et Alloy en 1989 sous le terme« Théorie de manque

d’espoir ou de désespoir ».
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وتعود أسباب العجز المتعلم إلى نوعین من العوامل: أّولهما عوامل بیئیة ضاغطة سواء في الحیاة األسریة 
تماعیة للفرد، وثانیهما عوامل ذاتیة تتعلق بالشخص وبخصائص شخصیته والتي على أو المهنیة أو االج

أساسها یتحدد نوع االستجابة التي تصدر عنه إزاء األحداث الضاغطة، ومن أمثلة ذلك مفهوم الفرد عن 
).59، ص 2017شارف خوجة، (ذاته، مركز التحكم والمرونة االنطوائیة 

) إلى أن األحداث التي یكون فیها الفرد غیر قادر على Thoits,1983(وفي هذا السیاق أشار ثویتس 
التحكم والسیطرة علیها ترتبط بشكل دال بالمشقة والضیق النفسي مقارنة باألحداث التي یكون فیها الفرد 

).76، ص 2017عن منصوري، (قادرًا على التحكم والسیطرة علیها 
یدرك ویفسر بها األفراد األحداث الضاغطة والمؤلمة في أكد نموذج العجز المتعلم على الطریقة التي

حیاتهم وأن استجابة األفراد إزاء األحداث الضاغطة تعتمد على تفسیرهم ألسباب ومعنى ومغزى هذه 
عن شارف (األحداث. فاألفراد الذین یفسرون األحداث بطریقة سلبیة غالبًا ما یكونون عرضة لالكتئاب 

).59، ص 2017خوجة، 

(من تصمیم الطالبة).مكونات الضغط النفسي وفقا لنظریات المعرفیة ) 05شكل رقم (

:النفسیة واالجتماعیةاتالنظری-3.4
برزت مجموعة من النظریات لتفسیر الضغط النفسي من الجانب النفسي واالجتماعي نذكر منها مایلي:

:نظریة التحلیل النفسي الفرویدي-1.3.4
الشخصیة تنطوي على ) مؤسس نظریة التحلیل النفسي أن دینامیاتS.Freudیرى سیجموند فروید(

تفاعالت مكّوناتها المتمثلة في الهو الذي یمثل الجانب البیولوجي في الشخصیة، واألنا الذي یمثل الجانب 
السیكولوجي في الشخصیة واألنا األعلى الذي یعكس معاییر وقیم المجتمع، فالهو یحاول إشباع الغریزة 

لنظریات المعرفیة ا

نظریة 
التقویم 
المعرفي 
لألزاروس

نظریة 
النسق 
النظري 
لسبیلبرجر

نظریة 
نظریة باك إلیس 

نموذج 
إندلر

نظریة 
العجز 
المتعلم 
لسلیجمان
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شى مع قیم ومعاییر المجتمع، ویحدث ذلك عندما تكون واألنا ال تسمح بإشباع هذه الغرائز التي ال تتما
األنا قّویة، لكن في حالة ضعفها سرعان ما یصبح الفرد رهینة الصراعات والتوترات والتهدیدات، ومن ثم 

تحقیق التوازن بین مطالب الهو ومتطلبات الواقع الخارجي عال تستطیع األنا القیام بوظیفتها وال تستطی
).61، ص 2017عن شارف خوجة، (النفسي لدى الفرد عندئذ یظهر الضغط 

إلى الضغط من منظور نفسي داخلي حیث یتّم التأّكد على أهمّیة ودور تنظرالتحلیل النفسيإن نظریة
فالصراع والتفاعل .العملیات الالشعوریة ومیكانیزمات الدفاع في تحدید السلوك السوي والالسوي للفرد

رة على تحقیق التوازن دالهو، األنا واألنا األعلى وعدم القالثالث:ز النفسي المتبادل بین مكونات الجها
بین متطلباته ومتطلبات الواقع الخارجي ینتج عنها الضغط النفسي ویتأثر إدراك الفرد للموقف الضاغط 

.بتجاربه الداخلیة
:نظریة مفهوم الحاجة لمواري-2.3.4

Need Concept(برزت نظریة مفهوم الحاجة  Theory لهنري موراي ()H.Murray,1938 من حیث أن (
مفهوم مفهوم الحاجة ومفهوم الضغط مفهومان أساسیان في تفسیر السلوك اإلنساني على اعتبار أّن 

یمثل المحددات المؤثرة والجوهریة للسلوك في ومفهوم الضغطیمثل المحددات الجوهریة للسلوك، الحاجة
ص أو الموضوعات التي لها داللة مباشرة تتعلق بمحاوالت الفرد إلشباع البیئة، وترتبط الضغوط باألشخا

).79، ص 2002عودیة،ولد یحي (عن الشخصیةحاجاته البیئیة أو
نوعین من الضغوط هما:موراي بینمّیزو 
ویشیر إلى داللة الموضوعات البیئیة واألشخاص كما یدركها الفرد.:)Beta stress(ضغط بیتا-أ

.في الواقعهيویشیر إلى خصائص الموضوعات وداللتها كما: )Alpha stress(ألفاضغط- ب
أن سلوك الفرد یرتبط بالنوع األّول من الضغوط، ویؤكد على أن الفرد بخبرته یصل إلى ویوضح موراي

ربط موضوعات معینة بحاجة بعینها، ویطلق على هذا المفهوم تكامل الحاجة. أما عندما یحدث التفاعل 
، ص 2001عثمان، عن (بین الموقف الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا ما یعبر عنه بمفهوم ألفا 

100.(
فالحاجة والضغوط یعتبرهما مفهومان مركزیان ومتكافئان في تفسیر السلوك اإلنساني، حیث تصعب 
دراسة الضغوط منفصلة عن الحاجات، بل یلتقي كل من الضغط والحاجة في حوار دینامي یظهر في 

وحدة سلوكیة كلیة تفاعلیة تتضمن الموقف الحافز بین ) والذي یعني حسب مورايThemaمفهوم الثیما(
).78، ص 2017منصوري، (الضغط والحاجة 
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:نظریة فاعلیة الذات لبندورا-3.3.4
من المالحظ على الدراسات النفسیة في المجال المعرفي االهتمام الذي تلقته النظریة المعرفیة االجتماعیة 

لعملیة التعلم حیث أنها لم تقتصر على في تفسیرها للتعلم على ) في تفسیرهاA.Bandura(أللبرت بندورا 
ما یمتلكه الفرد من إمكانات ومهارات، بل أنها شملت أیضًا ما یعتقده الفرد عن هذه اإلمكانات والمهارات. 
فوجود القدرة على التعلم والتحصیل لیس كافیًا لحدوث التعلم ما لم یكن هناك اعتقاد إیجابي بقدرة الفرد 
على إنجاز المهمات، ومن أهم هذه االعتقادات التي تعد شرطًا حیویًا لإلنجاز واألداء هو ما یسمى 

) وهي أحكام الفرد وتوقعاته على تحقیق مستویات من األداء تؤثر في Self-efficacyبفاعلیة الذات(
األداء والجهد األحداث التي تمس حیاته، وتنعكس تلك التوقعات على اختیار األنشطة المتضمنة في 

المبذول، وٕانجاز السلوك ومواجهة الصعوبات. 
الضاغطة یتوقف على إلى أّن قدرة الفرد على التغلب على األحداث الصدمیة والخبراتویشیر باندورا

لدى الفرد تنمو من خالل إدراك الفرد لقدراته وٕامكاناته درجة فعالیة الذات لدیه، وأّن فعالیة الذات
الشخصیة ومن خالل تعدد الخبرات التي یمر بها في حیاته، حیث تعمل هذه الخبرات في مساعدة الفرد 

).71، ص 2006، وحسینحسینعن (على التغلب على المواقف الضاغطة التي تواجهه 
على نوعین من التوقعات وهما:وصاغ باندورا نظریته عن فاعلیة الذات بناء

: ویشیر ذلك إلى اعتقاد الفرد وقناعته بأنه یستطیع تنفیذ السلوك الذي یتطلب حدوث توقع الفاعلیة-أ
النتیجة بشكل ناجح.

: ویشیر ذلك إلى تقویم الفرد لسلوكه الشخصي الذي یؤدي إلى نتیجة معینة.توقع النتیجة- ب
دى الفرد عندما تكون في تزاید تكون مصادر الفرد كافیة لمواجهة أكد الباحث أن توقعات الفاعلیة ل

الموقف وبالتالي یصبح الموقف أقل تهدیدًا للفرد. كما مّیز بین األفراد ذوي الفاعلیة الذاتیة المرتفعة وذوي 
الفرد الفاعلیة الذاتیة المنخفضة، وهذا بناء على ما یتصوره ویتوقعه الفرد من إمكاناته وقدراته. فإدراك 

لتدني فاعلیته الذاتیة یّولد لدیه التوتر الذي یحد بدوره من االستخدام الفّعال لقدراته المعرفیة من خالل 
تحویل انتباهه عن كیفیة ما یمكن أن یقوم بما هو مطلوب منه على أفضل نحو ممكن إلى إثارة القلق 

). 81، ص 2017حول العجز الشخصي(عن منصوري، 
ات عند باندورا شكًال من التقویم المعرفي الذي یقوم به الفرد تجاه المواقف التي یتعرض تعتبر فّعالیة الذ

لهاوهي تشیر إلى اعتقاد الفرد الشخص أنه یستطیع التأثیر في البیئة التي یعیش فیها، ولذلك فإن األفراد 
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كم فیها ومواجهتها ذوي مستوى فعالیة الذات المرتفع یقّیمون المواقف الضاغطة بأنه باستطاعتهم التح
).73، ص 2006عن حسین وحسین، (وتغیرها بدًال من تقبلها 

:المنحى الفینومینولوجي-4.3.4
على دراسة الخبرة الذاتیة للفرد كما یدركها هو، ولیس كما هي علیه أكد أصحاب المنحى الفینومینولوجي

في الواقع، إذ أن هناك اختالف بین األحداث والمواقف كما هي علیه في الواقع وكما یدركها الفرد، ویعتبر 
) من أبرز رواد هذا المنحى.C.Rogers) وكارل روجرز(A.Maslowأبراهام ماسلو(

شكل هرم متدرج من الحاجات الفیزیولوجیة مثل الجوع والعطش ثم تأخذ في وضع ماسلو الدوافع على 
االرتقاء نحو حاجات نفسیة أعلى كالحاجة إلى األمن واالنتماء والحب والتقدیر وتحقیق الذات.

فالفرد ال یستطیع إشباع الحاجات العلیا الموجودة في قمة الهرم دون إشباع الحاجات الفیزیولوجیة األّولیة 
وجودة في قاعدة الهرم. وتوصل ماسلو إلى أن الشعور بالضغط یظهر نتیجة لنقص إشباع الحاجات  الم

).59، ص 2017عن شارف خوجة، (وال سیما الحاجات الفیزیولوجیة والحاجات النفسیة األخرى 
ئة أما روجرز رائد نظریة اإلرشاد المتمركز حول الشخص فقد أوضح أن الفرد یستجیب للمواقف في البی

كما یدركها هو، أّي في سیاق ما لدیه من معارف وخبرات ذاتیة داخلیة، ولیس كما هي في الواقع.
وتقوم نظریو روجرز على مفهوم الذات والذي ُیقصد به فكرة الفرد على نفسه والتي تكون نتیجة احتكاكه 

دراك المواقف التي یتعرض لها وتفاعله مع البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها، وهو یمثل عامًال هامًا في إ
فهو یمثل أحد المتغیرات المهمة التي تساهم في إحساس الفرد بالضغط النفسي، فإذا يفي حیاته، وبالتال

كان مفهوم الفرد عن ذاته إیجابیا فإنه یكون أكثر قدرة على التعامل مع مصادر الضغوط. أما إذا كان 
لدیه، ومن ثم مفهوم الذات سلبیًا فإن الفرد یدرك الموقف على أنه یمثل تهدیدًا وخطرًا على مستوى التوافق

). 75، ص 2006عن حسین وحسین، (یكون عرضة للقلق والضغوط والضیق 
:النظریة السلوكیة-5.3.4

أكد أصحاب المدرسة السلوكیة القدیمة على عملیة التعلم حیث یتخذون منه محورًا أساسیًا في تفسیر    
رد.السلوك اإلنساني، كما یركزون على دور البیئة في تشكیل شخصیة الف

) هو أحد المكّونات الطبیعیة في حیاة الفرد B.F Skinner(فالضغط النفسي حسب بهروس فریدریك سكینر 
الیومیة وهو ینتج عن تفاعل الفرد مع البیئة حیث ال یستطیع تجنبه واإلحجام عنه، وأن بعض الناس 

رون بتأثیرات ضغوط یواجهون الضغوط بفاعلیة، وحینما تفوق شدة الضغوط قدرتهم على المواجهة یشع
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البیئة علیهم. ویوضح مفهوم الحتمیة التبادلیة لباندورا العالقة بین السلوك والفرد والبیئة. فالتعلم یحدث من 
خالل المالحظة والتقلید لسلوك نموذج معین. 

وعلى هذا األساس فإن النماذج الوالدیة تلعب دورًا هامًا في ظهور الضغوط لدى األبناء وفي كیفیة 
لتعامل معها ومواجهتها. فالوالد الذي یبالغ في االستجابة تجاه المواقف الضاغطة یستطیع أن یؤثر في ا

ظهور الضغوط لدى األبناء، وعندما یقوم اآلباء باستجابات فّعالة لمواجهة الضغوط فإن ذلك ینعكس على 
ینما یظهرون اضطرابات سلوك األبناء عنما یواجهون تلك األحداث الضاغطة، وهذا یعني أن اآلباء ح

نفسیة مختلفة كالقلق واالكتئاب عند تعرضهم للضغوط فإنهم یؤثرون سلبًا في سلوك أبنائهم فیما بعد، كما 
عن شارف (أن استعمال اآلباء لمهارات التحكم في الضغوط غیر المناسبة قد یؤثر سلبًا في سلوك أبنائهم 

).  62، ص 2017خوجة، 

:النظریة اإلیكولوجیة-4.4
& T. Holmes(*كولوجیة للطبیبین في األمراض العقلیة توماس هولمز وریتشارد راهيیجاءت النظریة اإل

R. Rahe,1967 كرد فعل الهتمام سیلي المتزاید بالمثیرات والتغیرات الفیزیولوجیة باعتبارها مصدرًا (
للضغط. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Les psychiatres Thomas Holmes et Richard Rahe (1967) ont établi une relation entre les événements de la vie et le degré du
stress chez un individu, ainsi que de l’impact de ces niveaux de stress sur la santé. Ils ont quantifié leurs observations sur une
échelle qui porte le nom Holmes-Rahe.

اإلجتماعیة النظریات النفسیة و 

نظریة 
فاعلیة 
الذات 
لبندورا

المنحى 
الفینومینولوجي

النظریة 
السلوكیة 

نظریة 
مفھوم 
الحاجة 

نطریة 
التحلیل 
النفسي 
الفرویدي

(من تصمیم للنظریات النفسیة و اإلجتماعیة اً وفقالضغط النفسي ) مكّونات 06شكل رقم (
الطالبة).
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موقفاألساس یكون الضغط بمثابة حدث أو وینظر أصحاب هذه النظریة إلى الضغوط كمثیر، وعلى هذا 
یدرك الفرد على أنه یمثل تهدیدًا له، والضغط عند هذین الباحثین متغیر مستقل وأن المثیرات قد تكون 

وفاة الزوج داخلیة كالصراعات والتي تنشأ من األحداث الخارجیة الموجودة بالبیئة المحیطة بالفرد مثل 
عن (لكوارث الطبیعیة والحروب الزوجة، البطالة، الطالق، الصدمة االنفعالیة، مشكالت مع األبناء، اأو 

).82، ص 2006حسین وحسین، 
أكد هولمز وراهي أن أحداث الحیاة الضاغطة وتغیرات البیئة الخارجیة سواء أكانت إیجابیة أو سلبیة من 
شأنها أن تسبب ضغطًا على الفرد، وأعدا لذلك مقیاسًا لقیاس تأثیر أحداث الحیاة الضاغطة على األفراد 

والذي یتكون من (The Social Readjustment Rating Scale)عادة التوافق االجتماعيیعرف بمقیاس إ
حدثًا حیاتیًا مختلفًا خبرها المریض في السنة المنتهیة قبل ظهور المرض تعكس درجة الضغط التي 43

درجة فأكثر یّعد 300یسببها كل حدث وفقًا لمقیاس مكّون من عدة نقاط، والفرد الذي یحصل على 
درجة یكون معرضًا 299إلى 150عرضًا بشدة لإلصابة بأحد األمراض الجسمیة، بینما من یحصل م

درجة یكون في مأمن من اإلصابة 150بصورة متوسطة لإلصابة، في حین الذي یحصل على أقل من 
بمرض بسبب أحداث حیاته. فالدرجة الكلیة التي یحصل علیها المفحوص في هذا المقیاس تعد مؤشرًا 

).74، ص 2017على الضغط الذي عایشه الفرد خالل العام الماضي (عن منصوري، 
لبیئة على الصحة وأكدت البحوث المبكرة التي قام بها هولمز وراهي على أهمیة مصادر ضغوط ا

الجسمیة والنفسیة للفرد. فالمصادر البیئیة في نظرهما هي أحداث الحیاة التي یتم تقدیرها طبقًا لمقدار 
& Muller) وموار وزمالئه (Vinikor,1975التغیر الذي یحدثه الضاغط. فقد أظهرت دراسة فینیكور (

al.,1977حیاة الضاغطة والقلق والمشقة والعدوان ) وجود عالقة قّویة ودالة إحصائیًا بین أحداث ال
). 62، ص 2017عن شارف خوجة، (والبارانویا والسكیزوفرینیا 

:النظریة االجتماعیة-5.4
) في J. Carson,S. Hardy & B.Thomasأشار جیروم كرسون وسالي هاردي وبن طوماس وزمالؤه (

.1998) الذي صدر سنة Occupational stress-personal and professional approachesكتابهم (

.بین األفرادإلى أنماط التفاعل المختلفة وظیفیاً ترجعالفرد منهاالضغوط النفسیة التي یعانيإلى أن-
فاإلنسان كائن اجتماعي ال یعیش بمعزل عن اآلخرین وهو في تفاعل دائم ومستمر معهم یؤثر ویتأثر 

بین الذي قد یوجدشخصیة كالتوترنیمن العالقات البتنشأبهم، والضغوط النفسیة كسلوك غیر توافقي
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الذي یرّكز على تحقیق ةشخصینیخفض الضغوط من خالل العالج البأفراد األسرة مثال، وبذلك یمكن
).131، ص 2008عبید، عن عالقات إیجابیة بین األفراد (

علماء والباحثین وتوجهاتهم في یتضح مما سبق من النظریات المفسرة للضغط النفسي تعدد وتنوع آراء ال
تفسیر ظاهرة الضغط النفسي، والسبب في ذلك یرجع إلى أن مفهوم الضغط النفسي مفهوم یكتنفه بعض 
الغموض حیث ال یوجد تعریف جامع مانع كما یقول علماء المنطق، فكل اتجاه نظري ینظر إلى موضوع 

لوجي الذي یمثله كل من كانون وسیلي یرون أن الضغط النفسي من زاویة معینة، فأصحاب االتجاه الفیزیو 
الضغط عبارة عن استجابة فیزیولوجیة نحو مطلب ما یواجهه وأن التكّیف غیر الناجح مع الضغط یؤدي 

مرحلة اإلنذار (إلى أمراض نفسیة وجسمیة، كما بّین سیلي كیفیة تسییر طاقة الجسم في ثالثة مراحل 
ن معظم تجاربه تم إجراؤها على الحیوانات، وبذلك أهمل الجانبمرحلة المقاومة ومرحلة اإلنهاك) لك

المعرفي النفسي واالجتماعي للضغط، وهذه الجوانب لها دور فّعال في عملیة إدراك الموقف الضاغط 
واالستجابة له.  

تناقض بین متطلبات الشخصیة للفرد، مّما یؤدي إلى یوجدأّن الضغوط تنشأ عندما إلىالزارزسوأشار 
الضغوط التي تسببإحداهما تختّص بتحدید ومعرفة بعض األحداث :التهدید وٕادراكه في مرحلتینویمتق

وأخرى یحدد فیها الطرق اّلتي تصلح للتغلب على المشكالت التي تظهر في الموقف، حیث یتوقف ذلك 
كما قدم إندلر نموذجًا مشابهًا لنموذج الزاروس الذي یرتكز على .على سمات شخصیة الفرد وخبراته

العوامل االجتماعیة والنفسیة وهو یرى أن إدراك الفرد للموقف بوصفه عامًال مهددًا یؤدي إلى زیادة قلق 
حالة ویترتب علیه استجابات المواجهة للموقف.

وٕادراك الفرد ،تعلقة بالموقف الضاغطفي نظریته على المتغیرات المسبیلبیرجرركزوفي جانب آخر 
توقف توٕانما ،أّن الفروق الضاغطة التي یعیشها الفرد ال توجد في حد ذاتهاذكرفي حین نجد إلیس،لها

أّما بیك فیرى الضغط استجابة یقوم بها الكائن الحي .على الطریقة التي یدرك بها الفرد هذه الظروف
عن الشعور بالعجز والیأس لدیه أو مشكلة یصعب ویثیر أفكاراً ،نتیجة لموقف یضعف من تقدیره لذاته

الضغوط ترتبط باألشخاص أو الموضوعات التي بها داللة مباشرة موراي أنّ وذكر.حّلها وتعوق اتزانه
.تتعلق بمحاوالت الفرد إلشباع حاجاته البیئیة والشخصیة

إلى أّن الضغوط النفسیة تقود إلى أشارواوزمالؤهبینهم كارسون أّما أصحاب النظریة االجتماعیة ومن 
التغلب على األحداث الصدمیة فكرةإلىاباندور أشاربین األفراد، في حین أنماط التفاعل المختلفة وظیفیاً 

والخبرات الضاغطة حیث یتوقف على درجة فاعلیة الذات لدیه. 
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ونضغط من منظور نفسي وداخلي حیث یؤّكدإلى الونعلى رأسهم فروید ینظر و أّما المحللون النفسیون 
وفي نفس على أهمّیة ودور الفعالیات الالشعوریة ومیكانزمات الدفاع في تحدید السلوك السوي والالسوي. 

میكانزمات تعّدل إدراك الفرد لألحداث الضاغطة التي یواجهها.أنفالنت السیاق ذكر
ثیر خارجي یمثل تهدیدًا للفرد، وقد یكون المثیر واعتبر أصحاب االتجاه اإلیكولوجي الضغط بمثابة م

البیئة المحیطة بالفرد داخلیًا كالصراعات النفسیة، أو ینشأ الضغط من األحداث الخارجیة أيّ 
الطالق، المرض...الخ.كالوفاة،

أنواع الضغط النفسي:-5
األخرى، وهو یعّد العامل المشترك تشّكل الضغوط النفسیة األساس الرئیسي اّلذي تبنى علیه بقّیة الضغوط 

في جمیع أنواع الّضغوط األخرى، ویظهر الضغط النفسي بأشكال متعددة تختلف باختالف المواقف 
الضاغطة كما تختلف االستجابة تبعا للموقف الضاغط أو تبعا لشّدة الضغط النفسي، وتبعا للفروق 

وجیا ونفسیا في احتمالهم للضغوط واألزمات، فقد الفردیة لالستجابة، حیث یتباین الناس فیما بینهم بیول
ینهار آخر ویصاب بالشلل النفسي یمّر الفشل على أحد الناس كظرف طارئ یستوعبه وال یتوقف عنده و 

).25،ص 2005عبد المنعم حنفي ،(
:وهمانوعین أساسیین من الضغوط النفسیةوجود) إلىSawyerییر (ساوأشار

النفسیة الحادة: الضغوط-1
یحصل هذا النوع من الضغوط عادة عندما یواجه الفرد خطر ما، أو عندما یكون تحت الضغط إلتمام و 

التزام ما، عندها فإّن دماغ الفرد یطلق العدید من المواد الكیمیائیة لزیادة معدل ضخ القلب، وهذا یزید من 
و الهروب منه، والعدید من األفراد یمكنهم التجاوب ضغط الدم ویجعل الفرد أكثر نشاطا لمحاربة الخطر أ

والتكیف مع هذه الضغوط القصیرة.
الضغوط النفسیة المزمنة: -2
یحصل هذا النوع من الضغوط بسبب حالة ثابتة أو العدید من الحوادث المجهدة اّلتي تحدث للفرد و 

مستمر، أو یواجه مشاكل مع بشكل متتالي، فإذا كان الفرد یعتني بشخص مصاب بمرض مزمن بشكل 
رئیس العمل، أو إذا فقد عمله أو خسر شركته فإّن الجسم یستجیب سلبا لمثل هذه الحاالت ویؤدي 
التعرض المستمر للمشاعر السلبیة إلى إصابة الفرد بالعدید من األمراض مثل السكري أو الربو أو مشاكل 

).Sawyer, 2005, P 13( النظام العصبي أو نظام المناعة

من الضغوط النفسیة وهما: ) حددا نوعین54، ص 2007(وعربیات الخرابشة أن الباحثینكما نجد أیضا 
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الضغوط المؤقتة:-1
النوع من الضغوط یحیط بالفرد لمّدة وجیزة، ثّم یزول، وعادة ما یكون مرتبط بموقف مفاجئ ال یدوم هذا

أثره طویال، ولهذه الضغوط أثر محدودة على الفرد إّال إذا كانت قدرة تحصله أضعف من الموقف 
الضاغط.

الضغوط الدائمة: -2
ثال: تعرض الفرد لمرض مزمن.هذا النوع من الضغوط تحیط بالفرد لمّدة طویلة نسبیا م

) الضغوط النفسیة حسب طبیعة تأثیرها إلى نوعین وهما:Babuبابو ( قسمو 
: الضغوط النفسیة اإلیجابیة-1

وهي ضغوط جّیدة تساعدنا على تحسین أدائنا فمثًال إذ لم یكن هناك ضغط على الفرد نحو األداء الجید 
وف یكون من الصعب على الطالب الدراسة على محتوى في االمتحانات أو األحداث الریاضیة فس

االمتحانات، وكما نجد أیًضا عند الریاضیین لن یتدربوا بالشكل المطلوب وهناك كمّیة معّینة من الضغط 
النفسي اإلیجابي یعّد ضروریا لمواجهة جمیع التحدیات كما أّنه ضروري لبقائنا على قید الحیاة والتقدم فیها 

 )Babu, 2007, P 2.(
إضافة للفعل، هذاهذا الصدد إلى أّن:" الضغط اإلیجابي یجعل الجسم في استعداد موسي فيویشیر سي 

(سيإلى قدراته العقلیة التي یتّم توجیهها نحو تقییم الخطر وتقویمه وكذلك تسخیر اإلمكانات لمواجهتها "
).80، ص2002،يموس

البسیطة تساعد الفرد على األداء واإلنجاز وزیادة الكفاءة إلى أّن:" الضغوطات قاسم بقولهویضیف محمد
مفیدة دور فعال في جعل اإلنسان یبدع ویخترع مع القیام بأعمالللنشاط، فللضغطألنها بمثابة حافز 

).115ص ،2001قاسم ،(محمد"
السلبیة:الضغوط النفسیة -2

سیئا، والذي یظهر الضعف في عندما یخرج الضغط النفسي عن السیطرة یصبح ضغطا سلبیا أو
أجسامنا ویجعلنا عرضة للتعب والمرض واستمرار الضغط في التأثیر على الشخص وخرج عن السیطرة 

,Babuفإّن ذلك یؤدي إلى ظهور مختلف التأثیرات السلبیة للضغوط ( 2007, P 03.(
في ظهور اضطراب في كما یرى سمیر شیخاني أّن:" الضغط الذي یسبب للفرد ألما وحزنا وهو سبب 

االتزان النفسي كما هو عامل من عوامل ظهور اضطرابات أخرى، االضطرابات الهضمیة أو الجلدیة ".                                     
).13، ص 2003(عن شیخاني ،
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الضغوط المحایدة: -3
غیاب الضغط یؤدي إلى خلق األرق والتعب واإلعاقة وعدم الرضا، أّما إفراطه فیؤدي إلى اإلنهاك إن

وعدم الثقة بالنفس وأمراض أخرى، حیث یدرك الفرد أّنه فاق حدود الشخصیة، غیر أّن ما بین الحدیث أي 
لو بدرجة االنعدام واإلفراط في الضغط فهو عبارة عن مستوى أفضل للضغط حیث وجود الضغط و 

متوسطة لدى الفرد فإّن هذا یساعد الفرد على تحفیزه وخلق اإلبداعیة ویدعو للتقدم والتغیر مما یخلق لدیه 
,Truchot(الرضا نوع من  2004, P 42.(

مصادر الضغوط النفسیة:-6
الضغوط الداخلیة، وهي اّلتي تنبع من داخل الفرد :) إلى أّن هناك مصدرین أساسیین1979میلر (أشار 

مثل الطموحات واألهداف في مقابل الضغوطات الخارجیة والتي تأتي من البیئة الخارجیة وهي كثیرة مثل 
القیم والمعتقدات والصراع بین العادات والتقالید المتمثلة فيالضوضاء، الزالزل، األعاصیر، والضغوط

وبین الواقع مّما یسبب للفرد ضغوطات مرتفعة، ومعنى ذلك أّن الضغوط لها التي یتمسك بها الفرد 
ت مصادر متعددة منها المواقف الیومیة وتغیرات الحیاة والصراعات النفسیة الالشعوریة واألفكار واالعتقادا

).38، ص 2006حسن، عن ( غیر المنطقیة والقلق واالكتئاب
حاالت كمصادر لضغوط الحیاة في العمل والدراسة ي) إلى وجود ثمان1992حسن مصطفى (أشارو 

والناحیة المادیة، والناحیة الصحیة، والحیاة األسریة والزواج والعالقة بالجنس اآلخر والضغوط الوالدیة 
).6، ص 2006عبد المنعم، عن واألحداث الشخصیة وكذا ضغوط الصداقة والعالقات باآلخرین (

یمكن تقسیمها إلى قسمین هما: مصادر خارجیة حیثتنوعة،مصادر الضغط النفسي متعددة ومإن
ومصادر داخلیة.

المصادر الخارجیة:-1.6
) إلى ما یلي:39، ص 2006(تتمثل المصادر الخارجیة الواردة في حسین 

الضغوط البیئیة: -
وتتمثل في الغالف الجوي والحرارة والبرودة ونقص الموارد الطبیعیة والكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین 

.واألعاصیر
الضغوط االجتماعیة:-

.وتشمل المكانة االجتماعیة، المكانیة، االقتصادیة والفقر وسوء التغذیة والمستوى التعلیمي ومكان اإلقامة
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االقتصادیة:الضغوط -
في الظروف والوصفیات االقتصادیة للفرد واّلتي تسبب له التهدید والتوتر مثل ضغوط الفقر لوتتمث

والبطالة، انخفاض اإلنتاج، التفاوت الطبقي، فقدان الثروة، ویكون معنى الضغط هنا التباین بین 
وطأة والعبء وعدم المتطلبات التي ینبغي أن یؤدي بها الفرد وقدرته على االستجابة لها كما أّنه الشعور بال

).61، ص 2006(عبد المنعم، االقتصادیة الرضا الناتج عن عدم التوافق مع األوضاع 
) في دراسته بأّن األفراد اّلذین یعانون الضغوط النفسیة هم األفراد اّلذین Harburgtal( وأشار هاربوطال 

سكان، وأّن هؤالء یعیشون یعیشون مستوى اقتصادي اجتماعي منخفض، ویعیشون في منطقة مزدحمة بال
، 2003اضطرابات أسریة ویعانون من ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض النفسیة والجسمیة (عن شقیر، 

).9ص 
الضغوط الطارئة:-

ویقصد بها األحداث الشاذة التي تحدث بشكل طارئ ومفاجئ ولیست لها صفة الدوام في الحدوث 
، ومثال ذلك حوادث السیارات والطائرات والقطارات وكل وسائل المواصالت أو فقدان شخص أوالتأثیر

عزیز بموته أو سفره وكذلك الطالق والسرقة وتدمیر المنازل والكوارث الطبیعیة كالبراكین واألمطار 
).39، ص 2006، (حسین

ضغوط اجتماعیة نفسیة:-
العضوي ألحد أفراد األسرة والحرمان الثقافي وصراع القیم وتتمثل في الخالفات األسریة والطالق والرفض 

وصراع األجیال وعدم العدالة في توزیع الدخل العام وضغوط األحداث المؤلمة مثل فقدان شخص 
عزیز،هذا إلى جانب االحباطات والصراعات الالشعوریة داخل شخصیة الفرد ونقص تقدیر الذات ونقص 

).39، ص 2006، (حسینلق واالكتئاب والشعور بالوحدة النفسیة االستحقاق والشعور بالقیمة والق
الضغوط المهنیة:-

ترتبط هذه الضغوط بمهنة الفرد وما یقوم به من عمل الشقاق مع الزمالء، ضغوط قواعد العمل، عدم 
الرضا عن المركز الوظیفي، المرتب، الترقیة، التمییز غیر المبرر، ویكون معنى الضغوط هنا الشعور 
بالوطأة والعبء والثقل الناشئ من مهنة الفرد ومجموعة الصعوبات التي یواجهها الفرد في مهنته وعمله 

).54، ص 1999(الرشیدي، 
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الضغوط السیاسیة:-
نظام الحكم، الصراعات وعلى المستوى السیاسي تنشأ الضغوط من عدم الرضا عن

حاكم، ضغط الحكم بالنسبة الثقافیة، هیمنة بعض القوى، عدم أهلیة النظام الالصراعاتالسیاسیة،
ویكون تعریف الحكم هنا على أّنه عدم الرضا والشعور بالوطأة الناتج عن عدم التكیف مع للحاكم،

).62، ص 2006األوضاع السیاسیة القائمة (عبد المنعم، 
الضغوط األكادیمیة:-

یعاني منها التالمیذ في البیئة المدرسیة في صعوبة المناهج وعدم مراعاتها تتمثل مصادر الضغوط التي
لمبدأ الفروق الفردیة بین التالمیذ وتجاهل االهتمام بمیولهم وقدراتهم إلى جانب طرق التدریس التقلیدیة 

مراهقین ونظام االمتحانات والتقویم والمنافسة بین التالمیذ من أجل النجاح والمشكالت الجنسیة لدى ال
).37، ص 2006، (حسینوالراشدین، وجمیعها تمثل مصادر أساسیة للضغوط لدى الطالب 

الضغوط الثقافیة:-
Stressوهو ما یعرف بضغوط التأقلم ( Acculturation( ویشیر هذا المفهوم إلى الضواغط التي تواجه

الطالب المهاجرین إلى الخارج، وذلك في سبیل التكیف مع السیاق الثقافي الجدید ومع الحیاة الجدیدة 
وتتضمن مصادر ضغوط التأقلم صعوبة اللغة والعادات والتقالید وفقدان المساندة االجتماعیة وأسالیب 

جتماعیة الناتجة عن المواجهة مع النماذج الثقافیة الجدیدة وقد یطلق علیها التفاعل االجتماعي والقواعد ال
الضغوط تؤدي إلى القلق )Cross Culturel Adjustement Stress(بعضهم ضواغط التوافق عبر الثقافي
).40، ص 2006واإلحباط واالكتئاب والعجز ( حسین، 

المصادر الداخلیة:-2.6
) التي أشار إلیها الباحث فیرمیان 9- 8، ص ص 2003(تتمثل المصادر الداخلیة الواردة في شقیر 

)1986 ,Firmian ( - وجود ثالثة مصادر إلى- المتفوقینمن بینهم طالباً 111في دراسته التي أجراها على
أساسیة للضغوط النفسیة والتي تتمثل فیما یلي:

راجع إلى عدم تقبل التلمیذ لزمالئه، وصعوبة قدرته على تكوین أصدقاء، وصعوبة والذياالنزعاج: -
قدرته على التعلم وانخفاض معدل تحصیله الدراسي، وعدم استغالل وقت فراغه.

تتضمن بعض المشكالت التي یشملها مصدر االنزعاج سالف والتي: المشكالت الدراسیة واالجتماعیة-
الذكر.

.وتتمثل في صعوبة التعامل مع المعلم والنظام الدراسي ومشاعر الوحدة النفسیة:العالقات السیئة-
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یمّر الضغط النفسي بعّدة مراحل منها:مراحل الضغط النفسي:-7
مرحلة التعرض للضغط:-1.7

یطلق البعض علیها مرحلة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود الخطر، وتبدأ هذه المرحلة 
بتعرض الفرد لمثیر معین، سواء كان داخلیا أو خارجیا، ویمكن القول بأّن هذا المثیر أدى إلى حدوث 

ي یمكن أن ضغوط معینة عندما تفرز الغدد الصماء هرمونات معینة یترتب علیها البعض المظاهر الت
نستدّل منها على تعرض الفرد لهذه الضغوط، ومن أهّم هذه المظاهر: زیادة ضربات القلب، الضحك 

).44، ص 2005، (باللالهستیري، سوء استغالل الوقت، االستهداف للحوادث والحساسة للنقد 
ا بإفراز نها فسیولوجیفعند تعرض الجسم لخطر ما فهو مباشرة یقوم بالمقاومة ویتّم التعبیر ع

تتكون هذه المرحلة تحت رقابة الجهاز الودي، عند حدوث صدمة ما یضطرب الجسم مّما الهرمونات،
مّما یؤدي %20أّما التور أدرینالین بـ %80یؤدي إلى الخلل في إفراز الغدد الباطنیة األدرینالین تفرز 

إلى ظهور أعراض سلبیة في التوازن الوظائفي، في هذه المرحلة ننشد الغّدة النخامیة والغدتان العضویتان 
).48-47، ص ص 2000، (یخلفبإفراز هرمونات التكیف والمقاومة 

:الضغوط)مع (التعاملمرحلة رّد الفعل -2.7
وغدد األدرنالین بتعبئة أجهزة الدماغ في الجسم، وبهذه السمبتاويفي هذه المرحلة یقوم الجهاز العصبي 

الطریقة یزید إنتاج الطاقة إلى أقصاه لمواجهة الحالة الطارئة ومقاومة الضغوط وٕاذا استمّر التوتر انتقل 
).173، ص 2009الجسم إلى المرحلة الثانیة (جمال أبو الدلو، 

قة حیث تؤدي إلى إثارة العملیات الدفاعیة في الجسم كما نجد في هذه المرحلة قّوة حدوث التغیرات الساب
في مرحلة التفاعل مع التغیرات، ویأخذ رّد فعل اّتجاهین إّما بالمواجهة أو الهروب وذلك في محاولة 
للتغلب علیها والتخلص منها بسرعة وبذلك یعود الفرد إلى التوازن وٕاذا ینجح في ذلك ینتقل إلى المرحلة 

).44، ص 2005، (باللد تعرض بالفعل إلى الضغوط التالیة حیث یكون ق
مرحلة المقاومة: -3.7

في هذه المرحلة یحاول الفرد مواجهة العوامل الخارجیة التي تسبب له الضغط والتوتر وٕان لم یستطع 
).133، ص 2007د خلیفة، السیّ (الفرد التغلب على مصادر الضغوط فإّنه یدخل في المرحلة الثالثة 

إضافة إلى هذه المرحلة یستخدم الفرد مصادره إلى حّد ما لمواجهة الحدث الضاغط أو التكیف معه، 
ویقوم الفرد في هذه المرحلة بمقاومة الحدث الضاغط ویحاول الفرد أن یحول الذعر والرعب الخاص 

لفرد للضغط بالمرحلة األولى إلى طاقة تساعده على مواجهة الحدث الضاغط، ولكن إذا استمّر تعرض ا
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لمّدة طویلة فإّنه سیمّل إلى نقطة یعجز فیها عن االستمرار في المقاومة وتصبح طاقة الجسم على التكیف 
منهكة ومجهدة، ومن ثّم تضعف وسائل المقاومة ویصبح عاجزا عن التكیف بشكل كامل ومن ثّم تفشل 

).56، ص 2006المقاومة ویدخل الفرد في المرحلة الثالثة ( حسین، 
ّما في حالة الفشل واستمرار الحال على ذلك ولم یكن هناك رّد فعل المقاومة یصل الفرد إلى المرحلة أ

,.Loo & Alاألخیرة (  1999, P 07.(
مرحلة التعب واإلنهاك أو اإلعیاء: -4.7

البیولوجیة والنفسیة إذا استمّرت حالة المقاومة بدون رّد فعل واستجابة، ینتج عنها إنهاك المیكانیزمات
للجسم وتتالشى مكانیزمات التكیف فمستقبالت الجهاز العصبي المركزي تصبح غیر حساسة لهرمون

)Glucocorticoïdes ( التي تفرز الدم فالجسم في هذه المرحلة ال یستطیع إعادة حالة التوازن األولى فتظهر
وبعد فترة من الراحة یعود الجسم ،ات المعدةاضطرابات سیكوسوماتیة مثل االضطرابات التنفسیة واضطراب

).84، ص 1997إلى حالته الطبیعیة (عیطور، 

عن الضغوط النفسیة:اآلثار المترتبة-8
شّدة الضغوط النفسیة والتعرض المتكرر لها إلى ظهور كثیر من التأثیرات السلبیة في شخصیة تسبب

الفرد. فالشخص الواقع تحت الضغط یعاني كثیرًا من االختالالت واآلثار السلبیة التي تؤثر في نمّو 
طة شخصیته وصّحته النفسیة والجسمیة، وتختلف الضغوط من فرد آلخر باختالف األحداث الضاغ

اهتّم الباحثون بدراسة التأثیرات السلبیة الناجمة عن الضغوط، وفیما یلي والمجاالت التي تظهر فیها. وقد
وهي كالتالي:هاوصف لبعض اآلثار السلبیة الناجمة عن

مراحل الضغط النفسي

مرحلة 
التعرض 
للضغط

مرحلة رد 
الفعل 

(التعامل 
مع 

الضغوط)

مرحلة 
المقاومة 

مرحلة 
التعب و 

اإلنھاك أو 
اإلعیاء

(من تصمیم الطالبة).مراحل الضغط النفسي ) 07شكل رقم (
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اآلثار المعرفیة:-1.8
البناء المعرفي للفرد، ومن ثّم فيتؤثر إلى أن الضغوط المعرفیة)190، ص 2010(عبد العزیز أشار 

األعراض التالیة:فيفإّن العدید من الوظائف العقلیة تصبح غیر فعالة، وتظهر هذه اآلثار 
وتضعف قّوة المالحظة.یجد العقل صعوبة في أن یظّل في حالة تركیزنقص مدى االنتباه والتركیز:-
ما یقوله.بط التفكیر وما یفكر فیه أو ضیفقد الفرد نسبیاً زیادة اضطراب القدرة العقلیة: -

یتناقص مدى الذاكرة ویقّل االستدعاء والتعرف حتى على ما هو تدهور الذاكرة قصیرة وطویلة المدى: -
مألوف.

تقّل سرعة االستجابة الفعلیة إما أن التعویض قد یؤدي إلى قرارات صعوبة التنبؤ بسرعة االستجابة: -
متسرعة.

نتیجة لما تقّدم تزداد األخطاء في المهام المعرفیة والمعالجات وتصبح القرارات زیادة معدل األخطاء: -
مشكوكا فیها.

قادر على تقییم الظروف الراهنة أو التنبؤ یصبح العقل غیرتدهور قوى التنظیم طویلة األمد: -
بالتتابعات المستقبلیة.

حیث یصبح الواقع أقّل كفاءة، وتقّل عناصر النقد والموضوعیة تزداد االضطرابات الفكریة والوهم: -
وتصبح أنماطا مضطربة وغیر عقالنیة وغیر منطقیة.

:اآلثار النفسیة-2.8
تتمثل في اختالل اآللیات أن اآلثار النفسیة )205، ص 2002(ذكر باهي مصطفى حسین وزمالؤه 

الدفاعیة النفسیة أو انهیارها، إذ یتمیز الفرد تحت الضغط بسرعة االنفعال والشعور بالقلق الدائم، وعدم 
الراحة الذي یصاحبه الخوف الشدید، اإلحساس بعدم الرضا عن النفس، فقدان الثقة في النفس وفي 

.إلحباط، نقص التحكم في الوضعیات الشخصیة، وصراعات متصلة بعّدة أدواراآلخرین، االكتئاب، ا
:یزیولوجیةاآلثار الف-3.8

في تتمثلاآلثار الفسیولوجیة المرتبطة بالضغوط النفسیةإلى أن )177، ص 2009(أشار أبو دلو 
ارتفاع ضغط اضطراب الجهاز العصبي الهضمي، اإلسهال، اإلمساك المزمن، اضطراب الجهاز النفسي، 

الدم، الصداع النفسي، انتشار األمراض الجلدیة، تضخم الغدد الدرقیة، البول السكري، التشنج العضلي 
التهاب المفاصل الروماتیزمي، فقدان الشهیة والشدة والبدانة والمیل للتقیؤ والغثیان. وبینت البحوث 

عالقة الضغوط المهنیة التي تناولت) .House & al(المیدانیة والدراسات ومنها دراسة هاوس وآخرون
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في الصحة الجسمیة مثل اإلصابة بالذبحة الصدریة، قرحة المعدة، الحكة الجلدیة، السعال، وتأثیرها
ضغط الدم، الصداع ومرض القلب.

:اآلثار العقلیة-4.8
تتمثل في انخفاض الفعالیة، ) أن اآلثار العقلیة 205، ص 2002(ذكر باهي مصطفى حسین وزمالؤه 

فقدان القدرة العقلیة مثل االنتباه والتفكیر واإلبداع واإلدراك والذاكرة، كما یصعب على الفرد تنسیق وأداء 
نشاطاته العقلیة، حیث یصبح العقل غیر قادر على التقویم بدقة للظروف الراهنة أو التنبؤ بالتتابعات 

) أن 34، ص 1999(ذكر الرشیدي طربة وغیر عقالنیة. كماالمستقبلیة، وتصبح أنماط التفكیر مض
.التذكرءوبطيتتعلق بتشوهات اإلدراك والتغیرات في المزاج، كالتإلى مشقد یؤديالضغط النفسي

اآلثار االنفعالیة:-5.8
إلى أن الضغوط االنفعالیة تتمثل في الجوانب التالیة:)191، ص 2010(عبد العزیز أشار 

تقل القدرة على انسجام واسترخاء العضلة حتى تعطي إحساساً زیادة التوتر الفسیولوجي والنفسي: -
بالتحسن وتختزل القلق وعدم المباالة.

ینزع الفرد إلى الشكوى التخیلیة بجانب االضطرابات الواقعیة ویختفي اإلحساس زیادة معدل الوسواس: -
بالصحة والسعادة.

یتحّول األفراد الذین یّتسمون بالدقة والحرص إلى أناس غیر مبالین یة: تغیرت في سمات الشخص-
ومهملین والدیمقراطیین إلى متسلطین.

یزداد معدل القلق ویصبح الفرد أكثر حساسیة وعدوانیة.زیادة المشكالت الشخصیة: -
أكثر جمودا وتزداد لدیه حیث یقّل التحكم في السلوك ویصبح الفرد ضعف القیود األخالقیة واالنفعالیة: -

النوبات االنفعالیة.
تنخفض بشّدة حیویة الفرد ویزداد اإلحساس بالعجز تجاه تأثیره في األحداث یظهر االكتئاب والعجز: -

والمشاعر المرتبطة بها.
ینمو اإلحساس بالعجز واالكتفاء وینمو الشعور بعدم ینخفض اإلحساس بتأكید الذات بشكل حاد: -

القیمة.
اآلثار المهنیة:-6.8

یمكن تلخیصها فیما یعرف باالحتراق ) إلى أنه 250، ص 2002(أشار باهي مصطفى حسین وزمالؤه 
النفسي، الذي یتوّلد نتیجة التعرض المستمر للضغوط التي تعبر عن االستنزاف البدني االنفعالي للعمال، 
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الشعور بالعجز، السلبیة في مفهوم الذات.ویتمثل في مجموعة من المظاهر السلبیة مثل التعب، اإلرهاق 
اآلثار السلوكیة:-7.8

) أن اآلثار السلوكیة تظهر في الجوانب التالیة:32، ص 2006(ذكر حسین 
انخفاض األداء والقیام باستجابات سلوكیة غیر مرغوبة.-
اضطرابات لغویة مثل التأتأة والتلعثم.-
مستوى نشاط الفرد حیث یتوقف عن ممارسة هوایاته.انخفاض-
انخفاض إنتاجیة الفرد.-
تزاید معدالت الغیاب عن العمل أو المدرسة وعدم الرضا عنها.-
تعاطي العقاقیر والمخدرات وتدخین السجائر.-
اضطرابات النوم وٕاهمال المنظر والصحة.-
والمسؤولیات واإللقاء بها على عاتق اآلخرین.عدم الثقة في اآلخرین والتخلي عن الواجبات -
االنسحاب عن اآلخرین والمیل إلى العزلة.-

اآلثار السیكوسوماتیة:-8.8
اآلثار الجسمیة التي تسببها الضغوط ) إلى أن 357، ص 2002(أشار باهي مصطفى حسین وزمالؤه 

الجلدیة هي: األمراضتشمل سبعة أنواع )Nathan & Harris,1975وهاریس (ناثانالشدیدة حسب 
(الحساسیة)، االضطرابات العضلیة والعضلیة (آالم الظهر، تشنج العضالت) االضطرابات النفسیة 

المعدیة، التهاب القولون)، أمراض القلب (النوبات (القرحة(الربو، السل الرئوي)، أمراض الجهاز الهضمي 
الجنسي، العجز الجنسي) وأمراض الجهاز الدوري كالصداع القلبیة)، االضطرابات الجنسیة (البرود

وارتفاع ضغط الدم.
والجدیر بالذكر أّن هذه األعراض ال تظهر بشكل واضح وأّن ظهورها یختلف من فرد آلخر فبعض األفراد 

یظهر كثیر منها على أفراد ال یظهر علیهم كل هذه األمراض رغم وقوعهم تحت الضغط بینما قد 
ولهذا فهو یمثل محّددا من محددات السلوك اإلنساني، وبذلك یؤثر على اإلنجاز واألداء البشري آخرین،

یصیب الوظائف البیولوجیة بصفة عامة، ویظهر ذلك من خالل االضطرابات والقلق والخلل الذي
ویعتبر ذلك منبها هاما لجملة من األعراض العقلیة النفسیة والجسمیة.للفرد،
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سیة في المجال المدرسي: مصادرها وعواملهاالنفضغوطال-9
نتیجة والتعلیممن العاملین في مجال التربیةالعدیدهتمام امفهوم الضغوط النفسیة لدى التالمیذ نال

همرضاوعدمء المتعلمینهذه الضغوط، والتي تنعكس على مستوى أداعنلآلثار السلبیة المترتبة 
منها الضغوط األكادیمیة التي تتعلق النفسیة المدرسیةحیث یعاني التالمیذ من الضغوط يالدراس

باالستذكار والتحصیل واالمتحانات ونظام التقویم.
حالة من التواتر الجسمي والنفسي التي ) أن الضغوط النفسیة المدرسیة32، ص 2006(وذكر حسین 

قدرته على مواجهة المواقف واألحداث التي یتعّرض لها سواء والتي تنتج من إدراكه لعدملمتعلمیشعر بها ا
في البیئة األسریة أو المدرسیة والتي تضع مطالب نفسیة وجسدیة تتجاوز قدراته وٕامكاناته ومصادره 

الشخصیة واالجتماعیة، ولذا یتّم إدراكها على أّنها تمثل تهدیدا وضررا لشخصیته.
وط النفسیة في حیاة التالمیذ من األطفال والمراهقین یعّد أمرا هاما ال شّك أّن التعرف على مصادر الضغو

وضروریا لمعرفة كیفیة التعامل معها، ویمكن تصنیف مصادر الضغوط النفسیة لدى التالمیذ إلى عّدة 
عوامل أسریة وعوامل مدرسیة وعوامل اجتماعیة وعوامل تتعلق بشخصیة التالمیذ.

العوامل األسریة:-1.9
ال شّك أّن األسرة هي أكثر الوسائط والمؤسسات االجتماعیة تأثرا باألحداث التي یمّر بها الفرد 
والمجتمع، فاألحداث الضاغطة السلبیة التي تتعّرض لها األسرة تؤدي إلى حدوث خلل في وظائفها 

عیة واالقتصادیة وفعالیتها وتحدث أثارا وعواقب وخیمة على أعضاء األسرة، فالمشكالت النفسیة واالجتما
التي تعانیها األسرة تسهم بدورها في نشأة الضغوط الحادة والمزمنة لدى األبناء، وتنشأ الضغوط النفسیة 

وعلى النحو التالي:لدى األبناء في األسرة لعّدة أسباب 
أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السویة تجاه األبناء:-1.1.9

كثیرا ما تؤدي أسالیب المعاملة الوالدیة غیر السویة التي ه ) أن173- 172، ص 1988(ذكر بركات 
یتعامل بها الوالدین مع األبناء والتي تتضمن بالنبذ والقسوة والحرمان أو اإلهمال إلى ظهور مشاعر سلبیة 
لدى األبناء عن الذات والشعور باإلحباط والعدوان واالنطواء مما یؤثر على األبناء سواء نحو أنفسهم 

لمدرسة والمجتمع سلبا، حیث قد یصل الحال ببعض التالمیذ إلى الشعور بالیأس، ومن ثّم یشعرون ونحو ا
بأّنهم فاشلون ومنبوذون وبالتالي یؤدي بهم إلى التوتر النفسي والقلق والضغط النفسي، ولهذا فأسالیب 

رص مواتیة أمامهم ال تكون الفالمعاملة الوالدیة غیر سویة تزید من فرص تعرض األبناء للضغوط حیث 
ّل هذه المعاملة الوالدیة السیئة إلى التعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم وآرائهم، بل یحاولون تجنب ظفي 
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، لذا یعتبر هذا األسلوب الذي یتعامل به الوالدین تجاه أبنائهم بأّنه نوع من إساءة أباءهمالتفاعل مع 
االنفعالیة لدیهم، فعلى العكس فكلما تتسم المعاملة المعاملة، وهي اإلساءة في تنمیة الناحیة العاطفیة 

الوالدیة بالتقبل والتشجیع على الحوار والمناقشة وقضاء بعض الوقت مع األبناء، ومشاركتهم األنشطة 
والهوایات المختلفة وٕاتاحة الفرصة أمامهم للتعبیر عن مشاعرهم وأفكارهم، ومنحهم الدفء والحنان والحب 

یؤثر إیجابا على صّحتهم النفسیة وبالتالي تحسین مستوى التوافق الدراسي لدیهم، مما والتقدیر فإّن ذلك 
یساهم في الرفع من مستوى تحصیلهم الدراسي.

توتر العالقات والصراعات الوالدیة:-2.1.9
كلما كان الجّو النفسي الذي یشیع بین أفراد األسرة متوترا ومشحونا ) أنه 184، ص 2006یرى حسین (

لخالفات والخصومات والشجار بین الوالدین وال سیما حینما یقع ذلك أمام أعین األبناء فإّن ذلك ینعكس با
آثاره بصورة سلبیة علیهم، وبالتالي فإّن ما یسود الحیاة األسریة من توتر وصراع یقلل من درجة التماسك 

ن عرضة للتشرد واالنحراف، وهكذا والترابط داخل األسرة ویجعل األبناء یعانون كثیرا من الضغوط ویكونو 
بقدر ما یكون الجو النفسي في األسرة سویا بقدر ما یكون ذلك عامال هاما یساهم في تكیف األبناء مع 

متطلبا البیئة التي یعیشون فیها.
التباین بین توقعات اآلباء وقدرات األبناء:-3.1.9

طموحات وتوقعات زائدة لیس بمقدور التلمیذ قد یكون لدى اآلباء أنه )79، ص 2000(العتابيأوضح 
تحقیقه على مستوى التحصیل الدراسي، وفي تلك الحالة یرغمون التلمیذ إّما على اختیار تخصصات 
دراسیة معینة ال تتفق مع ما لدیهم من قدرات واستعدادات وٕامكانات ومیول، فالكثیر من اآلباء ال یعطون 

ي، بل یفرضون علیهم نوع معین من التعلیم أو التخصص في الثانویة للتلمیذ الحریة في االختیار الدراس
أو الجامعة، وكنتیجة لذلك یحدث صراع مع التلمیذ في تحدید الوجهة الدراسیة، والتي تولد الضغط النفسي 
بكّل أشكاله ومستویاته لدى التلمیذ، فظال عن هذا قد یفرض الوالدین على التلمیذ الحصول على معدل 

زلیة دون إهمال الفروق الفردیة بین التالمیذ، فیفرضون مثال على التلمیذ القیام بالواجبات المنمحدد مع
لدین فیما یتعلق بالتحصیل األكادیمي وبما اتوقعات لمستقبل التلمیذ من طرف الو راحة، فتحدث فروق في ال

قبل في هذه الحالة أهم مصدر بمقدور التلمیذ أن یحققه تبعا لقدراته ومؤهالته، بحیث تعّد توقعات المست
من مصادر الضغوط النفسیة لدى التلمیذ، كما أّن اآلباء یضعون معاییر معینة من السلوك ویتوقعون 
منهم القیام بمسؤولیات تفوق قدراتهم وٕامكاناتهم مثل القیام بالتنظیف والطبخ ورعایة إخوانهم الصغار، وهذا 

لدى التلمیذ، وعلیه ترتبط الضغوط النفسیة لدى التالمیذ في یمثل مصدرا هاما للشعور بالضغوط النفسیة
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كثیر من األحیان من شعور التلمیذ باستحالة أو صعوبة االستجابة لرغبات وتوقعات الوالدین وذلك 
سیضاعف ال محال من حّدة الضغوط النفسیة لدى التلمیذ. 

معاناة األسرة من مشكالت مادیة:-4.1.9
كلما كانت مطالب األسرة واألبناء مشبعة من الناحیة أنه)Claudier, 2008, P 10( یرى كلودیه 

المادیة كلما توفر فیها االستقرار والتوافق األسري، فعلى العكس فإّنه في حال الضیق المادي لألسرة یؤدي 
فانخفاض ذلك إلى نشوب التوتر بین أفرادها، نتیجة تعرضهم لضغوط مصدرها متاعب الحیاة الیومیة، 

الدخل في األسرة والظروف السكنیة غیر المالئمة یؤثران على دینامیكیة العالقات داخل األسرة، وذلك 
نتیجة لعدم إشباع حاجات أفرادها، ویترتب عن ذلك ظهور مشكالت أخرى مثل نقص التغذیة وظهور 

ضطر أبنائها للعمل األمراض لدى أفراد األسرة بسبب نقص الرعایة الصحیة، مما یجعل بعض األسر ت
في سّن مبكرة ولو كان ذلك على حساب الدراسة، وتنتج على ذلك حرمانهم من التعلیم، إذ أّن انخفاض 

ین مستوى المعیشة المستوى االقتصادي لألسرة قد یدفع بعض اآلباء عن فرص عمل وذلك لتحس
م/ ومن ثّم تغیب الرعایة الوالدیة وبذلك یعود اآلباء إلى أسرهم محملین بالكثیر من الضغوط والهمو لألسرة،

على هؤالء األبناء، حیث ال یكون لدى اآلباء وقت للمشاركة والجلوس مع األبناء المتمدرسین بسبب 
كما یمكن أن تكون هناك انشغالهم بمطالب الحیاة وتنعكس آثار ذلك سلبا على الناحیة النفسیة للتلمیذ.

نها األسرة والتي تسبب بالضرورة الضغوط النفسیة لدى أسباب أخرى تشكل مشكلة اقتصادیة تعاني م
إذا انتقلت األسرة إلى موقع البطالة أوالتلمیذ فالضغوط تنشأ إذا فقد األب وظیفته أو إذا كان یعاني من 

جدید بسبب تغیر موقع عمل األب أو بسبب حدوث مرض مفاجئ أو مزمن بین أفراد األسرة، فكّل ذلك 
ن الضغوط النفسیة.یعرض التلمیذ لحالة م

ضیق المسكن وانخفاض الدخل:-5.1.9
إّن ضیق المسكن وعدم توافق الهدوء والراحة وسوء ) إلى 186-185، ص 2006أشار حسین (

اإلضاءة والتهویة تجعل ظروف االستذكار غیر مواتیة أمام األبناء، وقد یدفع ضیق المسكن اآلباء إلى 
تشجیع أبنائهم على الخروج إلى الشارع رغبة في الحصول على مزید من الهدوء خاصة بعد عودتهم من 
أعمالهم ولكن ذلك قد یسهم في حدوث نتائج سلبیة وذلك دون إشراف ورقابة من الوالدین ویتعلمون منهم 

لصحبة السیئة تمثل بیئة أنماط سلوكیة مستهجنة تؤثر سلبا على نمّوهم النفسي واالجتماعي، فال شّك أّن ا
انخفاض الدخل یعّد مسئوال عّما یعانیه األبناء من ضغوط والجریمة، وأنّ فاسدة تدفع بالفرد إلى السرقة 

نفسیة ألّن قّلة الدخل یؤدي إلى ظهور كثیر من الخالفات والتوترات في العالقات األسریة مما قد یهدد 
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إلى عدم إشباع حاجات األبناء مما قد یمّهد الطریق أمامهم األسرة باالنهیار ویؤدي أیضا انخفاض الدخل 
لالنحراف بحثا عما یشبع حاجاتهم، وٕاضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى تشكل مصدر للضغوط لدى 

لبطالة وأیضا حدوث مرض مفاجئ األبناء، فالضغوط تنشأ إذا فقد األب وظیفته أو إذا كان یعاني من ا
كّل هذه األمور تضع المراهق واألسرة في حالة من الشعور واإلحساس مزمن بین أفراد األسرة، و أو 

بالضغط.
العیش في أسرة ذات العائد الواحد:-6.1.9

یعانونالتالمیذ الذین یعیشون في أسرة ذات عائد واحدأن)Claudier, 2008, P 10( ذكر كلودیه 
كثیرا من الضغوط حیث یقع على عاتقهم واجبات عّدة تفرض علیهم تحمل المسؤولیة في توفیر الموارد 
المادیة لألسرة، وربما یكونون غیر مستعدین لذلك بسبب عامل السن أو منح األهمیة للدراسة وبالتالي هذا 

الجدیدة التي تفرض علیهم إلى ینشأ لدیهم نوعا من التنافر والتعارض ناتج عن هذه االلتزامات واألعباء 
جانب الواجبات واألنشطة المدرسیة، وكنتیجة لهذا التعارض یجد التلمیذ نفسه عرضة لمشكلة الضغط 

النفسي.
كما أّن تغییر األدوار في تلك األسرة ذات العائد الواحد یمثل أكثر الضواغط التي یواجهونها حیث تتغیر 

للسلطة، ومن ثّم تقع على عاتقها مهام وادوار كثیرة تختلف األدوات: یموت األب فتصبح األم مصدر
تماما عن مهام وأدوار األسر التي یوجد فیها األب إلى جانب األم حیث یشتركان معا للقیام بمسؤولیات 
األسرة و رعایة األبناء، ولهذا تعتبر عملیة تغییر األدوار في األسرة ذات العائد الواحد إلى جانب كبیر من 

یة، وقد یصعب على بعض األّمهات القیام بهذه األدوار والمهام إذ یصعب علیها أن تكون صورة األهم
للحنان والحب والدفء إلى جانب الحزن والقّوة والقسوة والسلطة، ولكن إذا استطاعت األمهات في األسر 

م بالدورین معا بفعالیة ذات العائد الواحد تقبل هذه األدوار الجدیدة وتكوین اّتجاهات موجبة نحوها والقیا
تكون أقل تعرض للضغوط، لكن قد تقابل األسرة ذات العائد الواحد ضغوط اقتصادیة عّدة نتیجة 
النخفاض الدخل الذي یؤدي إلى انخفاض المستوى لمعیشة األسرة، السبب الذي إلى تفاقم الضغوط في 

تلك األسرة.
العیش في أسرة مختلطة:-7.1.9

الكثیر من الصراعات والقلق تنشأ إذا كان التلمیذ یعیش أن )21- 20، ص ص 2000(ذكر الشربیني 
في أسرة مختلطة مع زوج وأم أو زوجة األب أو زوج األخت، وغالبا ما یكون التلمیذ في األسرة الكبیرة 

یسبب بالقبول واالحترام الذي یجب أن یحضا به، وبسبب ذلك ینتابه الشعور بأّنه غیر مرغوب فیه، مما 
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له من التوتر والقلق النفسي والتي مع مرور الوقت یتعرض التلمیذ لحالة من الضغوط النفسیة والتي 
تعرقل مسیرته الدراسیة وتشیر الدالئل والقرائن إلى أّن التالمیذ الذین یعیشون في ظّل هذا النوع من األسر 

یهم استجابات سلوكیة غیر مرغوب یزداد لدیهم الشعور بالقلق واالكتئاب والضغوط فضال عن ظهور لد
فیها، وال تحضا بالقبول االجتماعي وذلك نتیجة لشعوره بعدم األمن وافتقاد الحب واالهتمام والرعایة من 

طرف أفراد األسرة وكأنه غریب عنها.
الطالق واالنفصال:-8.1.9

ط النفسیة لدى مصدرا رئیسیا للضغو یمثلطالق الوالدینأن )20، ص 2004(عبد الرزاق أوضح
األبناء بصفة عاملة والتلمیذ بصفة خاصة، فال شّك أّن التالمیذ الذین یعیشون في أسرة متماسكة تتكّون 
لدیهم خبرات حیاتیة إیجابیة، على العكس من التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر غیر متماسكة یسودها 

ا فهم یعانون كثیرا من األعراض المرتبطة الجدال والمشاحنات والخصومات المستمّرة بین الوالدین، ولهذ
بالضغوط النفسیة، وغالبا یدركون البیئة المدرسیة على أّنها ضاغطة ومهددة لهم.

فالطالق یجعل الحیاة األسریة غیر مستقرة وضاغطة على التلمیذ ویجعله غیر قادر على مواجهة 
سیة التي یسودها القلق والتوتر والصراع متطلبات الحیاة وأحداثها، كما یؤثر ذلك سلبا على حیاته النف

النفسي والتي تولد بدورها الضغط النفسي، وتظهر أعراض ذلك في فقدان الثقة بالنفس واالكتئاب والغضب 
والعدوان وانخفاض تقدیر الذات والصعوبة في التفاعل االجتماعي مع اآلخرین، كما یعانون أیضا من 

ضعف التحصیل الدراسي واضطراب العالقة مع المدرسین صعوبات في األداء المدرسي، تتمثل في
واألقران، وأكثر من ذلك قد یتورط التالمیذ في عالم تعاطي وتناول المخدرات، وكّل هذه األعراض تظهر 

بسبب و دائما عند التالمیذ الذین ینتمون إلى أسر مفّككة، وذلك مقارنة بالذین یعیشون في أسر متماسكة.
الطالق یجد التلمیذ نفسه محروما من رعایة أحد الوالدین، ومن ثّم یكونون عرضة لإلحباط والحرمان 
العاطفي، وهذا یجعلهم مهیئین لالنحرافات السلوكیة، ففي حدوث الطالق بین الوالدین عامة یكونون أقل 

تلمیذ الذي ینزعج من توتر تفاعال مع أبنائهم وأقل اندماجا معهم، وهذا یمكن أن یشكل ضغطا على ال
العالقات مع والدیه، ألّن على إثر ذلك یتكّون تصور لدیه قائما على فكرة الرفض والنبذ من طرف 
الوالدین، كما أّن انخفاض مشاركة واندماج الوالدین في التعرف على مشاكل األبناء یؤدي أیضا إلى 

ع العلم أّن التلمیذ یكون في حاجة ماسة إلیها التقلیل من المساندة االجتماعیة الصادرة منها نحوه، م
إضافة إلى هذا فإّن لمساعدته على مواجهة التحدیات والمشاكل األخرى التي تعترضهم خالل فترة نمّوهم.

طالق الوالدین یزید من إمكانیة أن یعاني األبناء كثیرا من الصراعات مثل وقوع المراهق في صراع وهو 



الضغط النفسيالفصل الثاني

67

یعیش مع أّي منهما فالتوترات التي تحدث في عالقات المراهقین بآبائهم تؤثر في أن یختار األب أو األم ل
زیادة عدد من الضواغط التي قد یتعرضون لها في الحیاة االجتماعیة.

أعضاء األسرة:دمرض أح-9.1.9
تعّرض أحد أعضاء األسرة لمرض مزمن مثل السرطان یمثل ) أن 188، ص 2006یرى حسین (

على األبناء وذلك إذ لم یتعاون أعضاء األسرة معا للتغلب على هذه األزمة، فإّنهم یشعرون ضغطا كبیرا 
باإلحباط والحزن الشدید والخوف والغضب، وربما قد یؤدي ذلك إلى جعل األسرة تعاني من اضطرابات 

قین ویمثل مادیة ناشئة عن توقف أو نقص الدخل وزیادة النفقات، وهذا ینعكس سلبا على األبناء المراه
یهم.ضغطا رئیسیا عل

غیاب األب لفترة طویلة للعمل بالخارج:-10.1.9
-Lebrun, 2005, P.P 90( أشار لوبرون  األسرة هي بمثابة البیئة القادرة على إشباع إلى أن )91

أصبح الحاجات البیولوجیة والنفسیة لدى األبناء، ولكن نتیجة للظروف والتغیرات التي تطرأ على المجتمع
بعض اآلباء یعتقدون أّن الحصول على المال هو كّل شيء، ولهذا صار المال هو جعل اهتماماتهم، 
وأصبح هدفهم هو توفیر األمن المادي لألبناء دون مراعاة للحاجات النفسیة واالنفعالیة واالجتماعیة لدیهم، 

ي إشباع الحاجات النفسیة لألبناء والحقیقة أّنه إذا كان الحصول على المال یعّد شیئا هاما وضروریة ف
كالحاجة إلى الحب والدفء واالهتمام والرعایة.

إضافة إلى هذا فاألسرة التي یغیب فیها اآلباء لفترة طویلة تشهد حدوث صراع في األدوار وینشأ هذا 
قع تلك الصراع من التباین بین التوقعات الثقافیة واالجتماعیة المترتبة بأدوار أعضاء األسرة وبین وا

األدوار بسبب غیاب األب، وهذا مما قد یؤدي إلى ظهور توترات بین أعضاء األسرة من جهة وبینهم 
وبین األم من جهة أخرى، ویبدو ذلك واضحا في عدم اإلذعان والرفض والتمرد ضّد األم أو رفض 

م تعمل األسرة معا السلطة األبویة التي صارت األم تمثلها مع هذا الوضع األسري الجدید، ولهذا إذا ل
للتوافق مع هذه الظروف وتتلقى المساندة االجتماعیة واالنفعالیة والمعلوماتیة من اآلخرین سواء من األهل 

فكلما یكون الوالدین دائمي الحضور في ي، وبالتالأو األصدقاء فإنها تكون عرضة للضغوط واالضطرابات
ألسریة أكثر فأكثر، وتكون العالقات االجتماعیة في البیت فإنه في الغالب یؤدي إلى توطید العالقات ا

األسرة یسودها االتصال والتواصل اإلیجابي، فیؤدي ذلك توافق التلمیذ أسریا، وبالتالي توافقه دراسیا، أما 
في حالة العكس فإّن ذلك ینعكس بالضرورة على مستوى الضغوط األسریة التي تأخذ منحاها التصاعدي 

ؤثر سلبا على حیاته الدراسیة.لدى التلمیذ والتي ت



الضغط النفسيالفصل الثاني

68

تعاطي أحد أفراد األسرة للمخدرات:-11.1.9
أّن تعاطي أحد أفراد األسرة للمخدرات یخلق بیئة ضاغطة، فوجود أب ) 188، ص 2006یرى حسین (

یتعاط المخدرات یزید من تعرض األبناء ألحداث الحیاة الضاغطة التي تحدث المشقة والضیق االنفعالي 
ولقد كشفت الدراسات أّن اآلباء المدمنین للكحولیات والمخدرات یعانون مستویات مرتفعة من القلق لدیهم، 

واالكتئاب ومعدالت مرتفعة من اضطرابات الهلع والمخاوف االجتماعیة، وعلى هذا فإّن وجود مراهق مع 
فحسب بل إّن اإلساءة أسرة تدمن المخدرات والكحولیات یمثل موقفا ضاغطا شدیدا بالنسبة له، ولیس هذا 

الجسمیة أو اللفظیة أو االنفعالیة التي یتعرض لها األبناء في األسرة وكذلك اإلساءة التي تتعرض لها األم 
على ید الزوج ویشاهدها األبناء، تشكل هي األخرى مصدرا هاما من مصادر الضغوط لدى األبناء، وهذا 

ت سارة وموجبة غالبا ما یكونون ناجحین في عالقتهم یعني أّن األبناء الذین عایشوا في طفولتهم خبرا
االجتماعیة ویحققون مستوى مالئم من التوافق النفسي واالجتماعي بخالف األبناء الذین تعرضوا لإلساءة 
وكانوا ضحایا لها أو شاهدوا إساءة معاملة أّمهاتهم جسمیا ونفسیا من قبل الوالد، فهم یعانون كثیرا من 

ت الضاغطة في حیاتهم.المشكالت والخبرا
الطفولة:مرحلةخبرات اإلساءة في-12.1.9
أّن األحداث الضاغطة والصدمة أوضحتالدراساتإلى أن بعض)20، ص 2000(أبو جادو أشار

التي یتعرض لها األبناء في األسرة مثل اإلساءة الجسمیة والنفسیة والجنسیة في الطفولة وغیرها من 
األحداث الضاغطة التي تعرضوا لها في تلك الفترة، تتفاعل مع أحداث الحیاة التي یتعرضون لها فیما بعد 

حداث الصدمیة المبكرة التي تعرض لها التلمیذ في طفولته في حیاتهم، ویعني ذلك وجود تفاعل بین األ
وبین أحداث الحیاة الضاغطة التي یتعرض لها في فترة المراهقة والرشد، وعلى هذا األساس فإّن األحداث 
الصدمیة المبكرة تمثل عامال هاما في قابلیة تعرض التلمیذ لألحداث الضاغطة والتأثر بها، ولذلك یكون 

).Landerman & al, 1991(مشقة والضغوط النفسیة، ویؤّكد على ذلك  لندمان  وآخرون الفرد عرضة لل

حیث یشیر إلى أّن الخبرات الصدمیة المبكرة التي یتعرض لها الفرد في طفولته تزید من قابلیته واستعداده 
لمثال الضغوط للتأثر بمعایشة أحداث الحیاة الضاغطة فیما بعد وزیادة المشقة النفسیة، فعلى سبیل ا

النفسیة التي تعرض لها األبناء في طفولتهم تزید من إمكانیة ظهور االكتئاب لدیهم في مرحلة الرشد مثلما 
یزید انفصال الوالدین أو الطالق اّلذي یحدث في األسرة من إمكانیة ظهور مشكالت وأعراض نفسیة لدى 

األبناء في مرحلة الرشد.
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:مدرسیةالعوامل ال-2.9
تقتصر رسالة المدرسة الیوم على حشو عقول التالمیذ بالمعلومات بل أصبحت مسؤولیة على نمو ال 

التالمیذ ورعایتهم نفسیا واجتماعیا، وبقدر ما تسعى المدرسة إلى تحقیق ذلك بقدر ما تزداد قدرة التلمیذ 
غوط لدى في اإلحساس بالضعلى التوافق معها، ولكن قد تشكل الظروف المدرسیة جزءا رئیسیا

وذلك عندما ال یستطیعون التغلب على التحدیات والصعوبات األكادیمیة واالجتماعیة التي الطالب،
تواجههم فیها، ومن العوامل المدرسیة التي تسبب في حدوث الضغوط لدى التلمیذ فیما یلي:

البیئة المادیة الفیزیقیة للمدرسة:-1.2.9
البیئة المادیة الفیزیقیة للمدرسة أو بیئیة حجرة الصف بما إّن ) 12- 11، ص ص 1987ذكر فهیم (

تشمل من مكونات مختلفة من المساحة والمرافق والمالعب ودورات المیاه وكذلك اإلضاءة والتهویة 
والمقاعد والتجهیزات والوسائل التعلیمیة تؤثر على عملیة التعلم وعلى سلوك التالمیذ ومشاعرهم، وعلى 

البیئة الفیزیقیة كما یبدو في سوء التهویة واإلضاءة والضوضاء المرتفعة والتلوث هذا فإّن سوء ظروف
والحرارة والبرودة ونقص المقاعد ودورات المیاه تشكل جمیعا أحداث ضاغطة على التالمیذ كما أّن زیادة 

یمیة في جو أعداد التالمیذ في نفس القسم ( االكتظاظ ) أیضا تحول دون ممارسة التالمیذ لألنشطة التعل
مناسب من الناحیة النفسیة وتفوق عملیة التعلم لدیهم، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تتسبب في 
انزعاج وضیق المعلم وجعل أدائه منخفضا مما یجعله یشعر بالضغط هو اآلخر، وهكذا كلما كانت حجرة 

ات الصحیة واالجتماعیة والترویجیة الدراسة ال تتوفر فیها اإلمكانیات التي تفي بحاجات التالمیذ من الخدم
فإنها تؤدي إلى شعورهم بالضغط النفسي.

:الوقت والجداول الجامدة-2.2.9
عدد الساعات التي یقضیها التلمیذ في المدرسة مصدرا یمثلالوقت) أن 187، ص 2000یرى شفیق (

ته واستثماره وتوظیفه في عملیة رئیسیا للضغوط حیث أّن وصول الیوم الدراسي في المدرسة إذا لم یتم إدار 
التعلم وممارسة األنشطة وٕاّال فیشعر التالمیذ بالملل والضیق في المدرسة ولهذا فیجب أن یستهلك الوقت 

بحیث ى اإلفصاح على مشاعرهم وأفكارهم،ویوظفه بشكل جید في عملیة التعلم، وبالتالي یساعد التلمیذ عل
نحو اآلخرین، ویساعدهم على التغلب على المواقف الضاغطة ینمي لدیهم مشاعر إیجابیا نحو أنفسهم 

التي تعترضهم.
وٕاّن الجداول المدرسیة الجامدة واحتوائها على المواد النظریة دون االهتمام بالجوانب العلمیة واألنشطة 

ذا التطبیقیة یؤدي بالتلمیذ إلى قضاء وقتهم جالسین على مقاعدهم، وبالتالي یشعرهم بالملل والتعب وه
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یعوق عملیة التعلم والتدریس وهذا ما یدفع التلمیذ إلى ترك المدرسة وهذا یعود إلى حدوث تشوش 
وغموض لمل یجب أن یفعله هؤالء التالمیذ وتظهر آثار ذلك في استجابة سلوكیة غیر مالئمة مثل كثرة 

ص في مهارات إدارة التغیب عن المدرسة وعدم التعاون بین التالمیذ وخصوصا التالمیذ الذین لدیهم نق
الوقت ولذلك فال بّد من ضرورة توزیع جداول التوقیت المدرسي وفقا لما یتناغم مع المواد الدراسیة بغرض 

نون من صعوبة في تجنب التلمیذ حالة التوتر والقلق والملل، والذي یتسبب في إرهاق التالمیذ وجعلهم یعا
التركیز والفهم.

