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ملخص البحث:

يتناول البحث الضغوط النفس ــية التي تواجه طلبة الشــهادة الثانوية بمدينة صرمان د ارس ـ ــة ميدانية ،وذلك من خالل

التعرف على أهم الضغوط النفسـ ــية التي تواجه طلبة الش ـ ـ ــهادة الثانويـ ــة بمدارس صرمان ،ثم الكش ــف عن وجــود فروق من
عدمها بين متغيري (النوع ،التخصص العلمي) والضغوط النفسـ ــية التي تواجه طلبة الش ـ ـ ــهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان،
وتكونت عينــة البحث مــن(  )368طالب وطالبــة ،واتبعت المنه ــج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االسـ ــتبيان كأداة جمع
بيانات من عينة البحث.وأسـ ــفر البحث عن أن أهم الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشـهادة الثانويـة بمدينة صرمان كانت

نتيجة لضغوط أحـداث الحياة حيث احتلت المرتبة األولى بمتوسـط حسـابي( )17.7609ويليها ضغط االمتحانـات فقـد احتلت
المرتب ــة الثانيــة بمتوسـط حسـابي ( )17.6793بينما جاء ضغط الوالدين في المرتبة الثالثة بمتوس ـ ــط حس ـ ـ ــابي (،)17.5707
أخير ضغط المدرس ــة في المرتبة الرابعة بمتوســط حس ــابي ( .)17.1359كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
و ًا
إحصائية بين النوع والضغوط النفســية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدينة صرمان ولصالح أفراد العينة الذكور ،وكذلك
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التخصص العلمي والضغوط النفسـ ــية التي تواجه طلبـ ــة الشـهادة الثانوية بمدينة صرمان

ولصالح أفراد العينة الذين تخصصهم علمي.
الكلمات المفتاحية :الضغوط النفسـ ــية ،طلبة الش ـ ــهادة الثانوية ،ضغط المدرسـ ـ ــة ،ضغط االمتحان ،ضغط أحداث الحياة،
ضغط الوالدين.

Abstract:
This analytical study investigates the psychological pressures that face secondary school
students in Surman and to find out whether there are significant differences in these pressures
according to the variables of gender and scientific specialization. This study adopted the
descriptive analytical approach and the sample consisted of 368 students. The questionnaire
was used as a tool for data collection. The results revealed that life events represented the most
influential cause of the pressures as it ranked first with arithmetic mean (17.7609) and
’examinations pressures ranked second with an arithmetic mean (17.6793) whereas parents
pressures ranked third with an arithmetic mean (17.5707). The pressures result from school
ranked last with an arithmetic mean (17.1359). The results also revealed the existence of a
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81

نوري الهواري

المجلــــد 5
العدد )2021( 1

مــجــــلــــــة
جامعة صبراتة العلمية

significant correctional relationship between gender (male more than femal) and specialization
(scientific more than literary) with the psychological pressures faced by secondary school
students in Sourman.
Key Words: Psychological stress, High school students, School pressure, Exam stress, Life
event pressure, Parental pressure.

مقدمة البحث:

يتعرض األفراد فـي جميع مراحل حياتهم إلـى مواقف ضاغطة ومؤثرات شـ ــديدة مـن مصادر عديدة كالبيت

والعمل والمجتمع ،حتى أطلق البعض على ه ـذا العصـر عص ــر القلـق والضغوط النفســية ويعود ذلك إلـى

تعقد أســاليب الحياة والمواقف األسرية الضاغطة وبيئــة العمل ،وطبيعة الحياة االجتماعية ،فاألهداف
واألمنيات والتطلعات عالية ،ولكن اإلحباطات والعوائق كثيرة.

فـأحـداث الحيـاة اليومي ــة تحمل معها المواقف الضـاغطــة التـي يـدركها الفــرد فــي الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعمل

واألسـ ـ ـ ـرة وفي تعامالته مع الناس ،والمشكالت التي ال يجد لها حلوال مناسبة وايقاع الحياة المتسـ ـ ــارع

ومتطلبـاتـها ،وطـلبــة الش ـ ـ ـهـادة الـثانـويـة كـإحــدى الفئــات المهمـ ـة فــي المجتمع ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا بمنـأى ع ــن التعرض

للمواقف الضاغطة.

وتعتبر مـرحلـة التعليم الثانوي مرحلة هامة وفارقة في حياة الطلبة ،فمن خاللها يحدد الطالب مس ــار

حيـاته التي سـتبدأ بعدهـا ،كما توجهه نحو د ارســة تخصص معين وحتى االلتحاق بجامعـة معينـة ،إضافـة

إلــى تـوجيهـه نحو شــغل مهنـة معينـة ،فهي تؤثـر على اتجاهاته وتسـ ــهم فـي رس ـ ــم صورة مسـتقبله بصورة
كبيرة بما تتركه من آثار على مســتقبلهم دراسيا ومهنيا.

ويواجـه الطلبـة فـي مرحلة د ارسـتهم الثانوية ضغوطا نفسية مختلفة نتيجة للعديد من المتطلبات واألعبـاء

الملقــاة علـى عـاتـقهـم ،فهنـاك المتطلبـات التـي تتعلق باالسـ ـ ــتذكار والتحصيـل واالمتحـان ،وهنـاك متطـلبــات
ذات الطـابـع االقتص ــادي التـي تتـعـلـق بـالــرس ـ ـ ــوم ومصاريف الــدورات المنهجيـة الباهظة التكاليف.

فالد ارسـ ــة بالمرحلة الثانويـة تـتـطلب عـوامـل نفسـ ـ ــية وبـيـئـيــة واجتماعيـة مريحة ومناخ ـاً مناسـ ـ ــباً يقـوم علـى

التش ــجيع والتقبـل وتوفيـر الظـروف المناسـ ـ ــبة الخاليـة مـن الـتوتــر والضغـوط ،لـيـتـمكــن الطلبــة مـن الـتعـامـل

مـع المواد الد ارس ـ ـ ــية بكفــاءة وبقــدرات عقـليــة ومعرفيـة عـاليــة ،لخلــق الكـوادر البشـ ـ ـ ـريـة المدربة القادرة على

العمل في كافة المجاالت واالختصاصات المختلفة.

فـالضغـوط الـنفس ـ ــية لـهـا عـالقــة وثـيقــة بضعـف التـركيـز والـذاكـرة وتضـاؤل القــدرة علـى حــل المشكالت

واإلدراك الخاطئ للمواقف واألش ــخاص ،كما أنها تؤدي إلى االضطرابات االجتماعية مثل االنسحاب
االجتماعي والشك والعجز عن التوافق االجتماعي.
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فطلبة الش ــهادة الثانويـة لديهم معاناة ش ـ ـ ــديدة من الـضغوط النفسـ ــية التي تواجههم فـي حياتهم اليوميـة،

والتـي لهـا انعكاسـ ـ ــاتها الس ــلبية علـى حياتـهم ومس ــتقبلهم ،األمـر الـذي يس ــتدعي الـرعاي ـة الخاصة واالس ـ ــتثنائيـة
بهؤالء الطلبة ألنهم الصفـوة المختارة ألي مجتمع وبقـدر مـا يكون عليه من علم وخلق ،بقدر ما يؤدي ذلك

إلى تقدم المجتمع ،ألنهم عماد المجتمع وأداة التنمية والتجديد فـي الجوانب االقتصادية واالجتماعية والتربوية
والنفس ــية.

أولا– مشكلة البحث وتساؤلته

شــهد المجتمع الليبـي فـي الســنوات األخيرة تغيرات جـذرية على مسـ ــتوى النظام التربـوي ،حيث سـعت

و ازرة التربيـة والتعليـم إلـى تحس ــين نوعيـة التعليم ليواكب العصــر الحالــي ،الذي تميز بالتقدم العـلمـي

والتـكنـولـوجــي ،ومـا نجـم عنـه مــن ضغوطـات نفس ــية علــى طلبـة الشــهادة الثانويـة الــذي انعكـس ســلبا على

تصرفاتهم ود ارسـتهم ،والتي تشـمل المقررات الد ارسـية الكثيرة ونظام االمتحانات والـتقويم التـربوي الجديـد،

وطبيعـة العالقـات بين الطلبـة بعضهم بعضا مـن جهـة ،وبين معلميهـم والطــاقــم اإلداري مــن جهـة أخ ــرى،
وزيـادة المســؤوليـات األكـادـيـمـية واالجـتـمـاعيــة المـلقــاة علـ ــى عـاتـقهم سـ ـواء داخـل المدرس ــة أو خارجها.

كمـا أن اإلق ـبـال علــى االمـتحـان ــات والــتحـضـيــر لهـ ــا ـتـطـلـب بــذل الـكـث ـيـر مـ ــن الجهــد وتـوف ـيـر

اإلمكانـيـات الماديـة ،مـع الحـرص على المواظبـة فــي الـتـنـظـيـم والـتخـطـيط للم ـراجعــة طيلـة العـ ــام الد ارس ـ ــي،
ولكـل المـواد المقـررة ،والتــي فــي أغـلبـها تكـون مكثفــة ومطولة البرامج ،األمـر الـذي قـد يخلق عند الطالب

ضغطاً كبي اًر تتجلـى أهـم صفاتـه في القلق وكثرة الش ــكاوى الجسـ ـ ــمية وبخاصـة الصداع ،واإلحس ـ ـ ـ ــاس

باإلنهـاك مـع صعوبات فـي التركيـز ،واضطراب فـي النـوم ،والخ ـوف مـ ــن الفش ـ ــل فــي االمتحـان أو عــدم

الحصـول علـى معدل مـرتفـع يسـ ـ ــمح لهـم بـااللتحاق بـالتخصص المرغــوب فيــه أو عـدم الـتـوافــق الـمـدرســي،

خـاصــة إذا عرفـنـا أن هــذا االمـتـحان يـت ـ ازمـن وفـت ـرة المراهقـ ـ ــة عنــد الطـالـب ومــا يصاحبها من تغيرات

فيزيولوجية ونفس ـ ــية.

وفي هذا اإلطار فان مشكلة البحث تتمحور في محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 -1ما أهم الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان؟

 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري (النوع ،التخصص العلمي) والضغوط النفسية التي
تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان؟

ووفقا لهذه التساؤالت تمت صياغة موضوع بحثنا الحالي في-:

" الضغوط النفسـ ــية التي تواجــه طلبة الش ـ ــهادة الثانويــة " د ارسـ ــة ميدانية تحليلية من وجهة نظر طلبة الشهادة

الثانوية بمدينة صرمان.
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ثانيا– أهمية البحث

أ – من الناحية النظرية:

 -1طبيعـة الظاهـرة التـي يتصـدى لهـا البحـث ومـا ينجـم عنها من مشـكالت صحية ونفســية تؤثـر سلبا في
الفرد وأسرته والمجتمع عموماً ،وهذا يحتاج إلى تحديد أهم الضغوط النفسـ ــية التي تواجه طلبة الشـهادة
الثانوية ،وذلك لوضع اسـتراتيجيات لمواجهتها.

 -2أهمية الفئـة المســتهدفة بالبحث ،وهي فئة طلبة الشــهادة الثانوية ،حيث تفتقر هـذه الش ـ ـريحة إلـى الخبـرة

والتجربـة فـي مواجهة األحـداث الضاغطـة ،ممـا يجعل الحاجـة ماسـ ــة إلــى مثـل هـ ــذه الد ارس ـ ــات مــن أجـل

معرفـة اس ـ ــتراتيجيات التعامـل الناجحة مع الضغوط النفسـ ــية عند هــذه الفئــة ،ممـا يسـ ـ ـهـم فـي التخفيف مــن

االنـفـعــاالت غيـر التكيفـي ــة التــي يعانـون منهـا ،وتحس ـ ــين مسـ ـ ــتوى الصحـة النفسـ ــية والتكيف مع الحياة على

نحو عام.
ب – من الناحية التطبيقية:

 -1تحـديــد مصادر الضغـوط النفس ــية ل ــدى طلبــة الشـ ــهادة الثانويــة ،مـا يسـ ــهم فـي اقتـراح بعض الحلول
المالئمة للتخفيف من حدة هذه الضغوط عند هذه الفئة العمرية.

 -2معرفة أهـم اســتراتيجيات التعامل مع الضغوط النفس ــية لدى طلبة الشـ ــهادة الثانوية واالســتفادة مــن

نتائجها فــي إعــداد بـرامج إرشـ ـ ــاديـة تـهدف إلــى تـوجـيههـم وارش ـ ــاده ــم نحو أسـ ـ ــاليب التص ــدي للضغوط

النفس ــية التـي تتوافق مـع القـدرات الش ـ ــخصية أوالً ،ومعايير البيئة األسرية واالجتماعي ـة ثانياً ،وخصائص

المرحلة العمرية بعد ذلك.

