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 اإلهـــــــداء
 

 أ هدي مثرة هجدي هذه :

إ ىل أ مسى معاين إحلب و الاحتـرإم وإلـدي رمحهام إَلله و أ دخلهـام فسيـح جنانه . -  

إ ىل رشيكة إحلياة زوجيت إليت حتملت عناء درإس يت أ مال يف جنايح و اكنت يل سنـدإ يف  -

ال بـها .  إحليـاة و ال تكمتـل سعـاديت إ 

إ ىل إبين يونس حفظه إَلله و أ انر هل طـريق إلنجـاح . -  

إ ىل بنـايت حفصة و خرية رجـاء ممتنيـا لهـام إلنجـاح و إلتـوفيق يف مشوإرهـام إلـدرإيس. -  

خويت و أ خوإيت و مجيـع أ فـرإد عـائليت إلكبيـرة . - إ ىل إ   

 

  

إ ىل لك هؤالء مجيعا أ هـدي هذإ إلعمـل إملتوإضـع . -  

 

 

 



 ~ ب ~
 

ـر و تقديـــرشكـــ  
 بعـد إمحلـد و الامتنان َلله عـز و جـل ، أ توجـه ابلشكـر و إلتقديــر :

ىل إملشـرف عىل هـذه إلرسـاةل إدلكتور هين حـاج أ محد إذلي اكن نعـم إملهتـم و إملشجع ،  - إ 

 مكـا الزمين مبالحظاته و توجهياتـه . 

ىل مجيـع إلطاقـم إال دإري و إلتدرييس بقسـم علـم -  تغامن إلنفـس و علـوم إلرتبية جبـامعة مس   إ 

متام هذه إدلرإسة . - ىل لك من ساعدين و اكن يل س ندإ يف إ   إ 

ىل مستشـاري إلتـوجيه إلعامليـن ابملؤسسات إليت اكنـت فيـها درإس يت  - كـام أ تقـدم ابلشكـر إ 

جنــاز   هـذه إلــدرإسة و إلطلبـة عينـة إلـدرإسـة إذليـن كـان لهــم إلفضــل إلكبيـر يف إ 

مكـا أ شكــر أ عضـاء جلنـة إملنـاقشة عىل قبـوهلم منـاقشـة هذه إلـدرإسة ، و مهنـم الاس تفادة  -

 إلعلمية .

 

ىل هؤالء مجيعا أ قول هلم شكر جزيال . -                                                     إ 

 

 

 



 ~ ج ~
 

الـــدراسة ملخــص  

  

ـدى ـــــــالعالقة بين القلـق و فاعلية الـذات لذه الدراسة إلى الكشف عن ـــهدفـت هـ    

تالميـذ السنـة الثالثـة مـن التعليـم الثانـوي ، و التعـرف كـذلك من خـالل هـذه الـدراسة 

أدبـي (  –إنـاث( و التخصص الـدراسي )علـمي  –على تأثيـر كل من الجنـس )ذكـور 

األم( على متغيــري الـدراسة. –ستــوى التعليــمي للوالديــن )األب و كــذلك الم  

و للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة و جمع المعلومات تم استخدام مقياسي القلـق     

( ، 1110( و مقيـاس فـاعليـة الـذات لعـادل العـدل )0791سمة( لسبيلبرجر ) –)حالة 

( 201السنة الثالثـة من التعليـم الثانـوي و بلغـت ) و تـم تطبيقهما على عينة من تالميـذ

 تلميـذ و تلميـذة من ثانويات والية غليزان )مقاطعة وادي ارهيو( .

و لإلجـابـة على تســاؤالت الـدراسـة و التحقــق من فـرضياتـها تـم استخــدام 

تبار )ت( المتوسطات الحسابية و االنحراف المعيـاري ، معامـل ارتباط بيرسون ، اخ

 لـداللـة الفــروق و تحليـل التبـايـن األحـادي و ذلـك بمساعــدة برنامـج الحــزم 

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) SPSS( ، و قد أسفرت عن النتائج التالية :     

 –)حالة   القلــق بيـن (1.10الداللـة ) مستـوى عنــد إحصائيـا دال سالــب ارتبـاط يوجــد –

 . الثانـوي التعليـم من الثالثة السنة تالميـذ لـدى الـذات فاعليـة سمة( و

 .سمة( –القلـق )حالة  في اإلنـاث و الذكـور بين إحصائية داللـة ذات فــروق توجــد ال –

 –حالة )القلـق  في العلميين و األدبيين التالميـذ بيـن إحصائيـة داللــة ذات فــروق توجــد ال –

 .سمة( 

 لقلـقل      الكلية الدرجة و القلق حالة في فـروق توجد بينما ، القلـق سمة في فـروق وجـود عـدم –

   القلـق في فروق وجود عـدم و .  (1.10الـداللـة ) مستــوى عنـد لألب التعليـمي للمستــوى تبعـا

 فئـة حلصــال اآلبـاء عنـد الفـروق كـانت حيـث.  لـألم التعليـمي للمستــوى سمـة( تبعـا –)حـالة 

 . المتـدني التعليـمي المستــوى

 . الـذات فـاعلية في اإلنـاث و الذكـور بين إحصائية داللـة ذات فـروق توجـد ال –

 . لـذاتا فـاعلية في العلميين و األدبييـن التالميـذ بين إحصائية داللـة ذات فـروق توجـد ال –

 الثانـوي ـمالتعلي من الثالثـة السنـة تالميـذ لـدى الـذات فـاعلية في إحصـائيا دالـة فـروق توجـد ال -

 األم( . –)األب  للوالدين التعليمي المستوى لمتغير تعزى
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 مقدمــــــة :

التي استرعت انتباه الباحثين في مجال التربية و علم  المتغيرات قلق  من اليعتبر  

دأ ـد بـوق ،ص منه ـد أو تنقـزيـروف التي تــل و الظـوامــم العـالنفس للوقوف على أه

ن ـه مــوجـالتي ي  زمة الـال   راءاتـاإلجة و ـات المفتاحيـراسة العملي دـون بــالباحث

دون تعرضهم للضغوطات واالحباطات التي  ةـها المتعلمون نحو اكتساب المعرفـخالل

 اجههم و يكون القلق نتيجة لها. تو قد

و من ذلك و هذا من خالل الدراسة في المتغيرات المعرفية و غير المعرفية المؤثرة فيه 

  .الفاعلية الذاتية 

 ر:ـال ال الحصـل المثـدة فعلى سبيـادر عديـق مصـو للقل 

نية  األسر التي يسودها الصراع و األنا"إلى أن  (0222محمد بيومي خليل)شير ي    

ر ـم و المعاييـق و الكراهية و التشاؤم كما تضطرب القيـيسيطر على أفرادها روح القل

ات األسرية و تضطرب و يغلب عليها عوامل القلق بشكل ـك العالقـداخلها ،حيث تتفك

  .1 "يهدد الصحة النفسية ألبناءها

التفكير في المستقبل عامل يسبب القلق لدى إلى أن"  (0222العناني)حنان تشير  و    

في ذلك خبرات الماضي المؤلمة وضغوط الحياة العصرية وطموح  يساعد و الفرد،

 . 2 "معنى لوجوده وإيجادوسعيه المستمر نحو تحقيق ذاته  اإلنسان

المعرفية  و يشكل مفهوم الفاعلية الذاتية محورا رئيسيا من محاور النظرية    

محاوال من خاللها تأكيد دور "باندورا" االجتماعية و من أبرز المفاهيم التي قدمها 

من تعتبر  والعوامل االجتماعية و المعرفية في التعلم و ما يحدث بينها من تفاعل ، 

لية ـاعـف" الى أن  (5991)باندورا:. حيث أشارأهــم العـوامـل التي تواجـه القلــق 

 وى ـــر على مستـثؤـق وتـلـرة للقـر المثيــاط التفكيـم في أنمــل على التحكــتعم ذات ــال

 

 

                                       
 . 29، ص  2222محمد أحمد بيومي خليل : سيكولوجية العالقات األسرية ، دار قباء للطباعة و النشر ، القاهرة ،  - 1 
 . 122، ص  2222العناني حنان عبد الحميد : الصحة النفسية ، دار الفكر للطباعة و النشر ، األردن ،  - 2 
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ا ــمهم اـأساس دـرد تعـدى الفـالفاعلية الذاتية ل إن  م.ـوالدافعية والتعلز اـالطموح واالنج

از ـه على االنجــدرتقو ، ةــه النفسيــوى صحتــومست ، هـوى دافعيتــد مستــلتحدي

                                                                                                                              .1 "الشخصي

رد عن قدرته على ـادرة من الفـاس األحكام الصـذات على أسـلية الاعوتقوم نظرية ف" 

و لكنها  ليست مجرد مشاعر عامة، لية الذاتيةو القيام بسلوكيات معينة ،و الفاعتحقيق أ

د الذي ـه، و للجهـدى مثابرتـه  و مـا يستطيع القيام بـه عمـرد لذاتـب الفـم من جانــتقوي

اب و ـه للصعـو تحدي دة،ـة و المعقـف الصعبـل مع المواقـسيبذله، و مرونته في التعام

 .2 "لـه للفشـمقاومت

فيعتقد بأن توقعات الفاعلية الذاتية هي عبارة عن بعد  (Schwarzer)أما شوارزير    

من أبعاد الشخصية ، و تعني القدرة في التغلب على المهمات و المشكالت الصعبة التي 

تواجه الفرد ، و هي تدفع الشخص الختيار المتطلبات و القرارات المتعلقة 

بذولة و مدى باستراتيجيات التغلب على المشكالت ، كذلك تؤثر على الجهود الم

 االستهالك المادي و المعنوي الذي سيبذله الفرد لمواجهة مشكلة ما.

( أن إدراك الذات و ضبط الذات عبارة عن متغيرين 9111و يعتقد كذلك )باندورا ،     

يتحوالن و يتغيران مع الزمن و المواقف ، فإدراك الذات تتغير مع الزمن و التجارب 

معرفة التي يكتسبها بأي طريقة كانت ، و بالتالي فإن توقعات التي يمر بها اإلنسان أو ال

 .3الفاعلية الذاتية تتغير مع الزمن و مع الخبرات 

و باعتبار أن توقعات فاعلية الذات يمكن أن تتغير وفقا للخبرات و التجارب التي     

تهم للعمل و يمر بها الفرد ، و لما لها من أثر مهم في حياة األفراد و في الرفع من دافعي

اإلنجاز ، فمن الضروري أن نتعرف على مفهومها و على المتغيرات التي يمكن أن 

 ترفع أو تخفض من مستوى فاعلية الذات .

                                       
محمد عبد الهادي الجبوري : قلـق المستقبل و عالقته بكـل من فاعلية الذات و الطمـوح األكاديمي و االتجاه لالندماج االجتماعي  - 1 

األكاديمية العربية المفتوحة بالدانمارك نموذجا ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس و علوم التربية ،  -لطلبة التعليم المفتوح
 .16 ،ص 2213

2 - Bandura , A : Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy , 
developmental psychology , 1989 , p 729 . 

أصالن صبح المساعيد : التفكير العلمي عند طلبة الجامعة و عالقته بالكفاءة الذاتية العامة في ضوء بعض المتغيرات ، مجلة  - 3 
 . 682، ص  2211،  727 – 679معة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( ، المجلد التاسع عشر ، العدد األول ، ص الجا
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وى ـفي مست ن التحكمو نظرا لقابلية متغير فاعلية الذات للتنمية و على أساسه يمك     

اء ـو بن ر أداءـاستغاللهما في تطويدف ــدراستهما بهي لـفان ذلك مؤشر ايجاب قلق ،ال

درس.ـب المتمـة الطالـشخصي  

الدراسة: إشكالية  

اة ــحي ات فيـر و األزمــوتـاة و التـة الحيـن طبيعـة مـرة الضغوطات اليوميــكث إن    

و  قــلـوطات القـد من ضغــل تزيـها عوامـكل ، ةـدرس خاصــب المتمــالـو الطرد ــالف

بالسلبية. ساسـاإلح  

ر سار، مصحوب ـض غيـه:" شعور غامـعلى  أن قـالقل أحمد عكاشةرف ـحيث ع    

از العصبي بالخوف و التوتر متبوعا ببعض اإلحساسات الجسمية مثل زيادة نشاط الجه

 اإلرادي ،ضيق التنفس ،و سرعة ضربات القلب" 1.    

ل ـويعطدرس ـق المتمـالمراهوح ـطموى ـعلى مست رــد يؤثـق قـقلالول أن ـن القـيمك و    

التي  يةالذات تهف فاعليــؤدي إلى ضعــما يـالت مـل المشكـدرة على حــده القــه ويفقـهدافأ 

ترتبط بعدم التركيز والنقص  وتعتبر فاعلية الذات من الخصائص المهمة في مواجهة 

 بــق على الجوانـلقلللة ـالمحتم ارـــاآلثة ـرفـن معــب على الباحثيـذى وجــل  ، قـالقل

م ـاتهـق بتطلعــلـوصا ما يتعـالب وخصـبالنسبة للط ةـاديميـواألك ةـة والشخصيـالنفسي

 . ات ـذه التطلعـرة بهـط مباشـذات ترتبـة الـأن فاعلي ارـتبـباع

اط ــــم في أنمــل على التحكـــذات تعمــة الـفاعلي إلى أن (5991)باندوراارـــث أشــــحي    

علية إن الفا,التفكير المثيرة للقلق وتؤثر على مستوى الطموح واالنجاز والدافعية والتعلم 

ه النفسية، ـوى صحتـوى دافعيته، ومستــد مستــــمًا لتحديـــمه أساسا دـرد تعـدى الفـالذاتية ل

وقدرته على اإلنجاز الشخصي. .فمستوى الفاعلية الذاتية يؤثر على نوعية النشاطات 

                                       
 . 46، ص  2221حسين علي فايد : االضطرابات السلوكية ، كلية اآلداب ، القاهرة ،  - 1 
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ة أو ــاز مهمـــه إلنجــذي يبذلــد الـة الجهـها، وعلى كميـرد تأديتـار الفـات التي يختـالمهمو 

رض ــات التي تعتـام العقبـرد أمــة التي يبديها الفـدة المقاومـول مــل وعلى طـما. ب اطــنش

اص ـن أشخــاة ومــارب الحيــن تجـذاتية مـد الفاعلية الــح . وتتولـس صحيـه. والعكــطريق

اه ــال تجـردود أفعـام بــن القيـوات مـــدى سنــنى على مـشيء ُيب وا. وهــدوة لنــم قــنتخذه

وتعتبر فاعلية الذات من  ى التعامل معها بمرونة ومثابرة .تحديات الحياة والتدرب عل

فاعلية الذات  تعد  العوامل المهمة التي تؤثر بطريقة فاعلة في مواجهة القلق   كما ان

ه ــــق اهدافـــم في تحقيــرد، وُتسهــــوك الفــه سلـــة التي ُتوجــة الهامــرات النفسيــن المتغيـم

مكاناته لــها الفرد حول قدراتــالشخصية ,  فاألحكام والمعتقدات التي يمتلك ها دور ــه، وا 

ذات ــة فاعلية الـوم نظريــوتق ألداء.اح اـاز ، ونجـدرة على االنجـادة القـام في اسهام زيـه

ام بسلوكيات ــق أو القيــه على تحقيــرد عن قدرتــــن الفـادرة مــام الصــاس األحكـــعلى أس

د ـوللجه ، دى مثابرتهـه عما يستطيع القيام به، ومـمعينة، والتقويم من جانب الفرد لذات

                                                                                   .1 الصعبة والمعقدة، وتحديه للصعابالذي سيبذله ,ومرونته في التعامل مع المواقف 

بطريقة  ثرر من العوامل المهمة التي تؤـذات تعتبـفاعلية ال أن أبو سليمانؤكد ـو ي    

     فعالـة في مواجهـة القلـق 2.

 ،صبلق يعتبر موضوع خـقالث واضحة من خالل أن ـالبحا سبق تبرز مشكلة ـمم    

ا يؤدي ث أن اإلنسان بطبيعته يخاف و يقلق من الشعور الغامض و الغير سار ،ممـحي

ث ـق البحـة تستحـذات مشكلـة الـه بفاعليـق وعالقتـقلال لـو من هنا يشك ، إلى إحباطه

الي:ـالتساؤل التدراسة الحالية لإلجابة على ـت الـث سعـدراسة حيـوال  

                                       
  . 16 – 15، ص ص  2213، مرجع سبق ذكره محمد عبد الهادي الجبوري :  - 1 
ض القلق و تحسين الكفاءة الذاتية لدى ـالت في خفـل المشكـو التدريب على حر االسترخاء ـأبو سليمان بهجت عبد المجيد : أث - 2 

  . 28، ص  2227عينة من طلبة الصف العاشر القلقين ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ، 
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قلق وفاعلية الذات لدى تالميذ السنة الهل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين  -

 من التعليم الثانوي ؟ لثة الثا

 ومنه تفرعت التساؤالت التالية :  -

لدى إناث( -قلق تعزى لمتغير الجنس ) ذكورالفي  هل توجد فروق دالة إحصائيا -أ 

 من التعليم الثانوي؟ تالميذ السنة الثالثة

-قلق تعزى لمتغير التخصص الدراسي ) علميالفي  إحصائياهل توجد فروق دالة  - ب

 من التعليم الثانوي؟ بي( لدى تالميذ السنة الثالثةأد

 المستوى التعليمي للوالدينهل توجد فروق دالة إحصائيا في القلق تعزى لمتغير  - ج

 الثالثة من التعليم الثانوي.لدى تالميذ السنة األم(  –)األب 

إناث (  -ذكوراعلية الذات تعزى لمتغير الجنس )في ف إحصائياهل توجد فروق دالة  -د 

 من التعليم الثانوي؟ لدى تالميذ السنة الثالثة

  في فاعلية الذات تعزى لمتغير التخصص الدراسي  إحصائياهل توجد فروق دالة  -ه 

 من التعليم الثانوي؟ الثالثةلدى تالميذ السنة  أدبي(-) علمي

المستوى التعليمي هل توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات تعزى لمتغير  - و

 لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.األم(  –)األب للوالدين 

 فرضيات الدراسة : -

 الدراسة تجلت الفرضيات التالية : إشكاليةمن خالل ما سبق ومن خالل 

 الفرضية العامة : 

 دى تالميذ السنة الثالثةـة الذات لوفاعلي ق ـالقلل من ـبين ك إحصائياتوجد عالقة دالة  -

 وي.ـم الثانـمن التعلي
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 الفرضيات الجزئية :

دى تالميذ ـل إناث(-قلق تعزى لمتغير الجنس ) ذكورالتوجد فروق دالة إحصائيا في  -أ

 من التعليم الثانوي. السنة الثالثة

أدبي( -يتعزى لمتغير التخصص الدراسي ) علمالقلق في  إحصائياتوجد فروق دالة  -ب

 من التعليم الثانوي. لدى تالميذ السنة الثالثة

 –)األب المستوى التعليمي للوالدين توجد فروق دالة إحصائيا في القلق تعزى لمتغير  -ج

 لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.األم( 

لدى إناث( -في فاعلية الذات تعزى لمتغير الجنس )ذكور إحصائياتوجد فروق دالة  -د 

 من التعليم الثانوي. تالميذ السنة الثالثة

في فاعلية الذات تعزى لمتغير التخصص الدراسي ) علمي  إحصائياتوجد فروق دالة  -ه

 من التعليم الثانوي. لدى تالميذ السنة الثالثةأدبي( –

المستوى التعليمي للوالدين توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات تعزى لمتغير  -و

 لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي. األم(  –)األب 

          

 دواعي اختيار الدراسة :

من دوافع  انطالقاقلق وعالقته بفاعلية الذات البادر الطالب الباحث في دراسة موضوع 

 في النقاط التالية : إيجازهاخاصة يمكن  واهتمامات

 قلق وفاعلية الذات لدى التالميذ .الرغبة الباحث في الكشف عن العالقة بين  -

قلق وفاعلية الذات ، الرغبة الباحث في التعرف على الفروق بين الجنسين في كل من  -

والتعرف كذلك على الفروق بين ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات االدبية 

 بين مستويات التعليموفاعلية الذات   والتعرف أيضا على الفروق قلق الفي كل من 

 في كل من القلق و فاعلية الذات .  األم( –للوالدين )األب 
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التي تزيد أو تنقص من التحصيل الدراسي ، حتى و كل هذا قصد االستبصار بالعوامل  -

يتسنى لنا بناء برامج إرشادية للتالميذ ليتمدرسوا في أحسن ظروف ممكنة ، مما يؤدي 

دراسة ــر عنها الـج التي ستسفـا من النتائـدراسي ، و هذا انطالقـم الــع مستواهـإلى رف

 ة .ـدانيـالمي

 أهداف الدراسة : -

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية : 

المتغير األخير من أهم عوامل  باعتبارقلق وفاعلية الذات المعرفة العالقة القائمة بين  -

 نجاح الطالب .

 .إناث( –في القلق تبعا للجنس )ذكور التعرف على الفروق  -

األدبية في التعرف على الفروق بين ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات  -

 القلق.

 األم(. –التعرف على الفروق في القلق تبعا للمستوى التعليمي للوالدين )األب  -

 إناث(. –في فاعلية الذات تبعا للجنس )ذكور التعرف على الفروق  -

التعرف على الفروق بين ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات األدبية في  -

 فاعلية الذات.

 . األم(  –للمستوى التعليمي للوالدين )األب  علية الذات تبعافي فاالتعرف على الفروق  -

 

 أهمية الدراسة : 

لدراسة الحالية في ما ستسفر عنه معرفة العالقة بين متغيري البحث مما اهمية أتكمن 

قد يسهم في زيادة الفهم والوعي بتأثير كل منهما في اآلخر ، ومن ثم توجيه نظر 

وزيادة  لألبناءالقائمين على العملية التربوية إلى استثمارها في تحسين الصحة النفسية 

م بمختلف جوانبها الدراسية ، الشخصية ، كفاءتهم وفاعليتهم ونجاحهم في حياته

 االجتماعية والمهنية .
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تفيد الدراسة الحالية المرشدين المدرسيين في عالج مشاكل التالميذ ، كما تفيد أيضا  -

المعلمين واألساتذة في كيفية التعامل مع التالميذ مما يساعد على الرفع من فاعليتهم 

 التحكم في قلقهم.إمكانية الذاتية و

 التحديد االجرائي لمصطلحات الدراسة : -

هو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل لقلق: لالتعريف االجرائي أوال:  -

 قلق المستخدم في هذه الدراسة .الإجاباتهم على بنود مقياس 

فهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة التعريف االجرائي لفاعلية الذات : ثانيا:  -

 إجاباتهم على بنود مقياس فاعلية الذات المستخدم في هذه الدراسة . من خالل

هم مجموعة التالميذ والتلميذات الذين يتابعون من التعليم الثانوي : ثا : السنة الثالثةثال

من التعليم الثانوي بمؤسسات التعليم الثانوي  روسهم بشكل منتظم في السنة الثالثةد

 التابعة لوزارة التربية الوطنية ومن جميع التخصصات العلمية واألدبية .

 تتحدد هذه الدراسة في نطاق ما يلي :حدود الدراسة :

–من التعليم الثانوي ) ذكور  عينة من تالميذ السنة الثالثة اشتملت عينة الدراسة : -5

ف التخصصات ـمن مختل 3192-3192ة ـالل السنة الدراسيـإناث( والمسجلين خ

 أدبي(.–ة ) علمي ـالدراسي

 الحدود المكانية : -0

 واد مقاطعة ) عينة من الثانويات تغطي مختلف مناطق والية غليزاناقتصرت على   

 ، بالواليـة ثانويـة 23 أصــل من ثانويـة 32  تضــم التي التفتيش مقاطعتي إحـدى:  رهيو

 : هي و ( رهيو بواد المهني و المدرسي االرشـاد و التوجيـه لمركـزتقنيا   تابعـة هي و

 ثانوية لعزب أحمد جديوية والية غليزان. -

 والية غليزان. أول نوفمبر جديويةثانوية  -

 الحمادنة والية غليزان. فرانسيس ثانوية -

 ثانوية الحمادنة بوركبة والية غليزان . -

 ثانوية حمري والية غليزان. -
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  الحدود الزمانية :  -3

 . 3192-3192الدراسة خالل السنة الدراسية  جرت

 . 3192ماي  32أفريل إلى  11ابتداءا من 

 الحدود االجرائية :  -4

 تم استخدامها في الدراسة هي :األدوات التي 

 .لسبيلبرجر سمة( –)حالة  قلقالمقياس  -أ

 .لعادل العدلمقياس فاعلية الذات  -ب

 المستخدمة في الدراسة :األساليب اإلحصائية 

 الدراسة في تحليل ومعالجة البيانات على األساليب االحصائية التالية :  اعتمدت

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري . -

 معامل ارتباط بيرسون . -

 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات األداة. -

 إختبار )ت( لدراسة الفروق . -

 تحليل التباين األحادي . -
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 تمهيد:

المؤثرة في الشخصية اإلنسانية ،و موضوع القلق كان و ال  يعتبر القلق من العوامل  الرئيسية     

من  هارـباعتبة، ـوم النفسيــن في العلــالباحثي امـاهتمت ـرعـات التي استـم الموضوعـن أهـزال م

و هو يمثل أحد أهم  اإلنسانية  األساسية و جزء طبيعي في كل آليات السلوك اإلنساني االنفعاالت

لمؤثرة على صحة الفرد و مستقبله ، و يعتبر القلق حالة انفعالية يشعر بها الفرد ا االضطرابات

عند إدراكه لموقف يهدد ذاته ، فيبدي استعدادا لمواجهة هذا التهديد ، أما عن هذا االستعداد فهو 

يختلف من فرد آلخر ، إن كان بقدر مناسب فهو أمر طبيعي والبد منه لتجاوز هذا الموقف أو 

ل ، و في حالة المبالغة في هذا االستعداد فيتسبب في حدوث التوتر و الضغط النفسي و من االشكا

 ، فيؤدي ذلك إلى حالة من عدم التوازن النفسي و الجسمي لدى الفرد .ثم ارتفاع مستوى القلق 

 ذا الفصل إلى مفهوم القلق ، مكونات القلق ، وظيفة القلق ، مستويات القلق و سنتعرض في ه     

ق على األداء ، النظريات ـر القلـق ، تأثيـق ، فوائد القلـق ، أسباب القلـق ، أعراض القلـأنواع القل

  ق .ـل مع القلـق و استراتيجيات التعامـالمفسرة للقل

 القلق : مفهوم – 1

كل منا يتعرض لمشاعر القلق. القلق هو رد فعل طبيعي لرؤية شيء مخيف أو خطير. فهو ما      

د مواجهة أي خطر من أي نوع يشعر به الفرد عندما يكون في مأزق أو تحت ضغوط نفسية أو عن

 كان جسمانيا أو وجدانيا أو ذهنيا.سواء 

 ب في حدوث اآلتي:و تظهر الصعوبات عندما تزداد مشاعر القلق و تتسب     

 منع األفراد من القيام بأفضل ما عندهم. -

 المغاالة في الشعور بالخطر. -

 بحيث يصبحون غير قادرين على القيام باألنشطة اليومية الطبيعية.التضييق على األفراد  -

 

 أمثلة عن مواقف يمكن الشعور فيها بالقلق أو الخوف: -

 بدء عمل جديد. -

 في الظالم.  -

 مقابلة أشخاص جدد. -
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 قبل التحدث مع اآلخرين. -

 عند اتخاذ القرارات. -

 عند الشعور بالوحدة. -

 دخول حجرة مزدحمة باألشخاص. -

 السير في شارع معين وقعت فيه حادثة ما. -

 في األماكن الضيقة. -

 .1 عند إجراء مقابلة شخصية -

إن فهم موضوع القلق يجعلنا نضع تصورا شامال بحيث تكون الرؤية أوسع حتى نستطيع 

الل ــــــه ، فالقلق ليس مصطلحا بسيطا منفردا بذاته ، بل يمكن أن نتصوره من خأن نفهم

 الخريطة المعرفية و التي يمكن رصدها في اآلتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2( : يوضح الخريطة المعرفية للقلق 11الشكــل)

                                                           
 . 53ص ، 6002القاهرة ،  دار الفاروق للنشر والتوزيع ،، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق إدارة القلق،  روبين داينز : -1 

 . 17، ص  2111، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1فاروق السيد عثمان : القلق و إدارة الضغوط النفسية ،ط -2 

 الداخلية 

 الخارجية

 السوي

 المرضي

 الداخلية 

 الخارجية

 المصطلح

 االجرائي

 قوائم

 الشخصية

 االسوي

 غير السوي

 النجاح

 التفوق

 التكيف

 االنجاز

 

 االنهاك

 التوتر

 الفشل

 عدم التكيف

 

 القلق

مصادر 

 القلق

أنواع 

 القلق

 الضغوط

ةالنفسي  

المفاهيم 

 والمصطلحات

ة الشخصي

 المتوترة

 القلقة

 االغتراب

الجوانب 

اإليجابية 

 للقلق

الجوانب 

قلقالسلبية لل  
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القلق باختالف الباحثين و اختالف زاوية معالجة كل منهم لهذا الموضوع  اتريفو تعددت تع     

 : اتريفو فيما يلي سنورد بعض التع ، الهام

د، وقلق قلقا: لم يستقر في مكان واح -:" قلق (1985)مجمع اللغة العربيةورد معنى القلق في      

لم يستقر على  حال ، و قلق اضطرب و انزعج فهو قلق ،و أقلق الهم فالنا أزعجه، و قد أقر 

استخدام القلق بوصفه حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث، و المقالق: الشديد القلق ، المجمع 

                            . 1"يقال: رجل مقالق و امرأة مقالق

      فصاغت أكثر تعريفات القلق شيوعا فوصفته بأنه : للطب النفسيالجمعية األمريكية أما      

" خوف أو توتر أو ضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوال إلى درجة كبيرة ، كما 

يعد مصدره كذلك غير واضح ، و يصاحب كال من القلق و الخوف عدد من التغيرات 

                                           . 2 الفيزيولوجية

القلق بأنه حالة انفعالية مؤقتة ، يشعر بها اإلنسان عند إدراكه  ( 1977) سبيلبرجر ، وقد عرف  

لموقف يهدد ذاته ، فينشط جهازه العصبي الالإرادي ، و يشعر بالتوتر و يستعد لمواجهة هذا 

التهديد ، كما يفرق بين حالة القلق و سمة القلق ،التي توجد بينهما فروق ثابتة نسبيا في القابلية 

تالفات بين الناس في نظرتهم إلى العالم المليء بالمواقف العديدة المثيرة التي للقلق ترجع إلى اخ

الميل إلى االستجابة لمثل هذه التهديدات تدرك بوصفها أمورا خطيرة و مهددة ، كما أنها تعني 

                              . 3 بحالة القلق

غير سار و خبرة ذاتية تتسم بمشاعر الشك و انفعال "يعتبر القلق  (27: 1987)عبد الخالقأما     

العجز و الخوف من شر مرتقب ال مبرر له موضوعيا ، غالبا ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل و 

  . 4 "المجهول مع استجابة مفرطة لمواقف ال تتضمن خطرا حقيقيا

           

                                                           
نيفين عبد الرحمان المصري: قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح االكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة  -1 

 .13،ص2111األزهر بغزة ،فلسطين ، رسالة لنيل درجة الماجستير في التربية،

    2111 جامعة الكويت ، –الج ، كلية العلوم االجتماعية أمثال هادي الحويلة : القلق واالسترخاء العضلي المفاهيم والنظريات والع -2 

 . 25ص ،

 .23ص،  2111 أمثال هادي الحويلة : مرجع سبق ذكره ، -3 

الرفض الوالدي واالفكار الالعقالنية وقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة -ادراك القبول خالد بن الحميدي هدمول العنزي : -4 

 .54ص،2111الحدود الشمالية ،المملكة العربية السعودية ، رسالة لنيل درجة دكتوراه في علم النفس،



 الفصل األول  القلق

~ 15 ~ 
 

ل نتيجة توقع تهديد خطر بأنه حالة توتر شام"القلق:  ( 48411997) حامد زهران،و يعرف      

فعلي أو رمزي قد يحدث و يصاحبها خوف غامض و أعراض نفسية جسمية ، لذا يمكن اعتبار 

           .1 "القلق انفعاال مركبا من الخوف و توقع التهديد و الخطر

لقـــد تعــددت تعــريفـات القـلـق ، إال أنـه يمكننـا تلخيـص هــذه التعـريفات بتعـريف واحد لكل     

و هو أن القلق" خبرة انفعالية غير سارة  ( 1912114؛ الجزائري، 1711996) عبد المعطي،من 

أو  صراعي،يشعر بها الفرد عندما يتعرض لمثير مهدد أو مخيف ، أو عندما يقف في موقف 

بعض المظاهر الفيزيولوجية ، مثل ازدياد  االنفعاليةإحباطي حاد، و كثيرا ما يصاحب هذه الحالة 

ضربات القلب و زيادة التنفس و ارتفاع ضغط الدم و فقدان الشهية و زيادة إفراز العرق و 

وقف في األيدي و األرجل ،كما يتأثر أيضا إدراك الفرد للموضوعات المحيطة به في م االرتعاش

 .2القلق"

يشير محمد إبراهيم الفيومي إلى أن جل التعاريف التي تناولت القلق هي كلها تعاريف علمية     

سديدة قوية المدلول ، بيد أن المالحظة العابرة للتعاريف تشير إلى : اختالفها ، بالرغم من أنها 

 ن أمرين :تتعلق بموضوع واحد هو : " القلق " ، و هذا االختالف المالحظ ينبئ ع

 األمر األول : صعوبة الموضوع ألنه يتعلق بالحاالت النفسية البحتة . -

                                                            .3األمر الثاني : زوايا الموضوع المختلفة  -

نرى اختالف الباحثين لتعريف القلق و ذلك العرض السابق للتعريفات المختلفة  من خالل    

حالة انفعالية ناتجة عن  اتفقوا على أن القلق هو متفسير كل واحد منهم له ، إال أنهحسب زاوية 

الشعور بالخوف من حدوث خطر أو تهديد داخلي أو خارجي المنشأ ، و أنه  نقطة بداية 

و كل هذه التعريفات  . االرتعاشوتر و و الت   االرتياح، كعدم جسميةالنفسية و ال االضطرابات

 تكاد تجمع على أن القلق يتضمن :

 حالة انفعالية غير سارة.  -

 يظهر في شكل أعراض نفسية و جسمية. -

 و أن سببه خوف غامض أو شعور بتهديد. -

                                                           
 .14ص،  2111 ،مرجع سبق ذكره نيفين عبد الرحمان المصري:  -1 

 .2111العدد الثالث + الرابع،-27القلق وعالقته باالكتئاب عند المراهقين ، مجلة جامعة دمشق، المجلد دانيا الشبؤون : -2 

 .61ص ، 1991مكتبة األنجلو المصرية ، ،3عالج الدين له ، ط -تياراته–مصادره  –محمد إبراهيم الفيومي : القلق اإلنساني  -3 
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 مكونات القلق : -2

 على عدة مكونات هي : أن القلق يشتمل ( 1998) عبد المطلب أمين القريطي ، يرى      

يتمثل في مشاعر الخوف ، و الفزع و التوجس ، و التوتر و  مكون انفعالي أو وجداني : -أ

 الهلع الذاتي و االنزعاج .

و يتمثل في التأثيرات السلبية لهذه المشاعر على مقدرة الشخص على مكون معرفي :  -ب

االدراك السليم للموقف و التفكير الموضوعي ، و االنتباه و التركيز و حل المشكالت ، 

بالذات و الشك في مقدرته على األداء الجيد ، و الشعور بالعجز و عدم فيستغرقه االنشغال 

                                                                                                                         فشل ، و الخشية من فقدان التقدير .الكفاءة ، و التفكير في عواقب ال

و يتمثل فيما يترتب على حالة الخوف من استثارة و تنشيط مكون فيزيولوجي :  -ج

دي مما يؤدي إلى تغيرات فيزيولوجية عديدة ، منها الجهاز العصبي المستقل أو الالإرا

ارتفاع ضغط الدم ، و انقباض الشرايين الدموية ، و زيادة معدل ضربات القلب ، و 

سرعة التنفس و العرق ، و يذهب بعض الباحثين إلى أنه يمكن تمييز القلق بصورة 

                                             . 1 يةالفيزيولوجواضحة عن الحاالت االنفعالية األخرى بوجود المصاحبات 

 وظيفة القلق : -3

يؤدي القلق وظيفة مهمة إذ أنه بمثابة إشارة إنذار بحالة خطر مقبلة ، حتى يستطيع      

و ال شك االنسان أن يستعد لمواجهة هذا الخطر المتوقع ، فالقلق إذن إشارة بأن الخطر مقبل ، 

للخطر قبل أن يباغته فعال أمر مفيد لحفظ حياته ، و هو يدل على تقدم مهم في أن إدراك الفرد 

 قدرة الفرد على حفظ ذاته .

الذي كان في األصل رد فعل لخطر خارجي حقيقي أصبح فيما بعد إشارة إلى إذن فالقلق      

تكرار  و شعور القلق الذي يحس به الفرد حينما يتوقع الخطر هو عبارة عن أن الخطر سيقع ،

لشعور القلق الذي أحس به الفرد في موقف الخطر األصلي السابق ، و كأن إشارة القلق تعلم 

 للفرد بما هو آت .

                                                           
 .38،37ص ص،  2111 ، مرجع سبق ذكرهأمثال هادي الحويلة :  -1 
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و غالبا يتوقع الفرد حدوث حالة من الشعور بالعجز ، أو أن الحالة الحاضرة تذكره بحالة      

لصدمة وقعت بالفعل ، صدمة سابقة ، و لذلك فهو يتوقع وقوع صدمة ، و يتصرف كما لو أن ا

 .1بينما ال زال يوجد وقت لتجنب هذه الصدمة 

 مستويات القلق : -4

 أن هناك ثالث مستويات للقلق و هي كالتالي : (111:  2111عبد الحميد محمد شاذلي )يشير 

يحدث تنبيه عام للفرد مع ارتفاع درجة الحساسية نحو المستوى المنخفض للقلق :  -أ

تزداد درجة استعداده و تأهيله لمواجهة مصادر الخطر في البيئة  االحداث الخارجية كما

التي يعيش فيها ، و يشار إلى هذا المستوى من القلق بأنه إنذار لخطر على وشك الوقوع ، 

و يظهر من هذا المستوى أن درجة القلق ترتفع عندما يحدث تنبيه عام للفرد ، أي في 

ستوى من القلق ، قلق عادي عند الفرد ألن وظيفته البيئة التي يعيش فيها و يعتبر هذا الم

 تنبيه لخطر على وشك الوقوع .

يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة على استجاباته ، حيث  المستوى المتوسط للقلق :  -ب

مرونته و يستولي الجمود بوجه عام على امتحانات الفرد في المواقف يفقد السلوك 

بذل الجهد للمحافظة على السلوك المناسب في مواقف المختلفة و يحتاج إلى المزيد من 

 الحياة المتعددة .

يتأثر التنظيم السلوكي للفرد بصورة سلبية أو يقوم بأساليب المستوى المرتفع للقلق :   -ج    

سلوكية غير مالئمة للمواقف المختلفة و ال يستطيع الفرد التمييز بين المثيرات الضارة و غير 

 .2يـــــذلك بعدم القدرة على التركيز و االنتباه و سرعة التهيج و السلوك العشوائالضارة و يرتبط 

يرى الباحث من خالل مالحظة المستويات السابقة الذكر أن عالقة القلق باضطراب سلوك    

اضطراب سلوك الفرد ، فنرى أن المستوى أي كلما ازداد القلق ازداد معه  الفرد عالقة طردية ،

المنخفض للقلق ، يعتبر قلق عادي ، باعتباره منذر للفرد بخطر على وشك الوقوع ، أما في 

المستوى المتوسط للقلق يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة على سلوكه ، مما يدل على بداية 

لمستوى المرتفع للقلق ، ففيه يفقد السيطرة على سلوكه في المواقف اضطراب سلوكه ، أما في ا

   المسببة للقلق ، و يصبح الفرد غير قادر على االنتباه و التركيز .
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 : يـلي ما أهمـها للقلــق تصنيـفات عـدَة الباحثـون وضـع لقـد ــق:ــلـالق تصنيفات -5

 : نوعين إلى القلق يصنف (49: 2113فايد )حسب  التصنيـف األول:

 القلق الموضوعي العادي)خارجي المنشأ(:–أ 

حيث يكون هذا القلق خارجيا موجودا فعال و يطلق عليه أحيانا اسم القلق الواقعي أو     

القلق الصحيح أو القلق السوي و قد يطلق عليه القلق الدافع أو القلق اإليجابي و ذلك 

حمل مخاطر حقيقية ، و لذا يكون القلق في يهذا النوع من القلق بموضوع حقيقي  الرتباط

هذه الحالة هو رد فعل مبرر لموضوع خارجي ، بحيث يهيء الفرد نفسه للتعامل مع هذا 

 الموضوع و تجنب مخاطره .

 القلق العصابي أو المرضي )داخلي المنشأ(: –ب 

و كل ما هنالك أنه يشعر بحالة من  و هو نوع من القلق ال يدرك المصاب به علته ،    

الخوف الغامض بدون مبرر موضوعي لذلك فهو قلق مرضي و يسمى أحيانا بالقلق الهائم 

 الطليق، الذي يتمثل في الشعور بعدم االرتياح ، و ترقب المصائب ، و هذا الشعور

                          . 1 مستمر و دائم لدى الفرد 

 التصنيف الثاني:

أما مدرسة التحليل النفسي لفرويد قد ميزت بين ثالث أنواع للقلق هي القلق الموضوعي و     

 القلق العصابي و الخلقي .

 القلق الموضوعي: -أ 

و يكون القلق في هذه الحالة وظيفة إعداد الفرد لمقابلة هذا  أقرب أنواع القلق إلى السواء ،    

 الخطر بالقضاء عليه أو يتجنبه أو بإتباع أساليب دفاعية إزاءه .
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    :العصابي القلق – ب

إنذار ينشأ نتيجة محاولة المكبوتات اإلفالت من الال شعور و النفوذ إلى الوعي و يكون بمثابة   

 لكي يحشد دفاعاته لمنع وصول المكبوتات إلى الوعي . لألنا

 القلق الخلقي:–ج 

يأتي هذا النوع من القلق نتيجة تحذير أو لوم ) األنا األعلى ( ) لألنا ( عندما يأتي الفرد أو      

جهاز األنا األعلى ، و يتمثل هذا  يفكر في اإلتيان بسلوك يتعارض مع القيم و المعايير التي يتمثلها

  .            1االشمئزازو الخجل و  القلق في مشاعر الخزي و اإلثم

 التصنيف الثالث:

كل من كاتل و  ه قد توصليشيروا إلى أن (92: 2114و آخرون ) صبره محمد عليأما      

 و فيما يلي سنتعرض لهما : سمة ( –إلى التمييز بين نوعين من القلق و هما قلق )حالة  سبيلبرجر

 قـلــق حـالــة : -أ 

يشير إلى وضع طارىء وقتي عند الفرد يحدث لـه إذا تعـرض ألحـد الموضوعـات التي      

عنها تنتهي حالة القلق ،و  تثيــر هــذا القلـق ، و اختفاء هذه الموضوعات بالقضاء عليها و اإلبتعاد

هديد أو الخطر التي يدركها الفرد و التي يحتويها الموقف تتفاوت شدة هذه الحالة حسب درجة الت

                                                                    المهدد .

 قـلـق سمـة : –ب 

في هذه  يشير إلى أساليب إستجابية ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد ، أي أن القلق المستثار    

الحالة يكون مرتبط بشخصية الفرد و لذا يرتبط التفاوت في درجة قلق سمة أكثر بشخصية الفرد و 

 .  2 بالصحة النفسية للفرد ارتباطاو هذا النوع من القلق هو األكثر الفروق الفردية التي تميزه ، 

هو القلق مما سبق عرضه من تصنيفات للقلق يستخلص الباحث تصنيفين للقلق ، األول   

الموضوعي العادي و يكون خارجي المنشأ ، و هو موجود و مالزم لإلنسان بحيث يطلق عليه 

أحيانا القلق السوي أو اإليجابي أو الدافع و ذلك الرتباطه بموضوع واقعي يشكل خطر على الفرد 

فهو القلق أما الثاني  إذن مبرر و يهيئ الفرد للتعامل مع هذا الموضوع و تجاوز مخاطره ، ، فهو
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العصابي أو المرضي و يكون داخلي المنشأ، و فيه ال يدرك الفرد مصدر قلقه ، و يصاحبه شعور 

    بالتوتر و الخوف الغامض دون مبرر موضوعي .

 أعراض القلق : – 6

تنشأ أعراض القلق النفسي من زيادة في نشاط الجهاز العصبي الالإرادي بنوعيه السمبتاوي و      

البارا سمبتاوي ، و من ثم تزيد نسبة األدرينالين و النورأدرينالين في الدم من الجهاز السمبتاوي 

يد و تجحظ العينين و يتحرك السكر في الكبد و تز فيرتفع ضغط الدم و تزيد ضربات القلب ،

نسبته في الدم ، مع شحوب الجلد و زيادة العرق ، و جفاف الحلق و أحيانا ترتجف األطراف و 

سمبتاوي فأهمها كثرة التبول و اإلسهال ، و وقوف  يعمق التنفس ، أما ظواهر نشاط الجهاز البارا

                .         1 لهضم و الشهية و النومالشعر ، و زيادة الحركات المعوية مع اضطراب ا

للقلق أعراض كثيرة و متعددة ، و لكن يمكن تقسيمها إلى ثالث فئات هي : األعراض الجسمية   و

 األعراض النفسية و األعراض المعرفية و فيما يلي عرض ألهم هذه األعراض .