صعوبة المواد الدراسیة:-3.2.9
) إلى أن بعض التالمیذ 193، ص 2006() وحسین 125، ص 1999(أشار كل من الداهري والكبیسي 

طریقته في المادة الدراسیة أو المدرس أو مواد دراسیة معینة بسبب وجود اتجاهات سلبیة نحو ینفرون من 
.تناولها وشرحها

ث الضغوط لعدد كبیر من الطالب، وذلك تعتبر الریاضیات والعلوم من المواد البارزة والتي یمكن أن تحدو 
مقارنة بغیرها من المواد الدراسیة األخرى، فالطالب الذین یكون لدیهم صعوبات في تحصیل هذه المواد 
وفي فهمها وحّل المسائل الریاضیة أو یكونون غیر قادرین على استدعاء وتطبیق المعدالت الفیزیائیة 

غط ولهذا تمثل الریاضیات بصفة خاصة مشكلة كبیرة للعدید من المالئمة یشعرون باإلحباط والقلق والض
الطالب، ولذلك ظهر مصطلح ما یعرف بقلق الریاضیات.

كثرة الواجبات المدرسیة:-4.2.9
على كبیراً تشكل ضغطاً مدرسیة أصبحت كثرة الواجبات الأن)Bernard, 2009, P 93( ذكر برنارد 

جعل الكثیر من التالمیذ یعتمدون على اآلباء ما ی،، وذلك لما تتطلبه من جهد ووقتواآلباء معاً المتعلمین
من االعتماد على متعلمفي أداء هذه الواجبات، وال سیما في المراحل األولى من التعلیم، ذلك یحرم ال

إّن ذلك وعندما تصبح هذه الواجبات أكبر من قدرات وٕامكانات التالمیذ، ف.نفسه ویضعف من الثقة لدیه
.یجعلهم عرضة لالضطرابات النفسیة والتي من بینها الشعور بالضغط النفسي

صعوبة المناهج الدراسیة وطرائق التدریس:-5.2.9
صعوبة في فهم المنهج الدراسي وعندما ال متعلمونعندما یجد ال) أنه 15، ص 2003أوضح الفتالوي (

تراعى المناهج الدراسیة مبدأ الفروق الفردیة بین التالمیذ في قدراتهم واستعداداتهم ومستویاتهم العقلیة فإّن 
آثار ذلك تنعكس على عملیة التعلم لدیهم وعلى سلوكهم، ومن ثّم یتكون لدیهم مفهوم سلبي على عن 

م إلى القیام بممارسة بعض السلوكیات المستهجنة والمرفوضة داخل الفصل الذات، وقد یدفع ذلك بعضه
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في قّلة لدى المتعلمینالدراسي وخارجه مثل سلوك العدوان والمشاغبة، ویمكن مالحظة اآلثار السلبیة 
.الغیاب المتكرر عن المدرسة وتدني مستوى تحصیلهم،اهتمامهم بالدراسة

قد تدفعهم إلى تالمیذاإللقاء والتلقین وما تسببه من ملل وضیق للق التدریس القائمة على ائإّن طر 
.في أحالم الیقظةو االنصراف عن التركیز وشرود الذهن 

أسلوب التقویم ونظام االمتحانات:-6.2.9
أسلوب التقویم ونظام االمتحانات وما یحیط بها من ظروف نفسیة ) أن 8، ص 2005رأى عثمان(

اء الطالب وسلوكهم یعّد من أهّم مصادر شعور التالمیذ بالضغوط النفسیة، فلقد واجتماعیة تؤثر على أد
أصبحت االمتحانات تمثل المعیار الوحید الذي یتّم به تقویم أداء التالمیذ، ولذلك یكون نظام التقویم هو 

اسة بمعنى المحك الذي یقیس القدرة على الحفظ واالستظهار وال یقیس كّل نشاط یقوم به التلمیذ في الدر 
أّنه یرّكز على قیاس الجانب المعرفي مع إهمال الجوانب األخرى في شخصیة التالمیذ ولقد أصبح الهدف 
األساسي في عملیة التقویم هو حصول التالمیذ على درجات عالیة، ولهذا أصبحت االمتحانات تمثل غایة 

میذ، كما أصبحت العملیة التقویمیة في حّد ذاتها بدال من أن تكون وسیلة لقیاس القدرات الفعلیة للتال
كسالح للتحكم في حیاة التالمیذ، حیث ال تعطي للتلمیذ الفرصة لیشترك في المدرسینقبلتستخدم من 

تقویم ذاته ونشاطه، بل هي مفروضة علیه، حیث صار إقبال التالمیذ على الدروس الخصوصیة أمرا 
ضروریا لكي یحصلوا على درجات عالیة تسمح لهم بالنجاح في االمتحانات، ألّنهم یعتقدون أّن مستقبلهم 

والمهني یتحدد بالدرجات التي یحصلون علیها في االمتحانات، وهذا ما جعل االمتحانات هاجسا الدراسي
جعلها تشكل ضغوط نفسیة على حیاتهم الدراسیة، وذلك لما ترتبط یتالحق التلمیذ طوال السنة الدراسیة ما 

به من خوف وقلق وما تسببه من ذعر من الرسوب فیها.
لتالمیذ:التنافس الشدید بین ا-7.2.9

الحقد إلى الرغبة في التفوق أو یؤديالتنافس الشدید بین التالمیذ) أن 103، ص 1995ذكر الجسماني (
ینطوي على اعتقادات سلبیة فإّن فلما یكون التنافس بین التالمیذ تنافساً الواحد.أو الغیرة بین تالمیذ القسم

سي أي أّن الضغوط قد تأتي من المبالغة في ذلك قد یجعلهم یشعرون باإلحباط والقلق والضغط النف
مع تنافس ، فعندما یدرك التلمیذ أّنه في التنافس الشریفالتنافس بین التالمیذ خصوصا لما یتجاوز حدود 

، فإنه یرى أّن ذلك یمثل تهدیداً التنافسرفاقه اآلخرین في المدرسة وأّنه غیر مستعبد یستجیب لمطالب هذ 
في تقدیر ذاته ویشعر بالقلق تدنيیعاني من سوففي ظل هذه الظروفهوبالتالي فإنّ ،لشخصیته

وتضعف ثقته بنفسه، ومن ثّم یؤدي ذلك إلى الشعور بالضغط النفسي.
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الفشل الدراسي للتالمیذ:-8.2.9
كبیر تأثیرالخبرات التي یتعرض لها التالمیذ في المدرسة لها ) أن 312، ص 2002(أوضح القاضي 

تلمیذ یشعر بانخفاض تقدیر فالفشل في المدرسة یجعل ال.یتهم وفي تحدید سلوكهمفي نمّو شخص
یؤدي بهم ذلك إلى القیام بسلوكیات غیر مرغوبة وغیر مقبولة اجتماعیا كالعدوان والعنف وبالتاليالذات،

المدرسي بكّل أشكاله، ولهذا یعتبر الفشل الدراسي من أحد األسباب الرئیسیة في اإلحساس بالضغوط 
لذات وهذا النفسیة لدى التالمیذ، حیث أّن تكرار خبرة الفشل الدراسي یؤدي إلى انخفاض مستوى تقدیر ا

بدوره یؤدي إلى زیادة مستوى الضغوط النفسیة لدیهم نتیجة لشعور التالمیذ في هذه الحالة بفقدان الثقة 
بالنفس وصعوبة تحقیق النجاح الدراسي.

سوء التوافق الدراسي وتوتر العالقات مع األقران والخوف من النبذ:-9.2.9
لتلمیذ مع رفاقه بسبب تدني مستواه اسوء توافق إلى أن) Develle, 2007, P97( أشار دوفیل 

االقتصادي أو الدراسي وعدم قدرته على مسایرتهم والتفاعل معهم، وكذلك الخوف من نبذ األقران له 
ّي دعم أو مساندة من أیكونون في عزلة اجتماعیة وال یلقون المتعلمینفبعض ًا.نفسیاً یسبب له ضغط

.ص المهارات االجتماعیة لدیهم، وٕاّما إلى االغتراب عن البیئة المدرسیةوهذا یعود إّما إلى نق،أقرانهم
سهلة للجوء إلى أعمال الشغب والعنف أقرانهم یصبحون أهدافاً قبلمنبوذین من الو ینمنعزلالالتالمیذ إن 

فریغ في المدرسة، وبالتالي یكونون ضحایا من قبل أقرانهم، وبالتالي یعتبر السبیل الوحید من طرفهم لت
.شحنة الضغوط النفسیة الناتجة عن سوء توافقهم دراسیاً 

وبینهممیذ بعضهم بعضا،نجد أّن العالقات اإلنسانیة اإلیجابیة بین التالهأن) 22، ص 2002وذكر كامل (
وبین المدرسین تساعدهم في تجنب العدید من األحداث الضاغطة، كما أّن مثل هذه العالقات مع األقران 

أن تحمیهم من الشعور بالیأس والعجز والخوف.
المناخ المدرسي غیر اآلمن:-10.2.9

من أسباب شعور التالمیذ هو المناخ المدرسي غیر اآلمن ) أن 233، ص 2003اعتبر الریماوي(
النبذ والرفض التي تسود جّو العالقات في المدرسة، بحیث إذا تسلوكیالضغوط النفسیة الناتجة عن با

كان الجو المدرسي یسوده الحب والدفء واالحترام والتقدیر المتبادل بین مختلف األطراف المتفاعلة فیه 
یعكس إیجابا على سلوك التلمیذ، سواء كان في مستوى تحصیله وصّحته النفسیة، حیث أّن التحصیل  

شكل كبیر بالمناخ المدرسي العام، فالمدارس التي یسودها مناخ من التوتر والخوف وعدم الدراسي یتأثر ب
األمن یؤدي إلى نفور التلمیذ من العملیة التعلیمیة من التسرب والهروب من المدرسة، والعالقات المتوترة 
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یذ، فاستخدام بین التالمیذ من جهة والمعلمین من جهة أخرى یسبب الشعور بالضغط النفسي لدى التالم
المعلم ألسالیب العقاب والقسوة مع التالمیذ داخل القسم، بالتالي یخلف وراءه آثار نفسیة سلبیة لدى 
التالمیذ والتي تتمثل في نقص دافعیة التعلم لدیهم وشعورهم بالیأس واالغتراب عن المدرسة، ویزداد 

أنماط سلوكیة غیر سویة، مثل التدخین یؤدي ذلك بالتلمیذ إلى القیام بممامستوى القلق واالكتئاب، 
واإلدمان واللجوء إلى سلوك العنف والعدوان على زمالئهم والمدرسین، كما ینعكس آثار ذلك بشكل واضح 

.وتحصیلهم الدراسيمتعلمینالأداءعلى 
أسلوب المعلم وتصرفاته وتوقعاته غیر الواقعیة تعّد مصدرا ) إلى أن76، ص 2006(وأشار دیاب 

ط النفسیة لدى التالمیذ وخاصة عندما تتوتر العالقة بینه وبین التالمیذ تؤدي بهم إلى الشعور بأّن للضغو 
البیئة المدرسیة مجال غیر آمن لهم، ویشكل بالضرورة مصدر تهدید والشعور بالخطر، ویؤدي إلى عدم 

توافقهم الدراسي الذي ارتیاحهم لوجودهم في المدرسة ویسبب لهم ذلك ضغوطا نفسیة حادة تؤثر سلبا على 
في اندماجهم دراسیا وتحقیق النتائج التحصیلیة الجدیدة.هاماً یعّد عامالً 

:االجتماعیةالعوامل -3.9
هناك اً نفسیاً إلى جانب العوامل األسریة التي تسبب للتالمیذ ضغطأنه) 162، ص 2005(یحيذكر 

اجتماعیة تتمثل في سلوك العنف السائد في المجتمع والذي یشاهده التلمیذ في الواقع وما تتحدث عوامل
ر في ذهن التلمیذ أّن العنف وسیلة مقبولة لحّل صوّ تالجرائد، التلفزة...) التي(اإلعالم عنه أیضا وسائل 

إّما أن یكونوا ضحایا العنف أو یقومون بممارسة السلوك العنیف ضّد متعلمینفإّن بعض الذال،المشكالت
وهي عوامل اآلخرین في المجتمع، حیث أّن الذي یشاهد أحداث عنیفة مثل االغتصاب واالنتحار والقتل

في ظهور اضطراب ضغوط ما بشكل كبیرتساهمضارة وخطرة على صحة الفرد النفسیة والعقلیة والتي 
تؤدي إلى شعور التالمیذ قد إضافة إلى العوامل االجتماعیة هناك عوامل أخرى . هبعد الصدمة لدی

.  بالضغط النفسي، وهي ظاهرة الطبقیة والتمییز بین التالمیذ على أساس لون البشرة أو الخلفیة العرقیة
:الشخصیةالعوامل -4.9

إلى جانب العوامل الخارجیة المتمثلة في عوامل أسریة، مدرسیة ) أنه 55، ص 1987یرى فهیم (
واجتماعیة هناك عوامل داخلیة والمتمثلة في عوامل شخصیة تؤدي إلى ظهور الضغوط لدى التالمیذ 

لتباین نمط في شّدتها تبعاً تتباینالمرتبطة بالمرحلة النمائیة التي یمرون بها، ولكن هذه الضغوط 
في االستجابة حسیاً الضعاففالتالمیذ ذو حساسیة مرتفعة یختلفون عن أقرانهم نات شخصیاتهم،ومكوّ 
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أّن فترة المراهقة تمثل فترة فللمثیرات في بیئتهم الطبیعیة واالجتماعیة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 
.سیةوانفعالیة وجنومعرفیةتوترات بالنسبة للتالمیذ المراهقین حیث تحدث خاللها تغیرات جسمیة

فالبلوغ مثال بوصفه أحد التغیرات الجسمیة یمثل تدفقا هائال من الطاقة الجنسیة، ومن ثّم فهو یمثل حدثاً 
للمراهق قد یخل بتوازنه مما یتعین على المراهق التكیف معه، وهذا قد یستهلك جزءا كبیرا من ضاغطاً 

المراهق لمواجهة المتطلبات الطاقة النفسیة التي توجد لدیه، ویبقى جزء ضئیل منها تحت تصرف
.والمواقف البیئیة

كما أّن هناك متغیرات فردیة أخرى تساهم في حدوث الضغوط لدى التالمیذ ویتمثل ذلك في انخفاض 
صورة الذات ونقص المهارات االجتماعیة والشعور بعدم الكفاءة ونقص المهارات المعرفیة لدیهم مثل نقص 

اعات ونقص مهارات الضبط، التالمیذ ذو تقدیر الذات المنخفض التدریب على حّل المشكالت والصر 
یتعرضون بسهولة للضغط حیث أّنهم یرون أنفسهم عاجزین وفاشلین كما أّنهم یرون الناس اآلخرین من 

حولهم یشكلون مصدر الخوف والقلق لدیهم.
لنفسیة للفرد في حیاته لها من خالل ما سبق ذكره نستنتج أّن لكّل مشكلة ولها مسبباتها، فلهذا فالضغوط ا

مسبباتها كما هي الضغوط النفسیة للتالمیذ في المدرسة لها مصادرها المسببة لهذه الضغوط تتعلق بالبیئة 
والظروف االجتماعیة التي یعیشها، وأیضا هناك عوامل إذا لم البیئة المدرسیة والشخصیة المتعلقة بالتلمیذ 

فیها تنعكس سلبا على التلمیذ سواء على كیفیة التحكموالتعرف على وكّل هذه العوامل إذا لم تتمكن لها 
صحته النفسیة أو الجسدیة أو المدرسیة أو األسریة أو االجتماعیة وخاصة على مستقبله الدراسي.

بالسلوك العدواني:في عالقته الضغط النفسي -10

نذكر ما یلي:العدوانيالسلوك و الضغط النفسي من الدراسات التي تناولت العالقة بین 

) التي أظهرت نتائجها أن السلوك العدواني لدى التالمیذ ذو عالقة 2015دراسة سناء الغندوري (و - 
.یداغوجیة الخاطئة لدى الُمّدرسینموجبة ودالة بالممارسات الب

السلوك ) التي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة دالة إحصائیًا بین 2014أسماء بن حلیلم (دراسة - 
).2014(بن حلیلم،العدواني واإلساءة اللفظیة واإلهمال لألم والسلوك العدواني لدى األطفال

) التي أظهرت نتائجها أن الغضب حالة وكسمة یعمل كمحّفز وكسب في 2013(حسینة یحیاويدراسة - 
.)2013،(یحیاويظهور السلوك العدواني لدى المراهقین
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) التي توصلت نتائجها إلى وجود ثالثة مجاالت من مجاالت 2013وزمالئه (دراسة عبد الناصر أحمد - 
البیئة المدرسیة لها قدرة تنبؤیة في المیل للسلوك العدواني وهي مجال عالقة المّدرس بالطالب، مجال 

.العالقات ما بین األقران ومجال التوجیه األكادیمي
إلى وجود عالقة بین ضغوط الوالدین والسلوك التي توصلت) Fitt & al.,2009(دراسة فیت وآخرین- 

.العدواني لدى األطفال، ووجود درجة عالیة من السلوك العدواني لدیهم

وجود عالقة دالة موجبة عند مستوى )2008(دراسة نظمي عودة أبو مصطفى ونجاح عواد السمیري - 
نظمي عودة أبو مصطفى العدواني(حداث الضاغطة والسلوك بین مجاالت كل من مقیاس األ)0.01(

).2008ونجاح عواد السمیري، 

عبد اهللا العدوان(وجود عالقة موجبة بین أبعاد الضغوط النفسیة و )2006(دراسة عبد اهللا جاد محمود - 
).2006جاد محمود، 

، 2005عبد الغني،العدائیة وأحداث الحیاة الضاغطة(وجود عالقة بین )2005(دراسة عبد الغني - 

).92ص

اإلدراك المرتفع لضغوط الزحام داخل السجن یرتبط بارتفاع ) Lawrence & Andrews)2004دراسة - 
مستوى العدوان لدیهم والذي یأخذ صورا مختلفة منها الكراهیة والحقد والعدائیة والسلوك العنیف ضد 

).(Lawrence & Andrews, 2004اآلخرین مثل الضرب وٕالحاق الضرر بالسجناء اآلخرین

وجود عالقة معنویة بین أحداث الحیاة الضاغطة واالضطرابات النفسیة.)2002(دراسة رباب أبو اللیل - 
).2002(رباب أبو اللیل، 

هناك عالقة ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیا بین الضغوط النفسیة والسلوك )2002(دراسة ابراهیم ربیع- 
).8، ص2012العدواني لدى ناشئي كرة القدم بمحافظة ألمانیا(عن قیصر محمد، 

االجتماعیةأكدت النتائج على وجود عالقة بین الضغوط النفسیة و )NOGUERA.P.A,1996(دراسة - 
و الدراسیة(عن عبد اهللا محمد النیرب االجتماعیةالتي تجبر األبناء على ممارسة السلوك العنف في البیئة 

). 88،ص2008،
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التي هدفت إلى معرفة أثر الضغوط والتنشئة االجتماعیة داخل األسرة على اللجوء ) 1988(دراسة ویلر- 
بیئي وأثبتت وجود تأثیر للضغوط على السلوك إلى العدوان كنوع من االحتجاج على النظام المدرسي وال

). 931، ص2010ابراهیم اسماعیل، لایرالعدواني للمراهقین(عن 

وجود عالقة بین العدائیة وأحداث الحیاة Lonigan & Shannon) 1988( دراسة لونیكن وشانون - 
).234، ص2013الضاغطة (عن أحمد لطیف جاسم، 

: الذكور واإلناثوالفروق بین الضغط النفسي-11
من المشكالت التي واجهها البحث الحالي في تعدالضغط النفسي إن الفروق بین الذكور واإلناث في

هذا المجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت هذه الفروق متناقضة ومازال الموضوع لم یحسم 
نالحظ،الضغط النفسي ومن استقراء البحوث والدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في بعد.

، بینما الفئة ذكور واإلناثبین الدالةوجود فئتین من الدراسات: الفئة األولى توصلت إلى وجود فروق
الثانیة لم تصل إلى وجود فروق دالة، وجاءت هذه الدراسات على النحو التالي: 

نتائجها عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في أسفرتوتشمل الدراسات التي الفئة األولى:-أ
وهي:الضغط النفسي 

األباءبینالنفسیةالضغوطمستويفيفروقهناك) 2017(دراسة راف اهللا بوشعرایة وآخرون - 
). 2،ص2017(راف اهللا بوشعرایة و آخرون ،األمهاتلصالحواألمهات

التخصصلمتغیروتبعاللعینتینالنفسیةالضغوطتساوت)2017(دراسة نسرین عبد هارون ناصر- 
نسرین عبد هارون (والنوعالتخصصلمتغیرتبعا)0.05(داللةمستوىندعاحصائیةداللةذاتوالنوع

)2017ناصر،
تعزىالنفسيالضغطفيداللةذاتفروقتوجد)2016(دراسة محمد بلقاسم ، حاج شتوان - 

).112،ص2016(محمد بلقاسم ، حاج شتوان ، اإلناثلصالح)الجنس(لمتغیر
مقیاسفيالعینةأفراددرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد)2016(دراسة عبد الحق لبوازدة- 

).2016س(عبد الحق لبوازدة،الجنلمتغیرتبعاالنفسیةالضغوط
(عن نبیل جبرین الّنفسّیةالّضغوطمستوىفيواإلناثالّذكوربینفروقتوجد )2015(دراسة الصمادي - 

)130،ص2017الجندي ، سمر حسین العمري ،
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في أكدت نتائجها عن )2014(دراسة مجدي جیوسي - 
مستوى الضغوطات عند مجال الضغوط االقتصادیة تعزى لمتغیر الجنس لصالح الذكور(مجدي جیوسي ، 

).69،ص2014

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الضغط النفسي تعزى لمتغیر )2014(سامي عبد القادر-
).2014د القادر، الجنس وذلك لصالح الذكور( سامي عب

(هیثم النفسي الضغطفيواإلناثالذكورمنكلبینفروقوجود)2014(وآخرونالنادرمحمدیثمه- 
).2014،وآخرونالنادرمحمد

لصالحالجنسلمتغیرتعزىالنفسيالتوترفيإحصائیةداللةذاتفروقوجود)2012(النجاردراسة- 

).91،ص2014(عن ضیاء یوسف حامد أبوعون ،اإلناث

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في مستوى )2011(دراسة تنهید عادل فاضل البیرقدار - 
الضغط النفسي تعزى لمتغیر الجنس لصالح الذكور أي أن مستوى الضغط النفسي لدى الطالب أعلى 

).2011،(البیرقدار منه لدى الطالبات
) وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة بین الطلبة 2011دراسة شایع عبد اهللا مجلي (- 

).2011وفقا لمتغیر الجنس لصالح الذكور( شایع عبد اهللا مجلي، 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث Ahern & Norris) 2011(دراسة أهیرس ونوریس - 

).2011( أهیرس ونوریس، في مستوى الضغوط النفسیة
منازلهمالمدمرةالطلبةلصالحالضغوطفيإحصائیادالةفروق) هناك2011(سخیلةأبوأحمدعفیفة- 

أحمدعفیفةالذكور(لدىمنهاأكثراإلناثلدىالنفسیةالضغوطأنأوضحتكما
).689،ص2011أبوسخیلة،

الجنسلمتغیروفقاً النفسیةالضغوطفيإحصائیةداللةذاتفروقوجود)2011(دراسة الضریبي- 
).302- 2011،298(الضریبي،الذكورلصالح

الضغوطمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودعنالدراسةنتائجكشفت)2010(دراسة حمدان- 

).93،ص2014عن ضیاء یوسف حامد أبوعون ،(اإلناثلصالحالنفسیة
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العربیةالبیئةفيالجامعةطلبةلدىالحیاةضغوطفيإحصائیاً دالةفروقوجود) 2008(دراسة وهبان- 
).20،ص2008اإلناث (وهبان ،لصالحإناث)/(ذكورالجنسلمتغیروفقاً الجزائر)-الیمن(
نفسي لمتغیر الجنس لصالح وجود فروق دالة إحصائیا في الضغط ال)2007(دراسة عریبات والخرابشة - 

).2007عربیات والحرابشة، الذكور(
أكثریكونواأنإلىیؤديالذكورمعالتسلطياألسلوبأنّ إلىأشارتالتي)2007(أبو سنینة دراسة- 

).76،ص2014اإلناث (عن بسمة الشریف،منالنفسیةللضغوطوعرضهعنفاً 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في )2006(حجارلدراسة نبیل كامل دخان وبشیر ابراهیم ا- 

ضغوط بیئة الجامعة، تعزى لمتغیر الجنس لصالح الذكور أي أن مستوى مستوى الضغوط النفسیة عدا
.)2006الحجاز، - (دخانالضغوط النفسیة ادى الطالب أعلى منه لدى الطالبات

وجود فروق بین الطلبة والطالبات في متغیر الضغوط النفسیة لصالح )2006(سة عماد حسنراد- 
).2006عماد حسن، الطالب (تكن أكثر شعورا فیها من الطالبات حیث 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استراتیجیات التعامل مع الضغوط لدى ) 2006(دراسة نادر الزیود - 
) .2006الطلبة تغزى إلى الجنس (نادر الزیود،

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الضغط النفسي لدى الطلبة ) 2005(دراسة محمد بوفاتح- 
) .2005متغیر الجنس (محمد بوفاتح،تعزى إلى

ن في الضغط النفسي لصالح وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسی)2005(دراسة كروم خمیسي - 
).2005كروم خمیسي، الذكور(

وجود فروق دات داللة إحصائیة بین طلبة في مستوى الضغوط النفسیة )2005(دراسة دخان والحجاز - 
).2005دخان والحجاز، الذكور(تبعا لمتغیر الجنس لصالح 

المدرسیةالضغوطفيواالناثالذكوربیناحصائیةداللهذاتفروقهناك)2004(دراسة القیسي- 
)22،ص2017نسرین عبد هارون ناصر،الذكور(عن لحلصا

أن هناك فروقا بین الطالب والطالبات بالجامعات الفلسطینیة في مهارات )2003(دراسة العلمي - 
) .2003التعامل مع الضغوط لصالح الطالب (العلمي،
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فروق في تقدیر الطلبة لمصادر الضغوط النفسیة تعزى لعامل الجنس( )2000(دراسة المطارنة - 
).2000المطارنة، 

في جامعة " كبیك " Danielle lecher & Michelle Dumontدراسة " دینال لكالرك ومیشال دیمونت " - 
بكندا هناك فروقا بین الذكور واإلناث المتوسطة في مهارات التعامل مع الضغوط لصالح الذكور .

دراسة عبد العباس مجید تایة الالمي (ب،س) وجود فروق ذات داللة إحصائیة وفقا لمتغیر الجنس - 
(عبد العباس مجید تایة الالمي، بدون سنة).لصالح الذكور

الذكور بین الضغط النفسي وتشمل الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق في الفئة الثانیة:- ب
وهي:واإلناث 

(لم تكن هناك فروق دالة بین الذكور واإلناث في مستوى اضطراب ألـ) 2013(دراسة أحمد جاسم- 
PTSD( ، جاسم)2013(.

درجةفيالجنسلمتغیرُتعزىإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)2011(دراسة صادق عبده حسن- 
البلدین(عن لطیفة ماجد محمود النعیمي وآخرون فيالجامعةطلبةلدىالنفسیةالضغوط

).479،ص2014،

الجنسلمتغیرتعزى0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)2010(دراسة وافي- 
).479،ص2014(عن لطیفة ماجد محمود النعیمي وآخرون ،إناث، ذكور

النفسیة (سید الضغوطفيالجنسینبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)2009(دراسة سید- 
)123،ص2009،
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في أبعاد المواقف الحیاتیة )2008(دراسة أنور حمودة البنا - 

.) 2008،الصحیة الضاغطة. ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث (البنا 

مصادرمجاالتفيالجنسینبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)2007(وآخرونغیثدراسة- 
).2007(غیث وآخرون،الضغط

معالتعاملأسالیبفيالجنسینبینفروقوجودعدم) Hant&Evans,2004دراسة هنت و إیفانز(- 
.)73،ص2012،خالد بن محمد بن عبد اهللا العبدليعن (الضغوط



الضغط النفسيالفصل الثاني

80

ولم تظهر فروق في تقدیر الطلبة بمصادر الضغوط النفسیة )2001(علي أحمد دراسة أنور البرعاوي-
.)2001،(البرعاويتعزى العامل الجنسي

على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع البحث، نالحظ أن مجموعة من بعد االطالع 
الضغط النفسي بین الذكور واإلناث ،تناول عدد منها عالقة الضغط في الفروق الدراسات التي تناولت

س عینة بین الجنسین في نفالنفسي بمتغیرات أخرى و كما تناولت عدد منها الفروق بین أفراد ال
وهذا ما یلتقي به البحث الحالي مع الدراسات في الجانب النظري من البحث ، األمر الذي أغنى المتغیر،

المعلومات النظریة للدراسة الحالیة ، إال أن البحث الحالي یختلف في تناوله لدراسة العالقة بین الضغط 
یذ السنة الثالثة ثانوي ، لم تجد و عالقة كل منهما بالسلوك العدواني لدى تالماالمتحانالنفسي وقلق 

الباحثة على أي دراسة تناولت تلك العالقة بین هذه المتغیرات لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.
فالدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین في الضغط النفسي بین األفراد من الجنسین جاءت نتائجها  

، ولعل هذا التناقض والتضارب الضغط النفسي الفروق في هذه مسألة لم تحسم بعدمتضاربة ومتناقضة و 
:ما یليفي النتائج قد یرجع إلى عوامل من أهمها

من دراسة ألخرى.الضغط النفسي اختالف األطر النظریة للباحثین في التعامل مع مفهوم - 
الذي التي أجریت بها هذه الدراسات واإلطار الحضاري والثقافيتباین طبیعة البیئات والمجتمعات- 

یمّیزها.
اختالف الفترة الزمنیة أو الحقبة التاریخیة التي تمت فیها هذه الدراسات. فالدراسات التي أجریت في فترة - 

ومتغیراتها التسعینات تختلف عن تلك التي أجریت في األلفیة الثالثة. فلكل فترة زمنیة ظروفها الثمانینات 
تمّیزها عن غیرها.دون شكالنفسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي

من هذه الدراسات السابقة في األمور التالیة:البحث الحاليوقد استفاد
.لضغط النفسيفي إثراء الفصل النظري المتعلق باباحثةساعدت الدراسات السابقة ال- 
ى أفراد عینة الدراسة مما مجموعة مقاییس هدفت قیاس الضغط النفسي لداختیار أداة المناسبة من - 

سهل مهمة الباحثة في اختیار المقیاس .ساعد و 
ٕاتباع المنهج العلمي المناسب للدراسة و هو المنهج الوصفي.اختیار و - 
في الجانبمن الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها باحثةاستفادت ال- 

، وربط نتائج الدراسة أخرىالفروق بین الذكور واإلناث في نفس المتغیر من جهة بالمیداني والمتعلقة 
والقیام بتفسیرها على مستوى عینة الدراسة الحالیة.الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة
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خالصة:
یمكن القول أّن الضغط النفسي ظاهرة طبیعیة ووظیفة مزدوجة فهي عبارة عن حالة نفسیة وانفعالیة 
وذاتیة واستجابة تكیفیة لمواقف ومتطلبات جّد متباینة. ویعّد تطرقنا لموضوعنا هذا والمتمثل في الضغط 

ثین والعلماء وكّل واحد راجع النفسي وبعد عرض لجزء من تعارفها من مختلف النواحي التي تناولها الباح
إلى اختالف وجهات نظره والمسلمات التي انطلق منها، حیث نجد أّن مفهوم الضغط النفسي رغم اختالف 
دراساته وطرق عالجه، فینظر إلیها على أّنها مثیر عند البعض واستجابة عند البعض اآلخر، وبینما 

د، وما نجده أیضا عند النظریات حیث تختلف في تفسیرها الوجهة الثالثة ترى أّنها تفاعل بین البیئة والفر 
للضغوط النفسیة وذلك باختالف مناهجها وطرقها، وقد تّم النظر إلیها بطرق متعددة ومنظورات مختلفة، 
وهذا راجع الختالف األطر النظریة والمسلمات التي انطلقت منها، إّال أّن هذه األطر الموقفیة المتباینة 

كامل الجهود المعینة على فهم أوسع للضغوط واستخالص مفهوم شامل لها على أساس تشكل نوعا من ت
أطر فسیولوجیة وسلوكیة واجتماعیة ومعرفیة أو نفسیة، وكما تتنوع الضغوط النفسیة فتصنف على ضغوط 
دائمة وأخرى مؤقتة وضغوط إیجابیة وأخرى سلبیة وتسبب هذه الضغوط جملة من اآلثار على جمیع 

.ات سواء النفسیة منها أو الجسمیة أو المعرفیة أو االنفعالیةالمستوی
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تمهید:
الجسمیة والنفسیة والعقلیة.ل القلق القاعدة األساسیة والمحور الدینامي في جمیع االضطراباتیشكّ 

ویعتبر القلق لّب وصمیم الصحة النفسیة، فهو أساس جمیع األمراض النفسیة، وهو أیضًا أساس جمیع 
األساس لكل االختالالت الشخصیة اإلنجازات اإلیجابیة في الحیاة، فهو باتفاق جمیع مدارس علم النفس 

واضطرابات السلوك ولكنه في الوقت ذاته الركیزة األولى لكل اإلنجازات البشریة.
الدراسة النظریة للقلق أوًّال من حیث تعریفه وعالقته ببعض المفاهیم النفسیة األخرى هذا الفصلویتضمن

تحان ثانیًا من تعریفه وتناوالته النظریة ومكّوناته وتناوالته النظریة المفسرة، والدراسة النظریة لقلق االم
ومظاهره ومصادره وأسبابه المختلفة وخالصة. 

:القلقأّوًال: 
تعریف القلق لغًة:-1

حال، ومن ، أي لم یستقر في مكان واحد أو لم یستقر علىقلقاً و قلق بأنه:" من لغةف القلقرّ عَ - 
أنس ومنتصر، (ویقال رجل مقالق وامرأة مقالق"، شدید القلق: قالقُ والمِ اضطرب وانزعج فهو قلق،

).756، ص 1972
، ص 2003، (الحفني"والترقبوالخوفواالنزعاج والوهنف القلق لغة بأّنه: "حالة من االضطراب عرّ و - 

497.(
: لم یستقر في مكان واحد وقلق لم یستمر على قلقاً من قلق،المعجم الوسیط إلى أّن القلق وأشار - 

).44، ص 2001فاید، (حال،وقلق اضطرب وانزعج فهو قلق
تعریف القلق اصطالحًا:-2

النفسیة:الداللة االصطالحیة للقلق انطالقًا من المعاجم والدوائر -1.2
إلى ) Anxiété(قلقحصر وكرب وهم، ویرجع أصل كلمة كلمة:"الموسوعة العالمیة القلق بأنهعّرفت -

)، بحیث كانت هذه الكلمة متداولة في القرن الثاني عشر المیالدي"Anxiétasاألصل الالتیني(
)Dictionnaire encyclopédique universel,1996,p61.(
القاموس المعجمي القلق بأنه: "إحساس بشر مرتقب وبانزعاج عمیق یكون مصاحبًا بأعراض وعّرف- 

جسمیة مثل صعوبة التنفس والتعرق...ویستثار هذا اإلحساس في أغلب األحیان خالل حاالت 
). Moigeon & al. ,1994,p82أووضعیات مختلفة"(
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" شعور بالخوف والخشیة من المستقبل دون موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي القلق بأنه:وعّرفت- 
).58، ص 2003سبب معین یدعو للخوف"(الحفني، 

"حالة انفعالیة تتمیز باإلحساس بالحیرة وعدم األمن واضطراب معجم علم النفس القلق بأنه:وعّرف- 
).Sillamy,1980,p19جسمي ونفسي وترقب خطر غیر محدد مع اإلحساس بعدم القدرة على مواجهته"(

) بأنه:" الحیرة القصوى أو الخوف غیر العقالني: إنه إحساسN.Sillamy,1992سیالمي(نوربرت عّرفهو - 
الدفاع عنىقادر علحاد باأللم العمیق المحدد بالشعور الغامض للخطر، مما یجعل الفرد الضعیف غیر 

).Sillamy,1992,p7نفسه"(
) غیر أن Angoisseإلى أن مفهوم القلق یكون في أغلب األحیان مرادف لمصطلح (سیالميأشارو - 

القلق یختلف عنه من حیث غیاب األعراض الفیزیولوجیة مثل: التعرق والشعور باالختناق وتزاید ضربات 
).Angoisse)".(Sillamy,1992,p24التي یكون وجودها واضحًا في حالة(القلب

) من أصل التیني Angoisse) و(Anxiétéإلى أن مصطلحي()Ferry,1982فیري(أشارو - 
) ویستعمالن في معظم األحیان بشكل مترادف لدى الباحثین، وأنهما Anger) و(Anxiétasلمصطلحي(

).Ferry,1982,pp10-12"(یختلفان من حیث وجود أو غیاب التغیرات الفیزیولوجیة المختلفة
یل النفسي القلق بأنه:" حالة انفعالیة غیر سارة ومستمرة لدى قاموس المصطلحات النفسیة والتحلعّرفو - 

).English & English,1958,p35الفرد وفیها یفقد الرغبة أو الدافع للهدف (
& English(كما یعَرفه أیضًا بأنه:" شعور بالتهدید من شيء مجهول دون أن یعرف الفرد ما یهدده"- 

English,1958,p35 .(
وحدد معجم علم النفس والطب النفسي مفهوم القلق بأنه:" شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب - 

).187، ص 1998وكارثة توشك أن تحدث"(جابر وكفافي، 
:العلماء والباحثینالداللة االصطالحیة للقلق انطالقًا من تعریفات -2.2

الفرد حین تغزو عقله خیاالت صادرة عنرد فعل یقوم به :" ) القلق بأنهJung,1916یونغ (عّرف- 
).262ص، 1969، عن الرفاعي"(الالشعور الجمعي

حالة تنشأ نتیجة التفاعل الدینامي بین الفرد والمجتمع، واإلنسان السّوي :) بأنهAdler,1922(أدلروعّرفه- 
المحیطین به(عن یتغلب على شعوره بالنقص عن طریق تقویة الروابط االجتماعیة التي تربطه باآلخرین 

).32، ص 2001عثمان، 
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لهحالة من الخوف الغامض الشدید الذي یمتلك اإلنسان ویسبب:" ) بأنهFreud,1939فروید (وعّرفه- 
).30ص، 1997، عن الكعبي"(كثیرًا من الكدر والضیق

الذات مكوناتخبرة تمر بها الذات طالما هي في حالة صراع مع : ") بأنهMowrer,1950مورر (عّرفهو - 
).31ص، 1997، عن الكعبي"(العلیا: الضمیر

حالة انفعالیة مؤقتة یشعر بها اإلنسان عند إدراكه لموقف :" ) بأنهSpielberger,1966سبیلبرجر (عّرفهو - 
،1992، جاللیهدد ذاته وینشط جهازه العصبي اإلرادي ویشعر بالتوتر، فیستعد لمواجهة هذا التهدید"(عن

).136-135ص ص
:" نوع من االنفعال المؤلم یكتسبه الفرد ویكونه خالل المواقف التي هبأن)Freudعّرفه فروید (و - 

یصادفها،فهو یختلف عن بقیة االنفعاالت غیر السارة كالشعور باإلحباط أو الغضب أو الغیرة لما یسببه 
الخالدي، عن ("ه بوضوحجسمیة داخلیة یحّس بها الفرد، وأخرى خارجیة تظهر على مالمحمن تغیرات

). 116،ص 0022
خبرة مؤلمة یعاني منها الفرد عندما یتعرض إلى ما یهدد أمنه :" ) بأنه2002أدیب الخالدي (عّرفهو - 

وحفاظه على سالمته وما یواجهه من مواقف تستثیر فیه الخوف، فتؤثر في مستوى أدائه وعالقاته
).262ص، 2002، باآلخرین (الخالدي

حالة انفعالیة تمتلك الخاصیة الذاتیة المجربة للخوف أو ألي :" ) بأنهGraziani,2003غرزیاني (عّرفهو - 
انفعال قریب منه. والقلق إحساس مزعج وسلبي وموجه نحو المستقبل مبالغ فیه أحیانًا بالنسبة للتهدید وله 

).Graziani,2003,p12"(أعراض جسدیة واضحة
سلبیة استجابة انفعالیة ومعرفیة تتمیز بالخوف من نتائج:" ) بأنه2004الكتاني (وتعَرفه فاطمة الشریف- 

).23ص، 2004، محتملة وشیكة الحدوث"(الشریف الكتاني
التصور الوجداني العاطفي للتردد والشك":" ) بأنهBraconnier,2004براكونییه (عّرفهو - 

Braconnier,2004,p21).(

بأّنه: "عدم االستقرار العام نتیجة للضغط النفسي الذي یقع على عاتق الفرد )2004عبد الفتاح(هفعرّ و - 
،2004(عبد الفتاح، "مما یسبب اضطرابات في سلوكه ویصاحبه مجموعة من األعراض النفسیة والجسمیة

).52ص 
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وتعتقد أّن : " استجابة انفعالیة موجهة إلى المكونات األساسیة الشخصیة، هأنب)Horney(هورنيوعّرفته- 
عن دانیا الشؤون البیئة التي یعیش فیها الفرد تسهم في تنشئة القلق لما بها من تعقیدات وتناقضات "(

).769، ص 2011، واألحمد
:" صراع بین میله إلى االستقرار وما یقابل به أحیانا من عدم القبول ) بأنهFrommفروم(وعّرفه- 

ما یضعه دائما أمام مواقف صراع في مصادر مقلقة في سبیل تحقیق النجاح الذي یطمح والرضا،وهذا
).93، ص 2011المزوغي، عن إلیه عبر مراحل نموه " (

الرابطة األمریكیة للطب النفسي القلق بأّنه:" الخشیة أو الخوف من شر أو خطر مرتقب أوالتوتر هفتعرّ و - 
رتیاح من توقع الخطر، ویمون مصدر القلق غیر معروف أو غیر أو االرتباك أو االضطراب أو عدم اال

).278، ص 2007، والصافيدبور عن (مفهوم إلى حّد كبیر"
نستنتج من التعریفات السابقة التي وردت في األدبیات النفسیة جملة من النقاط هي كاآلتي:

حادث نفسي طبیعي یعاني منه األفراد في فترات ومناسبات مختلفة من حیاتهمالقلق.
.القلق شيء نشعر به. إنه حالة نمر بها في الحاضر الذي نعیشه، ونحن نعانیها في شعورنا
.القلق شعور بالتهدید، وهو من هذه الناحیة مرتبط بإدراك الفرد للحالة التي تنطوي على التهدید
أن له وظیفتان: إنه یظهر في األولى منطلقًا لعملیات الدفاع، ویظهر في الثانیة یظهر القلق وك

دلیل فشلها ونتیجة انهیارها.
.یكون القلق مصحوبًا بمجموعة من اإلحساسات والتغیرات الفیزیولوجیة والجسمیة
قوا علىاختلف علماء النفس في تعریف القلق وتنوعت تفسیراتهم له، وعلى الرغم من ذلك، فقد اتف

أن القلق إشارة تنذر الفرد بوجود خطر یهدد ذاته، وأنه نقطة بدایة األمراض النفسیة.
عالقة القلق ببعض المفاهیم النفسیة األخرى:-3

یحاول البعض التفرقة بین الخوف والقلق مع معرفتهم التامة بأّنهما عادة ما یكونان وحدة ملتصقة، ولكن
یجد سیارة مسرعة في اتجاهه في وسط الطریق یختلف تماما عند شعوره شعور الفرد بالخوف عندما 

).134، ص 2003، (عكاشةبالخوف والقلق عندما یقابل الغرباء الذین ال یستریح لهم
في حین یختلف بعض الباحثین في العالقة بین القلق والخوف إذ یرى البعض أّن القلق والخوف مترادفان 

حثین یمیز بینهما حیث یرى أنصار الفریق الثاني أّنه لیس من المعروف إذا على حین أّن هناك بعض البا
كان القلق یمثل حالة عامة من الدفع المرتفع، أو حالة من الخوف المنتشر وبالتالي هناك اختالف في 

).30، ص 1987(عبد الخالق، وجهات النظر
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أّنه من الصعب التمییز بین القلق والخوف )109، ص 1998(الوارد في العنابي بعض الباحثینوذكر
في الحاالت كثیرة، وذلك بسبب أوجه الشبه بینهما، ویبدو الشبه في النقاط التالیة:

الفرد بوجود خطر یهدده.انالخوف والقلق یشعر - 
الخوف والقلق حالة انفعالیة تنطوي على التوتر والقلق.- 
لطاقة لحمایة نفسه.الفرد لبذل اانالخوف والقلق یحفز - 
التغیرات الجسمیة.منعدد ماالخوف والقلق یصاحبه- 

یجب التفریق بین المفهومین بناءأّنهالعنابياالختالف بین مفهومي القلق والخوف فیرى حیثأّما من 
:على بعض النواحي والزوایا وسوف نتطرق إلى بعض نقاط االختالف فهي على النحو التالي

:یزیولوجیةالناحیة الفمن -1.3
في یزیولوجیةتوجد فروق بین القلق والخوف من الناحیة الفإلى أنه )150، ص 1996اهللا، عبد(أشار 

الجوانب التالیة:
في القلق الشدید:-1.1.3

توتر في العضالت مع تحفز وعدم االستقرار وكثرة في الحركة.- 
زیادة في ضغط الدم وضربات القلب.- 
في الخوف الشدید:-2.1.3
ارتخاء العضالت مما یؤدي أحیانا إلى حالة إغماء.- 
نقص في ضغط الدم وضربات القلب.- 
من الناحیة السیكولوجیة:-2.3
في الجدول التالي الجوانب التي یتمیز فیها القلق عن الخوف:)327، ص 2005(الداهري لخص

).327، ص 2005، (الداهري: الفروق الجوهریة بین مفهومي القلق والخوف )1(جدول رقم
الخوف العاديالقلـــــــــــقوجه المقارنةأالرقم
یكون معروفایكون مجهوالالسبب والموضوع01
خارجيداخليالتهدید02
محددغامضالتعریف03
ال یوجد صراعموجودالصراع04
حادةمزمنةالمّدة الزمنیة05
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نوع مبررنوع غیر مبررالمبرر06
الجسد حساس ألي طارئالجسد حساس للحذرإحساس الجسد07

الخوف أمر نستنتج من خالل ما سبق ذكره من أوجه الشبه واالختالف بین القلق والخوف أنّ 
الطبیعیة، ویبقى كامن داخل فطري في اإلنسان ال یمكن التخلص منه تماما وهو مفید للفرد في حدوده 

الفرد ویظهر في مواقف الخطر، فالقلق في حدوده العادیة یظل مقبوال أّما إذا تطور وزاد فإّن زیادة مستواه 
تضر بصّحة الفرد ویعیق أداءه االجتماعي.

(من تصمیم الطالبة).عالقة القلق ببعض المفاهیم النفسیة )08شكل رقم (

عالقة القلق ببعض المفاهیم النفسیة

الناحیة السیكولوجیة منمن الناحیة الفیزیولوجیة 

في القلق 
الشدید

في الخوف 
لخوفاالقلقالشدید

توتر في العضالت مع تحفز 
وعدم االستقرار وكثرة في 

الحركة.

زیادة في ضغط الدم 
وضربات القلب.

ارتخاء العضالت مما 
یؤدي أحیانا إلى حالة 

إغماء.

نقص في ضغط الدم 
وضربات القلب.

معروفا مجھوال

داخلي 

غامض

ألي طارئ

مبرر

حادة 

ال یوجد صراع

محدد

خارجي 

موجود

مزمنة

غیر مبرر

للحذر
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النظریات المفسرة للقلق:التناوالت -4
المدارس النفسیة، وهذا فحول مفهوم القلق باختالوجهات النظر المختلفةلقد تعددت وتنوعت 

االختالف لیس نحو المفهوم ذاته، ولكن بالنسبة للرؤیة النظریة للقلق. 
مختلفة ووسائل متعددة لعرض فالعدید من النظریات التي تناولت ظاهرة القلق كل منها استخدم مستویات 

أفكاره وبناء نظریته، فنجد أن بعضًا من هذه النظریات أخذت الفرد باعتباره وحدة أساسیة للدراسة، بینما 
نجد البعض اآلخر یرفض أن یكون اإلنسان وحدة للتجریب والتحلیل، وهناك من رّكز على البناءات 

ة الظاهرة. ومن النظریات المفسرة للقلق نذكر ما یلي:الثقافیة واألخالقیة والقیم في اتجاهاتهم لدراس
:يالتحلیلاالتجاه النفسي -1.4

یعتبر أنصار التحلیل النفسي صدمة المیالد هي المصدر األول لمشاعر القلق لدى اإلنسان، فالولید 
من بیئة الرحم المشبعة الهادئة اآلمنة إلى البیئة الخارجیة، بكّل ما تحمله من مثیرات غامرة عندما ینتقل

تختلف كّل االختالفات عن البیئة المطمئنة التي اعتاد علیها، فإّنه یشعر بعجزه عن مواجهة هذا العالم 
أّن المكّون الرئیسي للقلق فیغمره ألول مّرة شعور بالقلق الهائل الذي یصبح النموذج األّول، ویعتبرون 

)155، ص 1996اهللا، (عبدمزیج من الخوف والقلق هوهذا،
في بدایة القرن العشرین بدأت الدراسة العلمیة للقلق، حیث بحث العلماء في عالقته باالضطراباتو 

النفسیة والعقلیة واالنحرافات السلوكیة، وبحثوا في العوامل التي تنمیه عند بعض الناس وال تنمیه عند 
).148، ص 1984، ومرسيالبعض اآلخر (عودة 

وفیما یلي نتطرق إلى بعض وجهات نظر رواد المدرسة التحلیلیة حول تفسیر القلق:
:فرویدتفسیر القلق عند -1.1.4

من أوائل من تحدثوا عن القلق، بل ویرى البعض أّن هذا )Sigmund Freud(فروید سیجموندیعتبر
استجابة انفعالیة أو خبرة انفعالیة مؤلمة هوالقلق عندفروید،في كتابات عندما شاعالمفهوم لم ینتشر إّال 

مستقل مثل یمّر بها الفرد وتصاحب باستثارة عدد من األجهزة الداخلیة التي تخضع للجهاز العصبي ال
).120، ص 1996عبد الغفار، التنفسي (عن القلب والجهاز 

فروید عّدة نظریات في القلق، ففي نظریته األولى رأى أّن القلق یتوّلد من كبت الخوف، فالذین وقد وضع
یعانون من الكبت الجنسي یشكون من القلق، والقلق ناتج عن تعرض الفرد لحالة الخطر، والمكون 

الخطر هو زیادة التنبیه واإلثارة، دون أن یكون للفرد القدرة على السیطرة على دوافعه األساسي لهذا
).48، ص 1998الزراد، عن الغریزیة التي تختلف باختالف مراحل النمو (
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القلق بنظریة لم یلبث أن عّدلها عندما اكتشف عیوبها، ففي نظریته األولى عن فروید تفسیروقد حاول
اعتقد أّن إحباط اإلشباع الجنسي یؤدي إلى أن تتحّول "باسم " نظریة تحّول الّلیبیدوالقلق والتي عرفت

الطاقة الّلیبیدیة المحیطة إلى القلق، فمن خالل عملیة ما یتحول التوتر المتراكم نتیجة غیاب اإلشباع إلى 
حالة قلق.

ل محتویات خاصة "بـالهو" إلى مشاعر أّما نظریة القلق الثانیة فقد لجأ إلیها فروید لحّل مشكلة كیفیة تحوّ 
یعانیها " األنا " فقد افتقر هذا التفسیر إلى مبرر منطقي، لذلك تبنى فروید التفسیر الخاص بوظیفة األنا 
الدفاعیة، حیث اعتبر أّن تهدید " الهو " بالكشف عن محتویتها في حیز " األنا " طلبا لإلشباع المباشر 

فإّن " األنا " تستخدم لذلكا " األنا " كصدمة تنبئ بقرب تفككها وانهیارها، هو بمثابة قفزة خطرة تتلقاه
استجابة القلق كي تستقر دفاعاتها لتحكم قبضتها أو تستعید سیطرتها على محتویات " الهو " الجامعة، 

الشخصیة ولذلك ال یعتبر القلق مرضا في حّد ذاته طالما أّنه ینجح في أداء وظیفته في الحفاظ على اّتزان 
أّما إذا .من خالل إجبار األنا على استعادة االّتزان المفقودة بین الضغوط " الهو" وقوى األنا الدفاعیة

تقاعس " األنا " عن االستجابة إلنذار القلق الغامر یكتسح األنا الضعیف مع تزاید ضغوط محتویات " 
فوزي، عن ولد المرض نفسي (الهو" ویظهر القلق في صورة أعراض مرضیة، عندئذ یصبح القلق م

).111، ص 2001
ویرى فروید أّن القلق عند الطفل یعود إلى غیاب الشخص المرغوب ثّم الطفل الصغیر الذي یرغب في 
أّمه، فإّنه یشعر بأّن هذا خطأ، فینشأ القلق من خالل اإلحساس بالذنب والخوف من أن یعاقب بسبب 

).Marson, 2004,P182(أفكار السیئة، ویتعرض لبتر عضوه الذكري

المیالد ي المصدر الذي یبعث القلق في نفس الفرد وأّنها تشمل على سلسلة من یعتبر فروید صدمةولذا 
المشاعر المؤلمة التي نتجت عن تغییر بیئة الطفل بسبب میالد وهي الصدمة التي نتجت عن انفصال 
الطفل عن أّمه واستقالله عنها، وهذه الصدمة وما یتولد عنها من مشاعر مؤلمة األساس األول الذي یمهد 

).187، ص 1997فهمي، (عن ظهور القلق في المستقبل ل
بین نوعین من القلق: القلق الموضوعي والقلق العصابي، حیث عّرف األّول 1936ولقد مّیز فروید عام 

بأنه رد فعل لخطر خارجي معروف، فمصدر الخطر للقلق الموضوعي یوجد في العالم الخارجي وهو 
).20، ص 2001عن عثمان،(خطر محدد 

مثل موقف االمتحان یحدث هذا النوع من القلق لدى األسویاء العادیین في مواقف االنتظار والتوقعو 
).84، ص 1999عن الداهري والعبیدي، (االنتقال إلى بیئة جدیدة أو مواجهة خطر حقیقي أو 
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وقد أطلق فروید في بعض مؤلفاته عددًا من األسماء على هذا النوع من القلق، فسماه بالقلق الواقعي 
)Real anxiety( أو القلق الحقیقي)True anxiety أو القلق السّوي ()Normal anxiety وذلك بسبب (

).274، ص 1969عن الرفاعي، (وجود إشارة قّویة في العالم الخارجي إلى وجود الخطر 
أما القلق العصابي فعّرفه بأنه رد فعل لخطر غریزي داخلي، وهو خوف غامض ال یستطیع الشخص أن 

).121، ص 1976عن عبد الغفار، (یشعر به أو یعرف سببه وهو غیر واضح في العملیات الشعوریة 
یونغ:تفسیر القلق عند -2.1.4

أّن القلق عبارة عن رّد فعل یقوم به الفرد )JungCarl Gustav,1916( غ یوناعتقد كارل غوستاف 
الجمعي، ففیه تختزن الخبرات الماضیة عن الالشعورحینما تغزو عقله قوى وخیاالت غیر معقولة صادرة 

المتراكمة عبر األجیال والتي مّرت باألسالف والعنصر البشري عامة، فالقلق هو خوف من سیطرة 
زالت باقیة فیه في حیاته على أسس معقولة منظمة وأّن ظهور الالشعور الجمعي غیر المعقولة التي ما

).22، ص 2001عثمان، (عن المادة غیر المعقولة من الالشعور الجمعي یعتبر تهدید الوجود 
فعل على أهمیة التفاعلي بین الطفل والوالدین أكثر من تأكیده على نمو الغرائز الجنسیة كما وأكد یونغ

).80ص ،1997الكعبي، عن(فروید
:أدلرتفسیر القلق عند -3.1.4
أن القلق یعود بشأنه إلى طفولة اإلنسان كأن یشعر الفرد )Alfred Adler,1932(أدلرألفرید ذكر

مفهوم القصور العضوي في بادئ األمر بأّنه بالقصور الذي ینتج عنه عدم الشعور باألمن، وقد حدد أدلر
قصور عضوي ثّم ذهب بعد ذلك وعّمم هذا القصور حتى شمل القصور بمعناه المعنوي 
واالجتماعي،فشعور الفرد بالقصور في نظر نفسه یزید من شعوره بعدم األمن ویرى  أدلر أّن المقصود 

تیجة لعدم استكمال نمّوه أو توقفه أو نقص بالقصور العضوي هو القصور في أحد أعضاء الجسم، إّما ن
كفایته التشریعیة أو الوظیفیة، ولقد استدّل  أدلر على أّنه هناك عالقة بین القصور العضوي والنمو 
النفسي وكذلك نوع التربیة التي یتلقاها الفرد في أسرته أثناء طفولته لها أثر كبیر في نشأة القلق عند الفرد 

).205، ص 1997فهمي، عن ( 
أدلر على فروید في تقدیره للعامل الجنسي، فیرى أّن الشعور بالنقص والقصور هو الدافع وقد عاب

األساسي عند اإلنسان، وأّن كفاح اإلنسان في سبیل تعویض هذا النقص هو العامل األكثر أهمیة في 
).401، ص1990، (عن كفافيتشكیل سلوكه 
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المرحلة األولى من طفولة الشخص خاصة إذا كّون فیها الشخص أّن سبب القلق یعود إلىذكر أدلروكما 
یبتلى عقلیاً أوعضویًا أو اجتماعیًا شعورا بالنقص الذي یؤدي بدوره إلى القلق وذلك سواء أكان ذلك نقصا

به الفرد، فالطفل یشعر بالنقص إذا ما قارن قدراته بقدرات الكبار من حوله، األمر الذي یجعله یقوم 
یفشل (جمل إلبعاد الشعور بالنقص وتحقیق األمن واالبتعاد عن القلق، وقد ینجح في ذلك أوبمحاوالت

).14، ص 1985اللیل، 
أّن الطفل الصغیر یشعر عادة بضعفه وعجزه ونقصه بالنسبة إلى أشقائه الكبار ووالده إلىأدلروأشار

ام الفرد بكثیر من المحاوالت للتغلب واألشخاص البالغین بصفة عامة، ویمهد هذا الشعور بالنقص إلى قی
على هذا الشعور ویتغلب اإلنسان السوي على شعوره بالنقص أو القلق بتقویة الروابط التي تربطه بالناس 
المحیطین به، وباإلنسانیة على وجه عام عن طریق العمل االجتماعي النافع ومحبة الناس وصدقاتهم 

بالقلق إذا حقق هذا االنتماء إلى اإلنسانیة، أّما الشخصیات ویستطیع اإلنسان أن یعیش بدون أن یشعر 
العصابیة فتقوم بمحاوالت تعویضیة عصابیة لغرض التخلص من الشعور بالنقص، وتهدف هذه 
المحاوالت إلى تحقیق األمن عن طریق التفوق والسیطرة على اآلخرین، ویالحظ من ذلك اهتمام " أدلر" 

).14، ص 1989(فروید، بالتفاعل بین الفرد والمجتمع
فروم:تفسیر القلق عند -4.1.4
على العالقات االجتماعیة وأثرها على حیاة الطفل فهو یرى )Erick Fromm, 1941( إریك فروم أكد

أّن الطفل یقضي فترة طویلة من الزمن معتمدا على والدیه ولكن باستمرار نموه یدرك أّن ذاته وحدة 
منفصلة وبهذا یزدد تحرره من القیود التي تربطه بوالدیه ویسمي فروم هذه العملیة بالتفرد، والطفل في 

تابه إحساس بالقلق والتوتر وذلك ألّن اتجاهه لالستقالل یهدد شعوره باألمن الذي نتیجة له عملیة التفرد ین
االعتماد على الوالدین كما یتطلب منه أن یواجه المجتمع المملوء بالمخاطر والصعوبات بمفرد دون تدخل 

).24، ص 1998الشربیني، عن اآلخرین یشعر حین ذاك بالعجز والقلق ( 
فروم إلى أّن الطفل قد یكون لدیه من اإلمكانیات والقدرات ما یتعارض مع رغبات المحیطین به وأشار
إمكانیاته لیصبحالذین قد یقابلون قدرات الطفل بعدم االستحسان وهذا ما یضطره إلى كبت الوالدین)(مثل

).23، ص 2001عثمان، (عن إظهارها فیما بعد عامال مثیرا للقلق لدیه 
:هورنيتفسیر القلق عند -5.1.4
ّأّن القلق یؤدي إلى الكبت، إّال فروید فيما جاء بهمع) HorneyKaren,1945(هورنيت كاریناتّفق

أنها اختلفت معه في نوعیة الرغبات المكبوتة، ونهبت إلى أّنها رغبات غذائیة تجاه الوالدین یكبتها الطفل 
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لخوفه من انتقادها منه خصوصا إذا أظهر هذه المشاعر، كذلك نتیجة لخوفه من أن یفقد حبهما، أو
الطفل بالعجز، وأشارت إلى أن كبت الطفل للعداوة یفقده القدرة على اختلفت معه في سبب شعور الفرد أو

الدفاع عن نفسه ویدفعه للخضوع، والطاقة في مواقف كأن یجب علیه الدفاع عن نفسه، فیشعر بالعجز 
(عن ّن سبب العجز هو شعور األنا بالضعف أمام رغبات الهو ومطالب األنا العلیا أعند فرویدبینما

).205، ص 2009صرداوي، 
هورني أّن سبب القلق یعود إلى أّن الفرد یكبت العداء تجاه والدیه، ذلك العداء الذي كّونه أثناء وذكرت

التنشئة االجتماعیة، حیث قد یتعرض أثناء ذلك إلى سوء التعامل من قبل والدیه مثال، وفي نفسه ال 
كما كبت دوافعه العدوانیة،یستطیع مواجهة ذلك لكونه ضعیفا ولكونه یحب والدیه ویعتمد علیهما، ومن ثّم ی

أّن الخطر المسبب للقلق قد یأتي من عوامل داخلیة وخارجیة أیضا وذلك حینما تشعر الزوجة هورنيترى 
).15-14، ص ص 1985اللیل، عن جمل (أّن خطر ما یهدد زوجها

ة أّن القلق مستنتج اجتماعي یسببه تعرض الطفل منذ صغره خالل كفاح النشأإلىهورنيوأشارت
االجتماعیة بخبرات من مشاعر العزلة والعجز في عالم عدائي، وترى هورني أّن القلق األساسي منشأ من 
الصداع الذي ینتج نتیجة اعتماد الطفل على والیه وبین رغبته في التحرر منهما، كما ترى أّن الشخص 

ى دور العوامل االجتماعیة السوي هو الذي یتالءم ویتكیف مع معاییر وتقالید المجتمع وهي تأكد ذلك عل
).235، ص 2002رضوان، عن (الهامة بما فیها تأثر على قیم وسلوك الفرد

سولیفان:تفسیر القلق عند -6.1.4
أّن شخصیة الطفل تتكّون من خالل )SullivanHarry Stack,1953( سولیفانهاري ستاك عتقد ا

مع البیئة المحیطة به، فتربیة الطفل وتعلیمه تؤدي إلى اكتسابه بعض العادات السلوكیة الدیناميالتفاعل 
التي یستعشها الوالدین والتي تشیر في نفس الطفل الرضا والطمأنینة، ویرى سولیفان أّن القلق هو حالة 

).22، ص 2001عثمان، عن مؤلمة للغایة تنشأ من معاناة عدم االستحسان في العالقات البینشخصیة ( 
ویبعده عن ناإلنسافالقلق البسیط یمكن أن یغیر .سولیفان أّن القلق بناء وهدام في الوقت نفسهوذكر

أّما القلق الشامل الكلي فإّنه یؤدي إلى اضطراب كامل في الشخصیة، ویجعل الشخص عاجز .الخطر
عتقد أّن نظام انظام الذات" و "لح فان مصطیسولاستخدمعن التفكیر السلیم أو القیام بأي عمل عقلي، وقد

الذات یتشكل في صورة فردیة بواسطة القلق الناجم عن عدم رضا اآلباء وموافقتهم وعن الطمأنینة الناجمة 
).23، ص 2001عثمان، (عن عن محّبة اآلباء ورضاهم 
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:االتجاه الوظیفي-2.4
من المساهمین البارزین في )Otto Rank(اعتبر بعض الباحثین أن العالم النفسي النمساوي أوتو رانك

حركة التحلیل النفسي. فعلى الرغم من أنه ظل لفترة طویلة من المخلصین لفروید، إّال أنه اختلف معه 
جود الالشعور كمنطقة اختالفات جوهریة حول طبیعة اإلنسان وأسلوب العالج، واختلف معه في حقیقة و 

مستقلة في التكوین النفسي لإلنسان، كما اختلف معه في تصور فروید لضعف اإلنسان وعجزه ككائن 
بین القلق والصدمات التي یواجهها الطفل أثناء مراحل عمره فقد ربط بین القلق أوتو رانكربطبیولوجي 

ن أّمه وخروجه من رحمها ثّم یأتي یعد وصدمة المیالد، ویسمى قلق االنفصال بمعنى انفصال الطفل ع
ذلك صدمة الفطام التي تنشأ عنها قلق الفطام، ثّم قلق االنفصال عن األسرة للذهاب إلى المدرسة وهكذا 
أوضح أوتورانك أّن اإلنسان ینتقل من قلق آلخر وأّن اإلنسان یعیش في حیاته متأرجحا بین قلق الحیاة 

ا فشل في تحقیق التوازن أثناء تأرجحه هذا فإّنه یدخل دائرة القلق وقلق الموت، ویرى أّن اإلنسان إذ
).132، ص 2000جبل، عن العصابي والمرضي (

االتجاه السلوكي:-3.4
من البیئة التي یعیش وسطها الفرد، وهذه وجهة نظر اً متعلمیكونأّن القلق إلىالسلوكيأشار االتجاه

همن ال یؤمنون بالدوافع الالشعوریة، فالقلق عندیمتباینة ومخافة لنظریة التحلیل النفسي، حیث أّن السلوكی
استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف معینة، ثّم تعمم االستجابة بعد ذلك، وبمعنى آخر 

تستثار بمثیرات لیس من شأنها أن تثیر هذه االستجابة، یعني أّن القلق هو استجابة هو استجابة خوف
خوف اشتراطیة متعلمة والفرد غیر واع بالمثیر الطبیعي األصلي لها، وعلیه فإّن النظریة السلوكیة ترى أّن 

إلتجاه النفسي التحلیلي ا

تفسیر 
القلق 
عند 
فروید 

تفسیر 
القلق 
عند 
یونغ

تفسیر 
القلق 
عند 

سولیفان

تفسیر 
القلق 
عند 
ھورني

تفسیر 
القلق 
عند 
فروم 

تفسیر 
القلق 
عند 
أدلر

(من تصمیم الطالبة).ًا اإلتجاه النفسي التحلیلي وفقالقلق ) مكّونات 09شكل رقم (
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العزة، القلق والخوف المرضي یمكن محوه ألّنه مكتسب ویكون ذلك عن طریق االشتراط الكالسیكي(
).80، ص 2004

االتجاه السلوكي القدیم:-1.1.4
واطسون:تفسیر القلق عند - 

لدى الطفل ألبرت خوفاً یكّونزعیم المدرسة السلوكیة أن )John Watson(نواطسو استطاع جون 
رؤیة نواطسو الذي كان یبلغ من العمر أحد عشر شهرا وكان قد تعود اللعب مع أحد حیوانات، ثّم شرط 

مفاجئ وبعد حدوث االشتراط أصبح الطفل هذا الحیوان بمثیر مخیف في أصله وهو سماع صوت عالٍ 
الطفل یخاف من الحیوان الذي كان یسّر لرؤیته من قبل، ویعتبر الحیوان في هذه التجربة بمثابة 

لها ولكنها ارتبطت الموضوعات المثیرة للقلق عند الراشدین مع أّنها كانت موضوعات محایدة في أص
إلى اإلنسان، لذا فالسلوكیون ال یؤمنون بالدوافع اإلشراطبموضوعات مثیرة للخوف، مع تعرض رابطة 

الالشعوریة وال یتصورون الدینامیات النفسیة والقوى الفاعلة في الشخصیة على صورة منظمات الهو " 
القلق في ضوء ا، بل أّنهم فسرو ونل التحلیلیكما فع"األنا األعلى"الغرائز " واالنا " الذات الواعیة  و

على استدعاء االشتراط الكالسیكي، وهو ارتباط مثیر جدید بالمثیر اآللي ویصبح هذا المثیر الجدید قادراً 
االستجابة الخاصة بالمثیر األصلي، وبذلك یكتسب المثیر المحاید صفة المثیر المخیف ویصبح قادراً 

، مع أّنه في طبیعته األصلیة ال یثیر مثل هذا الشعور، وعندما ینسى الفرد على استدعاء استجابة الخوف
هذه العالقة نجده یشعر بالخوف عندما یعرض له هذا الموضوع الذي یقوم بدور المثیر الشرطي، ولما 

عن كان هذا الموضوع ال یثیر بطبیعته الخوف فإّن الفرد یستشعر هذا الخوف المبهم الذي هو القلق (
).95-94، ص ص 2004علي، 

أن القلق یقوم بدور مزدوج، فهو من ناحیة یمثل حافزًا ومن ناحیة أخرى یعد وأشار واطسون وبافلوف
مصدر تعزیز، وذلك عن طریق خفض القلق وأن العقاب یؤدي إلى كف السلوك غیر المرغوب فیه، 
وبالتالي یتّولد القلق الذي یعد صفة سلبیة تؤدي إلى تعدیل السلوك، ولعل أهم ما أكده السلوكیون أن القلق 

). 24، ص 2001عن عثمان، (استجابة شرطیة مؤلمة تحدد مصدر القلق عند الفرد هو 
ومورر وشافر دراسة القلق وتفسیره وجاء على النحو السلوكي الجدید مع دوالرد ومیار وحاول التیار

التالي:
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االتجاه السلوكي الجدید:-2.1.4
دوالرد ومیلر:تفسیر القلق -

مفاهیمهما األساسیة في التعلم)Dollard & Neal MillerJohn,1950(میلرنیلدوالرد و طّبق جون 
على كیفیة اكتساب القلق والخوف، فهما اعتبرا الخوف دافعًا مكتسبًا أّي دافعًا ثانویًا مشتقًا من األلم.

فاإلنسان یتعلم .میلر أن القلق سلوك مكتسب من واقع عالقته العملي التعلم وأثره علیهاو دوالرد ذكر 
نظریتهما الشخصیة والعالج النفسي عرض الباحثانمخاوفه وقلقه عن طریق االرتباط بین المثیرات، وقد 

استفادا من مفهوم الدافع وأّكدا على الدور الذي یقوم به خفض الدافع في عملیة التعلیم والقلق ما هو وقد
ور في األداء والعكس صحیح، والقلق عندهما ما هو إّال إّال دافع عندما یزداد إلى حّد معّین یؤدي إلى تده

حالة غیر سارة یعمل الفرد على تجنبها، والقلق یعتبر دافعا مكتسبا أو قابال لالكتساب، ویحدث القلق 
- اإلقداماإلحجام أو صراع -نتیجة الصراع، والصراع قد یأخذ الكثیر من األشكال مثل صراع اإلقدام 

اإلحجام إّال أّن هذا الصراع یولد حالة من عدم االتزان تؤدي إلى القلق وال - جام، أو صراع اإلحاإلقدام
).25، ص 2001عثمان، (عن یكون هناك مفر من هذا الصراع المستمر حتى یعود االتزان مّرة أخرى 

مورر:تفسیر القلق عند -
ریب، جأخضع دراسة القلق للتل باحث أوّ )Orval Hobart Mowrer,1963(موررأورفال هوبارت إن
من أن یبني القلق على مصطلحات التحلیل النفسي، اعتبر القلق استجابة داخلیة تحرك سلوك الفرد وبدالً 

).5، ص 2004رضوان، عن في الموقف الذي یكرهه ویمكن أن تدرس دراسة معلمیة( 
إلى أّن القلق استجابة داخلیة تحرك سلوك الفرد من الموقف الذي یكرهه، ورد فعل شرطي لمنبه وأشار

مؤلم قد ال یكون المنبه من الداخل أو الخارج یصاحبه توتر وتنبیه ألجهزة الجسم لیستجیب الفرد بما
د في تفسیر القلق، یساعده على تخفیف هذا الشعور ویجنبه التنبیه المؤلم، وكذلك اختلف مورر مع  فروی

فبینما ذهب فروید إلى أّن االستعداد للقلق فطري ومضمونه مكتسب، ذهب  مورر إلى أّن القلق سلوك 
مكتسب وقال أّن القلق ال ینتج من األفعال التي لم یتجرأ الفرد على عملها، بل من األفعال التي ارتكبها 

ولذلك افترض  ، ا ولیس كبت الهو كما ذهب فرویدولم یرضى عنها، وهذا یعني أّن القلق كبت األنا العلی
مورر أّن إشباع الرغبات التي ال یرضى عنها األنا األعلى یثیر الشعور بالذنب والذي یؤدي بدوره إلى 
القلق، وذهب إلى الخطیئة وقمع األخالق هما أساس االضطرابات النفسیة حیث قال إّن تمسكنا باألخالق 

).26، ص1978مرسي، عن ( ئرنا نكون أصحاء نفسیاوالقیم وعملنا ما یرضي ضما
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شافر:تفسیر القلق عند- 
أّن القلق المرضي استجابة مكتسب قد تنتج عن القلق العادي ) Herbert Schaffer(شافر ذكر هربرت

ثّم تعمم هذه االستجابة بعد ذلك على مواقف أخرى مثال قد یتعرض الفرد منذ ومواقف معینةتحت ظروف
طفولته لمواقف یحدث فیها الخوف والتهدید نتیجة لعدم إشباع، ویترتب على ذلك مثیرات انفعالیة من 

).58، ص 1998الشربیني، عن (استقرار أهّمها عدم االرتیاح االنفعالي وما یصاحبه من توتر وعدم 
الجوانب التالیة:أّن القلق ناتج عن طریق)70، ص 2001الوارد في العسیوي(السلوكیونوأوضح

تعرض الفرد لمواقف وظروف معینة مثل تعرض الفرد لمواقف لیس فیها إشباع مثل التعرض لمواقف - 
االرتیاح خوف أو تهدید مع عدم التكیف الناجح فیترتب علیها اضطرابات انفعالیة ومن أهمها عدم 

االنفعالي والشعور بالتوتر.
الضعف العام في الجهاز العصبي والخطأ في التركیب العضوي من اختالل األوعیة الدمویة.- 
إسراف الوالدین في حمایة الطفل، فتكون النتیجة شعور الطفل بالخطر عندما یتعرضون للمواقف - 

.الخارجیة البعیدة عن مجال األسرة

لوكياإلتجاه الس

اإلتجاه السلوكي 
القدیم

اإلتجاه السلوكي 
الجدید

القلق عند 
واطسن 

القلق عند 
دوالر 
ومیلر

القلق عند 
مورر

القلق عتد 
شافر

(من تصمیم الطالبة).ًا لإلتجاه السلوكيوفقالقلق ) مكّونات 10شكل رقم (
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اإلنساني:االتجاه-4.4
لیس مجرد خبرة انفعالیة یمّر بها اإلنسان تحت ظروف خاصة كما تراه ا االتجاهالقلق حسب هذإن 

النظریة التحلیلیة، أو أّنه لیس مجرد استجابة یكتسبها أثناء عملیة التعلم كما تراه النظریة السلوكیة إّن 
ئن الحي الوحید الذي یشعر بالقلق ویعاني منه القلق هو جوهرة طبیعة النفس البشریة، فاإلنسان هو الكا

).112، ص 2001كخبرة یومیة مستمرة تبدأ ببدایة حیاته وتنتهي إّال مع آخر أنفاسه (فوزي، 
اإلنساني أّن القلق هو الخوف من المستقبل وما قد یحمله هذا المستقبل من االتجاهوكما یرى أصحاب 

فالقلق ینشأ مما یتوقع اإلنسان من أّنه قد یحدث، ولیس القلق .هأحداث قد تهدد اإلنسان أو تهدد إنسانیت
ناتجا عن ماضي الفرد، وّبین أصحاب هذا المذهب أّن اإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي یدرك أّن 
نهایته حتمیة، وأّن الموت قد یحدث في أّي لحظة، وأّن توقع الموت هو المثیر األساسي للقلق عند 

).113، ص 1998، نابي(العاإلنسان. 
على الموضوعات التي ترتبط تعلى خصوصیة اإلنسان بین الكائنات الحیة، ولذا ركز ا االتجاههذأكدو 

بهذه الخصوصیة، مثل اإلرادة والحریة والمسؤولیة واالبتكار والقیم، وترى أّن التحدي الرئیسي أمام اإلنسان 
ز عن الكائنات األخرى، وكفرد یختلف عن بقیة األفراد هو أن یحقق وجوده وذاته كإنسان، وكائن متمیّ 

).95، ص 2004(علي، 
أّن القلق في مضمونه هو الخوف )Rogersوروجرز () Maslow(ماسلومثلیرى أصحاب هذا االتجاهو 

من المستقبل، وما یحمله هذا المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان، وتنشأ ما ال یتوقع اإلنسان 
لیس القلق ناتجا عن ماضي الفرد فحسب، كما أّن اإلنسان هو الكائن الحي الوحید الذي یدرك حدوثه، و 

أّن نهایته حتمیة، وأّن الموت قد یحدث في أّي لحظة، وأّن توقع الموت هو المثیر األساسي للقلق عند 
).217ص، 2001عبد الهادي، عن اإلنسان(

القلق هو الخوف من المستقبل وما یحمله من أحداث قد أصحاب هذا االتجاه اإلنساني أّن ویرى أیضاً 
، وأّن اإلنسان الكائن الوحید الذي ماضي الفرداإلنسان أو تهدد إنسانیته، ولیس ناشئ من تهدد وجود

یدرك حتمیة نهایته وأنه معرض للموت في أّي لحظة، من هنا فإّن توقع فجائیة حدوث الموت هو المثیر 
).26، ص1996عبد الغفار، عن اإلنسان (األساسي للقلق عند 
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المعرفي:االتجاه-5.4
اعتبر بعض الباحثین أن االتجاه المعرفي هو مدخل عالجي مباشر استخدم فنیات معرفیة لمساعدة 
العمیل لتصحیح معتقداته الخاطئة والالعقالنیة، وتحویل هذه األفكار والمعتقدات التي یصحبها خلل 

).216، ص 2009عن صرداوي، (انفعالي وسلوكي إلى معتقدات یصحبها ضبط انفعالي وسلوكي 
استخدم االتجاه المعرفي " المنطق والحوار" في تعدیل األفكار الخاطئة لدى العمیل ومن ثم یمكن عالج 

).103، ص 1997مشكلة العمیل (عن الكعبي، 
تفسیر القلق عند الزاروس:-1.5.4

) مصطلح الذعر أو الهلع مصطلحًا مرادفًا للخوف والقلق Richard Lazarus,1981(استخدم الزاروس 
وأنه قریب المعنى من مصطلح الرعب. 

