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   بسم اهلل الرحمن الرحيم      

 من سورة البقرة271إن كنتم إياه تعبدون"اآلية  "واشكروا اهلل 

الحمد و الشكر الكثير هلل عز وجل صاحب النعمة و الفضل أتوجو باسم عبارات الشكر و االمتنان 
إلى من يحمل صدارة إىدائي وطني الغالي الجزائرو إلى األستاذ المشرف بن قالوز أحمد تواتي  

 الغالية رحمها اهلل ها إلى أغلى اسم نطقو لساني أميإلى من اشترت راحتي وسعادتي بتعبها وشقائ

إلى من كان لي بمثابة الشمعة التي تحترق لتنير طريق دربي إلى نعم المثل ونعم القدوة أبي الشهم 
 قدور

 لكما يا أغلى ما أملك في الحياة والدنيا الكريمين

 إلى كل  إخوتي وأخواتي 

االتي وأبنائهمإلى  أعمامي وعماتي وأبنائهم، وأخوالي وخ  

.إلى كل من يحمل لقب بوعزيز ومناد  

 إلى من قضيت معهم أجمل أيام الجامعة وطوال فترة الدراسة 

 إلى من أحمل لهم في قلبي مشاعر الحب والخير

إلى كل من ساعدني  من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا البحث المتواضع وخاصة" بوعزيز معمر" و 
من وسعهم قلبي و لم يكف المقام لذكرىم.   "برايح عبد القادر" و إلى كل  

  إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة عملي ىذا.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

"وال تقل لهما أف وال تنهرىما وقل لهما قوال كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي   
ارحمهما كما ربياني صغيرا"                                                     

 أىدي عملي ىذا إلى:

من ربتني وغمرتني  ىالقلب الذي رعاني...إلى قدوتي في الحياة ونبراس دربي في ىذا الوجود، إل-
" حفظها اهلل وأطال في عمرىا.فاطمةبعطفها الفياض ،إلى أغلى وأرقى امرأة في الدنيا أمـــــي..."   

إلى الذي أفنى حياتو من أجل أن ينير لي درب الحياة والذي علمني أن الحياة كفاح وآخرىا -
" حفظو اهلل وأطال في عمره .عبد الحقنجاح ،أبـي العزيز"   

إلى كافة عائلتي الكريمة أتمنى لهم السعادة الدائمة و أخص بالذكر أخي و حبيبي عبد العزيز  - 
 كريموا.

إلى جميع األىل واألقارب. -  

)شعبان ، نور الدين، فرطاس إلى زميلي في البحث بوعزيز حسين ،وكل األصدقاء واألحباب-
مقام لذكرىم. (وإلى كل من وسعهم قلبي و لم يكف الوبلقاسم الزاوي محمد  

إلى األستاذ والدكتور المشرف أحمد بن قالوز تواتي. -  
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 وتقدير كلمة شكر

إلهناِء ىذا البحث، واُخُص بالشكر  اووفقن يناضبًدا هلل تعاُف وشكرًا على فضلِو أف منَّ عل

ىذا البحث، وثانيا على ، أوال لقبولو اإلشراؼ على أضبد بن قالوز توايتأستاذي احملًـت الدكتور 

 توجيهاتو طواؿ فًتة إشرافو على البحث.

طلبة قسم علم يد اؼبساعدة، وأخص بالذكر  ناكما أتقدـ بالشكر اعبزيل لكل الذين قدموا ل

 والفلسفة ،والًتبية البدنية والرياضية .، االجتماع

الذين  الدراسة اؼبيدانية، على مشاركتهم يفالتالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا شكر  اكما ال يفوتن

وكذلك مديري ولكل من ساعدين يف توزيع وصبع بيانات الدراسة،  كاف ؽبم الفضل الكبَت

  اؼبؤسسات على حسن اإلستظافة والًتحيب بنا من أجل القياـ ببحثنا .

الفرصة أف أشكر السادة األساتذة احملكمُت، وأساتذة معهد الًتبية البدنية  اكما ال تفوتن

بالنصيحة والعوف من قريب أو بعيد و كل من ساىم يف ىذا البحث لوالية مستغاّف اضية والري

 والتشجيع...
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                                   قائمة الجداول:

  الرقم عنواف اعبدوؿ  الصفحة
 01 ؼبقياس الضغط النفسي.  يوضح معامل الثبات والصدؽ 85
 02 ؼبقياس القلق.يوضح معامل الثبات و الصدؽ  85
و غَت اؼبمارسُت  اؼبمارسُتيبثل توزيع العينة حسب عدد التالميذ  87  03 
 04 يبثل توزيع اؼبؤسسات الًتبوية اليت اجريت عليها الدراسة األساسية 88
يوضح طريقة تنقيط مقياس الضغط النفسي  91  05 
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يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت  99
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يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت  103
للًتبية البدنية و الرياضية لبعد الضغوط الدراسية .و غَت اؼبمارسُت   

11 
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12 

االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و  106
 النفسي. و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية ؼبقياس الضغط

13 

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و  108
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14 
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 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية لبعد االنزعاج.

15 

الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة  112
 غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لبعد االنزعاج.

16 
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يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت  113
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية لبعد االنفعاؿ.

17 

لفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و يبثل ا 115
 غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لبعد االنفعاؿ.

18 

يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت  116
 للًتبية البدنية و الرياضية ؼبقياس القلق.و غَت اؼبمارسُت 

19 

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و  118
 غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة ؼبقياس القلق.

20 

التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و يوضح معامل االرتباط بُت الضغوط و القلق لدى  119
 الرياضية

21 
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 قائمة األشكال:                                            

 الصفحة عنواف الشكل الرقم
يبُت الفروؽ يف النسب اؼبؤية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  01

 النفسية.و الرياضية لبعد الضغوط 
 

100 

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  02
 و الرياضية لبعد الضغوط الدراسية.

 

104 

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  03
 ككل.و الرياضية ؼبقياس الضغوط  

 

107 

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  04
 و الرياضية لبعد االنزعاج.

 

111 

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  05
 و الرياضية لبعد االنفعاؿ.

 

114 

الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية  يبُت 06
 و الرياضية ؼبقياس القلق ككل.

 

117 
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 مقدمة :-1

إف اؼبتصفح ألي معجم من معاجم علم النفس والطب النفسي سيجد إف موضوع القلق يستحوذ على   
اجملتمعات لكن بدرجات متفاوتة اىتماـ شديد ،حيث أصبحت ضغوط اغبياة ظاىرة ملموسة يف كافة 

وبدد ىذا التفاوت عدة عوامل من بُت أنبها طبيعة اجملتمعات ،ودرجة ربضرىا وما يفرض ذلك من شدة 
التفاعل واالعتماد اؼبتبادؿ بُت اؼبؤسسات واإلفراد وندرة اؼبوارد وشدة الصراع للفوز جبانب من تلك اؼبوارد 

يَت يف تلك اجملتمعات وما تفرضو على مبط اغبياة فيها لدرجة دعت واؼبزايا وكذلك تعاظم سرعة معدؿ التغ
 الكثَتين لتسمية العصر اغبديث بعصر الضغوط .

ويف الوقت اغباِف يتبٌت العديد من الباحثُت أنواع ومباذج متعددة لظاىرة القلق ،ولكن من ىذه األنواع   
،قلق السمة واغبالة ،قلق اؼبنافسة الرياضية والنماذج مفهومها وتنظَتىا وطرؽ قياسها ومن ىذه النماذج 

،وقلق متعدد األبعاد وقلق االمتحاف ،ويعد قلق االمتحاف من أنواع القلق اليت تناوؽبا علماء النفس بالدراسة 
والتجريب حيث إف ىذا النوع من القلق يطلق عليو قلق اغبالة وىو قلق خارجي اؼبنشأ ،ىذا القلق مفيد يف 

أفضل من الطالب منخفضي ا وتؤكد الدراسات إف الطالب مرتفعي القلق يكوف أداؤنب التحصيل واالقباز
القلق يف االختبارات اليت تستخدـ الذاكرة اآللية اؼببنية على اغبفظ واالسًتجاع  أما الطالب منخفضي 

خربة أليمة هتدد  القلق يكونوا أفضل يف االختبارات اليت ربتاج إُف التفكَت اؼبفتوح اؼبرف كما يعترب االمتحاف
الذات فاف اإلفراد الذين يبتلكوف درجة عالية من ظبة القلق يكونوف أكثر تضررا من مواقف االمتحاف 

 spielberger).و (saron 1952)و (montague 1966)وتؤكد الدراسات اليت قاـ هبا 
 :األيتالنحو على (matavazzo 1955)(charles 1955)و  (1962

 القلق اؼبرتفع وبتاجوف إُف جو امن وإزالة الضغوط النفسية حىت يتحسن أداؤىم .فراد ذوي ف األأ-

 يتحسن ِفدرجات من الضغوط  تستثَت لديهم القلق وبالتا إُفاألفراد ذوي القلق اؼبنخفض وبتاجوف  فأ -
                                                                                                  أدائهم . 

الطالب متوسطي القلق ىم الفئة القادرة على االقباز يف حاالت القلق اؼبرتفع واؼبنخفض ألهنم  أف -
، 2001)فاروؽ السيد عثماف،  .ناسبة اليت تساعدىم على االقباز يتسموف باالستقرار والدافعية اؼب

 (81،80صفحة 
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تؤثر فقط على النمو واألعداد البدين ولكن يبتد ليشمل الصفات اػبلقية  الًتبية البدنية والرياضية ال أفودبا 
تعطي ربليال ألىم النواحي للنشاط البدين والرياضي ويساىم يف  أفالنفسية يبكن   األسسواإلرادية فمعرفة 

التحليل الدقيق للعمليات النفسية اؼبرتبطة بالنشاط اغبركي لذلك وضع العلماء العديد من اغبلوؿ ؼبعاعبة 
اؼبساعدة االجتماعية .وكذا فبارسة الرياضة حيث أثبتت  ،ضغوط النفسية من بينها االسًتخاءالقلق وال

أثار اهبابية على الصحة النفسية من خالؿ ربسُت  إُفالرياضة تؤدي  فأمن الدراسات العلمية  العديد
ظبات الشخصية واغبالة اؼبزاجية واالنفعاؿ وتصور الذات ووجهة الضبط والتحكم النفسي والثقة بالنفس 

ق النفسي واالكتئاب واؼبيوؿ الذاتية والقدرة على التكيف والعمل والنـو كما تعاًف الرياضة حاالت القل
 (218،217، صفحة 2008)ؿبمد حسن غاّف ،  .ذبديد طاقة اعبسم وتقوية أجهزة اعبسم  إُفوتؤدي 

بعنواف دراسة مقارنة للضغط النفسي و القلق لدى تالميذ البكالوريا يف ضوء ىذه الدراسة نتناوؿ حبث   
دراسة العالقة بُت الضغط النفسي و وىذا من اجل اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية 

السلوكيات السلبية والعدوانية الناذبة عن ـبتلف  رفع مستوى التحصيل ومعاعبة القلق وكذلك من أجل
 ( ضغوط دراسية.ةنفسيضغوط . بعد االنفعاؿ.بعد االنزعاجالقلق يف اؼبؤسسات  الًتبوية )الضغط و د أبعا

و  سبهيديفصل تناولنا يف ىذه الدراسة جانبُت .جانب نظري وجانب تطبيقي .اعبانب النظري يشمل 
الدراسة  إشكاليةالعاـ للدراسة انطالقا من طرح  اإلطار إُفتطرقنا فيو  أربعة فصوؿ فالفصل التمهيدي

البحث وربديد  وأنبية أىداؼاعبزئية ( مث عرض  اتوضبط فرضيات البحث ) الفرضية العامة والفرضي
 ث.دراسات اؼبشاهبة اؼبتعلقة بالبحاؼبصطلحات واؼبفاىيم اؼبتعلقة بالبحث مث سرد ال

القلق لدى الفصل الثاين يشمل  أما واالضطرابات النفسية النفسي ضغطتطرقنا اُف ال األوؿيف الفصل 
الًتبية  تناولنا الثالث تشمل اؼبراىقة و خصائصها أما يف الفصل الرابعالفصل  تالميذ الطور الثانوي أما

و الرياضية ؿبتوى درس الًتبية البدنية و الرياضية  وي ) درس الًتبية البدنيةيف الطور الثان  البدنية و الرياضية
 .(و أىدافو و طرؽ إخراجو 

الدراسة االستطالعية وحساب  إُف ألوؿتطرقنا يف الفصل اثالثة فصوؿ اعبانب التطبيقي يشمل  أما
منهجية البحث وإجراءاتو اؼبيدانية و قد مث التطرؽ أما الفصل الثاين البحث  ألدوات اػبصائص السيكومًتية

 وكيفية اختيارىا ؾبتمع البحث والعينة اؼبدروسة  للمنهج اؼبناسب للدراسة وربديدمت عرض قيو كل من  فيو 
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ويف ،اؼبستعملة يف الدراسة اإلحصائيةبحث وكذا الطرؽ ال وأدواتو البشري  الزمٍت واؼبكاينالدراسة  وؾباؿ
مناقشة نتائج الدراسة وربليلها وتفسَتىا حسب اؼبعارؼ النظرية مث حساب نتناوؿ  لثالثالفصل ا

 االقًتاحات و التوصيات.الفرضيات و يف األخَت بعض 

   مشكلة البحث :-2

وباوؿ اإلنساف منذ والدتو معرفة العاَف اػبارجي و إدراؾ العالقات اليت ربيط بو إال أنو يتعرض إُف عدة   
أزمات و اضطرابات تقف حاجزا و سدا منيعا أماـ تلبية رغباتو و ربقيق طموحو ،و ىذا ما يؤثر سلبا على 

مراحل تطور اإلنساف لكوهنا تشمل  نفسيتو و يزرع الشك يف قدراتو و باعتبار اؼبراىقة أصعب مرحلة من
على عدة تغَتات ناذبة عن تأثر اؼبراىق بعوامل داخلية نفسية ،فيزيولوجية ،انفعالية ،وكذا جسمية و 

 اجتماعية تؤثر على سلوكو و شخصيتو و عدـ توازف حركاتو فيظهر عليو عدـ االستقرار النفسي.

حانات لدى التالميذ يف ـبتلف اؼبراحل الدراسية ما ىو متداوؿ عند العاـ و اػباص أف فًتة االمت  
تصاحبها ضغوطات نفسية على اؼبمتحنُت و على أوليائهم ،و تكوف مصاحبة بالتوتر و القلق ،و من 

خالؿ ذبربة متواضعة يف التدريس الحظ الطالباف على مالمح التالميذ بعض االرتباؾ و القلق أثناء قيامهم 
ب إجراء عدة مقابالت شخصية مع بعض اػبرباء يف التدريس من مفتشُت و باالمتحانات الفصلية إُف جان

مدراء و أساتذة من ذوي اػبربة يف اؼبواد األكاديبية أقروا صبيعا على أف فًتة االمتحانات تكوف مصاحبة 
بالضغوط النفسية و القلق ناىيك عن االمتحانات النهائية ؼبختلف اؼبراحل الدراسية كشهادة التعليم 

ساسي و شهادة البكالوريا. األ  

تعترب  البكالوريا أحد االمتحانات اؼبهمة اليت هبتازىا يف هناية اؼبرحلة الثانوية و كخربيت كتلميذ يف مرحلة   
البكالوريا و مشاركتنا يف السنوات السابقة الحظ الطالباف أف معظم التالميذ يعانوف من ضغوطات نفسية 

ذلك التوتر و القلق و ما بالك يف البكالوريا اغبقيقية وعلى ىذا األساس جراء ىذا االمتحاف ،زيادة على   

 ارتأينا يف حبثنا ىذا إُف طرح التساؤؿ العاـ:

ما ىي العالقة بُت الضغط النفسي و القلق لدى تالميذ اؼبقبلُت على شهادة البكالوريا؟                  
 الفرعية التالية :من خالؿ ىذا التساؤؿ العاـ يبكننا طرح األسئلة 
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 ما ىو مستوى الضغط النفسي عند تالميذ البكالوريا اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية؟

 ما ىو مستوى القلق عند تالميذ البكالوريا اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية؟

اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية و غَت اؼبمارسُت  ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت التالميذ
 اؼبقبلُت على البكالوريا يف الضغط النفسي؟

ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية و غَت اؼبمارسُت 
 اؼبقبلُت على البكالوريا يف قلق االمتحاف؟

القلق  عند التالميذ اؼبمارسُت غبصة الًتبية البدنية و الرياضية ؟ النفسي و ىل ىناؾ عالقة بُت الضغط  

 يهدؼ البحث إُف : : أىداف البحث -3

لدى التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت غبصة الًتبية البدنية و القلق و معرفة مستوى  الضغط النفسي  -
 .الرياضية

النفسي و القلق لدى التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية معرفة الفروؽ اإلحصائية يف ظبة الضغط  -
 البدنية و الرياضية.

معرفة العالقة بُت الضغط النفسي و القلق لدى التالميذ اؼبمارسُت غبصة الًتبية البدنية و الرياضية.  -  

 معرفة العالقة بُت الًتبية البدنية و الرياضية و الضغط النفسي و القلق. -

 :فرضيات البحث -4

                                                                                       الفرضية العامة :
 ىناؾ عالقة ارتباطية بُت الضغط النفسي و القلق للتالميذ اؼبقبلُت على شهادة البكالوريا.

 الفرضيات الجزئية:

ضغط نفسي أقل من غَت اؼبمارسُت. البدنية و الرياضية بدرجةيتسم اؼبمارسوف غبصة الًتبية البدنية   
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يتسم اؼبمارسوف غبصة الًتبية البدنية البدنية و الرياضية بدرجة قلق أقل من غَت اؼبمارسُت.   

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية و غَت اؼبمارسُت  -
كالوريا يف قلق االمتحافاؼبقبلُت على الب  

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية و غَت اؼبمارسُت  -
 اؼبقبلُت على البكالوريا يف الضغوط النفسية و الدراسية

 البدنية و الرياضيةالقلق عند التالميذ اؼبمارسُت غبصة الًتبية النفسي و ىناؾ عالقة إرتباطية بُت الضغط  -

 أىمية البحث: -5

نظرا للهالة الكربى اليت ربـو حوؿ امتحاف البكالوريا و ما وبملو التلميذ و عائلتو و اجملتمع من تصورات 
سبقت اإلشارة ؽبا ،فإف الطالب يدخل السنة النهائية متوجسا قلقا من شبح الرسوب ،فنسبة القلق و 

أخر حسب شخصية التلميذ و حسب تكوينو النفسي فهناؾ من الضغط النفسي زبتلف من تلميذ إُف 
يدفعو ىذا اػبوؼ إُف شحذ كل إمكانياتو و ذبميع كل طاقاتو ليقهره و وبقق النجاح و ىناؾ من يكوف 
ىذا اػبوؼ كابح يثبط من عزيبتو و تنشر االهنزامية و اليأس يف نفسو فيكوف الفشل حليفو لكن إذا كاف 

 ذا اػبوؼ إُف صاغبو و هبعل منو سببا لتقوية إرادتو و شحذ نبتو و ربقيق النجاحذكيا، عليو أف وبوؿ ى

 ومن أنبية حبثنا ىذا نوجز ما يلي :

القلق للتالميذ و إبراز أنبية فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية و مدى تأثَتىا على زبفيض درجة الضغوط -1
 .اؼبقبلُت على البكالوريا

القلق اليت تصاحب التالميذ اؼبقبلُت على شهادة و  ة بُت الضغوطات النفسيةؿباولة معرفة العالق -2
 .ساهتا على مستوى التحصيل الدراسيالبكالوريا و انعكا

 .معرفة مدى مسانبة الًتبية البدنية و الرياضية يف الرفع من نسبة النجاح يف شهادة البكالوريا -3
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 أسباب اختيار الموضوع : -6

ذاؾ الشكل اؼبهم و اؼبخيف يف إف واحد ؼبا سبثلو من نقطة ربوؿ مصَتية يف حياة أخذت البكالوريا 
الطالب.ففي كثَت من األحياف يقاؿ أف البكالوريا تفتح أبواب اؼبستقبل ألهنا اؼبدخل إُف اعبامعة و منو 

الطالب يف  اغبصوؿ على شهادة االلتحاؽ باغبياة العملية و توافقا مع ىذه اؼبرحلة اغبساسة اليت يعيشها
ربدثو من تغَتات نفسية و فيزيولوجية و ما زبلقو من صراعات و  تلك الفًتة أال وىي اؼبراىقة و ما

 اضطرابات وجدانية فاف األمر يأخذ بعدا أخر خاصة يف جانبو النفسي .

ة و لذا البد من مساعدة الطالب يف أف هبتاز ىاتو العقبة بأماف أكثر خاصة دبا تقدمو الًتبية البدني
القلق الكبَت الذي يصاحبو عادة ىذا االمتحاف و إبراز  و الرياضية حىت تسمح لو بتجاوز الضغط النفسي

قادرة على عالج  أنبية الًتبية البدنية و الرياضية يف اؼبؤسسات التعليمية و أىدافها و قدراهتا كوسيلة تربوية
 ي و العقلي و اعبسمي معا .لتلميذ و أثرىا يف ربقيق التكامل النفسل اؼبشاكل النفسية

 مصطلحات البحث : -7

 التعريف االصطالحي للتربية البدنية و الرياضية:

 ىي جزء ال يتجزأ من الًتبية العامة ، هتدؼ إُف تكوين الفرد بدنيا و عقليا و انفعاليا و اجتماعيا بواسطة

 (89، صفحة 2003)فريد قبار،  عدة ألواف من النشاط البدين اؼبختارة لتحقيق اؽبدؼ .

 التعريف اإلجرائي للتربية البدنية و الرياضية :

 ىو اللبنة أو الوحدة اؼبصغرة اليت تبٍت و ربقق بتناسق ؿبتوى اؼبنهاج.

 التعريف االصطالحي للضغط النفسي :

يف حالة عاطفية أو وجدانية غَت سارة مثل ىي ؾبموعة من التفاعالت بُت الفرد و بيئتو و اليت تسببت 
 (399، صفحة 2003)رواية حسن،  التوتر و عدـ الشعور بأماف.
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 التعريف اإلجرائي للضغط النفسي :

بالتوتر و نقصد دبفهـو الضغط النفسي لدى التالميذ يف ىذه الدراسة ىي تلك اغبالة النفسية اليت تتميز 
 االضطراب نتيجة مواجهة التلميذ لصعوبات يف االمتحاف .

 التعريف االصطالحي للقلق :

اػبوؼ أو التوتر أو القلق الذي يتميز باػبشية أو الرعب أو عدـ االستقرار و كثَتا ما يكوف سببو ؾبهوؿ 
اِف اذباه أي خيار أو لدى اؼبرء،و قد يتضمن خشية دائمة من أحداث مستقبلية أو من سلوؾ عاطفي انفع

 (89، صفحة 2003)فريد قبار،  قرار.

 التعريف اإلجرائي للقلق :

و الدفاع عن مصاغبو اؼبهددة ىو حالة االستثارة اليت يستعد هبا الفرد للدفاع عن نفسو و احملافظة عليها 
 .اؼبسببة ؽبذه االستثارة

 للتعليم الثانوي :التعريف اإلجرائي 

 سنة(18اُف15و ىي اؼبرحلة اليت تلي اؼبرحلة األساسية و سبتد من )

:                                                               التعريف اإلجرائي لبكالوريا التعليم الثانوي
باعبامعة و يتضمن ىذا امتحاف يصمم لطلبة السنة الثالثة من التعليم الثانوي و يهدؼ إُف تأىيلهم 

االمتحاف ربضَتا و ترتيبا من طرؼ وزارة الًتبية حيث تعمل على توفَت كل الظروؼ اغبسنة من أجل سَت 
 ىذا االمتحاف .

 التعريف اإلجرائي لطالب البكالوريا :

ثانوي و ىو الشخص الذي اجتاز اؼبرحلة األوُف و الثانية ثانوي باستحقاؽ و سجل فعليا يف أقساـ الثالثة 
 و يتم اجتياز ىذه اؼبرحلة بأدائهم امتحاف البكالوريا .
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 التعريف االصطالحي للمراىقة :

ىي الفًتة اليت يكسر اؼبراىق فيها شرنقة الطفولة ليخرج إُف العاَف اػبارجي و يبدأ يف التعامل معو ،و 
ثورة على أجزاء اعبسم االندماج فيو ،كما تصحب ىذه الفًتة  عدة ربوالت جسمية و نفسية فهي تعترب 

)فريد قبار،  و يعاين التلميذ خالؽبا صبلة من االضطرابات النفسية أبرزىا القلق و الضغط النفسي .
 (35، صفحة 2003

 التعريف اإلجرائي للمراىقة :

ىي مرحلة عمرية ؿبصورة بُت الطفولة اؼبتأخرة و مرحلة الشباب و ىي يف غالب األحياف تكوف بُت 
 سنة.18سنة و17

 الدراسات السابقة و المشابهة : -8

 :الدراسة األولى 

مذكرة لنيل شهادة الليسانس من إعداد الطلبة :غندير خالد،ؼبيسمي  عبد الرزاؽ ،مقداد عبد الغٍت  ، سنة 
بعنواف" دور حصة الًتبية البدنية و الرياضية يف التخفيف من حدة القلق النفسي لدى  2011-2012

 "تالميذ البكالوريا

إُف أي مدى زبفف الًتبية البدنية و الرياضية من القلق النفسي لدى التالميذ اؼبقبلُت  مشكلة الدراسة :
 على شهادة البكالوريا

 ية و الرياضية على القلق النفسي لدى تالميذ البكالوريامدى تأثَت حصة الًتبية البدن ىدف البحث :

إبراز العالقة اليت تربط حصة الًتبية البدنية و الرياضية لبناء شخصية سوية لتالميذ البكالوريا و بالتاِف 
 إكساب القيم الروحية و االجتماعية و النفسية

 الفرضية العامة:

 فعاؿ يف ربقيق القلق النفسي لدى تالميذ البكالورياتلعب حصة الًتبية البدنية و الرياضية دور  -
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 استخدـ الطلبة يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي منهج البحث:

 عينة البحث و كيفية اختيارىا:

عينة البحث تتكوف من التالميذ اؼبقبلُت على شهادة البكالوريا اؼبتواجدوف على مستوى ثانويات بعض 
 تلميذ308ىم بلديات والية ورقلة و قد بلغ عدد

 مت اختيار العينة عشوائيا ألهنا تعطي فرص متكافئة عبميع أفراد اجملتمع

 للقلق. استخدـ يف ىذا البحث طريقة االستبياف أداة الدراسة :

 أىم نتيجة :

الًتبية البدنية و الرياضية ؽبا تأثَت يف زبفيف نسبة القلق النفسي لدى تالميذ البكالوريا أثناء اغبصة أو 
 .خارجها

 درجة االضطرابات : "دراسة رسالة اؼباجيستَت للطالب :جباِف رضواف ربت عنواف  :لدراسة الثانيةا
النفسية عند اؼبراىقة احملجبة اؼبمارسة للنشاط البدين الرياضي يف الوسط اؼبختلط ،دراسة مقارنة بُت 

-2007ائر العاصمة .للموسم الوسط اؼبختلط و غَت اؼبختلط لتلميذات السنة الثالثة ثانوي يف اعبز 
2008" 

تتمثل يف درجة االضطرابات النفسية عند اؼبراىقة احملجبة أثناء النشاطات البدنية مشكلة الدراسة :
 الرياضية يف الوسط اؼبختلط

هتدؼ ىذه الدراسة إُف كشف العالقة االرتباطية بُت االضطرابات النفسية للتلميذات ىدف الدراسة :
 فبارسة النشاط البدين يف الوسط اؼبختلطاؼبتحجبات و 

فتاة ؿبجبة ينقسموف إُف ؾبموعتُت ،األوُف أفرادىا 240يقدر حجم العينة يف الدراسة ب:عينة الدراسة :
يبارسوف النشاط البدين الرياضي يف وسط ـبتلط و الثانية يف وسط غَت ـبتلط من اؼبؤسسات الًتبوية لبعض 

 ثانويات اعبزائر العاصمة .
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 .اتبع الباحث اؼبنهج الوصفي اؼبسحيهج الدراسة :من

 الذي وبتوي عبارات للضغط النفسي. قد اعتمد الباحث على االستبيافأداة الدراسة :

توصلت ىذه الدراسة إُف أف ىناؾ فروؽ دالة بُت اؼبمارسات للنشاط البدين النتائج المتوصل إليها :
 ؼبختلطالرياضي اؼبختلط و اؼبمارسات يف احمليط غَت ا

 : الدراسة الثالثة 

بعنواف" دور الًتبية  2012-2011مذكرة لنيل شهادة الليسانس من إعداد الطالب : بوسناف فاتح، سنة 
 البدنية يف التقليل من الشعور بالقلق لدى تالميذ الطور الثانوي"

 ىدف البحث:

 إبراز أنبية الًتبية البدنية و الرياضية لدى تالميذ التعليم الثانوي

 الفرضية العامة:

 حصة الًتبية البدنية و الرياضية تساعد التلميذ اؼبراىق يف التغلب على القلق يف اؼبرحلة الثانوية.