 األعراض الجسمية : –أ 

ا، حيث أن جميع أن األعراض الجسمية هي أكثر أعراض القلق شيوع أحمد عكاشةيذكر     

الهيبوثالموس المتصل بمراكز أجهزة الجسم تتصل بالجهاز العصبي الالإرادي الذي يحركه 

االنفعال ، فقد يؤدي االنفعال إلى تنبيه هذا الجهاز ، و ظهور أعراض عضوية في أعضاء الجسم 

 منها: المختلفة ، و تتصل هذه االعراض و المظاهر بكثير من األجهزة الجسمية الوظيفية و

 : أعراض مرتبطة بالجهاز الدوري القلبي  

كسرعة دقات القلب و أالم عضلية في الناحية اليسرى من الصدر، فرط الحساسية لسرعة كل    

 .من دقات القلب و النبض، ارتفاع في ضغط الدم 
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أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي :    

أو عسر الهضم و صعوبات البلع ، و االنتفاخ و الغثيان و القيء ، أو االسهال  فقدان الشهية ،    

أو االمساك ، المغص الشديد و نوبات التقيؤ التي تتكرر كلما تعرض الفرد النفعاالت معينة ، و 

 الخلل في الوظائف المعدية يؤدي إلى قرحة المعدة . 

 أعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي : 

، عدم القدرة على استنشاق الهواء ، سرعة التنفس و النهجان ، و ربما أدت  ضيق الصدر   

سرعة التنفس إلى طرد ثاني أكسيد الكربون ، و تغيير حموضة الدم ، مما يعرض الفرد للشعور 

 بتنميل االطراف ، و تقلص العضالت ، و الدوار و التشنجات العصبية و ربما اإلغماء .

    : الحركي و العضلي بالجهاز مرتبطة أعراض 

العضلية بالساقين و الذراعين ، و الظهر و الرقبة ،اإلعياء و اإلنهاك الجسدي و التوتر و  اآلالم

 الحركات العصبية ، الرعشة و ارتجاف الصوت و تقطعه . 

 عراض مرتبطة بالجهاز البولي و الجهاز التناسلي :أ 

لشديدة ، و في المواقف الضاغطة ، و ربما يحدث كثرة التبول ال سيما في حالة االنفعاالت ا    

احتباس للبول على الرغم من الرغبة الشديدة في التبول تناقص االهتمامات الجنسية و الخلل في 

، و عند  عند الرجال ضعف االنتصابكالوظائف الجنسية ، و ربما فقدان المقدرة الجنسية ، 

 دم انتظامه .المرأة البرود الجنسي ، و اضطرابات الطمث و ع

 أعراض جلدية :   

غالبا ما يكون القلق النفسي عامال أساسيا في نشأة كثير من األمراض الجلدية ، كحب الشباب      

                    .                                                                              1لصدفية و سقوط الشعرو اإلكزيما و البهاق و ا
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األعراض النفسية : –ب   

تشمل القلق العام و القلق على  األعراض النفسية ( 131: 2111فوزي محمد جبل )حسب     

و الشعور بانعدام األمل و الراحة النفسية  و الحساسية المفرطة و  االستقرارالصحة و عدم 

الخوف الشديد حيـث يكـون الفـرد خائـفا ال يعـرف مصدر الخوف ،عدم  ، االستثارةة ـسرع

، عـدم الثقـة و  االنتباهالشعـور باألمـن و الضيـق و توهـم المرض ، عـدم القدرة على التركيز و 

 ما هوالطمأنينة و الرغبة في الهروب من مـواجهة المـواقف وتوقع حـدوث شيء ما دون معرفة 

                                                                                 .1 ا باإلضافة إلى الشك و التردد في اتخاذ القرارذلك الشيء ، و هذ

 األعراض المعرفية : –ج

 تتضمن مجموعة من الخصائص المعرفية أن األعراض المعرفية  (25: 1994إبراهيم )يرى   

  و هي كاآلتي :       

أي أن الشخص القلق و المتوتر يفسر طرف في األحكام : فاألشياء إما بيضاء أو سوداء الت -

 واحد و هذا فيما يبدو ما يسبب له التعاسة و القلق . باتجاهالمواقف 

كذلك ميل العصابيين إلى التصلب : أي مواجهة المواقف المختلفة و المتنوعة بطريقة واحدة من  -

 التفكير .

عليها دليل منطقي كالتسلطية ،  و معتقدات عن النفس و الحياة ال يقوم اتجاهاتيتبنون أيضا  -

  االنفعاالتالجمود العقائدي ، مما يحول بينهم و بين الحكم المستقل ، و استخدام المنطق بدال من و

 على األقوياء و نماذج السلطة و أحكام التقاليد ، مما يحولهم إلى أشخاص لالعتمادو هم يميلون  -

                                                                             . 2 فسية ذلكمكفوفين و عاجزين عن التصرف بحرية انفعالية عندما تتطلب لغة الصحة الن

و يرى الباحث مما سبق ذكره أن أعراض القلقين تتسم بالتفكير الالعقالني مما يسبب لهم التوتر  

 و الخوف الغامض الغير مبرر .
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أسباب القلق : – 7  

تعددت أسباب القلق بتعدد وجهات نظر الباحثين عند دراستهم للعوامل التي تسبب القلق و فيما             

 اب :يلي عرض ألهم هذه األسب

      هورني إلى أن ( 241:  2113) نعيم الرفاعي يشير : اجتماعيةأسباب أسرية و  –أ 

العوامل الرئيسية للقلق و تندرج تحت ثالث فئات  تبار العوامل اآلتية بأنهاترى أنه من الممكن اع

 و هي :

أشكال المعاملة داخل األسرة ، مما ينطوي تحت لواء الرابطة العاطفية ، فانعدام       الفئة األولى : –

،و نبذه ،و تركه وحيدا أمام حاجاته الوفاء العاطفي ، و حرمان الطفل من الحب و الحنان ، و

 الشروط المختلفة المحيطة به ، كل هذه تعتبر من أهم عوامل القلق .

. العدالة السيطرة  و   تحت  لواء  لمعاملة  داخل  األسرة  مما  ينطويأشكال  ا الفئة الثانية : –

 خالل  بالوعود ، وعدم خوة ،  و  اإلاأل نحو المعاملةفالسيطرة القاسية ، و فقدان  العدالة  في 

 يمنعان  منها  القطب  الثالث  تمتع  قطبي  األسرة  بخيرات التقدير  ،ونكران  الحقوق ، و 

 المختلفة ، كل هذه األمور و ما هو في بابها عوامل أساسية للقلق كذلك . العقابوأشكال  

التي تمتد حول األسرة ، فالخداع ، و  االجتماعيةالمعاملة المنتشرة في البيئة  الفئة الثالثة : –

ي ، و أشكال العنف المختلفة الت االجتماعيةالكذب ، و الغش ، و الحسد ،و العدوان ، و التناقضات 

ينطوي عليها   المجتمع حول األسرة ، كل هذه الحاالت تعتبر عامال قويا من عوامل القلق . و 

االتجاه هذا الذي تذهب   إليه هورني معناه أننا ال نحتاج إلى تفسير وقائع ميالد الطفل لفهم ميالد 

تمدنا بالعناصر  و أن شروط الحياة الواقعية التي يعيشها الطفل في مراحل نموه تكفي ألن القلق ،

التي تعمل على تكوين القلق لديه بصورة تدريجية ، فالقلق ينبع من شعور الفرد بعجزه و ضعفه و 

حرمانه . و هو شعور ينمو تدريجيا مع عناصر من تربية األسرة ، و عناصر من تأثير المحيط 

ي عليه الحياة في بها ، و يغذيه ذلك التناقض العظيم الذي تنطوالكبير الذي يحيط  االجتماعي

 رـــــــ، و مظاهرها الطبيعية ، و يدخل في ذلك أيضا عدوان حيوان على آخ االجتماعيةمظاهرها 

   . 1 سواء كان من نوعه أم كان مختلفا عنه
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 أسباب راجعة للمكون المعرفي : –ب 

و  ،تسبب القلق أو االجهاد ت هي التييرى أصحاب هذا المنحى أن الحوادث و المشكالت ليس     

لكن تفسير الفرد لهذه األحداث هو الذي يقود إلى تلك المشكالت ، و يقرر أصحاب النظريات 

 المعرفية أن القلق يستمر عبر تقدير خاطئ ، أو في غير محله لموقف يؤدي إلى إدراك الخطر .

أن األفكار  " بيك "حيث يرى ،باإلضافة إلى التحليل غير المعقول و األنماط الخاطئة في التفكير 

 المثيرة للقلق تأتي عبر واحد أو أكثر من أنواع أربعة عامة من التفكير الخاطئ و هي : 

        . 1 التفكير المفرط في التعميم أو التفكير السلبي -التفكير المبالغ  -التفكير المأساوي 

ن مستوى القلق عند أ ( 151:  2116) مجدي أحمد عبد اللَ يرى أسباب وراثية : –ج 

األفراد يعتمد على كيفية عمل الوظائف ، و بعض   اآلليات الفيزيولوجية ، فليس غريب أن تكون 

هناك فروق وراثية بين األفراد ، كما هو الحال في كثير من الخصائص الجسمية كلون العينين 

كون أكثر العوامل أهمية ن تأة لها دور مهم ، بل و من المحتمل مثال ،و يبدو أن العوامل الوراثي

هذا ما بينته الدراسات المختلفة أن الوراثة تلعب الدور الهام و األساسي في في تحديد القلق ، 

كل  فيوائم المتشابهة التي تعد متماثلة للقلق ، فقد دلت النتائج أن نسبة القلق في الت االستعداد

في التوائم  % 50، بينما تصل إلى  %05 ية نفسها تصل إلى ثالجوانب بسبب توفر الطبيعة الورا

في أباء و إخوة مرضى القلق ، كما دلت النتائج أيضا أن نسبة  % 50غير المتشابهة و حوالي 

     . 2ممن يعانون من سمات القلق من بين حاالت غير المتشابهة 

 مناقشة أسباب القلق: –د 

 تسمح للفرد بالعودة إلى حالة االسترخاء: فيما يلي األمور التي تتسبب في حدوث القلق و ال     

و قد تنتج التعرض لعدد من الضغوط النفسية المتكررة . قد تكون متعمدة أو غير متعمدة.  -

 هذه الضغوط عن العمل أو المنزل أو األصدقاء أو األنشطة االجتماعية أو جميع ما سبق.

فيندفع محاوال التغلب  ، قبل أن يتعامل مع مشكلة أخرىعدم السماح للجسم باالسترخاء  -

 على موقف تلو اآلخر.
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سيكون لذلك نفس تأثير  نة أو توقعها قبل أن يحدث أي شيء ،تخيل وقوع كارثة معي -

 التعايش مع الكارثة نفسها.

بكيفية االسترخاء بالقدر الكافي لضمان تماثل الجسم للشفاء، األمر الذي يعني قلة المعرفة  -

 بقاء الجسم متوترا.

و تصبح  الجسم في حالة من اليقظة طوال الوقت ،يظل سيعني أي من األمور السابقة 

و تكون النتيجة  أعلى باستمرار عن المعدل الطبيعي ،مستويات القلق و األدرينالين 

              .1النهائية اإلجهاد الذي يسبب الشعور بمزيد من القلق

 فوائد القلق : -8

 : حيث يقولأن للقلق فائدة في بعض األحيان  لطفي الشربيني حسب     

يروي كثير من الطالب أنهم في األسابيع األخيرة من العام الدراسي التي تسبق االمتحان      

يضاعفون ساعات االستذكار لتصل إلى الحد األقصى بينما كانت تمر األيام في أوائل السنة 

و األمهات أن األسرة بكاملها تكون في حالة  الدراسية دون تحصيل دراسي يذكر ، كما يقول اآلباء

طوارئ و استنفار في موسم امتحانات األبناء ، و قد تبين أن مناخ القلق هذا يكون مناسبا جدا 

لألداء الذي يتناسب مع اإلنجاز المطلوب تحقيقه في مثل هذه المواقف ، و هذا ينطبق على تهيئة 

وائد ال تنكر ألهمية القلق و أثره كقوة دافعة تحفز الظروف لتأدية االمتحان للطالب ، و هذه ف

 الهمة و تصل بالمرء إلى ذروة اإلنجاز .

و من فوائد القلق أنه يصقل قدرات اإلنسان بعد معايشة تجربة القلق نتيجة لالهتمام بأمور      

إلى موقف فيه خطر و تهديد حقيقي له ، و يعيش صغيرة تافهة ثم يتعرض الشخص فيما بعد 

عمق تجربة القلق ، فإنه فيما بعد ال يمكن أن يظل على سابق عهده باالهتمام بتوافه األمور ، و ب

 دواء شافيا من القلق. –بعد أن يتجاوزها المرء  –فائدة خبرة القلق األليمة هنا تكون بحد ذاتها 

أمنه و سالمته و يذهب أيضا إلى أن من فوائد القلق ، قلق اإلنسان على حالته الصحية و على      

و هو الذي دفع إلى إنشاء كليات للطب ، و إنشاء كليات للحقوق و الشرطة لتطبيق القانون ، و 

أيضا عمل شركات التأمين في مختلف المجاالت يعتمد أساسا على القلق الذي يشعر به الناس 

 .2نتيجة لمخاوفهم و توقعاتهم المتعلقة بحياتهم و ممتلكاتهم و مستقبلهم 
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 ثير القلق على األداء :تأ -9

إلى أن دراسة القلق لدى األفراد و تأثيره على  ( 1996جمال مصطفى العيسوي ) لقد أشار       

ما يقومون به من أداء تعد من الدراسات التي شغلت علماء النفس منذ نصف قرن تقريبا ، حيث 

ية الحافز ركزت هذه الدراسات التي أجريت في هذا المجال على اختبار الفروض المشتقة من نظر

 " تايلور و سبنس " .لكل من

هذه النظرية أن القلق يؤثر سلبيا أو إيجابيا على أي أداء يقوم به الفرد ، بحيث و قد أوضحت      

يعد القلق المحرك األساسي ألنواع عديدة من السلوك السوي و المرضي ، فمستويات القلق 

                                                                        . 1المرتفعة الزائدة عن الحد تعيق األداء ، و مستوياته المتوسطة تسهله

أن تؤثر على القدرات  التي يمكنأن القلق يعد من المشكالت  ( 1999علي عسكر ) و يرى      

العقلية لإلنسان بصفة عامة ، و على المراهقين بصفة خاصة ،إذ يمكن أن تشتت تفكيرهم و تؤدي 

إلى معاناتهم من التوتر و عدم االتزان ، و هذه اآلثار و غيرها يترتب عليها جعلهم غير قادرين 

  تالف درجة القلق و نوعه .إن اختلفت درجة عدم القدرة هذه باخعلى التفكير أو التحصيل ، و 

و تجدر اإلشارة إلى أن وجود درجة معتدلة من القلق يعد أمرا عاديا و مطلوبا للفرد و      

فالتقدم الختبار ، أو االستعداد لمقابلة مهمة ، أو عطل في السيارة ،  بخاصة في مواقف معينة ،

يستدعي كل ذلك اتخاذ خطوات معينة لتخفيف التوتر و االهتمام بما ينبغي عمله لألداء الناجح في 

 هذه المواقف .

و تكمن الخطورة على الفرد في القلق غير السوي الذي يستمر لفترات بعد زوال الموقف      

أفعالهم السلبية للضغوط سبب أو في حالة غياب ما يستدعي القلق ، فهناك أفراد تستمر ردود الم

كتخفيف العبء الوظيفي بزيادة عدد العاملين في حالة الموظف ، أو ، حتى بعد زوال األسباب 

 االنتهاء من االمتحان في حالة الطالب على سبيل المثال .

الضطرابات النفسية الجسمية بسبب استمرار نشاط فمثل هؤالء يكونون أكثر عرضة ل     

الجهازين : السمبثاوي و الباراسمبثاوي ، و هذه االستمرارية من شأنها تعريض األجهزة الحيوية 

في الجسم للتلف ، و اضطراب القلق يزيد من شدة حساسية األفراد ، و يرفع من ميلهم إلى تضخيم 
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ا في حد ذاته يسبب لهم قلقا أكثر ، و يجعلهم يتأثرون األمور و المواقف التي يخبرونها ، و هذ

         .       1بدرجة أعلى بمصادر الضغوط 

إلى أن المشاكل التي يتعرض لها طالب مراحل  ( 1995مصطفى محمد الصفطي ) و يشير      

 –ا في جانب غير قليل منه –التعليم بصفة عامة و المرحلة الثانوية بصفة خاصة يمكن أن ترجع 

إلى حالة القلق التي يشعرون بها و يعانون منها ، و الناتجة عن المصادر السابقة لحدوث القلق ، و 

تقف حائال دون اتخاذهم القرارات السليمة المتعلقة باختياراتهم الدراسية ، فضال عن معاناتهم  التي

                                                            .           2نتيجة قلقهم المرتفع اإلنجازمن انخفاض مستوى قدرتهم على 

فيرى أن القلق يؤثر على التحصيل الدراسي الذي يعد من  ( 1994أحمد عبد الخالق ) أما      

و توجد كثير من المؤشرات المهمة التي نحكم بها على المراهقين في مجتمعنا بالنجاح أو الفشل ،

ن ترفع مستوى القلق لدى المراهقين إلى الدرجة التي تعيقهم عن العوامل التي من شأنها أ

 التحصيل الدراسي و النجاح في الحياة .

و يعمل القلق بمثابة عالمة على وجود خطر ما يهدد االنسان ، و من ثم يمكن أن يكون إدراك      

لدرجة الخطر الذي  و التقدير الموضوعي هذا الخطر نافعا للفرد عندما يعينه على أخذ حذره ،

يهدده ، و تكريس جهده و طاقته بالقدر المناسب لمواجهته بنجاح ، إال أن هذه الوظائف الدافعية 

المتوسطة منه ، فعندما يتجاوز القلق للقلق في سلوك الفرد ترتبط بالدرجة المعتدلة أو  االيجابية

                                                                  .3له آثار سلبية على األداء هذا الحد المعتدل أو المتوسط سواء بالنقصان أم بالزيادة تكون 

فقد أشار إلى أن معظم البحوث أسفرت نتائجها فيما يتعلق  ( 1998عبد المطلب القريطي ) أما 

 بتأثير القلق في األداء و التعلم عن اآلتي :

راد إلى صعوبات في تخزين المعلومات و استرجاعها ، يؤدي القلق الزائد لدى بعض األف -   

حيث يستقبل ذوو القلق المرتفع أجزاء من المعلومات أقل مما يستقبله نظراؤهم ذوو القلق 

 المنخفض .
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و التذكر ، و أداء العمليات  توجد عالقة سالبة بين القلق وكل من التحصيل الدراسي ، -   

 الحسابية ، و تعلم السير في المتاهات .

البسيطة ، بينما يعيق أداء المهام و األعمال يؤدي القلق إلى تيسير النجاح في أداء المهام  -   

                                                                                                  .1الصعبة و المركبة 

لقد تعرض موضوع القلق لكثير من البحث و تم تفسيره النظـريات المفسرة للقلـق : -11

 من قبل أهم النظريات النفسية و فيما يلي سنتعرض ألهمها :

رائد التحليل النفسي  فرويد إلى أن ( 23 : 2118) كرميانيشير  نظرية التحليل النفسي : –أ

يرى أن القلق نتاج الصراع بين عناصر الشخصية الهو و األنا و األنا األعلى ، و يعتبر أن القلق 

شعور غامض غير سار بالخوف و التحفيز و التوتر مصحوب ببعض األعراض الجسمية ، و 

ن القلق يظهر في األصل كرد فعل لحالة خطر . و أشار إلى القلق األول الذي يتعرض له أعلى 

الة ـة الميالد ، و إن الحـاه صدمـتج رد الفعل اتج ـن هدَ ـوع، ل جسديا عن أمه عندما يستقل ـالطف

                                                                                                                                                 .2 ة الخوف من عدم إشباع الحاجاتـرى عند غياب األم ، نتيجـتتكرر بصورة أخ

جهود مجموعة من العلماء التحليليين هام في ظهور و سند  نت لنظرية "فرويد" دوراو ك   .

 الذين انشقوا عن فرويد بارتيادهم مدارس تحليلية أخرى ، و من هؤالء العلماء :

سية د عدة مصادر رئيتوج تعتقد هورني أنَه ( 14:  2114) ول تحنحسب هورني :  -

العاطفية ، من أهمها :  الروابطفي أشكال المعاملة داخل األسرة من حيث ن مكللقلق ت

الطفل من العاطفة و الحب و الحنان ، و نبذه من قبل األسرة و تركه في الالمباالة  حرمان

في التعامل ، و  العائلية و تدني فرص تحقيق العدالةمن دون تحقيق حاجاته ، و الخالفات 

                      . 3و سلب الحقوق الفردية و أساليب العقاب  االحترامالقسوة و قلة التقدير و 
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 تحدث عن صدمةإلى أن أتو رانك  ( 216: 2113) نعيم الرفاعي لقد أشار: تور انكأ -

ليست هي المشكلة لإلنسان إنما صدمة الميالد فهي التي  الميالد قال أن العقدة األودبية

و ذلك أن الطفل قبل والدته كان ينعم بلذة و سعادة في جنة الرحم و  الالشعورتحرك في 

                       .1 له هي طرد له من هذه الجنةالوالدة 

 اعتمادمن  إيريك فروم قد جعل ( 215:  2113) نعيم الرفاعيحسب يريك فروم :إ -

من جهة أخرى سبب ألصل القلق ،  االستقاللالطفل على والديه من جهة و نزوعه إلى 

، فهو يعتمد عليها في غذائه فالطفل يمضي فترة غير قصيرة من الزمن معتمدا على أمه 

بقيود أولية ، و لكن  االرتباطعليها تقوده إلى  االعتمادمن  و أمنه و تنقله ، و هذه الفترة

 اعتمادا،و كان  باالنفرادع من قيوده مع نموه ، و يميل نحو ما يسميه فروم الطفل ينز

أما مواجهة العالم مستقال فتكشف عن ،  على أمه و كذلك أبيه يوفر له األمن والطمأنينة

عجزه و بالتالي يولد لديه القلق ، فهو يشعر بالمقاومة و المسؤوليات و يشعر كذلك بعدم 

ظروف العالم  موليد شعور الطفل بعجزه أما األول يكون القلقكفاية قدراته ، و هكذا 

، و ال يقف فروم عند هذا الحد بل يضيف  االنفرادو  االستقاللالخارجي حين ينزع إلى 

الذي  االستحسانعامال آخرا و هو ما بين العوامل التي ذكرتها هورني و هو النقد و عدم 

إذا أراد القيام بعمل ما مستقال عن يواجه من أب قاس أوأم شديدة أو مجتمع غير واع 

والديه ، و هنا يكبت الطفل رغباته و يمتنع عن بعض ما يريد عمله ، و هذا يكون مصدر 

                                                         .  2لقلقه

هتم بالشعور بالنقص باعتباره الدافع األساسي لألمراض أما أدلر فقد ا ألفرد آدلر : -

و هو بذلك ينسب إلى الشعور بالنقص نفس الدور الهام الذي ينسبه فرويد و العصابية ، 

 النفسانيون اآلخرون إلى القلق .المحللون 

و يرى أدلر أن الطفل الصغير يشعر عادة بضعفه و عجزه و نقصه بالنسبة إلى أشقائه 

الديه و األشخاص البالغين بصفة عامة ، و يمهد هذا الشعور بالنقص إلى قيام الكبار و و

الفرد بكثير من المحاوالت للتغلب على هذا الشعور ، و يتغلب اإلنسان السوي على 

شعوره بالنقص أو القلق بتقوية الروابط التي تربطه بالناس المحيطين به ، و باإلنسانية 

جتماعي النافع و محبة الناس و صدقاتهم و يستطيع على وجه عام عن طريق العمل اال

اإلنسان أن يعيش بدون أن يشعر بالقلق إذا حقق هذا االنتماء إلى اإلنسانية ، أما 
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الشخصيات العصابية فتقوم بمحاوالت تعويضية عصابية لغرض التخلص من الشعور 

السيطرة على  بالنقص ، و تهدف هذه المحاوالت إلى تحقيق األمن عن طريق التفوق و

  .1من ذلك اهتمام أدلر بالتفاعل بين الفرد و المجتمع اآلخرين ، و يالحظ 

 النظرية السلوكية : – ب

ارة ــــيرون أن القلق عبالسلوكي  االتجاهأصحاب  أن (  14:  2115) الليل جمل يرى   

تثير الخوف و القلق  بواسطة مثيرات تستطيع أن استثارتهااستجابة خوف مكتسبة تتم عن 

ك ـــلــت لـــثـــلدى الفرد و إن كان بعض تلك المثيرات ال تخيف أصال ، و لكن حدوث م

م ـمـفي مواقف معينة و مثيرة للقلق  تدعم عليها الصفة المثيرة للقلق و من ثم عالمثيرات 

                                                                                                .              2 المثيرات على االستجابة

 النظرية اإلنسانية : – ج

اإلنساني إلى أن القلق يحدث نتيجة الخوف من المستقبل ،  االتجاهيشير أصحاب     

أحداث قد تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانيته ، فالمستقبل  مجهول و قد يحمل لنا 

فاإلنسان طبقا لرؤية هذا االتجاه هو الكائن الوحيد الذي يدرك أنه سوف يموت يوما ما و 

في لحظة ما ، و الخوف من الموت أو ترقبه هو السبب الرئيسي لقلق اإلنسان ، كما أن 

ي اختيار األسلوب المؤدي إلى ذلك فشل الفرد في الوصول إلى أهدافه في الحياة أو فشله ف

أو الفشل في توقع الوصول إلى تلك األهداف كل ذلك يكون مصدرا للقلق عند الفرد ، 

باإلضافة إلى ذلك يزداد قلق الشخص إذا شعر بأي قصور يحدث منه نتيجة المرض أو 

رة نجاح العجز أو التقدم في السن أو غير ذلك من المعوقات التي  قد تؤدي إلى عرقلة مسي

                                         .      3الحياة 

 النظرية المعرفية : –د

إلى أن أصحاب هذا المنحى يرون أن  ( 1996و سنيث )  كدواليشير كل من     

الحوادث و المشكالت ليست هي التي تسبب القلق أو االجهاد ، و لكن تفسير الفرد لهذه 

األحداث هو الذي يقود إلى تلك المشكالت ، و يقرر أصحاب النظريات المعرفية أن القلق 

 . ، أو في غير محله لموقف يؤدي إلى إدراك الخطر خاطئيستمر عبر تقدير 

باإلضافة إلى التحليل غير المعقول و األنماط الخاطئة في التفكير ، و تجدر االشارة     

بعض األساليب السلوكية  –فضال عن فنياته الخاصة  –إلى أن العالج المعرفي يستخدم 

 بوصفها جزءا أساسيا في عملية العالج .
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أن القلق المرضي ينشأ من اإلفراط في تقدير الخطر عبر واحد أو  " بيك "و يرى     

 أكثر من األبعاد التالية :

 التقدير المفرط للتغيرات الناتجة عن حادث ينطوي على الخوف .  - 

 التقدير المفرط لحدث يتسم بالشدة و العنف و ينطوي على الخوف .  -      

 التقليل من قدرة الفرد على التغلب على الخطر و مواجهته .  -      

 التقليل من قدرة األفراد اآلخرين على تقديم المساعدة .  -      

أن األفكار المثيرة للقلق تأتي عبر واحد أو أكثر من أنواع أربعة  " بيك "و يقرر     

 عامة من التفكير الخاطئ كالتالي :

 : التفكير المأساوي (1

حيث تكون الكارثة هي المحصلة التي يمكن التنبؤ بها عندما يتوقع الشخص القلق و 

 الخطر أو مواجهة المشكالت .

 التفكير المبالغ : (2

أن أي أخطاء بسيطة أو نواقص تصبح  –في هذا النوع من التفكير  –يرى الفرد 

 فشال مطلقا أو أخطاء مميتة .

 التفكير المفرط في التعميم : (3

 في هذا النوع تترجم أي تجربة صعبة إلى قانون عام متحكم في مجمل وجدان الفرد .

 التفكير السلبي : (4

 1فيه يتم التغاضي عن كل النجاحات الماضية و المصادر الشخصية و مواطن القوة 

 : للقلق الفيزيولوجي التفسير –ه

 الجهـاز نشـاط زيادة من تنشأ النفـسي القلـق أعراضأن  (111:  1998) عكاشةيرى      

 و" األدرينالين"  نسبة تزيد ثم من و ،" الباراسمبثاوي" و" السمبثاوي"بنـوعيه  الالإرادي العصبي

 يجف و العرق فيزداد ، الجلد في شحوب مع الدم في السكر فيتحرك ، الدم في"  النورادرينالين" 

 . التنفس يعمق و األطراف ترتجف أحيانا و ، الحلق

 الشعر، وقوف ، اإلسهال و التبول كثرة فأهمها" الباراسمبثاوي"  الجهاز نشاط ظواهر أما    

 . النوم و الشهية و ، الهضم اضطراب مع المعوية الحركات زيادة

                                                           
 .51ص ،  2111 : مرجع سبق ذكره ، أمثال هادي الحويلة -1 
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 ،مع الراحة وقت في المرضية اليقظة و ، االنتباه من عالية بدرجة فيزيولوجيا القلق يتميز و    

 لصعوبة نظرا لإلجهاد التعرض استمرار عن تقل ال األعراض أن ،أي للكرب التكيف بطئ

 . القلق مرض في التكيف

 و ،(  التحتي المهاد)  البيوثالموس هو" الالإرادي"  العصبي الجهاز لتنظيم األعلى المركز و   

 مركز هو الذي و الحشوي بالمخ دائم اتصال على وهو ، االنفعاالت عن التعبير مركز هو

 . باالنفعال اإلحساس

 للمنبهات بالنسبة للتكيف منها التعليمات ملتقى المخ بقشرة اتصال على البيوثالموس كذلك    

 و الحشوى المخ و ، البيوثالموس و المخ قشرة بين مستمرة عصبية دائرة توجد ثم من ، الخارجية

 تعمل العصبية الدائرة هذه أن باالعتبار أخذنا إذا و بانفعاالتنا نحس و نعبر الدائرة هذه خالل من

 هي ذلك عن المسؤولة العصبية الموصوالت وأن وكيميائية كهربائية شحنات و إشارات خالل من

 أي من المراكز هذه في نسبتها تزيد التي و ،(  الدوبامين و ، أدرينالين النور و ، البروتونين) 

 . المخ قشرة في"  قولين الباستيل"    وجود مع ، المخ في آخر جزء

                                                                      .1 العصبية الموصالت هذه توازن في خلل هي العقلية و النفسية األمراض معظم أسباب إن

 التوجه الفينومنولوجي و القلق : -و

مدارس ، أو توجهات يشمل ثالث  التوجه هذاإلى أن  ( 1991عصام عبد اللطيف ) يشير     

، و التوجه  Rogersعند روجرز  رئيسية تتمثل في التوجه المتمركز على الشخص ) العميل (

، و التوجه الوجودي بتفريعاته العديدة و من أشهر رواده بنزفانجر  Perlsالجشطلتي عند بيرلز 

Binswenger  و فرانكلFrankl .   

من أبرز ممثلي هذا التيار حيث يؤكد أن الفرد يسعى دائما  Rogersو يعتبر كارل روجرز     

للمحافظة على حالة من التجانس بين مفهومه لذاته و إدراكه للخبرة ، و يشعر الفرد بالتهديد عندما 

          ال يتطابق مفهومه لذاته مع خبراته الفعلية .
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 التوجه المتمركز على العميل )روجرز( : -

عندما يرى أن القابلية للقلق إنما تحدث "روجرز" إلى أن  ( 1986مية القطان ) ساتشير      

 يكون هناك تعارض بين ما يعيشه الكيان العضوي و بين مفهوم الذات .

ة فاالضطراب يأتي عندما تكون االحداث التي يتم إدراكها على أنها تنطوي على داللة بالنسب     

للذات تتعارض مع انتظام الذات ، و في هذه الحالة فإن األحداث إما أن تلقى اإلنكار أو تلقى 

عندما تحريفا إلى الحد الذي تصبح معه صالحة للتقبل ، و يغدو التحكم الشعوري أكثر صعوبة ، 

ى يناضل الكائن إشباعا ال يحظى شعوريا باالعتراف ، بمعنى أنه يناضل استجابة لخبرات تلق

درجة على وعي بهذا اإلنكار في الذات الشعورية ، عندئذ يوجد التوتر ، فإذا ما أصبح الفرد بأية 

و بأنه غير متيقن من وجهاته ، و متحد أو غير متكامل ،  شعر بالقلق ، و بأنه غيرالتعارض فإنه ي

لية و الذات الممارسة عدم المطالبة أو عدم المالئمة ما بين إمكانات الفرد و منجزاته بهما بين المثا

    و القلق .                                                  ، إنما هو الذي يولد انخفاض تقدير الذات و الشعور بالذنب

 التوجه الجشطلتي )بيرلز( : -

في الطبيعي إلى أنه   Andrew et Christopher (1995أندراو و كريستوفر )يشير      

صبح قلقا إذا كان عليك أن تتعلم طريقة جديدة في السلوك ، إن القلق هو اإلثارة ، عند"بيرلز" أن ت

هو دفقة و حماسة الحياة التي نحملها معنا ، و التي يصبها الركود إذا اعترانا الشك بالنسبة للدور 

 الذي علينا أن نلعبه .

" أن القلق هو الهوة التي توجد بين اآلن و حينئذ فإذا كنت في اآلن ، فال كما يذكر "بيرلز     

و إذا كنت تعيش في اآلن يمكن أن تكون قلقا ألن االثارة تتدفق فورا بالنشاط التلقائي الحادث ، 

فأنت خالق مبتكر ، فكلما ابتعدت عن ركيزة الحاضر المؤكد بأمنه ، و انشغلت بالمستقبل كلما 

إن ، و يوضح بيرلز مثاال لذلك متسائال : إذا كان المستقبل يمثل القيام بأداء معين ، ف خبرت القلق

، فإذا روعتك التوقعات الكارثية بكل المصائب التي ستحدث ، و عندما ال  هذا القلق ليس سوى

          ت الفراغ فحينئذ يكون القلق .تستطيع ملء وق

 التوجه الوجودي : -

( إلى أن أصحاب التوجه الوجودي يرون أن القلق خاصية 5891قطان )سامية ال و تشير     

إنسانية أساسية ، ألنه يمكن أن يكون قوة دافعية عارمة تحفز على النمو و االزدهار، فالقلق هو 

نتاج الوعي بالمسؤولية عن االختبار والقلق كخاصية أساسية هو استجابة للتهديد ، إنه يتأصل في 
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 -و بقدر ما يشرع العميل يشعر به الفرد عندما يتعرض وجود الذات بالتهديد  لب الوجود ، إنه ما

في تعلم الثقة بنفسه ، فإن قلقه الذي ينجم عن توقعه الكارثة يصبح أقل ، و يتضح  -أثناء العالج 

مما سبق أن التيار الوجودي كان األسبق في توضيح أهمية القلق كدافع لإلنجاز و طاقة لمواجهة 

                                                                    الجديدة . المواقف

القلق الوجودي ينشأ لدى الفرد عندما يواجه موقفا عليه أن يتصرف فيه ، أو  (ibid ) إبيدو يرى 

يتخذ إزاءه قرار يختار من بين عدد من الممكنات دون أن يكون هناك معايير محددة من قبل ، مما 

يدفعه إلى حل هذا اإلشكال ، هذا التوتر النفسي الذي يزداد حدة إلى أن يصل إلى حد القلق عندما 

موقف غائما ال تتبدى مالمحه ، و يظل هذا التوتر إلى أن تتبدد الغيوم و تسود الموقف يكون ال

                                   . 1 عناصر االنتظام

 السمة :–نظرية القلق الحالة  –ز

( في القلق  تعد في الوقت الحاضر نظرية ) سبيلبرجر ( 347:  2112) األنصاري بدر حسب     

هذه النظرية على االستفادة من جميع النظريات السابقة ، و تحقيق شيء األكثر شيوعا ، فقد عملت 

من الموائمة بينها ، و قد القت هذه النظرية القبول لدى علماء النفس و الطب النفسي المعاصرين ، 

 فالقلق حسب ) سبيلبرجر ( يتكون من مفهومين :

 القلق كحالة :

و هو حالة انفعالية توجد في لحظة معينة و محددة من الزمن ، و عند مستوى معين من الشدة      

حاالت القلق بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر و الخشية و العصبية و االنزعاج كما تتصف ، و تتميز 

 بتنشيط الجهاز   العصبي الذاتي و زيادة تنبيهه .

 سمة القلق :

ابتة نسبيا في االستهداف للقلق ، أي فروق بين الناس في الميل إلى ثو تشير إلى فروق فردية     

إدراك المواقف العصبية على أنها خطرة و مهددة ، و االستجابة لمثل هذه المواقف ترفع في شدة 

مع الطاقة  –في جوانب معينة  –إرجاع حالة القلق لديهم ، و تتشابه حالة القلق و سمة القلق 

امنة و تشير حالة القلق ) التي تشبه الطاقة الحركية (إلى رجع )رد الفعل ( الحركية و الطاقة الك

واضح و ملموس أو إلى عملية تحدث في زمن معين و مستوى محدد من الشدة ، على حين تشير 

سمة القلق )التي تشبه الطاقة الكامنة (إلى الفروق الفردية في االرجاع ، و تعزى إلى الطاقة 
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كمية الطاقة الحركية المرتبطة بشيء مادي محدود ، و تتضمن سمة القلق الكامنة الفروق في 

 . 1إلى االستجابة لمواقف عصبية ذات درجات مختلفة في حالة القلقفروقا في الميل 

 تعـقيب على نظريات القلق : 

و اعتبر  ركز فرويد في تفسير السلوك اإلنساني على الخبرات الماضية دون غيرها ، -

 القلق ناتج عن الصراع بين عناصر الشخصية الهو و األنا و األنا األعلى .

أما هورني و أتورانك و إيريك فروم و آدلر فانشقوا عن فرويد بارتيادهم مدارس تحليلية  -

 . ةاالجتماعيأخرى تقلل من أهمية الغرائز في تفسير السلوك اإلنساني و اهتموا بالعالقات 

و متعلم إذ أنه استجابة خوف يتم السلوكية يرون أن القلق مكتسب  أصحاب النظرية -

 اكتسابها و تتم استثارتها بواسطة بعض المثيرات التي تخيف أو ال تخيف في الحقيقة .

 ويذهب أصحاب النظرية اإلنسانية إلى أن المستقبل هو المسبب الحقيقي للقلق . -

 لغير منطقي هو السبب في حدوث القلق .أما أصحاب النظرية المعرفية يرون أن التفكير ا -

و يشير أصحاب التفسير الفيزيولوجي إلى أن القلق النفسي هو نتيجة زيادة نشاط الجهاز  -

 العصبي الالإرادي .

 أما أصحاب التوجه الفينومنولوجي ينقسمون إلى ثالث توجهات رئيسية هي : -

ة تعارض بين ما يدركه الفرد التوجه المتمركز على العميل : يرون أن القلق يكون نتيج *

 من أحداث و بين مفهوم الذات .

المؤكد حسب هذا التوجه القلق يكون نتيجة االبتعاد عن الحاضر التوجه الجشطلتي : * 

 بأمنه ، و االنشغال بالمستقبل .

ينشأ القلق لدى الفرد حسب هذا التوجه عندما يواجه الفرد موقفا أو  التوجه الوجودي :* 

 إشكاال فيه بدائل لحله دون معايير محددة من قبل .

 ق ـــــلــسمة أن قلق الحالة مؤقت يزول بزوال الخطر ، و ق –و يشير أصحاب القلق حالة   -    

 الشخصية.السمة هو عبارة عن صفة ثابتة نسبيا في          
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 راتيجيات التعامل مع القلق :است -11

 كيف تحطم القلق قبل أن يسيطر عليك : -أ

 انغمس بالعمل لكي تنسى القلق الذي ينتابك ، و انشغل عنه ألن العمل خير عالج إلزالته . -

 إزالتها و ال تهتم بها .ابتعد عن توافه األمور و اعمل على  -

إذا انتابك القلق من أجل شيء أو خطر يتوقع حدوثه تعامل مع االحتمال المقابل لهذا  -

 االحتمال و هو: أليس من المحتمل أال يحدث هذا الشيء ؟

قابل الحوادث الواقعية بهدوء و ال تعاند الواقع الذي ال بد منه ، و إذا فاتك أمر معين  -

 اله و ظروفه .تعامل مع غيره و كأنك تعيش الواقع بمختلف أشك

 ا يستحق .ــمــضع حدا أقصى للقلق بحيث تعطي الشيء قيمته و ال تعطه من القلق أكثر م -

 ك .ـــــــــيــــال تكثر من التفكير فيما مضى و اعتقد أنه ليس هناك من قوة تعيد الماضي إل -

 يجلب لك الطمأنينة و السعادة .ن طرق لخلق اتجاه ذهني ــابحث ع -

 ك .يجب أن تعرف أن حياتك من صنع أفكار -

ضع برنامجا لحياة سعيدة تعيشها في يوم أنت ولدت فيه ألول مرة ، بحيث تجدد نشاطك  -

                                       .1في كل يوم تعيشه 

 وسائل بسيطة للتغلب على القلق : -ب

و هذه بعض األمثلة على  نعم .. ببعض الوسائل البسيطة تستطيع مقاومة القلق و التغلب عليه ،   

 ذلك بوسع أي منا أن يجربها ، و ينظر إلى النتيجة :

، إن ابتسامة ترسمها على وجهك يمكن أن تمنحك شعورا بالراحة و الطمأنينة ابتسم للحياة  -

 ، كما أنها تزيل مشاعر التوتر لديك ليحل محلها االسترخاء .

من يقوم بعمل يدوي فيه جهد أن تكون اهتم بهواياتك ، و الهواية غير العمل ، و ننصح  -

أن يمارس هوايته ذهنية يشغل فيها تفكيره ، و العكس بالنسبة لمن يقوم بعمل عقلي فعليه 

 نوعا من الرياضة أو المجهود العضلي في هوايته .

إذا ساورك القلق فبعض األشياء البسيطة يمكن أن يكون لها األثر المهدئ مثل نوعية  -

ت خفيفة تشبع في نفسك البهجة و حب الحياة ،و اختيار األلوان القراءة في موضوعا

ضعها أمامك أو تعلقها على لمالبسك و المكان من حولك ، و حتى الشعارات التي ت

 .الحائط
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من الحياة  المتبرئينعليك باالقتراب من المتفائلين من الناس ، و االبتعاد عن المتشائمين و  -

، اضحك من قلبك فالضحك دواء فعال ، و الفكاهة تشيع في النفوس التفاؤل و المودة و 

 المرح بدال من القلق و الكآبة .

، و اكتئاب هي أن تسعى إلسعاد شخص طريقة بسيطة تتغلب بها على ما يساورك من قلق -

إيجابي في تخفيف فالتواصل مع الناس و االهتمام بهم و تبادل الحديث معهم له عائد 

الهموم ، ستقول : كيف أستطيع إسعاد الناس أو االهتمام بهم و أنا في قلق و أحتاج لمن 

يساعدني ، يجيب عالم النفس " أدلر " بأن اهتمامك باآلخرين يحول انتباهك إلى الخارج 

 بدال من الداخل مع ما ينتج عن العطاء من اإلشباع .

أنها أليمة و غير محتملة ما يستحق كل هذا القلق الذي  ليس هناك من األشياء التي تتصور -

شعر به ، قد تكون األمور أحيانا مختلفة عما نريد لكن ذلك ال يعني نهاية العالم ، علينا ت

عدم تصوير األمر على أنه شيء خطير ، و المواجهة تكون أفضل من االستسالم للقلق 

 في كل األحوال .

 تلعن الحظ و تتهم الظروف ألن الدنيا لم تمنحك كل ما تريد عليك بالتوكل على اَلَل ، و ال -

دون    جهد ، إن بإمكانك خلق مصادر بديلة للسعادة ، و تذكر أن التفوق في كل الجوانب 

غير ممكن و ليس ضروريا ، يكفي التفوق في شيء واحد ، افعل ما عليك و توكل على 

 اَلَل فهو الذي بيده األمر كله .

أن تهون عليك من أمور الحياة ، و تدفع عنك شعور القلق و التشاؤم ، و  و أخيرا عليك -

  .1تتمسك بالرضا و التفاؤل مهما كانت الظروف 

 خطوات تجعلك أكثر توافقا مع الحياة السعيدة : -ج

 ابدأ من القناعة بعملي و حظي ، وال أفعل شيئا إال بحسب رغباتي المنسجمة مع الواقع . -

 اهتم بالنشاط البدني و القوة الجسدية و التغذية المناسبة . -

أعمل على توجيه أفكاري لتقديم العون و التعاون مع المحيطين بي ، و تقديم المساعدة  -

 لآلخرين في قضاياهم و مشاريعهم في الحياة .

أحدد في نشاطي اليومي فيما يجب أن أحدد أن أكون محبوبا ، جميل المنظر و الهندام  -

و أكثر من عبارات اإلطراء و المجاملة للناس علَي أن أتحدث برزانة و أتصرف بأدب ، ،

 فال أحاول أن ألوم أحدا أو أخضعه لسيطرتي .

سأحاول أن أعيش لليوم فقط دون أن أسمح ألشياء أستطيع أن أفعلها اليوم أن تتراكم للغد  -

 ( . االندفاع، و علَي أن أتخلص من أمرين ) العجلة و 

                                                           
 .126،126ص  ص،  2111 ، لطفي الشربيني : مرجع سبق ذكره -1 



 الفصل األول  القلق

~ 38 ~ 
 

تتمتع بذهنية تجلب لك الصحة و السعادة " فكر بالسعادة و اصطنعها تجدها بين يديك  لكي -

" ألن الناس يسعدون بقدر ما يستقرون فالسعادة داخلية باطنية أوال ، ثم نتممها بالعالقات 

 الخارجية مع المحيط االجتماعي التعاوني .