ثالثا– أهداف البحث

 -1التعرف على أهم الضغوط النفســية التي تواجه طلبة الشـهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان.

 -2الكشــف عـن مـا إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائيـة بين متغيري (النوع ،التخصص العلمي)
والضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان.

رابع ا -حدود البحث ومجاله

ا -الحدود الموضوعية :تتمثل في دراسة الضغوط النفسـية التي تواجه طلبة الشــهادة الثانويـة بمدينة صرمان.
ب -الحدود البشرية :تتمثل في طلبة الشهادة الثانوية.

ج -الحدود المكانية :المدراس الثانوية بمدينة صرمان.

د -الحدود الزمانية :تمثلت الحدود الزمانية لهذه الدراسة خالل العام  2021-2020م
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خامسا– مفاهيم ومصطلحات البحث

 -1الضغط النفسي :هو شعور الطالب بالفشــل وقصور قد ارتـه وامكاناتـه في اســتيعاب مناهجه الدراسية
واستذكارها وشعوره بالنقص أمام التوقعات الوالدية خاصة بالنسبة لطلبة الثانوية(.)1

ويعرف إجرائيا :هو تلك الصعوبات والعقبات الماديـة والمعنويـة التي تواجه الطالب في بيئتــه االجتماعيـة
ُ
والمدرس ــية واألسرية والتـي تـقف عائقا أمـام تحقيق أهـدافــه ومتطلباتـه فيصبح فرداً غير قادر على تحمل
األعباء التي هي ترهق كاهله.

ويقصد به أيضا :الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس الضغوط النفسية المستخدم في البحث

الحالي.

وي ٍ
عرف ضغط المدرســـــة إجرائي ا :بمدى إحسـ ـ ــاس الطالب بالضيق مـن قلـة توافـر اإلمكانيـات الماديـة فـي
ُ
البناء المدرســ ــي وزيادة أع ــداد الطالب مــع ضيق الفصــول وقلــة التهويــة واإلضــاءة وكثـرة الصخب
والضوضاء ،وقلة المعامل والوس ــائل التعليمية.
ويعرف ضغط المتحان إجرائي ا :بأنه ش ــعور الطالب بالضيق والتهديد واالضطراب لما تس ـ ـ ــببه االمتحانات
ُ
مـن عــدم التنوع في أس ــاليبها ،وتركيزها على الحفظ والخوف مـن عمليات تصحيحها واإلحسـ ــاس بأنها
وس ـ ــيلة للتهديـد والـرهبـة حيث يتوقف المسـ ــتقبل على نتائجها ،مع اإلحسـ ــاس بالقلق من نظام المراقبة،

وتركيز االمتحانات على أنها هدف وغاية في حد ذاتها.
ويعرف ضغط أحداث الحياة إجرائيـــ ا :بأنها أعباء ترهق الطالب فـي مرحل ــة الشـ ـ ـ ـ ــهادة الثانوي ـ ـ ــة وتتجاوز
ُ
طاقة التحمل لديه.
ويعرف ضغط الوالدين إجرائيا :بأنـه الضغط الذي يش ـغل بالغالبية أوليـ ـ ـاء األمور للس ــعي لتفوق األبنـاء
ُ
الدراسـ ـ ـي ،األمـر الـذي يس ـتدعـي لجوؤهـم إل ـى اتباع سـ ـياسـ ـ ـة الضغط عليهـم مـن أجـل النجـاح وأداء واجباتهم

المدرس ـية اليومية.

 -2المرحلة الثانوية :هي المرحلة الد ارســية الالحقـة للمرحلـة اإلعـداديـة (المتوســطة) وتكون مدة الد ارس ــة

فيها ثـالث س ــنوات وهـي حسـب النظام األمـريكـي تكافئ الصفوف العاشــر والحادي عشـر والثاني عشـر وهي

المرحلة الســابقة للمرحلة الجامعية(.)2
وتُعرف إجرائيا :ه ــي المرحلــة التـي تعقب المرحلــة المتوسـ ــطة ،يسـ ــجل فـيهـا الطلبـ ــة أسـ ــماؤهم فــي
المس ـ ــتويات الثالث ،بفروعه العلمي واألدبي ،التـي تتراوح أعمارهـم مـا بين ( )15-17س ــنة لتنتهي بتتويج

شــهادة البكالوريا.
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سادس ا– أدبيات البحث
اإلطار النظري للبحث.

 –1ماهية الضغوط النفسية

هـي حالـة من اإلجهـاد الجسـ ـ ــمي والنفس ـ ـ ــي والمش ـ ــقة التي تلقى على الفـرد بمطالب أو أعباء وعليه أن

يتوافق معها وقد يكون الضغط قصي اًر أو طويل األمد إذا طال هذا الضغط فقد يستهلك الفرد موارده ويتعداها
ويؤدى إلى انهيار أداء الوظائف أو يؤدي إلى التفكك(.)3

كما أن الضغط يحدث عنـدما يتعرض الفـرد لعوائـق وصعوبـات تسـ ـ ــتلزم منـه مطالب تكيفيـة فوق احتماله
(.)4

وتنحصر مصادر الضغط في اإلحباط والصراع والضغوط النفس ــية واالجتماعية

وهــي األعبـاء واألحـداث

التـي تـؤثـر علـى نمط اس ــتجابات الكائــن الحــي وتخل توازنه وتنهك قدرته على التوافق مع الواقع(.)5

وهي الحالة التي يكون عليها الشخص استجابة لبعض الظروف سواء كانت خاصة به كعدم قدرتـه

علـى إش ــباع حـاجـات معينـة بـداخلـه أو أشـ ــياء تتعلق بالبيئــة الخارجيــة المحيطـة باإلنس ــان كالبيئة االجتماعية

أو عبارة عن استجابة جسم اإلنسان لحادث معين أو موقف معين ال تستطيع النفس البشرية تحملها قد
تكون استجابة نفسية أو بدنية(.)6

يشـ ـير مصطلح الضغوط النفس ـ ـية إلـى عـدم التوافق مع البيئة والذات ،ومحاولة التقليل مـن عدم

التوافق لتجنب التوتر االنفعالي المرافق من أجل المحافظة على اإلحساس بالذات(.)7

كما تشـ ـير الضغوط النفس ـ ـية إلى تغيرات داخلية أو خارجية من شـأنها أن تؤدي إلى اســتجابة س ـ ــالبـة
ومسـ ـ ـتمرة وتمثـل األحـداث الخـارجي ـة م ـن ظـروف عـمـل أو التـلـوث الـبـيـئي أو الس ـ ـ ـ ـ ـفر أو األحـداث الطارئ ــة

مثـل مشـ ـ ـ ـ ـكالت الط ـالق أو وفـ ـاة أحـ ـد أف ـراد العائـل ــة فـه ـذه الضغوط الـبـيـئـيـ ـ ـ ـة من الضغوط المهمة التي
تحتل في اآلونة األخيرة مكانها البارز فـي أعلـى قائمـة مـن مسـببات األمراض بشقيها العضوي والنفسـي،أما

األحداث الداخلية النفسـ ـ ـية أو التغيرات العضوية فتتمثل اإلصابة بالمرض أو األرق أو تغيرات هرمونية
زيادة أو نقصان عن المعدل الطبيعي(.)8

لـذلك تعد الضغوط النفس ـ ـ ـية حالـة يتعرض لها الناس جميعـاً لكنها تختلف مـن ش ـخص إل ــى آخر ولكنها

ال يتعرض لها الجميع بنفس الدرجة والخطورة ألن تأثير الضغط يختلف من فرد إلى آخر ،والختالف الناس

في طريقة إدراكهم لتلك الضغوط(.)9

وعموماً فمصطلح الضغوط يستخدم للداللة على نطاق واسع من حاالت اإلنسان الناشـئة كرد فعـل

لتأثيرات مختلفة القوة ،وتحدث الضغوط نتيجة العوامل الخارجيـة ،مثـل كثـرة المعلومات التي تؤدي إلـى

إجهاد انفعالـي ،وتظهر الضغوط نتيجـة التهديد والخطـر ،وتؤدي الضـغوط إلـى تغيرات فـي العمـليـات العـقليـة
وتحوالت انفعاليـة ،وبـنـيـة دافعـيـة متحولـة للنش ـ ـ ــاط ،وسـ ــلوك لفظـي وحـركي قاصر.
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يتضح من التعريفات السابقة أن هناك اتفاق عام من قبل الباحثين في اإلشـارة ألهم األسـباب التـي

تؤدي إلـى الضغوط والتي تكمـن فـي العوامل الخارجيـة المتمثلة فـي المواقف واألحداث التـي تواجه الفرد في
حياته اليومية ،وما ينجم عنها من أثار سلبية في سلوكيات الفرد وشخصيته.

وعلي ــه يمكن القول :إن الضغوط النفس ـ ـ ـ ــية هــي م ــا يـواجــه الـفـرد مــن مـواقـف وصعوبـات ومش ــكالت

تفوق قــد ارتــه ،والتـي تجعلـه عـاجـ اًز علـى إيجاد الحلول المناسـ ـ ــبة ،وهـذا مـا يشـ ــعره فــي األخير بحالـة مـن
اإلحباط وعـدم الراحة النفس ـ ــية والجسـ ــمية ،وتعـد عامال مؤثـ اًر قــد تكون ذاتيـة أو خارجية تجعل الفرد فـي

غير طبيعته المعتادة ينتج عنها شعور بالقلق والتوتر والضيق يؤدي إلى قيام الفرد بسلوكيات تكيفية مع هذا

المؤثر قد تكون سلوكيات إيجابية أو سلبية.
 - 2أنواع الضغوط النفسية

تعتبر كافـة الضغوط النفسـ ـ ـية من الظواهر اإلنس ــانية المعقدة ،التي تتجلى فـي كافة المجاالت البيولوجيـة

والنفس ـ ـية االجتماعية واالقتصادية والمهنيـة حيث أنها تكون متجس ـدة فـي الوس ـط الـذي يعيشـ ـون فيه وهي:

أ -ضغوط البيئة الطبيعية :ومـا تحتويـه مـن ضغوط الغالف الجوي ودرجـات الح اررة ،والكـوارث الكونية،
ضيق السكن وضعف اإلضاءة والتهوية والتبريد.

ب -ضغوط البيئة الجتماعية:وما تحتويه من ضغوط ومشــكالت أسـ ـرية ،والتفاوت الحضاري ،وكـثـرة
األبنــاء واإلق ـران ،وص ـراع األجـيـال ،واخـتـالف االتجاهـات والميول ،وقـلـة نصيب الـفـرد مـن الرفاهية

االجتماعية.

ج -الضغوط القتصادية :حـيـث توجـد ضغـوط البطـالــة وانخفاض اإلنتــاج ،وعـدم عدالـة توزيـع الناتج القومي،
والتفاوت الطبقي ،كذلك تأثير الحرمان والعوز المادي وقلة فرص العمل مما يزيد في حدة الضغوط.

د -الضغوط المهنيــة :والمتمثلـة فـي الشـ ـعور بالتوتر واإلجهاد ويـكون منش ـؤها مهنة الفرد ،وم ـا يقوم بـه مـن
عمل مثل عـدم التعامل مـع اآلخريـن فـي الـبـيـئـة المهنيـة ،الش ـقاق مـع الزمـالء ،وعـدم الرضا عن المركز

الوظيفي والمرتب والتميز غير المبرر.
ه -الضغوط المدرسـية :وتتمثل في الصعوبات التي تواجه الطالب في مختلف المراحل الدراسية مثل ضغط

المنـاهج واالمتحانات والعقوبـات والقـواعـد المدرس ـ ـ ـية الضاغطة أحياناً وضغط الزمـالء وازدحـام الفصـول
األخرى.

و -الضغوط النفســــية :ومنها مـا يكون أس ـ ـبابها إدمـان الفرد علـى المخدرات أو إصابتـه بجروح أو حادث،أو

تعرض الـفـرد إلـى بـتر أحـد األطـراف أو تشـ ـ ـوه مظهر الفـرد الخـارجـي ،أو التعرض لبعض األمراض
وااللتهابات ،أو التعب الجسـ ـدي.