وأشار الزاروس إلى أن الفرد المصاب بقلق مرضي مهدد أكثر من غیره بالشعور بالنقص والعجز وعدم 
نتائجها أن القدرة. وقد اعتمد الباحث في تدعیم فكرته هذه على أعمال سبیلبرجر وزمالئه التي أكدت 

األفراد المصابین بقلق مرضي یواجهون تهدیدات تقدیر ذواتهم أكثر من غیرهم. وذكر الزاروس أن قلق 
In(الفرد یظهر في االنفعاالت التي یحدثها إدراك المرء لعدم تحقیق توقعات وأهداف حددها من قبل 

Graziani,2003,p16.(
) أن كل فرد یختلف عن اآلخر في تحدید وتقدیر 105، ص 1997(ورأى الزاروس الوارد في الكعبي 

حجم التهدید الذي یتعرض له وٕادراكه العقلي لهذا الجانب یؤدي دورًا وسیطًا في خبرة القلق. وقد مّیز 
الزاروس بین نوعین من التقدیر لتحدید التهدید وعالقته بخبرة القلق، أحدهما یتضمن المثیرات ونوعیتها 

والضاغطة، والمستوى الثاني یتضمن مجموعة معقدة من العملیات التقویمیة التي اإلیجابیة وغیر المتصلة
ترتبط بتقلیل هذا التهدید واستراتیجیات التعامل معه، واستجابة الفرد لهذه المواقف الضاغطة بالقلق 

أوغیرها من االستجابات االنفعالیة السالبة.
تفسیر القلق عند بك وزمالئه:-2.5.4

) أن هناك عالقة بین إدراك الفرد المریض للخطر ودرجة Beck & al.,1984(وزمالؤه لقد حدد بك
القلق، حیث الحظوا أن العملیات المعرفیة التي تدور حول معاناة المرضى باضطرابات القلق وهي تدور 
حول إدراكهم لموضوع الخطر نفسه، وعلى ذلك فإن اإلدراك للخطر قد یتضمن فهمًا خاطئًا أو تحریفًا 

ى مشكلة القلق نجد أن األفكار الخاطئة واإلدراك الخاطئ لدى العمیل تقود إلى للواقع، وبتطبیق ذلك عل
سلوك خاطئ.  
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أّن القلق الذي یشعر به الفرد یتطلب زیادة المنبهات لهذا أّي حركة أو صوت أوتغیراتبك وزمالؤهوذكر
في الوسط الذي یعیش فیه یتّم ترجمتها إلى أنواع من الخطر وبالتالي یكون الفرد أفكاره عن الخطر 
المتوقع ویكون تفكیره مشتتا ومشوها، ویرتبط تفكیره بمفهومه عن الخطر، وعالمات هذا الخطر أنه یفقد 

.)106، ص 1997(عن الكعبي، تحكمه اإلرادي في المنبهات الخارجیة، وبالتالي یزید القلق
تفسیر القلق عند إلیس:-3.5.4
.أّن المعتقدات أو األفكار الالعقالنیة یمكن أن تؤدي إلى إحداث القلقإلى)Ellis(إلیس أشار

فالفرد هو الذي یسبب لنفسه القلق ویتزاید لدیه عندما یعتقد ذلك الفرد أّنه یجب أن یكون على درجة كبیرة 
ذا أهمیة وذلك ما یسبب في إحداث والمنافسة حتى یمكن أن یعتبر شخصاً من الكفاءة واإلنجاز 

ن الرئیس لظاهرة القلق هو الجانب المعرفي الذي یشیر إلى أفكار أّن المكوّ ونعتبر المعرفیّ االقلق،لهذا 
).J .Boutonnier, 1945, P38( العمیل والصور الذهنیة ذات الطبیعة المهددة

تصمیم الطالبة).(مناإلتجاه المعرفي اً وفقالقلق ) مكّونات 11شكل رقم (

:الفیزیولوجياالتجاه-6.4
البیولوجیة التي تسهم الفیزیولوجیة وأّن البحوث التي رّكزت في مجال تحدید األسبابتجاهاالاهذأكد

في تفسیر القلق في اتجاهین هما اختبارات المقاومة البیولوجیة واألسباب الجینیة، وقد قام الباحثون بعمل 
بیولوجیا مثل ملح الصودیوم لألفراد فیزیولوجیًا واختبارات للمقاومة البیولوجیة حیث یقدم الباحث عامالً 

ال یعانون من نوبات الهلع، ووجد أّن الذین لدیهم حساسیة من الذین یعانون من نوبات الهلع وآخرین 
األمالح ینتج لدیهم مشاعر الرهبة والهلع والتوتر والقلق، والدراسات الجینیة تعتمد على النسبة المئویة 

).330، ص 2005لألفراد الذین لدیهم أقارب یشاركون نفس المرض( الداهري، 

اإلتجاه المعرفي

القلق عند إلیسالقلق عند الزاروس القلق عند بك و زمالئھ
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:األزمةتفسیر القلق وفقًا لنظریة -7.4
اتفق أصحاب نظریة األزمة على أن هناك مشكالت ذات طابع خاص تواجه اإلنسان في حیاته 
ویستجیب لها بالتوتر والقلق، وتشكل له ضغوطًا نفسیة أو جسمیة أو اجتماعیة وهي تمثل تهدیدًا لحیاته 

).2، ص 1991عن جوهر، (وتعجز إمكاناته العادیة أو المتاحة عن مواجهتها 
) فإن تفسیر القلق عند أصحاب نظریة األزمة یرتبط بنوع 103-102، ص ص 1997(عن الكعبي ونقالً 

األزمة واستجابة الفرد لها ویمكن تحدید ذلك كما یلي:
یخضع األنسان في مراحل عمره المختلفة لضغوط متنوعة سواء كانت داخلیة أو خارجیة یتأثر بها - 

لیل من تأثیرها وٕاشباع حاجاته وتحقیق التوازن وأداء مسؤولیات أدواره ویتفاعل معها ویحاول إزالتها أو التق
االجتماعیة بشكل مقبول، كما زیادة هذه الضغوط إلى إحداث اضطراب في توازن الفرد، وتصعب 

محاوالته الستعادة التوازن عند ارتفاع معدل التوتر حیث كلما زاد اختالل التوازن ارتفع معدل التوتر.
ان إلى كل ما هو متاح لدیه من مصادر وٕامكانات، ویبذل كل قواه الستعادة التوازن، فإذا یلجأ اإلنس- 

فشل في ذلك، فإن التوتر یتصاعد إلى أن یصل أقصاه، حیث یعیش الفرد مرحلة من االضطراب واختالل 
هر في التوازن وبذلك یدخل في مرحلة األزمة وتؤدي معایشته لهذا الموقف إلى مشاعر سلبیة قّویة تظ

صورة قلق أو اكتئاب أو یأس وفقدان األمل.
ینظر الفرد إلى موقف األزمة على أنه تهدید لوجوده والحتیاجاته األساسیة ومشاعره، حیث تضعف - 

العملیات الدفاعیة ویصبح الشخص أكثر استعدادًا لقبول التأثیر الخارجي.
ضي القریب أو البعید سواء ُحّلت أو ُتركت قد تؤدي األزمة إلى إثارة بعض المشكالت القدیمة من الما- 

بدون حل أو تم حّللها بشكل جزئي، ومن ثم یؤدي ذلك إلى زیادة كمیة القلق لدى الفرد.
إن لم ُتحل األزمة فقد تتحول إلى مشكلة، وتصبح معایشتها مصدرًا ثابتًا للقلق الدائم والمتواصل.- 

:قلق سمة لسبیلبرجر-تفسیر القلق وفقًا لنظریة قلق حالة-8.4
) عن وجود نوعین من مفاهیم Cattel & Scheier(كشفت األبحاث التحلیلیة العاملیة لكاتل وشاییر 

) ویعتبر هذان النوعان أكثر Trait anxiety() وقلق سمة State anxiety(القلق ُأطلقا علیهما قلق حالة 
).25، ص 2001ًا في التراث النفسیة (عن عثمان، أنواع القلق شیوع

) القلق مصطلحًا افتراضیًا یدل على حالة Charles Spielberger,1966(لقد اعتبر شارلز سبیلبرجر 
خاصة للجسم اإلنساني تمثل في أحاسیس ذاتیة مثل التوتر وتوقع الشر، وأن هذه األحاسیس تدرك بشكل 

).81، ص 2001عن حداد، (واٍع من قبل الفرد وهي مصحوبة باستثارة الجهاز العصبي 
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لزمن وذلك حسب نوع التنبیه داخلیًا كان أم وافترض سبیلبرجر أن درجة القلق تتمّیز بتغیرات عبر ا
ص ،2009خارجیًا وأن هناك فروق فردیة ثابتة في درجة القلق تمظهره في وضعیة معینة (عن صرداوي، 

220.(
بین القلق كحالة والقلق كسمة وحدد بصورة أساسیة أن هذه النظریة ركزت 1972ومّیز سبیلبرجر سنة 

ة للقلق كحالة عاطفیة عابرة والقلق كسمة مستمرة ولیست عارضة تتمّیز على التمییز بین العناصر الرئیس
).96، ص 1997بها خصائص الشخصیة كنمط (عن الكعبي، 

اتجاه نظريلكلّ القلق ظاهرة إنسانیة لها تأثیراتها في صحة الفرد النفسیة، وأن أنّ ما سبق نستنتج م
التحلیلي القلق إلى الصدمات التي یتعرض لنفسيتجاه اوجهة نظره حول تفسیر القلق حیث أرجعت اال

إلیها الفرد في مراحل نموه والتي تسمي القلق االنفصال وكذا شعور الفرد بالنقص الذي یدل على قلقه، في 
أّن القلق سلوك مكتسب تّم عن طریق تعلم خاطئ حدث من خالل الخبرات رأىالسلوكي تجاهحین أّن اال

رد في حیاته، أّما النظریة اإلنسانیة ترى أّن القلق ینشأ من خوف الفرد في الماضیة التي اكتسبها الف
التفكیر في المستقبل وخوفه من الموت ألّن الفرد یدرك حتمیة نهایته بینما المعرفیة ترجع القلق إلى 

یر أّن هذه األفكار ال تثاألفكار الالعقالنیة التي یكّونها الفرد في الموضوع حیث، حیث في الحقیقة
أما النظریة اإلسالمیة ترجع القلق إلى عدم الدرایة باألحكام الدینیة وقلة الوعي الجیني وهذا ما یؤدي القلق،

بیولوجیة مثل فیزیولوجیة ورجع القلق إلى عواملیوفهفیزیولوجياللالتجاهإلى القلق والتوتر، أّما بالنسبة 
الذین لدیهم حساسیة من األمالح لدیهم التوتر والهلع والقلق والرهبة، فالفرد عرضة فاألفراد.ملح الصودیوم

وجاء تفسیر القلق عند أصحاب نظریة للقلق وهذا ما یتعلق به سواء في ماضیه أو حاضره أو مستقبله.
قلق حالة األزمة أنه یرتبط بنوع األزمة واستجابة الفرد لها. ولقد ذكر سبیلبرجر نوعین من القلق وهما

وقلق سمة وحدد أن العناصر الرئیسة للقلق كحالة عاطفیة عابرة والقلق كسمة لیست عارضة بل هي 
مستمرة تتمّیز بها خصائص الشخصیة كنمط.

: قلق االمتحان:ثانیا
تعریف قلق االمتحان:-1

كمجال 1950سنة والدراسة نشأمجال البحثمتحان فيقلق االإلى أن )169، ص2003(زایدأشار
والتي جاءت على النحو التالي:قلق االمتحانتعریفاتهم حولنثیالباحقدموقداهتمام تربوي كبیر. 
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قلق االمتحان بأّنه:" حالة إحساس الفرد بانعدام )Mandler & Sarason, 1953(ف ماندلر و سراسن عرّ - 
الراحة النفسیة وتوقع حدوث العتاب ورغبة في الهروب من موقف االمتحان مع زیادة ردود األفعال 

).120، ص2002، عن الخالدي("الجسمیة
–كادیمي " نوع من القلق المرتبط بالتحصیل األبأّنه:) Linda Davidov,1976(دافیدوفوعّرفته لندا- 

تدور في ذهن التلمیذ أفكار الفشل یعتریه الرعب فیخاف من الرسوب حتى حیث- االمتحانبقرب موعد 
).499، ص 1976لوكان مستعدا لها وتكون ثقته بنفسه مضطربة وال یقوى على العمل " (دافیدوف، 

واالنفعال، یطلق " سمة شخصیة في موقف محدد یتكون من االنزعاج ) بأّنه:1980سبیلبرجر(هفعرّ و - 
علیه في بعض األحیان قلق التحصیل وهو نوع من قلق الحالة المرتبط بمواقف االمتحان، بحیث تثیر 
هذه المواقف في الفرد شعورا بالخوف والهم عند مواجهتها، وٕاذا زادت درجته لدى فرد ما أّدت إلى إعاقته 

).209، ص2001، ودانیالي الشوربجعن من أداء االمتحان وكانت استجابة غیر متزنة " (
" نوع من القلق المرتبط بمواقف االختبار،حیث بأّنه:)Culler & Holahan,1980(وهوالهانكلور هفعرّ و - 

، 2003زاید، عن م العظیم عند مواجه االختبارات"(تثیر هذه المواقف في الفرد شعور بالخوف اله
).169ص
ةالفیزیولوجیحالة خاصة من القلق العام تتمیز باستجابات الفرد بأّنه:")Sieber,1980(سیبر هفعرّ و - 

).89،ص 2001حداد، عن ( والسلوكیة التي تصاحب اهتمامه عند احتمال حدوث الفشل"
بأنه:" شعور غیر سار أو حالة انفعالیة تالومها مظاهر فسیولوجیة )Dusek,1980(دوسك هفعرّ و - 

).94، ص1991مرزوق، عن وسلوكیة معینة " (
أّن:" قلق االمتحان یمكن أن یكون له صدق المفهوم ب)Devito & kubis.1983(دیفیتو وكوبیس هفعرّ و - 

).229، ص 2009، (صرداويكحالة وسمة في نفس الوقت"
) بأنه: " نوع من القلق المرتبط بمواقف االختبار قد یوجد بدرجة مرتفعة 1987وعّرفه أحمد عبد الخالق(- 

فیؤثر في حسن أداء الفرد لالختبار، ویسمى حینئذ بالقلق الُمعّطل أو الُمعرقل، بینما یعتبر المستوى 
(عبد الخالق، "االختبار ویسمى بالقلق الُمّیسرالمعتدل منه أمرًا طبیعیًا، فال یؤثر كثیرًا في أداء الفرد أثناء 

).32، ص 1987
) بأّنه:" مشكلة نفسیة انفعالیة ذاتیة مؤقتة غیر ثابتة یمّر بها الطالب 1989عبد الرحیم بخیت(هفعرّ و - 

خالل فترة االمتحان تتمثل في الخوف من المجهول ومن الشيء غي المتوقع حدوثه، إضافة إلى الخوف 
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تؤثر فیه خبرات الطالب السابقة من مواقف مشابهة بتلك من عدم النجاح والشعور بعدم الكفاءة، كما 
).75، ص2011عطا اهللا، عن المواقف التي كانوا قد مروا بها قبل دخولهم المدرسة "(

) أّن:" الحالة االنفعالیة التي یخیرها التلمیذ في موقف االمتحان 1992محمود عطیة محمود (هفعرّ و - 
).207، ص2001حداد،عن «(ویمیة على أّنها مواقف تهدد شخصیته ترجع إلى إدراك المتعلم المواقف التق

بأّنه:" الحالة التي یصل إلیها التلمیذ نتیجة الزیادة في ) 2000زهران(محمد حامد عبد السالم هفعرّ و - 
).96، ص2000درجة االنزعاج واالنفعالیة من أداء االمتحان أو مواقف التقویم" (زهران، 

انفعال مكتسب، مركب من عّدة أبعاد هي: رهبة االمتحان، ارتباك وعّرفه زهران أیضًا بأنه: " - 
عن ("االمتحان،توتر أداء االمتحان، انزعاج االمتحان، نقص مهارات االمتحان واضطراب أخذ االمتحان

).272، ص2013الشایب، 
لم نتیجة الزیادة في درجة التوتر والخوف من ) بأّنه: " الحالة التي یصل إلیها المتع2002شعیب (هفعرّ و - 

أداء االمتحان، وما تصاحب هذه الحالة من اضطرابات في النواحي العاطفیة والمعرفیة والفسیولوجیة
).120، ص2002الخالدي، (عن "
المرور ) بأّنه:" حالة یمّر بها الطالب نتیجة الزیادة في درجة الخوف والتوتر أثناء 2005(الداهريهفعرّ و - 

، 2005، (الداهريبموقف االختبار وكذلك االضطرابات في النواحي االنفعالیة والمعرفیة والفسیولوجیة "
.)207ص
الشعور بالتهدید والتوتر في مواقف ) إلى أن سراسون عّرف قلق االمتحان بأنه: " 2006وأشار علیمات (- 

).239، ص2006علیمات، عن معینة لها عالقة باالمتحان "(
بأّنه:" الزیادة في درجة التوتر أو الخوف من أداء االختبار وما یصاحب ذلك )2010ته لبنى جدید(فعرّ و - 

).102، ص2010(جدید، من اضطراب في النواحي العاطفیة والمعرفیة والفسیولوجیة "
االمتحان بأّنه:" میل شخصي نحو االستجابة بالتوتر الناجم عن وضعیة ) 2011سمیر بوطمین(هفعرّ و - 

).113، ص2011(بوطمین، بالهموم السلبیة واألفكار والتصریحات المتمركزة حول الذات "
" الحالة النفسیة أو الظاهرة االنفعالیة أو التوتر الشامل التي تنتاب الفرد بأّنه:)2012سایحي (هفعرّ و - 

).75، ص2012ي، حینما یقف في موقف االمتحان حیث تكون قدراته موضع فحص وتقییم " (سایح
مجموعة من االستجابات السلوكیة والنفسیة والفسیولوجیة والمعرفیة :" بأّنه)2013ه عبد الفتاح(فعرّ و - 

(عبد یمي آخر یمثل تهدیدا مباشرا له "المرتبطة بشعور المتعلم بأّن موقف االختبار أو أي موقف تقی
).239، ص2013الفتاح، 
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حالة من عدم االتزان االنفعالي تالزم بأنه: "قلق االمتحانعّرفشاهین) أن 2014وأشار محمد علي(- 
أو بعده حیث یشعر الفرد بالتوتر وذلك بسبب مخاوف تنتابه تتعلق بالنجاح ءهالفرد قبل االمتحان أو أثنا

أو الفشل أو عدم الحصول على العالمة المرغوبة، ویترك القلق أثر على الجوانب النفسیة والعقلیة 
).186، ص2014یة للفرد "(محمد علي، والجسم

) إلى Wine,1971) وواین(Swin,1969)، سوین (Alpert & Haber,1960(لقد أشار كل من ألبرت وهابیر 
، وأن األفراد أّن قلق االمتحان یدّل على الفروقات الفردیة في المیل إلى القلق أثناء وضعیات االمتحان

ن بخصائص معینة أكثر من غیرهم والمتمثلة في استجابات الذین یستجیبون لضغط االمتحان یتمّیزو 
).229، ص 2009(عن صرداوي، انفعالیة تتمّیز بأحاسیس التوتر والخوف من شر مرتقب

وضعیة االمتحان) (بمواقف تقویمیة ما سبق أّن قلق االمتحان هو نوع من أنواع القلق المرتبطمنستنتج 
لتي تجعله متوترًا وخائفًا من الفشل واإلخفاق في االمتحان والدراسة التي تكون مهددة لشخصیة المتعلم، وا

عمومًا وقد تصحبها أعراض فیزیولوجیة مختلفة.
التناوالت النظریة المفّسرة لقلق االمتحان:-2

تعددت وتنوعت اآلراء النظریة المفسرة لقلق االمتحان وذلك باختالف الرؤیة النظریة تجاهه. 
فالنظریات التي تناولت موضوع قلق االمتحان ارتبطت بمجموعة من المنظورات التي عكست اتجاهات 
وتصورات أصحابها. وتحاول الدراسة الحالیة تقدیم عرضَا لبعض التناوالت النظریة المفّسرة للقلق في 

:المجال المدرسي والتي ارتبطت بمجموعة من األبحاث لبعض علماء النفس وهي كما یلي
ترى هذه النظریة أّن فلف االمتحان یقوم على أساس الدوافع المرتبطة باالمتحانات التي تقوم على حث 
واستثارة االستجابات المناسبة للموقف، حیث تؤدي إلى أداء مرتفع، ولهذا یقوم القلق كدافع ووظیفة استثارة 

تجابات المناسبة لموقف االمتحان.االس
فسیر قلق االمتحان:أبحاث سبنس وسبنس في ت-1.2

Janet(بدأت الدراسات حول قلق االمتحان بأعمال وأبحاث جانیت تایلور سبنس وكینیث سبنس 

Taylor Spence & Kenneth Spence,1950 وزمالئهما من جامعة أیوا األمریكیة ()Iowa university (
حول تأثیر القلق في عملیة التعلم. وقد اعتبر هؤالء الباحثون أن القلق دافعًا للتعلم. 

تعلمیة یشعر بالقلق، وأن هذا الشعور ینمي عنده الدافع للتعلم من - وافترضوا أن التلمیذ في مواقف تعلیمیة
) والتي اعتبرت Drive Theory(أجل تخفیض قلقه والتخلص منه. وهكذا ظهرت نظریة الدافع أو الحافز 
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، ص 2009عن صرداوي، (القلق دافعًا من الدوافع الهامة التي یساعد على اإلنجاز والنجاح والتفّوق 
231 .(

وتقوم نظریة الدافع أو الحافز على أساس أن الفرد أثناء قیامه بعمل أو نشاط أو تعلم یشعر بالقلق الذي 
).171، ص 2003عن زاید، (القلق یحفّزه على إنجاز هذا العمل حتى یهدأ شعوره ب

" أّن شعور التلمیذ بالقلق في االمتحان صفة حسنة وحافزوتبّین للباحثین في نظریتهما " القلق كدافع
تدفعه إلى تحسین أدائه، فیحصل على درجات مرتفعة، حیث نجد أّن هناك عّدة دراسات في عالقة القلق 

هذه النظریة، وأشارت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة بالتحصیل الدراسي في االمتحان في ضوء مفهوم
قبلبین القلق وأداء األعمال، أي كّلما زاد القلق زاد تحسن األداء، حیث یعود تفسیر هذه العالقة من 

في خفض الدافع وأشارت نتائج أخرى إلى وجود عالقة منحنیة بین )Hall(الباحثین في ضوء نظریة هل
متحان، أي كلما زاد القلق تحسن التحصیل إلى أن یصل القلق إلى مستوى معین القلق والتحصیل في اال

في عالقة الدافع )Hebb(بعده یضعف التحصیل بازدیاد القلق وفسر الباحثون هذه العالقة بنظریة هب
).160- 159، ص ص1982مرسي، عن باألداء، والتي تقول أّن المستوى األمثل للدافع هو الوسط (

:ماندلر وسراسن في تفسیر قلق االمتحانأبحاث -2.2
Yale(عارضت جماعة من علماء النفس بجامعة یال األمریكیة  university بزعامة جورج ماندلر (

وافترضت) نظریة القلق كدافع أو حافز،George Mandler & Seymour Sarason,1952وسیمور سراسن (
وجود عالقة منحنیة بین القلق والتحصیل الدراسي حیث كلما زاد القلق انخفض أداء وتحصیل الفرد. 
فالقلق في تصور هذین الباحثین ومالئهما عامل معرقل لألداء واإلنجاز أكثر من كونه عامًال مّیسرًا 

ومسّهًال.
) حول 1972سنة (سنا) وسر 1952(ماندل سنةالتي قام بها األبحاثیعود تأسیس هذه النظریة إلى و 

).175، ص1987الهواري والشناوي، عن (العوامل التي تسبب قلق االمتحان لدى التالمیذ
وزمالؤهما نموذجًا نظریًا أبرزوا فیه بعض مظاهر وضعیة االمتحان من حاالت وقدم ماندلر وسراسن

االستثارة واالستجابات الناتجة عنها، حیث قاموا بتصنیفها إلى نوعین من الدوافع:
) والتي تثیر استجابات مرتبطة بالمهمة وأدائها.Task Drives(دوافع المهمة - 
تثیر استجابات غیر مرتبطة بالمهمة والتي تظهر على شكل ) والتيAnxiety Drives(دوافع القلق - 

أحاسیس العجز وعدم التوافق وتوقع العقاب وفقدان االحترام والمكانة بین الغیر.
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وقد اعتبر سراسن وزمالؤه أن وضعیة االمتحان وضعیة تهدید للمتعلم، وأن قلق االمتحان یتمّیز بسلبیة 
والنجاح إذا ما قورن بالقلق العام، وأن هذا القلق یتزاید مع تقدم الفرد أكثر في التأثیر في األداء واإلنجاز

).235، ص 2009عن صرداوي، (في السن 
:أبحاث ألبرت وهابر في تفسیر قلق االمتحان-2.3

) Richard Alpert & Ralph Norman Haber,1960(استفاد ریتشارد ألبرت ورالف نورمان هابر 
من نظریة ماندلر وسراسن، بحیث قاما بعزل الجانب اإلیجابي من القلق - في بناء تصورهما النظري–

)، والجانب السلبي منه اسم القلق Facilitative anxiety(وأطلقا علیه اسم القلق الُمّیسر أو الُمسّهل 
Debilitativeالُمعرقل أو الُمعّطل ( anxiety.(

وقد عمد ألبرت وهابر إلى الفصل بین الجانبین اإلیجابي والسلبي للقلق بعدما كانت بنود المقیاس الذي 
وضعه سراسن ذات بعد واحد یقیس القلق الُمعرقل. بینما صمم ألبرت وهابر مقیاسًا یتشكل من بنود 

قیاس قلق التحصیل الدراسي" خاصة بالقلق الُمعرقل وبنود أخرى بالقلق الُمّیسر، وُعرف المقیاس باسم " م
وهو في نظر الباحثین أكثر تنبؤًا بالقلق الدراسي من المقیاس الذي وضعه سراسن ومن المقاییس األخرى 

).238، ص 2009التي تناولت القلق العام (عن صرداوي، 
ّیسر للقلق ویمكن القول مما سبق أن ألبرت وهابر قد جمعا بین نظریة القلق كدافع أو حافز في البعد المُ 

وبین نظریة ماندلر وسراسن في البعد الُمعرقل له، وأن التصور النظري للباحثین تجسد في تصمیم مقیاس 
قلق التحصیل الدراسي.

:أبحاث موریس ولیبرت في تفسیر قلق االمتحان-2.4
) تقنیة التحلیل Larry W. Morris & Robert M. Liebert,1967(استخدم الري موریس وروبرت لیبرت 

العاملي للتعّرف على األبعاد التي یتكّون منها قلق االمتحان، وذلك من خالل دراسة المقاییس الخاصة 
) وهي Worry(بهذا المتغیر، وتوصل الباحثان إلى أنه ذي بعدین أطلقا على البعد األّول اسم االنشغالیة 

) Emotionality(ان، وعلى البعد الثاني اسم االنفعالیة مكّونة معرفیة تبرز االهتمامات الفكریة أثناء االمتح
وهي االستجابة الفیزیولوجیة المصاحبة لها، والتي تظهر على شكل أعراض جسمیة مثل تقلص 
المعدة،وأن هذه النتیجة أكدت ما توصلت إلیه بعض الدراسات في كون التمركز حول الذات أو االنشغال 

).238، ص 2009عن صرداوي، (ة التي تستثیرها وضعیة االمتحان بالمهمة تمثل االستجابات األساسی
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:أبحاث واین في تفسیر قلق االمتحان-2.5
) من خالل أعمالها إلى أن األفراد المرتفعین في قلق االمتحان Melanie Wineتوصلت میالني وأین (

تقویم الذات، وأن األفراد یختلفون یستجیبون لظروف التقویم المتعلقة باالمتحان وذلك باجترار التخوف من 
في الكیفیة التي یطّورون بها أفكارهم في مواقف االمتحان وهذا باختالف مستوى القلق لدیهم.

وأشارت وأین إلى أن المتعلمین القلقین یكونون أكثر اهتمامًا بتخوفهم من أدائهم، وهذه األفكار الدخیلة 
ُتضّعف من تقدیر ذواتهم، وتتداخل مع قدراتهم لالنتباه والتركیز واالهتمام باألمور المرتبطة بالمهمة، كما 

عد منطقیة مختلفة، استرجاع ما تم تخزینه تمنعهم من استخدام بعض العملیات المعرفیة (مثل استعمال قوا
).239، ص 2009عن صرداوي، (في الذاكرة) التي ُتسّهل وتُّیسر األداء أثناء االمتحان 

) الذي اقترحته واین فإن القلق الذي یحدث أثناء االمتحانات Interference modelوحسب نموذج التداخل (
جاع واستخدام المعلومات التي یعرفها جّیدًا. فالمتعلمون قلق حالة) یتداخل مع قدرة المتعلم على استر (

القلقون غیر قادرین على تذكر واستعمال المعلومات التي یملكونها، وهذا راجع إلى فشلهم في تركیز 
انتباههم في المهمة والنشاط نظرًا للتداخل الذي یحدث لهم بسبب األفكار الدخیلة التي تدور حول خیبة 

).   172، ص 2003أملهم (عن زاید، 
) إلى أنه یمكن االستفادة من نموذج التداخل لواین في Kaplan & Stein,1984(وأشار كابالن وشتاین 

دراسة تأثیر قلق االمتحان القبلي في عادات االستذكار، بحیث أوضح الباحثان أنه یمكن أن یتداخل القلق 
الدراسیة جدیدة ومعقدة، فإن مقدار من القلق مع عملیة التعلم واالستذكار بصفة خاصة إذا كانت المادة

یمكن أن یكون ضروریًا لیجعل المتعلم یقوم باستذكار لساعات طویلة، لكن إذا وجد قلق كبیر جدًا فإنه 
یمكن للمتعلم أن یجد نفسه یقرأ نفس الصفحة مرارًا وتكرارًا دون القدرة على فهم المادة، وهذا ما یتفق مع 

).240، ص 2009عن صرداوي، ()Yerkes-Dodson Law,1908(ددسن - قانون یركس
أّن قلق أيّ ، أّن تأثیر قلق االمتحان على األداء یحدث أثناء موقف االمتحان ذاتهافترض نموذج وأین 

االمتحان یتداخل مع قدرة التلمیذ في االستذكار واسترجاع المعلومات التي سبق أن خّزنها في ذهنه من 
االمتحان.بمدى قدرته على توظیفها التوظیف السلیم أثناء فترة ذلك أساساً قبل ویرتبط

یتعامل مع القلق الذي )Lazarus & Delongs,1983(دولنجسالزاروس و أشار إلیهكما إن المتعلم 
.ینتابه من االمتحان من خالل قیامه بالتقدیر المعرفي السلبي یتداخل مع المهام المطلوبة ألداء االمتحان

رتبط بذات التلمیذ والمهام المطلوبة منه إنجازها في موضوع یإلى أّن التداخل هذان الباحثان توصل
).161، ص2001بدوي، عن(لدیه هو العامل الرئیس الذي یسبب قلق االمتحان و االمتحان
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د تداخل عّدة عوامل مثل درجة تعقّ نتیجةقلق االمتحان ینتج ) إلى أن 1987وأشار الهواري والشناوي(
المهام المطلوبة في االمتحان في ذهن التلمیذ، نقص تركیز التلمیذ أثناء االمتحان، والخوف من اإلخفاق 

هي عوامل ذاتیة تتداخل مع االستجابات الضروریة المرتبطة باالمتحان، بغرض تحقیق و في االمتحان 
). 175، ص1987(الهواري والشناوي، اإلنجاز الضروري للمهام لتحقیق النجاح في االمتحان

:أبحاث كولر وهوالهن في تفسیر قلق االمتحان-2.6
) نموذجًا نظریًا یفسر العالقة Ralph Culler & Charles Holahan,1980(قدم رالف كولر وشارلز هوالهن 

) أو نموذج عجز المهارات التعلیمیة Deficiency model(بین القلق واألداء ُعرف باسم نموذج العجز 
)The study-skills deficit model وتوصل الباحثان إلى أن هذا النموذج من خالل دراسة على طالب .(

جامعیین حیث طبقا مقیاس القلق العام علیهم في بدایة الفصل الدراسي بهدف تصنیفهم إلى مرتفعین 
ومنخفضین في القلق، وقد تبّین أن الذین تمّیزوا بدرجات عالیة في القلق كانت نتائجهم الدراسیة ضعیفة 

).240، ص 2009عن صرداوي، (فصل الدراسي في نهایة ال
:في تفسیر قلق االمتحاننظریة تجهیز المعلومات-2.7

وإلى أّن قصور التالمیذ ذو ) Benjamin, Mc Keachie & Lynn, 1987أشار بنیامین وماك كیشي ولین (
مراجعتها قبل االمتحان أو تنظیمها أو لالمتحانات یعود إلى مشكالت في تعلم المعلومات مرتفعالقلق ال

أّنهم یرجعون االنخفاض في التحصیل عند التالمیذ ذوي القلق أو استدعائها في موقف االمتحان ذاته، أيّ 
أو تنظیم المعلومات واستدعائها )Le codage(التشفیر ةالعالي في موقف االمتحان إلى قصور في عملی

في موقف االمتحان.
من نموذج تجهیز المعلومات في تفسیر اإلنجاز السیئ للتالمیذ أصحاب قوقام بنیامین وزمالؤه بالتحق

القلق العالي في االمتحان عن طریق استخدام أسلوب یقیس تنظیم مواد الدراسة للتالمیذ ذوي القلق العالي 
بطریقة مباشرة وفي موقف حقیقي في قاعة الدراسة.

ي االمتحان لدیهم قصور في تنظیم المواد أّن ذوي القلق العالي فبعض الدراساتبّینت نتائجو 
أّن هؤالء التالمیذ لیس لدیهم القدرة على تنظیم مفاهیم المواد ذوي القلق المنخفض، أيّ بالدراسیة،مقارنة 

حتى في المواقف غیر التعلیمیة، كما بّینت النتائج أیضا أّن التنظیم السیئ یرتبط باإلنجاز األكادیمي 
یعود إلى قلق االمتحانأحد أسباب هذا اإلنجاز السیئ عند التالمیذ العالین في الضعیف، ولهذا یبدو أنّ 

).157، ص 1992الطواب، عن (دراستها عادات دراسیة سیئة وقصور في تعلم وتنظیم المواد التي سبقت 
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قلق االمتحان) في المجال المدرسي مختلفة فیما (نستنتج مما تقدم أن التناوالت النظریة المتعلقة بالقلق 
بینها وذلك باختالف التصور النظري للعالقة بین القلق والتحصیل الدراسي. 

سبنس وسبنس أن القلق هو بمثابة الدافع أو الحافز للتعلم، في حین اعتبره ماندلر وسراسن  لقد اعتبر
مّیسرًا ومسّهًال.عامًال معرقًال لألداء واإلنجاز أكثر من كونه عامالً 

وجمع ألبرت وهابر بین نظریة القلق كدافع أو حافز في البعد الُمّیسر للقلق وبین نظریة ماندلر وسراسن 
في البعد الُمعرقل له، وأن التصور النظري للباحثین تجسد في تصمیم مقیاس قلق التحصیل الدراسي.

األّول یتمثل في بعد االنشغالیة وهي مكّونة وتوصل موریس ولیبرت إلى أن قلق االمتحان ذو بعدین: 
معرفیة تبرز االهتمامات الفكریة أثناء االمتحان، والثاني بعد االنفعالیة وهي االستجابة الفیزیولوجیة 

المصاحبة لها.
وأشار وأین إلى أن المتعلمین القلقین یكونون أكثر اهتمامًا بتخوفهم من أدائهم، وهذه األفكار الدخیلة 

من تقدیر ذواتهم، وتتداخل مع قدراتهم لالنتباه والتركیز واالهتمام باألمور المرتبطة بالمهمة، كما ُتضّعف
تمنعهم من استخدام بعض العملیات المعرفیة التي ُتسّهل وتُّیسر األداء أثناء االمتحان  واقترح واین نموذج 

) یتداخل مع قدرة المتعلم على قلق حالة(التداخل من حیث أن القلق الذي یحدث أثناء االمتحانات 
استرجاع واستخدام المعلومات التي یعرفها جّیدًا. 

وقدم كولر وهوالهن نموذجًا نظریًا یفسر العالقة بین القلق واألداء ُعرف باسم نموذج العجز أو نموذج 
كون نتائجهم عجز المهارات التعلیمیة. وتوصل الباحثان إلى أن الذین یتمّیزون بدرجات عالیة في القلق ت

الدراسیة ضعیفة في نهایة الفصل الدراسي.
لالمتحانات یعود إلى مرتفعالقلق الوأّن قصور التالمیذ ذو وتوصل بنیامین وماك كیشي ولین في دراستهم

مراجعتها قبل االمتحان أو استدعائها في موقف االمتحان أو تنظیمها أو مشكالت في تعلم المعلومات 
.ذاته
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(من تصمیم الطالبة).االمتحانقلق لنظریة التناوالت الاً وفقاالمتحانقلق ) مكّونات12شكل رقم (

نات قلق االمتحان:مكوّ -3
لقد أجریت دراسات عدیدة مثل: دراسة موریس ولیبرت وسبیلبرجر لتوضیح مكونات قلق االمتحان حیث 

عن مكونین هامین یتكون منهما قلق –باستخدامها التحلیل العاملي –أسفرت نتائج هذه الدراسات 
). 298ص ،1997شعیب عناالمتحان وهما: االضطراربیة أو االنشغالیة واالنفعالیة أوالعاطفیة (

).121، ص1998ن الفیزیولوجي (القریطي نات أخرى مثل المكوّ نین ظهرت مكوّ باإلضافة إلى هذین المكوّ 
:على النحو التالينات وتتمثل هذه المكوّ 

مكَون االضطرابیة أو االنشغالیة: -1.3
اهتمام أن هذا المكّون هو )121، ص 1998(والقریطي)12، ص 1988(بالطیّ الوارد في سبیلبرجرذكر 

في ویتمثل ، معرفي بالخوف من الفشل واالنشغال المعرفي(العقلي) حول نتائج اإلخفاق أو الرسوب
التأثیرات السلبیة لهذه المشاعر على مقدرة الشخص على اإلدراك السلیم للموقف االختباري والتفكیر 

االمتحانتناوالت النظریة لقلق ال

ابحاث 
سبنس 

وسبنس  
في تفسیر 

قلق 
االمتحان

أبحاث 
ماندلر 

وسراسن 
في تفسیر 

قلق 
االمتحان

أبحاث 
ألبرت 
وھابر

في تفسیر 
قلق 

اإلمتحان 

أبحاث 
موریس 
ولیبرت 

في تفسیر 
قلق 

االمتحان

أبحاث واین في تفسیر قلق 
اإلمتحان 

أبحاث كولر وھوالھن في تفسیر قلق 
االمتحان

االمتحاننظریة تجھیز المعلومات في تفسیر قلق 
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یغرقه االنشغال بالذات والشك في مقدرته على الموضوعي واالنتباه والتركیز والتذكر وحل المشكلة، ف
.األداء الجید والشعور بالعجز وعدم الكفاءة والتفكیر في عواقب الفشل مثل فقدان المكانة والتقدیر

مكَون االنفعالیة أو العاطفیة:  -2.3
ردود الفعل التي تصدر عن الجهاز العصبي الذاتي نتیجة إلى هذا المكّون على أنهسبیلبرجر أشار

). 179، ص 1987هواري والشناوي، عن لضغط تقویمي (
الحالة الوجدانیة والنفسیة المصاحبة والناتجة عن اإلثارة التلقائیة والتي هيهو ن االنفعالیة مكوّ أنو 

، ص 1992د الطواب، اقف التقویم (سیّ عبارة عن اإلحساس بالتوتر والضیق التي یشعر بها الفرد في مو 
153 .(

ن االنفعالیة یؤدي إلى زیادة اإلثارة لتحقیق األداء ویكون أن مكوّ )1987(وذكر أحمد عبادة ونبیل الزهار
هذا األداء مرتفعا إذا كان مالزما إلثارة مناسبة، إال أن التطرف في اإلثارة واالنفعال یتعارض مع األداء 

).74، ص 2002الصافي، عن (
المكَون الفیزیولوجي: -3.3

ویتمثل فیما یترتب على حالة القلق من استثارة وتنشیط للجهاز العصبي المستقل (الالإرادي) مما یؤدي 
الغثیان (القریطي، ، انقباض الشرایین الدمویة،إلى تغیرات فیزیولوجیة عدیدة منها: ارتفاع ضغط الدم

).122، ص 1988
) إلى أنه یمكن تمییز القلق بصورة واضحة عن Roubech,1963وذهب بعض الباحثین أمثال روبش (

). 90ص ،2003وحالوة، االضطرابات األخرى بوجود المصاحبات الفسیولوجیة (عن شربت

(من تصمیم الطالبة).قلق اإلمتحان  ) مكّونات13شكل رقم (

مكونات قلق اإلمتحان 

أو مكون اإلنفعالیة
العاطفیة 

المكون الفیزیولوجي  مكون اإلضطرابیة 
أو اإلنشغالیة 
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مظاهر قلق االمتحان:-4
فإن مظاهر لقلق االمتحان مظاهر عدیدة نذكر منها ما یلي: )100، ص2000(زهران عننقالً 

التوتر قبل االمتحان.- 3الخوف من االختبارات الشفویة والمفاجئة.-2الخوف والهبة من االمتحان.-1
الشعور بقصور االستعداد لالمتحان.-5توقع تقدیرات منخفضة أو الرسوب في االمتحان.-4
نقص االستقرار ،التوتر،االرتباك- 7االهتمام الزائد والشك أثناء التحصیل خالل العام الدراسي.- 6

نقص الثقة بالنفس.-8األرق وفقدان الشهیة أیام االمتحان وفي موقف االمتحان.
الشعور بالضغط النفسي لالمتحان، والعصبیة الشدیدة أثناء اإلجابة في االمتحانات.-9

تصبب ،المعدةتقلص،االضطرابات الفسیولوجیة مثل سرعة ضربات القلب، زیادة معدل التنفس-10
جفاف الفم وصعوبة الكالم.،ق توتر العضالت، ارتعاش الیدینالعر 

مظاهر أخرى لقلق االمتحان وهي:)100، ص2000(وأضاف زهران 
تشتت االنتباه، ضعف القدرة على التركیز واستدعاء المعلومات أثناء االمتحان.- 
اضطراب العملیات العقلیة كاالنتباه والتركیز والتفكیر.- 
االنفعالي الذي یشعر الطالب بأّن عقله صفحة بیضاء، وأّنه نسي ما ذاكره بمجّرد االطالع على الرعب - 

ورقة أسئلة االمتحان، أو بمجرد توجیه سؤال شفوي إلیه.
اإلصابة بصداع شدید عند استالم ورقة األسئلة.- 
وجود تداخل معرفي، یتمثل في أفكار سلبیة غیر مناسبة عن االمتحان.- 
إمكانیة المعالجة المعرفیة للمعلومات. نقص - 

فإن مظاهر لقلق االمتحان تتمثل فیما یلي: )221، ص2003(الضامن عنونقالً 
فكار الوسواس قبل وأثناء لیالي االمتحان.أالتوتر واألرق وفقدان الشهیة، وتسلط بعض - 
قبل وأثناء االمتحان في النتائج المترتبة علیها.كثرة التفكیر في االمتحانات واالنشغال- 
تسارع خفقان القلب وع جفاف الحلق والشفتین وسرعة التنفس وتصبب العرق وألم البطن والغثیان.- 
.الشعور بالضیق النفسي الشدید قبل وأثناء تأدیة االمتحان- 
مصادر قلق االمتحان:-5

قلق االمتحان مصادر متعددة منها:لالتربویون أّن أشار)98، ص1996(الطّیب نقًال عن
المعلم طرائق التدریس.- جاستعداد الطالب نفسه.-بطموحات وتوقعات اهتمامات باألسریة.- أ
عادات الدراسة الجیدة. - هطرائق التقویم المتبعة والظروف المحیطة باالمتحانات.-د
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أنواع قلق االمتحان:-6
یعتبر قلق االمتحان حالة یشعر بها التلمیذ قبل وأثناء اجتیازه )98ص، 2000(ونقًال عن زهران 

لالمتحانات حیث تمثل تهدیدا لتحصیله الدراسي وهو یأخذ شكلین وهما:
:ّیسرقلق االمتحان المُ -1.6

هو قلق االمتحان المعتدل ذو األثر اإلیجابي المساعد، والذي یعتبر قلقا دافعا یدفع التلمیذ للدراسة 
واالستذكار والتحصیل المرتفع، وینشطه ویحفزه على االستعداد لالمتحانات، وییسر أداء االمتحانات، أيّ 

إلى التیسیر، وحسبكلما كانت درجة القلق متوسطة وفي الحدود المعتدلة كان تأثیرها أقرب
فإّن قلق االمتحان المعتدل، مع القدرة على التحكم في االنفعاالت السالبة )Armindariz,1998(آرمینداریز

).98، ص2000زهران، عن یؤدیان إلى تحسن األداء في االمتحان (
ر:عسّ قلق االمتحان المُ -2.6

حیث تتوتر األعضاء ویزداد الخوف واالنزعاج وهو قلق االمتحان المرتفع ذو التأثیر السلبي المعوق، 
والرهبة ویستثیر استجابات غیر مناسبة، مما یعوق قدرة الطالب على التذكر والفهم، ویركبه حین یستعد 
لالمتحان، ویعتبر أداء االمتحان وهكذا فإّن قلق االمتحان المعسكر " الزائد أو المرتفع " قلق غیر 

ضروري یجب خفضه وترشیده.

(من تصمیم الطالبة).االمتحانأنواع قلق )14شكل رقم (

قلق االمتحان:أسباب-7
عدیدة ومتنوعة لقلق االمتحان منها ما یتعلق بالمتعلم ومنها ما یتعلق بالبیئة المدرسیة ومنها أسبابهناك 

ما یتعلق بجماعة الرفاق ومنها ما یتعلق بظروف األسرة االقتصادیة واالجتماعیة.
المتعلقة بالمتعلم:سباباأل-1.7

متحان حیث یكمن ذلك فیما یلي: یرجع الدور الفعال واألساسي للمتعلم من حیث قلقه وخوفه من اال

االمتحاننواع قلق أ

المعسر االمتحانقلق المیسراالمتحانقلق 
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ضعف ثقة المتعلم في نفسه. -أ
النسیان. كلةضعف قدراته التذكریة ومعاناته من مش- ب
تأجیل استعداده لالمتحان. -ج
إهماله للموضوعات المطلوبة استذكارها. - د

تراكم الدروس وزیادة الضغط قبل فترة االمتحانات. -ه
الخوف الزائد من الوالدین في حالة اإلخفاق والفشل في االمتحانات. - و

:المتعلقة بالبیئة المدرسیةسباباأل-2.7
أكدت بعض الدراسات أن قلق االمتحان ال یتأثر بالمرحلة التعلیمیة وال بالمستوى الدراسي، فهو ظاهرة 

م في المستوى الدراسي وفي المرحلة التعلیمیة عامة عند جمیع التالمیذ، ولكن یزداد مستواه أكثر بعد التقد
نظرا لزیادة تعقد المهام الخاصة بكل مرحلة أو مستوى وزیادة وعي وٕادراك التلمیذ لمسؤولیاته.

بعض الدراسات إلى أن التخصص الدراسي یعد من العوامل التي قد تؤثر في مستوى قلق وأشارت 
حیث تؤكد هذه الدراسات وجود فروق بین بعض التخصصات كاألدبي والعلمي في التنبؤ بقلق ،االمتحان

) التي تهدف إلى معرفة الفروق بین أفراد القسمین العلمي 1987االمتحان ومن أهمها: دراسة علي شعیب(
مور التالیة:وللمعلم دور هام في رفع مستوى قلق االمتحان لدى التلمیذ وبخاصة إذا وجدت األواألدبي.

تخویف وترهیب وترعیب المعلم تالمیذه باالمتحانات. -أ
التأكید على االمتحان كثیرا أثناء الدرس. - ب
طریقة بناء وصیاغة أسئلة االمتحان وبخاصة إذا اعتمدت كثیرا على الحفظ دون اللجوء إلى التفكیر. -ج
یانًا القلق لدى التالمیذ الممتحنین.سلوك المعلم أو المعلمین الحراس أثناء االمتحان یثیر أح- د

كثرة المقررات الدراسیة وكثافة الدروس من أسباب خوف التالمیذ من االمتحان.-ه
تعتبر فترة االستعداد والتحضیر لالمتحانات من الفترات الصعبة على الطلبة، حیث یسود نوع من - و

التوتر والضغط النفسي لدى المتعلمین.
المتعلقة بجماعة الرفاق:سباباأل-3.7

نظرا درسین اإلشاعات عن رهبة وصعوبة االمتحانات لدى بعض المتداولتساهم جماعة الرفاق في 
لمسایرتهم التلمیذضغوط جماعة الرفاق على . كما أن الفاشلة مع هؤالء المعلمینمتعلمینلخبرة هؤالء ال

دراسي.في أمور هي أبعد ما تكون عن االهتمام بالتحصیل ال



قلق االمتحانو القلق فصل الثالث                         ال

116

المتعلقة باألسرة:سباباأل-4.7
قد یتأثر قلق االمتحان بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة، حیث أكدت بعض األبحاث أن األفراد 
الذین ینحدرون من المستویات االقتصادیة االجتماعیة الدنیا تكون درجاتهم في مقاییس قلق االمتحان 

أعلى من درجات الذین ینحدرون من المستویات االقتصادیة االجتماعیة العلیا. 
یل نتائج هذه الدراسات على أن مستوى االسرة االقتصادي االجتماعي یرتبط ارتباطًا موجبًا بالتحصأكدت 

بدرجة قلق االمتحان. في حین یرتبط سلبیاً ،الدراسي وتقدیر الذات لدى الفرد
ل قلق االمتحان لدى األبناء ویمكننا تلخیص ذلك فیما یلي:في رفع معدّ كما لألسرة دور كبیر وهام أیضاً 

العملیة التعلیمیة. اهتمام األسرة المبالغ فیه بالنسبة لالمتحان إذ تعتبر االمتحانات الهدف األسمى من -أ
وعلى الجانب اآلخر قد نجد أن األسرة التي ال تهتم مطلقا بأمور أبنائها التحصیلیة وفي نفس الوقت - ب

تكتفي بتقدیم تحذیرات إذا رسب االبن في االمتحان.
حالة الطوارئ في األسرة عند حلول فترة االمتحانات كالمنع من الخروج، منع الزیارات، مشاهدة إعالن-ج

التلفزیون
أّن قلق االمتحان یرجع إلى العدید من ونیرى األخصائیون التربوی)100، ص2000(زهران عنونقالً 

ما یلي:األسباب ومن أبرزها 
نقص المعرفة بالموضوعات الدراسیة.-1
نقص الرغبة في النجاح والتفوق.-2
وجود مشكالت في تعلم المعلومات أو تنظیمها أو مراجعتها قبل االمتحان أو استدعائها في موقف -3

االمتحان ذاته.
انخفاض قدرات الطالب.-4

ارتباط االمتحان بخبرة الفشل في حیاة الطالب وتكرار مرات الفشل.-5
یجب.قصور االستعداد لالمتحانات كما -6

قصور مهارات أخذ االمتحان.-7
التمركز حول الذات ونقص الثقة بالنفس.-8
االتجاهات السالبة لدى الطالب والمعلمین والوالدین نحو االمتحانات والنظر إلیها على أّنها تهدیم -9

دائم.
صعوبة االمتحان.-10
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الشعور بأّن المستقبل یتوقف على االمتحانات.-11
یئیة وخاصة األسریة لتحقیق مستوى طموح ال یتناسب مع قدرات الطالب.الضغوط الب-12
.احتمال الفشلالضغوط المباشرة حین یتعرض الطالب للتهدید أو یواجهه الفشل أو حتى -13
محاولة إرضاء الوالدین والمعلمین والمنافسة مع الرفاق.-14
اكتساب قلق االمتحان حین یقترن بمثیرات منفردة أومخیفةبمثیرات قلق االمتحان حین یقترن اكتساب-15

غیر شرطیة، مثل التقییم االجتماعي السالب والمصاحبات الفسیولوجیة غیر السارة.
العجز المتعلم وتوقع الفشل ونقص السیطرة.-16

ق عّدة أسبابنصر اهللا إلى اتفاق الباحثین على اختالف توجهاتهم التربویة والنفسیة على أّن للقلأشارو 
وأساسیة تؤدي إلى شعور الطفل أو الفرد به وتجعله یشعر بعدم الراحة والمقدرة على عمل شيء ةرئیس

محمد (عن فقدان الشعور باألمن والراحة والشعور بالذنب واالقتداء بالوالدین واإلحباط المستمرنذكر منها:
).187ص ،2014علي، 

(من تصمیم الطالبة).االمتحانأسباب  قلق )15شكل رقم (

بالسلوك العدواني:في عالقتهاالمتحانقلق -8

نذكر ما یلي:والسلوك العدواني االمتحانقلق من الدراسات التي تناولت العالقة بین 

، 2013أحمد لطیف جاسم،عن وجود عالقة بین السلوك العدواني والقلق() 1986(دراسة عبد العزیز- 

).231ص

أسباب قلق االمتحان 

أسباب 
متعلقة 
بالمتعلم 

أسباب 
متعلقة 
بالبیئة 

المدرسیة 

أسباب 
متعلقة 
بجماعة 
الرفاق 

أسباب 
متعلقة 
باألسرة 
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: الذكور واإلناثوالفروق بین االمتحانقلق -9
من المشكالت التي واجهها البحث الحالي في هذا تعداالمتحانقلق إن الفروق بین الذكور واإلناث في

المجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت هذه الفروق متناقضة ومازال الموضوع لم یحسم بعد.
وجود ، نالحظاالمتحانقلق ومن استقراء البحوث والدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في 

، بینما الفئة الثانیة لم ذكور واإلناثبین الدالةاألولى توصلت إلى وجود فروقفئتین من الدراسات: الفئة
تصل إلى وجود فروق دالة، وجاءت هذه الدراسات على النحو التالي:   

قلق نتائجها عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في أسفرتوتشمل الدراسات التي الفئة األولى:-أ
وهي:االمتحان

).2013(قریشي، هناك فروقا دالة إحصائیا بین الجنسین لصالح اإلناث)2013(قریشي محمد دراسة - 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التالمیذ في قلق االمتحان )2013(دراسة محمد الساسي الشایب- 
).2013، الشایب . (لصالح اإلناثالجنسحسب متغیر

) التي توصلت إلى وجود فروق دالة في قلق االمتحان 2009دراسة السید مصطفى السنباطي وآخرون(- 
حیث أظهرت التلمیذات درجات عالیة في قلق االمتحان بالمقارنة إلى التالمیذ الذكور.

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى قلق االمتحان لدى )2008(دراسة نائل ابراهیم أبو عزب- 
).2008لح اإلناث. (أبو عزب، الجنس لصاطلبة الثانویة تغزى لمتغیر

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات طلبـة صـنعاء )2008(دراسة عبد الحكیم المخالفي- 
علـى الدرجـة الكلیــة لمقیــاس قلــق االمتحــان ومجاالتــه تعــزى لمتغیــر الجــنس ذكــور / إنــاث لصالح اإلناث

إحصـائیة بـین متوسـطات طلبـة دمشـق علـى الدرجـة الكلیــة لمقیــاس قلــق االمتحــان وجـود فـروق ذات داللـة 
.)232-1،ص ص2008(المخالفي، س ذكــور / إنــاث لصالح اإلناثومجاالتــه تعــزى لمتغیــر الجــن

متحان وجـود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجة قلق اال)2008(ل عبد ربهدراسة إیمان فض- 
).188-1،ص ص2008(عبد ربه، ر الجنس والمحافظة للعینـة كلهاتبعا لمتغی

وجود فروق في متوسطات درجات قلق االمتحان تعزى لمتغیر الجنس ولصالح )2001(دراسة سعاد- 
).2001اإلناث( سعاد، 
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الذكور واإلناث وجـود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات )2001(راسة نصرة جلجل د- 
.)198-182،ص ص 2001(جلجل، ي قلـق االمتحـان لصـالح اإلناثف

بین الجنسین في إحصائیا لة افروق ذات دهناك )Shermis, Mzumara & Bubliz)2001سةادر- 
).Shermis, Mzumara & Bubliz, 2001(المستوى القلق من االختبار االلكتروني

( السید، ن الجنسین في مستوى قلق االمتحانوجود فروق ذات داللة إحصائیة بی)1995(ودراسة السید- 
1995.(

الة إحصائیا بین متوسط درجات الطالب في قلق االمتحان دوجود فروق )1992(اب سعیدو دراسة الط- 
).1992، سعیدومتوسط درجات الطالبات فیه(الطواب

ین في قلق االختبار لصالح داللة إحصائیة بین الجنسوجود فروق ذات )1991(مغاوريدراسة مرزوق- 
).18، ص2004،شاهین(اإلناث

محمد عن (في مقاییس القلقالبنینوقد أظهرت الدراسة أن البنات تفوقت على )1986(دراسة الهابط- 
).195، ص2014علي، 

حیث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث من )Couch)1983اسة در - 
).81، ص2012سلیمة سایحي،عن(ب الجامعة في درجة قلق االمتحانطال

اث أي أن هناك فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث لصالح اإلن)Bander, Betz)1981دراسة - 
,Bander, Betz(اإلناث تكونن أكثر قلقا 1981.(

وجود فروق بین تالمیذ وتلمیذات اإلعدادي في انفعالیة وقلق االمتحان (بدون سنة)دراسة عبد الغفار- 
).195، ص2014محمد علي، عن لصالح التلمیذات(
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الذكور بین االمتحانقلق وتشمل الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق في الفئة الثانیة:- ب
وهي:واإلناث 

د فروق ذات داللة إحصائیة في و وجعدم )2014(محمد علي وربیع محمد عبد الرحیممحمد عليدراسة- 
قلق االمتحان لدى طالب كلیات التربیة، جامعة " بخت الرضا " تغزى للجنس " ذكر وأنثى(محمد علي، 

2014.(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استراتیجیات مواجهة )2014(دراسة نادیة بوضیاف بن زعموش - 
).2014قلق االمتحان بین المتمدرسین ذكور وٕاناث(بن زعموش، 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى قل االمتحان لدى التالمیذ )2014(غزال نعیمةدراسة - 
).2014عینة الدراسة تبعا لمتغیر كل من الجنس.( غزال ، 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس في المجال )2008(دراسة فؤاد علي العاجز- 
).2008األول(العاجز، 

فروق بین الجنسین في القلق العامأظهرت الدراسة على عدم وجود ) 2007(دراسة مازن أحمد شمسان- 
).59، ص2013محمد قریشي، عن(

عن(ت انتشار القلق بین أفراد العینةوجود فروق جوهریة في معدالعدم) 2004(دراسة بدر األنصاري- 
).59، ص2013محمد قریشي، 

.التربیةكلیةطالباتلدىاالختبارقلقفيإحصائًیادالةفروقوجودعدم)2000(دراسة الكریدیس- 
).151،ص2008أبو عزب، عن (

أبو عن (االمتحانقلقعليواإلناثالذكوربینفروقیوجدالأنهالنتائجأظهرت)otomo,1998(دراسة- 
).149،ص2008عزب، 

رزق، عن(ینعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنس)1995(دراسة عالء جاد الشعراوي- 
).104، ص2004
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عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في الدرجة الكلیة لقلق االختبار( )1988(دراسة أبو مرق- 
).1988أبو مرق، 

بعد االطالع على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع البحث، نالحظ أن مجموعة من 
االمتحانبین الذكور واإلناث ،تناول عدد منها عالقة قلق االمتحانالفروق في قلق الدراسات التي تناولت

وهذا ما ن في نفس المتغیر ،نة بین الجنسیبمتغیرات أخرى وكما تناولت عدد منها الفروق بین أفراد العی
یلتقي به البحث الحالي مع الدراسات في الجانب النظري من البحث ، األمر الذي أغنى المعلومات 
النظریة للدراسة الحالیة ، إال أن البحث الحالي یختلف في تناوله لدراسة العالقة بین الضغط النفسي وقلق 

وك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ، لم تجد الباحثة على أي عالقة كل منهما بالسلو االمتحان
دراسة تناولت تلك العالقة بین هذه المتغیرات لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.

بین األفراد من الجنسین جاءت نتائجها  االمتحانفالدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین في قلق 
، ولعل هذا التناقض والتضارب االمتحانقلق الفروق في هذه مسألة تحسم بعدلممتضاربة ومتناقضة و 

:ما یليفي النتائج قد یرجع إلى عوامل من أهمها
من دراسة ألخرى.االمتحانقلق اختالف األطر النظریة للباحثین في التعامل مع مفهوم - 
الذي التي أجریت بها هذه الدراسات واإلطار الحضاري والثقافيتباین طبیعة البیئات والمجتمعات- 

یمّیزها.
اختالف الفترة الزمنیة أو الحقبة التاریخیة التي تمت فیها هذه الدراسات. فالدراسات التي أجریت في فترة - 

ومتغیراتها التسعینات تختلف عن تلك التي أجریت في األلفیة الثالثة. فلكل فترة زمنیة ظروفها الثمانینات 
تمّیزها عن غیرها.دون شكالنفسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي

من هذه الدراسات السابقة في األمور التالیة:البحث الحاليوقد استفاد
.االمتحانبقلق في إثراء الفصل النظري المتعلقباحثةساعدت الدراسات السابقة ال- 
لدى أفراد عینة الدراسة مما ساعد االمتحاناختیار أداة المناسبة من مجموعة مقاییس هدفت قیاس قلق - 

و سهل مهمة الباحثة في اختیار المقیاس .
اختیار و إتباع المنهج العلمي المناسب للدراسة و هو المنهج الوصفي.- 
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لنتائج التي تم التوصل إلیها في الجانبمن الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة اباحثةاستفادت ال- 
، وربط نتائج الدراسة أخرىالفروق بین الذكور واإلناث في نفس المتغیر من جهة بالمیداني والمتعلقة 

والقیام بتفسیرها على مستوى عینة الدراسة الحالیة.الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة
خالصة:

المتعلموناألولى من بین المشكالت الدراسیة التي یواجهها مرتبةقلق االمتحان مشكلة هامة تحتل الیعتبر
یجب االهتمام بهذه الظاهرة لكونها ظاهرة ذاواألولیاء بصفة عامة، لونوالتربویدرسونبصفة خاصة والم

رتبط بمواقف االمتحان، بحیث إّن قلق االمتحان هو نوع من القلق الم.تعیق أداء التلمیذمدرسیةنفسیة
بالخوف عند مواجهة االمتحانات، كما أّنه حالة من التوتر الشامل هتثیر هذه المواقف في الفرد شعور 
.ق لسلوك الفردمعوّ كعامل معرقل و ، فهو یعملمعرفیةتصیب الفرد وتؤثر في عملیاته ال

بیئیة خارجیة تتعلق عواملو للفرد ة الداخلیةالذاتیویعتبر قلق االمتحان ولید عملیة التفاعل بین العوامل 
التي بالبیئة المدرسیة التي تثیر الموقف االختباري مثل نظام التقویم واالمتحانات وغیرها والبیئة األسریة

بدوره ذين المعرفي الوتجتمع هذه العوامل لتدعم المكوّ تسهم في وجود هذا النوع من القلق لدى األبناء، 
النفعالي وتظهر بعض المظاهر النفسیة، كنقص الثقة بالنفس واالرتباك والخوف والعصبیة ن از المكوّ حفّ ی

الشدیدة وبعض المظاهر الفسیولوجیة كالغثیان واإلغماء وتصبب العرق وارتعاش الیدین وكلها وسائل 
تكیف سلبیة یلجأ إلیها الفرد لتجنب موقف االمتحان.

وله تجمع بین النمطین السلوكي الظاهر والمعرفي المستترقلق االمتحان ظاهرة سلوكیة ومعرفیةإن 
ز یدفع الفرد إلى تحقیق أداء أفضل. فهو یعمل كدافع وظیفته استثارة جانبان: جانب ایجابي محفّ 

وجانب سلبي یعیق الفرد لبلوغ أهدافه. فهو یعمل كمعرقل لسلوك ،االستجابات المناسبة لموقف االمتحان
غیر مناسبة لموقف االمتحان وهذا النوع األخیر یحتاج إلى تدخل إرشادي الفرد ویثیر استجابات

متخصص للتعامل معه وترشیده وعالجه للتقلیل من تأثیره في مستوى أداء وانجاز الفرد، وهذا یحتاج إلى 
.تجریب بعض األسالیب اإلرشادیة لتحقیق الهدف
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تمهید:
تعتبر ظاهرة السلوك العدواني قدیمة قدم اإلنسان على وجه األرض وهذه الظاهرة السلوكیة بالغة 
التعقید والخطورة التي انشغل حولها تفكیر الباحثین والعلماء على مّر الزمن، فالسلوك العدواني یبقى واحد 

ة سواء انعكست على األفراد بالوخیممن أخطر الظواهر الالفتة للنظر والتي غالبا ما وصفت آثارها 
على مجتمعاتهم، ولهذا نجد العدید من الدراسات التي أجریت من أجل فهم طبیعة السلوك العدواني لدى أـو 

اإلنسان خصوصا من حیث أسباب ظهوره، أنواعه وأشكاله وآثاره ومحاولة إیجاد السبل الكفیلة التي من 
لنتائج السلبیة لهذا فالسلوك العدواني من أكثر المفاهیم شیوعا شأنها أن تساهم في الحد من المخاطر وا

في الدراسات النفسیة الحدیثة والمهتمین بهذا المصطلح یجد أنه مازال محور اهتمام الباحثین في علم 
النفس بصفة عامة، وفي مجال علوم التربیة بصفة خاصة، بوصفه سلوكا متعدد األبعاد، ومتشابك 

األسباب مما جعله یجلب اهتمام العدید من الباحثین بمختلف اتجاهاتهم النظریة المتغیرات ومتباین 
محاولین في ذلك معرفة خلفیات هذا السلوك العدواني، وال شّك فیه أّن السلوك العدواني لدى تالمیذ 
المدارس أصبح حقیقة واقعیة موجودة في معظم دول العالم ومدارس الجزائریة على وجه الخصوص، وهذا 

ا یمثل موضوع الدراسة الحالیة.م
تعریف السلوك العدواني:-1

التعریف اللغوي:-1.1
یعني العدوان في اللغة: عدا الرجل والفرس وغیره، یعدو عدوًا وعدوانًا وتعداء وعدى، ویقصد به التجاوز - 

).74، ص2001(فقهاء، ومجاوزة الشيء إلى غیره
بأّنه:" مشتق من الفعل الثالثي عدا، وعدوانا "یفتح العین وعّرف العدوان في المعجم الوسیط العدواني- 

).43، ص1985والدال" جرى، وعدا عدوانا" بصم العین والواو" ظلمه وتجاوز في الحّد " (معجم الوسیط، 
أو سار )(marcher contreأّي سار نحو أو )Marcher vers(اشتقت كلمة العدوان من اللغة الالتینیة - 

).Rillear, 1988, P15( ضد بمعنى ظلم 

وعّرف العدوان بأّنه:" التهجم على اآلخرین رغبة في السیطرة علیهم أو نتیجة الشعور بالظلم أو نحو - 
).12، ص1985معجم اللغة العربیة، عن (ذلك"
التعریف االصطالحي:-2.1

الباحثین في تفسیرهم تعود صعوبة السلوك العدواني إلى تعدد مظاهر التعبیر عنه وتباین وجهات نظر
فعل له، حیث تضارب آرائهم من حیث اعتباره دافع غریزي وفطري أو أّنه استجابة لمثیرات خارجیة، أو
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مقصود هدفه إلحاق األذى، أو اعتباره فعل یتعلمه الفرد عبر خبرات سبق أن تعرض لها في حیاته 
).462، ص2007البطانیة وآخرون، عن االجتماعیة (
من تعریفات الباحثین البعض منها تناول السلوك العدواني والبعض اآلخر العدوان وهي كما وهذه مجموعة

یلي: 
السلوك العدواني بأّنه:" ذلك السلوك )John Dollard & al,1930( عّرف جون دوالرد وآخرون - 

).200، ص2001الذي یكون الهدف منه إیذاء شخص آخر " (عن الزغبي، 
باّنه:" سلوك یهدف إلى إحداث نتائج تخریبیة أو مكروهة أو إلى )Bandura,1963( وعّرفه باندورا- 

السیطرة من خالل القوة الجسدیة أو اللفظیة على اآلخرین وهذا السلوك یعرف اجتماعیا أّنه عدواني"(عن 
).9، ص2010خالد عزالدین، 

ن أي عمل كان یهدف إلى اإلضرار بأّنه:" عبارة ع) Linda Davidov,1970(وعّرفته لیندا دافیدوف - 
).135، ص2010بالناس والممتلكات " (عن مزعل، 

بأّنه:" هجوم أو فعل عدواني یمكن أن یتخذ أي صورة من صور )(wolman,1973وعّرفه وولمان - 
الهجوم الفیزیقي في طرف والنقد اللفظي المهذب في الطرف اآلخر، وهذا النمط یمكن أن یتجه ضّد أي 

).18، ص2003في ذلك الشخص نفسه " (عن دحالن، شيء بما
بأنه سلوك یهدف شعوریًا أو الشعوریًا إلى التهدید واإلهانة )Pet & Trouve,1976(وعّرفه بیت وتورفي - 

التحقیر واإلكراه، وهو یترجم بأشكال مختلفة سواء بكلمات جارحة أو بمواقف مهددة أو بأفعال عنیفة " 
)Pet &Trouve, 1976,P94  .(

جاسم، عن "السلوك الذي یهدف إلى اإلضرار باآلخرین أو إیذائهم "(بأّنه:)1981(وعّرفه الشماع- 
).617، ص2003

بأّنه:" عبارة عن أفعال عدوانیة نحو اآلخرین وما ) English & English,1983(وعّرفه انجلیش وانجلیش - 
& English( یب ممتلكات اآلخرین "یشتمل علیها من عداء معنوي نحوهم وهو أیضًا محاولة لتخر 

English, 1983, P19.(

بأّنه:" سلوك یصدره فرد أو جماعة نحو آخر أو آخرین أو نحو ذاته )1994(وعّرفه زین العابدین درویش- 
سواء كان لفظیًا أو مادیًا، إیجابیًا أم سلبیًا مباشرًا أو غیر مباشر، أملته مواقف الغضب أو اإلحباط، 

ن الذات والممتلكات، أو الرغبة في االنتقام والحصول على مكاسب معینة ترتب علیه إلحاق أوالدفاع ع
األذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف اآلخر"
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بأّنه:" أّي شكل من أشكال السلوك الذي یؤدي إلى إیذاء شخص )Berkowitz(1999,وعّرفه بیركوفیتز- 
).66، ص 2005لمستكاوي، ما بدنیًا أو نفسیًا "(عن ا

سلوك یعبر عنه بأي رّد فعل یهدف إلى إیقاع األذى أو األلم بالذات "بأّنه:) 2000(وعّرفه یحي- 
أوباآلخرین، أو إلى تخریب ممتلكات الذات أو ممتلكات اآلخرین، فالعدوان سلوك ولیس انفعاًال أو حاجة 

).185، ص2000أو دافعًا "(یحي، 
بأّنه:" االعتداء اللفظي أو الجسمي على األشخاص أو الممتلكات، وعندما یكون )2002(وعّرفه سیسالم - 

لهذا االعتداء أي مبرر فإنه یوصف بأّنه سلوك عدواني ناتج عن رد فعل تجاه موقف معین. أما إذا لم 
یكن لهذا االعتداء أي مبرر فإنه یوصف بأنه سلوك عدواني صریح قد ینتج عنه اإلصابة باالضطرابات

).23، ص2002السلوكیة أو اإلصابة باالضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد " (سیسالم، 
) بأنه:" سلوك ینتهجه الشخص إلیداع اآلخرین إیذاء ظاهرا سواء كان لفظیًا 2002وعّرفه حمام (- 

ك المتسم أومادیًا كالتعدي باأللفاظ النابیة أو ركل طفل آلخر أو ضربه أو عضه أو دفعه، وكذلك السلو 
، 2002باإلضرار باآلخرین بصورة مستقرة كالوشایة بهم أو االنتقام منهم في صورة االعتداء (حمام،

).159ص
أن مصطلح السلوك العدواني قریب من مصطلح العنف )Pisher & Colle,2003(واعتبر بیشر وكول - 

لضرر أو القیام بالشيء الضار ویرتبط بالوضعیات الشخصیة أو القیام باألخطاء الملحوظة أو إلحاق ا
).Pisher & Colle, 2003, P10(لآلخرین بمختلف الوسائل 

بأّنه:" هو ذلك السلوك الذي یتأنى عن مشاعر ودوافع تتضمن عنصر التدمیر )2005(وعّرفه الداهري - 
تهم أوعقائدهم وسوء النیة نحو اآلخرین، وباآلخرین فهو محاولة اإلیقاع بأرواح الناس أو ممتلكاتهم أوسمع

).266، ص2005دون سبب واضح أو معقول" (الداهري، 
بأّنه:" السلوك الهجومي المنطوي على اإلكراه واإلیذاء وبهذا المعنى یكون العدوان )2007(وعّرفه القمش- 

اندفاعا هجومیا یصبح معه ضبط الشخص لنوازعه الداخلیة ضعیفا، وهو اندفاع یتجه نحو إكراه اآلخر، 
).202، ص2007خیر منه، أو إیقاع أذى فیه " (القمش، أو سلب 

بأّنه:" أّي سلوك یصدره عن أفراد أو جماعات نحو فرد آخر أو جماعة )2008(وعّرفته سناء سلیمان - 
أواتجاه ذاته لفظیا كان أم مادیا إیجابیا كان أم سلبیا مباشرا كان أم غیر مباشر، بسبب مواقف الغضب 

ن الذات والممتلكات والرغبة في االنتقام أو الحصول على مكاسب محدودة وترتب أواإلحباط أو الدفاع ع
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(سلیمان،الطرف اآلخر أو األطراف األخرى"علیه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعددة ب
).27، ص2008

ا عن بأّنه:" سلوك عنیف یسبقه دائم موقف، ویكون فیه اإلنسان عاجز ) 2010(وعّرفه محمد رفعت- 
).46، ص2010الحصول على ما یریده وهو ما یسمى باإلحباط " (رفعت، 

) بأّنه:" سلوك یقصد به المعتدي إیذاء الشخص اآلخر كما أّنه نوع من السلوك 2010وعّرفه نجایمي(- 
االجتماعي یهدف إلى تحقیق رغبة صاحبه في السیطرة وٕایذاء الغیر أو الذات، تعویضا عن الحرمان 

.)40، ص2010ثبیط " (نجایمي، أوبسبب الت
بأّنه:" هو السلوك الصادر والموجه من الشخص المتضمن إیقاع األذى المادي)2011(وعّرفه العبیدي- 

).138، ص2011أو المعنوي أو كلیهما على الذات أو اآلخرین " (العبیدي، 
حیوانا أو تحطیما لألشیاء باّنه:" سلوك مقصود ینتج عنه األذى یصیب إنسانا أو )2013(وعّرفه العزام- 

).258، ص2013أو الممتلكات أو سلوك موجه إلى اآلخرین بقصد إیذائهم" (العزام، 
یمكن مالحظته وتحدیده وقیاسه، وهو إّما أن یكون سلوكًا وعّرفته منى شعبان بأّنه:" سلوك ظاهري - 

ة والتكرار ویعبر عن انحراف الفرد عن بدنیًا، أو لفظیًا مباشرًا، أو غیر مباشر متوفر فیه االستمراری
معاییر الجماعة، مما یترتب علیه إلحاق األذى والضرر البدني، والنفسي، والمادي باآلخرین، وتختلف في 

).72، ص2001مسبباته ومظاهره ووحدته من فرد آلخر من مجتمع آلخر" (عن عبد المعطي، 
ان هذا السلوك لفظیا أم مادیا صریحا أم كسواء دوعّرفه محي الدین حسین بأّنه:" سلوك یصدره الفر - 

ضمنیا، مباشرًا أم غیر مباشر، ناشطًا أم سلبیًا أملته علیه مواقف الغضب أم اإلحباط واإلزعاج من قبل 
السلوك أذى بدني أو مادي ااآلخرین أو أملته في المقام االول مشاعر عدائیة لدیه، وترتب على هذ

).226، ص2012(عن مالكي والرشیدي، سلوك أو اآلخرین "أونفسي للشخص نفسه صاحب ال
بأّنه: " سلوك یصدره الفرد لفظیًا أو بدنیًا أو مادیًا، صریحًا أو ضمنیًا، مباشرًا أوغیر )Buss(وّعرفه باص- 

مباشر، نشطًا أو سلبیًا، ویترتب عن هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي للشخص نفسه 
).50، ص2001اآلخرین " (عن مختار، صاحب السلوك أو

بأّنه:" أّي شكل للسلوك یوجه نحو هدف األذى أواإلصابة )Baron & Richard(وعّرفه بارون وریتشارد - 
).                             421، ص2011للفرد اآلخر الذي یتحفز لتجنب ذلك" (عن الزغبي، 
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بأّنه:" أفعال متعددة االتساع تشمل الهجوم والعداء ویستخدم ) Reich,1958( أما العدوان فقد عّرفه رایش 
بدافع من الخوف أو اإلحباط أو الرغبة في صب هذا الخوف أو القتال على اآلخرین أو بداع لتحقیق 

).204، ص1998اهتمامات لفرد أو أهدافه وبلوغه مطالبه االجتماعیة " (عن خلیفة، 
بأّنه:" حدث یقصد فیه الطفل عمدا إیذاء شخص آلخر أو شيء العدوان )Sears,1961(وعّرفه سیرز - 

آخر لهذا یعتبر ضرب اللعبة دون قصد لیس عدوانًا، ونحن ال یمكننا مالحظة القصد والغایة بطریقة 
مباشرة، ولكننا نالحظ الموقف الفعلي، ثّم نحاول تخمین القصد والغایة وفقا لما شهدناه" ( عن شرفوح، 

).158، ص2006
العدوان بأّنه:" هجوم أو فعل مضاد موجه نحو شخص أو شيء )Chaplin,1973(ف شابلین وعرّ - 

ما،وینطوي على رغبة في التفوق على اآلخرین، ویظهر إما في االستخفاف أو السخریة بغرض إنزال 
).200، ص2003عقوبة باآلخرین " (عن منصور والشربیني، 

1975Jersilde,(وعّرفه جریسیلد وزمالؤه -  & al( بأنه:" سلوك عنیف یتمثل في قول لفظي أو فعل مادي
موجه نحو شخص معین أو شيء ما یقصد بالعدوان اللفظي إلحاق األذى بشخص آخر عن طریق سبه 
أو لومه أو نقده أو السخریة منه أو التهكم علیه أو ترویح اإلشاعات المغرضة ضده، والعدوان المادي 

شخص آخر أو بممتلكات أو بأشیاء ذات قیمة لدیه وقد یتجه نحو ذاته یعني إلحاق األلم أو الضرر ب
).14، ص2008"(عن عمارة، 

ّنه:" إیذاء الغیر أو الذات أو ما یرمز إلیها وغالبا ما یقترن بانفعال أ) ب1976وعّرفه أحمد عزت راجح (- 
یقاع والتشهیر، وقد الغضب وللعدوان صور شتى عن طریق العنف الجسمي والعدوان باللفظ بالكید واإل

یتخذ أشكال أخرى غیر مباشرة كإسراف الوالد في مطالبه ونواهیه أو عصیان الفرد أوامر والدیه، أو تمني 
، 2005المعلم على طالبه بإفراطه في النقد والتهدید، أو یبدو العدوان في الغمز والنبذ (عن مرشد، 

).11ص
( "أّنه:" سلوك بدني أو لفظي یهدف إلى إیذاء اآلخرینب) Bédard & al.,2006وعّرفه بیدار وزمالؤه (- 

Bédard & al., 2006, P250.(

وعّرفه فضل أبوهین بأّنه:" ذلك السلوك الظاهر والمالحظ الذي یهدف إلى إلحاق األذى باآلخر بشكل - 
سلوك مباشر أو غیر مباشر مادیا أو معنویا، وهو الذي ینتج عن الضعف والكراهیة من اآلخر، وهذا ال

).21، ص2002یهدف إلى التوافق مع الواقع " (عن أبي حطب، 
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بأّنه:" التغلب على المعارضة بالقّوة والقتال، مهاجمة أو إیذاء أو قتل أومعارضة )Murray(وعّرفه موراي - 
. )929، ص2010آخر بالقّوة أو معاقبته"(عن اسماعیل، 

ني أشكال مختلفة، فهناك عدوان لفظي وآخر بدني. نستنتج من التعریفات السابقة أن للسلوك العدوا
فاللفظي كالشتم والسب واإلهانة، والجسدي كالضرب والدفع والركل وغیره. وأیضا هناك شكل معنوي 

كرفض المصافحة وقد یكون مباشرًا أو غیر مباشر، وقد یكون قصدي أو غیر قصدي.
لذات أو إلحاق الضرر بالممتلكات سواء كانت فالسلوك العدواني سلوك یلحق األذى باآلخرین أو على ا

خاصة أو عامة وكل هذه السلوكیات تظهر خاصة لدى الفرد ذوي الشخصیة العدوانیة وهي تكون دائما 
على استعداد إلتیان الفعل العدواني. كما بعض التعریفات تناولت مصطلح العدوان لإلشارة إلى نفس 

األشكال المذكورة.
طور مفهوم السلوك العدواني:لمحة تاریخیة عن ت-2

یتسم التفكیر المبكر في السلوك العدواني بوجه عام بطابع فلسفي میتافیزیقي وأتخذ صورة انطباعات 
فردیة شخصیة وتأمالت حول الطبیعة البشریة وقد یلي ذلك انتقال التفكیر في الظاهرة إلى األسلوب 

العلمي الموضوعي.
وتفسیراته النظریة للظاهرة وبدایة االهتمام )Mc Dougal(1927,وترجع مالحظات مالك دوجال 

حیث ظهرت أولى اإلشارات للبحث في میدان العدوان في فهرس 1928بالموضوع والبحث فیه، إلى سنة 
بأول محاولة جادة للبحث المیداني 1939مجلة الملخصات السیكولوجیة، ثّم جاء دوالرد وجماعته سنة 

عدوان البشري وكانت ترتبط بین اإلحباط والعدوان واستمر تأثیر دوالرد وجماعته في المنظم لظاهرة ال
.)15، ص2002البحوث الالحقة لفترة تفوق العشرین عامًا (عن شریفي، 

المحاولة الثانیة ذات التأثیر الفّعال على میدان )Berkowitz(1962,وبیركویتز)Buss(تعّد جهود باص
بتكارهم لبعض األسالیب التجریبیة لقیاس العدوان مما فتح المجال للعدید من البحث في العدوانیة ال

)  Baron(1977,وبارونBandura)(1973,باندوراالبحوث والدراسات، وفي بدایة السبعینات قدم كل من

نماذج نظریة قیمة لتفسیر الظاهرة وتحدید المیكانزمات والعوامل التي تدفع)Johnson(1972,وجونسن
ببعض األفراد إلى العدوان، وتعّد هذه الفترة االنطالقة الفعلیة للبحث في العدوان على المسارین النظري 
واإلمبریقي، إذ حدث نموا واضحا في المعلومات كما وكیفا، غیر أّنه ال تزال هناك العدید من االختالفات 

عبر مراحل العمر المختلفة (عن معتز بین المنظرین والباحثین في مفهوم العدوان وأسسه النظریة وتطوره
).18، ص 1997سید عبد اهللا، 
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المفاهیم ذات الصلة بالسلوك العدواني والفرق بینهما:-3
توجد مفاهیم عدیدة تقترب في معانیها إلى مفهوم العدوان، ومن ثّم قد یمزج البعض بینه وبین 

المفاهیم، ومن أهم هذه المفاهیم نذكر ما یلي:
غضب:ال-1.3

نوع من أنواع المشاعر األساسیة كالحب والكره والحزن والفرح، وهو شعور ) La colère(إن الغضب 
عام أو حالة داخلیة تحدث لدى عامة األشخاص یظهر لدى الفرد لما یحول سبب ما تحقیق أهداف أولما 

دوان موجه إلى اآلخر یشعر بأّن شيء ما یهدده قد یكبت الغضب في داخل اإلنسان أو قد یتحول إلى ع
).295، ص2007أو نحو الذات (رضوان، 

بأّن الغضب )(Avrill,1993كما نجد أّن هناك عالقة بین السلوك العدواني والغضب حیث شبه أفریل 
مثل الرسم المعماري حیث أن وجود الرسم المعماري یتسبب في تشیید المبنى، ولكنه یجعل إنشاءه أسهل 

ل العدوان أسهل، والعدوان یشیر إلى سلوك حركي یتم القیام به بقصد اإلضرار وبالتالي الغضب یجع
بیر عنه بطریقة عالعدوان في اتجاه المشكلة أو التتوجیه بشخص ما من خالل االتصال الجسدي، ویمكن

).Avrill, 1993, P188( غیر مباشرة

عدواني بطریقة لفظیة وبدنیة وبصفة ویمثل الغضب استجابة انفعالیة متزایدة، غالبا ما تظهر على نحو 
كما نجد أّن الغضب حالة انفعالیة ).Mc Guigan, 1999, P16( خاصة حینما یهدد أو یهاجم الشخص

).24، ص2006شعوریة داخلیة یمكن التعبیر عنها بالسلوك العدواني (عن آل رشود، 
,Gallo & al(ر سلوك عدواني ویقصد بالغضب تهیج انفعالي والذي یمكن أن یؤدي إلى فعل أو إصدا

2000, P31.(

والغضب انفعال یتمیز بدرجة عالیة من النشاط في الجهاز العصبي السمبتاوي وبشعور قوي من عدم 
).60، ص1996الرضا خطأ وهمي أو حقیقي (أبو قورة، 

ین قات بالالعفمن الناحیة االجتماعیة یعمل الغضب كنوع من التشریع الذي یساعد على تنظیم 
، ص 2005األشخاص. أّما العدوان فهو توجیه األذى المقصود لآلخرین الذي یكون ضّد رغباتهم (فاید، 

81                                   .(
والغضب هو أحد االنفعاالت أو العواطف األساسیة لإلنسان والتي تعتبر إشارة أو داللة على مواجهة 

).79، ص2001(العقاد، الضغوط وعوامل اإلحباط في الحیاة
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إلى أّن الغضب:" هو استجابة انفعالیة حادة، تثرها مواقف التهدید أو العدوان )1995(وأشار الحنفي 
أوالقمع أو السلب أو اإلحباط أو خیبة األمل، ویختلف الغضب عن الكراهیة، ألّن الغضب قصیر 

ویدفع المرء إلى االستجابة بالهجوم األمد،ویصحب الغضب استجابات قویة في الجهاز العصبي المستقل
).36، ص1995(الحنفي، إما بدنیا أو لفظیاً 

كما نجد أّن مفهوم الغضب یختلف عن السلوك العدواني من حیث أّن الغضب یعني حالة انفعالیة التي 
یمكن اإلحساس بها في الموقف غیر المرغوب فیها وهو غالبا ما یصاحب العدوان، ولكن ال یعد شرطا 

).Bédard & al., 2006, P251(هما للتعبیر عنهم

والغضب حالة انفعالیة تصیب الفرد بصورة حادة أو مفاجئة وتؤثر في سلوكه وخبرته الشعوریة ووظائفه 
.)654، ص2001عبد اهللا، عن الفسیولوجیة الداخلیة، وینشأ في األصل عن مصدر نفسي (

لمكون االنفعالي أو الوجداني للسلوك العدواني، لهذا الغضب بمثابة ا) 1992(وقد اعتبر باص وبیري 
یظهر الفرق بین الغضب والسلوك العدواني في أّن الغضب كخبرة یختلف عن السلوك العدواني كسلوك 

).23، ص2007(عن فاید، 
ذلك ندرك بأن نستنتج مما سبق أّن الفرد یعبر عن غضبه بطریقة وتصرفات مختلفة ومن خالل

انفعالیة شعوریة یمكن التعبیر عنها بالسلوك العدواني، وبالتالي هذا السلوك یترجم سواء الغضب حالة
لفظیا أو جسدیا أو معنویا وهذا یعني أّن الغضب والعدوان یتصاحبان في العدید من المواقف ال یعني أّن 

ا ألي سبب من وجود أحدهما یقتضي بالضرورة وجود اآلخر وهذا إذا لم یتم التعبیر عن الغضب خارجی
األسباب یتحول الغضب داخلیا إلى االكتئاب والذنب والقلق.