رة و الشجاعة و القوة و في كل صباح أدعو اَلَل أن يمنحني مزيدا من الصبر و القد -

                                    . 1الحكمة و العقل

 وظف قلقك لخدمتك : -د -

فخصص من وقتك نصف ساعة في اليوم للتركيز على مشاعر  إذا كنت كثير القلق ،   -  

القلق ، و حاول أن تنسى أسباب القلق خارج هذا الوقت المحدد ، إذ أن ذلك بالتحديد يضيق 

الخناق على القلق و يمنعه من تدمير سائر يومك ، فإذا وجدت أن القلق قد أخذ يتسرب إلى 

مارسة شيء ينسيك القلق و أسبابه ، نفسك في غير هذا النصف ساعة ، فانصرف إلى م

 كالرياضة أو العمل .

حلول لها مهما بدت سخيفة لك ، دون أسباب قلقك في مفكرة خاصة ، و اكتب مسودات      - 

 اختر ما تراه أنسب منها و حاول تطبيقه .

عندما يداهمك قلق أو يوشك أن يداهمك ، فتخيل أسوأ عواقب ما أنت مقدم عليه ،      -

 صل عن العمل بسبب التأخير حتى إذا لم تفصل ، فإن عقوبة التأخير تأتي خفيفة .كالف

المعرفة هي قوة ، إذا أقلقك شيء ما ، فحاول أن تفهمه و تتأكد من وجوده قبل أن يلتهمك     -

 القلق.

شارك أقربائك و أصدقائك و ذويك في قلقك ، فالحمل يخف مهما كان ثقيال إذا توزع      -

              .                     2من الناس  عن كثير

 استغالل القلق كقوة إيجابية : -ه

فنفس كمية األدرينالين هي التي تعتبر القدرة على االبتعاد عن الخطر استغالال إيجابيا للقلق .     

فالقلق البناء هو الذي يحث الفرد على  تمكن العداء من اجتياز العوائق األولى بسرعة كبيرة .

االستعداد لالمتحان أو إلجراء المقابلة الشخصية أو التحدث . و ذلك ، حيث أنه يساعده على 
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كبر قدر ممكن من االحتماالت . كما أنه يرشده إلى التخطيط لما سوف يتم في المستقبل و وضع أ

                               .1عدم المجازفة في غير الضرورة 

 االسترخاء العضلي لتخفيض القلق : -و

ن لعملية االسترخاء شروط أ (1991تريفور و سيمون )يرى  الشروط الضرورية لالسترخاء :  

 كل فرد اتباعها عند ممارستها و هي كاألتي :  يجب على

إلى وقت و ممارسة عند تعلمها  –مثلها في ذلك مثل أي مهارة  -تحتاج عملية االسترخاء  -

، و يمكن لمعظم الناس أن يحققوا مكاسب واضحة و دائمة خالل شهر واحد ، عند القيام 

 بالتمرينات اليومية لمدة ثالثين دقيقة .

و إن أفضل األوقات لممارسة االسترخاء تكون عند الشعور بالمعاناة من الضغوط الشديدة  -

، فعلى الفرد أال يتقيد بوقت معين في كل يوم  ،و لكن ذلك ليس سهال على الدوام

اليومي مناسبا لالسترخاء ،و لكن عليه أن يحاول أن ينوع ذلك حتى يرى إن كان الموعد 

 أم ال ، و ال بد من إعطاء الفرصة و الوقت حتى تظهر فاعلية االسترخاء .

بدء بالجلوس على و يمكن للفرد أن يمارس تمارين االسترخاء باالستلقاء ، و لكن يفضل ال -

مقعد مريح ، ألن وضع الجلوس يوفر مزيدا من التجهيز لوضع الجسم في أثناء اليوم 

 خالل تطور حالة الضغط ، و ال بد من التأكد من عدم التعرض لإلزعاج .

إغماض العينين من  و يتعين الجلوس في غرفة هادئة دافئة مع إطفاء كافة األضواء ،و -

أجل البدء في ممارسة التمرينات ، و هذا سيزيد من التركيز على المشاعر الجسمانية ، و 

في عقله أثناء عملية  ال بد أيضا من ضبط التنفس و تلفظ الشخص بكلمة " هادئ "

 التنفس.

و تتطور مشاعر الهدوء و السكينة  و بعد ذلك تبدأ العضالت تدريجيا في االسترخاء ، -

بصورة طبيعية ، و عندما يستكمل الفرد كافة التمرينات البد من العودة إلى كلمة " هادئ 

" في العقل و بشكل تدريجي ، و من خالل هذه الطريقة سينشأ اتحاد ما بين كلمة " هادئ 

لك فإن إغماض " و المشاعر الخاصة باالسترخاء العضلي العميق في الجسم ، و على ذ

                                        . 2العين و التفكير في كلمة " هادئ " يمكن أن ينتج هذه المشاعر
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أن أسلوب  (1998عفاف حداد و باسم دحادحة )حسب أثر االسترخاء على تخفيض القلق : 

 توصلوا إلى أنه :حيث العضلي من أكثر األساليب فعالية في خفض مستوى القلق   االسترخاء 

اقترح علماء النفس لعالج القلق مجموعة كبيرة من أساليب التدخل العالجي للوصول باألفراد    

و من هذه  الذين يعانون من القلق إلى التكيف من خالل تعليمهم استراتيجيات التعامل مع القلق ،

" أسلوب االسترخاء العضلي " و الذي يعد من أكثر األساليب فعالية في خفض مستوى األساليب   

 القلق .

طور هذا األسلوب من قبل " إدموند جاكبسون " الذي درب األفراد على االسترخاء من و قد    

                                                       .   1و مشاعر االسترخاء تركيز انتباههم ، و على التمييز بين مشاعر التوترخالل مساعدتهم على 

( أنه في العقدين األخيرين قد ازداد االهتمام باألبحاث النفسية التي  5881و ترى مايسة شكري ) 

مثل االسترخاء العضلي ، لما تتضمنه هذه التدريبات من تناولت برامج التدريبات الجسمية 

فيزيولوجية عصبية شاملة ، تؤثر إيجابيا على الصحة النفسية و الجسمية للفرد ،و في  عمليات

مجال علم النفس  اإلكلينيكي تسهم هذه البرامج في عالج كثير من المشكالت النفسية مثل القلق و 

                                           . 2 العدوانية و االكتئاب و المعاناة من الضغوط النفسية الشديدة

مما سبق ذكره من استراتيجيات يرى الباحث أنها كلها تعتبر أساليب يمارسها الشخص بنفسه     

حيث إذا تمكن الفرد من المعرفة الجيدة  دون تدخل خارجي أو ضغط من أحد حتى لو كان طبيبه ،

لممارسة هذه االستراتيجيات يصبح مالكا سالحا للدفاع السريع يساعده على مواجهة القلق في أي 

وقت ، و ال يظل مستمر في طلب المساعدة في كل مناسبة ، و من األفضل أن يكون الفرد إيجابيا 

 جة من غيره .في مواجهة القلق بنفسه و ليس سلبيا بطلب المعال
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 : خالصة       

و يعتبر خبرة انفعالية غير  يعد القلق من المصطلحات الشائعة في مجال علم النفس عموما ،     

 سارة ، يشعر بها الفرد عندما يتعرض لمثير يهدد ذاته ، أو موقف صراعي .

، إال أن وجوده  و باعتبار القلق خبرة غير سارة يمكن أن تؤدي إلى تصدع شخصية الفرد    

، ألنه يكون  للفرد خاصة في مواقف معينة للتكامل النفسيأمرا عاديا و مطلوبا  يعدبدرجة معتدلة 

بمثابة منذر للفرد من خطر أو شر على وشك الحدوث ، و بالتالي يأخذ هذا الفرد الحيطة و الحذر 

عن حدودها و بالتالي ارتفاع من هذا الخطر قبل وقوعه ، أما زيادة نسبة التوتر و الضغط النفسي 

يؤدي كل ذلك إلى عدم استقرار الفرد مما يسبب له اضطرابا في سلوكه ، و عادة ما مستوى القلق 

يصاحب هذا االضطراب مجموعة من االعراض منها ما يكون نفسي كالعصبية ، القلق العام على 

.إلخ ، أو أعراض جسمية الصحة ، عدم االستقرار ، الخوف و ضعف التركيز و شرود الذهن....

مثل التعب ، العرق ، السرعة في نبضات القلب و توتر العضالت.....إلخ ، إال أنه من خالل 

العرض السابق الستراتيجيات التعامل مع القلق يمكن للفرد بها تخطي كل المشاكل التي تعيقه و 

و  سبيل تقدمه و نجاحه ،تسبب له كآبة و يعجز أمامها عن مباشرة أعماله و تقف حاجزا قويا في 

 كذلك يستطيع الشخص صاحب االرادة أن يتخلص منها بكل يسر و سهولة .  
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 تمهيــــــد:

رد ، و هي من أبرز المفاهيم  ـدا من أبعاد الشخصية لدى الفـبعر فاعلية الذات ـتعتب    

درته على ـة الفرد بقــبأنها ثق(  1997) باندورا ، ها ـث عرفـها باندورا ، حيـالتي قدم

ح ـة و االجتماعية الضرورية لألداء الناجـة و السلوكيـه المعرفيـذ مهاراتـم و تنفيـتنظي

ه على تنظيم و تنفيذ المخططات العملية ـرد حول قدرتــدات الفـة ما ، أو معتقـفي مهم

راد .ـدف المـاز الهـالمطلوبة إلنج  

اح ـد المفتـة تعـاعلية الذاتيـول الفـة حـدات الشخصيـذه المعتقـاندورا أن هـرى بـو ي    

د بشكل أساسي على ـرد ألن السلوك اإلنساني يعتمـوى المحركة لسلوك الفـالرئيسي للق

ما يعتقده الفرد عن فاعليته و توقعاته عن مهاراته السلوكية المطلوبة للتفاعـل الناجـح 

 و الكفؤ مع أحداث الحياة 1.

وك ـم )أي فاعلية الذات( كأفضل متنبأ بأداء و سلـو نظرا العتبار هذا المتغير المه    

سنخصص له هذا الفصل بالشرح و التفصيل ، و ذلك من خالل إعطاء مفهوم  الفرد ،

شامل له ، و تبيين مصادر اكتسابه ، و عناصر أخرى سنوردها في هذا الفصل حتى 

ذات .ـاعلية الـد لفـم الجيـم اإللمام و الفهـيت  

 :   Self-Efficacyتعريف فاعلية الذات   –1

ادرة ـام الصـوعة األحكـها مجمـعلى أن(  1977،  ) باندوراها ـث يعرفـحي    

ات ـام بسلوكيـه على القيـول قدرتـه حـر عن معتقداتــرد ، و التي تعبــعن الف

دي ـدة ، و تحـة و المعقـف الصعبــل مع المواقـه في التعامـة ، و مرونتـمعين

 الصعاب ، و مـدى مثابرتـه إلنجـاز المهام المكلـف بها 2 .
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 . 189، ص  1111العدد الرابع ،  – 16المجلد  –دراسة تطورية ، مجلة جامعة دمشق  –األردن  –في محافظة إربد 
2 - Albert  Bandura  : Self-efficacy toward A unifying theory of behavioral change , psychological 
review , 84-2 , pp 191-215 , 1977 , p 192 . 
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أن فاعلية الذات هي ثقة الفرد (  131،  1111دل ، ـادل العــ) عرى ـو ي      

ر ـــرة غيـب الكثيـف ذات المطالـدة أو المواقـف الجديـدراته خالل المواقـفي ق

اءة ـز على الكفـوة الشخصية مع التركيـرد في قــادات الفـالمألوفة أو هي اعتق

 في تفسيـر السلـوك دون المصادر أو األسباب األخـرى للتفاؤل 1.

ـات ــدى موجهــذات إحــة الـاعليـر فــــفاعتب(  1117زروع ، ــ) الما ـأم     

ل ـذاته ، و يمثـن بقدرته يكون أكثر نشاطا و تقديرا لـرد الذي يؤمـوك فالفـالسل

ذلك مرآة معرفية للفرد ، و تشعره بقدرته على التحكم في البيئة ، حيث تعكس 

الل ـة من خـم في معطيات البيئـه على التحكـه و قدرتـرد عن ذاتـدات الفـمعتق

األفعال و الوسائل التكيفية التي يقوم بها ، و الثقة بالنفس في مواجهة ضغـوط 

 الحياة 2.

ول ـاس حـدات النـاعلية الذاتية بأنها معتقـالف(  1994) باندورا ، رف ـو ع    

ر ـداث تؤثـم في أحـمعينة من األداء ، الذي يتحكام بمستويات ـقدراتهم على القي

ن ـرات التمكـن خبـدات مـأ هذه المعتقـن أن تنشــم . و يمكـاتهـرى حيـعلى مج

الل مالحظة ـاح المسبق ، و الخبرات البديلة من خـاز و النجـالناتجة عن اإلنج

اذج ـبالنم ال مشابهة ، فاالقتداءـرين المماثلين له في أعمـاح اآلخـص لنجـالشخ

م الشخص على نفسه من خاللها ، كما أن اإلقناع ـاالجتماعية يوفر معايير يحك

يعزز اإلحساس بالفاعلية الذاتية ، إذ يتم إقناع األفراد بأنهم يمتلكون االجتماعي 

د و ــة الجهـدفعهم لمضاعفـا يـوبة ، ممـة المطلـذ األنشطـاح لتنفيـات النجـمقوم

اح و ـرص النجـف المالئمة التي تهيء فـة المواقـتهيئذلك المواظبة ، و يتطلب 

م العاطفية و ـالتهـا على حـاس جزئيـد النـل . كما يعتمـاالت الفشـادى احتمـتتف

ذاتية ـاعلية الـم الفـجابي يدعـزاج اإليـدراتهم ، فالمـم على قـالجسمية في الحك

                                                           
 .73 –71، ص ص   1119،  مرجع سبق ذكرهغالب بن محمد علي المشيخي :  - 1 

 جولتان حسن حجازي : فاعلية الذات و عالقتها بالتوافق المهني و جودة األداء لدى معلمات غرف المصادر في المدارس - 2 

 . 411، ص  1113،  433 – 419، ص  4، عدد  9الحكومية في الضفة الغربية ، المجلة األردنية في العلوم التربوية ، مجلد 
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المدركة ، بينما المزاج اليائس يضعفها ، و االستثارة العاطفية تضعف األداء ، 

 و تقلل من توقعات النجاح 1.       

 االجتماعي:المالمح األساسية لنظرية باندورا للتعلم المعرفي   - 1

ل ـعلى التفاعة لباندورا ـم على المالحظـاعي القائـم االجتمـة التعلـد نظريـتؤك –أ 

البيئية.و التأثيرات  المعرفة،و  للسلوك،الحتمي المتبادل و المستمر   

ة ـالشخصية و البيئيوك اإلنساني و محدداته ـد هذه النظرية على أن السلـتؤك –ب 

و ال يمكن إعطاء أي من  المتفاعلة،تشكل نظاما متشابكا من التأثيرات المتبادلة و 

اآلخرين.على حساب المحددين ة مكانة متميزة ـة أيـهذه المحددات الرئيسية الثالث  

ال تكون محكومة بالتعزيزات السلوك اإلنساني  يرى باندورا أن معظم أنماط –ج 

سيكيين ) واطسون ، سكينر ، السلوكيون الكالة الخارجية التي يؤكد عليها ـالفوري

( ، إنما هناك خبراتهم السابقة حيث تتحدد توقعات الناس في ضوء هذه  ثورندايك

رى ـر على قيمهم ، و أن أنماطا أخـة من السلوك تؤثـا معينـرة ، و أن أنماطـالخب

إيجابية . تحدث نتائج غير مرغوبة كما قد يكون تقدير الناس لبعض األنماط أكثر 

اره المتوقعة المبنية ـكبير بآثد إلى حد دـو يتحـا على هذا النحـم فإن سلوكنـو من ث

وك ـدة من السلـاط الجديـأن األنماندورا ـد بـرد الماضية . و يعتقـرات الفـعلى خب

حيث تكتسب العديد من أنماط يمكن أن تكسب حتى في غياب التعزيز الخارجي ، 

و كذا المترتبة عليها ، ج ـنتائالرين و ـات اآلخـالل مالحظة سلوكيـوك من خـالسل

باندورا و ؤكد عليه ـ، و هذا ما يرات البيئية ـرات و المثيـأنماط تفاعلهم مع المتغي

ر و لعل هذه ـأكثر من التعزيز المباشوذج ـداء بالنمـم بالمالحظة أو االقتـهو التعل

للتعلم االجتماعي القائم على المالحظة.الخاصية تشكل أهم مالمح نظرية باندورا   

م االجتماعي و التي أشار إليها ـز نظرية التعلـتمية التي ـمن المحددات الهام و -د 

ها اإلنسان عن ـرد بـة ينفـذات ، و هي خاصيـالط ـم أو ضبـة تنظيـاندورا خاصيـب

                                                           
1 - Albert Bandura : Self-efficacy in ramachaudran (ed) , Encyclopedia of human behavior , Vol 4 , pp 
71-81 , New york , 1994 , p 71 . 



 الفصل الثاني   فاعلية الذات

~ 46 ~ 
 

اج ـسا معرفية و إنتـق أسـار أو خلـالموقفية و ابتكطريق ترتيب المتغيرات البيئية 

لذلك فإن قاقها من هذه المتغيرات البيئية الموقفية . يمكن اشتاآلثار المرغوبة التي 

رق و ـبالطدنا ـزي الذي يمـر الرمـة بالتفكيـون مشغولـطاقتنا أو قدراتنا العملية تك

الوسائل و األساليب و االستراتيجيات التي تمكننا من التعامـل المستمر و الناجـح 

 مع البيئـة 1.

على أن معتقدات الفرد عن فعاليته الذاتية تظهر من خالل  حيث أكد باندورا    

اإلدراك المعرفي للقدرات الشخصية ، و الخبرات المتعددة سواء المباشرة أو غير 

المباشرة . كما تعكس هذه المعتقدات قدرة الفرد على أن يتحكم في معطيات البيئة 

من خالل األفعال ، و الوسائل التكيفية التي يقوم بها ، و الثقة بالنفس في مواجهة 

 ضغوط الحياة 2.   

و يطرح ألبرت باندورا في نظريته المعرفية االجتماعية نظاما ثالثيا متشابكا  -  

من التأثيرات المتبادلة من المحددات الشخصية )المعرفية و االنفعالية و 

و البيئة ، و السلوك ، و ال تكون هناك ميزة لجانب على حساب  البيولوجية( ،

جانب آخر ، و هذا النظام يسميه باندورا بالحتمية المتبادلة ، كما هو مبين في 

 الشكل التالي :

السلوك                                          

 

 

     مل الشخصيةالعوا                                       البيئة       

( يوضح مبدأ الحتمية المتبادلة . 11 رقم )الشكل   

                                                           
 –الرافعي : نظرية باندورا للتعلم االجتماعي المعرفي بالمالحظة ، برنامج الدكتوراه في علم النفس ، جامعة أم القرى يحيى  -1 

 . 5- 4المملكة العربية السعودية ، ص ص
2 - Albert Bandura: self-efficacy Mechanism in human agency , American psychologist, vol 37, N2 , 
1982 , P 122 . 
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النظرة للوظيفة اإلنسانية و على وفق الدور المركزي  و فيها يوسع باندورا   

للعمليات المعرفية و عمليات تنظيم الذات و انعكاس الذات ، في تكيف و تغير االنسان  

من النظرة له ككائن الذي ينظر له كتنظيم للذات باعتباره فعال و مرتب للذات بدال 

السلوك أو النزعات الداخلية تصدر عنه ردود الفعل تجاه القوة البيئية التي تشكل 

المحفزة لردود الفعل تلك ، إن مفهوم الحتمية المتبادلة يتشكل من العوامل الشخصية  

)معرفية ، و عاطفية ، و أحداث بيولوجية( ، و السلوك ، و المؤثرات البيئية ، و 

 طبيعة المحددات التبادلية للوظيفة ، التي تتفاعل و تنتج التبادلية الثالثية 1.

فإنه في الحتمية المتبادلة السلوك اإلنساني هو وظيفة المحددات باندورا و حسب     

السابقة المتعلمة و الالحقة المحددة ، و كل مجموعة محددات تحتوي على متغيرات 

هي في طبيعتها معرفية إلى حد كبير ، و إن لم تكن كذلك بصورة مطلقة . و هذه 

ن خالل مالحظة اإلنسان لنتائج سلوكه هو أو من األشكال من أشكال المعرفة تحدث م

مالحظته لسلوك اآلخرين . و هكذا فإن مصدرين رئيسيين للتعلم هما نتائج 

 االستجابات ) التعلم بالعمل ( ، و العمليات اإلبدالية النموذجية ) التعلم بالمالحظة ( . 

اإلنسانية . و هي  و عمليات المعرفة تلعب دورا مركزيا في نظرية باندورا الوظيفية

تعتبر نظما تمثيلية رمزية ، عادة ما تتخذ شكل األفكار و الصور الذهنية . و عمليات 

المعرفة تتحكم في سلوك الفرد و البيئة ، و في نفس الوقت ذاته محكومة لذلك بسلوك 

 الفرد و البيئة 2.

المستخدمة في النظرية :المفاهيم و المصطلحات  -3  

يقصد بالتعلم االجتماعي عند باندورا اكتساب الفرد : االجتماعي التعلم  – أ  

أو أنماط سلوكية جديدة من خالل موقف أو إطار أو تعلمه الستجابات 

 اجتماعي .

                                                           
فاضل محسن يوسف الميالي و عباس نوح سليمان الموسوي : قياس مستوى فاعلية الذات التربوية لدى الكادر التدريسي في  - 1 

 . 18 – 17، ص ص  1111الجامعة ، دراسة جامعة الكوفة ، 

، سلسلة كتب شهرية يصدرها  1ج –دراسة مقارنة  –ترجمة علي حسين حجاج و مراجعة عطية محمود هنا : نظريات التعليم  - 2 

 . 133، ص  1986المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ، 
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هو تعلم االستجابات أو األنماط التعلم بالمالحظة أو النمذجة :   - ب  

مالحظة سلوك اآلخرين أو من خالل مالحظة السلوكية الجديدة عن طريق 

التعلم القائم على االقتداء بالنموذج .النماذج و يسمى في هذه الحالة   

هي قدرة الفرد على التنظيم أو الضبط التنظيم أو الضبط الذاتي :  – ج  

 ، و بمعنى الذاتي لسلوكه في عالقته بالمتغيرات البيئية المستدخلة في الموقف

آخر تكييف سلوكه و بنائه المعرفي و عملياته المعرفية و المتغيرات البيئية 

 بصورة متبادلة و متفاعلة .

عند باندورا شكل التمثيل تأخذ العمليات المعرفية العمليات المعرفية :  – د  

و االحتفاظ التي الرمزي لألفكار و الصور الذهنية و عمليات االنتباه القصدي 

كم في سلوك الفرد في تفاعله مع البيئة كما تكون محكومة بهما أيضا .تتح  

عند باندورا التفاعل الحتمي يقصد بالحتمية التبادلية الحتمية التبادلية :  – ه  

المتبادل ذو االتجاهين بين الفرد و البيئة كسببين معتمدين على بعضهما 

 البعض و متفاعلين و منتجين للسلوك 1 .

فاعلية الذات : مصادر - 4   

تشتق منها فاعلية الذات ، وضع باندورا أربعة مصادر أساسية للمعلومات    

من خاللها و هي :كما يمكن أن تكتسب أو تقوى أو تضعف   

 Performance Accomplishment اإلنجازات األدائية – أ:  

على الخبرات  يعتمدهذا المصدر  أن ( 1991غيست و ميتشل ،  يرى )    

فالنجاح عادة يرفع توقعات الفاعلية ، بينما اإلخفاق التي يعيشها الفرد ، 

القوية خبرة في التغلب على و يتطلب اإلحساس بالفاعلية  المتكرر يخفضها

و المثابرة المستمرة المتواصلة . العقبات من خالل بذل الجهد  

بالقدرة لعمل سلوك مرغوب ، كما أن و تركز الفاعلية الذاتية على اإليمان     

إلى القدرة المدركة لتحقيق السلوك .القدرة الفعلية و نتيجة العمل ثانويتان   

                                                           
 . 6 - 5يحيى الرافعي : مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 1 
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سلوك و و يعتقد الشخص ذو الفاعلية الذاتية العالية أنه قادر على إنجاز     

كما أن لديه الرغبة في متابعة النشاط بالرغم من الصعوبات التي تواجهه ، 

بعدم الفاعلية نتيجة الفشل يعيق استعداد الشخص لمواجهة الصعاب . االعتقاد 

و  ك الشخص لكفاءته في أداء السلوك ،كما تتطور اعتقادات الفاعلية من إدرا

لة من فشل في توقعات أداء الشخص ، و تخلق بعض الغير فعاتنتج المعتقدات 

محددة يستطيع أن يطور الناس منها إحساس تجارب الفاعلية الذاتية أوضاع 

 أكثر عمومية لفاعلية الذات 1 . 

فيرى أن هذا المصدر هو األكثر تأثيرا في فاعلية (  1977) باندورا ، أما  

الذات لدى الفرد ألنه يعتمد أساسا على الخبرات التي يمتلكها الشخص ، 

تكرر يخفضها ، و فالنجاح عادة يرفع توقعات الفاعلية بينما اإلخفاق الم

المظاهر السلبية للفاعلية مرتبطة باإلخفاق ، و تأثير اإلخفاق على الفاعلية 

الشخصية يعتمد جزئيا على الوقت و الشكل الكلي للخبرات في حالة اإلخفاق ، 

و تعزيز فاعلية الذات يقود إلى التعميم في المواقف األخرى و خاصة في أداء 

ل العجز و الالفاعلية الشخصية ، و اإلنجازات الذين يشكون في ذاتهم من خال

األدائية يمكن نقلها بعدة طرق من خالل النمذجة المشتركة حيث تعلم على 

    تعزيز اإلحساس بالفاعلية الذاتية لدى الفرد 2. 

 Vicarious Experionce   :الخبرات البديلة – ب 

أن تقدير فاعلية الذات  باندورايرى  ( 1991) غيست و ميتشل ، حسب     

و التي يقصد بها اكتساب الخبرة من رؤية اآلخرين يتأثر بالخبرات البديلة 

رؤية بنجاح ) النماذج االجتماعية ( حيث تزيد المشابهين و هم يؤدون األنشطة 

و ترفع للمشابهين له و هم يؤدون األنشطة بنجاح من جهده المتواصل الفرد 

توقعات معتقداته ألنه يمتلك نفس اإلمكانات الالزمة للنجاح و يستطيع أن يولد 

                                                           
جامعة المنصورة ،  –كمال أحمد اإلمام النشاوي : فعالية الذات و عالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية  -1 

 . 474، ص  1116مؤتمر التعليم النوعي و دوره في التنمية البشرية في عصر العولمة ، مصر ، 
2 - Albert  Bandura  : Self-efficacy toward A unifying theory of behavioral change , psychological 
review , 84-2 , pp 191-215 , 1977 , p 195 . 
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 ، و لنفس السببمشاهدة للنماذج من المشاهدة و التي تحسن أداؤه بالتعلم من ال

تخفض معتقدات يفشلون في أدائهم على الرغم من الجهد المرتفع رؤية آخرين 

.  المشاهدين عن فاعليتهم و يقوض جهودهم  

سواء أدركت و تسبق التجارب االجتماعية الفاعلية الذاتية و تؤثر عليها     

ن أو مو يتأثر توقع الفاعلية بالتعلم من التجارب فاعلية ذاتية عالية أو منخفضة 

خالل العرض أو الوصف التحليلي للسلوك الوضعي الذي يولد المعرفة و 

 االهتمام بإعادة النشاط 1.   

   Verbal Persuasion اإلقناع اللفظي: –ج    

يشير هذا المصدر إلى عمليات التشجيع و  ( 115، 1997باندورا ، )حسب       

) فاألخرون في بيئة التعلم  أو ما يسمى باإلقناع االجتماعي ،التدعيم من اآلخرين ، 

يمكنهم إقناع المتعلم لفظيا بقدرته على  المعلمون ، الزمالء ، أو األقران أو الوالدان (

صورة الحديث النجاح في مهام خاصة ، و قد يكون اإلقناع اللفظي داخليا حيث يأخذ 

 اإليجابي مع الذات .

يرى أن تأثير هذا المصدر محدود ، و مع ذلك فإن (  444،  1995) جابر ، أما  

فاعلية الذات و خفضها ، و في ظل الظروف السليمة يمكن من رفع اإلقناع اللفظي 

ي التو التحذيرات ألك ينبغي أن يؤمن الشخص القائم باإلقناع ، فالنصائح لكي يتحقق ذ

عن تلك التي تصدر عن تصدر عن شخص موثوق به لها تأثير أكبر في فاعلية الذات 

 شخص غير موثوق به 2 .

تعتمد على مواهـب المعلم  أن تهيئة البيئة المالئمة للتعلمباندورا كمـا يـرى أيضـا     

و فاعليته الذاتية ، فالذي يملك اإلحساس بالفاعلية الذاتية المرتفعة ، يعمل على 

                                                           
 . 375 – 374، ص ص  1116حمد اإلمام النشاوي : مرجع سبق ذكره ، كمال أ -1 

هيام صابر صادق شاهين : فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق و تحسين التحصيل الدراسي لدى عينة من التالميذ ذوي  -2 

 . 156، ص  1111، العدد الرابع ،  18صعوبات التعلم ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 
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مساعـدة الطـالب متـدني التحصيـل و ينـمي دافعيتهـم و ثقتهـم بأنفسهـم و يمـدح 

 إنجازاتهـم 1.

   Psychological – Physiological state :الحالة الفسيولوجية و االنفعالية  -د   

ل ـة لتعديـريقة الرابعـالطأن دورا ـبان رى ـي ( Resnick ( 183 ; 2008 ; بـحس    

تي يصدرها دة الـردود األفعال الشديل ـتقليل في ــاعلية تتمثـذاتية عن الفـال داتـالمعتق

ألحوالهم ة ـيم السلبـة و تفسيراتهـميولهم االنفعالية السلبيل ـال عن تعديـاألشخاص فض

و  اليـل االنفعـورة رد الفعـدد أن خطـه في هذا الصـدر اإلشارة إليـو مما تجة ، ـالبدني

اص ـتفسيره ، فاألشخوالحاسم إنما كيفية إدراك رد الفعل هذا البدني ليست هي العامل 

م على أنها ـتهر انفعاالـابلية لتفسيـر قـاعلية هم أكثـرتفعا بالفـماسا ـن يمتلكون إحسـالذي

ون م يفسرـن أن األشخاص الذين يشكون في قدراتهـو ميسر لألداء في حيعامل منظم 

 ق لألداء .ـها عوائـاالت على أنـاالنفعذه ـل هـمث

فاعلية الذات ، و يالحظ إلى القلق بوصفه أحد العوامل المؤثرة في  باندورا و يشير    

اعلية ـة الفـض درجـا ما تخفـالبـغال ـوة االنفعـا أن قـة ، كمـما عكسيــة بينهــأن العالق

اء ـأذي أثنـالتوط أو ـسقـن الـاف مــر يخــكبيـص الـشخـال الـمثـل الـذاتية ، على سبيـال

 مشيـه ، إن االستثارة االنفعالية العالية التي تصاحب الخوف يمكن أن تحد من أدائه 2.

ذات :ـاعلية الـادر فـح مصـالي يوضـل التـو الشك  

                                                           
سامي عيسى حسونة : الكفاءة الذاتية في تدريس العلوم لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا قبل الخدمة ، مجلة جامعة األقصى   - 1 

 . 114، ص  1119،  149 – 111) سلسلة العلوم اإلنسانية ( المجلد الثالث عشر ، العدد الثاني ، ص 

 . 156، ص  1111هيام صابر صادق شاهين : مرجع سبق ذكره ،  -2 



 الفصل الثاني   فاعلية الذات

~ 52 ~ 
 

 

 

 

عند باندورامصادر فاعلية الذات   

مصادر فاعلية الذات       

 

اإلنجازات األدائية           

 األداء               اعلية الذاتأحكام ف                               الخبرات البديلة       

                                   اإلقناع اللفظي          

  الحالة الفسيولوجية       

  

 الشكل رقم ) 13 ( يوضح مصادر فاعلية الذات 1 .

الل ـون من خـذاتية تتكـة الـاعليـات الفـوقعـادر تـول أن مصــن القـق يمكـما سبـم     

لى ل مشكلة ما أو التغلب عـالخبرات المباشرة التي يكتسبها الشخص مثل نجاحه في ح

موقف و إدراكه للعالقة بين الجهود التي بذلها و النتائج التي توصل إليها ، و الخبرات 

رف اآلخرين خاصة الموثوق بهم ـالغير مباشرة مثل التعلم بالمالحظة و االقناع من ط

  ذاتية .ـر على الفاعلية الـرات االنفعالية لها أثـك الخبـو كذل

  Dimensions of self- Efficacy :فاعلية الذاتأبعاد  – 5

تتغير فاعلية الذات تبعا لها و هذه ثالثة أبعاد (  1997،  1977، ) باندورا حدد 

 األبعاد هي:

 

                                                           
 . 51، ص  1111نيفين عبد الرحمان المصري : مرجع سبق ذكره ،  -1 
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                                                                                                                Magnitudeقدر الفاعلية :  – أ

 أن قدر الفاعلية يختلف تبعا لطبيعة أو صعوبة  ( Bandura ; 1977 ; 194 )يرى 

ت اق مستوى الصعوبة ، و االختالفـعندما تكون المهام مرتبة وفالموقف ، و يتضح 

الل ـر باندورا من خـد كما يشيـدد هذا البعـ، و يتحاعلية ـات الفـراد في توقعـبين األف

ل ـون المهام مرتبة من السهـدر بوضوح عندما تكـو يظهر هذا القصعوبة الموقف ، 

                          ة" .ـوبة المهمـوى صعـق على هذا البعد " مستـلذلك يطل للصعب ،

في هذا الصدد أن طبيعة التحديات التي تواجه  ( Bandura ; 1997 ; 195 )و يؤكد 

ذل ـان ، بـوى االتقـل : مستـل مثـم عليها بمختلف الوسائـن الحكـيمكالفعالية الشخصية 

تي وب فمن خالل التنظيم الذاـد ، التنظيم الذاتي المطلـ، التهديالجهد ، الدقة ، اإلنتاجية 

ن ـكة و لـز عمال معينا عن طريق الصدفـن أن ينجـفردا ما يمكد أن ـلم تعفإن القضية 

لف مختالل مواجهة ـز بنفسه و بطريقة منظمة من خـهي أن فردا ما لديه الفاعلية لينج

 . دول عن األداءـاالت العـح

                                                           Generalityالعمومية :  –ب 

ذات من ـال فاعلية الـإلى انتقد ـهذا البع رـيشي ( Bandura ; 1977 ; 194 )ب ـحس

ه ـفي أداء مهام مقارنة بنجاحاح ـه النجـفرد يمكنـف مشابهة ، فالـف ما إلى مواقـموق

                                                            .ام مشابهة ـال و مهـفي أداء أعم

الل ـدد من خـومية تتحـأن العم ( Bandura ; 1997 ; 43 )ر ـيذكدد ـو في هذا الص

ل المجاالت المحددة ، و أنها تختلف باختالف عدد ـفي مقابمجاالت األنشطة المتسعة 

و أر بها عن اإلمكانيات ـرق التي نعبـة و الطـه األنشطـة تشابـل : درجـاد مثـمن األبع

ة ـيرات الوصفـالل التفسيــدانية و من خــالوج رفية ، وــوكية ، و المعــدرات السلـالق

 .1ه ـوك الموجـص المتعلقة بالسلـص الشخـ، و خصائف ـللمواق
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 Strengthالقوة :  – ج

دى ـرد و مـرة الفـوء خبــفي ضدد ـتتحوة ـإلى أن الق(  1986) باندورا ، ر ـيشي    

الية التي ـدرة العـالكبيرة و القر عن المثابرة ـور بالفاعلية يعبـمالئمتها و كما أن الشع

 تساعـد الفـرد أو الطالـب في اختيار األنشطة التي سوف تـؤدى بنجاح 1.

و يشير أيضا هذا البعد إلى عمق اإلحساس بالفاعلية الذاتية ، بمعنى قدرة أو شدَة     

.    أو األنشطة موضوع القياس أو عمق اعتقاد أو إدراك الفرد أن بإمكانه أداء المهام 

 و يتدرج بعد القوة أو الشدَة على متصل ما بين قوي جدا إلى ضعيف جدا 2.

 

 أبعاد فاعلية الذات عند باندورا

أبعاد فاعلية الذات            

 

الفعالية                 

األداء                              العمومية                 

القوة                  

 

 الشكل رقم ) 14 ( يوضح أبعاد فاعلية الذات 3 .

 

 

                                                           
عالقة فاعلية الذات و الفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى طالبات كلية عجلون الجامعية ، مجلة  رفقة خليف سالم : - 1 

 . 139، ص  1118البحوث التربوية و النفسية ، العدد الثالث و العشرون ، 

علم النفس  ، في سلسلة 1نظريات( ، جفتحي الزيات : البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية و محدداتها )مداخل و نماذج و  - 2 

 . 511، ص  1111لجامعات ، القاهرة ، المعرفي ، دار النشر ل

 .49، ص  1111مرجع سبق ذكره ،  : نيفين عبد الرحمان المصري -3 
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التحليل التطوري لفاعلية الذات : – 6  

أن الفترات المختلفة للحياة تقدم أنماطا للكفاءة المطلوبة (  1997) باندورا ، يرى    

التي الة ـريقة الفعـري في الطـل جوهـراد بشكـح ، و يختلف األفـمن أجل األداء الناج

مؤثرا خالل دورة ل المعتقدات حول فاعلية الذات مصدرا ـحياتهم و تشكيديرون بها 

ر فيها :ـالتي تؤثرد ، و فيما يلي عرض ألهم التطورات ـحياة الف  

بالسيادة الشخصية :نشأة الشعور  – أ  

ذات ـالإن ـالي فــذات ، و بالتـوم الــور بمفهــدون أي شعــر بــل الصغيــد الطفـيول   

بواسطة البيئة ، و ينتقل الشعور ؤسس بطريقة اجتماعية من خالل الخبرات المنقولة ـت

اب وقوع ـبين األحداث ، إلى فهم أسببالسيادة الشخصية من إدراك العالقات العرضية 

ها ، و هذا ـاج األحداث ، و المساهمة فيـإنتدرة على ـاألحداث ، و أخيرا إلى إدراك الق

ل للغة ـاب الطفـاهم كل من اكتسـما يسـذات ، كـاعلية الـور بفــإلى الشعؤدي ـدوره يـب

ادة ـور بالسيــأة الشعـة في نشـة مستقلـل كشخصيـرة للطفــة األسـلـ، و معامالم ــو الك

. ة ـالشخصي  

:المصادر العائلية لفاعلية الذات  – ب  

م ـؤدوا بأنفسهــون أن يـال ال يستطيعــاألطف(  1111، ارة الدوسري ـ) سب ـحس    

ون مهمة ـتكم الشخصي ـدرب على التحكـرة ، فإن الخبرات الناجحة في التـاء كثيـأشي

رفة ـال على المعـار األطفــصغل ـلكي يحصـرة ، فــة المبكـاءة االجتماعيــة الكفـلتنمي

رون ـورون و يختبـم يطـاألداء فإنهاالت ــع مجــوسيـم على تـة بقدراتهـة المتعلقـالذاتي

ي ـدة التـديـف العــواقـم و إدارة المــفهـة لـاعيـم االجتمــاءتهـو كفة ـديـم الجســدراتهـق

رصا ـدان فـوك أطفالهما و الذين يجـميا ، إن الوالدين الذين يستجيبان لسليواجهونها يو

و يشجعان  ل االستكشافـة من أجـة الحركـال بحريــة و يسمحان لألطفـالفعالال ـلألفع

ذات ـاعلية الـر فـل تطويـتسهيالن على ـدة يعمـاألنشطة الجدياألطفال على أن يجربوا 

از المهام و ـحيث يرتبط نمو فاعلية الذات لدى األطفال بالقدرة على إنجلدى أطفالها ، 

ة .ـرات الهادفـالتأثيإدراك   
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اتساع فاعلية الذات من خالل تأثيرات جماعة الرفاق : – ج  

زيادة معرفته أن الطفل يستطيع من خالل عالقته بأقرانه (  1997) باندورا ، يرى    

ر ، كما ـب التفكيـنماذج للسلوك الفعال و أساليالذاتية عن قدراتهم ، حيث يقدم األقران 

في عملية انتقاء األقران إلى اختيار األفراد الذين يشاركونهم االهتمامات يميل األطفال 

اعلين ـفر ــم غيــم على أنهـرون إلى أنفسهـن ينظـال الذيــة ، و األطفـشتركالمم ـو القي

متدنيا لتقدير الذات .اجتماعيا يدركون فاعلية منخفضة بين أقرانهم و يملكون شعورا   

المدرسة كقوة لغرس فاعلية الذات : – د  

ب و ـلتهذياسي ـع األسـة الوضـف المدرسـل وظائـتمث(  1997) باندورا ، ب ـحس    

م ال كفاءاتهـه األطفـر المكان الذي ينمي فيـث تعتبـرد ، حيـللفاءة المعرفية ـة الكفـتقوي

الت التي تواجههم ـل المشكـعلى حة لمساعدتهم ـاب المهارات الالزمـو اكتسالمعرفية 

مستقبال ، و هذا يجعلهـم يتكيفـون مع مجتمعهـم بفـاعلية ، و هذا يحـدث نتيجـة تطـور 

 الكفـاءة العقلية للطفـل 1 . 

ذاتية من ـالاعليته ـه لفـدأ إدراكـرد يبــأن الف(  1113) رامي اليوسف ، رى ـكما ي    

ه ـر سنوات حياتـد عبـو تمترة ـدأ في مرحلة الطفولة المبكـل مبكرة من حياته تبـمراح

و المعلمين و ال استحسان اآلخرين ال سيما الوالدين ـينه ـرد بأنـما أدرك الفـها ، فكلـكل

دار ، في ـاية و االقتر بالقيمة و الكفـه االجتماعي الناجح معهم كلما شعـران لسلوكـاألق

ر ـيدفعه في كثيرين ـل االجتماعي الناجح مع اآلخـحين أن افتقار الفرد لمهارات التفاع

ز ، و بالتالي ـدم التقبل و العجـو عزلة من الحاالت لالنسحاب و الشعور بالوحدة و الع

ر الذي ينعكس سلبا ـوط نفسية األمـأي ضغت وطأة ـرد فينهار تحـة الفـف مقاومـتضع

 على مستـوى اإلنجـاز و النجـاح لديـه 2 .

                                                           
 . 61- 61، ص ص  1111مرجع سبق ذكره ،  : نيفين عبد الرحمان المصري -1 

المهارات االجتماعية و عالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة و التحصيل الدراسي العام لدى عينة من طلبة  رامي محمود اليوسف : -2 

المرحلة المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 

 . 319، ص  1113، العدد األول ،  التربوية و النفسية ، المجلد الحادي و العشرون
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:التمييز بين توقعات فاعلية الذات و توقعات النتائج  – 7  

ها يمكن تفسيرفإن تحقيق التغيرات السيكولوجية وفقا للنظرية المعرفية االجتماعية     

ذا ر هـو يشي الشخصية.راد للفعالية ـو توقعها من خالل تقييم التغيرات في توقعات األف

و هو  جـانبين هما توقع النتائـالل جـخها من ـر إليـن النظــع التي يمكـة التوقـإلى عملي

ع ـو توق المرجوة،ؤدي إلى النتيجة ـؤدي أو ال يـوف يـوك المعطى سـبأن السلاالعتقاد 

المطلوب، وك ـدرة على أداء السلـرد القـدى الفـاد بأن لـة الشخصية و هو االعتقـالفعالي

تنبؤ الفرد بالنتائج المحتملة ، في حين تشير توقعات الفعالية فتوقعات النتائج تشير إلى 

 الشخصية إلى ثقـة الفـرد في قدرته على أداء سلـوك معين 1. 

 

النتائج                              السلوك                              الفرد        

 

                                                     

 

.( يوضح العالقة بين توقعات الفاعلية وتوقعات النتائج15الشكل رقم )  

لية و الكفاءة :اعالفرق بين الف – 8  

ل ـلية بشكل متداخل أحيانا مثاعـو الفاءة ـالكف يد استخدم بعض الباحثين مفهومـلق    

بمعنى التمكن ، أي كيفية كون الفرد ا المفهومين استخدم ( 1981،  رايت و آخرون)

ه و السيطرة ـط بيئتـرا في محاوالته لضبـو يقظا ، و مباشكفئا ، و فعاال ، و نشطا ، 

ها .ـعلي  
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دى الفرد و التي تتيح له ـتوافر اإلمكانات الشخصية لو عليه فإن الكفاءة ما هي إال     

ليتمكن من حل المشكالت التي تواجهه و التغلب على العقبات عن طريقها بذل الجهود 

ا ـها ، أمـره بلوغـن لغيــداف التي ال يمكـق األهــها و تحقيـتخطيره ـن لغيــالتي ال يمك

وط عن ـاومة الضغـالت و مقـل المشكـو حـه نحـوك األدائي الموجـهي السلـفلية اعـالف

المباشرة لمصدر هذه المشكالت و الضغوط و محاولة التغلب عليها ، طريق المواجهة 

ية لاعلذلك ، و من ثم يكمن الفرق الرئيسي بين الكفاءة و الفو اتخاذ األساليب اإليجابية 

رد ـدى الفـزة لـالمتميدرات ـدر معين من الخصائص أو القـر قـكفاءة تمثل توففي أن ال

ب العملي ، أي الذي ـالجانلية اعها و استبصاره بها ، بينما تمثل الفـه عليـدى تعرفـو م

ول إليها و ـه و الوصـق أهدافــرد على تحقيـدرة الفـبمعنى قذ ، ـز التنفيـرج إلى حيـيخ

ل ـه بالشكـار طاقاته و إمكاناتـرق الممكنة و استثمـل الطـالمختلفة بأفضاع حاجاته ـإشب

و ب الشخصي و االجتماعي ، ـبما يعود على الفرد بالنفع و الفائدة على الجانالمناسب 

إن كـان المفهومان في النهايـة متممين و مكملين لبعضهما البعـض و ال يمكـن الفصـل 

 بينهـما بشكـل قـاطع 1. 