 استخدـ الطالب يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي منهج البحث:

 عينة البحث و كيفية اختيارىا:

ى ثانويتُت ؼبديرية الًتبية للجزائر غرب عينة البحث تتكوف من تالميذ التعليم الثانوي اؼبتواجدوف على مستو 
 تلميذ،وقد مت اختيار العينة عشوائيا ألهنا تعطي فرص متكافئة عبميع أفراد اجملتمع500و قد بلغ عددىم 

 للقلق. استخدـ يف ىذا البحث طريقة االستبياف أداة الدراسة :

الًتبية البدنية و الرياضية ؽبا دور كبَت يف التقليل من حدة القلق الذي يًتض ؽبا اؼبراىق يف  أىم نتيجة :
 اؼبرحلة الثانوية.
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 الدراسات األجنبية :

 قام رييزReyes1997:  بدراسة ىدفت إُف حبث العالقة بُت مصادر و مظاىر الضغوط و بُت
عينة من طالب اؼبدارس اؼبتوسطة  التحصيل الدراسي و اعبنس و الصف الدراسي ،و ذلك على

طالبا و أسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائيا و بُت التحصيل 111الالتينية وقد بلغ عددىم 
الدراسي و اعبنس و العنف الدراسي و بُت مصادر الضغوط اؼبتمثلة يف مفهـو الذات الدراسي ،و 

 تفاعل اؼبدرس
  قام كل منGelanda  &hodge:  دفت إُف حبث العالقة بُت شهادة بدراسة ى

الدراسات العليا و الضغوط اؼبؤثرة فيها و بُت مستويات القلق اليت يعانيها الطلبة اؼبراىقوف عند استعدادىم 
من طلبة و 445لالمتحانات دبختلف اؼبتغَتات البيئية الداخلية للطلبة ،و تكونت عينة الدراسة من  

لنتائج على أف االمتحانات تشكل ضغوطا نفسية على الطالب يف طالبات الثانويات العامة و أسفرت ا
 الثانويات.

 التعليق على الدراسات :

نظرا لتعدد اؼبتغَتات اؼبتضمنة بالبحث و اؼبتمثلة يف القلق و الضغوط و الًتبية البدنية و الرياضية و بعد 
الباحثاف من إطالع و دراسة و إف قلت تصنيف و عرض الدراسات اؼبرتبطة و يف حدود ما أتيح للطا لباف 

خاصة فيما يتعلق بضغوط االمتحانات ،حيث وجد الطالباف صعوبة كبَتة يف إهباد ىذه الدراسات ،و يف 
 األخَت مكن الباحثاف التوصل إُف االستخالص العامة التالية :

 من حيث المنهج :

مت استخداـ اؼبنهج الوصفي عبميع  اتفقت الدراسات يف اؼبنهج الذي يتناسب و أىداؼ الدراسة حيث
 الدراسات و البحوث تقريبا
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                                                                                       من حيث العينة :
 ختيارىا و يف صبيع متغَتات البحثلقد اختلفت الدراسات يف حجم و نوع و جنس العينة و كيفية ا

تالميذ بكالوريا أو طلبة جامعة أو تالميذ التعليم الثانوي حيث لوحظ أف معظم الدراسات طبقت على 
 تلميذ  ومت اختيارىم بالطريقة العشوائية. 500تلميذ إُف 240السابقة أجريت ما بُت   

 من حيث األداة المستخدمة :

 لقد تشاهبت الدراسات يف معظمها و قد اعتمدت طريقة االستبياف.

 دوات اإلحصائية :من حيث األ

اختلفت األساليب اإلحصائية اػباصة بالبحوث و الدراسات السابقة باختالؼ اؽبدؼ من كل دراسة 
حيث أف معظمها استخدـ اؼبعاعبات األولوية اؼبتداولة يف كل البحوث و اؼبتمثلة يف اؼبتوسط اغبسايب 

 .،االكبراؼ اؼبعياري،النسب اؼبئوية

اتفقت الدراسات السابقة أف التالميذ يعانوف من مستويات ـبتلفة من القلق و  نتائج الدراسات السابقة :
 الضغوط و أف الًتبية البدنية و الرياضية ؽبا دور يف زبفيض ىذين اؼبشكلُت النفسيُت .

 نقد الدراسات :

ات من خالؿ العرض للدراسات السابقة تبُت للطا لباف بعض االختالفات و نقاط التشابو ما بُت الدراس
 يلي : السابقة و الدراسة اغبالية و من أنبها ما

(إلجراء التجربة األساسية ؽبذه الدراسة و اليت سبثلت يف 160يف نوعية العينة اؼبختارة و عددىا بلغ )
تالميذ السنة الثالثة ثانوي لوالية مستغاّف باؼبقارنة مع الدراسات اليت كانت تتمحور معظمها حوؿ تالميذ 

و  500إُف  240و طلبة جامعة ،باإلضافة إُف العدد الذي تراوح يف معظم الدراسات من  الطور الثانوي
 .تلميذا160الذي ذباوز الدراسة اغبالية اليت كانت عينتها  

إف معظم الدراسات تناولت متغَت واحد مثل القلق أو الضغط أما البعض األخر فتناوؿ اؼبتغَتين معا يف 
                 متغَتات )الًتبية البدنية و الرياضية ،القلق ،الضغوط( حيث تناولت ىذه الدراسة ثالث
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كما استفاد الطالباف من التعرؼ على وجود أداة حبث مت التحقق من صدقها و ثباهتا يف العديد من 
 الدراسات.

من  باإلضافة إُف التعرؼ على اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذه الدراسات، الطرؽ اإلحصائية اؼبستخدمة و ذلك
 دراسة ألخرى حسب حجم و نوعية العينة اليت مت التطبيق عليها .

 و نظرا لقلة الدراسات اليت تناولت اؼبتغَتات الثالثة لذا عبأ الطالباف إُف ىذه الدراسة اغبالية.
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 تمهيد 

تعد ظاىرة الضغوط من الظواىر اإلنسانية اليت تناوؽبا العديد من الباحثُت يف ميداف علم النفس و أف 
التعرؼ على الضغوط كظاىرة تعًتي الثانويات و طالب اعبامعة يساعدنا على فهم أسباهبا و العوامل اليت 

ة و الرياضية.تؤثر فيها مث معاعبتها عن طريق فبارسة الًتبية البدني  

 ية على ظهور مفهوم الضغط النفسي نبذة تاريخ 1-1-1

( تطورا و ذلك عرب فًتات من الزمن ، فهذه الكلمة مشتقة من الكلمة stress شهدت كلمة الضغط )
( و ىي تعٍت شد أو ضيق أو عقد أي االحتضاف الشديد للجسد بواسطة األطراؼ stringerالالتينية )

االختناؽ  إُفو ىذا االحتضاف ال هبب أف يكوف الشعور فيو متبادؿ بل على العكس يكوف فبل ِيؤدي 
 (jean benjamin stora, 1993, p. 03) .الذي يعترب مصدر للقلق 

و نظرا لشيوع كلمة ضغوط سواء يف اغبياة العامة أو يف ؾباؿ العمل فقد يتبادر يف الذىن أنو من السهل 
أف مفهـو الضغوط أصبح  إالتعريف ؿبدد ؽبذا اؼبفهـو بصفة عامة و مفهـو ضغوط العمل بالتحديد  إهباد

 إُفو الطب و غَتىا فبا أدى دارة تلة كعلم النفس و االجتماع و اإلؿبط اىتماـ الباحثُت يف ؾباالت ـب
، صفحة 2002)حناف عبد الرحيم االضبدي، تعدد الزوايا اليت يتم منها تعريفو و استخدامو و دراستو 

31). 

( من الناحية الزمنية صعب للغاية و وبتمل أف ىذا اؼبصطلح استعمل stresse اف ربديد مفهـو الضغط )
مرة خالؿ القرف الرابع عشر و لكن ىذا االستعماؿ َف يكن بصورة ثابتة و منظمة ، و قد استعملت  ألوؿ

(و بالرغم strest ,straisse فيما بعد يف الكتب االنكليزية مفاىيم أخرى للداللة على الضغط منها  )
أنو يبكن القوؿ أف  إال اآلفحد  إُفأف أصلها غَت معروؼ  إالمن الكلمة و مشتقاهتا وجدت منذ قروف 

بداية انتشار ىذه الكلمة كاف خالؿ القرف التاسع عشر و خالؿ ىذه الفًتة يقوؿ الفيزيولوجي أف التغَتات 
اػبارجية يف البيئة يبكن أف تعطل الكائن العضوي و لكي وبافظ على نفسو هبب أي يتكيف بطريقة 

اليت زبل باتزاف  اإلجهاداؼبضرة الكامنة يف عملية مناسبة مع التغَتات و يبدو أف ىذا أوؿ اعًتاؼ بالنتائج 
  (303، صفحة 1995)عمار الطيب كشرود،  .اعبهاز العضوي



 

18 
 

والًت كانوف من األوائل الذين استعملوا عبارة الضغط و عرفو برد الفعل يف  األمريكيو يعترب الفيزيولوجي 
حالة الطوارئ أو رد الفعل العسكري بسبب ارتباطها بانفعاؿ القتاؿ أو اؼبواجهة و قد كشفت أحباثو عن 

على تساعده على االحتفاظ حبالة من االتزاف اغبيوي أو القدرة  اإلنسافيف جسم  آليةوجود ميكانيـز أو 
 (34، صفحة 2000)علي عسكر،   .مواجهة التغَتات اليت تواجهو

و يعترب ىانس سيالي من أشهر الباحثُت الذين ارتبطت أظباءىم دبوضوع الضغوط و يعرؼ بأب الضغط 
كتاباتو و ؿباضراتو يف تعريف اعبمهور و الباحثُت و خباصة يف اجملاؿ الطيب بتأثَت   إُفو يرجع الفصل 
و  1956، وأفضل مسانبة لو حوؿ موضوع الضغط ىو كتابو الذي أصدره عاـ  اإلنسافالضغوط على 

، 1995)عمار الطيب كشرود،  .الناذبة عن العوامل الضاغطة  اآلثارقد عرؼ الضغط يف البداية بأنو من 
 (304صفحة 

 تعريف الضغط النفسي: 1-1-2

على الرغم من الكتابات اؼبختلفة حوؿ موضوع الضغط النفسي من جانب اؼبهتمُت بالصحة النفسية     
 أف عبارة أو مفهـو الضغط ال تعٍت الشيء نفسو ؽبم صبيعا  إالو البدنية 

أف مصطلح الضغوط من أكثر اؼبصطلحات عرضة لسوء االستخداـ من طرؼ الباحثُت  إُفو يشَت وليامز 
واحد ، و ذلك نتيجة اػبلط القائم بُت  إف، حيث غالبا ما يستخدـ للتعبَت عن السبب و النتيجة يف 
  تلك القوى و اؼبؤثرات اليت توجد يف البيئة أما إُفمفهـو الضواغط و الضغط و قد جاءت الضواغط لتشَت 

و الضغط  (291-290، الصفحات 1999)رونالدي رهبيو،  .كلمة الضغط فتعرب عن اغبادث ذاتو
على وجو العمـو ليس سوى ردود أفعاؿ فيزيولوجية و انفعالية و نفسية غبوادث أو أشياء معينة مهددة 

 (910، صفحة 2001)فاروؽ السيد عثماف،  للفرد يف بيئة العمل .

الفيزيولوجية عالمات على االستثارة الزائد مثل سرعة التنفس و ضربات القلب  األفعاؿو تتضمن ردود 
زيادة ضغط الدـ ، و يبدو أف ىذه االستجابات الفيزيولوجية تساعد الفرد على التصدي لألخطار احملتملة 

 لالنفسية فتشم األفعاؿ، أـ ردود  اإلحباطو تشمل االستجابات االنفعالية للضغط القلق ، اػبوؼ و 
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على التفكَت يف صبيع جوانب اؼبوقف الذي  رآثاعلى تقييم مصدر الضغط و ما يبكن أف ينتج عنو من  
 الذىٍت الزباذ خطوات ؼبعاعبة الضغط بالكر أو الفر . اإلعدادوبدث فيو الضغط و 

نتائج  إليوو قد مت استخداـ مصطلح الضغط النفسي بالتناوب مع مصطلح القلق و ىذا ما توصلت 
على أف القلق عالمة على أف ىناؾ شيء غَت متزف يف احمليط النفسي  أكدالباحثُت السيكولوجيُت و الت

يف  أساساواحد من العديد من االستجابات للمواقف الضاغطة ، و يتمثل  األحيافللفرد و أنو يف كثَت من 
)عمار الطيب كشرود،  . اراإلنذأف يكوف أساسو  يضاأباػبطر و الفزع و يبكن  اإلنذاراػبوؼ و 

كما ىبتلف الضغط النفسي عن التوتر العصيب الذي يبكن أف ينتج عن اؼبواقف (302، صفحة 1995
 العاطفية الفارطة . اإلثارةالضاغطة بعيدا عن التعب العصيب أو 

لدى الفرد و ينتج عن عوامل يف البيئة اػبارجية  و الضغط ىو ذبربة ذاتية ربدث اختالال نفسيا أو عضويا
أو اؼبنظومة أو الفرد نفسو ، يتيح لنا ىذا التعريف ربديد ثالث مكونات رئيسية للضغط يف اؼبنظمات ىي 

 (108، صفحة 1991)أندرو سيزالقي،ماؾ جي والس،  اؼبثَت ، االستجابة ، التفاعل .

 تعريف الضغط النفسي على أساس المثير الخارجي : 1-1-2-1

و اليت تنتج  األفرادالقوى اػبارجية اليت تتواجد يف بيئة عمل  إُفحيث يستخدـ مفهـو الضغط لإلشارة 
، 1999عبد الباقي، )صالح ؿبمد  .يف العمل  األفراداليت تظهر يف سلوؾ  األفعاؿعنها ؾبموعة من ردود 

 (167صفحة 

                                                   تعريف الضغط على أساس االستجابة  1-1-2-2
ردة الفعل الواعية أو الغَت واعية على هتديدات اليت توجو الفرد سواء كاف ذلك  إُفو يستخدـ لإلشارة 

 االرتباؾ.الوحدة و  الذنب، باألَف،حقيقيا أو من نسج اػبياؿ و يتولد عنو الشعور 

 تعريف الضغط على أساس التفاعل بين المثير و االستجابة : 1-1-2-3

دبا يف  الفردية،بالضغوط زبتلف باختالؼ خصائصهم  فراداألبٍت ىذا التوجو على القناعة بأف استجابة 
 مبط الشخصية ، اػبلفية الثقافية ، الدعم االجتماعي .ذلك 
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ىو ؾبموعة من التفاعالت بُت الفرد و بيئتو و اليت تتسبب يف حالة  األيت:و يتضح ىذا التوجو يف التعريف 
 سارة.عاطفية أو وجدانية سارة أو غَت 

و قد وضع كثَت من الباحثُت و العلماء تعريفات للضغط النفسي فمن الناحية اللغوية يعرفو عبد اؼبنعم 
عصيب أي أنو يتوتر و يقلق  األمراغبنفي بأنو حالة احملنة اليت تعصب اؼبرء أي تشتد و تعصف بو و يقاؿ 

و قلقو و يستعيد التكامل و  و تستنفر دفاعاتو البدنية و النفسية مع اؼبوقف العصيب فيخفف عن توتره
 (125، صفحة 1995)عبد اؼبنعم اغبنفي،  التوازف الذي كاف لو .

، توتر نفسي ، االحًتاؽ النفسي  كاإلجهادا   إليوو يقوؿ ريفوِف أف الضغوطات أو العبارات اليت تشَت 
....اٍف مصطلحات صعبة التحديد ألهنا ربتوي على ؾبموعة من اؼبسببات اليت تعيق مبط اعبهاز النفسي و 

 (16، صفحة 1993)بوعلي نور الدين،  العقلي و حىت الفيزيولوجي .

أما برودسكي فيصف الضغط النفسي بأنو تقييم الفرد لألحداث بأهنا مهددة أو أهنا يبكن أف تكوف باعثة 
 ,brodsky s,l) .لألَف و ىو يكمل االستجابات التالية للتهديد سواء كانت نفسية أو جسدية 

1988, p. 108) 

البفاض اإلنتاجية أو الكفاية أو القدرة على  إُفبأنو حالة فيزيولوجية تؤدي و يعرفو فرج عبد القادر طو 
االستمرار يف العمل بسبب استمرار بذؿ الطاقة يف اقباز العمل ىذا بالنسبة للعمل أما بالنسبة للفرد فتؤدي 

 (124)فرج عبد القادر طو وآخروف، صفحة  و اؼبشاعر اليت تضايق الفرد و تؤؼبو . األحاسيساُف 

الضغط على أنو ليس مثَتا و ليس استجابة و يركز على العمليات الوسطية لذلك  إُفوينظر الزاريس 
ىو تقييم الفرد لألحداث و توقعاتو فيما يتعلق بنتائجها و كذلك عن تقييمو  رأيوفالضغط النفسي حسب 

 (lazarus.r.s and folkman,s, 1984, p. 13)  . إلمكانية مواجهتها أو التكيف معها

الفرد للفرص و احملددات و  إدراؾفبا سبق ذكره نستنتج أف الضغط النفسي حالة ديناميكية تقـو على 
ذات قيمة مادية أو معنوية  األىداؼاؼبتطلبات اليت تقود ألىداؼ ىامة لكنها غَت مؤكدة أي أف ىذه 

 ىامة بالنسبة للفرد ، و الذي يشعر باؼبخاطر أو عدـ التأكد من ربقيقها ، و بالتاِف فاف الشروط اليت
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ـباطرة  دو وجو الضغط احملتمل لدى الفرد تتضمن وجود عنصرين مًتابطُت نبا وجود ىدؼ ،  إُفتؤدي 
 ؿبيطة باؽبدؼ .

 للضغط النفسي تشمل ما يلي :و وبدد بعض الكتاب خصائص رئيسية 

 سلبيا  أوأف الضغط قد يكوف اهبابيا  -
 أف الضغط ؿبصلة للتفاعل بُت الفرد و بيئتو  -
 أف الضغط يًتافق مع ظروؼ مادية اجتماعية و نفسية و سلوكية  -
 اإلجهادؼبستوى  إضافيةأف الضغط ذو طبيعة تراكمية حيث تؤثر القوى الضاغطة بشكل وحدات  -

 (11، صفحة 2002)اؽبامشي لوكيا وآخروف،  الفردي .

و بالتاِف فاف  أيضاقد تكوف اهبابية أحيانا ، كما قد تكوف سلبية  اثأراو ىذه اػبصائص تعٍت أف للضغط 
 اآلثاروجود مستوى معُت من الضغط ال يشكل ظاىرة مقلقة لكن ارتفاع مستوى الضغط قد يرافقو بعض 

السلبية على صحة الفرد و التنظيم فالضغط يبكن أف يصبح ؿبركا فاعال يف التنظيم اذا عوًف بصفة مفتوحة 
 و طريقة بناءة فهو حالة أساسية يف حياتنا كما أكدتو كل النظريات 

 االتجاىات النظرية في تفسير الضغط النفسي:1-1-3

نفسي بصفة عامة و على الرغم من اشًتاكها يف ىناؾ العديد من النظريات اليت حاولت معاعبة الضغط ال
 اختلفت يف االذباه الذي سلكتو كل نظرية أهنا إالاؼبضموف النظري 

 نظرية تناذر التكيف:1-1-3-1

 ,hans selye1907-1982. (norbert sillamy, 1989األصليؤكد هبا الطبيب الكندي 
p. 293) عبد  .عندما كاف طالبا يف كلية الطب 1956سنة ألفو وقد شرح يف كتابو ضغوط اغبياة الذي(

التكيف وىي ؾبموعة  أعراضو الذي ربدث فيو عن صبلة  (185، صفحة 1992الرضبن العيسوي، 
والتغَتات اليت ربدث عندما يتعرض الكائن اغبي لضغوط شديدة من اجل ربقيق نوع من التوافق  األعراض

 حسب سيالي من ثالث مراحل ىي:  األعراضبُت الكائن و البيئة الضاغطة وتتكوف ىذه 
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 :سبثل ىذه اؼبرحلة استعداد اعبسم ؼبقاومة مصدر توالد الضغط اإلنذارمرحلة  - أ

 إُفاجملاهبة اؼبختلفة هبدؼ الوصوؿ  أوالتعامل  آليات: سبثل ىذه اؼبرحلة يف تطبيق مرحلة المقاومة-ب
 مستوى التكيف اؼبقبوؿ

فيها يتم صرؼ كل الوسائل الدفاعية والتكيفية و اؼبدخرة ،ويظهر الضغط مرحلة اإلنهاك: -ج 
ما يصبح سريع التأثر الفشل الفيسيولوجي و بالتاِف يصبح اعبسد غَت قادر على اؼبقاومة ك أوالشديد 

 باألمراض

، 1991)ؿبمد أضبد نابلسي وآخروف،  ثالث عوامل ىي: إُفعن عوامل الضغط فًتجعها ىذه النظرية  إما
 (258صفحة 

 اعبسدية....اٍف اآلالـاؼبزعجة،اغبوادث و  األحداثمثل  :عوامل الضغط اعبسدي-

 الفكري اإلرىاؽ،بأنواعهامثل القلق،االنفعاؿ،اؼبخاوؼ  :النفسيعوامل الضغط -

 مثل الصراعات اؼبهنية والعالقات االجتماعية السيئة والعزلة االجتماعية: عوامل الضغط-

 النظرية السلوكية1-1-3-2

 الوظيفي،االقبراح وىو االستجابة أواحملددات للخلل الوظيفي البيولوجي  أىم إفتوضح ىذه النظرية 
اػباصة للعضو للمواقف اليت سبق تعلمها وتؤمن ىذه النظرية أنو كنتيجة لالرتباط بُت اؼبوقف االنفعاِف 

موقف ضاغط جديد لدى نفس العضو ،وعندما يتكرر ىذا اؼبوقف  أيواستجابة عضو خاص ، يثَت 
نظرية السلوكية ال أصحاباالقبراح يف ىذا العضو،وقد اخذ  أولدرجة كافية وشديدة يظهر اػبلل الوظيفي 

 يستخدموف مبدأ التدعيم والتغذية الراجعة لشرح تأثَت العوامل السيكولوجية على العلل اعبسمية

من صاغ مبوذجا يف ىذا اجملاؿ و اظباه مبوذج العمليات ،ويهتم ىدا النموذج  أوؿ  megrathويعترب
 إفوبعض العلماء   mergrathاستجابة الفرد ؼبصدر ويرى    أومواجهة  أثناءبالعمليات اليت ربدث 

، صفحة 2002)اؽبامشي لوكيا وآخروف،  .مراحل على شكل حلقة مغلقة أربعالضاغط  أواؼبوقف اجملهد 
07) 
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 .(:تربط أ و ب وتسمى التقومي اؼبعريف1اؼبرحلة )

 .(:تربط بُت ب و ج وتسمى عملية ازباذ القرارات2اؼبرحلة)

 األداء.(:تربط بُت ج و د وتسمى بعملية 3اؼبرحلة)

 .النتائج أو(:وتكوف بُت السلوؾ واؼبوقف وتسمى بعملية اغبصيلة 4اؼبرحلة)

 األوليةلكل عمليات اعبسم اؼبرتبطة باالستجابة  األساسدوائر التغذية الرجعية ىي  أفو يربىن شوارزف 
للجسم حينما يستقبل هتديدا ، و تكوف نتيجة ىذا النشاط زيادة ضغط الدـ ، زيادة ضربات القلب ، 

اعبسم بكل استعداداتو الفيزيولوجية للهجـو أو اؽبروب ، و على  يهيئزيادة مستوى السكر يف الدـ ، فبا 
للمخ إليقاؼ  شاراتاإلمستوى معُت تصل  إُفحاؿ حينها ترتفع ضربات القلب و يزداد ضغط الدـ  أي

 نشاط العمليات الفيزيولوجية 

 : االجتماعية البيئية النظرية1-1-3-3

)عمار  ظهرت ىذه النظرية نتيجة لدراسات عديدة قاـ هبا معهد البحوث االجتماعية جبامعة ميتشغاف ،
نظري للبحث يف تأثَت العمل على  إطارو اؽبدؼ منو ىو توفَت  (320، صفحة 1995الطيب كشرود، 

ولقد استعملو العديد من الباحثُت كأساس (08، صفحة 2002)اؽبامشي لوكيا وآخروف، الصحة 
 karnلالستعماؿ يف دراسات متعلقة بالضغط و العمل ، و قد سبت صياغة ىذه النظرية من قبل 

french   مبوذجا أظبياه بالنموذج 1962، حيث يعتربا من رواد ىذه النظرية و قد صاغا سنة
 االجتماعي البيئي للضغط .

و يبثل الضغط ىنا كعالقات شاملة جملموعة من الظواىر و العمليات اليت ربتوي على ستة أقساـ مرتبطة 
)عمار  ة أسهم تدؿ على اذباىات سببية .بعوامل سببية ،ففئات العالقات و الفرضيات موضحة بواسط

 (321، صفحة 1995الطيب كشرود، 

ففرضيات فئة ) أ،ب ( ؽبا دور يف عملية تأثَت البيئة اؼبوضوعة اػبارجية على البيئة النفسية ، و فرضيات 
ات اؼبباشرة للفرد ، و فرضيات ) ج ، د ( ترتبط فئة ) ب ، ج ( تربط اغبقائق يف البيئة النفسية باالستجاب
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، فالنموذج االجتماعي البيئي وباوؿ أف يطور  األمراضفبها تلك االستجابة اؼبتأثرة للعمل دبعايَت الصحة و 
نظرية شاملة للصحة النفسية ، و قد استعملو البعض كأساس تتبع الدراسات و البحوث بداية من 

ذات العالقة  األمراضاجملهودات اليت تتعلق بفهم بيئة العمل اؼبوضوعي ، و انتهاءا بدراسات الصحة و 
 (322، صفحة 1995)عمار الطيب كشرود،  اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة بالضغط .

