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 شكر وعرفان

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات الحمد هلل رب العالميف حمدا يكافي نعمو كيكافئ مزيده, 
 الشكر هلل عز كجؿ الذم أنار دربنا, كفتح لنا أبكاب العمـ كالمعرفة 

 كأعاننا ككفقنا في انجاز ىذه المذكرة

 و كسمـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ الرحمة الميداة نبينا محمد صمى اهلل عمي

كفاءا كتقديرا كاعترافا بالجميؿ نتقدـ بجزيؿ الشكر ألكلئؾ المخمصيف الذيف لـ يألك جيدا في 
التي  *ىند غدايفي*الفاضمة  األستاذةمساعدتنا في مجاؿ البحث العممي كأخص بالذكر 

رشادعمى ىذا العمؿ كماقدمتو مف نصح  باإلشراؼتفضمت   كمتابعة  كا 

 *عبد المالك حبو*كاألستاذ  *عاتكة غرغوط*نتقدـ بجزيؿ الشكر لؤلستاذة  أفكال ننسى 
 عمى مساعدتيـ لنا في انجاز ىذه الدراسة 

 قدمو لنا طيمة ىذا المشكار عمى ما *بالل بوترعة*كما نشكر السيد رئيس القسـ دكتكر 

ىذه الدراسة  مدكا لنا يد العكف كالمساعدة في إخراجكؿ مف  إلىنتقدـ بالشكر  األخيركفي 
  عمى أكمؿ كجو

  وعمى اهلل قصد السبيل أنيبباهلل عميو توكمت واليو  إالتوفقي  وما
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 :ممخص الدراسة

جائحة  اثرالكشؼ عف مستكل الضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
  ككركنا  لدل التبلميذ البكالكريا

كليذا الغرض تـ اختيار العينة بطريقة قصدية اعتمدنا عمى المنيج الكصفي ككذا مقياس 
حيث تـ تحكيؿ مقاييس الدراسة الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا كمقياس التكافؽ النفسي 

يس بكؾ, انستقراـ( ا)ف اعيإلى مقاييس الكتركنية كتـ نشرىا عبر مكاقع التكاصؿ االجتم
المقياس لتبلميذ البكالكريا) ذككر,إناث( كبعد الحصكؿ  حيث طمب مف كؿ المشتركيف إيصاؿ

قمنا بتحميؿ البيانات بكاسطة  كتمميذة تمميذ 175مناسب مف عينة الدراسة عمى العدد ال
 في تحميؿ بيانات أسفرت عمى نتائج التالية: SPSSالرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 مستكل الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا لدل تبلميذ البكالكريا مرتفع   -
 منخفض البكالكريامستكل التكافؽ النفسي عند تبلميذ  -
تكجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا كالتكافؽ النفسي  -

 يا لدل تبلميذ البكالكر 
في الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا تعزل لمتغير  إحصائيةداللة  ذاتتكجد فركؽ  -

 الجنس 
  في التكافؽ النفسي تعزل لمتغير الجنس    إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  -
كممات مفتاحيو: الضغكط النفسية, جائحة ككركنا, التكافؽ النفسي 



 

 أ
 

Abstract 

The current study aims to reveal the level of psychological stress and 
psychological adjustment after the corona pandemic among baccalaureate 
students  

For this purpose, the sample was chosen in an intentional way. We relied on 
the descriptive approach, as well as the psychological stress scale following 
the corona pandemic, and the psychological compatibility scale, where the 
study measures and were published on social media sites (facebook, instgram) 
where all participants were asked to deliver the scale to students of the 
baccalaureate (males, females) and after obtaining the appropriate number of 
the study sample of 175 male and female students, we also relied on the spss 
statistical package to analyze data that resulted in the following results: 

The level of psychological compatibility of baccalaureate students is low. 

There is an inverse correlation between psychological stress following the 
corona pandemic and psychological compatibility among baccalaureate 
students  

There are statistically significant differences in psychological stress due to the 
corona pandemic, due to the gender variable 

There are statistically significant differences in the psychological compatibility 
due to the gender variable  

Key words: psychological stress, corona pandemic, psychological compatibility.   
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 مقدمة

إف العصر الذم نعيش فيو اليكـ ىك عصر التطكرات العممية كالتكنكلكجية كىذه 
إيجابي عمى حياة الفرد كاألمـ مف جميع الجكانب, إال أنيا أفرزت التطكرات انعكست بشكؿ 

انعكاسات سمبية مف الضغكط النفسية كقد أشار العديد مف الباحثيف أف القرب الحالي بأنو 
عصر الضغكط, حيث تعد مف الظكاىر التي تتطمب كفاءة معينة لمتكيؼ كالتعامؿ معيا, بؿ 

 . التعايش معيا كالخفض مف حّدتيا

 حيث ليس ىناؾ إنساف عمى كجو البسيطة إال كيعاني مف الضغكط النفسية بأنماط
, كتتفاكت ىذه الضغكط في شدتيا كحدتيا كنكعيا مف مختمفة عمى نحك يكاد يككف يكميا

 .شخص آلخر كمف كقت آلخر  لدل الشخص نفسو

 كىذه الضغكط تيدد بشكؿ كبير التبلميذ داخؿ المؤسسات التربكية, بحيث يشير
, كىـ ذ في العممية التعميميةالضغط المدرسي إلي تمؾ الصعكبات التي تعرقؿ سبيؿ التبلمي

 , يتحد عمى ضكئيا مسارىـ الدراسي كالميني.       عمي امتحاف مصيرم مثؿ البكالكريامقبمك ف 

كلقد شغؿ مكضكع الضغكط النفسية المدرسية التي يعيشيا تبلميذ البكالكريا داخؿ 
ربكية مف مختصيف تربكييف كنفسييف إلدراكيـ المعاناة التي يعاني منيا ىؤالء المؤسسات الت

التي تتجاكز قدراتيـ تيجة األعباء الدراسية المتبلحقة, ك التبلميذ كالمتمثمة في الضيؽ كالتكتر ن
 كطاقاتيـ .

, كتشكؿ مكانة سسة التربكية الثانية بعد األسرةكبالرغـ مف أف المدرسة تعد المؤ  
عند التبلميذ إال أنيا في الكقت ذاتو يمكف أف تمثؿ مصدرا لمضغكط النفسية المدرسية  متميزة

ة الكبيرة أالء كتؤثر عمى صحتيـ النفسية كخاصة ىذا العاـ حيث شيد العالـ  ىذه األزم
, حيث نبلحظ تكقؼ العديد مف األنشطة اليكمية بسببيا, كمف بيف ىذه كىي جائحة ككركنا
يـ النيائي ميـ الذم يعد مف أىـ الجكانب األساسية خاصة لدل طمبة التعماألنشطة تكقؼ التع

كقمؽ دائـ حكؿ مصيرىـ الدراسي ككيفية مكاجية ىذه الجائحة  الذيف أصبحكا في تكتر
كتخطييا مف أجؿ االلتحاؽ بمقاعدىـ الدراسية كاستكماؿ دراستيـ مف أجؿ اجتياز مصيرىـ 

 كالتحاقيـ بالجامعة. 
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تيدد بشكؿ كبير التبلميذ داخؿ المؤسسات التربكية, بحيث يشير كىذه الضغكط 
الضغط المدرسي إلي تمؾ الصعكبات التي تعرقؿ سبيؿ التبلميذ في العممية التعميمية , كىـ 

 , يتحد عمى ضكئيا مسارىـ الدراسي كالميني. ريامقبمك ف عمي امتحاف مصيرم مثؿ البكالك 

المدرسية التي يعيشيا تبلميذ البكالكريا في  كلقد شغؿ مكضكع الضغكط النفسية
المؤسسات التربكية مف مختصيف تربكييف كنفسييف إلدراكيـ المعاناة التي يعاني منيا ىؤالء 

التي تتجاكز قدراتيـ ك  ,الدراسية المتبلحقة تيجة األعباءالتبلميذ كالمتمثمة في الضيؽ كالتكتر ن
, كتشكؿ مكانة سسة التربكية الثانية بعد األسرةؤ , كبالرغـ مف أف المدرسة تعد المكطاقاتيـ

متميزة عند التبلميذ إال أنيا في الكقت ذاتو يمكف أف تمثؿ مصدرا لمضغكط النفسية المدرسية 
  )341, ص1975طو عبد العظيـ, ) .كتؤثر عمى صحتيـ النفسية

ى كجكد ضغكط نفسية مرتفعة إل( 2015بحيث تكصمت دراسة "بف صالح ىداية ) 
 .)26,ص2010) أبك حبشي, بط عكسيا مع التكافؽ المدرسيترت

ذلؾ بدراسة ك مككات التمميذ ضمف نطاؽ المدرسة كىدفت الكثير مف الدراسات إلى فيـ س
ذم يشغؿ أىـ أبعادىا بما فييا التكافؽ اللجكانب بما فييا الصحة النفسية ك شخصيتو مف كؿ ا

 اإلنساف بصفة عامة كحياة التمميذ بصفةأىميو في حياة مبحكث كل حيزا كبيرا في الدراسات
تماعية مف خبلؿ االجلة الفرد إشباع حاجاتو النفسية ك , فالتكافؽ الذم يتمثؿ في محاك خاصة

 السعي إلى التكيؼ مع متطمبات المجتمع ., ك عقد عبلقات مرضية

الدراسي  تبلميذ المرحمة النيائية يمكف أف يؤثر عمى مسارهكخاصة  فالتكافؽ النفسي لمتمميذ 
سكء التكافؽ  حيث يظير تعاممو خاصة مع انتشار ىذا المرض,مف خبلؿ أسمكب تفاعمو ك 

 مع المدرسة .نفسي مف خبلؿ سكء الذات األسرة ك ال

التكافؽ النفسي لمتمميذ يمكف أف يؤثر عمى مساره الدراسي مف خبلؿ حيث نجد أف 
 لذلؾ يجب األخذ بعيف لمدرسية,اصر التربكية في البيئة اأسمكب تفاعمو كتعاممو مع العن

االجتماعية لمتبلميذ خاصة التكافؽ النفسي الذم لو أىمية في االعتبار الظركؼ النفسية ك 
 تحديد مساره الدراسي . 
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يأتي ىذا البحث المعنكف بػ "الضغكط النفسية جراء جائحة ككركنا كأثرىا غمى ك 
عمى ظاىرة الضغكط النفسية كالتكافؽ  التكافؽ النفسي لدل تبلميذ البكالكريا" إللقاء الضكء

الثانكية  النفسي لدل التبلميذ مف خبلؿ انتشار كباء ككركنا, كلقد اخترنا تبلميذ المرحمة
الضغكط النفسية كنتائجيا عمى التكافؽ النفسي لدل التبلميذ  الدراسة حكليـ كأثر إلجراء

 المقبميف عمى شيادة البكالكريا.

جانبيف جانب نظرم كجانب  لية تـ تقسيـ البحث إلىكلتحقيؽ غرض الدراسة الحا
 تطبيقي

 :فصكؿ نذكرىا كالتاليأربعة : يضـ جانب النظري 

كىك اإلطار العاـ لمدراسة كيشمؿ اإلشكالية كصياغة الفرضيات,  الفصؿ األكؿ:
كتحديد أىمية الدراسة كأىدافيا باإلضافة إلى تحديد المفاىيـ اإلجرائية ككذلؾ الدراسات 

  السابقة لمدراسة

 فيتعمؽ بالضغكط النفسية الذم منو ينطمؽ الجانب النظرم لمدراسة الفصؿ الثاني أما
 كأعراض الضغط النفسي كأنكاعالخصائص العامة لمضغكط النفسية ك  تعريؼ الضغط النفسي

 لنظريات المفسرة لمضغط النفسيكامصادر الضغط النفسي ك الضغط النفسي 

 قمنا بالتعريؼ بالفيركس كخصائصو كطرؽ انتقالو  ككركنا فيركسيتعمؽ ب الفصؿ الثالثأما 

معايير ك  مفيكـ التكافؽ النفسيالفصؿ الرابع يتحدث عف التكافؽ النفسي تناكلنا فيو  أما
خصائص كعكامؿ ك  مجاالت كمؤشرات التكافؽ النفسيك  أبعاد التكافؽ النفسيك  التكافؽ النفسي
 النظريات المفسرة لمتكافؽ النفسيكفي األخير  التكافؽ النفسيعكائؽ ك  التكافؽ النفسي

  الجانب التطبيقي : 

مس الخاص باإلجراءات المنيجية لمدراسة حيث احتكل عمى منيج الدراسة االفصؿ الخ
الدراسة كعينة الدراسة كاألدكات المستخدمة في الدراسة )مقياس الضغكط  أدكاتصبلحية 

 كمقياس التكافؽ النفسي(النفسية اثر جائحة ككركنا 
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المستعممة في تحميؿ  اإلحصائية األساليبذا الفصؿ بإجراءات تطبيؽ الدراسة لينتيي ى
 النتائج

الفصؿ السادس تـ فيو عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا ثـ خبلصة لنتائج الدراسة  أما
  كتكصيات المقترحة 

 



 

 
 

  
  

 

 الجانب النظري
 

 

 

 



 

 
 

 الفصل األول :تقديم الدراسة  

 اإلشكالية- 

  تساؤالت الدراسة  - 

 فرضيات الدراسة -3

 أىمية الدراسة - 

 أىداف الدراسة - 

 تعريف مفاىيم الدراسة إجرائيا -6

 .الدراسات السابقة - 

 



 

8 
 

 اإلشكالية -1

, فيي قـك بالعممية التربكية التعميميةتعتبر المدرسة المؤسسة التربكية الرسمية التي ت
, كرغـ ذلؾ فإنيـ يكاجيكف مشاكؿ التبلميذ كالكقكؼ عمى متطمباتيـ تعمؿ عمى تعديؿ سمكؾ

, التي ىي ذلؾ القصكر سيةتككف حاجزا أماـ تحصيميـ الدراسي, منيا الضغكطات النفقد 
إمكانية استيعاب , ما يجعميـ يشعركف بالفشؿ كعدـ م يشعر بو التبلميذ داخؿ المدرسةالذ

  (25, ص 2012عاطؼ, ) (ة كىـ مقبميف عمى امتحاف مصيرم)البكالكريا, خاصالمنياج الدراسي

التي يجتازىا التمميذ منذ بداية  االمتحاناتيعتبر امتحاف البكالكريا مف أىـ حيث 
, كيبقى الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا الكسيمة نياية آخر مرحمة لمتعميـ الثانكمتعميمو إلى 

, كما يعد تثمينا يؿ الذم قمعو التمميذ خبلؿ تعمموالكحيدة لتعزيز كتتكيج الشكط الطك 
 لممجيكدات التي بذليا خبلؿ كؿ سنكات الدراسة . 

سات عمى الذم شؿ العديد مف المؤسة في ىذه الظركؼ السائدة كالمرض كخاص
ية في بيئتو كمعنك  التمميذ بصعكبات مادية مما زاد في شعكر فيو مكاصمة عمميا كاالستمرار

, كألسرية حيث  كقؼ ىذا المرض عائقا أماـ تحقيؽ أىدافو كمتطمباتو المدرسية كالجتماعية
عباء التي , فأصبح فردا غير قادر عمى تحمؿ األالبكالكرياة في نجاحو في امتحاف كالمتمثم

كس بشكؿ الدر  وكاستيعاب, كىذا يككف نتيجة عدـ تكممة مسيرتو الدراسية ىي فكؽ طاقتو
ال ننسى  المتحانات ككذلؾ أيضااذكار كالتحصيؿ ك االستمباشر مف طرؼ األساتذة ك 

اريؼ كغيرىا مف األمكر التي المتطمبات االجتماعية كاالقتصادية التي تتمثؿ في المص
 .لممعمكمة بشكؿ جيد واستيعابتساعد التمميذ عمى 

كتكمف أىمية ىذا االمتحاف في ككنو يقدـ شيادة لمتمميذ تفتح أمامو أبكابا نحك التعميـ 
  مومف مكاصمة تعمي الجامعي كتمنحو الفرصة لممشاركة في العديد مف المنافسات التي تمكنو

, األمر الذم يكلد انتقاليةالبكالكريا مرحمة  امتحاف, ىذا ما يجعؿ التمميذ يعتبر كبناء مستقبمو
لديو ضغط نفسي كبير كذلؾ يظير حجـ شيادة البكالكريا في اإلعداد الرسمي ليا مف 
الجيات المعنية حيث نجد أف التنظيمات الرسمية المتعمقة بتنظيـ امتحاف البكالكريا تضفي 
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يصبح كمصدر ك  ا عف باقي االمتحانات مما يعسره في أعيف التبلميذعميو سمة تجعمو مختمف
 ضاغط .

ف إذ يكاجو تمميذ السنة الثالثة ثانكم مكاقؼ تعميمية معينة تطمب منو المزيد م  
, كال شؾ بأف المقبؿ عمى امتحاف مصيرم مثؿ البكالكريا المجيكد كتحمؿ مسؤكليات دراسية

الدراسي السيما كأف ىذا يتكافؽ مع سمككو يؤثر في  كألكؿ مرة قد يتكلد لديو ضغط نفسي
مف التغيرات  مرحمة عمرية خاصة في حياة األفراد أال كىي مرحمة المراىقة التي تتسـ بالكثير

 كذا النفسية كاالجتماعية كاالنفعالية اليامة كالتي مف خبلليا ينميالعقمية كالجسمية ك 
سو لحياة جديدة حيث تعتبر حياة المراىؽ شخصيتو كيرسـ طمكحاتو المستقبمية كييدی نف

عمى عدة متغيرات في النمك كعكامؿ كثيرا ما يصاحبيا  الحتكائياالنفسية جد معقدة كذلؾ 
القمؽ كالحيرة كالضغكطات النفسية المختمفة التي ميما كاف مصدرىا تشكؿ خطرا عمى 

تمفة السيما عمى ر مخلمشخص كبالتالي ينتج عنيا آثا االنفعاليالصحة النفسية كالتكازف 
حيث يجب معرفة األسباب الجكىرية كمصادر ىذه الضغكط ألنيا تمعب  درسالمراىؽ المتم

 .دكرا كبيرا في النجاح كالتفكؽ بالنسبة لممتمدرسيف

 (Kach.Polée في ىذا اإلطار تشير دراسة "كياش" ك"بكلي" ك"بيسر سكف"ك  
Pearson االمتحاف تكمف خصكصا في اتجاه( أف األسباب العميقة لمضغط النفسي 

, كيخاؼ مف لطالب أفكار الفشؿ كيعتريو الرعبكؼ كبذلؾ تدكر في ذىف اخاإلحساس بال
كيخيؿ إليو أنو غير مستعد فتتدىكر أحكالو كال  مضطربةالرسكب كبالتالي تصبح نفسيتو 

عبد الرحمف ) يقكل عمى العمؿ إال أنو في الحاالت العادية قد يؤثر ذلؾ كثيرا عمى األداء
  ( 315ص  ,1988,العيسكم

الضغكط في دراسة ليا العصر الحديث بأنو عصر  1996" كتصؼ الباحثة "دسكقي
ينفرد بأكضاع كأحداث مثيرة حيث أف التطكرات التكنكلكجية  رالنفسية ألننا نعيش في عص

المثيرة الـ يعج باألحداث , جعمت العاقتصادية, اجتماعيةالتي أدت إلى تطكرات كتغييرات 
 ال مفر منو .  فسي كأصبح تعرض الفرد لمضغكط أمردد األمف النيالتي ت

ىذا كمف جية أخرل فإف الضغكط ليست مرادفة بالضركرة لمقمؽ كالتكتر النفسي كما 
تمميذ الضغكط المعتدلة ليا دكر ميـ في تنشيط الفأنيا ليست بالضركرة سمبية أك سيئة 
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عند حدكد معينة  ارتفاعيا فانخفاض شدة الضغكط النفسية أك, كاستثارة الدافعية لئلنجاز
 .  ( 13 ص) جمعة سيد يكنس  يككف ليا أضرار مؤكدة عمى الفرد

كفي سياؽ آخر فإف مف بيف أسباب الفشؿ الدراسي الذم غالبا ما يتعرض لو التمميذ 
لو تأثير سمبي في فترات االمتحاف ما يسمى بقمؽ االمتحانات المرتبط بالضغط النفسي الذم 

كؼ القدرة عمى األداء ك  هلدراسي مما يسبب لو تشتت االنتباتحصيمو اميذ ك عمى قدرات التم
 يككف الجانب المعرفي ىك , لكف حسب النظرية المعرفيةالجيد كبالتالي الفشؿ في التحصيؿ

, فالصعكبات التي يكاجييا ء عند التمميذ في كضعيات التقكيـعمى نقص األدا المسئكؿ
بسبب  االنزعاجالتمميذ في كضعية االمتحاف التي تعيؽ أدائو ناتجة عف عمميات معرفية مثؿ 

) فيصؿ محمد  السمبية التي تدكر في ذىف التمميذ كبسبب مشاكؿ في االنتباه كالتركيز األفكار
 .  ( 79,78, مف  1984 ,خير اهلل الزكاد 

 ميذ عمى التركيز في التفكير كعدـ معرفة أسمـ األساليبكعميو فإف عدـ قدرة التم
تشكؾ التمميذ في قدراتو كتجعمو دائـ الخكؼ مف الرسكب  ,األمثؿ لمكقت كاالستخداـ لمدراسة
ف أك تعرضو , كما أف تعرضو لممشاكؿ مع المدرسيقدرة عمى مسايرة أقرانو في الفصؿكعدـ ال

التخكؼ مف في الحياة ك  باتجاىوـ معرفتو فمف ىذه األمكر عد لؤلذل مف جانب زمبلئو
 .  االمتحانات

( التي كاف ىدفيا دراسة انتشار الضغط  1990 ,كما نجد دراسة ) غريب عبد الفتاح
 6ذکكر ك  8 )ة ككانت عينة الدراسة مككنة مفبيالنفسي بيف طبلب دكلة اإلمارات العر 

حصؿ عمى أعمى درجة في  ( في جامعة اإلمارات العربية حيث كجد أف اإلناث قدإناث
 Robbins et 1979" حالة مف الذككر كما بينت دراسة "ركيتر ك تانيؾمقياس قمؽ ال

Tanek ككذلؾ "برادلي "Bradly 1980  مف خبلؿ الدراسة التي أجركىا لمكشؼ عف
, حيث أف اإلناث أكثر تعرضا لمضغط النفسي مف الذككر فركؽ الفردية بيف الذككر كاإلناثال

ذلؾ يككف المجتمع يتعامؿ مع الذككر بطريقة أكثر يسرا مف الطرؽ التي يتعامؿ  كقد فسر
  ( 331, ص 2000) سيد يكسؼ جمعة, . بيا مع اإلناث 

طابعيا الثقافي المتميز فإف نفس الدراسات التي  اعتبارعمى أما بالنسبة لمجزائر ك 
لدل , فالبكالكريا في الجزائر تحمؿ معنى خاص س النتائجذكرت أعبله قد ال تككف ليا نف
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, ىذا فضبل عف الظركؼ غير المريحة المعمـ التبلميذ كمع ذلؾ التبلميذ كأكليائيـ كمعممييـ
نجدىـ يجتيدكف كيكدكف لمحصكؿ عمى شيادة البكالكريا التي تظؿ في اعتقادنا دليؿ إلثبات 

 . الذات لدل البعض كضماف المستقبؿ لدل البعض اآلخر 

إذ كمف خبلؿ ما تطرقنا إليو نبلحظ أف الضغط النفسي الذم ينتاب التمميذ يحكؿ بينو 
ينتابو الخكؼ كالقمؽ النجاح حيث يشيح مشكش األفكار كيخيؿ لو أنو غير مستعد ك  كبيف

 اتحضيراتو قد تذىب سدالمصيرية لما اجعؿ استعداداتو ك  مكعد االمتحانات اقتربكىذا كمما 
  .الخاطئة نتيجة التصكرات الخاطئة التي بناىا حكؿ شيادة البكالكريا  نتيجة التصكرات

ذلؾ ككات التمميذ ضمف نطاؽ المدرسة ك كىدفت الكثير مف الدراسات إلى فيـ سم
أىـ أبعادىا بما فييا التكافؽ لجكانب بما فييا الصحة النفسية ك بدراسة شخصيتو مف كؿ ا

فة عامة كحياة في حياة اإلنساف بص ألىميتوكث البحي الدراسات ك الذم يشغؿ حيزا كبيرا ف
لة الفرد إشباع حاجاتو النفسية , فالتكافؽ الذم يتمثؿ في محاك التمميذ بصفة خاصة

 .السعي إلى التكيؼ مع متطمبات المجتمع , ك تماعية مف خبلؿ عقد عبلقات مرضيةاالجك 

الجيدة فيك يتصؿ نفسية نظرا لككف التكافؽ دليؿ عمى تمتع الفرد بالصحة الك  
فسي الذم يتضمف الشعكر منيا الجانب النعاد عديدة ممثمة لمسمكؾ البشرم ك أببمجاالت ك 

, تبقى مرحمة المراىقة الفترة الحساسة التي يسعى الذات بالحرية كاالنتماء لممجتمع كتقدير
ة مية كالتكقعات االجتماعيفييا إلى تحقيؽ أكبر مستكل مف التكافؽ مع التغيرات الجس

تحدث فييا تغيرات عضكية كنفسية النمك فترة معقدة مف التحكؿ ك  صعبتتسـ بأ, ك كالدراسية
 ( 25, ص 1991 ,ميخائيؿ أسعد) ذىنية كاضحةك 

الدراسي مف خبلؿ أسمكب تفاعمو  فالتكافؽ النفسي لمتمميذ يمكف أف يؤثر عمى مساره
تعتبر ىذه األخيرة المؤسسة الثانية , حيث كية في البيئة المدرسيةتعاممو مع العناصر التربك 

, التربية كالتعميـ حياتو يتمقى فييا أنكاع المعرفة بعد األسرة أيف يقضي المراىؽ جزءا كبيرا مف
يظير مف خبلؿ سكء , فسكء التكافؽ النفسي ف الطرؽ الناجحة في تعديؿ السمكؾالذم يعد م

الثقة ثـ  فقدافرسة العنؼ ك كمما السمككاتذلؾ مف خبلؿ مدرسة ك مع الالذات األسرة ك 
 .بعدىا الغياب المستمر لعدـ قدراتو عمى مكاجيتو المكاقؼ التعميميةاالنعزاؿ عف الزمبلء ك 



 

02 
 

ة بصكرة خاصة في ىذا الكقت خاص حيث نرل أف يعيش الفرد بصكرة عامة كالتبلميذ  
حاطتيـ مف جميع ( ك covid19ظركؼ حياتية صعبة كذلؾ نتيجة ىذا الفيركس ) النكاحي ا 

, مما أدل ا الضغط مف االنقطاع عمى الدراسةبالضغكطات المختمفة كخاصة كما ذكرنا سابق
ف استمركا إلى تفاقـ الضغكط المحيطة مما انعكس بدكره عمى عدـ استمرارىـ با لدراسة كا 

فعدـ قدرتيـ عمى المكاجية كالتكجيو بما يكفؿ بناء شخصياتيـ بجميع  بظركؼ قاسية,
 و نجد حياتيـ محيطة بالضغكطات النفسية.جكانبيا كعمي

كمف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لمعالجة الضغكط النفسية المدرسية كالتكافؽ 
 النفسي  مف خبلؿ التساؤالت التالية 

 تساؤالت الدراسة  -2

 ما مستكل الضغكط النفسية لدل تبلميذ البكالكريا اثرم جائحة ككركنا؟  -1

 ما مستكل التكافؽ النفسي لدل تبلميذ البكالكريا؟  -2

ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف الضغكط النفسية اثرم جائحة ككركنا كالتكافؽ النفسي لدل  -3
 تبلميذ البكالكريا؟ 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الضغكط النفسية اثرم جائحة ككركنا لدل  -4
 ر الجنس؟تبلميذ البكالكريا تبعا لمتغي

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ النفسي لدل تبلميذ البكالكريا تبعا  -5
 لمتغير الجنس؟ 

 : فرضيات الدراسة -3

تكجد عبلقة ارتباطية بيف الضغكط النفسية اثرم جائحة ككركنا كالتكافؽ النفسي لدل  -1
 تبلميذ البكالكريا
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الضغكط النفسية اثرم جائحة ككركنا لدل تبلميذ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  -2
 البكالكريا تبعا لمتغير الجنس

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ النفسي لدل تبلميذ البكالكريا تبعا لمتغير  -3
 الجنس

 أىمية الدراسة : وتتمثل األىمية في  -4

فميما تنكعت الدراسات أىمية  إف مكضكع الضغكط النفسية ذك: األىمية النظرية-1
 . كاألبحاث إال أف يحتاج إلى المزيد مف البحكث في الفترة الحالية

أىمية ىذه الدراسة الرتباطيا بمرحمة عمرية تتسـ بالعديد مف الضغكط كخاصة مرحمة  - 
 . النيائية كىذا ما دعاني إلى دراسة ىذا المكضكع

كنا كشؿ معظـ المنشآت االقتصادية انتشار كباء ككر  اثر يعتبر مكضكع حديث حيث جاء -
 كالثقافية كاالجتماعية كغيرىا.