أنواع فاعلية الذات:  - 9  

رى ــاعية و أخـاعلية ذات جمـاك فـــإلى أن هن( 4991اشم ، ـد أبو هـ)السير ــيشي    
اصة :ــخ  

: الجماعيةالذات فاعلية  -أ   

 تها وتعمل في نظام جماعي لتحقيق المستوى المطلوب منها.ن بقدراـمجموعة تؤم    
ر من ــــأن الكثي ا، وــاعي  ــن اجتمــزليـر منعــــون غيــــيعيشراد ــــدورا إلى أن األفـانـر بــــويشي
داث ـدة إلحـاعية والمسانـود الجمـب الجهـونها تتطلــيواجه وبات التيــالت والصعــالمشك

دراك األفــر فعــأي تغيي  هـون على عملــفي ما يقبل رــاعية يؤثـم الجمــراد لفاعليتهــــال، وا 
نه وقوتهم التي تبقى لديهم اذا فشلوا في الوصول الجهد الذي يبذلو ات ومقدار كجماع
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ال ــمث اعة.ــراد هذه الجمــاعلية أفــن في فــاعة تكمــاعلية الجمــذور فــج، وأن جــالى النتائ
ذلك: فريق كرة القدم إذا كان يؤمن في قدراته على الفوز على الفريق المنافس فيصبح 

جماعية مرتفعة والعكس صحيح.لديه بذلك فاعلية   

فاعلية الذات الخاصة -ب  :  

  ددة ــة محــم على أداء مهمــة بمقدرتهـة والمرتبطـراد الخاصـــام األفــد بها أحكـــويقص     
في نشــاط محـدد مثـل الرياضيات )األشكال الهندسية( أو في اللغة العربية )اإلعــراب , 

 التعبيــر( 1.

اعلية ــامة و فـذات العـاعلية الــف اكــه هنــإلى أن(  4991أيضا ) بــاجرس ،  يشيــرو 
  ذات األكاديمية :ـال

فاعلية الذات العامة -ج  :  

و تعد أحد سمات الشخصية و تعكس قدرة الفرد على تحمل الصعاب ، و إحساسه     
امة في أن لديهم المقدرة ــراد العــة األفــل ثقـاالت ، فهي تمثــد من المجــاءة في العديـبالكف
رد ـــات الفــوقعـام تـــل عـــشكـي بـة( . و هـمـذه المهــد لهـــديـدون تحـة )بــمـلى أداء أي مهـع

 التــب على المشكـه على التغلـف المواقف التي يتعرض لها ، و قدرتــه في مختلــبنجاح
اف من ـوى كــرد مستــالك الفــضا امتــأيما تعني ــو الصعاب التي يحتمل أن يواجهها . ك

ون مؤهال إلى حد كبير في عدد ــد يستطيع أن يكــذل الجهــق بــه عن طريــ، و أندرة ــالمق
رد ـــس و إدراك الفــة في النفــالثقـعي بــاس الواقــل اإلحســاء . إذن هي تمثــر من األشيــكبي

  ة .ـام المطلوبـأداء المهة على ـة و الفعالـه الفعليـلقدرات
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:فاعلية الذات األكاديمية -د   

     و هي تعـني اعتقـاد الفــرد بمقدرتـه على تحقيــق اإلنجــاز األكـاديـمي 1.

  (Cynthia&bobko;1994;364): يشير فاعلية الذات  خصائص -11

عامة وهي:  خصائصلفاعلية الذات إلى أن   

.وإمكاناته ومشاعرهعن مستويات الفرد  والمعتقدات والمعلوماتـ مجموعة األحكام أ   

ما.عمل أداء ثقة الفرد في النجاح في ـ ب   

باإلضافة إلى نفسية  كانت فسيولوجية أو عقلية أوسواء  االستطاعةوجود قدر من ـ ج 

المواقف.في  توافر الدافعية  

المستقبل.داء في توقعات الفرد لأل -د   

رد ــم الفـعلى حكفرد و لكن أيضا التي يمتلكها التركز فقط على المهارات ـ أنها ال ه 

 ادــاالعتقففاعلية الذات هي "  مهارات،ه من ـر لديـمع ما يتوافاؤه على ما يستطيع أد

." ةـمطلوبداث ـأح ــذطيع تنفييسترد ــبأن الف  

فهي مجموعة من األحكام وك الشخصي ـرة في السلــأو مستق ثابتةهي ليست سمة  ـو 

إنجازه و أنها م على ما يستطيع ـبالحكط و لكن أيضا ـفقزه الشخص ـل بما ينجـال تتص

درة الشخصية . ـاج للقــنت  

مع اآلخرين ، كما تنمو رد مع البيئة و ــل الفـالل تفاعـعلية الذات تنمو من خن فاأـ ز 

. ةـرات المختلفـالخب ابـاكتسو دريب ـبالت  

س بالضرورة أن تعكس هذه ـلي لكن و ؤــع و التنبــط بالتوقـذات ترتبـاعلية الـف نأـ ح 

ه توقع رد لديـون الفــن أن يكـفمن الممكة ، ـالحقيقي هـاترد و إمكانــدرة الفـات قــتوقعال

ة .ـون إمكاناته قليلــو تكاعلية ذات مرتفعة ــبف  
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د ــة الجهـ، كميف ـوبة الموقـصعل ـل مثــد من العوامـذات بالعديـاعلية الـدد فـتتحـ ط 

رد .ــرة الفـدى مثابـمذول ، ـالمب  

، و لكنها يجب أن تترجم إلى ع فقط ـرد إدراك أو توقـت ليست مجذاـاعلية الـن فأـ ي 

ها .ـج مرغوب فيـق نتائــد و تحقيـذل جهـب  

ة و ـابية للتنميـاإليجذات ـاعلية الـاع فـها إخضـاللـن من خـص يمكـذه الخصائـو ه    

 التطويـر ، و ذلك بزيادة التعرض للخبرات التربوية المناسبة 1 .

ها ـذات يتصف بـاعلية الـر لفـدة مظاهـر إلى عـفيشي(  11،  1986) صديق ، أما     

ها :ـال و منـالشخص الفع  

الثقة بالنفس و بالقدرات : – أ  

أهدافه بنفسه ، و ه على تحديد ـنفسه قدرتق من ـل من أهم صفات الشخص الواثـلع    

ه القدرة على أن ـلديالواثق من نفسه يقوم بأصعب األعمال بيسر بالغ ، و الفرد الفعال 

ر على تحقيقه ، و الثقة بالنفس هي طاقة ـثم يصبر و يثابه ، و من ـعى إليـق فيما يسـيث

ف الجديدة .ـة تعين صاحبها على مواجهة شتى المواقـدافع  

المثابرة : – ب  

من رد على إخراج طموحاته ـها السعي ، و هي تعين الفـالة روحـة فعـرة سمـالمثاب    

من نجاح إلى رد ـال الفـرة تعني االستمرارية و انتقـود ، و المثابـز الوجـه إلى حيـداخل

ها مهما صادفها من عقبات و ـر همتـال تفتة ـة حيويـة نشطـاح ، و الشخصية الفعالـنج

ة . ـمحبطف ـمواق  

القدرة على إنشاء عالقات سليمة مع اآلخرين : – ج  

ة و سليمة مع اآلخرين ، فالشخص ـقويات ـوين عالقـرد على تكــاعلية الفـد فـتعتم    

ات ـرين بما له من سمـة مع اآلخـسليمات ـاء عالقـدرة على إنشـه القـون لديـال تكـالفع
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رد في ـال لدى الفـالح الفعـاء االجتماعي هو السـو الذكور باالنتماء ، ـالمرونة و الشع

ل و ـأفضه ـرد قوية مع اآلخرين كلما كان توافقـعالقات الفو كلما كانت ، هذا المجال 

رين من شأنه أن ـع اآلخـمة ـات سليمـود عالقــدم وجـه االجتماعي ، و عـخاصة توافق

زلة االجتماعية .ـور بالعـرد بالشعــب الفـيصي  

القدرة على تقبل و تحمل المسؤولية : – د  

يكون مهيأ انفعاليا در على حملها إال شخص ـتحمل المسؤولية أمر له قيمته ، فال يق    

در على ـمستخدما كل طاقاته و قدراته ، و يقلتقبل المسؤولية ، و يبدع عند أداء واجبه 

و في قدرته على ن فيه اآلخروق ـة ، و يثـذ قراراته بحكمـتخ، و يالتأثير في اآلخرين 

االعتماد عليه مستقبال ، و يختار األهداف تحمل المسؤولية ، و في كونه شخص يمكن 

ق ــما يتعلـفية ـف بالواقعيـذها ، و يتصـها و تنفيـل مسؤوليتـتحمادر على ـة القـالمناسب

وي هو ـالس صـقي ، و الشخـزام الخلـااللتوكه ـم سلـه ، و يحكـبقدراته أو ظروف بيئت

ؤولية ـعلى تحمل المسدرة ـه و تصرفاته و لديه القـؤوال عن أفعالـيعتبر نفسه مسالذي 

ه إلى االستفادة من خبرة اآلخرين ـخبرتدود ـروج عن حـه من الخـالتي تساعده و تمكن

ه .ـراد مجتمعـأفه و بين ـل بينـق التواصـبما يحق  

التقليدية :مع المواقف البراعة في التعامل  – ه  

ب ـرتفعة يستجيـاعلية المـرد ذو الفــفالفة ـذات المرتفعـاعلية الـر فـو هي من مظاه    

روف البيئة ، ـق ظـدافه وفـه و أهـدل من نفسـو يعة ، ـف الجديدة بطريقة مناسبـللمواق

 هـدرك ببصيرتـوفة ، فيــر المألـت غيالــالمشكواجهة ـادر على مـابي و قـرن و إيجـم

دة في أداء ـار الجديــب و األفكـل األساليـالت ، و يتقبــل المشكـل لحــوب األمثـاألسل  

 األعمـال 1 .
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الذاتالعوامل المؤثرة في فاعلية  – 11    :    

تم تصنيف العوامل المؤثرة في فاعلية  إلى أنه(  1118) رفقة سالم ، أشارت لقد     

 الذات إلى ثالث مجموعات و هي :

 , Zimmerman)لقد أشار زيمرمان التأثيرات الشخصية : : ـ المجموعة األولى 1 

ع ـأربعلى وعة ـذه المجمـالب في هـدى الطـذات لـاعلية الـات فـكإلى أن إدرا (1989

 ة :ـرات شخصيــمؤث

م .ـللمجال النفسي لكل منها ـ: و ذلك وفقالمكتسبة  ةـالمعرف ـأ  

هي التي تحدد التنظيم الذاتي لدى المتعلمين . المعرفة :ـ عمليات ما وراء ب   

دمون دى أو يستخـدة المـداف بعيـعلى أهون ـركنالب الذين يـ: إذ أن الطاألهداف  ـ ج

اعلية ـعلى إدراك ف دواـيعتم أنهم ل عنهمـوراء المعرفة قية ما ـعمليات الضغط لمرحل

و على المعرفة المنظمة ذاتيا . رات ـديهم و على المؤثـذات لـال  

ه ـوحه و أهدافـطموى ــة مستـدافعيرد و ــق الفـل قلـشمـو تة : ـذاتيـرات الـالمؤث د ـ

 الشخصية.

 :  ( Bandura ; 1977 )و تشمل ثالث مراحل تأثيرات السلوكية ال : المجموعة الثانية - 1

عن مدى تقدمه نحو رد لذاته قد تمده بمعلومات ــذات : إذ أن مالحظة الفـمالحظة ال أـ

داف .ـد األهـاز أحـإنج  

منظمة ة ـوي على مقارنـالب التي تحتـابة الطـالحكم على الذات : و تعني استج – ب

.وهذا يعتمد على فاعلية الذات وتركيب الهدفألدائهم مع األهداف المطلوب تحقيقها   

هي :رد فعل الذات الذي يحتوي على ثالثة ردود  –ج   

السلوكية و فيها يتم البحث عن االستجابة التعليمية النوعية .ردود األفعال  –      
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ع من استراتيجيتهم ـث عما يرفـذاتية الشخصية و فيها يتم البحـال الـردود األفع –    

 أثناء عملية التعلم . 

عن أنسب الظروف المالئمة الب ـردود األفعال الذاتية البيئية و فيها يبحث الط –    

م.ـلعملية التعل  

 التأثيرات البيئية :المجموعة الثالثة :  – 3

م ـر إدراك المتعلـة في تغييـذجـوع النمـعلى موض ( Bandura ; 1977 )د ـد أكـلق  

 . 1على الوسائل المرئية لفاعلية ذاته مؤكدا 

آثار فاعلية الذات : – 11  

ذات ـاعلية الـ( إلى أن ف 7002الجاسر ،  )د أشار ـلق(  1113) الجبوري ، ب ـحس   

من خالل أربعة عمليات أساسية و هي العملية المعرفية ، يظهر تأثيرها حسب باندورا 

 ر فاعلية الذاتـ، و عملية اختيار السلوك و فيما يلي عرض ألثو الدافعية و الوجدانية 

األربعة : ك العمليات ـفي تل  

 : COGNITIVE PROCESS  العملية المعرفية  –أ   

اال مختلفة فهي ـذ أشكـتأخذات على العملية المعرفية ـار فاعلية الـثأن آد باندورا ـوج   

 ، يبنيهاو كذلك في السيناريوهات التوقعية التي رد ـتأثر على كل من مراتب الهدف للف

و  مـد من آدائهــتزي التياح ـات النجـيتصورون سيناريوهة ـاعليـالف واـراد مرتفعــفاألف

 رونـويفكل ـات الفشـدائما سيناريوهالفاعلية راد منخفضوا ــاألف ، بينما يتصورعمه تد

الل ـالعملية المعرفية من خ قدات فاعلية الذات تؤثر علىأن معتباندورا فيها و يضيف 

ففيما بقدرتهم على السيطرة على البيئة األفراد  اعتقادو من خالل مدى فهوم القدرة ، م

ل ر على كيفية تأويـفي التأثيذات ـاعلية الـدات فـل دور معتقـيتمثدرة ـق بمفهوم القـيتعل

، و من وثة ها مورـس أنادرة على أسـرى أن القـض يـ، فالبعم ـراد لقدراتهــاألف

لهم و ، و بالتالي فإن اآلداء الفاشل يحمل تهديدا بالقدرات الذاتية  االرتقاءأ ـالخط

                                                           
 . 138 – 137، ص ص  1118رفقة خليف سالم : مرجع سبق ذكره ،  -1 



 الفصل الثاني   فاعلية الذات

~ 65 ~ 
 

هالتهم أما فيما يتعلق ؤفهم و معارخوضهم تجارب قد توسع من ملذكائهم على حساب 

ذه ـة فهناك مظهران لهـعلى البيئبقدرتهم على ممارسة السيطرة  األفراد اعتقادبمدى 

د ـ، عن طريق الجه رـإلحداث التغيوة الفاعلية الذاتية ـهو درجة و ق ،السيطرة 

ل البيئة فاألفراد الذين ـ، و تعديدرات و المصادر ـداعي للقـاإلب االستخدامو  المستمر

ف التي ـقواـديل المـودهم لتعـل جهـون فشـيتوقعذاتية ـوك الـتسيطر عليهم الشك

من ر ـة بالكثيـت مليئـانـو إن كهم ـف في بيئتـر طفيـمون بتغييها و يقوـرون بـيم

عن ذاتية ـفي فاعليتهم الخا ـراس اداـاعتقن أن من يمتلكون ـيرص المحتملة . في حـالف

، و إن ة لممارسة السيطرة على بيئتهم يتوصلون إلى طريقرة ـداع و المثابـريق اإلبـط

دافا ـم أهـفسهدودة و العديد من العوائق و يضعون ألنـالمح ة مليئة بالفرصـكانت البيئ

م ـأدائه راد علىـد األفـو مبدئيا يعتمر التحليلي ـيستخدمون التفكيمليئة بالتحدي ، و 

لحكم على فاعليتهم . و لتحديد د مستوى اـو لتحديم على فاعليتهم ، ـالماضي للحك

ة ـع خطـارب يبادرون بوضـد من التجـن عن طريق المزيـ، و لكوى طموحهم ـمست

زز األداء بشكل جيد عن طريق ـذاتية ، و هذا في حد ذاته يعـالذاتية لفاعليتهم 

 معتقداتهم في فاعليتهم الذاتية .

 : Motivational process   العملية الدافعية –ب  

مستوياتهم د أشار باندورا إلى أن اعتقادات األفراد لفاعلية الذات تساهم في تحديد ـلق   

ة ـالعقلية و هي : نظريدوافع ـواع من النظريات المفسرة للـة أنـالثـثالدافعية ، و هناك 

السببي ، و نظرية توقع النتائج ، و نظرية األهداف المدركة .العزو   

العقلية في كل منها ، فنظرية و تقوم فاعلية الذات بدور مهم في التأثير على الدوافع    

 د غيرـمرتفعي الفاعلية يعزون فشلهم إلى الجهالعزو السببي تقوم على مبدأ أن األفراد 

اعلية ـالف وـمنخفضراد ـا األفـة ، فبينمـمـر المالئـغيوقفية ـروف المـي أو إلى الظافـالك

ن ـمل ـر على كـزو السببي يؤثـم ، فالعـاض في قدراتهـإلى انخفم ـب فشلهـزون سبـيع

الذاتية ، و الدافعية ، و األداء و ردود األفعال الفعالة ، عن طريق االعتقاد في الفاعلية 

طي ـددا سوف يعـمحوكا ـع أن سلـريق توقـتوقع النتائج تنظم الدوافع عن طفي نظرية 
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ارات التي ـر من الخيـاك الكثيـفهنروف ـو معـا هـة ، كمـائص معينـة معينة بخصـنتيج

ال يستطيعون اعلية ـتوصل إلى هذه النتيجة المرغوبة ، و لكن األشخاص منخفضي الف

دم ـيحكمون على أنفسهم بعالتوصل إليها ، ال يناضلون من أجل تحقيق هدف ما ألنهم 

داف ـة إلى أن األهـالداللر ــة تشيـمدركـالداف ـة األهـق بنظريـما يتعلـو في، اءة ـفـالك

ر ـأثر بالتأثير الشخصي أكثتحديات تعزز العملية الدافعية ، و تتالواضحة و المتضمنة 

  ال .ـبتنظيم الدوافع و األفعرها تأث من

من أن الدوافع القائمة على األهداف تتأثر بثالثة أنواع  ( 1986) باندورا ، و يذكر    

ذات ـاعلية الـا الشخصي عن األداء ، و فـدم الرضـالتأثير الشخصي و هي الرضا و ع

، ففاعلية الذات شخصي داف بناءا على التقديم الـل األهـادة تعديـدف و إعـللهة ـالمدرك

المبذول في مواجهتها أو ها األفراد ألنفسهم ، و كمية الجهد ـداف التي يضعـدد األهـتح

ك المشكالت ، فاألشخاص ـراد و مثابرتهم عند مواجهة تلـاألف، و درجة إصرار  حلها

الفاعلية يبذلون جهدا عظيما عند فشلهم لمواجهة التحديات .مرتفعوا   

 : Affecive process   العملية الوجدانية –ج  

اعتقادات فاعلية الذات في كم الضغوط و االحباطات التي يتعرض لها األفراد تؤثر    

كما يؤثر على مستوى الدافعية ، حيث أن األفراد ذوي اإلحساس في مواقف التهديد ، 

أن المهام تفوق قدراتهم و لفاعلية الذات أكثر عرضة للقلق ، حيث يعتقدون المنخفض 

درة ـديهم المقـيس لـالقلق ، العتقادهم بأنه لسوف يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة مستوى 

ر ـم غيـب طموحاتهـاب ، بسبـرضة لالكتئـر عـم أكثـما أنهـكك المهمة ـاز تلـعلى إنج

از ـإنجم على ـدم قدرتهـاعليتهم االجتماعية ، و عـض بفـو إحساسهم المنخفزة ، ـالمنج

ة ـذات المرتفعـاعلية الـح إدراك فـن يتيـق الرضا الشخصي ، في حيـالتي تحقور ـاألم

ؤ ـريق التنبـام الصعبة ، عن طـمن المه وك االنسحابي ـق و السلـور بالقلـم الشعـتنظي

 بالسلوك المناسب في موقف ما .
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:Selection process   عملية اختيار السلوك –د  

و من هنا فإن اختيار األفراد تؤثر فاعلية الذات على عملية انتقاء السلوك ،    

مرهون بما يتوفر لديهم من اعتقادات ذاتية في لألنشطة و األعمال التي يقبلون عليها 

 قدرتهم على تحقيق النجاح في عمل محدد دون غيره .

اعلية الذات و اختيار فو يمكن إجمال نتائج الدراسات فيما يختص بالعالقة بين    

مستوى الفاعلية السلوك على النحو التالي : األفراد الذين لديهم إحساس بانخفاض 

تهديدا شخصيا لهم ، الذاتية ، ينسحبون من المهام الصعبة التي يشعرون أنها تشكل 

سريعا عند مواجهة المصاعب ، و في حيث يتراخون في بذل الجهد و يستسلمون 

بطرق مختلفة ، المقابل فإن اإلحساس المرتفع بفاعليته يعزز اإلنجاز الشخصي 

، و  اكتحدي يجب التغلب عليهصعوبات الفاألفراد ذوو الثقة العالية في قدراتهم يرون 

، كما أنهم يرفعون و يعززون من جهدهم في مواجهة  اليس كتهديد يجب تجنبه

 المصاعب ، باإلضافة إلى أنهم يتخلصون سريعا من أثار الفشل 1 .

و يرى باندورا أيضا أنه تؤثر معتقدات الفاعلية على األفراد في كيف يشعرون ،     

 و يفكرون ، و يسلكون و على دافعيتهم 2.

: سمات ذوي فاعلية الذات – 13  

الذين  أن ( 1119المشيخي ، )  يرىسمات ذوي فاعلية الذات المرتفعة :  –أ   

يتسمون بما يلي : لديهم إيمان قوي في قدراتهم  

يتميزون بمستوى عال من الثقة بالنفس .  -     

لديهم قدر عال من تحمل المسؤولية .  -     

على التواصل مع اآلخرين.لديهم مهارات اجتماعية عالية و قدرة فائقة   -     

                                                           
 . 61-59-58-57. ص  1113،  مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الهادي الجبوري :  -1 

2 - Albert Bandura : Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning . Educational 
psychologist , 28(2) , 1993 , P118 .  
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العقبات التي تقابلهم .يتمتعون بمثابرة عالية في مواجهة   -     

عالية.لديهم طاقة   -     

ويلتزمون اف صعبة ، فهم يضعون أهدمستوى طموح مرتفعلديهم   -   

إليها. بالوصول  

الكافي.يعزون الفشل للجهد غير   -     

  بالتفاؤل.يتصفون   -   

  للمستقبل.لديهم القدرة على التخطيط   -   

الضغوط.لديهم القدرة على تحمل   -     

الذين يشكون في قدراتهم  بينما المنخفضة:سمات ذوي فاعلية الذات  –ب 

يلي:فيتسمون بما   

الصعبة.يخجلون من المهام   -      

يستسلمون بسرعة.  -      

لديهم طموحات منخفضة.  -      

و يهولون المهام المطلوبة.ينشغلون بنقائصهم ،   -      

يركزون على النتائج الفاشلة.  -      

ليس من السهل أن ينهضون من النكسات.  -      

     -  يقعون بسهولة ضحايا لإلجهاد و االكتئاب 1.
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: لم من خالل التنظيم الذاتيدور فاعلية الذات في التع – 14  

قد تم وضع نموذج للتعلم المنظم ذاتيا في ضوء النظرية  (1113 بوردي،)حسب      

و السلوكية النموذج أن العوامل الشخصية و البيئية  افترض هذا االجتماعية،المعرفية 

و فيما يتعلق بتأثير  األكاديمية،بالمهام تعمل منفصلة لكن متفاعلة عند قيام الطالب 

أكدت النظرية المعرفية االجتماعية على دور اعتقادات  التعلم،العوامل الشخصية في 

الذات.الطالب عن فاعلية   

(1113)بوردي ، و صمم         للتنظيم الذاتي للتعلم يشمل أربعة أبعاد هي :نموذجا   

أهداف تربوية و أهداف وضع الهدف و التخطيط : و هو قيام الطالب بوضع  –أ      

و الوقت ، و إكمال أنشطة مرتبطة بهذه األهداف . فرعية لها و تخطيط التتابع ،  

قيام الطالب بجهد نشط لتسجيل االحتفاظ بالسجالت و المراقبة : و هو  –ب      

أو النتائج .األحداث   

التسميع و الحفظ : و هو قيام الطالب بحفظ المادة عن طريق ممارسة علنية  –ج      

ضمنية .و   

بجهد نشط اللتماس مساعدة االجتماعية : و هو قيام الطالب طلب المساعدة  –د      

 األقران ، و المعلمين ، و الراشدين 1 . 

تقييم الفاعلية الذاتية . – 15  

) أنا جيد في الرياضيات و لكن ضعيف في اللغة اإلنجليزية (      

( على مثل هذه األحكام العامة مصطلح تقييم الفاعلية الذاتية. 6891،  يطلق ) باندورا  

و يعتقد بأن تقييمنا للفاعلية الذاتية يترك أثرا كبيرا على مستوى الدافعية لدينا فعندما 

نبني قناعات و اعتقادات أننا جيدون ، فإننا نعمل بشكل أنشط و نثابر مهما كانت 

رجات التحمل و المثابرة و الدافعية . كذلك تزداد المصاعب . و تزداد دالعوائق و 

                                                           
التنظيم الذاتي للتعلم و الدافعية الداخلية في عالقتهما بالتحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية)دراسة تنبؤية( ،  إبراهيم أحمد : -1 

 . 81- 81، ص ص  1117جامعة عين شمس ،العدد الواحد و الثالثون )الجزء الثالث( ،  –مجلة كلية التربية 
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درجات االنتباه و المالحظة و حب التعلم . و العكس صحيح و نصبح أكثر عرضة 

 لالستسالم عند مواجهة أية مصاعب 1.  

التطبيقات التربوية لنظرية باندورا : – 16  

من تعلمهم باستخدام النمذجة .يتعلم الطالب جزءا كبيرا  – أ      

غير المباشرة عن طريق خبرات الطالب يسهم التعلم االجتماعي في زيادة  – ب    

المختلفة . النماذج التعامل مع   

يمكن أن يتم التعلم االجتماعي عن طريق المالحظة . – ج      

يسهم التعلم بالمالحظة في نقل ثقافة المجتمع إلى الناشئة . – د      

تبني الدور و االتجاه و المشاعر . تتضمن عملية النمذجة – ه      

    و– يعتبر التعلم بالمالحظة مصدرا رئيسيا لتعليم القواعد و المبادئ 2 .

( إلى أن المربي في المدرسة يلعب دورا هاما في بناء 6827)و يشير زيدان     

 السلوك السوي لدى المراهق من خالل : 

أن يبحث المدرس في الحاجات األساسية للمراهق و إشباع الميول الصالحة و تعديل  -

 الميول غير الصالحة و تكوين ميول جيدة .

أن يعمل المدرس على تنمية الميول التي تتوافق مع استعدادات كل طالب و قدراته . -  

أن توفر المدرسة للطلبة فرص النجاح و تدعيم الثقة بالنفس . -  

 - أن يراعي المدرس عالقاته مع طالبه لكسب ثقتهم و سهولة توجيههم 3.

 

 

 

 

                                                           
م بالمالحظة )ألبرت باندورا( ، دراسة كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح التعل –نظرية التعلم االجتماعي ماهر عرفات :  - 1 

 . 11، ص  1111الوطنية ، 

 . 9يحيى الرافعي : مرجع سبق ذكره ، ص  -2 

،  1971، مكتبة الدكتور قطب ، مصر ،  1النمو النفسي للطفل و المراهق و أسس الصحة النفسية ، ط زيدان محمد مصطفى : - 3 

 . 146ص 
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 خالصـــة :

و كخالصة لهذا الفصل يمكن استخالص مفهوم شامل لفاعلية الذات على أنها مدى     

توقع الفرد لقدرته على أداء مهمة معينة ، و تعني كذلك إدراك الفرد لكفاءته الشخصية 

اعلية ـارها ) أي فـن اعتبــدة . و يمكـواقف الجديـامل مع المـالت و التعـفي حل المشك

ن ـا مـا ثالثيـامـرح باندورا نظـث طـرد . حيـوك و أداء الفـأ بسلـل متنبــذات ( أفضـال

ة ـاه بالحتميـوك و سمـلـة و الســة و البيئـحددات الشخصيـن المـة بيـادلـرات المتبـالتأثي

ر .ـانب آخـاب جـانب على حسـاك ميزة لجـهن ث ال تكونـادلة ، بحيـالمتب  

ة ، ـرات البديلـة ، الخبـادر الكتسابها ) اإلنجازات األدائيـة مصـذات أربعـاعلية الـو لف

 ذاتـاعلية الـوى فـدد مستـظي ، الحالة الفسيولوجية و االنفعالية ( ، و يتحـاع اللفـاإلقن

فكلما كانت موثوق بها كلما ارتفعت فاعلية الذات و ازداد معها  حسب هذه المصادر ،

  اإلحساس بالقدرة على حل المشكالت و العكس صحيح .
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ــد .تمهيـــ –  

تعريـف التعليم الثانـوي . – 1  

أهميـة التعليم الثانـوي . – 2  

أهـداف التعليم الثانـوي . – 3  

تعريف المراهقة . – 4  

أقســام مرحلة المراهقة . – 5  

مطالب خاصة بمرحلة المراهقة . – 6  

أنواع المراهقة . – 7  

مظاهر النمو في مرحلة المراهقة . – 8  

مشكـالت المـراهقة . – 9  

خالصــة . -  
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ــد :ـتمهيــ –  

، ألنه م ـم مراحل النظام التعليمي و التربوي في العالـد أهـوي أحـيعتبر التعليم الثان    

لي  اـم العـم في وزارة التعليـل بين التعليم في وزارة التربية الوطنية و التعليـهمزة وص

ذه ـهي هـرى ، إذ تنتـة أخـني من جهـن المهـ)الجامعة( ، و كذلك بين التشغيل و التكوي

ر رخصة عبور للتلميذ لمواصلة دراسته ، ـالمرحلة بامتحان شهادة البكالوريا التي تعتب

د ـذه المرحلة لبـرا ألهمية هـها . و نظـني إال بـدراسي و ال المهـه الـ يتحدد مستببلو ال

د التعليم ـشهث ـوي الجزائري خاصة ، حيـها األنظمة العالمية و النظام التربـت بـاهتم

الثانوي عدَة إصالحات و تعديالت ليتماشى و التطور السياسي و االقتصادي و الثبافي 

هة ، و كذلك يتماشى و قدرات و خصائص تلميذ هذه المرحلة و ما لها في البالد من ج

ب ـة التي تتطلـل هذه المرحلة التعليمية مرحلة المراهبـب خاصة بها ، إذ تبابـمن مطال

ع التطورات ـب جميـة و متزنة تواكـن شخصية سويـها لتكويـن بـم خاصيـتربية و تعلي

من هذا المنطلق سنعرض في هذا الفصل مرحلة التي تواجهها اجتماعيا و دراسيا ، و 

ة ـة العمريـرض المرحلـدها نعـها ، و بعـالل تعريفها و أهميتها و أهدافـالثانوية من خ

للتلميذ المبابلة لهذه المرحلة التعليمية و هي مرحلة المراهبة و ذلك بتعريفها ، و إبراز 

  خصائصها ، و مظاهر نموها و كذلك مشكالتها . 

عريـف التعليم الثانـوي :ت – 1  

 Le petit Larousseثانـوي في أصلـه الالتيـني حسـب معجـم  م الـرف التعليـيع    

" secondaire ة "ـعا و مكمال و كلمـبا و تابـالذي يأتي الح secondaire"الثانوي" 

رة ـي مباشــ" و هـو الـذي يأتsecond وي و هي مشتبـة مـن كلمـة ثـاني "ـتعـني ثانـ

 . 1بعد األول 

 

 

                                                           
1 - Dictionnaire encyclopedique , Larousse , 1998 . 
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وي المرحلة الوسطى من ـأن المبصود بالتعليم الثان " Unesco" رى منظمة ـو ت    

سلم التعليم حيث يسببه التعليم األساسي و يليه التعليم العالي ، و ذلك في معظم بلدان 

 .1واء ـد سـها و النامية على حـم المتبدمة منـالعال

 80 /80ون رقم ـب البانـوي حسـرف التعليم الثانـفتع وزارة التربية الوطنيةأما     

ل ـالمتضمن البانون التوجيهي للتربية الوطنية في الفص 3880يناير  32المؤرخ في 

ك ـوجي المسلـام و التكنولـوي العـم الثانـل التعليـما يلي : " يشكـك 32ادة ـع المـالراب

  .2اإللزامي م األساسي ـذي يلي التعليـاألكاديمي ال

ظام ـوي هي المرحلة الختامية في نـم الثانـق عرضه أن مرحلة التعليـيتبين مما سب    

و ط ، ـث يسببها التعليم االبتدائي و التعليم المتوسـم بوزارة التربية الوطنية ، حيـالتعلي

من أهم ما تتميز به هذه المرحلة هو توجيه التلميذ إلى أحد التخصصات الذي يتماشى 

  ه .ـه و ميولـو رغباتو ملمحه 

أهميـة التعليم الثانـوي : – 2  

يبابل أهم و أحرج مرحلة ( إلى أن التعليم الثانوي 7991يشير البذافي و الفالوقي )    

عمرية في حياة التلميذ إذ أنه يغطي مرحلة المراهبة و هي مرحلة بناء الذات و تكوين 

ن ـالفترة من العمر التي تتراوح ما بي ذهـالشخصية ذات االتجاهات و البيم السليمة و ه

سنة تمثل : 70 – 71  

مرحلة اإلعداد الجاد للمواطن في قيمه و معتبداته و سلوكه و هويته . -  

تحبيق األهداف الرئيسية للتعليم ألن التعليم الثانوي يعتبر أهم مرحلة تعليمية لتحبيق  -

نا أن المرحلة األولى من التعليم األهداف العامة للتربية في أي مجتمع خاصة إذا اعتبر

ة و ـتابراءة و كــن قـم مـات األولى للتعليـباألساسي النشءداد ـم بإمـ)أي االبتدائية( تهت

م ـن التعليـرة مـة األخيـة و أن المرحلـاء و المواطنـول االنتمـة و أصـات حسابيـعملي

                                                           
 . 279، ص  1986حزب جبهة التحرير الوطني ، الجزائر ،  الميثاق الوطني ، - 1 

، عدد خاص ، الجزائر ،  2888يناير  23المؤرخ في  84 / 88وزارة التربية الوطنية : النشرة الرسمية للتربية الوطنية رقم  - 2 

 . 14، ص  2888فيفري 
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ية ، و اجتماعية و وظيف ة منتباة ألسباب علمية و اقتصاديةـتبتصر على قل)الجامعي( 

ي وي فـم الثانـة التعليـد أهميـن تحديـة يمكـات الموضوعيـذه المعطيـا من هـو انطالق

 اط التالية :ـالنب

 المراهقة و التغيرات الجسمية و السلوكية : -

ب ـل التي تساعد على تحبيق مطالـعلى المدرسة الثانوية أن توفر مختلف العوام    

اء و اإلدراك و ـة في البنـرات أساسيـفالمراهبة و ما يصاحبها من تغي هذه المرحلة ،

ون ـو التي تكـواحي النمـة من نـل ناحيـات أساسية لكـها من متطلبـوك و ما يتبعـالسل

طي ـشخصية الفرد ، و تحدد سلوكه و عالقته و تتجلى خالل التعليم الثانوي الذي يغ

   ة .ـة الحرجـذه المرحلـه

 اط بمشكالت المجتمع :االرتب -

ط ـبه و ترتـش فيـذي يعيـالت المجتمع الـق من مشكـل المراهـع مشاكـر ما تتبـكثي    

ظروفه بأحوال هذا المجتمع ، و كل ما يحيط به من أزمات و ما يسوده من فلسفات ، 

 ق و بالتالي تعليمه . ـر على المراهـو ما يطرأ عليه من تغيرات تؤث

 التنمية االجتماعية و التطور الحضاري : -

التعليم الثانوي ليس نوعا من الترف أو الرفاهية التعليمية و إنما يمثل فترة اإلعداد     

الجاد للمواطن و بناء األطر العينية المتوسطة التي تحتاجها التنمية و تساهم بجدية في 

  .1الحضاري  تحبيق األهداف الرئيسية للمجتمع في الرقي و التطور 

فكرة إعادة الهيكلة بموجة كبيرة من الرفض و لم تنل حضها من التجريب و قد قوبلت     

و لم تعطى فرصة كافية في مجال التنفيذ و لهذا انتهى مشروع الهيكلة في خط االنطالق 

، إال أن وزارة التربية أخذت تدخل بشكل تدريجي في السنوات األخيرة نظاما أكثر 

                                                           
عي الحديث ، المكتب الجام،  3طالعلوم السلوكية في مجال اإلدارة و اإلنتاج ،  رمضان محمد القذافي و محمد الفالوقي : - 1 

 . 123 – 122، ص ص  1997،  اإلسكندرية ، مصر 
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لببول و التوجيه أمام تعالي التصريحات المنادية بالتصدي لظاهرة ضعف موضوعية ل

 .1التحصيل المدرسي و تجنب االنتبال الجزافي للتالميذ من قسم إلى قسم أعلى 

باإلضافة إلى ضعف التبويم التربوي الذي يؤدي إلى انتبال شبه آلي إلى البسم األعلى     

و كذلك صعوبة استجابة المضامين البيداغوجية للهدف المزدوج المتمثل في االعداد  ،

للجامعة و االعداد للحياة العملية . و اكتظاظ األفواج بسبب تدفق التالميذ من التعليم 

األساسي و ضعف نسب النجاح في البكالوريا مما يدفع إلى تزايد عدد التالميذ خصوصا 

  .2ي التي يكثر بها المعيدون في السنة الثالثة ثانو

و على ضوء هذا قام المجلس األعلى للتربية خالل دورته التأسيسية التي انعبدت     

بتشكيل خمسة لجان دائمة و هي : لجنة التعلم ، لجنة البحث ،  7991في نهاية ديسمبر 

ي و علجنة االستشراف ، لجنة المتابعة و التبويم و لجنة العالقات بالمحيط االجتما

لدى رئيس الجمهورية للتشاور و التنسيق و الثبافي . و اعتبر المجلس جهازا وطنيا 

 الدراسات و التبويم في مجال التربية و التكوين .

و قد توصل المجلس األعلى بعد سنتين من العمل إلى وثيبة قاعدية نوقشت في ندوة 

 مفادها اقتراح أربعة مبادئ هي كالتالي :  7990جوان  39و  30وطنية يومي 

البعد الوطني المتمثل في كون أن اإلسالم و العروبة و األمازيغية هي المكونات  -

 كرس أصالتها و بالتالي فالمدرسة تسعى لترسيخاألساسية لهوية األمة الجزائرية التي ت

 هذه البيم .

البعد الديمبراطي كون المدرسة تعمل على نشر الثبافة الديمبراطية باعتبارها قيما و  -

 سلوكا في مبدأ ديمبراطية التعليم .

 البعد العلمي و التكنولوجي . -

                                                           
 . 36، ص  1981، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2تركي رابح : أصول التربية و التعليم ، ط - 1 

في المنظومة التعليمية " الصراع بين األصالة و االنسالخ في المدرسة الجزائرية " علي بن محمد : معركة المصير و الهوية  - 2 

 . 48، ص  2881، دار األمة ، الجزائر ، 1،ط



 الفصل الثالث  التعليم الثانوي ومرحلة المراهقة  

~ 77 ~ 
 

البعد العالمي كون الجزائر جزء من سياق عالمي أوسع بالرغم من خصوصياتها و  -

   .1امتدادها و ضرورة أن تسعى مدرستها إلثراء التراث اإلنساني 

مما سبق عرضه نالحظ بأنه على مؤسسات التعليم الثانوي أن توفر الجو المناسب     

ة ـة لمرحلـة ، باعتبارها مبابلـمرحلذه الـب هـق مطالـدة على تحبيـل المساعـو العوام

ن ـو لتكويـل ناحية من نواحي النمـالمراهبة و ما يصاحبها من تغيرات و ما تتطلبه لك

ق حتى ـذا المراهـة بهـات المحيطـل و الضغوطـراعاة المشاكـع مـرد ، مـشخصية الف

   ا و اجتماعيا .ـم تكوينه معرفيـروف ، و يتـن الظـيتمدرس في أحس

 أهـداف التعليم الثانـوي : – 3

يهدف التعليم الثانوي العام و التكنولوجي ، باعتباره مكمال للتعليم األساسي إلى     

لتحبيق هذه األهداف تم تنصيب  وزارة التربية الوطنيةتحبيق أهداف ، و سعيا من 

و التي تمخض عنها تصنيف  3888اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية ماي 

 هداف العامة للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي إلى أربعة فئات كبرى هي :األ

 و تتمثل في أهداف اجتماعية : –أ 

 إيباظ الشخصية لتنمية الفضول و الفكر الناقد و تشجيع اإلبداع و االستباللية الذاتية. -

 .االندماج االجتماعي باالتصال و التعاون و تحمل الضغوطات االجتماعية  -

 اكتساب معارف أساسية مندمجة و قابلة للتجنيد . -

 و تتمثل في أهداف منهجية :  –ب 

الطرائق العامة للعمل الفردي و الجماعي و الحرص على تحبيق األهداف و النتائج  -

 الموضوعة .

 طرائق من أجل تشجيع المهارة و الفهم . -

                                                           
 . 211، ص  2882، وهران ، تيليوين الحبيب : التكوين في التربية ، دار الغرب للنشر و التوزيع  - 1 
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 الطرائق الخاصة بالتفكير العلمي . -

 و تشملأهداف التحكم في اللغات األساسية :  –ج 

 التحكم في اللغة الوطنية بشكل جيد . -

 معرفة لغتين أجنبيتين على األقل ، و التحكم في واحدة منها . -

 التحكم في العمليات الرياضية و المعلوماتية . -

 التذوق الفني السليم . -

 و تتمثل في أهداف التكوين العلمي و التقني :  –د 

 فهم محيط االنسان ، و تطبيق المعارف و الخبرات الشخصية في مواجهة المشاكل. -

 تنمية الفضول و ذوق البحث العلمي و روح المبادرة . -

 تشجيع البحث و االستبصاء . -

فهم الطرائق العلمية كاستغالل المعطيات و التمرن على فكرة منطبية موضوعية  -

 .1تحليلية و نبدية 

و من أجل إنجاح عملية اإلصالح التربوي و التنسيق بين مختلف مراحل التعليم ،     

ال بد من هيئة عملية تضم أبرز الباحثين و تسخر لهم كل اإلمكانات المادية و البشرية 

 .2من أجل تبويم يسير للمنظومة التربوية و اقتراح اإلصالحات المناسبة لها 

، نستنتج أن الدولة الجزائرية تسعى دائما من خالل و مما سبق عرضه من أهداف     

على  ظـن لعمله و المحافـن الجاد و المتبـإصالح منظومتها التربوية إلى تكوين المواط

ع ـب جميـة المتزنة التي تواكـه الوطنية ، ذو الشخصية السويـز بهويتـه و المعتـعالقات

ع ـة ، مـنيم الثبافية الوطـبا للبيـه وفـرس روح االستباللية فيـة ، و غـالتطورات الحياتي

                                                           
المتضمن "تنصيب المناهج الجديدة للتعليم الثانوي العام و التكنولوجي " ،  58القرار الوزاري رقم  وزارة التربية الوطنية : - 1 

 . 18 – 89، ص ص  2885ماي ، الجزائر ،  18المؤرخ في 

 . 145، ص  2882بوفلجة غياث : التربية و التكوين بالجزائر ، الكتاب الثاني دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ،  - 2 
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ر ـلمستمد و اـالل التكوين الجيـكذلك تحسين المستوى المعرفي لديه )أي التلميذ( من خ

 ا و اآلداب .ـوم و التكنولوجيـال العلـفي مج

 تعريف المراهقـــة : – 4

مشتبة  Adolescenceإلى أن كلمة مراهبة  ( 1999)سعد جالل ، يشير لغـة :  –أ 

و معناها التدرج نحو النضج )الجنسي و االنفعالي و  Adolescereمن الفعل الالتيني 

العبلي.....( و هي مشتبة من الفعل رهق بمعنى قرب ، فراهق الشيء معناه قاربه ، و 

راهق البلوغ تعني قارب البلوغ و راهق الغالم أي قارب الحلم و الحلم هو البدرة على 

دأ من البلوغ الجنسي حتى النضج ، فهي مرحلة انتبالية يتحول خاللها إنجاب النسل و تب

 .1الشباب إلى رجل بالغ أو امرأة بالغة 

إلى أنه يطلبها علماء ( 1999)الهندي ، فيشير اصطالحا أما المراهبة :  اصطالحا -ب  

نفس النمو على الفترة الزمنية التي تتوسط مرحلة الطفولة و الرشد . أو هي المرحلة 

التي يبترب فيها الطفل غير الناضج من النضج الجسمي و العبلي و االنفعالي و  

 .2االجتماعي 

 هق ،مما سبق ذكره نستخلص أن مرحلة المراهبة تعتبر مرحلة ميالد جديدة للمرا    

لما يحدث فيها من تغيرات في جميع الجوانب الجسمية و العبلية و االنفعالية و 

 االجتماعية .