يف  األصلو اليت هتتم بدراسة العوامل االجتماعية و اليت يعتربوهنا  األمريكيةو ترى اؼبدرسة الظواىرية 
 plusieurs) باؼبرض العقلي . اإلصابة إُفبأي مرض ألهنا سبثل ضغوطا كبَتا ، و ىذا ما يؤدي  اإلصابة

auteurs , 1991, p. 757) 

، و يعرؼ  لتكيفيابعلم النفس االجتماعي  قتفسَت اؼبشاكل العالقة اليت تتعلو لقد حاوؿ ميكانيك 
 : اآليتميكانيك الضغط على النحو 

كاف   إذابغض النظر يواصل موضحا عما  يعٍت استجابات غَت مروبة يقـو هبا الفرد يف مواقف معينة ، و أنو
)عمار الطيب   اؼبوقف ضاغطا أـ ال فاف االستجابات ؽبذا اؼبوقف الضاغط تتوقف على أربعة عوامل ىي :

 (303، صفحة 1995كشرود، 

 طاقة وقدرة الفرد  -
 اؼبهارات و احملاوالت الناذبة عن التطبيقات اعبماعية و التقليدية  -
 الوسائل اؼبعطاة للفرد من قبل البيئة االجتماعية  -
 و كيف يستعمل الفرد ىذه العوامل و الوسائل  نأياؼبعايَت اليت ربدث  -

يبروف خبربة تتمثل يف عدـ الراحة  فإهنمبأهنم ليسوا مستعدين ؼبواجهة اؼبوقف اؼبضغط  األفرادفعندما يشعر 
اؼبفرطة ، و تنتج تلك اؼبشاعر من فقداف اؼبعلومات اؼبالئمة و اؼبهارات و من جهل الفرد باؼبوقف أو 

الذين لديهم مهارات و  األفراداػبصائص الشخصية للفرد ، مثل البفاض الثقة بالنفس ،و بصفة عامة فاف 
قدرة على مباشرة العمل بثقة أفضل من غَتىم فبن ال يبلكوف ىذه استعدادات أكثر من غَتىم تكوف ؽبم ال

                                                                                                اػبصائص .
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يف  يعتقد كثَت من الطلبة الذين درسهم ميكانيك بأهنم لو استطاعوا الدفاع عن أنفسهم بطريقة مناسبة و 
 سوؼ يؤدوف واجبهم بطريقة مناسبة  فإهنمنفس الوقت حافظوا على مستوى مقبوال و مريح لقلقهم 

التحكم بنجاح يف اؼبوقف و مشاعر اليت تتأثر أثناء العملية تتسم بقابلية االنعكاس ، و طبقا  إف -
اؼبناسبة ؼبوقف  األفكار ؼبيكانيك فاف قابلية االنعكاس تتوقف على الوسائل التكيفية اليت تشمل السلوؾ و

الفرد و مشاعره حولو و يواصل قولو  " أنو عندما يكوف السلوؾ مناسبا أو موافقا ؼبتطلبات اؼبوقف، فهذا 
 (319، صفحة 1995)عمار الطيب كشرود، يسمى سلوؾ التعامل " 

 :التحليل النفسي نظرية1-1-3-4

اىتم احملللوف النفسيوف باالضطرابات السيكولوجية و قدموا نظريتهم يف التحليل النفسي اليت ركزت على 
عدة  1950مراحل النمو لتقدـ تغَتات لكل اضطراب من االضطرابات السيكوسوماتية و قدـ سنة 

النظم و  إُفب مرضية حبوث يف ىذا اؼبيداف و يرى بأف التوترات و الشدائد يف نظاـ واحد ؽبا نتائج و عواق
 (314، صفحة 1995)عمار الطيب كشرود،  يف اعبسم . األخرى األجهزة

يبكن  اإلنساففاف القلق و اػبوؼ الذين وبدثاف نتيجة لصراعات حادة يف حياة  Axenderو حسب 
أف يعرب عنها ليس فقط عن طريق مشاعر ذاتية بعد الراحة ، بل أيضا عن طريق تعبَتات يف العمليات 

الفيزيولوجية و عندما تكوف استجابات اعبسم ؼبصادر توالد الضغط غَت مناسبة أو مالئمة ، فانو قد تظهر 
كريات اغبمراء داخل اعبسم و زيادة اليت يبكنها أف تشمل يف عدد ال األساسيةتلك العمليات الفيزيولوجية 

 .الدـ  و كذلك زيادة يف كمية سكر  درينالُتاأل إفرازيف 

 الضغط النفسي: مراحل 1-1-4

الذين اىتموا دبوضوع الضغط النفسي ونتائجو السلبية واؼبرضية ،حيث  األوائليعترب ىانز سيالي من الرواد 
عليها اسم متالزمة التكييف  أطلققدـ مبوذجا من ثالث خطوات تتضمنها االستجابة للضغط النفسي 

 الضغط استجابة تتكوف من ثالث مراحل: إفالعاـ ويرى سيالي 



 

26 
 

: التحذير وفيها تنشط العضوية ؼبواجهة التهديد وتقـو بإفراز اؽبرمونات و اإلنذارمرحلة 1-1-4-1
 اؽبرب . أويتسارع النبض والتنفس ،ويصبح فيها الشخص يف حالة متأىبة للمواجهة 

: حيث تعمل العضوية على مقاومة التهديد وكلما زادت حالة الضغط  المقاومةمرحلة 1-1-4-2
مقاومة الفرد للضغط وقد يًتتب  إُفوفيها يشعر بالقلق والتوتر ،فبا يشَت  مرحلة اؼبقاومة إُفانتقل الفرد 

على ىذه اؼبقاومة وقوع حوادث وضعف القرارات اؼبتخذة والعرضة لألمراض خالؿ ىذه اؼبرحلة وذلك الف 
، صفحة 1991سيزالقي،ماؾ جي والس، )أندرو  .الفرد ال يستطيع أف يسيطر على اؼبوقف بإحكاـ

181) 

:وربدث عند الفشل يف التغلب على التهديد و استمرار الضغط النفسي اإلنهاكمرحلة 1-1-4-3
 أواالهنيار اعبسمي  إُففبا يؤدي  الفسيولوجيةلفًتة طويلة فبا ينجم عنو استهالؾ العضوية ؼبصادرىا 

اؼبرتبطة باإلجهاد مثل القرحة اؼبعدية  األمراضوتظهر  اإلرىاؽاالنفعاِف ،فعندما تنهار اؼبقاومة وبل 
،الصداع ،ارتفاع ضغط الدـ واألخطار اليت تشكل هتديدا مباشرا للفرد واؼبنظمة على السواء ،ويفسر 

hebb  يف التحكم  إرادتوالضغط النفسي بطريقة أخرى تبُت أف الفرد يعمل ربت ظروؼ خارجة عن
 (09، صفحة 2002)اؽبامشي لوكيا وآخروف،  الًتكيز، فيقل أيضا أداؤه.فيها، فيصبح قلقا ضعيف 

 مستويات الضغط النفسي:1-1-5

 نستطيع دراسة الضغط على ثالث مستويات ـبتلفة ىي:

يظهر الضغط على شكل اضطرابات وظيفية لألعضاء منها  على المستوى الفيزيولوجي:1-1-5-1
 .ارتفاع درجة اغبرارة،معدؿ التنفس ، تزداد ضربات القلب حبيث تصبح أكثر نشاطا ...اٍف

(jacqueline,renaud, 1984, p. 36) 

حوؿ التغَتات اليت تطرأ على اإلفراز اؽبرموين أف ىذا األمر يضطرب عند  تأجريالدراسات اليت  أثبتتوقد 
ينجم عنو  زيادة يف الضغط  تعرض اعبسم للضغط وبينت التجارب أف النشاط الزائد للغدة الدرقية عادة ما

لتوتر فبا يزيد بدوره من شدة ا إفرازاهتاتضخم الغدة الدرقية وزيادة  إُفأف ىذا األخَت يؤدي  العصيب كما
 (197، صفحة 1998)نصر الدين جابر ،  .النفسي وحدتو
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أداء أي عمل  يصاحببالضيق الذي  إحساسيظهر على شكل  على المستوى النفسي: 1-1-5-2
من األعماؿ كما يبكن مالحظتو على شكل صراعات واحباطات فاإلحباطات تنشأ عندما يقـو الشخص 

تتكرر موقف ضاغط ،وعندما  أودبحاوالت متكررة تتوج بالفشل يف ربقيق ىدؼ معُت أو اجتناب وضعية 
، صفحة 1994)سامي عبد القوي علي،  .تولد ضغطا أفا هنمكاإحباطات عند الشخص بىذه اإل
126)   

عند اغبديث عن الضغط يف ىذا اؼبستوى هبب أوال اغبديث  على المستوى االجتماعي:1-1-5-3
،فالفرد حصيلة تفاعل دائم يف اجملتمع الذي  اآلخرينعن التفاعل بُت الفرد والبيئة اليت يعيش دبعزؿ عن 

ينشأ فيو وىناؾ من يرى بأف الفرد حيلة ىذه الضغوط االجتماعية كما أف العادات والتقاليد ،القيم واؼبعايَت 
 (141 ، صفحة1992)ساىر ؿبمود عمر،  سبثل قوة اجتماعية ىائلة تسبب ضغطا على الفرد واجملتمع.

 النتائج المترتبة عن الضغط1-1-6

:تسمى الضغوط بالتفاعل الصامت وتكوف وراء مشكالت الصداع إصابات الحالة الصحية1-1-6-1
وأمراض القلب ،التهاب اؼبفاصل ،اضطرابات اعبهاز الدموي ،اضطرابات اعبهاز اؽبضمي، ارتفاع الضغط 

 اعبلدية والنفسية...اٍف

يعترب مرض الصداع واحد من أىم األمراض وأكثرىا شيوعا لدى األشخاص الصداع: 1-1-6-1-1
اؼبعرضُت للضغط ،إذ أنو ينشأ عن عوامل نفسية تؤدي إُف اضطرابات يف اعبهاز الدوري للفرد وتقود 

بدورىا إُف الصداع ،وذلك أف الشخص اؼبصاب بالصداع بصفة مستمرة غالبا ما ربدث أف ذبتمع عليو 
من الضغوط ال يستطيع ربملها وحينئذ تؤثر ىذه الضغوط على األوعية الدموية يف الرأس وتًتاكم ؾبموعة 

)عبد الرضبن بن أضبد ؿبمد ىيجاف،  ،فتمتد وتؤدي إُف توتر عضالت الوجو والرأس ويتبع أَف الصداع.
 (220، صفحة 1998

 اإلفراطاألكثر توتر ؽبذه األمراض ىي ارتفاع ضغط الدـ ،إف األسباب أمراض القلب: 1-1-6-1-2
ومعلـو أف اؼبشاكل القلبية قد تؤدي إُف إحداث السكة  الكولسًتوؿيف تعاطي اؼبخدرات ،وكذا زيادة 

القلب ،وقد تبُت يف حالة الضغط يظهر بعض األشخاص أكثر  شرايُتالناصبة عن تراكم الدىوف يف 
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)اؽبامشي لوكيا  .بوف للضغوط بالعدوانيةيالقلبية حيث يستج لالضطراباتوقابلية من غَتىم  استعدادا
 (33، صفحة 2002وآخروف، 

طبيب أف  2000يزيد عن  وحضره ما 1979وقد أثبت مؤسبر أطباء القلب الذي عقد يف باريس عاـ 
باإلنساف حيث وصل ضحاياىا بُت  إيقاعاأمراض القلب واألوعية الدموية تعترب من أشد أمراض العاَف 

 من وفيات العاَف ،ومنها ارتفاع ضغط الدـ ومرض الشرياف التاجي. %60إُف 55%

وثيقة بُت اعبهاز العصيب اؼبناعي حيث يتألف  صلةىناؾ اضطرابات الجهاز العصبي:1-1-6-1-3
 الثاين من صبلة اػباليا واألجساـ اؼبضادة والكريات البيضاء اؼبكلفة حبماية العضوية أماـ االعتداءات  و

 اؽبجومات البكتَتية اػببيثة واؼبيكروبية ،وذلك ضد كل مبو غَت سليم ػباليا اعبسم 

 اعبهاز العصيب عن خسائر يف اعبهاز اؼبناعي ،وقد أكدت ؽبذا يبكن فهم ما ينجز عن أي اضطراب يف
بعض الدراسات أف ىذه القابلية اؼبسبقة للمرض تنمو وتتطور على اػبصوص لدى األفراد الذين يبلكوف 

 إمكانية ضئيلة ؼبمارستو اإلدارة والتحكم يف حياهتم 

مرات اؽبوائية اؼبوصلة تقلص اؼب إُفإف حاالت الضغط تؤدي األضطرابات التنفسية: 1-1-6-1-4
ويبكن قياس مدى  (188، صفحة 1992)عبد الرضبن العيسوي،   للرئتُت ،وىذا ما يعوؽ تنفس الفرد ،

  الذي يسجل التنفس ومدى عمقو والنمط الذي تتخذهpneuoographتأثَت الضغط على اعبهاز 
كما يؤدي الضغط على مستوى اعبهاز التنفسي إُف   . (96، صفحة 1992)عبد الرضبن العيسوي، 

 (robert andrinet, 1974, p. 112) .ارتفاع نسبة استهالؾ األكسجُت واليت تتم بصعوبة كبَتة

متكامل فإف أي خلل من شأنو التأثَت على  نظرا لكوف اعبسم كنظاـالحالة النفسية: 1-1-6-2
اعبانب العقلي أو النفسي فالفرد الواقع ربت الضغوط يوصف بأنو سريع التحوؿ يف مزاجو وانفعاالتو ،لديو 

تقدير منخفض للذات ،غَت راض عن عملو،يتبٌت اذباىات سلبية كبو عملو ومن أىم ىذه العواقب 
 النفسية ىي:

:ىو حالة من اغباالت التوتر اؼبرتبطة بالفهم  واإلحساس الذنب وعدـ األماف لقلقا1-1-6-2-1
واغباجة اؼبستمرة إُف إعادة الطمأنينة إُف النفس ويكوف مرتبطا بأعراض مرضية جسدية نفسية مثل التنفس 
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يو يف الزائد عن اغبد صعوبة التنفس واإلضرابات اؼبعدية ،وارتفاع ضغط الدـ ويعد األرؽ مؤشرا يعوؿ عل
  .تشخيص حاالت القلق

بالسعادة  إحساسويتهدد  أففالقلق يعترب نذيرا باػبطر يهدد أمن وسالمة الفرد النفسية وتقديره لذاتو كما 
كما يعترب واحد من (andrer legrill, 1976, p. 19) .والرضا إذ ىو حالة ناصبة عن اػبوؼ

ويبكن وضعها أهنا حالة انفعالية العمل،من ضغوط  يعانوفاألكثر شيوعا لدى األفراد الذين  االستجابات
غَت سارة تثَتىا مواقف ضاغطة وترتبط دبشاعر ذاتية من التوتر واػبوؼ ،وىي وسيلة سبكن الفرد من التعبَت 

 (141، صفحة 1998الرضبن بن أضبد ؿبمد ىيجاف، )عبد  .عن غرائزه اؼبكبوتة واؼبشاعر الضاغطة

 ثالث فئات رئيسية ىي  إُف:ويبكن تقسيم االكتئاب االكتئاب1-1-6-2-2

اغبزف:يف ىذه اغبالة ينتاب الفرد شعور بعدـ السعادة وذلك خبصوص حادثة معينة مثل عدـ اغبصوؿ -
غلى التشجيع الكايف يف العمل أو عدـ سبكن الفرد من شرح وجهة نظره لإلدارة يف مواقف حيث ترفض 

 بصحتها. إيبانووجهة نظره مع  إُفاالستماع 

ىي  وبدد بالضبط ما إفجة لتغَت مزاج الفرد حيث ال يستطيع وبدث  نتي أفكذلك فاف اغبزف من اؼبمكن 
من االكتئاب وغالبا  األوُفاغبزف يبثل ىنا اؼبرحلة  إفىذا اغبزف على  إُفاغبادثة اؼبعنية يف العمل اليت جرتو 

 ما تكوف فًتتو قصَتة وعادة ال يتجاوز بضع ساعات أو أياـ كما أنو ال يؤثر على قدرة الفرد على التفكَت
 وربليل األمور

النوع من االكتئاب غالبا ما وبدث بسبب حادثة مثَتة، حيث تكوف لو أعراضو  ىذا: الشديد االكتئاب
الواضحة اليت يبكن مالحظتها حسب درجة االكتئاب ،فمن اؼبمكن أف يكوف معتدال ولفًتة قصَتة أو ردبا 

ف وبصل يف حالة الفصل من العمل أو يكوف شديدا ويدـو لفًتة طويلة. ىذا النوع من االكتئاب يبكن أ
فقد مركز وظيفي كاف الشخص يسعى لتحقيقو من أمد بعيد.عندما يشعر الفرد بأف كل شيء ضاع منو 

األبد أف اؼبستقبل ال يبشر باػبَت ،وىذا الشعور ينعكس على الفرد وسلوكياتو  حيث قبده غَت قادر  إُف
 وجو االهتامات لنفسو بسبب الظروؼ اليت يبر هبا علما أفعلى تناوؿ طعامو بانتظاـ كما أنو كثَتا ما ي
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اغبالة الطبيعية وإذا استمر معو االكتئاب لفًتة طويلة فإنو قد  إُفالفرد ال يستطيع ترتيب أموره والعودة 
 يتحوؿ إُف اكتئاب مزمن

يتطور بصورة  أفىذه الدرجة من االكتئاب ال ترتبط مباشرة حبادثة معينة ،حيث يبكن االكتئاب المزمن:
الفرد ال يستطيع أف وبدد مىت بدأت حالة االكتئاب لديو بالضبط وىذا النوع من  أفسريعة لدرجة 

والشعور باليأس  األعصاباالكتئاب من اؼبمكن أف يتضمن خصائص االكتئاب الشديد اؼبتمثل يف توتر 
ىذا النوع من  إفانتظاـ على ،وقلة النشاط وتناقص االىتماـ بالعمل وعدـ القدرة على تناوؿ الطعاـ ب

الضغوط اليت ترىق الفرد وتعمق من شعوره  أشكاؿاالكتئاب اؼبزمن كثَتا ما ينظر إليو باعتباره شكال من 
 بالقنوط.

االكتئاب وبصل للفرد نتيجة للضغوطات والتوترات الشديدة وذلك عندما وباوؿ الفرد  أفوفبا سبق نستنتج 
 تلبية مطالب العمل ولكنو ال يستطيعبذؿ الكثَت من اعبهد والطاقة ل

حالة من اغبزف ال توجد بينهما عالقة وبُت التطور اؼبنطقي  بأنوويعرؼ :اإلحباط1-1-6-2-3
نتيجة مباشرة غبدوث أزمة يف العمل وقد  اإلحباط األشكاؿلألحداث وقد يكوف الشكل اؼبتوسط من 

اضطرابات كيميائية حيوية وقد تؤدي الشكل اؼبفرط من شكل اإلحباطاػبطَتة من  اإلشكاؿتتخذ 
لإلحباط انو حالة تتميز باإلحساس باالكتئاب  األخرىاالنتحار ومن التعريفات  إُف اإلحباطأشكاؿ 

، 2003سًتانكس، )جَتمي  .باليأس والذنب اإلحساساؼبزاجية مثل  األخرىووىن العزيبة والتعبَتات 
ىو حالة  واإلحباطما ، أمر أوؿبيطُت إف َف نكن مدفوعُت لتحقيق مشروع ما  (200،199صفحة 

 اإلحباطاغبواجز بأنواعها تسبب  إفعن استحالة بلوغ ىدؼ ما ، األحيافانفعالية سيئة ناذبة يف اغلب 
رجية واليت ربدث بواسطة ظروؼ خارجة ووجب التميز بُت االحباطات اػبارجية والداخلية ،فاحملبطات اػبا

يف حالة اعبوع  األكلعن الشخص وتعرقل بلوغ اؽبدؼ أو سبنعو مثل عطب سيارة يف الطريق ،عدـ وجود 
الداخلي فينتج عن التأخر والفشل وعن الرفض وعن اػبسارة فاغبواجز قد  اإلحباط أماالشديد ...اٍف، 

 اإلحباطغَت اجتماعية مثل فراغ خزاف البنزين ويزداد  أوتكوف اجتماعية مثل دخوؿ متسلل يف الصف 
الشخصي الداخلي فال ىبرج عن الطبع الشخصي وقد  اإلحباط أماالفعل  وأنبيةعادة بزيادة قوة استعجاؿ 

 يكوف سببو اغبدود النفسية.
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 االحتراق النفسي: 1-1-6-2-4

 أكثرولوف ىذا اؼبفهـو ويصبح التعبَت ىناؾ اختالؼ ملحوظ يف التعريفات من ناحية الباحثُت الذين يتنا
وضوحا عندما يستمد الشخص على التعريف الوارد يف القاموس وتفعيالتو يف البحوث حيث يشَت التعبَت 

 السلبية يف العالقات واالذباىات والسلوؾ كرد فعل لضغط العمل ولكن ما ىذه التغَتات السلبية ؟ إُف

تفيدين من اػبدمة التغَت السليب الرئيسي حيث يتعامل بطريقة الية اؼبس أويعترب فقداف االىتماـ بالعميل 
تشمل الزيادة يف التثبيط والتشاـؤ والالمباالة بالعمل وقلة الدافعية  األخرىوبغَت اكًتاث والتغَتات السلبية 

واؼبيل إليقاع اللـو على العمالء واؼبؤسسة يف  واألنانيةوالسلبية والغضب السريع مع الزمالء ورفاؽ العمل ،
 حالة الفشل ومقاومة التغيَت 

جبانب التغَتات السلبية يف التفكَت والسلوؾ يف ؾباؿ العمل ،عالمات جسمية وسلوكية وىذا  أيضاوىناؾ 
المات الع أوالربد والصداع وقلة النـو ،بالطبع ال يعٍت وجود كل الظواىر  عراضوأيشمل التعب اؼبستمر 

نقدـ  أفواعتبارىا اؼبصدر للحالة ويبكن  األكربهبب علينا مالحظة الظروؼ احمليطة بالعمل الف ؽبا الدور 
)ضبدي ياسُت وآخروف،  .ىذه النقطة بصورة مبتدئُت بالتعريف اػباص باالحًتاؽ وسبييزه بظواىر ذات صلة 

 (184،177صفحة 

وجود ىذا الشعور ردبا يكوف عالمة مبتكرة  أفالتوتر اؼبؤقت مع  أو:االحًتاؽ النفسي ليس ىو التعب  والأ
لو واستخدامنا للتعبَت فاف االحًتاؽ النفسي يشمل التغيَت يف اذباىات وعالقات اؼبهٍت كبو عملو وعمالئو 

 .األحيافض عإلهناؾ والشد العصيب الذي وبدث بجبانب الشعور با

 : الحالة السلوكية1-1-6-3

 :أنبهاالعادية اؼبألوفة تظهر ردود فعل سلوكية  اتاؼبستويحينما يتجاوز الضغط 

 تعاطي الكحول1-1-6-3-1

تدمَت  إُفحيث يؤدي  اإلدمافخطَتة لكثَت فبن يسقطوف يف مستنقع  أزمةسبثل مشكلة تعاطي الكحوؿ 
واهنيارىم فضال عن حرماف اجملتمع من  طاقتهم  أسرىمتصدع  إُفحياهتم العقلية والنفسية ويؤدي 
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 حظَتةعن  أصحاهبا ، حيث يصبحوف عالة على اجملتمع الذي يعشوف يف كنفو فضال عن بعداإلنتاجية
 الدين وقيمو السامية

 .اإلنسافوترى النظرة الطبية لإلدماف انو احد الوسائل السيئة يف التكيف مع الضغوط الذي يتعرض ؽبا 
 (85،65، صفحة 2001)

 :والشرب األكلاضطرابات عادات 1-1-6-3-2

على الفرد من حيث رغبتو يف  أثارىاالضغوط بصفة عامة منها ضغوط العمل تًتؾ  أفبالنسبة لألكل تبُت 
 أف،ومع انو يف بعض اغباالت قبد  األكلزيادة رغبتو وشراىتو يف  أوبفقداف الشهية  أكاف،سواء  األكل

الصدمة االنفعالية اليت  أوالذين يفقدوف شهيتهم لألكل نتيجة لالضطراب  األفرادىناؾ الكثَت من 
 يتعرضوف ؽبا يف حياهتم.

 .تزداد شهيتهم لألكل نتيجة ؽبذه الصدمات االنفعالية أشخاصاىناؾ  إففإننا قبد يف اؼبقابل 

                                                                 اضطرابات النوم:1-1-6-3-3 
االضطرابات االنفعالية مثل  أنواعيشكل النـو الثلث من حياة الفرد ،ويتميز حبساسية ألي نوع من 

وذلك ألنو احد اؼبؤشرات على وجود التوتر اؼبتزايد لدى الفرد ،ومن  اإلنسافالضغوط الذي يتعرض ؽبا 
الكابوس  األرؽاالضطرابات اؼبرتبطة بالنوع واليت يصاب بو األشخاص نتيجة لضغوط العمل ىي  اعأنو ابرز 

 األعماؿ،فاف الضغوط النفسية اليت ترافق  أنفسهماؼبوظفُت يف الًتفيو عن  إفالفزع الليلي ،وعلى الرغم من 
ربت االضطرابات العضوية  األفرادوقوع  إُف أدتحيث  أيضا األخرىاليت يقوموف هبا قد تزايدت ىي 

 والنفسية والسلوكية الذي وبوؿ دوف النـو السليم.
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 خالصة 

فبا الشك فيو أف التعرض للضغوط النفسية أصبح أمرا حتميا ال مفر منو و حقيقة واقعية ،وىذا نتيجة 
ف إُف ذلك  لتعرض التلميذ إُف مواقف ضاغطة و ذلك يف إطار عالقاتو يف احمليط الدراسي مع زمالئو أض

كثافة اؼبواد الدراسية ،التفكَت الزائد يف امتحاف البكالوريا ،اػبوؼ من الرسوب و التفكَت يف النتيجة قبل 
بدء االمتحاف أضف إُف ذلك التفكَت يف أشياء تفوؽ قدرتو فبا يؤدي حتما إُف أثار سلبية و جسدية 

 تنعكس سلبا على أدائو يف االمتحاف.

وط تتحوؿ إُف أعراض مرضية مزمنة خاصة إذا أساء التعامل معها و َف تكن لو و إذا استمرت ىذه الضغ
 ؼبواجهتها كممارسة الًتبية البدنية و الرياضية للتخفيف و التخلص منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 
 سبهيد

تعريف القلق 1-2-1  

اػبوؼ و القلق  1-2-2  

                                                                         القلق كحالة و كسمة 1-2-3
 أنواع القلق 1-2-4

مصادر القلق و أسبابو 1-2-5  

مصادر القلق 1-2-5-1  

أسباب القلق  1-2-5-2                                                                         
أعراض القلق 6 -1-2   

األداء و عالقتو بالقلق  1-2-7  

مفهـو قلق اؼبستقبل    1-2-8  

أسباب قلق اؼبستقبل    1-2-9  

قلق االمتحاف 1-2-10  

النظريات اؼبفسرة للقلق  1-2-11  

إسًتاتيجية عالج القلق عن طريق اللعب و اؼبمارسة الرياضية 1-2-12  

 خالصة



 

35 
 

 تمهيد: 

إف حياة اإلنساف مليئة باؼبشاكل من جوانب عدة، ال سيما اعبانب النفسي إذ تعد االنفعاالت النفسية    
من أكثرىا تعقيدا، لذا قبد الفرد يف صراعات دائمة مع نفسو للتخلص منها أو على األقل التخفيف من 

 حدهتا. 