ز -الضغوط العاطفيـة :وهي من األنواع الس ـائدة وأكثرها أهمية في تأثيرها على البش ـر ،والبعض يطلق

عليها اسـ ـم الضغـوط النفسـ ـية واالجتماعيـة ،كما أكـدت الدراس ـ ـ ـات أن الفش ـ ـل فـي العالق ـات العاطفية
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والتعرض للهجر والفشل في تحقيق اآلمال قد يؤدي إلى ضغوط شـ ــديدة على الفرد ،وأن المتزوجين أكثر

عرضه للضغوط بسبب كثرة األعباء الملقاة على عاتقهم(.)10

مما س ـ ـ ــبق يمكـن القول :إن هناك نوعيـن رئيس ـ ـ ـيـيـن للضغوط همـا الضغط اإليجابـي ويعـد كـدافـع

إلنجاز هـدف محـدد مثل الضغط الذي يس ـ ــبق االمتحانـات ،فهذا الضغط يـدفـع الـفـرد إلــى تكثيف الجهود
ليبلغ هدفه وهو النجاح ،والضغط الســلبي ،وفي هذا النوع يشـعر اإلنسـان باسـتنفاذ طاقته النفســية لمواجهة

تحديات الحياة ،وأصبحت هذه الضغوط تعوق قدراته وامكاناته الجس ــمية والنفس ــية وبالتالــي فإن الضغط هو

الســبب المباشــر للصحة الســقيمة فـي المجتمع الحديث وهـو عامل مس ــاعد على إحداث حاالت ثانوية نسـبياً
مثل االضطرابات الهضمية والجلدية ،كما يمكن أن يمثل الضغط دو اًر مهماً في األسـ ــباب الرئيسـ ــية للموت

كالسـ ــرطان واألمراض القلبية إلى غير ذلك.
 -3خصائص الضغوط

لكل ظاهرة خصائص تميزها عن غيرها من الظواهر وتحدد هويتها ومنها:

أ -المادية :فالضغوط النفس ـ ـ ــية تأتي مـن تفاعالت عناصـر حياتيــة ،فنشـ ـ ــأتها تكون مـن مثيرات تكمن في
طبيعة بنية النظام االجتماعي والســياسي واالقتصادي ،كما أنها تنشــأ من مثيرات حيوية وبيولوجية ونفســية،

يمكن إدارتها وتحديدها ،ومن خالل المعرفة الحسـ ـ ـ ــية واس ـ ـ ــتنباطها والشـ ـ ـ ــعور بوطأتها وتجسدها الواقعية.

ب -النتشــــار والعمومية :بالرغم مـن وجـود فروق بين األفـراد فــي كونهم يقعون تحت طائلـ ــة الضغوط
النفس ـ ــية ،فإن هناك أفراد مؤهلين دون غيرهم ،وهذا التأهيل فــي طبيعة تكوينهم الجيني واستعداداتهم النفسية،

وهنا ال فرق بين فرد وآخر حيث تتحقق صفة العمومية ،كما أن التأثيرات الناتجة عن الضغوط مختلفة على

جميع النواحي العصبية والفسيولوجية

ج -تنوع النشــــأة :تنشــأ الضغوط من مثيرات س ــارة ومؤلمة ،فلقد ثبت أن الحوادث المرغوبة وغير المرغوبة

تؤدي إلى تغير في الحياة وتتطلب إعـادة التوافق الثابت ،وأن الخبرات الس ـ ـ ــارة تس ــبب ضغوطاً ولكنها قليلة

القدر إذا ما قورنت بالضغوط الناتجة عن الخبرات غير السارة.

د -ايجابية الدوافع :تتسم الضغوط النفسية إلى حد ما بإيجابية الدوافع في بعض الظروف الحياتية ،حيث
إن الفـرد يتحرك تحت تأثيـر الضغوط التــي يتعرض لها ،وتكون شـ ـ ـ ـ ــخصيته اشـ ـ ـ ــتقاقاً مـن هــذه الضغوط،

ومـن محاولتـه التغلب عليها بقد ارتــه واسـ ـ ــتعداداته العقلية ،أي أن الضغوط عند قدر معين الزمة ،وضرورية
لتنشيط الدوافع والحاجات ،وزيادة التفاعالت مع البيئة المحيطة ،وتحقيق الهدف واشباع الحاجات.

ه -الضغوط مؤشـــر للتكيف :حيث تمكن الضغوط مـن تش ــكيل تفاعالت سـ ــلوكية ،يظهر فيها الفرد متكيف
أو يعاني من سوء التكيف ،فإذا تضمنت المواقف الضاغطة مطالب في حدود قدرة الشــخص ،واسـ ــتطاع
تحقيقها يحدث التكيف ،أما إذا تضمنت هذه الضغوط مطالب فوق الطاقة واالحتمال فان ذلك يؤدي إلى

سوء التكيف واالضطراب.
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و -الضغوط ذات طبيعة وظيفية :تعتبر الضغوط من جانب وظيفي أمــا يكون علي ـ ــه البنـ ـ ــاء االجتماعــي

مـن تفكك أو تكامــل ،فتحـدث الضغـوط لفشـ ـ ـ ــل ه ــذا البنـ ــاء االجتماعـ ــي فــي القيــام بوظائفــه وعجزه وتصوره
فــي وس ـ ــائل الضبط االجتماعــي ،كما ينتـج اإلحس ـ ـ ــاس بالضغـوط كجانب وظيفي لعدم تكامل الشـ ــخصية

واختالف الدفعات واآلليات النفسية والفســيولوجية لدى الفرد وعدم كفاية قدراته واستعداداته في تحمل

الضغوط.

ز -الضغوط ذات طبيعة ديناميكية :الضغوط ليسـ ــت اسـ ـ ــتق اررية فهي مجموعة من التأثيرات المرتبطة ،فهي
عند حد معين قوة نحو غاية وهدف محدد ،كما أنها تتأثر بعدة عوامل مثل درجة الوعي الذاتي لألفراد

ومس ـ ــت واهم االقتصادي والطبقة التي ينتمـون إليهــا ،وكـذلك الثقافــة ،وتسـ ـ ـ ــهم الضغوط في تشـ ـ ـ ــكيل جوانب
كثي ـرة من شـ ـ ــخصية الفرد وتش ـ ـ ــكيل مها ارتــه وخب ارتــه االجتماعيــة وتصقل قد ارتــه واستعداداته وتجعل منــه

كائناً اجتماعــياً قاد ار على التكيف والتوافق النفس ــي واالجتماعي( .) 11
 -4مراحل الضغوط

إن الفرد عندما يتعرض لمصدر مثير للضغط يمر بثالث مراحل وهي:

أ -مرحلـــة اإلنذار :تبدأ هــذه المرحلــة حينما يواج ــه الفــرد ضغوطـ ـاً بفعل مثير خارجـي ،وفيها يتم تحرك
وسـ ــائل الدفاع الجسـ ــمية بغرض دفاعه عن نفس ــه ،حيث تنش ــط أجهزة الجسـم لزيادة قوتها ومناعتهــا ،وفي

هذه المرحلــة يفرز الجس ـ ــم األدرينالين حيث تزداد دقـات القلب ويرتفع مسـتوى ضغط الدم ،ويصبح التعرق

أسرع ويحول الدم من األعضاء الداخلية باتجاه العضالت الخارجية .ومن المهم مالحظة بأن الجســد ال

يمكن له االستمرار طويالً في هذه الحالة المتحضرة مما يدعوا الى االنتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل

متالزمة التكيف العام.

ب -مرحلـة المقاومـة :وفيــه يتأقلــم الفـرد مـع الضغوط ،مع مالحظة أن مدة هذه المرحلة تعتمد على درجة

ش ــدة الضغوط وقدرة الفرد علـى التكيف ،ولكـن اس ــتمرار الضغوط فـي هـذه المرحلــة تؤدي إلى إحـداث

تغي ـرات انفعالي ــة وفس ـ ــيولـوجيــة ،ممـا يضعف قـدرة الفـرد على مقاومــة الضغوط خاصة إذا استمرت هذه

الضغوط في تأثيراتها.

ج -مرحلـة اإلنهاك :وهـي دخول الفـرد فـي مرحلة اإلعياء بسبب استمرار الضغوط وعدم قدرته على
المقاومة ،األمر الذي يؤدي إلى اختالالت فسيولوجية واضطرابات نفسية.

وبهذا يرى الباحث أن العلمــاء اهتموا بالضغوط النفس ــية فـي مرحلة مبكرة لما لها مـن تأثير سلبي على حياة

األفراد ،وقد كان اهت مام العلماء بتفسير الضغوط النفسية من جانبين هما الجانب العضوي والتغيرات
الفســيولوجية على الفرد نتيجة للضغط النفســي الذي تســببه الضغوط النفســية مثل القلق واالكتئاب وغيرها

(.)12
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 -5نظريات تفسـير الضغوط

هناك العديد من النظريات التي اش ــتملت على تفسـ ــيرات متنوعة للضغوط ،وهي تفسـ ـ ـ ــيرات تختلف مـن

نظريـة ألخرى نظ اًر الختالف هذه النظريات فيما بينها من حيث المس ــلمات األساسية والتصورات الخاصة

في دراسة الضغوط وتفسـيرها ،وذلك ما يتضح في معظم ه ــذه النظريـات :مثل نظريـة س ـ ـ ــيلي"" Selye

ونظرية الزاروس "  " Lazarusونظري ــة موري "  ." Morrayحيث اتخـذت كـل نظري ــة مـن هـذه النظريات

الثالث عند تفس ــيرها للضغوط اتجاهاً ممي اًز يمكن التعرف عليه وتوضيحه من خالل عرض النظريات الثالث
على النحو التالي:

أ -نظرية ( ســـيلي  ) Selyeللضغوط :يعتبر س ــيلي من الرواد المبكرين الذين فسـ ــروا كيفية حدوث

الضغوط ،وذلك عندما وضح مفهوم زملـة أعراض التكيف العام حيث يرى أن الضغوط تتضح من خالل

اســتجابة الفرد الفســيولوجيـة ألي مطلب أو حـدث .وهي اسـ ــتجابة غير نوعيـ ــة يعبر عنها " زملة " أعراض
مـن أجـل حدوث تكيف مع متطلبات البيئـة الســارة ،وكذلك يرى سيلي أن أعراض هذه االســتجابة الفسـ ــيولوجية

للفرد تكون بغرض الدفاع عـن الـذات والمحافظــة ع ــن الحي ــاة ،وأنها تنتـج عـن حش ــد الفـرد لطاقاتــه من أجل

مواجهة العوامل الضاغطة التي يتعرض لها(.)13
ب -نظرية ( موري  ) Morrayللضغوط :يرى موري في تناوله لمفهوم الضغوط من خالل هذه النظريـة
أن هـذا المفهوم يمثل المحددات المؤثـرة أو الجوهريـة للسـلوك في البيئة ،وأن الضغط في أبس ــط معانيه يمثل
صفـة أو خاصيـة لموضوع بيئـي تيس ــر أو تعيق جهـود الفـرد للوصول إلـى هدف معين ،كما أن الضغوط

ترتبط بالموضوعـات البيئيـ ــة التـي لهـا دالالت مباش ـ ـ ـ ـرة تتعلق بمحاوالت الفرد إلشـ ــباع متطلبات حاجته،

ويميز موري في هذا الصدد بين نوعين من الضغوط ،حيث يشير إلى ضغوط بيتا  Beta stressباعتبارها
تمثل داللة الموضوعات البيئية كما يدركها الفـرد ويفس ـ ـ ــرها ،وكــذلك يش ـ ـ ــير سيل ــى ضغـوط آلفــا Alpha

 stressباعتبارهــا تمثـل خصائص الموضوعات البيئية كما توجد في الواقع.