 أقســام مرحلة المراهقة : – 5

يبسـم العلمـاء مرحلـة المراهبـة إلى ثـالث مستويـات بحسـب المرحلـة العمريـة التي     

 يمر بـها االنسان ، و لكل مستوى خصائصه النمائية : 

 

                                                           
قوعيش مغنية : أساليب التسيير الصفي للمدرسين و عالقتها بالسلوك العدواني لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي ، رسالة لنيل  - 1 

 . 183، ص  2812درجة الماجستير في علم النفس المدرسي ، جامعة مستغانم ، 

،  السعوديةة العربية لكمالم مشكالت المراهقات االجتماعية و النفسية و الدراسية ، خولة بنت عبد هللا السبتي العبد الكريم : - 2 

 . 25، ص  2884، رسالة لنيل درجة الماجستير في الدراسات االجتماعية 
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 المستوى المرحلة العمر بالسنوات المرحلة الدراسية مميزات المرحلة

تتميز بتغيرات بيولوجية 

 سريعة

73 - 73 اإلعدادي المراهبة  

 المبكرة

 األول

تتميز باكتمال التغيرات 

 البيولوجية

70 - 73 الثانوي المراهبة  

 المتوسطة

 الثاني

يصبح المراهق إنسان راشد 

 بالمظهر و التصرفات

37 - 70 الجامعي المراهبة  

 المتأخرة

 الثالث

 

 جدول رقم ) 81 ( : يوضح مستويات المراهقة حسب المرحلة العمرية و 

 خصائصها النمائية 1.

نالحظ من خالل الجدول أن مرحلة المراهبة المبكرة تبابل المرحلة المتوسطة ، و     

حلة مرأما  –فئة الدراسة الحالية  –مرحلة المراهبة المتوسطة تبابل المرحلة الثانوية 

 المراهبة المتأخرة فتبابل المرحلة الجامعية و لكل مرحلة خصائصها النمائية .

 مطالب خاصة بمرحلة المراهقة : – 6

ليس من شك أن هناك مواقف كثيرة حرجة يمر بها الفرد و أصعبها فترة المراهبة     

و يرجع هذا إلى أن الدور االجتماعي الذي ينبغي أن يلعبه الفرد غير واضح في هذه  ،

المرحلة ، فرغم أن المراهق قد أصبح في جسمه يناهز ، أو يشابه جسم أباه في ضخامته 

إال أنه يحرم من أن يسلك مسلك أبيه ، و أن يلعب دورا كدوره . هنا يواجهه األب " 

ي أن تفعل هذا أو ذاك " ، ثم بعد قليل يؤنبه والده أو والدته إنك ما زلت طفال فال ينبغ

شديدة ، فإن عاد إلى ألنه ينبغي أن يسلك مسلك الرجال ، هنا يبع المراهق في حيرة 

الطفولة يؤنبونه ، ألنه أضحى ناضجا و تعدى مرحلة الطفولة ، و إذا ما ذهب مذهب 

طبيعة دوره المطلوب منه على  الرجال ردوه إلى الطفولة ، فيصبح عاجزا عن تفهم

الوجه الصحيح ، فالطفل له دوره و هو واضح في نفسه و مخيلته ، و الراشد أيضا له 

                                                           
 . 23، ص  2818الكويت ،  –مصطفى أبو سعد : المراهقون المزعجون ، شركة اإلبداع الفكري  - 1 
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كما أن هذه الفترة تتحدد فيها قدرة  دوره الواضح ، و المشكلة مشكلة المراهق فبط .

ط طالفرد أو عدم قدرته على التوافق السوي ، و التوافق من الناحية الجنسية ، و يخ

ة خطورة دور المدرسالفرد كذلك في هذه الفترة لمستببله المهني ، و هذا يوضح أيضا 

و المدرس في مرحلة المراهبة ، إذ ينبغي أن يتفهم المدرس طبيعة مشكالت المراهبة 

، و أن تسعى المدرسة ألن تشبع رغبات المراهق إشباعا معتدال ، و عليه فهناك مطالب 

 أهمها ما يلي : خاصة بمرحلة المراهبة و

 حاولة الوصول إلى عالقات جديدة تتسم بالنضج مع أترابه من الجنسين .م – 7

 أن يتمكن من البيام بدور اجتماعي مببول يتفق و جنسه . – 3

 تببل المراهق لنموه الجسمي .  - 2

 محاولة الوصول إلى مرحلة االستبالل االنفعالي عن الوالدين .  - 0

 إلى استبالل اقتصادي . محاولة الوصول  - 3

 اختيار إحدى المهن و التأهب لها .  - 1

 االستعداد للزواج و الحياة العائلية .  - 1

التمكن من اكتساب المهارات العبلية و المفاهيم الالزمة للمؤثرات في الحياة العملية   - 0

. 

 . وليناالجتماعي الذي يتسم بتبدير المسؤتفضيل الفرد للسلوك   - 9

 .1اكتساب مجموعة من البيم و نظام أخالقي يوجهان سلوكه  – 78

و من هذا المنطلق ينبغي على جميع المحيطين بالمراهق )سواء في الوسط األسري     

أو المدرسي( أن يكونوا على دراية مسببة و فهم جيد لمظاهر مرحلة المراهبة و 

 بالشكل السوي و اآلمن ، مشكالتها ، حتى يتمكنوا من مساعدته على تخطي هذه الفترة

                                                           
 اإلسكندرية ، الشيخوخة ، دار المعرفة الجامعية ، –المراهقة  –المدخل إلى علم نفس النمو الطفولة  عباس محمود عوض : - 1 

 . 142 – 141، ص ص  1999
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و ذلك من خالل الحوار و تبادل وجهات النظر و إبصار المراهق بعواقب سلوكه و 

 تصرفاته .

 أنواع المراهقة : – 7

و هي المراهبة الهادئة نسبيا و التي تميل إلى االستبرار المراهقة المعتدلة :  –أ 

غالبا ما تكون عالقة المراهق  العاطفي و تكاد تخلو من التوترات االنفعالية الحادة و

بالمحيطين به عالقة طيبة ، كما يشعر المراهق بتبدير المجتمع له و توافبه معه و ال 

يسرف المراهق في هذا الشكل في أحالم اليبظة أو الخيال أو االتجاهات السلبية ، أي 

 أن المراهبة هنا أميل إلى االعتدال .

و يكون فيها المراهق ثائرا متمردا على السلطة المراهقة العدوانية المتمردة :  – ب

سواء سلطة الوالدين أو سلطة المدرسة ، و المجتمع الخارجي ، كما يميل إلى توكيد 

ذاته و التشبه بالرجال و مجاراتهم في سلوكهم كالتدخين ، و السلوك العدواني عند هذه 

و  بصورة غير مباشرة المجموعة قد يكون صريحا مباشرا يتمثل في اإليذاء ، أو يكون

يتخذ صورة العناد ، و بعض المراهبين من هذا النوع قد يتعلق باألوهام و الخيال و 

 .1 في المراهبة اإلنسحابيةأحالم اليبظة و لكن بصورة أقل مما 

هذا النوع من المراهبة تتسم باالنطواء و االكتئاب و التردد  المراهقة اإلنسحابية : – ج

و الخجل و البلق و الشعور بالنبص ، كما تتميز بنبد النظم االجتماعية و الثورة على 

الوالدين ، االستغراق في أحالم اليبظة التي تدور حول الصراع و الحرمان من الحاجات 

ية بحثا عن الخالص من مشاعر الذنب ، و غير المشبعة ، و االتجاه إلى النزعة الدين

تتأثر بعدة عوامل منها : اضطراب الجو األسري ، السيطرة و هذا النوع من المراهبة 

السلطة الوالدية ، تركيز األسرة على النجاح الدراسي و التفوق ، مما يثير قلق األسرة 

                                                           
عالقة المعاملة الوالدية بالسلوك العدواني لدى المراهقين ، الملتقى الوطني الثاني حول :  مريم بن سكيريفة و غزال نعيمة : - 1 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،االتصال و جودة الحياة في األسرة ، 

   . 18 – 89، ص ص  2813
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ه األسرة و ترتيبو قلق المراهق ، إضافة إلى جهل الوالدين لوضع المراهق الخاص في 

    .1بين إخوته 

مما سبق ذكره من أنواع للمراهبة يتبين أن سبب تنوعها يرجع إلى المحيطين     

بالمراهق )في الوسط األسري و المدرسي و حتى المجتمعي( ، فإن هم تفهموا حاجاته 

 لكاالستبالل و تأكيد الذات و التبدير من طرفهم ، و يكون هذا بشكل سوي أي ال إهما

و ال تسلط ، فهذا يؤدي إلى مراهبة معتدلة ، و إن كان غير ذلك فيؤدي إلى مراهبة إما 

 انسحابيه أو عدوانية .

 مظاهر النمو في مرحلة المراهقة : – 8

حيث أن النمو في هذه  مرحلة المراهبة بتغيرات عديدة تطرأ على المراهق ، تتميز    

المرحلة يأخذ شكال مغايرا على ما كان عليه في المراحل الساببة ، و عليه سنعرض 

 بعضا منها فيما يلي :

 النمو الجنسي و الجسمي للمراهق : –أ 

أين نصبح أحرارا في عملية التكاثر و من يعرفه على أنه الفترة من الحياة  هناك    

يمثل مرحلة انتبالية هامة يمر خاللها الفرد من الطفولة إلى المراهبة ، و في هذا المجال 

ال يجب الخلط بين مصطلحي البلوغ و المراهبة فلفظ المراهبة يعني التدرج نحو النضج 

الجنسية  ألعضاءالجنسي و الجسمي و العبلي و النفسي في حين يبصد بالبلوغ نضج ا

و مؤشر على بدايتها ، و ليس مرادفا لها ، ففي المراهبة ، فالبلوغ إذن جزء من المراهبة 

تضمر الغدة الصنوبرية و الغدة التيموسية بعد بدأ نشاط الغدد الجنسية ، و يببى هرمون 

 ، النمو الذي تفرزه الغدة النخامية قويا في تأثيره على النمو العظمي خالل المراهبة

لتغيرات أخرى فيزيولوجية منها تغيرات في معدل النبض الذي ينخفض بعد باإلضافة 

مرات في الدقيبة ، و تغيير في ضغط الدم الذي يرتفع تدريجيا و التغيير  0البلوغ بمعدل 

                                                           
 . 111، ص  1995، عالم الكتب ، القاهرة ،  5الطفولة و المراهقة ، ط –: علم النفس النمو حامد عبد السالم زهران  - 1 
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في نسبة استهالك الجسم لألكسجين التي تنخفض عما قبل ، كما تسبب هذه التغيرات 

  .1و التخاذل و عدم البدرة على بذل مجهود بدني شاق في شعور المراهق بالتعب 

كما يشير أيضا العيسوي إلى أن من خصائص النمو الجسمي في مرحلة المراهبة     

السرعة الزائدة ، و ينتج عن هذا النمو السريع زيادة الوزن ، و طول البامة ، كما تنمو 

ان التيموسية و الصنوبرية اللتان تعرفالغدة النخامية و الغدد التناسلية و تضمر الغدة 

بغدد الطفولة ، كما تنمو عظام الحوض و يتحول الصوت إلى خشن عند الذكور و ناعم 

        عند اإلناث ، و يصاحب ذلك فبدان التآزر الحركي و فبدان الدقة في األعمال 

  .2الحركية 

مو العانة و ن يصاحب أيضا نمو الوظائف الجنسية نمو الشعر تحت اإلبط و فوق و    

الشارب و الذقن ، و كذلك تنمو األرداف و يتسع الحوض و تظهر نعومة الصوت ، و 

تؤدي هذه التغيرات إلى إحساس المراهبة بأنها أصبحت شابة و المراهق أصبح شابا 

    . 3بالغا 

مظاهر أخرى للنمو في هذه  يشير إبراهيم وجيه محمود إلى و النمو العقلي : –ب 

 المرحلة و هي :

 الذكاء و القدرات الخاصة :  – 1

يكتمل في هذه المرحلة التكوين العبلي للفرد بصفة عامة ، كما تظهر فيها البدرات     

الخاصة . فينمو الذكاء ، و هو البدرة العبلية الفطرية العامة ، و يبف هذا النمو عند سن 

ة . و في الحبيبة أن النمو العبلي ال يزداد بمبادير ثابتة خالل معينة خالل هذه المرحل

سنوات عمر االنسان ، و إنما يكون هذا النمو سريعا في السنوات الخمس األولى من 

حياة الطفل ثم يبطئ بالتدرج بعد ذلك . و تؤكد أغلب الدراسات أن الذكاء يتوقف عن 

و هذا معناه أن الذكاء يصل إلى حده  النمو في سن بين السادسة عشر و الثامنة عشر .

األعلى خالل مرحلة المراهبة . كما أن األبحاث الخاصة بالذكاء تدل على أن الفروق 

                                                           
 . 63، ص  1977فؤاد البهي السيد : األسس النفسية للنمو ، دار الفكر العربي للطباعة و النشر ،  - 1 

 . 96، ص  1993علم النفس و اإلنسان ، الدار الجامعية ، مصر ،  العيسوي عبد الرحمن : - 2 

 . 46، ص  1995العيسوي عبد الرحمن : علم النفس النمو ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  - 3 
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في هذه البدرة العامة ، تظهر بشكل واضح خالل مرحلة المراهبة . و كما ذكرنا الفردية 

بية أو تتميز مرحلة المراهبة أيضا بظهور البدرات الخاصة مثل البدرة الموسي

 الميكانيكية أو الفنية....إلخ .

 الوظائف العقلية العليا : – 2

تكتمل في هذه المرحلة أيضا الوظائف العبلية العليا ، و تأخذ شكال يميزها عن     

المراحل الساببة . و االنتباه هو أحد هذه الوظائف التي تزداد بشكل واضح خالل هذه 

يه ه أو بالنسبة لدرجة صعوبة الموضوع الذي ينتبه إلالمرحلة سواء بالنسبة لفترة االنتبا

الفرد . و بالمثل تزداد أيضا قدرة المراهق على التذكر و التخيل . و يأتي كذلك مع 

المراهبة التفكير المجرد و البدرة على التحليل المنطبي و معالجة األشياء الغير موجودة 

 و الغير ملموسة أو المالحظة .

 االنفعالي :النمو  –ج 

مرحلة المراهبة أيضا بالتغيرات االنفعالية العديدة التي تطرأ على المراهق.  تتميز    

و أغلب هذه االنفعاالت من النوع الحاد العنيف الذي يجعل صورة المراهق غير صورة 

الطفل الهادئ الوديع التي كان عليها في المراحل الساببة . و هي في حبيبتها تكاد تكون 

ة ميالد جديد . حيث يكون غضبه في مرحلة المراهبة ليس موجه في حبيبته لشيء مرحل

محدد أو لألم أو األب بالذات ، و إنما ترجع في حبيبتها إلى طبيعة المرحلة التي يمر 

و المشاكل التي تواجهه و أنواع الصراع التي يتعرض لها و ال يستطيع أن يتصرف بها 

ا بداخله ، فينطلق مندفعا ثائرا ضد األب و ضد الجميع . و فيجد متنفسا لمبالنسبة لها ، 

قد يكون الطلب بسيطا يمكن تحبيبه لو استمرت المناقشة هادئة بين األب و االبن حتى 

يتوصال إلى حل بالنسبة له . و من ناحية أخرى نجد أن نمو المراهق، و ما يطرأ على 

ا بالغا بها هذه المرحلة تسبب له قلب جسمه ، و طبيعة التغيرات الفسيولوجية التي تتميز

، حيث يشعر كما لو كان هو الشخص الوحيد الذي تحدث له هذه التغيرات . و التي 

يجب أن يعرف المراهق سواء عن طريق أبويه أو المدرسة أو مؤسسات أخرى مسؤولة 

 عن تربيته أنها طبيعية و البد لكل فرد أن يمر بها .
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 النمو االجتماعي : –د 

االجتماعي في هذه المرحلة شكال مغايرا لما كان عليه في فترات العمر  يأخذ النمو    

الساببة . حيث تتكون عالقات من نوع جديد تربط المراهق بغيره من المراهبين و 

الشبان . و يزداد والءه للجماعة التي ينتمي إليها ، و تكون هذه العالقات و االرتباطات 

ته األسرية . إال أن األبوان ال يتببالن في العادة هذا التغير الجديد على حساب ارتباطا

في العالقات االجتماعية التي تربطهما بابنهما المراهق . و صورته الجديدة صورة 

الراغب في االستبالل و البعد بالتدرج عنهما ، و هي صورة غريبة ال يرضيان عنها 

لبوة و البسوة في مباومة نزعات المراهق بسهولة . إال أننا يجب أن ننبه إلى أن استخدام ا

و رغباته ، و خاصة رغبته في تأكيد ذاته و الشعور باستبالله ، لها خطرها المؤكد 

، و ألنه يتبعهما في العادة مشكالت أعبد في السلوك ، ألنها تزيد من مباومته و عناده 

بل و ربما تؤدي إلى جناح المراهق ، و خروجه من نطاق المشكالت التي يمكن حلها 

و داخل نطاق األسرة إلى المشكالت التي تبع تحت طائلة البانون و عن طريق األبوين 

ته ، البد أن يظهر والء تؤدي إلى الجريمة . و كما يجب أن يظهر المراهق والء ألسر

  .1مماثال و خالصا لمدرسته و لناديه و لبلده بصفة خاصة 

أما السيد البهي فيرى أن النمو الخلبي يرتبط ارتباطا وثيبا بالنمو االجتماعي ، و     

يخضع تطوره لمدى عالقة الفرد بالمعايير و البيم السائدة ، و يرتبط من ناحية أخرى 

ى عالقة الفرد بإقامة الشعائر ، و بمدى استجابته لمستويات الخير بالنمو الديني و بمد

  .2و الشر 

 

                                                           
 .59 – 25، ص ص  1981إبراهيم وجيه محمود : المراهقة خصائصها و مشكالتها ، دار المعارف اإلسكندرية ،  - 1 

 . 324، ص  1975، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  2: األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ، طالسيد فؤاد البهي  - 2 
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كما يؤكد العيسوي أيضا أن معظم الدراسات و البحوث التي أجريت في هذا المجال     

أظهرت أن الغالبية الساحبة من المراهبين يؤمنون بالبيم الدينية و يرتادون أماكن العبادة 

 .1مؤثر في حياة الشباب ، فالدين عامل قوي و 

مما سبق عرضه لمظاهر النمو في مرحلة المراهبة يتبين لنا أن هذه الفترة من     

أصعب فترات التدرج في العمر ، حيث تحدث فيها تغيرات عديدة ، فالنمو الجسمي 

يحدث كبر في حجم الجسم و األطراف ، و النمو الجنسي يتميز ببداية وظيفة الغدد 

النمو العبلي يتميز بنمو البدرات العبلية العامة و الخاصة ، أما النمو الجنسية ، و 

 االجتماعي فيتميز برغبةالنمو  بثوران المراهق ألتفه األمور أما االنفعالي فيتميز

المراهق في االستبالل عن سلطة الوالدين و تحبيق ذاته ، كل هذه التغيرات إن لم تجد 

بالمراهق)خاصة الوالدين و المدرسين( ، تسبب ظهور من يفهمها من المحيطين 

     المباومة و العناد لدى المراهق .

 مشكـالت المـراهقة : – 9

تعد مرحلة المراهبة من أصعب المراحل نسبيا في حياة الفرد ، و يصحبها عادة     

طرأ ت الكثير من المشكالت ، منها ما يرجع لطبيعة المرحلة ذاتها نتيجة التغيرات التي

في هذه المرحلة و ما استحدثته في نفوس المراهبين حيث ال يجدون منفذا إلشباعها أو 

لتحبيبها ، أو إلى ما يلبونه من المجتمع الخارجي من عدم فهم و تبدير و اختالف في 

ومن هذا المنطلق وجب على   وجهات النظر إلى غير ذلك من العوامل و األسباب .

عاية هذا المراهق من آباء و مدرسين و غيرهم من الراشدين البائمين على حماية و ر

الذين لهم صلة به أن يناقشوا و يفهموا هذه المشكالت حتى يتسنى لهم توجيه األبناء 

 على ضوء هذه المناقشة و هذا الفهم ، و إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكالت .

 ان الناس يسألون رسول هللاو نجد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كان يبول " ك    

 .2صلى هللا عليه و سلم عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني " 
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من هنا يجب أن نبدأ أن نفهم هذه المشكالت و نكتسب مهارات التعامل معها قبل أن     

و حتى إن أدركناها نكون ملمين بفن التعامل معها و حلها أو تجنبها ، و يتم  ندركها ،

 تحبيق النمو الطبيعي للمراهق حتى يعيش حياة سعيدة مثمرة و منتجة . 

اعد ـالت في مجاالت يسـذه المشكـف هـأن تصني و يشير معوض خليل معوض إلى    

ظاهرة عامة يمكن تناولها  على فهم المشكالت بشكل عام في مجموعات كبيرة تمثل

  .1باألساليب اإلحصائية في مجال البحوث العلمية 

و لبد لخص المختصين و الباحثين في هذا المجال مشكالت المراهبة إلى فئات ، و فيما 

 يلي عرض ألهمها :

 مشكالت المراهق ذاته : –أ 

 مشكالت النمو الجسمي المفاجئ : -

 أوال : النمو الجسمي الخارجي :

ينمو الجسم في طفرة سريعة نموا مفاجئا في الطول و الوزن و عرض األكتاف     

سنة عند البنات أي قبل البلوغ أما في البنين  73وتبلغ سرعة النمو أقصاها من سن 

 – 73سنة أي بعد البلوغ ببليل ، فنجد أن البنت في سن  70فأسرع سن للنمو هو سن 

سنة  70زميلها في نفس السن و بعد سن  سنة تتفوق في الطول و الوزن على 70

يتساوى الفتى مع زميلته في نفس السن ، ثم يتفوق عليها بكثير في الطول و الوزن و 

 البوى العضلية .

إذ هي في نفس الوقت  –و يبلق بسببها و من التغيرات التي تظهر على المراهق     

 ء الجسم مثل استطالةهو التغيير في بعض أجزا –تكون موضوعا لتعليبات األسرة 

 األنف و كبر حجم اليدين و البدمين و انحناء خفيف في الظهر .
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 ثانيا : النمو الجسمي الداخلي :

 و أهمـها ظاهـرة النمـو و النضـج الجنسـي و تنبسـم إلى :    

 النمو في الجهاز التناسلي : -

 البنين .و ظهور دورة الطمث عند البنات و السائل المنوي عند     

 ظهور الصفات الجنسية الثانوية في البنات : -

تنمو عظام الحوض و تتخذ صفات حوض األنثى و تستدير األرداف و األكتاف و     

 و يظهر الشعر فوق العانة و تحت اإلبطين .ينمو الثديان ، 

 ظهور الصفات الجنسية الثانوية في البنين : -

ير الصوت و نمو الجسم الخارجي و نمو الشعر ظهور شعر العانة و اإلبطين و تغ    

 على الجسم كله و خاصة الوجه .

 ثالثا : تأثير التدفق النمائي في فترة المراهقة :

تعتبر فترة المراهبة فترة نمو مفاجئ ذلك أن جسم المراهق و المراهبة كما ذكر     

 يشهد خالل هذه الفترة ثورة نمو في جميع أعضائه :

 الهيكل العظمي تستطيل عظامه و يأخذ سمكا جديدا و سريعا . -

 العضالت تأخذ في النضج و االشتداد . -

 األجهزة التناسلية التي كانت مستكينة في الطفولة تبدأ في النمو غير العادي . -

 تأخذ الغدة التناسلية في إفراز هرمونات في الدم . -

الهرمونات المفرزة من الغدة الصماء و ظهور الشعر في بعض أجزاء الجسم نتيجة  -

 الغدد التناسلية .

 تضخم الصوت بالنسبة للذكور و حدته بالنسبة لإلناث . -

 - بزوغ الثديين لإلناث 1.  
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 مخاطر التدفق النمائي في مرحلة المراهقة : -

تشير كلير فهيم إلى بعض المخاطـر و التي تعتبر مشكالت من مشاكـل مرحلـة     

 ة و أهمها ما يلي : المراهب

 الحاجة الماسة إلى الرعاية الصحية : - 1

إن النمو السريع خالل فترة المراهبة بحاجة ماسة إلى رعاية صحية و إلى الغذاء     

المناسب كما و نوعا . كذلك ينبغي دعم هذا النمو بما يسانده و يدعمه و يحميه من 

و يجب تحبيق التآزر و االنسجام في شتى جوانب النمو ، بحيث ال يسمح  االنحراف ،

معها نمو الجهاز العضلي ، فيصير مثال للهيكل العظمي بالنمو إلى درجة ال يتآزر 

 المراهق عمالقا نحيفا نحيال في نفس الوقت .

 فقدان التآزر الحركي : – 2

المراهق فبدانه لتآزره الحركي ،  كثيرا ما يتسبب النمو المفاجئ و السريع ألطراف    

فتصدر عنه حركات عشوائية غير متسبة ينتج عنها كثير من التخبط و عدم إصابة 

األهداف التي يستهدفها. و كثيرا ما يتعرض المراهق و المراهبة للوم الكبار ألنه يحطم 

تـد يعو ذلك بسبب النمـو السريـع في ذراعيه و رجليه بدرجـة لم األواني و األكواب 

 عليها . و من ثم فإنه ال يستطيع تبدير المسافات التبدير الصحيح .

 عدم القدرة على ضبط الصوت : – 3

فهو ال يستطيع التحكم في أحبال صوته ، و  إن المراهق ال يستطيع ضبط صوته ،    

النطق بمخارج الكلمات كما يشاء ، فصوته يجمع بين نبرات أصوات األطفال من جهة 

و بين نبرات أصوات الرجال من جهة أخرى فصوته ليس بالرفيع كما كان و ليس 

 بالممتلئ كما يريد و قد يضحك منه الكثير فيزيدون إحساسه باالرتباك .
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 قدان االنسجام الوجداني :ف – 4

يرتبط هذا التدفق النمائي بكثير من المشكالت االنفعالية ، و يصل ذلك إلى فبدان     

االنسجام الوجداني الذي كان يسود حياته . ففي لحظة ما يشعر المراهق بالسعادة بحيث 

يم خيستطيع توزيع بعض منها على اآلخرين و لكنه بعد لحظات يحس بأن الشباء هو الم

غير المتجانس ، و ذلك التدفق على أفق حياته ، و سبب هذا كله هو ذلك النمو المتدفق 

الهرموني الذي تدفع به الغدد الصماء في الدم بوفرة مما ينتج عنه نشوء أحاسيس 

 متضاربة غير منسجمة في وجدانه .

 إحساس المراهق بالغرور : – 5

قد ينجم عن إحساس المراهق بالحيوية و البوة شعوره أيضا بالغرور و بأنه أقوى     

من اآلخرين حتى من األب و األم و المدرسين و المدرسات ، و قد يدفع به الغرور إلى 

اإلحساس بالبوة و لكنه ال يمتلكها بالفعل ، و هذا ما نالحظه عندما يكون الخاسر في 

 كي كالطفل الصغير .شجاراته فبعدها نجده يب

  ظهور االنحرافات الجنسية : – 6

هذا النمو السريع يكون مصحوبا في بعض الحاالت التي يحرم فيها المراهق من     

التوجيه الجنسي بانحرافات جنسية . و ذلك أن المراهبة تكون مصحوبة لنمو كبير في 

يجد في الممارسة الجنسية فاألعضاء التناسلية ، و تدفع الهرمونات الجنسية إلى الرغبة 

المراهبون من زمالئهم و زميالتهم التوجيه الذي يتماشى و هواهم فينحرفون في 

ممارسات جنسية غير سوية من مثل إدمان العادة السرية و اقتراف الجنسية المثلية و 

ما يصاحب ذلك من مفاهيم جنسية خاطئة أو منحرفة .  و لبد تستمر تلك االنحرافات 

 بعد االنخراط في مراحل نمو تالية لمرحلة المراهبة بل و بعد الزواج أحيانا . الجنسية
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ظهور االنحرافات األخالقية : – 7  

يتواكب مع التدفق في النمو بعض االنحرافات األخالقية المرتبطة ببعض االنحرافات     

المزاجية من ذلك مثل انتماء المراهق و المراهبة إلى الغضب و الحماقة و العناد ، و 

عدم االنسجام مع أفراد األسرة و بخاصة الوالدين . إلى غير ذلك من سوء تكيف 

 طبع و رداءة في المعاملة .اجتماعي و انحراف مزاجي و سوء 

 ظهور االنحرافات السلوكية : – 8

يرتبط أيضا تدفق النمو بالرغبة في التجول ، فالمراهق و المراهبة يحبان الخروج     

و السير لمدة طويلة بغير هدف ، و يكون مشفوعا أحيانا بالرغبة في المغامرات المنحرفة 

المعاكسات و أحيانا السرقة و غير ذلك من  عن الطريق البويم ، فتنشأ حاالت التسكع و

 انحرافات سلوكية.

 التعرض لكثير من الحاالت النفسية الحادة : – 9

إن كثير من حاالت الجنون التي تصيب الشخصية إنما تصيبها في فترة المراهبة .     

 و لعل هناك ارتباطا ما فيما بين تلك األمراض و بين ذلك الفوران الجنسي و التدفق 

 النمائي و عدم اعتياد الجسم على تببل ذلك النشاط المفاجئ بغير مبدمات أو تمهيد 

  . 1كافيين 

 مشكالت أسرية : –ب 

 دة التيـف الجديـق إذا نظرنا إلى المواقـالت المراهـرا من مشكـم كثيـن أن نفهـيمك    

ث ـيبلغ من حين ـف الجديدة حيـر هذه المواقـف متداخلة . و تظهـها و هي مواقـيواجه

ذا ـها . إن هـام بـال البيـح لألطفـال ال يسمـام بأعمـه بالبيـح لـدا يسمـه حـه و سنـجسم

د في ـل و راشـق طفـوغ الرشد عملية تدريجية و المراهـالتداخل و الحيرة تنشأ ألن بل

 وقت واحد .
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ق ـر المراهـكثيرة مع آبائهم و يمد استبالل المراهبين إلى صراعات ـو يؤدي تزاي    

م ـبفترة محيرة فهو يعتمد على والديه إلشباع حاجاته الفيزيبية و يشعر بااللتزام نحوه

و مع ذلك البد أن يستبل عن والديه لكي بسبب ما أولوه من عناية و رعاية و تربية . 

شأ ما تنـن تجنبه. كـرة ال يمكـدث صراع مع األسـدا مستبال و من هنا يحـح راشـيصب

 .1ق بجماعته العمرية ـة المراهـمعينة في عالقمشكالت 

و  رةـة في األسـات البائمـط العالقــفي نم ضاـأي ةـالت األسريـل المشكــو تتمث    

رة ـم ، و نظـم لحاجاتهـدى تفهمهـن ، و مـة المراهبيـة في معاملـاالتجاهات الوالدي

ل ـعى لحـضدهم ، أو سلطة تسوة تعمل ـها قـالمراهبين إلى السلطة الوالدية على أن

فهو يود أن يعتمد على نفسه مشكالتهم . فالمراهق يرغب في االستبالل و االنطالق ، 

ي ل فـح والديهم تدخـيرون أن نصائاذ قراراته ، فالمراهبون ـفي تنظيم وقته و اتخ

شؤونهم الخاصة ، و بذلك قد تنشأ مشكالت أسرية عديدة ، و من أكثر المشكالت التي 

 يعاني منها المراهبون في األسرة ما يلي :

 رغبة المراهق أن تكون أوضاع أسرته أفضل مما هي عليه . -

 ال يستطيع المراهق المذاكرة في المنزل لعدم توفر بيئة مناسبة . -

 يخجل المراهبون من مناقشة أباءهم في مشكالتهم الخاصة .  -

 ال تتفق آراء المراهبين مع آراء والديهم . -

 .2يحدون من حريتهم في معظم األمور يشعر المراهبون أن والديهم  -

كما يشير أيضا عبد الفتاح دويدار إلى أن ثورة المراهق في هذه المرحلة تتجه نحو     

والديه و حتى األقارب ، حيث يحاول المراهق أن يكسر البيود التي تضعها أسرته ، 

وع و استسالم و تبعية لهم ، فهذه البيود كونها تذكره بأيام طفولته بما فيها من خض

رج فبط ، و إنما نحو ذاته أيضا ، و المتمثلة في خوفه من هذه اليست موجهة نحو الخ

                                                           
، ص  1985 القاهرة ، جابر عبد الحميد جابر و صفاء األعسر و إبراهيم قشقوش : مقدمة في علم النفس ، دار النهضة العربية ، - 1 

289 . 

، ص  1997 ،الرياض  –دار الخريجي للنشر و التوزيع  ، 4ط عقل محمود عطا حسين : النمو اإلنساني الطفولة و المراهقة ، - 2 

 . 372 – 371ص 



 الفصل الثالث  التعليم الثانوي ومرحلة المراهقة  

~ 94 ~ 
 

المرحلة الجديدة التي ينتبل إليها ، و التي تتطلب منه أن يكون رجال في سلوكه و 

 متعددة هي :تصرفاته و أن يكون في حسن ظن األخرين ، و تتخذ هذه الثورة مظاهر 

 ثورة المراهق إن لم يجد الطعام المناسب أي الذي يريده هو فبط . -

 ثورته لتدخل والديه في شؤونه الخاصة أو في دراسته . -

 .1إخوانه الصغار إظهار سلطته أو نفوذه على  -

 : مشكالت اجتماعية –ج 

أن  من الباحثين ددـوث التي أجراها عـإلى أنه اتضح نتيجة البح كلير فهيمر ـتشي    

ش ـمرحلة المراهبة فترة خوف و قلق شديدين يستحوذان على المراهق فيجعالنه يعي

ل مختلف ـدر اإلزعاج يشمـد أن مصـفي عالم مختلف عن عالم الراشدين . و قد وج

 ل هي :ـذه المشاكـم هـجوانب تفكير المراهق و سائر حياته الوجدانية و أه

 لنمو :مشكالت تتصل بالصحة و ا – 1

و أهمها األرق ، الشعور بالتعب بصورة سريعة ، معاناة الغثيان ، قضم األظافر ،     

ين  م بها الراشدـور ال يهتـم فهذه أمـدم تناسق أعضاء الجسـدم االستبرار النفسي ، عـع

ا ـه معرضـة إذا جعلتـق و خاصـدر قلـون مصـق تكـة للمراهـها بالنسبـرا ، و لكنـكثي

 ا .ـن أحيانـم من اآلخريـالتهك للسخرية و

 مشكالت خاصة بالشخصية : – 2

نبص الثبة بالنفس ، الشعور  و أبرزها الشعور بالنبص ، عدم تحمل المسؤولية ،    

بعدم االحترام من جانب اآلخرين . البلـق الدائم حول أتفه األمور ، المجادلة الكثيرة 

  و االنتباد .و أحالم اليبظة .بسبب و بغيـر سبب ، و خشية التعرض للسخرية 
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 مشكالت تتعلق بالمكانة االجتماعية : – 3

وع في األخطاء ، التهيب في ـالتهيب من االنطالق في الحياة االجتماعية خشية الوق    

ع ، التفكير في نو معاملة أفراد آخرين غير األبوين ، البلق الخاص بالمظهر الخارجي

الرداء الذي يظـن المراهـق بأنـه قـد يجعله موضع سخرية ، الخـوف من صـد أقرانـه 

و إعراضهم عنـه مع الشعور بالحاجة إلى أصدقاء ، الشعور بأنه قـد ال يكون محبـوبا 

  .1لدى اآلخرين 

  مشكالت مدرسية : –د 

أيضا إلى أن هناك مشكالت يتعرض لها طلبة المدارس اإلعدادية كلير فهيم و تشير     

و الثانوية تنعكس على دراستهم و عالقاتهم بالمدرسة و بنظمها و    مناهجها .و الزاوية 

كعضو في مؤسسة معينة التي ينظر منها إلى المشكالت المدرسية هي زاوية الطالب 

   ما يلي : هي المدرسة ، و من أهم مشكالت الطلبة المدرسية

 و تتلخص فيما يلي :مخالفة النظم المدرسية :  – 1

تأخر الطالب عن موعد طابور الصباح ، و تكرار التأخر بغير أسباب مببولة من  -

 المدرسة.

 عدم المشاركة في نشيد الصباح و التراخي في تحية العلم . -

 التجول بالمدرسة و دخول الفصل بعد بداية الحصة. -

 لتراخي في تنفيذ تعليمات المدرسة.ا -

 .وأناقتهعلى نظافته  وعدم الحرص –إن وجد  –اإلهمال في ارتداء الزي المدرسي  -

الواجبات  وعدم أداءفي المواعيد المبررة  واألدوات المطلوبةعدم إحضار الكراسات  -

 المنزلية.

                                                           
 . 24 –23، ص ص  1987مرجع سبق ذكره ، كلير فهيم :  - 1 
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 .والمدرسينعدم تبديم االحترام الالئق للناظر  -

 سلبي إيزاء النشاط المدرسي.اتخاذ موقف  -

 اإلهمال في إبالغ ولي األمر بتعليمات المدرسة المبلغة عن طريق الطالب. -

  التخلف عن دروس التبوية التي تعبدها المدرسة لطلبتها في غير أوقات المدرسة. -

 الهروب من المدرسة : – 2

 % 3بة )حوالي يعتبر هذا االضطراب العصابي األكثر شيوعا في مرحلة المراه    

من طلبة المرحلة الثانوية( . و يعتبر رفض الذهاب إلى المدرسة العالمة األولى للبلق 

النفسي الشديد المصحوب بالخوف و غالبا يكون لذلك تاريخ أسري . و من أسباب 

 هروب المراهق من المدرسة ما يلي :

 البسوة و سوء معاملته في الوسط المدرسي. -

 المدرسية في متابعة غياباته.تراخي اإلدارة  -

 المدرسة ال تمثل مكانا جذابا له. -

 إحساس الطالب بالفشل في متابعة المناهج الدراسية و تخلفه دراسيا. -

 عدم ارتباط المناهج بوجدان الطالب و عدم احتاللها لبؤرة اهتمامه. -

 نبص رقابة األسرة على الطالب. -

 رار في التعليم.النبص في طموح الطالب نحو االستب -

 إرهاق الطلبة بالواجبات المدرسية. -

ترجع أسباب التأخر الدراسي إلى عدَة عوامل و تختلف من  التأخر الدراسي : – 3

 تلميذ آلخر و يمكن إجمالها فيما يلي :
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 عوامل عقلية : -

جة مثل هذا و حا التأخر في البدرة العبلية العامة التي تدخل في كل العمليات التعليمية ،

 إلى االلتحاق بمدرسة خاصة بالمعوقين عبليا.المراهق المنخفض الذكاء 

 عوامل نفسية : -

مثل حاالت البلق و ضعف الثبة بالنفس و الخجل و االضطرابات النفسية و الخوف مما 

يمنع المراهق من االنتظام في المدرسة و يؤدي إلى ضعف التركيز ، أو مثل كراهية 

لمادة دراسية معينة الرتباطها في ذهنه بموقف مؤلم من جانب المدرس أو التلميذ 

 الزمالء.

 عوامل جسمية : -

شخص قدرة ال مثل األمراض المختلفة التي تؤدي إلى نبص عام في الحيوية فتبلل من

على بذل أقصى جهد ، و كذلك العاهات التي تصيب الحواس حيث تعتبر مسؤولة عن 

 تأخر الدراسي .عدد كبير من حاالت ال

 عوامل بيئية : -

أن يكون الجو المنزلي مملوء بالخالفات العائلية التي تؤدي إلى عدم في المنزل :  -  

االستبرار و االطمئنان . و كذلك قلق اآلباء الزائد مما يؤدي إلى ضيق التلميذ و كراهيته 

 للمدرسة .

 في المدرسة :  -  

 انبطاع الطالب فترة عن الدراسة مما يحدث فجوة في التحصيل لديه . -

وجود عيب أساسي في طريبة التدريس كعدم تمكن المدرس من فن التدريس من حيث  -

 أو افتباده للجاذبية الشخصية .اإللباء و المناقشة 

سوء أسلوب الطالب في التعبير عن أفكاره أو سوء خطه لدرجة عدم البدرة على  -

 راءة ما يريد التعبير عنه .ق
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 سوء العالقة بين التلميذ و المدرس مما يفبده الرغبة في الدرس . -

 و يمكن إيجازها فيما يلي :مشكالت االستذكار :  – 4

 وجود مثيرات مشتتة لذهن المراهق و انتباهه في المكان المخصص لالستذكار . -

 استذكار الطالب بطريبة خاطئة مثل :  -

االعتماد على الحفظ دون استيعاب المادة ، أو إهماله لبعض أجزاء المنهج ، أو عدم 

 قدرته على تصور أهداف المادة ، أو مبالغة و إجهاد الطالب لنفسه في االستذكار .

 عدم انتظام الطالب بصفة يومية على االستذكار . -

 رسية أو الوالدية .وجود مشكالت نفسية ملحة كالبلق و الخوف من العبوبات المد -

 .1تراكم الدروس  -

مما سبق عرضه من مشكالت يتعرض لها المراهق و ما لها من أثر على مساره     

ب على المحيطين به )في الوسط األسري و المدرسي و حتى المجتمعي( ـدراسي ، يجـال

و أن يولوا اهتمامهم   به ، و ذلك من خالل فهمهم لمطالبه الخاصة بهذه المرحلة 

مساعدتهم له و توجيهه ، و توفير الجو المناسب لنموه النفسي السوي ، حتى يتمكن 

المراهق من اجتياز هذه المرحلة بشكلها المعتدل السوي ، و ال يتعرض لغير ذلك من 

طرف المحيطين به كالتسلط أو الضغوط أو سوء عالقتهم   به ، فيحدث له عدم تكيف 

   .  ها غير السوي )إما انسحابي أو عدواني(في هذه المرحلة و يجتازها بشكل
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 خالصــة :

إن سرعة التغيرات الجسمية و الجنسية و االجتماعية و االنفعالية التي تحدث في     

تجعل المراهق يعيش حالة من البلق و الخوف ، و بحاجة لمن يفهمه و  فترة المراهبة ،

يوفر له الجو المناسب لنموه النفسي و االجتماعي السوي ، حتى يحبق أهدافه و يشبع 

رغباته دون صراع أو ضغوطات عليه . كل هذا جعل الكثير من الباحثين يولي اهتمامه 

لتي قاموا بها ، حيث توصلوا إلى أن هذه لمرحلة المراهبة و ذلك من خالل الدراسات ا

المرحلة لها مطالبها الخاصة بها ، إن هي وفرت للمراهق )من طرف المحيطين به( 

فسوف يؤدي هذا إلى تكيفه االجتماعي مع بيئته و فهم ذاته و منحه الثبة بالنفس و اجتياز 

وف يؤدي ذلك فسهذه المرحلة بسالم و اطمئنان و بشكل معتدل ، و إن كان عكس ذلك 

إلى عدم تكيف المراهق مع بيئته مما يجعله متمردا على المحيطين به ، و ذلك من خالل 

سوء العالقة معهم ال هم يفهمونه و ال هو يفهمهم ، و هذا ما يجعل المراهق يعيش في 

  حالة من البلق و الخوف .
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تمهيــــــد . -  

. أوال : الدراسات السابقة التي تناولت متغير القلق و عالقته ببعض المتغيرات  

الدراسات العربية . –أ   

.الدراسات األجنبية  –ب   

يا : الدراسات السابقة التي تناولت متغير فاعلية الذات و عالقتها ببعض ثان

.المتغيرات  

الدراسات العربية . –أ   

.الدراسات األجنبية  –ب   

.التعليق على الدراسات السابقة  –  
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تمهيــــــد : -  

درس روف تمــدراسة ظـرة بـوات األخيـدا في السنـن اهتماما متزايـاحثيـد أولى البـلق    

االجتمـاعية على و ة ــالنفسي راتـر المتغيـو أث –ة ـة المـراهقـمرحل ةـخاص –الب ـالط

ل أي ـم مراحـأه ة من ـوث و الدراسات السابقـرق للبحـرحلة التطـد مـذلك ، و تع

 ه العقبات التي يمكن أنـل لــح ، و تذلــار الصحيـث في اإلطــع الباحـة ، إذ تضـدراس

ن ـمن بي ، وه ـاء دراستـأساسا لبن هذه الدراسات ذـيتخ كما أنـهه ، ـفي بحث هـتعيق

ذات و عالقتهما بالعديد من ـة الـق و فاعليـن القلـها الباحثيـرات التي تناولـالمتغي

  المتغيرات ، و فيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات :

 : و عالقته ببعض المتغيرات أوال : الدراسات السابقة التي تناولت متغير القلق

 الدراسات العربية : –أ 

 ( :1991دراسة عثمان ) – 1

أنماط القلق و عالقته بالتخصص الدراسي و الجنس و البيئة لدى عنوان الدراسة : 

 طالب الجامعة أثناء أزمة الخليج .