القلق، لذا فقد ظبي عصرنا اغباِف بعصر ولعل أبرز ىذه االنفعاالت و األكثر شيوعا و انتشارا انفعاؿ    
القلق ألنو أصبح السمة أو اػباصية ذات الطابع اؼبميز يف أي ؾبتمع كاف حيث َف يشمل الكبار فقط بل 

 غبق بالصغار و اؼبراىقُت. 

و القلق أمر عادي و ىو جزء من حياتنا اليومية ولو عدة أسبابو و أعراضو و كذلك نتطرؽ إُف قلق     
 ف االمتحا

 بالنسبة للمراىقُت و نتكلم عن بعض النظريات اليت تناولت موضوع القلق. 

 تعريف القلق: 1-2-1

 لغة:  1-2-1-1

قلقا: َف يستقر يف مكاف واحد، وقلق َف يستمر على حاؿ، و قلق  –يشَت معجم الوسيط إُف أف قلق 
  (44)حسُت فايد، صفحة  القلق.اؼبقالؽ شديد  –اضطراب وانزعاج فهو قلق، واقلق اؽبم فالف: أزعجو 

 اصطلحا: 1-2-1-2

اؼبصاحبة لعملية اؼبيالد  بدنيةالحساسات اإليرى فرويد أف اػبربة اليت تتمثل يف الصعوبات الفسيولوجية و 
 (37ؿبمد حسن صاٌف وآخروف، صفحة )أضبد  ،مبوذج تنشا عن نفسو حاالت القلق بعد ذلك.

مل ، وأنبل عايرجع فريد القلق إُف صدمة اؼبيالد وما يصاحبها من مشاكل فسيولوجية وإحساسات بدنية
                                                                                 الوراثة و التأثَتات البيئية.

كما يرى ىلجرد أف القلق يشبو يف ذلك اػبوؼ يعترب قوة دافعة، و يرى أف لفظ القلق ىو عبارة من 
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العبارات اللغوية العامة، يشَت إُف حالة من توقع الشر أو اػبطر و االىتماـ الزائد و عدـ الراحة أو عدـ 
  (6،5)عبد الرضبن عسوي، صفحة . عدـ سهولة اغبياة الداخلية للفرد أواالستقرار ، 

إف ىلجرد ىبلط بُت القلق و اػبوؼ، إذ أهنا توجد ىناؾ نقاط كثَتة ىبتلف فيها اػبوؼ والقلق سوؼ   
 نوضحها الحقا، كما انو ال فرؽ بُت القلق كمفهـو و بُت األعراض اؼبصاحب لو. 

ظواىر الفيزيولوجية من جهة، و أحاسيس ومشاعر نفسية من جهة القلق حالة انفعالية ذبد تعبَتىا يف ال   
أخرى، ولكل منا خربة يف القلق، وتعرؼ مظاىرىا الفيزيولوجية من خالؿ ضربات القلق اؼبتتابعة، جفاؼ 

 (opcit jeam.jean marie, 1975, p. 26)الفم، العرؽ البارد 

 لقد ركز على مظاىر القلق وَف يوضح لنا ما ىو القلق أصال حيث اكتفى بوصفو حالة انفعالية فقط.    

القلق بأنو حالة توتر شامل ومستقر نتيجة توقع هتديد خطر فعلي أو رمزي  1977يعرؼ حامد زىراف    
)أضبد ؿبمد حسن صاٌف وآخروف، صفحة خوؼ غامض وأعراض نفسية جسيمة.  وبصحبوقد وبدث، 

36) 

َف يركز على تعريف القلق بضفة عامة، إذ قبده و كأنو يعرؼ لنا نوع من أنواع القلق إال وىو القلق     
 اؼبوضوعي. 

كذلك القلق بأنو شعور غامض غَت سار بالتوجس و اػبوؼ والتحفز   1998ويعرؼ اضبد عكاشة     
والتوتر مصحوب عادة ببعض اإلحساسات اعبسيمة خاصة زيادة نشاط اعبهاز العصيب اإلداري ويأيت يف 

ر بنبضات نوبات متكرر مثل الشعور بالفراغ يف اؼبعدة أو السحبة يف الصدر أو ضيق التنفس، أو الشعو 
 (46)أضبد ؿبمد حسن صاٌف وآخروف، صفحة القلب، أو الصداع أو كثرة اغبركة. 

إف اضبد عكاشة ابرز لنا اإلحساسات اعبسيمة اؼبصاحبة للقلق و َف وبدد لنا معٌت القلق بدقة لكي   
 يكوف أكثر وضوحا وفهما. 

شأ من اػبوؼ من اجملهوؿ وسبثل بأهنا نوع من الراحة الذىنية والقلق حالة أكثر القلق حالة انفعالية تن    
 شيوعا عند اؼبراىقُت حيث تزداد ـباوؼ اؼبراىقُت الونبية اؼبتوقعة يف اؼبستقبل كما وبدث عندما يرتعب 
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ورقة الطالب أثناء االمتحاف الذي يؤديو عندما يكتشف بأنو َف يبق من مدة االمتحاف اؼبقررة على 
، صفحة 2004)ؿبمد جاسم ؿبمد، االمتحاف إال فًتة قصَتة، وعندما يذىب الطالب الستلم النتيجة. 

133) 

نلحظ ىنا اضبد عكاشة يركز على نوع من أنواع القلق أؿ وىو القلق اؼبوضوعي العادي الذي يصيب الفرد 
الطالب أثناء أدائو االمتحاف، وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو الحقا ؼبعرفة ما ىي واىتم بالقلق الذي يصيب 

لوريا باعتبارىا مرحلة ىامة جدا وحساسة، ااألسباب اليت من شأهنا أف تؤدي إُف قلق الطلب المتحاف البك
 ىي اغبلوؿ اؼبمكنة.  وما

من اػبوؼ الغامض الذي يبتلك ويف األخَت توصلنا إُف تعريف إجرائي يتمثل يف:    القلق حالة     
أصبح داخلي بسبب الشعور بالضيق و األَف و االنزعاج، ويعترب  أواإلنساف، وىو عبارة عن أَف داخلي 

 اػبطر الذي قد وبدث  أوتوتر شامل ومستمر نتيجة توقع الشر 

 الخوف والقلق:1-2-2

ىناؾ العديد من األعراض يتشابو فيها القلق مع انفعاؿ اػبوؼ، إال أنو توجد نقاط كثَتة ىبتلف فيها    
عن اػبوؼ لكن كثَتا ما قبد بعض الناس ال يفرقوف بُت القلق و اػبوؼ إال أننا سوؼ كباوؿ أف نربز 

 بعض الفروؽ بينهما يف النقاط التالية: 

 يكوف مصدر التهديد يف اػبوؼ خارجيا وواضحا، أما يف القلق يكوف مصدره داخليا  -1
 يبكننا إبراز وربديد مصدر اػبوؼ، لكن يصعب علينا ذلك يف القلق نتيجة لغموض مصدره.  -2
تتناسب شدة اػبوؼ مع درجة خطورة مصدره، أما يف القلق فتتفاوت شدة خطورتو مع موضوعو  -3

 ا. أو مصدره إذا كاف معروف
اػبوؼ يزوؿ بزواؿ اؼبصدر اؼبثَت لو، بينما يف القلق يتميز باالستمرار لغموض مصدره ولعدـ  -4

 (122، صفحة 2001)عبد اؼبطلب أمُت الفريطي، ربديده. 
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 القلق كحالة و كسمة:1-2-3

كشفة دراسات كاتل وشَت عن وجود عاملُت للقلق نبا قلق اغبالة وقلق السمة، وقد عزز سبيلبَتجر 
ما توصال إليو عندما صاغ نظريتو عن القلق كحالة وكسمة وميز فيها بُت ىذين اؼبظهرين على  1966

 أساس أف: 

 حالة القلق: 1-2-3-1

ثَت ؽبا، وىي تشبو يف ذلك يف حالة اػبوؼ الطبيعي، ىي حالة انفعالية ذاتية مؤقتة تزوؿ بزواؿ اؼبصدر اؼب
يشعر هبا الفرد أثناء التهديد، وىذا يؤدي إُف تنشيط جهازىم العصيب اؼبستقل ؼبواجهة ىذا التهديد، إال أف 

 شدهتا زبتلف من شخص ألخر حسب درجة خطورة اؼبوقف. 

 سمة القلق: 1-2-3-2

ىي استعداد سلوكي مكتسب ويف بعض األحياف يستمد من خربات طفولية مبكرة مؤؼبة وىي استعداد     
ثابت نسبيا وـبزف يف شخصية الفرد ولصيق هبا أكثر من كونو مرتبط حبجم التهديد يف اؼبواقف أو 

 اؼبوضوعات اليت يستجيب ؽبا بالتوتر و القلق. 

القلق يكوف شعوره باػبطر أكثر ويفقد استقراره كما قبد كذلك  عن الشخص ذا االستعداد من ناحية     
، 2001)عبد اؼبطلب أمُت الفريطي،  يتوقع الشر من موضوعات أو موقف ال تتالءـ مع ىذا اػبطر.

 (133صفحة 

)حسُت مصطفى عبد لمزاج. ويفسر بعض علماء النفس القلق كخاصية ؿبددة تكوينيا )وراثيا( ل     
 (245، صفحة 2000اؼبعطي، 

 أنواع القلق:1-2-4

دبا أف القلق من اؼبشاكل النفسية اغبادة اليت تواجو الفرد إال أنو ىبتلف من شخص إُف اخر تبعا ألسس   
 ـبتلفة منها: 
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 إُف نوعُت من القلق: مدى وعي الفرد بو: يبكن التمييز يف ىذا الصنف- أ
قلق شعوري: حيث يدرؾ الفرد أسبابو ومن شبة إهباد اغبلوؿ ؼبواجهتو والتصدي لو، ويزوؿ بزواؿ  -

 اؼبصدر اؼبثَت لو. 
للسيطرة على  اؼببذولةقلق ال شعوري: ال يدرؾ الفرد فيو دوافع ومربراتو رغم احملاوالت واعبهود  -

 ذلك السلوؾ. 
 من حيث درجة الشدة: يقسم إُف قلق بسيط وقلق حاد وقلق مزمن. - ب
من حيث تأثَته على مستوى أداء الفرد لواجباتو ومهامو: ىناؾ قسمُت من القلق الذي قد يؤثر - ت

ؿبمد عبد )اشراؼ على أداء الفرد: قلق حافز ومنشط لألداء، وقلق يعد كعامل مثبط أو مضعف لألداء. 
 (98، صفحة 2002الغٍت شريت ؿبمد السيد حالوة، 

من حيث تأثَته على توافق الفرد وصحتو النفسية: يصنف إُف قلق عادي موضوعي، قلق عصيب،  - ث
 قلق خلقي.

 وفيما يلي سوؼ نعرض أنواع القلق األكثر شيوعا وتداوال بُت العلماء: 

 قلق عادي موضوعي: 1-2-4-1

ىو قلق ناتج عن مثَت أو مصدر ؿبدد يعي الفرد أسبابو ودوافعو ويظهر على صورة خوؼ فمثال خوؼ 
شخص أصيب دبرض خطَت استعصى فيو العالج فهو قلق على حالو يًتقب اؼبوت بُت حُت وأخر، وقلق 

 (279، صفحة 2000)خليل ـبائيل معوض، طالب من االمتحاف يتوقع من جرائو الفشل والرسوب. 

إف القلق الطبيعي أو اؼبوضوعي ىو نتاج فعل يتناسب مع كم وكيف التهديد، فيبلغ اإلنساف جهدا     
 (81،80، صفحة 1999)سعيد كامل أضبد، ليجد سبال ؼبواجهة التهديد بضرر أقل. 

نا فبا سبق أف منبع اػبطر يف القلق اؼبوضوعي يكوف يف العاَف اػبارجي دبعٌت أنو يوجد ىناؾ مثَت يتضح ل  
 واقعي يف البيئة، ومن مث يكوف للفرد مواجهة اػبطر الفعلي الذي يهدده باستعماؿ أساليب دفاعية معينة.
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 بي: االقلق العص 1-2-4-2

ىو دبثابة نوع من القلق اؽبائم الذي ال يعي الفرد دواعيو وأسبابو، فهو غَت ؿبدد دبوضوع معُت وىو هبذا   
خوفا مبهم اؼبصدر ال يدركو اؼبصاب، ومن شبة يبدو لنا ىذا النوع من القلق على ىيئة ـباوؼ مرضية ال 

دوف وجود مربر يدعو إُف ذلك.  تتالءـ مع طبيعة اؼبوقف أو اؼبثَت، فمثال قد ىباؼ الشخص من اؼبوت
 (279، صفحة 2000)خليل ـبائيل معوض، 

القلق العصايب يعود إُف عامل داخلي ال يدرؾ الفرد أسبابو ودوافعو وؽبذا فهو يتسم بالغموض وعدـ    
 الوضوح والتحديد. 

 مصادر القلق وأسبابو: 1-2-5

 مصادر القلق: 1-2-5-1

 طبسة مصادر أساسية للقلق على النحو التاِف:  وأنستحدد جَتـو 

فاإلنساف يتملكو الشعور بالقلق يف العديد من اؼبواقف حيث قبد األذى أو الضرر الجسدي:  -1
 منها بعض األفراد يف مواقف معينة تتغلب عليهم فكرة اإلصابة ببعض األمراض أو اؼبوت أثناء اغبرب. 

إف اإلنساف اجتماعي بطبعو، إال انو يف بعض األحياف قد ال يستطيع التفاعل  النبذ: الرفض أو -2
، ىذا ما هبعلو غَت مطمئن أو مسًتيح اآلخرينمع غَته نتيجة خوفو وإحساسو بالكره أو النبذ من طرؼ 

 يف بعض اؼبواقف االجتماعية. 
قد يكوف نقص الثقة أو فقداهنا يف أنفسنا مصدر للقلق، وذلك من جراء خوض  عدم الثقة: -3

 التجارب واؼبواقف اعبديدة، خاصة إذا كاف الطرؼ اآلخر يف ىذه غَت واضح فيما يتوقع منا رد الفعل. 
دراكات واألفكار واؼبعلومات مع بعضها إف تناقض اعبوانب اؼبعرفية  كاال التنافر المعرفي: -4

 للمعايَت االجتماعية يؤدي إُف القلق والشعور بعدـ االرتياح.  مالءهتاعدـ البعض، أو 
إف التوتر والقلق يعداف نتيجة طبيعية لفشلنا سواء يف إشباعنا لرغباتنا ودوافعنا  اإلحباط والصراع: -5

  (124،123، صفحة 2001ب أمُت الفريطي، )عبد اؼبطل يف بعض اؼبواقف الصراعية. أووطموحاتنا 
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 أسباب القلق:  1-2-5-2

لقد اختلف الباحثوف والعلماء يف ربديد األسباب الرئيسة غبدوث القلق كما تعددت النظريات اؼبفسرة لو 
 وفيما يلي سوؼ نعرض بعض األسباب اؼبمكنة غبدوث القلق: 

االستعداد الوراثي: يبكن أف يكوف للوراثة دور كبَت يف اضطرابات القلق، مثال كأف قبد شخصا - أ
 يعاين القلق نفسو الذي يعانيو والده أو أحد أقربائو. 

 االستعداد النفسي: الشعر بالتهديد الداخلي أو اػبارجي نتيجة لبعض ظروؼ البيئة- ب
 غبضارية. اؼبواقف اغبادة والضغوط الثقافية والبيئية وا- ت
 عدـ التطابق بُت الذات والواقعية والذات اؼبثالية وعدـ ربقيق الذات.- ث
التعرض للخربات )عاطفيا، تربويا، اقتصاديا( اػبربات اعبنسية الصادمة خاصة يف الطفولة واؼبراىقة. - ج

 (135، صفحة 2004)ؿبمد جاسم ؿبمد، 

باإلضافة إُف ما سبق يبكن القوؿ أف العوامل االجتماعية كذلك دور يف حدوث القلق مثال كالضغوط 
 األسرية أو نظرة اجملتمع لفرد. 

 أعراض القلق:  1-2-6

 األعراض النفسية:1-2-6-1

 توجد ىناؾ العديد من األعراض النفسية اليت تًتتب عن القلق وقبد من بينها: 

 عدـ االستقرار -
 عدـ الشعور باألمن والراحة  -
 االكتئاب والضيق -
 توىم اؼبرض  -
                                                           اغبساسية اؼبفرطة وسرعة اإلثارة  -
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اػبوؼ حيث يشعر الفرد باػبوؼ دوف مربر حقيقي، وتوقعو حدوث شيء ما دوف أف يعرؼ ما ىو  -
 ىذا الشيء.

 األعراض الجسمية: 1-2-6-2

أف األعراض اعبسمية ىي أكثر أعراض القلق شيوعا، ويبُت أف الشخص يكبت  1992يرى أضبد عكاشة 
 انفعاالتو، وال يظهر سوى األعراض العضوية ومن بينها:

 فقداف الشهية، عسر اؽبضم، صعوبات البلع  -
 أالـ عضلية يف الناحية اليسرى من الصدر، ارتفاع ضغط الدـ  -
 يف دقات القلب والنبض  السرعة -
 هنجاف  ضيق الصدر، عدـ اؼبقدرة على استنشاؽ اؽبواء، سرعة التنفس و -
 الرعشة وارذباؼ الصوت وتقطعو، اآلالـ العضلية اؼبرتبطة بالساؽ والذراعُت  -
 كثرة التبوؿ، احتباس البوؿ، الربود اعبنسي عند اؼبرأة  -

 أعراض النفس الجسمية: 1-2-6-3

ليها باألعراض السيكوسوماتية وىي من األعراض العضوية اليت يكوف سببها القلق أو لو وىي ما يطلق ع   
دور كبَت يف نشأهتا أو يف زيادة أعراضها، ومن بُت أعراضها: الربو الشعيب، روماتيـز اؼبفاصل، قرحة اؼبعدة، 

 (136،135، صفحة 2004)ؿبمد جاسم ؿبمد، الصداع، فقداف الشهية العصيب. 

 يبكن أف تكوف ىناؾ أعراض اجتماعية كذلك للقلق تتمثل يف: 

 عدـ القدرة على االتصاؿ االجتماعي  -
 واحًـت آرائهم  اآلخرينعدـ احًـت  -
 عدـ التكيف مع اؼبواقف االجتماعية  -
 عدـ تقبل النقد من طرؼ اآلخرين  -
 ؼ اآلخرين اإلحساس بالنبذ والرفض من طر  -
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 عدـ القدرة على تكوين العالقات مع اآلخرين -

 األداء وعالقتو بالقلق: 1-2-7

إذا ذباوز القلق اغبد اؼبعتدؿ أو اؼبتوسط سواء بالنقصاف أو بالزيادة تكوف لو آثار سلبية ولذلك أوضح 
تأثَت تأخذ شكل  بعض العلماء أف العالقة بُت كل من القلق واألداء ليست عالقة مستقيمة وإمبا ىي 

 دوسدف  وأوؿ من أشار إُف ذلك كل من يركس و

Yerkes et Doston  (1908 وتكمن ىذه العالقة يف كونو إذا وصل القلق إُف حد معُت يكوف )
 دافعا لإلقباز أما إذا ذباوزه فإنو يؤثر سلبا على األداء. 

كوف دافعا لألداء اعبيد وإذا زاد على ويبكن القوؿ أنو عندما يبلغ القلق مستوى ؿبددا،معتدال،متوسطا ي
ىذا اغبد اؼبعُت فإنو يكوف مثبط لألداء،فلقلق اؼبفرط تًتتب عليو آثار تتمثل يف اضطراب األداء ويؤدي إُف 

السيد  )اشراؼ ؿبمد عبد الغٍت شريت ؿبمد تشتيت االنتباه،قلة الًتكيز،تشويو اإلدراؾ،اضطراب التفكَت.
 (108، صفحة 2002حالوة، 

يبكن القوؿ أف للقلق تأثَتاف ـبتلفاف على األداء التأثَت،التأثَت اؼبيسرو التأثَت اؼبعوؽ فإذا زاد القلق عن 
أقرب إُف  تأثَتىاقل يكوف مثبطا األداء أما إذا كانت درجة القلق متوسطة أو معتدلة كاف  اؼبتوسط أو

                                                                                              التيسي

 :مفهوم قلق المستقبل1-2-8

من اؼبتغَتات تعرب عن  قلق اؼبستقبل كسمة نفسية بارزة من خالؿ تعرض العنصر البشري جملموعة يظهر
 الشعور السائد بعدـ الوثوؽ باؼبستقبل.

القلق اؼبرتبط بالتوقع الفرد لألحداث اؼبستقبلية خالؿ فًتة  أحد أنواع الباقي أف قلق اؼبستقبل"ىووترى عبد 
زمنية أكرب وعندما يفًتض اإلنساف مستقبلو فإف وبتمل حاضره، ويتخيل ماضيو، فاؼباضي واغباضر 

 يتدخالف يف التنبؤ باألحداث واألعماؿ اؼبستقبلية.
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ضطراب نفسي اؼبنشأ ينجم عن اػبربات ماضية غَت سارة ، مع تشويو وربريف يعرفو اػبليفة "بأنو خلل أو ا
 للذكريات، واػبربات" وللذات من خالؿ استحضارإدراكي معريف للواقع 

خلل أو اضطراب نفسي منشأ عن اػبربات اؼباضية غَت السارة،مع  وتشَت شقَت إُف أف قلق اؼبستقبل"ىو
ذات  من خالؿ استحضار للذكريات واػبربات اؼباضية غَت السارة، معريف للواقع لل إدراكيتشويو وربريف 

اػباصة بالذات والواقع، ذبعل صاحبها يف حلة توتر وعدـ  لإلهبابياتمع تضخيم للسلبيات ودحض 
وتعميم الفشل وتوقع الكوارث، وتؤدي بو إُف حالة  األمن، فبا قد يدفعو لتدمَت الذات والعجز الواضحة

ستقبل، وقلق التفكَت باؼبستقبل، واػبوؼ من اؼبشكالت االجتماعية و االقتصادية من التشاـؤ من اؼب
)وناسي ماسينيسا ،غندير خليفي أضبد،  .وقلق اؼبوت واليأس" الو سواسيةاؼبستقبلية اؼبتوقعة، واألفكار 

 (37صفحة 

 أسباب قلق المستقبل:1-2-9

يعترب قلق اؼبستقبل ىو قلق ناتج عن التفكَت الالعقالين يف اؼبستقبل واػبوؼ من األحداث السيئة اؼبتوقعة 
قلق  سلبية للحياة يرى العشري أف أسبابرة ظوالغموض، وتوقع أي ن الضيق باالرتباؾ،حدوثها، والشعور 
 اؼبستقبل ترجع إُف:

 الصعوبات. وبملو الغد األكثر بعدا من اػبوؼ الغامض كبو ما -1
 التنبؤ السليب لألحداث اؼبتوقعة. -2
 الشعور بالضيق والتوتر واالنقباض عند االستغراؽ يف التفكَت يف اؼبستقبل. -3
 ضعف القدرة على ربقيق األىداؼ والطموحات. -4
 (38ة )وناسي ماسينيسا ،غندير خليفي أضبد، صفح االنزعاج وفقداف القدرة على الًتكيز. -5

 :قلق االمتحان1-2-10

يتخذ قلق االمتحاف أنبية خاصة، نظرا الرتباطو الشديد بتحديد :تعريف قلق االمتحان1-2-10-1 
مصَت الطالب ومستقبلو الدراسي والعلمي ومكانتو يف اجملتمع، ولذلك يعترب مشكلة دراسية حقيقية لكثَت 

ىذا ما دعا كثَت من علماء النفس والًتبية باالىتماـ هبذه الظاىرة و ؿباولة  من الطالب وأسرىم أيضا
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معاعبتها ومن بُت العلماء اللذين قدموا تعريفا وتفسَتا لقلق االمتحاف "سيجموند فرويد" الذي يرى أف قلق 
عورية عادة، االمتحاف ىو "توتر يسببو قلق االمتحاف، ويزكي ىذا التوتر يف اؼبمتحن خربات اؼباضية الالش

، 1999)عبد اؼبنعم القعيب،  ."اليت تتصل دبا عاناه" من أوجو اعبزاء عما ارتكب من ـبالفات وىو طفل
 (449صفحة 

إف قلق االمتحاف يف رأي" سيجموند فرويد" ىو نوع من التوتر ناتج عن خربات اؼبمتحن اؼباضي 
شعور الطلبة هبذا التوتر الذي كوف دبا كاف قد عاناه يف فًتات السابقة سيحدث لو الالشعورية أي دوف 

(قلق االمتحاف بأنو "ظبة شخصية لدى 1980إُف ىذا يعرؼ "سيربجر" ) افةباإلضناء االمتحاف قلق أث
الفرد، يظهر يف موقف ؿبدد ىو موقف االمتحاف حيث يتكوف من االنزعاج، وىو اىتماـ معريف يتمثل يف 

 (88، صفحة 1996)ؿبمد عبد الظاىر الطيب،  اػبوؼ من االنزعاج واالنفعالية".

االمتحاف لدى "سيربجر" ىو ظبة موجودة لدى أي طالب مقبل على شهادة البكالوريا فهو ناتج من 
الدائم واػبوؼ الكبَت منعدـ اغبصوؿ االنزعاج واالنفعالية والتفكَت الدائم يف الشهادة وكذلك االنفعاؿ 

 على الشهادة.

"أضبد عبد اػبالق " يرى" أف قلق االمتحاف ىو قلق مرتبط دبوقف االمتحاف اليت تنَت اػبوؼ واؽبم عند 
مواجهتها، وإف زادت درجة قلق االمتحاف لدى الفرد أدى إلعاقتو عن أداء االمتحاف على أكمل وجو كما 

( ويفضل أف يكوف قلق االمتحاف عند الفرد بدرجة متوسطة حىت يكوف يطلق عليو )قلق التحصيل
 (89،88، صفحة 1996)ؿبمد عبد الظاىر الطيب،  التحصيل عاِف، ويف أحسن درجاتو.

ما يراىا ىنا يرى "أضبد عبد اػبالق" أف قلق االمتحاف ىو حالة وليس ظبة شخصية لدى الفرد ك 
"سيبلجر" فهي حالة مرتبطة دبواقف أثناء االمتحاف من اػبوؼ وارتباؾ يشعر هبما الطالب اؼبمتحن يف 
شهادة البكالوريا وىو يرى أنو ازداد ىذا اػبوؼ اؽبم والقلق أدى حتما بطالب إُف عدـ الًتكيز وعدـ 

خاصة من القلق حيث ينظر إليو وضوح اإلجابة وىذا ما يؤدي إُف الفشل وقلق االمتحاف يعترب" حالة 
                    (96، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف،  أحيانا على أنو ظبة خاصة دبوقف.

ويتضمن قلق االمتحاف االمتحانات النفسية والفسيولوجية للمَتاث اليت يربطها الفرد خبربات االمتحاف 
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الطالب اؼبقبل على شهادة امتحانات البكالوريا بنوع من التوتر والضيق واػبوؼ واالنزعاج يف حيث يقبل 
 مواقف التقييم وىو االمتحاف حيث تكوف قدراتو كلها مواضيع فحص وتقييم.