ويوضح موري أن سلوك الفرد غالباً ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضغوط بيتا ،ولكنه من المهم برغم ذلك

اكتش ـ ــاف المواقف التي تتس ـ ــع فيها الش ــقة بين ضغوط بيتا التي يســتجيب لها الفــرد ،وبين ضغوط ألفا

الموجودة بالفعل(.)14

ج -نظرية لزاروس وآخرون  Lazarus.et.atللضغوط :يعتبر الزاروس أحـد رواد النظريــة المعرفية

الذين يؤكـدون علـى دور العمليات العقليــة المعرفيــة في فهـم ظاهـرة الضغوط ،وذلك مـن خالل التركيز في
تفسير هذه الظاهرة على طريقة إدراك الفرد وتقييمه المعرفي لألحداث والمواقف الضاغطة التي يتعرض لهـا
باإلضافـة لكيفيــة مواجهته لهذه الضغوط والتفاعل معها ،حيث يرى الزاروس وزمالؤه أن الضغط هي العالقة

بين الش ـخص والبيئــة بما تشمله من أحداث ومواقف تم تقييمها من جانبــه الش ــخصي على أنها مرهقـة أو
تفوق موارده وتعرض حياتـه للخطر ،وهو تقييم يــستخدم فيـه مجموعة من العمليات العقليــة المعرفيــة مثل
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اإلدراك والتفكير والتذكـر ،حيث ال تؤثر هذه العمليات المعرفية فقط في كيفية تقييم الفرد للضغط ولكن تؤثر

أيضاً في كيفية مواجهة الفرد لهذا الضغط(.)15

وباس ــتعراض النظريات السـابقة في تفسير الضغوط يمكن القول إن هذه النظريات تعبر عن مجموعة

مـن اآلراء المتباينــة التـي تمثل كـل منها توجه ـاً مختلفاً في تفسـ ــير الضغوط ،حيث يرى "س ـ ــيلي" في نظريت ــه
أن الضغوط تظهر مـن خـالل اســتجابة الفرد الفسيولوجية الصادرة عنه لمواجهة ما يتعرض لـه من عوامل
ضاغطة وهو ما يالحظ منه التركيز في نظرية " سـيلي" على االس ــتجابة الفردية عند تفسـ ــير الضغوط

وذلك بعكــس نظرية " موري " التي يالحظ منهــا التركيز على المثير البيئ ــي حيث يرى " موري " في نظريتــه

أن الضغوط هي صفة أو خاصيـة لموضوع بيئي ،بينمــا يالحظ أن التركيـز في نظري ــة "الزاروس وزمالئـ ـ ــه"

عنــد تفس ـ ـ ــير الضغوط يكون على العالقة التفاعلية بين الفرد وبيئتـ ــه وليـس الجانب الفردي أو البيئـ ــي فقط
كمـا ه ــو الحال في النظريتين الس ــابقتين ،حيث يرى " الزاروس وزمالؤه " أن الضغوط تنشـ ـ ــأ من خالل

العالقة القائمة بين الشـ ــخص وبيئته وذلك وفقاً لطريقة أدراك الفرد وتقييمه لبيئت ــه وتفاعلــه مع ما بها من
عوامل ضاغطة.

 -6مصادر الضغط النفسي

ال تخلو حياة اإلنس ــان من صعوبات ماديـة ومعنويـة خفيفة ،وعنيفة تعوق سـ ـير دوافعه نحو أهدافها

فعجز اإلنس ـ ــان عـن اجـتـيـاز العقبـة بطريقـة س ـ ـريعة مرضي ـة ،فالطريق الطبيع ـي إلزالته ــا أو التغلب عليها

هو أن يضاعف مجهوده وأن يكرر محاوالتـ ـه إلزالتها م ـن طريق ـه ،ك ـأن يحـاول االلتفاف حول العقبة ،أو

استبدال الهدف المعوق بآخر ،أو تأجيل إرضاء الدافع.

وبالتالي فإن األزمات تنشـأ من إحبـاط وصـول الـدافع أو أكـثر مـن الـدوافـع القويـة وهـذا إحباط ينشـ ـأ مـن

عقبات ماديـة أو اجتماعيـة أو ش ـخصية نتيجة للصراع بين الدوافـع ،ولقـد ظهـرت العـديـد مـن الدراس ـ ـ ـات

مثل( د ارســة السـ ــيد هاله ) 1998 ،و( د ارس ــة صليحة س ــاعي وفاء فكايـري )2018 ،و( د ارسـ ـ ــة فتحية بن
وي ــس ) 2018 ،و( د ارسـ ـ ــة فائ ـزة غـازي العبــد اهلل )2014 ،و( د ارس ــة نبيلـة أحمد أبو الحبيب)2010 ،
و( د ارس ـ ــة بولدنوفا وسـ ــترانس ــكا ) 2005 ،و( د ارس ــة ريتز )2002 ،التـي أوضحـت أن المصـادر الـضـاغطـة

الـيوميـة المـصاحبـة لـبعض األعـراض لـدى المراهقين أهم وأش ـمل من أحداث الحياة المهمة لديهم.
ويمكن تحديد سبــعة مصادر رئـيـســة للضغوط ســتة منها خارجية ومصدر واحد فقط داخلي:

أ -العوامل الخارجية وتتضمن( :ضغوط تأتي من العمل ،ضغوط تأتي من تنظيمات الدور ،ضغوط
تأتـي مـن التنظيمات البيئيــة ،العالقـات الداخليـة للتنظيمات البيئيــة ،ضغوط تنش ـ ــأ مـن المصدر

والتنظيمات العليا).
ب -أما المصدر الداخلي :هي الضغوط التي تنشـ ـ ـأ من المكونات الشـ ـخصية للفرد(.)16
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فمصادر الضغوط تتمثل في نقص التأثير األسري أو الضياع األسري ،واألخطــار والكوارث والنبذ وعدم

االهتم ـام ،والتنافس أو العدوان والس ـ ـ ـيطرة والقس ـ ـ ـ ـر والمنع ،والخداع ،وضعف تقدير الذات(.)17
كما أن هناك من قسم الضغوط على النحو التالــي:

-1الضغوط النفســــية اإليجابيـــة :وه ـي الضـغـوط التي يس ـعى إليها الـفـرد للبحث عـن النواحـي الجـيـدة

والمفـيـدة التـي تكـون بمثابـة الـدافـع أو الحافـز نحو العمـل واإلنجاز ،فـالضـغـط النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اإليجابـي ال يعتبر

س ـيئاً خصوصـاً إذا تعاملنا مع ـه بطريقة إيجابية ،كما يســاعد علـى رفع الـقـدرة اإلنتاجيـة واإلبداعيـة ،الحيويـة،
التفاؤل ،النظـرة اإليجابيـة لألمـور ،مقاومـة األمراض ،التحمل اليقظة الفكرية ،العالقات الشــخصية الجيدة.

-2الضغوط النفسية الســلبيــة :وه ـ ـي عبارة ع ـن األح ــداث التي تؤدي بدورها إلــى الشـ ـ ـ ـ ـعور بالتعاس ـ ـ ـ ـ ـ ـة
واإلحباط وعدم الس ـرور ،أي عدم االتزان النفسـ ـي.

إن كالً مـن الضغوط الـنـفـس ـ ـية اإليجابيــة منها أو الس ــلبية تشـ ـ ـعر الفرد بالتوتر ،ولكن م ـع اختالف

تأثير الموقف على الفـرد بحيث يتوقف ذلك على أسـ ـ ــلوب الفرد في تعاملـ ـه مـ ـع المواقف واألحداث المس ـ ــببة

ركـه و تـقـيـيـمـه للضغط علـى أنـه حس ـ ـ ـن أو سـ ـ ـيء ومزعج(.)18
للضغط النفسـ ـ ـي ومـدى إد ا

يتضح مما ســبق :أن مصادر الضغوط كثيرة ومتنوعة تشمل كل مجاالت الحياة وأحداثها ،وهي ظاهرة

إنس ــانية معقدة تتجلى في مضامين بيولوجية ونفسية واقتصاديـة واجتماعيــة ،فالوقائع الحياتية على اختالفها

تكتس ـ ــب معناها فــي إدراك الفرد لنواتجها؛ ألنهـا تحدث علـى مس ـ ــتوى ذات الفرد ،فاألحداث الطبيعية

واالجتماعية ال تمثل ضغوطاً في ذاتها ،وانما تصبح ضغوطاً عندمــا تمنع الـفـرد مـن تحقيق هـدف يس ـ ـ ــعى

إلـى تحـقـيـقـه أو يحاول أن يمثلــه ،وتكـون الضغوط هن ــا هــي الش ــعور بالوطأة واالنضغاط الناتج مـن وجـود

مواضيع بيئية تمنع الفرد من تحقيق أهدافه ،ويكون معناهــا أيضـ ـاً المطالب التـي تـفـوق أو تـتجاوز قــدرة
الشـ ـ ــخص علـى تحملها أو مـواجهتهـا ،فهـذه الضغوط ال تنشــأ مـن بنية المجتمع والوظيفة التي تؤديها هذه

البنية وال تكون نشـ ــأتها من عوامل مجتمعية أو ثقافية وحضارية وسياسية واقتصادية ومهنية فقط ،وانما
تنش ــأ أيضاً من عوامل فردية ذاتية ،وتكون إما جسمية أو نفسية أو عقلية.
 -7اآلثار المترتبة على الضغوط النفسية

تش ـ ــير الد ارس ــات النفس ــية والطبيــة المختلفــة إلـى أن للضغوط النفسـ ــية آثار متعددة ويمكن حصرها

فيما يلي:
أ-اآلثار الجســـــمية ( الفيزيولوجيـــة) :وتس ــمى اضطرابات الجهاز الهضمــي وتش ــمل اآلثار الجسـ ــمية
للضغوط وارتفاع ضغط الدم وازدياد معدل ضربات القلب وزيادة معدل الكولسترول في الدم وربما يكون

المرض األكثر خطورة واألكثر ارتباط بالضغوط هو مرض الشريان التاجي ،كما ارتبطت العـديـد من
المشـ ــكالت الصحيــة بالضغوط مثـل القــرح ـ ــة المعدي ــة وآالم الظهر واضطرابات المعدة واألمعاء واضطرابات

النوم(.)19
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ب-اآلثار النفســـية :وتش ــمل اضطرابات إدراك ،وعدم وضوح مفهوم الذات لديه ،وضعف في الذاكرة،

وانخفاض الميل إلــى العمل ،والحســاس ــية واألرق والشعور بالقلق والعدوانية والالمباالة والملل واالكتئاب

واإلحباط وعدم تقدير الذات والشعور بالوحدة(.)20

ج-اآلثار الجتماعيــة :تؤثر الضغوط على الجوانب االجتماعية للفرد كالعالقات في المنزل والعمل وفي

المجتمع بصفة عامـ ــة ،ويبدو ذلك واضحاً فــي الصراعات والخالفات الزوجيـة وتوتر في العالقات

االجتماعي ــة مــع الزم ــالء واألصدقاء مما يودي إلى العزوف واالنسـ ـ ــحاب من الحياة االجتماعية والشعور

بالوحدة النفسية.

د-اآلثار المعرفيــة :مثل تؤثـر الضغوط علـى البناء المعرفي للفـرد ومـن ثـم ف ــإن العديـد من الوظائف العقلية

تصبح غير فعالة وتظهر هــذه اآلثار على ش ــكل نقص االنتباه وصعوبة التركيز وضعف قوة المالحظة
وتدهور الذاكرة وعدم القدرة على اتخاذ الق اررات والتقييم العرفي الصحيح للمواقف وضعف القدرة على حل

المشكالت(.)21

والجدير بالذكر أن هذه اآلثار ال تظهر جملة بشكل واضح ،كما أن ظهورها يختلف من شخص آلخر،

ومما ال شـ ــك فيه أن اس ــتمرار تعرض الفرد لفترة طويلة للضغوط مع تكرار حدوثها قد يتسبب في تعرض
الطالب إلى االحتراق النفسي.
 –8العوامل واألســباب المؤدية إلى الضغوط النفســـية
 –1العوامل المؤدية إلى الضغوط النفســــية:

يختلف إحسـ ــاس األفراد بالضغوط فما هو مثير للفرد قد يكون عادياً ألخر ويرجع الس ــبب إلى عـدة

عوامل حسـ ــب اختالف مصادر الضغوط والس ـ ــمات الشخصية والخبرات الســابقة وقـد صنفت العوامل المؤدية
إلى اإلحســاس بالضغوط إلـى:

أ -عوامل مهيئـة :وتشـ ـ ــمل االسـ ـ ــتعدادات الذاتية للفرد متمثلة في االضطرابات العضوية والخلل البيولوجي
واالنفعالي والحس ــاسـ ــية المفرطة وسـ ــرعة القلق واإلحباط والصراع.

ب -عـوامـل معجلــة :وـتتمثل فــي ظروف الـبـيـئـ ــة المحف ـزة لظهور التوتـر النفس ـ ـ ــي لـدى الـفـرد مــن خالل
تـفـاعلـه معها بما يحمل من تكوين نفس ــي واسـ ــتعداد (.)22

 –2األسباب المؤدية إلى الضغوط النفسية:

أ -األســباب البيئـة المادية :تعتبر عوامل البيئة بما تحويه من تغيرات طبيعية أو بفعل اإلنس ـ ــان لهـا الـدور

المباش ـ ـ ــر في التأثير علـى قـدرة الـفـرد فــي تحمل هــذه الـتغـيـرات فـالكـوارث والفيضانـات والحروب واإلشــعاعـات
إضافة إلى التغيرات الجوية المختلفة التي تهدد الوجود اإلنســاني.
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ب -األســـــباب الجتماعية :إن الضغوط تتكـون للتعارض مـا بين حاجـات ومتطلبات الفرد والقيود والضوابط

االجتماعيـة وقـد تصل أحيانـا رغبـة الـفـرد لحاجة ضروريـة إلـى الشـ ــعور الـدائـم بحال ــة مـن الضغط ويتأثر

الفرد من التغيرات االجتماعية المختلفة من مكان آلخر.