  . الرغبة في إفادة اآلخريف بيذه الدراسة - 

 باعتبارهقمة الدراسات كالبحكث العممية حكؿ ىذا المكضكع كخاصة حكؿ كباء ككركنا   -
 جديد.

  : األىمية التطبيقية-2

خبلؿ التعرؼ عف كيفية تكظيؼ ىذه إمكانية االستفادة مف نتائج الدراسة مف - 
 . االستراتيجيات المكاجية بأبعادىا المختمفة عند التبلميذ المقبميف عمى شيادة البكالكريا

 .تكقع أف تكشؼ نتائج ىذه الدراسة عف استراتيجيات يتبعيا التبلميذ لمتعامؿ مع الضغكط – 

 ا المجاؿإف نتائج ىذه الدراسة قد تككف بداية لدراسات أخرل في ىذ -
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 أىداف الدراسة: -5

 يمي : ماذه الدراسة إلى ىتيدؼ   

ل الضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي بعد جائحة كباء ككركنا  لد عف مستكل الكشؼ -
 .التبلميذ البكالكريا

 تحديد الفركؽ بيف التبلميذ في الضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي  تبعا لمتغير الجنس   -

  :لمفاىيم الدراسة اإلجرائيةالتعاريف  -6

: ىي المكاقؼ التي ال يستطيع التمميذ التكافؽ جائحة كورونا  اثرالضغوط النفسية  -1
معيا كتكقؼ عف الدراسة فجأة كتأثير الحجر الصحي كعدـ تحديد فترة مضبكطة كأكيدة 

ة عف بعد مما يؤدم بو إلى حاالت مف االضطراب كالقمؽ سلبلمتحانات الرسمية كالدرا
الدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خبلؿ استجابتو عمى فقرات مقياس الضغكط بكتقاس  
 جائحة ككركنا الذم أعدتو الباحثتيف   اثرالنفسية 

حصؿ القدرة عمى التكيؼ مع البيئة الجديدة كىك درجة التكافؽ التي يتالتوافق النفسي:  -2
''  عمييا الطالب في االختبار المستخدـ في الدراسة الحالية الذم أعدتو "محمكد ىنا عطية

       كلخصت مفيـك التكافؽ النفسي في األبعاد التالية 

 االعتماد عمى النفس  -
 اإلحساس بالقيمة الذاتية  -
 الشعكر باالنتماء  -
 التحرر مف الميؿ إلى االنفراد  -
  العصابيةالخمك مف األعراض  -

 االعتماد عمى النفس,كاقتصر مفيـك التكافؽ النفسي في دراستنا الحالية عمى البعديف 

 الخمك مف األعراض العصابية



 

05 
 

فيركسات ككركنا ىي فصيمة كبيرة مف الفيركسات التي قد تسبب المرض وباء كورونا: 
البشر حاالت لمحيكاف كاإلنساف. كمف المعركؼ أف عددان مف فيركسات ككركنا تسبب لدل 

عدكل الجياز التنفسي التي تتراكح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد كخامة 
مثؿ متبلزمة الشرؽ األكسط التنفسية كالمتبلزمة التنفسية الحادة الكخيمة )السارس( كيسبب 

  ..19-فيركس ككركنا الُمكتشؼ مؤخران مرض فيركس ككركنا ككفيد

 السابقةالدراسات  -7

رابات السمككية السيما الضطاك  مف بيف الدراسات النفسية التي بينت أف الفشؿ الدراسي
كثيرا ما  ؿفي مرحمة المراىقة, أك الفشؿ في العبلقات اإلجتماعية بالبيت كاألسرة كالمحتم

 .  ( 51,30) كمير حميـ, د س, ص تظير في حياة المراىقيف كالمراىقات 

( التي كاف ىدفيا دراسة انتشار الضغط  1990الفتاح .  نجد دراسة ) غريب عبد
 60ذككر ك 80النفسي بيف طبلب دكلة اإلمارات العربية ككانت عينة الدراسة مككنة مف) 

إناث ( في جامعة اإلمارات العربية حيث كجد أف اإلناث قد حصمف عمى أعمى درجة في 
 Robbins et Tanek 1979انيؾ" ت "ركبيتر ك مقياس قمؽ الحالة الذككر كما بينت دراسة

خبلؿ الدراسة التي أجركىا لمكشؼ عف الفركؽ الفردية  Bradly 1980ككذلؾ " برادلي " 
بيف الذككر كاإلناث, حيث أف اإلناث أكثر تعرضا لمضغط النفسي مف الذككر كقد فسر ذلؾ 

 ا مع اإلناثيككف المجتمع يتعامؿ مع الذككر بطريقة أكثر يسرا مف الطرؽ التي يتعامؿ بي

 . ( 331, ص 2000) سيد يكسؼ جمعة, 

( كالتي كانت بعنكاف ) الفركؽ بيف اإلناث كالذككر  1994دراسة ) جمعة سيد يكسؼ 
حراؾ الحياة المثيرة لممشقة أك الضغط النفسي ( كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى افي 

 ما تثير ليـ مف ضغط نفسي الفركؽ بيف الجنسيف في إدراؾ الحياة كتقديرىـ ليا في ضكء
فردا كطبؽ عمييـ مقياس إعادة التكافؽ  210 كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا

()قائمة أحداث الحياة ليكلمز كرام( كمف أىـ ما تكصؿ إليو الباحث كجكد srss)االجتماعي
 12فركؽ جكىرية في تقدير أحداث الحياة المثيرة إلى ضغط النفسي لصالح اإلناث في 
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كلقد كانت األحداث السمبية أشد كقعا عمى الفرد كأكثر إثارة  , كفرؽ كاحد لصالح الذككراحدث
 .لمضغط النفسي

في دراسة ليا العصر الحديث بأنو عصر  1996الباحثة " دسكقي " دراسة كما نصت 
الضغكط النفسية ألننا نعيش في عصر ينفرد بأكضاع كأحداث مثيرة حيث أف التطكرات 

, جعمت العالـ يعج اقتصادية, اجتماعيةالتي أدت إلى تطكرات كتغييرات التكنكلكجية 
ال مفر منو   فسي كأصبح تعرض الفرد لمضغكط أمرباألحداث المثيرة التي تيدد األمف الن

ىذا كمف جية أخرل فإف الضغكط ليست مرادفة بالضركرة لمقمؽ كالتكتر النفسي كما أنيما 
ضغكط المعتدلة ليا دكر ميـ في تنشيط التمميذ كاستثارة ليست بالضركرة سمبية أك سيئة فال

عند حدكد معينة يككف ليا  ارتفاعيا , فانخفاض شدة الضغكط النفسية أكالدافعية لئلنجاز
 . ( 13 ص ,) جمعة سيد يكنس أضرار مؤكدة عمى الفرد

كفي سياؽ آخر فإف مف بيف أسباب الفشؿ الدراسي الذم غالبا ما يتعرض لو التمميذ  
في فترات االمتحاف ما يسمى بقمؽ االمتحانات المرتبط بالضغط النفسي الذم لو تأثير سمبي 
عمى قدرات التمميذ كتحصيمو الدراسي مما يسبب لو تشتت االنتباه ككؼ القدرة عمى األداء 

لفشؿ في التحصيؿ, لكف النظرية المعرفية يككف الجانب المعرفي ىك الجيد كبالتالي ا
 اجيياعند التمبيد في كضعيات التقكيـ, فالصعكبات التي يك  ءعمى نقص األدا المسئكؿ

بسبب  االنزعاجو ناتجة عف عمميات معرفية مثؿ ئالتمميذ في كضعية االمتحاف التي تعيؽ أدا
فيصؿ محمد  )تمميذ كيسبب مشاكؿ في االنتباه كالتركيز األفكار السمبية التي تدكر في ذىف ال

 ( 79.78 ص, 1984 ,خير اهلل الركاد

 ,كعميو فإف عدـ قدرة التمميذ عمى التركيز في التفكير كعدـ معرفة أسمـ األساليب لمدراسة
األمثؿ لمكقت, تشكؾ التمميذ في قدراتو كتجعمو دائـ الخكؼ مف الرسكب كعدـ  كاالستخداـ

القدرة عمى مسايرة أقرانو في الفصؿ, كما أف تعرضو لممشاكؿ مع المدرسيف أك تعرضو 
في الحياة كالتخكؼ مف  باتجاىولؤلذل جانب زمبلئو, فمف ىذه األمكر عدـ معرفتو 

 .االمتحانات

طابعيا الثقافي المتميز فإف نفس الدراسات التي ذكرت  اعتبارمى أما بالنسبة لمجزائر كع
أعبله قد ال تككف ليا نفس النتائج, فالبكالكريا في الجزائر تحمؿ معنى خاص لدل التبلميذ 
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كأكليائيـ كمعممييـ, ىذا فضبل عف الظركؼ غير المريحة لمعظـ التبلميذ كمع ذلؾ يجتيدكف 
كريا التي تظؿ في اعتقادنا دليؿ اإلثبات الذات لدل كيكدكف لمحصكؿ عمى شيادة البكال

 اآلخر كضماف المستقبؿ لدل.  إلي ضالبع

( أجرل ىذا البحث بيدؼ التعرؼ عمى  1999دراسة ) يكسؼ عبد الفتاح محمد 
طبيعة الضغكط النفسية لدل المعمميف كالمعممات باإلضافة إلى الفركؽ بينيما في شعكرىـ 

قكؼ عمى الحاجات اإلرشادية لممعمميف المرتبطة بيذه الضغكط, بيذه الضغكط كمف ثـ الك 
معممة كمعمـ تـ اختيارىـ عشكائيا مف المدارس اإلعدادية كاستعمؿ  189كشممت العينة 

الباحث الضغكط النفسية لممعمميف ثـ أجرل مقارنة بينيـ في الشعكر بالضغكط كتبيف بأف 
 -الضغكط الطبلبية  -الضغكط اإلدارية مظاىر لمضغكط النفسية ليذه الشريحة  4ىناؾ 

  .ضغكط خاصة بالعبلقة بيف الزمبلء -الضغكط التدريسية 

  

 

 



 

 
 

 

 

يالفصل الثاني: الضغوط النفس  

 تمييد

 تعريف الضغط النفسيأوال:  

 الخصائص العامة لمضغوط النفسيةثانيا:  

 الضغط النفسي أنواعثالثا:  

 الضغط النفسي  أعراضرابعا:  

 مصادر الضغط النفسي خامسا:

 لنظريات المفسرة لمضغط النفسياسادسا:

 خالصة الفصل
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 تمييد

لقد أصبحت الضغكط في عصرنا الحالي كثيرة كمتعددة نظرا لكثرة تعقيدات الحياة 
كتشعبيا, ككثرة متطمباتيا, مما جعؿ المجتمع عرضة لضغكط نفسية أثرت عمى السير 

 الحسف الحياة األفراد كالجماعات باختبلؼ أعمارىـ كأجناسيـ كثقافاتيـ . 
قد شاع المميزة لمجتمعاتنا المعاصرة ك  ةتعد الضغكط النفسية أحد المظاىر الرئيسي 
الدراسات الفيزيائية لتشير إلى قكة خارجية يندسة ك في ميداف ال  « stress » كممة استخداـ

القكة يحدث اإلجياد الذم يؤثر كيغير  نتيجة ليذهثر بشكؿ مباشر عمى مكضكع طبيعي ك تؤ 
ىذا المفيـك الذم استعاره عمـ النفس لمداللة عمى نطاؽ كاسع مف  المكضكع, مف شكؿ كبناء

معرفية كسمككية ناتجة كرىا مع حدكث تغيرات فيزيكلكجية التي يترافؽ ظي االنفعاليةالخبرات 
 عف األحداث الضاغطة.                                                                              

مف طرؼ مف ىذه الضغكط النفسية سكاء  الثانكياتئة التبلميذ في حيث لـ تسمـ ف
شباع حاجاتيـ المدرسة التي أضحت عائقا أماـ تمبية  محيط األسرة أك البيئة أك رغباتيـ كا 

 . المتعددة
كتتكقؼ الطريقة التي يتبعيا كؿ إنساف لمكاجية الضغط النفسي عمى مميزات 

ء المصاعب التي تنشأ ما تممى عميو ردة فعمو إزا شخصيتو كنقاط عجزه كمرضو, كالتي عادة
زاء المشاكؿ العممع معارفو ك   .مية كالمالية كالمينية كالعائميةا 
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 تعريف الضغط النفسيأوال: 
 :التعريف المغوي

 ؽالتضييالذم يعني ( ك  stringer( مف الفعؿ البلتيني )  stressاشتقت كممة )   
معناه طكؽ ( ك  treindreمنو أخذ الفعؿ الفرنسي ) ضغط, شد, كثؽ ك  ام يءعمى ش

كاف تطكيؽ إنساف ما بجسمو, بذراعيو, ضاغطا بقكة معو أحاسيس ما متناقضة ألنو باإلم
م خنقو أيضا, كيكصمنا الفعؿ خمؽ إلى الفعؿ ضايؽ, ضغط شد أعمى قمبو كعمى صدره ك 

التي  (detress)  يصؿ بنا إلى كممة شدةالنفس ك ك الشعكر بالضيؽ يضغط عمى القمب 
التي يقابميا في العربية كممات مثؿ  کرب, ضائقة, ( ك  Stringerبدكرىا مف الفعؿ )  اشتقت

 (  3, ص 1998) محمد حسف العبلكم,  (stress)الضغط الذم يترجـ إلى كممة إرىاؽ, إجياد شدة ك 

 التعريف االصطالحي:

" كلماف "  1987"  بركنك 1984" كيعتبر الضغط النفسي حسب كؿ مف "ستكتبلند
سيا محصمة لمقكل التي تمار " حالة مف التكتر الجسمي كالنفسي ك  1991 " ستكت " 1989

 تختمؼ درجة ضغط الحدث الكاحد مف شخص إلى آخر . األحداث الضاغطة عمى الفرد ك 

قدرتو عمى السيطرة عمى المكقؼ, كالكفاء يتكقؼ ذلؾ عمى مدل إدراؾ الفرد لك 
عمى إمكانياتو الشخصية كخبراتو السابقة كما يكفر لو مف مصادر الدعـ  باالعتمادمتطمباتو ل
 (82 ص ,1993) عبد الفتاح القرشی,  .اإلجتماعية في البيئة ةالمساندك 

كينظر " باركف " إلى الضغكط النفسية بأنيا ردكد أفعاؿ تصدر عف الفرد تجاه المثيرات, أم 
الفيزيكلكجية التي تحدث في مكاقؼ معينة, حيث يشعر األفراد نكع الكحدانية كردكد األفعاؿ 

 ( 67,ص1998عبد الستار إبراىيـ, )  أىـ غير قادريف عمى تحقيؽ أىدافيـ

ىك االستجابة الفيزيكلكجية غير المحددة التي يستجيب  :الضغط النفسي فعرؼىرسيمی  أما  
 .بيا الجسـ ألم مطمب يقع فيو
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يعرفاف الضغط النفسي عمى أنو عبارة عف عبلقة الفرد ببيئتو, : الزاروس وفولكمانأما 
             بلتو كتزعج راحتو كىدكءهؤىأنيا حدكد تتجاكز إمكانياتو كم كيقدر الفرد حدكد العبلقة عمى

  ( 15, ص 2001)أبك حاتمی سامية 

ككسائمو : الضغكط تظير لدل الفرد نتيجة عدـ التكازف بيف مطالبو كحاجاتو کرافت كيرل
  .لتمبية ىذه المطالب كالحاجات ككمما زاد عدـ االتزاف عند الفرد زاد احتماؿ الضغكط

إمكانيات الفرد مع المطالب البيئية  ؤالضغط ىك عدـ تكاف: يرل بأف تعريؼ ككبر
المكضكعة عمى عاتقو أك الظركؼ التي يكاجييا كقد تحدث المشكمة عندما تككف قدراتو غير 

 (  129,128, ص 2008كليد السيد خميفة, )المتطمبات الجسمية كاالجتماعية كافية لمكاجية 

: الضغط النفسي ىك حالة اضطراب في بعض الكظائؼ عبد اهلل ءكفا رلكما ت 
الفيزيكلكجية كالكجدانية كاالنفعالية لدل الفرد تحدث نتيجة تعرضو لمثيرات ضاغطة ) داخمية 

 ( 59, 57, 2006) آماؿ محمكد عبد المنعـ,  كالتكييؼكخارجية ( تتعدل طاقتو لمتأقمـ 

نستخمص مف كؿ ىذه التعاريؼ أف الضغط النفسي ىك حالة مف الشعكر بالضيؽ 
مكاناتو التكافقية ك تظير عندما يكاجو الشخص متطمبات ت  .العاديةفكؽ قدرتو كا 

في عرؼ العمماء الضغط مف زكايا مختمفة, مما جعؿ البعض منيـ يجد صعكبة  كما
كضع تعريؼ مناسب يتفؽ عميو الجميع, كىذا راجع الختبلؼ االتجاىات التي ينتمكف إلييا 

بيف المثير  استجابة, كمنيـ مف يعتبره تفاعؿ يعتبره كمنيـ مف مف يعتبره مثير,فمنيـ 
  ( 10ص  2006لككية الياشمي, بف زركاؿ فتيحة,  )كاالستجابة .

 : كنشير إلى بعض ىذه التعاريؼ فيما يمي

: ركزت ىذه التعاريؼ عمى البيئة المحيطة بالفرد, كمختمؼ المؤثرات الضغط كمثير - أ
 الخارجية . 

: تمؾ الصعكبات التي يتعرض ليا الكائف البشرم, بحكـ الخبرة, كالتي تنجـ تعريؼ ميكانيؾ
 عف إدراكو لمتيديدات التي تكاجيو . 
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الغير الكاعية عمى  الكاعية, أكشارة إلى ردة الفعؿ : كيستخدـ لئلكاستجابةالضغط  -ب
 ( 6, ص 2004محمد عمي كامؿ, ). الذنبالفرد كتتكلد عنيا شعكر باأللـ ك التيديدات التي تكاجو 

 الخصائص العامة لمضغوط النفسيةثانيا: 

إف الضغكط ظاىرة معقدة كتعبر عف كقائع متعددة, كذات مضاميف بيكلكجية, 
أف تحدد بعض الصفات الفيزيقية كالداخمية كالتي كنفسية, كاقتصادية, كاجتماعية يمكف 

تعطي ظاىرة الضغكط كحدتيا كتماسكيا كتميزىا عف غيرىا مف الظكاىر, كقد تـ استنباطيا 
مف المبادئ كالقكاعد كالنظريات التي اىتمت بدراسة ىذه الظكاىر كمف بيف ىذه الخصائص 

 :حسب ما حددىا ما يمي
 .لمقاـ األكؿإف الضغط عممية إدراكية في ا ــ
إف الضغط المدرؾ, ىك الربط بيف كجية نظر الفرد بما يمتمكو مف قدرات عقمية كجسدية  ــ

 .كبيف متطمبات المكقؼ
 .إف الضغط عممية تكيؼ الفرد لقدراتو مع متطمبات مكقؼ معيف ــ
 .قد يككف الضغط إيجابيا أك سمبيا ــ
 .يراتالضغكط ليست استقراريو كتتضمف مجمكعة مف المتغ ــ
 .الضغكط عامة كمنتشرة بيف جميع األفراد ــ
 .الضغكط تنشأ مف خبلؿ التفاعؿ القائـ بيف المثير كاالستجابة ــ
 .الضغكط ليا تأثير عمى الجانب النفسي, كالفزيكلكجي, كالمعرفي, كالنفسي لئلنساف ــ

الشباب كتقؿ  ػػ الضغكط النفسية ترتبط بالفئة العمرية حيث تككف منتشرة بصفة كبيرة عند
 .لدل األكبر سنا

يتضح مما سبؽ أف الضغط النفسي قد يككف إيجابيا أك سمبيا, كىك عممية إدراكية معرفية  
مف خبللو يربط الفرد بيف ما يممكو مف قدرات كما يتطمبو المكقؼ مف مؤىبلت ك مف خبللو 

)بف صالح .ويصؿ الفرد إلى التكيؼ مع المكاقؼ الضاغطة التي أدت إلى اختبلؿ تكازن
 (5ية,دس,صاىد
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 :الضغط النفسي ثالثا: أنواع

يعتبر الضغط ظاىرة طبيعية كرد فعؿ اتجاه المكاقؼ الميددة التي يكاجييا الفرد إال 
انو يعد أيضا أداة دمار ليذا الفرد كىذا نظرا لآلثار السمبية التي تنتج عميو سكاء كانت 

 ( 17, ص 2008رتيبة باليادم, فاطمة الزىراء صرىكد, ) جسمية أك نفسية .

 كفي ىذا السياؽ نميز نكعيف مف الضغط النفسي أال كىما :  

يعتبر الضغط محدد الطاقة الفرد كبدكنو تصبح الحياة بدكف معنى كقد  الضغط االيجابي:
الذم نحتاج إليو عند مكاجيات الحاالت  التيقظيككف لمضغط تأثير ايجابي عندما يكفر 

التيديد ككذلؾ يككف لمضغكط النفسية ايجابية عندما يككف الفرد محفزا كلديو الدافعية 
  ( 14, ص 2003سمير شيحاني, )لتصحيح عدـ التكافؽ كالتكازف .

كيككف لمضغط تأثير ايجابي ألنو أساسي في الحث عمى التحريض كاإلدراؾ, مكفرا 
تي يمس إلييا االضطرار إلى الكفاح عمى قدـ المساكاة أك بنجاح حياؿ الحاالت اإلثارة ال

 المتحدية . 

فالتكتر كالتنبيو ضركرياف لمتمتع بكثير مف مظاىر الحياة, كمف دكنيما سكؼ تككف 
 الحياة مسممة . 