، صفحة 2000زىراف،  )ؿبمد حامد.  حالة القلق ويرتبط بسمة القلق"وقلق االمتحاف ىو "ىو اقرب إُف
ىذا يعٍت من خالؿ ىذه العبارة إف قلق االمتحاف يعرب عن اغبالة اليت يصل إليها الطالب نتيجة (96

الزيادة، االنزعاج والفعالية من أداء االمتحاف أو موقف التقييم بصفة عامة ويف ضوء النظر إُف قلق كحالة 
أكثر من ارتباطو بقلق السمة إذا كاف قلقا موقفيا مؤقتا  أو كسمة فإف قلق االمتحاف يرتبط بقلق اغبالة

يرتبط باالمتحاف فقط،إما إذا كاف ىناؾ قلق ظبة فإف قلق االمتحاف كحالة يكوف أكثر دواما ومن خالؿ 
ىذا كلو يبكن أف نعترب قلق الطالب شهادة البكالوريا من االمتحاف سيكوف ؾبرد قلق حالة ستزوؿ دبجرد 

 تحاف واغبصوؿ على النتيجة وىذا ما سنثبتو يف اعبانب التطبيقي من دراستنا ىذه.اجتياز ىذا االم

ومن خالؿ صبلة التعارؼ السابقة لقلق االمتحاف كاف علينا أف نضع تعريفا إجرائيا لو فكاف على النحو 
ة التاِف:" قلق االمتحاف ىو نوع من القلق اؼبرتبط ؼبوقف االمتحاف حيث إف ىذه اؼبواقف اؼبصاحب

 واالضطراب واالنفعالية أثناء أداء االمتحاف". تثَت يف الطالب اؼبمتحن الشعور بالتوتر واالنزعاج االمتحاف

 أنواع قلق االمتحان:1-2-10-2

 قلق االمتحان الميسر:1-2-10-2-1

القلق لو إف ىذا النوع من القلق يسمى ب "قلق االمتحاف اؼبعتدؿ، ذو األثر اإلهبايب اؼبساعد"ىذا يعٍت أف 
أثار إهبابية يدفع بالطالب اؼبمتحن باغبرص على اؼبراجعة والتحضَت اعبيد لالمتحاف أي يعترب قلقا دافعيا 

ينشط ووبفز على االستعداد لشهادة البكالوريا، ويالحظ أف القلق اؼبعتدؿ مع قدرة الطالب على التحكم 
، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف،  البكالوريا.يف انفعاالتو الكثَتة يؤدياف إُف ربسُت األداء يف شهادة 

98) 

                                                            قلق االمتحان المعسر:1-2-10-2-2
 آثارالسليب اؼبعقوؿ"ىذا النوع من القلق لو  اآلثارىذا النوع من القلق يسمى ب "قلق االمتحاف اؼبرتفع ذو 

سلبية على أداء الطالب اؼبمتحن حيث تتوتر أعصابو ويزداد عنده اػبوؼ واالنزعاج والرىبة من االمتحاف 
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صها وعدـ فهمها وبالتاِف يؤدي بو فحوىذا التوتر سيعيق حتما قدرة الطالب على تذكر اؼبعلومات اليت 
 (98، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف، شلو يف ربقيق النجاح. إُف االرتباؾ، ويف اػبَت ف

 أسباب قلق االمتحان:1-2-10-3

إذا افًتضنا أف الطالب إثناء االمتحاف كاف على استعداد تاـ إلجراء االمتحاف وىو يف حالة من السالمة 
مراجعة اؼبادة بقدر كاؼ  وأتقنالصحية، معاىف من الناحية النفسية، ومثلها من ناحية التغذية ،وقد راجع 

يبق يف اؼبوقف و اؼبوضوع غَت االمتحاف  يزوده بذلك باؼبعلومات اليت ذبابو األسئلة اليت تطرح لإلجابة "وَف
وما هبري فيو فإف الطلبة غالبا مع كل ذلك االستعداد للمجاهبة يشعروف بنوع من اػبوؼ والقلق ذباه 

 (104،103، صفحة 1991)موسى ابراىيم حريزي،  االمتحاف الذي يعترب شيئا رىيبا.

يبقى االمتحاف دائما يف النفوس جسرا ـبيفا ونفقا مظلما طويال هنايتو ؾبهولة وـباطرة ؿبظورة ولكن 
وؾباىلو غَت مأمونة يف نظر الطالب اؼبمتحن وخبصوص الذي ال يثقوف يف أنفسهم أو الذين يشعروف 

 بالنقص و يف ىذه تتعدد أسباب القلق من االمتحاف أنبها ما يلي:

" إذا كاف الطالب (25، صفحة 1999)أضبد اػبطيب، عات الدراسية النقص ؼبعرفة باؼبوضو  -1
اؼبمتحن ال يبلك اؼبعرفة اعبيدة باؼبوضوعات واؼبواد اليت درسها يف العلم حتما سيمتلكو القلق أثناء أداء 

الذي يفتقد اغبدة القلق أي ىذا  االمتحاف فنالحظ أف الطالب اؼبتمكن اعبيد من اؼبعرفة ليس كالطالب
خالفا عن الذي  بأدواتو، يتحرؾ األخَت نراه أثناء االمتحاف يف صحبة القلق فًتاه ينظر يبينا ومشاال، يعبث

حرص طوؿ العاـ على تثبيت أفكار ومعارؼ من اؼبوضوعات الدراسية، فًتاه يـو االمتحاف بكل سهولة 
 افة إُف ىذا يوجد كذلك:معارفو دوف وجود أي قلق وال خوؼ باإلض

، 1991)موسى ابراىيم حريزي، " قلق ينتاب الطالب يكوف من "ناحية نوعية األسئلة وتوقعو ؽبا  -2
 (104صفحة 

ىنا يسأؿ باطنيا: ىل ىي أسئلة صعبة أو سهلة؟ معقدة أو بسيطة ؟ وىل األسئلة حفظية أو فكرية؟       
الطالب اؼبقبل على شهادة البكالوريا فبا تسبب لو القلق الكبَت فبكن أف ذبعلو يقع يف قلق  تسأؽباكل ىذه 

اؼبسمى بقلق االمتحاف اؼبعسر، كما وأف اػبوؼ و القلق قد يأيت من ناحية عدـ اىتدائو للجواب الصحيح 
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ويتساءؿ يف اػبوؼ ىل  واضطرابو وشك يف توفقو للجواب، وىباؼ من زبونو الذاكرة ويتعثر يف جوابو ،
إجابيت مقبولة لدى اؼبصحح أو تكوف خارجة عن أىواء أو سلم التصحيح؟ وقد ىباؼ من ضياع ورقة 

 إجابتو أو نسياف ىا إُف غَت ذلك من األفكار اليت تأيت يف ـبيلة كل طالب فبتحن .

لطالب اؼبمتحن يضع ارتباط االمتحاف خبربة الفشل يف حياة الطالب وتكرار مرات الفشل إذا كاف ا-3
حتما يكوف يف فًتة قلق وىذا (99، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف،  ،ضمن أفكاره فكرة الفشل 

راجع لتقدمو اؼبتكرر المتحاف شهادة البكالوريا فنجد الذي يبتحن مرتُت أو أكثر يف شهادة البكالوريا 
 سيتحصل عليها يف تقدمو للمرة الثانية بعد فشلو يف اغبالة األوُف. دائما قلق من نتيجة اليت

سبب آخر حتما سيجعل القلق يظهر أو رافق الطالب اؼبقبل على شهادة البكالوريا وىو سبب "اغبالة -4
وكثَتا ما يكوف التلميذ مستعدا ذىنيا  (28، صفحة 1999)أضبد اػبطيب،  اليت وباط هبا االمتحاف"

و لقاعة االمتحاف يصيبو نوع من التخوؼ والتشنج وتتالشى للتأدية االمتحاف حىت غبظة وصو  وشخصيا
ثقتو بنفسو تتجلى أمامو صورة الفشل وما ينجم عنها. وتعود ىذه االضطرابات كذلك إُف اػبوؼ من 

دين لقاعة االمتحاف الذين كثَتا ما يعملوف إُف بث الرىبة تفقاؼب حراس يف القاعة االمتحاف واؼبشرفُت و
 بذلك يقصدوف فرض النظاـ واؼبساواة يف مثواالنفعاؿ مستعملُت يف ذلك عنصر اؼبباغتة لإلرباؾ و 

استقاللية الطالب واعتمادىم على أنفسهم يف فهم األسئلة واإلجابة عليها وىذا ما يولد رىبة االرتباؾ 
 المتحاف وىبلق لديو عدـ الثقة يف النفس.لدى الطالب أثناء ا

اليت يبارسها األىل على الطلبة  قلق آخر سببو "الضغوط البيئية واػباصة األسرية"أي ؾبمل الضغوطات-5
و توقعاهتم وآماؽبم غَت اؼبنطقية يف كثَت من األحياف واليت يعقدوهنا على اغبصوؿ على نتائج عالية واليت 

أو  األبشعورية يف أف يعوض االبن أو االبنة التوقعات اػبائبة اليت َف يستطع تعكس من األحياف رغبات ال
األـ ربقيقها وأحيانا ـباوؼ منطقية يف عاَف ال يرحم، أصبحت اؼبنافسة فيو القانوف اؼبسيطر واغبصوؿ فيو 

 على مهنة جيدة وأضحى وإف كانت أمكنيات اإلنساف عليو ضرب من ضروب اغبظ والصدفة.

فإف مسببات قلق االمتحاف ىي عوامل كثَتة منها ما تعلق بالظروؼ التعليمية وعوامل تتعلق  وبشكل عاـ
باألسرة وعوامل تتعلق بطالب نفسو، كل ىذه اؼبسببات قلق االمتحاف ىي عوامل كثَتة منها ما يتعلق 

ذبعل االمتحاف  بالظروؼ التعليمية وعوامل تتعلق باألسرة وعوامل تتعلق بالطالب نفسو، كل ىذه اؼبسببات
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ينتقل من عمل تربوي يهدؼ إُف مساعدة صبيع األطراؼ بشىت األشكاؿ إُف شبح يتخوؼ منو صبيع 
اليت تتأثر من خالؿ ابنها اؼبمتحن خاصة إذا كاف ىذا االمتحاف ىو  األسرةاألطراؼ ويتأثر بو وكذا 

 امتحاف هناية مرحلة دراسية معينة كامتحاف شهادة البكالوريا.

 مظاىر قلق االمتحان: 1-2-10-4

القلق ؾبموعة من ردود األفعاؿ الفسيولوجية واليت تتصل مباشرة بالبعد االنفعاِف للقلق واليت تنتج أساسا 
 من إثارة اعبهاز العصيب الالإرادي عندما يتعرض الفرد لضغط ما ومن بينها: 

 الخوف والرىبة من االمتحان: 1-2-10-4-1

إف اػبوؼ من االمتحاف مظهر من مظاىر القلق الذي ينتاب أي طالب مقبل على أداء االمتحاف فال 
 ىبلو أي فبتحن من ىذا الشعور. 

 التوتر قبل االمتحان: 1-2-10-4-2

كذلك التوتر ىو من إحدى مظاىر القلق، "فالتوتر الذي يظهر عند الطالب قبل االمتحاف خصوصا إذا  
كشهادة البكالوريا، فهذا التوتر يظهر منذ بداية السنة، ذبد الطالب يدرس ويراجع كاف امتحاف لدراسة  

دروسو اؼبعتادة باإلضافة إُف إقبالو على الدروس التدعيمية كلها أشياء يفعلها من أجل ربقيق النجاح 
 (93صفحة  ،1996)ؿبمد عبد الظاىر الطيب،  والتغلب على ىذا التوتر ".

 (100، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف، الشعور بقصور الستعداد لالمتحان: 1-2-10-4-3

يشعر الطالب أنو غَت مستعد سباما ؽبذا االمتحاف حىت وإف كاف قد حضر لو جيدا ولكن يبقى غَت متأكد 
 وىذا راجع إُف القلق الذي يفارقو فَتجع إلعادة اؼبراجعة مرات عديدة. 

 االضطرابات الفسيولوجية أثناء أداء االمتحان: 1-3-10-4-4

القلب فزيادة القلق "سرع ضربات ت فسيولوجية كثَتة مثل:ا اضطرابافق اؼبمتحن يف شهادة البكالورياتر 
تؤدي بالزيادة يف ضربات القلب وكذلك زيادة يف معدؿ التنفس لديو كذلك ارتباؾ اؼبعدة وزيادة كبَتة يف 
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خاصة يف األياـ األوُف أو (100، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف،  "تصبب العرؽ يـو االمتحاف
الساعة األوُف من دخوؿ اؼبمتحن يف شهادة البكالوريا ففي ىذه الساعة نالحظ اػبوؼ و التوتر و تصبب 

 العرؽ وارتعاش يف اليدين وجفاؼ الفم. 

 الرعب االنفعالي: 1-3-10-4-5

قبل دخولو االمتحاف ىذا  الرعب االنفعاِف الذي يشعر الطالب بأف عقلو صفحة بيضاء وأنو نسي ما ذاكره 
كلو ناتج عن القلق أي دبجرد إطالع الطالب على ورقة األسئلة هبد نفسو قد نسي كل شيء حىت أتفو 
 األسئلة أو ؾبموع األسئلة البسيطة ال يستطيع اإلجابة عليها، ىنا يكوف الطالب ضحية قلقو الزائد.

  (106، صفحة 1991 )موسى ابراىيم حريزي،

العصبية الشديدة أثناء اإلجابة في المتحان:  و لالمتحان بالضغط النفسي الشعور1-3-10-4-6
 (100، صفحة 2000)ؿبمد حامد زىراف، 

سيشعر الطالب اؼبمتحن بنوع من الضغط النفسي طوؿ العاـ من جراء االمتحاف، ىذا الضغط يؤدي إُف 
عصبية شديدة أثناء اإلجابة على أسئلة االمتحاف وعدـ الًتكيز فيها، وىذا يؤدي بو كذلك إُف نقص 

لية كاالنتباه إمكانية اؼبعاعبة اؼبعرفية للموضوعات، ومن خالؿ الضغط النفسي تضطرب عملياتو العق
 والًتكيز والتفكَت. 

من خالؿ ىذه اؼبظاىر اليت يًتكها قلق االمتحاف يف الطالب واليت ال بد عليو أف يضع حدا ؽبا على    
قدر اإلمكاف وىذا حبشد القوى النفسية والذىنية للًتكيز على اػبطر الذي ىو االمتحاف من أجل التحضَت 

ر ولكن كل شيء يف الطبيعة، إذا لو ومواجهتو بفعالية وربقيق النتيجة اؼبرغوبة بأقل قدر فبكن من اػبسائ
زاد عن حده انقلب إُف ضده، فإف اػبوؼ أو القلق يبكن أف يتحوؿ إُف كارثة إذا ما كاف الطالب جاىال 

 يكفيو عمل القلق مواجهتو و إبقائو صمن السيطرة. 

 النظريات المفسرة للقلق:  1-2-11

 ية ومن بُت ىاتو النظريات نذكر: ىناؾ عدة نظريات فسرت القلق كونو من االضطرابات النفس   
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يقوؿ فرويد أف األنا ىو اؼبوطن اغبقيقي للقلق فحينما يشعر األنا بتهديد من جهات ثالث فيبدأ بتعلم 
اؽبرب كرد فعل منعكس، ويفعل ذلك حبسب شحنتو النفسية من إدراؾ الشيء الذي يهدده أو العملية 

حنتو النفسية يف صورة لقلق ويبدأ رد الفعل الفطري ىذا اؼبخفية اليت ذبري يف اللهو ويفعل ذلك حبسب ش
فيما بعد ووبل ؿبلو شحنات نفسية وقائية )حيلة اؼبخاوؼ اؼبرضية( وىنا يبيز فرويد بُت القلق اؼبوضوعي 
والقلق العصيب، فاألوؿ ىو اػبوؼ الطبيعي الذي وبدث كرد فعل بتوقع خطر حقيقي خارجي أما الثاين 

، صفحة 1982)سقموند فرويد،ترصبة ؿبمد عثماين ذباين ،  زي داخلي.فهو خوؼ من خطر غري
92،91)  

 أما المدرسة المعرفية فنذكر منها رأي كل من:

( الذي يقوؿ أف القلق حالة انفعالية متوترة تتسم بالعصبية و االرتعاد وىو متصل يبتد عرب BECKبيك)
أحد طرفيو من التوتر اػبفيف حىت الرعب عند الطرؼ األخَت، ويفسر سبب حدوثو كاضطراب انفعاِف يف 

 ضوء االعتقادات السلبية اليت يكنها اؼبريض عن نفسو و العاَف واؼبستقبل. 

فَتى أف القلق حالة مؤؼبة تنجم عن اؼبعاناة من عدـ استحساف يف  1966سوليفاف  أما ىاري   
العالقات البيئية الشخصية للفرد وىذه العالقات ىي أساس بناء الشخصية و القلق يرتبط وىو بنائي 

ؼبنتج أو وىدمي فقليل من القلق يبد الفرد باغبيوية لكن القلق التاـ يؤدي إُف فقد اغبيوية وفقداف األداء ا
 (144)سالمة وآخروف، صفحة  االنسحاب من اؼبوقف كلية.

 أما المدرسة اإلنسانية: 

وىي االذباه الثالث الرئيسي يف علم النفس تؤكد على خصوصية اإلنساف بُت الكائنات اغبية ولذا تركز 
دراستها على اؼبوضوعات اليت ترتبط هبذه اػبصوصية مثل اإلدارة واغبرية و اؼبسؤولية واالبتكار و القيم وتراه 

إنساف أف يسعى لتحقيق ىذا الوجود  متميز عن الكائنات األخرى وكفرد ىبتلف عن بقية األفراد وعلى كل
ألف ىذا اؽبدؼ النهائي الذي هبب أف يواجو ويبكن أف يثر قلقو وعلى ذلك فإف عوامل القلق ومثَتاتو 

)صربة ترتبط باغباضر واؼبستقبل بعكس التحليل النفسي و السلوكي اليت تعزو أسباب القلق إُف اؼباضي. 
 (95، صفحة 2004علي،اشرؼ عبد الغٍت شريت، ؿبمد 
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 إستراتجية عالج القلق عن طريق اللعب و الممارسة الرياضية:1-2-12

يشَت كل من "شيلر"و"سبنسر" إُف أف اللعب مهمتو األصلية ىي التخلص منت الطاقة الزائدة حيث       
تقليل الطاقة، ألف طاقة اإلنساف وبتاج كل فرد إُف فبارسة ؾبموعة من أنشطة اللعب حىت يستطيع 

تستجمع عن طريق ضروب من التفاعالت االجتماعية والوظائفي اؼبهنية، وىي يف تصاعد مستمر، حىت 
إذا ذبمعت يف داخلو وتعقدت أحس بنوع من الضيق و اغبرج يف صدره ويعرب عن ذلك بالشعور بالقلق 

عب يف ىاتو اغبالة يعترب دبثابة اؼبسرب الذي زبرج منو غَت اؼبفهـو وأصبح يف حاجة إُف تفريغ ما بداخلو والل
ىذه الطاقة، واللعب شكل من أشكاؿ اؼبشاركة االجتماعية، ويبكن استخدامو يف كسب روح الصداقة مع 
اآلخرين، باعتبار أف اإلنساف ال يبكنو العيش دبفرده منزويا ؾبًتا مشاكلو ولكنو يسعى دائما أف يكوف لو 

حو وأحزانو، والشك أف الصداقة اغبقيقية تعترب متنفسا حقيقيا عن القلق النفسي، ألف صديق يشاركو أفرا
 من فوائدىا: 

 اؼبساندة والتشجيع ودعم الثقة بالنفس والتقومي اإلهبايب للذات.  -
 التحقق من صحة األفكار واآلراء الشخصية بعد هتيئة الظروؼ اؼبسَتة لإلفصاح عنها. -
)ؿبسن علي الدلفي، النفع اؼبباشر بتسخَت الوقت و اؼبوارد الشخصية ػبدمة الصديق وتلبية حاجاتو.  -

 (38، صفحة 2001

فقد أوضح كل من مييلر وليالند وظبيث أف للعب دور ىاـ يف التقليل من اؼبشكالت االنفعالية كالقلق 
كل من باروش وأندريوال إُف دور األلعاب يف ربقيق التوافق االنفعاِف لدى اؼبراىقُت والتوتر.. يف حُت أشار  

 على أف يتعامل مع األدوات و األلعاب على اؼبستوى الالشعوري لَتتاح من التوتر والقلق اؼبصاحب. 

 الشعور لذلك فاللعب واؼبشاركة االجتماعية والوجدانية تدفع باؼبراىقُت الذين يعانوف من القلق إُف  
 بالرضا،واإلشباع، وطمأنينة النفس، وربقيق الذات، والشعور بالبهجة، و االستمتاع. 
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 خالصة

تطرقنا يف ىذا الفصل إُف تعريف القلق لغة و اصطالحا و بعض التعريفات اليت وضعها باحثوف و توصلنا 
يتملك اإلنساف و ىو عبارة يف األخَت إُف تعريف إجرائي و ىو أف القلق حالة من اػبوؼ الغامض الذي 

عن أَف داخلي أو أصبح داخلي بسبب الشعور بالضيق و األَف و االنزعاج أو يعترب توتر شامل و مستمر 
نتيجة توقع اػبطر الذي قد وبدث وبعد ىذا تطرقنا إُف بعض الفروؽ بُت القلق و اػبوؼ و كذلك تطرقنا 

ي حالة انفعالية ذاتية اؼبوقف تزوؿ بزواؿ اؼبصدر إما إُف حالة القلق و ظبة القلق حيث إف حالة القلق ى
السمة ىي استعداد السلوكي مكتب و يف بعض األحياف يستمد من خربات الطفولة إما أنواع القلق حيث 
ينقسم إُف نوعُت قلق عادي موضوعي و قلق عصايب و توجد عدة مصادر للقلق و أسباب عديدة كما إف 

 لو عدة أعراض نفسية و جسمية

كما تعرضنا إُف قلق اؼبستقبل و أسبابو وكذلك تطرقنا إُف قلق االمتحاف الذي ىبص دراستنا حيث ىو 
نوع من القلق اؼبرتبط دبوقف االمتحاف حيث إف ىذه اؼبواقف اؼبصاحبة لالمتحاف تثَت يف اؼبمتحن الشعور 

نوعُت ىو األخر نوع ميسر  بالتوتر و االنزعاج و االضطراب و االنفعالية أثناء أداء االمتحاف حيث لو
ونوع ثاين معسر حيث يعود األوؿ باألثر االهبايب على الطالب بينما الثاين يعود باألثر السليب على الطالب 

و تطرقنا كذلك إُف أسبابو و مظاىره و إُف بعض النظريات اؼبفسرة للقلق و تناولنا أيضا إسًتاذبية عالج 
 ياضية القلق عن طريق اللعب و اؼبمارسة الر 
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 تمهيد:

يبر الفرد منذ والدتو وحىت ينتهي بو األجل دبراحل ـبتلفة من النمو تتفاعل خالؽبا استعداداتو البيولوجية مع 
اغبالة الدائمة  من التطور يصبح الشخص اجتماعيا مدركا ، معطيات ؿبيطو االجتماعي،وبفضل ىذه 

 وفاعال ،فعملية النمو تعد من أىم عناصر استمرارية اغبياة واغبفاظ على العنصر البشري .

واؼبراىقة ىي حلقة من حلقات سلسلة االرتقاء اإلنساين اليت سبثل فًتة ميالد حقيقية ؼبا ؽبا من 
وتَتة سريعة تؤدي إُف حدوث ربوالت فيزيولوجية عميقة تنعكس بدورىا خصوصيات ، ففيها ينفرد النمو ب

على النواحي اؼبختلفة للشخصية ،كاضطراب العالقات االجتماعية بُت اؼبراىقُت واآلباء من جهة 
واؼبراىقُت الراشدين عامة من جهة أخرى، وعدـ االستقرار االنفعاِف والتقلب اؼبزاجي،وتعدد الطموحات 

لتحرر من  الوصايا األسرية ،فهي مرحلة انتقالية من عاَف الطفولة إُف بداية سن الرشد والتدرج والرغبة يف ا
 كبو اكتساب اؽبوية

 : تعريف المراىقة 1-3-1

 ىي من الفعل راىق و راىق الغالـ أي قارب اغبلم أي بلغ حد الرجاؿ فهو مراىق .:  لغة 1-3-1-1
 (256، صفحة 1995أفراـ السبتاين،  )فؤاد

تعٍت االقًتاب و الدنو من اغبلم ،و اؼبراىقة هبذا اؼبعٌت :الفىت الذي يدنو من اغبلم و معٌت اؼبراىقة -
االقًتاب من النضج البدين ،اعبسمي ،العقلي،االنفعاِف و االجتماعي ،و اؼبراىقة تقع بُت هناية الطفولة و 

، صفحة 2002)علي فاتح اؽبنداوي،  فاؼبراىق َف يعد طفال و ليس راشد.بداية الرشد بذلك 
289،288)  

 صطالحا:ا 1-3-1-2

سنة وىذه التهديدات غَت دقيقة ألف ظهور 20اُف 12تعرؼ اؼبراىقة على أهنا اؼبرحلة ما بُت -     
                       اؼبراىقة و مدهتا ىبتلفاف حسب اعبنس و الظروؼ البيئية و العوامل االقتصادية و االجتماعية 
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)نادية  سنة.21اُف 11نة أي ما بُت س 21سنة بعامُت و قد تتأخر إُف 13إف اؼبراىقة قد تسبق سن - 
(236،235، صفحة 2000شرادي،   

تعرؼ اؼبراىقة على أهنا فًتة اغبياة الواقعية بُت البلوغ و النضج و تتميز بتغَتات جسمية و نفسية -
)عبد  حبيث يصبح ىناؾ اىتماـ باؼبظهر و الدين.ملحوظة كاغبساسية الزائدة و الوقوؼ على القيم اجملردة 

(36، صفحة 1992الرضبن العيسوي،   

اؼبراىقة ىي مرحلة يبكن ربديدىا ببدء نضج الوظائف اعبنسية و تنتهي بسن الرشد و إشراؼ القوى -
(15، صفحة 2000)خليل ـبائيل معوض،  العقلية اؼبختلفة على سباـ النضج.  

 سنة(:21-18المراىقة المتأخرة ) 1-3-1-3

و مكوناتو   يسعى اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة إُف توحيد جهوده من أجل إقامة وحدة متآلفة من ؾبموعة أجزاءه
   كما يتميز اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة بالقوة و الشعور باالستقالؿ.

العلماء إُف أف ىذه اؼبرحلة تعترب مرحلة تفاعل و توحيد أجزاء الشخصية و تنسيق فيما بينها حيث يشَت 
، صفحة 2000)رمضاف ؿبمد القذايف،  ،بعد أف أصبحت األىداؼ واضحة و القرارات مستقلة .

357)  

الذكاء إُف قممو و يبدأ االستعداد للحصوؿ على عمل يف هناية ىذه اؼبرحلة يتم النضج اعبسمي و يصل 
 دائم و تكوين أسرة.

و يف ىذه اؼبرحلة يعود الكثَت من اؼبراىقُت لطلب النصيحة و اإلرشاد و ىذا التصرؼ يكوف مفاجئ 
لألىل.اذ يعتقد الكثَت منهم أف النزاع و الصراع أمر ؿبتم قد ال ينتهي أبدا و تبقى قيم و تربية األىل 

)عبد اغبميد  حة و ظاىرة يف ىذه الشخصيات اعبديدة إذا أحسن األىل التصرؼ يف ىذه اؼبرحلة.واض
(245، صفحة 2001الشاذِف،   
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 النمو االنفعالي في المراىقة : 1-3-2

 النمو االنفعالي:1-3-2-1

فًتة متزايدة عبميع الطاقات اليت يبلكها الفرد دبا فيها النفسية و االنفعالية و سبتاز انفعاالتو يف ىذه اؼبرحلة 
    بالعنف و التهور وال يستطيع التحكم فيها ويسعى اؼبراىق لالستقالؿ االنفعاِف. 

حلة الطفولة و لكنها زبتلف من إف األمباط االنفعالية يف مرحلة اؼبراىق ىي نفس األمباط االنفعالية يف مر 
(297، صفحة 2002)علي فاتح اؽبنداوي،  حيث الدرجة و النوع.  