ج -األســـــباب النفســية :ه ــي مجموعــة العوامــل التــي تعود إلـى البنـاء النفســي عـند األش ــخاص أي مـا

تتصف به ش ــخصيـتـهم مــن مـالمـح عـندمـا يكـون الش ـ ــخص عصـبـي ـاً أو انفعالي ـاً أو عملي ـاً نشـ ــيطاً أو

حس ــاسـ ـ ـاً أو انطوائي أو منفتحا على اآلخرين(.)23

من خالل ما تم عرضه يتضح :أن الضغوط النفس ـ ـ ــية جاءت نتيجـة عـدة عـوامل أســهمت معظمها في

خلق نوع مـن التوتر والقلق للطلبة داخل المدرسـ ــة أو خارجها ذلك أن المشـ ــاكل التـي يعيشـ ــها الطالـب فـي

المحيط المتواجـد فيــه مـن س ـ ــوء األوضـاع االجتماعيـة واالقتصاديـة واألمنيــة واألسرية شـ ــكلت كلها ضغوطاً

يتعرض لها الطالب نفس ـ ــياً وفكريـاً وجس ـ ــميا.

الدراسات السابقة:

دراسة السيد هاله بعنوان" :التوافق األسري والمدرسي لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية

" 1998م ( .)24تهدف الدراسة إلى تحديد مستوى التكيف األسري والمدرســي لدى الطلبة الموهوبين في
المرحلة الثانوية في مصر ،وذلك باسـ ـ ــتخدام محكات متعددة متمثلة في مقياس  SRBCSSوهي التعلم
والدافعية واالبتكار والقيادة ،وقد أوضحت نتائج الد ارس ــة وجود مستويات متوسطة من التكيف المدرسي لدى

طلبة المرحلة الثانوية في مصر ،وقد توصلت الد ارس ـ ــة إلى نتيجة رئيسه مفادها أن الطلبة الموهوبين لديهم
قدرة عالية على التكيف األسري والتكيف المدرس ــي أكثر من أقرانهم من الطلبة اآلخرين.

دراســة صليحة ســاعي وفاطمة فكايري ،بعنوان" :فعالية برنامج إرشــادي جماعـي فــي التخفيف من

الضغوط النفســية لدى الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا"2018 ،م( .)25هدفت الد ارســة إلـى تقصي

فاعليـة برنامج إرشــادي جماعـي مقترح فـي التخفيف من الضغوط النفسـ ـ ــية ل ــدى الطلبـة المرش ــحين لش ــهادة

البكالوريـا ،وتكونت عينة الد ارس ــة مـن ( )14طالبـاً مــن المرحلـة الثانويـة ،تراوحت أعمارهم مـا بين

( )17-15س ـ ـ ــنة ،تـم تطبيق البرنامج على العينة ككل باس ــتخدام المنهج التجريبي والوصفي التحليلي،

واستخدما االستبيان كأداة جمع البيانات من عينة الد ارس ـ ــة.وأس ــفرت الد ارســة عن النتائج التاليــة :يوجد

مس ـتوى متوســط للضغط النفس ــي لدى الطلبة المقبلين على ش ــهادة البكالوريا .توجد فروق ذات داللة إحصائية
في مســتوى الضغوط النفسية بين الجنسين من الطلبة المقبلين على ش ــهادة البكالوريا لصالح اإلناث.
دراسة فتيحة بن ويس ،بعنوان" :الضغوط النفســية المدرسية لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي

المقبلين على امتحان البكالوريا" ،جامعة الطاهر موالي سعيدة2018 ،م( .)26هدفت الد ارسـ ــة إلى التعرف

على مســتوى الضغوط النفس ــية المدرس ــية لـدى تالميذ الثانويـة الطور الثالث ثانوي من حيث متغيرات الجنس

والتخصص واإلقامة ،وتكونت عينة الد ارســة من ( )120طالــب وطالبــة مـن ثانويـة البش ـ ــير اإلبراهيمي بالول
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س ـ ــعيدة ،واتبع ت المنهج الوصفــي التحليلي ،واســتخدمت االس ــتبيان كأداة جمع البيانات من عينة الد ارسـ ــة.
وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :أن مس ـ ــتوى الضغوط النفسـ ـ ــية المدرسـ ـ ـ ــية لـدى تالميــذ الثانوية الطور

الثالث الثانـوي جاءت مرتفعة .ال توجــد فروق ذات داللــة إحصائيــة بين متغيـرات (الجنــس ،التخصص،
اإلقامـة) في مســتوى الضغوط النفســية المدرس ــية.
دراســـة فايزة غازي العبد اهلل ،بعنوان" :استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتها بأساليب

المعاملة الوالدية عند اليافعين في مدارس مدينة دمشق الثانوية"2014 ،م( .)27هـدفت الـد ارس ــة إلــى كش ـ ــف

طبيعة العالقــة بين اس ــتراتيجيات التعامل مع الضغوط النفس ــية وأساليب المعاملة الوالدية لدى فئة اليافعين
بمدارس مدينة دمشق الثانوية الرسمية ،وكذلك التعرف علــى داللـة الفروق فـي اسـ ـ ــتراتيجيات التعامـل مـع

الضغوط النفس ـ ـ ــية وفـقـا لمـتـغـيـري (الجنـ ــس ،التخصص الد ارســي) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )635طالب

وطالبة ،واتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،واســتخدمت االســتبيان كأداة جمع البيانات من عينة

الد ارسـ ــة.وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :أن أكـثر مصـادر الضغوط السـ ـ ــائدة لــدى اليافعين مـن وجهـة

نظر أفراد العينــة هــي الضغوط األسرية ،ثم الضغوط الشــخصية والضغوط االجتماعية والدراسية والصحية.

وجود فروق ذات داللـة إحصائيــة فـي اسـ ــتراتيجيات التعامل مع الضغوط النفس ــية وفقـا لمتغير الجنس

ولصالح الذكور .وجود فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وفقا
للتخصص الدراسي ولصالح التخصص العلمي.
دراسة نبيلة أحمد أبو حبيب ،بعنوان" :الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجهتها وعالقتها بالتحصيل

الدراسي لدى أبناء الشهداء في محافظات غزة "2010 ،م( .)28هدفت الد ارسـ ــة إلـى التعرف على اســتراتيجيات
مواجهة الضغوط النفس ــية األكثر شــيوعاً لدى أبناء الش ــهداء من الطالب والطالبات المرحلة الثانوية في

محافظات غزة ،والى مدى اختالف كل من الضغوط النفس ــية ،واس ــتراتيجيات مواجهتها ،والتحصيل الد ارســي
باختالف بعض المتغيرات االجتماعيــة والـديموغـرافيــة ،وتكونت عينة الـد ارسـ ـ ــة من ( )632طالب وطالبـة،

واتبعت المنهـج الوصفي التحليلي ،واســتخدمت االسـتبيان كأداة جمع البيانات من عينة الد ارس ــة .وأسفرت

الدراسة عن النتائج التالية :أن مسـتوى الضغوط النفسـية جاءت مرتفعة لدى أبناء الشـهداء .وجود فـروق
ذات داللـة إحصائيــة فـي مس ــتوى الضغوط النفســية وفقا لمتغير النوع ولصالـح الذكور.
دراســـــــة ريتز (  ) Raetz and Teresa,2002عن الضغوط ووس ـ ــائل التكيف معها وعالقتها

بجنس الفرد أجراها على عينة من طلبة السـ ــنة األولى بجامعة جورجيا األمريكيـة بلغ عددهم ( )209من

الطلبة والطالبات وطبق عليهم مقياس استراتيجيات لتكيف الضغوط النفسية ،وأشـ ــارت النتائج إلى عدم وجود
فروق بين الجنس ـ ــين بخصوص إدراكهم للضغوط ،كما أوضحت النتائج أن هناك فروقا جوهرية بين الجنسين
في استخدام وسائل التكيف مع الضغوط ،وأن هناك اختالفا في وسائل التكيف بين الجنسين يعود إلى

األدوار التقليدية التي تميز الذكور عن اإلناث في مواجهة الضغوط(.)29
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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دراســـة بولدنوفا وســترانســـــكا (  ( Polednova and stranska,2005هدفت الدراسة إلى

تحليل األسباب المؤدية إلى خلق ضغوط نفسية لدى طلبة المدارس من  9سنوات إلى  15سنة في ألمانيا،
وذلك من وجهة نظر الطالب أنفسـ ــهم ،وقد قام الباحثان بتصنيف األس ـ ــباب المؤديـ ــة إلى الضغوط النفسية
إلى مجموعة تقيس مدى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالب ،وقد أظهرت نتائج الد ارسـ ـ ــة أن أهم
أس ـ ــباب الضغوط النفس ــية لدى الطلبة هي مستوى التحصيل الدراسي يليها في األهمية خوف الطالب من

بعض المس ــب بين للمشاكل ،وأوضحت الدراسة أن أفضل سببا لمواجهة هذه الضغوط يكون من خالل

السـ ــبب المؤدي لها م ـن جهة وتوفير الدعم االجتماعي للطلبة من جهة أخرى ( .)30

سابعا -اإلجراءات المنهجية للبحث

أ  -منهج البحث :ت ـم إتب ـاع المنهج الوصفي المسـ ـ ـ ـحي نظ ـ اًر لمالءمت ـه لطبيع ـ ـة البحث وأهدافـ ـه وهـو ال

يقتصر عل ـى جمـع الـبـيـانـات وتبويبها ،بـل يتعـدى إلـى ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قد اًر من التفس ـير

لهذه البيانات ،فضـالً مـن أنه كـثـيـ اًر مـا تـقـتـرن عمليـ ـة الـوصـف بالمقارنـة ،حيـن تس ـتخدم فـي البحث الوصفي

أسـاليب القياس والتصنيف والتفس ـير(.)31

ب  -مجتمع البحث :تكون مجتمع البحث من جميع طالب المدارس الثانوية بمدينة صرمـان.

ج – عينة البحث:عينة البحث وكانت ( )12مدرســة ،كما بلغ إجمالي عــدد طلبــة هــذه المدارس (،)1673
بلغ عـدد الذكور ( )831وبلغ عدد اإلناث (.)842

د -األدوات المســتخدمة في البحث :بعد اطالع الباحث على العديد مــن الد ارسـ ـ ــات واألبحــاث فـي هــذا

المجال ،قام بإعـداد اسـ ـ ـ ــتمارة اس ـ ـ ـ ــتبيان لقياس الضغوط النفس ـ ــية التــي تواجـه طلبـة الش ـ ــهادة الثانويـة بمدارس

مدينة صرم ــان وتم اختي ـار عينـ ـ ـ ـة اسـ ـ ـ ـتطالعية بواقع ( )30طالب وطالبة للتحقق من الخصائص الس ـ ـيكو
متريـة لالسـ ـتبيان (الصدق ،والثبات) وذلك قبـل التطبيق النهائي لالس ـتبيان.
ه-خصائص العينة:

جدول ( )1التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير النوع

النوع
ذكر
أنثى
المجموع

النسبة المئوية
49.7
50.3
100.0

التكرار
183
185
368

يتبين من الجدول ( )1أن نسبة ( )50.3%من مجموع أفراد عينة البحث من اإلناث ،ونسبة
( )%49.7من الذكور.
جدول ( )2التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير التخصص العلمي
التخصص العلمي

التكرار

النسبة المئوية

علمي

168

45.7

أدبي

200

54.3

المجموع

368

100.0

الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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يتبين من الجدول ( )2أن نسبة ( )54.3%من مجموع أفراد عينة البحث تخصصهم العلمي (أـدبي)،

ونسبة ( )45.7%من مجموع أفراد عينة البحث تخصصهم العلمي (علمي).

و -أداة البحث :بعد االطالع على األدب السيكولوجي والدراسات السابقة ،تم بناء استبيان وفقا للخطوات
اآلتية:

 -تحديد األبعاد الرئيسية لالستبيان.