كالضغط يكفر أيضا حس اإللحاحية كالتيقظ الذم نحتاج إليو لمحياة عندما نكاجو 
  ( 14, ص 2003سمير شيحاني, ) ددةحاالت مي

كيتمثؿ في مستكل االستجابة الداخمية لؤلحداث التي تجعؿ الفرد أقؿ قدرة : الضغط السمبي 
  ( 75, ص 1999) عمي إسماعيؿ عمي,  كظائفو عمى التكيؼ أداء

ينشأ عندما تككف النكاتج مترتبة عف عدـ القدرة عمى مقابمة متطمبات المكاقؼ, ككذلؾ 
سمككية  يسبب ىذا الضغط أعراضا مممكسة أكعند عدـ معرفة نكاتج الفشؿ كعادة ما 
 (  17, ص 2008فاطمة الزىراء صرىكد, رتيبة باليادم, ) . كصعكبة النكـ, الصداع, القرحة المعدية
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 :نستنتج نمكذجيف لمضغط كالمتمثبلف كما يميكمف ىنا 
: يعتبر الضغط ظاىرة أساسية في الحياة اليكمية لمفرد, كما انو ضركرم الضغط الصحي

كمناسبة لما يتطمبو المكقؼ  وتكيفيت, بشرط أف تككف االستجابات لنمك الفرد كتحقيؽ الذا
خياليما عمى صعيد العبلئؽ فيك مشكبلت, فيك يثير حماس األفراد ك كالتعميـ كالسعي لحؿ ال

 تحديد لمقدرة عمى التكيؼ مستجدات الحياة 
 بالمقابؿ يكجد ىناؾ صنؼ آخر كىك الضغط المرضي الذم يعرفو إليسكف :الضغط المرضي
ELLISON "  كيميائية جسدية لحالة تيديد مف مؤثر معيف بيدؼ  استجابةعبارة عف  بأنو
, يمكف أف يسبب لو أمراضا کامراض ثرتعرضو لممؤ  لذات, كلكف باستمرارالمحافظة عمى ا

                      القمب التنفس ... كغيرىا .
الضغط المرضي نتيجة طبيعية لمعكامؿ المجيدة, سكاء  أكف اإلجياد أكمعنى كؿ ىذا 

مفرطة  استجاباتكانت شديدة أك خفيفة كلكف متكررة تؤثر عمى الفرد حيث تككف عمى شكؿ 
 مما يزيد مف ضغكطو .  ألماتفقد الفرد قدراتو عمى التكيؼ أك تزيده 

فالفرد يشعر بحالة مف اإلنذار المبكر حينما يدرؾ خطكرة المكقؼ الذم يعيشو, فيزيد 
الجسـ بذلؾ مف إفرازات ىرمكف األدريناليف في الدـ كبعدىا مباشرة يدخؿ مرحمة التغيرات 

ىذا األخير  باستمراريةك  كتيرة التنفس بشكؿ ممحكظ القمب أكفسيكلكجية كزيادة ضربات ال
فيي تنقمب في ىذه الحالة  العضميكخاصة إذا لـ تحت الطاقة النفسية, طريقة تصريؼ 

 ( 31, ص 2001بف زركاؿ فتيحة,  )العضكية. عمى الجسـ كتحطمو مما يؤثر عمى الكظيفة
 

 الضغط النفسي  رابعا:أعراض

 ىمبية عمالتأثيرات الس مفكر الكثير يكالتعرض المتكرر إلى ظتتسبب شدة الضغكط 
شخصية الفرد فبل شؾ أف الفرد عندما يككف كاقعا تحت تأثير الضغط يككف مختمفا مف 

طو عبد العظيـ ) السمككية, عنو في الحاالت العادية. االنفعاليةالناحية الفيزيكلكجية, المعرفية, 
 ( 44, ص 2006حسيف سبلمة عبد العظيـ حسيف, 
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الذكر ىنا أف  كيجدر ار المصادر المسببة لمضيؽ,كتظير األعراض مع استمر  
 األعراض ال تظير جميعيا في كقت كاحد, كال عمى جميع األشخاص, فكؿ كاحد منا لو

  ( 39, ص س) عمی عسکر, د .نقطة ضعؼ

 كفيما يمي تصنيؼ األعراض الضغكط المختمفة :

فاألحداث كالظركؼ الضاغطة التي يتعرض ليا الفرد, تحدث  أ / األعراض الفيزيولوجية : 
فرازاتلو تغيرات في كظائؼ األعضاء   الغدد في الجياز العصبي كتتمثؿ في : كا 

إفراز كمية كبيرة مف األدريناليف في الدـ مما يؤدم إلى سرعة نبضات القمب, كزيادة  - 
 راب األكعية الدمكيةنسبة السكر في الدـ, كاضط

)طو عبد العظيـ في الجسـ مما يؤدم بو إلى اإلنياؾ  الغذائيعممية التمثيؿ  زيارة- 
  (46ص2016سعيد,

 كتتمثؿ ىذه األعراض فيما يمي : األعراض المعرفية :ب/ 

 صعكبة التركيز كالتذكر  - 

 كنكاياىـ . اآلخريفالتفسير الخاطئ لتصرفات  -

         زيادة السمبية في الشخصعف المثاليات ك  التخميالعجز عف اتخاذ القرارات كلك صغيرة  - 
 ( 113, ص 2009احمد نايؿ الغريز,  )

 : كتتمثؿ ىذه األعراض فيما يمي : ج / األعراض السموكية

 تناكؿ الطعاـ بشكؿ غير منتظـ .  - 

 .الصبر  كأداـميؿ إلى الجدؿ  -

 ) 34, ص 2008ماجدة بياء الديف السيد, )اآلخريف في حالة الفشؿ  كلـك تجنب المسؤكلية كآثارىا - 

 : كتتمثؿ ىذه األعراض فيما يمي : األعراض االنفعالية أو العاطفيةد/ 

 العدكانية كالمجكء إلى العنؼ  - 
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 أك االحتراؽ النفسي .  االنفعاليالشعكر باالستنزاؼ  

 (  113, ص 2009أحمد عبد المطيؼ أبك أسعد,  )كتقمب المزاج  االكتئابتزايد مشاعر  

 مصادر الضغط النفسي خامسا:

تعرض معظـ األفراد لمضغكط النفسية لكنيـ ال يتعرضكف جميعيـ لمخاطر تمؾ 
الضغكط بنفس الدرجة, ألف تأثير الضغكط يختمؼ مف فرد إلى أخر, كما أف التيديد 
كمستكاه يختمؼ مف فرد آلخر, كيعتمد ذلؾ عمى القدرات كالخبرات الماضية لمفرد كتقكيمو 

دراكو لذاتو ذلؾ يتكقؼ عمى سف الفرد كجنسو كمستكاه االجتماعي لضغط الكاقع عميو, ك كا 
 كاالقتصادم كصفاتو كسماتو كطمكحاتو . 

( عمى أف ال يمكف القكؿ أف شخصا ما يعاني مف الضغكط 1993كيؤكد "األشكؿ" )
الفرد, كعمى ذلؾ فإف العناصر  النفسية ما لـ تكف ىذه الضغكط استجابات مف جانب

ضاغط ىي مصادر المكقؼ الضاغط كاالستجابة ليذا الرئيسية التي تشكؿ أم مكقؼ 
نادية بكجماف, )المكقؼ الضاغط كدكف ىذيف العامميف المجتمعيف ال تككف ىناؾ مكاقؼ ضاغطة

 (  77, ص 2016

( مصادر الضغكط " بأنيا عبارة عف مثير لو  1993يرل " عادؿ األشكؿ " ) 
, 2004) أمؿ سميماف تركي العنترم,  .ركب منيااستجابة المكاجية أك اليإمكانية محتممة في أف يكلد 

 (  37ص 

فقد تعددت مصادر الضغكط بتعدد نشاط اإلنساف, فمصادرىا اقتصادية, اجتماعية, 
 ثقافية, صحية ... إلخ .

( ستة مصادر مختمفة كمحتممة لمضغكط كمنيا :  1976فقد حدد " ماؾ جراث " )  
دكر الضغط ى المينة, الضغط القائـ عمى الالضغكط في البيئة العمؿ, الضغط القائـ عم

الضغط الناتج مف البيئة  البيئة المادية, الضغط الناتج مف الداخمي لمكقع السمكؾ,
 ( 31, ص 2009) نكاؿ السيد,   . االجتماعية, الضغط داخؿ النظاـ الشخصي

 : ( إلى ما يمي 1982يممز مصادر الضغكط ) كما حدد كؿ مف الكنج ك  
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: تتمثؿ في ضغكط الغبلؼ الجكم, الحرارة, البركدة, كنقص المكارد الفيزيولوجيةالضغوط 
 الطبيعية إضافة إلى الككارث الطبيعية كالزالزؿ كالبراكيف . 

تنطكم عمى متغيرات عديدة داخؿ األسرة, كتسمی بالضغكط  :الضغوط االجتماعية النفسية
األسرية كتتمثؿ في الخبلفات األسرية بيف أفراد األسرة, الطبلؽ, تناقض القيـ, صراع 

 .األجياؿ, فقداف شخص عزيز 

فتتمثؿ في اإلحباطات كالصراعات البلشعكرية داخؿ شخصية الفرد,  أما الضغوط النفسية 
قمؽ, االكتئاب, مع الشعكر بالكحدة النفسية القاتمة, كميا مؤشرات كنقص تقدير الذات, ال

 تؤدم إلى الضغكط النفسية . 

: تتمثؿ في انخفاض الدخؿ كالفقر كانتشار البطالة, إضافة إلى الضغوط المادية واالقتصادية
التفاكت الطبقي كما ينتج عنو مف صراعات, كانخفاض معدؿ اإلنتاج بالمقارنة مع معدؿ 

 يبلؾ األفراد . االست
كالصداع, ارتفاع  الفيزيكلكجيةك : الضغكط التي ترتبط بالصحة الجسدية الضغوط الصحية 

, العادات الصحية السيئة,  ضغط الدـ, أمرض القمب, الغثياف, الدكخة, صعكبات في النـك
 اختبلؿ النظاـ الغذائي .

بء الكمي كالكيفي لمعمؿ, ىي الضغكط التي ترتبط ببيئة العمؿ, مثؿ الع :الضغوط المينية 
كصراع الدكر كغمكضو, كالخبلفات مع الزمبلء في العمؿ, ضغكط كقكاعد كتشريعات 

 العمؿ, عدـ الرضا الكظيفي, قمة األجر بالمقارنة مع الجيد المبذكؿ . 
تشمؿ كثرة المكاد التي يدرسيا الطالب, نقص الدافعية, طرؽ التدريس  الضغوط المدرسية:

اـ االمتحانات كالتقكيـ كالكاجبات المدرسية, إضافة إلى اكتظاظ ك ازدحاـ التقميدية, كنظ
, كالفشؿ الدراسي لبعض عابياالستالفصكؿ الدراسية الذم يضعؼ قدرة الطالب عمى 

 ( 48-46, ص 2011مميكة شارؼ خكلة,  ) التبلميذ, تكتر العبلقات بيف المدرسيف كالطبلب

الضغكط  اعأنك أف ىناؾ نكعيف أساسييف مف  ( 1983كأكد ماككبيف كفيجمي)  
األسرية, مثؿ الزيادة في أفراد األسرة الكاحدة, كالتغيرات التي تحدث في العبلقات األسرية 

 كاألخرل ضغكط غير طبيعية ناتجة عف الكارثة التي تصيب األسرة .
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ضغكط أحداث الحياة مف ( إلى كجكد ثماف مجاالت  1992كيشير حسف مصطفی ) 
كالعبلقة  ةيجعمؿ كالدراسة, كالناحية العادية, كالناحية الصحية, كالحياة األسرية كالزك ىي ال

مع العبلقات كخطكط المسافة ك  األخيرةالكالدية, كاألحداث  ر كالضغكطالجنس األخ
 ( 32, ص 2000فقداف السيد, )اآلخريف

منيا ية لمضغكط ستة مارشاؿ " إلى كجكد سبعة مصادر رئيس ك كما يشير " ككبر
كاحد فقط داخمي العمؿ, كتنظيمات الدكر, كمراحؿ النمك, كالتنظيمات  خارجية كمصدر

العميا, البيئية كالمناخ, كالعبلقات الداخمية في التنظيمات البيئية, كالمصادر كالتنظيمات 
كما أشار االزاركس إلى أف ىناؾ مصدريف رئيسييف لمضغكط  ,كالمككنات الشخصية لمفرد

: العكامؿ الفسيكلكجية لمضغكط, كالظركؼ ف العكامؿ المؤدية لمضغكط كىير مالتي تعتب
 البيئية كاالجتماعية المؤدية لمضغكط 

الحرارة, بركدة الجك, الميكركبات التي تنتشر في الجسـ,  يتضمف العامؿ األكؿ: 
اآلليات األضرار الجسمية, العدكل عف طريؽ البكتيريا, الفيركسات, كفي ىذه الحالة تترؾ 

 الدفاعية لمجسـ لمتغمب عمى الضرر الجسمي كاالحتفاظ بالصحة الجيدة .

أما العامؿ الثاني : فيتضمف العكامؿ التي تتعمؽ بعضيا بالفرد حيث تعتمد عمى  
تككينو النفسي كالعضكم, كيتعمؽ البعض اآلخر منيا بالبيئة الخارجية كغالبا ما تككف 

 ( 84, ص 2016زكؽ, ) محمد مر .ضغكط عامة الكؿ الناس

الباحثيف, إال  لرؤ كط النفسية تعددت كتنكعت بتنكع نستنتج مما سبؽ أف المصادر الضغ 
كعبلقات كمسؤكليات,  كأشياءأنيا ما يحيط بالفرد كما يعيشو كما يتعامؿ معو مف أحداث 

مما يخمؽ لو ضغكط عندما تتراكـ كتشتد عميو كال يستطيع تحقيؽ التكيؼ, عمى اختبلؼ 
 ..جنس كالسف كالشخصيةال

  لنظريات المفسرة لمضغط النفسيسادسا: ا

ظاىرة إنسانية مف  أم ات العممية في مجاؿ دراسة كتفسيرالنظري اختبلؼينشأ تعدد ك 
تعقدىا كصعكبة تفسيرىا بإرجاعيا إلى عامؿ كاحد فقط, كتعد الضغكط النفسية مف بيف 
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ألساس أطر منيا عمى ا انطمقتك األطر النظرم الظكاىر اإلنسانية المعقدة التي اختمؼ فييا 
" إلى الضغكط  SELLYأخرل عقمية معرفية, فنظرة " ك  اجتماعية فسيكلكجية أك نفسية أك

" مف  SELLY" فقد اتخذ "  MURRAY" ك "  SPEILBERGتختمؼ عف نظرة كؿ مف " 
 بينما  الجسـ الفسيكلكجية أساسا عمى أف الفرد يقع تحت تأثير مكقؼ ضاغط استجابة

 "SPEILBERGE  " اتخذ مف القمؽ كحدتو التفسيرية لتفسير الضغكط النفسية أما "
MURRAY  فاركؽ السيد عثماف, .اجتماعي" فالضغط عنده خاصية أك صفة لمكضكع بيني ك (

 (  98, ص 2001

 ةالفيزيكلكجي: يعتبر ىانس سيمي مف المتخصصيف في الدراسة HANS- SELLYنظرية  
ـ الفزيكلكجي الناتجة عف باستجابات الجس اىتمامواتضح ىذا مف خبلؿ كاألعصاب ك 

كبير في نظريتو كتنطمؽ ىذه النظرية مف مسممة أف  تأثير. ككاف ليذا التخصص الضكاغط
 االستجاباتأك أنماط معينة مف  استجابةالضغط متغير غير مستقؿ الضاغط كأف ىناؾ 

 .بيني مزعج  تأثير منيا عمى أف الشخص يقع تحت االستدالؿيمكف 

لمضاغط عالمية كىدفيا ىك  ةالفيزيكلكجي االستجابة" أف أعراض  SELLYكيعتبر " 
" ثبلث مراحؿ  SELLYالمحافظة عمى الكياف كالحياة كفي صدد الدفاع ضد الضغط حدد " 

 تمثؿ مراحؿ التكيؼ العاـ ىي : 

تميز بيا درجة التعرض المبدئي لمضاغط  استجاباتك كفيو يظير الجسـ تغيرات  :الفزع
عندما يككف الضاغط شديدا فاف مقاكمة الجسـ ذه التغيرات تقؿ مقاكمة الجسـ, ك كنتيجة لي

 .تنيار كتحدث الكفاة 

كتحدث ىذه المرحمة حيف يككف التعرض لمضاغط متبلزما مع التكيؼ عندما  :المقاومة 
 كاستجاباترحمة األكلى كتظير تغيرات تختفي التغيرات التي ظيرت عمى الجسـ في الم

 ( 51-50, ص 1999) ىاركف تكفيؽ الرشيدم,  أخرل تدؿ عمى التكيؼ

كاليدؼ منيا الدفاع عف الجسـ مف عكامؿ الخطر كمنو يقكـ الجسـ بتعبئة كافة 
المعالـ المميزة ألغمب  انعكاسقدراتو الدفاعية حيث يزداد حجـ القشرة الكظرية, فيحدث 

 ( 114, ص 2003) بدرة معتصـ ميمكني, .السابقةلممرحمة 
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كىي المرحمة التي تعقب مرحمة المقاكمة كيككف فييا الجسـ قد تكيؼ غير أف  :اإلجياد
ذا كانت  استنفذتالطاقة الضركرية تككف قد  الدفاعية شديدة كمستمرة لفترة  االستجاباتكا 

  ( 53-50, ص 1999دم, ) ىاركف التكفيؽ الراش.طكيمة قد ينتج عنيا أمراض التكيؼ

ككيميائية كقاؿ بأنو  ةفيزيكلكجيضغط إلى المجمكعة مف ردكد أفعاؿ  Sellyأسند 
ير بتحريؾ مصادره الفيزيكلكجية يستجيب ليذه الضغكط الجسـ المثلعامؿ ضاغط ك  استجابة

 ليا.المسببة لجكانب النفسية المؤدية لمضغكط ك ا sellyأىمؿ كأجيزتو العضكية ك 

: يعتبر فيـ نظرية " TCHARLEZ SPEILBERGER  1990نظرية   
SPEILBERGER  في القمؽ مقدمة ضركرية لفيـ نظريتو يعتبر فيـ نظريتو في الضغكط "

فمقد أقاـ نظريتو في القمؽ عمى أساس التمييز بيف نكعيف مف القمؽ ىما : القمؽ كحالة كالقمؽ 
 كسمة, كيشير أف لمقمؽ شقيف :

سمككي  اتجاهطبيعي أك  استعدادسمة القمؽ أك القمؽ العصابي أك القمؽ المزمف كىك  
كضكعي كالمكقفي يجعؿ القمؽ يعتمد أساسا عمى الخبر الماضية بينما حالة القمؽ كالقمؽ الم

 .ركؼ الضاغطةظيعتمد أساسا عمى 

ف الضاغط كعميو فإنو يربط بيف الضغط كالقمؽ في حالة كيعتبر أف الضغط الناتج ع 
لحالة القمؽ, كيستبعد ذلؾ عف القمؽ كسمة حيث يككف مف سمات شخصية  مسببامعيف 

 .الفرد القمؽ كفي اإلطار المرجعي لمنظرية

" بتحديد طبيعة الظركؼ البيئية الضاغطة كيميز بيف  SPEIRLBERGER"  اىتـ 
فاع التي تساعد عمى حاالت القمؽ الناتجة عنيا كيفسر العبلقات بينيا كبيف ميكانيزمات الد

تجب النكاحي الضاغطة ) كبت, إنكار, إسقاط ( أك تستدعي سمكؾ التجنب باليركب مف 
 .المكقؼ الضاغط

 انفعالية" بيف مفيـك الضغط كمفيـك القمؽ عممية  SPEILBERGERكيميز "  
تشير إلى تتابع االستجابات المعرفية السمككية التي تحدث كرد فعؿ لشكؿ ما مف الضغكط 
كتبدأ بكاسطة مثير خارجي ضاغط, كما يميز بيف مفيـك الضغط كمفيـك التيديد فكممة 

في الظركؼ البيئية التي تتسـ بدرجة ما مف الخطر المكضكعي  االختبلفاتضغط تشير إلى 



 

30 
 

إلى التقدير كالتفسير الذاتي مف الدراسات تحقؽ مف خبلليا صدؽ  أما كممة تيديد فتشير
نظرية عمى أساس اعتباره أف الضغكط بنی "  SPELL.HERGERرية نظفركض كممفات 

ىي ناتج عف ضاغط ما, مسببا لحالة القمؽ كيستبعده عف القمؽ كسمة, كلـ ييتـ " 
SHEILBERGER  ؽ يىاركف تكفه ).الضغكط النفسية إلىبالعمميات المعرفية التي تككف مؤدية

 (69,ص 1999الرشهدم , 

" فيـ نظرية القمؽ عمى أساس التمييز بيف نكعي القمؽ كحالة  SPELBERGER"  اعتبر
كالقمؽ كسمة, يربط بيف الضغط كقمؽ الحالة كيعتبر أف الضغط الناتج عف ضاغط معيف 

  .مسببا الحالة قمؽ, كيستبعد ككنو سمة مف سمات شخصية الفرد

غط مفيكماف : يعتبر مكرام أف مفيـك الحاجة كمفيـك الضHENRY MURRAYنظرية  
اف في تفسير السمكؾ اإلنساني كالفصؿ بينيما يعد تحريفا خطرا, كما يمتقي ئأساسياف كمتكاف

الذم يعني بو "  TILEMAكؿ مف الضغط كالحاجة في حكار دينا مي يظير في مفيكـ 
MURRAY  كحدة سمككية كمية يربط الضغكط باألشخاص أك المكضكعات التي ليا "

"  MURRAY"  استطبلعك ت الفرد إلشباع متطمبات حاجتو, دالالت مباشرة تتعمؽ بمحاكال
 أف يميز بيف نمطيف مف الضغكط ىما : 

  .: كىي دالالت المكضكعات البيئية كما يدركيا الفرد ضغط بيتا -

 MURRAY: كىي خصائص المكضكعات البيئية كما تكجد في الكاقع كما قدـ " ضغط ألفا
 " قائمة ألىـ الضغكط عمى النحك التالي : 

: ىك الشعكر بالتكتر كالضيؽ الناتج عف عدـ إشباع الحاجات ضغط نقص التأييد األسري 
لفرد يشعر إلى اإلنتماء ككذلؾ الشعكر بعدـ الرضا الناتج عف كجكد مكضكعات بيئية تجعؿ ا

بفقداف الجماعة األسرية كفقداف السند كالشريؾ في كسطيا كعدـ االستقرار المنزلي كالشعكر 
 بكطأة التمييز بيف اإلخكة 

: ىك الشعكر بالتكتر كالقمؽ الناتج عف عدـ إشباع ضغط النقص والضياع والتعرض لمكوارث
كد مكضكعات بيئية الناتج مف كج الحاجة إلى اإلنجاز ككذلؾ الشعكر بعدـ الرضاء

أشخاص تجعؿ الفرد يشعر بضغط قمة اإلمكانيات المادية, كالشعكر بالضيؽ لفقد الممتمكات ك 
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كتيدـ المنازؿ كفقداف الكظيفة كاإلحساس باالستياء مف الصحة إلى المعدلة ك التعرض 
 .لممرض 

ككذلؾ : ىك الشعكر بالتكتر كالضيؽ مف عدـ إشباع الحاجة إلى العدكاف  ضغط العدوان
الشعكر بعدـ الرضا الناتج مف كجكد مكضكعات بيئية كأشخاص ال تسيؿ تحقيؽ السخرية 

منيـ عند الكقكؼ حائبل  االنتقاـمعيـ كالرغبة في  االختبلؼعمى اآلخريف كتعنيفيـ عند 
 دكف تحقيؽ اليدؼ . 

ىك الشعكر باإلحباط الناتج عف عدـ إشباع الحاجة إلى التحقير ككذلؾ  :االنقيادضغط  
لآلخريف  االنقيادالشعكر بالتكتر الناتج عف كجكد ظركؼ بيئية كأشخاص يرفضكف 

 ( 69, ص 1999) ىاركف تكفيؽ الرشيدم, ليـ كاالستسبلـ

ع الحاجة إلى : ىك الشعكر بالتكتر كالصراع الناتج عف عدـ إشبا ضغط االنتماء والصداقة 
يمنعكف  أشخاصك  كاجتماعيةالتكاء ككذلؾ الشعكر باإلحباط الناتج عف كجكد ظركؼ بيئية 

 بالتعاكف مع آخريف ميميف .  االستمتاعك  االقتراب

: ىك الشعكر باإلحباط كعدـ الراحة الناتج عف عدـ إشباع  االىتمامضغط النبذ وعدم 
كمكضكعات بيئية  أشخاصالحاجة إلى الدفاعية, ككذلؾ الشعكر بالصراع الناتج عف كجكد 

  التأنيب كالنقد كاستمرارتظير عدـ االىتماـ باآلخريف كقمة تقديرىـ لمفرد 

ة إلى الجنس كالضيؽ بسبب : الشعكر باإلحباط كالفشؿ عف عدـ إشباع الحاج ضغط الجنس
عدـ كجكد أشخاص كظركؼ بيئية ال تسير إقامة كتنمية العبلقات الشيرية كممارسة 

 العبلقات الجنسية . 