ترتبط االنفعاالت بتغَتات عضوية داخلية يصاحبها مشاعر وجدانية وتغَتات فسيولوجية  و كيميائية داخل 
االنفعاالت فيهمل الكثَت منها .اعبسم ويؤثر العاَف اػبارجي يف ىذه   

 مظاىر النمو االنفعالي:1-3-2-1-1

 تذبذب يف اؼبشاعر وسلوكيات و التوجيهات .- 

 االندفاعية وركوب اػبطر.  -

 سرعة الغضب واالنفعاؿ وعدـ ضبط العواطف وبذاءة اللساف . -

 تعجل اؼبراىقة وذلك بفعل األمور مثل :- 

 تضخم الصوت . -
 الشارب واللحية . -
 لبس األحذية ذات الكعب العاِف . -
 اؼببالغة يف الزينة . -
 الرغبة يف تأكيد الذات وذلك بعدة أمور مثل : -
 لبس مالبس متميزة . -
 التصنع يف الكالـ و اؼبشي. -
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 إقحاـ النفس يف مناقشات فوؽ مستوى اؼبراىق . -
 التدخُت إلثبات الرجولة و االستقاللية . -
 : مقاومة السلطة 
 . التمرد على األسرة -
 التمرد على اؼبدرسة . -
 اؼبيل للنفذ. -

 :العوامل التي تؤثر في االنفعاالت 1-3-2-1-2
 التغَتات اعبسمية اليت تطرأ على اؼبراىق . -
 مبو القدرات العقلية و تأثَتىا على تغَتات اؼبراىق واستجاباتو . -
 التوتر واغبرج الذي يصيب اؼبرىق عند اختالطو وتعاملو مع اعبنس اآلخر . -
 العالقات األسرية القائمة بُت األبوين واإلخوة و األقارب واإلخوة فيما بينهما .نوع  -
اؼبظهر االنفعاِف الديٍت يف ىذه اؼبرحلة يبدو واضحا إذ تنتاب اؼبراىق الشك والصراع الديٍت فهو يبيل  -

و اػبطيئة نتيجة ما  ؼبناقشة وربليل و فهم األمور والقيم منطقيا وما يزيد من انفعاالت اؼبراىق شعوره باإلمث
  (303، صفحة 2002)علي فاتح اؽبنداوي،  يرتكبو من أخطاء تتعارض مع القيم الدينية .

تعترب فًتة اؼبراىقة حرجة وصعبة ؼبا فيها من تغَتات آثار على شخصية  بعض مشكالت المراىقة :1-3-3
 من تصرفات غَت واضحة فبا يؤدي إُف حدوث مشاكل متعددة نذكر منها :اؼبراىق واجملتمع ينتج عنها 

 :المشاكل النفسية  1-3-3-1
  :الصراع الداخلي 1-3-3-1-1

و بُت طموحاتو  كاالستقالؿ عن األسرة و بُت االعتماد عليها وبُت ـبلفات الطفولة و متطلبات الشباب
 الزائدة والتقصَت الواضح يف التزاماتو.

 :االغتراب والتمرد 1-3-3-1-2
يتجو اؼبراىق يف البداية إُف والديو ليتخذ منها مبوذجا يبكن االستفادة منو يف تكوين ىويتو ،غَت أنو يبدأ يف 

 رفض الصورة اليت رظبها لوالديو فبا هبعلو يتجو كبو اعبماعات اػبارجية فبا يؤدي إُف التمرد اغباد.
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 السلوك المزعج: 1-3-3-1-3
يف ىذه اؼبرحلة باألنانية و حب الذات يف ربقيق مصاغبو اػباصة ،و ال يباِف دبشاعر يتصف اؼبراىق 

 اآلخرين و بالتاِف قد تصدر منو بعض التصرفات مثل السب ،الشتم ،عدـ االستئذاف...اٍف
 المشاكل االجتماعية:1-3-3-2
 تغير تركيب األسرة و أدوارىا :1-3-3-2-1

وذلك خبروج الوالدين ووقوع فراغ  اليت كاف يقـو هبا أفراد األسرة حيث وبـر اؼبراىق من مالحظة أدوار
أسري َف يكن من قبل وكذلك حرماف اؼبراىق من مساعدة األسرة ،وتغيَت األدوار االجتماعية و اؼبهنية ويف 

، 2000)رمضاف ؿبمد القذايف،  مقدمتها اقتحاـ اؼبرأة لعاَف الشغل وقضاء أوقات كبَتة خارج اؼبنزؿ .
 (373صفحة 

كثَتا ما يستاء اؼبراىقُت من تدخل الكبار فيما يعتربونو شؤوف خاصة هبم وينظروف إُف ىذا التدخل وكأنو 
)ؿبمد عبد  سلطة عليهم وسلب غبريتهم ،بل وكأف السيف مسلط على رؤوسهم يتهددىم كل حُت.

 (236، صفحة 2000الرحيم عدس، 
 نحراف:اال1-3-3-2-2

نتيجة للحالة النفسية اليت يعيشها اؼبراىق يف ىذه الفًتة واليت يعترب فيها نفسو أنو ناضج وعاقل ونتيجة 
                                        للعوامل اؼبؤثرة عليو يلجا إُف االكبراؼ والضرر بالنفس واجملتمع.

يقدـ بعض اؼبراىقُت على اؼبخدرات من أجل رباشي الصراعات الداخلية و مصادر الشعور بالقلق و 
االضطرابات و األَف على أمل أف يعمل اؼبخدر على ضبايتهم من مشاكل النمو و التخفيف من حدة 

  (383، صفحة 2000يف، )رمضاف ؿبمد القذا الشعور باػبوؼ و اليأس و الوحدة .
أي عيب أو شذوذ يف النمو اعبسماين للمراىق يعترب حبق ذبربة قاسية لو ،فبعض العيوب اعبسمية كحب 
الشباب أو االعوجاج يف اعبسم أو عدـ مباء العضالت يقلق اؼبراىق و يشعره بنقص كيب عندما يقارف مع 

)خليل ـبائيل  يزيد مشكلتو تعقيدا أو حالتو النفسية قلقا.زمالئو فبا يؤدي إُف السخرية و االستهزاء الذي 
 (333، صفحة 2000معوض، 

 المشاكل الدراسية:1-3-3-3
 إف إطالة فًتة الدراسة تؤدي إُف إطالة فًتة اعتماد اؼبراىق على والديو بشكل كامل .
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بعض اؼبشاكل االجتماعية و يف مقدمتها الفاصل الكبَت بُت فًتيت إف إطالة فًتة الدراسة تؤدي إُف خلق 
 البلوغ اعبسمي اؼببكر و البلوغ االقتصادي اؼبتأخر فبا يؤدي إُف تأخر الفرد يف االلتحاؽ بعاَف الشغل.

 (383، صفحة 2000)رمضاف ؿبمد القذايف، 
 الثانوي :المراىقة في الطور  1-3-4

من مراحل الدراسة يبدأ اؼبراىق ينتقل للحياة و اللجوء إُف االستقرار و التوافق مع اآلخرين يف ىذه اؼبرحلة 
 و لكن اىتمامو جبماعة الرفاؽ يكوف أقل فبا كاف عليو يف الطفولة و تتسم عالقاتو بالسطحية .

 :مميزات المراىق في الطور الثانوي1-3-4-1
 و تفحصها و ربليلها .االىتماـ بالذات -
 االضطرابات االنفعالية اغبادة و التناقض االنفعاِف .-
 البعد عن األسرة و قضاء أوقات الفراغ خارج اؼبنزؿ .-
 العصياف و التمرد على األعراؼ و التقاليد و اؼبعتقدات اػباصة باجملتمع .-
 ضغوط الدوافع اعبنسية . -
 تعاد عنهم .عدـ إتباع نصح الكبار و ؿباولة االب -
 (426،424، صفحة 2001)فوزي ؿبمد جبل،  النضج اعبنسي . -
 مشاكل المراىق في الطور الثانوي :1-3-4-2
 المشاكل األسرية :1-3-4-2-1
 نقد الوالدين للمراىق-
 معاملة اؼبراىق كالطفل.-
 استعماؿ القسوة ضد اؼبراىق.-
 تدخل الوالدين يف األمور الشخصية للمراىق.-
 المشاكل المدرسية: 1-3-4-2-2
 عدـ احًتاـ األساتذة والعناد معهم.-
                                                                   السلوؾ العدواين يف التهريج داخل القسم.-
 عدـ االنتظاـ يف الدراسة.-
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 اء الشرح.مقاطعة األستاذ أثن-

 اػبوؼ من االمتحاف.-

 المشاكل النفسية:3 -1-3-4-2

 الشعور بالقلق واػبجل واغبساسية ذباه اآلخرين.-

 البحث عن الذات واؽبوية.-

 اؼبعاناة من اإلحباط والصراعات اؼبتكررة.-

 المشاكل االجتماعية: 1-3-4-2-4

 قلة عدد األصدقاء.-

 التمرد على معايَت اجملتمع.-

 حاجات اؼبراىق اؼبنافية لقيم اجملتمع.اختالؼ -

 المشاكل الصحية:1-3-4-2-5

 اإلصابة باألمراض اؼبزمنة.-

 اإلصابة بالصداع.-

 اإلصابة بأَف اؼبعدة.-

-.  (13، صفحة 2006)بلهادي شامة وآخروف،  قلة النـو
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 متطلبات المراىقة في الطور الثانوي:1-3-5

تعترب مرحلة اؼبراىقة مرحلة حرجة وقصَتة لدى اؼبراىقُت دبا فيها من تغَتات اليت تطرأ على اؼبراىق خاصة 
يف الطور الثانوي لذا هبب على كل أسرة أف تعتٍت بو وترعاه وتتعامل مع ىذه اؼبرحلة جبد ولعل من  

 متطلبات ىذه اؼبرحلة:

 اغباجة إُف االحًتاـ.-

 ات.اغباجة إُف إثبات الذ-

 اغباجة إُف اغبب واغبناف.-

 اغباجة إُف اؼبكانة االجتماعية.

 اغباجة إُف التوجيو االهبايب.-

 متطلبات المراىقة من الناحية البدنية: 1-3-6

زبتلف أىداؼ النشاط البدين الرياضي حسب إسًتاتيجية كل الدوؿ يف ؾباؿ التعليم لكن ىناؾ عناصر 
 موعة من النقاط.مشًتكة سنتطرؽ إليها وكبصرىا يف ؾب

 حيث يعطي الدكتور ؿبسن ؿبمد األىداؼ يف النقاط التالية:

 العمل على الوقاية الصحية للتالميذ وتنمية القواـ السليم.-

 تنمية الصفات البدنية وفق خصائص التالميذ ومستوياهتم وأولوياهتم.-

 تعليم وتنمية اؼبهارات اغبركية لألنشطة الرياضية اؼبمارسة.-

 التدريب على تطبيق اؼبهارات الفنية واػبططية بالدرس وخارجو.-

 رعاية النمو النفسي لتالميذ اؼبرحلة يف ضوء السمات النفسية ؽبم.-

 تنمية اعبوانب االجتماعية واػبلقية )الروح الرياضية ،القيادية،التعاوف،االحًتاـ(-
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 )صحية،تنظيمية وتشريحالعمل على نشر الثقافة الرياضية اؼبرتبطة هبا -

 (14، صفحة 2006)بلهادي شامة وآخروف،  االىتماـ باعبانب الًتووبي من خالؿ األنشطة اؼبمارسة.-

 خالصة  

بعد أف تطرقنا ألىم اػبصائص العمرية ؼبرحلة اؼبراىقة فال يسعنا القوؿ بأف نعترب تلك التغَتات الطارئة على 
صبيع نواحي اؼبراىق اعبسمية العقلية والنفسية واالنفعالية وغَتىا للعامل األساسي لظهور القلق والضغط 

ية ىو هتيئة اعبو اؼبالئم حىت يتمكن ىذا األخَت النفسي عند اؼبراىق،وإف واجب أستاذ الًتبية البدنية والرياض
من تفريغ مكنوناتو االنفعالية والتعبَت عن مشاعرىم كما أننا نلح على آف يكوف ؿبتوى درس الًتبية البدنية 
والرياضية يسوده اؼبرح وكذا اؼبشاركة  الفعالة للمراىق من خالؿ اغبصة فبا يساعد كثَتا يف تنمية اعبوانب 

 الشخصية 
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 تمهيد:

اليت تساعد اؼبتعلم على النجاح لقد اىتم علماء الًتبية منذ مطلع القرف باألساليب واالذباىات والعادات 
يف الدراسة وقد ظهرت ألجل ىذه مئات الكتابات اليت تتضمن توصيات ىامة بكيفية الدراسة السليمة 

باإلضافة إُف التحوالت اعبذرية اليت تلمس الوجود األساسي برمتو فالًتبية ضرورة اجتماعية وبتاجها الفرد 
اعل معو باإلضافة إُف ذلك األخذ منو وإعطائو اؼبعارؼ لكي يكوف يف اجملتمع الذي يعيش فيو ويتف

واؼبعلومات اليت تساعد على بنائو والنهوض باغبياة فيو وىذا يف كافة اؼبيادين ومن بُت ذلك ميداف الًتبية 
البدنية والرياضية والذي ادمج ؿبورىا كمادة رئيسية ضمن اؼبنهاج العاـ للمنظومة الًتبوية باعتبارىا ذات 

ية فهي تعطي التالميذ نفس جديد وروح عالية يبكادمباشر وغَت مباشر على الدروس األ أثَتاكرب ت
الستقباؿ اغبصص األخرى ، وبالرغم من اعتبار الًتبية البدنية والرياضية كميداف تربوي حديث ترتبت عنو 

مرتبطة بالرياضة عدة مفاىيم خاطئة فمنهم من يرى على أساس أهنا وسيلة لعب وترفيو ومنهم من يراىا 
 معينة نتيجة للفهم السطحي حملتواه وما تتضمنو.

ودبا أف موضوع دراستنا مرتبط بالًتبية البدنية والرياضية فإننا سنحاوؿ إعطاء مفهـو ؽبا مع إعطاء 
 خصائصها وأغراضها وأنبيتها.

مفهوم التربية: 1-4-1  

ين يف كائن إنساين آخر، ويف الغالب راشد يف صغَت الًتبية صبلة من االنفعاؿ واآلثار اليت وبدثها كائن إنسا
، واليت تتجو كبو غاية قوامها أف تكوف لدى الكائن الصغَت استعدادات منوعة تقابل الغايات اليت يعد ؽبا 

 حُت يبلغ النضج.

 أما ليتري Littréفيعرف التربية بأنها:

لعادات الفكرية أو اليدوية اليت تكسب ىي العمل الذي نقـو بو لتنشئة طفل أو شاب . وأنو ؾبموعة من ا
(27)لوينا لوبَت،ترصبة عبد اهلل عبد الداعي، صفحة  ، وؾبموعة من الصفات اػبلقية اليت تنمو(  
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 مفهوم التربية البدنية والرياضية:2 -1-4

تسعى إُف ربسُت األداء اإلنساين العاـ، من خالؿ الًتبية البدنية والرياضية ىي:)نظاـ تربوي لو أىدافو اليت 
)أمُت أنور انور اػبوِف و  األنشطة البدنية اؼبختارة كوسط تربوي ، يتميز خبصائص تعلميو وتربوية ىامة(.

(17د.إدريس، صفحة   

: west and butcher  ويعرفها ويست وبوتشر  

الًتبوية اليت هتدؼ إُف ربسُت األداء اإلنساين من خالؿ وسيط وىي األنشطة البدنية اؼبختارة عملية ال)أهنا 
 لتحقيق ذلك(.

 :Charles أما تشارلز   

)جزء من الًتبية العامة ،ميداف ذبرييب ىدفو تكوين اؼبواطن من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و 
)د،أمُت أنور اػبوِف، صفحة  نشاط البدين بغرض ربقيق اؼبهاـ(من الاالجتماعية ،و ذلك عن طريق األلواف 

29)   

 )أفضل اؼبهارات اغبركية و العقلية و االجتماعية و اللياقة من خالؿ النشاط البدين )العملية اليت تكسب الفرد خالؽبا
 (27،26)د،أمُت أنور اػبوِف،د،صباؿ الدين الشافعي، صفحة 

:أىداف التربية البدنية و الرياضية في المرحلة الثانوية 1-4-3  

الًتبية البدنية و الرياضية عبارة عن عملية واسعة الشموؿ ،متعددة اعبوانب ألهنا تشمل حياة اإلنساف 
اؼبادية و اؼبعنوية فهي مقسمة إُف ثالثة أقساـ :_تربية بدنية ،تربية خلقية ،و تربية حركية و فصل إحداىن 

دنية و الرياضية كمادة دراسية خطأ ألف كل قسم مكمل لألخر و بذلك نستطيع القوؿ بأف الًتبية الب
ليست شيئا مضافا  إُف الربنامج اؼبدرسي بل تعترب ىامة جدا حبيث توجو التلميذ توجيها صحيحا يكتسب 

من خالؿ اؼبهارات الالزمة و يشارؾ يف النشاطات اليت تفيده صحيا ،بدنيا وعقليا فمن الناحية الصحية 
تلف وظائف اعبسم و اؼبتمثلة يف سالمة اعبهاز الدوري فهي تساىم يف التكوين الصحيح و السليم ؼبخ
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والتنفسي و العصيب و العضلي ،و سالمة العظاـ أيضا أما من ناحية التطور اغبركي فهي تساعد اؼبراىق 
 (21، صفحة 2009)وقاؼ ضبزة وآخروف،  على الشعور جبسمو و ربسُت قدراتو السيكولوجية .

أما من الناحية االجتماعية فالًتبية البدنية و الرياضية تسعى إُف تنمية الروح االجتماعية للتلميذ و اؼبتمثلة -
يف حسن التعامل مع اآلخرين و معرفة اغبقوؽ و الواجبات اليت يلتـز هبا الفرد إزاء ؾبتمعو و تقبل القوانُت 

ؼ يف ثالث ؾباالت أساسية ىي :و اإلحساس باؼبسؤولية و نستطيع صياغة ىذه األىدا  

:أىداف المجال الحسي الحركي1-4-3-1  

يف ىذا اجملاؿ هتدؼ الًتبية البدنية و الرياضية إُف تطوير اؼبهارات و القدرة البدنية يف التعليم الثانوي و 
 هبب مساعدة التلميذ على اكتساب و ربسُت القدرات التالية : 

تدرهبيا حركات متزايدة الصعوبة كفنيات الوثب العاِف مثال: إدراؾ التلميذ عبسمو جيدا و تعلمو-  

و متالئمة مع احمليط يف كل الوضعيات الطبيعية كاؼبشي و اعبري و من يكتسب سلوكات حركية منسقة -
 خالؿ الوضعيات األكثر تعقيدا كاجتياز اغبواجز و مالمسة األجهزة الًتبوية.

الوضعيات التكتيكية البسيطة اؼبربؾبة يف اؼبؤسسة.التحكم يف الفنيات اغبركية القاعدية و -  

اكتساب القدرات البدنية كالسرعة ،القوة ،اؼبداومة ،اؼبرونة ،اؼبقاومة،...اٍف-  

تعليمو كيفية توزيع جهده و تناوب الفًتات الراحة و العمل .-  

تعليمو كيفية االسًتجاع و الراحة بطرؽ سليمة.-  

العاطفي:أىداف المجال االجتماعي 1-4-3-2  

تتميز مادة الًتبية البدنية والرياضية عن باقي اؼبواد األخرى بالعالقات الدينامكية اؼببنية على اؼبساعدة 
 والتعاوف واؼبنافسة وؽبذا األساس هبب إعطاء التلميذ الفرصة الزباذ اؼبواقف والتحكم يف القدرات التالية :

ة والقدرة على بذؿ اعبهد قد تعوده على التدريب حب الناشط البدين الرياضي وامتالؾ الرغب -     
 باستمرار.
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 _ دؾبو يف الفوج عن طريق مشاركتو يف النشاط البدين والتقمص التدرهبي ؼبختلف األدوار.

روح لهتذيبو خلقيا بتقبل القوانُت واحًتامها وتطبيقو للقوانُت داخل الفوج وذباه الزميل )التحلي با -
 الرياضية(.

فبارستو النشاط وتقبلو اؽبزيبة  بالفرح واالرتياح أثناء ةانفعاالتو بطريقة اهبابيتعبَته عن  -  

:أىداف المجال المعرفي1-4-3-3  

األنشطة البدنية تساعد التلميذ على ربسُت القدرات اإلدراكية والتفكَت التكتيكي خاصة أثناء األلعاب 
ستجابة والتصور الذىٍت ؼبوافق اللعب كم يبكن اعبماعية واؼبسائل اليت تطرحها من تركيز ويقظة وسرعة اال

 اؼبراىق من أف يكتسب اؼبعارؼ التالية :

 _ كيفية فبارسة وتطبيق قوانُت اللعب       

 _ التعرؼ على تاريخ األنشطة البدنية والرياضية .

)وقاؼ ضبزة وآخروف،  _ فهم معٌت الًتبية وتأثَتىا على اعبسم من الناحية التشروبية والفسيولوجية .
(23، صفحة 2009  

:أىمية التربية البدنية للمراىق 1-4-4  

إف الًتبية البدنية والرياضية ؽبا أنبية بالغة يف تكوين اؼبراىق وشخصيتو حيث ربقق لو فرصة اكتساب 
وذبعلو وبصل على القيم اليت قد ال يكسبها يف اػبربات واؼبهارات اغبركية ، اليت تزيده رغبة وثيقة يف اغبياة 

اؼبنزؿ ، تقـو األنشطة الرياضية بتنمية مواىب  اؼبراىق وقدراتو البدنية و العقلية وتطوير الطاقات البدنية و 
النفسية ، ويأيت بتكييف برنامج يوافق بُت الدروس وفبارسة النشاط البدين وعموما فممارسة حصة بدنية 

بوعيا كفيلة باحملافظة على اللياقة البدنية الكفاءات البدنية .رياضية واحدة أس  

وتعترب األنشطة الرياضية دبثابة ترويح عن النفس للمراىق ، حبيث هتيأ لو نوع من  التعويض النفسي و    
البدين وذبعلو يعرب عن مشاعره وأحاسيسو ، اليت تتصف باضطرابات و االندفاع وىذا عن طريق فبارسة 
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 ياضية متوازنة و منسجمة و مناسبة زبدـ وتنمي أجهزتو الوظيفية والعضوية و تقوي معنوياتو .حركات ر 
                                                         (225، صفحة 1977)ميخائيل ابراىيم أسعد، 

الرياضية بالتربية العامة :التربية البدنية و  عالقة 1-4-5   

إف تعبَت الًتبية البدنية و الرياضية اكتساب معٌت جديد بعد إضافة كلمة الًتبية إليو ، فكلمة بدين         
تشَت إُف البدف و ىي كثَتا ما تستخدـ يف اإلشارة إُف صفات بدنية ـبتلفة كالقوة البدنية  و النمو البدين 

ف مقابل العقل ، وعلى ذلك فحينما تضاؼ كلمة الًتبية إُف كلمة بدنية ، أو الصحي و ىي تشَت إُف البد
ربصل على تعبَت تربية بدنية ، و اؼبقصود هبا تلك العملية الًتبوية اليت عند فبارسة أوجو النشاط اليت تنمي 

لًتبية وتصوف جسم اإلنساف و تساعد على تقويتو وسالمتو فإف عملية الًتبية تتم يف نفس الوقت ، ىذه ا
ذبعل حياة اإلنساف أكثر رغدا أو العكس تكوف من اؽبداـ ويتوقف ذلك على نوع اػبربة اليت تصاحب 

)د.ؿبمود عوض  ىذه الًتبية ، وتتوقف قوة الًتبية البدنية و الرياضية على معاونة يف ربقيق أغراض الًتبية.
(11، صفحة 1992بسيوين،فيصل ياسُت الشاطي،    

ويشَت مورجاف أف الًتبية البدنية و الرياضية قيمة تربوية يف حد ذاهتا و يرى الدكتور أمُت أنور اػبوِف أف   
)د.أمُت أنور اػبوِف،  االستفادة من األنشطة البدنية أو اغبركية ىي كوسيلة ربقيق أىداؼ الًتبية .

(64، صفحة 1996  

ويتمثل رأينا يف أف العالقة اؼبوجودة بُت الًتبية البدنية و الرياضية و الًتبية ىي عالقة إرتباطية كوف اإلنساف  
كائن مشوِف و ىو يواجو حياتو على ىذا األساس ،فال يبكن عزؿ جسده عن روحو كما ال يبكن عزؿ بدنو 

ال يبكننا فصل الًتبية عن البدف ،الف الًتبية البدنية عن عقلو ألف العقل يؤثر على اعبسم و ؾبهوده ،وهبذا 
ال نقصد هبا تربية البدف فقط و إمبا ىي االستفادة من األنشطة البدنية و اغبركية كوسيلة لتحقيق أىداؼ 
 الًتبية حيث أف اإلنساف ينمو و يتطور و يتكيف مع اغبركة ،ىذه األخَتة تؤثر يف بناء الشخصية القوية .

التربية البدنية و الرياضية:درس 1-4-6  

تعريف درس التربية البدنية و الرياضية:1-4-6-1                                                        
يعرؼ درس الًتبية البدنية و الرياضية على أنو الوحدة الصغَتة يف الربنامج الدراسي يف اػبطة الشاملة ؼبنهاج 
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باؼبدرسة،و ىي تشمل كل أوجو األنشطة اليت يريد اؼبدرس أف يبارسها تالميذ ىذه  الًتبية البدنية و الرياضية
اؼبهارات اليت تتضمنها ىذه األنشطة باإلضافة إُف ما يصاحب ذلك من تعليم   ااؼبدرسة ،و أف يكتسبو 

(94، صفحة 1992لشاطي، )د.ؿبمود عوض بسيوين،فيصل ياسُت ا مباشر و تعليم غَت مباشر .  

ويعترب درس الًتبية البدنية و الرياضية أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية مثل علـو الطبيعة و الكيمياء و اللغة ،و 
لكنو ىبتلف عن ىذه اؼبواد بكونو يبد التالميذ ليس فقط دبهارات و خربات حركية و لكنو يبدىم أيضل 

اليت تعطي اعبوانب الصحية و النفسية و االجتماعية باإلضافة إُف بالكثَت من اؼبعارؼ و اؼبعلومات 
اؼبعلومات اليت تعطي اعبوانب العلمية بتكوين جسم اإلنساف و ذلك باستخداـ اعبوانب اغبركية مثل 
التمرينات و األلعاب اعبماعية و الفردية و تتسم ربت اإلشراؼ الًتبوي عن طريق مربيُت أعدوا ؽبذا 

(102، صفحة 1996)حسن معوض،حسن شلتوت،  الغرض .  

التالميذ باؼبدرسة أو اؼبؤسسة التعليمية على حب الدرس فبا يقدـ ؽبم من مهارات جديدة  وبذلك ينشأ
و ميوؽبم كبو فعاليات خاصة و اليت تعمل على ترسيخ قاعة الرياضة  متعمل على تنمية قدراهتم و اذباىاهت

اؼبدرسية كما يعترب درس الًتبية البدنية و الرياضية الوحدة الصغَتة يف الربنامج الدراسي  وىو أساس كل 
 هتم .منهاج للًتبية البدنية و الرياضية كما هبب أف تراعي فيها حاجات التالميذ باإلضافة إُف ميوؽبم و رغبا

  (15، صفحة 1990)ابراىيم حامد قنديل، 

أىمية درس التربية البدنية و الرياضية :1-4-6-2  

كانت الًتبية البدنية والرياضية تعد الركن األساسي لتطوير كافة قدرات التالميذ ، فقد وجب االىتماـ ؼبا  
دبادهتا وما ربتاج إليو من إمكانيات بشرية ومادية من مساحات وأجهزة وأدوات وبرامج ومناىج حديثة. 