العدائیة:-2.3
إّن العدائیة حالة انفعالیة طویلة المدى وتعمل كمكون معرفي للسلوك العدواني وتظهر كرغبة في إیذاء 

).31، ص2008(عمارة، أوٕایقاع األلم باآلخرین
لمفهومین على أساس أن مفهوم العدوان یشیر إلى تقدیم منبهات وذكر بعض الباحثین الذین مّیزوا بین ا

التجاهات العدوانیة ذات الثبات النسبي والتي امنفّرة ومؤذیة إلى اآلخرین في حین یشیر مفهوم العداء إلى 
، 2001(عبد اهللا،تعبر عنها بعض االجابات اللفظیة التي تعكس مشاعر سلبیة أو تقویمات سلبیة

).655ص
إلى أن بین العدائیة والسلوك العدواني مركزًا على الحالة الدافعیة، حیث أشار )Zillman( زیلمان وأشار 

إلى أّن السلوك العدائي هو أّي نشاط یقصد به الشخص إیذاء اآلخرین دون أن یتضمن ذلك إیذاء 
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ني أو األلم لشخص بدنیا،بینما یشیر إلى أن السلوك العدواني هو أي نشاط یقصد به الشخص اإلیذاء البد
.)40-39، ص ص 1996آخر (عن أبي قورة، 

عداء أو العداوة لفظ المعادة، وهي حالة من البغض والكراهیة والرغبة في األذى، وهي كما یطلق على ال
).576، ص2000إلیاس، عن (نقیض الصداقة

متّد زمنیا، أي أّنها سمة قد أّن:" العدائیة عبارة عن مشاعر وأفكار عدوانیة ت)1995(كما عبر النمر أسعد 
ترتفع أو تنخفض في شّدتها، وفي حالة ارتفاع شّدتها تتحول في الغالب إلى انفعال أو غضب، وٕاذا ما 

).33، ص1995النمر، عن (عبر عنها سلوكیًا سمیت عدوانًا أو عنفاً 
و االستیاء المتحّدة العدائیة شعور من الغضب أبأنّ )1993Beins & Feldman,( وذكر بینس وفیادمان 

).32، ص2008عمارة، عن مع رغبة قویة للتعبیر عنه (
بین السلوك العدواني والعدائیة، حیث عّرف العدائیة ) 6-5، ص ص 2003(مّیز باص الوارد في باظة 

بالعدوانیة المدعمة باألذى، وأّنها تشتمل على التقدیرات السالبة لألشخاص واألحداث وقد حاول باص 
یز بین العدوان والعدائیة في النقاط التالیة:التمی

إّن العدائیة استجابة اتجاهیة وتتضمن استجابة لفظیة للتعبیر عن المشاعر السالبة والتقدیرات لألحداث - 
واألفراد.

إّن العدائیة تتكون من ردة فعل للهجمات المضادة الزائدة على الذات الفردیة والنبذ والحرمان.- 
ستجابة غضب مشترطة.إّن العدائیة ا- 
إّن العدائیة تنمو وتتطور على أساس العبارات اللفظیة التي تحدد فئة المثیر ونوعه، وهذه االستجابات - 

اللغویة ال توجد إال في اإلنسان، ولذلك فالعدائیة قاصرة على الجنس البشري المتالكه المیكانیزمات 
واالستجابة الرمزیة.

وفتز أّن كال من المفهومین یترجم معایشة الفرد لخبرات بذاتها، واستجابته یرى بعض الباحثین أمثال بیرك
، 2005معتز،عن الخاصة لهذه الخبرات وانعكاساتها بعد ذلك على شخصیته في شكل عادات متعلمة (

).44ص
إلى أنه یقصد بالعداء شعور داخلي بالغضب )17، ص 1993(وسالمة )14، ص 1986(وأشار عویس 

الكراهیة، موجه نحو الذات أو نحو شخص أو موقف ما والمشاعر العدائیة تستخدم كإشارة إلى والعداوة و 
االتجاه الذي یقف خلف السلوك أو المكون االنفعالي لالتجاه، فالعداوة استجابة اتجاهیة تنطوي على 

المشاعر العدائیة والتقویمات السلبیة لألشخاص واالحداث.
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حول الفرق بین مفهومي السلوك العدواني والعدائیة، إال أّن یجب أن نحتفظ وعلى الرغم من تعدد اآلراء 
بالسلوك العدواني كمصطلح سلوكي فقط، أیا كانت دوافعه سواء كانت دوافع إجرائیة أو عدائیة، وأن 
نتعامل مع العدائیة على أّنها العدوان الخفي أو المضمر، وهي االستعدادات والتهیؤ الذي قد یظهر في 

).24، ص2007(فاید، ف معینة تهیئ لحدوثه أو ال یظهر هذا الفعلظرو 
ألّن یا نحو موضوع ما یعبر عنه لفظیا فالعداوة أو العدائیة هي التركیبة المعرفیة التي تشكل اتجاها عدائ

).Gallo & al, 2000, P31(یقول شخص ما " أنا أنبذك وأكرهك "

اإلضرار بهم، فهو دي وقصدي یقصد به إیذاء الغیر أومن خالل ما سبق فإّن السلوك إذا كان عم
یعبر عن العدوان، أما بالنسبة لكل نشاط یتضمن الغضب ویشمل على التقدیرات السلبیة لألشخاص 

واألحداث فهو یعبر عن العداء.
العنف:-3.3

خفاض في استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة، قد تنطوي على ان) La violence(إن العنف 
مستوى البصیرة، التفكیر ویبدو العنف في استخدام القوى المستمدة من المعدات واآلالت وبهذا المعنى 

،2003،نبارو عن یشیر إلى الصیغة المتطرفة للعدوان، فالعنف هو المحاولة لإلیذاء البدني الخطیر(
).101ص

ساس بالذنب، وهو موجه لتخفیض فالعنف هو رد فعل للدفاع عن النفس مفاجئ ودون أي إشباع أو إح
).Bergeret, 2000, P102( من حّدة القلق في الهجوم"

فإن ظاهرة العنف تعتبر سلوك معین )Haken( أّما بالنسبة للتحلیالت واالستنتاجات التي قام بها هاكن
الظروف التي معرض للتكرار، وال یمكن أن ینبثق من ذاته، وال یمكن السیطرة علیه إال بمعرفة الشروط و 

تحدثه وبالتالي تجنبه، وهو ما دفع نفس الباحث إلى أن یتجاوز أحیانا رؤیته لظاهرة العنف أي أن یوسعها 
بقوله: "إّن العنف لیس مماثال للعدوانیة فهو التعبیر الصریح والظاهر، وفي غالب األحیان البدني 

).23، ص2004للعدوانیة"(عن بن كرو، 
أّن:" العنف إنما هو سلوك عدواني یقوم به )Raven & Rubin(1976,نوذكر كل من رافز ورابیی

، 2008عمارة، عن الشخص أو جماعة موجه لشخص أو جماعات أخرى بقصد إیقاع األذى بهم"(

).                              33ص
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الممتلكات أّن العنف سلوك ظاهر یستهدف إلحاق التدمیر باألشخاص أو ) 1995(كما ذكر حفني قدري 
أو أن العدوانیة لكي تكون عنفا ینبغي أن یتوافر فیها شرط الظهور حیث أّن ثمة أنواعا عدیدة من العدوان 

).42، ص 1995تتمیز بالخفاء والكمون مثل مختلف أنواع المرض السیكوسوماتي (عن حفني، 
ویسبب له ضرراً والعنف هو ذلك السلوك الذي یتضمن استخدام القوة واالعتداء على شخص آخر،

).               10، ص2013مخلوفي، عن جسمیًا أو نفسیًا أو اجتماعیًا (
نفسیة وأشار البعض إلى العنف إلى الشكل التطرفي للعدوان الذي یتضمن محاولة إحداث إصابة بدنیة أو

).Bédard & al, 2006, P251(خطیرة لآلخرین 

نف:" نوع من أنواع العدوان في أن فعل العدوان یكون فعال بسبب إلى أّن الع)Albert( وأشار ألبیرت 
ثرها وضوحا وبروزا العنف االذى، وهناك أنواع مختلفة عدیدة من االفعال تستحق أن تسمى عدوانا أك

).18، ص1994(عن الشربیني، الجسدي"
وأّنهما وجهان شكال العدوان) أّن العنف شكل من أ21، ص 2007وذكر محمد خضر الوارد في (حسین، 

ة واحدة وبهذا فهو: لعمل
كل فعل ظاهر أو مستمر مباشر أو غیر مباشر مادي أو معنوي موجه إللحاق األذى بالذات أو بآخر - 

أو جماعة أو ملكیة أي واحد منهم.
استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصیرة والتفكیر. - 

أن العنف یظهر في استخدام القوى المستمدة من المعدات واآلالت، وهو بهذا المعنى ) 2001(العقادوذكر 
).                                100ص،2001یشیر إلى الصیغة المتطرفة للعدوان فالعنف هو المحاولة لإلیذاء البدني الخطیر (العقاد،

ومي العدوان والعنف، حیث العنف هو فعل ینطوي على إلى التمییز بین مفه) 2001(وأشار عبد اهللا
).652، ص2001محاولة متعمدة إلحداث ضرر بدني خطیر حقًا (عبد اهللا، 

إلى أّن العنف استجابة سلوكیة تتمیز بصفة انفعالیة شدیدة قد تنطوي على انخفاض )1987(وأشار المغربي
رادفا للعدوان، ولیس من الضروري أن یكون ي التفكیر وعلى ذلك فلیس من الضروري أن یكون العنف مف

العنف مرادفا للتدمیر، حیث یكون العنف ضرورة في موقف معین وظروف معینة للتعبیر عن واقع معین 
). 32، ص1987أو تغییر واقع معین تغییرا جذریا یقتضي استخدام العنف في العدوان (المغربي،

ّنه من الصعب الفصل بین العدوان والعنف حیث أّن كالهما فذكر أ)Konrad Lorenz( أما كونراد لورانز 
یتفجر تحت تأثیرات بعض الظروف المحیطة بالفرد كالخوف والضغط واإلحباط، وكله حاالت نفسیة 

).23، ص2004باطنیة تبحث عن مخرج لمكبوتاتها (عن بن كروفیاض، 
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ال عنف استخدام للقوة البدنیة التي الإلى أّن:" )Benis & Feldman,1996(یشیر كل من بنیس وفیلدمان 
).84، ص2005مبرر لها أثناء التفاعل مع اآلخرین لإلیذاء أو التلف" (عن فاید، 

,Gallo & al, 2000(كما نجد أّن العنف هو ذلك السلوك الذي ینحصر على الجانب المادي في العدوان

P31.(

وأن عدوان وهو أكثر عمومیة من العنف الأن العنف هو شكل من أشكال ) 1993(وذكر طریف شوقي 
كل عنف یعّد عدوانا والعكس غیر صحیح، فالعنف هو الجانب المادي المباشر المتعمد من العدوان 

).26، ص2001وبذلك یصبح العدوان أكثر عمومیة من العنف"(عن فاید، 
جانب المادي واللفظي من ثّم ذكر بعض الباحثین أن العنف ذو طابع مادي أّما العدوان یشمل على ال

).26، ص2001معًا. (فاید، 
نستنتج مما سبق أّن العنف جزء من العدوان حیث أن العنف یتمیز بطابع مادي وظاهري، أما 
العدوان فهو أوسع وأشمل من العنف حیث أّن العدوان یتمیز بطابع مادي ومعنوي، ولهذا یعتبر العنف 

صنف من أصناف العدوان.
یة:العدوان-4.3

میل للقیام بالعدوان أو ما یوجد في األفعال العدوانیة أو میل مضاد إلظهار)L’agressivité(إن العدوانیة
العداوة أو میل لفرض مصالح المرء واألفكار الخاصة رغم المعارضة وهي میل أیضا لسعي إلى السیطرة 

).101، ص2001العقاد، عن في الجماعة." التسلط الجماعي خصوصا إذا وصل األمر حد التطرف (
إلى العدوانیة على أنها استعداد استداللي للسلوك العدواني ظاهر بصفة )Selling,1977(وأشار سیلغ 

دائمة نسبیًا. فالدرجة العالیة من العدوانیة یملكها مثال ذلك الشخص الذي تبدو له كثیر من المواقف ذات 
لوك العدواني، فالشخص الذي یمتلك درجة عالیة من طبیعة عدوانیة أو نملك صفات مثیرات التنبیه للس

سمة العدوانیة یمیل إلى إدراك مواقف معینة على أّنها مثیرة للعدوانیة أو مهددة له، ویستجیب بطریقة 
).264، ص2002عدوانیة.(عن رضوان، 

اجة، فهي وحأن العدوانیة هي میل فطري أو استعداد داخلي أو دافعیة أ)Semelin(1983وذكر سیملین 
).Semelin, 1983,P75( مان أو الخیبة أو اإلحباط ر میكانیزم لمواجهة الح

فیمكن التمییز بین عدوانیة ُمّؤذیة، ُمدّمرة وعدوانیة لطیفة حیث یجري التعبیر عن المدارك بالتنافس 
وكمظهر ة الموت،ستقل واإلسقاط لغریز واإلبداع. وتعتبر العدوانیة من قبل التحلیل النفسي كاندفاع أحادي م

).55، ص9971بارون، عن للرغبة في التسلط على اآلخرین وتأكید الذات (
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والعدوانیة هي االستجابة التي تكمن وراء الرغبة في إلحاق األذى والضرر بالغیر، وهي من السلوك 
نحو االجتماعي غیر السوي والذي یهدف إلى تحقیق رغبة صاحبه في السیطرة، كما أّنها رغبة أو میل 

).184، ص1999(عزیز سمارة وآخرون، التدمیر والتخریب
,Henriette & al( والعدوانیة هي كذلك میل إلى مهاجمة اآلخرین أو كل شيء یعیق إشباعًا مباشراً 

2000,P32.(

م بسلوك نستنتج مما سبق أّن العدوانیة هي استعداد فطري في الفرد یكون في حالة تهیئ للقیا
تبعا للمواقف التي یتواجد فیها خاصة إذا كانت مواقف مثیرة للعدوان.وذلك عدواني،

اإلرهاب:-5.3
اعتداء أو تهدید باالعتداء على أرواح أو أموال أو ممتلكات العامة ) Le terrorisme(یعّد اإلرهاب

ا والخاصة بشكل منظم من قبل مجموعة ما ضّد المجتمع المحلي أو الدولي باستخدام وسیلة من شأنه
مها فعال بواسطة جماعة سیاسیة نشر الرعب في النفوس، فاإلرهاب هو تهدید باستخدام القوة أو استخدا

تجاه جماعة أخرى أو دولة أخرى، وتعد ظاهرة اإلرهاب ولیدة التطرف الدیني الذي ظهر في اعقائدیة أو 
رضي، وهو یقترب في المجتمع في السنوات األخیرة، لذلك فاإلرهاب هو في الشكل والمضمون عدوان م

الكثیر من صوره ودوافعه وأهدافه من السلوك اإلجرامي.
أّن من یمارسون اإلرهاب والعنف أشخاص یتسمون بانعدام ) M.Thompson(وأوردت مارتا طومسون 

).100، ص2001الرشد والعقالنیة نشاط غیر أخالقي وغیر عادل (عن العقاد، 
عن سلوك عدواني سلبي من الناحیة الشكلیة والمضمون وهو نستنتج مما سبق أّن اإلرهاب عبارة 

قصدي وصریح ومنظم، یكون موجه نحو هدف محدد من أجل إلحاق الضرر سواء كانت الممتلكات 
خاصة أو حتى األشخاص.عامة أو

الصراع:-6.3
بین األطراف أّن نزاع وتطاحن بین األفراد أو الجماعات یتخلله شعور عدائي )Le conflit(یقصد بالصراع 

، 2003الزهران، عن المتصارعة أو المنازعة مما قد یؤدي إلى التخاصم أو العداء أو حتى القتال(

).248ص
كما أّن الصراع هو اإلحباط الداخلي الناجم عن وجود دافعین أو أكثر متناقضین في موقف معین، حیث 

أو قد یصل الفرد إلى التراضي بین یؤدي إلى إشباع أحد هذه الدوافع إلى التضحیة بالدافع اآلخر، 
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الدافعین أو یظل مترددا غیر مستقر، وهو أیضا یصارع الدوافع فیما یتصل باألشیاء والناس واالتجاهات 
).282، ص1972زیدان، عن والمعتقدات(

وأشارت جلین وجلین أن الصراع هو العملیة االجتماعیة التي تسعى من خاللها األفراد أو الفئات 
(عن الشناوي یة إلى تحقیق غایاتهم باستعمال التعدي العدائي المباشر أو العنف أو التهدیداالجتماع
).248، ص2001وآخرین، 

واء كان في الرغبة في السیطرة نستنتج مما سبق أن الصراع یتخذ من العدوان أسلوبا لتحقیق أهدافه س
جده في تناقض حاجات الفرد الذاتیة في التحدي وهذا النوع یسمى صراع خارجي أّما الصراع الداخلي فنأو 

رغبته الملحة في إشباع حاجاته من جهة ورفض اإلشباع من جهة ثانیة وهذا ما یؤدي به إلى حالة من 
التوتر والقلق الذي یؤدي به إلى القیام بالسلوك العدواني سواء اتجاه اآلخرین أو نحو ذاته.

التطّرف:-7.3
ي أبسط معانیه هو الخروج عن الوسط أو البعد عن االعتدال أواتباع ف)L’extrémisme(یعتبر التطّرف

طرق في التفكیر والشعور غیر المعتادة لمعظم الناس في المجتمع، إّنه خروج عن القواعد واألطر الفكریة 
والدستوریة والقانونیة التي یضعها المجتمع والتي یسمح في ظلها باالختالف والحوار وهناك:

ف السلبي:التطرّ -1.7.3
یظهر التطّرف السلبي في االلتزام بمعتقدات وسلوكیات معینة خارج المألوف مع عدم فرضها على 
الغیر،ویبدو هذا النمط من السلوك في محاولة االنعزال عن البیئة االجتماعیة، كما في حاالت الهجرة عن 

، ووجوب المغالطة في مختلف المجتمع بغرض اعتزاله، مع الحكم على أفراده وحكامه بالظالل والكفر
أوجه النشاط االجتماعي أو تجنب أي تفاعل أو تعاون أو تكیف مع أفراد ذلك المجتمع.

التطّرف اإلیجابي:-2.7.3
یظهر التطّرف اإلیجابي حینما یحاول أعضاؤه فرض معتقداتهم ونشر آرائهم بین أفراد المجتمع بمختلف 

).101، ص2001ام وسائل العنف المختلفة لتحقیق الهدف (العقاد،الوسائل وكافة السبل مع إمكانیة استخد
نستنتج مما سبق أّن التطرف بنصب على مجموعة من األشخاص قد تكون صغیر الحجم أو كبیرة 

هم وتصل إلى حد ئالمعتقدات ومتشبعة وراسخة في أداوتتشكل هذه المجموعة من األفكار والمبادئ و 
أن یجبروا غیرهم إلى اإلیمان بما یؤمنون به أو ینسحبون عن المجتمع السیطرة علیهم، مما یدفع إلى 

باعتبارهم أّنه فاسد وبالتالي تظهر ظاهرة اجتماعیة خطیرة یشغلها أصحابها ویجعلونها وسیلة لتحقیق 
أهدافهم.
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السلوك االنحرافي:-8.3
سلوك مضاد )Le comportement déviant(أشار عبد الرحمن محمد العیسوي إلى أّن السلوك االنحرافي 
للمجتمع یستحق نوعًا من العقاب أو أّنه سلوك یخرق القانون. 

هو مجموعة من السلوكیات التي تناقض المعاییر ) La déviance(أن االنحراف) 1938(وذكر سلین 
االجتماعیة.
ا والمتابع والمعاقب أن االنحراف هو مجموع المخالفات المرتكبة والمشهر به)Tappan(1947,وذكر تابان

علیها. وأشار بعض الباحثین إلى االنحراف على أّنه عبارة عن السلوك غالبًا ما یجلب انتباه وسائل 
).95- 94، ص ص 2005مصباح، عن الرقابة االجتماعیة وأّنه سلوك یقتضي اتخاذ موقف نحوه (

تیجة خلل في األنظمة االجتماعیة نستنتج مما سبق أّن السلوك االنحرافي ظاهرة اجتماعیة خطرة یحدث ن
السائدة في المجتمع على شكل انتقام من هذه األنظمة أو الخروج عن سیطرتها وقوانینها مما یحكم علیها 

بالمنحرف عن القانون.

العدواني (من تصمیم الطالبة).) المفاهیم ذات صلة بمفهوم السلوك 16شكل رقم (

النظریات المفّسرة للسلوك العدواني:-4
لمیة التي تحظى بالبحث المتواصلیعتبر السلوك العدواني من القضایا الهامة في مجال الدراسات الع

وسیبقى أحد الموضوعات التي تستحق البحث والدراسة، ألّن السلوك العدواني جزء من السلوك اإلنساني 
حظى بالبحث المتواصل، فتاریخ نظریات علم النفس المفسرة للسلوك اإلنساني تاریخ یجب االهتمام والذي ی

به ألّنه یمثل الفكرة األساسیة التي یستند إلیها العلم الحدیث المفسر للسلوك اإلنساني والدوافع وراء هذا 

السلوك العدواني

العنفالعدائیةالغضب

لعدوانیةا

اإلرهاب

الصراع

لتطّرفا

السلوك االنحرافي



السلوك العدوانيصل الرابع                     الف

139

نظرا ألّن السلوك العدواني السلوك، وسیظل السلوك العدواني أحد الموضوعات الجدیرة بالبحث والدراسة
شأنه شأن أي سلوك إنساني متعدد األبعاد متشابك المتغیرات، متباین األسباب، بحیث ال یمكن رده إلى 
تفسیر واحد، ومع تعدد صور وأشكال العدوان ودوافعه تعددت النظریات التي فسرت السلوك العدواني 

للسلوك العدواني نذكر ما یلي:). ومن أهم النظریات المفّسرة 78، ص2008(عمارة، 
نظریة التحلیل النفسي:-1.4

یعتبر فروید من أوائل علماء النفس الذین بحثوا في األبعاد النفسیة للعدوان وفي القوى المحركة له.
فقد ذكر أّن لإلنسان غریزتان تسیطران علیه هما: غریزة الحیاة وهي التي تعمل على حفاظ حیاة الفرد 

فعندما وغریزة الموت ویعبر عنها بالعدوان وهي أقل وضوحًا بالمقارنة مع غریزة الحیاة.وتكاثر الجنس،
یشعر الفرد بتهدید خارجي تتنبه غریزته العدوانیة فتجمع طاقاتها ویغضب الفرد، ویختل توازنه الداخلي

اقته العدوانیة ویخفف ویتهیأ للعدوان ألّي إثارة خارجیة بسیطة، وقد یعتدي بدون إثارة خارجیة حتى یفرغ ط
).Bédard & al., 2006, P259(توتره النفسي، ویعود إلى اتزانه الداخلي

ورأى فروید أیضًا أّن العدوانیة مركبة من الغرائز الجنسیة، فالسادیة ما هي إّال تطور متتالي للتركیبة 
لحقیقي للعدوانیة یعود إلى عدم ذكر أّن السبب ا)Reich(1957,العدوانیة والغرائز الجنسیة، بینما رایش

,Sillamy( اإلشباع الجنسي نتیجة الموانع االجتماعیة تنجم عنها توترات فتعتبر العدوانیة بذلك متنفسا

1983, P153                           .(

وانیته تجاه أّن شّدة الدوافع العدوانیة هي أكثر إثارة للقلق، فكبت الفرد لعد) 1954(وذكرت كارین هورني 
األشخاص المحیطین به خوفا من قطع عالقته بهم سیخلق لدیه حالة مؤلمة، مما سیدفعه إلى إسقاط 
عدوانیته على األشیاء الخارجیة، كما تعتبر أّن الشخص العدواني یتحول ضّد اآلخرین إیمانا منه أن 

خرین كبدیل لكرهه لنفسه.                                             العداء هو طبیعة العالم ویجب أن یتصدى له بالقتال، وأنه قد یكره اآل
).44، ص2008(عن عمارة، 

أّن العدوان دفاع ضد العجز العمیق المتولد من خبرة القلق.)Sullivan,1956(واعتبر سولیفان 
أو االهتماماتفذكر أّن العدوان ما هو إّال استجابة لتهدید البقاء) Fromm,1973(أما مفهوم فروم 

).30- 29، ص ص2007(عن فاید، الحیویة، فالعدوان رد فعل دفاعي سواء لدى اإلنسان أو الحیوان
إلى أّن اإلنسان تسیطر علیه غریزة العدوان وهي ذات أساس تطوري یتشابه فیه )Lorenz(وأشار لورنز

إلى البقاء والسیطرة والتملك(عن اإلنسان مع سائر األجناس األخرى، وربط لورنز هذه الغریزة بالحاجة 
).225، ص2001الخطیب،
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أّن العدوان هو الدافع األساسي في حیاة الفرد والجماعة، وأّن الحیاة تنمو نحو مظاهر )Adler(ورأى أدلر 
العدوان المختلفة من سیطرة وتسلط وقّوة، وأن العدوان هو أساس الرغبة في التمایز والتفوق وهذا ما جعله 

العدوان هو تعبیر عن إرادة القّوة أّي الرغبة في السیطرة والتحكم في اآلخرین.یقرر أّن 
هي نوع من الدافع نحو الصراع أو النضال من أجل التفوق واعتبر أن وعلى هذا فالعدوان عند أدلر

قص(عن الهدف النهائي لإلنسان أن یكون عدوانیا وأن یكون قویا ومتفوقا، فالعدوانیة عند أدلر أساسها الن
).198-197، ص ص 2007حسین، 

نظریة العدوان المتغلغل في النفس یؤدي إلى التدمیر الذاتي، ألنه عندما )Hartman(وعارض هارتمان 
یتمكن من النفس بسبب جزء من القّوة ضروري للتطور الطبیعي لألنا األعلى، وقد تدمر األنا األعلى 

).16، ص2009، نفسیا في حاالت نادرة (عن عبد العزیز محمد
أّن المرء یمكن أن یشعر بالذنب أثر فعل ممنوع، وأیضًا عندما ال یستطیع الوصول )Jung(وذكر یونغ 

إلى تحقیق ذاته وٕابراز فردیته الخاصة والعمیقة، وهذا الشعور بالذنب هو الذي یّولد عدوانیة غیر محدودة.
جد عند اإلنسان قوة استثنائیة من النزوات أّنه ال جدال في أنه یو )Mendel(في حین یقول مندال 

العدوانیة التي یمكن إرجاعها لما سمیناه سابقا بحرج النرجسي األصلي التابع من وضعیة القصور والعجز 
واإلحباط التي ال بد أن یعانیها الطفل بالمقارنة بقوة والدیه وما یعتقد أنهما یتمتعان به من جبروت الذي 

وع إحباط وقیود وتبعیة الطفولة لذا یجب أن تعتبر العدوانیة في الواقع كجوانب یتغذى فیما بعد من مجم
).189، ص2007(عن حجازي، األنا على معاناة النرجسیة

العدوان:- نظریة اإلحباط -2.4
أورفال مورر وروبرت سیرزرد دوب نیل میلر،نیعتبر جون دوالر، لیوا

)J.Dollard,N.L.Doob,N.Miller, O.Mower & R.Sears( من جامعة یال األمریكیة من العلماء *
حیث ذكروا أن ، (Frustration-aggression theory)العدوان–النفسیین األوائل الذین قدموا نظریة اإلحباط 

السلوك العدواني یسبقه دائما إحباط، وهذا االخیر من شأنه أن یؤدي إلى سلوك عدواني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*La théorie de la frustration-agression est une théorie de l’agression proposée par Dollard et
al en1939, développée par Miller et Barker en 1941, et Berkowitz en 1969.
Cette théorie explique que l’agression est le résultat d’un blocage ou d’une frustration
interférant dans le but que s’est fixé un individu.
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ع من اإلحباطاتإرجاعه إلى أنوافالسلوك العدواني عند الفرد في صوره المتعددة وأنواعه المختلفة یمكن
فعندما یحبط تتولد عنده الرغبة العدوانیة على مصدر اإلحباط أو مصادر أخرى أو یعتدي على نفسه إذا

).46، ص2008(عن عمارة، اعتبرها مسؤولة عما حدث له من إحباط، فیلومها بدال من أن یلوم اآلخرین
لكشف عن العدوانیة المكرة لدى أطفال حول ا)Montagen(1988,وبّینت المالحظة التي أجراها منتاقن

الروضة ودور األمومة، فعندما وضع هؤالء في وضعیة منافسة مع األقران حول بعض األشیاء ثّم قورنت 
سلوكیاتهم بوضعیات أخرى ال تتوافر فیه المنافسة وجد أّن األسباب األساسیة التي تدفع األطفال إلى 

اء، وٕانما ترجع إلى العالقات األسریة لهؤالء وذلك یعود إلى العدوان في وضعیات ال منافسة على األشی
).140، ص2005(عن میزاب، السلوك القمعي الذي یستعمله الوالدان نحو أبنائهم

لیس دائمًا صحیحًا فقد یتعلم )Dollard( إلى أن ما جاء به دوالرد )Berkowitz(1969,وأشار بركویتز
قلید اآلخرین. فاإلحباط إذن ال یؤدي بالضرورة إلى السلوك العدواني،بل الناس أن یكونوا عدوانیین بمجرد ت

كثیر من علماء النفسقد تظهر أنواع أخرى من السلوك كطلب المساعدة أو االنسحاب لذلك فإنّ 
).29، ص2005المحدثین یمیلون إلى اعتبار السلوك العدواني في جزء منه مكتسب (عن مرشد، 

مؤس نظریة حول اإلحباط فذكر أّن العدوان في مفهومه الشامل هو )Rosenzweig(1976,أما روزنزویج 
تأكید الذات، ویصنف الوضعیات الحیویة للعدوان على أّنها حالة من اإلحباط تظهر كلما صادف الجسم 
في طریقه عائقا ال یتحمله، وهذا في حالة إشباعه لبعض الحاجات، فعندئذ یصاب الفرد بحرمان أي 

).Rosenzweig 1983,P3(لحاجات الحیویة وبالتالي فقدان التوازن الناتج عن الصراعإحباط ا

ان اإلحباط لیس السبب الوحید للغضب (Wortman & Loftus ,1992)و ذكر ورتمان و لوفتوس 
والعدوان، ففي مقابالت أجریت عن خبرات األفراد الحیاتیة الفعلیة فیما یتعلق بالغضب، قرروا أن یصبحوا 

اضبین لمجموعة متنوعة من األسباب، منها جرح كرامتهم، انخفاض تقدیر الذات لدیهم وانتهاك اآلخرین غ
).Wortman & Loftus, 1992, P611(للمعاییر االجتماعیة المقبولة

غاضبین لمجموعة متنوعة من األسباب، منها جرح كرامتهم، انخفاض تقدیر الذات لدیهم وانتهاك اآلخرین 
).Wortman & Loftus, 1992, P611(االجتماعیة المقبولةللمعاییر 

وٕاذا ُمنع اإلنسان من تحقیق هدف ضروري له شعر باإلحباط واعتدى بطریقة مباشرة على مصدر إحباطه 
).    111، ص1996، أبو قورةعن (أو بطریقة غیر مباشرة إن خاف من االنتقام
لعدوان، وٕانما یؤدي إلى االنسحاب والیأس واالنطواء واالكتئاب وذكر میلر أّن اإلحباط ال یؤدي دائمًا إلى ا

). 397، ص2008(عن موسى، 
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والشكل التالي یوضح ذلك:
اإلحباط          تحریض العدوان         عدوان خارجي                    عدوان مباشر على مصدر 

العدوان

).41، ص2003العدوان (محمد سري، -): نظریة اإلحباط17شكل رقم (

نظریة التعلم االجتماعي: -3.4
یعد باندورا من أبرز المؤیدین لنظریة التعلم االجتماعي كتفسیر لظاهرة العدوان، وهذه النظریة على 

فاألفراد یسلكون بطریقة العكس نظریتي الغرائز واإلحباط، تنظر إلى السلوك على أّنه سلوك متعلم، 
عدوانیة ألنهم تعلموا هذا السلوك، ولیس بسبب امتالكهم لغرائز معینة أو كنتیجة لإلحباط (عن عالوي،                               

).24، ص1998
أّن الكائن البشري ال یولد إلى الحیاة عدواني، وٕانما یصبح كذلك عن طریق عملیة ) 1973(أّكد باندورا و 
).Coslin,2003, P21(لتعلم ا

هو سلوك متعلم یتعلمه اإلنسان عن طریق مشاهدة )Bandura & Skinner(فالعدوان عند باندورا وسكینر 
غیره، وتسجیل هذه األنماط السلوكیة على شكل استجابات رمزیة یستخدمها في تقلید السلوك الذي 

لعدوان عن طریق مالحظة نماذج هذا السلوك عند یالحظه. وافترض باندورا أّن األطفال یتعلمون سلوك ا
والدیهم ومدرسیهم وأصدقائهم.

سالیب السلوك العدواني من الكباروجهة نظر باندورا في أّن األطفال یتعلمون أ)Walsh(وقد أّید ولش 
).114، ص2001اجتماعیة (عن العقاد، صلون على مكاسب ومعززات مادیة أوفیح

جتماعي نجاحًا بعدما أن أّكدت نتائجها دراسات أقیمت حول تأثیر مشاهدة النماذج وحققت نظریة التعلم اال
العدوانیة، وأضف إلیها ظهور نظریات في مجاالت عدیدة، منها نظریة إثارة الحوافز العدوانیة في علوم 

یزید من اإلعالم، التي تفترض أن تعریض الفرد لمحّفزات عدوانیة یؤدي به إلى إثارة نفسیة وعاطفیة مما
).22، ص2005احتمال اكتسابهم السلوك العدواني واالستجابة بالعدائیة (عن البشیر، 

رىاستجابات أخ

االنسحاب مثال

إزاحة العدوان نحو مصدر آخر عدوان مباشر
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انوا ضحایا العنف أثناء طفولتهم،وأّكدت العدید من األبحاث أّن فئة كبیرة من األشخاص العدوانیین ك
ة مقبولة لالستجابة واألطفال الذین كانوا شاهدین أو ضحایا للعنف األسري قد فهموا أّن العنف هو وسیل

).Bédard & al., 2006, P266(عندما یكونون في حالة غضب أو خالف مع آخر

قاط التالیة:نفي ال)115، ص 2001(ویمكن تلخیص تفسیر السلوك العدواني عند باندورا الوارد في العقاد 
السلوك العدواني معظم السلوك العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقلید، حیث یتعلم األطفال- 

بمالحظة نماذج وأمثلة من السلوك العدواني یقدمها أفراد األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدین في بیئة 
الطفل.

اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة.- 
التعلم المباشر للمسالك العدوانیة كاإلثارة المباشرة لألفعال العدوانیة الصریحة في أي وقت.- 
كید هذا السلوك من خالل التعزیز والمكافأة.تأ- 
إثارة الطفل إما بالهجوم الجسمي أو إهانته قد یؤدي إلى العدوان.- 
العقاب قد یؤدي إلى زیادة العدوان.- 

تكون أفضل إنذار لتأثیر مشاهدة العنف )19-18(أّن العدوانیة في سّن )1985(وأكد عبد الرحمن عدس 
رؤیة الطفل لموقف بطولي عنیف في التلفزیون عّدة دقائق یؤثر في سلوكه لعّدة بالتلفزیون، وقد ثبت أّن 

شهور ثّم یزداد تأثیرا في المراهقة، حیث وجد أّن هناك عالقة قویة بین مشاهدة العنف بالتلفزیون مبكرا 
).25، ص1985وبین السلوك العدواني في المراهقة (عدس، 
المحاكاة في اكتساب السلوك العدواني عند األطفال، وتّم تبعا وأّكدت مصادر مختلفة عن دور التقلید و 

لنظریة التعلم االجتماعي، فإن التعرض لنماذج عدوانیة یؤدي إلى السلوك العدواني عند األطفال، وتّم 
التأكید بشكل معقول من هذه النظریة من عّدة دراسات تجریبیة أشارت إلى أّنه حتى وٕان لم یتعرض الفرد 

).208، ص2007زیادة العدوان تنتج عن التعرض لنماذج عدوانیة(عن المعایطة، لإلحباط ف
النظریة البیولوجیة:-4.4

تهتّم هذه النظریة بالعوامل البیولوجیة في الكائن الحي كالصبغیات والجینیات الجنسیة والهرمونات 
ئیة واألنشطة الكهربائیة في والجهاز العصبي المركزي والالمركزي والغدد الصماء، والتأثیرات البیوكیما

ر لدیه الشعور ی. وینمو هذا المیكانیزم عندما یثالمخ، حیث یوجد لدى اإلنسان میكانیزم فسیولوجي
بالغضب وهذا یؤدي إلى حدوث بعض التغیرات الفسیولوجیة التي تؤثر بدورها على سرعة القلب وزیادة 

تنفس الفرد وانكماش عضالت أطرافه، مما یؤدي ضغط الدم وزیادة نسبة الجلوكوز فیه وٕالى زیادة معدل
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إلى توترها لتقاوم التعب واإلرهاق كما تزداد سرعة الدورة الدمویة وخاصة في األطراف ویعض الفرد على 
أنیابه وتصدر عنه أصوات إرادیة ویقل إدراكه الحسي حتى أّنه قد ال یشعر باأللم في معركته مع عزیمته 

).174، ص1981البهي، عن (
ئز عدوانیة مكبوتة وهو جزء أساسيویرى أصحاب هذه النظریة أّن العدوان هو التعبیر الطبیعي لعّدة غرا

).107، ص2001العقاد، عن (في طبیعة اإلنسان
إلى أّن الذكور أكثر عدوانیة من اإلناث في كل المجتمعات بسبب )Lippa(1990,وتوصلت دراسة لیبا

)Lipsit(1990,لدیهم عن اإلناث، كما أشارت دراسة لیبست) Testostérone( ارتفاع مستویات هرمون

إلى أّن نقص السیروتونین یرتبط بحدوث سرعة اإلشارة وزیادة العدوان.
فقد أشارت إلى أّن هناك مناطق في أنظمة المخ Mayer )(1977,مایر) Mark(1970,وأما دراسة مارك 

ئولة عن ظهور السلوك العدواني لدى اإلنسان، ولقد أمكن بناء وهي الفص الجبهي والجهاز الطرفي مس
خ لتحویل اإلنسان معلى ذلك إجراء جراحات استئصال بعض التوصیالت العصبیة في هذه المنطقة من ال

من حالة العنف إلى الهدوء إال أّن تلك الدراسات ال تقدم األدلة العلمیة الكافة عن ذلك، حیث أشار كمال 
یر من العوامل الجینیة فیما ثإلى أّن الخبرة والتفاعل مع البیئة بصورة سلبیة أهم بك)1985(إبراهیم مرسي

).37، ص2008(عن عمارة، یتعلق بالسلوك العدواني
إلى أن هناك نسبة )1985(وفي نفس السیاق حیث یساهم العدوان الجسمي أو البدني، وكما أشار مرسي 

یعانون من اضطرابات فسیولوجیة، لمن الخبرة والتفاعل مع البیئة كبیرة من األشخاص العدوانیین ال 
).56، ص1985بصورة سلبیة أهم بكثیر من العوامل الجینیة فیما یتعلق بالسلوك العدواني (مرسي، 

النظریة السلوكیة:-5.4
الذین )Bandura(وباندورا)Walters(ولترز)Skinner( إن الكثیر من علماء هذه النظریة مثل سكینر 

هم في أشاروا إلى أّن العدوان سلوك متعلم في أغلب األحیان إذا ارتبط بالتعزیز، وأن معاملة اآلباء ألبنائ
ولة عن تعلمهم العدوان وتكراره أو عدم تكراره، كذلك فإّن العدوان عند والدهم ؤ المواقف العدوانیة هي المس

التلفزیون أو السینما فالنظریة السلوكیة تفسر السلوك أو مدرسیهم أو أصدقائهم أو مشاهدة أفالم العنف في 
).474، ص2013(عن القیق، العدواني في ضوء التفاعل المستمر بین السلوك والظروف البیئیة

وأوضح أنصار االتجاه السلوكي أن العدوانیة تعتبر متغیرا من متغیرات الشخصیة وتلعب العادة دورا 
مسببات العدوان، تاریخ تجاه السلوكي وفق أربع متغیرات هيأساسیا في إظهار العدوانیة في اال

).51، ص2008التسهیل االجتماعي والمزاج (عن عمارة، التعزیز،
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فالعدوان عند السلوكیین شأنه شأن أّي سلوك یمكن اكتشافه ویمكن تعدیله وفقا لقوانین التعلم، ولذلك 
متعلم من البیئة، وٕان الخبرات المختلفة التي اكتسب ركزت دراسات السلوكیین على أن السلوك منه ما هو

منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدعیمها بما یعزز لدیه ظهور االستجابة العدوانیة كلما تعرض 
لموقف محبط.

) J.Watson(وانطلق السلوكیون إلى ذكر طائفة من التجارب التي أجریت بدایة على ید جون واطسن 

وبیا بأنواعها مكتسبة بعملیة تعلم ومن ثم یمكن عالجها وفقا للعالج السلوكي الذي یستند حیث أثبت أن الف
).19، ص2006على هدم نموذج من التعلم الشيء الالسوي وٕاعادة بناء نموذج تعلم جید (عن الفسفوس، 

یمكن اكتسابه والعدوان وفق المدرسة السلوكیة سلوك متعلم مثله مثل غیره من أنواع السلوك األخرى وعلیه
العدوان - وتعدیله، وفقا لقوانین ومبادئ عملیة التعلم ویندرج تحت هذا المنحنى السلوكي فرضیة اإلحباط

، 2007(عن حسین طه، )1973(ومنظور التعلم االجتماعي عند باندورا)1939(عند دوالرد ومیلر

).                                         213ص
نظریته عن اإلشراط اإلجرائي أن اإلنسان یتعلم سلوكه بالثواب والعقاب.وأّكد سكینر في 

فالسلوك الذي یثاب علیه یمیل إلى تكراره، والسلوك الذي یعاقب علیه یقلع عنه، وینطلق هذا التفسیر على 
فئ یه كّف عنه، وٕاذا كو السلوك العدواني، فاإلنسان عندما یسلك سلوكا عدوانیا ألول مّرة، إذا عوقب عل

).309، ص1998میل إلى تكراره في المواقف المماثلة (عن خلیفة، یعلیه 
).148، ص2007فالسلوك العدواني وفقا لهذا اإلشراط یحدث ویستمر عندما یعقبه ثواب (عن معمریة،

لذلك نجد أن السلوكیین ینفون أن یكون للعدوانیة طبیعة وراثیة بل یعتبرونه استجابة مكتسبة كغیره من 
كیات العامة، یتعلمه الطفل عن طریق مالحظة النماذج التي یتعرض لها المحیط االجتماعي أو من السلو 

خالل التجارب المباشرة التي یكون فیها الطفل كعامل إیجابي في ذلك السلوك، ومع تدعیمه سوف یترك 
الطفل یستجیب لذلك السلوك الذي تعلمه في وضعیات مختلفة وحسب، التعلم.

فإن هناك ثالثة مصادر تؤدي إلى ظهور النماذج السلوكیة للفرد والتي ) 240، ص1981(ونقًال عن آغا 
تدعم ظهور السلوك العدواني وهي:

العائلة ونقصد بذلك نموذج األب بالنسبة للطفل، فهو یحدد لنفسه نموذجا سلوكیا موحد أو متقارب مع - 1
المتكرر م حیث تسامحهیتأسلوب التعامل مع الطفل شخصیة األب، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن

لعدوانه یثیر في هذا األخیر الرغبة في السلوك العدواني.
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وسائل اإلعالم المختلفة ونخص بالذكر التلفزیون والسینما نظرا لما تعرضه من برامج ملیئة بالمشاهد - 2
)(Werthamلقصة، كما قال ورتهام العنیفة التي تحفز الطفل على التوحد مع تصرفات بطل الفیلم أو ا

أن السینما والتلفزیون هما مدرسة للعدوان.
الثقافة الفردیة الموجودة في المجتمع. - 3

والعدوانیة هي عادة الهجوم وتتحدد قوة االستجابات العدوانیة في ضوء هذه النظریة وفق أربع متغیرات 
، 2005والمزاح (عن مرشد، -4الجتماعي. التدعیم ا- 3تاریخ التعزیز. - 2مسببات العدوان. - 1هي: 

).27ص
النظریة المعرفیة:-6.4

تناول علماء النفس المعرفیون السلوك العدواني لدى اإلنسان بالبحث والدراسة، حیث ركزوا في معظم 
عینة في المجال اإلدراكيدراساتهم وبحوثهم على الكیفیة التي یدرك بها العقل اإلنساني وقائع أحداث م

الحیوي، كما یتمثل في مختلف المواقف االجتماعیة المعاشة وانعكاساتها على حیاة الفرد لحیزأوا
النفسیة،مما یؤدي به إلى تكوین مشاعر التعصب والكراهیة وكیف أّن مثل هذه المشاعر تتحول إلى إدراك 

).116، ص2001داخلي یقود صاحبه إلى ممارسة السلوك العدواني (عن العقاد، 
النظریة المعرفیة بدراسة الخبرة الذاتیة من حیث إدراك الفرد لنفسه واألحداث التي تقع له.واهتمت 

وفي دراستها للسلوك العدواني تركز هذه النظریة على السیاق النفسي واالجتماعي للشخص العدواني 
بالتصدي لهذهوالظروف والمتغیرات التي أدت إلى استخدام العنف والعدوان للتعبیر عن ذاته وتحقیقها 

اإلعاقات التي تحول دون تحقیق ذاته، ومن أهم اإلعاقات التي تمثل دافعًا للسلوك العدواني هي شعور 
- 310، ص ص 1998الفرد بالفوارق الطبیعیة البالغة الحّدة والتي تحول دون تحقیق ذاته (عن خلیفة، 

311.(

وقامت هذه النظریة بدراسة الخبرة الذاتیة من حیث إدراك الفرد لذاته ولألحداث والوقائع التي تقع له. 
فالمعرفیون یشیرون إلى أن الفرد بعد تجربة سارة أو غیر سارة ینتقي هذا األثر الذاتي للنشاط المختار 

).Van Conghem, 1978,P96( لیدعم ویعزز قوة بعض األنماط السلوكیة 

إلى أن مختلف النظریات التي تناولت السلوك العدواني بالدراسة )59، ص 2006(أشار سعد آل ررشاد 
والتفسیر من زاویة متباینة أسهمت في إیضاح المتغیرات المرتبطة بهذه الظاهرة، وأن االتجاهات الحدیثة 

نظر المختلفة الفیزیولوجیة منها والسیكولوجیة في تفسیر السلوك العدواني تدعو إلى التكامل بین وجهات ال
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واالجتماعیة. فالتفسیر األشمل واألرجح یؤید أن هذا السلوك العدواني عامل مشترك بین المحددات النفسیة 
وٕان اختلفت كم وكیف هذه المحددات وأهمیة كل منهما من فرد إلى آخر.   

ى أنه دافعًا فطریًا، حیث أن هناك بعض المحللین نستنتج مما سبق أن تفسیر فروید للعدوان یرجعه إل
النفسانیین كانوا على اتفاق معه، وأن هناك عوامل أخرى تساهم بشكل فعال في إحداث السلوك العدواني 

دون أن یتمكن الفرد في التحكم في ذلك.
ط ال یقود إن العالقة بین اإلحباط والعدوان قد ال تكون حتمیة في جمیع الحاالت، حیث أّن اإلحبا

بالضرورة إلى العدوان، ولكن قد یؤدي إلى تحریضه على العدوان.
وذكر میلر في هذا السیاق أّن اإلحباط ال یؤدي دائمًا إلى العدوان، وٕانما یؤدي إلى االنسحاب والیأس 

).397، ص2008واالنطواء واالكتئاب (عن موسى، 
اني سلوك اجتماعي مكتسب عن طریقو وذكر أصحاب نظریة التعلم االجتماعي أن السلوك العد

المالحظة والتقلید. فالفرد یالحظ السلوك العدواني ثم یرسخه في ذاكرته لیعید إنتاجه الحقًا.
أّنه أمر حتمي غریزي وأهملت الجوانب األخرى.وفّسرت النظریة البیولوجیة السلوك العدواني على

،حیثمن الوسط البیئي عن طریق التعلم بالنموذجوأوضحت النظریة السلوكیة أن سلوكیات الفرد متعلمة 
رّكزت على الخبرات السابقة.

أما النظریة المعرفیة فهتمت بدراسة الخبرة الذاتیة من حیث إدراك الفرد لنفسه واألحداث التي تقع له.
دامهي والظروف التي أدت إلى استخوركزت هذه النظریة على السیاق النفسي واالجتماعي للفرد العدوان

العنف والعدوان للتعبیر عن ذاته.
إن لكل نظریة من النظریات التي تناولت العدوان نظرة أحادیة ضیقة حاولت تفسیر السلوك العدواني 
لدى الفرد وتقدیم الحجج والبراهین، إّال أن مثل هذا الموضوع یحتاج إلى نظریة تولیفیة كاملة متكاملة 

معقدة ومركبة كالسلوك العدواني. ومتفاعلة غیر متعارضة لفهم ظاهرة
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لسلوك العدواني (من تصمیم الطالبة).النظریات المفسرة ل)18شكل رقم (

أسباب السلوك العدواني:-5
هناك عّدة أسباب یمكن أن تؤدي إلى السلوك العدواني وقد أجملها بعض الباحثین فیما یلي:

األسباب المتعلقة بالفرد:-1.5
األسباب البیولوجیة:-1.1.5

من العوامل البیولوجیة المرتبطة بالعدوان نجد اإلفرازات الهرمونیة التي نعبئ قّوة الفرد وتعده للقتال العنیف 
أو الهرب حفاظا على الحیاة فقد وجد ارتباطا بین زیادة هرمون الذكورة التستوستیرون والعدوان وكذلك 

األدرنالین الذي ینشط المراكز العصبیة في المخ المسؤول على تهیئة الجسم عند المواقف الخطیرة هرمون 
)Bédard & al, 2006, P P 256- 257.(

كما أن هناك منطقة في وسط الدماغ تربط هذه المنطقة بالسلوك العدواني في اإلنسان وفي غیره من 
البیولوجي، فعند إثارة هذه المنطقة یصبح الكائن عنیفا، وعند الكائنات الحیة األقل منه في سلم التطور

عزل هذه المنطقة یتحول الكائن من العنف إلى الهدوء، أما عن تأثیر هرمون الذكورة في العدوان بعد 
، ص ص 2006إعطاء الكائن حقنة منه فلقد وجد أن هذا الهرمون یزید من السلوك العدواني (العیسوي، 

112 -113.(
أن هناك بعض البراهین ربطت بین إثارة مناطق معینة من الدماغ واالستجابة العدوانیة فالجانب كما 

الخارجي للهیبوثالموس یرتبط بعدید من االنفعاالت، ومنها الغضب واالستجابة العدوانیة وٕان اإلثارة 
ة اللوزة لها دور في للخدمة األنسیة للدماغ األمامي تؤدي إلى طالق استجابة عدوانیة كما لوحظ أن منطق

).455، ص2003عبد المعطي، عن كبح العدوان (

النظریات المفسرة للسلوك العدواني 

النظریة 
المعرفیة 

النظریة 
السلوكیة 

النظریة 
البیولوجیة 

نظریة 
التعلم 

اإلجتماعي 

نظریة 
–اإلحباط 

العدوان 

نظریة 
التحلیل 
النفسي 
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أكد بعض الباحثین أن لألساس البیولوجي دور في تشكیل العدوان عند األطفال، حیث أن هناك عّدة 
أجهزة عصبیة في المخ تتحكم في نوعیات معینة من العدوان، وأن هذه األجهزة تعمل عندما تصل إلى 

صولها إلى العتبة المنخفضة مثال نجد أجهزة المخ تنشط ال إرادیا، وتشعر الحیوانات عتبة معینة، فعند و 
بالقلق وربما بالعداء ألن االنقضاض ال یحدث إّال إذا ظهر هدف مناسب. 

أن ألجهزة المخ دورا في العدوان، وذلك من خالل تكثیفها لدور الدوائر (Davidov)وذكرت دافیدوف 
العدوان في أداء وظیفتها، ویمكن أن تمنع الدوائر العصبیة من أداء وظیفتها(عن العصبیة المسیطرة على 

).155، ص 2005الزغبي، 
وأشارت األبحاث الحدیثة التي أجریت في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أن وجود كروماتید في 

القضاء یعتبرون زائد عن الطبیعي هو الذي یسبب السلوك العدواني، مما جعل رجال)9(الكروموزم
).157، ص2005الجانب البیولوجي أكثر أهمیة في تفسیر السلوك العدواني (عن الزغبي، 

األسباب الوراثیة:-2.1.5
تعد الوراثة أحد أهم العوامل المسبب للعدوان، وما یؤكد ذلك الدراسات التي أجریت على التوائم، والتي 

توائم المتماثلة أكثر من التوائم غیر المتماثلة، كما أن شذوذ بّینت أن االتفاق في السلوك العدواني بین ال
).58، ص2006مرشد، عن الصبغیات الوراثیة یؤثر أیضًا في ظهور العدوانیة (

افترضت األدلة الحدیثة أن الوراثة تلعب دورًا في ظهور االختالفات أو الفروق الفردیة في السلوك 
توائم من نفس الجنس یكونون أكثر تشابها في العدوان من التوائم العدواني، فقد توصل إلى أنه في حالة ال

األخویة، وعلیه فقد افترض أن العوامل الوراثیة تلعب دورا في نمو السلوك العدواني وتحدید مظاهره.                    
).236، ص2006(عن عبد اهللا، 

عضویة في السلوك العدواني ولكنه لم إلى القول بوجود تأثیر للعوامل ال)Diamond( وخلص دیاموند 
).157، ص2005الزغبي، عن ینكر أهمیة الخبرة والتعلم (

وتمثل الوراثة أحد أهم العوامل للعدوان، حیث أن تكرار كمیة السلوك العدواني تنتقل من جیل إلى جیل 
وانیین ولقد تم التأكد آلخر، وهذا یعني أن األبناء الذین یكون آبائهم عدوانیین هم أكثر عرضة لیكونوا عد

عن دور الوراثة من خالل إجراء مقارنة بین التوائم الحقیقین والتوأم الغیر حقیقیین لمعرفة ما عدا كان 
السلوك العدواني هو نفسه لدى الفئة األولى لكونها نفس التركیب الجیني، وكذلك بالمقارنة بین أطفال مع 

ائهم بالتبني، ولكن بعض الدارسین یرون أن لیس للوراثة تأثر أبنائهم البیولوجیین  ونفس األطفال مع أبن
.p25)(Bédard et al,2006,في العدوان وبینما یرجع إلى البیئة
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األسباب الفطریة (الغرائز):-3.1.5
إلى یرى فروید أن الطاقة العدوانیة في اإلنسان یجب تصریفها أو تفریغا لها، وٕاال فإنها إذا تراكمت أدت

).107، ص2006اإلصابة باألمراض النفسیة (عن العیسوي، 
كما یعتقد البعض أن العدوان ظاهرة سلوكیة عزیزیة، فأصحاب نظریة التحلیل النفسي یعتقدون أن العدوان 
یعود إلى دوافع نفسیة داخلیة تكمن في الالشعور، كما تحدث عنها فروید في غریزتي الجنس والعدوان 

وجدان في أعماق النفس البشریة على هیئة طاقة نفسیة فطریة یجب العمل على تصریفها.                واعتقد أنهما ت
).464، ص2007الجراح، - (عن البطانیة

أن غریزة المقاتلة تلعب دورًا أكبر مما لعبته أیة غریزة )Mc Dougall(في هذا الصدد ذكر ماك دوجال 
ا كان دافع المقابلة نفسه یتخذ اتجاها نفسیا فإنه قد یخضع أخرى في تطور التنظیم االجتماعي، لهذ

خضوعا كبیرا لعوامل البیئة ومؤثراتها، ووفقا لهذه المؤثرات قد یتجه اتجاها ضارا وهداما، وقد یتجه اتجاها 
).266، ص2005الداهري، عن نافعا لكل من الفرد والمجتمع (

األسباب النفسیة:-4.1.5
طة بشخصیة الفرد تسهم بدور مهم في القیام بالسلوك العدواني، وهي كالتالي:توجد عوامل نفسیة مرتب

الشعور باإلحباط والفشل والحرمان:-
إّن اإلحباط في الحیاة الیومیة یشكل دافعًا عدوانیًا عند البشر، وبمعنى آخر نتصرف بسلوك عدواني 

معظم المشاجرات في سن ما قبل عندما یوجد عائق یمنع الوصول إلى الرغبات أو الهدف، حیث أن 
المدرسة یكون بسبب الممتلكات، ولكن هذه المشاجرات تقل مع تقدم العمر، ولكن یبقى أحیانا بین مختلف 

).244، ص2006العزة، عن األعمار (
وذهب كثیر من علماء النفس إلى أن العدوان استجابة لإلحباط، حیث تزادا شّدة العدوان كلما اشتّد 

حباط، فلقد ذهب دوالرد ومیلر إلى أن اإلحباط یعني إعاقة تحقیق الهدف، وظهور هذا الدافع الشعور باإل
العدواني یؤدي إلى القیام بأفعال سلوكیة عدوانیة كما یریان أن العدوان الموجه نحو الذات إنما یحدث 

على الذات كطریقة عندما یحبط الفرد ویكبح سلوكه العدواني ویعاقب علیه، مما یجعله یلجأ غلى العدوان
).455، ص2003عبد المعطي، عن تعویضیة إلفراغ عدوانه الداخلي والتخفیف من حّدته (

یدسه دافعا إلى العدوان كرد فعلقد یكون عامل الفشل كرسوب الطالب أكثر من مرة في الصف الذيو
).465، ص0062البطانیة والجراح، عن (تجاه هذا الفشل واإلحباط
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وان استجابة للفشل في إشباع الحاجات أو یكون بسبب الرغبة في التغلب على العوائق التي وقد یكون العد
تحول دون إشباع الحاجات وتحقیق الرغبات كما أن الحرمان من الحب واألمن والتقدیر االجتماعي 
وغیرها من الحاجات النفسیة، وكذلك التعرض للضغوط الحیاتیة یجعل الفرد یسلك بطریقة عدوانیة.

).119، ص2007(حسین، 
وأشارت بعض الحاالت إلى أن الشعور بالنقص من العوامل المهمة في حمل الطفل على ممارسة السلوك 
العدواني، حیث تبقى العوامل التي یعاني منها والتي تسبب له الشعور بالنقص مكبوتة في األعماق إلى 

).267، ص2005الداهري، عن (أن تثار وتظهر یصبح عنف وعدوان رهب
سمات الفرد الشخصیة:-

تلفة، بعضهم یكون سهل االستثارة،أن جمیع الناس یولدون بأجهزة عصبیة مخ) Eysenck(ذكر أیزنك
وبعضهم یكون صعب االستثارة، والشخصیة سهلة االستثارة تصبح مضطربة ولدى صاحبها استعداد سهل 

ذه السمات فیما تسمى بالشخصیة العدوانیة، وهي التي تقع على في أن یكون عدوانیًا أو مجرمًا، وه
متصل القطب الموجب فیه یمثل السمات االنفعالیة للشخصیة العدوانیة، والقطب السالب في هذا العامل 

).456، ص2003یتمثل في الالعدوانیة والخجل والحیاء (عن عبد المعطي، 
الرغبة في تحقیق القدرة وتأكید الذات:-

افتقار اإلنسان للقدر الالزم من تأكید الذات تعرضه للفشل في تحقیق وجوده وٕامكانیاته، مما یثیر إّن 
السلوك العدواني، فجّو القهر والتسلط والتعسف، سواء في محیط األسرة أم غیرها یعمل على إضعاف 

بر تهدیدا لقوة السلطة تأكید الذات الدفاعي المبدع، ویعتبر هذا الجو مساویا لعدم الطاعة والخطیئة ویعت
فیحول تأكید الذات الحمیدة إلى تأكید مرضي للذات، مما یجعله یقوم على العدوان والهدم والتخریب 

والقسوة والمادیة.
الحاجة إلى الحریة:-

فال الصغار الذین یشعرون أنهم التعتبر الحریة شرط ضروري للصحة النفسیة والنمو السوي فیلجأ األط
لى وسائلهم الخاصة دفاعا عن الحریة كالعناد ورفض الطعام والتبول الالإرادي والتخریب حول وال قوة إ

).201، ص2007واإلتالف وغیر ذلك من صور العدوان الطفولي (حسین، 
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التعلم االجتماعي:-
ت یكون السلوك العدواني في كثیر من األحیان بدافع التقلید باإلضافة إلى أثر أفالم العنف والمسلسال

وحتى مسلسالت الكرتون التي یتابعها األطفال والتي تفضل حوادث الجریمة لزوما للشجاعة والقوة، وسبال 
).464، ص2006للوصول إلى الهدف (البطانیة والجراح، 

ویعد السلوك العدواني سلوكًا متعلم كغیره من السلوكیات األخرى، وٕان هذا االكتساب بطریقة غیر مقصودة
التعلم االنتقالي، وما یترتب على هذا السلوك من إثابة أوعقاب،فخالل بالتعلم بالنمذجة أونتیجة ما یسمى

التنشئة االجتماعیة یتعلم الطفل العدوان من مالحظة سلوك الوالدین واألقران وسلوك اآلخرین في 
دون الطفل المجتمع، فیقوم بدوره بمحاكاة االستجابة التي تلقى قبوال من المحیطین بالطفل، حین یم

االجتماعي لهذا السلوك بالنماذج العدوانیة، وعندما یقومون بتحریضهم على العدوان، ومن خالل التدعیم 
).456، ص2003عبد المعطي، عن (عند حدوثه

العدواني كنتیجة حتمیة فالسلوك العدواني عند الطفل یظهر ألكثر من سبب، فقد یكون السلوك
اشئ عن حاجة عضویة غیر مشبعة وربما یحدث العدوان للحیلولة بین أو استجابة للتوتر النللحرمان،

الطفل وما یرغب فیه أو للتضییق على الكفل، وقد یظهر السلوك العدواني نتیجة هجوم مصدر خارجي 
یسبب له الشعور باأللم، وربما یفشل الطفل في تحقیق هدفه فیوجه عدوانه إلى مصدر اإلحباط، وحینما 

ة لكسب ذلك الحب والتقدیر فإن سلوكه یتحول ن الحب والتقدیر رغم جهوده الحثیمان میشعر الطفل بالحر 
).152، ص2007ملحم، عن إلى عدوان (

إلى أن السلوك العدواني هو تعریض عن اإلحباط المستمر وأن كثافة العدوان )Harriman(وأشار هیرمان 
).150، ص2005، د زاد عدوانه (عن الزغبيتتناسب مع حجم اإلحباط وكثافته، إذ كلما زاد إحباط الفر 

)(Patterson,1975وباترسون)Bandura,1973(باندورابالتالي وكما بینت الدراسات التي أجراها كل من

أن العدوانیة تعقب وسلوكًا متعلمًا. فاألطفال یتعلمون كثیر من السلوكیات العدوانیة عن طریق مالحظتهم 
ي اللعب والممثلین في التلفزیون والسینما، فهم یقلدون األفراد الذین یسلكون ألبائهم وٕاخوانهم ورفاقهم ف

سلوكًا عدوانیًا، خاصة إذا كان هؤالء األفراد ذوي مركز اجتماعي مرموق أو إذا كان هذا السلوك العدواني 
حت یظهرهم بمظهر األبطال، ومن المرجح أن یتحّول األطفال إلى ممارسة السلوك العدواني إذا أتی

الفرصة لهم لذلك، دون أن یتعرضوا النتائج غیر سارة أو إذا حصلوا على مكافأة أو على نتائج سارة 
).117-116، ص ص2000(القاسم والزغبي، 
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األسباب المتعلقة بالبیئة األسریة:-2.5
ا أن لعدواني عند األطفال كمإن الجّو األسري والثقافة األسریة لهما دور في إبراز مظاهر السلوك ا

في تجاه الطفل أو بین األطفال أنفسهم في األسرة الواحدة دوراً اقات األسریة بین الوالدین أو أحدهما الللع
تدعیم السلوك اإلنساني عن األطفال. 

في هذا المجال إلى الطفل الذي غالبًا ال یكون عدوانیًا إذا كان األبوان یعتبران )Sears(وأشار سیرس
رغوب فیه أو ال یجب ممارسته. أّما باندورا فذكر أن األطفال الذین یعاقبون على العدوان أمرًا غیر م

).153، ص2007عدوانیتهم في المنزل یكونون عدوانیین في أماكن أخرى (عن ملحم، 
ها أن تسهم في إیجاد العدوان عندإن أسالیب تربیة الوالدین والجو األسري العام السائد في المنزل من شأن

).152، ص2005غبي، (الز الطفل
األسباب المتعلقة بالبیئة المدرسیة:-3.5

تي تؤدي إلى السلوك العدواني لدىإلى األسباب المدرسیة ال)458، ص2003(وأشار عبد المعطي 
المتعلمین وهي:

عدم وفاء المعلم بالوعود التي أعطاها للتلمیذ.- 3الفشل الدراسي. - 2صعوبة المنهج الدراسي. - 1
غضب المعلم واضطرابه االنفعالي- 5ن تفضیل المعلمین لبعض األطفال وٕاهمال اآلخرین. ما یسود م- 4

عدم وجود نظام ثابت للعمل یعرفه الطفل معرفة جیدة ویمكنه السیر علیه.- 6وهیاجه أمام التالمیذ. 
إشعار الطفل باإلحباط والفشل.- 8التدخل في نشاط الطفل عندما یكون منسجما فیه. - 7
أعمال تفوق قدراته واستعداداته وال تتفق مع میوله.تكلیفه ب- 9

فأشار إلى تأثیر جماعة الرفاق في الفرد من الجوانب التالیة:)115، ص 2006(أما العیسوي 
شعوره بالنقص وسط رفاقه.- 3إثارة غضب الطفل من رفاقه. - 2سوء معاملة األقران. - 1
ممارسة بعض الرفاق السیطرة والعدوان على الطفل.- 4

مة هناك عوامل ذات تأثیر قّوي فيأن في البیئة االجتماعیة العا) 458، ص 2003(وذكر عبد المعطي 
راتدفع الفرد إلى العدوان والتحلي بالسلوك العدواني والعنیف ومن بینها تناوله الكحول وتعاطیه المخد

اتهم.والتي تؤدي إلى ارتكاب الفرد جرائم قتل وسطو واعتداء على األفراد وممتلك
وتوصلت بعض األبحاث إلى وجود عالقة موجبة دالة بین تعاطي الفرد الخمور والعقاقیر والمخدرات 

وارتكابه الجریمة. ففي كل أربعة جرائم قتل تتم واحدة منها تكون تحت تأثیر المخدرات. 
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التي ترجع إلى نستنتج مما سبق أن السلوك العدواني ظاهرة معقدة، وذلك ما نالحظه من تعدد أسبابه 
عوامل بیولوجیة وراثیة غریزیة أو فطریة، والشعور باإلحباط والفشل والحرمان والتعلیم االجتماعي، وسمات 
شخصیة الفرد وأسباب نفسیة واجتماعیة أسریة ومدرسیة وأن هذه األسباب إنما هي محصلة لما توصلت 

علماء والباحثین في هذه الظاهرةإلیه دراسات وتفسیرات ال

العدواني (من تصمیم الطالبة).أسباب السلوك )19شكل رقم (

وظائف السلوك العدواني:-6
) أن السلوك العدواني یتمیز بوظائف عدیدة و مختلفة منها :186، ص2000ذكر عبد اهللا ( 

الوظیفة السلبیة:-1.6
د سوء تكییف بین المعتدي م بالغیر بل هدفها التدمیر هذا ما یولفالوظیفة السلبیة للعدوان ال تهت

وقد فّسرها علماء التحلیل النفسي بأنها تحریر لكبت داخلي وشعور مؤلم بعیشه الفرد تحت تأثیر وبیئته،
ظروف ضارة تسبب ألمًا داخلیًا، فیضطر الفرد التنفیس عنه باندفاع هجومي یصعب ضبطه ویترتب عنه 

بأنها استخدام القوة والهجوم عند الحیوان، أما عند )1974(لهذا یعرفها عبد الرحمن العیسوي آثار مدمرة.
اإلنسان فهي محاولة تدمیر الغیر وممتلكاته.