: ىك الشعكر باإلحباط كالصراع الناتج  ضغط طمب العاطفة من اآلخرين ) طمب الرفق (
ة كأشخاص تيسر كالتكتر نتيجة كجكد ظركؼ بيئي االستنجادعف عدـ إشباع الحاجة إلى 

عطفيـ كمشاركتيـ  استجداءاآلخريف عف الفرد مما يؤدم بو دائما المحاكلة  انصراؼ
  االكتئابالكجدانية كطمب الرفؽ في المعاممة كالمشاركة في حاالت 
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الشعكر باإلحباط كالقمؽ الذم ينتج مف كجكد مكضكعات بيئية  : االحتقارضغط الدونية و  
  لضعؼ كتظير عدـ إشباع الحاجة إلى الفيـ كالمعرفة .كأشخاص تزيد مف اإلحساس با

كيككف نتيجة كجكد أشخاص كظركؼ بيئية ال  ) التسامح ( : اآلخرينعمى  ضغط العطف
تيسر تحقيؽ رغبة الفرد في مساعدة اآلخريف الذيف لدييـ مشاكؿ كتعطيمو عف زيادة المرضى 

 كمكاساتيـ . 

: ىك الشعكر بالقمؽ الناتج عف عدـ إشباع الحاجة إلى الفيـ  ضغط الخداع والمراوغة 
 كالمعرفة . 

: الشعكر باإلحباط كعدـ الراحة الناشئة عف كجكد ظركؼ  ضغط الخصوم واألقران المتنافسة
كأشخاص ال يسيركف الفرد في المنافسة بيف األقراف في مجاالت الحياة كيزيدكف مف الشعكر 

                                                                                  .مسايرتيـ كالتساكم معيـ في تحقيؽ األىداؼ  بعدـ الثقة في القدرة عمى
 ( 70, ص 1999) ىاركف تكفيؽ الرشيدم, 

دـ إشباع الحاجة إلى االستقبلؿ كينتج عف ع ضغط االحتجاز والموضوعات الكابحة :
الشعكر بعدـ الراحة مف كجكد أفراد كمكاقؼ بيئية ال تسيؿ عمى الفرد اإلفضاء عف مشاعره ك 

, 1999) ىاركف تكفيؽ الرشيدم, ككجدانو مثؿ : الشعكر بكبح القضاء كالقدرة كالتعرض لمسجف 
 (  73-70ص

" ففسر  SPRILBERGER" ك "  SELLY" عمی "  MURRAYاختمفت كجية نظر " 
اف ئـك الضغط مفيكماف أساسياف كمتكافمفيـك الحاجة كمفي اعتبرك  الضغكط في نظريتو

عدـ إشباع الحاجة  أففي تفسير السمكؾ اإلنساني كالفصؿ بينيما بعد تحريقا خطر حيث 
 .ينتج عنو ضغط كالشعكر بالتكتر كالقمؽ 

كقد ظيرت ىذه النظرية  LAZARUS " 1970: قدـ ىذه النظرية "  نظرية التقدير المعرفي
الكبير بعممية اإلدراؾ كالعبلج الحسي اإلدراكي كالتقدير المعرفي يعتبر مفيكـ  االىتماـنتيجة 

أساسي يعتمد عمى طبيعة الفرد حيث أف تقدير كـ التيديد ليس مجرد إدراؾ مبسط لمعناصر 
ة مع الضغكط كبذلؾ المكنة لممكقؼ كلكنو رابط بيف البيئة المحيطة بالفرد كخبراتو الشخصي

 لممكقؼ عمى عدة عكامؿ منيا : وتقييميستطيع الفرد تفسير المكقؼ كيعتمد 
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العكامؿ الشخصية, العكامؿ الخارجية خاصة البيئية اإلجتماعية كالعكامؿ المتصمة بالمكقؼ  
نفسو, كتعرؼ ىذه النظرية الضغكط " بأنيا تنشأ عندما يكجد تناقض بيف متطمبات 

دراكو في مرحمتيف ىما:  الشخصية لمفرد  كيؤدم ذلؾ إلى تقييـ التيديد كا 
: كىي الخاصة بتحديد كمعرفة أف بعض األحداث ىي في حد ذاتيا شيء  المرحمة األولى
 .يسبب الضغكط 

كىي التي يحدد فييا الطرؽ التي تصمح لمتغمب عمى المشكبلت التي  : المرحمة الثانية 
 تظير في المكقؼ كيمكف رصد ىذه النظرية في الشكؿ التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح تطور التقدير المعرفي لمضغوط 01الشكل الرقم 

تكقؼ ذلؾ يمفرد ماال يعتبر كذلؾ لفرد أخر ك ف تغير الضاغط بالنسبة لأ يتضح مف الشكؿ 
 مياراتو .ك  عمى سمات شخصية الفرد كخبراتو الذاتية

حالة الصحية, كما يتكقؼ عمى عكامؿ ذات صمة بالمكقؼ في تحمؿ الضغكط ك  
أخيرا عكامؿ البيئة االجتماعية كالتغيير كمو كالحاجة التي تيدد الفرد, ك نفس قبؿ نكع التيديد 

 (  101, ص 2001) فاركؽ السيد عثماف,   متطمبات الكظيفةك  االجتماعي

 التقدير العكامؿ الخارجية العكامؿ الشخصية

 االتصاؿميارات 
 الحالة االنفعالية

 التعب
 الصحة

 ىكية الذات
 تقدير الذات
 الشخصية
 الخبرة
 العادات

 

 العكامؿ الصحية
 التأييد االجتماعي
 متطمبات المينة
 األمف كالسبلمة

 العكامؿ المكقفية
 التكرار
 الخبرة
 التيديد
 الضغط 
 التعب
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 خالصة الفصل

النفسي تأثيرا كبيرا عمى اإلنساف فقد يسبب لو بعض األمراض الخطيرة إف لمضغط 
ككثير مف الناس يتعايشكف يكميا مع مثؿ ىذه األنكاع مف الضغكط األمر الذم يؤدم إلى 

مكضكع  غؿكما ش, نتائج جد خطيرة سكاء أكانت نتائج مف الجانب النفسي أك الجسمي
ف عمى اختبلؼ تكجياتيـ العممية لما لو مف تأثير الضغكط النفسية اىتماـ الكثير مف الباحثي

كأصبح مكضكع العصر  كبير عمى اإلنساف خاصة جانبو السمبي كنتائج القائمة عمى ذلؾ
الضغكط النفسية مف كثير  كلكجية السريعة حيث تـ عرض مفيـكنتيجة التطكرات التكن

بية التي تنعكس عمى نفسية الباحثيف كعمى اختبلؼ تعارفيـ إال أنيـ يتفقكف في اآلثار السم
كأىـ النظريات المفسرة ئص الضغط النفسي كأنكاعو كمصادره كما تعرضنا أيضا إلى خصا

 لو
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 تمييد

تعتبر الصحة النفسية مف أىـ العكامؿ التي تساعد الفرد عمى تحقيؽ النجاح في 
حياتو عمكمان كخاصة الحياة العممية كالعممية, كالتي تجعمو يعيش بسبلـ داخمي مع نفسو كمع 
اآلخريف كتكافؽ نفسي دائـ يجعمو يحقؽ النجاح بمختمؼ نكاحي حياتو كتدفعو نحك تحقيؽ 

يطمح إلى أف يككف أكثر فاعمية داخؿ  فالتمميذ في الطكر النيائي غاياتو بأفضؿ الطرؽ, 
المجتمع الذم يعيش فيو كتعتبر الدارسة بالنسبة لػو تحديان إلثبات ذاتو, لػذلؾ فالتكافؽ النفسي 
أمر ميـ جدان لتمكينو مف فيـ ذاتو كاستغبلؿ كؿ طاقاتو كقدراتو لبمكغ أعمى الدرجات في 

قتصادية, فاإلنساف الذم يتعايش  النجاح سكاء مف الناحية الدراسية أك االجتماعية أك حتى اوالو
مع مختمؼ ظركؼ الحياة فيك إنساف يتمتع بتكافؽ نفسي جيد, كيككف ارض عف نفسو 

مستكاه كايجابي قي جميع المكاقؼ, كيسعى دائمان إلى التصرؼ بطريقة تؤدم إلى تحسيف 
 الدراسي المرتبط بصحتو النفسية.
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 مفيوم التوافق النفسي:أوال: 

إف التكافؽ مػف أكثػر المفػاىيـ شػيكعا في عمػـ الػنفس, كلقػد تعػددت تعاريفػو في المعػاجـ       
كالمكسػكعات كمجمميػا نفسية اجتماعية, ال تصب عمى سمكؾ الفرد ذاتو, أك عمى التكافؽ 
الذم ىك تقييـ لسمكؾ اإلنساف, بؿ تدكر حكؿ  كيفية الكصكؿ إلى إحداث التكازف بيف الفرد 

مف جية, كبينو كبيف بيئتو كمحيطو الذم يعيش فيو مف جية أخرل, فقد استخدـ ذاتو 
مصطمح التكافؽ بمعاني مختمفة, كالتكيؼ في مجاؿ عمـ البيكلكجيػا, أك التكافػؽ في مجػاؿ 

 الصػحة النفسية أك العقمية.

 ر,معجـ الكسيط( )ابف منظك ىك" كافؽ الشيء, ما الءمو كقد كافقو كاتفؽ معو تكافقا " التوافق لغة -

ىك أف يسمؾ المرء مسمؾ الجماعة, كيتجنب ما عنده مف شذكذ في  والتوافق في الفمسفة"
الخمؽ كالسمكؾ." كحسب "أيزنؾ" فإف التكافؽ ىػك حالػة مػف التػكازف في إشػباع حاجػات الفػرد 

  (  ص      )حسػيف أسمػاء ,."كفػؽ متطمبػات البيئػة

: " التكافؽ ىػك سػمكؾ الفػرد إزاء الضػغكط االجتماعيػة "Lazaros"يعرفو "الزاركس "    
 ( lazaros, 1969,p17)كالشخصػية كالػتي بػدكرىا تؤثر عمى التككيف الكظيفي كالنفسي لو".

: "التكافؽ ىك قدرة الشخص عمى تقبؿ األمػكر الػتي  "K.Rogers"كيعرفو "كارؿ ركج رز"    
     ,)القذافي يػدركيا بمػا في ذلػؾ ذاتو, ثـ العمؿ مف بعد ذلؾ عمى بنييا في تنظيـ شخصيتو"

 (     ص 

كيعػرؼ "نبيؿ سفياف" التكافؽ عمػى أنو إشباع الفرد لحاجاتػو النفسية كتقبمو لذاتو,    
لتػكتر كالصراع كاالضطرابات النفسية, كاالستمتاع بعبلقات كاسػتمتاعو بحياة خالية مف ا

اجتماعيػة حميمة, كالقدرة عمى المشاركة في األنشطة االجتماعية, كتقبؿ عادات كقيـ 
 (    ص     )سفياف ,المجتمع".
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كيعرفػو أيضا "مصطفى فيمي" باف التكافؽ "عممية مسػتمرة ييدؼ الشخص بيا إلى تغيير  
ذلؾ نستطيع أف نعرؼ ىذه قة أكثر تكافقا بينو كبيف البيئة.كبناءا عمى سمككو, ليحدث عبل

 (.    ص      )راجح ,  القدرة عمى تككيف العبلقات المرضية بيف المرء كبيئتو"ب الظاىرة 

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يرل الطالب الباحث أف معظـ سمكؾ الفرد ما ىك إال       
محاكالت مف جانبو لتحقيؽ تكافقو إما عمى المستكل الشخصي أك عمى المستكل االجتماعي, 
باعتبار أف التكافؽ عممية مستمرة باستمرار الحياة بيدؼ إحداث عبلقة أكثر تكافقا بيف الفرد 

لبيئة المحيطة بو, فمحػاكالت الفػرد عمػى مكاجية المشاكؿ كالعقبات كالعمؿ ذاتو كبينو كبيف ا
 عمى حميا يعكس صكرة صادقة عف تكافقو السميـ. 

 ومن أىم نقاط االلتقاء بين الباحثين الذين تناولوا بالدارسة مفيوم التوافق: 

كالسمككية, كواف إف التكافؽ ليس معناه الخمك التاـ مف األمراض كاالضطرابات النفسية 
الحياة لدل الفرد, كمنيا أف األفراد يتدرجكف عمى متصؿ رار التكافؽ عممية مستمرة باستم

)سناء محمد  .Maladjustmentإلى سكء التكافؽ  Goodadjustmentمف حسف التكافؽ 
 (22سميماف, 

 المصطمحات المتداخمة مع التوافق النفسي: 

مفيكمي التكافؽ كالتكيؼ إلى حد المطابقة, لكف  ىنػاؾ خمط بيف ػAdaptation :التكيف 
لػك أمعنا النظر لػكجدنا أف التكيؼ يستخدـ لمعنى بيكلكجي أك طبيعي, أمػا لفظة التكافؽ 
فتشير إلى الجانب النفسي مف نشاط اإلنساف, فقد استعار عممػاء النفس مفيكـ التكيؼ مف 

رتقاء",  عمـ البيكلكجيا عمى نحك مػا حددتو نظرية "داركيف" المعركفة بنظرية "النشكء كاوالو
 (     :   )عبد الحميد الشاذلي, .كسمكه التكافؽ

إذان فالتكيؼ ىػك مظير مف مظاىر الصحة النفسية كىك عممية ديناميكية مستمرة بيف 
الفرد كالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا, ييدؼ فييا الفرد إلى تعديؿ سمككو أك أف يغير 
منو أك مف بيئتو االجتماعية, فينعكس ذلؾ عمى شعكره بقيمة ذاتو, كيمكنو مف إقامة 

 ريف ليكافؽ بيف نفسو كبيف العالـ المحيط بو. عبلقات جيدة مع اآلخ
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ىذا المفيكـ يسمى أيضان بالتعايش كيعني الطريقة التي كيؼ  Acclimatation: التأقمم
 يكاجو بيا الفرد كذلؾ بقيامو بعدة كضعيات مف أجؿ تعديؿ كاختيار الكضعية المناسبة

ة اإلجياد المعرفي, كيعتبر كيستخدـ التعايش اليكـ عمى نطاؽ كاسع إلى ما يشير لو بنظري
ككسيط لمعمميات التي تؤثر عمى العبلقة بيف األحداث الضاغطة كالمكارد الغير متاحة لمفرد 

  مف أجؿ المكاجية. 

لػذا فيناؾ عدة نماذج أخرل مختمفة حكؿ التعايش قد كضعت كاعتبرت بعض  
ب ار التي حاكلت االقتمف ىذه النماذج العكامؿ كمسير كمسيؿ ليذه العممية, كىناؾ نكعيف 

 مف تحديد ىذا بكضكح كىي:

 .: كالذم اعتبر التأقمـ كميكانيـز كسيط يتأثر بالدعـ كالتكفؿ االجتماعيالنوع األول 

"كبيف الدعـ "التكفؿ" كألقى الضكء عمى  فحدد العبلقة بيف التحكـ"السيطرة :أما النوع الثاني 
 لدعـ كحتى كفاءة التعايش.حقيقة أف التحكـ يمعب دكانر ميمان في تغيير ا

ىػي دائمة نسبيان, يككف فييا الفرد متكافقان نفسيان, كيشعر بالسعادة مع نفسو,  الصحة النفسية:
ألقصى حد ممكف,  مكاناتوكا  مى تحقيؽ ذاتو كاستغبلؿ قدراتو ع راكمع اآلخريف كيككف قاد

كيككف قادران عمى مكاجية مطالب الحياة, كتككف شخصيتو متكاممة سكية, كيككف سمككو 
عاديان, بحيث يعيش في سبلمة كسبلـ كالصحة النفسية حالة ايجابية تتضمف التمتع بصحة 

)حامد زىراف, ض المرض النفسي.ار كليست مجرد غياب أك الخمك مف أع كسبلمتو, السمكؾ
    ,      

 معايير التوافق النفسي ثانيا:  

 النفسي كاألتي: ؽ " معايير التكافlazawusزركس لقد حدد " ال 

بالتكافؽ النفسي ىك الذم يستطيع مكاجية : يقصدكف بيا أف الشخص المتمتع حة النفسيةاالر 
 العقبات كحؿ المشكبلت بطريقة ترضاىا نفسو كيقرىا المجتمع. 
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يظير  في بعض األحياف يككف الدليؿ الكحيد عمى سكء التكافؽ ىك ما األعراض الجسمية:
 ض جسمية مرضية.رافي شكؿ أع

ا كفؽ ما تسمح بو قدراتو تعتبر قدرة الفرد عمى العمؿ كاإلنتاج كالكفاية فيي :الكفاية في العمل
اح لو , مف أىـ دالئؿ الصحة النفسية. فالفرد الذم يزاكؿ مينة أك عمبل فنيا ,تتكميارتو

كتحقيؽ أىدافو الحيكية ككؿ ذلؾ يحؽ لو الرضا كالسعادة الفرصة الستغبلؿ كؿ قدراتو, 
 النفسية. 

غيرىـ عمى إنشاء األفراد أقدر مف ض : إف بعمدى استمتاع الفرد بالعالقات االجتماعية
 , كعمى االحتفاظ بالصداقات كالركابط. عبلقات اجتماعية

, كىي شخصية خالية ة ىي التي تعيش في سعادة دائمةكي: الشخصية السالشعور بالسعادة
 مف الصراع أك المشاكؿ. 

  : إف الشخص السكم ىك الذم يستطيع أف القدرة عمى ضبط الذات وتحمل المسؤولية
, كلديو القدرة عمى ضبط ذاتو اجاتور عمى إشباع بع  حيتحكـ في رغباتو, أك يككف قاد

  (   :     جة, )بمحاج فرك  .كعمى إدراؾ عكاقب األمكر

جتماعي عف طريؽ سمككو ف الفرد يستطيع أف يحقؽ التقبؿ اكيرل أ التقبل االجتماعي: الو
 الذم يسمكو, كتقره الجماعة التي يعيش معيا كيرضى عنو المجتمع الذم ينتمي إليو كعند

 مقبكالن كطريقة , تظير بعض الصعكبات, فمثبلن ما يككفرتطبيؽ مثؿ ىذه العكامؿ كالمعايي
لمتكافؽ في مجتمع مف المجتمعات, قػد ال يككف مقبكالن في مجتمع آخر, ال يمكف تحديد 

عامؿ كفاية اإلنتاج الذم عمػى أساسو  ة, ككذا الحاؿ بالنسبة لمعيار أكمعيار الراحة النفسي
ال نستطيع أف نحدد إلى أم مدل يككف اإلنتاج كافيان لكي نحكـ بػأف الشخص حسف المكاقؼ 

  (  -  :     )مصطفى حسيف باىي, يذا اإلنتاج.بالنسبة ل
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 أبعـاد التوافق النفسي: ثالثا:

شباك كيتضمف السعادة مع النفس التوافق النفسي االنفعالي:  الدكافع كالحاجات الداخمية  عا 
نفعالي لمطالب النمك في المرحمة ااألكلية كالعضكية الفيزيكلكجية, كيضمف كذلؾ التكافؽ  الو

نفعالي الجكانب التالية:االمتتابعة. كيشمؿ التكافؽ النفسي   الو

 الرضا عف الذات, كتقبؿ الفرد لذاتو -

 اإلحساس بمحبة اآلخريف كاحتراميـ -

 القدرة عمى التعبير عف األفكار كالمشاعر -       

 االنسجاـ في اآلراء كالطباع -

 بالطمأنينة كالثقة بالنفساإلحساس  -

 اإلحساس بالكاجبات كعدـ األنانية -

 عدـ الخكؼ كالقمؽ كالتكتر -

 الخمك مف الصراعات النفسية -

 عدـ اإلحساس بالذنب -

 عدـ اإلحساس بالنقص كبالدكنية -

 الخمك مف مشاعر الغيرة كالحسد -

كتئاب أك االنطكاءاالخمك مف  -  الو

نسجاـ العاطفي مع ا -  الطرؼ اآلخرالو

عتراؼ بالخطأ عند حدكثو لمطرؼ اآلخرا -  الو
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 القدرة عمػى ضبط النفس  -

كيتضمف السعادة مع األسرة كاآلخريف كااللتزاـ بأخبلقيات جتماعي: االالتوافق األسري 
جتماعية,ا رالمجتمع كمسايرة المعايي كالعمؿ مف أجؿ السعادة الجماعية كالسعادة  الو

جتماعية, ككذا التماسؾ األسرم كالقدرة عمى االزكجية, مما يؤدم إلى تحقيؽ الصحة  الو
حتراـ المتبادؿ اتحقيؽ مطالبيا كسبلمة العبلقات فيما بينيما, حيث يسكد الحب كالثقة ك  الو

جتماعي فيابيف الجميع, كتتمثؿ أبعاد التكافؽ األسرم   : الو

 العبلقة الحسنة مع اآلخريف-

 االعتراؼ بحاجات اآلخريف-

 تكفير التعاكف كالتكامؿ في إشباع الحاجات كالرغبات-

 التسامح كالمحبة لآلخريف-

 تبػادؿ اآلراء كاألفكار كالعكاطؼ-

  التحرر مف الكحدة-

نتماء إلى األسرة أك إلى المجتمع-  اإلحساس باوالو

 اآلخريف احتراـ كتقدير أفكار كمشاعر-

 عدـ التسمط أك العناد, أك القسكة عمى اآلخريف-

 التحرر مف الميكؿ كبالقيـ الدينية -

يبلحظ أف أبعاد التكافؽ النفسي ىذه ىي أساس بناء العبلقات األسرية كاالجتماعية 
  (    -    :     )أبك عكض سميـ, الصحيحة.
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 رابعا: مجاالت ومؤشرات التوافق النفسي:

 مجاالت التوافق النفسي: .1

ىناؾ دركب مختمفة لمتكافؽ النفسي تبدك في قػدرة الفػرد عمػى أف يتكافػؽ تكافقػا سػميما 
كأف يتػكاءـ مػع ببيئتػو االجتماعية أك المينية, مثؿ التكافؽ العقمي كالتكافؽ الديني كالتكافؽ 

كالمدرسي كالتركيحي كالتكافؽ السياسي كالجنسي كالزكاجي كاالنفعػالي كاألسػرم كاالقتصادم 
مما يدؿ عمى أف التكافؽ عممية معقدة إلى حد كبير كيمكننػا فيمػا يمي تعريؼ كؿ الميني ك 

 : حدامجاؿ مف المجاالت عمى 

عناصر التكافؽ العقمي ىي اإلدراؾ الحسي كالتعميـ كالتذكر كالتفكير كالذكاء التوافق العقمي: 
مع  فلعقمي بقياـ كؿ بعد مف ىذه اإلبعاد بدكره كامبل كمتعاك كاالستعدادات, كيتحقؽ التكافؽ ا

 بقية العناصر. 

الجانب الديني جزء مف التركيب النفسي لمفرد ككثيرا ما يككف مسػرحا لمتعبػير التوافق الديني: 
مثاؿ ذلؾ ما نجده عند كثير مف الشباب االتجاىات اإللحادية  عػف صػراعات داخميػة عنيفػة

 يتحقؽ التكافؽ الديني باإليماف الصادؽ .كالتعصبية, ك 

ذلؾ أف الديف مف حيث ىك عقيدة كتنظيـ لممعامبلت بيف الناس ذك أثر عميؽ في 
فيػك يرضي حاجة اإلنساف إلى األمف, أما إذا فشؿ اإلنساف في  نياتكامؿ الشخصػية كاتزا
 مؽ. لمقيسمى بانفسو كأصبح  مع وكاضطراباتء تكافقو كاالتمسؾ بيذا السند س

يتحقؽ التكافؽ السياسي عندما يعتنؽ الفػرد المبػادئ األساسػية الػتي التوافق السياسي: 
تتماشػى مػع تمػؾ الػتي يعتنقيػا المجتمػع أك يكافؽ عمييا, أم عندما يساير معايير 
ذا ما خالؼ تمؾ المعايير تعرض لكثير مف الضغكط المادية  الجماعة التي تعيش فييا كا 

مف حاجاتو كيصيبو التكتر  ك قد ينشأ لديو صراع داخمي يعكؽ إشباع كثيركالنفسية, أ
كعميو أف يساير معايير الجماعة أك يغير مبادئو السياسية أك يكفؽ بينيما كبيف  ,كالقمؽ

 التي تسكد مجتمعو. 
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أك أف يقمع ىػذه المبادئ كاألفكار, أك أف ينتقؿ إلى مجتمع أخر يرحب بمبادئو حتى يتحقؽ  
  (   ص      )أشرؼ,لو التكافؽ بينو كبيف مجتمعو

يتمثؿ ذلؾ األثر في لمجنس أثر كبير جدا كبالغ األىمية في حياة الفرد, ك التوافق الجنسي: 
التأثير عمى السمكؾ كعمى الصحة النفسية, باعتبار النشاط الجنسي يشػبع الحاجػات 
البيكلكجيػة ككثػيرا مػف الحاجػات سػكاء كانػت شخصػية أك اجتماعيػة كعدـ اإلشػباع يؤدم إلى 

 افؽ العاـ. اإلحباط كصػراعات كىذا يػؤدم إلى عدـ التكافؽ الجنسػي مما يػدؿ عمى عدـ التك 
يتضمف عادة السعادة الزكجية كالرضا الزكاجي, كيتمثؿ في االختيار التوافق الزواجي: 

المناسب لمزكاج كاالسػتعدادات لمحيػاة الزكجية كالدخكؿ فييا, كالحب المتبادؿ بيف الزكجيف 
ر كاإلشباع الجنسي كحمؿ مسؤكليات الحياة الزكجية كالقدرة عمػى حؿ مشكبلتيا كاالستقرا

  (  ص      )صالح العبيدم , .الزكاجي
يتمثؿ في اليدكء كاالستقرار كالثبات كالضبط االنفعالي كالسمكؾ االنفعالي التوافق االنفعالي: 

الناضج, كالتعبير المناسب لمثيرات االنفعاؿ كالتماسؾ لمكاجية الصدمات االنفعالية كحؿ 
 المشكبلت االنفعالية. 