(98، صفحة 1990)قاسم اؼبندالوي وآخروف،   

كانت الًتبية البدنية والرياضية قد عرفت بأهنا "عملية توجيو النمو والقواـ لإلنساف باستخداـ ؼبا   و
التمرينات البدنية والتدريبات الصعبة وبعض األساليب األخرى ،  واليت تشارؾ يف األوساط الًتبوية بتنمية 

ًتبية البدنية والرياضية كأحد أوجو كانت الؼبا  النواحي النفسية واالجتماعية واػبلقية فإف ذلك يعٍت أف درس 
اؼبمارسات ؼبا وبقق أيضا ىذه األىداؼ ، ولكن على مستوى اؼبدرسة فهو يضمن النمو الشامل واؼبشرؼ 
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للتالميذ لتحقيق احتياجاهتم البدنية طبقا ؼبراحلهم السنية ، فتعطي الفرصة للبالغُت منهم باالشًتاؾ يف 
، صفحة 1992)د.ؿبمود عوض بسيوين،فيصل ياسُت الشاطي،  أوجو النشاط داخل وخارج اؼبدرسة .

92)  

وهبذا يكوف درس الًتبية البدنية والرياضية قد حقق إُف حد معُت األىداؼ الًتبوية اليت رظبتها اؼبناىج 
 الًتبوية يف ؾباالت النمو البدين والصحي والنفسي واالجتماعي ... اٍف للتلميذ ويف كل اؼبستويات 

  تحضير درس التربية البدنية والرياضية :1-4-6-3

تعترب عملية التخطيط لدرس الًتبية البدنية والرياضية من العمليات الًتبوية اؽبامة للمعلم والتلميذ على حد 
سوى حيث ربمي التالميذ من أضرار االرذباؿ وتزويدىم دبهارات وخربات حركية وبكثَت من اؼبعارؼ 

رضو وتسهل عليو عملية اؼبراقبة واؼبعلومات وسبنح لألستاذ تصور عن تسيَت اغبصة عاـ عن تسيَت الدرس وع
اؼبستمرة لذلك هبب على مدرس الًتبية البدنية والرياضية أف يعطيها الوقت واعبهد الكافيُت والالزمُت حىت 

يتمكن من اكتساب تصور مسبق للمواقف التعليمية وعن ؾبموعة األدوات اؼبستخدمة لتنظيم عملييت 
 التعليم والتعلم 

بية البدنية والرياضية عن ربضَت درس باقي اؼبواد األكاديبية األخرى ويشًتط وال ىبتلف ربضَت درس الًت 
فيها أف يكوف اؼبدرس ذو كفاءة عالية ملما دبادتو وواجباتو اليت يلتـز هبا أثناء ربضَت الدرس واؼبتمثلة فيما 

 يلي :

زبصيص مدة زمنية كافية لتحضَت الدرس.-  

ىداؼ الًتبوية الدورية .أف تشتق أىداؼ الدرس اإلجرائية من األ-  

ربديد األىداؼ اؼبراد قياسها بدقة و بصورة مباشرة .-  

مراعاة احتياجات التالميذ و اىتماماهتم و قدراهتم.-  

وبضر سبارين بدنية و رياضية متنوعة تراعي الفروؽ الفردية .-  
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يضم ربضَت الوسيلة اؼبناسبة للدرس . -   

يراعي اؼببادئ العامة للتدريب .-  

ستعُت دبناىج أو دليل األستاذ أثناء الدرس.ي-  

يستعُت دبراجع علمية متخصصة .-  

يراعي الظروؼ اؼبناخية.-  

 -أف تكوف خطة الدرس مشوقة و متنوعة وثرية بالتمرينات و األلعاب شبو الرياضية .

)أضبد  و.توقع عدـ االستجابة من التالميذ لبعض األلعاب و التمرينات اؼبختارة و كيفية التغلب علي-
(71-70، الصفحات 2005بوسكرة،   

محتوى درس التربية البدنية و الرياضية :1-4-6-4  

  :المرحلة التسخينية1-4-6-4-1

التحضَتي ،اإلضباء الغرض منها ىو هتيئة التالميذ من  ءالتمهيدية، اعبز  ةو تسمى اؼبرحلة االبتدائية، اؼبرحل
 الناحية الوظيفية و التقنية لألداء و هتيئة ـبتلف أعضاء اعبسم للعمل و تنقسم إُف :

 اهتيئة اعبهازين التنفسي و الدوري للعمل و تسخينتحضير بدني عام للتالميذ: 1-4-6-4-1-1
 عاـ لألعضاء و مفاصل اعبسم 

الًتكيز على تسخُت اجملموعة العضلية اؼبقصودة ير بدني خاص للتالميذ:تحض 1-4-6-4-1-2
بالنشاط وفقا لألىداؼ اؼبسطرة ،ىدفو التمهيد للدخوؿ يف اؽبدؼ الرئيسي للحصة و إلخراج اؼبرحلة 

 التسخينية على أحسن وجو هبب مراعاة ما يلي :

و السرور و خالية من اػبطورة. أف تكوف التمرينات و األلعاب اؼبختلفة مشوقة و باعثة للبهجة-                          
أف تؤدي اغبركات التسخينية بدوف استخداـ األدوات مث استخداـ أدوات بسيطة تعمل على الرفع تدرهبيا -

ف/دقيقة 150لعمل األجهزة الوظيفية حىت تصل نبضات القلب اُف  
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أف تشمل حركات اؼبشي ، اعبري ،الوثب ،اغبجل...اٍف-  

دري أف تتناسب األلعاب و التمرينات مع اؽبدؼ العاـ للحصة.ت-  

يفضل أف يؤدى اإلضباء بصورة صباعية يف شكل ألعاب رياضية .-  

أف تتناسب األىداؼ اؼبسطرة مع مرحلة السن للتالميذ و تأخذ بعُت االعتبار الظروؼ اؼبناخية.-  

اإلدراكية و اغبركية و الصفات البدنية مثل أف تساعد األلعاب اؼبختارة على تنمية الكثَت من القدرات -
 القوة ، اؼبرونة و الصفات االجتماعية مثل التعاوف ،اإلدارة ،الصرب ،التحمل ...اٍف 

دقيقة20اُف15هبب أال تتجاوز مدة ىذه اؼبرحلة -  

المرحلة الرئيسية: 1-4-6-4-2  

الرياضية يف صبيع اؼبراحل التعليمية و من تعترب ىذه اؼبرحلة ىي الركن األساسي لدرس الًتبية البدنية و 
خالؿ ربكم و تقيم مدى ربقيق أىداؼ الدرس ،لذلك فهي تلقي الكثَت من االىتماـ و العناية من أستاذ 

الًتبية البدنية و الرياضية ،و ربقق غرضُت أساسُت )غرض تعلمي ،غرض تطبيقي(حيث أنو يتم تعليم 
، 2005)أضبد بوسكرة،  ددة و تطبيقها يف شكل ألعاب موجهة .اؼبهارات اغبركية طبقا لألىداؼ اؼبتع

(72-71الصفحات   

إف تعلم اؼبهارة اغبركية يتطلب من األستاذ أف يكوف ملما بطرؽ الغرض التعليمي :  1-4-6-4-2-1
الطريقة اؼبناسبة ،و استثمار األدوات و التعليم اؼبختلفة ،و يتميز بكفاءة عالية و القدرة على اختيار 

 الوسائل اؼبتاحة اليت تلعب دورا كبَتا يف استيعاب التالميذ للمهارة اغبركية اؼبراد تعليمها .

 هبب على أستاذ الًتبية البدنية و الرياضية عند تعليم اؼبهارة اغبركية مراعاة مايلي :

علمها .أف يعرؼ التلميذ اؼبهارة اغبركية و اؽبدؼ من ت -  

أف يستعمل األستاذ ألفاظ سهلة تنفي بالغرض اؼبطلوب. -  

تقدمي عرض اؼبهارة اغبركية من وضع ثبات مث من اغبركة بدوف استعماؿ األداة مث باستخدامها. -  
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متابعة حركة التالميذ أثناء األداء موضحا اػبطوات التعليمية من البداية حىت النهاية -  

فيها التالميذ بصورة صباعية.تصحيح األخطاء اليت يقع  -  

إعطاء فرصة للتالميذ ؼبشاىدة بقية زمالئهم أثناء أداء اؼبهارة اغبركية. -  

التقدـ باؼبهارة اغبركية من خالؿ ربطها دبواقف تعليمية ـبتلفة مع الزيادة يف الدقة و السرعة يف األداء. -  
تتميز ىذه اؼبرحلة بتطبيق اؼبواقف التعليمية بصورة عملية سواء لغرض التطبيقي:ا  1-4-6-4-2-2

يف األلعاب اعبماعية وتتميز عموما بالتنافس بُت فرؽ صغَتة لتطبيق اؼبهارة اغبركية اؼبكتسبة سواء عن طريق 
 مباريات تنافسية أو مواقف تدريبية أو العاب موجهة بإتباع القواعد القانونية اؼبعروفة  

مرحلة الختامية:ال1-4-6-4-3  

تتميز ىذه اؼبرحلة بإجراء سبرينات ىادفة للرجوع بأجهزة اعبسم إُف حالتها الطبيعية كتمرينات التنفس 
العميق واالرزباء العقلي بعد اعبهد اؼببذوؿ يف أنشطة أجزاء الدرس السابقة ويستغلها األستاذ لإلجابة عن 

 فيذه خالؿ الدرس ويقدـ بعض التوصيات واإلرشادات.استفسارات التالميذ اؼبرتبطة بالنشاط الذي مت تن
     (73-72، الصفحات 2005)أضبد بوسكرة، 

أغراض درس التربية البدنية والرياضية: 1-4-6-5    

عباس اضبد لقد وضع الكثَت من الباحثُت صبلة أغراض خاصة بدرس الًتبية البدنية والرياضية فنجد كل من 
 السمراين وبسيطويسي اضبد بسيطويسي قد حدد عدة أغراض لدرس الًتبية البدنية والرياضية كما يلي:

  -تنمية الصفات البدنية

 -النمو اغبركي 

 -الصفات اػبلقية اغبميدة 

 -اإلعداد للدفاع عن الوطن 

 -الصحة والتعود على العادات الصحيحة والسليمة 
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الجتماعي النمو العقلي والتكيف ا - 

كما أشارت عينات اضبد فرج انو ينبثق من أىداؼ الًتبية البدنية العديد من األغراض اليت يسعى درس 
 الًتبية البدنية والرياضية إُف ربقيقها وتشمل :

االرتقاء بالكفاءة الوظيفية لألجهزة اعبسم والصفات البدنية -  

اكتسابالمهارات،الحركاتوالقدراتالرياضية-  

السلوؾ السوية وأساليبتكوين االذباىات القومية الوطنية -  

)عباس أضبد  فيما يلي: -من التفصيل بشيء –درس الًتبية البدنية والرياضية  أغراضويبكن ربديد 
(73، صفحة 1994السمرائي ،بسطوسي أضبد بسطويسي،   

تنمية الصفات البدنية:1-4-6-5-1  

كالقوة العضلية السرعة اؼبطاولة الرشاقة واؼبرونة وتتبُت أنبية ىذه الصفات أو العناصر وتنميتها يف اجملاؿ 
الرياضي ليس فقط من واقع عالقتها بتعلم اؼبهارات والفعاليات الرياضية اؼبختلفة اؼبوجودة يف اؼبنهاج 

)عباس أضبد السمرائي ،بسطوسي أضبد  .اؼبدرسي بل تعدى ىذه األنبية غباجة التلميذ إليها يف اجملتمع
(79-74، الصفحات 1994بسطويسي،   

 ويقوؿ حسن عالوي يف ىذا الصدد وربديدا بالنسبة للميزات النمو العقلي لفئة اؼبراىقُت أف القدرات 

استعداداهتم الفنية الثقافية والرياضية واالىتماـ العقلية تنضج وتظهر الفروؽ الفردية يف القدرات فتكشف 
  (148، صفحة 1992)ؿبمد حسن عالوي،  البدنية. تالرياضي واتضاح اؼبهارا ؽبالتفو 

تنمية المهارات الحركية:1-4-6-5-2  

والرياضية ويقصد بذلك تنمية اغبركات عند يعترب النمو اغبركي من األغراض الرئيسية لدرس الًتبية البدنية 
اؼبتعلم واؼبهارات اغبركية تنقسم إُف حركات أساسية ومهارات حركية رياضية فاؼبهارات اغبركية األساسية ىي 

 تلك اغبركات الطبيعية والفطرية اليت يزاوؽبا الفرد ربت الظروؼ العادية مثل:
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ي األلعاب والفعاليات اؼبختلفة اليت تؤدي ربت إشراؼ العدو واؼبشي والقفز إما اؼبهارات الرياضية فه
)عباس أضبد  األستاذ وؽبا تقنيات خاصة هبا ويبكن للحركات األساسية اف ترتقي إُف مهارات رياضية.

  (27، صفحة 1994السمرائي ،بسطوسي أضبد بسطويسي، 

  اكتساب الصفات الخلقية :1-4-6-5-3

يرى عدالف جلوف إف األغراض االجتماعية تتمثل يف هتيئة اعبو اؼبالئم بنجاح يف اجملتمع الصاٌف وإتاحة 
 الفرصة للتعبَت عن النفس واالبتكار وإشباع الرغبة يف اؼبخاطرة حىت ينمو الطالب نفسيا واجتماعيا.

(30 ، صفحة1994)عدالف درويش جلوف وآخروف،   

  النمو العقلي :1-4-6-5-4

تعترب عملية النمو عملية معقدة للغاية فهي تلك التغَتات الوظيفية واعبسمية والنفسية اليت ربدث للكائن 
 اغبي وىي عملية نضج للقدرات العقلية.

بصورة عامة ويف ومن خالؿ ما تطرؽ إليو الباحث من أغراض للًتبية البدنية والرياضية دورا اهبابيا يف النمو 
النمو العقلي للتلميذ بصفة خاصة لكن بشرط إف يكوف على معرفة وافية على كل ما ىبص التلميذ وعلى 

ما يطرأ عليو من تغَتات نفسية وانفعالية وبدنية وذلك بغرض كشف كفاءاتو وتوجيهها التوجيو السليم 
)ؿبمد حسن عالوي، صفحة  حد سواء. الذي ىبدـ كل من التلميذ ودري الًتبية البدنية والرياضية على

151) 

الطبيعية التربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية:1-4-7  

و تتمثل الطبيعة الًتبوية لدرس الًتبية البدنية و الرياضية يف عملية التفاعل اليت تتم بُت التالميذ يف إطار 
القيم و الروح الرياضية ، حيث يكتسبوف الكثَت من الصفقات الًتبوية اليت تعمل على تنمية السمات 

مع الزمالء .. ىذه الصفات تلعب دورا   اؼبختلفة كالشعور بالصدؽ واؼبثابرة واؼبواظبة و اقتحاـ الصعوبات
كبَتا يف بناء الشخصية اإلنسانية و تكسبها طابعها اؼبميز و على ىذه اؼبرتكزات تبٌت أىداؼ درس الًتبية 

 البدنية و الرياضية فبا تعطيو الطابع الًتبوي 
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طة الشاملة يف منهاج الًتبية ويعترب درس الًتبية البدنية و الرياضية الوحدة اؼبصغرة يف الربنامج الدراسي فاػب
البدنية و الرياضية باؼبدرسة تشمل كل أوجو النشاط الذي يريد اؼبدرس إف يبارسو لتالميذ ىذه اؼبدرسة واف 

(160)ليلى عبدالعزيز زىراف، صفحة  يكتسبوا اؼبهارات اليت تتضمنها ىذه األنشطة البدنية و الرياضية .  

طرق إخراج درس التربية البدنية و الرياضية:1-4-8  

يقصد بإخراج درس الًتبية البدنية و الرياضية استخداـ صبيع الوسائل و اإلمكانات اليت تساعد على تنظيم 
 التالميذ بشكل ديناميكي و اليت يبكن خالؿ ذلك الوصوؿ اُف اؽبدؼ اؼبرجو بطريقة سريعة و بسيطة 

 أما الطريقة الشائعة يف إخراج درس الًتبية البدنية و الرياضية فهي كما يلي : 

حيث يؤدي التالميذ صبيع اغبركات و التمارين الرياضية بشكل صباعي  :الطريقة الجماعية 1-4-8-1 
و حبمل موحد مع استخداـ الوسائل اؼبتوفرة ،و ىذا النوع من اإلخراج للدرس ىبدـ اؼبهارات الفردية  

كالوثب و أنواعو مثل اعبري و السباحة ،وكذا يستخدـ أحيانا يف األلعاب اعبماعية ككرة القدـ و كرة 
 السلة و الكرة الطائرة ...اٍف

ومن فبيزات ىذه الطريقة أهنا مروبة بالنسبة لألستاذ ،حيث يستطيع ىذا األخَت تعليم ؾبموعة من      
التالميذ يف وقت واحد ،إال أف الصعوبة تكمن يف تصحيح األخطاء ،و يلعب موضع أو مكاف اؼبدرس 

(104-102، الصفحات 1981يف نصيف، )عبد اللط دورا كبَتا يف مالحظة األخطاء.  

  ة األداء التتابعي:طريق1-4-8-2

يف ىذه الطريقة يقـو التلميذ بأداء اؼبهارات و اغبركات بالًتتيب واحدة وراء واحدة و بدوف توقف،و ىذه 
الفروؽ  الطريقة تعتمد على الوسائل و اإلمكانيات اؼبتوفرة ،ومن فبيزاهتا أهنا تتيح لنا الفرصة يف معرفة

الفردية عند التالميذ إُف جانب سباسك وحدة الدرس مع تنظيم اغبمل بشكل أفضل و تستعمل ىذه 
 الطريقة كثَتا يف اعبمباز،إال أف ؽبذه الطريقة عيب ىو الوقوؼ الذي يقضيو التلميذ يف انتظار دوره
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طريقة المناوبة:1-4-8-3  

ينقسموف إُف ؾبموعتُت تقـو اجملموعة األوُف بأداء يؤدي التالميذ التمرينات بشكل متناوب ،حيث 
التمارين مث ترجع إُف اػبلف ،لتقـو اجملموعة الثانية بنفس الشيء ،و يركز استعماؿ ىذه الطريقة يف الوثب 

 العاِف و الوثب الطويل...اٍف

  طريقة المجاميع :1-4-8-4

ع اؼبهارات بشكل مفصل،يتم يف ىذه الطريقة حيث يقسم اؼبدرس التالميذ إُف ؾبموعات ليقوموا بتأدية أنوا 
 نشاط تطبيقي عند توسيع اؼبكاف و توفر األجهزة حيث تقـو كل اجملموعة بأداء التمارين مث تتناوب و يقـو 

 اؼبدرس باؼبرور على اجملموعات الواحدة تلوى األخرى و باالستعانة بالتالميذ اؼبمتازين .

                                                                     الطريقة الفردية :1-4-8-5
تستعمل ىذه الطريقة عند تقومي أو معرفة اؼبستوى الذي وصل إليو التالميذ ،حيث يقـو كل تلميذ بأداء 
اؼبهارات بشكل فردي ،و من خالؿ ىذه  الطريقة يستطيع الفرد اكتشاؼ األخطاء إُف جانب القدرات 

فرة لديهم.اؼبتو   

تقويم درس التربية البدنية و الرياضية:1-4-9  

 هبب على مدرس الًتبية البدنية و الرياضية أف يعمل على تقومي الدرس بصفة مستمرة من خالؿ مايلي:

 -التقومي البدين و اؼبهاري و اؼبعريف للدرس )التقومي الشامل(

قياس النتائج لكل وحدة من وحدات الدرس.-  

ة التقومي كأهنا جزء من الدرس.استخداـ وسيل-  

استخداـ أساليب ـبتلفة للقياس تتناسب مع ىدؼ اغبصة.-  

، 1999)مكاـر حلمي أبو ىوجة،ؿبمد سعد زغلوؿ،  تشجيع اؼبتعلمُت على التقومي الذايت و اؼبشًتؾ.-
(97-96الصفحات   
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البدنية و الرياضية:استمرارية درس التربية 1-4-10  

 لكي يتمكن اؼبدرسُت استمرارية الدرس بدوف توقف أو عرقلة هبب مراعاة ما يلي:

أف يكوف ىناؾ ترابط بُت أجزاء الدرس بدوف توقف أثناء التنفيذ .-  

هبب عمل التشكيالت و التكوينات )الصفوؼ و الدوائر(.-  

يف اؼبلعب . تؤدي صبيع ؾبريات الدرس و اؼبتعلموف يف حالة انتشار-  

هبب عدـ ترؾ اؼبتعلمُت يف وضع السكوف لفًتات طويلة أثناء الشرح.-  

ربضَت و توفَت األدوات و األجهزة يف اؼبلعب قبل الدرس .  - 

عدـ الًتكيز بشكل كبَت على األخطاء البسيطة لبعض اؼبتعلمُت .-  
  مهمة .التقليل من الشرح أثناء تعليم اؼبهارات وعدـ الدخوؿ يف تفصيالت غَت-
إرشاد اؼبتعلمُت إُف النقاط اؼبهمة يكوف أثناء قيامهم باغبركات .-  

مػػػن خػػػالؿ مػػػػا سػػػبق ذكره،تتضػػػػح جليػػػا األنبيػػػة الكبػػػػَت الػػػيت تلقيهػػػػا اؼبنظومػػػة الًتبويػػػة لػػػػدرس الًتبيػػػة البدنيػػػػة 
الػدرس  والرياضية،وذلك من خالؿ توفَت كل الوسائل واؼبتطلبات البيداغوجية مػن أجػل تسػهيل عمليػة تقػدمي

هبدؼ الوصوؿ إُف ربقيق األىداؼ الًتبية وذلػك ال يتسػٌت إال إذا كػاف مػدرس الًتبيػة البدنيػة والرياضػية علػى 
 معرفة وافية باستعدادات وكفاءات وميوؿ تالميذه .
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 خالصة:
بعػػػػػد دراسػػػػػػتنا ىػػػػػػذه للًتبيػػػػػػة البدنيػػػػػة والرياضػػػػػػية والبحػػػػػػث والػػػػػػتمعن فيهػػػػػا ،ومػػػػػػن خػػػػػػالؿ التطػػػػػػرؽ إُف بعػػػػػػض 

 فاىيم وأنبيتها وأىدافها وكذلك عالقتها بالًتبية العامة .اؼب
فػػػػػإف مػػػػػا يبكػػػػػن أف نستخلصػػػػػو مػػػػػن ىػػػػػذا الفصػػػػػل ىػػػػػو أف الًتبيػػػػػة البدنيػػػػػة والرياضػػػػػية ضػػػػػرورية غبيػػػػػاة الفػػػػػرد 
وذلػػػػػػك للػػػػػػدور الكبػػػػػػَت الػػػػػػيت تلعبػػػػػػو يف تكػػػػػػوين التلميػػػػػػذ داخػػػػػػل اؼبؤسسػػػػػػة ،فهػػػػػػي صػػػػػػورة حقيقيػػػػػػة تعكػػػػػػس 

لعقليػػػػػة، اػبلقيػػػػػة ،الدينيػػػػػة ،السياسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة ،وىػػػػػذا مػػػػػا هبعػػػػػل صػػػػػورة اجملتمػػػػػع ومػػػػػرآة مػػػػػن الناحيػػػػػة ا
بػػػػػػػدوؿ العػػػػػػػاَف تػػػػػػػوِف اىتمامػػػػػػػا هبػػػػػػػا ،وذلػػػػػػػك جبعلهػػػػػػػا مػػػػػػػادة إجباريػػػػػػػة يف اؼبػػػػػػػدارس وىػػػػػػػذا مػػػػػػػن أجػػػػػػػل تنميػػػػػػػة 

 وتطوير التلميذ . 
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:تمهيد  

تعد ظاىرة القلق و الضغط النفسي من الظواىر اإلنسانية اليت تناوؽبا العديد من الباحثُت يف ميداف علم 
النفس و أف التعرؼ على القلق و الضغط النفسي كظاىرتُت تعًتي تالميذ الثانوي و طالب اعبامعة 

تها عن طريق الًتبية البدنية و الرياضية اليت يساعدنا على فهم أسباهبا و العوامل اليت تؤثر فيها مث معاعب
 أصبحت علما قائما بذاتو و قابال للقياس معتمدا يف ذلك على ـبتلف الطرؽ و األساليب اإلحصائية  

و التحليلية اؼبعتمدة و غَتىا من األساليب األخرى و ما اكسب الًتبية البدنية و الرياضية الصبغة العلمية 
وعية و الدقيقة اليت تصل إليها الدراسات و ىنا تكمن أنبية اعبانب التطبيقي يف ىي تلك النتائج اؼبوض

 الدراسات اؼبيدانية و ذلك تدعيما للجانب النظري لكل دراسة هبدؼ اإلجابة على التساؤالت اؼبطروحة 

و الوقوؼ على مدى ربقق الفرضيات و عليو سنتطرؽ يف ىذا اعبانب إُف اؼبنهج اؼبستعمل و كذا 
جراءات التطبيقية اؼبتبعة و عرض العينة و ربديد خصائصها و كذلك أدوات القياس و الوسائل اإل

 اؼبستعملة و مدى صدقها و ثباهتا كما سنتطرؽ إُف اؼبعاعبة اإلحصائية .

  :الدراسة االستطالعية 2-1-1
الدراسة االستطالعية ىي مرحلة أولية أو دراسية قبلية تسبق الدراسة األساسية فهي هتدؼ إُف صبع أكرب 

)مصطفى قدر فبكن من اؼبعلومات على موضوع الدراسة كما هتدؼ أيضا إُف التجريب و التدريب 
(111، صفحة 2003عشوي،   

االستطالعية من وضع كل االحتماالت قصد صياغة فروض قابلة لالختبار و دراسة  و قد مكنتنا الدراسة
مدى استجابة عينة البحث ؽبذه الفروض و مدى صالحية أدوات البحث من حيث ثباهتا و صدقها 

 هبدؼ تعديلها إذا اقتضى األمر ذلك.