كما ذكر باص أن العدوان السلبي هو عبارة عن استجابة تحرر المثیرات المؤذیة نحو عضویة أخرى                                       
 )Buss &  al., 1988, P53.(

أسباب السلوك العدواني 

أسباب 
قة متعل

بالفرد 

أسباب 
متعلقة 
بالبیئة 

المدرسیة 

أسباب 
متعلقة 
بالبیئة 
األسریة 
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الوظیفة اإلیجابیة:-2.6
هناك العدید من العلماء من أقر أن السلوك العدواني ال یتخذه وما الصیغة السلبیة المؤذیة، إذ قد یتجه 
اتجاها مفیدا نحو المعتدي علیه خاصة والمجتمع عامة، بل هو غریزة مثل باقي الغرائز یساعد على بقاء 
النوع وعندما یبالغ فیه حتى یصبح مؤذیا یفقد غایته اإلیجابیة، فقد عرف كل من النج  و جاكوبسي 

)Lang & Jakobski( العدوان اإلیجابي على أنه الدفاعي عن الحقوق الخاصة واألفكار والمعتقدات
Lorenz, 1969, P55( والمشاعر بنحو صریح مباشر وبطریقة مناسبة ال تؤدي إلى انتهاك حقوق اآلخر 

.(

الهدف والوسائل المستعملة في ذلكفالعدوان هو تعبیر عن الذات ویشمل كل التصرفات الموجهة نحو 
).Van Rillear, 1988, P23(بنائه ال توقع الضرر أو اإلهانة باآلخر، هدفها حمایة الذات 

(من تصمیم الطالبة).وظائف السلوك العدواني )20شكل رقم (

أنواع السلوك العدواني:-7
فتتعدد أنواع السلوك العدواني وذلك حسب اختالف أشكاله واختال)294، ص 2007(نقًال عن رضوان 

ما یلي:تصنیفه من قبل الباحثین، وعمومًا یمكن إجمال مختلف أنواع العدوان فی
ویتمحور حول ما یلي:حسب األسلوب: -1.7

العدوان المادي:-1.1.7
وهو استخدام الجسد أو وسیلة أخرى إللحاق األذى باآلخرین، كالضرب، العض، البصق، القذف، الدفع 

الشجار، التدمیر، االقتحام، االغتصاب والقتل.
العدوان اللفظي:-2.1.7

األذى باآلخرین مثل السب، التهكم، اللعن، اللوم، التشهیر، السخریة ویتمثل في استخدام اللغة في إلحاق 
التهدید، إطالق الشائعات.

وظائف السلوك العدواني 

الوظیفة اإلیجابیةالوظیفة السلبیة 
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العدوان غیر اللفظي:-3.1.7
هو استعمال الحركات واإلشارات واإلماءات بطریقة شعوریة أو غیر شعوریة منها تجاهل وجود الشخص 

حركات الوجه والفم وهز الرأس.
العدوان الرمزي:-4.1.7

إلى أن التعبیر یشمل بطریقة غیر لفظیة عن احتقار األفراد اآلخرین )186، ص 2003( أشار یحي 
و االمتناع عن تناول ما یقدمه لهأوتوجیه اإلهانة لهم، كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي یكن له، أ

وتحقیر.ازدراءأو النظر بطریقة 
العدوان السلبي:-5.1.7

والمماطلة والتعویق المتعمد مثلأن العدوان السلبي یتمثل في العناد)25، ص 2008( وذكر عمارة 
إعاقة الطریق لشخص ما.

حسب الشمولیة: -2.7
أن السلوك العدواني حسب الشمولیة یتمثل فیما یلي:) 38، ص2003(ذكر سري 

العدوان الكبیر:-1.2.7
األشیاء، وقد یستثني فقط البعض مثل توجیه هو عدوان واسع النطاق موجه لعامة األفراد أو نحو كل 

خطاب یحمل في طیاته عدوان بلد محدد وشعبه.
العدوان الصغیر:-2.2.7

وهو محدود النطاق ویوجه لفرد معین واألفراد معینین أو جماعة محددة أو یقتصر على أشیاء محددة.                                    
حسب الشرعیة:-3.7

إلى وجود األنواع التالیة: )52، ص 2001(أشار مختار 
عدوان اجتماعي:-1.3.7

إلى فساد المجتمع یمس هذا النوعویشمل الفعال العدواني التي یظلم بها اإلنسان ذاته أو غیره وتؤدي
التعدي على النفس، المال، العرض، العقل والدین.

عدوان إلزامي:-2.3.7
امي أو العدوان الدفاعي أو المضاد األفعال التي یجب على الشخص القیام بها للدفاع یشمل العدوان االلز 

عن النفس والوطن والدین.
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عدوان مباح:-3.3.7
ویشمل األفعال التي یحق لإلنسان اإلتیان بها قصاصا، ممن اعتدى علیه في نفسه أو ماله أو عرضه 

أودینه أو وطنه.
حسب الهدف: -4.7

:وجود نوعین من السلوك العدواني حسب الهدف وهما)Gallo & al., 2000,P31(ؤهذكر جالو وزمال
العدوان الوسیلي:-1.4.7

یقصد منه استخدام فعل عدواني لتحقیق هدف غیر عدواني أي لیس إیذاء المعتدي علیه في ذاته، حیث 
ه تخلیص المجتمع من شره.یلجأ الشرطي إلى استعمال القوة لیلقي القبض على السارق لحجزه والهدف من

العدوان العدائي:-2.4.7
من الغضب یكون القصد منه إلحاق األذى باآلخرین والتخریب والتدمیر.                                 أوهو العدوان الهدام الذي ینش

حسب الضحیة: -5.7
لضحیة وهما:إلى وجود نوعین من السلوك العدواني حسب ا)265، ص 2000(أشار یوسف 

عدوان فردي:-1.5.7
وهو الذي یصدر عن فرد واحد ضّد آخر أو ضّد جماعة أو ضّد معاییر المجتمع.

عدوان جمعي: -2.5.7
وهو العدوان الذي تمارسه جماعة ما ضّد فرد أو أفراد آخرین.

حسب المّدة المستغرقة:-6.7
ني حسب المدة المستغرقة وهما: أن هناك نوعین من السلوك العدوا)38، ص 2003( ذكر سري 

یرتبط أساسًا بالشخصیة العدوانیة.العدوان المستمر: -1.6.7
یظهر في فترات أو مواقف وحاالت دون أخرى.العدوان المتقطع: -2.6.7

ومنها:حسب االتجاه: -7.7
إلى وجود نوعین من السلوك العدواني حسب االتجاه وهما:)87، ص2003( أشار یحي 

دوان مباشر:ع-1.7.7
وهو الفعل العدواني الموجه نحو الشخص الذي أغضب المعتدي أي إلى مصدر اإلحباط وذلك باستخدام 

القوة الجسمیة أو التعبیرات اللفظیة وغیرها.
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عدوان غیر المباشر:-2.7.7
ویتضمن االعتداء على شخص بدیل، وعدم توجیهه نحو الشخص الذي تسبب في غضب المعتدي، 

یفشل الطفل في توجیه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلي خوفًا من العقاب، فیحّوله إلى شخص وربما 
آخر أو صدیق، أو خادم، أو ممتلكات، وهذا العدوان قد یكون كامنًا، وغالبًا ما یحدث من قبل األطفال 

لق على هذا النوع من األذكیاء، الذین یتصفون بحبهم للقیام بأعمال غیر مرغوبة اجتماعیا، وغالبًا ما یط
العدوان اسم العدوان البدیل.

العدواني (من تصمیم الطالبة).أنواع السلوك )21شكل رقم (

أنواع السلوك العدواني

حسب المدة 
المستغرقة 

حسب 
الشمولیة 

حسب 
الشرعیة  

حسب 
الھدف 

حسب 
األسلوب 

حسب 
الضحیة 

مادي ال

اللفظي 

غیر اللفظي

الرمزي 

السلبي 

إلزامي  الصغیر 

اجتماعي  الكبیر 

مباح 

المستمر

المتقطع جمعي 

فردي 

العدائي 

الوسیلي 

حسب 
االتجاه 

مباشر 

غیر مباشر 
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أنواع العدوان كما یلي:)25ص ، 2008الوارد في (عمارة، )1991(وحدد صالح الدین عبد الغني عبود 
عدوان نحو الذات: -1

وهو العدوان الداخلي یتجه نحو الذات التي یصدر منها قصد تدمیرها وٕایذائها كالتقلیل من شأن الذات 
والنظر إلیها بنظرة دونیة، التعصب لبعض األفكار الخاطئة أو األذى الجسمي كاالنتحار.

عدوان نحو اآلخرین:-2
ه نحو الخارج إللحاق األذى باآلخرین سواء كان مادیا أو لفظیا أو معنویا.وهو الموج

عدوان نحو الممتلكات:-3
وهو عدوان مادي یتمثل في تخریب وتدمیر الممتلكات الخاصة والعمومیة.

عدوان بالخروج عن المعاییر العامة السلوكیة المتفق علیها:-4
قیم األخالقیة والروحیة والدینیةوالعرف والعادات والتقالید والویتمثل في الخروج عن المعاییر االجتماعیة 

المتعارف علیها والمعمول بها في الوسط االجتماعي فهو سلوك غیر مقبول اجتماعیًا. 
إلى أن هناك أنواع أخرى للعدوان بتسمیات أخرى ومنها:)38، ص2003(وأشار سري 

اإلجرائي الممارس في الواقع.وهو السلوك العدائي الفعلي العدوان الصریح: -1
ویأخذ شكل المباغتة ویوجه نحو الذات ونحو اآلخرین.العدوان المفاجئ: -2
ویتصاعد في حّدته حتى یبلغ أقصاه مثل أن یبدأ العراك بالشتم ثم یمتد إلى عراك العدوان التدریجي: -3

جسمي باألیدي وقد یخلص إلى األجرام.
بالقول أن السلوك العدواني إذا)1994(وشیخ محمود ) 1989(شقیر وأكد هذا التصاعد زینب محمود 

).                                             202، ص2001استمر لفترة طویلة یكون العدوان شدید أو غیر مناسب للموقف الذي أثاره (عن الزغبي،
و الضحیة.ویوجه العدوان لشخص لم یصدر منه عدوانا وهالعدوان الهجومي: -4
ویكون غیر مقصود، یصدر في شكل مزاج أو أثناء اللعب.العدوان الزائف: -5
ویوجد العدوان بعیدا عن غایته الحقیقیة بدال من توجیهها إلیه شخصیًا لفظیًا أوجسمیًا.عدوان المزاج: -6
لجنس وهو استعمال القّوة للتعدي جنسیًا على شخص من نفس الجنس أو من االعدوان الجنسي: -7

اآلخر وهدفه إشباع الدافع الجنسي.
والذي یتجلى في التعصب والتطّرف الدینیین.العدوان الدیني: -8
ویتمثل في تعدي الرجل على زوجته أو تعدي المرأة على زوجها أو العدوان العدوان بین األزواج: -9

المتبادل بینهما مما یؤدي إلى التفكك األسري وسوء التوافق الزواجي.
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والذي یظهر في األعمال العدوانیة التي توجه إلى السلطة الحاكمة كاإلخالل لعدوان السیاسي: ا-10
بالنظام، األعمال االنتحاریة وغیرها.

(من تصمیم الطالبة).) 2003تسمیات ألنواع السلوك العدواني حسب سري ()22شكل رقم (

اهر السلوك العدواني:مظ-8
فإن مظاهر السلوك العدواني تتمثل في الجوانب التالیة:) 124، ص2002(العمایرةونقًال عن

یبدأ السلوك العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط وقد یصاحب مشاعر الخجل والخوف.-1
المتكررة في بیئة الطفل.تتزاید نوبات السلوك العدواني نتیجة الضغوطات النفسیة المتواصلة أو -2
االعتداء على ممتلكات األقران انتقاما أو بغرض اإلزعاج باستخدام الیدین أو األظافر أو الجسم.-3
االعتداء على ممتلكات الغیر، واالحتفاظ بها أو إخفائها لمدة من الزمن بغرض اإلزعاج.-4
دم أخذ الحیطة الحتماالت األذى واإلیذاء.إن الطفل العدواني یتسم في حیاته الیومیة بكثرة الحركة وع-5
عدم القدرة على قبول التصحیح.-6
مشاكسة غیره، وعدم االمتثال ألوامر والتعلیمات.-7
عدم التعاون والترقب والحذر والتهدید اللفظي وغیر اللفظي.-8
توجیه النقد الالذع لزمالئه، وتبادل السب والشتم والتلفظ بألفاظ نابیة.-9

الغضب واالنفعال وكثرة الضجیج والغضب.  سرعة -10

)2003تسمیات ألنواع السلوك العدواني حسب سري (

العدوان 
الصریح 

العدوان 
المفاجىء

العدوان 
التدریجي

العدوان 
الھجومي 

العدوان 
الزائف 

العدوان 
المزاج 

العدوان 
الجنسي 

العدوان بین العدوان الدیني 
األزواج 

العدوان 
السیاسي 
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أن األفراد یّعبرون عن سلوكهم العدواني)206، ص 2006(الوارد في القمش)(Patersonوذكر باترسون 
معینة هي:في مظاهر

كان یذكر الشخص الوقائع أو المعلومات بلهجة سلبیة.الشتم واالستهزاء: -1
لل أي نقص من قیمة الطرف اآلخر وتجعله موضعا للسخریة.هو إطالق العبارات التي تقالتحفیز: -2
كالضرب على األرض بقوة.االستفزاز بالحركات: -3
: كمهاجمة شخص آخر إللحاق األذى به.السلبیة الجسدیة-4
: تدمیر أشیاء اآلخرین وتخزینها.التدمیر- 5
من شخص آخر دون مناقشة.طلب اإلذعان الفوري-6

خل غرفة الصف تظهر في التهریج فيأن مظاهر السلوك العدواني دا) 141، ص2005( وذكر الصدیق 
ثاث المدرسة والفصل مثل الصف، االحتكاك بالمعلمین، عدم احترامهم، العناد والتحدي وتخریب أ

دورات المیاه، واإلهمال المتعمد للقوانین المدرسیة ونصائح وتعلیمات اإلدارة والمدرسین. المقاعد،

(من تصمیم الطالبة).حسب بارسون العدواني مظاهر السلوك )23شكل رقم (

آثار السلوك العدواني:-9
أن السلوك العدواني یترك في نفسیة الفرد آثار بالغة الخطورة وهي ) 32، ص 2006(أوضح الفسفوف 

:تأخذ أشكال مختلفة والتي تتمثل فیما یلي
آثاره في سلوك الفرد االجتماعي:-1.9

یؤدي العدوان إلى اضطرابات متعددة في السلوك االجتماعي كالعصبیة الزائدة، العزلة االجتماعیة وعدم 
المشاركة االجتماعیة، القیام بعمل العطل في الجماعة، الالمباالة، عدم االنضباط، الكذب، العنف 

تركیز، تشتت االنتباه والتشكیل بالحیوانات.                                   اللفظي، السرقة، عدم القدرة على ال

مظاھر السلوك العدواني حسب بارسون

التحفیز الشتم و 
اإلستھزاء 

اإلستفزاز 
بالحركات 

السلبیة 
الجسدیة

التدمیر 
طلب 

اإلذعان 
الفوري 
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آثاره في سلوك الفرد المدرسي:-2.9
ینتج من السلوك العدواني تدني التحصیل الدراسي للمراهق، التسرب المدرسي، التغیب عن 

المدرسة، تخریب الممتلكات المدرسة،التأخر في االلتحاق بالمدرسة، عدم المشاركة االجتماعیة في 
واألثاث المدرسي.

آثاره في سلوك الفرد االنفعالي:-3.9
یؤثر السلوك العدواني في الجانب للفرد من حیث تولید توتر دائم، االكتئاب، تدني مستوى الثقة في 

ر بمخاوف وعدم االستقرار النفسي.النفس، المزاج الحاد، الشعو 

لسلوك العدواني (من تصمیم الطالبة).آثار ا)24شكل رقم (

طرق الحد من السلوك العدواني:-10
وجود إلى  )265، ص2007( الوارد في الصافي وآخرین ) Gallo & al., 2000,P31(أشار جالو وزمالؤه 

السلوك العدواني ومنها:عّدة طرق التي یمكن أن تحد من 
التفریغ:- 1.10

وهو افتراض اقتراحه المنهج النفسي التحلیلي الفرویدي وهو أسلوب تنفیس عما یشعر به الفرد وتفریغ 
للطاقات العدوانیة الكامنة في داخله وذلك باللجوء إلى نشاطات مثیرة غیر ضارة مثل مشاهدة أفالم عنف 

والمشاركة في مباراة ریاضیة. 
العزل:- 2.10

ُیعزل الفرد عن بقیة األشخاص في مكان ال یوجد فیه معززات السلوك العدواني مع إعالمه أن هذا لیس 
بعقاب، إنما إلعطائه وقت یراجع فیه أفكاره.

عدواني آثار السلوك ال

في سلوك الفرد 
اإلجتماعي 

في سلوك الفرد 
المدرسي 

في سلوك الفرد 
اإلنفعالي 



السلوك العدوانيصل الرابع                     الف

163

التجاهل المتعمد:- 3.10
معتدي وهو التجاهل القصدي للسلوكیات العدوانیة التي ال یترتب عنها خطر جدي على سالمة الفرد ال

ذاته أو على اآلخرین أو ضرر في الممتلكات.
تعزیز السلوكیات المناقضة للعدوان:- 4.10

والذي یتمثل في إثابة الفرد على سلوكه التعاوني مع األخرین.
العقاب:- 5.10

ن یكون عادال، وفي حدود أري حتى یحقق كبح تكرار العدوان و یشترط العقاب الفعال أن یكون فو 
أي خطا أو سوء تقدیر في نوع العقاب الذي یناله الفرد قد یكون سببا كافیا لظهور آالم مشروعة، ألن 

نفسیة لدى هذا األخیر مما یولد فیه مشاعر االنتقام أو االنعزال أو العصیان أو االنحراف وغیرها من 
السلوكیات السلبیة.

مشاهدة نماذج غیر عدوانیة:- 6.10
عالیة أسلوب العقاب للحد من العدوان الن العقاب قد یأخذ شكال لقد أظهر باحثون وجود عقم في ف

عنیفا، ما یشكل لدى الشخص المعاقب مشهدا عدوانیا معززا یتعلم من خالله سلوكیات عدوانیة، إنما على 
العكس، یفترض تقدیم الفرد نماذج غیر عدوانیة یالحظها ویقلدها حتى یتعلمها. 

ثالثة أسالیب تحد ) 356، ص 2003( الوارد في مكلفین )(Baron & Byrene,1994ویقترح بارون وبیرن 
من العدوان وهي:

التدریب على المهارات:.أ
غالبًا ما یقع األفراد الذین یفتقرون إلى المهارات الالزمة للتعبیر عن مشاعرهم إلى إحباط متكرر، مما 

ى فائدة تدریب هؤالء على تلك المهارات عل)Toch(یؤدي بهم إلى السلوك العدواني، ومن هنا یؤكد توش 
التي من شأنها أن تقلل احتمال لجوئهم إلى العدوان أو التعرض له على حد سواء.

التدخل المعرفي:.ب
ء علیه بأنه سلوك عدواني أم یكتسي إدراك وتفسیر اآلخرین لسلوك ما أهمیة بالغة أثناء حكم هؤال

الظرف الذي أصدر فیه فاعل السلوك عدوانه یكون سببا یجعلهم ألن فهم الغیر للمتغیرات المتصلة بال،
أقل استعداد للرد علیه بعدوانیة بشرط أن یتحصلوا على معلومات وافیة وقابلة للتصدیق عن هذه 

المتغیرات الظرفیة المثیرة التي دفعت بالفاعل حتى یسلك بعدوانیة.
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االستجابات المتعارضة:.ج
متناقضة مع حالة العدوان الفعلي أو الغضب، والتي تعمل على إضعاف تتمثل في حاالت شعوریة 

ردود األفعال العدوانیة اتجاه الموضوع مثل عدوان األب اللفظي على ابنه الذي یصاحبه في الوقت نفسه 
شعور بالشفقة على االبن، وهو الشعور الذي یجعل األب یخفف من حّدة عدوانه أو أن یكف عنه.

رسات واالتجاهات الخاطئة في تنشئة األطفال:تجنب المما- 7.10
أن التسیب في النظام األسري واالتجاهات العدوانیة لدى اآلباء تجاه ) 125، ص 2008(ذكر المطوع 

األبناء تعمل على تولید سلوك عدواني لدى األطفال من نفس البیئة االجتماعیة وبالتالي قد یولد هذا 
، وتفید بعض الدراسات أن األب المتسیب أو المتسامح أكثر من الالزم العدوان ضعفا وخلال في االنضباط

هو ذلك األب الذي یستسلم للطفل ویستجیب لمتطلباته ویدهللا ویعطیه قدرا كبیرا من الحریة.
وبالتالي ال یعطیه العطف ومشاعرأما األب ذو االتجاهات العدوانیة غالبا ال یتقبل ابنه وال یستحسنه

فهم والتوضیح فهؤالء اآلباء غالبا ما یمیلون الستخدام العقاب البدني الشدید.                                                    األبوة أو ال
اإلقالل من التعرض لنماذج العنف المتلفز:- 8.10

كد بشكل كبیر أظهرت نتائج كثیرة كما ذكر أن النماذج العدوانیة التي یتعرض لها االطفال في التلفاز یؤ 
في ظهور السلوك العدواني لدى األطفال، وذلك ألن وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة تلعب 
دورا في تعلم النماذج السلوكیة اإلیجابیة والسلبیة فعلى ضوء ذلك یجب أن توفر البرامج الفعالة ذات 

سلوك األطفال، فلو نظرنا إلى واقع األفالم األهداف اإلیجابیة لألطفال حتى یتعلم نماذج جیدة وبناءه في
الكرتونیة والقصص وغیر ذلك فإننا نالحظ أنها تعمل على تعلیم األطفال العدوان واألنانیة لتحقیق 

).                                         103، ص2010خالد، عن األهداف وتبعث في نفوس األطفال الخوف والقلق وغیره من المشكالت(
النماذج العالجیة للحد من السلوك العدواني:- 9.10

یوفر علم النفس اإلكلینیكي على نماذج عالجیة تستعمل لغرض ) 357، ص 2003( ونقًال عن مكلفین 
عالج حاالت العدوان كالتي تالحظ لدى مرتكبي الجرائم، ومن بینها " برنامج العالج متعدد الوجوه " الذي 

ل حالة جون التي استخدم فیها هذا البرنامج أثناء عالجها، حیث طبق البرنامج على جون یتضح من خال
وهو شاب في سن الثالثة والعشرون من عمره، الوقوف من قبل الشرطة والذي وصفه الضابط بأنه: عنیف 
وغیر قادر على ضبط انفعاالته، ویعبر عن غضبه بألفاظ وبالقوة الجسمیة ویصف نفسه أنه مستعد 
لالنفجار دائما، وهو مضطرب كثیرا، وبسبب ذلك یخشى جون أن یؤذي شخصا آخر أذي خطیر،وبهدف 

أسالیب عالجیة وهي:) 04(التعامل مع هذه الحالة اتبع برنامج العالج المتعدد الوجوه أربعة 
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ل الحساسیة:یتقلأ.
ترخاء وممارسة الضبطعمل على االسیتم عن طریق استحضار المنبهات المزعجة في ذهن الشخص ثم ال

الذاتي للغضب واألفكار والمالمح الفیزیولوجیة المصاحبة لتلك المنبهات المستفزة في الذهن.
التحدي المستمر:ب.

یعني مواجهة الفرد المستمرة ألفكاره العدوانیة بإعطاء صورة أكثر إیجابیة عن اآلخرین.
عدوان:التحكم في البیئة الخارجیة المحیطة المستفزة للج.

طلب من " جون " االبتعاد عن األوساط المهیئة للعدوان والعنف كالمالهي اللیلیة.
التدریب:د.

یكون التدریب على طرق بدیلة عن العنف في حاالت حدوث مزایدات عدائیة حادة التي تحضر الشخص 
للعدوان الصریح.

: الذكور واإلناثوالفروق بین السلوك العدواني-11
من المشكالت التي واجهها البحث الحالي في تعدالسلوك العدواني ق بین الذكور واإلناث فيإن الفرو 

هذا المجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت هذه الفروق متناقضة ومازال الموضوع لم یحسم 
العدواني السلوك ومن استقراء البحوث والدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في بعد.

، بینما ذكور واإلناثبین الدالةوجود فئتین من الدراسات: الفئة األولى توصلت إلى وجود فروق،نالحظ
الفئة الثانیة لم تصل إلى وجود فروق دالة، وجاءت هذه الدراسات على النحو التالي:   

الذكور واإلناث في نتائجها عن وجود فروق دالة بینأسفرتوتشمل الدراسات التي الفئة األولى:-أ
وهي:السلوك العدواني 

وجود فروق في اتجاهات الطالب نحو السلوك العدواني تغزي لمتغیر الجنس )2018(دراسة عنان فرید - 
).65،ص2018إناث (عنان فرید و آخرون،- ذكور

) توجد عالقة ذات داللة إحصائي ي السلوك العدواني 2017دراسة مجذوب أحمد محمد أحمد قمر(- 
).       2017لصالح الذكور( مجذوب أحمد محمد أحمد قمر،

فيحصائیةإداللةذاتفروقتوجد)2016(دراسة صدیق محمد أحمد یوسف وندى عثمان علي-
صدیق محمد أحمد یوسف ر(الذكو لصالحالنوعلمتغیرتعزىمهابائالغائبیناألطفالبینالعدوانيكلو الس

).  2016وآخرون،
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جود فروق دالة إحصائیا في السلوك العدواني لدى األطفال و )2014(لیلم أسماء بن حدراسة - 
.)2014، بن حلیلم أسماء (الذكورالمتمدرسین لصالح

لمتغیرعزىتمتوسطاتفيإحصائیةداللةذاتفروقوجود)2014(دراسة المومني حتاملة وطشطوش- 
).72،ص2018(عن عنان فرید آخرون ،الذكورلصالحالجنسالعنف

الجنسلمتغیرُتْعزىالغضبسلوكفيداللةذاتفروقاهناك) 2014(دراسة بسمة عید الشریف- 
).57،ص2014(بسمة عید الشرف،الذكورولصالح

الجنسلمتغیرتبعانيواالعدسلوكالفيإحصائیةداللةذاتوجود فروق ) 2014(دراسة سمر الحلح - 
).2014(سمر الحلح،.رو الذكعینةلصالح

(عن الذكورلصالحالعنفاألسبابتحدیدفيواإلناثالذكوربینفروقاهناك)2014(دراسة حسین - 
)71،ص2018عنان فرید ،

لصالح الذكور هناك فروق بین الذكور واإلناث في متغیر العدوان)2013(دراسة یحیاوي حسینة- 
.)2013، یحیاوي حسینة(

جود فروق بین الجنسین في السلوك العدواني لصالح الذكور و )2013(دراسة بوعزیزة راضیة منیرة - 
).2013(بوعزیز راضیة منیرة، 

في مستوى السلوك العدواني لصالح الذكور(جاسم ، ةق دالو هناك فر ) 2013(دراسة لطیف أحمد جاسم - 
2013(.

ني باختالف وجود فروق ذات داللة إحصائیة في طبیعة السلوك العدوا)2013(دراسة مخلوفي فاطمة - 
).2013(مخلوفي فاطمة، جنس الطفل ذكر أنثى.

الجنسینبینالعدوانيّ السلوكفيإحصائیةداللةذاتفروقاهناك) 2013(دراسة بوشاشي سامیة - 
).2013(بوشاشي سامیة ،الذكورولصالح

(عن بناتالمنللعنفممارسةأكثرالذكورأنالنتائجأظهرت(Ellickson,2013)دراسة إلیكسون - 
).236،ص2017صالح شویت السعیدي ،

).2012(حماد هیالنه ،اإلناثمنللعنفمیالاأكثر الذكوربأنّ تبین) 2012(دراسة حماد هیالنه - 
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توجد فروق تغزى لمتغیر الجنس لصالح الذكور(عن عدنان فرید )Ghoneem,2012(دراسة غنیم- 
).74،ص2018وآخرون،

وجود فروق في درجة السلوك العدواني بین الذكور و اإلناث لصالح عینة )2011(دراسة أستر وایزسكن- 
).143،ص2014الذكور(عن سمر الحلح،

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین في السلوك العدواني لصالح ) 2009(دراسة أبو مصطفى - 
).2009الذكور( أبو مصطفى، 

هوراظأكثرالذكورعندالعدوانيالسلوكأنإلىجهانتائتوصلت)2009(دراسة أشواق سامي لموزة - 
).2009اإلناث(أشواق سامي لموزة،عندمنه

(الذكورلصالحواالناثالذكوربینالعدوانيالسموكفيفروقتوجد)2009(دراسة الحسن سناء محمد- 
).2009الحسن سناء محمد،

ین الجنسین في السلوك العدواني لصالح وجود فروق معنویة ب) 2008(دراسة أبو مصطفى و السمیري - 
).2008الذكور( أبو مصطفى و السمیري، 

حیثالمباشر،ناو العدم استخدافياإلناثو رو الذكن بیكبیرهناك إخنالف )2008دراسة أرتزوآخرون(- 
فیمااإلناثو رو الذكنبیكبیرالفاختجدو یالن لكو اإلناث،نمأكثررا مباشاناو عدرو الذكمیستخد
تماماالمباشرغیرن او العدىلعالمباشرناو العداإلناثفضلتو المباشر،غیردوان العمباستخدایتعلق
).142،ص2014،عن سمر الحلح(رو كالذك

وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في السلوك )2007(دراسة بشیر معمریة وٕابراهیم ماحي - 
).2007العدواني لصالح الذكور( بشیر معمریة، 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك العدواني بین المراهقات )2006(ودراسة بوشاللق - 
).2006والمراهقین لصالح الذكور( بوشاللق، 
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لوكالسمقیاسىلعاإلناثو رو الذكدرجاتوسطمتنبیوجود فروق )2007(دراسة الدوماني - 
(عن سمررو الذكعینةلصالحالمباشرغیرو فظي،لالو المباشر،ي المادواني العدلسلوكاو اني،و العد

).  142،ص2014الحلح،

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني ) 2006(دراسة الغرباوي - 
).2006لصالح الذكور( الغرباوي، 

ذ على أبعاد القائمة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إجابات التالمی)2004(دراسة بن كروفیاض - 
).2004،(بن كروفیاض بین الجنسین ذكور وٕاناث في السلوك العدواني لصالح الذكورالمرجعیة

هناك فروق جوهریة بین الجنسین في مظاهر السلوك العدواني لصالح )2003(دراسة خلیفة والهولي - 
).2003الذكور( خلیفة والهولي، 

لعدوانياوكلالسفيإحصائیةداللةذاتفروقوجود)2003(ي دراسة دحالن أحمد محمد عبد الهاد- 
(عن الذكوراألطفاللصالح)ذكور،إناث(الجنسمتغیرإلىتعزىفازلالتمجرالبدینهالمشااألطفاللدى

).186،ص2016صدیق محمد أحمد یوسف وآخرون،
ي حالة عدم االختالط وجود فروق بین الجنسین في درجة العدوان ف)2001(دراسة بوخملة سفیان - 

وجود فروق بین الجنسین في درجة العدوان في حالة االكتظاظ لصالح و لصالح اإلناث على الذكور
).2001،الذكور على اإلناث(بوخملة سفیان

وجود فروق بین الجنسین في أبعاد السلوك العدواني لصالح الذكور( حسین )1996(دراسة حسین فاید - 
).1996فاید، 

تبین تفوق الذكور على اإلناث في العدوان اللفظي خاصة في المواقف )1984(ة أنفانت وآخروندراس- 
).73،ص2017الجدلیة (عن قوعیش مغنیة ،

توجد فروق بین األطفال الذكور واإلناث حیث كان الذكور أكثر عدوانیة )1984(دراسة وكسلر وآخرون - 
.)102،ص2003،(الضیدان )0,01ستوى (من اإلناث وهذا الفرق له داللة إحصائیة عند م
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توجد فروق بین اإلناث و الذكور فیما یخص السلوك العدواني لصالح ) 1980(جاكلیندراسة ماكوبي و - 
منها في حین لم 8منها و تساوى في 24دراسة كان الذكور أكثر عدوانیة في 32الذكور، من أصل 

).123،ص2003ى اإلناث عن الذكور( الضیدان ،تثبت أي دراسة ارتفاع مستوى السلوك العدواني لد

الذكور بین السلوك العدواني وتشمل الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق في الفئة الثانیة:- ب
وهي:واإلناث 

) لم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك العدواني تبعا 2017صالح شویت السعیدي(دراسة - 
) .233،ص2017ي،للجنسین(صالح شویت السعید

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في السلوك العدواني تبعا للجنس( 2014دراسة عائشة بدوي(- 
).2014عائشة بدوي، 

).2013عدم وجود فروق بین الذكور و اإلناث تبعا لمتغیر العنف (الخوالدة ،)2013(دراسة الخوالدة - 

داللة إحصائیة في السلوك العدواني( یحي قاسي، عدم وجود فروق ذات)2011(دراسة یحي قاسي- 
2011.(

السلوكمقیاسعلىالكلیةللدرجةالجنسلمتغیرإحصائیةفروقوجودعدم(wiley,2010)دراسة ولي - 
).236،ص2017(عن صالح شویت السعیدي ،العدواني

العدوانيالسلوكدرجاتمتوسطفياحصائًیادالفرقیوجدال)2008(دراسة أسیل عبد الكریم الشمري- 
).2008(أسیل عبد الكریم الشمري،إناث-ذكور، الجنسمتغیربسبباألطفاللدى

علىالكلیةللدرجةالدراسةلمتغیراتإحصائیةفروقوجودعدمالنتائجأظهرت)2004(دراسة الحمیدي - 
)65،ص2014(عن بسمة الشریف .العدوانيالسلوكمقیاس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني.)2003(دراسة الشمري - 
).632، ص 2013(عن أحمد لطیف جاسم، 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین البین والبنات في )1990(دراسة حسنین الكامل والسید سلیمان - 
).95،ص2003بعد الدرجة الكلیة للعدوانیة( الضیدان ،
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ال توجد فروق بین الجنسین في مدى خضوعهم لسلطة المجرب ) 1990(سة محمد مهدي محمود درا- 
).94،ص2003،وٕاظهار االستجابة العدوانیة ( الضیدان ،

وجود فروق بین الجنسین ،حیث أظهر الذكور سلوكا عدوانیا أكثر من اإلناث )1987(دراسة صوان- 
) .76،ص2008خرین (عن عبد اهللا محمد النیرب ،،في العدوان البدني و اللفظي الموجه نحو اآل

علىواإلناثالذكوربینإحصائیادالةفروقوجودعدمالنتائجأظهرت)ELLIS,1977(دراسة إلیس- 
.)241،ص2017(عن صالح شویت السعیدي ،العدوانيالسلوكمقیاس

وع البحث، نالحظ أن مجموعة من بعد االطالع على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموض
الفروق في السلوك العدواني بین الذكور واإلناث ،تناول عدد منها عالقة السلوك الدراسات التي تناولت

نة بین الجنسین في نفس العدواني بمتغیرات أخرى و كما تناولت عدد منها الفروق بین أفراد العی
راسات في الجانب النظري من البحث ، األمر الذي أغنى وهذا ما یلتقي به البحث الحالي مع الدالمتغیر،

المعلومات النظریة للدراسة الحالیة ، إال أن البحث الحالي یختلف في تناوله لدراسة العالقة بین الضغط 
عالقة كل منهما بالسلوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي ، لم تجد و االمتحانالنفسي وقلق 

دراسة تناولت تلك العالقة بین هذه المتغیرات لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.الباحثة على أي 
ألفراد من الجنسین جاءت نتائجها فالدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین في السلوك العدواني بین ا

، ولعل هذا التناقض السلوك العدواني الفروق في هذه مسألة لم تحسم بعدمتضاربة ومتناقضة و 
:ما یليوالتضارب في النتائج قد یرجع إلى عوامل من أهمها

من دراسة ألخرى.السلوك العدواني اختالف األطر النظریة للباحثین في التعامل مع مفهوم - 
الذيتباین طبیعة البیئات والمجتمعات التي أجریت بها هذه الدراسات واإلطار الحضاري والثقافي- 

یمّیزها.
نیة أو الحقبة التاریخیة التي تمت فیها هذه الدراسات. فالدراسات التي أجریت في فترة اختالف الفترة الزم- 

التسعینات تختلف عن تلك التي أجریت في األلفیة الثالثة. فلكل فترة زمنیة ظروفها ومتغیراتها الثمانینات 
تمّیزها عن غیرها.دون شكالنفسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي
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من هذه الدراسات السابقة في األمور التالیة:البحث الحاليوقد استفاد
.بالسلوك العدوانيفي إثراء الفصل النظري المتعلقباحثةساعدت الدراسات السابقة ال- 
اختیار أداة المناسبة من مجموعة مقاییس هدفت قیاس السلوك العدواني لدى أفراد عینة الدراسة مما - 

ة الباحثة في اختیار المقیاس .ساعد و سهل مهم
اختیار و إتباع المنهج العلمي المناسب للدراسة و هو المنهج الوصفي.- 
من الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها في الجانبباحثةاستفادت ال- 

، وربط نتائج الدراسة أخرىة الفروق بین الذكور واإلناث في نفس المتغیر من جهبالمیداني والمتعلقة 
والقیام بتفسیرها على مستوى عینة الدراسة الحالیة.الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة

خالصة :
یتبّین مما بسق ذكره في الفصل انه یصعب تحدید تعریف شامل للسلوك العدواني، فهو موضوع من 

معاصر، فهي ولیدة المشكالت التي یعانیها الموضوعات الخصبة والهامة في تراث علم النفس الحدیث وال
المراهق أو مواقف محبطة ال تساعده على إشباع حاجاته الحیویة والنفسیة واالجتماعیة سواء في البیت 
أوالشارع أو الثانویة، حیث نجد أن أغلب العلماء والباحثین قد أجمعوا أن هذه الظروف تالحظ في الحیاة 

احله العمریة، وهذا حسب الهدف الذي یرید الفرد تحقیقه من ورائه.الیومیة لدى الفرد في كامل مر 
ومع تعدد أنواع العدوان وأسبابه، تعددت النظریات التي تناولت تفسیر السلوك العدواني، هناك من 
العلماء من أكد أن العدوان غریزة، ومنهم من قال أنه استجابة اإلحباط، ومنهم من أشار إلى أنه نتیجة 

لتعلم االجتماعي، في حین فسرها آخرون على أنها أسس فسیولوجیة وبیولوجیة لهذا یمكن القول لعملیة ا
أن السلوك العدواني یعتبر االتجاه التكاملي األفضل من حیث انه ال یعتمد على عوامل أو نظریة دون 

أخرى في تفسیر السلوك العدواني.



الجانب المیداني 



تمهید-
.الدراسة االستطالعیةأوال:

أهداف الدراسة االستطالعیة.-1
عینة الدراسة االستطالعیة.-2
.إجراء الدراسة االستطالعیةوزمان مكان -3

.منهج الدراسةثانیا:
الفعلیة.الدراسة ثالثا:

الدراسة.مجتمع-1
.عینة الدراسة-2
الفعلیة .إجراء الدراسةوزمان مكان -3

.أدوات الدراسةرابعا:
.إجراءات تطبیق الدراسةخامسا:
.إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائيسادسا: 
.أسالیب المعالجة اإلحصائیةسابعا: 

.                                                                        خالصة-

اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة 

الخامسلــــــالفص
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تمهید:
منهج ،یتضمن هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة التي تحتوي على الدراسة االستطالعیة

الدراسة، الدراسة الفعلیة التي تضم مجتمع وعینة الدراسة ومكان إجرائها، أدوات الدراسة، إجراءات تطبیق 
وأسالیب المعالجة اإلحصائیة.الدراسة، إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي

الدراسة االستطالعیة:- أّوالً 
تهدف دراستنا االستطالعیة إلى التحقق من صالحیة األدوات التي یمكن استخدامها في الدراسة األساسیة 
من حیث مدى وضوح عباراتها وسالمة تعلیماتها ومعرفة الزمن المناسب إلجرائها ودراسة الخصائص 

داة من األدوات المستخدمة وكذا معرفة أفراد عینة الدراسة االستطالعیة واألساسیة.السیكومتریة لكل أ
أهداف الدراسة االستطالعیة:-1

تحقیق ما یلي:تهدف دراستنا االستطالعیة إلى 
التحقق من صالحیة األدوات التي یمكن استخدامها في الدراسة األساسیة من حیث مدى وضوح - 

ها.عباراتها وسالمة تعلیمات
الدراسة.معرفة الزمن المناسب إلجراء - 
دراسة الخصائص السیكومتریة لكل أداة من األدوات المستخدمة.- 
.فعلیةالتعرف على أفراد عینة الدراسة االستطالعیة وال- 

بالجهات المسؤولة في مدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو بغرضباالتصالولتحقیق هذه األهداف قمت 
من جهة، وبمدیري فعلیةلموافقة الكتابیة إلجراء الدراسة االستطالعیة والدراسة الالحصول على ا

من جهة أخرى.ناالمؤسسات التعلیمیة المختارة لتوضیح أهداف الدراسة وٕامكانیة التعاون مع
عینة الدراسة االستطالعیة:-2

الثة ثانوي بوالیة تیزي وزو، حیث السنة الثوتلمیذة منتلمیذا )60(تكونت عینة الدراسة االستطالعیة من
وقد وقع االختیار على ،شهاني بشیر وحمادي محمدمن ثانویتيبسیطةتّم اختیارهم بطریقة عشوائیة

الشعبة األدبیة لكل ثانویة وبطریقة عشوائیة أیضًا من أفراد عینة الدراسة و من الشعبة العلمیة تالمیذ
االستطالعیة.
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راد عینة الدراسة االستطالعیة) توزیع أف02(جدول رقم 

البیانات

المؤسسات التعلیمیة

ونالتالمیذ المتمدرس
المجموع الكلي

ةالدائر 
الشعبة األدبیةالشعبة العلمیة

%العدد%العدد
1451.851751.5131عزازقةثانویة شهاني بشیر01

1348.851648.4929أزفونمحمدثانویة حمادي02

27100.0033100.0060وعـــــــــــــــــالمجم

%51.85تلمیذًا بنسبة 14أن عدد تالمیذ الشعبة العلمیة یتراوح ما بین )02(یتبّین من جدول رقم 

. لثانویة حمادي محمد من دائرة أزفون%48.85تلمیذًا بنسبة 13لثانویة شهاني بشیر من دائرة عزازقة و
لثانویة حمادي محمد من دائرة %48.49تلمیذًا بنسبة 16أما عدد تالمیذ الشعبة األدبیة فیتراوح ما بین

لثانویة شهاني بشیر من دائرة عزازقة. %51.51تلمیذًا بنسبة 17أزفون و
مكان وزمان إجراء الدراسة االستطالعیة:-3

بشیر بدائرة عزازقة وحمادي محمد بدائرة أزفون ثانویتي شهاني تّم إجراء الدراسة االستطالعیة في
التالیة:إلى النتائج م التوصلت، وقد 2015خالل شهر فیفري لوالیة تیزي وزولمدیریة التربیة التابعتین

المقاییس المستخدمة.تطبیق صعوباتعلىالتعرف - 
التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقاییس.- 

منهج الدراسة:- ثانیاً 
حدد منهج الدراسة الحالیة في إطار أبعاد طبیعة إشكالیة الدراسة وتساؤالتها وأهدافها، وقد لخص ی

ذلك بقولهم: " تختار المشكلة منهج بحثها، وقد تختار المشكلة المراد )1991(عزیز حنا داود وآخرون
دراستها أكثر من منهج وفق طبیعتها وتحلیل أبعادها". 

الحالیة یحاول التعرف إلى بعض جوانب شخصیة تلمیذ التعلیم الثانوي ولما كان موضوع الدراسة
بالجزائر والمتمثلة في الضغط النفسي وقلق االمتحان في عالقتهما بالسلوك العدواني من جهة، الفروق 
بین الجنسین في نفس المتغیرات من جهة أخرى، فإن الحاجة تدعو إلى استخدام منهج یتماشى مع 

مع البعد الزمني الذي تجري فیه.أهدافها ویتفق 
م المنهج الوصفي الذي یقوم بتحدید الوضع الحالي للظاهرة المدروسة وٕاعطاء تقریر ااستخدتمولقد

وصفي عنها وأن طبیعة موضوعنا تجعلنا نهدف إلى وصف هذه الظاهرة واكتشاف الواقع التربوي. 
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یة التي تهدف إلى دراسة الظاهرة بوصف وتحلیل وتندرج الدراسة الحالیة ضمن البحوث والدراسات الوصف
مكوناتها، والكشف عن العالقات التي قد تكون بین هذه المكونات أي الكشف عن العالقة بین كل من 

السنة الثالثة ثانوي من جهة،والكشف تالمیذالضغط النفسي وقلق االمتحان وظهور السلوك العدواني لدى 
كور واإلناث في نفس المتغیرات السابقة.عن الفروق التي قد تظهر بین الذ

:فعلیةالدراسة ال-ثالثاً 
مؤسسات ) 07(تم تطبیق أدوات الدراسة على عینة من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الذكور واإلناث من سبع 

وزو.تعلیمیة تابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي 
األصل:المجتمع -1

تلمیذًا وتلمیذًة من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الذكور)2196(صلاألمجتمع البلغ العدد اإلجمالي ألفراد 
.تابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزوال)07(سبعةللمؤسسات التعلیمیة الواإلناث 

على المؤسسات التعلیمیة المختارة.صلمجتمع األال) توزیع أفراد 03جدول رقم (

أن عدد ونسب التالمیذ المتمدرسین من الذكور الموزعین على المؤسسات )03(یتبین من جدول رقم 
ًا بِـ تلمیذ289لثانویة اإلخوة حمدي بدائرة عزازقة و%6.86بِـ تلمیذاً 78التعلیمیة السبعة یتراوح بین 

من اإلناث یتراوح عددهن بین ونمیذ المتمدرسبیمنا التال.لثانویة سحوي علجیة بدائرة عزازقة25.44%
لثانویة سلیماني %22.46ًا بِـ تلمیذ238لمتقنة یازوران سعید بدائرة عزازقة و%10.10ًا بِـ تلمیذ107

مجموع اإلناث بلغ، بینماتلمیذاً 1136ن أن مجموع الذكور المتمدرسین بلغ تبیّ یمحمد بدائرة عزازقة  كما 

البیانات

یمیةالمؤسسة التعل

المجموع الكليونالتالمیذ المتمدرس

الدائرة
إناثذكور

%لعددا%العدد%العدد
786.8617116.1324911.33عزازقةثانویة اإلخوة حمدي1

22119.4616415.4738517.53"ثانویة شیهاني بشیر2

28925.4411711.0440618.49"ثانویة سحوي علجیة3

15213.3810710.1025911.80"تقنة یازوران سعیدم4

16314.3523822.4640118.26"ثانویة سلیماني محمد5

11610.2212211.5023810.84أزفونثانویة حمادي محمد6

11710.2914113.3025811.75تیزي وزومتقنة المدینة الجدیدة7

1136100.001060100.002196100.00المجموع



الفصل الخامس                                                اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة 

177

من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الذكور 2196صلمجتمع األالالمجموع الكلي ألفراد وبلغ تلمیذة،1060
واإلناث.

الجنسًا لمتغیروفقالمؤسسات التعلیمیةعلى ) توزیع أفراد المجتمع األصل04جدول (
%العددالجنس             البیانات

113651.73ذكور

106048.27إناث

2196100.00لمجمــــــــــوعا

اإلناثهو أعلى من عدد%51.73بنسبة1136بلغالذيالذكورعدد أن)04(یتضح من جدول رقم 
.التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزوالسبعةتعلیمیةالمؤسسات المن %48.27بنسبة1060بلغالذي 

:فعلیةعینة الدراسة ال-2
العینة:حجم -1.2

اإلناث من تالمیذ السنة من )248(من الذكور و) 152(فردًا بواقع) 400(لیةفعبلغ حجم عینة الدراسة ال
مؤسسات تعلیمیة )07(تم اختیارهم من سبعالذین 2015-2014دین بالعام الدراسي الثالثة ثانوي المقیّ 

الیة تیزي المتواجدة بالمقاطعة الجغرافیة التابعة لمدیریة التربیة لو )02(ثانویات ومتقنتین)05(بواقع خمس 
وزو.

من اإلناث من )1060(من الذكور و)1136(بواقع فرداً )2196(الذي بلغ صليمجتمع األالبما أن 
لمجتمع لفردًا من المجموع الكلي 400أّي ما یعادل % 18.21ثانوي تم اخذ نسبة تالمیذ السنة الثالثة

من اإلناث )248(من الذكور و)152(قع فردًا بوا)400(ومنه فإن حجم عینة الدراسة الفعلیة بلغ.األصل
أداة نسخة لكل 400وقد تم توزیع . 2014/2015ثانوي المقیدین بالعام الدراسي تالمیذ السنة الثالثةمن

تم استرجاعها كلها.من األدوات الثالثة التي 
یمیة المختارةعلى المؤسسات التعلالدراسة الفعلیة) توزیع أفراد عینة05جدول (

البیانات                      

المؤسسة التعلیمیة            
%العدد

7819.50ثانویة اإلخوة حمدي10

5513.75ثانویة شیهاني بشیر20

5112.75ثانویة سحوي علجیة30
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5112.75متقنة یازوران سعید40

5413.50ثانویة سلیماني محمد50

5313.25ثانویة حمادي محمد60

5814.50متقنة المدینة الجدیدة70

400100.00المجموع

اإلخوة حمديلثانویة %19.50أن أعلى نسبة ألفراد عینة الدراسة بلغت )05(یتبین من جدول رقم 
بـ سلیماني محمدیة وثانو %13.75وثانویة شیهاني بشیر بـ % 14.50الجدیدة بـ المدینةوتلیها متقنة

بـ ومتقنة یازوران سعید%12.75بـ وثانویة سحوي علجیة%13.25بِـ وثانویة حمادي محمد 13.50%
ألفراد عینة الدراسة على مستوى المؤسسات طبیعيمتقاربة مما یدل على توزیع وهذه النسب.12.75%

التعلیمیة.
عینة:الكیفیة اختیار -2.2

من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي من المؤسسات التعلیمیة التابعة اً فرد)400(ن منالختیار عینة تتكوّ 
مؤسسات )07(اختیار تمالعینة العشوائیة البسیطة، حیث على لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو اعتمدُت 

یة التربیة مؤسسة تعلیمیة متواجدة بمدیر )49(تعلیمیة من التعلیم الثانوي العام بطریقة عشوائیة من بین
تلمیذًا وتلمیذًة بالطریقة العشوائیة البسیطة من المؤسسات )400(، وبعده قمُت باختیار وزولوالیة تیزي

التعلیمیة السبعة.
عینة:الخصائص -3.2

.لجنساًا لمتغیروفقالفعلیةیوضح الجدول التالي توزیع أفراد عینة الدراسةالجنس:- 
لمتغیر الجنساً وفقالدراسة الفعلیةد عینة): توزیع أفرا06جدول رقم (
%العددالبیاناتالجنس

15238ذكور

24862إناث

400100.00المجموع

%.38أعلى من نسبة الذكور التي بلغت %62أن نسبة اإلناث التي بلغت )06(یتبین من جدول رقم

عددهن على ارتفاعقد یعود ذلك، و ارةالمختثانویات الوهذه النتیجة تدل على ارتفاع عدد اإلناث في 
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ثقافي النمو الدیمغرافي، وٕاما إلى عاململاإما إلى عالمؤسسات التعلیمیة لوالیة تیزي وزومستوى 
الفتى.بالدراسة أكثر من المتمثل في اهتمام الفتاة في هذه المنطقة

.السنلمتغیراً وفقالدراسة الفعلیةیوضح الجدول التالي توزیع أفراد عینةالسن: -
لمتغیر السناً وفقالدراسة الفعلیة) توزیع أفراد عینة07جدول رقم (

%العددالسن              البیانات
10626.50سنة17
12230.50سنة18
9423.50سنة19
7819.50سنة20

400100.00المجموع

الموزعین على مستوى المؤسسات التعلیمیة وفقًا د عینة الدراسة اأن نسب أفر )07(رقم یتبین من جدول 
%26.50، سنة19لسن %23.50، سنة20لسن %19.50:النحو التاليلمتغیر السن تتوزع على 

وهذه النتیجة تدل على أن أفراد عینة الدراسة یتمركزون في فئةسنة.18لسن %30.50، سنة17لسن 
ل هذا المستوى التعلیمي.سنة وهو السن القانوني في مث18سن
لشعبة الدراسیة:لوفقاً الفعلیةتوزیع أفراد عینة الدراسةتاليالجدول الیوضحالشعبة الدراسیة:- 

شعبة الدراسةللالفعلیة وفقاً توزیع أفراد عینة الدراسة):08جدول رقم (

البیانات
الشعبة الدراسیة

العینة الكلیةإناثذكور
%ددالع%العدد%العدد

3117.912812.335914.75ریاضیات

4425.436026.4310426.00لغات أجنبیة

4224.286327.7510526.25علوم تجریبیة

2011.664017.636015.00آداب و فلسفة

1709.832008.823709.25تقني ریاضي

0905.211406.162305.75واقتصادتسییر 

0402.320200.880601.50یةهندسة مدن

0603.460000.000601.50هندسة میكانیكیة

173100.00227100.00400100.00المجموع
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مختلف الشعب الدراسیة وتتوزع نسبهم على النحو فيیتواجدونالذكورأن )08(یتبین من جدول رقم 
تقني %9.83تسییر واقتصاد% 5.21، یةهندسة میكانیك%3.46، هندسة مدنیة%2.32التالي: 
لغات أجنبیة.% 25.43علوم تجریبیة% 24.28ریاضیات، %17.91آداب وفلسفة، %11.66، ریاضي

وجاءت نسبهن على النحو التالي:على مختلف الشعب الدراسیةفال یتوزعناإلناثأما 
ریاضیات%12.33، تقني ریاضي% 8.52تسییر واقتصاد، %6.16هندسة مدنیة، %0.88یلي:كما 

علوم تجریبیة.%27.75لغات أجنبیة، %26.43آداب وفلسفة، 17.63%
بأعلى نسبة بالمقارنة إلى لغات أجنبیة وعلوم تجریبیةتيیتواجدون في شعبالذكور أن تقدمیظهر مما 

تي علوم تجریبیة بفي شعتتواجدناإلناثنسب تواجدهم في الشعب الدراسیة األخرى. في حین نجد أن 
. في الشعب الدراسیة األخرىنبالمقارنة إلى نسب تواجدهولغات أجنبیة 

:فعلیةمكان إجراء الدراسة ال-4.2
وهي مؤسسات تعلیمیة تابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو )07(سبعفيفعلیةتّم إجراء الدراسة ال

ثانویة سحوي ر،ثانویة شیهاني بشیعلى النحو التالي:والتي جاءت )02(ثانویات ومتقنتین)05(خمس 
ثانویة حمادي محمد ، عزازقة، ثانویة اإلخوة حمدي بیاكورانكلها بمتقنة یازوران سعیدو علجیة 
من فعلیة تّم إجراء الدراسة الوقد وزو.الجدیدة بتیزي ومتقنة المدینةثانویة سلیمان محمد بفریحة،بأغریب
.2015من عام منتصف شهر مارسغایة فیفري إلىشهر 

أدوات الدراسة:-رابعاً 
لقیاس متغیرات الدراسة المتمثلة في الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني اعتمدُت على 

األدوات التالیة: 
استبیان الضغوط النفسیة:-1

خطوات بناء االستبیان:-1.1
نفسیة التي یواجهها التلمیذ في مواقف حیاته ومجاله هدف االستبیان إلى تحدید مجموعة من الضغوط ال

المدرسي في مرحلة التعلیم الثانوي. وقد تم بناء وٕاعداد األداة وفق الخطوات التالیة:
الخطوة األولى: تحدید الهدف من أداة الدراسة-

ته المدرسیة التي تواجه المتعلم في حیاالضغوط النفسیةوهو معرفة الهدف من أداة الدراسةتم تحدید
بالموضوع ذاته.من خالل االطالع على األدبیات واألطر النظریة المرتبطة وذلك
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الخطوة الثانیة: تحدید أبعاد القیاس ألداة الدراسة-
تحدید أبعاد استبیان الضغوط النفسیة من خالل االطالع على األدبیات والمقاییس التي تناولت تم

وط النفسیة مثل مفهوم ضغط االنفعاالت والمشاعر ومفهوم ضغط مجال المفاهیم المرتبطة بمفهوم الضغ
المدرسة، وقامت الطالبة باطالع وفحص ودراسة مجموعة من المقاییس التي تناولت هذه المفهوم مثل:

ومقیاس ضغوط البیئة المدرسیة، إعداد )،1999(مقیاس الضغوط النفسیة المدرسیة، إعداد إسماعیل
استبیان مشكالت )،2005(یاس مصادر الضغوط النفسیة الدراسیة، إعداد سعید، ومق)2002(إبراهیم

).2008(الطالبات إعداد الصبان وآخرون

الخطوة الثالثة: صیاغة عبارات أداة الدراسة-
لصیاغة عبارات أداة الدراسة تم القیام باإلجراءات التالیة:

استبیان الضغوط النفسیة.مراجعة أدبیات الدراسة المرتبطة بكل بعد من أبعاد-1
مراجعة مقاییس الدراسات السابقة التي استخدمت للتعرف على الضغوط النفسیة لتالمیذ التعلیم-2

الثانوي.
قامت الطالبة بصیاغة خمسة أبعاد ومجموعة من العبارات المرتبطة بتلك األبعاد والتي بلغ -3

وكانت موزعة على األبعاد التالیة:)80(عددها
ضغط مجال المدرسة.- 2ضغط االنفعاالت والمشاعر. -1
ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة. -5ضغط الزمالء. -4ضغط الوالدین واإلخوة. -3

الخطوة الرابعة: صیاغة تعلیمات أداة الدراسة-
وروعي في تم صیاغة تعلیمات أداة الدراسة بغرض تعریف أفراد عینة الدراسة على الهدف من األداة،

ذلك أن تكون العبارات واضحة ومفهومة ومالئمة لمستواهم، كما تضمنت تعلیمات أداة الدراسة التأكید 
على كتابة البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة.

الخطوة الخامسة: عرض أداة الدراسة على المحكمین-
المحكمین من أعضاء هیئة بعد وضع أداة الدراسة في صورتها األولیة تم عرضها على مجموعة من 

مولود معمري تیزياتالتدریس في علم النفس المدرسي وعلوم التربیة والقیاس النفسي من أساتذة جامع
، وذلك للتأكد من مدى مناسبة العبارات ومحمد بوضیاف المسیلة، 2أبو القاسم سعد اهللا الجزائر،وزو

وشمولیتها وتنوع محتواها وتقویم مستوى هاتوالنظر في مدى كفایة أداة الدراسة من حیث عدد عبارا
استقرت الطالبة على صورة وقدصیاغتها اللغویة وٕاخراجها، وٕاضافة أیة تعدیالت یرونها مناسبة. 
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حیث ،خالل الدراسة االستطالعیةهاالمحكمین والتي تم تطبیقالسادةاالستبیان التي تم عرضها على
وضعت لقیاس الضغوط النفسیة لدى تلمیذ السنة الثالثة ثانوي.ةعبار 80أبعاد و5االستبیان على استقر
أبعاد االستبیان:-2.1
ل: ضغط االنفعاالت والمشاعرالبعد األوّ -1

ویقصد به مجموعة االنفعاالت والمشاعر التي تعود إلى البناء النفسي للفرد أو التي تظهر نتیجة عالقته 
،41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1مة، وأرقام عبارته هي:باآلخرین في إطار الحیاة االجتماعیة العا

46 ،51 ،56 ،61.

البعد الثاني: ضغط البیئة المدرسة-2
، 2ویقصد به الصعوبات الدراسیة والمدرسیة التي یواجهها التلمیذ في مؤسسته التعلیمیة وأرقام عبارته هي:

7 ،12 ،17 ،22 ،27 ،32 ،37 ،42 ،47 ،52 ،57 ،62 ،66،69 ،72 ،74 ،76 ،78 ،80.

البعد الثالث: ضغط الوالدین واإلخوة-3
، 3ویقصد به الصعوبات التي یواجهها الفرد في عالقته مع والدیه وٕاخوته داخل األسرة وأرقام عبارته هي:

8 ،13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 ،43 ،48 ،53 ،58 ،63 ،67 ،70 ،73 ،75 ،77 ،79.

ءالبعد الرابع: ضغط الزمال-4
، 14، 9، 4ویقصد به الصعوبات التي یواجهها التلمیذ في عالقته مع زمالء الدراسة وأرقام عبارته هي:

19 ،24 ،29 ،34 ،39 ،44 ،49 ،54 ،59 ،64 ،68 ،71.

البعد الخامس: ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة-5
، 15، 10، 5ي أسرته وأرقام عبارته هي:ویقصد به الصعوبات المادیة واالقتصادیة التي یواجهها الفرد ف

20 ،25 ،30 ،35 ،40 ،45 ،50 ،55 ،60 ،65.

لالستبیان:الخصائص السیكومتریة -3.1
االستبیان:صدق -

تم قیاس صدق استبیان الضغوط النفسیة من خالل حساب الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي 
ى النحو التالي:لعبارات االستبیان والصدق الذاتي والتي كانت عل

الصدق الظاهري:-
للتحقق من الصدق الظاهري لالستبیان والتأكد من أنه یخدم أهداف الدراسة، تم عرضه على مجموعة 
من المحكمین حیث ُطِلب منهم دراسة األداة وٕابداء رأیهم فیها من حیث مدى صالحیة العبارة ومدى 

ها وصیاغتها اللغویة وٕاخراجها أو أیة مالحظات یرونها انتمائها للبعد، ومن حیث عدد العبارات وشمولیت
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مناسبة فیما یتعلق بالتعدیل. وقامت الطالبة بدراسة مالحظات المحكمین واقتراحاتهم وقد تم استخدام 
عبارات االستبیان حول )14(معادلة كوبر* لحساب نسبة االتفاق بین آراء المحكمین والذي بلغ عددهم 

لى النحو التالي: وجاءت نسبة االتفاق ع
ضغط االنفعاالت والمشاعر: لالبعد األوّ - 

.61، 56، 51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 6، 1نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 

%.93.33= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 56، 36نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

%.87.5= 100) × 2+ 14÷ (14هي: 16نسبة االتفاق على عبارة ذات رقم: -

%.100و%  87.5یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات هذا البعد تراوحت ما بین 

ضغط البیئة المدرسیة: البعد الثاني- 
، 62، 57،52، 47، 42، 37، 27،32، 22، 7،12،17، 2نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

.%100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 80،78، 76، 74، 66،69،72

%.93.33= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 12نسبة االتفاق على عبارة ذات رقم: -

%.100و%  93.33یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات هذا البعد تراوحت ما بین 

الدین واإلخوةضغط الو : البعد الثالث- 
،63، 58، 53،48، 43، 38، 33، 28، 23، 18، 13، 8، 3نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 79،77، 75، 73، 67،70

%.100یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الثالث بلغت 

ضغط الزمالء: البعد الرابع- 
68،71، 64، 59، 54،49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4تفاق على عبارات ذات أرقام: نسبة اال- 

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 

%.100یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الرابع بلغت 
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ

معادلة كوبر:*

عدد مرات االتفاق
ــــنسبة االتفاق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ=ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 100× ــ

عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
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ضغط الزمالء:البعد الرابع- 
68،71، 64، 59، 54،49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 

%.100یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الرابع بلغت 

ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة: البعد الخامس- 
هي: 65، 60، 55،50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

14) ÷14 +0 × (100 =100.%

%.100یتبین مما سبق أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الخامس بلغت 

لقیاس ما وضع من أن االستبیان یتسم بدرجة عالیة من الصدق وأنه صالح الطالبةترىمن هذه النتائج و 
أجله. 

صدق االتساق الداخلي:- 
بعد حساب الصدق الظاهري تم تطبیق االستبیان على أفراد عینة الدراسة االستطالعیة عدد 

ثانوي من الجنسین، وذلك بهدف التحقق من صدق االتساق الداخلي تالمیذ السنة الثالثة)من 60أفرادها(
باط كل عبارة من عبارات االستبیان مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تم حساب معامل االرتلالستبیان، حیث
وحساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة لالستبیان.تنتمي إلیه العبارة

للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبیان ومدى تماسك العبارات بالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه و 
اط العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، وبناء على ذلك حساب ارتببقامت الطالبة 

یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا، وال یكفي توفر أحدهما دون اآلخر. وهذان المعیاران هما:
لیه، ومع الدرجة أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إ-1

الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائیة على أحدهما دون اآلخر. 
.0.25أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس عن -2
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:جة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیهحساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان والدر -أ
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان09جدول رقم (

).60والدرجة الكلیة للبعد األول الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05دالة عند مستوى * 

الضغوط أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استبیان )09(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )ضغط االنفعاالت والمشاعر(األّولوالدرجة الكلیة للبعد النفسیة

=ال عند مستوى الداللة إحصائیًا، فمنها ما هو د . ، 21، 16، 6، 1(عبارة وهي: 11وعددها ) (

كأدنى ارتباط كان بین 0.331تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث، )61، 56، 46، 41، 36، 31، 26
الكلیة والدرجة ) 61(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.701) والدرجة الكلیة لالستبیان و6العبارة رقم(

=مستوى الداللة دالة عند )51و11( : ماوه)2(عبارتینلالستبیان. كما نالحظ وجود  . والتي ) (
والدرجة الكلیة لالستبیان )51(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم0.558ما بین ا متراوحت قیم االرتباط فیه

الكلیة لالستبیان. والدرجة)11(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.615و
وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.

البعد األول: ضغط االنفعاالت والمشاعر
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
بارةالع

معامل 
االرتباط

010.381**360.610**
060.331**410.491**
110.615*460.464**
160.635**510.558*
210.498**560.474**
260.695**610.701**
310.517**
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) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان10جدول رقم (
).60(ن=والدرجة الكلیة للبعد الثاني الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة

0.01** دالة عند مستوى 0.05دالة عند مستوى * 

الضغوط االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استبیان أن قیم معامالت)10(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )ضغط البیئة المدرسیة(الثانيوالدرجة الكلیة للبعد النفسیة

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ، 17، 12، 7، 2عبارة وهي: (15وعددها ) (

0.432تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث، )78، 76، 74، 72، 69، 62، 57، 52، 32، 27، 22

كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.650والدرجة الكلیة لالستبیان و)2(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم
دالة عند )66،80، 47، 42، 37(: ماوهعبارات5والدرجة الكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجود)52(

=مستوى الداللة  . كأدنى ارتباط كان بین 0.229ما بین ا موالتي تراوحت قیم االرتباط فیه)(
والدرجة الكلیة )66(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم0.399والدرجة الكلیة لالستبیان و)47(العبارة رقم
لالستبیان.

صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان 

البعد الثاني: ضغط البیئة المدرسیة
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

020.432**520.650**
070.465**570.443**
120.490**620.560**
170.623**660.399*
220.476**690.556**
270.649**720.490**
320.581**740.449**
370.276*760.635**
420.367*780.464**
470.229*800.377*
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) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان11جدول رقم (
).60والدرجة الكلیة للبعد الثالث الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05دالة عند مستوى * 

أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استبیان )11(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات )ضغط الوالدین واإلخوة(لثالثاوالدرجة الكلیة للبعد الضغوط النفسیة

=كلها دالة إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ، 13عبارة وهي: (13وعددها) (

تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث، )77، 73، 70، 67، 63، 58، 53، 48، 38، 28، 23، 18
كأعلى ارتباط كان بین 0.663والدرجة الكلیة لالستبیان و)48(اط كان بین العبارة رقمكأدنى ارتب0.440
، 43، 33، 8، 3(: ماوهعبارة6والدرجة الكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجود)53و 13(رقم تینالعبار 

=مستوى الدالل دالة عند )79، 75 . كأدنى 0.294ما بینا موالتي تراوحت قیم االرتباط فیه) (
كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.571والدرجة الكلیة لالستبیان و)79(ارتباط كان بین العبارة رقم

والدرجة الكلیة لالستبیان.)75(
وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.

البعد الثالث: ضغط الوالدین واإلخوة
رقم 
العبارة

عامل م
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

030.383*530.663**
080.414*580.652**
130.663**630.587**
180.466**670.468**
230.642**700.445**
280.649**730.459**
330.382*750.571*
380.470**770.602**
430.390*790.294*
480.440**
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ت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان) قیم معامال12جدول رقم (
).60والدرجة الكلیة للبعد الرابع الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

الضغوط ت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استبیان أن قیم معامال)12(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة إحصائیًا )الزمالءضغط (الرابعوالدرجة الكلیة للبعد النفسیة

=عند مستوى الداللة  . ، 49، 44، 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4(عبارة وهي: 15وعددها ) (

كأدنى ارتباط كان بین العبارة 0.381تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)71، 68، 64، 59، 54
والدرجة الكلیة )64(رقم ةكأعلى ارتباط كان بین العبار 0.795والدرجة الكلیة لالستبیان و)68(رقم

لالستبیان.
راسة الحالیة باطمئنان.وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الد

البعد الرابع: ضغط الزمالء
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

040.538**440.756**
090.383**490.575**
140.513**540.777**
190.513**590.681**
240.681**640.795**
290.457**680.381**
340.630**710.675**
390.630**
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) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان13جدول رقم (
).60والدرجة الكلیة للبعد الخامس الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

الضغوط أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات استبیان )13(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت )ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة(الخامسوالدرجة الكلیة للبعد النفسیة

=االرتباطات كلها دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  . ، 15، 10، 5: (عبارة وهي13ها وعدد) (

كأدنى 0.610تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)65، 60، 55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20
رقم ةكأعلى ارتباط كان بین العبار 0.868والدرجة الكلیة لالستبیان و)60(ارتباط كان بین العبارة رقم

والدرجة الكلیة لالستبیان. )55(
النتیجة الى أن االستبیان صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.وتشیر هذه 

البعد الخامس: ضغط الحالة المادیة 
واالقتصادیة لألسرة

رقم 
العبارة

معامل 
باطاالرت

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

050.670**400.802**
100.756**450.676**
150.772**500.756**
200.646**550.868**
250.782**600.610**
300.758**650.785**
350.652**
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:حساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الخمسة والدرجة الكلیة لالستبیان- ب
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لالستبیان14جدول رقم (

).60نة الدراسة االستطالعیة (ن=لعی

0.01دالة عند مستوى ** 

خمسةأن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من االبعاد ال) 14(یتبین من جدول رقم 
ضغط االنفعاالتللبعد االّول (0.613والدرجة الكلیة لالستبیان تراوحت بین الضغوط النفسیةالستبیان 

)، وجاءت قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند ضغط الوالدین واإلخوة(لثللبعد الثا0.875) ووالمشاعر
=الداللة مستوى . وتشیر هذه النتیجة الى امكانیة استخدام االستبیان في الدراسة الحالیة ).(

باطمئنان.
:یاناالرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات االستبتحساب معامال-ج

) قیم معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي15جدول رقم (
).60لعبارات استبیان الضغوط النفسیة لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

معامل االرتباطالبــــــــــــــــعـدالرقم
**0.613ضغط االنفعاالت والمشاعر01

**0.703ضغط البیئة المدرسیة02

**0.875ضغط الوالدین واإلخوة03

**0.747الزمالءضغط 04

**0.661ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة05

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

010.381**210.498*410.491*610.701*
020.432*220.476*420.367**620.560*
030.393**230.642*430.390**630.587*
040.538*240.681*440.756*640.795*
050.670*250.782*450.676*650.785*
060.331**260.695*460.464*660.399**
070.465*270.649*470.229**670.468*
080.414*280.649*480.440*680.281**
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0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لالستبیان )15(یتبین من جدول رقم
ا دالة إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى جاءت االرتباطات كله)60(ن= لعینة الدراسة االستطالعیة

=الداللة  . )،80، 79، 68، 66، 47، 43، 42، 37، 33، 6، 3، 1:(عبارة وهي12وعددها ) (

) والدرجة الكلیة 47كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم(0.229تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث 
) والدرجة الكلیة لالستبیان. 80كان بین العبارة رقم (كأعلى ارتباط 0.455لالستبیان و

، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 2(عبارة وهي:68كما نالحظ وجود 
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،41 ،44 ،
45 ،46 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،67 ،

=مستوى الداللة دالة عند )78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69 . والتي تراوحت ) (
0.868والدرجة الكلیة لالستبیان و)9(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم0.383ما بین قیم االرتباط فیها 

والدرجة الكلیة لالستبیان. وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان )55(بین العبارة رقم كأعلى ارتباط كان
صادق، وبذلك یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.

090.383*290.457*490.575*690.556*
100.756*300.758*500.756*700.445*
110.615*310.517*510.558*710.675*
120.490*320.581*520.650*720.490*
130.663*330.382**530.663*730.459*
140.513*340.630*540.777*740.449*
150.772*350.652*550.868*750.571*
160.635*360.610*560.474*760.635*
170.623*370.276**570.443*770.602*
180.466*380.470*580.652*780.464*
190.513*390.630*590.681*790.294**
200.646*400.802*600.610*800.455**
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وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات االستبیان والتي جاءت بعضها دالة إحصائیًا عند 
=مستوى الداللة . =مستوى الداللة وبعضها اآلخر عند) ( . استبیان استقروبذلك )،(

عبارة.  80المستخدم في الدراسة الحالیة یتكّون من الضغوط النفسیة
ثبات االستبیان:-

تم استخدام طریقتین:الضغوط النفسیةلتحقق من ثبات استبیان 
تجانس الداخلي لالستبیان.كرونباخ كمؤشر على ثبات ال-معامل ثبات ألفا-أ
تلمیذًا من السنة  ) 60(التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار على عینة استطالعیة قوامها - ب

.من الجنسینالثالثة ثانوي
كرونباخ–) قیم معامالت ثبات المحسوبة بطریقتي ألفا 16جدول رقم (

)60لدراسة االستطالعیة (ن= لعینة االضغوط النفسیةوالتجزئة النصفیة الستبیان 

عدد عبارات االستبیان
الثبات بطریقة
ألفا كرونباخ

الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

العدد 
الكلي

للجزء 
االول

للجزء 
الثاني

0.93

ارتباط 
الجزأین

سبیرمان
براون

جوتمان
ألفا للجزء 

االول
ألفا للجزء 

الثاني

8040400.850.920.910.860.88

أن قیمة معامل الثبات ألفراد عینة الدراسة االستطالعیة بطریقة         )16(یتبین من جدول رقم 
وقیمة ثبات ،0.86وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة ثبات الجزء االّول ،0.93كرو نباخ بلغت - ألفا

وبطریقة جوتمان 0.92ون برا-وبلغت قیمة ثبات سبیرمان0.85وللجزأین معًا 0.88الجزء الثاني 
یتمتع بدرجة ثبات عالیة مما یسمح استخدامه في الضغوط النفسیةوهذه القیم تدل على أن استبیان .0.91

الدراسة الحالیة باطمئنان.
:الضغوط النفسیةستبیانامكّونات -4.1

استقرت اته، وتكییفه على البیئة الجزائریة وحساب صدقه وثبالضغوط النفسیةبعد تصمیم استبیان 
أبعاد، والجدول التالي یوضح ذلك:خمسةعبارة موزعة على80علىالصورة النهائیة لالستبیان 
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) عبارات استبیان الضغوط النفسیة الموزعة على األبعاد الخمسة17جدول رقم (

عددالاألبعادالرقم
13ضغط االنفعاالت والمشاعر01

20ضغط البیئة المدرسیة02

19ط الوالدین واإلخوةضغ03

15الزمالءضغط 04

13ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة05

80المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

األبعادعبارة موزعة على 80یتكّون من الضغوط النفسیةأن استبیان ) 17(یتبّین من جدول رقم 
)ضغط البیئة المدرسیة(البعد الثاني عبارة، 13یتضمن والمشاعر)ضغط االنفعاالت(البعد األّول التالیة: 

)الزمالءضغط (، البعد الرابع عبارة19یحتوي على)ضغط الوالدین واإلخوة(البعد الثالث عبارة، 20یتضمن

.عبارة13یتضمن)ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة(والبعد الخامس عبارة15یحتوي على  
ریقة تقدیر درجات االستبیان: ط-5.1

: نة علیه الدرجات التالیةدوّ د لذلك مُ عّ بواسطة مفتاح مُ ستجیبینتصحح إجابات الم) 18جدول رقم(
ال تنطبقُ تنطبُق بدرجة قلیلةتنطبُق بدرجة متوسطةتنطبُق بدرجة كبیرةبدائل اإلجابات

4321الدرجات

،) لإلجابة تنطبق بدرجة متوسطة3ثالث درجات(،بیرة) لإلجابة تنطبق بدرجة ك4أربع درجات(
) لإلجابة ال تنطبق. وتجمع الدرجة الكلیة 1) لإلجابة تنطبق بدرجة قلیلة ودرجة واحدة(2(تانودرج

لالستبیان على النحو التالي:
درجة.80=80×1الصغرى لالستبیان= الدرجة النهائیة- 
درجة.320=80×4العظمى لالستبیان= رجة النهائیة الد- 

وتشیردرجة كحد أقصى،320درجة كحد أدنى و80ما بین االستبیانعلىالكلیةتتراوح درجة الفرد
نما تشیر الدرجة المنخفضة إلى ضغط نفسي مرتفع، بیلدیهالفردأنإلى االستبیانالدرجة المرتفعة على 
ضغط نفسي منخفض.
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زمن تطبیق االستبیان:-6.1
الحظت الطالبة خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت المستغرق لإلجابة على عبارات االستبیان من قبل

دقیقة بعد قراءة التعلیمات.40و35أفراد العینة كان یتراوح ما بین 
*ان:االمتحمقیاس قلق -2

وصف المقیاس:-1.2
المكَون من 2001سنة محمد حامد زهرانالذي أعده قلق االمتحانفي الدراسة الحالیة تم استخدام مقیاس 

توتر عبارة)، 14(ارتباك االمتحانعبارة)، 26(رهبة االمتحانأبعاد هي: ستةعبارة موزعة على 93
اضطراب أخذ عبارة)14(نقص مهارات االمتحانرة)، عبا12(انزعاج االمتحانعبارة)، 15(أداء االمتحان

.)اتعبار 07(االمتحان
مكّونات المقیاس:-2.2

رهبة االمتحان:-
وتتضمن الخوف من االمتحان، توقع صعوبة األسئلة، رهبة المالحظین والمراقبین، قصور مراجعة 

ن أثناء االمتحان، النظر إلى المقررات، نقص االستعداد لالمتحان، اإلصابة بالصداع، العصبیة، النسیا
االمتحانات على أنها تهدید دائم، الشعور بخیبة األمل وتوقع الرسوب والفشل.