 صياغة فقرات االستبيان حسب انتماءها لكل بعد.أ" .صدق األداة":

 -1صدق المحكمين :أعد االس ـتبيان بصورته األولية ،وتم عرضه على مجموعة من المحكمين متخصصين

في مجال المعرفة ،وتم إجراء التعديالت الالزمة من حيث حذف أو إضافة أو تعديل ،فأصبح عدد فقرات

االستبيان الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدينة صرمان بعد التعديل ( )28فقرة ،موزعة
على أربع محاور ،المحور األول (ضغط الوالدين) واش ــتمل على ( )7فقرات والمحور الـثانـي (ضغط

المدرسـ ـ ـ ــة) واش ـ ــتمل علـى ( )7فـقـرات ،والمحــور الـثـالــث (ضـغـط االمتحانات) واشـتمل على ( )7فقرات،

والمحور الرابع (ضغط أحداث الحياة) واشـتمل على ( )7فقرات ) ،علمـا بأن بـدائـل اإلجابـة عـن فقراتـه

تنحصر فـي (بدرجـة كـبـيـرة ،بدرجـة متوس ـطة ،بدرجة ضعيفة).
 -2صدق التســاق الداخلي :تم القيام بحسـ ـاب صدق االتس ـاق الداخلـي باسـتخدام مصفوفـة االرتباط

البس ـيط بيرس ـون

جدول ( )3ارتباط أبعاد الســتبيان الضغوط النفسـية التي تواجه طلبة الشـهادة الثانوية بمدينة صرمان بالدرجة الكلية
األبعاد
ضغط الوالدين
ضغط المدرسة
ضغط االمتحانات
ضغط أحداث الحياة
المقياس ككل

االرتباط
**0.838
**0.826
**0.875
**0.785
**0.885

عدد الفقرات
7
7
7
7
28

يتضح من الجدول السـ ـابق أن جميع قيـم معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد
االسـ ـتبيان والدرجـة الكليـة كانت دالـة إحصائي ـا عـند مس ـتوى ( )0.01األمـر الـذي يؤكـد صـدق االتس ـاق
الداخلـي لكل بعد بالـدرج ـة الكلية لالس ـتبيان ،ومن ثم الوثوق فيـه لالس ـتخدام والتطبيق.
ب– الثبات :تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ

جدول ( )4معامل ثبات الستبيان باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ لألبعاد والدرجة الكلية
األبعاد
ضغط الوالدين
ضغط المدرسة
ضغط االمتحانات
ضغط أحداث الحياة
المقياس ككل

الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية

معامل الثبات
0.856
0.862
0.870
0.867
0.896

عدد الفقرات
7
7
7
7
28
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يتضح من الجدول ( )4أن جميع قيم معامالت الثبات عالية ،حيث تراوحت قيم معامالت الثبات في

محاور االس ـتبيان بين ( ،)0.856-0.870وبلغ معامل الثبات الكلي ( ،)0.896وتشير هذه القيم العالية
من معامالت الثبات إلى صالحية االستبيان للتطبيق وامكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به.

األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليل النتائج:

وإلعادة ترميز الستبيان فقد وزعت الدرجات من  3 -1على النحو التالي:
 -تعطى الدرجة ( )3لالستجابة (بدرجة كبيرة).

 تعطى الدرجة ( )2لالستجابة (بدرجة متوسطة). -تعطى الدرجة ( )1لالستجابة (بدرجة منخفضة).

وألغراض التحليل اإلحصائـي ،تم اس ـتخدام المتوس ـطات الحس ـابية واالنحرافات المعيارية ،ومعامل االرتباط

البسيط بيرسون ،ومعامل الثبات ألفا كرونباخ ،وعن البحث عن الفروق بين المتغيرات تم استخدام اختبار
(.)T.test

ثامن ا – تحليل وتفسير النتائج ومناقشتها:

أ -عرض وتحليل البيانات المجمعة:

-1فيما يتعلق باإلجابة عن التساؤل األول :ما أهم الضغوط التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدينة
صرمان؟

أ-ضغط الوالدين

جدول ( )5يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في بعد ضغط الوالدين

ر.م
1
2
3
4
5
6
7

المتوسط
الحسابي
2.3587
2.3043
2.4130
2.6304
2.6848
2.7935
2.5761

الفقرات
تشعر باإلحباط من إهمال والديك إلنجازاتك الدراسية.
تشعر باأللم من عجزك على حل مشاكل أسرتك.
تشعر بالذنب من رفضك لتلبية احتياجات أسرتك.
تشعر بعدم االرتياح من مرض أحد أفراد أسرتك.
تشعر باأللم من فقدان عزيز عليك.
تشعر باإلجهاد من قضاء متطلبات أسرتك اليومية.
تتضايق من تعليمات وأوامر أخوتك.

االنحراف
المعياري
0.77539
0.76346
0.53544
0.57595
0.50994
0.45598
0.53710

الترتيب

الدرجة

6
7
5
3
2
1
4

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )5أن الفقرة ( )6التي تنص على (تشعر باإلجهاد من قضاء متطلبات أسـرتك

اليومية) احتلت المرتبة األولى بمتوسـط حسابي ( )2.7935وانحراف معياري ( ،)0.45598تليها فـي
المرتبـة الثانيـة الـفـقـرة ( )5التـي تنص على (تش ـعر باأللـم مـن فقـدان عزيز عليك) بمتوسط حسابي

( )2.6848وانحراف معياري ( ،)0.50994وفي المرتبة الثالثة الفقرة ( )4التي تنص على (تشعر بعدم
االرتياح من مرض أحد أفراد أس ـرتك) بمتوسط حسـابي ( )2.6304وانحراف معياري ( )0.57595وجاءت
بدرجات مرتفعة.

يعزى ذلك :لرغبة الوالدين في أن يتفوق ابنهما في الدراسة والحصول على المراتب األولى ،من خالل

إجباره وبشكل مستمر على الدراسة ،من خالل االلتزام بالدروس الخصوصية المكثفة ،باإلضافة إلى صعوبة
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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الحياة وما تطلبه مـن توفير دخـل مناسـ ــب لس ــد احتياجات األس ـ ـ ـرة ،وتوفير احتياجاتها ،هنا قد يســتخدم

الوالدين األس ــلوب التسـ ـلطي أو الدكـتـاتـوري فـي التعامـل مـع أبنائهما في الد ارســة ،وهـذا الضغط ناتـج عـن
اإلهمال والتقصير من قبل األبنـاء فـي د ارسـتهم ،فيقومـون بالدراسة عند قرب موعد االمتحانات بعدة األيام،

فيتفاجؤون بطول المنهج وصعوبته األمر الذي يجعلهم يفكرون إلى اللجوء للغش بكل الطرق للوصول

للنجاح وارضاء الوالدين.

ويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل فقرات شـيوعا لدى أفراد العينة هي الفقرة رقم ( )2التي

تنص على (تشـعر باأللم من عجزك على حل مشـاكل أسـرتك) فقد احتلت المرتبة السـابعة بمتوسـط حسـابي

( )2.3043وانحراف المعياري ( )0.76346جاءت بدرجـة متوسـطة من حيث شـيوعها لدى أفراد العينة.
ب -ضغط المدرسة

جدول (  )6يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في بعد ضغط المدرسة

ر.م
1
2
3
4
5
6
7

المتوسط
الحسابي
2.0870
2.3587
2.2772
2.3587
2.6848
2.5761
2.7935

الفقرات
تشعر باالختناق عند ذهابك للمدرسة الثانوية.
تشعر بالعزلة من تهميش المعلمين لك.
تتضايق من إهمال المعلمين ألفكارك.
تشعر بتأنيب الضمير من تصرفاتك مع المعلمين.
تشعر بعدم الراحة النفسية عند دخول المدير للصف.
تشعر بالتمارض المستمر هروبا من المدرسة.
تعاني من عدم قدرتك على التركيز في الدروس.

االنحراف
المعياري
0.85010
0.77539
0.75595
0.77539
0.50994
0.53710
0.45598

الترتيب

الدرجة

6
4
5
4
2
3
1

متوسطة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )6أن الفقرة ( )7التي تنص على (تعاني من عدم قدرتك على التركيز في الدروس)

احتلـت المرتبـة األولـى بمتوسـ ـط حسـ ـابي ( )2.7935وانحراف معيـاري ( ،)0.45598تليها في المرتبة
الثانية الفقرة ( )5التي تنص على (تشـعر بعدم الراحة النفسـ ـية عند دخول المدير للصف) بمتوسـط حســابي

( )2.6848وانحراف معياري ( ،)0.50994وفي المرتبة الثالثة الفقرة ( )6التي تنص على (تشـعر
بالتمارض المسـتمر هروبا مـن المدرس ـة) بمتوسـط حســابي ( )2.5761وانحراف معياري ()0.53710

وجاءت بدرجات مرتفعة.

يعزى ذلك :لقيام أحد المعلمين بتكليف الطالب بتحضير المتحان ما ،وفي الوقت نفســه يقوم معلـم

مـادة أخـرى بعمل اخـتـبـار آخـر ،مـا يضعـه فـي تحد كبير وتتولـد لديـه ضغوط نفســية عنـد الحصول علـى

درجـة ضعـيـفـة فـي أحـد المواد ودخـول المديـر للصف لضبطـه ومعاقبـة الطلبــة المقصرين في الدراسة ،هذا

التقصير ناجم عن إهمال الطالب وتأجيله لألعمال الدراسية من يوم آلخر ،ما سـبب تراكم الدروس والواجبات،
ويجدون أنفسـهم في صراع دائم مع الوقت ،وبالتالي تفتقد أعمالهم للتركيز والدقة وتسود فيها كثرة األخطاء.

شيوعا لدى أفراد العينة هي الفقرة رقم ( )1التي تنص
ويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقـل فـقـرات
ً
على (تشـعر باالختناق عند ذهابك للمدرسـة الثانويـة) فـقـد احتلت المرتبـة الس ــادســة بمتوسط حس ـابي

( )2.0870وانحراف المعياري ( )0.85010جاءت بدرجة متوســطة من حيث شيوعها لدى أفراد العينة.
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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ج -ضغط المتحانات

جدول (  )7يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في بعد ضغط المتحانات

ر.م
1
2
3
4
5
6
7

الفقرات
تشعر بالضيق من قرب موعد االمتحان.
تشعر بإنهاك من شدة تحضيرك المتحانات.
تصاب بإرهاق شديد ليلة بدء االمتحان.
ال تصبر على انتظار نتيجة االمتحانات.
تشعر بانقباض شديد في انتظار أمل النجاح وألم الفشل.
تشعر باألسى عند رسوبك في أحد المواد.
تشعر بدوران ودوخة من مراجعة الدروس.

المتوسط الحسابي
2.7120
2.6304
2.5217
2.4130
2.3587
2.5217
2.5217

االنحراف المعياري
0.59852
0.57595
0.71539
0.53544
0.77539
0.71539
0.71539

الترتيب
1
2
3
4
5
3
3

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )7أن الفقرة ( )1التي تنص على (تشعر بالضيق من قرب موعد االمتحان)

احتلت المرتبة األولــى بمتوس ـط حس ـابي ( )2.7120وانحراف معياري ( ،)0.59852تليها في المرتبة الثانية
الفقرة ( )2التي تنص على (تشعر بإنهاك من شدة تحضيرك المتحانات) بمتوســط حســابي ()2.6304
وانحراف معياري ( ،)0.57595وفـي المرتبـة الثالثة الفقرات ( )7 ،6 ،3التي نصت على (تصاب بإرهاق
شديد ليلة بدء االمتحان ،تشـعر باألسـى عند رس ـوبك في أحد المواد ،تشعر بدوران ودوخة من مراجعة

الدروس) بنفس المتوسط الحسابي ( )2.5217وانحراف معياري ( )0.71539وجاءت بدرجات مرتفعة.

يعزى ذلك :إلى أن الكـثـيـر مـن الطلبـة أثنـاء فـتـرة االمتحانـات يســعون إل ـى االس ـتغناء عـن النـوم،

والعمل ليل نهار وهو األمر الذي ال ينصح به الخبراء واألطباء ألن النوم من األشياء الضرورية لمس ـاعدة

الجس ـم علـى زيـادة االس ـتيعاب والتركيز ،وأن نظـام االمتحانـات المضغوطـة فيـه ظلـم للطلبة ،إذ أنها ترهق

الطلبة وتقلل من قدرتهم على اإلبداع ،ولذلك وجب علـى الطالب فـي أيـام االمتحانات البحث عن نصائح
بسيطة للتخلص من ضغوط الدراسة وضغوط التحضير لالمتحان في الوقت نفسه ،ففي أيام االمتحانات

أن التوتـر والقلق قد
ُيصبح الضغط ُمضاعفًا ،وقد يصل القلق والتوتر إلى ّ
حده األقصـى ،وعلـى الرغم مـن ّ
أن زيادتهما تُس ـبب نتيجة عكسية ،وال ُينصح بتناول أي أدوية للتخفيف منهما،
ُيش ـكالن حافـ ًاز لالجتهادّ ،إال ّ
بل يجب أن يكون التخفيف من القلق والتوتر بتناول الطعام المتوازن ،وتنظيم الوقت بش ـ ٍ
كل يومـي بعمل

جدول ُيناس ـب أيام االمتحانات والمواد التي يجب االنتهاء منها ،والنوم لساعات كافية ،وتجنب تناول المنبهات
بكثرة مثل الشاي والقهوة ،والموازنة ما بين وقت الدراسة ووقت الراحة.