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكور و اإلناث على هدف الدراسة : 

متغيرات الدراسة و كذلك القاطنين في القرية و المدينة ، و الفروق بين طالب العلوم و 

 اآلداب بجامعة البحرين .

( طالبا و طالبة من كليتي اآلداب و 041تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة : 

 العلوم .

مة الة القلق و سطبق على العينة اختبار القلق العام لكاتل ، و قائمة ح أدوات الدراسة :

 ، و اختبار قلق الموت .القلق لسبيلبرجر 

كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التخصص الدراسي  نتائج الدراسة :

و كل من القلق العام و حالة القلق و سمة القلق حيث ظهر أن طالب اآلداب أكثر قلقا 
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رى إلى وجود تأثير ـ، و من جهة أخ من طالب العلوم على اختبار القلق الحالة و السمة

ر دال في ـدال للتخصص الدراسي في سمة القلق و حالة القلق ، في حين لم يكن له تأثي

البحث  س في متغيراتـر الجنـدال لمتغي رـد تأثيـه ال يوجـذلك أنـق العام ، و تبين كـالقل

ي روق فـود فـعدم وجو لم يكن هناك فروق دالة أيضا بين الذكور و اإلناث، كما تبين 

 . 1ة لكليهما ـق مرتفعــات القلـم أن درجـة رغـة و القريـالب المدينـق لطــالقل

 ( :2001دراسة أمل األحمد ) – 2

حالة القلق و سمة القلق و عالقتهما بمتغيري الجنس و التخصص  الدراسة :عنوان 

 العلمي . 

سمة القلق و حالة الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين كل من  هدف الدراسة :

القلق و متغيري الجنس و التخصص العلمي ، باإلضافة إلى الكشف عن الفروق في 

سمة القلق و حالة القلق بين الطلبة في كليات اآلداب ، الحقوق ، الهندسة المدنية ، و 

ن الذكور و اإلناث في هذه ـذلك بيـكروق ـد الفـة ، و إلى تحديـب األسنان من جهـط

 الكليات .  

تكونت عينة الدراسة من مجموعات أربع ، تراوح عدد أفراد المجموعة  عينة الدراسة :

( 722( إناثا أي )001( ذكورا ، )061( طالبا و طالبة )27 – 66الواحدة بين     )

 للعينة عامة في مدينة دمشق .

ف من مقياسين ـق الذي يتألـة القلـاس قائمـة مقيـاستخدمت الباحث أدوات الدراسة :

التي وضعها سبيلبرجر و زمالؤه و نقلها إلى فرعيين هما حالة القلق و سمة القلق 

 . 0824العربية الدكتور عبد الرقيب أحمد البحيري 

أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين متغيرات البحث في  نتائج الدراسة :

األربع ، باإلضافة إلى عدم وجود تأثير دال لمتغيري الجنس و التخصص الكليات 

                                                           
عايد محمد عثمان : درجة القلق لدى طلبة جامعات الضفة الغربية في فلسطين و عالقتها ببعض المتغيرات ، المركز الفلسطيني  - 1 

 . 2ص ،  2002لإلرشاد ، 
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العلمي في كل من سمة القلق و حالة القلق مع ارتفاع مستوى القلق لدى أفراد العينة 

 .1بشكل عام و ال سيما لدى اإلناث 

 ( :2002عشري )محمود  دراسة – 1

وع المستوى الثقافي و التعليمي و النقلق المستقبل و عالقته بكل من  عنوان الدراسة :

 و التخصص العلمي و المستوى التعليمي للوالدين .

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المستوى الثقافي و التعليمي و النوع  هدف الدراسة :

و التخصص العلمي ، و انعكاس المستوى التعليمي للوالدين على مستوى قلق أبنائهم 

 على المستقبل .

( طالبا و 112( طالبا و طالبة منهم )111تكونت عينة الدراسة من ) دراسة :عينة ال

( طالبا و طالبة من المجتمع العماني و كانوا 081طالبة من المجتمع المصري ، و )

 جميعا من طالب الجامعة .

 طبق على أفراد العينة مقياس قلق المستقبل من إعداد الباحث . الدراسة : أداة

أظهرت نتائج الدراسة أن للبيئة النفسية و االجتماعية تأثيرا على قلق  نتائج الدراسة :

المستقبل ، فقد ارتفعت معدالت القلق لدى العينة المصرية بالمقارنة مع مثيلتها العينة 

و أشارت النتائج عن عدم وجود فروق بين التخصصات العلمية و األدبية في العمانية ، 

ج إلى وجود عالقة سالبة بين مستوى تعليم الوالدين و قلق المستقبل ، و أشارت النتائ

بين قلق المستقبل لدى األبناء ) أي كلما ازداد مستوى تعليم الوالدين ، كلما انخفض 

 .2مستوى القلق تجاه المستقبل لألبناء ( 
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 ( :2009ناهد سعود )  دراسة – 2

ة التشاؤم لدى طالب جامعقلق المستقبل و عالقته بسمتي التفاؤل و  عنوان الدراسة :

 دمشق .

هدفت الدراسة إلى تحديد أكثر مجاالت قلق المستقبل انتشارا عند شباب  هدف الدراسة :

الجامعة، و مدى انتشار السمات التفاؤلية و التشاؤمية لدى طالب الجامعة و عالقتها 

لتشاؤم تبعا ابقلق المستقبل ، و داللة الفروق اإلحصائية في قلق المستقبل و التفاؤل و 

 لمتغيرات : النوع ، الدخل ، التخصص ، و العمر .

 طالبا و طالبة . 7724تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة :

طبق في الدراسة مقياس قلق المستقبل إعداد الباحثة ، و القائمة العربية  أدوات الدراسة :

جامعة الكويت لحالة القلق ( ، مقياس 0886إعداد أحمد عبد الخالق )للتفاؤل و التشاؤم 

، مقياس سمة القلق تأليف سبيلبرجر و تعريب أحمد عبد الخالق و مقياس األمل لسنايدر 

(0880 . )  

أسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع نسبة القلقين جدا من اإلناث مقارنة  نتائج الدراسة :

لقين ارتفاع نسبة الق مع الذكور، و ارتفاع نسبة اإلناث المتشائمات مقارنة بالذكور ، و

من المستقبل في كليات العلوم اإلنسانية مقارنة بالكليات العلمية ، و وجود عالقة 

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين القلق و دخل األسرة أي كلما ارتفع الدخل انخفض 

 مع التقدم في العمر ، و يرتبط قلققلق المستقبل ، و تنخفض درجة قلق المستقبل 

 .1األمل(  –التشاؤم  –بالمتغيرات النفسية التالية ) التفاؤل  المستقبل

 األجنبية:الدراسات  –ب 

(2009: ) Retshard 1 – دراسة ريتشارد  

 اكتشاف درجات القلق و الخوف و الفشل لدى طالب المدارس.عنوان الدراسة : 
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 طالبهدفت الدراسة إلى اكتشاف درجات القلق والخوف والفشل عند هدف الدراسة : 

 المدارس.

( طالبا و طالبة من 771قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من )عينة الدراسة : 

 ي .امدارس المرحلة األساسية و الثانوية في مدينة اله

 طبق الباحث اختبار القلق و الخوف .أدوات الدراسة : 

لصالح  و كانت أسفرت النتائج عن وجود فروق في القلق تبعا للجنسنتائج الدراسة : 

اإلناث ، و وجد كذلك أن القلق مرتبط بدرجة كبيرة بالعمر فوجد أن طالب المرحلة 

الثانوية يعانون من قلق بدرجة أكبر من المرحلة األساسية ، و وجد أيضا أن القلق يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالتحصيل عند كل من الذكور و اإلناث ، كما بينت الدراسة أن القلق 

 .1ورة ظاهرة بين طلبة المدارس منتشر بص

  ( :2007باتريسيا فوجيك و آخرون ) دراسة –2

فحص طرق الجنس المحدد من ضحايا األقران في كل من القلق و  عنوان الدراسة :

 االكتئاب عند المراهقين في مرحلة المراهقة المبكرة من خالل تجربة عشوائية . 

 في دور كل من ضحاياهدفت الدراسة إلى فحص الفروق بين الجنسين  هدف الدراسة :

األقران الجسدي و العالئقي في الشعور بالقلق و االكتئاب عند المراهقين في مرحلة 

 المراهقة المبكرة .

( مراهقا و 442تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية و عددها ) عينة الدراسة :

( سنة 01 – 2مبكرة ، و قد تراوحت أعمارهم بين )مراهقة في مرحلة المراهقة ال

 بهولندا .

المدرسين ألعراض القلق و االكتئاب  اعتمدت الدراسة على تقارير أدوات الدراسة :

التي يالحظونها لدى المراهقين ، كما طلب من المراهقين أيضا كتابة تقارير ذاتية عن 
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يذاء الجسدي و العالئقي من قبل مدى شعورهم بالقلق و االكتئاب من جراء تعرضهم لإل

 أقرانهم في المدرسة .

هقين الذكور حصلوا على درجات أشارت نتائج الدراسة إلى أن المرا نتائج الدراسة :

من اإلناث في تعرضهم لإليذاء الجسدي من قبل أقرانهم ، بينما لم توجد فروق بين  أعال

، هذا و أشارت نتائج الدراسة  الجنسين في تعرضهم لإليذاء العالئقي من قبل األقران

أيضا إلى أن اإلناث حصلوا على درجات أعال من الذكور في شعورهم بكل من القلق 

 .1 و االكتئاب

 :يراتو عالقتها ببعض المتغثانيا : الدراسات السابقة التي تناولت متغير فاعلية الذات 

 الدراسات العربية : –أ 

 ( :2001دراسة محمود اآللوسي ) – 1

 فاعلية الذات عالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجامعة .عنوان الدراسة : 

استهدفت الدراسة قياس فاعلية الذات لدى طلبة الجامعة و قياس الفروق هدف الدراسة : 

 –إناث( و االختصاص )علمي  –في فاعلية الذات على وفق متغيرات الجنس )ذكور 

إنساني( ، إضافة إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين فاعلية الذات و تقدير 

 الذات .

( طالبا و طالبة من طلبة كلية التربية بجامعة 411تكونت العينة من ) عينة الدراسة :

 بغداد .

استخدم الباحث مقياس فاعلية الذات من إعداد الباحث و مقياس تقدير  أدوات الدراسة :

 ( . 0888الذات الذي أعده  ) العبيدي ، 

أظهرت نتائج الدراسة على ما يلي : إن طلبة الجامعة يتمتعون بفاعلية  نتائج الدراسة :

ذاتية ، و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات على وفق متغيري الجنس 
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       لذات و تقديرموجبة بين فاعلية ا –و االختصاص ، وجود عالقة ارتباطية عالية 

 .1الذات 

 ( :2001صابر عبد القادر ) دراسة – 2

 فاعلية الذات و عالقتها باتخاذ القرار لدى المراهقين من الجنسين . عنوان الدراسة :

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين فاعلية الذات و اتخاذ  هدف الدراسة :

 القرار لدى المراهقين من الجنسين .

    ( طالبا و طالبة تراوحت أعمارهم ما بين 061تكونت العينة من ) الدراسة :عينة 

 ( سنة .08 – 01)

وقد تم استخدام أدوات البحث التي أعدت جميعها من قبل الباحث و  أدوات الدراسة :

هي : مقياس فاعلية الذات لدى المراهقين ، مقياس أساليب التفكير المستعملة في صنع 

 ، مقياس سلوك اتخاذ المخاطرة لدى المراهقين . القرار لدى المراهق

أظهرت نتائج الدراسة على ما يلي : وجود عالقة موجبة و دالة  نتائج الدراسة :

إحصائيا بين فاعلية الذات و اتخاذ القرار للمخاطرة المحسوبة لدى أفراد عينة الدراسة 

 أساليب التفكير ، وجود فروق، وجود عالقة موجبة و دالة إحصائيا بين فاعلية الذات و 

ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث في فاعلية الذات و اتخاذ القرار بالمخاطرة و 

  .2 أساليب التفكير و كانت لصالح الذكور
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 ( :2009سعيد )دراسة  – 1

ق ــها بالقلـذات و عالقتـة الـة فاعليـذات في تنميـد الـر توكيـأث  دراسة :ـوان الـعن

 االجتماعي .

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توكيد الذات في تنمية فاعلية الذات لطلبة  هدف الدراسة :

ذوي القلق االجتماعي في المرحلة الجامعية ، كما هدفت إلى بناء برنامج إرشادي في 

 توكيد الذات .  

ر عال ( طالبا و طالبة ممن لديهم شعو066تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة :

 بالقلق االجتماعي و فاعلية الذات منخفضة .

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط عكسي بين فاعلية الذات و  نتائج الدراسة :

الفرد بفاعلية الذات المرتفعة انخفض الشعور بالقلق القلق االجتماعي ، أي كلما تمتع 

 .1االجتماعي و بالعكس 

 ( :2007خالدي ) دراسة – 2

 أهلية( و - مستوى فاعلية الذات و عالقته بكل من المدرسة )حكومية الدراسة :عنوان 

 .أدبي( - أنى( و الفرع األكاديمي )علمي -الجنس )ذكر

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى فاعلية الذات لدى طلبة  هدف الدراسة :

يهم فاعلية الذات لدالمدارس الثانوية في مدينة الناصرة و إلى الكشف عن الفروق في 

أنى( و الفرع األكاديمي  -أهلية( و الجنس )ذكر - تبعا لمتغيرات المدرسة )حكومية

 أدبي( . - )علمي

( طالبا و طالبة اختيرت بالطريقة 477تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة :

 العشوائية العنقودية .
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 . مقياس فاعلية الذات من إعداد الباحث الدراسة : أداة

أشارت نتائج الدراسة إلى أن فاعلية الذات السائدة في مدينة الناصرة  نتائج الدراسة :

تقع ضمن المستوى المرتفع ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

أنثى( لصالح اإلناث و وجود فروق -في مستوى فاعلية الذات تعزى ألثر الجنس )ذكر

للتفاعل بين الجنس و نوع المدرسة لصالح اعلية الذات تعزى ذات داللة إحصائية في ف

 وعــذات ، أو نـة الـر فاعليـود أثـف عن وجـة ، و لم تكشـدارس األهليـاث في المـاإلن

ل ـاعمي أو التفـرع األكاديـن و الفـن الجنسيـل بيـأهلية( أو التفاع - درسة )حكوميةـالم

 . 1رع األكاديمي ـو الف مدرسةـوع الـس و نـن الجنـالثالثي بي

 ( :2010هويدة حنفي محمود و فوزية عبد الباقي الجمالي ) دراسة – 9

فاعلية الذات المدركة و مدى تأثيرها على جودة الحياة لدى طلبة  عنوان الدراسة :

 الجامعة من المتفوقين و المتعثرين دراسيا .

يدركها طلبة الجامعة من هدف البحث إلى دراسة فاعلية الذات كما  هدف الدراسة :

المتفوقين ، و المتعثرين دراسيا ، من األقسام األدبية و العلمية ، و تأثيرها على جودة 

 الحياة .

 011طالبة ، و  017( طالبا و طالبة ، )717اشتملت العينة على ) عينة الدراسة :

 من المتعثرين ( من جامعة اإلسكندرية . 16من المتفوقين ، و  066طالب ، 

تم تطبيق أداتي البحث و هما مقياس فاعلية الذات ، و مقياس جودة  أدوات الدراسة :

 الحياة ، و هما من إعداد الباحثين .

 و قد أسفرت نتائج الدراسة عن : نتائج الدراسة :

وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين فاعلية الذات و جودة الحياة لدى طلبة  -

 الجامعة .
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 م وجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات بين الذكور و اإلناث .عد -

الح المتفوقين و المتعثرين دراسيا لصوجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات بين  -

 المتفوقين .

ام و األقس وجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات بين طلبة األقسام األدبية ، -

 . 1العلمية لصالح طلبة األقسام  العلمية 

 ( :2012دراسة هيام صابر صادق شاهين ) – 2

فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق و تحسين التحصيل الدراسي عنوان الدراسة : 

 لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم .

دى التالميذ ذوي ـالذات ل ث اختالف فاعليةـهدفت الدراسة إلى بحهدف الدراسة : 

يل ق و التحصـل من القلـة فاعلية الذات بكـوع ، عالقـم باختالف النـصعوبات التعل

الدراسي و كذلك اختالف كل من فاعلية الذات و القلق و التحصيل الدراسي للعينة 

 التجريبية باختالف التطبيق القبلي و البعدي لبرنامج تنمية فاعلية الذات .

                عينتين فرعيتين ، عينة سيكو مترية تضمنت عينة الدراسة  الدراسة :عينة 

إناث من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ذوي صعوبات  14ذكور ،  71:  12)ن = 

 ( تلميذات ، قدم إليهم برنامج تنمية فاعلية الذات . 01التعلم ( ، و عينة تجريبية )ن=

ز العصبي رـار الفـتا العينتين اختبـلى كلة عـت المقاييس التاليـطبق دراسة :ـأدوات ال

        ( ، اختبار المصفوفات المتتابعة العادية 0828السريع )تعريب مصطفى كامل ، 

ردي ـادي )كـاعي االقتصـوى االجتمـة المستـ( ، قائم0822رون ، ـب ، و آخـ)أبو حط

قياس ماس فاعلية الذات و ـم النمائية ، مقيـ( ، مقياس تشخيص صعوبات التعل7112، 

 ق )إعداد الباحثة( .ـالقل
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 و كانت النتائج كالتالي : نتائج الدراسة :

 ال تختلف فاعلية الذات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باختالف النوع . -

 توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين فاعلية الذات و التحصيل الدراسي . -

 لذات و القلق .توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بين فاعلية ا -

تختلف كل من فاعلية الذات و مكوناتها الفرعية و كذلك التحصيل الدراسي و القلق  -

 .1للعينة التجريبية باختالف التطبيق القبلي و البعدي اتجاه التطبيق البعدي 

 الدراسات األجنبية : –ب 

 (2000: ) Rany 1 –  دراسة راني  

 بالوالدين و فاعلية الذات المهنية .العالقة بين الصلة  عنوان الدراسة :

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الصلة بالوالدين و فاعلية الذات  هدف الدراسة :

 المهنية .

ة ـة الثانويـن طلبـ( م712ها )ـة قوامـدراسة على عينـت الـأجري دراسة :ـة الـعين

 بالتخصصات األدبية و العلمية و من الجنسين .

 و توصلت نتائج الدراسة إلى : الدراسة :نتائج 

ات ذـن فاعلية الـن ، و بيـة مع الوالديـن العالقات السويـوجب بيـاط مـود ارتبـوج -

 ة .ـالمهني

 وجود فروق بين الذكور و اإلناث في فاعلية الذات المهنية لصالح الذكور . -

 .2الذات المهنية  عدم وجود فروق بين التخصصات األدبية و العلمية في فاعلية -

 

                                                           
هيام صابر صادق شاهين : فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق و تحسين التحصيل الدراسي لدى عينة من التالميذ ذوي  - 1 

 . 2012 –العدد الرابع  – 22المجلد  –صعوبات التعلم ، مجلة جامعة دمشق 

 . 71،   ص  2010مرجع سبق ذكره ،  هويدة حنفي محمود و فوزية عبد الباقي الجمالي : - 2 



 الفصل الرابع  الدراسات السابقة

~ 112 ~ 
 

( إيطاليا :2001)  Diane  2 - دراسة ديان 

دراسة فاعلية الذات األكاديمية وفقا لمتغير الجنس و العمر و اإلنجاز  عنوان الدراسة :

 األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم .

تقصي العالقة بين فاعلية الذات وفقا لمتغير الجنس ، و العمر و اإلنجاز  هدف الدراسة :

ح ـشريي التـ، في تخصصي علمـة العلـوم ذات نظـام عامين دراسيين األكاديمي في كلي

 و الفسيولوجي .

 74 – 02( طالبا و طالبة تتراوح أعمارهم بين 706تألفت العينة من ) عينة الدراسة :

 سنة .

مقياس فاعلية الذات و درجات امتحان النصفي و النهائي كمقياس  أدوات الدراسة :

 لإلنجاز األكاديمي.

ن ـة ذات داللة إحصائية بيـود عالقـدم وجـدراسة إلى عـتوصلت ال دراسة :ـج الـنتائ

بينما وجدت عالقة ذات داللة إحصائية  ،الفاعلية الذاتية وفقا لمتغيري الجنس و العمر

 .1ن فاعلية الذات و اإلنجاز األكاديميـبي

 (2009: ) Igleia et al و آخرون   دراسة إيجليسيا – 1  

العالقة بين فاعلية الذات و كل من القلق و الضغط النفسي لدى عينة  عنوان الدراسة :

 من طالب الجامعة .

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين فاعلية الذات و كل من القلق و  هدف الدراسة :

 الضغط النفسي لدى طالب الجامعة .

 ( طالبا .016)تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة :
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استخدم في الدراسة مقياس فاعلية الذات و مقياس القلق و مقياس  أدوات الدراسة :

 الضغط النفسي.

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين فاعلية الذات  نتائج الدراسة :

و كل من القلق و الضغط النفسي ، و أن االسترخاء العضلي له دور في خفض 

 مستوى القلق و الضغط النفسي لدى طالب الجامعة 1. 

: التعليق على الدراسات السابقة –  

اط ـود ارتبـدت على وجــها أكـح أنـة اتضـات سابقـن دراسـه مـق عرضـما سبـم    

ة إيجليسيا ـو دراس (7111د )ـة سعيـل : دراسـق مثـذات و القلـة الـعكسي بين فاعلي

ت في ـها تباينـما أنــ، ك (7107ادق شاهيـن )ـابـر صـام صـة هيــو دراس (7111)

عا ـق تبــروق في القلــود فــدم وجـن عـها عـرت نتائجـها ما أسفـد منــفنجها ، ـنتائج

( 7110د )ـل األحمــة أمـما جاء في كل من :  دراسـكس و التخصص ـري الجنـلمتغي

س و التخصص ، ــق تبعا للجنـالقلفي روق ــود فـدم وجـن عـها عـرت نتائجـالتي أسف

روق في ـود فـدم وجـن عـد أسفرت نتائجها عـ( فق7114ري )ـود عشـا دراسة محمـأم

( عن عدم وجود فروق 0881ج دراسة عثمان )ـو أسفرت نتائ ق تبعا للتخصص ،ـالقل

( 7111في حين قد أسفرت نتائج كل من : دراسة ناهد سعود ) في القلق تبعا للجنس ،

ن ـ( ع7112رون )ـك و آخـا فوجيـة باتريسيـ( ، و دراس7111ة ريتشارد )ـ، و دراس

( 0881كل من عثمان )وجود فروق في القلق تبعا للجنس لصالح اإلناث ، أما دراسة 

القلق تبعا للتخصص ا عن وجود فروق في م( فقد أسفرت نتائجه7111ناهد سعود )و 

ج ــرت نتائـد أسفـذات فقـة الـاني فاعليـر الثـص المتغيـيخما ـن . أما فيـح األدبييـلصال

ة ـ( ، و دراس7111ان )ـة ديـ( ، و دراس7110وسي )ـود اآللـة محمـن : دراسـل مـك

ن ـر صادق شاهيـام صابـة هيـ، و دراس (7101اقي )ـة عبد البـفي و فوزيـدة حنـويـه

ة راني ـدراسا ـس ، أمـعا للجنـذات تبـة الـروق في فاعليـود فـدم وجــن عـع (7107)
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د أسفرت ـ( فق7112دي )ـ( ، و دراسة خال7110دراسة محمود اآللوسي )( و 7111)

د ـن قـص ، في حيـعا للتخصـذات تبـة الـروق في فاعليـــود فــدم وجـن عـع مـهـنتائج

ن ـ( ع7111ر عبد القادر )ـدراسة صاب( و 7111كل من دراسة راني )أسفرت نتائج 

دي ـة خالـور ، و في دراسـح الذكـس لصالـعا للجنـذات تبـة الـروق في فاعليــود فـوج

اقي ـدة حنفي و فوزية عبد البـة هويـاث ، أما دراسـن( كانت الفروق لصالح اإل7112)

ح ـعا للتخصص لصالـي فاعلية الذات تب( قد أسفرت نتائجها عن وجود فروق ف7101)

ود عالقة ـن وجـ( أيضا ع7114ري )ـالعلميين ، كما أسفرت نتائج دراسة محمود عش

م ـوى تعليـع مستـما ارتفـل ) أي كلـق المستقبـن و قلـم الوالديـوى تعليـن مستـة بيـسالب

 الوالدين انخفضت درجة القلق لألبناء بشأن مستقبلهم ( .

ة ـفي البيئ –ث ـم الباحـدود علـفي ح –دراسة األولى ـها الـالدراسة الحالية بأنو تتميز 

ن ـث مــاد الباحـد استفـعا ، و لقـن مـن مجتمعيـن المتغيريـدرس هذيـالجزائرية التي ت

ج التي ـالل المعلومات و المفاهيم التي تناولتها و النتائـة و ذلك من خـالدراسات السابق

الخاص بالدراسة الحالية ، و حتى في  اإلطار النظري راءثإدراجها إلتوصلت إليها و 

  ها .ـج التي توصلت إليـر النتائـتفسي
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 تمهيــــــد . -

 أوال : الدراسة االستطالعية .

 دراسة .ـداف الـأه – 1      

 دراسة .ـأدوات ال – 2      

 دراسة .ـق أدوات الـإجراءات تطبي – 3      

 دراسة .ـألدوات ال ةالخصائص السيكو متري – 4      

 

 ثانيا : الدراسة األساسية .

 دراسة .ـمنهــج ال – 1      

 دراسة .ـالمجال الزمني و المكاني لل – 2      

 ها .ـدراسة و عينتـمجتمع ال – 3      

 دراسة .ـق الـإجراءات تطبي  – 4      

 دراسة .ـاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال – 5      
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 تمهيــد :

يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة ، و من خالله يعرض الباحث توضيحا     

إلجراءات الدراسة االستطالعية و األساسية التي قام بها ، و ذلك من خالل تبيين المنهج شامال 

المستخدمة في هذه الدراسة في هذه الدراسة و أهدافها ، باإلضافة إلى وصف األدوات المتبع 

من جهة ، ثم التعرض إلى إجراءات تطبيق  ةالسيكو متريو إجراءات تطبيقها و خصائصها 

 و األدوات اإلحصائية التي اتبعها الباحث فيها .الدراسة األساسية 

 : االستطالعيةأوال : الدراسة 

إلى يهدف الباحث من إجراء الدراسة االستطالعية  ة االستطالعية :ـدراسـداف الـأه – 1

 تحقيق ما يلي :

 التعرف على ميدان الدراسة . –أ 

اييس أن عبارات المقبالمقاييس المراد تطبيقها عليهم ، و التأكد من تعريف عينة الدراسة  –ب 

 اإلجابة عليها .صعوبة في واضحة و مفهومة لديهم بحيث ال يجدون 

ن لنتمكن مخالل الدراسة األساسية  الى مختلف الصعوبات التي قد تواجهنالتعرف ع –ج 

 تفاديها .

ألدوات الدراسة و ذلك للتأكد من صالحيتها ) صدق و  ةقياس الخصائص السيكو متري –د 

 في الدراسة ( .ثبات المقاييس المعتمدة 

 و استغاللها في الدراسة األساسية .اكتساب مهارة جمع و تحليل المعلومات  – ه

  أدوات الـدراسـة : – 2

ج التي لتحقيق النتائلجمع بيانات أي دراسة و قياس متغيراتها ال بد من أدوات قياس مناسبة     

لة في المتمثعلى أداتين لقياس متغيرات الدراسة نريدها ، و قد اعتمد الباحث في هذه الدراسة 

لي ، و فيما يسمة ( و مقياس فعالية الذات  –مقياس القلق ) حالة القلق و فعالية الذات و هما 

 عرض وصفي لهذين األداتين :
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  سمة ( : –مقياس القلق ) حالة  –أ 

وضع هذا االختبار الباحث إلى أنه   Schweitzer et all , 1999 : 11 ) )يشير     

 State – traint anxiety( ، تحت عنوان 0791و لوشين سنة ) سبيلبرجر و جورسث

inventary  ،باقتباس االختبار و إعداده و ترجمته إلى اللغة أحمد البحيري  و قام عبد الرقيب

( ، و أطلق عليه اسم " اختبار حالة و سمة 0791سنة )العربية و تكييفه على البيئة المصرية 

للكبار" و يشمل هذا االختبار مقياسين منفصلين يعتمدان على أسلوب التقدير الذاتي ، و القلق 

و الثاني "سمة  Anxiety stateللقلق ، األول "حالة القلق" ذلك لقياس مفهومين منفصلين 

 . Traint anxietyالقلق" 

لدى البالغين األسوياء منهم و المرضى ، و يستخدم هذا االختبار لدراسة ظاهرة القلق     

 لمعرفة التالميذ القابلين لإلصابة بالقلق .يستخدم في المجال المدرسي 

 ( . 10) انظر الملحق رقم   وصف المقياس : -

و  لبحث العلميإن هذا المقياس من أكثر المقاييس تقديرا للقلق و أوسعها استخداما في ا    

ون للمقياس الجيد و تتك ةالسيكو مترينها تتصف بجميع الخصائص الممارسة العيادية ، أل

( عبارة و هي متنوعة بين 01على عشرين )القائمة من صورتين ، و كل صورة تحتوي 

( إجابات تحدد درجة القلق و هي تتبع 1أربعة )العبارات السالبة و الموجبة و يقابل كل عبارة 

 الترتيب التالي :

 مطلقا ، قليال ، أحيانا ، كثيرا ( .قلق ) حالة الفي  -

 قلق ) مطلقا ، أحيانا ، غالبا ، دائما ( .سمة الفي  -

 الصورة األولى : -

المفحوص في الوضعية الراهنة و تتطلب تعليمات لما و هي تقيس حالة القلق التي يعيشها     

( ، حيث  0 –يرمز لهذه الصورة بالرمز ) ط المفحوص في لحظة معينة من الوقت ، يشعر به 

 ة( أخرى تقابلها أربع01منها و سلبية في عشرة )( 01أن عباراتها مصاغة إيجابية في عشرة )

 ثيرا ( .كالترتيب التالي )مطلقا ،قليال ،أحيانا ، بع هذه اإلجاباتإجابات تحدد درجة القلق و تت
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 الصورة الثانية : -

لمفحوص بوجه عام وهي ثابتة نسبيا ويرمز لهذه الصورة بالرمز لسمة القلق  وهي تقيس    

( منها إيجابية و أخرى في إحدى عشر 17( ، و نجد أن عباراتها مصاغة في تسعة ) 0 –)ط 

( مصاغة سلبا ، و تقابل كل هذه العبارات أربعة إجابات تحدد درجة القلق و تتسلسل 00عبارة )

 ) مطلقا ، أحيانا ، غالبا ، دائما ( .حسب الترتيب التالي : 

 تعليمة المقياس : -

 ( :1 –تعليمة الصورة األولى )ط  -   

( xإليك مجموعة من العبارات التي يمكن أن تصف ذاتك ، اقرأ كل عبارة و ضع عالمة )     

في الخانة المناسبة التي تبين ما تشعر به حقيقة اآلن ، أي في الوقت الحالي ، ليست هناك 

أجوبة صحيحة أو خاطئة ، ال تضيع وقتا طويال أمام كل عبارة بل قدم الجواب الذي يصف 

 مشاعرك الحالية بشكلها الصحيح . 

 ( :2 –تعليمة الصورة الثانية )ط  - 

( في الخانة xرات التي تصف ذاتك ، اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة )إليك مجموعة من العبا    

المناسبة التي توضح كيف تشعر عموما ، ليست هناك أجوبة صحيحة أو خاطئة ، ال تضيع 

 .1وقتا طويال ، قدم اإلجابة التي تصف ما تشعر به عموما 

اختبار حالة و سمة القلق فيشير إلى أن (  11:  1894) عبد الرقيب أحمد البحيري ، أما     

صمم ليطبق بطريقة فردية أو جماعية و يقدم للمفحوص على أنه استبيان للتقدير الذاتي و عادة 

ما يقرأ الفاحص التعليمات بصوت عال مركزا على أن مقياس حالة القلق يجيب عليه المفحوص 

وقفا معينا ، أما حسب ما يشعر به في اللحظة ذاتها ، أو حسب ما يشعر به عندما يتصور م

مقياس سمة القلق فيركز على أن المفحوص يجيب عليها حسب ما يشعر به عامة ، و تطبق 

 التعليمة بطريقة ثابتة .

ن أن تتأثر درجاته بالحالة االنفعالية إذا ـق أوال ألنه حساس و يمكـالة القلـق مقياس حـيطب    

 اص أثناء التطبيق ، يفضل أن ال يعطيسبق بمقياس سمة القلق و إذا أثيرت أسئلة من نوع خ

   في عامة أو وفقا لما يشعر به به تغييرات معينة بل يجيب المفحوص باإلجابة حسب ما يشعر
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على كل عبارة من عبارات المقياس بوضع عالمة وقت معين ، و يستجيب المفحوص أي 

(x أمام أحد االحتماالت ) 1األربعة المتفاوتة في الشدة. 

 طريقة تصحيح المقياس : -

الدرجة الكلية التي يحصل عليها  إلى أن  Schweitzer et all , 1999 : 13 ) ) يشير    

( درجة 91( درجة كحد أدنى و )01تكون تتراوح ما بين )كل فرد عند تصحيح المقياس 

 لكل صورة من صورتي اختبار حالة و سمة القلق .، كحد أقصى 

( على إحدى االختيارات األربعة xيجيب المفحوص على المقياس بوضع إشارة )    

 المتواجدة أمام كل عبارة و المدرجة على النحو التالي :

 كثيرا . –أحيانا  –قليال  –مطلقا  :قلقحالة المقياس  - 

 دائما . –غالبا  –أحيانا  –مطلقا  :قلقسمة المقياس  - 

على التوالي و  0 – 0 – 3 – 1على التوالي أو :  1 – 3 – 0 – 0: يكون تقدير اإلجابات     

 هذا حسب مفتاح التصحيح التالي :

 

 كثيرا أحيانا قليال مطلقا مجموعها أرقامها العبارات

               00 – 7 – 9 – 6 – 1 – 3 السلبية

03 – 01 – 09 – 09 

01 0 0 3 1 

                   01 – 9 – 5 – 0 – 0 اإليجابية

00 – 05 – 06 – 07 - 01 

01 1 3 0 0 

 

 قلق ( .حالة ال( : يوضح مفتاح تصحيح الصورة األولى ) 12 جدول رقم ) -
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 دائما غالبا أحيانا مطلقا مجموعها أرقامها العبارات

          07 – 09 – 05 – 01 – 00 السلبية

30 -  30 – 35 – 39 – 39 - 11       

00 0 0 3 1 

       31 – 09 – 06 – 03 – 00 اإليجابية

33 -  31 – 36 -  37  

17 1 3 0 0 

  

 قلق ( .سمة ال( : يوضح مفتاح تصحيح الصورة الثانية ) 13 جدول رقم ) -

 

نالحظ أن طريقة التصحيح تختلف لكل من (  13) و (  12) من خالل الجدولين     

كل لو اإليجابية ، و لتحديد درجة القلق لدى الفرد يتم جمع درجات إجاباته العبارات السلبية 

، و ذلك بعد ة األولى و الصورة الثانية ، أي جمع درجاته في الصور صورة على حدى

 . 1مراعاة العبارات السلبية و اإليجابية و كيفية تنفيذها 

  لية الـذات :اعـمقياس ف –ب 

و  ، (2111)عادل العدل ، إلى أن هذا المقياس أعده ( 165:  2118) المشيخي ، يشير      

قام الباحث بمراجعة بعض في ضوء االطار النظري للبحث و مراجعة الدراسات السابقة 

في بيئات أجنبية ، من أمثلة ذلك المقياس االختبارات التي أعدت سابقا لقياس فاعلية الذات 

( عبارة في 16و هو يتضمن ) (Wheeler & Ladd ; 1982)الذي أعده ويلر و الد 

 قدرة الفرد على –بعد اإلجابة عليه  –، تصف كل منها موقفا اجتماعيا يبين صورة مواقف 

في هذا الموقف ، و قد قام عبد الرحمن و هاشم بترجمة هذا المقياس و إنجاز سلوك محدد 

على عينة بحث مصرية ، و كذلك المقياس الذي أعده سكوارزير و آخرون إعداده للتطبيق 

(Schwarzer et al ; 1997)  مع العديد من الثقافات و النسخة األصلية أعدت ليتناسب

و تم تقنينه على ثالث عينات من طالب الجامعة بكل من ألمانيا و إسبانيا و باللغة األلمانية ، 

المكونات األساسية ، الذي أظهر أن المقياس ملي بطريقة الصين ، و تم حساب صدقه العا

، و الذي أظهر أن المقياس أحادي البعد ، أحادي البعد ، كما أجرى التحليل العاملي التوكيدي 
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( بترجمة المقياس إلى اللغة العربية ، و تقنينه على عينة 0779، عبد السالم )و قد قام 

  .عبارة( 51رات ، و بعد ذلك قام الباحث بوضع )و يحتوي المقياس على عشر عبامصرية ، 

 ( . 10أنظر الملحق رقم  : )  المقياسوصف  -

( عبارة ، أمام كل عبارة أربعة اختيارات تحدد درجة فاعلية 51يحتوي المقياس على )    

، حيث أن هذه العبارات مصاغة في لدى الفرد و هي : نادرا ، أحيانا ، غالبا ، دائما الذات 

 ( عبارة سالبة .01( عبارة موجبة و )06)

 تعليمة المقياس : -

هذا المقياس يشتمل على مجموعة من العبارات ، و التي تعبر عن فاعلية الفرد في التنبؤ     

 بمسار سلوكه بصفة عامة ، و أمام كل عبارة أربعة اختيارات هي على الترتيب :

( أمام العبارة xتضع عالمة )أحيانا ، غالبا ، دائما . آمل أن تقرأ كل عبارة جيدا ، ثم  نادرا ،

 و تحت االختيار الذي يتناسب مع رأيك .

 طريقة تصحيح المقياس :  -

( درجة كحد أدنى و 51عند تصحيح المقياس تكون درجات كل فرد تتراوح ما بين )    

يب على المقياس بالتدرج على أربعة اختيارات و ( درجة كحد أقصى ، ألن كل فرد يج011)

( في العبارات 0 – 1( في العبارات اإليجابية أو من )1 – 0الدرجات تكون دائما إما من )

( و في حالة إجابة الفرد على كل عبارات المقياس بهذه 0السلبية ، أي أن أدنى درجة هي )

( درجة و هي أدنى درجة للمقياس ، و 51= ) x 0( عبارة 51الدرجة تكون درجته الكلية )

( و في حالة إجابة الفرد على كل عبارات المقياس بهذه الدرجة تكون 1أقصى درجة هي )

 ( درجة و هي أقصى درجة للمقياس .011= ) x 1( عبارة 51درجته الكلية )
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 و الجدول التالي يوضح مفتاح تصحيح المقياس :    

 

 دائما غالبا أحيانا نادرا مجموعها أرقامها العبارات

    07 - 09 – 05 – 00 – 7 – 9 – 5 – 1 – 0 السلبية

00 – 03 – 01 – 06 – 09 – 31 - 31    

35 – 39 - 37 -10 – 11 - 16 – 17 - 51 

 

01 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

  01 – 03 – 00 – 01 – 9 – 6 – 3 – 0 اإليجابية

06 – 09 – 01 – 00 – 05 – 09 – 07  

30 – 30 – 33 – 36 – 39 – 11 – 10  

13 – 15 – 19 - 19 

 

06 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

 .1( يوضح مفتاح تصحيح مقياس فاعلية الذات 14جدول رقم ) 

نالحظ أن طريقة التصحيح تختلف لكل من العبارات السلبية و (  11من خالل الجدول )     

س ، عل المقيا، و لتحديد درجة فاعلية الذات لكل فرد يتم جمع كل درجات إجاباته اإليجابية 

 و الدرجة المرتفعة للمقياس تشير إلى فاعلية الذات المرتفعة .

 : الدراسةإجراءات تطبيق أدوات  – 3

، تم توفير النسخ الالزمة ألفراد العينة ،  ضبط و ترتيب أدوات الدراسةبعد االنتهاء من     

 :بعدها انتقل الباحث إلى اإلجراءات المنهجية التالية 

 العينة : –أ 

تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من تالميذ السنة الثالثة من التعليم اختيارها :  -    

 و من التخصصين العلمي و األدبي .الثانوي 

تلميذا و تلميذة موزعة  11تكونت العينة االستطالعية من حجمها و مواصفاتها :  -    

 : الموضحة في الجدول التالي حسب المواصفات
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 ( : يوضح مواصفات عينة الدراسة االستطالعية . 15الجدول رقم ) 

 التخصص

 الجنس

 المجموع أدبي علمي

 % التكرار % التكرار % التكرار

 %39.5 05 12.5% 15 25% 01 ذكور

 62.5% 05 25% 01 %39.5 05 إناث

  11 37.5% 05 62.5% 05 المجموع

 

 الدراسة : –ب 

 المجال الزمني و المكاني للدراسة االستطالعية : -

بثانوية لعزاب أحمد بدائرة جديوية  0101أبريل  17تم إجراء الدراسة االستطالعية يوم     

 والية غليزان.

 طريقة إجراء الدراسة االستطالعية : -

 بالكيفية التالية :تم إجراء الدراسة االستطالعية     

 الشروع في تطبيق المقاييس على عينة الدراسة بشكل جماعي . -   

 شرح و توضيح الهدف الذي تسعى إليه الدراسة . -   

 على عينة الدراسة .توزيع المقاييس  -   

 شرح تعليمة كل مقياس . -   

التنبيه إلى عدم استغراق وقت أطول في التفكير لإلجابة على كل فقرة بل اإلجابة بما  -   

 ينطبق عليه .