السعادة األسرية التي تتمثػؿ في االسػتقرار كالتماسػؾ األسػرم يتضمف  التوافق األسري:
جيػة كبينيمػا كبػيف األبناء مػف جيػة أخرل, كسػبلمة  كسػبلمة العبلقػات بػيف الكالػديف مػف

المطالب األسرية. حيث تسكد  العبلقػة بػيف األبناء بعضػيـ مػع البعض, كالقػدرة عمػى تحقيؽ
ـ المتبادؿ بيف الجميع,  كيمتد التكافؽ األسرم كذلؾ لكي يشمؿ سبلمة المحبة كالثقة كاالحترا

 . (  ص     )سرم , العبلقات مع األقارب كحؿ المشكبلت األسرية

إف التغير المفاجئ باالرتفاع كاالنخفاض في سمـ القدرات االقتصادية التوافق االقتصادي: 
حد اإلشباع دكرا بالػغ األىمية في  يحدث اضطرابا عميقا في أساليب تكافػؽ الفرد, كيمعػب

فيغمػب عمى الفرد الشعكر بالحرماف كاإلحباط إذا كاف  ,د شعكر الفرد بالرضػا أك اإلحباطتحديػ
 حد اإلشباع منخفضا, كيغمب عميو الشعكر بالرضا إذا كاف حد اإلشػباع عنػده مرتفعا. 

رضاء اآلخريف فيوالتوافق الميني:  , كيتمثؿ في االختيار يتضمف الرضا عف العمؿ كا 
المناسب لممينة عف قدرة كاقتناع شخصي, كاالستعداد ليا عمما كتدريبا لمدخكؿ فييا 
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بالنجاح كالعبلقات الحسنة مع الرؤساء  مينية كالكفاءة كاإلنتاج كالشعكركالصبلحية ال
 يعني تكافؽ الفرد التكافؽ كالزمبلء, كالتغمب عمى المشكبلت, كال ينبغي أف نتصكر أف

 لكاجبات عممو المحدكدة, كذلؾ أف التكافؽ الميني يعني أيضا تكافؽ الفرد لبيئة العمؿ. 

يقكـ التكافؽ التركيحي في حقيقتو عمى إمكانية التخمص مؤقتا مف أعباء  التوافق الترويحي: 
العمؿ كمسئكلياتو, أك التفكير فيو خارج أكقات كمكاف العمؿ, كالتصرؼ في الكقت بحرية. 

كيمارس فيو ىكاتو رضية كانت  ,قائي الذم يحقؽ فيو الفرد فرديتوالسمكؾ الحر التم كممارسة
  (   ص     )أشرؼ,أـ عقمية, كيتحقؽ بذلؾ االستجماـ.

تبدك حالة التكافؽ المدرسي في العممية الدينامية المستمرة التي يقكـ بيػا التوافق الدراسي: 
تيا األساسية نابينو كبيف البيئة الدراسية كمكك  الطالػب السػتيعاب الػدركس كتحقيػؽ التبلـؤ

ػى بعديف أساسييف: بعد عقمي كالتكافؽ المدرسػي تبعػا ليػذا المفيػكـ " قػدرة مركبػة تتكقػؼ عم
  (.  صفحة     )الشاذلي,اجتماعي"  كبعد

 يمكف إجماؿ مؤشرات التكافؽ النفسي كذلؾ كفقا لمجكانبمؤشرات التوافق النفسي :  . 
 التي ذكرت سابقا عمى النحك التالي: 

 التقبؿ الكاقعي لحدكد اإلمكانيات. 

 المركنة كاالستفادة مف الخبرات السابقة. 

 كاألسرم كاالجتماعي.  ,تمتع بقدر جيد مف التكافؽ الشخصيال

 اإلحباط مكاجية التحديات كاألزمات كمشاعركالقدرة عمى  ,االتزاف االنفعالي
 كالضغكط بأنكاعيا المختمفة. 

 القدرة عمى التكيؼ مع المطالب كالحاجات الداخمية كالخارجية كتحمؿ المسؤكلية. 

 الشعكر بالسعادة كالراحة النفسية كالرضا عف الذات. 

 التمتع باألمف النفسي كالكاقعية في اختيار أىداؼ كأساليب تحقيقيا. 
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 اإلقباؿ عمى الحياة كالتحمي بالخمؽ الكريـ. 

 معرفة قدرة الناس كحدكدىا كاحتراـ اآلخريف. 

 المرضية النفسية كالعقمية.  ضالخمك النسبي مف األعرا

التمتع بالقدرة عمى التحصيؿ األكاديمي الجيد كتنمية الميارات األكاديمية كالمعرفية 
  (  , ص     ليمي احمد كافي ,  ).كاالجتماعية

  النفسي التوافق وعوامل خصائصخامسا: 

 .خصائص التوافق النفسي1

ينبغي النظر إلى ىذه العممية في كحدتيا الكمية مما ينطكم عمى التوافق عممية كمية: 
الدينامية كالكظيفية معا, فػالتكافؽ يشػير إلى الداللة الكظيفية لعبلقة اإلنساف مف حيث ىك 
كائف حي مع بيئتو, معنى ىذا أف التكافؽ خاصية ليذه العبلقة, فمػيس ليػا أف تصػدؽ عمػى 

لمختمفة لحيػاة الفػرد كلػيس ليػا أيضػا أف تقتصػر عمػى المسالؾ مجػاؿ جزئػي مػف المجػاالت ا
 الخارجية لمفرد في إغفاؿ تجاربو الشعكرية, كمدل استشعره مف رضى اتجاه ذاتو كعالمو. 

أم أف التكافؽ ال يتـ مرة كاحدة بػؿ يسػتمر ذلػؾ ألف الحيػاة سمسػمة التوافق عممية دينامية: 
 باع أم مف الدكافع كالرغبات كمحاكلة إرضائيا.مػف الحاجػات كمحاكلػة إش

فكميا تكترات تيدد اتزاف الكائف الحي كمف ثـ تككف محاكلتو إلزالة التكترات إلعادة  
االتزاف مف جديػد, كالديناميػة تعػني في أساسػيا أف التكافػؽ يمثػؿ تمػؾ المحصػمة أك ذلػؾ 

فػة, كىػذه القكل بعضػيا ذاتي كالػبعض األخػر ج الػذم يػتمخض عػف صػراع القػكم المختمئالنتػا
بيئػي كمػا أف القػكل الذاتية بعضيا فطرم )بيكلكجي( كبعضيا مكتسب, كبعضيا ينتمػي إلى 

ئي ياالماضػي, كبعضػيا ينتمػي لمحاضػر كبعضػيا ينتمػي لممستقبؿ, كالقكل البيئية بعضيا فيز 
المحصػمة النيائيػة لكػؿ ىػذه القكل عمى نحك كبعضيا ثقافي كبعضػيا اجتمػاعي كالتكافػؽ ىػك 

 ما تقدـ. 
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بمعنى إف التكافؽ ينطكم عمػى كظيفػة ىػي تحقيػؽ االتػزاف مػف جديػد التوافق عممية وظيفية: 
ت متباينػة مػف االتزاف, كيفرؽ البعض بيف التبلـؤ الذم ىك مجرد يامػع البيئػة كىنػاؾ مسػتك 

 نى الكممة في شمكلية ككمية. كبيف التكافؽ بمع يائيتكيؼ فيز 

يقصد بو أف التكافؽ يكػكف دائمػا بالرجػكع إلى مرحمػة النشوئية:  اياالتوافق يستند إلى الزو 
فػالتكافؽ بالنسػبة لمراشػد يعني أف يعيد االتزاف مع الييئة عمى , يعيشػيا مػف مراحػؿ النشػأة

مستكل الرشد, فيك يتخطى في سمككو كؿ المراحؿ السابقة مػف النمػك, مػف ىنػا تككف 
البلسكية تعبيرا عف تكقػؼ النمػك, أك عػف النكػكص إلى مرحمػة سػابقة مػف مراحػؿ النمػك 

ا مف الطفكلة يككف نفسو السمكؾ المرضي إذا ظير عند فالسػمكؾ المتكافػؽ في مرحمة بعيني
 مرحمة الرشد. 

ىذا يعني أف التكافػؽ يمثػؿ تمػؾ المحصػمة الفوتوغرافية:  اياالتوافق عممية تستند إلى الزو 
الصراع يكتشؼ دائما  الػتي تنػتج عػف صػراع القػكل في الحقػؿ, ذاتيػة كانػت أـ بيئيػة, لكػف

كالبيئة, أك بيف  صراع بيف ىذيف الجيازيف فمنيا يبدأ الصراع بيف الفرد في اية األمر , فيك
صراعا بيف ذات الفرد  فإنو يكتشؼ في اية األمر ,متطمبات متناقضة داخؿ الشخصية

 عنده.  ناالغريزية كدفاعات األ

ية الطاقة إف نتيجة الصراع تتكقؼ عمى كماالقتصادية:  اياالتوافق عممية تستند إلى الزو 
ت الحفر الغريزية, تزيد كمية طاقاتيا عمى ذاالكليف المتصارعيف فمستمرة في كؿ مف القال

كمية الطاقة المستثمرة في الدفاع فسػتككف النيايػة افتقػارا ليػذه الحفػر الغريزيػة, ىػذا ككمية 
 كالدفاعات المككثالطاقة عند فرد ما تعتبر ثابتة, كبالتالي إذا كانت الطاقة الضائعة في 

شديدة  ناتككف كمية الطاقة المتبقية تحت تصرؼ الجانب الشعكرم في األ ,عظيمة الكبر
مكاجيتيا لمكاقؼ  العميا في ناعاجزة عف أف تكاجو متطمبات السير كاأل ناكمف ىنا تككف األ

  (  -  ص     )حشمت, ة كذلؾ ىك المعنى العممي لمشخصية الضعيفة. الحالة الخارجي

: نبلحظ أف كثيرا مف المؤلفيف يكحدكف بيف الصحة النفسية كحسف النفسيةالتوافق والصحة 
التكافؽ, كيركف أف دراسة الصحة النفسية ما ىي إال دراسة لمتكافؽ, كأف حاالت عدـ التكافؽ 
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آخركف أف السمكؾ التكافقي ليس ىك الصحة  مؤشرا الختبلؿ الصحة النفسية, كيرل باحثكف
 (  ص      نـ ,)غاالنفسية بؿ أحد مظاىرىا.

عمى حيف  ,فالصحة النفسية حالة أك مجمكعة شركط كالسمكؾ التكافقي دليؿ تكافرىا
يرل آخػركف أف الشخصػية السػكية مػرادؼ لمصػطمح الصػحة النفسػية كالحقيقيػة أف التداخؿ 

 كبير بيف ىذه المصطمحات. 

حالة دائمة نسبيا يككف فييا الفرد متكافقا نسبيا مع  نياكيقصد بالصحة النفسية عمى "أ       
كمكاجيػة مطالػب  ذاتػو, كيككف قادرا عمى تحقيػؽ نفسو كيشعر بالسعادة مع نفسو كاآلخريف,

                                                                 , كتكػكف شخصػيتو متكاممػة سكية كيككف سمككو عاد كذا خمؽ بحيث يعيش في سبلـ".الحيػاة
  (  ص      )غانـ ,

ا تعني نيكيعتبر "أحمد الجماعي" أف التكافؽ يعد معيارا كمؤشرا لمصحة النفسية, إذ أ      
مدل نجاح الفرد في التكافؽ الداخمي أم دكافعو كنزاعاتو المختمفة, كالتكافؽ الخارجي في 

  (   ص      )الجماعي,.مكضكعات كأشخاصعبلقاتو مع بيئتو المحيطية بما فييا مف 

 : .عوامل التوافق النفسي2

 الػعكامؿ المؤثرة في التػكافؽ النفسي:  كمف 

حياتو, كمطالب النمك ىي  راحؿيعمؿ الفرد دائما عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي في جميع م
األشياء التي يتطمبيا النمك النفسي لو, كالتي يجب أف يتعمميا حتى يصبح سعيدان كناجحان 

 في حياتو, كيمجأ في ذلؾ إلى أساليب مباشرة كغير مباشرة, كتتمثػؿ ىذه العكامؿ في: 

لب النمك مف أىـ إحداث التكافؽ المباشرة, كتحقيؽ مطاالتوافق النفسي ومطالب النمو: 
السميـ في جميع ـ ارحؿ الحياة, فمطالب النمك ىي األشياء التي يتطمبيا النمك النفسي لمفرد 
كالتي أف يتعمميا حتى يصبح سعيدان كناجحان في حياتو, كلػتحقيؽ مطالب النمك األخرل البد 

دة فشؿ الفرد, كصعكبة الشعكر بالسعا إلى لمفرد أف يككف متكافقان, كعدـ تحقيقيا يؤدم
 (     :   )حامػد زىراف, كالطمأنينة بصفة متداكلػة. 
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مػف أىـ الشركط التي تحقؽ التكافؽ النفسي, إشباع دكافع التوافق النفسي ودوافع السموك: 
السمكؾ كحاجات الفرد, كىذه مف أىـ العػكامؿ المباشرة إلحداث التكافؽ النفسي حيث يعتبر 

بصفة عامة مف المكضكعات اليامة في عمـ  مكضكع الدافع أك القكل الدافعة لمسمكؾ
 النفس, ألف الدكافع بطبيعة الحاؿ ىي التي تفسر السمكؾ. 

أساليب غير مباشرة تحاكؿ إحداث التكافؽ النفسي كىي  التوافق وحيل الدفاع النفسي:
الحقيقة, حتى يتخمص  وجانب الفرد, مف كظيفتيا مسح كتشكي كسائؿ تكافقية ال شعكرية مف

الفرد مف حالة التكتر كالقمؽ الناجمة عف اإلحباط كالصراعات التي لـ تحؿ كالتي تيدد أمنو 
نفس كاحتراـ الذات كتحقيؽ النفسي, كىدفيا كقاية الذات كالدفاع عنيا كاالحتفاظ بالثقة بال

                                                                 (.     :   )حامػد زىراف,  النفسي. كاألمف النفسية الراحة

 عوائق التوافق النفسي: سادسا:

يحبس اإلنساف عف تحقيؽ أىدافو كيمنعو مف إشباع حاجاتو عكائؽ كثيرة, بعضيا 
داخمي يرجع إلى اإلنساف نفسو, كالبعض األخر خارجي يرجع إلى البيئة التي يعيش فييا 

 كمف أىـ ىذه العكائؽ األتي: 

لػتي كنقصد بيػا بعػض العاىػات كالتشػكىات الجسػمية, كنقػص الحػكاس االعوائق الجسمية: 
تحػكؿ بػيف الفػرد كأىدافػو, فضػعؼ القمب كضعؼ البنية قد يعكقا الطالب عف مشاركة زمبلئو 
في النشاطات الرضية كالترفييية, كقبح المنظػر قػد يعػكؽ الشخص عف الزكاج كتككيف 
أصدقاء كضعؼ البصر قد يعكؽ الطالب عف االلتحاؽ بالكميػات العسػكرية كغيرىػا مف 

 تشترط سبلمة البصر. الكميات التي 

كنقصد بيا نقص الذكاء أك ضػعؼ القػدرات العقميػة كالميػارات الػنفس العوائق النفسية:  
كالػتي قد تعكؽ الشخص عف تحقيػؽ أىدافو فقد يرغب  ,خمػؿ في نمػك الشخصػية الحركيػة, أك

الشخص في التفػكؽ الدراسي كيمنعو ذكاؤه المحدكد, كقد يرغب في االلتحاؽ بكمية اليندسة 
كيعكقو ضعفو في الرضيات, كقد يرغب في االلتحاؽ بكمية الطب كيمنعو تحصيمو الدراسي 
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فيمنعو خجمو الزائد أك عيكب نطقو المتكاضع, كقد يرغب أف يككف عضكا بارزا في مجتمعو, 
 أك خكفو مف مكاجية الناس. 

كمف العكامؿ النفسية التي تعكؽ الشػخص عػف تحقيػؽ أىدافػو, الصػراع النفسػي الػذم 
ينشػأ عػف تنػاقض أك تعارض أىدافو, كعدـ قدرتو عمػى المفاضػمة بينيمػا, كاختيػار أم منػيا 

لطالػب في دراسة الطب كاليندسة, كال يستطيع أف يفاضؿ في الكقػت المناسػب, فقػد يرغػب ا
بينيما, فيقع في صراع نفسي قد يمنعو مف االلتحاؽ بأم مف الدراستيف في الكقت المناسب, 
كالفتاة التي يتقدـ ليا شخصاف كؿ منيما جذاب, كذك مستقبؿ زاىر, كلكؿ منيما مميزات 

قد يفكت عمييا الخطبة ألم  ع نفسيحسنة كال تستطيع المفاضمة بينيما كتعيش في صرا
 (.    ص     )صبرة,  .كتشعر بالفشؿ كاإلحباط ,منيما

ت الماديػة عائقػا يمنػع نيايعتبر نقص الماؿ كعدـ تػكفر اإلمكػاالعوائق المادية االقتصادية: 
لػذا  ,كثػيرا مػف النػاس مػف تحقيػؽ أىػدافيـ في الحيػاة, كقد يسبب ليػـ الشػعكر باإلحبػاط

كجيػو" )الفقػر عػدك اإلنسػاف( كقػاؿ ) لػك كػاف الفقر رجبل لقتمتو( هلل اعتػبر "اإلمػاـ عمػي كػـر 
كاأللـ  الكدركيسبب ليـ  ,يمنع الفقراء مف إشباع حاجاتيـ األساسية مباعتباره عائقا قك 

لتعمػيـ كالػزكاج كيعتبر نقص الماؿ عائقػا يمنػع الكثػير مػف الشػباب مػف تحقيػؽ أىػدافيـ في ا
 كالعمػؿ, أك الحصػكؿ عمػى المسكف كالسيارة كغير ذلؾ. 

يقصد بيا القيكد التي يفرضيا المجتمع في عاداتو كتقاليده كقكانينو العوائق االجتماعية: 
لضبط السمكؾ كتنظيـ العبلقػات, كتعػكؽ الشخص عف تحقيؽ بعض أىدافو, كمف ىذه 

كمنع الطالب مف  ,ع بعػض رغبػاتيـ تأديبػا كتربيػةمػف إشػباالعكائؽ منع الكالديف أبنائيمػا 
كقػد تمنػع  ,االلتحاؽ بالكمية التي يرغب فييا بسبب انخفاض في معدلو في الثانكيػة العامػة

القػكانيف كالعادات كالتقاليد شابا مف الزكاج مف الفتاة التي يحبيا, كقد يؤدم غبلء الميكر إلى 
ب عػف الزكاج, كيؤدم المكت كالطبلؽ إلى حرماف الطفؿ مف كالديو انصراؼ كثير مػف الشػبا

 (.   ص    )أشرؼ , أك أحدىما.
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 النظريات المفسرة لمتوافق النفسي: سابعا:

ت بكضع نظريات تمثؿ مجمكعة مف االستنتاجا النفسيفاىتـ العديد مف العمماء 
ككيفية التداخؿ كالتفاعؿ  ,ككحدة كتكامؿ جكانب حياتو ,كالتفسيرات حكؿ شخصية اإلنساف

  ضلبع اضكفيما يمي استعر  ,كامؿ المؤثرة عمى تكافقيا النفسيبيف نكاحي الشخصية كالع
 تمؾ النظريات عمى النحك التالي: 

ل الفرد غالبا ما تككف ال أف عممية التكافؽ لد  Freudيرل فركيد : نظرية التحميل النفسي
, فالشخص المتكافؽ ـسمككياتي, بحكـ أف األفراد ال تعي األسباب الحقيقة لكثير مف شعكرية

عبد الحميد ) ىك الشخص الذم يستطيع إتباع المتطمبات الضركرية بكسائؿ مقبكلة اجتماعيا.
                           (   ,ص      الشاذلي ,

فؽ فاألنا القكية الفرد متكافقا أك غير متكا, فاألنا تجعؿ تمد التكافؽ لدل فركيد عمى األناكيع
, أما األنا الضعيفة فتضعؼ تحدث تكازنا بينيما كبيف الكاقع , كاألنا األعمىتسيطر عمى اليك

أماـ اليك فتسيطر عمى الشخصية فتككف شخصية شيكانية تحاكؿ إشباع غرائزىا دكف مراعاة 
عدـ مراعاة الكاقع الذم ينعكس عمييا الكاقع أك المثؿ ,مما تؤدم بصاحبيا إلى االنحراؼ ك 

أف تسيطر األنا األعمى فتجعؿ الشخصية متشددة بالمثؿ  كأما ,سمبا كمف تما إلى االضطراب
بالذنب المبالغ فيو  إلى درجة عدـ المركنة, كتقكـ بكبت الرغبات كالغرائز الطبيعية أك تشعر

 (65,ص2014نبيؿ سفياف )  .كتؤدم إلى االضطراب النفسي كسكء التكافؽ

كالتي  مف أشير مؤسسي ىذه المدرسة, (كاطسكف كسكينر)يعتبر كؿ مف : النظرية السموكية
مف خبلؿ  ترل أف أنماط التكافؽ كسكء التكافؽ ما ىي إال أنماط سمككية متعممة مكتسبة,

العادات تعمميا  ليا الفرد كالتي أكدت عمى أف التكافؽ ىك جممة مف ضالخبرات التي يتعر 
ضافةكساىمت في خؼ  التكتر لديو إذ أشبعت أنداؾ دكافعو كحاجاتو   ,الفرد في السابؽ  كا 

  ( 68, ص     ليمي أحمد كافي ) إلى ككنيا مناسبة كذات فعالية في التعامؿ مع اآلخريف.

أف عممية التكافؽ ال يمكف ليا أف تنمك عف طريؽ الجيد  (كاطسف كسكينر)كاعتقد      
كأكضح  كالمعززاتكالتمميحات البيئية  شكؿ بطريقة آلية مف خبلؿ التكرارالشعكرم بؿ تت



 

53 
 

أف الفرد الذم ال يثاب عمى عبلقتو مع اآلخريف قد يتجنب التعامؿ معيـ  (كلماف ككرانير)
 (40, ص 2001فركجة , بمحاج).مما يتسبب في ظيكر أشكاؿ شاذة لسمكؾ 

ؽ ىك نمط يرل أصحاب ىذه المدرسة السمككية أف التكاف: تعقيب عمى النظرية السموكية  
ألف المسايرة مف طبيعتيا تجنب الصراع بيف القكل الداخمية عند  ,مف المسايرة االجتماعية
 الفرد كضغكط الجماعة. 

مف خبلؿ اكتشاؼ الذات كيتحقؽ كيرل السمككيكف أف التكافؽ ىك بمثابة كفاءة كسيطرة عف 
 , المكجكدة في الطبيعة كفي المجتمع الذم مف خبللو يشبع حاجتو . الشركط كالقكانيف

اف عمى الحيكاف كالحرية ترل النظرية أف ىناؾ سمات تميز اإلنس :النظرية اإلنسانية
ركجرز بأف , فرأل كألبكرت ككؿ مف كارؿ ركجرز كأبراىاـ ماسم ككاف في مقدمتيـ ,كاإلبداع

عمى نحك ال الجكانب المقمقة  ضعف بع كف مف سكء التكافؽ يمجئكف لتعبيراألفراد الذيف يعان
  يتسؽ مع مفيـك الذات لدييـ .