ارتباك االمتحان:-
تصبب ویتضمن الشعور بالقلق واالرتباك، نقص الثقة بالنفس، نقص االستقرار، سرعة دقات القلب

مع ات، االضطراب عند مراجعة اإلجاباتالعرق، ارتعاش الیدین، الشعور باإلجهاد أثناء االمتحان
الزمالء، الخوف من أخطاء المصححین، السؤال المستمر عن النتیجة.

توتر أداء االمتحان:-
ویتضمن الشعور بالقلق عند إعالن جدول االمتحان، فقدان الشهیة أیام االمتحان، الشعور بنسیان كل 

االمتحان، صعوبة الكتابة في االمتحان، سوء تنظیم المقررات، التوتر عند دخول لجنة االمتحان وأثناء 
اإلجابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.) على كراسة التعلیمات2001حامد زهران(محمد لتم االعتماد في الحدیث عن مقیاس قلق االمتحان * 
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انزعاج االمتحان:-
تحان، الخوف من قرب وقت االمتحانویتضمن الشعور بالقلق قبل االمتحان، التوتر عند االستعداد لالم

الفزع طوال أیام االمتحان، الشعور بعدم االرتیاح قبل استالم ورقة االمتحان، االنزعاج من تعلیمات لجنة 
االمتحان.

نقص مهارات االمتحان:-
ویتضمن قصور مهارة المراجعة، نقص اإلعداد والتدرب على االمتحانات، نقص المهارة في توزیع وقت 

االمتحان، نقص مهارة اإلجابة عن األسئلة، الخوف من النتیجة السیئة.
اضطراب أخذ االمتحان:-

الشدید، ارتباك المعدة، الرغبة فيالتوترویتضمن األرق لیلة االمتحان، فقد الشهیة صباح یوم االمتحان،
القیئ أثناء االمتحان.

:وعباراتهأبعاد مقیاس قلق االمتحان-3.2
التي تمثلهارقام): توزیع األبعاد الستة وتسمیتها وعدد عباراتها واأل 19جدول رقم (

عبارة والتي تمثلها العبارات ذات 26) یتضمن رهبة االمتحانأن البعد األّول ()19(یتبّین من جدول رقم 
ارة والتي تمثلها العبارات ذات عب14) یحتوي على ارتباك االمتحانالبعد الثاني (،26إلى 1األرقام من 
عبارة والتي تمثلها العبارات ذات 15) یتضمن توتر أداء االمتحانالبعد الثالث (،45إلى 27األرقام من 
عبارة والتي تمثلها العبارات ذات 12) یحتوي على انزعاج االمتحانالبعد الرابع (،60إلى 46األرقام من 

تسمیة البعدالبعدالرقم
عدد 
العبارات

العبارات
التي تمثله

26إلى 1من 26بة االمتحانرهالبعد األول01

45إلى 27من 14ارتباك االمتحانالبعد الثاني02

60إلى 46من 15توتر أداء االمتحانالبعد الثالث03

72إلى 61من 12انزعاج االمتحانالبعد الرابع04

86إلى 73من 14نقص مهارات االمتحانالبعد الخامس05

93إلى 87من 07ذ االمتحاناضطراب أخالبعد السادس06

93المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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عبارة والتي تمثلها 14على یتضمن) نقص مهارات االمتحان(امس البعد الخ،72إلى 61األرقام من 
عبارات 07علىیتضمن)اضطراب أخذ االمتحان(والبعد السادس 86إلى 73العبارات ذات األرقام من 

.93إلى 87والتي تمثلها العبارات ذات األرقام من 

الخصائص السیكو متریة للمقیاس:-4.2
من للمقیاسخصائص السیكو متریةالدراسة تمالعینة في البیئة الجزائریة ولتكییف المقیاس على أفراد 

خالل حساب صدقه وثباته.
صدق المقیاس:-1.4.2

تم قیاس صدق مقیاس قلق االمتحان من خالل حساب الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي 
لعبارات المقیاس والتي كانت على النحو التالي:

الصدق الظاهري:-
لتحقق من الصدق الظاهري للمقیاس والتأكد من أنه یخدم أهداف الدراسة، تم عرضه على مجموعة من ل

بداء رأیهم فیها من حیث مدى صالحیة العبارة ومدى انتمائها للبعد، ومن حیث عدد العبارات إلالمحكمین 
لق بالتعدیل. صیاغتها اللغویة وٕاخراجها أو أیة مالحظات یرونها مناسبة فیما یتع،وشمولیتها

قامت الطالبة بدراسة مالحظات المحكمین واقتراحاتهم وقد تم استخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق 
كما یلي:حول عبارات المقیاس وجاءت نسبة االتفاق14بین آراء المحكمین والذي بلغ عددهم 

رهبة االمتحان: البعد األول- 
، 23، 19،22، 18، 17، 15، 14، 13، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1قام: نسبة االتفاق على عبارات ذات أر - 

%. 100= 100) × 0+ 14÷ (14: هي24

93= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 26، 25، 21، 20، 12، 11، 3نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 
.%

.%87.5= 100) × 2+ 14÷ (14هي: 16، 9نسبة االتفاق على عبارة ذات أرقام:- 
.%100و%  87.5ل تراوحت ما بین یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد األوّ 

ارتباك االمتحان: البعد الثاني- 
: هي44، 41، 38،37،39، 36، 34، 33، 32، 31، 29، 28، 27نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

14) ÷14 +0 × (100 =100.%

%.93= 100) × 1+ 14÷ (14: هي، 43، 42، 40، 35، 30عبارة ذات أرقام:نسبة االتفاق على- 
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%.87.5= 100) × 2+ 14÷ (14: هي45نسبة االتفاق على عبارة ذات رقم:- 

%.100و% 87.5یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الثاني تراوحت ما بین 

توتر أداء االمتحان: البعد الثالث- 
:هي58، 56، 53، 55، 52، 51، 50، 49، 47نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

14) ÷14 +0 × (100 =100.%

%.93= 100) × 1+ 14÷ (14: هي60، 59، 54، 48نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%.87.5= 100) × 2+ 14÷ (14: هي57، 53، 46نسبة االتفاق على عبارة ذات أرقام:- 

%100و% 87.5یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الثالث تراوحت ما بین 

انزعاج االمتحان: البعد الرابع- 
%. 93= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 69، 65، 63، 61نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

:هي72، 71، 70، 68، 67، 66، 64، 62نسبة االتفاق على عبارة ذات أرقام:- 
14) ÷14 +2 × (100 =87.5.%

%.100و% 87.5یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الرابع تراوحت ما بین 

نقص مهارات االمتحان: البعد الخامس- 
%.100= 100) × 0+ 14÷ (14: هي86، 83، 79، 77، 75، 73نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%. 93= 100) × 1+ 14÷ (14: هي85،84، 81، 80، 78، 74ت أرقام:نسبة االتفاق على عبارات ذا- 

%.87.5= 100) × 2+ 14÷ (14هي: 82، 76نسبة االتفاق على عبارة ذات أرقام:- 

%.100و% 87.5یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد الخامس تراوحت ما بین 

اضطراب أخذ االمتحان: البعد السادس- 
%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي: 93، 91، 90، 89ق على عبارات ذات أرقام: نسبة االتفا- 

%. 93= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 92، 88، 87نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام:- 

%.100و%93تراوحت ما بین یتبین أن نسبة االتفاق حول عبارات البعد السادس 

حان یتسم بدرجة عالیة من الصدق وأنه صالح لقیاس ما وضع الطالبة أن مقیاس قلق االمتترىمما تقدم
من أجله. 
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صدق االتساق الداخلي:-
:بالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیههلتأكد من صدق االتساق الداخلي للمقیاس ومدى تماسك عباراتا
:للبعد الذي تنتمي إلیهحساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة -أ

) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس20جدول رقم (
)60ل الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=والدرجة الكلیة للبعد األوّ 

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس قلق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)20(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )رهبة االمتحان(األّولوالدرجة الكلیة للبعد االمتحان

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ، 6، 5، 4، 3، 1(عبارة وهي: 14وعددها ) (

كأدنى ارتباط 0.419تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)26، 24، 23، 20، 18، 17، 14، 12، 7
)17(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.675والدرجة الكلیة لالستبیان و)24(كان بین العبارة رقم

، 21، 19، 16، 15، 13، 11، 10، 9، 8، 2: (يوهعبارة12والدرجة الكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجود

=مستوى الداللة دالة عند )25، 22 . كأدنى 0.210ما بین ا موالتي تراوحت قیم االرتباط فیه) (
كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.536والدرجة الكلیة لالستبیان و)25(ارتباط كان بین العبارة رقم

والدرجة الكلیة لالستبیان.)21(

البعد األول: رهبة االمتحان
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم
العبارة

معامل 
االرتباط

010.455**100.385*190.371*
020.266*110.356*200.438**
030.523**120.605**210.536*
040.535**130.362*220.301*
050.526**140.505**230.585**
060.663**150.519*240.419**
070.564**160.288*250.210*

080.271*170.675**260.489**

090.379*180.555**
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یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و النتیجة الى أن االستبیان صادق، وتشیر هذه 
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس21جدول رقم (

)60والدرجة الكلیة للبعد الثاني الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس قلق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)21(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )ارتباك االمتحان(الثانيدرجة الكلیة للبعد والاالمتحان

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ، 29، 28، 27(عبارة وهي: 18وعددها ) (

االرتباط تراوحت قیمحیث، )46، 45، 44، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30
كأعلى 0.813والدرجة الكلیة لالستبیان و)38(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم0.477فیها ما بین 

: يوهعبارة واحدةوالدرجة الكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجود)33(ارتباط كان بین العبارة رقم 
=مستوى الداللة دالة عند )43( . .0.365ها باطرتاةقیمبلغتوالتي) (

یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

البعد الثاني: ارتباك االمتحان
رقم

العبارة
معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

270.793**370.666**
280.616**380.477**
290.613**390.671**
300.512**400.617**
310.664**410.689**
320.536**420.524**
330.813**430.365*
340.495**440.741**
350.578**450.588**

360.530**
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) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس22جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد الثالث الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس قلق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)22(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )توتر أداء االمتحان(الثالثلدرجة الكلیة للبعد وااالمتحان

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ، 48، 47، 46(عبارة وهي: 13وعددها ) (

كأدنى 0.410ین تراوحت قیم االرتباط فیها ما بحیث،)60، 59، 58، 57، 56، 55، 52،53، 51، 49
كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.798والدرجة الكلیة لالستبیان و)52(ارتباط كان بین العبارة رقم

مستوى الداللة دالة عند )54، 50(: ماوهعبارتینوالدرجة الكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجود)58( = . )50(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم0.336ما بین ا موالتي تراوحت قیم االرتباط فیه) (
والدرجة الكلیة لالستبیان. )54(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.357والدرجة الكلیة لالستبیان و

یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

لثالث: توتر أداء االمتحانالبعد ا
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

460.599**510.513**560.650**
470.515**520.410**570.663**
480.488**530.717**580.798**
490.794**540.357*590.561**
500.336*550.657**600.742**
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ت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس) قیم معامال23جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد الرابع الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)23(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )انزعاج االمتحان(الرابعوالدرجة الكلیة للبعد قلق االمتحان

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة . ، 63، 62، 61(عبارة وهي: 11وعددها ) (

كأدنى ارتباط 0.477تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)،71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64
) 33(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.813والدرجة الكلیة لالستبیان و)38(كان بین العبارة رقم

=مستوى الداللة دالة عند )72(: يوهعبارة واحدةن. كما نالحظ وجودوالدرجة الكلیة لالستبیا . .0.341ها رتباطاةقیمبلغتوالتي)(

مه في الدراسة الحالیة باطمئنان.یمكن استخداو وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

البعد الرابع: انزعاج االمتحان
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

610.542**670.685**
620.397**680.835**
630.614**690.777**
640.786**700.779**
650.782**710.707**
660.795**720.341*
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ن عبارات المقیاس) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة م24جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد الخامس الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس قلق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)24(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها )نقص مهارات االمتحان(الخامسوالدرجة الكلیة للبعد االمتحان

=لداللة دالة إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى ا . ،75، 74(عبارة وهي: 14وعددها ) (

0.488تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث، )86، 85، 84، 83، 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76

كأعلى ارتباط كان بین العبارة 0.828والدرجة الكلیة لالستبیان و)75(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم
مستوى الداللة دالة عند )73(: يوهعبارة واحدةكلیة لالستبیان. كما نالحظ وجودوالدرجة ال)74(رقم  = . .0.329ها رتباطاةقیمبلغتوالتي)(

یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

البعد الخامس: نقص مهارات االمتحان
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

730.329*780.630**830.728**
740.828**790.688**840.767**
750.488**800.714**850.575**
760.511**810.677**860.560**

770.809**820.567**
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ط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس) قیم معامالت االرتبا25جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد السادس الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01** دالة عند مستوى 0.05مستوى دالة عند *

مقیاس قلق أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)25(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت االرتباطات كلها دالة )اضطراب أخذ االمتحان(السادسكلیة للبعد والدرجة الاالمتحان

=إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى الداللة  . ،90، 89، 88(وهي: اتعبار 6وعددها ) (

)93(ة رقمكأدنى ارتباط كان بین العبار 0.476تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)93، 92، 91
والدرجة الكلیة لالستبیان.)88(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.762والدرجة الكلیة لالستبیان و

=مستوى الداللة دالة عند )87(: يوهعبارة واحدةكما نالحظ وجود . ةقیمبلغتوالتي)(
. 0.760ها رتباطا

یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

البعد السادس: اضطراب أخذ االمتحان
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

870.760*910.751**
880.762**920.746**
890.562**930.476**

900.686**
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:حساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الستة والدرجة الكلیة للمقیاس- ب
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس26جدول رقم (

)60لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

ستةأن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من االبعاد ال)26(یتبین من جدول رقم 
) اضطراب أخذ االمتحان(سادسللبعد ال0.711تراوحت بین مقیاسوالدرجة الكلیة لللمقیاس قلق االمتحان

الداللة )، وجاءت قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند مستوىتوتر أداء االمتحان(لثعد الثاللب0.917و α = في الدراسة الحالیة باطمئنان.المقیاسوتشیر هذه النتیجة الى امكانیة استخدام ).(0.01
:حساب معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات االستبیان-ج

االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكليت) قیم معامال27(جدول رقم 
)60لعبارات مقیاس قلق االمتحان لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

األبعـــــــــــــــــــــــادمالرق
معامل 
االرتباط

**0.868رهبة االمتحان01

**0.911ارتباك االمتحان02

**0.917توتر أداء االمتحان03

**0.912انزعاج االمتحان04

**0.834نقص مهارات االمتحان05

**0.711اضطراب أخذ االمتحان06

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

010.482**250.440**490.257*730.629**
020.225*260.772**500.478**740.261*
030.464**270.610**510.251*750.479**
040.667**280.458**520.696**760.638**
050.411**290.336**530.238**770.541**
060.533**300.537**540.655**780.587**
070.430**310.479**550.575**790.540**
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0.01** دالة عند مستوى 050.مستوى *

لعینة للمقیاسأن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة )27(ن من جدول رقمیتبیّ 
جاءت االرتباطات كلها دالة إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى )60(ن= یةالدراسة االستطالع

=الداللة  . ، 19، 18، 17، 16، 14، 13، 12، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 1(عبارة وهي:80وعددها ) (
20 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،43 ،
44 ،45،46 ،47 ،48 ،50 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،

67 ،68 ،69 ،70 ،72 ،73 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،
) 53(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم0.238تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث )،92، 91، 90
والدرجة الكلیة لالستبیان. ) 32(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.803درجة الكلیة لالستبیان ووال

دالة عند )93، 74، 71، 51، 49، 42، 24، 21، 15، 11، 10، 8، 2(عبارة وهي:13كما نالحظ وجود 
=مستوى الداللة  . دنى ارتباط كان بین كأ0.223ما بین والتي تراوحت قیم االرتباط فیها )(

080.226*320.803**560.615**800.531**
090.399**330.382**570.728**810.542**
100.271*340.559**580.539**820.662**
110.287*350.511**590.730**830.623**
120.487**360.672**600.499**840.506**
130.461**370.429**610.334**850.551**
140.446**380.654**620.545**860.695**
150.230*390.558**630.733**870.483**
160.506**400.695**640.684**880.394**
170.644**410.496**650.759**890.372**
180.390**420.292*660.604**900.448**
190.380**430.681**670.786**910.587**
200.490**440.556**680.724**920.378**
210.223*450.528**690.729**930.261*
220.481**460.472**700.696**
230.441**470.531**710.271*
240.241*480.769**720.302**
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والدرجة الكلیة )42(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.292والدرجة الكلیة لالستبیان و)21(العبارة رقم
یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و لالستبیان. وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

بارات االستبیان والتي جاءت بعضها دالة إحصائیًا عند وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع ع
=مستوى الداللة . =مستوى الداللة وبعضها اآلخر عند)( . استقرت صورةوبذلك )، (

عبارة.93علىالمستخدم في الدراسة الحالیة قلق االمتحانمقیاس
:المقیاسثبات -2.4.2

تم استخدام طریقتین:حانمقیاس قلق االمتلتحقق من ثبات 
.للمقیاسكرونباخ كمؤشر على ثبات التجانس الداخلي -معامل ثبات ألفا-أ
تلمیذًا من السنة ) 60(التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار على عینة استطالعیة قوامها - ب

.من الجنسینالثالثة ثانوي
كرونباخ–قتي ألفا ) قیم معامالت ثبات المحسوبة بطری28جدول رقم (

)60لعینة الدراسة االستطالعیة (ن= لمقیاس قلق االمتحانوالتجزئة النصفیة 

عدد عبارات االستبیان
الثبات بطریقة
ألفا كرونباخ

الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

العدد 
الكلي

للجزء 
االول

للجزء 
الثاني

0.96

ارتباط 
الجزأین

سبیرمان
براون

جوتمان
جزء ألفا لل

االول
ألفا للجزء 

الثاني

9347460.880.930.920.920.95

أن قیمة معامل الثبات ألفراد عینة الدراسة االستطالعیة بطریقة         ) 28(یتبین من جدول رقم 
وقیمة ثبات 0.92وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة ثبات الجزء االّول 0.96كرو نباخ بلغت - ألفا

.0.92وبطریقة جوتمان 0.93براون -وبلغت قیمة ثبات سبیرمان0.88وللجزأین معًا 0.95لجزء الثاني ا
یتمتع بدرجة ثبات عالیة مما یسمح استخدامه في الدراسة مقیاس قلق االمتحانوهذه القیم تدل على أن 

الحالیة باطمئنان.
:مقیاس قلق االمتحانصورة-3.4.2
93علىتهصور استقرت على البیئة الجزائریة وحساب صدقه وثباته، المتحانمقیاس قلق اتكییفبعد 

أبعاد، والجدول التالي یوضح ذلك:ستةعبارة موزعة على
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الستةالموزعة على األبعاد مقیاس قلق االمتحانعبارات )29جدول رقم (
عددالاألبعادالرقم

26االمتحانرهبة 01

19االمتحانرتباك ا02

15االمتحانتوتر أداء 03

12االمتحانانزعاج04

14االمتحاننقص مهارات 05

07االمتحانأخذ اضطراب06

93المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

األبعادعبارة موزعة على 93یتكّون من مقیاس قلق االمتحانأن ) 29(یتبّین من جدول رقم 
عبارة، 19) یتضمناالمتحانرتباك ا(البعد الثاني عبارة، 26یتضمن ) االمتحانبة ره(البعد األّول التالیة: 

12) یحتوي علىاالمتحانانزعاج(، البعد الرابع عبارة15) یحتوي علىاالمتحانتوتر أداء البعد الثالث (

) المتحاناأخذ اضطرابوالبعد السادس (عبارة14) یتضمن االمتحاننقص مهارات ،البعد الخامس (عبارة
عبارات.07یحتوي على 

طریقة تقدیر درجات االستبیان:- 
نة علیه الدرجات التالیة: دوّ د لذلك مُ عّ بواسطة مفتاح مُ ستجیبینتصحح إجابات الم) 30جدول رقم(

غالباً أحیاناً نادراً بدائل اإلجابات
123الدرجات

وثالث درجات أحیانًا)عند اإلجابة () 2(تانرجد،نادرًا)عند اإلجابة () 1(تعطى للمستجیب درجة واحدة 
على النحو التالي:للمقیاس . وتجمع الدرجة الكلیة غالبًا)(ة) عند اإلجاب3(
درجة.93=93×1= للمقیاسالصغرىالدرجة النهائیة- 
درجة.279=93×3العظمى لالستبیان= الدرجة النهائیة - 

درجة كحد أقصى279درجة كحد أدنى و93ما بین مقیاس قلق االمتحانعلىالكلیةتتراوح درجة الفرد
مرتفع، بینما تشیر الدرجة المنخفضة قلق امتحانلدیهالفردأنإلى المقیاسوتشیر الدرجة المرتفعة على 

لدى الفرد.انخفاض قلق االمتحانإلى 
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زمن تطبیق المقیاس:- 
خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت المستغرق طالبةلیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن الحظت ال

دقیقة بعد قراءة التعلیمات 40و35لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل أفراد العینة كان یتراوح بین 
وتقدیم المثال التوضیحي.

:*للمراهقین والشبابوالعدائيلوك العدوانيمقیاس الس-3
وصف المقیاس:-1.3

أمال تهالذي أعدالسلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابفي الدراسة الحالیة تم استخدام مقیاس 
أربعة مقاییس فرعیة، وكل مقیاس عبارة موزعة على 56المكَون من 2003عبد السمیع ملیجي باظة سنة 

السلوك عبارة)،14(السلوك العدواني الماديوهذه المقاییس الفرعیة هي: عبارة،14وي علىفرعي یحت
.عبارة)14(الغضبوعبارة) 14(العدائیةعبارة)، 14(العدواني اللفظي

توقیع األذى أو الضرر باآلخرین وهذا السلوك یمكن أن یتخذ ضد الذات أو اآلخرین أو الممتلكات. فهو 
م التعبیر عنه بطریقة مباشرة وواضحة، ویشمل العدوان المادي.أو بالذات، ویت

مكّونات المقیاس:-2.3
للمراهقین والشباب من أربعة مقاییس فرعیة هي:والعدائين مقیاس السلوك العدوانيیتكوّ 

:)Physical Aggressive behaviour(المادي مقیاس السلوك العدواني -
حدد یمكن أن یتخذ صورة من الهجوم المادي والجسدي.هجوم أو فعل مهو مقیاس فرعي یقیس

:    )Verbal Aggressive behaviour(مقیاس السلوك العدواني اللفظي-
هو مقیاس فرعي یقیس االستجابة اللفظیة التي تحمل اإلیذاء النفسي واالجتماعي للخصم أو المجموعة

رات اللفظیة غیر المرغوبة خلقیًا واجتماعیًا.وجرح مشاعرهم أو التهكم بسخریة منهم، ویشمل كل التعبی
:)Hostility(مقیاس العدائیة-

هو مقیاس فرعي یقیس الصورة العدائیة أو العدوانیة الكامنة، ویتم التعبیر عنها بصورة ضمنیة وغیر 
رالمباشر وتعتبصریحة أحیانًا، أو بصورة صریحة دون مهاجمة أو تحطیم كما هو في السلوك العدواني 

العدائیة الهذائیة المسقطة.- 5مشاعر الغضب. -4العدائیة الصریحة. -3نقد اآلخرین. -2قد الذات.ن-1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مال عبد السمیع آلللسلوك العدواني للمراهقین والشباب من تم االعتماد في الحدیث عن المقیاس على كراسة التعلیمات* 
.الطبعة الثانیة، )2009ملیجي باظة (
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جزء من العقابیة العامة لدى الفرد وتأخذ في اتجاهها صور منها: 
:)Anger(مقیاس الغضب-

هو مقیاس فرعي یقیس وجدان الغضب ضمن الوجدانیات السالبة. كما ینظر إلیه بمثابة نقطة البدایة عند 
حدوث العدوان أو العداء.

عباراته:و أبعاد مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشباب-2.3
): توزیع عبارات مقیاس السلوك العدواني على األبعاد األربعة31جدول رقم (

العبــــــــــــــــــــــــاراتاألبعــــــــــــــــــــــــــادالرقم
عدد 
العبارات

14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،114السلوك العدواني المادي10

14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،114السلوك العدواني اللفظي20

14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،114العدائیة30

14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،114الغضب40

56لمجمــــــــــــــــــوعا

) السلوك العدواني اللفظي)، البعد الثاني (السلوك العدواني الماديأن البعد األّول ()31(یتبّین من جدول رقم 
56عبارة وبمجموع كلي بـِ 14) یتضمن كل بعد على الغضب) والبعد الرابع (العدائیةیحتوي البعد الثالث (

عبارة.
الخصائص السیكومتریة للمقیاس:-3.3

من للمقیاسخصائص السیكو متریةالدراسة تملتكییف المقیاس على أفراد العینة في البیئة الجزائریة 
خالل حساب صدقه وثباته.

صدق المقیاس:-1.3.3
قین والشباب من خالل حساب الصدق للمراهوالعدائيتم قیاس صدق مقیاس السلوك العدواني
اس والتي كانت على النحو التالي:الظاهري وصدق االتساق الداخلي لعبارات المقی

الصدق الظاهري:-
للتحقق من الصدق الظاهري للمقیاس والتأكد من أنه یخدم أهداف الدراسة، تم عرضه على مجموعة من 

العبارة ومدى انتمائها للبعد، ومن حیث عدد العبارات بداء رأیهم فیها من حیث مدى صالحیة إلالمحكمین 
صیاغتها اللغویة وٕاخراجها أو أیة مالحظات یرونها مناسبة فیما یتعلق بالتعدیل. ،وشمولیتها

قامت الطالبة بدراسة مالحظات المحكمین واقتراحاتهم وقد تم استخدام معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق 
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كما یلي: حول عبارات المقیاس وجاءت نسبة االتفاق14بلغ عددهم بین آراء المحكمین والذي 
السلوك العدواني المادي: لالبعد األوّ - 
14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي 

السلوك العدواني اللفظي: البعد الثاني- 
14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: ن- 

%.93= 100) × 1+ 14÷ (14هي: 

العدائیة: البعد الثالث- 
14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي 

الغضب: بعد الرابعال- 
14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: - 

%.100= 100) × 0+ 14÷ (14هي 

صدق االتساق الداخلي:- 
إلیه:بالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتميهللتأكد من صدق االتساق الداخلي للمقیاس ومدى تماسك عبارات

االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي تعامالحساب م-أ
:إلیه

) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس32جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد األول الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

العدواني الماديالسلوك األول:البعد 
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

100.686**800.745**
200.609**900.821**
300.677**100.808**
400.618**110.820**
500.526**120.860**
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0.01** دالة عند مستوى 

مقیاس السلوك أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)32(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه )السلوك العدواني المادي(األّولوالدرجة الكلیة للبعد العدواني والعدائي للمراهقین والشباب

=عند مستوى الداللة ائیاً جاءت االرتباطات كلها دالة إحص . ، 2، 1(عبارة وهي: 14وعددها ) (

كأدنى 0.514تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3
كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.860والدرجة الكلیة لالستبیان و)14(ارتباط كان بین العبارة رقم

.والدرجة الكلیة لالستبیان)12(
مه في الدراسة الحالیة باطمئنان.یمكن استخداو وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس33جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد الثاني الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

مقیاس السلوك أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)33(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه )اللفظيواني السلوك العد(ثانيالوالدرجة الكلیة للبعد العدواني والعدائي للمراهقین والشباب
=عند مستوى الداللة جاءت االرتباطات كلها دالة إحصائیاً  . ، 2، 1(عبارة وهي: 14وعددها )(

كأدنى 0.259تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث، )14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3

600.712**130.660**
700.745**140.514**

البعد الثاني: السلوك العدواني اللفظي
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

010.612**080.702**
020.430**090.539**
030.259**100.541**
040.527**110.648**
050.548**120.613**
060.651**130.712**
070.592**140.586**



الفصل الخامس                                                اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة 

212

كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.712لیة لالستبیان ووالدرجة الك)03(ارتباط كان بین العبارة رقم
.والدرجة الكلیة لالستبیان)13(

مه في الدراسة الحالیة باطمئنان.یمكن استخداو وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس34جدول رقم (

)60للبعد الثالث الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=والدرجة الكلیة

0.01دالة عند مستوى ** 

لسلوك مقیاس اأن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات)34(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت )العدائیة(ثالثالوالدرجة الكلیة للبعد العدواني والعدائي للمراهقین والشباب

=عند مستوى الداللة االرتباطات كلها دالة إحصائیاً  . ، 4، 3، 2، 1(عبارة وهي: 14وعددها)(

كأدنى ارتباط 0.245ط فیها ما بین تراوحت قیم االرتباحیث، )14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5
) 13(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.764والدرجة الكلیة لالستبیان و)09(كان بین العبارة رقم

.والدرجة الكلیة لالستبیان
مه في الدراسة الحالیة باطمئنان.یمكن استخداو وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

البعد الثالث: العدائیة
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

010.679**080.642**
020.692**090.245**
030.741**100.576**
040.712**110.614**
050.746**120.583**
060.691**130.764**
070.689**140.490**
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) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس35جدول رقم (
)60والدرجة الكلیة للبعد الرابع الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

مقیاس السلوك ل عبارة من عباراتأن قیم معامالت االرتباط بین درجة ك)35(ن من جدول رقمیتبیّ 
الذي تنتمي الیه جاءت )الغضب(ثالثالوالدرجة الكلیة للبعد العدواني والعدائي للمراهقین والشباب

=عند مستوى الداللة االرتباطات كلها دالة إحصائیاً  . ، 4، 3، 2، 1(عبارة وهي: 14وعددها ) (

كأدنى ارتباط 0.339تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث،)14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5
)10(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.697والدرجة الكلیة لالستبیان و)09(كان بین العبارة رقم

.والدرجة الكلیة لالستبیان
نان.یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئو وتشیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، 

:حساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الستة والدرجة الكلیة للمقیاس- ب
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس36جدول رقم (

)60لعینة الدراسة االستطالعیة(ن=

0.01دالة عند مستوى ** 

البعد الرابع: الغضب
رقم

العبارة
معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

010.655*080.535*
020.676*090.339*
030.345*100.697*
040.636*110.537*
050.561*120.436*
060.584*130.605*
070.546*140.663*

اطمعامل االرتباألبعـــــــــــــــــــادالرقم
**0.878السلوك العدواني المادي01

**0.922السلوك العدواني اللفظي02

**0.893العدائیة03

**0.737الغضب04
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ربعةعد من االبعاد األأن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل ب)36(یتبین من جدول رقم 
للبعد 0.737تراوحت بین مقیاسوالدرجة الكلیة لللمقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشباب

)، وجاءت قیم معامالت االرتباط دالة السلوك العدواني اللفظي(نيللبعد الثا0.922) والغضب(رابعال
=الداللة إحصائیًا عند مستوى . في الدراسة المقیاسیر هذه النتیجة الى امكانیة استخدام وتش).(

الحالیة باطمئنان.
المقیاس:حساب معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات -ج

) قیم معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي37جدول رقم (
)60(ن=لعبارات مقیاس السلوك العدواني لعینة الدراسة االستطالعیة

0.01** دالة عند مستوى 0.05* دالة عند مستوى 

لعینة للمقیاسأن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة )37(ن من جدول رقمیتبیّ 
جاءت االرتباطات كلها دالة إحصائیًا، فمنها ما هو دال عند مستوى )60(ن= راسة االستطالعیةالد

=الداللة  . ، 18، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 1(عبارة وهي:46وعددها )(
19 ،20 ،22 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،

0.313تراوحت قیم االرتباط فیها ما بین حیث)،56، 55، 53، 52، 51، 49، 48، 47، 46، 44، 43

كأعلى ارتباط كان بین العبارة 0.807والدرجة الكلیة لالستبیان و)49(كأدنى ارتباط كان بین العبارة رقم
والدرجة الكلیة لالستبیان. )31(رقم 

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل
االرتباط

010.552**110.639**210.521*310.807**410.632**510.443**
020.468*120.768**220.662**320.772**420.510**520.638**
030.626**130.670**230.483*330.754**430.500**530.527**
040.497**140.459**240.499**340.687**440.648**540.248*
050.594**150.691**250.607**350.653**450.299*550.421**
060.576**160.326*260.620**360.498**460.432**560.512**
070.626**170.213*270.712**370.228*470.523**
080.714*180.477**280.556**380.543**480.411**
090.777**190.533**290.694**390.538**490.313**
100.736**200.629**300.616**400.473**500.249*
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مستوى دالة عند )54، 50، 45، 37، 23، 21، 17، 16، 8، 2(:وهياتعبار 10كما نالحظ وجود 
=الداللة  . كأدنى ارتباط كان بین العبارة 0.213ما بین والتي تراوحت قیم االرتباط فیها )(

والدرجة الكلیة )08(كأعلى ارتباط كان بین العبارة رقم 0.714والدرجة الكلیة لالستبیان و)17(رقم
یمكن استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.و شیر هذه النتیجة الى أن االستبیان صادق، لالستبیان. وت

وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات االستبیان والتي جاءت بعضها دالة إحصائیًا عند 
=مستوى الداللة . =مستوى الداللة وبعضها اآلخر عند) ( . قرت صورةاستوبذلك )، (

عبارة.56علىالمستخدم في الدراسة الحالیة مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشباب
:المقیاسثبات -2.3.3

تم استخدام طریقتین:مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابلتحقق من ثبات 
.للمقیاسنس الداخلي كرونباخ كمؤشر على ثبات التجا-معامل ثبات ألفا-أ
السنة تلمیذًا من) 60(التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار على عینة استطالعیة قوامها - ب

.من الجنسینالثالثة ثانوي
كرونباخ–) قیم معامالت ثبات المحسوبة بطریقتي ألفا 38جدول رقم (

)60ة الدراسة االستطالعیة (ن= لعینلمقیاس السلوك العدواني والعدائيوالتجزئة النصفیة 

عدد عبارات االستبیان
الثبات بطریقة
ألفا كرونباخ

الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

العدد 
الكلي

للجزء 
االول

للجزء 
0.94الثاني

ارتباط 
الجزأین

سبیرمان
براون

جوتمان
ألفا للجزء 

االول
ألفا للجزء 

الثاني

5628280.750.850.840.920.89

أن قیمة معامل الثبات ألفراد عینة الدراسة االستطالعیة بطریقة         )38(یتبین من جدول رقم 
وقیمة ثبات ،0.92وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة ثبات الجزء االّول ، 0.94كرو نباخ بلغت - ألفا

وبطریقة جوتمان ،0.85براون - انوبلغت قیمة ثبات سبیرم. 0.75وللجزأین معًا 0.89الجزء الثاني 
یتمتع بدرجة ثبات مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابوهذه القیم تدل على أن .0.84

عالیة مما یسمح استخدامه في الدراسة الحالیة باطمئنان.
:مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابصورة-3.3.3
على البیئة الجزائریة وحساب صدقهلسلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابمقیاس اتكییفبعد 

أبعاد، والجدول التالي یوضح ذلك:أربعةعبارة موزعة على56علىتهصور استقرت وثباته، 
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السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابمقیاسعبارات )39جدول رقم (
األربعةالموزعة على األبعاد 

األبعـــــــــــــــادرقمال
عدد 
العبارات

14السلوك العدواني المادي01

14السلوك العدواني اللفظي02

14العدائیة03

14الغضب04

56المجمــــــــــــوع

عبارة 56یتكّون من مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشبابأن ) 39(یتبّین من جدول رقم 
السلوك (البعد الثاني عبارة، 14یتضمن ) السلوك العدواني المادي(البعد األّول التالیة: األبعادلى موزعة ع

) الغضب(، البعد الرابع عبارة14) یحتوي علىالعدائیةالبعد الثالث (عبارة، 14) یتضمنالعدواني اللفظي
.عبارة14یحتوي على

:المقیاسطریقة تقدیر درجات-4.3.3
نة علیه الدرجات التالیة: دوّ د لذلك مُ عّ بواسطة مفتاح مُ ستجیبینتصحح إجابات الم) 40جدول رقم(

إطالقاً نادراً حیاناً أاً كثیر كثیرا جداً بدائل اإلجابات
43210الدرجات

كثیرًا)عند اإلجابة () 3(اتدرجثالث ،كثیرًا جدًا)عند اإلجابة () 4(ُتعطى للمستجیب أربع درجات
عند اإلجابة )0) وصفر درجات (نادراً ) عند اإلجابة (1، درجة واحدة(أحیانًا)(ة) عند اإلجاب2(درجتان 

للمقیاس.وتجمع الدرجة الكلیة إطالقًا)(
) مستویات،  والدرجة 4وتقع اإلجابة على مقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشباب في أربعة (

عدوان المادي أو اللفظي أو العدائیة أو الغضب.المرتفعة تدل على ارتفاع مستوى ال



الفصل الخامس                                                اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة 

217

).20، ص2009باظة، (ملیجي والعدائي للمراهقین والشبابمستویات مقیاس السلوك العدواني)41جدول رقم (

هو الوسط و یلیها في الترتیب ثم المستوى الثالث ل أعلى الدرجات والمستوى الثاني یمثل المستوى األوّ و 
من األبعاد األربعة.ةوالمستوى الرابع هو المنخفض لكل بعد على حد

زمن تطبیق المقیاس:-4.3.3
لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن ما الحظناه خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت المستغرق 

وتقدیم المثال التوضیحي.وهذا بعد قراءة التعلیماتدقیقة)30- 25(لإلجابة على فقراته یتراوح من 
إجراءات تطبیق الدراسة:-خامساً 

خطوات تطبیق أدوات الدراسة:-
بعد التأكد من سالمة وصالحیة األدوات والمتمثلة في استبیان الضغوط النفسیة ومقیاس قلق االمتحان 

فعلیةوتحدید المؤسسات التعلیمیة إلجراء الدراسة الللمراهقین والشبابوالعدائيومقیاس السلوك العدواني
تم اتباع مجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند تنفیذ الدراسة في كل مؤسسة تعلیمیة من المؤسسات التي 

شملتها الدراسة وهي:
استالم رخصة من رئیسة قسم العلوم االجتماعیة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو الخطوة األولى:-1

.  العلمي بتامدة للموافقة على إجراء الدراستین االستطالعیة والفعلیةالقطب

للموافقة استالم رخصة من رئیس مصلحة التمدرس بمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزوالخطوة الثانیة:-2
على إجراء الدراسة المیدانیة (االستطالعیة والفعلیة) بالمؤسسات التعلیمیة المختارة. 

.       لقاء مع مدیري الثانویات المختارة لتحدید موعد مع أفراد عینة الدراسةلثة: الخطوة الثا-3

ثالث نسخ تم توزیع على كل فرد ظرف یحتوي على لقاء مع أفراد عینة الدراسة حیثالخطوة الرابعة: -4
ك العدواني مقیاس قلق االمتحان ومقیاس السلو ، الضغوط النفسیةمن أدوات الدراسة المتمثلة في استبیان 

جماعیةبصورة األدواتمرفقة بصفحة البیانات الشخصیة، وقد تم تطبیق والعدائي للمراهقین والشباب

الدرجـاتالمستـوى
143-56
229-42
315-28
40 -14
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أبدىوقد .أحیانًا أخرىوقت فراغ التالمیذ الموجود بین الحصص الدراسیةو أحیانًا،خالل فترة المداومة
الكثیر من التجاوب واالنضباط.أفراد عینة الدراسة

قة تطبیق أدوات الدراسة على النحو التالي:وجاءت طری
طریقة تطبیق استبیان الضغوط النفسیة:- 

بعد توزیع نسخ من استبیان الضغوط النفسیة بمرافقة مساعد تربوي قرأُت التعلیمة وشرحُت كیفیة اإلجابة 
میذ في وقدمُت األداة على أساس استبیان یشمل مجموعة من الضغوط النفسیة التي قد یواجهها كل تل

مواقف مختلفة من حیاته، وأنه ال توجد إجابات صحیحة وٕاجابات خاطئة، وٕانما ما یشعر به الفرد في 
80إلى 1اللحظة هو الصحیح. ویتضمن االستبیان في الجهة الیمنى عبارات وأرقامها مسلسلة من 

االت األربعة هي: احتمال من االحتمداخل الخانة أليّ (×) ومقابل كل رقم أربع خانات لوضع عالمة 
.)ال تنطبق(، )تنطبق بدرجة قلیلة(، )تنطبق بدرجة متوسطة(، )تنطبق بدرجة كبیرة(
طریقة تطبیق مقیاس قلق االمتحان:- 

مقیاس قلق االمتحان قرأُت التعلیمة وشرحُت كیفیة اإلجابة وقدمُت األداة على أساس بعد توزیع نسخ من
توجد إجابات صحیحة وٕاجابات خاطئة، وٕانما ما یشعر به الفرد في وصف للذات أثناء االمتحان، وأنه ال 

ومقابل 93إلى 1حینه هو الصحیح. ویتضمن المقیاس في الجهة الیمنى عبارات وأرقامها مسلسلة من 
، )نادراً (احتمال من االحتماالت الثالثة هي: داخل الخانة أليّ (×) كل رقم ثالث خانات لوضع عالمة 

.)باً غال(، )أحیاناً (
السلوك العدواني: طریقة تطبیق مقیاس- 

مقیاس السلوك العدواني قرأُت التعلیمة وشرحُت كیفیة اإلجابة وقدمُت األداة على بعد توزیع نسخ من
أساس أنها تقیس سلوك الفرد، وأنه ال توجد إجابات صحیحة وٕاجابات خاطئة. ویتضمن المقیاس في 

(×) ومقابل كل رقم خمس خانات لوضع عالمة 56إلى 1ة من الجهة الیمنى عبارات وأرقامها مسلسل
.)إطالقاً (، )نادراً (، )أحیاناً (، )كثیراً (، )كثیرًا جداً (داخل الخانة ألي احتمال من االحتماالت الخمسة هي: 

إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي:- سادساً 
ت والوصول إلى النتائج نظرًا لتعدد متغیرات الدراسة وٕانجاز تم استخدام الحاسوب اآللي في تحلیل البیانا

بعض العملیات الریاضیة المطلوبة، وقد تطلب ذلك تجهیز البیانات وتفریغها وفق األسالیب المتعارف 
علیها في نظم الحاسوب لكي تتم عملیات الضبط والمراجعة في كل خطوة من خطوات التحلیل والمعالجة 

ذت هذه اإلجراءات الخطوات التالیة:اإلحصائیة. وقد اتخ
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تفریغ البیانات الخاصة بكل فرد من أفراد العینة في استمارة خاصة به تتضمن البیانات األولیة -1
والدرجات المتحصل علیها عن جمیع األدوات المستخدمة.

المؤسسة وضع دلیل للترمیز وفیه حَولت البیانات إلى رموز رقمیة، بحیث تم ترمیز المتغیرات مثل-2
التعلیمیة والجنس والشعبة الدراسیة والسن وكذا ترمیز المتغیرات األساسیة المتمثلة في الضغط النفسي 
وقلق االمتحان والسلوك العدواني. وُأدخلت جمیع هذه البیانات في ذاكرة الحاسوب باستخدام برنامج الرزم 

ة.للمعالجة اإلحصائی) SPSS,20(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
أسالیب المعالجة اإلحصائیة:-سابعاً 

الختبار فرضیات الدراسة تم استخدام أسلوب اإلحصاء الوصفي لحساب المتوسطات الحسابیة 
واالنحرافات المعیاریة، وأسلوب اإلحصاء االستداللي لحساب معامل ارتباط بیرسون(ر) للكشف عن 

لوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويكل من الضغوط النفسیة وقلق االمتحان والساالرتباط بین
في نفس المتغیرات السابقة.حساب اختبار(ت) لداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد العینة

خالصة:
في الدراسة الحالیة تم القیام بخطوات إجرائیة عدیدة بدءًا بالدراسة االستطالعیة واستخدام المنهج 

الضغوط تطبیق استبیان البسیطة،طي والمقارن، اختیار أسلوب العینة العشوائیة الوصفي من النوع االرتبا
لقیاس متغیرات النفسیة ومقیاس قلق االمتحان ومقیاس السلوك العدواني والعدائي للمراهقین والشباب

ة الدراسة، استخدم الحاسوب اآللي لتفریغ البیانات وتحلیلها إحصائیًا واستعمال بعض أسالیب للمعالج
اإلحصائیة. 



تمهید.-
عرض نتائج الدراسة المیدانیة.أوال: 

.الدراسةعرض نتائج متغیرات -1
.لمتغیر الجنساً عرض درجات متغیرات الدراسة وفق-2
.عرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى أفراد عینة الدراسة-3
.نتائج فرضیات الدراسة-4

مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة.ثانیا:
الفرضیة األولى.مناقشة نتائج-1
الفرضیة الثانیة .مناقشة نتائج-2
الفرضیة الثالثة .مناقشة نتائج-3
مناقشة نتائج الفرضیة الرابعة.-4
مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة.-5
االستنتاج العام.-
خاتمة.-

عرض ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة

السادسلــــــالفص
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 :تمهید

یتضمن هذا الفصل عرض وتفسیر ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة كما أفرزتها المعالجة اإلحصائیة 

وألغراض اختبار فرضیات . للبیانات المحصل علیها بعد تطبیق األدوات على عینة الدراسة األساسیة

) ت(واختبار) ر(الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة والمتمثلة في معامل ارتباط بیرسون

  .لمعرفة مدى صدق التوقعات المعبر عنها من خالل كل فرضیة من فرضیات الدراسة

 .نتائج الدراسة المیدانیة عرض: أّوالً 

  : الدراسةعرض نتائج متغیرات -1

  :النفسيعرض درجات الضغط -1.1

لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحدید القیمة الوسیطة ) شبیه الوسیط(تم االعتماد على الُربیع الثاني 

الرباعیات :" التي تضع حدًا فاصًال بین القیم العلیا والقیم الدنیا، وفي هذا الصدد یقول فؤاد البهي السید

هي النقط التي تقسم التوزیع التكراري إلى أربعة أقسام متساویة، بحیث تكون درجات التوزیع مرتبة ترتیبًا 

حیث ) 186(ألفراد عینة الدراسة الدرجة  الضغط النفسيقیمة الُربیع الثاني لدرجات  تبلغ. تصاعدیاً 

  :نفعلى أساسها أفراد العینة إلىُص 

 .وتعتبر فئة ذات ضغط نفسي منخفض) ≤(فئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم  *

  . وتعتبر فئة ذات ضغط نفسي مرتفع) >(فئة الذین تزید درجاتهم عن  *
  .النفسيتصنیف أفراد عینة الدراسة وفقًا لدرجات الضغط ) 42(جدول رقم 

  العینة

  الدرجة

 الضغط النفسي

  %  التكرار

≥ 186  175 43,75  

 <186   225  56,25  

  100.00  400  المجمــــــوع

بینما  ،186تزید درجاتهم عن  السنة الثالثة ثانويمنتالمیذ %56,25أن  )42(ن من جدول رقم یتبیّ  

یتمّیزون بضغط نفسي  هؤالء التالمیذوهذه النتیجة توضح أن . 186تساوي أو تقل درجاتهم عن% 43,75

  .مرتفع

  :االمتحانعرض درجات قلق -2.1

ید القیمة الوسیطة التي تضع تم االعتماد على الُربیع الثاني لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحد

الرباعیات هي النقط :" السیدفاصًال بین القیم العلیا والقیم الدنیا، وفي هذا الصدد یقول فؤاد البهي حداً 

 .تقسم التوزیع التكراري إلى أربعة أقسام متساویة، بحیث تكون درجات التوزیع مرتبة ترتیبًا تصاعدیاً التی
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نفعلى أساسها حیث ُص  )169(راسة الدرجة ألفراد عینة الد قلق االمتحانوبلغت قیمة الُربیع الثاني لدرجات 

 :أفراد العینة إلى

 .منخفض االمتحانوتعتبر فئة ذات قلق ) ≤(فئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم  *

  . مرتفع االمتحانوتعتبر فئة ذات قلق ) >(فئة الذین تزید درجاتهم عن  *
  .االمتحانتصنیف أفراد عینة الدراسة وفقًا لدرجات قلق ) 43(جدول رقم 

  العینة

  الدرجة

 االمتحانقلق 

  %  التكرار

≥ 169  170 42,50  

 <169  230  57,50  

  100.00  400  المجمــــــوع

% 42.50، بینما169تزید درجاتهم عن السنة الثالثة ثانویتالمیذ من% 57.50أن  )43(ن من جدول رقم یتبیّ   

  .مرتفع بقلق امتحانالتالمیذ یتمّیزون  هؤالء وهذه النتیجة توضح أن. 169تساوي أو تقل درجاتهم عن

  :العدوانيعرض درجات السلوك -3.1

تم االعتماد على الُربیع الثاني لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام وتحدید القیمة الوسیطة التي تضع حدًا 

هي النقط التي  الرباعیات:" فاصًال بین القیم العلیا والقیم الدنیا، وفي هذا الصدد یقول فؤاد البهي السید

  .تقسم التوزیع التكراري إلى أربعة أقسام متساویة، بحیث تكون درجات التوزیع مرتبة ترتیبًا تصاعدیاً 

  نفحیث ُص  )105(ألفراد عینة الدراسة الدرجة  السلوك العدوانيوبلغت قیمة الُربیع الثاني لدرجات 

 :على أساسها أفراد العینة إلى

 .وتعتبر فئة ذات سلوك عدواني منخفض) ≤(درجاتهم فئة الذین تقل أو تساوي  *

  . وتعتبر فئة ذات سلوك عدواني مرتفع) >(فئة الذین تزید درجاتهم عن  *
  .تصنیف أفراد عینة الدراسة وفقًا لدرجات السلوك العدواني) 44(جدول رقم 

  العینة

  الدرجة

 السلوك العدواني

  %  التكرار

 ≥105  162 40,50  

 <105  238  59,50  

  100.00  400  المجمــــــوع
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بینما  ،105تزید درجاتهم عن السنة الثالثة ثانویتالمیذ من% 59,50أن  )44(ن من جدول رقم یتبیّ   

التالمیذ  هؤالء وهذه النتیجة توضح أن.105من التالمیذ المتمدرسین تساوي أو تقل درجاتهم عن% 40,50

  .مرتفع بسلوك عدوانيیتمّیزون 

  :ًالمتغیر الجنسمتغیرات الدراسة وفقعرض درجات -2

  :ًالمتغیر الجنسوفقعرض درجات الضغط النفسی-1.2
  لدى الذكور واإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي  درجات الضغط النفسي)45(جدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

 42,76بینما، 75عن من الذكور تزید درجات الضغط النفسي لدیهم% 57,24أن )45(ن من جدول رقم یتبیّ 

في ، 75عن الضغط النفسي لدیهن  درجاتتزید%60,49نفإأما اإلناث . 75تساوي أو تقل درجاتهم عن %

 ضغطزنباإلناث یتمیّ أن تدل على وهذه النتیجة .75عنندرجاتهتساوي أو تقل تزید  هنمن %39,51حین

  .إلىالذكور مقارنةبالمرتفع  نفسي

  :ًالمتغیر الجنسوفقاالمتحانعرض درجات قلق -2.2

  قلق االمتحان لدى الذكور واإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانويدرجات )46(جدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  الجنس

  الفئة

  )248=ن(إناث  )152=ن(ذكور

  %  التكرار  %  التكرار

≥ 75  65  42,76  98  39,51  

 <75  87 57,24  150  60,49  

 100 248  100 152  المجموع

  الجنس

  الفئة

  )248=ن(إناث  )152=ن(ذكور

  %  التكرار  %  التكرار

≥ 58  67  44,07  89  39,52  

 <58 85 55,93  150  60,48  

 100 248  100 152 المجموع
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 44,07بینما، 58عن من الذكور تزید درجات قلق االمتحان لدیهم% 55,93أن )46(ن من جدول رقم یتبیّ 

عن  نتزید درجاته% 60,48نفإاإلناث  درجات قلق االمتحان لدى أما. 58تساوي أو تقل درجاتهم عن %

اإلناث یتمیزنبقلق أن تدل على وهذه النتیجة .58عنندرجاتهتساوي أو تقل تزید  هنمن %39,52في حین، 58

  .إلىالذكور مقارنةبالمرتفع  امتحان

  :اًلمتغیر الجنسوفقعرض درجات السلوك العدواني -3.2
  السلوك العدواني لدى الذكور واإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانويدرجات )47(جدول رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

 35,52 بینما، 67عن الذكور تزید درجات السلوك العدواني لدیهممن % 64,48أن )47(ن من جدول رقم یتبیّ 

 نتزید درجاته% 57,26نفإاإلناث  درجات السلوك العدواني لدى أما. 67تساوي أو تقل درجاتهم عن %

الذكور أن تدل على وهذه النتیجة .67عنندرجاتهتساوي أو تقل تزید  هنمن %42,74في حین، 67عن 

  .إلىاإلناث مقارنةیتمّیزونبسلوك عدوانیبال

  :عرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى أفراد عینة الدراسة-3
  لدى أفراد عینة الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة)48(جدول رقم 

 متغیرات لدىأفراد عینة الدراسةفيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة )48(یتبین من جدول رقم 

  :يما یلحینما نقارن بین نتائج الذكور واإلناث نالحظ . الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني

  .125.91بلغبینما عند الذكور  ،222.02أن مجموع متوسط درجات الضغط النفسي عند اإلناث بلغ -

  .بدرجات مرتفعة في الضغط النفسي بالمقارنة إلى الذكوروهذه النتیجة تدل على أن اإلناث یتمّیزن 

  الجنس          

  الفئة

  )248=ن(إناث  )152=ن(ذكور

  %  التكرار  %  التكرار

≥ 67  54  35,52  106  42,74  

 <67 98 64,48  142  57,26  

 100 248  100 152 المجموع

  المتغیرات

  الجنس

    السلوك العدواني  قلق االمتحان  الضغط النفسي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  

    29.996  200.20  21.231  122.44  27.114  125.91  )152=ن(ذكور 

  22.655  93.98  46.954  205.47  47.536  222.02  )248=ن(إناث
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 .122.44بلغالذكور  عند في حین،205.47عند اإلناث بلغ  االمتحانأن مجموع متوسط درجات قلق -

  .بالمقارنة إلى الذكور قلق االمتحانوهذه النتیجة تدل على أن اإلناث یتمّیزن بدرجات مرتفعة في 

  .93.98بلغعند اإلناث  بینما ،200.20أن مجموع متوسط درجات السلوك العدواني عند الذكور بلغ -

  .اإلناثبالمقارنة إلى  الذكور یتمّیزونبسلوك عدوانيوهذه النتیجة تدل على أن 

  :نتائج فرضیات الدراسة-4

إلى معامل االرتباط ارة أثناء عرض األسالیب اإلحصائیة المستعملة في الدراسة الحالیة تم اإلش

تعلقة بالعالقة بین للقیام بالمعالجة اإلحصائیة حول التأكد من تحقیق الفرضیة األولى والمالمستخدم

متحان والسلوك العدواني والسلوك العدواني، والفرضیة الثانیة والمتعلقة بالعالقة بین قلق االالضغط النفسی

الضغط النفسي (باعتبار أن بیانات المتغیرات المستقلة ) ر(رتباط بیرسون الذي یرمز له بهو معامال

  .هي بیانات كمیة) السلوك العدواني(وبیانات المتغیر التابع ) وقلقاالمتحان

 تینالفرضیحةوالهدف من استخدام هذا األسلوب اإلحصائي هو الوصول إلى قیمة ارتباط تؤكد أو تنفي ص

  . القةاألولى والثانیة، باإلضافة إلى اتجاه هذه الع

تحقیق الفرضیة الثالثة  كما أن االختبار المستخدم للقیامبالمعالجة اإلحصائیة حول التأكد من

والفرضیة الرابعة المتعلقة بالفروق بین الذكور  ،بالفروق بین الذكور واإلناث في الضغط النفسيالمتعلقة

ذكور واإلناث في السلوك العدواني والفرضیة الخامسة المتعلقة بالفروق بین ال ،واإلناث في قلق االمتحان

فنا على ما إذا والهدف من استخدام هذا األسلوب اإلحصائي هو الوصول إلى نتائج تعّر ). ت(هو اختبار

كانت فرضیات الفروق تقبل أو ترفض، ومعناه الكشف عن الفروق بین أفراد عینة الدراسة في الضغط 

  .النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني

  :الفرضیة األولى یجةنت-  1.4

الضغط النفسي ودرجات  وجد عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجاتت "تنص الفرضیة األولى على أنه  

  ".لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويالسلوك العدواني 

ت الضغط النفسي ودرجادرجات موجبة ودالة إحصائیًا بین عالقة ُتشیر الفرضیة األولى إلى توقع وجود و 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الطالبة بحساب . لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويالسلوك العدواني 

تالمیذ السنة الثالثة الضغط النفسي ودرجات السلوك العدواني لدى  درجاتبین ) ر(معامل ارتباط بیرسون

  .ثانوي
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  الضغط النفسي ودرجات السلوك العدواني درجاتبین) ر(االرتباط  قیمة)49(جدول رقم 

  أفراد عینة الدراسةوداللتها اإلحصائیة لدى 
  

  

  

  

  
  0.01دالة عند مستوى **

تالمیذ لدىالسلوك العدوانیودرجات  الضغط النفسي درجات بین أن العالقة )49(یتضح من جدول رقم 

تصغر عنالحد 0.000هيوأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي 0.625بلغت قیمتها  السنة الثالثة ثانوي

 الضغط النفسيومعناه أن العالقة بین درجات،0.01أصغر من0.000أّي أن، 0.01هوالمطلوب الذي 

  =0.01pعنددالة إحصائیاً أفراد عینة الدراسةلدىالسلوك العدوانیودرجات

السلوك ارتفعت معها درجات الضغط النفسيوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات.موجبةوهي 

  .  وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة. ، فهي عالقة طردیةأفراد عینة الدراسةلدى العدوانی

  :الثانیةالفرضیة  یجةنت- 2.4

ودرجات  االمتحانقلق  وجد عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجاتت "على أنهالثانیة تنص الفرضیة 

  ".لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويالسلوك العدواني 

ودرجات  االمتحانقلق درجات موجبة ودالة إحصائیًا بین عالقة إلى توقع وجود الثانیة ُتشیر الفرضیة و 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الطالبة بحساب . لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويالسلوك العدواني 

تالمیذ السنة الثالثة  ودرجات السلوك العدواني لدى االمتحانقلق  درجاتبین ) ر(معامل ارتباط بیرسون

  .ثانوي
  ودرجات السلوك العدواني االمتحانقلق  درجاتبین) ر(االرتباط  قیمة)50(رقم  جدول

  أفراد عینة الدراسةوداللتها اإلحصائیة لدى 
  

  

  

  

  
  0.01دالة عند مستوى **

تالمیذ السنة لدىالسلوك العدوانیودرجات  قلق االمتحاندرجات بینأن العالقة )50(یتضح من جدول رقم 

تصغر عنالحد 0.000هيوأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي 0.626بلغت قیمتها  الثالثة ثانوي

  المحسوبة الداللةاإلحصائیة  )ر(قیمة   المتغیرات
)sig.bilatérale(  

 مستوى الداللة

 المعتمد

  الضغط النفسي
0.625** 0.000 0.01 

 السلوك العدواني

  المحسوبة الداللةاإلحصائیة  )ر(قیمة   المتغیرات
)sig.bilatérale(  

 مستوى الداللة

 المعتمد

  قلق االمتحان
0.626** 0.000 0.01 

 السلوك العدواني
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قلق  العالقة بین درجاتومعناه أن ،0.01أصغر من0.000أّي أن، 0.01هوالمطلوب الذي 

  .وهي موجبة=0.01pعنددالة إحصائیاً أفراد عینة الدراسةلدىالسلوك العدوانیودرجاتاالمتحان

أفراد عینة لدى السلوك العدوانیارتفعت معها درجات قلق االمتحانوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات

  .  وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة. ، فهي عالقة طردیةالدراسة

  :الفرضیةالثالثة یجةنت-3.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات "  تنص الفرضیة الثالثة على أنه  

إلى الحصول على درجات  اإلناث ، حیث تمیلاإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الضغط النفسي

  ".مرتفعة عن الذكور

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین و 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الطالبة  .اإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الضغط النفسي

  .توسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الضغط النفسيملداللة الفروق بین ) ت(بحساب قیمة
 بین الذكور واإلناث من أفراد عینة الدراسةوداللتها اإلحصائیة في الضغط النفسي ) ت(قیمة)51(جدول رقم 

  0.05دالة عند مستوى * 

تالمیذ أن الفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من  )51(ن من جدول رقم یتبیّ 

وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي - 25.736قیمتها بلغت في الضغط النفسي السنة الثالثة ثانوي

بین أن الفروق  ومعناه،0.05أصغر من 0.000أن أّي ، 0.05تصغر عنالحد المطلوب الذي هو 0.000هي

فهذه النتیجة تدل على وجود فروق دالة إحصائیًا بینمتوسط . =0.05pعند دالة إحصائیاً الذكور واإلناث 

  . في الضغط النفسيأفراد عینة الدراسةدرجاتالذكور ومتوسط درجات اإلناث من 

، نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور واإلناث في الضغط النفسيوعند مقارنة المتوسطین الحسابیین 

 لإلناث وهذا یعني أن ،125.91الذي بلغ  للذكورأكبر من المتوسط الحسابي  222.02الذي بلغ  لإلناث

الذكور، وأنهن یشعرن بضغط نفسي أكثر من زمالئهن بالمقارنة إلى  الضغط النفسيفي  مرتفعةدرجات 

  .الذكور

  .نتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه ال

  

  

  البیانات

  الجنس
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  )ت(قیمة   ف

درجات 

  الحریة

 الداللةاإلحصائیة

  المحسوبة
)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

 المعتمد

 27.114  125.91  152 ذكور
69.116  25.736-  398  0.000*  0.05  

  47.536  222.02  248  إناث
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  :الرابعةنتائج الفرضیة-4.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات "  أنه علىالرابعة تنص الفرضیة 

إلى الحصول على درجات  اإلناث قلق االمتحان،حیث تمیلاإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في 

  ".مرتفعة عن الذكور

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین و 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت الطالبة .قلق االمتحاناإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في 

  .في قلق االمتحانمتوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث لداللة الفروق بین ) ت(بحساب قیمة
 قلق االمتحانبین الذكور واإلناث من أفراد عینة الدراسةوداللتها اإلحصائیة في ) ت(قیمة)52(جدول رقم 

  0.05دالة عند مستوى * 

تالمیذ أن الفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من  )52(ن من جدول رقم یتبیّ 

وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي -24.115قیمتها بلغت قلق االمتحانفي  السنة الثالثة ثانوي

بین أن الفروق  ومعناه،0.05أصغر من 0.000أن أّي ، 0.05الذي هو تصغر عنالحد المطلوب 0.000هي

 متوسطبین فهذه النتیجة تدل على وجود فروق دالة إحصائیًا . =0.05pعند دالة إحصائیاً الذكور واإلناث 

  .قلق االمتحانفي أفراد عینة الدراسةدرجاتالذكور ومتوسط درجات اإلناث من 

، نالحظ أن المتوسط الحسابي للذكور واإلناث في قلق االمتحانوعند مقارنة المتوسطین الحسابیین 

 لإلناث وهذا یعني أن ،122.44الذي بلغ  للذكورأكبر من المتوسط الحسابي  205.47الذي بلغ  لإلناث

  .الذكور، وأن لدیهن قلق امتحان أعلى من زمالئهن الذكوربالمقارنة إلى  قلق االمتحانفي  مرتفعةدرجات 

  .النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه 

  :الفرضیة الخامسة یجةنت-5.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات "  على أنهالخامسة تنص الفرضیة 

إلى الحصول على درجات  لذكورمیالیحیث ،اإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في السلوك العدواني

  ".اإلناثمرتفعة عن 

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین و 

وللتحقق من صحة هذه الفرضیة قامت  .اإلناث من التالمیذ السنة الثالثة ثانوي في السلوك العدواني

  البیانات

  الجنس
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  )ت(قیمة   ف

درجات 

  الحریة

 الداللةاإلحصائیة

  المحسوبة
)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

 المعتمد

 21.231  122.44  152 ذكور
114.263  24.115-  398  0.000*  0.05  

  46.954  205.47  248  إناث
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جات اإلناث في السلوك متوسط درجات الذكور ومتوسط در لداللة الفروق بین ) ت(الطالبة بحساب قیمة

  .العدواني
 السلوك العدوانیبین الذكور واإلناث من أفراد عینة الدراسةوداللتها اإلحصائیة في ) ت(قیمة)53(جدول رقم 

  0.05دالة عند مستوى * 

تالمیذ أن الفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من  )53(ن من جدول رقم یتبیّ 

وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي 40.138قیمتها بلغت السلوك العدوانيفي  السنة الثالثة ثانوي

بین أن الفروق  ومعناه،0.05أصغر من 0.000أن أّي ، 0.05تصغر عنالحد المطلوب الذي هو 0.000هي

 متوسطبین فهذه النتیجة تدل على وجود فروق دالة إحصائیًا . =0.05pعند دالة إحصائیاً الذكور واإلناث 

  .السلوك العدوانيفي أفراد عینة الدراسةدرجاتالذكور ومتوسط درجات اإلناث من 

، نالحظ أن المتوسط الحسابي السلوك العدوانيللذكور واإلناث في  وعند مقارنة المتوسطین الحسابیین

 للذكوروهذا یعني أن ،93.98الذي بلغ  لإلناثأكبر من المتوسط الحسابي  200.20الذي بلغ  للذكور

  .وأنهم أكثر عدوانیة في سلوكهم من اإلناث، اإلناثبالمقارنة إلى  السلوك العدوانيفي  مرتفعةدرجات 

  .وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة

  :ملخص نتائج الدراسة-
  فرضیات الدراسةملخص نتائج ) 54(جدول رقم 

  . دالة إحصائیاً  كلها جاءت الفرضیات االرتباطیة والفرضیات الفرقیةأن  )54(یتبین من جدول رقم 

  

  

  

  البیانات

  الجنس
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  )ت(قیمة   ف

درجات 

  الحریة

 الداللةاإلحصائیة

  المحسوبة
)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

 المعتمد

 29.996  200.20  152 ذكور
0.23  40.138  398  0.000*  0.05  

  22.655  93.98  248  إناث

  القرار  فرضیات الدراسة

  دالة  .....................................السلوك العدوانيدرجات الضغط النفسي و  درجات العالقة بین: الفرضیة األولى-

 دالة  .......................................السلوك العدوانيدرجات قلق االمتحان و درجات العالقة بین : الفرضیة الثانیة-

  دالة  ...................اإلناث في الضغط النفسيمتوسط درجات الذكور و  متوسط درجات الفروق بین: الفرضیة الثالثة-

  دالة  .....................قلق االمتحان اإلناث فيمتوسط درجات الذكور و  متوسط درجات الفروق بین: الفرضیة الرابعة-

  دالة  ...............السلوك العدواني اإلناث فيمتوسط درجات الذكور و  متوسط درجات الفروق بین: الفرضیة الخامسة-
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 :نتائج فرضیات الدراسة وتفسیر مناقشة: ثانیاً 

تعرض الطالبة نتائج الدراسة في ضوء مدى تحقق الفرضیات من عدمها ومدى اتفاق نتائج الدراسة   

مع االهتمام بتوضیح وجهة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة مع توضیح جوانب االتفاق واالختالف مع

  .نظر الطالبة

 :الفرضیة األولىمناقشة وتفسیر نتیجة -1

  :أفراد عینة الدراسةلدى  السلوك العدوانيودرجات  النفسي الضغطالعالقة بین درجات -

إحصائیًا وجود عالقة موجبة ودالة )49(ل رقم تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة األولى الموضحة في جدو 

وهذه .=0.01pعند تالمیذ السنة الثالثة ثانويلدى  السلوك العدوانيودرجات  الضغط النفسيبین درجات

  . النتیجة سارت في اتجاه توقع الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة

، كما السلوك العدوانيارتفعت معها درجات  الضغط النفسيوهذه العالقة تعني أنه كلما ارتفعت درجات 

جات بالدر  الضغط النفسيفي  أفراد عینة الدراسةأنه یمكن التنبؤ من هذه العالقة عند ارتفاع درجات 

  .السلوك العدوانيالمتوقعة في 

لضغوط االتي أثبتت وجود تأثیر ) 1988( دراسة ویلر وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه 

 )Lonigan& Shannon,1988( ن وشانونغالونیدراسة و المتمدرسین،  لمراهقینا لدى السلوك العدواني في

، ووجود عالقة دالة بین العدائیة وأحداث الحیاة الضاغطة دالة بین عالقة بّینت نتائجها وجودالتي 

العدائیة والتفاعل االجتماعي لدى الطلبة الذین مروا بضغوط الفقدان مثل الوفاة أو هجرة أحد الوالدین 

بین  ودالة وجود عالقة موجبةالتي توصلت نتائجها إلى ) 2006(دراسة عبد اهللا جاد محمود و ، المنزل

عالقة موجبة ودالة  التي بّینت وجود) 2002(ربیع ابراهیم  دراسةو ، أبعاد الضغوط النفسیة والعدوان

وجود  التي توصلت إلى) 2002(رباب أبو اللیلدراسة و ،بین الضغوط النفسیة والسلوك العدواني إحصائیاً 

نظمي عودة أبو  دراسةو قین، لدى المراه بین أحداث الحیاة الضاغطة واالضطرابات النفسیة دالة عالقة

كل بعد من عالقة دالة موجبة بین  التي أسفرت نتائجها عن وجود )2008(مصطفى ونجاح عواد السمیري

التي توصلت )Fitt& al.,2009( ینفیت وآخر دراسة ، مقیاس األحداث الضاغطة والسلوك العدواني أبعاد

وجود درجة عالیة من السلوك ،و وجود عالقة بین ضغوط الوالدین والسلوك العدواني لدى األطفال إلى

وجود ثالثة مجاالت التي توصلت نتائجها إلى  )2013(عبد الناصر أحمد وزمالئه دراسةو ،لدیهمالعدواني 

عالقة المّدرس من مجاالت البیئة المدرسیة لها قدرة تنبؤیة في المیل للسلوك العدواني وهي مجال 

التي  )2013(حسینة یحیاويدراسة و ، بالطالب، مجال العالقات ما بین األقران ومجال التوجیه األكادیمي

أن الغضب حالة وكسمة یعمل كمحّفز وكسب في ظهور السلوك العدواني لدى أظهرت نتائجها 

ة دالة إحصائیًا بین السلوك وجود عالق هاعنأسفرت نتائجالتي  )2014(أسماء بن حلیلم دراسة و المراهقین،

 )2015(دراسة سناء الغندوري و  العدواني واإلساءة اللفظیة واإلهمال لألم والسلوك العدواني لدى األطفال،
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أن السلوك العدواني لدى التالمیذ ذو عالقة موجبة ودالة بالممارسات البیداغوجیة التي أظهرت نتائجها 

  .الخاطئة لدى الُمّدرسین

وعامل مؤثر  مؤشر دال الضغط النفسيبأن أفراد عینة الدراسة  هذه النتیجة على مستوىویمكن تفسیر 

أو خارجها، إذ أن العدید من العوامل النفسیة أو  داخل البیئة المدرسیة اً عدوانی اً المتعلمین سلوك في إظهار

باإلحباط إحداث سلوك عدواني لدى الفرد،كالشعور تسهم في األسریة أو المدرسیة منفردة أو مجتمعة 

دوالرد وقد بّین  كلما اشتّد الشعور باإلحباط، تهتزادا شدّ و العدوان استجابة لإلحباط، ، وأن والفشل والحرمان

 والتي یؤدي إلى القیام بأفعال سلوكیة عدوانیة  هظهور أن إعاقة تحقیق الهدف، و  هوومیلر أن اإلحباط 

والرسوب  قد یكون الفشلو ، كطریقة تعویضیة إلفراغ عدوانه الداخلي والتخفیف من حّدته ردإلیها الفیلجأ 

  . والرسوبكرد فعل تجاه هذا الفشل إلى العدوان  دافعاً  عامالً  في الدراسة

یض عن اإلحباط المستمر وأن كثافة العدوان و إلىأن السلوك العدواني هو تع) Harriman( وأشار هیرمان

  .كلما زاد إحباط الفرد زاد عدوانهتتناسب مع حجم اإلحباط وكثافته، إذ 

هذا السلوك العدواني یقل  قد كما لدیه، الضغط النفسي المتعلمیرتفعبزیادة درجاتلدى  يناالعدو إن السلوك 

، وهذا ما یدل على أن أو المدرسة أو الحي لدیه عندما تنعدم األحداث الضاغطة التي یعیشها بالبیت

نجده في الحالة العادیة أو في  ما قد التلمیذ یمیل لالستجابة إلى للعدوان في المواقف الضاغطة، عكس

بحیث یتمتع بحالة من االستقرار النفسي  في مواقف غیر ضاغطة، ة التي یكون فیهایالطبیع تهحال

مساعدة إلثارته ودفعه أسریة وظروف مدرسیة  عوامل ذ وجدوالتوازن الشخصي ولعل مثل هذا التلمی

  .أحداث الحیاة عموماً  الفرد وتصرفاته تضعه فسلوك. الرتكاب سلوك عدواني نحو ذاته أو نحو اآلخرین

إن أسالیب تربیة الوالدین والجو األسري العام السائد في المنزل من شأنها أن  إلى)Sears(وأشار سیرس 

  .تسهم في إیجاد العدوان عند الطفل

األسباب المدرسیة تؤدي إلى السلوك العدواني لدى المتعلمین  أن) 458، ص2003(عبد المعطي  ذكرو 

بأعمال  المتعلم تكلیف،المنهج الدراسيصعوبة أمام تالمیذه،  غضب المعلم واضطرابه االنفعاليومنها 

هموممارسة بعض شعوره بالنقص وسط،للرفیق وٕاثارة غضبه سوء معاملة األقران، تفوق قدراته واستعداداته

 .علیهالسیطرة والعدوان األقران 

في دفع الفرد إلى عامة هناك عوامل ذات تأثیر قّوي عبد المعطي أن في البیئة االجتماعیة الوأضاف 

  .وتعاطیه المخدراتأتناوله الكحول  منهاان والتحلي بالسلوك العدواني والعنیف العدو 
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 :ثانیةالفرضیة المناقشة وتفسیر نتیجة -2

  :أفراد عینة الدراسةلدى السلوك العدواني ودرجات قلق االمتحان العالقة بین درجات -

وجود عالقة موجبة ودالة  )50(الموضحة في جدول رقم  ثانیةتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة ال

 تالمیذ السنة الثالثة ثانويلدى السلوك العدواني ودرجات قلق االمتحان إحصائیًا بین درجات

  . وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة.=0.01pعند

كما أنه ، قلق االمتحانارتفعت معها درجات  الضغط النفسيوهذه العالقة تعني أنه كلما ارتفعت درجات 

بالدرجات المتوقعة الضغط النفسیفي  أفراد عینة الدراسةیمكن التنبؤ من هذه العالقة عند ارتفاع درجات 

  .قلق االمتحانفي 

وجود  إلى نتائجها أوضحتالتي ) 1986(بد العزیزعدراسةوتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه

  .  القلق والسلوك العدواني عالقة بین

تأثیر واضح في  قلق االمتحانلبأن أفراد عینة الدراسة  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى

، الزمالء اإلداريإظهارالمتعلم سلوكًا عدوانیًا نحو ذاته أو نحو اآلخرین مثل المدرسین، أعضاء الفریق 

  .  والرفاق نحو الوالدین أو اإلخوة، أو نحو الممتلكات العمومیة داخل المؤسسة التعلیمیة أو خارجها

تؤثر  ومدرسیة من ظروف نفسیة ماأن أسلوب التقویم ونظام االمتحانات وما یحیط به إلى عثمانوأشار 

 إذمن أهّم مصادر شعور التالمیذ بالضغوط النفسیة،  ینوهما یعدان الدراسي وسلوكهم المتعلمینأداء  في

تقویم أداء التالمیذ، ولذلك یكون نظام التقویم هو  من خاللهأصبحت االمتحانات المعیار الوحید الذي یتّم 

الذي یقیس القدرة على الحفظ واالستظهار وال یقیس كّل نشاط یقوم به التلمیذ في الدراسة األساس المحك 

، وفي حالة الفشل في االمتحانات والتحصیل الدراسي سوف رّكز على قیاس الجانب المعرفيبمعنى أّنه ی

، وذلك لما ترتبط به من خوف وقلق وما تسببه من ذعر من الرسوب یعّرض نفسه إلى ضغط نفسي أشد

 .فیها

یدرك ینما، وحأتي من المبالغة في التنافس بین التالمیذیقد  النفسي طالضغأن ) 1995(ذكر الجسماني و 

، بالقلق هیشعر والذی، فإنه یرى أّن ذلك یمثل تهدیدًا لشخصیته، في المدرسةأّنه في تنافسمع رفاقه  متعلمال

  . إظهار سلوك عدواني ضد الزمالء المتنافسینإلى  بهیؤدي قد ومن ثّم 

 بضغط نفسي وانخفاض تقدیرذاتهمما یجعل التلمیذ یشعر الدراسيأن الفشل ) 2002(أوضح القاضي و 

وان والعنف المدرسي بكّل كالعد إلى القیام بسلوكیات غیر مرغوبة وغیر مقبولة اجتماعیاً  یؤدي به

 والشعور في اإلحساس ةأحد األسباب الرئیس وتكرار خبراته هو الدراسي ولهذا یعتبر الفشلأشكاله،

  .مدرسيبالنفس وصعوبة تحقیق النجاح ال فقدان الثقة إلىبدوره الذي یؤدي  ط النفسيبالضغ
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یصبحون أهدافًا سهلة للجوء  قراناألالمنبوذین من قبل  متعلمینالإلى أن) Develle, 2007( أشار دوفیل و 

وأن تفریغ شحنة ، زمالئهمضحایا  فهؤالء التالمیذ هموالعنف في المدرسة،  والعدوان إلى أعمال الشغب

  . الضغط النفسي الناتج عن سوء توافقهم الدراسي قد یؤدي بهم إلى القیام بسلوك عدواني تجاه األقران

، وبینهم أّن العالقات اإلنسانیة اإلیجابیة بین التالمیذ بعضهم بعضاً ) 2002(وذكر كامل 

كما أّن مثل هذه العالقات  ،المواقف واألحداث الضاغطة تجنب العدید من علىتساعدهم سمدرسیهموبین