شيوعا لدى أفراد العينة هي الفقرة رقم ( )5التـي
ويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل فقرات
ً
تنص علـى (تش ـعر بانقباض شـ ـديد في انتظار أمل النجاح وألـم الفش ـل) فـقـد احتلت المرتبـة الخامس ــة

بمتوس ـط حسـ ـابي ( )2.3587وانحراف المعياري ( )0.77539جاءت بدرجـة مـرتـفـعـة من حيث شــيوعها

لدى أفراد العينة.
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د -ضغط أحداث الحياة

جدول (  )8يبين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات والدرجة في بعد ضغط أحداث الحياة
الفقرات
تشعر بالتمارض هروبا من أعباء الحياة اليومية.
تشعر بارتفاع ضغط الدم من مشاكل الحياة.
تشعر بفقدان الشهية من أالم اآلخرين.
تشعر بالحيرة من التعاقب السريع لليل والنهار.
تخشى من تدهور صحتك.
تشعر بالصداع من ضجيج الساحة.
تشعر بالفشل عند قيامك بأعمال البيت.

ر.م
1
2
3
4
5
6
7

المتوسط الحسابي
2.3587
2.7120
2.3043
2.6304
2.4674
2.6304
2.4674

االنحراف المعياري
0.77539
0.59852
0.76346
0.57595
0.63420
0.57595
0.63420

الترتيب
4
1
5
2
3
2
3

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )8أن الفقرة ( )2التي تنص على (تشعر بارتفاع ضغط الدم من مشاكل الحياة)

احتلت المرتبــة األولــى بمتوسـ ـط حس ـابي ( )2.7120وانحراف معياري ( ،)0.59852تليها في المرتبة

الثانية الفقرتان ( )6 ،4والتي نصت على (تش ـعر بالحيرة من التعاقب الس ـريع لليل والنهار ،تش ـعر بالصداع
من ضجيج الس ـاحة) بنفــس المتوســط الحس ــابي ( )2.6304وانحراف معيـاري ( ،)0.57595وفـي المرتبــة

الـثـالـثــة الـفـقـرتـان ( )7 ،5التي نصت على (تخش ـى من تدهور صحتك ،تش ـ ـعر بالفش ـ ـل عنـد قـيـامك بأعمال
البيـت) بنفـ ــس المتوسـ ـ ــط الحس ـ ــابي ( )2.4674وانحراف معياري ( )0.63420وجاءت بدرجات مرتفعة.
يعزى ذلك :لتعرض الطالب لألحداث والمواقف الضاغطة التي تؤثر في البناء النفسي لديهم في إطار

ـدر رئـيـسـيـًا لالضطرابات
عالقتهـم بالـبـيـئ ــة االجتماعيــة التــي يعيشــون فيها ،بحيث أصبحت تمثـل مص ًا
السـيكوسـومـاتـيـة ،ممـا يدفعهم إلــى الش ـ ـ ـ ــعور بالضيق واإلحباط واالكتئاب والقلق وغيرهــا مـن االنفعـاالت

الس ـلـبـيـة األخــرى،إضافــة إلــى القيـام باسـتجابات سـلوكية غير مالئمـة كاالنطواء والتقوقع على الذات وتجنب
التفاعل االجتماعـي مـع اآلخـريـن ،واإلحس ـ ـ ــاس باالغتراب بحيث تصبح الحياة لديهم بال هدف أو معنى.

وعا لدى أفراد العينة هي الفقرة رقم ( )3التي تنص
ويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل فقرات شي ً
على (تشـعر بفقدان الشهية من ألم اآلخرين) فـقـد احتلت المرتبــة الخامسـة بمتوس ـط حس ـابي ()2.3043
وانحراف المعياري ( )0.76346جاءت بدرجـة متوســطة من حيث شـيوعها لدى أفراد العينة.
جدول ( )9يبين المتوسط الحسابي وترتيب أبعاد الضغوط النفسية

التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدينة صرمان حسب أهميتها لدى أفراد عينة البحث
ر .م
1
2
3
4

أبعاد الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
ضغط الوالدين
ضغط المدرسة
ضغط االمتحانات
ضغط أحداث الحياة

الترتيب
3
4
2
1

المتوسط الحسابي
17.5707
17.1359
17.6793
17.7609

يتبين مـن الجدول ( )9أن ضغط أحـداث الحيـاة احتلت المرتبــة األولــى بمتوس ــط حس ــابي ()17.7609

ويليها ضغط االمتحانات فقد احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )17.6793بينما جاء ضغط الوالدين
أخير ضغط المدرس ــة فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط
فــي المرتبة الثالثة بمتوســط حس ــابي ( ،)17.5707و ًا
حســابي (.)17.1359
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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يعزى هذا الترتيب في الضغوطات النفسية في حصول ضغط أحداث الحياة المرتبة األولى لتأثيره المباش ــر

على الضغوطات النفسـ ـ ــية األخرى ،وذلك مـا يتعرض لـه الطالب مـن االنفـالت األمني وهجرة األسـ ــر النازحة

وقلة الس ــيولة بالمصارف وارتفاع أس ــعار الســلع والخدمات ،والقتل والخطف والس ــرقة ،واالنقطاع المسـتمر
للتيار الكهربائـي ،وتفشـي جائحة كورونا وارتفاع حصيلـة الوفيات ،انعكس هذا كله على الطالب وأسرته

ومجتمعه بالسلب وزاد من قلقه وتوتره.

 -2فيما يتعلق باإلجابة عن التساؤل الثاني:الكشف عن فروق ذات دللة إحصائية بين متغيري (النوع،
التخصص العلمي) والضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية بمدارس مدينة صرمان؟

جدول ( )10يبين نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث عن األبعاد والدرجة الكلية للضغوط النفسية
التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية وفقا لمتغير النوع
األبعاد

النوع

حجم العينة

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

قيمة " ت "

مستوى الدللة

ضغط الوالدين

ذكر

183

20.8579

.39437

27.295

.000

أنثى

185

14.6973

ذكر

183

20.7486

أنثى

185

13.5622

ذكر

183

21.0000

أنثى

185

14.3946

ذكر

183

20.9672

أنثى

185

14.2108

ذكر
أنثى

183
185

83.5738
56.8649

ضغط المدرسة
ضغط المتحانات
ضغط أحداث الحياة
المقياس ككل

.57626
.00000
.25466
1.08626

29.847
24.709
27.649
27.752

.000
.000
.000
.000

يتبين من الجدول ( )10أن أفراد عينة البحث الذكور سجلوا متوسطا حسابيا ( )83.5738أكبر من
اإلناث ( )56.8649على مقياس الضغوط النفس ــية التي تواجه طلبة الشــهادة الثانويـة لصالح أفراد العينة
الذكور .وبـذلك توجـد فروق ذات دالة إحصائيـة بين متغير النوع والضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة

الثانوية ،ألن مستوى داللته ( )0.000أقل من مستوى ( )0.05لصالح أفراد العينة الذكور .وتتفق هذه
النتيجة مع د ارس ــة كل من (نبيلة أبو حبيب2010 ،م) ود ارســة (فايزة العبد اهلل2014 ،م) والذين توصلت
نتائجهم بوجود فروق دالة إحصائيا في مسـتوى الضغوط النفس ـ ــية تعزي لمتغير الجنس ولصالــح الـذكـور،

وتتفق أيضــا مع د ارسـ ــة (صليحة ساعي وفاطمة فكايري2018 ،م) على وجود فروق دالة إحصائيا في

مســتوى الضغوط النفسية وفقا لمتغير الجنس إال أن هذه الفروق لصالح اإلناث .وتختلف مع د ارسـ ـ ــة (فتيحة
بن ويــس2018 ،م) التـي توصلت بأنـه ال يوجـد فروق ذات داللـة إحصائيــة ـبـيـن متغير الجن ــس ومس ــتوى

الضغوط النفس ــية المدرس ــية.
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جدول ( )11يبين نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث عن األبعاد والدرجة الكلية للضغوط النفسية
التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية وفقا لمتغير التخصص العلمي

األبعاد

التخصص العلمي

حجم العينة

ضغط الوالدين

علمي

168

20.9524

أدبي

200

15.0800

علمي

168

20.8929

أدبي

200

13.9800

علمي

168

21.0000

أدبي

200

14.8900

علمي

168

21.0000

أدبي

200

14.6900

علمي

168

83.8452

أدبي

200

58.6400

ضغط المدرسة
ضغط المتحانات
ضغط أحداث الحياة
المقياس ككل

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري
.21360
.31022
.00000
.00000
.47687

قيمة " ت "
23.661
26.124
20.353
22.732
23.389

مستوى الدللة
.000
.000
.000
.000
.000

يتبين من الجدول ( )11أن أفراد عينة البحث الذين تخصصهم العلمي (علمي) سجلوا متوسطا حسابيا
( )83.8452أكبر من أفراد عينة البحث الذين تخصصهم العلمي (أدبي) ( )58.6400على مقياس
الضغوط النفســية التـي تواجـه طلبــة الشــهادة الثانويــة لصالح أفراد العينة الذين تخصصهم العلمي (علمي).

وبذلك توجـد فروق ذات دالـة إحصائيـة بين متغير التخصص العلمي والضغوط النفس ــية التـي تواجـه طلبـة

الشـهادة الثانوية،ألن مستوى داللته ( )0.000أقل من مس ـتوى ( )0.05لصالح أفراد العينة الذين تخصصهم

العلمي (علمي).

ويعزى ارتفاع شـدة الضغوط لدى طلبة قسم العلمي إلى أن معظم المواد التي يدرسونها علمية مما يجعلهم

يبذلون جهودا كبيرة لتحقيق ما يرغبون فيه ،مما ينعكس سلبا عليهم.

تتفق هذه النتيجة مع دراسة (فايزة العبد اهلل2014 ،م) والتي توصلت نتائجها بوجود فروق ذات داللة

إحصا ئية فـي اســتراتيجيات التعامل مـع الضغوط النفس ــية وفقا للتخصص الدراسي ولصالح التخصص

العلمي ،وتختلف مع دراسة (فتيحة بن ويس2018 ،م) والتي توصلت بعدم وجود فروق بين التخصص
ومستوى الضغوط النفسية المدرسية.