دقيقة  05القلق حساب الوقت المستغرق لإلجابة على كل مقياس ، حيث بلغ في مقياس  -   

            متوسط( ، )

 دقيقة )متوسط( . 31بينما في مقياس فاعلية الذات كان       
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 الدراسة : ألدوات ةالسيكو متريالخصائص  – 4

 :صدق و ثبات مقياس القلق  –أ 

 في البيئة السورية :  – 1

االختبار بطريقة إعادة االختبار فقد طبق االختبار على عينة استطالعية ثبات تم حساب       

حلقة  –من طالب الصف التاسع  إناثا( 31ذكورا و  31( طالب و طالبة )61مؤلفة من )

( ، و بعد 0119 – 0119مدينة دمشق للعام الدراسي )ثانية من التعليم األساسي في مدارس 

م تم و من ثمن التطبيق األول تم إعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها مضي أسبوعين 

بلغ  حيثارتباط بيرسون بين درجات الطالب في التطبيقين األول و الثاني حساب معامل 

( لإلناث و بلغ معامل 0,96)( للذكور و 0,96)تباط في اختبار حالة القلق معامل االر

سمة القلق معامل االرتباط في اختبار ( ، في حين بلغ 0,96)االرتباط اإلجمالي للعينة 

 ( .0,96و بلغ معامل االرتباط اإلجمالي للعينة )( لإلناث 0,96( للذكور و )0,95)

 إلى :أما حساب صدق االختبار فاعتمدت الباحثة على الصدق الذاتي و توصلت     

 .0,97( بلغ الصدق الذاتي 0 –)ط الصورة األولى حالة القلق  -

  .1 0,97بلغ الصدق الذاتي  (0 -الصورة الثانية سمة القلق )ط  -

  في البيئة الجزائرية : – 2

لسبيلبرجر بطريقة التجزئة النصفية لكل صورة من تم حساب ثبات مقياس القلق      

، و طبق المقياس على عينة براون  –و تصحيحها بمعادلة سبيرمان المقياس صورتي 

خالل العام  ذكر( بوالية تيزي وزو 00 – أنثى 07)( طالبا و طالبة 51استطالعية ضمت )

مقياس ة األولى ( ، حيث بلغ معامل الثبات بين نصفي الصور0101 – 0117الدراسي )

( فقد بلغ معامل 0 –قلق )ط سمة ال، أما بالنسبة للصورة الثانية  0,88( 0 –قلق )ط حالة ال

 . 0,99الثبات بين نصفي الصورة 

صدق المحكمين حيث أبدى غالبيتهم و فيما يخص صدق المقياس اعتمدت الباحثة على     

 إلى :فيه توصلت  الذي الصدق الذاتيالموافقة على جميع فقراته ، و 

 . 0,94( بلغ الصدق الذاتي 0 –قلق )ط حالة الالصورة األولى 
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 .1 0,99( بلغ الصدق الذاتي 0 –قلق )ط سمة الالصورة الثانية 

في الدراسة الحالية قام الباحث بالتحقق من صدق و ثبات المقياس بعدة أساليب تمثلت أما     

 فيما يلي :

 أوال : صدق المقياس :

 الداخلي : قساتصدق اال –أ   

الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  قتساتم التحقق من صدق اال    

( و من  15دول رقم ــ( تلميذا و تلميذة من السنة الثالثة من التعليم الثانوي )انظر الج11)

من  ل عبارةمختلف التخصصات الدراسية ، و تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة ك

( و SPSSعبارات المقياس و الدرجة الكلية للمقياس و ذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 الجدولين التاليين يوضحان ذلك :

 ( : يوضح معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس حالة القلق . 16جدول رقم ) 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

11 0.556** 11 0.524** 

12 0.405** 12 0.478** 

13 0.720** 13 0.461** 

14 0.656** 14 0.599** 

15 0.731** 15 0.534** 

16 0.694** 16 0.488** 

11 0.626** 11 0.569** 

19 0.740** 19 0.434** 

18 0.672** 18 0.669** 

11 0.541** 21 0.353* 

 (0.01دالة عند مستوى ) **

 (0.05دالة عند مستوى )*   
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 ( : يوضح معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس سمة القلق . 11جدول رقم ) 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

21 0.372* 31 0.440** 

22 0.437** 32 0.414** 

23 0.522** 33 0.462** 

24 0.471** 34 0.405** 

25 0.504** 35 0.494** 

26 0.671** 36 0.505** 

21 0.513** 31 0.717** 

29 0.592** 39 0.549** 

28 0.356* 38 0.507** 

31 0.579** 41 0.395* 

 (0.01دالة عند مستوى ) **

 (0.05دالة عند مستوى )*   

أو ( 0.01يتضح من الجدولين السابقين أن جميع العبارات دالة عند مستوى الداللة )    

الداخلي لعباراته ، حيث بلغ  قاستالو هذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من ا (0.05)

 ( .(0.740 ( و أعلى معامل ارتباط (0.353 أدنى معامل ارتباط 

 الصدق التمييزي ) صدق المقارنة الطرفية( : –ب   

من  %09، ثم أخذ و تم هذا بترتيب الدرجات الكلية لكل صورة من صورتي المقياس 

الدرجات المرتفعة للتالميذ على كل صورة من صورتي المقياس لتمثل المجموعة العليا ، و 

من الدرجات المنخفضة على كل صورة من صورتي المقياس لتمثل المجموعة  %09أخذ 

الدنيا ، و باستخدام اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات المجموعات الطرفية )المجموعة 

و المجموعة الدنيا( لكل صورة من صورتي المقياس كانت النتائج كما هي موضحة في العليا 

 الجدولين التاليين :
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بين متوسطات المجموعات ( : يوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق  19جدول رقم ) 

 . قلقحالة ال)المجموعة العليا و المجموعة الدنيا( في مقياس الطرفية 

 

 المجموعات      

 المقياس

    قيمة  00المجموعة الدنيا  ن =  00المجموعة العليا  ن = 

 " ت "

مستوى 

 ع م ع م الداللة

 0.01 31.46 2.97 39.36 5.33 62.63 حالة القلق 

 (0.01دالة عند مستوى ) **

 

جموعات ( : يوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطات الم 18جدول رقم ) 

 قلق.سمة ال)المجموعة العليا و المجموعة الدنيا( في مقياس  الطرفية

 المجموعات      

 المقياس

    قيمة  00المجموعة الدنيا  ن =  00المجموعة العليا  ن = 

 " ت "

مستوى 

 ع م ع م الداللة

 0.01 22.09 4.11 39.81 2.10 58.27 سمة القلق 

 (0.01دالة عند مستوى ) **

( يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  17( و )  19من خالل الجدولين )     

، و هذا يشير إلى أن صورتي المقياس لهما القدرة على التمييز بين ( 0.01مستوى )

مما يدل على تمتعهما بدرجة مقبولة من في السمة المقاسة ، تين متطرفالمجموعتين ال

  .الصدق
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 ثبات المقياس : ثانيا :

 –تم حساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية و تصحيحها بمعادلة سبيرمان     

، و كانت النتائج كما هي موضحة في الجدولين  خبراون ، و باستخدام معامل ألفا كرو نبا

 التاليين :

 قلق .حالة ال( : يوضح معامالت الثبات لمقياس  11جدول رقم ) 

 معامالت الثبات           

 المقياس 

 خألفا كرو نبا براون -سبيرمان 

 0.88 0.89 قلق حالة ال

 قلق.سمة ال( : يوضح معامالت الثبات لمقياس  11جدول رقم ) 

 معامالت الثبات          

 المقياس 

 خألفا كرو نبا براون -سبيرمان 

 0.86 0.79 قلق سمة ال

س كلـها ات لصورتي المقياـ( أن معامالت الثب 00( و )  01نالحظ من خالل الجدولين )   - 

 مما يدل على تمتعهما بدرجة عالية من الثبات . مرتفعـة

 صدق و ثبات مقياس فاعلية الذات :

 في البيئة المصرية : - 

 صدق المقياس :  - 

ة أغلبياألولى هي : صدق المحكمين الذين كانت  تم حساب صدق المقياس بطريقتين ،    

إجابتهم بالموافقة على فقرات المقياس ، و الثانية هي : صدق المحك بحساب معامل االرتباط 

بين درجات الطالب في المقياس و درجاتهم في مقياس سكوارزير و آخرون ، و قد جاء 

 ( و هو مؤشر لصدق المقياس .0.64معامل االرتباط مساويا )
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 ثبات المقياس : -  

( و 0.77و بلغ ) ختم حساب ثبات الدرجة الكلية للمقياس بطريقة معامل ألفا كرو نبا    

( 0.79( و معادلة جتمان بلغ )0.83براون بلغ ) –بطريقة التجزئة النصفية معادلة سبيرمان 

 .  1، مما يدل على تمتعه بدرجة عالية من الثبات 

أما في الدراسة الحالية قام الباحث بالتحقق من صدق و ثبات المقياس بعدة أساليب تمثلت     

 فيما يلي :

 أوال : صدق المقياس :

 الداخلي : تساقصدق اال –أ   

الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  تساقتم التحقق من صدق اال    

( و من  15( تلميذا و تلميذة من السنة الثالثة من التعليم الثانوي )انظر الجدول رقم 11)

مختلف التخصصات الدراسية ، و تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من 

( و SPSSلدرجة الكلية للمقياس ، و ذلك باستخدام البرنامج االحصائي )عبارات المقياس و ا

 الجدول التالي يوضح ذلك :

 ( : يوضح معامل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات . 12جدول رقم ) 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

11 690.4** 19 6340.** 35 4720.** 

12 0.508** 18 0.649** 36 3910.* 

13 0.423** 21 0.556** 31 4320.** 

14 0.361* 21 0.489** 39 3480.* 

15 0.402* 22 0.611** 38 4110.** 

16 0.454** 23 0.528** 41 3820.* 

11 0.632** 24 660.6** 41 3720.* 

19 0.555** 25 0.347* 42 4330.** 

18 0.588** 26 0.382* 43 5210.** 

11 0.453** 21 0.495** 44 3930.* 

11 40.55** 29 0.523** 45 3700.* 

12 0.608** 28 0.464** 46 4210.** 

13 0.365* 31 0.478** 41 3600.* 

14 0.429** 31 0.384* 49 5330.** 

15 0.522** 32 0.416** 48 4300.** 

16 0.498** 33 0.405** 51 4510.** 

11 0.337* 34 0.438**  

 (0.05دالة عند مستوى )  *                                         (0.01دالة عند مستوى ) **
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( أن جميع عبارات المقياس دالة عند مستوى الداللة  00يتضح من الجدول رقم )     

الداخلي لعباراته  تساق( و هذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من اال0.05( أو )0.01)

 . (0.649)و أعلى معامل ارتباط  (0.337)، حيث بلغ أدنى معامل ارتباط 

 الصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية( : –ب   

للتالميذ  من الدرجات المرتفعة %09و تم هذا بترتيب الدرجة الكلية للمقياس ، ثم أخذ     

من الدرجات المنخفضة للتالميذ لتمثل المجموعة الدنيا  %09لتمثل المجموعة العليا ، و أخذ 

، و باستخدام اختبار " ت " للمقارنة بين متوسطات المجموعات الطرفية ) المجموعة العليا 

 و المجموعة الدنيا( للمقياس كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي :

 

( : يوضح نتائج اختبار " ت " لدراسة الفروق بين متوسطات  13جدول رقم ) 

 )المجموعة العليا و المجموعة الدنيا( في مقياس فاعلية الذات .الطرفية المجموعات 

      

 المجموعات

 المقياس

المجموعة العليا  ن = 

00 

المجموعة الدنيا  ن = 

00 

    قيمة 

 " ت "

مستوى 

 الداللة

 ع م ع م

 0.01 9.29 15.15 114.54 7.44 151.45 فاعلية الذات 

 (0.01دالة عند مستوى ) **

( يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  03من خالل الجدول )     

تين في المتطرف( ، و هذا يشير إلى أن المقياس له القدرة على التمييز بين المجموعتين 0.01)

 مما يدل على أن المقياس صادق .السمة المقاسة ، 

 ثانيا : ثبات المقياس :

 –تم حساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية و تصحيحها بمعادلة سبيرمان     

، و كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول  خبراون ، و باستخدام معامل ألفا كرو نبا

 التالي :
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 ( : يوضح معامالت الثبات لمقياس فاعلية الذات . 14جدول رقم ) 

  

 معامالت الثبات          

 المقياس 

 خألفا كرو نبا براون -سبيرمان 

 0.86 0.77 فاعلية الذات

 

كلها مرتفعة ( أن معامالت الثبات لمقياس فاعلية الذات  01نالحظ من خالل الجدول )     

 عالية من الثبات .مما يدل على تمتع المقياس بدرجة 

 ثانيا : الدراسة األساسية :

سنتناول في الشطر الثاني من هذا الفصل اإلجراءات المتبعة إلنجاز الدراسة الميدانية     

لموضوع بحثنا و المتمثل في عالقة القلق بفاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم 

الوسيطية التالية : الجنس ، التخصص الدراسي ، ، و مدى تأثرها بالمتغيرات الثانوي 

 ، و قد تم اتباع الخطوات التالية :المستوى التعليمي للوالدين 

 منهج الدراسة : – 1

ن لدى تالميذ السنة الثالثة ميهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بين القلق و فاعلية الذات     

لباحث المنهج الوصفي ، نظـرا لمالئمته لطبيعة التعليم الثانوي ، و من هذا المنطلق استخدم ا

الـدراسة الحالية ، حيـث طبـق أدوات القيـاس على عينة الدراسة ، و من ثم تم جمـع البيانات 

و تبويبها في جـداول ، و ال يقتصر المنهـج الوصفي على هـذا الحـد ، بـل يتعـداه إلى تحليـل 

 .  و تفسيـر هذه النتائـج المتوصـل إليـها

 المجال الزمني و المكاني للدراسة األساسية : – 2

،  0101ماي 09إلى غاية يوم  0101أبريل  07انطلقت الدراسة يوم المجال الزمني :  –أ    

لسنة احيث خصصت هذه الفترة لتوزيع و استالم المقاييس المعتمدة في الدراسة على تالميذ 

الثالثة من التعليم الثانوي ، و هذا بمساعدة مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني 

 العاملين بالمؤسسات التي أجريت فيها الدراسة .
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)مقاطعـة   ة غليزان ـت الدراسة بخمسة ثانويات من واليـأجرياني : ـال المكـالمج –ب    

ثانويــة     10ثانويـة من أصــل  01: إحـدى مقاطعـتي التفتيـش التي تضــم  واد رهيو

 و هي :بالواليـة ، و هي تابعـة لمركـز التوجيـه و االرشـاد المدرسي و المهني بواد رهيو( 

 جديوية . 0751وية أول نوفمبر ـثان – 1   

 وية لعزاب أحمد جديوية .ـثان – 2   

 الحمادنة .وية أحمد فرانسيس ـثان – 3   

 وية الحمادنة بوركبة .ـثان – 4   

 ثانـوية حمـري . – 5   

 و عينتها :األساسية مجتمع الدراسة  – 3

 المجتمع األصلي لعينة الدراسة :والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة :  –أ    

 

        لعينة الدراسة بوالية غليزان المجتمع األصلي أفراد ( : يوضح توزيع  15جدول رقم ) 

 .)مقاطعة واد رهيو( 

 

      الجنس                        

 التخصص     

 المجموع إناث ذكور

 3303 0900 0610 عـلمي

 0701 0193 939 أدبـي

 5033 0975 0139 المجموع

 

ذ ـع تالميـ( إلى جمي 05في الجدول ) إليه ار ـ( المش 5033 )ام ـث يبين المجموع العـحي    

: إحـدى مقاطعتي  )مقاطعة واد رهيوبوالية غليزان وي ـالثان مـة من التعليـة الثالثـالسن

لمركـز تقنيا بالواليـة ، و هي تابعـة ة ـثانوي 10ل ــة من أصـثانوي 01م ــالتي تضالتفتيش 

ام ـث للعـالدراسي الثالل ـفي الفص( التوجيـه و االرشـاد المدرسي و المهني بواد رهيو

، و هو  المركزادرة عن ـالرسمية الص ب االحصائياتـبحس 0101 – 0103الدراسي 

 ة .ـة الدراسـع األصلي لعينـالمجتم
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 عينة الدراسة : –ب 

ذكور  030تلميذ و تلميذة ) 331تم االعتماد في بداية الدراسة األساسية على عينة قوامها     

 –مي ـن )العلـوي و من التخصصيـم الثانـة من التعليـة الثالثـذ السنـاث( من تالميـإن 079 –

لى ث على االعتماد عـ، و في النهاية اضطر الباححيث تم اختيارها بطريقة عشوائية األدبي( 

اس من ـمقي 09اء ـم إلغـاث( أي تـإن 070 –ور ـذك 000تلميذ و تلميذة ) 300ة قوامها ـعين

رها على شروط قبولها في البحث حتى ال تخل بنتائجه ، كوضع مثال ـال المقياسين لعدم توفـك

و هذا رغم شرح الباحث أكثر من اختيار لفقرة واحدة أو ترك فقرات دون اإلجابة عليها ، 

لتعليمة المقياس و كيفية اإلجابة على فقراته ، و بالتالي كانت عينة الدراسة األساسية التي 

من المجتمع الكلي للدراسة الذي حجمه  %15.76ل ما نسبته تمثتلميذ و تلميذة  300حجمها 

ح توزيع أفراد العينة حسب الثانويات المختارة و التخصص و ـ، و الجدول التالي يوض5033

  الجنس .

انويات المختارة و ثعينة الدراسة حسب الأفراد توزيع ( : يوضح  16جدول رقم ) 

 التخصص و الجنس .

 

مجموع    سوالجنتوزيع التالميذ حسب التخصص  الثانويات

 التالميذ

النسبة 

 أدبــي عـلمـي المئوية

 إناث ذكور إناث ذكور

 21.15% 66 16 10 25 15 جديوية 0751نوفمبر 10ويةـثان

 16.98% 53 10 06 24 13 وية لعزاب أحمد جديويةـثان

 23.71% 74 16 10 30 18 وية أحمد فرانسيس الحمادنةـثان

 17.30% 54 12 08 18 16 ثانـوية الحمادنة بوركبة

 20.83% 65 15 10 25 15 ثانـوية حمري

 100% 312 69 44 122 77 المجمــوع

 

ة حسب الثانويات المختارة ، و ـة األساسيـ( توزيع عينة الدراس 06دول ) ـيبين الج    

 أدبي( . –ذكور و إناث على مستوى كل تخصص دراسي )علمي ذ ـب عدد التالميـحس
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من عدد ر ـمي أكثـذ التخصص العلـظ أيضا أن عدد تالميـالحدول نـالل الجـو من خ    

ما  ، و هوتالميذ التخصص األدبي ، و عدد اإلناث أكثر من عدد الذكور في كال التخصصين 

 سة .يعكس بالفعل النسب األصلية للمجتمع الكلي للدرا

 

 

 حسب المستوى التعليمي لألب .( : يوضح توزيع أفراد العينة  11جدول رقم ) 

 

البيانات                         

              المستوى 

                                           لألب التعليمي

 النسبة المئوية التكرار

 % 33,0 013 دون مستوى

 % 19,2 61 يـدائـابت

 % 15,4 19 طــمتوس

 % 22,4 91 ويــانـث

 % 09,9 30 جامعي

 % 100  300 المجموع

 

أن غالبية أفراد عينة الدراسة كانت المستويات الدراسية ( نالحظ  09الجدول )  من خالل    

حيث ، ثم تالها المستوى الثانوي  % 33بنسبة  013دون مستوى حيث بلغ عددهم ألباءهم 

،  % 19,2بنسبة  61و بلغ عددهم ، ثم المستوى االبتدائي  % 22,4    بنسبة 91بلغ عددهم 

ى مستو، في حين لم يتعدى الذين  % 15,4بنسبة  19ثم المستوى المتوسط و بلغ عددهم 

 و هي نسبة ضعيفة . % 09,9بنسبة  30هم جامعي أباء
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 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لألم . ( : يوضح 19جدول رقم ) 

 البيانات                        

 

 المستوى التعليمي لألم

 النسبة المئوية التكرار

 % 50,3 157 دون مستوى

 % 26,6 83 ابتـدائـي

 % 13,1 41 متوســط

 % 6,71 21 ثـانــوي

 % 3,21 10 جامعي

 %  100 312 المجموع

( نالحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة كانت المستويات الدراسية  09من خالل الجدول )     

 االبتدائي، ثم تالها المستوى  % 50,3بنسبة  059ألمهاتهم دون مستوى حيث بلغ عددهم 

بنسبة  10و بلغ عددهم  المتوسط، ثم المستوى  % 26,6بنسبة      93حيث بلغ عددهم 

 المستوى و،  % 06,7بنسبة  00 ثانويم اتههى أميتعدى الذين مستو حين لمفي ،  % 13,1

 . ضعيفة و هي نسب % 03,2بنسبة  01جامعي ال

 إجراءات تطبيق الدراسة األساسية : – 4

بمستشاري التوجيه و االرشاد بعد التأكد من صالحية أدوات الدراسة ، استعان الباحث     

لمقدم او هذا بعد الشرح المدرسي و المهني و شرع في تطبيقها على عينة الدراسة الميدانية ، 

بأهداف الدراسة و طريقة التطبيق ، حيث كان الباحث ال للمستشارين عن التعليمات المتعلقة 

 عة على التالميذ .استالم جميع المقاييس الموزينتقل من ثانوية إلى أخرى إال بعد 

 و كانت خطوات التطبيق كالتالي :

 تحديد الباحث لألقسام التي سيتم توزيع أداتي الدراسة عليها . -

 توضيح أهمية الدراسة و أهدافها و االطار الذي تندرج ضمنه . -

 توزيع المقاييس على التالميذ . -

 راته .على عباشرح تعليمة كل مقياس و كيفية اإلجابة  -
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لبحث لبالتنويه إلى أن إجابتهم ستحاط بالسرية و ال تستخدم إال كسب ثقة التالميذ و ذلك  -

  اإلجابة الصادقة على عبارات المقاييس .للحصول على عليها أحد ، و هذا العلمي وال يطلع 

 تقديم مثال توضيحي على السبورة و اإلجابة عليه . -

 البدأ في اإلجابة على المقاييس . -

 اإلجابة على استفسارات التالميذ و مالحظاتهم . -

 حيث خصص في ملف خاص بالثانوية التي جرت فيها الدراسة )جمع المقاييس المملوءة  -

  ( .ملف لكل ثانوية 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : – 5

الحزم اإلحصائية للعلوم الدراسة الميدانية استخدم الباحث برنامج لتحليل بيانات     

 :ة، و تم استخدام المعالجات التالي  (SPSS  20) االجتماعية 

 المتوسط الحسابي لفئات العينة . -

 االنحراف المعياري لفئات العينة . -

 التكرارات و النسب المئوية . -

  من أجل : معامل ارتباط بيرسون -

                                         . إيجاد العالقة بين القلق و فاعلية الذات                             

 بطريقة التجزئة و للحصول على معامل الثبات ألداتي الدراسة                              

 النصفية.                             

 براون لتصحيح معامل الثبات . –معادلة سبيرمان  -

 حيث استخدم في :لعينتين مستقلتين غير متساويتين  (T – test)اختبار"ت"  -

 الكشف عن داللة الفروق لمتغير الجنس بين الذكور و اإلناث .                             

 الكشف عن داللة الفروق لمتغير التخصص الدراسي بين العلميين                              

 و األدبيين.                             

لمتغير : استخدم للكشف عن داللة الفروق  (One way anova)تحليل التباين األحادي  -

 األم( . –المستوى التعليمي للوالدين )األب 
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 تمهيـــــــد. -

 العامة.عرض نتائج الفرضية  أوال:

 الجزئية.عرض نتائج الفرضيات  ثانيا:

 األولى.عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 1   

 الثانية.ئج الفرضية الجزئية عرض نتا – 2   

 الثالثة.عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 3   

 الرابعة.عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 4   

 الخامسة.عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 5   

 السادسة.عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 6   
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 تمهيـــــد :

للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية التي تسعى إلى يتضمن هذا الفصل عرضا     

القلق و فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي ف عن العالقة بين ـالكش

رات ـا للمتغيـة تبعـري الدراسـروق في متغيـرف على الفــ، و تسعى كذلك إلى التع

                   س ، التخصص الدراسي ، و المستوى التعليمي للوالدين ـة : الجنـالتالي

يرسون اط بـل ارتبـة : معامـة التاليـ، و ذلك باستخدام األساليب اإلحصائي األم( –) األب 

 ادي .ـن األحـل التبايـار "ت" ، و تحليـ، اختب

 ضية العامة .أوال : عرض نتائج الفر

              سمة(  –توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القلق )حالة نص الفرضية : " 

 و فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي " .

، و كانت النتائج كما هي  معامل ارتباط بيرسون اماستخدتم هذه الفرضية  والختبار

 موضحة في الجدول التالي :

سمة( و فاعلية  –ت االرتباط بين القلق )حالة ( : يوضح معامال  19جدول رقم )

 الذات .

 الذاتفاعلية                    

 سمة( –القلق )حالة 

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.01دال عند مستوى  - 0.484 حالــة القـلق

 0.01دال عند مستوى  - 0.552  سمــة القـلق

 0.01دال عند مستوى  - 0.545    الدرجة الكلية

 

دال إحصائيا سالب ( وجود ارتباط  19م ) ـدول رقـج الجـح لنا من خالل نتائـيتض    

بلغت  ذات حيثـ) بوصفه حالة و بوصفه سمة و درجته الكلية ( و فاعلية ال قـبين القل

 . (-0.545)،  (-0.552)،  (-0.484) معامالت االرتباط على التوالي
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د ـوجة و هي : يـل الفرضية البديلـه نقبـتحققت و عليذه الفرضية قد ـول أن هـإذن نق

سمة( و  –ق )حالة ـبين القل (0.01)وى الداللة ـد مستـدال إحصائيا عنسالب ارتباط 

 ذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي .ـدى تالميـذات لـة الـفاعلي

 ثانيا : عرض نتائج الفرضيات الجزئية :

 عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى . – 1

نة سمة( لدى تالميذ الس –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة  نص الفرضية : "

 إناث( ". –لمتغير الجنس )ذكور الثالثة من التعليم الثانوي تعزى 

 وسطاتمت بين لحساب داللة الفروقو الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " 

سمة( ، و كانت النتائج كما هي  –الذكور و اإلناث في مقياس القلق )حالة درجات 

 موضحة في الجدول التالي :

درجات بين متوسطات داللة الفروق ( : يوضح نتائج اختبار "ت" ل 20جدول رقم ) 

 سمة( . –في القلق )حالة الذكور و اإلناث 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المتغير

 المعياري

قيمـــة     قيمة "ت"

Sig 

مستوى 

 الداللة

غير دالة  0.285 - 1.071 9.753 44.694 111 ذكور حالة القلق

 10.699 45.989 191 إناث إحصائيا

غير دالة  0.934 - 0.083 8.075 46.678 111 ذكور سمة القلق

 9.198 46.762 191 إناث إحصائيا

الدرجة 

 الكلية

غير دالة  0.515 - 0.652 16.925 91.372 111 ذكور

 18.805 92.752 191 إناث إحصائيا

 

في " Sig" ( أن قيمة  20ج اختبار "ت" في الجدول رقم ) ـيتضح لنا من خالل نتائ    

ة ـدرجــ، و في ال  (0.934)اوي ـق تسـة القلـ، و في سم (0.285)اوي ـق تسـحالة القل
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، و عليه  (0.05)و هي كلها أكبر من مستوى الداللة  (0.515)اوي ـق تسـة للقلـالكلي

الفرضية  لـة و نقبـض الفرضية البديلـالي نرفـفإن الفرق غير دال إحصائيا ، و بالت

ة إحصائية بين الذكور و اإلناث في القلق ـروق ذات داللـد فـوجة و هي : ال تـالصفري

 سمة( . –)حالة 

 الثانية .عرض نتائج الفرضية الجزئية  – 2

نة سمة( لدى تالميذ الس –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة  نص الفرضية : "

 أدبي( ". –الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير التخصص الدراسي)علمي 

و الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

سمة( ، و كانت النتائج كما هي  –درجات العلميين واألدبيين في مقياس القلق )حالة 

 موضحة في الجدول التالي :

درجات ( : يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات  21جدول رقم ) 

 سمة( . –في القلق )حالة يين و األدبيين العلم

التخصص  المتغير

 الدراسي

االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمـــة    

Sig 

مستوى 

 الداللة

غير دالة  0.174 1.361 10.833 46.100 199 علمي حالة القلق

 9.407 44.442 113 أدبي إحصائيا

غير دالة  0.071 1.813 8.460 47.407 199 علمي سمة القلق

 9.228 45.539 113 أدبي إحصائيا

الدرجة 

 الكلية

غير دالة  0.098 1.658 18.327 93.507 199 علمي

 17.551 89.982 113 أدبي إحصائيا

 

في " Sig" ( أن قيمة  21ئـج اختبار "ت" في الجدول رقم ) ح لنا من خالل نتاـيتض    

درجـة ـ، و في الـ  (0.071)، و في سمـة القلـق تسـاوي  (0.174)حالة القلـق تسـاوي 

، و عليه  (0.05)و هي كلها أكبر من مستوى الداللة  (0.098)الكليـة للقلـق تسـاوي 
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لفرضية بـل افإن الفرق غير دال إحصائيا ، و بالتـالي نرفـض الفرضية البديلـة و نق

ين التالميذ األدبيين و العلميحصائية بين وجـد فـروق ذات داللـة إالصفريـة و هي : ال ت

 سمة( . –في القلق )حالة 

 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة . – 3

و  يابـط الحسـدول المتوسـرض في هذا الجـذه الفرضية سنعـج هـرض نتائـل عـقب    

ي هم األب و األم و ـوى من مستويات تعليـراد كل مستــدد أفـراف المعياري و عـاالنح

 كاآلتي :

( : يوضح المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و عدد أفراد 22 جدول رقم ) 

 .و األم كل مستوى من مستويات تعليم األب 

مستويـات  

                    التعليـم

 لألم لألب

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 17.80 92.23 157 17.70 88.25 101 دون مستـــــوى

 19.59 92.22 83 20.55 97.11 00 مستـوى ابتدائي

 18.13 92.78 41 18.30 93.79 11 مستوى متوسط

 17.32 92.57 21 15.81 93.67 00 مستـوى ثانـوي

 13.85 89.20 10 16.91 90.32 11 مستوى جامعي

 

نة سمة( لدى تالميذ الس –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة  نص الفرضية : "

 ."األم( – ألبللوالدين )ا الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي

و الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق بين     

ألب دين )اللوال سمة( وفقا لمتغير المستوى التعليمي –درجات التالميذ في القلق )حالة 

 : ينالتالي ين، و كانت النتائج كما هي موضحة في الجدولو األم( 
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 –( : يوضح داللة الفروق بين درجات التالميذ في القلق )حالة  23جدول رقم ) 

 سمة( وفقا لمتغير المستوى التعليمي لألب .

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع   

 ربعاتالم

درجة   

 الحرية

متوسط  

 المربعات

قيمـــة     ف

Sig 

مستوى  

 الداللة

 

حالة 

 القلق

بين 

 المجموعات

دالة عند    0.016 3.094 323.043 4 1292.173

0.05 

داخل 

 المجموعات

32055.827 307 104.416 

  311 33348.000 المجموع

 

سمة 

 القلق

بين 

 المجموعات

غير دالة  0.134 1.773 135.274 4 541.095

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات

23420.290 307 76.288 

  311 23961.385 المجموع

الدرجة   

 الكلية

بين 

 المجموعات

دالة عند    0.032 2.679 859.408 4 3437.631

0.05 

داخل 

 المجموعات

98469.754 307 320.748 

  311 101907.385 المجموع

 

 

 

 

 



 الفصل السادس  عرض نتائج الدراسة

~ 143 ~ 
 

 –( : يوضح داللة الفروق بين درجات التالميذ في القلق )حالة  24جدول رقم ) 

 سمة( وفقا لمتغير المستوى التعليمي لألم .

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع   

 المربعات

درجة   

 الحرية

متوسط  

 المربعات

قيمـــة     ف

Sig 

مستوى  

 الداللة

 

حالة 

 القلق

بين 

 المجموعات

غير  0.884 0.291 31.473 4 125.892

دالة 

داخل  إحصائيا

 المجموعات

33222.108 307 108.215 

  311 33348.000 المجموع

 

سمة 

 القلق

بين 

 المجموعات

غير  0.705 0.542 42.012 4 168.048

دالة 

داخل  إحصائيا

 المجموعات

23793.336 307 77.503 

  311 23961.385 المجموع

الدرجة   

 الكلية

بين 

 المجموعات

غير  0.988 0.080 26.672 4 106.687

دالة 

داخل  إحصائيا

 المجموعات

101800.698 307 331.598 

  311 101907.385 المجموع

 

( أن  23دول رقم ) ـفي الج األحادين ـل التبايـتحليج ـالل نتائــح لنا من خـيتض    

و هي أكبر من مستوى الداللة   (0.134)ق تسـاوي ـة القلــسمـفي " Sig" ة ـقيم

ة ـيدرجة الكلـق و الـة القلـفي حالا ـر دال إحصائيا ، أمـرق غيـ، و عليه فإن الف (0.05)

ر ـها أصغـو هي كل  (0.032)و  (0.016)لي اوـعلى الت" Sig" ة ـقيم تـد بلغـق فقـللقل

إذن يمكن القول بأن رق دال إحصائيا ، ـإن الفـه فـ، و علي (0.05)ة ـمن مستوى الدالل

زى للمستوى التعليمي ـة( تعـسم –ق )حالة ـة إحصائية في القلـروق ذات داللـف هناك
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ث ـ( نجد الفرق لصالح فئة المستوى االبتدائي حي 22، و بالرجوع للجدول رقم ) لألب 

و كان  (20.55)دره ـاري قـراف معيـو بانح (97.11)ابي ـط الحسـتوسـه المـغ فيـبل

 ات األخرى ، في حين اتضح لنا من خاللـة للمستويـتوسطات الحسابيـلى من المـأع

ة ـل من حالـكفي " Sig" قيمة ( أن  24في الجدول رقم )  نتائج تحليل التباين األحادي

،  (0.705)،  (0.884)والي ـق على التـة للقلـة الكليـق و الدرجـة القلـق و سمـالقل

، و عليه فإن الفرق غير دال  (0.05)و هي كلها أكبر من مستوى الداللة  (0.988)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق )حالة يمكن القول بأنه إحصائيا ، و بالتالي 

 24( و )  23إذن من خالل نتائج الجدولين )  سمة( تعزى للمستوى التعليمي لألم . –

  ققـت جزئيا ، و بالتالي نقبل الفرضية البديلة و هي : ( نقـول أن هـذه الفرضية قـد تح

سمة( لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم  –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة 

                                                    األم(. –الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين )األب 

 ة .عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابع – 4

توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة  نص الفرضية : "

 إناث( ". –من التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجنس )ذكور 

و الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

ور و اإلناث في مقياس فاعلية الذات ، و كانت النتائج كما هي موضحة في درجات الذك

 الجدول التالي :
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درجات ( : يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات  25جدول رقم ) 

 في فاعلية الذات .الذكور و اإلناث 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المتغير

 المعياري

قيمـــة     قيمة "ت"

Sig 

مستوى 

 الداللة

غير دالة  0.472 - 0.721 13.454 138.796 118 ذكور فاعلية الذات

 15.259 140.025 194 إناث إحصائيا

 

" ة ـ( أن قيم 25م ) ـدول رقـار "ت" في الجـائـج اختبـالل نتـا من خـح لنـيتض     

Sig "رق ـإن الفـه فـ، و علي (0.05)ة ـوى الداللـو هي أكبر من مست (0.472)اوي ـتسـ

فريـة و بـل الفرضية الصا ، و بالتـالي نرفـض الفرضية البديلـة و نقـر دال إحصائيـغي

 . فاعلية الذاتوجـد فـروق ذات داللـة إحصائية بين الذكور و اإلناث في هي : ال ت

 ة .عرض نتائج الفرضية الجزئية الخامس – 5

توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة  نص الفرضية : "

 أدبي( ". –من التعليم الثانوي تعزى لمتغير التخصص الدراسي )علمي 

و الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

 انت النتائج كما هي موضحةدرجات العلميين واألدبيين في مقياس فاعلية الذات ، و ك

 في الجدول التالي :
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درجات ( : يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات  26جدول رقم ) 

 في فاعلية الذات .العلميين و األدبيين 

التخصص  المتغير

 الدراسي

االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمـــة    

Sig 

مستوى 

 الداللة

غير دالة  0.343 - 0.949 14.120 138.969 199 علمي فاعلية الذات

 15.399 140.601 111 أدبي إحصائيا

 

" ة ـ( أن قيم 26م ) ـدول رقـار "ت" في الجـائـج اختبـالل نتـا من خـح لنـيتض     

Sig "رقـإن الفـ، و عليه ف (0.05)ة ـوى الداللـر من مستـو هي أكب (0.343)اوي ـتسـ 

ا ، و بالتـالي نرفـض الفرضية البديلـة و نقبـل الفرضية الصفريـة و ـر دال إحصائيـغي

فاعلية  في التالميذ األدبيين و العلميينهي : ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية بين 

 الذات .

 ة .عرض نتائج الفرضية الجزئية السادس – 6

توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة  نص الفرضية : "

 .األم( –ألب للوالدين )امن التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

ق بين لحساب داللة الفروو الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي     

 –ألب اللوالدين ) وى التعليميـر المستـلمتغيا ـدرجات التالميذ في فاعلية الذات وفق

 : ينالتالي ينو كانت النتائج كما هي موضحة في الجدولاألم( 

 

 

 

 



 الفصل السادس  عرض نتائج الدراسة

~ 147 ~ 
 

( : يوضح داللة الفروق بين درجات التالميذ في فاعلية الذات وفقا  27جدول رقم ) 

 لمتغير المستوى التعليمي لألب .

مجموع   مصدر التباين المتغير

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات

قيمـــة     ف

Sig 

مستوى  

 الداللة

فاعليــة  

 الذات

غير  0.086 2.058 432.438 4 1729.751 بين المجموعات

دالة 

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات

64501.092 307 210.101 

  311 66230.843 المجموع

 

( : يوضح داللة الفروق بين درجات التالميذ في فاعلية الذات وفقا  28جدول رقم ) 

 لمتغير المستوى التعليمي لألم .

مجموع   مصدر التباين المتغير

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات

قيمـــة     ف

Sig 

مستوى  

 الداللة

فاعليــة  

 الذات

غير  0.233 1.402 297.048 1 1188.191 بين المجموعات

دالة 

 إحصائيا

داخل 

 المجموعات

65042.652 100 211.865 

  111 66230.843 المجموع

  

( أن  27جـدول رقم ) ـفي الاألحادي ن خـالل نتائــج تحليـل التبايـن ـا مـيتضـح لن    

، و عليه  (0.05)و هي أكبر من مستوى الداللة   (0.086)تسـاوي  "Sig" ـة ـقيم

ة ـلروق ذات دالـد فـال توج يمكن القول بأنهالي ـفإن الفـرق غيـر دال إحصائيا و بالت

ح لنا من ـن اتضـ، في حيوى التعليمي لألب ـزى للمستـذات تعـلية الـإحصائية في فاع

 اويـتس "Sig" ة ـ( أن قيم 28دول رقم ) ـفي الجاألحادي ل التباين ـج تحليـخالل نتائ

، و عليه فإن الفرق غير دال  (0.05)ر من مستوى الداللة ـو هي أكب (0.233)

اعلية فروق ذات داللة إحصائية في ـد فـال توج يمكن القول بأنهإحصائيا ، و بالتالي 
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(  28( و )  27إذن من خالل نتائج الجدولين ) زى للمستوى التعليمي لألم . ـتع الذات

نقـول أن هـذه الفرضية لم تتحقق ، و بالتالي نرفض الفرضية البديلة و نقبل الفرضية 

نة دى تالميذ الســـــالصفرية و هي :  ال توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات ل

                                   األم(.                     –ب والدين )األـــي للــمـالثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعلي
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 تمهيـــــــد. -

 أوال: مناقشة نتائج الفرضية العامة.

 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات الجزئية.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى. – 1   

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية. – 2   

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة. – 3   

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة. – 4   

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الخامسة. – 5   

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية السادسة. – 6   

 .لنتائج الدراسة  عامة خالصـــة -

 توصيات و اقتراحات. -
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 تمهيــــد:

بعد عـرض النتائج التي أسفرت عنها الـدراسة الحالية في الفصـل السابـق ، سيتناول     

البـاحث في هذا الفصـل مناقشة نتائـج فرضيات الـدراسة على أساس اإلطـار النظـري 

 و ما أسفـرت عنه الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة .

 أوال: مناقشة نتائج الفرضية العامة.

مة( و س –توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين القلق )حالة كان نص الفرضية : " 

 فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي " .

 جوبعـد اختبـار هـذه الفرضيـة باستخـدام معامــل ارتبـاط بيرسـون ، أسفـرت النتائـ    

( عـن وجـود ارتبـاط سالب دال إحصائيـا بيـن 19مــا هي موضحة في الجـدول رقم )ك

القلــق ) بوصفـه حالـة و بوصفـه سمــة و درجتـه الكليــة ( و فاعليــة الــذات حيــث 

. و  (-0.545)،  (-0.552)،  (-0.484)بلغــت معامـالت االرتبـاط على التـوالي 

الفرضيـة قــد تحققـت ، و بالتـالي نـرفض الفرضية الصفريـة و  عليــه نجــد أن هــذه

نقبـل الفرضية البديلـة و هي : يوجـد ارتبـاط سالـب دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

سمة( و فاعليـة الـذات لـدى تالميـذ السنـة الثالثـة من التعليـم  –بين القلق )حالة  (0.01)

 الثانـوي .

( و 5002ة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل من دراسة سعيد )حيث تتفق نتيج    

( التي أسفرت 5005( ودراسة هيام صابر صادق شاهين )5002دراسة إيجليسيا )

 و               نتائجها عن وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بين فاعلية الذات و القلق .

حيث يشير إلى (  1711باندورا ، ) يفسر الباحث هذه النتيجة على ضوء ما أشار إليه 

القلـق بوصفه أحـد العوامل المؤثرة في فاعلية الـذات ، و يالحـظ أن العالقـة بينهما 

 .1تخفض درجـة الفاعليـة الذاتيـة  عكسية ، كما أن قـوة االنفعال غالـبا ما

                                                           
 . 156، ص  2112هيام صابر صادق شاهين : مرجع سبق ذكره ،  -1 
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،  بويرى الباحث أن فاعلية الذات تتضمن قدرة الفرد و كفاءته في مواجهة الصعا    

و على أساسها يتحدد نمط سلوكه ، و تفكيره و انفعاالته ، فمن كانت لديه فاعلية الذات 

مرتفعة ، زاد معدل العمل لديه ، و داوم على تكرار المحاولة حتى يتحقق هدفه ، كما 

أنه يتميز بالثقة في النفس ، مما يشعره بالكفاءة في مواجهة مخاوفه من الصعاب التي 

ما يتنافى مع الشعور بالقلق ، باعتبار هذا األخير ) حسب مجمع اللغة  تعترضه ، و هذا

( ( حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث . أما أصحاب الفاعلية 0892العربية )

الذاتية المنخفضة فيتميزون باالستسالم بسرعة عند مواجهة المهام الصعبة ، كما أنهم 

ائج الفاشلة ، و هذا ما يسبب ارتفاع مستوى ينشغلون بنقائصهم و يركزون على النت

القلق لديهم ، و عليه نجد أن نتيجة هذا الفرض منطقية ، حيث توصلت إلى وجود ارتباط 

سلبي بين القلق و فاعلية الذات ) أي كلما ارتفع مستوى القلق انخفضت فاعلية الذات 

 لدى الفرد و كذلك العكس ( . 

 احث ما توصلت إليه نتائج الدراستين التاليتين :و لعل ما يدعم وجهة نظر الب    

( بدراسة تهدف إلى التعرف على 5002)  Reid et Monsen قام ريد و منسون     

كيفية التغلب على الخوف في المدارس و فهم و إدارة القلق و قد أشارت نتائج الدراسة 

ات و القبول بفاعلية الذإلى ثالثة أمور رئيسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقلق و المتمثلة 

الذاتي و مستوى مهارة حل المشكالت ، فكلما زادت هذه المتغيرات انخفض مستوى 

 .1القلق لدى الفرد و كلما انخفضت ارتفع مستوى القلق لدى الفرد 

( بعنوان الضغط اإلدراكي و 5009) Babak et alو في دراسة باباك و آخرون     

الة النفسية الجيدة لدى طالب المدارس العليا بإيران ، و فاعلية الذات و عالقتهما بالح

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين حالة الصحة النفسية و عالقتها بالضغط اإلدراكي 

و فاعلية الذات المدركة بين المراهقين الذكور من الطالب اإليرانيين ، و قد بلغت عينة 

طبق عليهم مقياس الصحة العامة )  ( طالبا من طالب المدارس العليا988الدراسة )

Gold berg et al , 1997 و الذي اشتمل على أبعاد تضمنت بعد األعراض الجسمانية ) 
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القلق ، اضطراب الوظائف االجتماعية ، االكتئاب الحاد و كذلك استخدم الباحثون مقياس 

يم ) ( و مقياس فاعلية الذات لسوارزر و جوروسالCohen , 1983الضغوط إعداد ) 

Sohwarzer et Jerusalem و كشفت نتائج الدراسة إلى أن فاعلية الذات تؤثر ، )

 على الصحة النفسية و االستجابة للضغوط لدى المراهقين .

كما أوضحت نتائج الدراسة أن الذين لديهم فاعلية ذات عالية و مرتفعة يستطيعون     

يهم ديهم فاعلية ذات أقل يصعب علمواجهة الضغوط و صحتهم النفسية جيدة بينما الذين ل

التعامل مع الضغوط أو مواجهتها مما يؤدي إلى زيادة التوتر و التعرض للقلق و 

   .1االضطراب النفسي 

 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات الجزئية.

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية األولى. – 1   

ذ سمة( لدى تالمي –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة كان نص الفرضية : " 

 إناث( ". –السنة الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجنس )ذكور 

و بعد اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

نت النتائج كما هي موضحة سمة( ، كا –درجات الذكور و اإلناث في مقياس القلق )حالة 

 ( كالتالي :20في الجدول رقم )

  (0.934)، و في سمـة القلـق تسـاوي  (0.285)في حالة القلـق تسـاوي " Sig" قيمة 

و هي كلها أكبر من مستوى الداللة  (0.515)و في الــدرجـة الكليـة للقلـق تسـاوي 

، و عليه فإن الفرق غير دال إحصائيا ، و بالتـالي نجد أن هذه الفرضية لم  (0.05)

تتحقق ، إذن نرفـض الفرضية البديلـة و نقبل الفرضية الصفريـة و هي : ال توجـد 

 سمة( . –فـروق ذات داللـة إحصائية بين الذكور و اإلناث في القلق )حالة 
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( و 0881إليه كل من دراسة عثمان )حيث تتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت     

( التي أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق في القلق تبعا 5000دراسة أمل األحمد )

 للجنس .

في حين تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل من دراسة ناهد سعود     

( حيث أسفرت 5002( و دراسة باتريسيا فوجيك )5002( و دراسة ريتشارد )5002)

 نتائجها عن وجود فروق في القلق تبعا للجنس لصالح اإلناث .

 –و يفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية و هي عدم وجود فروق في القلق )حالة         

إناث( ، و هذا يدل على تمتع الذكور و اإلناث بمستويات  –سمة( تبعا للجنس )ذكور 

 أن كل من الذكر و األنثى يتعرضمن القلق متقاربة ، و يمكن تفسير هذا التقارب إلى 

لنفس الضغوط النفسية سواء كان هذا في البيئة األسرية أو المدرسية أو حتى المجتمعية 

، و يمكن أن يرجع هذا التقارب إلى نفس التدعيم الذي يتلقاه كل من الذكور و اإلناث ، 

هادة في هذه الش باعتبارهم مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا و هم مطالبون بالنجاح

على حد سواء ، و يأتي هذا التقارب أيضا فيما عرفته المجتمعات العربية و منها 

الجزائرية من تغير ، حيث أصبح النجاح ال يقتصر على الذكر بل حتى األنثى أصبحت 

 مطالبة به ، ألنها أصبحت فعالة في المجتمع و فتحت لها أفاق و مجاالت عديدة .

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع  مناقشة نتائج الدراسة

~ 154 ~ 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية. – 2   

ذ سمة( لدى تالمي –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة كان نص الفرضية : " 

 دبي( ".أ –السنة الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير التخصص الدراسي)علمي 

وسطات بين متو بعد اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق 

كما ج سمة( ، كانت النتائ –درجات التالميذ األدبيين و العلميين في مقياس القلق )حالة 

 ( كالتالي :21هي موضحة في الجدول رقم )

  (0.071)، و في سمـة القلـق تسـاوي  (0.174)في حالة القلـق تسـاوي " Sig" قيمة 

و هي كلها أكبر من مستوى الداللة  (0.098)، و في الــدرجـة الكليـة للقلـق تسـاوي 

، و عليه فإن الفرق غير دال إحصائيا ، و بالتـالي نجد أن هذه الفرضية لم  (0.05)

تتحقق ، إذن نرفـض الفرضية البديلـة و نقبل الفرضية الصفريـة و هي : ال توجـد 

 سمة( . – فـروق ذات داللـة إحصائية بين التالميذ األدبيين و العلميين في القلق )حالة

( 5000حيث تتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل من دراسة أمل األحمد )    

( التي أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق في القلق 5002و دراسة محمود عشري )

 تبعا للتخصص .