 الخبراتض كيؤكد عمى أف سكء التكافؽ النفسي قد يستمر إذا ما حاكلكا االحتفاظ ببع
جعؿ إمكانية تنظيـ أك تكحيد مما يؤدم إلى  ,بعيدا عف مجاؿ الكعي أك اإلدراؾ االنفعالية

صبرم أشرؼ محمد ) كسكء التكافؽ يـ لمزيد مف مشاعر األسى كالتكترمثؿ ىذه الخبرات فيدفع ب
 (67,ص2008شريت ,  

أتي عبر معرفة اإلنساف لذاتو النظرية المعرفية أف التكافؽ ييرل أصحاب : لمعرفيةالنظرية ا
المتاحة كأف كؿ فرد يمتمؾ القدرة عمى التكافؽ الذاتي  اإلمكانيةحسب  كالتكافؽ معيما راتوكقد

" عمى أىمية تعميـ المرضى النفسانييف كيؼ يغيركف كعمى ىذا األساس فقد أكد "ألبرت أليس
و يعتبر مصدر أف حديثو مع ذات ضمف تفكيرىـ في حؿ المشكبلت, كأف يكضح لممري

حتى يصبح الحديث الذاتي لديو  , كأف يساعده عمى أف يستقيـ تفكيرهالضطرابو االنفعالي
 أكثر منطقة كأكثر فعالية. 
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, نجد أف كؿ كاحد منيـ لو تفسير النظريات التي طرحيا عمماء النفسكمف خبلؿ ىذه 
, رغـ أنيا تتفؽ بأف التكافؽ النفسي مفيكـ لمفيكـ التكافؽ في ضكء منحى معيفكتحديد 

  أساسي مرتبط بمقكمات الصحة النفسية لمفرد.
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 خالصة الفصل

 , كعف طريقو يحقؽضيع في عمـ النفس كالصحة النفسيةيعتبر مكضكع التكافؽ مف أىـ المكا
في ىذا الفصؿ تقديـ أىـ التعريفات التي قدمت  نا, كلقد حاكلالفرد ذاتو النفسية كاالجتماعية

لمصطمح التكافؽ كمعاييره كأبعاده كمختمؼ العكامؿ التي يمكف أف تعيؽ التكافؽ النفسي 
 كفؽ كدكافعو د إلى تحقيؽ التكافؽ النفسي يعني القدرة عمى تحقيؽ أىدافو,ككصكؿ الفر 
ككذالؾ أيضا ألىـ النظريات   كالشركط التي يفرضيا المحيط  المتطمبات
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 تمييد

ا باسـ ككفيد , لممرة األكلى في مدينة 19-تـ تحديد فيركس ككركنا المستجد, كالمعركؼ أيضن
. كعّرفت منظمة 2019ككىاف التابعة إلقميـ خكبي في الصيف أكاخر كانكف األكؿ/ ديسمبر 

بكصفو فصيمة كبيرة مف الفيركسات التي قد تسبب المرض الصحة العالمية ىذا الفيركس 
لئلنساف, تشمؿ الفيركسات التي تتسبب في نزلة البرد العادية, كاألخرل التي تتسبب في 

, 2002الذم ظير في عاـ  CoV -SARSالمتبلزمة التنفسية الحادة الكخيمة, سارس
كقد تتسبب ىذه  2012التي ظيرت عاـ  CoV -MERSكمتبلزمة الشرؽ األكسط التنفسية

ا كبداية مف  شباط/ فبراير  11الفصيمة مف الفيركسات في عدد مف األمراض الحيكانية أيضن
, اصطمحت منظمة الصحة العالمية عمى تسمية النسخة الجديدة مف ىذا الفيركس 2020

 19-باسـ ككفيد

ا معدينا تدؿ عميو مجمكعة مف األعراض تتمثؿ في الحّمى كالسعاؿ  كعرفتو بكصفو مرضن
الجاؼ كاإلرىاؽ كالصعكبة في التنفس كاالحتقاف في األنؼ كألـ في الحمؽ, كفي الحاالت 
األشد حدة, قد تتسبب العدكل في االلتياب الرئكم, كمتبلزمة االلتياب الرئكم الحاد الكخيـ 
 كالفشؿ الكمكم, كحتى الكفاة. كعادةن ما تككف ىذه األعراض خفيفة كتبدأ تدريجينا, كيصاب

 .بعض الناس بالعدكل دكف أف تظير عمييـ أّم أعراض كدكف أف يشعركا بالمرض

كفيما يمي سكؼ نتعرض إلى تاريخ ظيكر المرض ألكؿ مرة كالتعريؼ بالمرض كذكر 
 خصائصو كطريقة انتقالو.
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 تاريخ المرض  -1

, ىي رجؿ في يدإف أكؿ حالة تـ التأكد مف إصابتيا بعدكل فيركس ككركنا الجد 
 CAPالستيف مف العمر مف المممكة العربية السعكدية حيث تـ إدخالو لممستشفى المحمي 

جكاف نقؿ إلى مستشفى الدكتكر سمماف الفقيو ) جدة ( في  13كفي  2012جكاف  10بتاريخ 
, كقد تـ عزؿ جينـك ككركنا التياب رئكم حاد مصحكب بفشؿ كمكمجكاف تكفي جراء  24

سنة بقطر   49ه الحالة  كتـ تسجيؿ إصابة ثانية عند رجؿ يبمغ مف العمر الجديد مف ىذ
عف طريؽ عممية استرجاع  2012كما أنو اكتشؼ تعرض شخصيف لمكفاة باألردف في أفريؿ 

 .فرد قد عانكا مف أعراض تنفسية  11األحداث مف بيف بؤرة مككنة مف 

ا األردف كقطر كالمممكة بعدىا ظيرت عدة بؤر بعدة بمداف في الشرؽ األكسط مني 
, ككذا بثبلث بمداف أكركبية كىي فرنسا كألمانيا عكدية كاإلمارات العربية المتحدةالعربية الس

 كالمممكة المتحدة كتكنس في شماؿ إفريقيا . 

كتربط جميع الحاالت المرضية التي كقعت في أكركبا كتكنس صمة ما بالشرؽ 
كمع ذلؾ شيدت فرنسا كتكنس كالمممكة المتحدة  األكسط ) بصفة مباشرة أك غير مباشرة (

انتقاال محدكدة لمفيركس عمى الصعيد المحمي بيف أشخاص لـ يسافركا إلى الشرؽ األكسط 
                                  .لكنيـ خالطكا مسافرا مريضا عاد في اآلكنة األخيرة مف الشرؽ األكسط

     (44,ص2015)إلياـ كآخركف,

 يف بالفيروس التعر  -2

عائمة كبيرة مف الفيركسات المعركفة بأنيا  Coronavirusتشكؿ فيركسات ككركنا  
تتراكح حدتيا بيف اإلصابة بنزلة البرد  بأمراضتسبب أمراضا لمحيكاف كاإلنساف الذم تصيبو 

 الشائعة كالمتبلزمة التنفسية الحادة 

, مثؿ فيركسات ككركنا محدثة مف طرؼكالفيركس الجديد مختمؼ عف كؿ األكبئة ال
229 SARS - CoV.HKUI 6 كىك ينتمي إلى السبللةbetacoronavirus C  كالذم
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أطمقت عميو المنظمة العالمية لمصحة مؤخرا بمتبلزمة الشرؽ األكسط التنفسية الفيركس 
 .  MERS - CoV -التاجي

  Middle East Respiratory Syndromeكىك اختصار لمعبارة اإلنجميزية : 
Corona virus. ,(45,ص2015)إلياـ كآخركف 

ىك مرض معد يسببو آخر فيركس تـ اكتشافو  19-مرض ككفيد: 19-تعريف مرض كوفيد
مف سبللة فيركسات ككركنا. كلـ يكف ىناؾ أم عمـ بكجكد ىذا الفيركس الجديد كمرضو قبؿ 

-ّكؿ ككفيد. كقد تح2019بدء تفشيو في مدينة ككىاف الصينية في كانكف األكؿ/ ديسمبر 
 (World Health organization,2019)اآلف إلى جائحة تؤثر عمى العديد مف بمداف العالـ  19

 

 الخصائص العامة لمفيروس  -3

  MERS - CoVخاصية االنتحاء الفيرروس التاجي الجديد 

, كعمى كجو أم الميؿ إلصابة الجياز التنفسي ,نتحاء القكم نحك الجياز التنفسيخاصية اال 
, كىذا أمر فريد مف نكعو ألف عند اإلنساف الميذبةالخصكص الخبليا الطبلئية الشعبية غير 

قدرة عمى , كاتضح أف أيضا لمقيرـك الالتنفسية تستيدؼ الخبليا المينيةمعظـ الفيركسات 
 ., كمقاكمة األنترفيركف المنتج في تمؾ الخبليا تقادم المناعة الطبيعية

  تركيبة

نانكمتر   160 -120يظير الفيركس تحت المجير اإللكتركني بشكؿ كركم كبحجـ  
كلو غبلؼ كنتكءات بركتينية بشكؿ عصيات تكسب الفيركس شكؿ التاج  كليذا أطمؽ عميو 

 اسـ کكركنا كىي كممة التينية تعني التاج 

يف , أف فريقا مف الباحث2013" سنة  Natureذكر بحث منشكر بالمجمة العممية " 
كد عمى النتكءات في , قاـ باكتشاؼ البركتيف المكجStalin Rajاألكركبييف برئاسة الدكتكر 
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عمى سطح  DPP4 11بالمستقبؿ البركتيني  االلتصاؽالذم يستطيع  غبلؼ الفيركس,
  .% مف المجمكع الكمي (  20الخبليا الطبلئية التنفسية عند اإلنساف ) بنسبة حكالي 

لفيركس أف ىذا النكع مف المستقببلت البركتينية مكجكد عند ما يزيد مف خطكرة اك  
, لذا يككف مف السيؿ عدد مف الثدييات منيا الخفافيش كالقردة ككذا الحيكانات الداجنة

لمفيركس أف يقفز مف حيكاف إلى آخر كمنو إلى اإلنساف كىي خاصية فريدة ال تكجد عند 
 (46,ص2015كآخركف,)إلياـ  فيركسات ككركنا األخرل

 تصنيف فيروس كورونا  -4

 المممكة الفيركسات  

  Nidoviralesالرتبة  

  Coronaviridaeالعائمة 

 (48-46,ص2015)إلياـ كآخركف,  Coronavirusجنس : 

األعراض الناجمة عن فيروس كورونا -5  

الحمى كاإلرىاؽ كالسعاؿ   :في 19-تتمثؿ األعراض األكثر شيكعان لمرض ككفيد
 الجاؼ.

 المرضى:  األخرل األقؿ شيكعان كلكف قد ُيصاب بيا بعض  كتشمؿ األعراض  
 اآلالـ كاألكجاع-
 احتقاف األنؼ-
 الصداع-  
 الحمؽ ألـ-
 اإلسياؿ-
 كفقداف حاسة الذكؽ أك الشـ-
 أك تغير لكف أصابع اليديف أك القدميف.  كظيكر طفح جمدم  -
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كيصاب بعض الناس بالعدكل  تككف ىذه األعراض خفيفة كتبدأ بشكؿ تدريجي.  كعادة ما 
  .بأعراض خفيفة جدان  دكف أف يشعركا إال 

الحاجة إلى عبلج خاص. كلكف  %( مف المرض دكف 80كيتعافى معظـ الناس )نحك  
 19-مصابيف بمرض ككفيد أشخاص  5لدل شخص كاحد تقريبان مف بيف كؿ  األعراض تشتد 

بيف المسنيف  التنفس. كتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات كخيمة  ني مف صعكبة في فيعا
أخرل مثؿ ارتفاع ضغط الدـ أك أمراض القمب كالرئة  كاألشخاص المصابيف بمشاكؿ صحية 

أيا كانت أعمارىـ, التماس العناية  أك السكرم أك السرطاف. كينبغي لجميع األشخاص,  
التنفس/ضيؽ النفس  الحمى ك/أك السعاؿ المصحكبيف بصعكبة في أصيبكا ب الطبية فكران إذا 

اإلمكاف,  فقداف القدرة عمى النطؽ أك الحركة. كيكصى, قدر  كألـ أك ضغط في الصدر أك 
الصحية مسبقان, ليتسنى تكجيو المريض إلى العيادة  باالتصاؿ بالطبيب أك بمرفؽ الرعاية 

 المناسبة 

 : طرق انتقال فيروس كورونا -6

مف أشخاص آخريف مصابيف بالفيركس.  19-يمكف أف يمقط األشخاص عدكل ككفيد
كينتشر المرض بشكؿ أساسي مف شخص إلى شخص عف طريؽ الُقطيرات الصغيرة التي 

مف أنفو أك فمو عندما يسعؿ أك يعطس أك يتكمـ.  19-يفرزىا الشخص المصاب بككفيد
نما تسقط سريعان عمى كىذه القطيرات كزنيا ثقيؿ نسبيان, فيي ال تنتق ؿ إلى مكاف بعيد كا 

إذا تنفسكا ىذه الُقطيرات مف شخص  19-األرض. كيمكف أف يمقط األشخاص مرض ككفيد
أقداـ(  3مصاب بعدكل الفيركس. لذلؾ مف الميـ الحفاظ عمى مسافة متر كاحد عمى األقؿ )

شخص, مثؿ مف اآلخريف. كقد تحط ىذه القطيرات عمى األشياء كاألسطح المحيطة بال
عند  الطاكالت كمقابض األبكاب كدرابزيف السبللـ. كيمكف حينيا أف يصاب الناس بالعدكل

مبلمستيـ ىذه األشياء أك األسطح ثـ لمس أعينيـ أك أنفيـ أك فميـ. لذلؾ مف الميـ غسؿ 
 .المكاظبة عمى غسؿ اليديف بالماء كالصابكف أك تنظيفيما بمطير كحكلي لفرؾ اليديف

 كستكاصؿ 19-طرؽ انتشار مرض ككفيدنظمة عمى تقييـ البحكث الجارية حكؿ كتعكؼ الم
 (World Health organization,2019) .   نشر أحدث ما تتكصؿ إليو ىذه البحكث مف نتائج



 

62 
 

 :طرق الوقاية -7

 MERSلتجنب خطر اإلصابة بفيركس ككركنا المتسبب في متبلزمة الشرؽ األكسط  
- COV  جممة مف التكصيات عمى مستكل المرافؽ الصحية :  إتباعيجب 

يجب عمى عاممي الصحة أف يقدمكا إنذار بخصكص المريض إلى منظمة الصحة   -
 العالمية 

 کكركنا الجديد ك  ت مقارنة بيف فيركسي األنفمكنزا إعطاء معمكما -
 االتصاؿ بمصمحة األمراض المعدية خصكصا في حالة األطفاؿ كالمراىقيف .   -
كضع الحاالت المشتبو بيا تحت المراقبة ليتأكد منيا في مكتب المراقبة كالحذر   -

( في أقؿ كقت ممكف إتباع طرؽ  BSVالتابع لكزارة الصحة كالخدمة االجتماعية ) 
زر كقفازات آالحماية مثؿ غمؽ أبكاب الغرؼ بإحكاـ كاستعماؿ أجيزة معقمة كم

 كنظارات كأقنعة جراحية
 

مصمية في صفكؼ الحاالت كالمخالطيف لممضي قدما في تحديد إجراء اختبارات   -
 العدكلمعدؿ انتشار كىجمات 

كمكافحة العدكل المعرفة  اية الصحية كتدريب مكظفي المخابرتثقيؼ عاممي الرع -
 كيفية التعامؿ مع الفيركس كالمرضى عمى حد سكاء . 

ف أعراض تنفسية إخضاع المرضى الذيف تعافكا بشكؿ جيد كلكنيـ مازالكا يعانكف م -
شر مف ظيكر متكاصمة أك رخاكة البراز لبلختبار في اليكـ الرابع كالخامس ع

نياء عزليـ عمى  PCR, إذا ما كانت تقنية تفاعؿ البممرة المتسمسؿ األعراض كا 
 العينات سمبية 

إعطاء مجمكعة مف المضادات الحيكية لعبلج الميكركبات المحتممة بما في ذلؾ   -
 المكتسبة مف المستشفى 

الحاالت الخطيرة يجب أف تعزؿ كتحظى بعناية كبيرة مع تيكية آلية اصطناعية  -
قناع دقيؽ  -كتنقية الدـ بكاسطة كمية اصطناعية األدكات كالمطيرات المستعممة 

 لتر  60صفراء سعتيا  حاكية  IFFP2الترشيح 
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كيمكف تغييره بيف استعماليف أك تعرضو لمرطكبة  صىساعات كحد أق 8اع لمدة نيستعمؿ الق
عمؿ لرمي الفضبلت الخاصة بالمريف أما ستأك اتساخو أك ثقبو, أما الحاكيات الصفراء فت

كر مكىينكمكرينت الصكديـك ) ماء جافاؿ بتر کر ا( كمركبات ال: رات المستعممة ىييالمط
1%   

  % 70امبلح اليكد  

 %2جميتر ألدىيد

عزؿ المريض في المنزؿ إذا كانت حالة المريض مشبكىة أك متأكد منيا ال تحتاج إلى البقاء 
 النصائح التالية :  إتباعفي المستشفي حينيا يعزؿ في المنزؿ مع 

األكلى مف ظيكر ال يجب مغادرة المنزؿ إال في حالة مراجعة الطبيب في األياـ الثبلثة  - 
 األعراض .

 .  (قياس درجة حرارة الجسـ باستمرار ) مرة في اليـك مع الحرص عمى تسجيميا - 

 االستحماـ بماء ساخف لمتخفيؼ مف السعاؿ كاحتقاف الحمؽ  -

 شرب كميات كفيرة مف السكائؿ  -

 SHA ( solution, كتعقيميا باستعماؿ محمكؿ سؿ مستمر لميديف بالماء كالصابكفغ -
hydro - alcoolique  ) 

استعماؿ القناع الطبي في حالة االحتكاؾ المباشر ) اقؿ مف متريف ( بيف المرضى كأفراد  -
األسرة مع الحرص عمى تغطية الفـ بمنديؿ كرقي اثناء العطس أك السعاؿ كالتخمص منو في 

 سمة الميمبلت 

لة عدـ مشاركة المريض في مختمؼ تعميـ األسطح الممكثة بسكائؿ المريض بمطيرات فعا -
 باستمرار كلكحدىا بالماء الساخف أفرشتوكغسيؿ مبلبسو  أدكاتو

أعراض ) سعاؿ  : االتصاؿ بالطبيب في حالة ظيكرالمتبعة بالنسبة لممسافرين التدابير
 كصعكبة التنفس ( .  C 38° كدرجة حرارة أكبر مف 
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سفارات كالقنصميات لطمب االتصاؿ بال ,سة الحيكانات كالحرص عمى النظافةتجنب مبلم 
)إلياـ .إجراء تحاليؿ البكؿ بعد الرجكع مف شبو الجزيرة العربية كما يجاكرىا, المساعدة

 (56,ص2015كآخركف,
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 خالصة الفصل

ع التي تتناكليا األبحاث نستخمص مف خبلؿ دراستنا أف فيركس ككركنا يعد مف  أىـ المكاضي
 أعراض خطيرة لئلنساف في أيامنا ىذه . مف  يسببو, نظرا لما الحديثة

انتقالو قصد  , كطرؽفيركس كشكمو  كتركيبياحيث تطرقنا في بحثنا ىذا لمتعريؼ بال
 .التمكف مف مقاكمتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـــانب التطبيقي
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل الخامس:اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 تمييد

 منيج الدراسة -1
 صالحية أدوات الدراسة -2

 عينة الدراسة وخصائصيا -3

 المستخدمة في الدراسة األساليب -4
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 تمييد

بعد إتماـ الفصؿ النظرم كاإللماـ بالمعمكمات المتعمقة بالمتغيرات التي يرتكز عمييا 
الذم ىك أىـ ما في البحكث العممية يحتاج الباحث في  يالبحث, سنعرض الجانب التطبيق

عممية بحثو إتباع إجراءات منيجية مناسبة, كسائؿ كأساليب عممية دقيقة تمكنو مف: التأكد 
مف المعمكمات النظرية, كاختبار الفرضيات كاإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة, كتحقيؽ 

 قيا.أفضؿ النتائج كأد

كنظرا لؤلىمية البالغة ليذه الكسائؿ في عممية البحث, فقد ارتأينا أف نعرض في ىذا 
الفصؿ أىـ اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة, المتمثمة في: المنيج المتبع, أدكات 

 الدراسة, عينة الدراسة كخصائصيا, األساليب اإلحصائية المستخدمة
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 منيج الدراسة: -1

إف طبيعة المشكمة المطركحة لمدراسة تفرض عمى الباحث تبني منيج معيف دكف غيره      
 تبعا ألىدافو التي يسعى لتحقيقيا مف ىذه الدراسة.

كلما كانت الدراسة الحالية تيدؼ إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف متغيراتيا )الضغكط      
لمنيج الكصفي ىك المنيج المبلئـ ليذه النفسية اثر جائحة ككركنا, التكافؽ النفسي( فإف ا

الدراسة, حيث أنو يسمح بمقارنة المتغيرات األساسية لمدراسة )الضغكط النفسية اثر جائحة 
 الكسيطة ( كالمتغيراتككركنا, التكافؽ النفسي( لدل أفراد عينة الدراسة )تبلميذ البكالكريا

 المتمثمة في ىذه الدراسة بالجنس.

اس يمكننا ىذا المنيج مف التعرؼ عمى كجكد العبلقة أك عدميا بيف كعمى ىذا األس      
متغيرات الدراسة كمؤشراتيا ككذا معرفة الفركؽ بيف أفراد عينة الدراسة في ىاتو المتغيرات 

  تبعا لمتغير الجنس.

   صالحية أدوات الدراسة: -2

جائحة ككركنا كبالتحقؽ مف  بناء استبياف لمضغكط النفسية اثرقمنا في ىذه الدراسة ب     
 صبلحية مقياس التكافؽ النفسي الذم استخدمناه لجمع البيانات الخاصة بالدراسة. 

نظرا لعدـ كجكد مقياس يدرس  استبيان الضغوط النفسية اثر جائحة كورونا: -1
بناء استبياف  إلىجائحة كركنا لجدية الظاىرة في المجتمع التجأنا  نفسية اثرالضغكط  ال

مقياس ك  2008نكاؿ السيد  راستنا, حيث استعنا بمقياسيف لمضغكط النفسية) مقياسخاص بد
 (2005الحجار كدخاف 

 قبؿ تثبيت المقياس عمى شكمو النيائي, تـ إعداده كفؽ الخطكات التالية 

, قد ساعدتيما في تكضيح كتحديد المكاقؼ التي تعرضتا لباحثتافالتجربة الشخصية  -1
امتحاف البكالكريا, حيث تمكنتا مف خبلليا عمى جمع معمكمات حكؿ ليا, خاصة قبؿ فترة 

 المؤشرات الرئيسية لمضغط النفسي التي ساعدتيما في بناء ىذا االستبياف.
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كلجمع المعمكمات أكثر حكؿ مكضكع البحث, قامتا بطرح بعض األسئمة عمى بعض  -2
يذة, ككانت محتكاىا يدكر حكؿ تمميذ كتمم 20تبلميذ السنة الثالثة ثانكم كالذم بمغ عددىـ 

الحالة النفسية لمتمميذ أثناء الفترة التحضيرية المتحاف البكالكريا في ظؿ ىذه الجائحة, فكاف 
 نص السؤاؿ كالتالي:

 عند قرب مكعد امتحاف البكالكريا؟ إحساسؾماىك 

 ىؿ تتمقى ضغكطات؟

 ؟ أنكاعياىي  بنعـ؟ ما اإلجابةكانت  إذا

قد ساعدكا الباحثتاف في إعطاء بعض المعمكمات حكؿ تجربتيـ  بعض زمبلء الدراسة -3
 الشخصية أثناء اجتيازىـ المتحاف البكالكريا 

, زمبلء الدراسة, المقابمة مع التبلميذ( قد لباحثتافىذه العكامؿ )التجربة الشخصية  أفعمما 
حاف حكؿ المعاش النفسي لمتمميذ المقبؿ عمى امت أكثرساعدتيما عمى جمع معمكمات 

 البكالكريا, كمنو  تمكنتا مف تحديد متغيرات الدراسة كصياغة فرضيات البحث.

حكؿ المكضكع, قامتا  كاألفكاربعد الحصكؿ عمى إجابات التبلميذ, كجمع المعمكمات  -4
 ( بندا.40بصياغة أسئمة االستبياف, ككاف العدد اإلجمالي لمبنكد )

 ( بدائؿ كىي: 3يضـ ) بأسمكب لكرت اإلجابةقامتا بإعداد طريقة  -5

 تنطبؽ عميا تماما -1
 أبداال تنطبؽ عميا -2
 تنطبؽ عميا أحيانا-3

بعد ذلؾ تـ عرض االستبياف في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف الخبراء )انظر الممحؽ 
 ( كالجدكؿ المكالي يكضح التعديبلت التي اقترحيا الخبراء عمى بعض البنكد:01رقـ 
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بنود استبيان الضغوط النفسية اثر جائحة كورونا من ( يوضح تعديالت 1جدول رقم )
 طرف المحكمين

 البند بعد التحكيـ البند قبؿ التحكيـ  

تزعجني قرارات الكزارة اليكمية أك  13
 المتكاصمة 

تزعجني قرارات الكزارة المفاجئة أك 
 الغامضة

ال استطيع التركيز في الدراسة عف  14
 youtubeطريؽ 

ال أتمكف مف الفيـ الجيد لمدركس عف 
 youtubeطريؽ 

أتضايؽ مف عدـ تحديد عتبة الدركس  أتضايؽ مف عدـ تحديد عتبة الدركس  17
مما يسبب لي مضيعة كقتي في 

 االنتظار

 يخيفني إصابة احد أفراد أسرتي بالكباء يخيفني مرض احد أفراد أسرتي  34

 استاء مف كؿ كممة يكجييا لي أفراد 32
 أسرتي

استاء مف كؿ كممة يكجييا لي أفراد 
 أسرتي في ىذه الفترة

يضايقني نجاح إخكتي كأنا مصيرم  30
 معمؽ

يضايقني إعبلف نتائج شيادات اآلخريف 
)االبتدائي كالمتكسط( كمصيرم مازاؿ 

 معمؽ 

 أجد بعض التشجيع مف طرؼ أصدقائيالبند التالي :  إضافةوقد تم 

 بندا 41البنكد كبالتالي أصبح عدد 

استخراج الخصائص  ألجؿتمميذ كتمميذة  60طبؽ االستبياف عمى عينة استطبلعية قكاميا 
 السيككمترية لو.