ب – النتائج التي توصل إليها البحث:

-1أش ــارت نتائج البحث أن أهــم الضغوط النفســية التي تواجه طلبة الشــهادة الثانوية بمدينة صرمان كانت
ضغط أحداث الحياة بمتوسـط حسـابي ( ،)17.7609حيث احتلت الفقرة ( )2التي تنص على (تشـعر

بارتفاع ضغط الدم من مشـاكل الحياة) المرتبة األولى بمتوسـط حسـابي ( )2.7120وانحراف معياري

( ،)0.59852تليها فـي المرتبـة الثانيـة الفقرتان ( )6 ،4التـي نصت على (تش ـعر بالحيرة من التعاقب
السـريع لليل والنهار ،تش ـعر بالصداع من ضجيج السـ ـاحة) بنفس المتوسـط الحســابي ( )2.6304وانحراف

معياري ( ،)0.57595وفي المرتبة الثالثــة الـفـقـرتـان ( )7 ،5التـي نصت علـى (تخش ـى من تدهور صحتك،
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية
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تشـعر بالفش ـل عنـد قيامك بأعمال البيت ) بنفـس المتوســط الحســابي ( )2.4674وانحراف معياري

( )0.63420وجاءت بدرجات مرتفعة .ويليها ضغط االمتحانات فقد احتلت المرتبة الثانيـة بمتوسـط حسـابي
( ،)17.6793حيث احتلت الـفـقـرة ( )1التـ ـي تنص علـى (تشـ ـ ـعر بالضيق مـن قـرب موعـد االمتحان)
المرتبــة األولـى بمتوسـط حسـابي ( )2.7120وانحراف معياري ( ،)0.59852تليها فـي المرتبـة الثانيـة الفقرة

( )2التـي تنص على (تشـعر بإنهاك من شدة تحضيرك المتحانات) بمتوسـ ــط حس ــابي ( )2.6304وانحراف
معيــاري ( ،)0.57595وفـي المرتبـة الثالثــة الـفـقـرات ( )7 ،6 ،3التـي نصت على (تصاب بإرهاق شديد
ليلة بدء االمتحان ،تشـعر باألس ـى عند رسـوبك فـي أحـد المواد ،تشـعر بدوران ودوخـة مـن مراجعة الدروس)

بنفـس المتوســط الحســابي ( )2.5217وانح ارف معياري ( )0.71539وجاءت بدرجات مرتفعة.بينما جاء

ضغط الوالدين فـي المرتبـة الثالثـة بمتوســط حســابي ( ،)17.5707حيث احتلت الـفـقـرة ( )6التـي تنص على
(تشعر باإلجهاد من قضاء متطلبات أسرتك اليومية) المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.7935وانحراف

معي ـاري ( ،)0.45598تليهـا فـي المرتبــة الثانيـة الـفـقـرة ( )5التـي تنص على (تشـعر باأللم مـن فـقـدان عـزيـز
عليك) بمتوســط حســابي ( )2.6848وانحراف معيــاري ( ،)0.50994وفـي المرتب ــة الثالثــة الـفـقـ ـرة ( )4التـي

تنص علـى (تشـ ـعر بعـدم االرتيـاح مـ ـن مـرض أحـد أفـراد أس ـرتك) بمتوسـط حسـابي ( )2.6304وانحراف

معياري ( )0.57595وجاءت بدرجات مرتفعة .وأخي ار ضغط المدرسـة فـي المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حسـابي

( ،)17.1359حيث احتلت الفقرة ( )7التي تنص على (تعاني من عدم قدرتك على التركيز في الدروس)
المرتبة األولى بمتوسـط حس ـابي ( )2.7935وانحراف معيـاري ( ،)0.45598تليهـا فـي المرتبــة الثانيــة الفقرة

( )5التــي تنص على (تشعر بعدم الراحة النفسية عند دخول المدير للصف) بمتوسـط حسـابي ()2.6848
وانحراف معيـاري ( ،)0.50994وفـي المرتبـة الثالثـة الفقرة ( )6التـي تنص علـى (تشـعر بالتمارض المسـتمر

هروبـا من المدرسـة) بمتوســط حســابي ( )2.5761وانحـراف معيـاري ( )0.53710وجاءت بدرجات مرتفعة.
 -2بينت نتائـج البحث وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيــة بين النوع والضغوط النفسـ ـ ــية التي تواجه طلبة
الشهادة الثانوية بمدينة صرمان ولصالح أف ارد العينة الذكور.

 -3أكـدت نتائـج البحث وجـود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بين التخصص العلمـي والضغوط النفســية التي
تواجه طلبة الشـهادة الثانويـة بمدينـة صرمـان ولصالـح أفـراد العينـة الـذين تخصصهم علمـي.

التوصيات:

 -1توعيـة الطلبـة لماهية الضغوط النفســية حتـى تتفتح أذهانهم وعقولهم ويصبحوا أكثر انفتاحـا ال كبتــا.

 -2االهتمـام بمصادر الضغوط ال نفســية المدرس ــية وتقليلها لدى طلبة الشــهادة الثانويـة واالهتمـام برفع
مسـتوى كل من النجاح والصحة النفسـية لديهم.

 -3زيادة عمليات التوجيـه واإلرش ـ ــاد لهؤالء الطلبـة والتأكـد علـى أهميـة وجـود مرش ــد فـي كل قسـم ولكل
مستوى دراسي في المساقين العلمي واألدبي.
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 -4العمل من قبل األسـرة وادارة المدرســة علـى تقديم مـا يلزم للطالب من خدمات تساعدهم على معرفـة

إمكانياتهـم الحقيقيـة وتدريبهـم علـى كيفيـة وضع خطط مسـتقبلية تسـ ــاعدهم علـى مواجهـة الصعاب خالل

هذه الفترة الهامة في حياتهم لتحقيق أهدافهم وهي النجاح في الشهادة الثانوية.

 -5توعيـة األس ـ ـ ـرة لسـلبيات الضغـوط التـي تمارس ـ ــها على أبنائهــا لتحقيق عالمــات عليــا ف ـ ــي االمتحانــات.
 -6تطوير مفاهيم الطلبة حول االمتحانات بغية تكوين اتجاهات إيجابية لديهم حولها.

 -7تطوير اإلرشـ ـ ــادات التربويـة داخل المدارس لكيفيـة التعامـل مـع الضغوط وقلـق االمتحــان والحد من أثاره
على تحصيل الطلبة وأوضاعهم النفسية واالجتماعية.

 -8تدريب الطلبة علـى المواقف االختبارية الصعبـة مثل التركيز علـى االمتحانـات التجريبيـة التحريرية التي
تسـبق االمتحان النهائـي ،والتـي تؤهلهم لمواجهـة االختبـار بإيجابيـة.

هوامش البحث ومراجعه:

 -1سهام أبو عطية ،الرعاية الوالدية االنفعالية االجتماعية لدى الطلبة في المدارس الحكومية بمنطقة عمان الكبرى ،مجلة
جامعة دمشق للعلوم التربوية2005 ،)1( 21 ،م ،ص .256
 -2محسن محمود أبو مشايخ ،أس ــاليب موا جهـة ضغوط البيئ ــة المدرســية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر2008 ،م ،ص .56
 -3أمينة السيد الجندي ونبيلة ميخائيل مكاري ،الضغوط النفسية كما يدركها المعلمين في المرحلة الثانوية ،المجلة المصرية
للدراسات النفسية2007 ،)55( 17 ،م ،ص .107
 -4ابتسام محمود شتات ،العالقة بين إدارة الوقت وأساليب مواجهة الضغوط ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية،
رسالة دكتو اره غير منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس2008 ،م ،ص .55
 -5محمد بلقاسم وحاج شتوان ،الضغوط النفسية وعالقتها بأسباب الغياب المدرسي عند تالميذ الطور الثانوي ،مجلة العلوم
النفسية والتربوية2016 ،)1( 3 ،م ،ص .136
 -6هداية بن صالح ،الضغط النفسـ ــي وتأثيره على التوافق المدرسـ ــي لـدى المراهق المتمدرس ،دراسة ميدانية في المدرسة
الثانوية ،مجلة الد ارســات والبحوث االجتماعية ،جامعة حمة لخضر الوادي2015 ،)11( ،م ،ص .97
 -7نبيل كامل دخان ،وبشير إبراهيم الحجار ،الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقتها بالصالبة النفسية
لديهم ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية2006 ،)2( 14 ،م ،ص .398
 -8أحمد زقاوة ،ظاهرة النفور الد ارسـ ــي وس ـ ــبل معالجتها ،مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية ،منشورات دار األديب،
جامعة وهران2013 ،م ،ص .112
 -9إبراهيم محمد إبراهيم وسـ ــهير الشـ ــافعي ،الضغوط وعالقتها بمس ــتوى الطموح لدى عينة مـن طالب المرحلة الثانوية،
مجلة كلية التربية ببنها ،ع (2012 ،)92م ،ص .348
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 -10عبد السـالم ســيد وآخرون ،مقياس الضغوط النفســية لطالب الجامعة مصريين ووافدين ،مجلة العلوم التربوية – ع (،)3
2013م ،ص .99
 -11هارون توفيق الرش ــيدي ،الضغوط النفس ــية طبيعتها ونظرياتها ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر ،1999 ،ص
ص .15-7
 -12المشعان،عويد ،الضغوط النفسية ،النماذج التطبيقية ومهارات المواجهة من اجل النجاح ،الكويت ،مكتبة دار العروبة،
الكويت ،2004 ،ص .29-18
13- Selye.H. (1978): the stress of life New york: Mc Grow Hill,p.p.8:25
-14ك الفن هول ،ليندزى ،نظريات الشخصية ،ترجمة فرج احمد فرج وآخرون ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،القاهرة،
 ،1978ص .241 -238
15- Lazarus ,R. (1966);psychological stress and the coping process, New York: Mc Graw HillBook Company.S.
 -16أحمد سعيدان مهدي ال عازمي ،نوعية الحياة وعالقتها بالضغوط النفس ــية لــدى عينة من طلبة جامعة الكويت ،مجلة
العلوم التربوية ،ع (2013 ،)3م ،ص .120
 -17فتحية العربي ا لقصبي ،مدى تمتع الشـ ــباب الجامعي بالصالبة النفسـ ــية فــي مواجهـة الضغوط الحياتية المعاصرة،
المجلة الجامعة2014 ،)4( 16 ،م ،ص .166
 -18محمد النادر هيثم وآخرون ،مصادر الضغط النفسي لدى طلبة كلية التربية الرياضية وطلبة الكليات األخرى في كل

من جامعة مؤتة وجامعة البلقاء التطبيقية وعالقتها ببعض المتغيرات ،دراسة مقارنة ،مجلة دراسات العلوم التربوية)1( 41 ،
2014م ،ص .203
 -19موسوي،حسن ،الضغوط النفس ــية لدى العاملين في مجال الخدمة النفسية ،المجلة التربوية12،1998 ،م ،ص .35

 -20الحربي ،ماطر بن عواد ،مقارنة مس ــتويات الضغط النفس ــي والقلق ونمط الســلوك لدى االداريين وغير اإلداريين فــي
مديريات الشـ ــؤون الصحيــة بالمدينـ ـ ة الشـ ـ ـرقية في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية،
عمان ،األردن2002 ،م.
21- Cox,T. fergvson,E( 1991)lndivi dval Differences in stress and Cophng.in:L.carry,cooper
and Roy payne. Personality and stress: lndividval differences in the stress process. John Wilson
and sons. Chi chester.
 -22مي همام األمين محمد أحمد ،الضغوط النفس ـ ــية لدى الطالب المتأخرين د ارس ــيا وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية،
رسـ ــالة ماجس ـ ــتير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة الجزيرة2015 ،م ،ص .53
 -23الرشيدي هارون توفيق ،الضغوط النفسـ ــية طبيعتها ونظرياتهـا – برنامج المساعدة الذاتي في عالجها ،ط ،2مكتبة
األنجلو المصرية ،القاهرة2003 ،م ،ص .45
 -24السيد هاله ،التوافق األسري والمدرس ــي لدى الطلبــة الموهوبين في المرحلة الثانوية ،رس ــالة ماجستير غير منشورة ،كلية
علم النفس ،جامعة القاهرة.1998 ،
الضغوط النفسية التي تواجه طلبة الشهادة الثانوية

106

نوري الهواري

المجلــــد 5
العدد )2021( 1

مــجــــلــــــة
جامعة صبراتة العلمية

 -25صليحة ساعي وفاطمة فكايري ،فعالية برنامج إرشادي جماعي في التخفيف من الضغوط النفسية لدى الطلبة المقبلين
على شـ ــهادة البكالوريا ،رسـ ــالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة جيالني بونعامة خميس
مليانة2018 ،م.
 -26فتيحة بن ويس ،الضغوط النفس ــية المدرس ــية لدى عينة من تالميذ التعليم الثانوي المقبلين على امتحان البكالوريا،
رس ــالة ماجس ــتير غير منشـ ـ ــورة ،كلية العلوم االجتماعيــة واإلنس ـ ـ ــانية ،جامعة الطاهر موالي سعيدة2018 ،م.
 -27فايزة غازي العبد اهلل ،استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية عند اليافعين في
مدارس مدينة دمشق الثانوية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق2014 ،م.
 -28نبيلة أحمد أبو حبيب ،الضغوط النفسـ ـ ـية واس ــتراتيجيات مواجهتها وعالقتها بالتحصيل الد ارس ــي لدى أبناء الشهداء في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2010 ،م.
29-Raetz – w, and Teresa,k.(2002) stress coping in the first year student and Gender schema
unpvblished pn.D.university of Geovgia.D.A.L.A63L02,454.
30-Polednova ,and stranka,z.(2005)pupils psychological lnal stress and optlmal school
adaptation factors,26,lnternat 10 Conferce of the stress and Anxiety Research society Halle,
Germany stress and Anxiety Research (STAR) 12-23-July.
 -31العجيلي سـ ــركز وعيــاد سـ ــعيد امطير ،البحث العلمي أس ـ ــاليبه وتقنياتـ ــه ،الزاويـ ــة ،المكتب ـ ـ ــة الجامعية2002 ،م ص
.122
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