والتفكیر في القیام بأعمال الشغب والعدوان  العجز والخوفبتحمیهم من الشعور ساألقران  وبخاصة مع

  .والعنف

أن المناخ المدرسي غیر اآلمن هو من أسباب شعور التالمیذ بالضغوط النفسیة ) 2003(اعتبر الریماويو 

والتي قد تؤدي إلى القیام  تسود جّو العالقات في المدرسةالناتجة عن سلوكیات النبذ والرفض التي 

  .بسلوكیات غیر مقبولة مثل العدوان والعنف وغیرهما

 تسرب وهروب إما إلىیؤدي سالتوتر والخوف وعدم األمن مفعمب التي یسودها مناخ ؤسسات التعلیمیةفالم

 أو تعاطي المخدرات واللجوءثل التدخین القیام بأنماط سلوكیة غیر سویة، موٕاما إلى من المدرسة، المتعلمین

  .والعنف ضد اآلخرین وضد الممتلكات العمومیة العدوان یاتإلى سلوك

لدى  تعّد مصدرا للضغط النفسيداخل القسم الدراسیوتصرفاته  دّرسأن أسلوب الم) 2006(دیاب  ذكر

ور بأّن البیئة المدرسیة مجال تؤدي بهم إلى الشع هموالتيالتالمیذ وخاصة عندما تتوتر العالقة بینه وبین

هو  مما یزیدهم اقتناعهم بأن استخدام أسلوب العنف والعدوان بالخطرمصدر تهدید و غیر آمن لهم، 

ویعتبر امتحان البكالوریا لدى المتعلمین .السبیل الوحید للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المهضومة في نظرهم

وأن قلق االمتحان الذي ینتاب البعض عند اقتراب الموعد سیكون عامًال مّولدًا ومؤشرًا  امتحانًا مصیریاً 

داًال عن ضغط نفسي مستمر لدیهم وبخاصة ما یعایشونه بالبیت من توتر وقلق وخوف مما قد یدفعهم 

  .بالقیام بسلوكیات عدوانیة وعنیفة ضدهم

ضافة إلى نقص الثقة بالنفس والشعور ،باإللتالمیذیؤدي إلى ظهورالسلوك العدواني لدى ا فقلق االمتحان

هي عبارة  هعدم النجاح، وهذمن  المستمر والخوف أثناء االمتحانقبل وأثناء النفسي والفیزیولوجي باإلجهاد

  .عدوانیة تبسلوكیاإلى القیام  بالمتعلمینعن ردود أفعال تدفع 

  :ثالثةالفرضیة المناقشة وتفسیر نتیجة -3

  :الضغط النفسيفي  اإلناثومتوسط درجات  الذكورالفروق بین متوسط درجات -

وجود فروق دالة إحصائیًابین  )51(الموضحة في جدول رقم  الثالثة تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة

تمیل اإلناث إلى  حیث، =0.05pعند الضغط النفسيفي  اإلناثومتوسط درجات  الذكورمتوسط درجات 

  .الحصول على درجات مرتفعة في الضغط النفسي بالمقارنة إلى الذكور

  .وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة
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 التي أوضحت نتائجها عن وجود)2000(المطارنة  دراسة وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه

محمد دراسة و لصالح اإلناث، في تقدیر الطلبة لمصادر الضغوط النفسیة  دالة بین الذكور واإلناث فروق

جامعیین  طلبة بینوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الضغط النفسي التي بّینت ) 2005( بوفاتح

الطلبة  وجود فروق بین التي توصلت إلى)2006( عماد حسندراسة و من الجنسین لصالح اإلناث، 

 وجودالتي توصلت إلى )2008(وهباندراسة و ، والطالبات في متغیر الضغوط النفسیة لصالح الطالبات

من الجنسین  )الجزائر -الیمن( العربیة البیئة في الجامعة طلبة لدى الحیاة ضغوط في إحصائیاً  دالة فروق

بین الجنسین في مستوى  التي كشفت نتائجها عن وجود فروق)2010( حمداندراسة و ، اإلناث لصالح

التي اسفرت نتائجها ) Ahern & Norris,2011( أهیرسونوریس دراسةو، الضغوط النفسیة لصالح اإلناث

لصالح  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في مستوى الضغوط النفسیة عن

بین  النفسیة الضغوط في إحصائیا دالة فروق التي توصلت إلى وجود )2011(أبوسخیلة ودراسة،اإلناث

دراسة و ، حیث كانت تمّیزت اإلناث بضغوط نفسیة أكثر من الذكور، الطلبة المدمرة منازلهم أثناء الحرب

 لصالح بین الجنسین النفسي التوتر في دالة إحصائیاً  فروق وجودعن التي كشفت نتائجها )  2012(النجار

 في واإلناث الذكور بین فروق وجود عنالتي أظهرت نتائجها )2014(ینوآخر  النادر محمد دراسةو ، اإلناث

 الّذكور بین د فروقو وج إلىالتي توصلت )2015(الصمادي دراسة و ، اإلناث لصالح النفسي الضغط

التي بّینت نتائجها )2016(عبد الحق لبوازدةدراسة و ، اإلناث لصالح الّنفسّیة الّضغوط مستوى في واإلناث

 دراسةو في الضغوط النفسیة لصالح اإلناث،ن طلبة جامعیین من الجنسین بی إحصائیا دالة فروق وجود

 بین الجنسین النفسي الضغط فيدالة  فروق إلى وجودالتي توصلت )2016(وحاج شتوانمحمد بلقاسم 

حیث توصلت نتائج هذه  مجموعة من الدراسات خالفت نتائج الدراسة الحالیة هناك إّال أن، اإلناث لصالح

 &Lecher( ودومونكدراسة لیشر  الدراسات إلى وجود فروق دالة في الضغط النفسي لصالح الذكور

Dumont, 2000(في  التي توصلت إلى وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث من طلبة جامعة كبیك بكندا

فروق عن وجود  االتي أسفرت نتائجه)2003(العلمي دراسة و ، لصالح الذكور مهارات التعامل مع الضغوط

الذكور،  بین الطالب والطالبات بالجامعات الفلسطینیة في مهارات التعامل مع الضغوط لصالح الطالب

دراسة و ،   واالناث الذكور بین دالة إحصائیا فروقالتي كشفت نتائجها عن وجود )2004(القیسيدراسة و 

في مستوى الضغوط التي بّینت وجود فروق دالة إحصائیًا بین الطلبة من الجنسین ) 2005(دخان والحجاز

 وجود فروق دالة إحصائیاً  التي أسفرت نتائجها عن)2005(كروم خمیسي دراسة و ، النفسیة لصالح الذكور

وجود التي توصلت إلى ) 2006(نادر الزیود دراسة و ، بین الجنسین في الضغط النفسي لصالح الذكور

في استراتیجیات التعامل مع الضغوط لصالح  دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من طلبة جامعیینفروق 

التي توصلت )2007(عریبات والخرابشة  دراسةو ،   إلى أشارت التي )2007(أبو سنینة دراسة و ، الذكور

 دراسةو ،في الضغط النفسي لصالح الذكور بین الطلبة من الجنسین وجود فروق دالة إحصائیاً إلى 
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 لصالح النفسیة الضغوط في دالة إحصائیًا بین الجنسین فروق وجود التي أشارت إلى)2011(الضریبي

 وجود فروق في الضغوط النفسیة بین طلبةالتي أشارت إلى ) 2011(شایع عبد اهللا مجلي دراسة و ، الذكور

 دالة إحصائیاً وجود فروق  التي أشارت إلى)2011(البیرقدارعادل فاضل دراسة و ،لصالح الذكورجامعیین 

التي )2014(عبد القادرسامي  دراسةو ، في مستوى الضغط النفسي لصالح الذكور من الجنسین بین الطلبة

دراسة و ، لصالح الذكور بین الجنسین في درجة الضغط النفسي دالةفروق  وجودكشفت نتائجها عن 

بین الطلبة في مستوى الضغوط  دالة إحصائیاً  نتائجها عن وجود فروق أكدت التي)2014(مجدي جیوسي 

كما أن هناك مجموعة أخرى من الدراسات خالفت نتائج الدراسة الحالیة من  ،االقتصادیة لصالح الذكور

التي أشارت إلى )2001(أنور البرعاويأنها لم تتوصل إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث كدراسة حیث 

فروق بین الذكور واالناث في تقدیرهم لمصادر الضغوط النفسیة، ودراسة هنت  عدم وجود

 مع التعامل أسالیب في الجنسین بین فروق وجود عدم التي توصلت إلى) Hunt&Evans,2004(وٕایفانز

 داللة ذات فروقالتي كشفت نتائجها عن عدم وجود )2007(ینوآخر  دراسة غیثو النفسیة،  الضغوط

التي )2008(أنور حمودة البنا دراسة و النفسي،  الضغط مصادر مجاالت في الجنسین بین إحصائیة

في أبعاد المواقف الحیاتیة  دالة إحصائیًا بین طلبة جامعیین من الجنسینعدم وجود فروق  أشارت إلى

 في الجنسین بین دالة إحصائیاً  فروق التي توصلت إلى عدم وجود)2009(دسیّ دراسةو  ،الصحیة الضاغطة

واإلناث من تالمیذ التعلیم الذكور    التي أسفرت عن عدم وجود)2010(وافي دراسةو ، النفسیة الضغوط

طلبة جامعیین من  دالة بین فروقالتي أشارت إلى عدم وجود )2011(صادق عبده حسن دراسة، و الثانوي

إلى عدم  التي توصلت) 2017(ناصر عبد هاروندراسة نسرین و ، النفسیة الضغوط درجة فيالجنسین 

  .الطلبة من الجنسین في الضغوط النفسیة وجود فروق بین

للضغط النفسي من  اإلناث أكثر تعرضاً بأنأفراد عینة الدراسة  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى

للضغط  عرضةأكثر  البنتفي المجتمع الجزائري، حیث نجد أن  الفتاةالذكور، وهذا ما یتماشى مع طبیعة 

ثقافته الجزائریمن حیث عاداته و  مجتمعطبیعةال إلى خصائص في نظري ، وهذا راجعذكرالالنفسي من 

 نفسیة مستمرة ، مما یجعلها تحت ضغوطبناتهممن القیود على  نوعاً  الوالدان ومعتقداته، أین یفرض

مرحلة التعلیم الثانوي هي تعتبر بناتهم للذلك یعتقد الكثیر من األولیاء أن  بالبیت والمدرسة وغیرهما،

الحد النهائي المسموح به لإلناث للوصول إلیه في دراستهن، وأن االلتحاق  فهوالمحطة األخیرة  للتمدرس، 

لهذه العتبة قد حققت ما یكفیها من العلم لتربیة أبنائها في المستقبل ومواجهة ظروف الحیاة إلى جانب هذا 

ویوقفهن عن الدراسة ، قد التحقت إلى سن یؤلها للزواج وبناء األسرة المستوى الدراسي الذي حدده األولیاء 

ولذا فالبنت  بضبط سلوكهن وفقا لهذه المعاییر نومطالبهجبرن على اتباع العدید من األوامر والنواهي ویُ 

اإلعادة عند بعض الوالدین ، و الدراسة اصة إن لم تحقق النجاح فيخبو  ،مستمرالتهدید المع  تعیش

  .للضغط النفسي الن مصیرهن هو البقاء في المنزل، لذلك نجد أّن اإلناث أكثر تعرضاً  علیهنممنوعة 
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  :رابعةالفرضیة المناقشة وتفسیر نتیجة -4

  :قلق االمتحانفي  اإلناثومتوسط درجات  الذكورالفروق بین متوسط درجات -

وجود فروق دالة إحصائیًابین  )52(الموضحة في جدول رقم  الرابعة تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة

اإلناث إلى  حیث تمیل، =0.05pعند قلق االمتحان في اإلناثومتوسط درجات  الذكورمتوسط درجات 

  .  الحصول على درجات مرتفعة في قلق االمتحان بالمقارنة إلى الذكور

  .وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة

التي أجریت على ) 1974(عبد الرحمان عیسوي دراسة وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیه

من االمتحان من  وخوفاً  وجدت أن الطالبات الجامعیات أكثر قلقاً  ، حیثطالب جامعین من الجنسین

الجنسین في قلق التي توصلت إلى وجود فروق دالة بین ) 1974(صبحة دراسة أبو ، و الطالب الذكور

دراسة ،و اثندرجات قلق االختبار مقارنة باإل االختبار، حیث أظهر الذكور انخفاضًا في متوسط

بینت أن ین المتمدرسین بالتعلیم الثانوي التي أجریت على المراهق) Jacko& Hacke,1974(جاكوهاكیه 

متحان بالمقارنة إلى المراهقین التلمیذات المراهقات أظهرن ارتفاعًا في متوسط درجات قلق اال

التي أشارت إلى أن تلمیذات مرحلة التعلیم الثانوي كن ) Spielberger,1980(سبیلبرجر دراسةو ،الذكور

وجود التي توصلت نتائجها إلى ) 1984(أبوزینة، ودراسة أعلى درجة في قلق االمتحان من التالمیذ الذكور

 دراسة،و ق المنخفض على قلق االختبار في الریاضیاتفروق بین الجنسین لصالح الذكور ذوي القل

ق االختبار التي كشفت عن وجود فروق دالة لصالح الطالبات ذوات قل) Depreew,1984(دبریوي

التي ) Harvill,1986(دراسة هارفیل،و بارتفاع درجات القلق العام وعدم االستقرار وشدة الحساسیةالمرتفع

في قلق سفرت نتائجها عن وجود فروق دالة كلیة الطب، حیث أأجریت على عینة من طالب وطالبات 

دراسة ستونر ،و في درجات قلق االمتحان مقارنة بالذكور االمتحان، حیث أظهرت الطالبات ارتفاعاً 

وتوصلت . أنثى 75ذكراو 75التي أجریت على عینة مكونة من  )Stoner & Spencer,1986(وسبنسر 

وأظهرت اإلناث قلقا مرتفعا في االمتحان مقارنة ) قلق االمتحان(الة نتائجها إلى وجود فروق في قلق ح

التي أجریت على تالمیذ التعلیم الثانوي وأسفرت نتائجها عن وجود فروق ) 1986(دراسة الهابط، و بالذكور

دراسة تمت في  562التي قامت بتحلیل نتائج ) Hembree,1988(دراسة هامبري، و دالة لصالح اإلناث

كن أعلى في مستوى قلق ، وانتهت نتائجها إلى أن اإلناثأثناء االمتحان وعملیة التقویم عموماً  مجال القلق

في السنوات األولى من التعلیم فة بین الجنسین في قلق االمتحان االمتحان من الذكور، وأن الفروق طفی

ئي والثاني ثانوي ثم االبتدائي ثم تتزاید تدریجیًا وتبلغ ذروتها بین الجنسین في الصف الخامس ابتدا

التي ) 1988(دراسة محمد الطیبو ، تتناقص هذه الفروق تدریجیًا في نهایة مرحلة التعلیم الثانوي وما بعدها

التي ) 1991(عبد الخالق النیالودراسة ق االمتحان لدى اإلناث عن الذكور أشارت إلى زیادة متوسط قل

حیث تبدي اإلناث ارتفاعًا في درجات قلق في قلق االمتحان بینت نتائجها وجود فروق دالة بین الجنسین
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 100تلمیذًا و 100التي أجریت على ) 1991(دراسة مغاوري مرزوق،و االمتحان خالل أدائهن االمتحان

هناك فروق في قلق االمتحان بین الجنسین لصالح من الصف الرابع ابتدائي وجدت أن تلمیذة

ولصالح  تي أشارت إلى أن الجنس یؤثر في زیادة قلق االمتحانال) Brown,1991(دراسةبراونو ،اإلناث

دراسة و ، التي كشفت عن وجود فروق دالة بین الجنسین لصالح اإلناث) 1995(دراسة الصفطيو اإلناث،

التي أسفرت نتائجها أن اإلناث أظهرن درجات عالیة في قلق االمتحان بالمقارنة إلى ) 1997(الزغبي

التي بینت أن طالبات كلیة التربیة تعانین من ارتفاع في درجة قلق ) 1999(دراسة العجمي، و الذكور

التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 2001(أحمد سعادة، ودراسة جودت االمتحان مقارنة بالذكور

الجنسین في قلق االختبار، حیث اإلناث یتمیزن بارتفاع في متوسط درجات قلق االختبار مقارنة 

توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التي ) 2008(راسة نائل ابراهیم أبو عزب دو ،بالذكور

) 2009(یندراسة السید مصطفى السنباطي وآخر و ،قلق االمتحان بالنسبة لمتغیر الجنس لصالح اإلناث

التي توصلت إلى وجود فروق دالة في قلق االمتحان حیث أظهرت التلمیذات درجات عالیة في قلق 

 دالة فروق التي أسفرت عن وجود) 2011(دراسة دانیا الشبؤون و ،االمتحان بالمقارنة إلى التالمیذ الذكور

التي ) 2013(قریشي  محمددراسة ، و سمة لصالح اإلناثقلق في قلق حالة  من الجنسین بین المراهقین

محمد الساسي اسة در ، و لصالح اإلناث ینبین الجنس اً وجود فروق دالة إحصائیتوصلت نتائجها إلى 

من  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسةالتي كشفت نتائجها عن ) 2013(الشایب 

إّال أن مجموعة من الدراسات خالفت نتائج الدراسة الحالیة ، في قلق االمتحان لصالح اإلناث الجنسین

 Bender(بندر وبیتزالذكور كدراسة حیث توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة في قلق االمتحان لصالح

& Betz,1981 ( التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة في قلق االمتحان بین الذكور واإلناث من

التي توصلت إلى وجود فروق بین الجنسین ) 1995(ددراسة السیّ ، و تالمیذ التعلیم الثانوي لصالح الذكور

من طالب الجامعة حیث 210التي أجریت على )H.Hest,1999(دراسة هیلین هاستو  لصالح الذكور

اتجاه الفشل  توصلت الباحثة إلى وجودفروق بین الجنسین في قلق االمتحان، وأن الذكور كانوا أكثر قلقاً 

حیث توصلت نتائجها إلى عدم وجاءت مجموعة أخرى من الدراسات مخالفة للدراسة الحالیة  من اإلناث

التي توصلت إلى عدم وجود ) 1987(شعیبقلق االمتحان مثل دراسة  وجود فروق بین الذكور واإلناث في

) 1992( محمد  دراسة، و بین تالمیذ ذوي التخصصات العلمیة واألدبیة وبین الجنسین اً إحصائی دالة فروق

التي توصلت إلى ) Tunks,1997(دراسة تونكس، و التي بینت أن قلق االمتحان ال یختلف باختالف الجنس

التي أسفرت عن عدم وجود فروق بین ) Otomo,1998(دراسة أوتوموو ، بین الجنسین عدم وجود فروق

التي أسفرت نتائجها عن ) 2000(دراسة ریم بنت سالم الكریدیس،و التعلیم الثانوي مرحلةالجنسین من تالمیذ

ودراسة ،عدم وجود فروق بین طالبات كلیة التربیة إلعداد معلمات مرحلة التعلیم االبتدائي بمكة المكرمة

قلق عدم وجود فروق جوهریة في معدالت انتشار أسفرت نتائجها عن التي ) 2004(بدر األنصاري
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التي كشفت نتائجها ) 2007(دراسة مازن أحمد شمسان االمتحانبین الطلبة والطالبات في التعلیم الثانوي،و 

التي توصلت )2014(نعیمة غزال قلق المتحان والقلق العام،ودراسة  عن عدم وجود فروق بین الجنسین في

نادیة بوضیاف بن بین الذكور واإلناث، ودراسة في مستوى قلق االمتحان إلى عدم وجود فروق دالة 

فروق ذات داللة إحصائیة في استراتیجیات مواجهة التي كشفت نتائجها عن عدم وجود ) 2014(زعموش 

عدم وجود فروق  التي أسفرت عن) 2014(دراسة محمد علي محمد، و بین الذكور واإلناثقلق االمتحان 

  .كلیات التربیة وطالبات ذات داللة إحصائیة في قلق االمتحان لدى طالب

عامة وقلق  للتوتر والقلق اإلناث أكثر تعرضاً بأنأفراد عینة الدراسة  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى

باإلضافة إلى أن البنت أصبحت أكثر اهتمامًا بالتعلم  ،تهایتماشى مع طبیع قد وهذا مااالمتحان خاصة، 

، وأن الفشل واإلخفاق في امتحان التوتر والقلق واالرتباك لدیهایزید  وبمستقبلها الدراسي والمهنیمما

  البكالوریا في نظرها ال یجب أن یكون وٕاّال فهي تعرف أنها سوف تعود إلى البیت وأتعابه ومشقاته

ا واالستمرار في التعلم أمر یجعلها تشعر بنوع من التنفس والحریة الذي یبعدها من فالدراسة والنجاح فیه

ضغوط األسرة وشؤونها لذلك أن في اعتقاد الفتاة الجزائریة النجاح في الدراسة مفتاح وبوابة لالبتعاد عن 

  . الضغوط األسریة من جهة، والتفكیر في مستقبلها العلمي والمهني من جهة أخرى

ن اجتیازها البد م هامة ن البكالوریا بالنسبة للمتمدرسین الجزائریین وبخاصة البنت محطة تعلیمیةإن امتحا

وعبورها رغم صعوباتها، وأنه كلما اقترب موعد االمتحان زاد التوتر والقلق وزاد معه الضغط النفسي في 

  .كل لحظة من اللحظات داخل األسرة والمدرسة على حد سواء

تزداد شدته عند انتظار إعالن النتائج، ففي كل  اجتیاز االمتحانوأثناءه، حیثن قبل ویظهر قلق االمتحا

نعني بها السنة الثالثة ثانوي والتی هذه الفترة الزمنیة من عمر المتمدرس التي یعیشها في حیاته الدراسیة

نهائیة یختم المتعلم مساره الدراسي الذي بدأ في مرحلة التعلیم االبتدائي، وفي حالة  تعلیمیة هي مرحلةو 

نجاح المتمدرس سینتقل إلى مرحلة تعلیمیة أخرى مختلفة عن سابقتها وبذلك یدخل عالمًا آخر من حیث 

حدد من خالله تنظیم الدراسة فیه وهو التعلیم الجامعي، لیبدأ مسار دراسي آخر قد یفتح له آفاق جدیدة یت

  . مستقبله الدراسي والمهني

  :خامسةالفرضیة المناقشة وتفسیر نتیجة -3

  :السلوك العدوانيفي  اإلناثومتوسط درجات  الذكورالفروق بین متوسط درجات -

وجود فروق دالة  )53(الموضحة في جدول رقم  الخامسة تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة

 میلی حیث، =0.05pعند السلوك العدوانيفي  اإلناثومتوسط درجات  الذكورمتوسط درجات بینإحصائیاً 

  .الذكور إلى الحصول على درجات مرتفعة في السلوك العدواني بالمقارنة إلى اإلناث

  .وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة
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التي ) Wechsler & al.,1984(وكسلر وآخرین  دراسة توصلت إلیهوتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع ما 

توصلت إلى وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في العدوانیة لصالح الذكور، ودراسة ماكوبي وجاكلین 

)Mc coby& Jacklin,1980 ( عن وجود فروق بین الجنسین في السلوك العدواني التي أسفرت نتائجها

 طالب جامعیین وجود فروق بینالتي أسفرت نتائجها عن ) 1996(حسین فاید ودراسةلصالح الذكور، 

ها أظهرت نتائج التي )2003(خلیفة والهولي ، ودراسة الجنسین في أبعاد السلوك العدواني لصالح الذكور

في مظاهر السلوك العدواني لصالح  طالب وطالبات جامعة الكویت فروق جوهریة بین وجود

فروق دالة إحصائیًا بین المتعلمین وجود التي كشفت نتائجها عن ) 2004(ة فیاض بن كرو ودراس،الذكور

وجود فروق ذات داللة  التي توصلت إلى) 2006(من الجنسین لصالح الذكور، ودراسة نادیة بوشاللق

الغرباوي ودراسة ، الذكورالمراهقین إحصائیة في السلوك العدواني بین المراهقات والمراهقین لصالح 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني لصالح  أسفرتعنالتي ) 2006(

في توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیاً التي ) 2007(ودراسة بشیر معمریة وٕابراهیم ماحي ، الذكور

، ودراسة أبو مصطفى والسمیري الجنسین لصالح الذكور الشباب الجامعي من السلوك العدواني بین

 طالب جامعة األقصى من بین في السلوك العدواني وجود فروق عن هاأظهرت نتائج التي) 2008(

فروق ذات داللة التي توصلت إلى وجود ) 2009(، ودراسة أبو مصطفى الجنسین لصالح الذكور

السلوك العدواني لصالح  الجنسین في األطفال الفلسطینیین من بین في السلوك العدواني إحصائیة

 المراهقین والمراهقات نتائج على وجود فروق بینالأسفرت  التي) 2013(حسینة یحیاوي  ودراسة،الذكور

 وجود فروق إلىتوصلت  التي) 2013(، ودراسة راضیة منیرة بوعزیزة في متغیر العدوان لصالح الذكور

 لم، ودراسة أسماء بن حلیالجنسین لصالح الذكور تالمیذ التعلیم الثانوي من في السلوك العدواني بیندالة

األطفال المتمدرسین  بینفي السلوك العدواني  توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیاً  التي) 2014(

إّال أن مجموعة من الدراسات تخالف نتائج الدراسة الحالیة حیث توصلت نتائجها إلى عدم  لصالح الذكور

التي ) 1990(كدراسة محمد مهدي محمود  د فروق دالة بین الذكور واإلناث في السلوك العدوانيوجو 

توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین طالب وطالبات قسم علم النفس بكلیة اآلداب في مدى 

التي ) 1990(نخضوعهم لسلطة المجّرب وٕاظهار االستجابة العدوانیة، ودراسة حسنین الكامل والسّید سلیما

دراسة أسفرت عن عدم وجود فروق بین طالب وطالبات جامعة السلطان قابوس بمسقط في العدوانیة، و 

إحصائیة بین الذكور واإلناث في  ةنتائج أنه ال توجد فروق ذات داللالأظهرت التی) 2003(الشمري 

توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  التي)2011(، ودراسة یحي قاسي السلوك العدواني

على  هاأظهرت نتائج التي) 2013(ودراسة فاطمة مخلوفي بین تالمیذ التعلیم المتوسط،  السلوك العدواني

توصلت  التي) 2014(، ودراسة عائشة بدوي في طبیعة السلوك العدواني دالة إحصائیاً وجود فروق عدم 

  .بین الجنسینفي السلوك العدواني  إحصائیاً دالة عدم وجود فروق إلى 



فصل السادس                                               عرض ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة ال  

 

240 
 

من سمات شخصیة الذكور تمّیزهم عن  بأنأفراد عینة الدراسة  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى

ومعناه أن الذكر یستخدم العدوان والعنف كوسیلة ووظیفة دفاعیة لحمایة ذاته اإلناث بالسلوك العدواني 

ناتج عن اإلحباط، أو أنه قد تعلم هذا السلوك نتیجة تعلمه من لیخّفض من توتره وضغطه النفسي ال

أن یكونوا عدوانیین بمجرد تقلید  یتعلمون الناس عنما ذكر أن)Dollard( دوالرد  إلیهأشار اآلخرین وهذا ما 

 . اآلخرین

الحیویة وبالتالي فقدان  وٕاحباط حاجاتهبحرمان  یصاب الفردفذكر أن )Rosenzweig(1976,أما روزنزویج 

یصبح  ولد إلى الحیاة عدواني، وٕانماأّن الكائن البشري ال یُ ) 1973(وأّكد باندورا  الناتج عن الصراع هتوازن

حیث أن  )Bandura & Skinner(باندورا وسكینر وهذا ما أكده أیضًا . كذلك عن طریق عملیة التعلم

مشاهدة غیره، وتسجیل هذه األنماط السلوكیة على شكل  عن طریق الفردهو سلوك متعلم یتعلمه  العدوان

وافترض باندورا أّن األطفال یتعلمون سلوك .ها في تقلید السلوك الذي یالحظهاستجابات رمزیة یستخدم

  .العدوان عن طریق مالحظة نماذج هذا السلوك عند والدیهم ومدرسیهم وأصدقائهم

وجهة نظر باندورا في أّن األطفال یتعلمون أسالیب السلوك العدواني من الكبار )Walsh(وقد أّید ولش 

  .مكاسب ومعززات مادیة أو اجتماعیةفیحصلون على 

 :االستنتاج العام-

في اتجاه مما توقعناه حیث أظهرت العالقة داللًة إحصائیًة  ولىسارتاأل ةالفرضی تیجةمما تقدم أن ن نالحظ

  .السلوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويودرجات  الضغط النفسي درجات بین

قلق  درجات أظهرت العالقة داللًة إحصائیًة بینحیثالمتوقع،  تجاهاالالفرضیة الثانیة في  وسارت نتیجة

  .السلوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانويودرجات  االمتحان

الفروق بین الذكور واإلناث في الضغط أظهرت حیثمتوقع، ال تجاهاالفي  الثالثةالفرضیة وسارت نتیجة 

.                                                                                             الضغط النفسي بالمقارنة إلى الذكور مرتفعة في درجاتتمّیزتب،حیث داللًة إحصائیةً  النفسي

لفروق بین الذكور واإلناث في قلق اأظهرت حیثالمتوقع،  تجاهاالفي  الرابعةالفرضیة وسارت نتیجة 

.                                                                                             قلق االمتحان بالمقارنة إلى الذكور مرتفعة في درجاتباإلناث  تمّیزت،حیث داللًة إحصائیةً  االمتحان

السلوك الفروق بین الذكور واإلناث في أظهرت حیثالمتوقع،  تجاهاالفي  الخامسةالفرضیة نتیجة  وسارت

  السلوك العدواني بالمقارنة  عالیة في درجاتبالذكور  تمّیز،حیث داللًة إحصائیةً العدواني 

                       .                                                                        إلى اإلناث

  :وجاءت نتائج الدراسة الحالیة على النحو التالي

لدى تالمیذ السنة الثالثة  السلوك العدوانيودرجات الضغط النفسی وجود عالقة دالة إحصائیًا بین درجات-

  .ثانوي
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السنة الثالثة السلوك العدواني لدى تالمیذ ودرجات قلق االمتحان وجود عالقة دالة إحصائیًا بین درجات-

  .ثانوي

الذكور ومتوسط درجات اإلناث في الضغط النفسیحیث درجات  متوسط دالة إحصائیًا بین فروقوجود-

  .تمیل اإلناث إلى الحصول على درجات مرتفعة في الضغط النفسي بالمقارنة إلى الذكور

لق االمتحانحیث تمیل الذكور ومتوسط درجات اإلناث في قدرجات  متوسط دالة إحصائیًا بین فروقوجود-

 .اإلناث إلى الحصول على درجات مرتفعة في الضغط النفسي بالمقارنة إلى الذكور

الذكور ومتوسط درجات اإلناث في السلوك العدوانیحیث درجات  متوسط دالة إحصائیًا بین فروقوجود-

 .اإلناثیمیل الذكور إلى الحصول على درجات مرتفعة في السلوك العدواني بالمقارنة إلى 
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 :ةـــــخاتم-

األولى في الفكرة  إذ تمثلتالبدایة  منذالعمل البحثي  االحالیة من فكرتین أساسیتین وجهت تناانطلقت دراس

بموضوع السلوك العدواني لدى المتعلم في عالقته ببعض العوامل  السنوات األخیرة الباحثین في اهتمام

  . النفسیة مثل الضغط النفسي وقلق االمتحان

تناوالتهم لمتغیرات الضغط النفسي وقلق  الباحثین في هؤالءختالف أما الفكرة الثانیة فتمحورت حول ا

  .االمتحان والسلوك العدواني لدى المتعلمین

التساؤالت التي تضمنتها  مجموعة من الحالیة میدانیًا للبحث عن إجابة ةدراسالاتجهت  وعلى هذا األساس

الفروق حول أّوًال،  السلوك العدواني في عالقته بالضغط النفسي وقلق االمتحانإشكالیة الدراسة حول 

ضوع من المو  دراسةو ،في نفس المتغیرات السابقة نیاً ثامن تالمیذ السنة الثالثة ثانوی بینالذكور واإلناث

انطالقًا من منهجیة تم على أساسها تحدید منهج الدراسة وعینتها  عناصره وتحلیل ،جوانبه النظریة

  . میدانیًا وٕاحصائیاً جمع البیانات واألسالیب اإلحصائیة لمعالجتها  االستطالعیة والفعلیة، وأدوات

اعتبار أنهما مؤشرین دالین ینهامین على أنها تناولت متغیر  الحالیة من حیث أهمیة الدراسة ظهروت

  .علىعدوانیة المتعلم داخل المؤسسة التعلیمیة

اجتیاز امتحان البكالوریا خالل السنة الدراسیة بالبیت  المقبل على میذالنفسي الذي یشعر به التل لضغطفا

امل األحداث الضاغطة الناتجة عن عدة عو المواقف و  ، والذي ینجر عنه عدم قدرته على مواجهةوالثانویة

 ووذلك في رغبته في تحقیق أهدافه وطموحاته المستقبلة ومنها ما ه نفسه التلمیذیتعلقب ذاتي ومنها ما ه

قلق االمتحان الذي یعتبر حالة من التوتر والرهبة واالرتباك  أنكما نجد  .والمدرسة ییتعلق باألسرةخارج

  .دهوأثناءه وبعقبل االمتحان  هذا المتعلمواالنزعاج الذي یشعر به 

إن عاملي الضغط النفسي وقلق االمتحان منفردة أو مجتمعة عوامل تساهم في دفع المتعلم بالقیام 

بسلوكیات عدوانیة داخل المؤسسة التعلیمیة سواء تجاه ذاته أو اآلخرین مثل المدرسین أو أعضاء اإلدارة 

  . أو الزمالء والرفاق أو تجاه ممتلكات المؤسسة المختلفة

، وبذل الجهد الالزم إلنجاز النشاطات المدرسیة الضغط النفسيمن  ةمرتفع المتعلمبدرجاتإن تمتع 

المختلفة والمثابرة علیها، ومواجهة العوائق والصعوبات داخل المؤسسة التعلیمیة وخارجها، واإلصرارعلى 

  . النجاح والتفّوق لتحقیق مشروعه الدراسي، سوف تعكس بشكل كبیرسلوكه العدواني

قلق االمتحان سیزیده توترًا وارتباكًا مما یدفعه إلى القیام بسلوكیات من  یةعال التلمیذبدرجات ن تمتعكما أ

  .من الجانبالقانوني أو أخالقي أو اجتماعي مدرسیة غیر مقبولة

عامًال  أو نحو غیرهیعد نحو ذاته سلبیاً وظهر عند بعض منظري الشخصیة أن اعتماد الفرد اتجاهًا 

  .للقیام بسلوكیات إیجابیة مقبولة من قبل جمیع األطرافمعرقًال 
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موضوع العدوان عامة، والسلوك  أهمیة كبرى للمكانة التي یحتلها علماء النفس المعاصرونأولى ولقد 

العدواني والمشكالت السلوكیة المدرسیة خاصة في محاولة فهم أهم العوامل والمؤشرات الدالة على وجوده 

میة مثل عاملي الضغط النفسي وقلق االمتحان ودورهما في سلوك المتعلم في المؤسسات التعلی

بین سمات الشخصیة التي تمت دراستها عبر العقود ویندرج الضغط النفسي وقلق االمتحان من .العدواني

  .الماضیة

 في المتعلم ال توجه اهتمامها بصفة أساسیة إلى تكوینوالمؤسسة التعلیمیة عامة، والثانویة خاصة التي 

ضبط انفعاالته ومشاعره وعواطفه من جهة، وضبط سلوكه المدرسي في المواقف الضاغطة من جهة 

 النفسي واالجتماعي بین تحقیق التوازنّوماتها كمؤسسة تربویة تهدف إلى تفقد مق سوفأخرى 

  .ومجتمعهالدارس

موضوع السلوك العدواني في عالقته بالضغط النفسي  أنها تناولت الحالیة من حیث أهمیة الدراسة ظهروت

مهم جدًا في المؤسسات التربویة وذلك لما وقلق االمتحان لدى المتعلمین، وأن دراسة مثل هذا الموضوع 

  .المؤسسةفي إنتاجیة  سلبيله من تأثیر 

لمحمد حامد  االمتحانقلق مقیاس و  ةط النفسیو استبیانالضغولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على 

تم تطبیقها على عینة  والتي) 2003(آلمال عبد السمیع ملیجي باظةالسلوك العدوانیومقیاس  )2001(زهران

 من) 248(الذكور ومن  )152(من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بواقع  فرداً )400(عشوائیة طبقیة تكّونت من 

، وبعد ذلك تمت المعالجة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزوالمتمدرسین بعدد من الثانویات التابعة اإلناث 

  .اإلحصائیة الختبار فرضیات الدراسة

درجات الضغط النفسي ودرجات السلوك  وجود عالقة دالة إحصائیًا بینبّینت نتائج الدراسة الحالیة و 

واني، وجود فروق درجات قلق االمتحان ودرجات السلوك العد وجود عالقة دالة إحصائیًا بینالعدواني، 

دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان لصالح اإلناث، وجود فروق 

  .دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في السلوك العدواني لصالح الذكور

ئج الدراسات وفي ضوء النتائج التي انتهت إلیها الدراسة الحالیة وفي ضوء اتفاقها مع مجموعة من نتا

  :أو في ضوء اختالفها مع مجموعة أخرى، یمكن اقتراح التطبیقات التربویة التالیة ،السابقة

موضوع السلوك العدواني في عالقتها ببعض  التشجیع على إجراء المزید من الدراسات المستقبلیة في-

  .قطاع التكوین المهنيأو  التربیة والتعلیم أوالتعلیم العالي قطاعلدى عینات أخرى من المتغیرات 

لمزید من الدراسات لإلجابة عنها والتي إلىا تفتح الدراسة الحالیة المجال للعدید من التساؤالت التي تحتاجو 

  :یمكن ذكر البعض منها على سبیل المثال ال الحصر وهي كاآلتي

  .التعلیم المتوسط لدى تالمیذ السلوك العدواني في عالقته بأسالیب المعاملة الوالدیةدراسة تبحث عن -

  .السلوك العدواني في عالقته بتقدیر الذات والدافعیة لإلنجاز لدى الطلبة الجامعیین دراسة تبحث عن-
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العدوانیة لدى تالمیذ التعلیم المتوسط والتعلیم  عن أهم المشكالت السلوكیة مقارنة وصفیة مسحیةدراسة -

  .الثانوي

لدى تالمیذ التعلیم الثانوي من خالل بعض المتغیرات المرتبطة دراسة تنبؤیة حول درجة قلق االمتحان -

  .بهم مثل سمات الشخصیة، الشعبة الدراسیة والمستوى االجتماعي واالقتصادي

دراسة تبحث عن العالقة بین سمات الشخصیة ودرجة الضغط النفسي وقلق االمتحان لدى تالمیذ -

 .التعلیم الثانوي
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، المجلد الثاني .ملخصات رسائل الماجستیر في التربیة

).الضغوط النفسیة التي یتعرض لها 2007أحمد عبد الحلیم والخرابشة، عمر محمد(عربیات ، .247
، دمشق مجلة إتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفسالطلبة المتفوقون وٕاستراتیجیة التعامل معها . 

 ،5) ،2 ، (48–68.

وعالقتها ببعض متغیرات ).الضغوط النفسیة لمعلمي المرحلة اإلبتدائیة1997عزت، جالل نور(.248
.184–155، ص 16، العدد المجلة المصریة للدراسات النفسیةالشخصیة . 

).طبیعة العالقة اإلرتباطیة بین التعاطف  والسلوك العدواني 2011عفراء إبراهیم، الخلیل العبیدي (.249
، مجلة جامعة دمشقمیة. دراسة میدانیة لدى عینة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس بغداد الرس

، العدد الثالث + الربع .27المجلد 

).عالقة قلق اإلختبار بالدافعیة لإلنجاز لدى تالمیذ 2014غزال، نعیمة وبن زاهي، منصور(.250
، سبتمبر16، العدد مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةالمرحلة البكالوریا من التعلیم الثانوي ، 

).السلوك العدواني لدى تالمیذ المرحلة األساسیة داخل المؤسسات التعلیمیة 2015ء(الغندوري، سنا.251
) ، كانون 01) ، العدد(04، المجلد (المجلة الدولیة التربویة المتخصصةالمغربیة دراسة میدانیة . 

الثاني .

النفسي ، مجلة اإلرشاد ).أبعاد السلوك العدواني لدى شباب الجامعة . 1996فاید، حسین علي(.252
) ، جامعة عین الشمس ، القاهرة ، مصر . 1، (المؤتمر الدولي الثالث 
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).العوامل اإلجتماعیة اإلقتصادیة واألكادیمیة ، المؤثرة في المیل نحو 2001الفقهاء، عصام(.253
) ، ص ص01، (34، مجلة دراسات العلوم التربویةالسلوك العدواني لدى طلبة الجامعة الهاشمیة ، 

73–88.

).مستوى القلق لدى تالمیذ المرحلة الثانویة ، دراسة 2013قریشي، محمد وقریشي، عبد الكریم(.254
، دیسمبر .13، العدد مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةمیدانیة بمدینة ورقلة . 

مجلة لثانویة ، ).عالقة القلق بالتحصیل الدراسي عند طلبة المدارس ا1982كمال، إبراهیم مرسي(.255
.196–171، ص ص 04. كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود بالریاض ، المجلد دراسات

).العالقة بین أسالیب التعلم كنمط من أنماط معالجة المعلومات وقلق اإلمتحان 2010لبنى، جدید(.256
الثانوي في مدارس وأثرهما على التحصیل الدراسي دراسة میدانیة لدى عینة من طلبة الصف الثاني

، ملحق .26، المجلد مجلة جامعة دمشقمحافظة دمشق الرسمیة . 

).الضغوط النفسیة التي یعاني منها الطالب الجامعي وٕاستراتیجیات حلها من 2014مجدي، جیوسي(.257
مجلة إتحاد الجامعات العربیة للبحوث في التعلیم وجهة نظر طلبة جامعة فلسطین التقنیة خضوري . 

هجري 1435، رمضان 2014، حزیران 01، العدد 34، المجلد لعلي  مجلة علمیة محكمة مفهرسة ا
 ،69 -94.

).قلق اإلمتحان لدى طالب كلیات التربیة 2014محمد علي، محمد علي وربیع محمد، عبد الرحیم(.258
، سبتمبر.12، العدد مجلة جامعة بخت الرضا العلمیةجامعة بخت الرضا . 

).اإلتصال األسري وعالقته بالسلوك العدواني 2013لوفي، فاطمة نادیة، بوضیاف بن زعموش(مخ.259
الملتقى الوطني لدى أطفال القسة التحضري  دراسة میدانیة على على عینة من إبتدائیات والیة ورقلة ، 

جامعة قاصدي ، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ،الثاني حول : اإلتصال وجودة الحیاة في األسرة 
مرباح ورقلة .

عشر ، 03، المجلدمجلة العلوم اإلجتماعیة).سیكولوجیة العدوان . 1985مرسي، كمال إبراهیم(.260
، الكویت .02العدد 
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بین الطلبة مرتفعي ومنخفضي ).الفروق في الذكاء وقلق اإلمتحان2011المزوغي، إبتسام سالم(.261
، 2، المجلد المجلة العربیة لتطویر التفوقالتحصیل الدراسي من طلبة السابع من أبریل اللیبیة . 

.3العدد

).الخصائص السیكومتریة لمقیاس مهارات إدارة قلق 2011مصطفى خلیل، محمود عطا اهللا(.262
، جامعة البحث في التربیة وعلم النفس كلیة التربیة  مجلةینة من طالب الجامعة .اإلمتحان لدى ع

، أكتوبر .4ألمنیا ، عدد 

وعالقته بدافعیة اإلنجاز لدى عینات من طالب ).قلق اإلمتحان1995مصطفى محمد، الصفطي(.263
دراسات عبر ثقافة، المرحلة الثانویة العامة في جمهوریة مصر العربیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة 

، 71، ص ص 01، العدد 05، رابطة األخصائین النفسیین المصریة ، المجلد مجلة دراسات نفسیة
103.

)العالقة بین العنف األسري تجاه األبناء و السلوك العدواني لدیهم، 2008(.المطوع محمد عبد اهللا264
48-45)،36دراسة میدانیة على عینة من طالب الثانویة بمدینة الریاض،مجلة العلوم االجتماعیة ،(

مجلة التربیة ).الفروق بین الجنسین في قلق اإلمتحان ،1991مغاوري، مرزوق عبد الحمید(.265
.08، السنة19مركز الكتاب للنشر بمصر الجدیدة ، العدد ، المعاصرة 

، الهیئة المصریة العامة مجلة النفس).في سیكولوجیة العدوان والعنف . 1987المغربي، سعد(.266
.35–25للكتاب القاهرة ، مصر ، العدد األول ، ص ص 

وٕادارة ضغوط قلق ).األمراض المزمنة2014نادیة، بوضیاف بن زعموش وسمیة، بن عمارة(.267
دراسات نفسیة وتربویة  مخبر اإلمتحان عل عینة من التالمیذ المتمدرسین المصابین بأمراض مزمنة ، 

، جوان.12، العدد تطویر الممارسات النفسیة والتربویة 

).الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة وعالقتها 2006ان ، بشیر إبراهیم الحجار(نبیل دخ.268
، ص 02، العدد 14، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمیة سلسلة الدراسات اإلنسانیةبالصالبة النفسیة . 

369–398.
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طة بالسلوك ).عالقة األحداث الضاغ2008نظمي عودة، أبو مصطفى ونجاح عواد، السمیري(.267
المجلد ، مجلة الجامعة اإلسالمیة  سلسلة الدراسات اإلنسانیة العدواني لدى طالب جامعة األقصى ، 

. 410-347، ص 01، العدد 16

).فاعلیة برنامج قائم على األنشطة الفنیة في خفض السلوك العدواني لدى 2013نمر، صبح القیق(.268
، 01، العدد 21، المجلد ة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیةمجلة الجامعاألطفال المعاقین حركیا . 

، ینایر .502–469ص ص 

دراسة میدانیة بثانویات عالقة الغضب بالسلوك العدواني لدى المراهقین.)2013حسینة(،یحیاوي.269
.، سبتمبر12، العدد واالجتماعیةة العلوم اإلنسانیة لمج.وزو والیة تیزي

: الجامعیةالرسائل-

الضغوط النفسیة وأسالیب مواجهتها كما تدركها المرأة الفلسطینیة في ).2006، صالح(أبو حطب.270
رسالة ماجستیر منشورة ، جامعة األقصى غزة .محافظة غزة . 

والتحصیل الدراسي لدى طالب دراسة العالقة بین قلق اإلختبار).1988أبو مرق ، جمال زكي(.271
. رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة جامعة أم القرى ، وطالبات الصف األول بمدینة المكرمة 

.السعودیة 

العالقة بین مشاهدة بعض برامج التلفاز والسلوك ).2003أحمد محمد، عبد الهادي دحالن(.272
اجستیر في قسم علم النفس بكلیة التربیة في الجامعة ، رسالة مالعدواني لدى األطفال بمحافظة غزة 

اإلسالمیة غزة.

تقدیر الذات وانعكاسه على السلوك العدواني لدى العبي كرة الید ).2004، صفیة(أوسماعیل.273
رسالة ماجستیر ، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة ، سیدي عبد اهللا ، الجزائر . .صنف األكابر

الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة وعالقتها ببعض ).2001ر علي أحمد(، أنو البرعاوي274
.اجستیر غیر منشورة كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة غزة فلسطینرسالة مالمتغیرات.
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مصادر اإلجهاد الوظیفي واستراتیجیات مكافحتها. دراسة میدانیة آلراء ). 1996(بالل، یوسف برهم.275
في الجمارك في األردن. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك.الموظفین العاملین

فاعلیة برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة ).2006بن سعد آل رشود ، سعد بن محمد(.276
. أطروحة مقدمة إستكماال لمتطلبات الحصول على درجة السلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانویة 

األمنیة ، قسم العلوم اإلجتماعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض دكتوراه الفلسفة في العلم
، المملكة العربیة السعودیة.

، رسالة ماجستیر ، قسم دوافع السلوك العدواني لدى المراهق المتمدرس).2004بن كرو، فیاض(.277
علم النفس و التربیة واألرطوفونیا ، جامعة الجزائر .

العالقة بین دافعیة اإلنجاز والتحكم المدرك وقلق اإلمتحان  ) :2011بوالطمین، سمیر(.278
أطروحة مقدمة وٕاستراتیجیات التعامل والتحصیل الدراسي عند الطلبة المقبلین على شهادة البكالوریا. 

م علم النفس وعلوم لنیل شهادة الدكتوراه في علم النفس العیادي ، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ، قس
التربیة  األرطوفونیا ، جامعة الجزائر .

درجة مظاهر وأسباب السلوك العدواني لدى طلبة ).2012تهاني، محمد عبد القادر الصالح(.279
المرحلة األساسیة في المدارس الحكومیة في محافظات شمال الضفة الغربیة وطرق عالجها من جهة 

ي برنامج اإلدارة التربویة في كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح . رسالة ماجستیر فنظر المعلمین 
الوطنیة في نابلس ، فلسطین . 

الضغوط النفسیة واستراتیجیات مواجهتها لدى أمهات األطفال المصابین ). 2012(جبالي، صباح.280
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة سطیف.بمتالزمة داون.

. رسالة عالقة الدافع إلى اإلنجاز والقلق بالنجاح في إمتحان البكالوریا).2001نسیمة(، حداد.281
األرط فونیا ، جامعة الجزائر.سم علم النفس و العلوم التربیة و كلیة العلوم اإلجتماعیة ، قماجستیر،

یة العراقیة العالقة بین اإلغتراب والتوافق النفسي للجال).2007حسن، إبراهیم وحسن، المحمداوي(.282
. أطروحة الدكتوراه ، علم النفس ، األكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك ، الدنمارك .في السوید 
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عالقة الضغط النفسي بإستراتیجیة المقاومة واإلكتئاب عند .)2002حوریة ، عودیة ولد یحي(.283
جامعة الجزائر .، رسالة ماجستیر في تخصص علم النفس العیادي ، المصابین بمرض الربو 

إعداد وتطبیق برنامج إرشادي جماعي لمواجهة ضغط التحضیر إلمتحان ).2008خطار، زاهیة(.284
. أطروحة دكتوراه في علم النفس اإلجتماعي قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا ، كلیة البكالوریا 

العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، جامعة الجزائر .

الضغط النفسي عند المرشدین في المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم ). 1994(وفاء ظاهردعنا، .285
رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمان، الجامعة األردنیة.في األردن.

أحداث الحیاة الضاغطة وعالقتها باإلضطربات النفسیة ).2002رباب عبد الفتاح، أبو اللیل(.286
، دراسة نفسیة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، علم النفس ، كلیة االداب ، وبعض المتغیرات الشخصیة 

جامعة ألمانیا. 

الضغط النفسي وعالقته بالتوافق النفسي واإلجتماعي لدى طلبة ).2004رفیق، عوض اهللا(.287
. أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر .جامعات الجزائر وجامعات فلسطین

بعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة واألكادیمیة في المیل نحو أثر ).2004الزغبي، أحمد(.288
. رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الزرقاء ، األردن.السلوك العدواني لدى طلبة الجامعة الهاشمیة  

. مذكرة لنیل شهادة عالقة قلق إمتحان البكالوریا بالتحصیل الدراسي).2003ساعد، وردیة(.289
التربیة قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا جامعة الجزائر .الماجستیر في علوم 

مساهمة المنهاج الجدید للمقاربة بالكفاءات في التخفیف من الضغط ).2014سامي، عبد القادر(.290
. أطروحة دكتوراه في نظریة و منهجیة التربیة البدنیة و الریاضة ، النفسي لدى تالمیذ التعلیم الثانوي 

لتربیة البدنیة و الریاضیة ، جامعة الجزائر .معهد ا

فاعلیة برنامج إرشادي لخفض مستوى قلق اإلمتحان لدى تالمیذ السنة ).2004سایحي، سلیمة(.291
. رسالة ماجستیر في علم النفس المدرسي ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، كلیة اآلداب و الثانیة ثانوي 

العلوم اإلنسانیة جامعة ورقلة .
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فاعلیة برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة ).2006سعد بن محمد ، بن سعد آل رشود(.292
، أطروحة مقدمة إستكمال لمتطلبات الحصول على درجة السلوك العدواني لدى طالب المرحلة الثانویة 

اإلجتماعیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الدكتوراه الفلسفة في العلوم األمنیة ، قسم العلوم 
الریاض ، المملكة العربیة السعودیة  .

الضغوط النفسیة وعالقتها بأسالیب التعلم والتحصیل الدراسي لدى طالب ).2003سوید، جیهان(.293
. رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة المنوفیة شبیل الكوم .الجامعة 

أثر التفاعل بین الضغط النفسي وقلق اإلمتحان على الدافعیة لإلنجاز ونتائج ).2014سید، نوال (.294
. أطروحة دكتوراه في علوم التربیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة التحصیل في إمتحان البكالوریا 

واألرطوفونیا ، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، جامعة الجزائر .

مصادر الضغوط المهنیة ودافعیة اإلنجاز لدى المدرسین الجزائریین.). 2017(شارف خوجة، ملیكة.295
. أطروحة دكتوراه إنعكاس عسر القراءة على السلوك العدواني لدى المعسورین).2006شرفوح، البشیر(

الدولة في علم النفس العیادي ، قسم علم النفس العیادي ، قسم علم النفس واألرطوفونیا كلیة العلوم 
اإلجتماعیة ، جامعة الجزائر .

ستراتیجیات المقاومة وتقدیر الذات وعالقتها بالعدوانیة لدى المراهق ).إ2002شریفي، هناء(.296
، دراسة مقارنة مذكرة ماجستیر غیر منشورة ، قسم علم النفس و علوم التربیة واألرطوفونیا ، الجزائري

جامعة الجزائر 

ات غیر الذهنیة للتفوق الدراسي دراسة مقارنة بین المتفوقین المحدد).2008صرداوي، نزیم(.297
.رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التربیة  ، والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

كلیة العوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ، قسم علم النفس ، جامعة الجزائر .

. مقیاس الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة بناء وتطبیق).1999العبادي،  عامر عبد النبي(.298
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة . 

العدائیة وعالقتها بأحداث الحیاة الضاغطة لدى طلبة المرحلة ).2005عبد الغني ، هدى جمیل(.299
المستنصرة . ، أطروحة دكتوراه ، كلیة اآلداب ، جامعة اإلعدادیة 
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، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الجزائر .الجامعیین 

العالقة بین الضغوط النفسیة باإلصابة بالقرحة الهضمیة.).2004عبد اهللا تیسیر، الحواجزي(.302
رسالة ماجستیر ، الجامعة األردنیة .
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ستیر ، معهد علم ، رسالة ماجالضغط النفسي اإلجتماعي لدى الممرضین).1997عیطور، دلیلة(.306
النفس وعلوم التربیة ، قسم علم النفس ، جامعة الجزائر .
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لیبیا .مصراته ،
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رسالة ماجستیر في علم النفس المتوسط دراسة میدانیة على عینة تالمیذ السنة الرابعة متوسط . 

الجتماعیة ، جامعة الجزائر . اإلجتماعي ، كلیة العلوم اإلنسانیة وا
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الستبیان الضغط النفسي): الصورة األّولیة 01ملحق رقم (
تیزي وزو-جامعة مولود معمري

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
العلوم اإلجتماعیةقسم 

.........................................................العلمیة.الدرجة..........................................األستاذ(ة): 
..........................................................: .الجامعة..........................................التخصص: 

األستاذ(ة) الفاضل(ة)...تحیة طیبة وبعد
.نويالضغط النفسي لدى تالمیذ السنة الثالثة ثااستبیان تقوم الطالبة بإعداد 

) للضغط النفسيمقاییس سابقة -دراسات سابقة-وقد تم تحدید أبعاد االستبیان في ضوء التراث السیكولوجي (إطار نظري
.تالمیذ التعلیم الثانويوكذا في ضوء استطالع رأي 

على النحو التالي:للضغط النفسيووفقًا لذلك تم تحدید التعریف اإلجرائي 
وتعوقواالجتماعیةوالمدرسیةاألسریةبیئتهفيالتلمیذتواجهالتيالمتكررةوالمعنویةالمادیةوالمعوقاتالصعوباتهي

أبعادوتقیسهوتحملهوطاقتهقدرتهفوقألنهااألعباء،هذهتحملعنویعجزحاجاتهوٕاشباعأهدافهتحقیقعلىقدرته
:ادأبعخمسةإلىتنقسموالتيالدراسة،استبیانفيالمدرجةالنفسيالضغط

مجال المدرسة وبعد ضغط الوالدین واإلخوة وبعد ضغط الزمالء ضغطبعدبعد ضغط االنفعاالت والمشاعر و 
وبعد ضغط الحالة المادیة/ االقتصادیة لألسرة.
ستكون على الشكل التالي:تالمیذ السنة الثالثة ثانويعلمًا بأن بدائل اإلجابة وطریقة العرض على 

ــــارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبــــــالرقم
بدرجة تنطبق

كبیرة
بدرجة تنطبق

متوسطة
تنطبق
قلیلةبدرجة 

ال 
تنطبق

×أشعر بتأنیب الضمیر من تصرفاتي مع األساتذة01
وتقدیرًا لخبرتكم العلمیة والعملیة، ترجو الطالبة إبداء وجهة نظركم في االستبیان من حیث: 

انتماء كل عبارة من عبارات االستبیان إلى البعد الخاص بها وفقًا للتعریف اإلجرائي.تحدید مدى
) ونأمل من سیادتكم التكرم:).تالمیذ السنة الثالثة ثانويتحدید مدى مناسبة العبارات لعینة الدراسة
)صالحة أو غیر صالحةأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) بوضع عالمة .
منتمیة أو غیر منتمیة.أمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) عالمة(بوضع
)بحاجة إلى تعدیلأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) بوضع عالمة .

.ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

طلب تحـــــــكیم 



ضغط االنفعاالت والمشاعراألول: البعد
شاعر التي تعود إلى البناء النفسي للفرد أو إلى التي تظهر نتیجة مجموعة االنفعاالت والمفيیتمثل

عالقته باآلخرین في إطار الحیاة االجتماعیة العامة.

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالرقم
مدى مناسبة العبارة مدى وضوح العبارة

للبعد الذي تقیسه
المالحظات

غیر واضحة
غیر مناسبةواضحة

مناسبة
في كثیر من األحیانبالقلقأشعر01
یضایقني أنني سریع الغضب02
أشعر بالحزن في كثیر من األحیان03
الیقظة   أحالمأعاني من كثرة 04
أشعر بعدم األمان من أحداث المستقبل05
يمشاعر عنرالتعبیفيصعوبةأجد 06
أشعر بالملل في كثیر من األحیان07
أشعر بالیأس من أحداث الحیاة08
أعاني من الخجل من الجنس اآلخر09
ال أعرف كیف أعبر عن نفسي بوضوح10
أشعر بالذنب لعجزي على تحقیق رغباتي في الحیاة11
راراتالقاتخاذفيبالترددشعرأ12
ضغطأيعند مواجهةأشعر بتوتر شدید 13



ضغط مجال المدرسة: الثانيالبعد
مؤسسته التعلیمیة.فيالتلمیذیواجههاالدراسیة والمدرسیة التيالصعوباتفيیتمثل

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالرقم
مدى مناسبة العبارة ى وضوح العبارةمد

للبعد الذي تقیسه
المالحظات

غیر واضحة
غیر مناسبةواضحة

مناسبة
األساتذة ال یحترمون التالمیذبعضأشعر بأن 01
والتعاطفبالودیتسمالالعامالمدرسيالمناخأرى أن 02

03
لة (مثل أشعر بأن أسالیب التقویم في المدرسة غیر عاد

صعوبة اإلمتحانات و كثرتها)

04
یضایقني التنافس العلمي بین بعض التالمیذ في 

الثانویة
عالقاتي باألساتذة أو بعضهم سیئة05

عدم حداثة (مثلللتعلممناسبالغیرالمدرسيالبناء06
عدم وجود ملعب).،المبنى، ضیق الساحة

اتذة ال یهتمون بيأشعر أن بعض األس07

البیئة المدرسیة للقسم غیر مناسبة (مثل ضیق القسم 08
كثرة التالمیذ، سوء التهویة واإلضاءة)

یوبخني بعض األساتذة ویهینونني أمام زمالئي داخل 09
القسم الدراسي

أشعر بالخوف من بعض أساتذة القسم10
الستیعابأعاني من ضعف قدرتي على ا11

یزعجني ما یفعله بعض التالمیذ لعرقلة الحصص 12
الدراسیة

في توجه األسئلة إلى األستاذصعوبةأجد 13
ال أجد الرغبة الكافیة في الدراسة14

یزعجني أن بعض األساتذة غیر منصفین في تعاملهم 15
مع التالمیذ

اخل القسم الدراسيكثیرًا ما أشعر بالملل د16
أشعر بالخوف من صعوبة أسئلة االمتحان17
أعاني من ضعف التركیز أثناء الدراسة18



ضغط الوالدین واإلخوة: لثالثاالبعد

والدیه وٕاخوته داخل األسرة.مععالقتهفيالفردیواجههاالتيالصعوباتفيیتمثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعبــــــــــــــــالرقم
مدى مناسبة العبارة مدى وضوح العبارة

للبعد الذي تقیسه
المالحظات

غیر واضحة
غیر مناسبةواضحة

مناسبة
والداَي أو أحدهمامعالتفاهمفيصعوبةأجد 01
ال یهتم والدي بدراستي02
تعامله معيفي يوالدقسوةأعاني من 03
والداَي یفضالن إخوتي عليَ 04
بمشكالتيوالدايَ مصارحةفيصعوبةأجد 05
الخاصة.شؤونيفيوالدي أو أحدهما أعاني من تدخل06

07
یعاملني أحد اإلخوة معاملة سیئة ویحاول فرض 

سیطرته علي 
یتدخل والداَي في اختیار أصدقائي08
أعاني من كثرة الشجار مع إخوتي09
یكلفني والداَي بمعظم أشغال البیت10
لرأیيوالديأعاني من عدم احترام11
والداَي یتوقعان مني أكثر مما أستطیع12



ضغط الزمالءالرابع: البعد
زمالئه.مععالقتهفيالتلمیذیواجههاالتيالصعوباتفيیتمثل

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالرقم
مدى مناسبة العبارة مدى وضوح العبارة

للبعد الذي تقیسه
المالحظات

واضحة
غیر 
مناسبةواضحة

غیر 
مناسبة

أشعر بالنقص من قسوة الزمالء عليَ 01
شاجر مع زمالئيكثیرًا ما أت02
أشعر بالذل عند اتباع آراء زمالئي03
یتعامل معي زمالئي بأنانیة04
أشعر بالحرمان من ابتعاد الزمالء عني05
ال یتقبل زمالئي أن اختلف معهم في الرأي06
شعر باإلهانة عندما ال أدعى لحضور حفالت الزمالء07
زمالئي بألفاظ نابیةیوبخني08
تضایقني سخریة زمالئي على مظهري العام09
یضایقني عدم احترام زمالئي مشاعري10
ال أعرف كیف أكسب األصدقاء11
یضایقني استهزاء زمالئي عند مناقشتهم12



ألسرةضغط الحالة المادیة/ االقتصادیة لالخامس: البعد
أسرته.فيلفردایواجههاالمالیة والمادیة االقتصادیة التيالصعوباتفيیتمثل

العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالرقم
مدى مناسبة العبارة مدى وضوح العبارة

للبعد الذي تقیسه
المالحظات

واضحة
غیر 
مناسبةواضحة

غیر 
مناسبة

احتیاجاتيتلبیةعلىأسرتيقدرةعدمیضایقني 01
المالبسبب قلةاألساسیة

أشعر بالخجل أمام زمالئي بسبب سوء وضعیتي المالیة02

03
تيدراسبإكمالتسمحاللیة الماإمكانیات أسرتي

مستقبال

04
أعاني من نقص بعض اللوازم في البیت مثل التلفزیون 

و الثالجةأ

05
احتیاجاتلسدالمسائیةالفترةفيللعملضطركثیراً ما ا

األسرة

06
(موبیل) هاتف نقالشراءعلىقدرتيعدمیضایقني 

اصدقائيأسوة ببعض

التيالهوایاتممارسةعلىتيقدر عدمأعاني من 07
مثل الرحالت والسفر)(مادیة تكلفةتتطلب

ب مشاركة الزمالء في الكثیر من المناسبات بسبب أتجن08
قلة المال

.للمذاكرةخاصةغرفةوجودعدمیضایقني 09
شخصيمصروفمنعلیهأحصلماقلةأعاني من 10
الئقمسكنتوافرعدمیضایقني 11

أعاني من صعوبة الحصول على دواء للعالج بسبب 12
التكلفة المالیة



إلستبیان الضغط النفسي): نسبة االتفاق (الصدق الظاهري) بین السادة المحكمین 02ملحق رقم (

العبارة بعد القرارنسبة اإلتفاقالعباراتالرقم
التعدیل

/تثبیت100%.األحیانمنكثیرفيبالقلقأشعر01
/بیتتث100%التالمیذ .یحترمونالاألساتذةبعضبأنأشعر02
/تثبیت100%أحدھما .أوالوالدینمعالتفاھمفيصعوبةأجد03
/تثبیت87.5%علي .الزمالءقسوةمنبالنقصأشعر04
احتیاجاتيتلبیةعلىأسرتيقدرةعدمیضایقني05

المال .قلةبسبباألساسیة
/تثبیت%100

/تثبیت100%الغضب .سریعأننيیضایقني06
/تثبیت100%المقررة .الدراسیةالموادكثرةمننيأعا07
/تثبیت93%بدراستي .والديیھتمال08
/تثبیت100%زمالئي .معأتشاجرماكثیراً 09
وضعیتيسوءبسببزمالئيأمامبالخجلأشعر10

المالیة .
/تثبیت%100

/تثبیت100%األحیان .منكثیرفيبالحزنأشعر11
غیرالثانویةفيالتالمیذتقویمأسالیببأنأشعر12

وكثرتھا .االمتحاناتصعوبةمثلعادلة
/تثبیت%93

/تثبیت100%معي .تعاملھفيوالديقسوةمنأعاني13
/تثبیت100%زمالئي .آراءاتباععندبالذلأشعر14
دراستيبإكمالتسمحالالمالیةأسرتيإمكانیات15

ال .مستقب
/تثبیت%100

/تثبیت93%الیقظة .أحالمكثرةمنأعاني16
/تثبیت100%بالمعلومات .االحتفاظصعوبةمنأعاني17
/تثبیت100%علي .إخوتيالوالدانیفضل18
/تثبیت100%بأنانیة .زمالئيمعيیتعامل19
مثلالبیتفيالتجھیزاتبعضنقصمنأعاني20

الثالجة .أوونالتلفزی
/تثبیت%100

/تثبیت100%المستقبل .أحداثمناألمانبعدمأشعر21
/تثبیت100%سیئة .األساتذةببعضعالقاتيأنیضایقني22



/تثبیت100%بمشكالتي .الوالدینمصارحةفيصعوبةأجد23
/تثبیت100%عني .الزمالءابتعادمنبالحرمانأشعر24
لسدالمسائیةالفترةفيللعملاضطرماكثیراً 25

األسرة .احتیاجات
/تثبیت%100

/تثبیت100%مشاعري .عنالتعبیرفيصعوبةأجد26
/تثبیت100%دروسي .فھمفيصعوبةمنأعاني27
شؤونيفيأحدھماأوالوالدینتدخلمنأعاني28

الخاصة .
/تثبیت%100

/تثبیت100%الرأي .فيمعھماختلفأنئيزمالیتقبلال29
)موبیل(نقالھاتفشراءعلىقدرتيعدمیضایقني30

اصدقائي .ببعضأسوة
/تثبیت%100

/تثبیت100%األحیان .منكثیرفيبالمللأشعر31
/تثبیت100%بي .یھتمونالاألساتذةبعضأنأشعر32
فرضویحاولسیئةمعاملةاإلخوةأحدیعاملني33

علي .سیطرتھ
/تثبیت%100

حفالتلحضورأدعىالعندماباإلھانةأشعر34
الزمالء .

/تثبیت%100

التيالھوایاتممارسةعلىقدرتيعدممنأعاني35
الرحالت والسفر .مثلمادیةتكلفةتتطلب

/تثبیت%100
/تتثبی100%األحیان .منكثیرفيبالیأسأشعر36

37
مناسبةغیرللقسمالفیزیقیةالبیئةأنیضایقني

التالمیذ وسوءالتھویةوكثرةالقسمضیقمثلللتعلم
واإلضاءة .

/تثبیت%100

/تثبیت100%أصدقائي .اختیارفيالوالدانیتدخل38
/تثبیت100%نابیة .بألفاظزمالئيیوبخني39
المناسباتمنرالكثیفيالزمالءمشاركةأتجنب40

المال .قلةبسبب
/تثبیت%100

تثبیت100%أعاني من الخجل من الجنس اآلخر41
أماملياألساتذةبعضوإھانةتوبیخمنأعاني42

زمالئي .
/تثبیت%100

/تثبیت100%إخوتي .معالشجاركثرةمنأعاني43
/تثبیت100%العام .مظھريعلىزمالئيسخریةتضایقني44
/تثبیت100%دروسي لمراجعةخاصةغرفةوجودعدمیضایقني45
/تثبیت100%األحیان .منكثیرفياالرقمنأعاني46
/تثبیت100%القسم .أساتذةبعضمنبالخوفأشعر47
/تثبیت100%البیت .أشغالبمعظمالوالدانیكلفني48



تثبیت100%بھا .أحالبالقابزمالئيینادیني49
شخصيمصروفمنعلیھأحصلماقلةمنأعاني50

یومي .
تثبیت%100

/تثبیت100%الحیاة فيرغباتيتحقیقعلىلعجزيبالذنبأشعر51
/تثبیت100%االستیعاب .علىقدرتيضعفمنأعاني52
/تثبیت100%لرأیي .الوالدیناحترامعدممنأعاني53
/تثبیت100%األصدقاء .أكسبكیفأعرفال54
/تثبیت100%الئق .مسكنعلىأسرتيتوافرعدمیضایقني55
/تثبیت100%القرارات .اتخاذفيبالترددأشعر56
الحصصلعرقلةالتالمیذبعضیفعلھمایزعجني57

الدراسیة .
/تثبیت%100

/تثبیت100%أستطیع .مماأكثرمنيالوالدانیتوقع58
/تثبیت100%مناقشتھم .عندزمالئياستھزاءیضایقني59
والمستلزماتالكتبثمنأملكالأننيیضایقني60

الضروریة .المدرسیة
/تثبیت%100

/تثبیت100%ضغط .أيمواجھةعندشدیدبتوترأشعر61
/تثبیت100%الدراسي .الفشلمنأخاف62
الواجباتأداءعلىالزائدالوالدینلققیضایقني63

المدرسیة .
/تثبیت%100

/تثبیت100%زمالئي .معجیدةعالقاتإقامةفيصعوبةأجد64
نفقاتنالتغطیةیكفيالأسرتيدخلأنیضایقني65

المعیشیة .
/تثبیت%100

/تثبیت100%الدراسة .فيالكافیةالرغبةأجدال66
مراجعةعندالمنزلفيالتركیزنقصنمأعاني67

الدروس .
/تثبیت%100

وخارجداخلباألصدقاءاالحتفاظفيصعوبةأجد68
القسم .

/تثبیت%100

تعاملھمفيمنصفینغیراألساتذةبعضأنیزعجني69
التالمیذ .مع

/تثبیت%100

لدیعززالدراسةفيالفشلعلي منالوالدینخوف70
بالعجز .ورالشعي

/تثبیت%100
/تثبیت100%لمشاعري .زمالئياحترامعدمیضایقني71
/تثبیت100%القسم .داخلبالمللأشعرماكثیراً 72
الدروسبمراجعةالوالدینإلحاحمنأعاني73

االستذكار قدرتي علىعدمإلىیؤديمماباستمرار
/تثبیت%100

/تثبیت100%االمتحانات .أسئلةةصعوبمنبالخوفأشعر74



فياً سلبيالوالدینبینالمستمرالشجاریؤثر75
الدراسي .تحصیلي

/تثبیت%100
/تثبیت100%الدراسة .أثناءالتركیزضعفمنأعاني76
رسبتُ كلماوالنبذباأللفاظالوالدینعقابمنأعاني77

ما .امتحانفي
/تثبیت%100

اإلداریینالموظفینلبعضالسیئةالمعاملةنيتزعج78
للتالمیذ.

/تثبیت%100

أحدأداءبأنالوالدانیذكرنيعندمابعجزيأشعر79
مني .أفضلإخوتي

/تثبیت%100
/تثبیت100%المدرسیة .القوانینأحترمالأننيأشعر80



ن الضغط النفسي .إلستبیا): الصورة النهائیة 03ملحق رقم (

تنطبق  بدرجة العباراتالرقم
كبیرة

تنطبق    
بدرجة متوسطة

تنطبق بدرجة 
التنطبققلیلة

.األحیانمنكثیرفيبالقلقأشعر01

التالمیذ .یحترمونالاألساتذةبعضبأنأشعر02

أحدھما .أوالوالدینمعالتفاھمفيصعوبةأجد03

علي .الزمالءقسوةمنبالنقصرأشع04

احتیاجاتيتلبیةعلىأسرتيقدرةعدمیضایقني05
المال .قلةبسبباألساسیة

الغضب .سریعأننيیضایقني06

المقررة .الدراسیةالموادكثرةمنأعاني07

بدراستي .والديیھتمال08

.زمالئيمعأتشاجرماكثیراً 09

وضعیتيسوءبسببزمالئيأمامبالخجلأشعر10
المالیة .

األحیان .منكثیرفيبالحزنأشعر11

غیرالثانویةفيالتالمیذتقویمأسالیببأنأشعر12
وكثرتھا .االمتحاناتصعوبةمثلعادلة

معي .تعاملھفيوالديقسوةمنأعاني13

زمالئي .آراءاتباععندبالذلأشعر14

دراستيبإكمالتسمحالالمالیةأسرتيإمكانیات15
مستقبال .

الیقظة .أحالمكثرةمنأعاني16

بالمعلومات .االحتفاظصعوبةمنأعاني17

علي .إخوتيالوالدانیفضل18

بأنانیة .زمالئيمعيیتعامل19

مثلالبیتفيالتجھیزاتبعضنقصمنأعاني20
الثالجة .أوالتلفزیون

المستقبل .أحداثمناألمانبعدمأشعر21

سیئة .األساتذةببعضعالقاتيأنیضایقني22



بمشكالتي .الوالدینمصارحةفيصعوبةأجد23

عني .الزمالءابتعادمنبالحرمانأشعر24

لسدالمسائیةالفترةفيللعملاضطرماكثیراً 25
األسرة .احتیاجات

مشاعري .عنالتعبیرفيصعوبةأجد26

دروسي .فھمفيصعوبةمنأعاني27

شؤونيفيأحدھماأوالوالدینتدخلمنأعاني28
الخاصة .

الرأي .فيمعھماختلفأنزمالئيیتقبلال29

)موبیل(نقالھاتفشراءعلىقدرتيعدمنيیضایق30
اصدقائي .ببعضأسوة

األحیان .منكثیرفيبالمللأشعر31

بي .یھتمونالاألساتذةبعضأنأشعر32

فرضویحاولسیئةمعاملةاإلخوةأحدیعاملني33
علي .سیطرتھ

حفالتلحضورأدعىالعندماباإلھانةأشعر34
الزمالء .

التيالھوایاتممارسةعلىقدرتيعدممنأعاني35
الرحالت والسفر .مثلمادیةتكلفةتتطلب

األحیان .منكثیرفيبالیأسأشعر36

37
مناسبةغیرللقسمالفیزیقیةالبیئةأنیضایقني

التالمیذ وسوءوكثرةالقسمضیقمثلللتعلم
واإلضاءة .التھویة

أصدقائي .اختیارفيالوالدانیتدخل38

نابیة .بألفاظزمالئيیوبخني39

المناسباتمنالكثیرفيالزمالءمشاركةأتجنب40
المال .قلةبسبب

أعاني من الخجل من الجنس اآلخر41

أماملياألساتذةبعضوإھانةتوبیخمنأعاني42
زمالئي .

إخوتي .معالشجاركثرةمنانيأع43

العام .مظھريعلىزمالئيسخریةتضایقني44

دروسي لمراجعةخاصةغرفةوجودعدمیضایقني45

األحیان .منكثیرفياالرقمنأعاني46

القسم .أساتذةبعضمنبالخوفأشعر47

البیت .أشغالبمعظمالوالدانیكلفني48



أحبھا .البالقابزمالئيینادیني49

شخصيمصروفمنعلیھأحصلماقلةمنأعاني50
یومي .

الحیاةفيرغباتيتحقیقعلىلعجزيبالذنبأشعر51

االستیعاب .علىقدرتيضعفمنأعاني52

لرأیي .الوالدیناحترامعدممنأعاني53

األصدقاء .أكسبفكیأعرفال54

الئق .مسكنعلىأسرتيتوافرعدمیضایقني55

القرارات .اتخاذفيبالترددأشعر56

الحصصلعرقلةالتالمیذبعضیفعلھمایزعجني57
الدراسیة .

أستطیع .مماأكثرمنيالوالدانیتوقع58

.مناقشتھمعندزمالئياستھزاءیضایقني59

والمستلزماتالكتبثمنأملكالأننيیضایقني60
الضروریة .المدرسیة

ضغط .أيمواجھةعندشدیدبتوترأشعر61

الدراسي .الفشلمنأخاف62

الواجباتأداءعلىالزائدالوالدینقلقیضایقني63
المدرسیة .

زمالئي .معجیدةعالقاتإقامةفيصعوبةأجد64

نفقاتنالتغطیةیكفيالأسرتيدخلأنیضایقني65
المعیشیة .

الدراسة .فيالكافیةالرغبةأجدال66

مراجعةعندالمنزلفيالتركیزنقصمنأعاني67
الدروس .

وخارجداخلباألصدقاءاالحتفاظفيصعوبةأجد68
القسم .

تعاملھمفيمنصفینغیراألساتذةبعضأنیزعجني69
التالمیذ .مع

لدیعززالدراسةفيالفشلعلي منالوالدینخوف70
بالعجز .الشعوري

لمشاعري .زمالئياحترامعدمیضایقني71

القسم .داخلبالمللأشعرماكثیراً 72

الدروسبمراجعةالوالدینإلحاحمنأعاني73
االستذكارقدرتي علىعدمإلىیؤديمماارباستمر

االمتحانات .أسئلةصعوبةمنبالخوفأشعر74



فياً سلبيالوالدینبینالمستمرالشجاریؤثر75
الدراسي .تحصیلي

الدراسة .أثناءالتركیزضعفمنأعاني76

بتُ رسكلماوالنبذباأللفاظالوالدینعقابمنأعاني77
ما .امتحانفي

اإلداریینالموظفینلبعضالسیئةالمعاملةتزعجني78
للتالمیذ.