 الصدؽ: -1-1
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لمقياس الضغوط النفسية  حساب الصدق بطريقة االتساق الداخمييوضح ( 2الجدول رقم )
 .حة كوروناائاثر ج

معامؿ  البند
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

 معامؿ البند
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.24 

0.17 

0.32 

0.44 

0.46 

0.44 

0.51 

0.44 

0.56 

0.48 

0.27 

0.47 

0.39 

0.45 

0.30 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

0.61 

0.67 

0.33 

0.51 

0.53 

0.50 

0.52 

0.34 

0.51 

0.44 

0.47 

0.48 

0.29 

0.44 

0.48 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لالستبيان تتراوح 
، 0.05وبعضيا عند مستوى  0.01( وىي قيم دالة عند مستوى 0.17-0.68مابين )

 .ومنو نستطيع القول بان االستبيان صادق

   الثبات:-1-2

ركنباخ كالثانية التجزئة لقد تـ حساب معامؿ ثبات االستبياف بطريقتيف األكلى ألفا ك  
 كفيما يمي جدكؿ يكضح معامبلت الثبات:   ,النصفية

 (: يوضح قيمة معامالت الثبات بطريقة ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية03جدول رقم )

 التجزئة النصفية ألفا كرومباخ
 جيتمان سبيرمان وبراون

0.88 0.90 0.90 

( الخاص بمعامالت الثبات لالستبيان المستخدم في 03يتضح من الجدول رقم ) 
عمى معامل  االعتماد( بعد 0.90و 0.88ىذه الدراسة أن ىذه المعامالت تراوحت مابين )

وىذا يعني أن  وألفا كرونباخ، جيتمان وسبيرمان براون في طريقة التجزئة النصفية،

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0.31 

0.67 

0.68 

0.49 

0.63 

0.67 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

37 

38 

39 

40 

41 

 

0.38 

0.39 

0.20 

0.36 

0.33 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 
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فيذه المعامالت مرتفعة بالقدر الذي يسمح لنا  يتمتع بدرجة عالية من الثباتالمقياس 
 المقياس ثابت. واعتباربقبوليا 

 مقياس التوافق النفسي:-2

اعد ليناسب البيئة العربية مف طرؼ " محمكد ىنا عطية " حيث أخذه عف مقياس كاليفكرنيا 
( 1939) ( L.P.THORPE – E.W.Tiges – clarck.w)لمشخصية الذم كضعو 

كقد كضع لقياس التكافؽ النفسي  1939ليعدؿ عدة مرات, كتظير الصيغة  النيائية لو سنة 
 :ص محاكر التكافؽ النفسي تتمثؿ فيكالتكافؽ االجتماعي. ففي ما يخ

 االعتماد عمى النفس  -
 اإلحساس بالقيمة الذاتية  -
 الشعكر باالنتماء  -
 التحرر مف الميؿ إلى االنفراد  -
 عراض العصابية الخمك مف األ -

 ىي :  بينما التكافؽ االجتماعي فيشمؿ بدكره عمى ستة محاكر

 إتباع المستكيات االجتماعية  -
 اكتساب الميارات  -
 التحرر مف الميكؿ المضاد لممجتمع  -
 العبلقات في األسرة  -
 العبلقات في المدرسة  -
 العبلقات في البيئة المحمية  -

 ؽ النفسي كىما:كقد أخدت الباحثة بعديف مف محكر التكاف

 االعتماد عمى النفس -
 الخمك مف األعراض العصابية  -
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كذلؾ بناءا عمى مبلئمتيما لطبيعة المكضكع باإلضافة إلى عدـ إكثار عدد البنكد  لعدـ 
 ممؿ المجيبيف مف المقياس لكي تككف اإلجابات صادقة.

 .(: يوضح توزيع البنود حسب األبعاد المذكورة سابقا04جدول رقم )

 رقم البند األبعاد

 15-1 االعتماد عمى النفس 

 30-16 الخمك مف األعراض العصابية 

 

بنود محور االعتماد عمى  15إلى  1يوضح الجدول بنود المقياس حسب األبعاد من  
 بنود محور الخمو من األعراض العصابية. 30الى 16النفس ومن 

 كالتالي:  طريقة التصحيحكتككف 

بالنسبة لبنكد محكر االعتماد عمى النفس فإنو  تعطى نقطة في حالة اإلجابة بنعـ لبنكد   
-4-3-2( كتعطى نقطة في حالة اإلجابة ببل لمبنكد  األخرل )1-5-7-9-13-15)
( أما بالنسبة لبنكد محكر الخمك مف األعراض العصابية فإنو 6-8-10-11-12-14

 (98: 2011البنكد.)عدائكة, تعطى نقطة في حاؿ اإلجابة ببل لكؿ 

 الصدؽ:-2-1

 حساب الصدق بطريقة االتساق الداخمي( يوضح 05الجدول رقم )

معامؿ  البند
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

معامؿ  البند
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 0.28 0.01 16 0.26 0.01 
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لممقياس تتراوح مابين 

، ومنو 0.05وبعضيا عند مستوى  0.01( وىي قيم دالة عند مستوى 0.65-0.17)

 نستطيع القول بان المقياس صادق.

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.22 

0.21 

0.15 

0.22 

0.33 

0.51 

0.62 

0.27 

0.45 

0.17 

0.23 

0.43 

0.17 

0.22 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

0.01 

0.05 

0.01 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0.29 

0.35 

0.39 

0.32 

0.50 

0.29 

0.34 

0.35 

0.44 

0.27 

0.23 

0.29 

0.65 

0.48 

0.17 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 
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   الثبات:-1-2

لقد تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقتيف األكلى ألفا كركنباخ كالثانية التجزئة النصفية   
 ,كفيما يمي جدكؿ يكضح معامبلت الثبات:  

 (: يوضح قيمة معامالت الثبات بطريقة ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية06)جدول رقم 

 التجزئة النصفية ألفا كرومباخ
 جيتمان سبيرمان وبراون

0.60 0.72 0.72 

 

( الخاص بمعامالت الثبات لممقياس المستخدم في ىذه 06يتضح من الجدول رقم )    
عمى معامل  االعتماد( بعد 0.72و 0.60الدراسة أن ىذه المعامالت تراوحت مابين )

وىذا يعني أن  وألفا كرونباخ، جيتمان وسبيرمان براون في طريقة التجزئة النصفية،
فيذه المعامالت مقبولة بالقدر الذي يسمح لنا  يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات المقياس
 المقياس ثابت. واعتباربقبوليا 

  عينة الدراسة وخصائصيا: -2

تـ اختيار العينة بالطريقة القصدية حيث تـ تحكيؿ مقاييس الدراسة إلى مقاييس الكتركنية كتـ 
س بكؾ, انستقراـ( حيث طمب مف كؿ المشتركيف يانشرىا عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي ) ف

إيصاؿ المقياس لتبلميذ البكالكريا ) ذككر, إناث( كبعد الحصكؿ عمى العدد المناسب مف 
تمميذ كتمميذة ثـ استخراج الجدكؿ المكالي الذم يكضح خصائص عينة  175عينة الدراسة 

 الدراسة

 



 

78 
 

 (: خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس07) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكــــــــــــرار      تالمؤشرا           الجنس

 %32.16 56 ذكــــــــــــــــــــــور

 %67.81 118 إنــــــــــــــــــــاث

 %100 174 المجمــــــــــــــــــوع

 

فنجد ( تمميذ وتمميذة 174( عدد أفراد العينة يتكون من )07من خالل الجدول رقم )     
( تمميذة 118أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور، حيث تمثل عدد اإلناث ب)

 (%32.16( تمميذ بنسبة )56وعدد الذكور ) (%67.81ة)بنسب

 المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية األساليب -4-3

تـ إدخاؿ البيانات لعينة الدراسة في الحاسب اآللي كذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة     
حسب متغيرات الدراسة استعدادا لمقياـ  SPSSاإلحصائية لمعمـك االجتماعية كالمعركؼ بػ

 بالتحميبلت اإلحصائية لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة:

 راسة كىي: التعرؼ عمى خصائص التكزيع اإلحصائي لدرجات عينة الد -1
 النسب المئكية, المتكسط الحسابي, االنحراؼ المعيارم. 

 معامؿ ارتباط بيرسكف. -2
 .-ت-اختبار -3
 لحساب الثبات لكركنباخ αمعامؿ  -4
 معادلة جيتماف. -5



 

 
 

 

 عرض ومناقشة النتائجس:الفصل الساد

 تمييد

 التساؤل األولعرض ومناقشة نتيجة  -1
 عرض ومناقشة نتيجة التساؤل الثاني -2
 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية األولى -3
 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثانية -4
 عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثالثة -5

 خالصة الفصل 
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 تمييد

نعرض في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد تطبيؽ إجراءات الدراسة       

استخدمت عمى ما تـ جمعو كتحميمو مف األساسية بناءا عمى المعالجات اإلحصائية التي 

, سنحاكؿ تفسير عرض كتحميؿ التساؤالت كالفرضيات , كمف خبلؿالبيانات التي قمنا بجمعيا

تعد ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ البحث العممي باعتبارىا المرحمة ىذه النتائج كمناقشتيا, ك 

التي يقكـ فييا الباحث باستخراج األدلة كالمؤشرات العممية كالكمية كالكيفية التي تبرىف عمى 

 إجابة أسئمة البحث أك تؤكد قبكؿ فركضو أك عدـ قبكليا.
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 عرض ومناقشة نتيجة التساؤل األول: -1

عمى: ما مستوى الضغوط النفسية اثر جائحة كورونا لدى عينة  األولالتساؤل  ينص 
الدراسة، وبالرجوع إلى معايير تفسير النتائج الخاصة بمقياس الضغوط النفسية اثر جائحة 

 كورونا من خالل المتوسط االفتراضي، تحصمنا عمى البيانات التالية: 

متغير الضغوط النفسية اثر جائحة  (: توزيع الطمبة لكل مستوى حسب08جدول رقم )

 كورونا.

 المستوى                               

 المتغير
 عالية متوسطة ضعيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 54.28 95 36 63 9.72 17 الضغوط النفسية

                      
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف عدد التبلميذ ذكك مستكل الضغكط النفسية       

ذكك المستكل المتكسط  التبلميذ, كعدد % 9.72تمميذ كتمميذة كبنسبة 17الضعيفة يقدر بػ 
%, أما عف المستكل الثالث فيقدر عدد التبلميذ ذكك الضغكط 36تمميذ كتمميذة بنسبة 63

كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف ىاتو  54.28كتمميذة بنسبة  تمميذ 95ػ النفسية  العالية يقدر ب
 كالجدكؿ المكالي يكضح ذلؾ: ²المستكيات, قمنا بحساب اختبار كا

 (: داللة الفروق بين مستويات الضغوط النفسية اثر جائحة كورونا09جدول رقم )

 المؤشرات        
 الضغوط

 النفسية 
 مستوى الداللة ²كا المتوقعالتكرار  التكرار المشاىد

 175 17 ضعيفة
 175 63 متوسطة 0.01 1.35

 175 95 عالية
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, كمنو 0.01كىي قيمة دالة عند  1.35 ²( أف قيمة  كا09يتبف مف الجدكؿ رقـ)      

 نستطيع القكؿ أنو تكجد فركؽ دالة في مستكيات الضغكط النفسية. 
, يمكننا اإلجابة عف بما أف النسبة المئكية األكبر كانت لصالح المستكل الثالث      

 التساؤؿ األكؿ كما يمي: مستكل الضغكط النفسية لدل عينة الدراسة مرتفع.
يعكد ارتفاع الضغكط النفسية لدل تبلميذ البكالكريا لمدل أىمية ىذا االمتحاف لدييـ 
كباعتباره امتحاف مصيرم كباب لمعبكر نحك الجامعة يساعدىـ في  تحديد كجيتو المستقبمية 

خبلؿ سنكات الدراسة  لدل يكلد لدييـ ضغط نفسي كبير كذلؾ تتكافؽ  اتيـلمجيكدكتثميف 
  فيزيكلكجية كانفعاليةة التي تعرؼ بتغيرات مع مرحمة المراىق

يعزك ىذا االرتفاع مف خبلؿ دراستنا إلى الكضع الراىف الذم يمر بيو العالـ  كانتشار 
كباء ككركنا الذم جعؿ العالـ بأكممو يتكقؼ عند نقطة معينة كتكقؼ الدراسة المفاجئ كعدـ 

ـ الزائد في الكباء كخكفيـ مف معرفة التبلميذ المصير الذم سيؤكؿ إليو كضعيـ كتفكيرى
المرض فيك اشد تأثير عمى نفسية التمميذ  كذلؾ عدـ قدرتيـ عمى المراجعة كالتحضير 
لبلمتحاف في غياب مساعدة األستاذ كالدركس الخصكصية حيث إف العممية التعميمية في 

في  القسـ  تستدعي أف يككف التمميذ مرتاح بعيد عف أم ضغكط  فما بالؾ بتمميذ ماكث
البيت يحاكؿ المراجعة كاالستذكار عف بعد الذم مف سمبياتو التكاسؿ عف الدراسة أك التماطؿ 
كذلؾ ىناؾ مكاد يستمـز دراستيا في كسط فيو تفاعؿ مع األستاذ كاختبلط مشاعرىـ بيف 
إحباط كقمؽ ككذا عدـ القدرة عمى التركيز في الدراسة خصكصا مع صعكبة تنظيـ كقتيـ 

حجر الصحي كيعتبر الخكؼ مف المكت نتيجة مكت احد أفراد األسرة أك خبلؿ فترة ال
 األقارب بفيركس ككركنا المستجد أدل إلى ارتفاع في الضغكط النفسية  . 

كيشكؿ الكضع الراىف عبء كبير عمى تبلميذ مما قد يؤدم إلى ضعؼ في نتائج 
 البكالكريا 

 عرض ومناقشة نتيجة التساؤل الثاني:       -2
ينص التساؤل الثاني عمى: ما مستوى التوافق النفسي لدى عينة الدراسة، وبالرجوع      

 إلى معايير تفسير النتائج الخاصة بمقياس التوافق النفسي من خالل المتوسط الفرضي،
           تحصمنا عمى البيانات التالية:
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 نفسي(: توزيع الطمبة لكل مستوى حسب متغير التوافق ال10جدول رقم )

              
 المستوى                        

 المتغير

 عالي متوسط ضعيف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 18.3 32 34.28 60 47.42 83 التكافؽ النفسي

 
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف عدد التبلميذ ذكك مستكل التكافؽ النفسي الضعيؼ       

تمميذ  60%, كعدد التبلميذ ذكك المستكل المتكسط 47.42تمميذ كتمميذة بنسبة  83يقدر بػ 
%, أما عف المستكل الثالث فيقدر عدد التبلميذ ذكك مستكل التكافؽ 32.28كتمميذة بنسبة 
%. كلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف 18.3تمميذ كتمميذة أم بنسبة 32يقدر بػ  النفسي العالي

 كالجدكؿ المكالي يكضح ذلؾ: ²ىاتو المستكيات, قمنا بحساب اختبار كا
 (: داللة الفروق بين مستويات التوافق النفسي11جدول رقم )

 المؤشرات                

 مستوى الداللة ²كا المتوقعالتكرار  التكرار المشاىد التكافؽ النفسي

 175 83 ضعيف
 175 60 متوسط 0.01 1.05

 175 32 عالي
 

, كمنو 0.01كىي قيمة دالة عند  1.05 ²( أف قيمة  كا11يتبف مف الجدكؿ رقـ)      
 . نستطيع القكؿ أنو تكجد فركؽ دالة في مستكيات التكافؽ النفسي

كانت لصالح المستكل األكؿ يمكننا اإلجابة عف التساؤؿ بما أف النسبة المئكية األكبر ك      
 الثاني كما يمي: مستكل التكافؽ النفسي لدل عينة الدراسة ضعيؼ.



 

84 
 

يعكد تفسير ىذه النتيجة إلى عدـ االستقرار الذم تعرض لو التبلميذ في اآلكنة األخير في 
ظؿ كباء ككركنا المستجد كتغير نمط الحياة مما أدل إلى صعكبة التكيؼ مع الكضع 
االستثنائي الغير مسبكؽ الذم فرض عمييـ العديد مف القرارات كاإلجراءات كااللتزاـ بالحجر 

 يع المدارس الخاصة كالعمكمية كتعميؽ الدراسة الصحي  كغمؽ جم
"أف الحجر الصحي عمكما ىك تجربة  الصحية "دك لنسي"كما أثبتت دراسة نشرت بمجمة 

ف األىؿ كاألحباب, فقداف غير مرضية بالنسبة لمف يخضعكف ليا" كيعتبر أف "العزؿ ع
ف تأثر عمى الصحة االرتياب مف تطكرات المرض, كالممؿ, كميا عكامؿ يمكنيا أ الحرية,

النفسية لمفرد التي أساسيا التكافؽ النفسي فاإلنساف كائف اجتماعي بطبعو كالتكاصؿ ميـ في 
 حياتو لدل غياب ىذا األخير خمؼ ضرر نفسي كبير

ككذلؾ ارتفاع الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا ترتب عنيا سكء التكيؼ مع الكضع 
مع القمؽ كالخكؼ في ظؿ غياب الدعـ النفسي كالمرافقة المدرسية كاألسرية كالتشجيع   كالتأقمـ

مف طرؼ األساتذة  ككذا كقكع البحث عف المعمكمات عمى عاتؽ التمميذ مما خمؽ صراع 
 نفسي لديو كعميو التكافؽ ينخفض 

لتكافؽ بعنكاف ا 2016اختمفت نتائج دراستنا مع دراسة مع دراسة )الفريحات, المكمني(
النفسي كعبلقتو بميارات مكاجية الضغكط النفسية لدل عينة مف الطمبة المتفكقيف في 

 المتفكقيفمحافظة عجمكف ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ مستكل التكافؽ النفسي لدل الطمبة 
 .التكافؽ النفسي مرتفع لدل عينة الدراسة  أف إلىعقميا كخمصت 

 لى:عرض ومناقشة نتيجة الفرضية األو -3
تكجد عبلقة ارتباطية بغرض معالجة الفرضية األكلى لمبحث كالتي تنص عمى أنو         

,  طبقنا لدل عينة الدراسةالتكافؽ النفسي  عكسية بيف الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا ك
  (11معامؿ ارتباط بيرسكف فتحصمنا عمى النتائج المبينة في الجدكؿ رقـ )
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التوافق جائحة كورونا و  اثرالضغوط النفسية (: قيمة وداللة العالقة بين   جدول رقم )

 النفسي

 المؤشرات           

 المتغيرات
 مستوى الداللة معامل االرتباط

اثر  الضغكط النفسية
  0.01 -0.33 جائحة كورونا
 التكافؽ النفسي

كىي قيمة دالة إحصائيا  -0.33يكضح الجدكؿ أعبله أف معامؿ االرتباط يقدر بػ        
ارتباطية , كىذا ما يثبت الفرضية األكلى التي مفادىا تكجد عبلقة 0.01عند مستكل الداللة 

 تبلميذ البكالكرياعكسية بيف الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا كالتكافؽ النفسي لدل 

 يذ ذكك المستكل المرتفع في الضغكط النفسية يؤثر عمى التكافؽ النفسي أم أف التبلم 
كمما ارتفع الضغط النفسي اثر جائحة ككركنا  انخفض التكافؽ النفسي ككمما ارتفع التكافؽ 

 النفسي انخفض الضغط النفسي
تمميذ البكالكريا في الكضع العادم يعاني مف ضغكط نفسية كمع كضع جائحة ككركنا 

مف الضغكط بسبب الخكؼ كالقمؽ مف المرض المستجد ككذا األخبار اليكمية التي تعارتفعت 
عبلج ليذا الكباء ككذلؾ عف أعداد اإلصابات كالكفيات كالترقب المستمر لئلعبلف عف كجكد 

كضعيتيـ الدراسية الغير كاضحة كقرارات الكزارة الكصية اليكمية مما اثر عمى التكافؽ النفسي 
يدة كىي بيئة الحجر الصحي إضافة إلى بيئة المذاكرة عف بعد ىي أيضا بيئة مع البيئة الجد

جديدة تتطمب تكافؽ كعميو التكافؽ ينخفض بارتفاع الضغط كتكرار تمديد الحجر كالبلمصير 
لمجيكؿ بالنسبة لمعكدة لمحياة الطبيعية كالدراسة كما سبؽ حيث أف الذم ال يعمـ متى يعكد 

 برنامج المذاكرة أك الدراسة يستأنؼ كيؼ يستطيع ضبط 
عبلقة الضغط النفسي بالتكافؽ  2015تشابيت نتائج دراستنا مع دراسة)لبيض حسيبة( 

النفسي لدل عينة مف طالبات اإلقامة الجامعية ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة إذا كانت عبلقة 
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ات اإلقامة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الضغط النفسي كالتكافؽ النفسي لدل عينة مف طالب
الجامعية دراسة ميدانية بجامعة محمد بكضياؼ مسيمة خمصت نتائج ىذه الدراسة تكجد 
عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بيف الضغكط النفسية كالتكافؽ النفسي لدل عينة 

 الدراسة 
 

 عرض ومناقشة نتائج  الفرضية الثانية:-4
بغرض معالجة الفرضية الثانية لمدراسة كالتي تنص عمى أنو " تكجد فركؽ دالة 

"  تعزل لمتغير الجنس في الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا لدل عينة الدراسةإحصائيا 
قمنا بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكبل الفئتيف ثـ طبقنا عمييا اختبار 

T.Test      

في الضغوط النفسية اثر جائحة كورونا (: قيمة وداللة الفروق 13الجدول رقم )
 تعزى لمتغير الجنس

 المؤشرات      

 المتغيرات             

قيمة  إناث ذكور
T مستوى الداللة 

 ع م ن ع م ن

الضغكط 
 النفسية 

56 92.04 16.34 118 93.33 14.19 -
0.50 

 غير دالة

كىي  -0.50تقدر بػ  T( أف قيمة  13جدكؿ رقـ )يتبيف مف النتائج المكضحة في  
قيمة غير دالة إحصائيا, كمنو نقبؿ الفرض الصفرم القائؿ أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا 

بمعنى أف في الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس, 
الجنس, كعميو يمكننا أف نقكؿ أنو لـ الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا ال تختمؼ باختبلؼ 

 .تتحقؽ الفرضية الرابعة

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الحالة النفسية لدل تبلميذ البكالكريا متشابية ألنيـ جميعا 
تعرضكا إلى نفس الظرؼ كالضغط إضافة إلى ذلؾ فإف كؿ مف يقبعكف تحت األسقؼ 
يتقاسمكف نفس المعاناة كجائحة ككركنا ليا نفس التأثير عمى الذككر كاإلناث بؿ كعمى كؿ 
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بدرجة الصحة النفسية حيث يمكف أف تؤثر عمى العصابيف أكثر سكاف العالـ كتختمؼ فقط 
مف األسكياء بغض النظر عف الجنس أم ارتفاع الضغكط النفسية يؤدم إلى سكء التكافؽ 
النفسي الف الضغط يرفع مف األعراض العصابية كيخفض االعتماد عمى النفس كالكفاءة 

 الذاتية 

التأثير اثر الحجر الصحي كانتشار إصابات جائحة ككركنا أصابت الجميع ككاف ليا نفس 
عند أغمبية العائبلت كتكقؼ الدراسة في جميع أنحاء العالـ مما جعؿ األمر يبدك عاما بنفس 

 درجة الضرر تقريبا 

لقد تعذر كجكد دراسات سابقة تتكافؽ مع نتائجنا بحكـ الكضع الراىف الذم طبقت في 
 الدراسة 

( كالتي كانت بعنكاف ) الفركؽ  1994ة ) جمعة سيد يكسؼ دراسكاختمفت نتائج دراستنا مع 
بيف اإلناث كالذككر في إحراؾ الحياة المثيرة لممشقة أك الضغط النفسي ( كىدفت ىذه الدراسة 
إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف الجنسيف في إدراؾ الحياة كتقديرىـ ليا في ضكء ما تثير ليـ 

فردا كطبؽ عمييـ مقياس إعادة  210قكاميا مف ضغط نفسي كأجريت الدراسة عمى عينة 
( ) قائمة أحداث الحياة ليكلمز كرام (, كمف أىـ ما تكصؿ إليو  srssالتكافؽ االجتماعي ) 

الباحث كجكد فركؽ جكىرية في تقدير أحداث الحياة المثيرة إلى ضغط النفسي لصالح 
اث السمبية أشد كقعا عمى حدثا, كفرؽ كاحد لصالح الذككر  كلقد كانت األحد 12اإلناث في 

 الفرد كأكثر إثارة لمضغط النفسي

 Bradly 1980ككذلؾ " برادلي "  Robbins et Tanek 1979كدراسة ركبيتر ك تانيؾ " 
خبلؿ الدراسة التي أجركىا لمكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف الذككر كاإلناث, حيث أف اإلناث 
أكثر تعرضا لمضغط النفسي مف الذككر كقد فسر ذلؾ يككف المجتمع يتعامؿ مع الذككر 

 بطريقة أكثر يسرا مف الطرؽ التي يتعامؿ بيا مع اإلناث
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  عرض ومناقشة نتيجة الفرضية الثالثة: 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بغرض معالجة الفرضية الثالثة لمدراسة كالتي تنص عمى أنو "     
" قمنا بحساب المتكسط الحسابي  لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنسالتكافؽ النفسي في 

 T.Testكاالنحراؼ المعيارم لكبل الفئتيف ثـ طبقنا عمييا اختبار 

 تعزى لمتغير الجنسالتكافؽ النفسي في (: قيمة وداللة الفروق 14الجدول رقم )

المؤشرات      
 المتغيرات             

قيمة  إناث  ذكور
T 

مستوى 
 ع م ن ع م ن الداللة

التكافؽ 
 غير دالة 0.56 3.63 45.22 118 3.89 45.57 56 النفسي

       

ىي قيمة  0.56تقدر بػ T( أف قيمة  14يتبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ) 
في التكافؽ غير دالة إحصائيا, كمنو يمكننا القكؿ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

  النفسي لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس

صحيح مف المتعارؼ عميو انو تكجد فركؽ بيف اإلناث كالذككر في مختمؼ السمات 
ف لمعينة نفس المستكل الدراسي نا كالعينة نرجع نتائج ألسب دراستكالخصائص كلكف عمى ح

كنفس اليدؼ كىك الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا كنفس الظركؼ يتكاجدكف فييا جعؿ الفجكة 
بينيـ أك الفارؽ ليس كبير ألنو مف المعركؼ أف الذككر يككنكا أكثر تكافقا نتيجة الصراعات 

 التي تعيشيا اإلناث 

 ر خبلؿ فترة الحجر الصحي  كذلؾ اختبلط األدكا

بعنكاف التكافؽ النفسي كعبلقتو  2016كما تتفؽ دراستنا مع دراسة )الفريحات, المكمني(
بميارات مكاجية الضغكط النفسية لدل عينة مف الطمبة المتفكقيف في محافظة عجمكف ىدفت 

 إلىعقميا كخمصت  المتفكقيفالتعرؼ مستكل التكافؽ النفسي لدل الطمبة  إلىىذه الدراسة 
 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الجنسييف في مستكل التكافؽ النفسي 
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بعنكاف التكافؽ النفسي كعبلقتو بتقدير الذات  2017كما جاء في دراسة )عميكة كبكسحابة ( 
لدل تبلميذ السنة الثالثة ثانكم التي ىدفت إلى الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف 

ؽ النفسي كمستكل تقدير الذات لدل التبلميذ السنة الثالثة ثانكم كادم األبطاؿ مستكل التكاف
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل التكافؽ النفسي لدل تبلميذ الثالثة  إلىحيث خمصت 

 تبعا الختبلؼ الجنس )أنثى, ذكر(   األبطاؿثانكم بثانكية ىني احمد ببمدية كادم 

 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 الفصــــلخالصة   
 أدكاتمف خبلؿ تطبيؽ  إلييالمبيانات, التي تـ التكصؿ  اإلحصائيةبناءا عمى المعالجات   

 البحث, يتبيف ما يمي:

 مستكل الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا لدل تبلميذ البكالكريا مرتفع  -
 منخفض  . البكالكريامستكل التكافؽ النفسي عند تبلميذ  -
تكجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا كالتكافؽ النفسي  -

 لدل تبلميذ البكالكريا 
في الضغكط النفسية اثر جائحة ككركنا تعزل لمتغير  إحصائيةداللة  ذاتتكجد فركؽ ال  -

 الجنس 
 في التكافؽ النفسي تعزل لمتغير الجنس    إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة ال  -

 كعميو نقترح مجمكعة مف التكصيات لتخفيؼ مف ارتفاع الضغط النفسي
شتت انتباىؾ عندما يؤرقؾ مكضكع ما كيثير مخاكفؾ, سكاء كاف تفشي فيركس ككركنا  -

المستجد اك الضغط الذم تكاجيو في التحضير المتحاف البكالكريا, فقد تجد نفسؾ رغما 
 عنؾ تطالع اخباره كتتابع تطكره طكاؿ الكقت.