( 0881في حين تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل من دراسة عثمان )    

(  حيث أسفرت نتائجها عن وجود فروق في القلق تبعا 5002هد سعود )و دراسة نا

 للتخصص لصالح األدبيين .

سمة(  –و يفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية و هي عدم وجود فروق في القلق )حالة     

أدبي( ، و هذا يدل على أن تالميذ هذه الفئة يتمتعون بمستويات  –تبعا للتخصص )علمي 

ة سواء كانوا من األقسام العلمية أو األقسام األدبية ، و من الممكن أن من القلق متقارب

هذا التقارب يرجع إلى أن هذه الفئة )أي تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي( تتعرض 

      لنفس الضغوط النفسية ، و على عاتقهم أيضا نفس الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه

بكالوريا( إلرضاء أنفسهم أوال ثم إرضاء المحيطين )و هو النجاح في امتحان شهادة ال
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بهم ، و هذا ما يجعلهم يعيشون نفس الظروف سواء في البيئة األسرية أو المدرسية ، 

و من هذا المنطلق أصبح النجاح ال يقتصر على تخصص دون آخر ، ألن وزارة التربية 

ات في جميع التخصصو من خالل اإلصالح التربوي الذي سعت إليه فتحت أفاقا واسعة 

، بحيث أصبح التلميذ الناجح في أي تخصص بإمكانه تحقيق أهدافه الدراسية و حتى 

باإلضافة إلى أن هذه المرحلة العمرية تقابل مرحلة المراهقة و ما لها من  ،المهنية 

مطالب نمو خاصة بهذه المرحلة التي تتميز بالطاقة و النشاط و الحيوية و الطموحات 

 التي يسعون إلى تحقيقها .الكثيرة 

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة. – 3   

ذ سمة( لدى تالمي –توجد فروق دالة إحصائيا في القلق )حالة كان نص الفرضية : " 

 األم(". –السنة الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين )األب 

رضية باستخدام تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق و بعد اختبار هذه الف    

سمة( وفقا لمتغير المستوى التعليمي للوالدين  –بين درجات التالميذ في القلق )حالة 

( 24( و رقم )23ما هي موضحة في الجدولين رقم ))األب و األم( ، كانت النتائج ك

 كالتالي :

و   (0.134)في سمــة القلــق تسـاوي " Sig" ( كانت قيمـة 23في الجدول رقم )    

، و عليه فإن الفـرق غيـر دال إحصائيا ، أمـا في  (0.05)هي أكبر من مستوى الداللة 

و  (0.016)على التـوالي " Sig" قيمـة  حالـة القلـق و الـدرجة الكليـة للقلـق فقـد بلغـت

، و عليـه فـإن الفـرق دال  (0.05)و هي كلـها أصغـر من مستوى الداللـة   (0.032)

إحصائيا ، و بالتالي يمكن القول بأنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية في القلـق )حالة 

( نجد الفرق 22لألب ، و بالرجوع للجدول رقم )سمـة( تعـزى للمستوى التعليمي  –

بانحـراف و  (97.11)لصالح فئة المستوى االبتدائي حيـث بلـغ فيـه المـتوسـط الحسـابي 

األخرى و كان أعـلى من المـتوسطات الحسابيـة للمستويـات  (20.55)معيـاري قـدره 

في كـل من حالـة القلـق و سمـة القلـق " Sig"    ( كانت قيمة 24، أما في الجدول رقم )
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و هي كلها أكبر  (0.988)،  (0.705)،  (0.884)و الدرجـة الكليـة للقلـق على التـوالي 

، و عليه فإن الفرق غير دال إحصائيا ، و بالتالي يمكن  (0.05)الداللة  من مستوى

ى سمة( تعزى للمستو –القول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق )حالة 

( نقـول أن هـذه الفرضية قـد 24( و )23إذن من خالل نتائج الجدولين )التعليمي لألم . 

الفرضية البديلة و هي :  توجد فروق دالة إحصائيا في تحققـت جزئيا ، و بالتالي نقبل 

سمة( لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى  –القلق )حالة 

 األم(.  –التعليمي للوالدين )األب 

حيث اتفقت نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه نتائج دراسة محمود عشري     

تائجها إلى وجود عالقة سالبة بين مستوى تعليم الوالدين و بين ( التي أشارت ن5002)

) أي كلما ازداد مستوى تعليم الوالدين ، كلما انخفض مستوى قلق المستقبل لدى األبناء 

 القلق تجاه المستقبل لألبناء ( . 

و يفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية و هي عدم وجود فروق في سمة القلق بينما     

توجد فروق في حالة القلق و الدرجة الكلية للقلق تبعا للمستوى التعليمي لألب . و عدم 

سمة( تبعا للمستوى التعليمي لألم . حيث كانت الفروق  –وجود فروق في القلق   )حالة 

لمستوى التعليمي المتدني ، حيث يرتفع القلق لدى األبناء آلباء عند اآلباء لصالح فئة ا

مستواهم التعليمي متدني نظرا لعدم معرفتهم بمناهج و طرق التدريس لتعليم األبناء ، 

مما يؤدي باألبناء إلى االعتماد على أنفسهم في عملية التحصيل الدراسي ، و كذلك عدم 

ة الوالدية الصحيحة ، مما يؤدي إلى شعور اطالع هؤالء اآلباء على أساليب المعامل

 األبناء بعدم األمن و االستقرار النفسي و بالتالي ارتفاع مستوى القلق لديهم .

أما وجود الفروق عند اآلباء و عدم وجوده عند األمهات فهذا راجع إلى أن األب و 

من  تطلبهإحساسه بالمسؤولية األبوية أدرى من األم بكثرة الضغوط الحياتية و ما ت

الطلبة المراهقين حتى يصبحوا راشدين فاعلين و منتجين في المجتمع ، و كما سبق و 

 أن ذكرنا فكل واحد من هؤالء اآلباء يدعم و يشجع حسب مستواه و حسب ما اطلع عليه 
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أما األمهات فدورهم يتقارب نوعا ما و يكمن في تدعيم و تشجيع األبناء و مطالبتهم 

 حان ، لهذا ال يختلف القلق لدى العينة باختالف المستوى التعليمي لألم بالنجاح في االمت

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الرابعة. – 4   

توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة كان نص الفرضية : " 

 إناث( ". –الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير الجنس )ذكور 

و بعد اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسطات 

كما هي موضحة في  درجات الذكور و اإلناث في مقياس فاعلية الذات ، كانت النتائج

 ( كالتالي :25الجدول رقم )

، و عليـه  (0.05)و هي أكبر من مستـوى الداللـة  (0.472)تســاوي " Sig" قيمـة 

إن الفـرق غيـر دال إحصائيـا ، و بالتـالي نجد أن هذه الفرضية لم تتحقق ، إذن نرفـض فـ

الفرضية البديلـة و نقبل الفرضية الصفريـة و هي : ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية 

 بين الذكور و اإلناث في فاعلية الذات .

سة محمود اآللوسي حيث تتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل من درا    

( ودراسة هويدة حنفي محمود و فوزية عبد الباقي 5001( و دراسة ديان )5000)

( التي أسفرت نتائجها 5005( و دراسة هيام صابر صادق شاهين )5000الجمالي )

 عن عدم وجود فروق في فاعلية الذات  تبعا للجنس .

( 5000من دراسة راني ) في حين تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه كل    

( حيث أسفرت نتائجها عن وجود فروق في فاعلية 5001و دراسة صابر عبد القادر )

 الذات تبعا للجنس لصالح الذكور .

( التي أشارت نتائجها 5002كما تختلف أيضا مع ما توصلت إليه دراسة خالدي )    

 إلى وجود فروق في فاعلية الذات تبعا للجنس لصالح اإلناث .
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و يفسـر الباحـث نتيجـة هذه الفرضية و هي عـدم وجـود فـروق في فاعليـة الذات     

إناث( ، و هذا يـدل على تمتع الذكور و اإلناث بنفـس فاعلية  –تبـعا للجنـس )ذكور 

الذات تقريبا ، و يرجـع هذا التقارب في فاعلية الذات بين الذكور و اإلناث إلى قوة 

تحقيق الهـدف )و هو النجاح باعتبار هذه الفئة مقبلون على  التنافس و المثابرة في

امتحان شهادة البكالوريا( من طرف الذكر و األنثى في نفـس الوقت ، و هذا نظرا 

للتشجيع و التدعيم الذي يتلقونه من طـرف اآلخرين سواء في البيئـة األسـرية أو 

ا يكسبهـم توقـعات مـرتفعة المـدرسية أو حتى خارجهـما من أصـدقاء و غيـرهم ، مـم

 إلرضـاء المحيطين بهم من أولياء و معلمون و أقارب و أصدقاء و غيرهم .

في مصدر اإلقناع  (1771باندورا ، )و لعل ما يدعم وجهة نظر الباحث ما أشار إليه     

اللفظي  من مصادر فاعلية الذات حيث يشير هذا المصدر إلى عمليات التشجيع و 

            آلخرين ، أو ما يسمى باإلقناع االجتماعي ،فاألخرون في بيئة التعلم التدعيم من ا

يمكنهم إقناع المتعلم لفظيا بقدرته على  ) المعلمون ، الزمالء ، أو األقران أو الوالدان (

النجاح في مهام خاصة ، و قد يكون اإلقناع اللفظي داخليا حيث يأخذ صورة الحديث 

 .1اإليجابي مع الذات 

 قشة نتائج الفرضية الجزئية الخامسة.منا – 5   

توجد فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة كان نص الفرضية : " 

 .أدبي( " –الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير التخصص الدراسي )علمي 

ت او بعد اختبار هذه الفرضية باستخدام اختبار " ت " لحساب داللة الفروق بين متوسط

ة في كما هي موضحدرجات العلميين واألدبيين في مقياس فاعلية الذات ، كانت النتائج 

 ( كالتالي :26الجدول رقم )

و عليه  ، (0.05)و هي أكبـر من مستـوى الداللـة  (0.343)تســاوي " Sig" قيمـة 

فـإن الفـرق غيـر دال إحصائيـا ، و بالتـالي نجد أن هذه الفرضية لم تتحقق ، إذن نرفـض 
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الفرضية البديلـة و نقبـل الفرضية الصفريـة و هي : ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية 

 بين التالميذ األدبيين و العلميين في فاعلية الذات .

( و 5000ما توصلت إليه كل من دراسة راني ) حيث تتفق نتيجة هذا الفرض مع    

( التي أسفرت نتائجها عن 5002( و دراسة خالدي )5000دراسة محمود اآللوسي )

 عدم وجود فروق في فاعلية الذات تبعا للتخصص .

في حين تختلف نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت إليه دراسة هويدة حنفي محمود     

(  حيث أسفرت نتائجها عن وجود فروق في فاعلية 5000و فوزية عبد الباقي الجمالي )

 الذات تبعا للتخصص لصالح العلميين .

و يفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية على أساس أن فاعلية الذات متغير خاص     

بشخصية الفرد ذاته ، و ال تتشكل بالمحتوى المعرفي الختصاص دون اآلخر ، ألن 

ددها باندورا في نظريته المعرفية االجتماعية و مصادرها واضحة و هي أربعة كما ح

هي اإلنجازات األدائية ) و تعني نجاح أو فشل الفرد في أداء المهام ( ، و الخبرات 

البديلة ) أي نجاح أو فشل اآلخرين يؤثر على أداء الفرد ( ، كذلك اإلقناع اللفظي ) و 

م ( ، هقدرتهم أو من نحبيعني التشجيع و التدعيم من طرف اآلخرين خاصة الموثوق ب

و الحالة الفيسيولوجية و االنفعالية أيضا لها تأثير حيث يجب التقليل من ردود األفعال 

الشديدة ، و هذه المصادر هي التي تولد االعتقادات الالزمة ) أي فاعلية الذات ( للتصدي 

ألي موقف و حل المشكالت بنجاح في كال التخصصين و ال تقتصر على تخصص 

ن ، ألن الطالب يجد و يجتهد لتحقيق هدفه و هو النجاح مهما كان تخصصه ، كل معي

هذا يجعل الطلبة يعيشون نفس الظروف و العوامل في كال التخصصين ، مما يؤدي 

 إلى عدم تأثير التخصص على فاعلية الذات .     

 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية السادسة. – 6   

فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة توجد كان نص الفرضية : " 

 األم(. –الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين )األب 
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و بعد اختبار هذه الفرضية باستخدام تحليل التباين األحادي لحساب داللة الفروق     

األب ـر المستـوى التعليمي للوالدين )بين درجات التالميذ في فاعلية الذات وفقـا لمتغي

 ( :28( و رقم )27ما هي موضحة في الجدولين رقم )األم( كانت النتائج ك –

و هي أكبر من مستوى   (0.086)تسـاوي  "Sig" ( كانت قيمــة 27في الـجـدول رقم )

، و عليه فإن الفـرق غيـر دال إحصائيا ، و بالتـالي يمكن القول بأنه ال  (0.05)الداللة 

ألب ، ل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية في فاعـلية الـذات تعـزى للمستـوى التعليمي

و هي أكبـر من  (0.233) تسـاوي" Sig" ( كانت قيمـة 28أما في الجـدول رقم )

لفرق غير دال إحصائيا ، و بالتالي يمكن القول ، و عليه فإن ا (0.05)مستوى الداللة 

بأنه  ال توجـد فـروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات تعـزى للمستوى التعليمي 

( نقـول أن هـذه الفرضية لم تتحقق ، 28( و )27إذن من خالل نتائج الجدولين )لألم . 

د فروق هي :  ال توج و بالتالي نرفض الفرضية البديلة و نقبل الفرضية الصفرية و

دالة إحصائيا في فاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي تعزى لمتغير 

 األم(.  –المستوى التعليمي للوالدين )األب 

و يفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية و هي عدم وجود فروق في فاعلية الذات تبعا     

 يدل على تمتع أفراد العينة بفاعلية ذات متقاربة ، و للمستوى التعليمي للوالدين ، و هذا

يمكن تفسير ذلك على أنه تقتصر مهمة أولياء التالميذ على تحضير الجو المناسب للتلميذ 

كي يتمدرس في أحسن الظروف و ذلك ماديا و معنويا حتى إحساسه بالدفء العاطفي 

الفئة ) أي عينة دراستنا و هم  ، و هذا ما يتجلى و يبدوا ظاهرا في بيئتنا خاصة مع هذه

التالميذ المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا ( حيث نجد كل األسر تسخر كل ما لديها 

إلنجاح ابنها أو ابنتها ، و كمثال على ذلك نجد حتى األسر الميسورة ماديا تكلف نفسها 

جدا ، و  ةو تقحم ابنها في الدروس الخصوصية التي أصبحت في وقتنا الحاضر مكلف

عليه نجد أن الفروقات في المستوى التعليمي للوالدين ليس لها تأثير على فاعلية الذات 

لدى التالميذ ، باعتبارهم كلهم أولياء و كل يشجع و يدعم ابنه بما توفر لديه من إمكانيات 

 مادية و معنوية .  



 الفصل السابع  مناقشة نتائج الدراسة

~ 161 ~ 
 

 Kellerلر كيو لعل ما يدعم وجهة نظر الباحث ما أسفرت عنه نتائج دراسة     

بعنوان العالقة بين السلوكيات األبوية و النضج المهني و الفاعلية الذاتية لدى ( 2114)

المراهقين ، و قد هدفت الدراسة إلى تقييم العالقة بين السلوكيات األبوية و النضج 

( طالب في الصف الثامن ، 581المهني لدى المراهقين ، و تألفت عينة الدراسة من )

قياس السلوكيات األبوية ، و مقياس النضج المهني ، و مقياس فاعلية الذات طبق عليهم م

( أب من آباء المراهقين باجتياز 022التخاذ القرار المهني ، هذا باإلضافة إلى أنه قام )

مقياس السلوكيات األبوية ، و قد أسفرت النتائج عن أن السلوكيات األبوية ترتبط بالنضج 

بدو السلوكيات األبوية العاطفية أكثر وضوحا و ذلك بالمقارنة المهني للمراهقين . و ت

 بالسلوكيات التعليمية و تميل الفاعلية الذاتية التخاذ القرار المهني لدى المراهقين .

كما تتوسع نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات أخرى في مجال المهن لكي يستفيد 

 .1ارات األسرة في التعامل مع المراهقين منها اآلباء و المعلمون و ذلك لتنمية مه

 التي أشارت نتائجها إلى فاعلية الدور األبوي ،Gray (2116 )جراي و كذلك دراسة 

حيث قام بدراسة بعنوان فاعلية الذات المدركة بين آباء المراهقين بالمرحلة الوسطى 

دراسة نوعية ، هدفت الدراسة إلى الكشف عن معنى فاعلية الذات األبوية لدى آباء 

( سنة . و تم استخدام المنهج الوصفي  02 – 02المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ) 

ذات األبوية ، و أهداف و مسؤوليات آباء المراهقين ، و فهم لفحص معتقدات فاعلية ال

 و إدراك دورهم في تطوير شخصية المراهقين .

( أبا ، و جميع أمهات المراهقين )المرحلة الوسطى( . 02و تألفت عينة الدراسة من )

و لقد تم إجراء مقابالت مع كل مشترك ، و تم تسجيل المقابالت صوتيا ، و نسخت 

 سطة الباحث.حرفيا بوا

و من بين ما أشارت إليه نتائج الدراسة أن المشتركون قد سجلوا تصورا عاليا للفاعلية 

في الدور األبوي ، مستندين على وجهات نظرهم لسلوكيات المراهقين و عالقاتهم 
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الحالية معهم ، كذلك شعر المشتركون بدرجات كفاءة مرتفعة في السيطرة على األداء 

هم المراهقين و وضع القيود و مراقبة أنشطتهم ، و يعتبر االتصال األكاديمي ألبنائ

المفتوح عبر المحادثات ، و تعليم مهارات حل المشكلة جزءا هاما من عالقة اآلباء 

بالمراهقين و ينعكس هدف المشتركين على مساعدة المراهقين للوصول إلى سن الرشد 

معرفة مسؤولياتهم كآباء ألداء  بأمان و أن يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع ، و

دورهم في تعليمهم ، و يعتبر الحفاظ على نتائج أفعال المراهقين من أهم المسؤوليات 

 .1األبوية 
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 خالصة عامة لنتائج الدراسة : -

إخفاق الطالب و عدم نجاحه ال يتوقف فقط على البيئة المدرسية و ما تحتويه من إن     

، و إنما قد يرجع اإلخفاق  فريق تربوي و إداري أو إلى البيئة األسرية أو المجتمعية

في حد ذاته إن لم يتـم تفعيـل أداءه و سلوكـه بالشكـل الجيـد من طـرف  طالبإلى ال

، معلمـون ، إداريون و رفاق ( حتى يكـون قادرا على تحقيق المحيطيـن بـه )من أوليـاء 

أهدافـه . و من هذا المنطلـق تأتي الدراسة الحالية  " القلق و عالقته بفاعلية الذات لدى 

تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي " باعتبار متغيـر فاعليـة الذات أفضل متنبأ بسلوك 

لى تقويـم من جانـب الفرد لذاته عما يستطيـع القيـام بـه ، و و أداء الفرد ، ألنها تقـوم ع

مـدى مثابرتـه ، و للجهـد الــذي سيبذلـه في التعامـل مع المواقـف الصعبـة و تحديـه 

للصعاب . كما أنـها تعتبـر أي الفاعليـة الذاتيـة من العوامـل المهمـة الـتي تؤثـر بطريقـة 

 فعالـة في مواجهـة القلـق .

و انطـالقـا من الفرضيـة العامـة و الفرضيات الجزئيـة التي تفرعــت عنـها بغــرض     

 اختبارها ميدانيـا ، لقـد أسفـرت الدراسـة الميدانيـة على النتائـج التاليـة :

      بين القلــق  (0.01)يوجـد ارتباط سالـب دال إحصائيا عنـد مستـوى الداللـة  – 0

 لـذات لـدى تالميـذ السنة الثالثة من التعليم الثانـوي .سمة( و فاعليـة ا –)حالة 

 مة( س –ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية بين الذكور و اإلناث في القلق )حالة  – 5

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيـة بيـن التالميـذ األدبيين و العلميين في القلق  – 1

 سمة(. –)حالة 

عدم وجود فروق في سمة القلق ، بينما توجد فروق في حالة القلق و الدرجة الكلية  – 2

( . و عـدم وجود فروق 0.05للقلق تبعا للمستـوى التعليـمي لألب عنـد مستـوى الداللة )

سمة( تبعا للمستوى التعليمي لألم . حيـث كانت الفـروق عند اآلباء  –في القلق   )حالة 

 وى التعليمي المتدني .لصالح فئـة المستـ

 ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية بين الذكور و اإلناث في فاعلية الذات . – 2
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ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائية بين التالميذ األدبيين و العلميين في فاعلية  – 8

 الذات .

ن التعليم الثـة مال توجد فـروق دالة إحصائيا في فاعلية الـذات لدى تالميـذ السنة الث - 2

 األم(. –الثانـوي تعزى لمتغير المستوى التعليمي للوالدين )األب 

و كخالصة لما تم التوصل إليه من نتائج يمكن القول بأن الدراسة قد حققت هدفها     

الرئيسي و هو الكشف عن العالقة بين القلـق و فاعلية الـذات لدى تالميذ السنة الثالثة 

في  –ي ، و تتميـز هذه الدراسـة عن الدراسات السابقة بأنـها األولى من التعليم الثانو

                                                       .مجتمعين معا في البيئة الجزائريةالتي تـدرس هاذين المتغيرين  –حدود علم الباحـث 

 توصيات و اقتراحات. -

لتوصيات ، و استكماال لهذه الدراسة يستعرض الباحث في هذا العنصر بعض ا    

 يقترح بعض البحوث ألهمية إجرائها من طرف الباحثين :

االهتمام بفاعلية الذات لدى التالميذ من خالل إثراء المحتوى الدراسي بمضامين و  -

 نشاطات تسهم في تنمية فاعلية الذات لديهم .

 مراحل التعليمية .إعداد برامج إرشادية لتنمية فاعلية الذات في جميع ال -

  .ناتاالمتحاى التالميذ خاصة عند اإلقبال على إعداد برنامج إرشادي لخفض القلق لد -

السعي إلى خلق جو يسوده األمن و االستقرار داخل األسرة و حتى في المدرسة ، و  -

العمـل على مواجهة األسباب المؤدية للقلق ، نتيجة لتأثيره على النمو النفسي للطالب 

 متمدرس .ال

إشـراك التلميـذ في األنشطـة الجماعيـة و المناقشـة ، حتى يتمكـن من اكتساب فن  -

التعامـل مع المواقف الصعبة و يتعود على حل المشكالت ، مما يسهم في رفع كفاءته 

 المعرفية .
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ضرورة توعيـة التالميـذ بالثقـة في قدراتهم و في أنفسهم على المثابرة و بذل الجهد  -

 حتى تحقيق النجاح . 

ضرورة تكاثف الجهود ، و تقديم كافة التسهيالت من طرف الطاقم اإلداري و التربوي  -

 ، خاصة مع هذه الفئة باعتبارها مقبلة على امتحان شهادة البكالوريا .

افقـة مستـشار التوجيـه و االرشـاد المـدرسي و المـهني للتلميـذ في كـل ضـرورة مر -

األطـوار الدراسية ، ليكون له سندا في المواقف الصعبة التي تواجهه و حتى في حل 

 المشكالت .

االهتمام بإجراء بحوث و إصدار مؤلفات عربية خاصة بمتغير فاعلية الذات نظرا  -

 ، إضافة إلى ترجمة األجنبية منها .لندرتها بالمكتبات العربية 

 إجراء دراسة حول متغير فاعلية الذات و مدى تأثيره على اإلنجاز الدراسي . -

إجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالية على عينات أخرى من مختلف المراحل  -

 التعليمية .

إجراء دراسات أخرى تتناول متغير القلق و عالقته بمتغيرات أخرى كتقدير الذات و  -

 دافعية التعلم .

 إجراء دراسات تتناول متغير فاعلية الذات و عالقتها بمتغيرات أخرى . -
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 أوال : المراجع باللغة العربية

إبراهيم أحمد : التنظيم الذاتي للتعلم و الدافعية الداخلية في عالقتهما بالتحصيل  -10

جامعة عين شمس  –) دراسة تنبؤية ( ، مجلة كلية التربية  األكاديمي لدى طالب كلية التربية

 . 7112مصر ،  ، ،العدد الواحد و الثالثون )الجزء الثالث(

إبراهيم وجيه محمود : المراهقة خصائصها و مشكالتها ، دار المعارف اإلسكندرية ،  -17

 . 0890مصر ، 

أبو سليمان بهجت عبد المجيد : أثـر االسترخاء و التدريب على حـل  -10   

المشكـالت في خفـض القلق و تحسين الكفاءة الذاتية لدى عينة من طلبة الصف العاشر 

. 7112راه غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان ،القلقين ، رسالة دكتو  

صبح المساعيد : التفكير العلمي عند طلبة الجامعة و عالقته بالكفاءة  أصالن -10   

الذاتية العامة في ضوء بعض المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات 

. 7100 األردن ، ، 212 – 928اإلنسانية( ، المجلد التاسع عشر ، العدد األول ، ص   

النفسية ، دار الفكر للطباعة و النشر ، األردن ، العناني حنان عبد الحميد : الصحة  -10

7111 . 

 .0880امعية ، مصر ، ـدار الجـس و اإلنسان ، الـن : علم النفـوي عبد الرحمــالعيس -19

 ر ،مص العيسوي عبد الرحمن : علم النفس النمو ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، -12

0880 . 

ديد في الصحة النفسية ، الطبعة األخيرة ، دار منشأ العيسوي عبد الرحمن : الج -19

 . 7110المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، 

 . 728، ص  0899الميثاق الوطني ، حزب جبهة التحرير الوطني ، الجزائر ،  -18

: القلق واالسترخاء العضلي المفاهيم والنظريات والعالج ، كلية  أمثال هادي الحويلة -01

 . 7101جامعة الكويت ، –العلوم االجتماعية 

-أنس شكشك : القلق رهاب العصر أسبابه وعالجه،دارالكتاب العربي ،بيروت -00

 . 7118لبنان،

و التوزيع  ب للنشردار الغر الطبعة الثانية،بوفلجة غياث : التربية و التكوين بالجزائر ،  -07

 . 7117 الجزائر ، ، وهران ،

دراسة  –ترجمة علي حسين حجاج و مراجعة عطية محمود هنا : نظريات التعليم  -00

، سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،  7ج –مقارنة 

 . 0899الكويت ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  7رابح : أصول التربية و التعليم ، ط تركي -00

0890 . 

 ران ،ـع ، وهـر و التوزيـرب للنشـربية ، دار الغـوين في التـب : التكـتيليوين الحبي -00

 . 7117 الجزائر ،

عبد الحميد جابر و صفاء األعسر و إبراهيم قشقوش : مقدمة في علم النفس ، دار  جابر -09

 .0890 القاهرة ، مصر ، النهضة العربية ،



جولتان حسن حجازي : فاعلية الذات و عالقتها بالتوافق المهني و جودة األداء لدى  -02

ة األردنية في معلمات غرف المصادر في المدارس الحكومية في الضفة الغربية ، المجل

 . 7100،  000 – 008، ص  0، عدد  8العلوم التربوية ، مجلد 

، عالم الكتب ،  0الطفولة و المراهقة ، ط –حامد عبد السالم زهران : علم النفس النمو  -09

 . 0880 مصر ، القاهرة ،

ر مص ة اآلداب ، القاهرة ،ــوكية ، كليـات السلــد : االضطرابـن علي فايـحسي -08   

، 7110 .  

الرفض الوالدي واالفكار الالعقالنية -خالد بن الحميدي هدمول العنزي : ادراك القبول -71

رسالة لنيل درجة دكتوراه في  وقلق المستقبل لدى عينة من طالب جامعة الحدود الشمالية ،

 . 7101المملكة العربية السعودية ،  ، علم النفس

ية و اعية و النفسـبنت عبد هللا السبتي العبد الكريم : مشكالت المراهقات االجتم خولة -70

المملكة العربية ، رسالة لنيل درجة الماجستير في الدراسات االجتماعية الدراسية ، 

 . 7110، السعودية

دانيا الشبؤون : القلق وعالقته باالكتئاب عند المراهقين ، مجلة جامعة دمشق،  -77

 .7100العدد الثالث + الرابع،-72المجلد

محمود اليوسف : المهارات االجتماعية و عالقتها بالكفاءة الذاتية المدركة و  رامي -70

التحصيل الدراسي العام لدى عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة 

العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية 

 . 7100لحادي و العشرون ، العدد األول ، و النفسية ، المجلد ا

رشاد علي عبد العزيز موسى : علم النفس الدافعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -70

 . 0880مصر ، 

رفقة خليف سالم : عالقة فاعلية الذات و الفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى  -70

وث التربوية و النفسية ، العدد الثالث و العشرون ، طالبات كلية عجلون الجامعية ، مجلة البح

 . 7119األردن ، 

رمضان محمد القذافي و محمد الفالوقي : العلوم السلوكية في مجال اإلدارة و اإلنتاج ،  -79

 . 0882،  0المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، مصر ، ط

: إدارة القلق، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، ترجمة قسم الترجمة بدار  روبين داينز -72

 . 7119القاهرة ، مصر ، ، الفاروق

،  0زيدان محمد مصطفى : النمو النفسي للطفل و المراهق و أسس الصحة النفسية ، ط -79

 . 0827مكتبة الدكتور قطب ، مصر ، 

يس العلوم لدى معلمي المرحلة األساسية سامي عيسى حسونة : الكفاءة الذاتية في تدر -78

الدنيا قبل الخدمة ، مجلة جامعة األقصى  ) سلسلة العلوم اإلنسانية ( المجلد الثالث عشر ، 

 . 7118،  008 – 077العدد الثاني ، ص 



، دار  0القلق ،ط –العرض  –سيغموند فرويد : ترجمة محمد عثمان نجاتي ، الكف  -01

 .0898 ر ،مص ، الشروق ، القاهرة

عايد محمد عثمان : درجة القلق لدى طلبة جامعات الضفة الغربية في فلسطين و  -00

. 7119عالقتها ببعض المتغيرات ، المركز الفلسطيني لإلرشاد ،   

الشيخوخة ،  –المراهقة  –عباس محمود عوض : المدخل إلى علم نفس النمو الطفولة  -07

 . 0888 ، مصر ،اإلسكندرية  دار المعرفة الجامعية ،

عبد الحكيم المخالفي : فاعلية الذات األكاديمية و عالقتها ببعض سمات الشخصية لدى  -00

. 7101 –ملحق  – 79المجلد  –طلبة جامعة صنعاء ، مجلة جامعة دمشق   

: سيكولوجية النمو و االرتقاء ، دار المعرفة العربية ، جامعة  عبد الفتاح محمد دويدار -00

 .0889 مصر ، اإلسكندرية ،

عقل محمود عطا حسين : النمو اإلنساني الطفولة و المراهقة ، دار الخريجي للنشر و  -00

 . 0882،  0الرياض ، ط –التوزيع 

ية " الصراع بين علي بن محمد : معركة المصير و الهوية في المنظومة التعليم -09

 . 7110، دار األمة ، الجزائر ، 0األصالة و االنسالخ في المدرسة الجزائرية " ،ط

غالب بن محمد علي المشيخي: قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى  -02

، رسالة لنيل درجة دكتوراه في علم النفس الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف ، 

 . 7118 ،العربية السعودية المملكة 

، دار الفكر العربي ،  0فاروق السيد عثمان : القلق و إدارة الضغوط النفسية ،ط -09  

. 7110 مصر ، القاهرة ،  

ع ـر والتوزيـة للنشـق واالكتئاب، دار أسامـفاضل عبد القادر: كيف تتغلب على القل -08

 . 7110األردن ، - ،عمان

الميالي و عباس نوح سليمان الموسوي : قياس مستوى فاعلية فاضل محسن يوسف  -01

 . 7101 العراق ، الذات التربوية لدى الكادر التدريسي في الجامعة ، دراسة جامعة الكوفة ،

فتحي الزيات : البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية و محدداتها )مداخل و نماذج و  -00

 . 7110لجامعات ، القاهرة ، لدار النشر النفس المعرفي ، ، في سلسلة علم  7نظريات( ، ج

، دار الفكر  7فؤاد البهي السيد: األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ، ط -07

 .0820 مصر ، العربي ، القاهرة ،

، لقاهرة ا فؤاد البهي السيد : األسس النفسية للنمو ، دار الفكر العربي للطباعة و النشر ، -00

 .0822 مصر ،

قوعيش مغنية : أساليب التسيير الصفي للمدرسين و عالقتها بالسلوك العدواني لدى  -00

تالميذ السنة الثانية ثانوي ، رسالة لنيل درجة الماجستير في علم النفس المدرسي ، جامعة 

 .7107 الجزائر ، مستغانم ،

 القاهرة ، مصر ، وبار للطباعة ،، دار ن 7كلير فهيم : المشاكل النفسية للمراهق ، ط  -00

0892. 

كمال أحمد اإلمام النشاوي : فعالية الذات و عالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طالب  -09

جامعة المنصورة ، مؤتمر التعليم النوعي و دوره في التنمية البشرية  –كلية التربية النوعية 

 . 7119 مصر في عصر العولمة ،



لنهضة ، دار ا لمرجع الشامل في عالج القلقا ، تقديم حسين الجزائري لطفي الشربيني : -02

 . 7101 لبنان ، - بيروت ، العربية

التعلم بالمالحظة )ألبرت باندورا( ، دراسة  –ماهر عرفات : نظرية التعلم االجتماعي  -09

 . 7101 فلسطين ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ،

: الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس وعالقته بظهور القلق)  محدب رزيقة -08

 ،سمة ( ، جامعة تيزي وزو ، رسالة لنيل درجة الماجستير في علم النفس المدرسي  -حالة

  .  7100،الجزائر 

، 0عالج الدين له ، ط -تياراته–مصادره  –محمد إبراهيم الفيومي : القلق اإلنساني  -01

 . 0880و المصرية ،مكتبة األنجل

محمد أحمد بيومي خليل : سيكولوجية العالقات األسرية ، دار قباء للطباعة و النشر ،  -00  

 . 7111 مصر ، القاهرة ،

عبد الهادي الجبوري : قلـق المستقبل و عالقته بكـل من فاعلية الذات و الطمـوح  محمد -07

وحة األكاديمية العربية المفت -األكاديمي و االتجاه لالندماج االجتماعي لطلبة التعليم المفتوح

 .7100بالدانمارك نموذجا ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس و علوم التربية ، 

بن سكيريفة و غزال نعيمة : عالقة المعاملة الوالدية بالسلوك العدواني لدى  مريم -00

المراهقين ، الملتقى الوطني الثاني حول : االتصال و جودة الحياة في األسرة ، جامعة 

 .   7100،  الجزائرقاصدي مرباح ورقلة ، 

 .  7119الكويت ،  -أبو سعد : األطفال المزعجون ، شركة اإلبداع الفكري  مصطفى -00

 . 7101الكويت ،  –مصطفى أبو سعد : المراهقون المزعجون ، شركة اإلبداع الفكري  -00

معاوية أبو غزال و شفيق عالونة : العدالة المدرسية و عالقتها بالفاعلية الذاتية المدركة  -09

دراسة تطورية ، مجلة  –األردن  –المدارس األساسية في محافظة إربد لدى عينة من تالميذ 

 . 7101العدد الرابع ،  – 79المجلد  –جامعة دمشق 

، دار الفكر العربي   0معوض خليل معوض : سيكولوجية النمو الطفولة و المراهقة ، ط  -02

0880. 

: كفاءة الذات العامة منال زكريا حسين و محمد سعد محمد و خالد عبد المحسن بدر  -09

العمل و االحتراق النفسي لدى عينة من النساء  غير معدل للعالقة بين نوعية حياةالمدركة كمت

 . 7101 القاهرة ، مصر ، ، 7، العدد  71العامالت ، دراسات نفسية ، المجلد 

نيفين عبد الرحمان المصري: قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى  –08

رسالة لنيل درجة الماجستير في  الطموح االكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة ،

 .  7100 فلسطين ، علم النفس ،

دركة و مدى هويدة حنفي محمود و فوزية عبد الباقي الجمالي : فاعلية الذات الم -91  

تأثيرها على جودة الحياة لدى طلبة الجامعة من المتفوقين و المتعثرين دراسيا ، أما راباك 

مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم و التكنولوجيا ، المجلد األول ، العدد األول ، 

7101  

صابر صادق شاهين : فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق و تحسين  هيام -90

التحصيل الدراسي لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

 . 7107، العدد الرابع ،  79



المتضمن "تنصيب المناهج الجديدة  01وزارة التربية الوطنية : القرار الوزاري رقم  -97

 . 7110ماي ، الجزائر ،  01ليم الثانوي العام و التكنولوجي " ، المؤرخ في للتع

 70المؤرخ في  10 / 19وزارة التربية الوطنية : النشرة الرسمية للتربية الوطنية رقم  -90

 . 7119، عدد خاص ، الجزائر ، فيفري  7119يناير 

رة الجسم ومفهوم الذات لدى وفاء محمد احميدان القاضي : قلق المستقبل وعالقته بصو -90

  ين، فلسط حاالت البتر بعد الحرب على غزة ، رسالة لنيل درجة الماجستير في التربية ،

7118 . 

يحيى الرافعي : نظرية باندورا للتعلم االجتماعي المعرفي بالمالحظة ، برنامج  -90
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 سمة  )لسبيلبرجر( –مقياس قلق حالة :        1الملحق 

        (:1مقياس )ط

 التعليمة : 

فيما يلي عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم ، اقرأ             

 كل عبارة بعناية وضع 

 ( أمام العبارة و تحت االختيار الذي يشير إلى ما تشعر به .xعالمة )

ليس هناك عبارة ذات إجابة صحيحة أو خاطئة ، و ال تستغرق وقتا طويال في          

 عبارة واحدة ، تذكر ان تختار اإلجابة التي تصف ما تشعر به حاليا .

الرجاء ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها و تأكد أن المعلومات تستخدم ألغراض  

 البحث العلمي فقط.

 مساهمتكم.شكرا مسبقا على 

 كثيرا أحيانا قليال مطلقا البنــــــــــود الرقم

     أشعر بالهدوء  10

     أشعر باألمان ) بعيد عن الخطر ( 10

     أشعر بالتوتر 10

     أشعر باألسف 10

     أشعر باالطمئنان 10

     أشعر باالضطراب 10

     أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة 10

     أشعر بالراحة 10

     أشعر بالقلق 10

     أشعر بالسرور 01

     أشعر بالثقة بالنفس 00

     أشعربالنرفزة 00

     أشعربالثوران 00

     أشعر بتوتر زائد 00

     أشعر باالسترخاء 00

     أشعر بالرضا 00

     أشعر بالضيق 00

     أشعرأني مستثار جدا ) لدرجة الغليان( 00

     أشعر بالسعادة العميقة 00

     أشعر بأني أدخل السرور على اآلخرين 01



 

 (:2مقياس )ط

 التعليمة : 

فيما يلي عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم ، اقرأ كل           

 عبارة بعناية وضع 

 ( أمام العبارة و تحت االختيار الذي يشير إلى ما تشعر به عامة .xعالمة )

ليس هناك عبارة ذات إجابة صحيحة أو خاطئة ، ال تستغرق وقتا طويال في          

 عبارة واحدة ، تذكر ان تختار اإلجابة التي تصف ما تشعر به عموما .

ن المعلومات تستخدم الرجاء ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها و تأكد أ        

 ألغراض البحث العلمي فقط .

 دائما غالبا أحيانا مطلقا البنــــــــــود الرقم

     أشعر بأني أدخل السرور على اآلخرين  00

     أتعب بسرعة 00

     أشعر بالميل إلى البكاء 00

     أتمنى لو كنت سعيدا مثلما يبدو اآلخرين 00

 األشياءألنني ال أستطيع اتخاذأفقد السيطرة على  00

 قراريبسرعة كافية

    

     أشعر بالراحة 00

     أنا هادئ األعصاب 00

أشعر أن المصاعب تتراكم لدرجة أنني ال أستطيع  00

 التغلب عليها

    

     أشعر بأنني قلق بشدة على أمور ال تستحق ذلك 00

     أنا سعيد 01

     أميل إلى تصعيب األمور 00

     ينقصني الشعور بالثقة بالنفس 00

     أشعر باألمان 00

     أحاول تجنب مواجهة األزمات و الصعوبات 00

     أشعر بالحزن 00

     أشعر بالرضا 00

     تجول في ذهني بعض األفكار التافهة و تضايقني 00

تؤثر عليا خيبة األمل بشدة لدرجة الأستطيع  00

 إبعادها عن ذهني

    

     أنا شخص مستقر 00

أصبح في حالة من التوتر و االضطراب عندما  01

 أفكر كثيرا في اهتماماتي و ميولي الحالية 

    

 



 

 ( 2001مقياس فاعلية الذات إعداد عادل العدل )      : 2الملحق 

 التعليمة :

 .أخي الطالب أختي الطالبة السالم عليكم و رحمة اَلله و بركاته          

هذا المقياس يشتمل على مجموعة من العبارات ، و التي تعبر عن فاعلية الفرد في التنبؤ          

 بمسار سلوكه بصفة عامة ، و أمام كل عبارة أربعة اختيارات هي على الترتيب : 

 نادرا ، أحيانا ، غالبا ، دائما . آمل أن تقرأ كل عبارة جيدا ، 

 أمام العبارة و تحت االختيار الذي يتناسب مع رأيك :  ( xثم تضع عالمة )

 مثال :

 دائما غالبا أحيانا نادرا    العبارة                                                  

     أستطيع وضع حلول مناسبة لما يواجهني من مشكالت   

 

فإذا كنت ترى أنك تستطيع وضع حلول مناسبة ألغلب ما يواجهك من مشكالت فضع عالمة         

 (x  ( أما إذا كنت ترى أن ذلك يحدث بشكل نادرا ، فضع عالمة ، ) ( أمام العبارة و تحت   )غالبا

x . أمام العبارة و تحت نادرا . . و هكذا ) 

و أخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن  مع العلم أنه ال توجدإجابة صحيحة        

وجهة نظرك بصدق ، كما أن ليس للمقياس زمن محدد و لكن حاول اإلجابة بدقة و سرعة و ال 

 تترك أي عبارة دون إجابة فإن اإلجابة ألغراض البحث العلمي و لن يطلع عليها سوى الباحث .

 

 دائما   غالبا  أحيانا    نادرا   العبارة  الرقم

     ال يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني 10

     إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها  10

أستطيع وضعالحلول المناسبة ألي مشكلة قد   10

 تواجهني

    

أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد   10

 المناسب 

    

يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني و بين تحقيق  10

 أهدافي 

    

     يسهل عليه الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا  10

     ال يمكنني وضع الخطط المناسبة آمالي  10

     يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشكالتهم   10

يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي   10

 يصعب عليه 

 حلها  

    

ثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدعوهم إلى   01

 اللجوء إليه 

    



 

     يمكنني مساعدة أي فرد لديه مشكلة 00

ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع  00

 األحداث غيرالمتوقعة

    

     سيكون لي مستقبال باهرا   00

     عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها  00

     أستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب   00

يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجدني في  00

 مأزق ما 

    

     يصعب عليه إقناع أي إنسان بأي شيء 00

أستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف   00

 الصعبة

    

     ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان  00

يمكنني السيطرة على انفعاالت اآلخرين من  01

 زمالئي

    

     يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي   00

أتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها   00

 الجميع

    

على إتباع التعامل مع اآلخرين بجدية ال يجبرهم  00

 نفس األسلوب

    

     يصعب عليه التفكير في حل أي مشكلة تواجهني  00

أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني   00

 من مشكالت

    

     أرى نظرات السخرية بقدراتي في عيون زمالئي  00

     يصعب عليه الوصول إلى أهدافي و تحقيق غاياتي  00

     تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال كثيرةعندما   00

     يمكنني التعامل بكفاءة  مع مستجدات الحياة   00

     يصعب عليه التوافق مع أي مجتمعات جديدة  01

أعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من  00

 مشكالت

    

نظرا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول  00

 التي أصل إليها

    

وهبني هللا عز و جل من القدرات ما يجعلني  00

 أعيش سعيدا

    

     إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية 00

     إذا أعاقني أي إنسان يصعب عليه التغلب عليه 00

     أنتصر لنفسي في كثير من المواقف 00

     يصعب عليه إيقاف أي إنسان عند حده 00

     ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان  00

     ترك اإلنسان لحقوقه ال يعد انهزامية أو سلبية  00

على اإلنسان أن يضبط انفعاالته في المواقف التي  01

 تتطلب ذلك

    

     ال يمكنني تحقيق كثيرا من المفاجآت  00



 

     سوف أصل إلى مكانة مرموقة في هذا المجتمع  00

أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف  00

 محدد

    

ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما  00

 يريد

    

     أستطيع تحمل كثيرا من المسؤوليات 00

     يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة 00

تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي  00

 معهم

    

وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا و  00

 مشوقا

    

     يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به 00

     يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة 01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