أحدأداءبأنالوالدانیذكرنيعندمابعجزيأشعر79
مني .أفضلإخوتي

المدرسیة .القوانینأحترمالأننيأشعر80



قلق اإلمتحان یاس ): الصورة األّولیة لمق04ملحق رقم (

تیزي وزو-جامعة مولود معمري
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

العلوم اإلجتماعیةقسم 

..............................................:الدرجة العلمیة...........................األستاذ(ة):..................
............................................:الجامعة.........................................التخصص: ....

األستاذ(ة) الفاضل(ة)...تحیة طیبة وبعد
الضغط النفسي وقلق االمتحان وعالقة كل منهما بظهور السلوك بعنوان"الدكتوراهم الطالبة إجراء دراسة لنیل درجة قو ت

ولتحقیق أهداف هذه الدراسة یتطلب ذلك استخدام أداة مناسبة لقیاس متغیراتها. میذ السنة الثالثة ثانوي". العدواني لدى تال
" قلق االمتحانومن األدوات التي ستستخدمها الطالبة مقیاس "

محمد حامد زهرانمن إعداد 
یة هذه األداة من حیث: وتقدیرًا لخبرتكم العلمیة والعملیة، نرجو إبداء رأیكم ومقترحاتكم في صدق وصالح

) تالمیذ السنة الثالثة ثانويمدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة.(
قلق االمتحانمدى صالحیة عبارات المقیاس لقیاس أبعاد.
 قلق االمتحان.مدى صالحیة األبعاد لمفهوم
.أي مالحظات أو مقترحات یمكن إضافتها

یشیر قلق االمتحان إلى إنفعال مكتسب مركب من أبعاد و ھي رھبة اإلمتحان ، إرتباك"بأنه:قلق االمتحان ویَعرف 
اإلمتحان و نقص مھارات اإلمتحان و قلق اإلمتحان قلق  موضوعي اإلمتحان ، إضطراب أخذ اإلمتحان و إنزعاج

مھارات أداء اإلمتحان و لإلمتحان ویرتبط بنقص مھارات أخذ اإلمتحان مثل مھارات المراجعة و مھارات اإلستعداد
"مھارات اإلجابة 

.)غالباً ) (أحیاناً ) (نادراً علمًا أن بدائل اإلجابة على المقیاس هي:(
غالباأحیانانادراالعبارةالرقم
×أشعر بخیبة أمل عند أدائي االمتحان01

ونأمل من سیادتكم التكرم:
)صالحةأو غیر صالحةعلى أنها أمام كل عبارة في الخانة التي تدل ×) بوضع عالمة .
)منتمیةأو غیر منتمیةأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها×) بوضع عالمة .
)بحاجة إلى تعدیلأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) بوضع عالمة.

.ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

تحـــــــكیم الطلب 



: رهبة االمتحان البعد األول
الخوف من االمتحان، توقع صعوبة األسئلة، رهبة المالحظین والمراقبین، قصور مراجعة وتتضمن 

المقررات نقص االستعداد لالمتحان، اإلصابة بالصداع، العصبیة، النسیان أثناء االمتحان النظر إلى 
االمتحانات على أنها تهدید دائم، الشعور بخیبة األمل، توقع الرسوب والفشل.

صالحةـــــــــــــــــــــاراتالعبــــالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى 
بعدها

غیر 
بحاجةمنتمیة

التعدیل المقترحإلى تعدیل

01
أشعر بخیبة أمل عند أدائي 

االمتحان
االمتحانأنا ال أستطیع المراجعة لیلة02

03
أشعر بالملل عندما یأتي وقت 

المراجعة النهائیة

04
د استالم ورقة األسئلة ُأصاُب بمجر 

بصداع شدید

05
أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى 

تحصیلي

06
أعاني من النسیان عند قراءة 

األسئلة للمرة األولى
أتوقع الفشل في االمتحانات07

08
أثناء أدائي االمتحان أعبث في أي 

شيء أمامي كالمسطرة 
أو غیرها

تنقصني الرغبة في النجاح والتفوق09

لیس عندي صبر لمراجعة اإلجابة10

11
من عیوبي اإلجابة المتعجلة وغیر 

الدقیقة

12
أنا ال أعرف طریقة االستعداد

لالمتحان
أشعر بعصبیة شدیدة أثناء اإلجابة 13



في االمتحانات

14
ات على أنها أنظر إلى االمتحان

تهدید دائم

15
أجد صعوبة في تحدید األسئلة التي 

أجیب عنها

16
الملل یجعلني أترك قاعة االمتحان 

بمجرد مرور نصف الوقت

17
عند بدایة االمتحان أشعر أنني ال 

أستطیع إكماله

18
خوفي یجعلني ال أستطیع قراءة ورقة 

األسئلة بدقة

19
أخاف من األساتذة الحَراس في 

قاعات االمتحان
أتمنى إلغاء جمیع االمتحانات20

21
أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي 

أفكر في احتمال رسوبي

22
ُأكثُر من استخدام المنبهات أیام 

االمتحانات

23
أعتقد أن أسئلة االمتحانات كلها 

غیر متوقعة

24
أعاني من عدم االستقرار في مقعدي 

أثناء أداء االمتحان

25
ألجأ إلى التخمین في االستعداد 

لالمتحان

26
یضایقني أن الدراسة كلها تتركز 

حول االمتحانات



ارتباك االمتحانالبعد الثاني:
تصبب العرقاالستقرار، سرعة دقات القلبویتضمن الشعور بالقلق واالرتباك، نقص الثقة بالنفس، نقص

الخوف مع الزمالء،االضطراب عند مراجعة اإلجاباتارتعاش الیدین، الشعور باإلجهاد أثناء االمتحانات،
من أخطاء المصححین، السؤال المستمر عن النتیجة.

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر
منتمیة

بحاجة
التعدیل المقترحإلى تعدیل

01
أشعر أن قلبي یدق بسرعة أثناء 

أدائي لالمتحانات

02
أرتبك عندما یعلن األستاذ الحارس 

عن الوقت المتبقي لالمتحان

03
بعد االمتحان أسأل كل یوم عن 

النتیجة

04
أصعب األیام عندي هي أیام انتظار 

النتیجة

05
أرتبك بشدة عند اإلعالن عن 

النتیجة

06
أتصبب عرقًا عندما ال أستطیع 

اإلجابة في االمتحان

07
أشعر بالقلق واالضطراب أثناء 

أدائي لالمتحان

08
یزداد اضطرابي عند مراجعة 

اإلجابات مع الزمالء

09
ُأصاُب بالذعر من االمتحانات 

الفجائیة

10
یقلقني أن مستقبلي یتوقف على 

االمتحانات

11
أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء 

أداء االمتحان

12
أتسرع في اإلجابة خشیة فوات 

الوقت

13
ترتعش یداي عند اإلجابة عن 

أسئلة االمتحان



توتر أداء االمتحانالبعد الثالث:
یتضمن الشعور بالقلق عند إعالن جدول االمتحان، فقدان الشهیة أیام االمتحان، الشعور بنسیان كل و 

المقررات، التوتر عند دخول لجنة االمتحان وأثناء االمتحان، صعوبة الكتابة في االمتحان، سوء تنظیم 
.اإلجابة

أشعر بالرهبة من االمتحان14

15
شدید أثناء ُأصاُب بارتباك 

االمتحانات

16
بعد أداء امتحان أي مادة أن 

إجابتي لم تكن مَوفقة
یقلقني أخطاء المصححین17

18
أشعر بحالة من االضطراب النفسي 

أیام االمتحانات

19
أشعر بالتعب الشدید أیام 

االمتحانات

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
منتمیة

بحاجة
التعدیل المقترحإلى تعدیل

01
قلقي من االمتحانات هو سبب 

كراهیتي للدراسة

02
أنزعج بشدة عند إعالن جدول 

االمتحان

03
ُأصاُب بفقدان الشهیة أیام 

االمتحانات

04
شدة خوفي من االمتحان یجعلني 

أنسى ما ذاكرته

05
ایقني أن االمتحانات تقیس یض

الحفظ وأنا ال ُأجیُد الحفظ

06
أثناء أدائي االمتحان أكتب بید 

وأقرض أظافر یدي األخرى
أجد صعوبة في التعبیر عن ما 07



انزعاج االمتحانالبعد الرابع:
ویتضمن الشعور بالقلق قبل االمتحان، التوتر عند االستعداد لالمتحان، الخوف من قرب وقت االمتحان

ام االمتحان، الشعور بعدم االرتیاح قبل استالم ورقة االمتحان، االنزعاج من تعلیمات لجنة الفزع طوال أی
االمتحان.

أرید كتابته في االمتحان

08
أبدو كما لو كنت مرتبكًا أثناء أداء 

االمتحانات

09
نظیم الورقة في أعاني من عدم ت

اإلجابة

10
أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء 

أداء االمتحان

11
عندما أراجع قبل دخول قاعة 
االمتحان أشعر أن المعلومات 

تبخرت من رأسي

12
یهددني ما یمكن أن یترتب على 

فشلي أثناء أداء االمتحان

13
أشعر بالتوتر الشدید أثناء 

االمتحان

14
أعتقد أن من عیوبي السرعة في 

قراءة ورقة االمتحان

15
أشعر بالتوتر عند دخول قاعة 

االمتحان

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى 
بعدها

غیر
منتمیة

بحاجة
إلى تعدیل

التعدیل المقترح

01
یبدأ شعوري بعدم االرتیاح قبل 

األسئلةاستالم ورقة 

02
أرتبك عند اإلجابة عن أسئلة 

امتحانات شفویة 
في الفصل



نقص مهارات االمتحان:الخامسالبعد
ویتضمن قصور مهارة المراجعة، نقص اإلعداد والتدرب على االمتحانات، نقص المهارة في توزیع وقت 

االمتحان نقص مهارة اإلجابة عن األسئلة، الخوف من النتیجة السیئة.

03
عندما أراجع لیلة االمتحان أجد 

نفسي نسیُت كل شيء

04
أشعر بتوتر شدید أثناء أدائي 

لالمتحان
أشعر بالقلق الشدید قبل االمتحان05

حانیرافقني القلق طوال أیام االمت06

07
أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء 

اإلجابة في االمتحان

08
أشعر بخوف شدید أثناء أدائي 

لالمتحانات

09
أشعر بتوتر شدید عندما أستعد 

لالمتحان
أخاُف من قرب وقت االمتحان10

أكثر شيء یقلقني هو االمتحانات11

مات األساتذة الحَراستزعجني تعلی12

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
بحاجةمنتمیة

التعدیل المقترحإلى تعدیل

01

یزعجني أنه ال تنظم 
االمتحانات الفصلیة بنفس 

الطریقة التي تنظم بها 
االمتحانات الرسمیة لتعدنا 

لالمتحان 

02
أخاُف من وجود أسئلة لم 

نتدرب علیها
ال یضایقني أن األساتذة03



یدربوننا على االمتحانات 
وطریقة اإلجابة

أخاف من النتیجة السیئة04

05
یزعجني أنني ال أستطیع 

توزیع وقت االمتحان على 
األسئلة المطلوبة

06
یربكني أن الوقت ال یكفیني 

لإلجابة عن األسئلة

07
یضایقني أنني ال أستطیع 

تنظیم جدول للمراجعة

08
أخاف من وجود أسئلة من 

خارج المقرر

09
یقلقني أنني ال أعرف 

الطریقة المثلى للمراجعة

10
یقلقني أنني ال أجید طریقة 

اإلجابة عن األسئلة

11
ضیق الوقت المحدد 

لالمتحان یعتبر مشكلة 
بالنسبة لي

12
أخاف من تهدید األساتذة لنا 

ة الصعبة في باألسئل
االمتحان

13
تقلقني الحركة الزائدة 

لألساتذة الحَراس داخل قاعة 
االمتحان

14
ینتابني الشك في أن سؤاًال 
سوف یترك بدون تصحیح



اضطراب أخذ االمتحان:السادسالبعد
الشدید، ارتباك المعدة، الرغبة في ویتضمن األرق لیلة االمتحان، فقد الشهیة صباح یوم االمتحان، التوتر

.القیئ أثناء االمتحان

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر
بحاجةمنتمیة

إلى تعدیل
التعدیل المقترح

01
من شدة الخوف ال أستطیع 

األكل صباح یوم االمتحان

02
ع یصیبني األرق وال أستطی

النوم لیلة االمتحان

03
من شدة خوفي من االمتحان 

أراجع حتى وأنا في طریقي 
إلیه

04
أشعر ببرودة شدیدة في 
جسمي أثناء االمتحانات

05
أعاني من الصداع أیام 

االمتحانات

06
شدة توتري أثناء االمتحان 

ُتحدُث ارتباكًا في معدتي

07
رغبة في القيء أثناء أشعر ب

االمتحان



قلق اإلمتحان): نسبة االتفاق (الصدق الظاهري) بین السادة المحكمین لمقیاس05ملحق رقم (

العبارة بعد التعدیلالقرارنسبة اإلتفاقالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
/تثبیت100%المتحانأشعر بخیبة أمل عند أدائي ا01
/تثبیت100%أنا ال أستطیع المراجعة لیلة االمتحان02
/تثبیت93%أشعر بالملل عندما یأتي وقت المراجعة النهائیة03
/تثبیت100%بمجرد استالم ورقة األسئلة ُأصاُب بصداع شدید04
/تثبیت100%أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى تحصیلي05
/تثبیت100%أعاني من النسیان عند قراءة األسئلة للمرة األولى06
/تثبیت100%أتوقع الفشل في االمتحانات07

08
أثناء أدائي االمتحان أعبث في أي شيء أمامي 

كالمسطرة أو غیرها
/تثبیت%100

/تثبیت87.5%تنقصني الرغبة في النجاح والتفوق09
/تثبیت100%اإلجابةلیس عندي صبر لمراجعة 10
/تثبیت93%من عیوبي اإلجابة المتعجلة وغیر الدقیقة11
/تثبیت93%أنا ال أعرف طریقة االستعداد لالمتحان12
/تثبیت100%أشعر بعصبیة شدیدة أثناء اإلجابة في االمتحانات13
/تثبیت100%أنظر إلى االمتحانات على أنها تهدید دائم14
/تثبیت100%صعوبة في تحدید األسئلة التي أجیب عنهاأجد15

16
الملل یجعلني أترك قاعة االمتحان بمجرد مرور 

نصف الوقت
/تثبیت%87.5

/تثبیت100%عند بدایة االمتحان أشعر أنني ال أستطیع إكماله17
/تثبیت100%خوفي یجعلني ال أستطیع قراءة ورقة األسئلة بدقة18
/تثبیت100%ف من األساتذة الحَراس في قاعات االمتحانأخا19
/تثبیت93%أتمنى إلغاء جمیع االمتحانات20

21
أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر في احتمال 

رسوبي
/تثبیت%93

/تثبیت100%ُأكثُر من استخدام المنبهات أیام االمتحانات22
/تثبیت100%ها غیر متوقعةأعتقد أن أسئلة االمتحانات كل23



24
أعاني من عدم االستقرار في مقعدي أثناء أداء 

االمتحان
/تثبیت%100

/تثبیت93%ألجأ إلى التخمین في االستعداد لالمتحان25
/تثبیت93%یضایقني أن الدراسة كلها تتركز حول االمتحانات26
/تثبیت100%حاناتأشعر أن قلبي یدق بسرعة أثناء أدائي لالمت27

28
أرتبك عندما یعلن األستاذ الحارس عن الوقت المتبقي 

لالمتحان
/تثبیت%100

/تثبیت100%بعد االمتحان أسأل كل یوم عن النتیجة29
/تثبیت93%أصعب األیام عندي هي أیام انتظار النتیجة30
/تثبیت100%أرتبك بشدة عند اإلعالن عن النتیجة31
/تثبیت100%أتصبب عرقًا عندما ال أستطیع اإلجابة في االمتحان32
/تثبیت100%أشعر بالقلق واالضطراب أثناء أدائي لالمتحان33
/تثبیت100%یزداد اضطرابي عند مراجعة اإلجابات مع الزمالء34
/تثبیت93%ُأصاُب بالذعر من االمتحانات الفجائیة35
/تثبیت100%بلي یتوقف على االمتحاناتیقلقني أن مستق36
/تثبیت100%أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء أداء االمتحان37
/تثبیت100%أتسرع في اإلجابة خشیة فوات الوقت38
/تثبیت100%ترتعش یداي عند اإلجابة عن أسئلة االمتحان39
/تثبیت93%أشعر بالرهبة من االمتحان40
/تثبیت100%ُب بارتباك شدید أثناء االمتحاناتُأصا41
/تثبیت93%بعد أداء امتحان أي مادة أن إجابتي لم تكن مَوفقة42
/تثبیت93%یقلقني أخطاء المصححین43
/تثبیت100%أشعر بحالة من االضطراب النفسي أیام االمتحانات44
/تثبیت87.5%أشعر بالتعب الشدید أیام االمتحانات45
/تثبیت87.5%قلقي من االمتحانات هو سبب كراهیتي للدراسة46
/تثبیت100%أنزعج بشدة عند إعالن جدول االمتحان47
/تثبیت93%ُأصاُب بفقدان الشهیة أیام االمتحانات48
/تثبیت100%شدة خوفي من االمتحان یجعلني أنسى ما ذاكرته49



50
ات تقیس الحفظ وأنا ال ُأجیُد یضایقني أن االمتحان

الحفظ
/تثبیت%100

51
أثناء أدائي االمتحان أكتب بید وأقرض أظافر یدي 

األخرى
/تثبیت%100

52
أجد صعوبة في التعبیر عن ما أرید كتابته في 

االمتحان
/تثبیت%100

/تثبیت87.5%أبدو كما لو كنت مرتبكًا أثناء أداء االمتحانات53
/تثبیت93%اني من عدم تنظیم الورقة في اإلجابةأع54
/تثبیت100%أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء أداء االمتحان55

56
عندما أراجع قبل دخول قاعة االمتحان أشعر أن 

المعلومات تبخرت من رأسي
/تثبیت%100

57
یهددني ما یمكن أن یترتب على فشلي أثناء أداء 

االمتحان
/تثبیت%87.5

/تثبیت100%أشعر بالتوتر الشدید أثناء االمتحان58
/تثبیت93%أعتقد أن من عیوبي السرعة في قراءة ورقة االمتحان59
/تثبیت93%أشعر بالتوتر عند دخول قاعة االمتحان60
/تثبیت93%یبدأ شعوري بعدم االرتیاح قبل استالم ورقة األسئلة61

62
اإلجابة عن أسئلة امتحانات شفویة في أرتبك عند

الفصل
/تثبیت%87.5

63
عندما أراجع لیلة االمتحان أجد نفسي نسیُت كل 

شيء
/تثبیت%93

/تثبیت87.5%أشعر بتوتر شدید أثناء أدائي لالمتحان64
/تثبیت93%أشعر بالقلق الشدید قبل االمتحان65
/تثبیت87.5%حانیرافقني القلق طوال أیام االمت66

67
أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء اإلجابة في 

االمتحان
/تثبیت%87.5

/تثبیت87.5%أشعر بخوف شدید أثناء أدائي لالمتحانات68
/تثبیت93%أشعر بتوتر شدید عندما أستعد لالمتحان69
/تثبیت87.5%أخاُف من قرب وقت االمتحان70
/تثبیت87.5%ني هو االمتحاناتأكثر شيء یقلق71



/تثبیت87.5%تزعجني تعلیمات األساتذة الحَراس72

73
یزعجني أنه ال تنظم االمتحانات الفصلیة بنفس 

الطریقة التي تنظم بها االمتحانات الرسمیة لتعدنا 
لالمتحان 

/تثبیت%100

/تثبیت93%أخاُف من وجود أسئلة لم نتدرب علیها74

75
ایقني أن األساتذة ال یدربوننا على االمتحانات یض

وطریقة اإلجابة
/تثبیت%100

/تثبیت87.5%أخاف من النتیجة السیئة76

77
یزعجني أنني ال أستطیع توزیع وقت االمتحان على 

األسئلة المطلوبة
/تثبیت%100

/تثبیت93%یربكني أن الوقت ال یكفیني لإلجابة عن األسئلة78
/تثبیت100%یضایقني أنني ال أستطیع تنظیم جدول للمراجعة79
/تثبیت93%أخاف من وجود أسئلة من خارج المقرر80
/تثبیت93%یقلقني أنني ال أعرف الطریقة المثلى للمراجعة81
/تثبیت87.5%یقلقني أنني ال أجید طریقة اإلجابة عن األسئلة82

83
تحان یعتبر مشكلة بالنسبة ضیق الوقت المحدد لالم

لي
/تثبیت%100

84
أخاف من تهدید األساتذة لنا باألسئلة الصعبة في 

االمتحان
/تثبیت%93

85
تقلقني الحركة الزائدة لألساتذة الحَراس داخل قاعة 

االمتحان
/تثبیت%93

/تثبیت100%ینتابني الشك في أن سؤاًال سوف یترك بدون تصحیح86

87
شدة الخوف ال أستطیع األكل صباح یوم من 

االمتحان
/تثبیت%93

/تثبیت93%یصیبني األرق وال أستطیع النوم لیلة االمتحان88

89
من شدة خوفي من االمتحان أراجع حتى وأنا في 

طریقي إلیه
/تثبیت%100

/تثبیت100%أشعر ببرودة شدیدة في جسمي أثناء االمتحانات90
/تثبیت100%من الصداع أیام االمتحاناتأعاني 91
/تثبیت93%شدة توتري أثناء االمتحان ُتحدُث ارتباكًا في معدتي92
/تثبیت100%أشعر برغبة في القيء أثناء االمتحان93



قلق اإلمتحان): الصورة النهائیة لمقیاس06ملحق رقم (

غالباأحیانانادراالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
أشعر بخیبة أمل عند أدائي االمتحان01
أنا ال أستطیع المراجعة لیلة االمتحان02
أشعر بالملل عندما یأتي وقت المراجعة النهائیة03
بمجرد استالم ورقة األسئلة ُأصاُب بصداع شدید04
أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى تحصیلي05
من النسیان عند قراءة األسئلة للمرة األولىأعاني 06
أتوقع الفشل في االمتحانات07

08
أثناء أدائي االمتحان أعبث في أي شيء أمامي 

كالمسطرة أو غیرها
تنقصني الرغبة في النجاح والتفوق09
لیس عندي صبر لمراجعة اإلجابة10
لدقیقةمن عیوبي اإلجابة المتعجلة وغیر ا11
أنا ال أعرف طریقة االستعداد لالمتحان12
أشعر بعصبیة شدیدة أثناء اإلجابة في االمتحانات13
أنظر إلى االمتحانات على أنها تهدید دائم14
أجد صعوبة في تحدید األسئلة التي أجیب عنها15

16
الملل یجعلني أترك قاعة االمتحان بمجرد مرور 

وقتنصف ال
عند بدایة االمتحان أشعر أنني ال أستطیع إكماله17
خوفي یجعلني ال أستطیع قراءة ورقة األسئلة بدقة18
أخاف من األساتذة الحَراس في قاعات االمتحان19
أتمنى إلغاء جمیع االمتحانات20

21
أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر في احتمال 

رسوبي



ُأكثُر من استخدام المنبهات أیام االمتحانات22
أعتقد أن أسئلة االمتحانات كلها غیر متوقعة23

24
أعاني من عدم االستقرار في مقعدي أثناء أداء 

االمتحان
ألجأ إلى التخمین في االستعداد لالمتحان25
یضایقني أن الدراسة كلها تتركز حول االمتحانات26
أشعر أن قلبي یدق بسرعة أثناء أدائي لالمتحانات27

28
أرتبك عندما یعلن األستاذ الحارس عن الوقت المتبقي 

لالمتحان
بعد االمتحان أسأل كل یوم عن النتیجة29
أصعب األیام عندي هي أیام انتظار النتیجة30
أرتبك بشدة عند اإلعالن عن النتیجة31
بب عرقًا عندما ال أستطیع اإلجابة في االمتحانأتص32
أشعر بالقلق واالضطراب أثناء أدائي لالمتحان33
یزداد اضطرابي عند مراجعة اإلجابات مع الزمالء34
ُأصاُب بالذعر من االمتحانات الفجائیة35
یقلقني أن مستقبلي یتوقف على االمتحانات36
ثقة في نفسي أثناء أداء االمتحانأشعر بنقص ال37
أتسرع في اإلجابة خشیة فوات الوقت38
ترتعش یداي عند اإلجابة عن أسئلة االمتحان39
أشعر بالرهبة من االمتحان40
ُأصاُب بارتباك شدید أثناء االمتحانات41
بعد أداء امتحان أي مادة أن إجابتي لم تكن مَوفقة42
یقلقني أخطاء المصححین43
أشعر بحالة من االضطراب النفسي أیام االمتحانات44
أشعر بالتعب الشدید أیام االمتحانات45
قلقي من االمتحانات هو سبب كراهیتي للدراسة46
أنزعج بشدة عند إعالن جدول االمتحان47



ُأصاُب بفقدان الشهیة أیام االمتحانات48
شدة خوفي من االمتحان یجعلني أنسى ما ذاكرته49

50
یضایقني أن االمتحانات تقیس الحفظ وأنا ال ُأجیُد 

الحفظ

51
أثناء أدائي االمتحان أكتب بید وأقرض أظافر یدي 

األخرى

52
أجد صعوبة في التعبیر عن ما أرید كتابته في 

االمتحان
أثناء أداء االمتحاناتأبدو كما لو كنت مرتبكاً 53
أعاني من عدم تنظیم الورقة في اإلجابة54
أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء أداء االمتحان55

56
عندما أراجع قبل دخول قاعة االمتحان أشعر أن 

المعلومات تبخرت من رأسي

57
یهددني ما یمكن أن یترتب على فشلي أثناء أداء 

االمتحان
أشعر بالتوتر الشدید أثناء االمتحان58
أعتقد أن من عیوبي السرعة في قراءة ورقة االمتحان59
أشعر بالتوتر عند دخول قاعة االمتحان60
یبدأ شعوري بعدم االرتیاح قبل استالم ورقة األسئلة61

62
أرتبك عند اإلجابة عن أسئلة امتحانات شفویة في 

الفصل

63
عندما أراجع لیلة االمتحان أجد نفسي نسیُت كل 

شيء
أشعر بتوتر شدید أثناء أدائي لالمتحان64
أشعر بالقلق الشدید قبل االمتحان65
یرافقني القلق طوال أیام االمتحان66

67
أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء اإلجابة في 

االمتحان
ثناء أدائي لالمتحاناتأشعر بخوف شدید أ68
أشعر بتوتر شدید عندما أستعد لالمتحان69



أخاُف من قرب وقت االمتحان70
أكثر شيء یقلقني هو االمتحانات71
تزعجني تعلیمات األساتذة الحَراس72

73
یزعجني أنه ال تنظم االمتحانات الفصلیة بنفس 

ت الرسمیة لتعدنا الطریقة التي تنظم بها االمتحانا
لالمتحان 

أخاُف من وجود أسئلة لم نتدرب علیها74

75
یضایقني أن األساتذة ال یدربوننا على االمتحانات 

وطریقة اإلجابة
أخاف من النتیجة السیئة76

77
یزعجني أنني ال أستطیع توزیع وقت االمتحان على 

األسئلة المطلوبة
وقت ال یكفیني لإلجابة عن األسئلةیربكني أن ال78
یضایقني أنني ال أستطیع تنظیم جدول للمراجعة79
أخاف من وجود أسئلة من خارج المقرر80
یقلقني أنني ال أعرف الطریقة المثلى للمراجعة81
یقلقني أنني ال أجید طریقة اإلجابة عن األسئلة82

83
حان یعتبر مشكلة بالنسبة ضیق الوقت المحدد لالمت

لي

84
أخاف من تهدید األساتذة لنا باألسئلة الصعبة في 

االمتحان

85
تقلقني الحركة الزائدة لألساتذة الحَراس داخل قاعة 

االمتحان
ینتابني الشك في أن سؤاًال سوف یترك بدون تصحیح86

87
من شدة الخوف ال أستطیع األكل صباح یوم 

تحاناالم
یصیبني األرق وال أستطیع النوم لیلة االمتحان88

89
من شدة خوفي من االمتحان أراجع حتى وأنا في 

طریقي إلیه
أشعر ببرودة شدیدة في جسمي أثناء االمتحانات90
أعاني من الصداع أیام االمتحانات91



السلوك العدواني): الصورة األّولیة لمقیاس 07ملحق رقم (

تیزي وزو-جامعة مولود معمري
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

العلوم اإلجتماعیةقسم 

..................................................:الدرجة العلمیة.............................األستاذ(ة):..............
.....................................:..........الجامعة.......................التخصص: ...................

األستاذ(ة) الفاضل(ة)...تحیة طیبة وبعد
الضغط النفسي وقلق االمتحان وعالقة كل منهما بظهور السلوك بعنوان"الدكتوراهوم الطالبة إجراء دراسة لنیل درجةقت

ولتحقیق أهداف هذه الدراسة یتطلب ذلك استخدام أداة مناسبة لقیاس متغیراتها. العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي". 
" السلوك العدوانيومن األدوات التي ستستخدمها الطالبة مقیاس "

2003باظة ملیجيالسمیعأمال عبدد من إعدا

وتقدیرًا لخبرتكم العلمیة والعملیة، نرجو إبداء رأیكم ومقترحاتكم في صدق وصالحیة هذه األداة من حیث: 
) تالمیذ السنة الثالثة ثانويمدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة.(
ك العدوانيالسلو مدى صالحیة عبارات المقیاس لقیاس أبعاد.
السلوك العدواني.مدى صالحیة األبعاد لمفهوم
.أي مالحظات أو مقترحات یمكن إضافتها

أي سلوك یصدره الفرد بھدف إلحاق األذى أو الضرر بفرد آخر  أو مجموعة من بأنه:"السلوك العدواني ویَعرف 
ء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو األفراد  یحاول أن یتجنب ھذا اإلیذاء  سواء كان بدنیا أو لفظیا  و سوا

أفصح عن نفسھ في الغضب أو العداوة التي توجھ إلى المتعدي علیھم یتمثل السلوك العدواني في الدرجة التي یتحصل 
"علیھا التلمیذ عند تصنیف مقیاس السلوك العدواني المعدل 

.(نادرا)(إطالقا))یاناأح) (كثیرا) (كثیرا جداعلمًا أن بدائل اإلجابة على المقیاس هي:(
إطالقانادراأحیاناكثیراكثیرا جداالعبارةالرقم

شخصلضرباندفاعيضبطأستطیعالاألحیانبعضفي01
آخر

×

ونأمل من سیادتكم التكرم:
)صالحةأو غیر صالحةأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) بوضع عالمة .
)منتمیةأو غیر منتمیةعبارة في الخانة التي تدل على أنها أمام كل×) بوضع عالمة .
)بحاجة إلى تعدیلأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ×) بوضع عالمة .

.ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

معدتيشدة توتري أثناء االمتحان ُتحدُث ارتباكًا في 92
أشعر برغبة في القيء أثناء االمتحان93

تحـــــــكیم الطلب 



: السلوك العدواني المادي لبعد األولا
یتم التعبیر عنه بطریقة مباشرة وواضحة .ویقصد به توقیع األذى أو الضرر باآلخرین أو بالذات و 

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
بحاجةمنتمیة

إلى تعدیل
التعدیل المقترح

01
ضبطأستطیعالاألحیانبعضفي

آخرشخصلضرباندفاعي

02
شخصجانبمنإثارتيتمذاإ

لضربهمدفوعاً أجدنيآخر

03
المصارعةمشاهدةأفضل

والمالكمة

04
إذااألشیاءبعضلتحطیماندفع
أُثیرتُ 

حقوقيلحمایةالعنفعلىُأقدمُ 05

06
المحیطیناألفراد تهدیدأستطیع

بي
منهابأقوىالبدنیةاإلساءةأَردُ 07

08
بدونخناقاتو مشاجرات فياندفع
كافسبب

09
ماشخصإیذاءفيُأفكرُ أحیاناً 
كافسبببدون

وُأعذبهاالحیواناتأضایقُ 10

11
اتالفنحوباالندفاعأشعرُ 

اآلخرینممتلكات
سبببدونالمشاجرات فيأشاركُ 12
ُأحبمنبتعذیبأحیاناً أستمتعُ 13

14
شعر براحة نفسیة إذا قمت ال أ

بالرد سریعا على أي إساءة إلي 
بأقوى منها



الثاني : السلوك العدواني اللفظي .البعد 
جتماعي للخصم أو للمجموعة و جرحو یقصد به اإلستجابة اللفظیة التي تحمل اإلیذاء النفسي و اإل
ظیة غیر المرغوبة إجتماعیا و خلقیا.مشاعرهم أو التهكم بسخریة منهم  و یشمل كل التعبیرات اللف

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
منتمیة

بحاجة
التعدیل المقترحإلى تعدیل

01
نابیةبألفاظبيللمحیطینأسيءُ 
معهماختلفعندما

والنقاشللمجادلةأمیلُ 02

03
بماأخبرهُ فردأيَ قنيیضایعندما
شخصهفيأعتقدهُ 

04
لفظیةإهانةماشخصأهاننيإذا
منهابأكثرعلیهأَردُ 

مجادلأننيأصدقائيعليَ یطلقُ 05

06
أراعي الاللفظیةتعبیراتي في

حوليمنالمحیطینشعور
الفظیحوليمنإثارةأستطیعُ 07

اآلخرینآراء منللسخریةأمیلُ 08

09
أخبرُ أصدقائيمعاختلفعندما

بأخطائهمالجمیع

10
اإلهانةردالحیاةفيمبدئيإن

بالمثل

11
لفظیاَ حوليمنإثارةأستطیعُ 
بسهولة

12
بأخطائهمفراداألأذكرُ ماكثیرا 
علنیا

13
سبببدونلآلخرینلفظیاً أسيءُ 
كاف

14
فيلغیريالفرصةأعطيال

والحوارالحدیث



العدائیة .البعد الثالث:

بصورةأوأحیاناً صریحةوغیرضمنیةبصورةعنھاالتعبیریتمكامنةعدوانیةالعدائیةصورةتعتبر

العامةالعقابیةمنجزءوتعتبر.المباشرالعدوانيالسلوكفيھوكماتحطیمأومھاجمةدونصریحة

مشاعر4الصریحةالعدائیة-3اآلخریننقد-2الذاتفقد-1 :منھاصوراتجاھھافيوتأخذالفرد،لدى

المسقطةالعدائیة-5الذنب

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
منتمیة

بحاجة
التعدیل المقترحإلى تعدیل

01
المكائدیدبرونالناسوكأنأشعرُ 

خلفيمنلي
الزائدةالصداقةفيوأرتابُ أشكُ 02

03
بالمحیطینالضررإیقاعإلىأمیلُ 
أحدیشعرُ الحیثبي

04
التوترمنجوخلقعليَ السهلمن

أصدقائيبینوالخوف
منيیطلبُ ماعكسلعملأمیلُ 05

06
المقاتلةمشاهدةعندبالسعادةأشعرُ 
الحیواناتبین

زمالئياختلفإذابالسعادةأشعرُ 07

08
كلعلىالذاتيوالنقداللومأوجهُ 

تصرفاتي

09
لالستفادةالصداقاتاألفراد یقیمُ 
منها

10
ماعكسعملفيبرغبةأشعرُ 
منيیطلبُ 

11
أكثرلكنتُ ليالناسیكدُ لملو

إنجازا

12
أنياألوقاتمنكثیرفيأشعرُ 

ماخطأارتكبتُ 
أفكاريمنیغارونالناسأنأشعرُ 13
كلعلىلآلخرینوالنقداللومأوجهُ 14



الرابع : الغضب .البعد 
نقطةبمثابةإلیھینظركما.لسالبةاالوجدانیاتمنالوجدانیاتتصنیفضمنالغضبوجدانیعتبر

العداءأوالعدوانحدوثعندالبدایة

تصرفاتهم

صالحةالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم
غیر 
صالحة

منتمیة
إلى بعدها

غیر 
منتمیة

بحاجة
التعدیل المقترحإلى تعدیل

مزاجالمتقلبشخصأننيأشعرُ 01
مزاجيضبطعليَ الصعبمن02
فردأيضایقنيإذابسرعةأغضبُ 03

04
المحیطینعاداتمنكثیرا أتضایقُ 

بي

05
شدیدةحساسیةلديَ أنأشعرُ 
للنقد

06
بسهولةالتخلصعليَ الصعبمن
یؤلمنيمما

07
وكأننياألحیانبعضفيأشعرُ 
االنفجاروشكعلى

08
اآلخرینفواتهالتحملأستطیعُ ال

وأخطائهم

09
ألخطاءوالكربالضیقینتابني
بيالمحیطینمنبسیطة

أسرتيأفراد بعضعاداتیغضبني10

11
التعاملعندبسهولةصبريینفذُ 
اآلخرینمع

اآلخرینمنالنقدأتحملُ ال12

13
یفهمنيلمإذابسرعةأغضبُ 

اآلخرون

14
بعضفيوكرببضیقأشعرُ 
وصفائيهدوئيأوقات



السلوك العدواني .): نسبة االتفاق (الصدق الظاهري) بین السادة المحكمین لمقیاس 08ملحق رقم (

العبارة بعد التعدیلالقرارنسبة اإلتفاقالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم

اندفاعيضبطأستطیعالاألحیانعضبفي01
آخرشخصلضرب

/تثبیت%93

أجدنيآخرشخصجانبمنإثارتيتمإذا02
لضربهمدفوعاً 

/تثبیت%93

/تثبیت93%والمالكمةالمصارعةمشاهدةأفضل03

/تثبیت93%أُثیرتُ إذااألشیاءبعضلتحطیماندفع04

/تثبیت93%قيحقو لحمایةالعنفعلىُأقدمُ 05

/تثبیت93%بيالمحیطیناألفراد تهدیدأستطیع06

/تثبیت93%منهابأقوىالبدنیةاإلساءةأَردُ 07

/تثبیت93%كافسبببدونوخناقاتمشاجرات فياندفع08

/تثبیت93%كافسبببدونماشخصإیذاءفيُأفكرُ أحیاناً 09

/تثبیت93%وُأعذبهاالحیواناتأضایقُ 10

/تثبیت93%اآلخرینممتلكاتاتالفنحوباالندفاعأشعرُ 11

/تثبیت93%سبببدونالمشاجرات فيأشاركُ 12

/تثبیت93%ُأحبمنبتعذیبأحیاناً أستمتعُ 13

ال أشعر براحة نفسیة إال إذا قمت بالرد سریعا 14
على أي إساءة إلي بأقوى منها

/تثبیت%93

اختلفعندمانابیةبألفاظبيللمحیطینسيءُ أ15
معهم

/تثبیت%100



/تثبیت100%والنقاشللمجادلةأمیلُ 16

فيأعتقدهُ بماأخبرهُ فردأيَ یضایقنيعندما17
شخصه

/تثبیت%100

بأكثرعلیهأَردُ لفظیةإهانةماشخصأهاننيإذا18
منها

/تثبیت%100

/تثبیت100%مجادلأننييأصدقائعليَ یطلقُ 19

المحیطینشعورعيار أالاللفظیةتعبیراتي في20
حوليمن

/تثبیت%100

/تثبیت100%لفظیاحوليمنإثارةأستطیعُ 21

/تثبیت100%اآلخرینآراء منللسخریةأمیلُ 22

الجمیعأخبرُ أصدقائيمعاختلفعندما23
بأخطائهم

/تثبیت%100

/تثبیت100%بالمثلاإلهانةردالحیاةفيمبدئيإن24

/تثبیت100%بسهولةلفظیاَ حوليمنإثارةأستطیعُ 25

/تثبیت100%یاعلنبأخطائهمراداألفأذكرُ ماكثیرا 26

/تثبیت100%كافسبببدونلآلخرینلفظیاً أسيءُ 27

/بیتتث100%والحوارالحدیثفيلغیريالفرصةأعطيال28

/تثبیت100%خلفيمنليالمكائدیدبرونالناسوكأنأشعرُ 29

/تثبیت100%الزائدةالصداقةفيوأرتابُ أشكُ 30

الحیثبيبالمحیطینالضررإیقاعإلىأمیلُ 31
أحدیشعرُ 

/تثبیت%100

بینوالخوفالتوترمنجوخلقعليَ السهلمن32
أصدقائي

/تثبیت%100

/تثبیت100%منيیطلبُ ماعكسلعملمیلُ أ33



بینالمقاتلةمشاهدةعندبالسعادةأشعرُ 34
الحیوانات

/تثبیت%100

/تثبیت100%زمالئياختلفإذابالسعادةأشعرُ 35

/تثبیت100%تصرفاتيكلعلىالذاتيوالنقداللومأوجهُ 36

/تثبیت100%منهالالستفادةالصداقاتاألفراد یقیمُ 37

/تثبیت100%منيیطلبُ ماعكسعملفيبرغبةأشعرُ 38

/تثبیت100%زاإنجاأكثرلكنتُ ليالناسیكدُ لملو39

/تثبیت100%ماخطأارتكبتُ أنياألوقاتمنكثیرفيأشعرُ 40

/تثبیت100%أفكاريمنیغارونالناسأنأشعرُ 41

/تثبیت100%تصرفاتهمكلعلىخرینلآلوالنقداللومأوجهُ 42

/تثبیت100%المزاجمتقلبشخصأننيأشعرُ 43

/تثبیت100%مزاجي ضبطعليَ الصعبمن44

/تثبیت100%فردأيضایقنيإذابسرعةأغضبُ 45

/تثبیت100%بيالمحیطینعاداتمنكثیرا أتضایقُ 46

/تثبیت100%للنقدشدیدةحساسیةلديَ أنأشعرُ 47

/تثبیت100%یؤلمنيممابسهولةالتخلصعليَ الصعبمن48

وشكعلىوكأننياألحیانبعضفيأشعرُ 49
االنفجار

/تثبیت%100

/تثبیت100%وأخطائهماآلخرینهفواتالتحملأستطیعُ ال50

منبسیطةألخطاءوالكربالضیقینتابني51
بيالمحیطین

/تثبیت%100

/تثبیت100%أسرتيأفراد بعضعاداتیغضبني52



السلوك العدواني .): الصورة النهائیة لمقیاس 09ملحق رقم (

/تثبیت100%اآلخرینمعالتعاملعندبسهولةصبريینفذُ 53

/تثبیت100%اآلخرینمنالنقدأتحملُ ال54

/تثبیت100%اآلخرونیفهمنيلمإذابسرعةأغضبُ 55

هدوئيأوقاتبعضفيوكرببضیقأشعرُ 56
وصفائي

/تثبیت%100

إطالقانادراأحیاناكثیرا جیداكثیرا جیداالعبـــــــــــــــــــــــــاراتالرقم

اندفاعيضبطأستطیعالاألحیانبعضفي01
آخرشخصلضرب

أجدنيآخرشخصجانبمنإثارتيتمإذا02
لضربهمدفوعاً 

والمالكمةالمصارعةمشاهدةأفضل03

أُثیرتُ إذااألشیاءبعضلتحطیماندفع04

حقوقيلحمایةالعنفعلىُأقدمُ 05

بيالمحیطیناألفراد تهدیدأستطیع06

منهابأقوىالبدنیةاإلساءةأَردُ 07

كافسبببدونوخناقاتمشاجرات فياندفع08

سبببدونماشخصإیذاءفيُأفكرُ أحیاناً 09
كاف

وُأعذبهاالحیواناتأضایقُ 10

اآلخرینممتلكاتاتالفنحوباالندفاعأشعرُ 11

سبببدونالمشاجرات فيأشاركُ 12

ُأحبمنبتعذیبأحیاناً أستمتعُ 13



بالرد سریعا ال أشعر براحة نفسیة إال إذا قمت14
على أي إساءة إلي بأقوى منها

عندمانابیةبألفاظبيللمحیطینأسيءُ 15
معهماختلف

والنقاشللمجادلةأمیلُ 16

فيأعتقدهُ بماأخبرهُ فردأيَ یضایقنيعندما17
شخصه

علیهأَردُ لفظیةإهانةماشخصأهاننيإذا18
منهابأكثر

مجادلأننيأصدقائيعليَ یطلقُ 19

شعورعيار أالاللفظیةتعبیراتي في20
حوليمنالمحیطین

لفظیاحوليمنإثارةأستطیعُ 21

اآلخرینآراء منللسخریةأمیلُ 22

الجمیعأخبرُ أصدقائيمعاختلفعندما23
بأخطائهم

بالمثلاإلهانةردالحیاةفيمبدئيإن24

بسهولةلفظیاَ حوليمنإثارةأستطیعُ 25

یاعلنبأخطائهمراداألفأذكرُ ماكثیرا 26

كافسبببدونلآلخرینلفظیاً أسيءُ 27

والحوارالحدیثفيلغیريالفرصةأعطيال28

منليالمكائدیدبرونالناسوكأنأشعرُ 29
خلفي

الزائدةالصداقةفيوأرتابُ أشكُ 30

الحیثبيبالمحیطینالضررإیقاعإلىأمیلُ 31
أحدیشعرُ 



والخوفالتوترمنجوخلقعليَ السهلمن32
أصدقائيبین

منيیطلبُ ماعكسلعملأمیلُ 33

بینالمقاتلةمشاهدةعندبالسعادةأشعرُ 34
الحیوانات

زمالئياختلفإذابالسعادةأشعرُ 35

تصرفاتيكلعلىالذاتيوالنقداللومأوجهُ 36

منهالالستفادةالصداقاتاألفراد یقیمُ 37

منيیطلبُ ماعكسعملفيبرغبةأشعرُ 38

زاإنجاأكثرلكنتُ ليالناسیكدُ لملو39

خطأارتكبتُ أنيتاألوقامنكثیرفيأشعرُ 40
ما

أفكاريمنیغارونالناسأنأشعرُ 41

تصرفاتهمكلعلىلآلخرینوالنقداللومأوجهُ 42

المزاجمتقلبشخصأننيأشعرُ 43

مزاجي ضبطعليَ الصعبمن44

فردأيضایقنيإذابسرعةأغضبُ 45

بيالمحیطینعاداتمنكثیرا أتضایقُ 46

للنقدشدیدةحساسیةلديَ أنأشعرُ 47

ممابسهولةالتخلصعليَ الصعبمن48
یؤلمني

وشكعلىوكأننياألحیانبعضفيأشعرُ 49
االنفجار

وأخطائهماآلخرینهفواتالتحملأستطیعُ ال50

منبسیطةألخطاءوالكربالضیقینتابني51



ت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان الضغط النفسيقیم معامال) 10ملحق رقم (
).60والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان الضغط النفسي
).60الدراسة االستطالعیة (ن=والدرجة الكلیة للبعد األول الذي تنتمي إلیه لعینة

Corrélations
ضغط االنفعاالت والمشاعر bo3d1 Q01 Q06 Q11 Q16 Q21 Q26

Q01

Corrélation

de Pearson
1 ,381** ,331** ,615** ,635** ,498** ,695**

Sig.

(bilatérale)
,003 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations
ضغط االنفعاالت والمشاعر Q31 Q36 Q41 Q46 Q51 Q56 Q61

Q01

Corrélation de

Pearson
,517** ,610** ,491** ,464** ,558** ,474** ,701**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

بيیطینالمح

أسرتيأفراد بعضعاداتیغضبني52

اآلخرینمعالتعاملعندبسهولةصبريینفذُ 53

اآلخرینمنالنقدأتحملُ ال54

اآلخرونیفهمنيلمإذابسرعةأغضبُ 55

هدوئيأوقاتبعضفيوكرببضیقأشعرُ 56
وصفائي



قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان الضغط النفسي
).60والدرجة الكلیة للبعد الثاني الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Corrélations
ضغط البیئة المدرسیة bo3d2 Q02 Q07 Q12 Q17 Q22 Q27 Q32 Q37 Q42 Q47

Q02

Corrélation

de Pearson
1 ,432** ,465** ,490** ,623** ,476** ,649** ,581** ,276** ,367** ,229**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

ضغط البیئة 
المدرسیة Q52 Q57 Q62 Q66 Q69 Q72 Q74 Q76 Q78 Q80

Q02

Corrélation

de

Pearson

,650** ,443** ,560** ,399** ,556** ,490** ,449** ,635** ,464** ,377**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



من عبارات االستبیان الضغط النفسيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة 
)60والدرجة الكلیة للبعد الثالث الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Corrélations

ضغط الوالدین واإلخوة bo3d3 Q03 Q08 Q13 Q18 Q23 Q28 Q33 Q38 Q43

Q03

Corrélation

de Pearson
1 ,383** ,414** ,663** ,466** ,642** ,649** ,382** ,470** ,390**

Sig.

(bilatérale)
,003 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

ضغط الوالدین 
واإلخوة Q48 Q53 Q58 Q63 Q67 Q70 Q73 Q75 Q77 Q79

Q03

Corrélation

de Pearson
,440** ,663** ,652** ,587** ,468** ,445** ,459** ,571** ,602** ,294**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان الضغط النفسي 
).60والدرجة الكلیة للبعد الرابع الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Corrélations

ضغط الزمالء bo3d4 Q04 Q09 Q14 Q19 Q24 Q29 Q34

Q04

Corrélation

de Pearson
1 ,538** ,383** ,513** ,513** ,681** ,457** ,630**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

ضغط الزمالء Q39 Q44 Q49 Q54 Q59 Q64 Q68 Q71

Q04

Corrélation de

Pearson
,630** ,756** ,575** ,777** ,681** ,795** ,281** ,675**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبیان الضغط النفسي
)60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الخامس والدرجة الكلیة للبعد 

Corrélations
ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة لألسرة bo3d5 Q05 Q10 Q15 Q20 Q25 Q30

Q05

Corrélation de Pearson 1 ,670** ,756** ,772** ,646** ,782** ,758**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

ضغط الحالة المادیة واالقتصادیة 
لألسرة Q35 Q40 Q45 Q50 Q55 Q60 Q65

Q05

Corrélation de Pearson ,652** ,802** ,676** ,756** ,868** ,610** ,785**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



الضغط النفسيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لالستبیان ) 11(رقم الملحق 

).60عینة الدراسة االستطالعیة (ن=ل

Corrélations

darajakolia bo3d1 bo3d2 bo3d3 bo3d4 bo3d5

darajakolia Corrélation

de Pearson
1 ,613** ,703** ,875** ,747** ,661**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

مع الدرجة الكلیة الستبیاناألول درجات البعدتباط بینقیم معامالت االر 

). 60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالضغط النفسي

Corrélations

bo3d1 darajakolia

bo3d1

Corrélation de Pearson 1 ,613**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,613** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع الدرجة الكلیة الستبیان الثانيرجات البعد دقیم معامالت االرتباط بین 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالضغط النفسي

Corrélations

bo3d2 darajakolia

bo3d2

Corrélation de Pearson 1 ,703**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,703** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



مع الدرجة الكلیة الستبیانالثالث ات البعددرجقیم معامالت االرتباط بین

)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالضغط النفسي

Corrélations

bo3d3 darajakolia

bo3d3

Corrélation de Pearson 1 ,875**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,875** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع الدرجة الكلیة الستبیانالرابع درجات البعدقیم معامالت االرتباط بین 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالضغط النفسي

Corrélations

bo3d4 darajakolia

bo3d4

Corrélation de Pearson 1 ,747**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,747** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع الدرجة الكلیة الستبیانس الخامدرجات البعدقیم معامالت االرتباط بین
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالضغط النفسي

Corrélations

bo3d5 darajakolia

bo3d5

Corrélation de Pearson 1 ,661**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,661** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



) قیم معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي12(الملحق رقم 
).60لعبارات استبیان الضغوط النفسیة لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Correlations
TOTAL Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09

Corrélation

de Pearson
1 ,381** ,432* ,383** ,538* ,670* ,331** ,465* ,414* ,383*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19

Corrélation

de Pearson
,756* ,615* ,490* ,663* ,513* ,772* ,635* ,623* ,466* ,513*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations

Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29

Corrélation

de Pearson
,646* ,498* ,476* ,642* ,681* ,782* ,695* ,649* ,649* ,457*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39

Corrélation

de Pearson
,758* ,517* ,581* ,382** ,630* ,652* ,610* ,276** ,,470* ,630*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49

Corrélation

de Pearson
,802* ,491* ,367** ,390** ,756* ,676* ,464* ,229** ,440* ,575*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Correlations

Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59

Corrélation

de Pearson
,756* 558* ,650* ,663* ,777* ,868* ,474* ,443* ,652* ,681*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations

Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69

Corrélation

de Pearson
,610* ,701* ,560* ,587* ,795* ,785* ,399** ,468* ,281** ,556*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79

Corrélation de

Pearson
,445* ,675* ,490* ,459* ,449* ,591* ,635* ,602* ,464* 294**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q80

Corrélation de

Pearson
,455**

Sig.

(bilatérale)
,000

N 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



الستبیان الضغوط النفسیةلكل أبعاد معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم ) 13الملحق رقم (
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد األول بطریقة التجزئة النصفیة معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,651

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,676

Nombre d'éléments 6b

Nombre total d'éléments 13

Corrélation entre les sous-échelles ,645

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,784

Longueur inégale ,785

Coefficient de Guttman split-half ,778

a. Les éléments sont : Q01, Q06, Q11, Q16, Q21, Q26, Q31.

b. Les éléments sont : Q31, Q36, Q41, Q46, Q51, Q56, Q61.

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الثاني معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,678

Nombre d'éléments 10a

Partie 2
Valeur ,701

Nombre d'éléments 10b

Nombre total d'éléments 20

Corrélation entre les sous-échelles ,681

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,810

Longueur inégale ,810

Coefficient de Guttman split-half ,805

a. Les éléments sont : Q02, Q07, Q12, Q17, Q22, Q27, Q32, Q37, Q42, Q47.

b. Les éléments sont : Q52, Q57, Q62, Q66, Q69, Q72, Q74, Q76, Q78, Q80.



الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الثالث معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,734

Nombre d'éléments 10a

Partie 2
Valeur ,745

Nombre d'éléments 9b

Nombre total d'éléments 19

Corrélation entre les sous-échelles ,645

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,784

Longueur inégale ,785

Coefficient de Guttman split-half ,783

a. Les éléments sont : Q03, Q08, Q13, Q18, Q23, Q28, Q33, Q38, Q43, Q48.

b. Les éléments sont : Q48, Q53, Q58, Q63, Q67, Q70, Q73, Q75, Q77, Q79.

یةالستبیان الضغوط النفسللبعد الرابع معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,716

Nombre d'éléments 8a

Partie 2
Valeur ,762

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 15

Corrélation entre les sous-échelles ,733

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,846

Longueur inégale ,846

Coefficient de Guttman split-half ,834

a. Les éléments sont : Q04, Q09, Q14, Q19, Q24, Q29, Q34, Q39.

b. Les éléments sont : Q39, Q44, Q49, Q54, Q59, Q64, Q68, Q71.



الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الخامس ت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة معامالقیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,860

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,858

Nombre d'éléments 6b

Nombre total d'éléments 13

Corrélation entre les sous-échelles ,877

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,934

Longueur inégale ,935

Coefficient de Guttman split-half ,934

a. Les éléments sont : Q05, Q10, Q15, Q20, Q25, Q30, Q35.

b. Les éléments sont : Q35, Q40, Q45, Q50, Q55, Q60, Q65.

الضغوط النفسیةستبیانالكل عبارات معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم ) 14الملحق رقم (
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,860

Nombre d'éléments 40a

Partie 2
Valeur ,884

Nombre d'éléments 40b

Nombre total d'éléments 80

Corrélation entre les sous-échelles ,858

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,923

Longueur inégale ,923

Coefficient de Guttman split-half ,916

a. Les éléments sont : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10,

Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24,

Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q37, Q38, Q39,

Q40, Q41.

b. Les éléments sont : Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51,

Q52, Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q6, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64, Q65,

Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79,

Q80.



الستبیان الضغوط النفسیةلكل أبعاد بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم ) 15الملحق رقم (
)60=عینة الدراسة االستطالعیة (نل

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد األول بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,793 13

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد االثاني بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الثالث بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,838 19

الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الرابع بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,848 15

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,815 20



الستبیان الضغوط النفسیةللبعد الخامس بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,925 13

ستبیان الضغوط النفسیةبارات إلكل عبطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم ) 16رقم (الملحق 
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,932 80

االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات ) 17ملحق رقم (ال
).60ه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلی

االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60والدرجة الكلیة للبعد األول الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Correlations
رهبة االمتحان bo3d1 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08

Q01

Corrélation

de Pearson
1 ,455** ,266** ,523** ,535** ,526** ,663** ,564** ,271*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
رهبة االمتحان Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17

Q01

Corrélation

de Pearson
,379** ,385** ,356** ,605** ,362** ,505** ,519** ,288* ,675**

Sig.

(bilatérale)
,003 ,002 ,005 ,000 ,004 ,000 ,000 ,026 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Correlations
رهبة االمتحان Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26

Q01

Corrélation

de Pearson
,555** ,371** ,438** ,536** ,301** ,585** ,419** ,210* 489**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,003 ,000 ,000 ,019 ,000 ,001 ,013 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الثاني والدرجة الكلیة للبعد 

Correlations
ارتباك االمتحان bo3d2 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35

Q27

Corrélation

de Pearson
1 ,793** ,616** ,613** ,512** ,664** ,536** ,813** ,495* ,578**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
ارتباك االمتحان Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45

Q27

Corrélation

de Pearson
,530** ,666** ,477** ,671** ,617** ,689** ,524** ,365* ,741** ,588**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الثالث والدرجة الكلیة للبعد 

Correlations
توتر أداء االمتحان bo3d3 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52

Q46

Corrélation

de Pearson
1 ,599** ,515** ,488** ,794** ,336** ,513** ,410**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
توتر أداء االمتحان Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60

Q46

Corrélation

de Pearson
,717* ,357** ,657** ,650** ,663** ,798** ,561** ,742**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الرابع والدرجة الكلیة للبعد 

Correlations
انزعاج االمتحان bo3d4 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66

Q61

Corrélation

de Pearson
1 ,542** ,397** ,614** ,786** ,782** ,795**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008

N 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
انزعاج االمتحان Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q72

Q61

Corrélation

de Pearson
,685 ,835* ,777** ,779** ,707** ,341**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



االمتحانمقیاس قلق قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الخامس والدرجة الكلیة للبعد

Correlations
نقص مهارات االمتحان bo3d5 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79

Q73

Corrélation

de Pearson
1 ,329** ,828** ,488** ,511** ,809** ,630** ,688**

Sig.

(bilatérale)
,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
نقص مهارات االمتحان Q80 Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86

Q73

Corrélation

de Pearson
,714** ,677** ,567** ,728** ,767** ,575** ,560**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

االمتحانمقیاس قلق اط بین درجة كل عبارة من عبارات قیم معامالت االرتب
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=السادس والدرجة الكلیة للبعد

Correlations
اضطراب أخذ االمتحان bo3d6 Q87 Q88 Q89 Q90 Q91 Q92 Q93

Q87

Corrélation

de Pearson
1 ,760** ,762** ,562** ,686** ,751** ,746** ,476**

Sig.

(bilatérale)
,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



امالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس) قیم مع18الملحق رقم (
)60لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=االمتحانقلق 

مع درجات الكلیة لمقیاس األول درجات البعد قیم معامالت االرتباط بین

.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نقلق االمتحان

Corrélations

bo3d1 darajakolia

bo3d1

Corrélation de Pearson 1 ,868**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,868** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع درجات الكلیة لمقیاس  قلق االمتحانالثاني درجات البعد قیم معامالت االرتباط بین 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Corrélations

bo3d2 darajakolia

bo3d2

Corrélation de Pearson 1 ,911**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,911** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Corrélations

darajakolia bo3d1 bo3d2 bo3d3 bo3d4 bo3d5 bo3d6

darajakolia

Corrélation

de Pearson
1 ,868** ,911** ,917** ,912** ,834** ,711**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



مع درجات الكلیة لمقیاس  قلق االمتحانالثالث درجات البعد قیم معامالت االرتباط بین 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Corrélations

bo3d3 darajakolia

bo3d3

Corrélation de Pearson 1 ,917**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,917** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع درجات الكلیة لمقیاس قلق االمتحانالرابع درجات البعد بین قیم معامالت االرتباط

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Corrélations

bo3d4 darajakolia

bo3d4

Corrélation de Pearson 1 ,912**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,912** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع درجات الكلیة لمقیاس قلق االمتحانالخامسدرجات البعد قیم معامالت االرتباط بین 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Corrélations

bo3d5 darajakolia

bo3d5

Corrélation de Pearson 1 ,834**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,834** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



مع درجات الكلیة لمقیاس قلق االمتحاندس السادرجات البعد قیم معامالت االرتباط بین 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Corrélations

bo3d6 darajakolia

bo3d6

Corrélation de Pearson 1 ,711**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,711** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

االمتحانلمقیاس قلق لعبارات ) قیم معامل االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي19(الملحق رقم 
).60لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Corrélations

TOTAL Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09

Q01

Corrélation

de Pearson
1 ,482** ,225* ,464** ,667** ,411** ,533** ,430** ,226** ,399**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,011 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,013 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19

Corrélation

de Pearson
,271* ,287** ,487** ,461** ,446** ,230* ,506** ,644** ,390** ,380**

Sig.

(bilatérale)
,036 ,010 ,461 ,000 ,000 ,012 ,000 ,002 ,002 ,003

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29

Corrélation

de Pearson
,490** ,223* ,481** ,441** ,241* ,440** ,772** ,610** ,458** ,336**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,011 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Corrélations

Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39

Corrélation

de Pearson
,537** ,479** ,803** ,382** ,559** ,511** ,671** ,429** ,654** ,558**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49

Corrélation

de Pearson
,695** ,496** ,292* ,681** ,556** ,528** ,472** ,531** ,769** ,257*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59

Corrélation

de Pearson
,478** ,251* ,696** ,238** ,655** ,575** ,615** ,728** ,539** ,730**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,011 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69

Corrélation

de Pearson
,499** ,334** ,545** ,733** ,684** ,759** ,604** ,786** ,724** ,729**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79

Corrélation

de Pearson
,696** ,271* ,302** ,629** ,261* ,479** ,638** ,541** ,587** ,540**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,018 ,019 ,000 ,044 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 6060 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Corrélations

Q80 Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q88 Q89

Corrélation

de Pearson
,531** ,542** ,662** ,623** ,506** ,551** ,695** ,483** ,394** ,372**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,003

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Corrélations

Q90 Q91 Q92 Q93

Corrélation

de Pearson
,448** ,587** ,378** ,261*

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,003 ,018

N 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

االمتحانلمقیاس قلق لكل أبعاد ت بطریقة التجزئة النصفیة معامالت الثباقیم ) 20الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

االمتحانلمقیاس قلق للبعد األول معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,727

Nombre d'éléments 13a

Partie 2
Valeur ,735

Nombre d'éléments 13b

Nombre total d'éléments 26

Corrélation entre les sous-échelles ,695

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,820

Longueur inégale ,820

Coefficient de Guttman split-half ,820

a. Les éléments sont : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10,

Q11, Q12, Q13.

b. Les éléments sont : Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23,

Q24, Q25, Q26.



قلق االمتحانلمقیاس  للبعد الثاني معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,843

Nombre d'éléments 10a

Partie 2
Valeur ,824

Nombre d'éléments 9b

Nombre total d'éléments 19

Corrélation entre les sous-échelles ,762

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,865

Longueur inégale ,865

Coefficient de Guttman split-half ,858

a. Les éléments sont : Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36.

b. Les éléments sont : Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45.

لمقیاس  قلق االمتحانللبعد الثالث معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,722

Nombre d'éléments 8a

Partie 2
Valeur ,805

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 15

Corrélation entre les sous-échelles ,743

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,852

Longueur inégale ,853

Coefficient de Guttman split-half ,852

a. Les éléments sont : Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53.

b. Les éléments sont : Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60.



لمقیاس قلق االمتحانللبعد الرابع معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,789

Nombre d'éléments 6a

Partie 2
Valeur ,810

Nombre d'éléments 6b

Nombre total d'éléments 12

Corrélation entre les sous-échelles ,760

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,863

Longueur inégale ,863

Coefficient de Guttman split-half ,863

a. Les éléments sont : Q61, Q62, Q63, Q64, Q65, Q66.

b. Les éléments sont : Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72.

لمقیاس قلق االمتحانللبعد الخامس معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,768

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,811

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles ,803

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,891

Longueur inégale ,891

Coefficient de Guttman split-half ,889

a. Les éléments sont : Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79.

b. Les éléments sont : Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85, Q86.



لمقیاس قلق االمتحانللبعد السادس معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 

).60=ة (نلعینة الدراسة االستطالعی

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,725

Nombre d'éléments 4a

Partie 2
Valeur ,678

Nombre d'éléments 3b

Nombre total d'éléments 7

Corrélation entre les sous-échelles ,614

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,761

Longueur inégale ,764

Coefficient de Guttman split-half ,728

a. Les éléments sont : Q87, Q88, Q89, Q90.

b. Les éléments sont : Q90, Q91, Q92, Q93.

االمتحانلكل عبارات لمقیاس قلق معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم ) 21الملحق رقم (
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,926

Nombre d'éléments 47a

Partie 2
Valeur ,951

Nombre d'éléments 46b

Nombre total d'éléments 93

Corrélation entre les sous-échelles ,880

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,936

Longueur inégale ,936

Coefficient de Guttman split-half ,928

a. Les éléments sont : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10,

Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24,

Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38,

Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47.

b. Les éléments sont : Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56,

Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70,

Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82, Q83, Q84,

Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93.



االمتحانلكل أبعاد لمقیاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم ) 22الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

االمتحانللبعد األول لمقیاس قلق طریقة ألفا كرونباخ بمعامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,840 26

االمتحانللبعد الثاني لمقیاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=یة (نلعینة الدراسة االستطالع

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,903 19

االمتحانللبعد الثالث لمقیاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,863 15

االمتحانللبعد الرابع لمقیاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,884 12

االمتحانلق للبعد الخامس لمقیاس قبطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,885 14



االمتحانللبعد السادس لمقیاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,806 7

االمتحانلكل عبارات لمقاس قلق بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم ) 23الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,968 93

مقیاس السلوك العدوانيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات )24ملحق رقم (ال
).60والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

مقیاس السلوك العدوانيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60ه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=والدرجة الكلیة للبعد األول الذي تنتمي إلی

Correlations
السلوك العدواني المادي bo3d1 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07

Q01

Corrélation

de Pearson
1 ,686** ,609** ,677** ,618** ,526** ,712** ,745**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
السلوك العدواني المادي Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14

Q01

Corrélation

de Pearson
,745** ,821** ,808** ,820** ,860** ,660** ,514**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



مقیاس السلوك العدوانيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60ن=الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (لثانيوالدرجة الكلیة للبعد ا

Correlations
السلوك العدواني اللفظي bo3d2 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21

Q15

Corrélation

de Pearson
1 ,612** ,430** ,259** ,527** ,548** ,651** ,592**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
السلوك العدواني اللفظي Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28

Q15

Corrélation

de Pearson
,702** ,539** ,541** ,648** ,613** ,702** ,586**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

مقیاس السلوك العدوانيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الثالث والدرجة الكلیة للبعد 

Correlations
سلوك العدائیةال bo3d3 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35

Q29

Corrélation

de Pearson
1 ,679** ,692** ,741** ,712** ,746** ,691** ,689**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
السلوك العدائیة Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42

Q29

Corrélation

de Pearson
,642** ,245* ,576** ,614** ,583** ,764** ,490**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



مقیاس السلوك العدوانيقیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات 
).60الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=الرابع والدرجة الكلیة للبعد 

Correlations
الغضب bo3d4 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49

Q43

Corrélation

de Pearson
1 ,655** ,676** ,345** ,636** ,561** ,584** ,546**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
الغضب Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56

Q43

Corrélation

de Pearson
,535** ,339** ,697** ,537** ,436** ,605** ,663**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral)

) قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس25ق رقم (الملح
.)60لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=السلوك العدواني 

Corrélations

darajakolia bo3d1 bo3d2 bo3d3 bo3d4

darajakolia

Corrélation

de Pearson
1 ,878** ,922** ,893** ,737**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



مع درجات الكلیة لمقیاساألول درجات البعد قیم معامالت االرتباط بین

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالسلوك العدواني 

Corrélations

bo3d1 darajakolia

bo3d1

Corrélation de Pearson 1 ,878**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,878** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع درجات الكلیة لمقیاس الثاني درجات البعد رتباط بینقیم معامالت اال 

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالسلوك العدواني 

Corrélations

bo3d2 darajakolia

bo3d2

Corrélation de Pearson 1 ,922**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,922** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

مع درجات الكلیة لمقیاسالثالث درجات البعد قیم معامالت االرتباط بین

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالسلوك العدواني 

Corrélations

bo3d3 darajakolia

bo3d3

Corrélation de Pearson 1 ,893**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,893** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



مع درجات الكلیة لمقیاس الرابع ات البعد درجقیم معامالت االرتباط بین

).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (نالسلوك العدواني

Corrélations

bo3d4 darajakolia

bo3d4

Corrélation de Pearson 1 ,737**

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

darajakolia

Corrélation de Pearson ,737** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 60 60

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

السلوك العدوانيلمقیاسلعبارات االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكليقیم معامالت)26الملحق رقم (
).60لعینة الدراسة االستطالعیة (ن=

Correlations
TOTAL Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09

Q01

Corrélation

de Pearson
1 ,552** ,468** ,626** ,497** ,594** ,576** ,626** ,714** ,777**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19

Corrélation

de Pearson
,736** ,639** ,768** ,670** ,459** ,691** ,326* ,213* ,477** ,533**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,010 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29

Corrélation

de Pearson
,629** ,521** ,662** ,483** ,499** ,607** ,620** ,712** ,556** ,694**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



Correlations
Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39

Corrélation

de Pearson
,616** ,807** ,772** ,754** ,687** ,653** ,498** ,228* ,543** ,538**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49

Corrélation

de Pearson
,473** ,632** ,510** ,500** ,648** ,299* ,432** ,523** ,411** ,313**

Sig.

(bilatérale)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,001

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Correlations
Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56

Corrélation

de Pearson
,249** ,443** ,638** ,527** ,248* ,421** ,512**

Sig.

(bilatérale)
,012 ,000 ,000 ,000 ,010 ,001 ,000

N 60 60 60 60 60 60 60
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).



لكل أبعاد لمقیاس السلوك العدوانيمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة ) قیم 27الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

للبعد األول لمقیاس السلوك العدوانيمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
).60=لدراسة االستطالعیة (نلعینة ا

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,822

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,899

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles ,713

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,833

Longueur inégale ,833

Coefficient de Guttman split-half ,832

a. Les éléments sont : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07.

b. Les éléments sont : Q08, Q09, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14.

للبعد الثاني لمقیاس السلوك العدوانية معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیقیم 
).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,594

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,799

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles ,639

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,780

Longueur inégale ,780

Coefficient de Guttman split-half ,777

a. Les éléments sont : Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21.

b. Les éléments sont : Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28.



للبعد الثالث لمقیاس السلوك العدوانيمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,874

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,703

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles ,691

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,817

Longueur inégale ,817

Coefficient de Guttman split-half ,815

a. Les éléments sont : Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35.

b. Les éléments sont : Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42.

للبعد الرابع لمقیاس السلوك العدوانيمعامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم 
).60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,716

Nombre d'éléments 7a

Partie 2
Valeur ,706

Nombre d'éléments 7b

Nombre total d'éléments 14

Corrélation entre les sous-échelles ,709

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,830

Longueur inégale ,830

Coefficient de Guttman split-half ,824

a. Les éléments sont : Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49.

b. Les éléments sont : Q50, Q51, Q52, Q53, Q54, Q55, Q56.



لكل عبارات لمقیاس السلوك العدواني معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة قیم ) 28الملحق رقم (
)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach

Partie 1
Valeur ,929

Nombre d'éléments 28a

Partie 2
Valeur ,894

Nombre d'éléments 28b

Nombre total d'éléments 56

Corrélation entre les sous-échelles ,752

Coefficient de Spearman-

Brown

Longueur égale ,858

Longueur inégale ,858

Coefficient de Guttman split-half ,858

a. Les éléments sont : Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09, Q10,

Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24,

Q25, Q26, Q27, Q28.

b. Les éléments sont : Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38,

Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52,

Q53, Q54, Q55, Q56.

لكل أبعاد لمقیاس السلوك العدوانيبطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات ) قیم 29الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

للبعد األول لمقیاس السلوك العدوانيبطریقة ألفا كرونباخ ات معامالت الثبقیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,911 14

لمقیاس السلوك العدوانيالثاني للبعد بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=دراسة االستطالعیة (نلعینة ال

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,817 14



لمقیاس السلوك العدوانيالثالث للبعد بطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,874 14

لمقیاس السلوك العدوانيالرابعللبعدبطریقة ألفا كرونباخ معامالت الثبات قیم 
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,830 14

السلوك العدوانيلكل عبارات لمقاس ألفا كرونباخ بطریقةمعامالت الثبات قیم ) 30الملحق رقم (
.)60=لعینة الدراسة االستطالعیة (ن

Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,948 56



وداللتها اإلحصائیةالسلوك العدواني ودرجات الضغط النفسي درجاتقیمة(ر) بین)31الملحق رقم (
السنة الثالثة ثانوي .التالمیذلدى 

Statistiques descriptives

Moyenne Ecart-type N

stress 185,50 62,122 400

agrisivite 134,35 57,644 400

Corrélations

stress agrissivite

stress

Corrélation de Pearson 1 ,625**

Sig. (bilatérale) ,000

N 400 400

agrisivite

Corrélation de Pearson ,625** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 400 400

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

وداللتها اإلحصائیةالسلوك العدواني ودرجات االمتحانقلق درجاتقیمة(ر) بین)32الملحق رقم (
نوي .التالمیذ السنة الثالثة ثالدى 

Statistiques descriptives

Moyenne Ecart-type N

enxieté 173,92 56,247 400

agrisivite 134,35 57,644 400

Corrélations

enxieté agrissivite

enxieté

Corrélation de Pearson 1 ,626**

Sig. (bilatérale) ,000

N 400 400

agrisivite

Corrélation de Pearson ,626** 1

Sig. (bilatérale) ,000

N 400 400

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).



الضغط النفسي في ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة33الملحق رقم (
السنة الثالثة ثانوي .التالمیذ لدى الذكور واإلناث من 

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur

standard

moyenne

stress
1 152 125,91 27,114 2,199

2 248 222,02 47,536 3,019

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl
Sig.

(bilatérale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type

Intervalle de confiance

95% de la différence

Inférieure Supérieure

stress

Hypothèse de

variances égales
69,116 ,000 -22,756 398 ,000 -96,116 4,224 -104,420 -87,813

Hypothèse de

variances inégales
-25,736 396,207 ,000 -96,116 3,735 -103,459 -88,774



االمتحانقلق في ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة34الملحق رقم (
وي .التالمیذ السنة الثالثة ثانلدى الذكور واإلناث من 

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur

standard

moyenne

enxieté
1 152 122,44 21,231 1,722

2 248 205,47 46,954 2,982

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl
Sig.

(bilatérale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type

Intervalle de confiance

95% de la différence

Inférieure Supérieure

enxiet

é

Hypothèse de

variances égales
114,263 ,000 -20,545 398 ,000 -83,031 4,041 -90,976 -75,086

Hypothèse de

variances inégales
-24,115 371,630 ,000 -83,031 3,443 -89,802 -76,260



السلوك العدوانيفي ) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة35الملحق رقم (
التالمیذ السنة الثالثة ثانوي .لدى الذكور واإلناث من 

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur

standard

moyenne

agrisivite
1 152 200,20 29,996 2,433

2 248 93,98 22,655 1,439

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test-t pour égalité des moyennes

F Sig. t ddl
Sig.

(bilatérale)

Différence

moyenne

Différence

écart-type

Intervalle de confiance

95% de la différence

Inférieure Supérieure

agrisi

vite

Hypothèse de

variances égales
,231 ,631 40,138 398 ,000 106,213 2,646 101,011 111,416

Hypothèse de

variances inégales
37,578 255,922 ,000 106,213 2,827 100,647 111,780



ملخص:
كل من الضغط النفسي وقلق االمتحان بالسلوك العدواني لدى تالمیذ عن العالقة بینالكشفإلىالدراسة الحالیةهدفت

الضغط النفسي وقلق االمتحان والسلوك العدواني بین الذكور واإلناث منفي، التعرف عن الفروقالسنة الثالثة ثانوي
والیة تیزي وزو.ثانویاتببعضتالمیذ السنة الثالثة المنتظمین

2016/ 2015الدراسي بالعامالمقیدینمن اإلناث)248و(من الذكور) 152(بواقعفرداً )400(الدراسةعینةبلغت
إلى النتائج التالیة:الدراسة الحالیة. توصلتالبسیطةالعینة العشوائیة الطبقیة بطریقةعشوائیاً اختیارهمتموالذین

السلوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.ودرجات الضغط النفسيعالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجاتوجود -
السلوك العدواني لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.ودرجات قلق االمتحانوجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجات-
في الضغط النفسي لصالح اإلناث.اإلناثومتوسط درجات الذكورت بین متوسط درجاوجود فروق دالة إحصائیاً -
في قلق االمتحان لصالح اإلناث.اإلناثومتوسط درجات الذكوربین متوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیاً -
.في السلوك العدواني لصالح الذكوراإلناثومتوسط درجات الذكوربین متوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیاً -

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي.- السلوك العدواني-قلق االمتحان- الضغط النفسيالمفتاحیة:الكلمات

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــ
Résumé :
Cette recherche s’intéresse à la corrélation qui peut exister entre le stress, l’anxiété face aux
examens et le comportement agressif de l’élève, aux différences entre garçons et filles
concernant le stress , l’anxiété face aux examens et le comportement agressif.
Un échantillon de 400 élèves de la 3ème année secondaire : 152 de sexe masculin et 248 de
sexe féminin de l’année scolaire 2015/2016 ont été choisis par la méthode d'échantillonnage
aléatoire stratifiée simple.
Les résultats de la présente étude font apparaitre :

- Une corrélation statistiquement significative et positive entre le stress et le comportement
agressif des élèves de la 3ème année secondaire.
- Une corrélation statistiquement significative et positive entre l’anxiété face aux examens et
le comportement agressif des élèves de la 3ème année secondaire.
- Des différences statistiquement significatives entre les garçons et les filles concernant le
stress en faveur des filles.
- Des différences statistiquement significatives entre les garçons et les filles concernant
l’anxiété face aux examens en faveur des filles.
- Des différences statistiquement significatives entre les garçons et les filles concernant
comportement agressif en faveur des garçons.
Mots-clés : Le stress- L’anxiété face aux examens –Le comportement agressif- Les élèves de
la 3ème année secondaire.
.