العتناء بأنفسنا, كخاصة في ىذه الفترة فيك ضركرم جدا, فقد قمب الفيركس حياتنا ا -
كاالعتناء يككف ىنا مف خبلؿ اخد قسط كاؼ مف النكـ, العمؿ كفؽ نظاـ بشكؿ مفاجئ 

غدائي صحي, ممارسة الرياضة بشكؿ يكمي, كىنا تنصح منظمة الصحة العالمية بمدة 
تقكم مناعتنا الجسدية, كمف مناعة الدماغ ضد نصؼ ساعة رياضة يكميا فيذه االمكر 

 الضغكطات النفسية ما يجعمؾ عمى اتـ استعداد الجتياز البكالكريا
تقبؿ الكضع الحالي كاف ىناؾ جكانب خارجة عف سيطرتي, كاف يككف ىناؾ عبلقة سبلـ  -

جكانب يمكنني التأثير مف خبلليا لمتخمص مف التفكير  مع ىذه الحقيقة في المقابؿ ىناؾ
كالضغط )كأعماؿ التطكع, المساىمة بالتعميـ عف بعد( كىنا مف الضركر استخداـ طاقتي 

   كقدراتي. 
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 بالعربيةمراجع 

 ,عماف ,األردف. ", دار أسامة, الطبعةالتوافق النفسي لممسنين(:"    أبك عكض سميـ)
,عمـ الكتب لمنشر كالتكزيع, بدكف عمم النفس العالجي ,(    إجبلؿ سرل محمد)
 طبعة, القاىرة ,مصر.

 الدار القكمية لمطباعة كالنشر. ,القاىرة ,عمم النفس الصناعي ,(    أحمد عزت راجح)

 دار كائؿ لمنشر.  ,عماف , ط ,المرجع في الصحة النفسية ,(    أديب محمد الخالدم)
 ,الصحة النفسية بين النظرية والتطبيق ,(    أشرؼ عبد الغني كأميمة محمكد الشربيني)

 جامعة اإلسكندرية.
اإلرشاد النفسي األسري ومواجية الضغوط النفسية لدى  (2006آماؿ محمكد عبد المنعـ )

 , مصر العربية القاىرة, الطبعة األكلى., مكتبة زىراء الشرؽأميات المتخّمفين عقميا
التوافق النفسي والتوازن  ,(    باىي مصطفى حسيف كحشمت حسيف أحمد )

 .الدار العالمية لمنشر كالتكزيع, مصر,  الطبعة, الوظيفي

 ب ط, ,الطفل والمراىقعند  االضطرابات النفسية والعقمية(, 2003)بدرة معتصـ الميمكني
 ديكاف المطبكعات الجامعية.الجزائر, 

 التوافق النفسي االجتماعي وعالقتيا بالدافعية لمتعمم لدى, (    بمحاج فركجة)
, مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماجستير)غير منشكرة(, المارىق المتمدرس في التعميم الثانوي

 جامعة تيزم كزك.ر, الجزائ

 دط , جامعة تممساف, الجزائر,المعرفي السموكي لمضغوط النفسيةالعالج بف صالح ىدية, 

بناء برنامج إرشادي معرفي سموكي لتخفيف الضغط النفسي لدى , (2016)بكجماف نادية
 .جامعة محمد خيضر, بسكرة, الجزائر, , رسالة دكتكراه منشكرةالجامعية المتزوجة األساتذة

المقدم في دار العجزة و دوره في تخفيض السند اإلجتماعي  ,(2001)بكحاتمي سامية 
, رسالة ماجستير في الضغط النفسي عند كبار السن بسبب معاناتيم من الرفض العائمي

 عمـ النفس العيادم, جامعة الجزائر
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عالـ الكتاب لمنشر كالتكزيع  ,3, طعمم النفس الطفولة والمراىقة ,(2005) حامد زىراف
 ., مصر كالطباعة

 ,المدخل الميسـر إلى الصـحة النفسـية والعـالج النفسـي ,(    العزيز)حسيف أسماء عبد 
 الكتب. عػالـ ,ضياالػر 

المكتب الجامعي  ,القاىرة,  , طالصحة النفسية والتوافق ,(    رمضاف محمد القذافي)
 الحديث

, كمية التربية,  ط, الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ,(    زىراف حػامد عبد السبلـ )
 جامعة عيف شمس

, كمية التربية, 1ط, الصحة النفسية واإلرشاد النفسي,(    زىراف حػامد عبد السبلـ )
 جامعة عيف شمس

أساليب مواجية الضغوط عند الصحيحات والمصابات (, 2014)أمؿ سميماف تركي العنزم
جامعة الممؾ  ,, رسالة ماجستير منشكرة(السيكوسوماتية)النفس جسمية  باالضطرابات

 .سعكد العربية السعكدية

المقبمين  التالميذلدى  لإلنجازالضغط النفسي وتأثيره عمى الدافعية  (2014)السيد, نكاؿ
 .جامعة الجزائر ,, رسالة ماجستير منشكرةعمى امتحان البكالوريا

الضغوط المينية لدى المدرسين الجزائريين دراسة  مصادر (2014) شارؼ خكجة, مميكة
رسالة ماجستير  ,مقارنة في المراحل التعميمية الثالث: ابتدائي_ متوسط_ ثانوي

 .تيزم كزك,منشكرة

أساسيات التوافق النفسي اإلضطربات السموكية  ,(2009)صالح حسف الدىرم كسفياف
 عماف. كالتكزيع, دار صفاء لمنشر, واالنفعالية
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 ,النفسية والتوافق النفسي" "الصحة, (2004)صبره محمد عمي كأشرؼ محمد عبد الغني 
 , دار المعرفة الجامعية. ب ط

وعالقتو بالتوافق  االجتماعيالنفسي  االغتراب ,(    صبلح الديف أحمد الجماعي)
 مكتبة المدبكلي ,القاىرة ,النفسي اإلجتماعي

  ., دار الكفاء, القاىرة1, طالنفسي المعرفي العالج(      طو عبد العظيـ حسف 

, دار الفكر إستراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية ,(2008)طو عبد العظيـ حسيف 
 ., عماف األردف1طلمنشر كالتكزيع, 

, إستراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية (2016)كآخركف حسيف طو عبد العظيـ,
 .األردف ,عماف ,دار الفكر لمنشر كالتكزيع 4,ط

عممية مكتبة ال ,الوجبات المدرسية والتوافق النفسي, (1999)عبد الحميد الشاذلي 
 , اإلسكندرية , مصر. لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع

عممية لمكمبيكتر مكتبة ال ,الوجبات المدرسية والتوافق النفسي,     ))عبد الحميد الشاذلي
 , مصر.كالنشر كالتكزيع, اإلسكندرية

 ,اإلسػكندرية  ,وسيكولوجية الشخصـية النفسيةالصحة , (    عبد الحميد محمد الشاذلي)
 المكتػب العممي لمكمبيكتر النشر كالتكزيع.

روسي إيبوال يدراسة وصفية تصنيفية تحسيسية لكل من ف ,(2015)عثامنة إلياـ كأخركف
 ., جامعة القبة القديمة, الجزائر, قسـ العمـك الطبيعيةلؤلساتذةالمدرسة العميا  ,وكورونا

 , الجزائر.3ط دار الكتاب الحديثة, ,ضغوط الحياة وأساليب مواجيتياعمي عسكر, 

 ., دار الكتاب, القاىرةايتيضغوط لحياة وأساليب مواج (1998)عمي عسكر

 ., دار الكتاب, القاىرةايتيضغوط لحياة وأساليب مواج (2003)عمي عسكر
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 ,1ط الكطنية, الكتب دار ,عمم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث عمار الطيب كشركد,
 ليبيا. بنغازم,

دار الفكر العربي  ,1, طق وادارة الضغوط النفسيةمالق (,2001)فاركؽ السيد عثماف
 .القاىرة

  ., دار اليدل لمطباعة كالنشراإلجياد (2006)لككيا الياشمي, بف زركاؿ فتيحة

النفسي لدى االضطربات السموكية وعالقتيا بمستوي التوافق , (    )ليمي احمد كافي 
 ., رسالة ماجستير, الجامعة االسبلمية, غزة, فمسطيفاالطفال المتفوقين

 .,عماف 1, طوتال الضغط النفسي ومشك, (2008)اء الديف السيديماجدة ب

 التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسي محمد سميماف سناء,
 شمس., جػامعة عيف  , كمية البنات, الطبعةاجتماعي

 ., مكتبة ابف سينا لمنشر, القاىرةالضغوط النفسية ومواجيتيا, (2004)محمد عمي كامؿ

المكتبة المصرية , األسكندرية ,مقدمة في عمم الصحة النفسية ,(    محمد غانـ)
 لمطباعة كالنشر. 

التوجو نحو التدين وأثره في مواجية الضغوط النفسية لدى طمبة , (1446)مرزكؽ محمد
 .جامعة محمد بكضياؼ, مسيمة ,رسالة ماجستير منشكرة ,ل.م.دنظام 

 , القاىرة. ابتكار لمنشر كالتكزيع، الشخصية واإلرشاد النفسي, (    )نبيؿ سفياف صالح
ين بمالمق التالميذلدى  لالنجازالضغط النفسي وتأثيره عمى الدافعية  (2009)نكاؿ سيد

 ., جامعة الجزائرعمى امتحان الباكالوريا

 مراجع اجنبية:

-World Health organization(2019), Questions and answers Covid-               

      https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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- lazarus richards patterson, adjustment and humman effectiveness, new York, 

grow book company, 1969 
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 (1)الممحق رقم 

 مؤسسة االنتماء الرتبة العممية  التخصص االسـ كالمقب

 جامعة الكادم أستاذ محاضر ب عمـ النفس التربكم قنكعة عبد المطيؼ  1

المدرسة العميا  أستاذ محاضر ب عمـك تربية  رمضانية احمد  2
 لؤلساتذة باالغكاط

عمـ النفس  تشعبت ياسمينة  3
 المرضي 

 جامعة غرداية  أستاذ محاضر ب 

 جامعة الكادم حاضرأستاذ م عمـ التدريس األسكد الزىرة  4

بناء البرامج  حكامدم الساسي  5
 كالمناىج 

 جامعة الكادم أستاذ محاضر ب

قياس في التربية  غرغكط عاتكة  6
 كعمـ النفس

 جامعة الكادم  أستاذ محاضر ا

بالمكشي عبد  7
 الرزاؽ

 جامعة الكادم أستاذ محاضر ا عمـك التربية 

عمـك التربية  عدائكة دنيا  8
اإلرشاد النفسي 

 كالتربكم

 جامعة الكادم  دكتكراه

المركز الجامعي  أستاذ محاضر ب عمـ النفس العيادم بف ناصر ككثر  
 تمنراست



 

 
 

 : مقياس في صفتو األولية  ( ممحق رقم )

 البيانات أولية

 الجنس :                        انثى                             ذكر 

 صفة الدراسة:                  معيد                              جديد

 :  نعـ                               ال 19لديؾ في العائمة مصاب بالككفيد

 

 تعميمات 

 أخي التمميذ, أختي التمميذة:

مايمي مجمكعة مف العبارات, المرجك منؾ أف تقرأ كؿ عبارة كتفيميا جيدا, فإذا رأيت أف العبارة في   
( أماـ رقـ العبارة داخؿ العمكد ×تتفؽ مع كجية نظرؾ تماما أك مع ظركفؾ كشخصيتؾ ضع عبلمة )

 الذم عنكانو )تنطبؽ عمي تماما(

ذا رأيت أف العبارة ال تتفؽ  مع كجية نظرؾ تماما أك ( أماـ رقـ ×مع ظركفؾ كشخصيتؾ ضع عبلمة ) كا 
 العبارة داخؿ العمكد الذم عنكانو )ال تنطبؽ عمي أبدا(

ذا رأيت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة متكسطة ضع عبلمة ) ( أماـ رقـ العبارة داخؿ العمكد الذم عنكانو ×كا 
 )تنطبؽ عمي أحيانا(

نما اإلجابة  صحيحة ىي التي تنطبؽ عميؾ كليس ام إجابة ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة, كا 
نيا ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي كنشكرؾ مسبقا عمى تعاكنؾ  أخرل كتأكد مف سرية معمكماتؾ كا 

 معنا

 

 



 

 
 

 

 

ال  يقيس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يقيس

 مبلحظات

    يزعجني تكقؼ الدراسة فجأة 1

    اشعر بضيؽ عندما أفكر في مصير دراستي 2

    ال أستطيع التركيز في المراجعة 3

    أجد صعكبة في المراجعة بعد تكقؼ الدركس الخصكصية 4

    اشعر بالقمؽ مفرط مف ىذا الكباء 5

    ضغكطات أىمي مف اجؿ المراجعةتزعجني  6

يزعجني عدـ تحديد فترة لممراجعة مف طرؼ األساتذة قبؿ  7
 االمتحاف

   

    أشعر باالستياء لعدـ قدرتي عمى التكاصؿ مع أساتذتي 8

    أجد صعكبة في تنظيـ كقتي مع فترة الحجر الصحي 9

    أشعر بتعب شديد مف المراجعة المستمرة 10

    اشعر باليأس مف أحداث الحياة  11

    اشعر بالخكؼ مف عدـ النجاح 12

    تزعجني قرارات الكزارة اليكمية اك المتكاصمة 13

    youtubeال استطيع التركيز في الدراسة عف طريؽ  14

    اكرس كؿ كقتي لمدراسة  15

    أىـ شي بالنسبة لي ىك النجاح كال تيمني الظركؼ 16



 

 
 

    أتضايؽ مف عدـ تحديد عتبة الدركس 17

    يضايقني عدـ كجكد مف يساعدني في الدراسة 18

    طمكحاتي المستقبمية تتطمب نجاحي  19

    اشعر بتعب كالخمكؿ  مف ارتفاع درجة الحرارة   20

    أفكر كثيرا في الجك الحار الذم سنمتحف فيو  21

    يزعجني طكؿ مدة االمتحاف  22

    عبلقتي متكترة بأسرتي بسبب البكالكريا  23

    أشرد كثيرا أثناء المراجعة  24

    أخاؼ مف صعكبة االمتحاف  25

    يؤثر في التفكير الزائد في الكباء  26

    اشعر بضيؽ مف طكؿ مدة الحجر الصحي  27

    ابكي كثيرا مف ىذا الكضع  28

    المراجعةعدد أفراد عائمتي يضايقني أثناء  29

)االبتدائي  األخرلنتائج الشيادات  إعبلفيضايقني  30
 كالمتكسط( كمصيرم مازاؿ معمؽ 

   

    احتاج إلى مراجعة جماعية مع أصدقائي 31

    استاء مف كؿ كممة يكجييا لي أفراد أسرتي في ىذه الفترة  32

    أجد صعكبة في مكاجية ىذا الكضع  33

    أفراد أسرتييخيفني مرض احد  34



 

 
 

    أعاني مف عدـ القدرة عمى التعبير عمى مشاعرم ألسرتي 35

    اشعر باإلحباط مف كثرة الشائعات  36

    اشعر بالتمارض ىركبا مف الكاقع 37

    أصاب باإلرىاؽ مف كثرة التحضير 38

    اشعر بفقداف الشيية  39

    اشعر بالخكؼ عند الحديث عف نياية العالـ 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (: المقياس بعد التعديل3الممحق رقم)

 -الوادي–جامعة الشييد حمو لخضر 

 كمية العموم اجتماعية واإلنسانية

 قسم العموم االجتماعية

 

 استبيان

 البيانات أولية

 الجنس :                        انثى                             ذكر

 معيد                              جديد     صفة الدراسة:             

 :  نعـ                       ا        ال 19لديؾ في العائمة مصاب بالككفيد

 تعميمات

 أخي التمميذ, أختي التمميذة:

في مايمي مجمكعة مف العبارات, المرجك منؾ أف تقرأ كؿ عبارة كتفيميا جيدا, فإذا رأيت أف العبارة تتفؽ 
( أماـ رقـ العبارة داخؿ العمكد الذم ×جية نظرؾ تماما أك مع ظركفؾ كشخصيتؾ ضع عبلمة )مع ك 

 عنكانو )تنطبؽ عمي تماما(

ذا رأيت أف العبارة ال تتفؽ  مع كجية نظرؾ تماما أك مع ظركفؾ كشخصيتؾ ضع عبلمة ) ( أماـ رقـ ×كا 
 العبارة داخؿ العمكد الذم عنكانو )ال تنطبؽ عمي أبدا(

ذا  ( أماـ رقـ العبارة داخؿ العمكد الذم عنكانو ×رأيت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة متكسطة ضع عبلمة )كا 
 )تنطبؽ عمي أحيانا(



 

 
 

نما اإلجابة صحيحة ىي التي تنطبؽ عميؾ كليس ام إجابة  ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة, كا 
نيا ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي كنشكرؾ مسبقا عمى تعاكنؾ  أخرل كتأكد مف سرية معمكماتؾ كا 

 معنا

 

 

تنطبؽ  ػػػػػػػػػػارات العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عمي 
 تماما

ال 
تنطبؽ 
عمي 
 أبدا

تنطبؽ 
عمي 
 أحيانا

    فجأةيزعجني تكقؼ الدراسة  1

    اشعر بضيؽ عندما أفكر في مصير دراستي 2

    ال أستطيع التركيز في المراجعة 3

    أجد صعكبة في المراجعة بعد تكقؼ الدركس الخصكصية 4

    اشعر بالقمؽ مفرط مف ىذا الكباء 5

    تزعجني ضغكطات أىمي مف اجؿ المراجعة 6

طرؼ األساتذة قبؿ يزعجني عدـ تحديد فترة لممراجعة مف  7
 االمتحاف

   

    أشعر باالستياء لعدـ قدرتي عمى التكاصؿ مع أساتذتي 8

    أجد صعكبة في تنظيـ كقتي مع فترة الحجر الصحي 9

    أشعر بتعب شديد مف المراجعة المستمرة 10

    اشعر باليأس مف أحداث الحياة اليكمية 11

    اشعر بالخكؼ مف عدـ النجاح 12



 

 
 

    تزعجني قرارات الكزارة المفاجئة اك الغامضة 13

    youtubeال استطيع التركيز في الدراسة عف طريؽ  14

    أكرس كؿ كقتي لمدراسة  15

    أىـ شي بالنسبة لي ىك النجاح كال تيمني الظركؼ 16

أتضايؽ مف عدـ تحديد عتبة الدركس مما يسبب لي  17
 مضيعة كقتي في االنتظار

   

    يضايقني عدـ كجكد مف يساعدني في الدراسة 18

    طمكحاتي المستقبمية تتطمب نجاحي  19

    اشعر بتعب كالخمكؿ  مف ارتفاع درجة الحرارة   20

    أفكر كثيرا في الجك الحار الذم سنمتحف فيو  21

    يزعجني طكؿ مدة االمتحاف  22

    عبلقتي متكترة بأسرتي بسبب البكالكريا  23

    أشرد كثيرا أثناء المراجعة  24

    أخاؼ مف صعكبة االمتحاف  25

    يؤثر في التفكير الزائد في الكباء  26

    اشعر بضيؽ مف طكؿ مدة الحجر الصحي  27

    ابكي كثيرا مف ىذا الكضع  28

    عدد أفراد عائمتي يضايقني أثناء المراجعة 29

    مصيرم معمؽ يضايقني نجاح إخكتي كأنا 30



 

 
 

    احتاج إلى مراجعة جماعية مع أصدقائي 31

    استاء مف كؿ كممة يكجييا لي أفراد أسرتي 32

    أجد صعكبة في مكاجية ىذا الكضع  33

    يخيفني إصابة احد أفراد أسرتي بالكباء 34

    أعاني مف عدـ القدرة عمى التعبير عمى مشاعرم ألسرتي 35

    اشعر باإلحباط مف كثرة الشائعات  36

    اشعر بالتمارض ىركبا مف الكاقع 37

    أصاب باإلرىاؽ مف كثرة التحضير 38

    اشعر بفقداف الشيية  39

    اشعر بالخكؼ عند الحديث عف نياية العالـ 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مقياس التوافق النفسي(: 4الممحق رقم)

 الرقم العبارة نعم ال

 01 تستمر في العمؿ الذم تقـك بو حتى كلك كاف متعبا؟ىؿ   

 02 ىؿ يصعب عميؾ أف تحتفظ بيدكئؾ عندما تصبح األمكر سيئة؟  

 03 ىؿ تتضايؽ عندما يختمؼ معؾ الناس؟  

 04 ىؿ تشعر بعدـ االرتياح عندما تككف مع مجمكعة ال تعرفيا مف الناس؟   

 05 كقعت فيو؟ ىؿ يصعب عميؾ أف تعترؼ بالخطأ إذا ما  

 06 ىؿ تجداف مف الضركرم أف يذكرؾ شخص ما بعممؾ حتى تقكـ بو؟  

 07 ىؿ تفكر عادة في نكع العمؿ الذم تكد أف تقكـ بو عندما تتخرج؟  

 08 منؾ زمبلؤؾ؟ أىؿ تشعر بالمضايقة عندما ييز   

 09 ىؿ يصعب عميؾ أف تقابؿ الناس أك أف تعرفيـ باآلخريف؟  

 10 عادة باألسى عمى نفسؾ حينما يصيبؾ ضرر؟ىؿ تشعر   

ىؿ تعتقد أف مف األسيؿ عميؾ أف تقكـ بما يخططو لؾ أصحابؾ مف أف ترسـ   
 خططؾ بنفسؾ؟

11 

 12 ىؿ تعتقد أف معظـ الناس يحاكلكف السيطرة عميؾ؟  

 13 مراكز العالية؟ىؿ يسيؿ عميؾ أف تتحدث إلى الناس ذكم ال  

 14 المعب؟ىؿ تخسر عادة في   

 15 ىؿ مف عادتؾ أف تكمؿ ما تبدأ بو مف أعماؿ؟  

 16 ىؿ تتكرر إصابتؾ بنكبات مف العطاس؟  



 

 
 

 17 ىؿ تتمجمج أحيانا عندما تنفعؿ؟  

 18 ىؿ تنزعج كثيرا مف الصداع؟  

 19 ىؿ تشعر عادة بأنؾ غير جكعاف حتى حيف يحؿ مكعد الطعاـ؟   

 20 عميؾ أف تجمس ساكنا؟ىؿ تشعر كثيرا أف مف الصعب   

 21 ىؿ تؤلمؾ عيناؾ كثيرا؟  

ىؿ تجد في كثير مف األحياف أف مف الضركرم أف تطمب مف اآلخريف أف يعيدكا ما   
 سبؽ أف قالكه؟

22 

 23 ىؿ تنسى عادة ما تقراه؟  

 24 ىؿ تتضايؽ أحيانا لحدكث تقمصات في عضبلتؾ؟  

 25 يتكممكف بكضكح كاؼ بحيث تسمعيـ جيدا؟ىؿ تجد أف كثيرا مف الناس ال   

 26 ىؿ تضايقؾ اإلصابة بالبرد كثيرا؟  

 27 ىؿ يعتبرؾ معظـ الناس غير مستقر؟  

 28 ىؿ تجد عادة أف مف الصعب عميؾ أف تناـ؟   

 29 ىؿ تشعر بالتعب في معظـ األحياف؟  

 30 ىؿ تضايقؾ كثيرا األحبلـ المزعجة أك الكابكس؟  



 

  

  

 