 الغرض من الدراسة :2-1-1-1

االختبار اؼبستخدـ يف البحث والوصوؿ إُف أفضل طريقة ؼبعرفة الطريقة السليمة والصحيحة إلجراء 
 إلجراء االختبارات وهتيئة الظروؼ اليت تؤدي بدورىا إُف نتائج مضبوطة ال بد على الباحثاف إجراء ذبربة
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متحانات اليت تواجههم يف اال اؼبشاكل النفسية قصد اإلطالع علىالتالميذ استطالعية على عينة من 
 يف :ثل تتم
   الصعوبات اليت قد تواجهنا ميدانيا وتفاديها .معرفة 
  . إمكانية تفهم العينة للعبارات اؼبطروحة 

  . مدى تناسب االختبار لعينة البحث 

  . ربديد الوقت الكايف إلجراء االختبار واإلجابة عن األسئلة من طرؼ العينة اؼبختربة 
 عينة الدراسة : 2-1-1-2

 وإعطاءللمنهجية العلمية يف إجراء البحوث وقصد الوصوؿ إُف نتائج دقيقة ومضبوطة لالختبارات  إتباعا
 على التجربة االستطالعية حيث أشرفا بنفسيهما على الباحثاف مصداقية وموضوعية للبحث وقف الطالباف

 تلميذ مقبلُت على شهادة البكالوريا  20 من متكونة إجراءىا على عينة
 أدوات الدراسة : 2-1-1-3

 كل من مقياس الضغط النفسي ومقياس قلق االمتحاف.استخدمنا يف ىذه الدراسة  
 مجاالت الدراسة : 2-1-1-4
     المجال الزماني : 2-1-1-4-1

 ، وسبت بالضبط يف شهر جانفي.2014/2015أجريت ىذه الدراسة خالؿ اؼبوسم الدراسي

 المجال البشري : 2-1-1-4-2

سبثل اجملاؿ البشري ؽبذه الدراسة يف ؾبتمع الدراسة و ىو التالميذ اؼبقبلُت  على شهادة البكالوريا اؼبمارسُت 
تلميذ و تلميذة 20فتكونت من  أما العينةلثانوية ؿبمد باشا ؿبمد بأوالد بوغاَف و غَت اؼبمارسُت   

 :المجال المكاني 2-1-1-4-3

ؿبمد باشا ؿبمد بأوالد بوغاَف.أجريت الدراسة اؼبيدانية يف ثانوية   

لكي يتم استخداـ وتطبيق بعض االختبارات ينبغي أف يتم  األسس العلمية لإلختبار: 2-1-1-5
 مراعاة العديد من الشروط أو األسس العلمية وىي كما يلي : 
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 الثبات 2-1-1-5-1
يقوؿ مقدـ عبد اغبفيظ أف ثبات االختبار ىو مدى الدقة واالتساؽ واستقرار نتائجو فيما لو طبق على 

 عينة من األفراد يف مناسبتُت ـبتلفتُت. 
كما يقوؿ " فاف راين " عن ثبات االختبار : يعترب االختبار ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج إذا ما تكرر 

 (86، صفحة 2000)ؿبمد حسن عالوي،  الشروط. على نفس اؼبفحوصُت وربت نفس

  :صدقال 2-1-1-5-2
يشَت ؿبمد صبحي حسنُت إُف أف صدؽ االختبار يشَت إُف الدرجة اليت يبتد إليها يف قياس ما وضع من 

 أجلو فاالختبار الصادؽ ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها . 
، 1987)ؿبمد صبحي حسنُت، ويقاس صدؽ االختبار بقياس اعبذر الًتبيعي ؼبعامل ثبات االختبار . 

 (153صفحة 
 :موضوعية ال 2-1-1-5-3

وعدـ إدخاؿ العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث  يقصد باؼبوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب ،
 (332، صفحة 2003)عبد الرضباف ؿبمد عيسوي، ع، من أحكاـ . 

)ؿبمد كما يقصد هبا وضوح التعليمات اػباصة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات والنتائج اػباصة بو . 
 (86، صفحة 2000حسن عالوي، 

 . وضوح مفردات االختبار وكانت مفهومة من طرؼ اؼبختربين 

   تطبيقو على اؼبختربين .مطابقة االختبار للمحكات العاؼبية أثناء 
 الخصائص السيكوميترية ألدوات البحث :2-1-1-6
و غبساب معامل ثبات اؼبقياس استعملنا طريقة  مقياس الضغط النفسي : ثبات 2-1-1-6-1

 التجزئة النصفية :
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 يوضح معامل الثبات والصدؽ ؼبقياس الضغط النفسي.(:01جدول  رقم )
مستوى  درجة اغبرية ر اعبدولية  الصدؽمعامل  معامل االرتباط مقياس

 الداللة

 0,5, 18 0837 0891 0883 مقياس القلق

مت حساب الثبات الكلي ؼبقياس الضغط النفسي حبساب معامل االرتباط بُت درجات األسئلة الفردية و 
( 0883(حيث بلغت قيمة "ر"احملسوبة )01درجات األسئلة الزوجية وىذا ما يوضحو اعبدوؿ رقم )

 ( و18( عند درجة اغبرية )0837ؼبقياس الضغط النفسي و ىي أكرب من "ر"اعبدولية اليت بلغت قيمتها )
 (ىو معامل ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا.0805مستوى الداللة )

 و غبساب معامل ثبات اؼبقياس استعملنا طريقة التجزئة النصفية  ثبات مقياس القلق : 2-1-1-6-2
 معامل الثبات و الصدؽ ؼبقياس القلق.يوضح (:02جدول  رقم )

مستوى  درجة اغبرية "ر" اعبدولية  معامل الصدؽ معامل االرتباط مقياس
 الداللة

 0,5, 18 0837 0888 0878 مقياس القلق

مت حساب الثبات الكلي ؼبقياس القلق حبساب معامل االرتباط بُت درجات األسئلة الفردية و درجات 
( ؼبقياس القلق 0878(حيث بلغت قيمة "ر"احملسوبة )02ما يوضحو اعبدوؿ رقم )األسئلة الزوجية وىذا 

مستوى الداللة  ( و18( عند درجة اغبرية )0837و ىي أكرب من "ر"اعبدولية اليت بلغت قيمتها )
 (ىو معامل ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا.0805)
المنهج المتبع في البحث :2-1-2  

وعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصوؿ إُف اغبقيقة يف يعٍت ؾبم تعريف المنهج :2-1-2-1
)عمار بوحوش،ؿبمد  العلم ،أو ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة اؼبشكلة الكتشاؼ اغبقيقة .

(99ؿبمود الذنبيات، صفحة   

 االستدالؿ و على إجراءات معًتؼ هبا للتحقق يف الواقع .طريقة صباعية الكتساب اؼبعارؼ القائمة على 
(102، صفحة 2006)موريس اقبرس،   



 

87 
 

(76، صفحة 1996)عبد الرضبن ؿبمد العسوي،  و اؼبنهج لغة :ىو الطريق الواضح اؼبستقيم .  

طريقة من طرؽ التحليل و التفسَت بشكل علمي منظم من أجل الوصوؿ  الوصفي :ج المنه2-1-2-2
إُف أغراض ؿبددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية ،يتضمن عدة عمليات كتحديد الفرض منو و 

تعريف مشكلة البحث و ربليلها و ربديد نطاؽ و ؾباؿ اؼبسح و فحص صبيع الوثائق اؼبتعلقة باؼبشكلة و 
لنتائج و أخَتا الوصوؿ إُف االستنتاجات و استخدامها لألغراض احمللية أو القومية .تفسَت ا   

(157، صفحة 1982)إحساف ؿبمد اغبسن،    

طريقة لوصف الظاىرة اؼبدروسة و تصويرىا كميا عن طريق صبع معلومات مقننة عن اؼبشكلة و تصنيفها و 
(80، صفحة 1985)ؿبمد شفيق،  إخضاعها للدراسة الدقيقة.ربليلها و   

الدراسةمجتمع  2-1-3  

إف ؾبتمع الدراسة يبثل الفئة االجتماعية اليت نريد إقامة الدراسة التطبيقية عليها وفق اؼبنهج اؼبختار و 
البحث ىو تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبقبلُت على اؼبناسب ؽبذه الدراسة ،و يف ىذه الدراسة ؾبتمع 

 البكالوريا اؼبمارسُت وغَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية لوالية مستغاّف .

 عينة الدراسة :2-1-4

نظرا لكوف البحث ذو طبيعة تربوية فتم اختيار عينة الدراسة من الوسط الًتبوي و ربديدا من بعض 
اّف و قد اعتمد الباحثاف اختيار أفراد الدراسة على الطريقة العشوائية و ذلك لتمثيل ثانويات والية مستغ

تلميذ من التالميذ  100اجملتمع األصلي الذي يسمح لنا فيما بعد بتعميم النتائج ،فتشمل عينة الدراسة 
ية .تلميذ غَت فبارسُت للًتبية البدنية و الرياض 60اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت و   
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 توزيع أفراد العينة الممارسين و غير الممارسين للتربية البدنية و الرياضية

و غَت اؼبمارسُت اؼبمارسُتيبثل توزيع العينة حسب عدد التالميذ ( :03جدول رقم )  

 التالميذ غَت اؼبمارسُت التالميذ اؼبمارسُت ؼبكافا اسم الثانوية
 10 20 أوالد بوغاَف ثانوية ؿبمد باشا ؿبمد

 10 15 الشرايفية وبي ثانوية شريف
 10 15 خضرة ثانوية بشَت باي عدة

 10 15 عشعاشة ثانوية ضبدي شريف عبد القادر
 10 15 سيدي ػبضر ثانوية أضبد بومهدي

 10 20 سيدي علي ثانوية دار ابيد
 60 100 06 اجملموع

                                                                                     مجاالت البحث : 1-2-5

                                                                     المجال الزماني :2-1-5-1 
حيث سبت اؼبوافقة على اؼبوضوع يف بداية 2014/2015أجريت ىذه الدراسة خالؿ اؼبوسم الدراسي

اؼبوسم ،وانطلقت الدراسة النظرية و ذلك بعد ضبط و ربديد موضوع الدراسة بدقة،و استغرؽ البحث فيما 
الستبياف يف الفًتة مارس ، و مت توزيع ا 30فيفري إُف غاية  20ىبص اعبانب النظري فًتة زمنية سبتد من 

ماي و اهنينا 10أفريل إُف غاية20أفريل و قد مت ربليل و فرز النتائج من16أفريل إُف10اؼبمتدة ما بُت
 .2015ماي 20حبثنا يـو 

 المجال البشري :2-1-5-2

ارسُت سبثل اجملاؿ البشري ؽبذه الدراسة يف ؾبتمع الدراسة و ىو التالميذ اؼبقبلُت  على شهادة البكالوريا اؼبم
تلميذ و تلميذة 160فتكونت من  و غَت اؼبمارسُت لوالية مستغاّف أما العينة  

 :المجال المكاني 2-1-5-3

 أجريت الدراسة اؼبيدانية يف بعض الثانويات اؼبختارة لوالية مستغاّف يف اعبدؿ التاِف :
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يبثل توزيع اؼبؤسسات الًتبوية اليت أجريت عليها الدراسة األساسية (:04جدول رقم )  

 ؼبكافا اسم الثانوية
 أوالد بوغاَف ثانوية ؿبمد باشا ؿبمد
 الشرايفية ثانوية شريف ؿبمد

 خضرة ثانوية بشَت باي عدة
 عشعاشة ثانوية ضبدي شريف عبد القادر

 سيدي ػبضر ثانوية أضبد بومهدي
 سيدي علي ثانوية دار عبيد

تغيرات البحث :م2-1-6  

ىو تلك اؼبتغَتات اليت يتناوؽبا الباحث يف الدراسات العلمية اؼبختلفة و  المتغير المستقل :2-1-6-1
 حدد اؼبتغَت اؼبستقل يف حبثنا ىذا ىو :

الًتبية البدنية و الرياضية -      

يبكن التعبَت عنها بالبيانات أو ىي متغَتات ال زبضع لتحكم الباحث و  المتغير التابع :2-1-6-2
الناتج احملصل من التجربة و يف دراستنا ىذه اؼبتغَت التابع يتمثل يف القلق و الضغط النفسي للتالميذ 

                                                               اؼبقبلُت على البكالوريا و حددت فيما يلي:
 زعاج و االنفعاؿقلق االمتحاف بعامليو االن-

الضغوط الدراسية و النفسية-  

ىي صبيع اؼبتغَتات اليت من شأهنا التأثَت على نتائج البحث  تعريف المتغيرات المحرجة : 2-1-6-3 
  (104، صفحة 2011)سنوسي عبد الكرمي، 

 : الضبط اإلجرائي للمتغيرات المحرجة 2-1-6-3-1
إف الدراسة اؼبيدانية تتطلب ضبطا للمتغَتات قصد التحكم فيها من جهة وعزؿ بقية اؼبتغَتات من جهة    

أخرى ، كما يذكر ؿبمد حسن عالوي وأسامة كماؿ راتب " يصعب على الباحث أف يتعرض على 
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)ؿبمد حسن عالوي أسامة   اؼبسببات اغبقيقية للنتائج بدوف فبارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة .
بينما يذكر ديوبلد داليب أف اؼبتغَتات اليت تؤثر يف اؼبتغَت التابع ،(243، صفحة 1987كامل راتب، ـ، 

 من الواجب ضبطها وىي اؼبؤثرات اػبارجية واؼبؤثرات اليت ترجع إُف ؾبتمع العينة " .
 وانطالقا من ىذه االعتبارات عمل الباحثوف على ضبط تغَتات البحث واليت سبثلت فيما يلي :    
 الدراسة االستطالعية بطريقة التجزئة النصفية لقد أشرؼ الطلبة بأنفسهم على اقباز. 
  فيما ىبص االستبياف قاـ الطلبة يف التحكم يف متغَت عامل الوقت عبمع االستبياف وبالرغم من ذلك

 .التالميذ عدـ إرجاعها من بعضلفاف َف يتمكن من صبع كل االستبيانات 

 . لقد أشرؼ الطلبة بأنفسهم على توزيع االستمارات وشرحها مث صبعها وتفريغها 

 و إناث ذكور ُتمن اعبنس أفراد العينة. 
يف صبع البيانات اؼبرتبطة دبوضوع البحث من أىم اػبطوات وتعترب  افتعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث

  (2006)عطاء اهلل أضبد، احملور األساسي والضروري يف الدراسة . 
 : المصادر والمراجع العربية واألجنبية  2-1-6-3-1-1

قصد اإلحاطة الكلية واإلؼباـ النظري دبوضوع البحث قاـ الطالباف باالعتماد على كل ما يتوفر لديو من 
 مصادر ومراجع باللغتُت العربية واألجنبية ، كما مت االستعانة واالعتماد على الدراسات السابقة . 

 .الضغط النفسي و القلق استخدمنا كل من مقياسي:  االستمارة االستبيانية 2-1-6-3-1-2
من أجل تفادي األخطاء وكشف جوانب وصعوبات لتجربة االستطالعية : ا2-1-6-3-1-3

 البحث . 

والذي ؿبتواه يضم ؾبموعة من االختبارات   استمارة استطالع آراء الخبراء: 2-1-6-3-1-4
ليت تقيس بصدؽ وثبات اؼبقننة عرضت على األساتذة احملكمُت لألخذ بآرائهم حوؿ أنسب االختبارات ا

 .اؼبراد قياسووموضوعية اؼبتغَت 

 :الوسائل اإلحصائية  2-1-6-3-1-5

 من أىم الوسائل اإلحصائية اؼبستعملة يف ىذا البحث ىي : 
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  . النسبة اؼبئوية 
  اغبسايب.اؼبتوسط  
 اؼبعياري .  االكبراؼ 
  .معامل االرتباط 
  الذايت.الصدؽ  
  االلتواء.معامل  

 البحث:أدوات 2-1-7

 مقياس الضغط النفسي:                                                                 2-1-7-1
إُف إعداد مقياس الضغوط يشمل بنودا سبثل إضافة علمية و تتيح  رشا راغب إبراىيماذبو تفكَت الباحثة 

 مسانبة فعالة يف ربقيق أىداؼ الدراسة اغبالية 

بندا و ضغوط دراسية و 15و وبتوي مقياس الضغوط على نوعُت نبا :ضغوط نفسية و تتكوف من    
بندا .18تتكوف من   

تتمثل الضغوط النفسية يف شعور الطالب بالفشل و قصور قدراتو و امكاناتو يف استيعاب مناىجو  و
لنسبة لتالميذ البكالوريا.الدراسية و استذكارىا و شعوره بالنقص أماـ التوقعات الوالدية خاصة با  

أما الضغوط الدراسية فهي اليت يتعرض ؽبا الطالب يف اؼبدرسة ؼبواجهتو لصعوبات تقف يف سبيل ربقيق 
آماؽبم و طموحاهتم ،و تؤدي هبم إُف الشعور بالقلق و التوتر و اإلحباط و ذلك ؼبا يتعرض لو الطالب من 

لزمالء و من االمتحانات.ضغوط نفسية من اؼبدرسُت و من اؼبناىج و من ا  

 ثبات مقياس الضغط النفسي :2-1-7-1-1

وقد اتضح طريقة إعادة االختبار  تحبساب الثبات وقد استخدم رشا راغب إبراىيم االختبار ةمعد تقام
و بلغ ثبات بعد   0861بعد الضغوط النفسية : أف اؼبقياس لو درجة عالية من الثبات ،حيث بلغ ثبات

  .0873  الضغوط الدراسية
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 صدق مقياس الضغط النفسي :2-1-7-1-2

 الصدؽ الذايت غبساب صدؽ اإلختبار حبساب اعبذر الًتبيعي ؼبعامل ثبات االختباراستخدمت الباحثة 
 و بلغ 0879صدؽ بعد الضغوط النفسية :،حيث بلغ  صدؽوقد اتضح أف اؼبقياس لو درجة عالية من ال

 .0886  صدؽ بعد الضغوط الدراسية

 تنقيط المقياس :2-1-7-1-3

 ينقط اؼبقياس وفق التدرج الرباعي )دائما ،أحيانا ،نادرا ،ال أوافق (

يوضح طريقة تنقيط مقياس الضغط النفسي(:05جدول رقم )  

 طريقة التنقيط التدرج
 4 دائما
 3 أحيانا
 2 نادرا

 1 ال أوافق
 مكونات المقياس :2-1-7-1-4

مقياس الضغط النفسي:يوضح ؿباور (06جدول رقم )  

 الرقم احملور الفقرات
1-15  1 الضغوط النفسية 

16-33  2 الضغوط الدراسية 
 طريقة التقييم و مفتاح التصحيح :2-1-7-1-5

لقد اتبع الطالباف الباحثاف يف طريقة  تنقيط اؼبقياس طريقة مؤسسو حيث يقـو التلميذ باإلجابة على البنود 
يف ضوء مقياس رباعي التدرج ،حيث يلي كل عبارة أربعة بدائل و ىي :ال أوافق ، أوافق نادرا ،أوافق 

درجة اليت يشَت إليها التلميذ ،وذلك أحيانا ،أوافق دائما ،حيث يشَت إُف أف  اؼبقياس يتم تصحيحو دبنح ال
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بالنسبة للعبارات اليت ىي يف اذباه ىدؼ اؼبقياس ،أي اليت تشَت إُف وجود الضغط ،أما العبارات اليت 
( 3(، و)1( تصبح )4ليست يف اذباه ىدؼ اؼبقياس فيتم عكسها على النحو التاِف : الدرجة )

( 4(تصبح )1(،و )2( تصبح)3(،و)2تصبح)  

قلق االختبار :  اس مقي 1-7-2 -2 

 الوصف :2-1-7-2-1 

كمقياس للتقرير الذايت 1980قائمة قلق االمتحاف صممها تشارلز سبيلربجر دبساعدة بعض أعوانو عاـ   
لقياس الفروؽ الفردية يف قلق االمتحاف كسمة شخصية يف موقف نوعي و أعد صورهتا العربية ؿبمد حسن 

1991عالوي عاـ   

عبارة و يطلب من اؼبفحوص االستجابة لكل عبارة طبقا للدرجة اليت تتناسب مع 20قائمة و تتضمن ال
حالتو بالنسبة لألعراض اػباصة بالقلق قبل و أثناء و بعد االمتحانات ،و للقائمة بعدين أحدنبا يقيس 

 االنزعاج أو اؽبم و اآلخر يقيس االنفعالية من حيث أهنما مكونُت رئيسُت لقلق االمتحاف .

األفراد الذين يسجلوف درجات عالية على قائمة االمتحاف يبيلوف إُف إدراؾ اؼبواقف التقييمية على أهنا و    
هتديد شخصي ؽبم و يف مواقف االمتحاف يشعروف غالبا بالتوتر و توقع الشر و العصبية )النرفزة( و 

شعروف هبا تشتت انتباىهم و تعوؽ االستثارة االنفعالية باإلضافة أف معارؼ االنزعاج السلبية الذاتية اليت ي
 تركيزىم أثناء االمتحانات.

تصلح القائمة  للتطبيق على تالميذ اؼبرحلة الثانوية و طالب الكليات و اؼبعاىد العليا و تتشابو يف  و   
اؼبفهـو و التكوين مع قائمة القلق كسمة لسبيلربجر و اليت تقيس ظاىرة النزعة العامة للقلق لدى اؼبراىقُت 

النزعاج )اؽبم( و االنفعالية كبعدين و الفتياف و قد استطاع كل من ليربت و موريس التمييز بُت كل من ا
أساسُت لقلق االمتحاف و مت تعريف االنزعاج بأنو االىتمامات اؼبعرفية من عواقب أو نتائج فشل ،كما مت 

تعريف االنفعالية بأهنا استجابات اعبهاز العصيب االوتونومي اليت تظهر كنتيجة لتقييم الضغط العصيب الذي 
 يشعر بو الفرد.
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ئيسيُت الستجابات حالة القلق اليت يشعر هبا ر  نفعالية يبكن اعتبارنبا مكونُت اج )اؽبم ( و االو االنزع   
 الفرد يف مواقف االمتحاف باإلضافة إُف التوتر و توقع الشر و العصبية و استثارة اعبهاز العصيب االتونومي.

 ثبات مقياس القلق:2-1-7-2-2

وقد اتضح أف طريقة إعادة االختبار ب الثبات وقد استخدـ حبسا تشارلز سبيلربجر االختبار مصمم قاـ
و بلغ ثبات بعد عامل   0888عامل االنزعاج: بعد اؼبقياس لو درجة عالية من الثبات حيث بلغ ثبات

  0890االنفعاؿ:

 صدق مقياس الضغط النفسي :2-1-7-2-3

صدؽ  و بلغ 0874االنزعاج :صدؽ بعد ،حيث بلغ  مت إهباد صدؽ القائمة عن طريق الصدؽ التالزمي 
 0871  بعد االنفعاؿ :

 تنقيط المقياس :2-1-7-2-4

 ينقط اؼبقياس وفق التدرج الرباعي:)أبدا تقريبا ،أحيانا ،غالبا ، دائما تقريبا ( حسب اعبدوؿ التاِف :

يبثل طريقة تنقيط مقياس قلق االمتحاف (:07جدول رقم )  

 طريقة التنقيط التدرج
 1 أبدا تقريبا
 2 أحيانا
 3 غالبا

 4 دائما تقريبا
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 مكونات المقياس : 2-1-7-2-5

يوضح ؿباور مقياس قلق االمتحاف. (:08جدول رقم )  

 الرقم احملور الفقرات
1-10  1 عامل االضراب 

11-20  2 عامل االنفعالية 
 طريقة التقييم و مفتاح التصحيح :2-1-7-2-6

من أربعة تدرهبات لتسجيل مدى تكرار الشعور بأعراض معينة  االستجابة على القائمة على مقياس مدرج
 من القلق يف مواقف االمتحاف و التدرهبات األربعة ىي :

حىت العبارة رقم 2(دائما تقريبا . ووزف العبارات من العبارة رقم 4(غالبا ،)3(أحيانا ،)2،) (أبدا تقريبا1)
با تدؿ على البفاض قلق االمتحاف تأخذ درجة كما ىو مسجل على يسار كل عبارة فمثال :أبدا تقري20

فاف 1درجات و بالنسبة للعبارة رقم 4واحدة ،و دائما تقريبا تدؿ على ارتفاع قلق االمتحاف تأخذ 
درجات ،دائما تقريبا درجة واحدة.4أي أبدا تقريبا تأخذ –الدرجات تكوف عكسية   

  :الدراسات اإلحصائية 1-2-8
يف التعرؼ على الفروؽ  ةإال ويستعمل اإلحصاء كأدا ـومناقشة أرقاما من عمل يتضمن ربليل 

واالختالفات ما بُت األرقاـ اؼبسجلة، وذلك لكونو وسيلة فعالة ال يبكن ألي باحث االستغناء عنها ودبا 
 أف حبثنا يتضمن ربليل ومناقشة البيانات اجملمعة من االستبيانات اؼبوزعة.

 عض القوانُت اإلحصائية التالية : اعتمد الطالباف الباحثاف على ب
 اؼبئوية . النسبة 
 اؼبتوسط اغبسايب.  

 .الوسيط  

 .االكبراؼ اؼبعياري 

 عامل االرتباط "ر" لكارؿ بَتسوف.م 
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 استعماؽبا يكوف توضيحها كالتاِف:من أجل فهم كيفية 

  : النسبة المئوية 
 يتم حساهبا كما يلي :

النسبة اؼبئوية  
اؼبتوسط اغبسايب     

الوسيط
 

 (2014)أضبد بن قالوز توايت، 
 : المتوسط الحسابي 

و  
 س 

ن
 (135، صفحة 1999)ابراىيم.،  ...... 

 حيث أف 

 ىو اؼبتوسط اغبسايب اؼبراد حسابو . : س 
 مج : ؾبموعة قيم س .

 ف : عدد قيم س .
  : الوسيط 
 : طريقة حساب الوسيط 
 ترتيب اؼبفردات وفقا ؼبقدارىا تصاعديا أو تنازليا . -
 يسجل عدد القيم أو اؼبفردات )ف( . -

 مت ربديد ترتيب الوسيط .  -

 وبب مقدار قيمة الوسيط . -

 (138، صفحة 3,,2)رضواف،  ىو القيمة اليت تتوسط القيم. الوسيط
 : معامل االلتواء 

إللتواءا   معامل 
( و –  ⃗⃗⃗س) 

(79، صفحة ,,,2)حسنُت،  .........ع
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 االكبراؼ اؼبعياريع = 
 اؼبتوسط اغبسايب=   س

 الوسيطو = 
 

 : االنحراف المعياري 

ع  √
  س   س  

 (146 ، صفحة4,,2)اغبكيم،  ف

 ع : االكبراؼ اؼبعياري.      
 س: درجات معيارية.      
 س: اؼبتوسط اغبسايب .       

 ف: عدد األفراد .            
 مج: اختصار لكلمة ؾبموع .          
 : معامل االرتباط لبيرسون 

 نكتب معادلة االرتباط لبَتسوف كالتاِف :      

ن مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ن مج   ن مج 

(132، صفحة 1995)الشربيٍت،  .....  ر 

 حيث أف :
 مج س : ؾبموع قيم االختبار )س( .

 مج ص : ؾبموع قيم إعادة االختبار .
 : ؾبموع مربعات قيم االختبار س . ²مج س
 : ؾبموع مربعات قيم إعادة  االختبار . ²مج ص

 (: مربع ؾبموع قيم االختبار س . ²) مج س
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 (: مربع ؾبموع قيم إعادة االختبار ص .²)مج ص
 س واالختبار البعدي ص  يمج ) س.ص( ؾبموع القيم بُت االختبار القبل

 ةف : عدد أفراد العين
 البحث :حدود 2-1-9

 لقد صادؼ الطالباف الباحثاف خالؿ إجراء ىذا البحث عدة صعوبات نذكر منها :

تدخل بعض الوسطاء من زمالءصعوبة اسًتجاع بعض االستمارات إال بعد   

 صعوبات يف التحصل على اؼبعلومات اػباصة دبجتمع البحث من مديرية الًتبية لوالية مستغاّف

           صعوبة إمضاء تسهيل مهمة من طرؼ مديرية الًتبية لوالية مستغاّف

 خالصة :

يقي لقياس درجة تطابق إف قيمة البحث العلمي تكمن يف مدى مالمستو للواقع باعتباره اؼبرجع اغبق
اؼبعارؼ النظرية و اؼبيدانية ،و الدراسة اؼبيدانية تتحقق بإتباع منهج معُت و اختيار أدوات تتالءـ مع طبيعة 

البحث و يف ىذا الفصل تناولنا أىم العناصر اليت اقبرت يف الدراسة التطبيقية ،بداية من اؼبنهج اؼبتبع  
تيارىا ،ؾباالت البحث ،متغَتات البحث ،ـبتلف أدوات البحث ؾبتمع البحث ،عينة البحث و كيفية اخ

مث العمليات اإلحصائية  و يعترب ىذا الفصل الدليل و اؼبرشد الذي ساعدنا على زبطي كل الصعوبات و 
 بالتاِف الوصوؿ إُف ربقيق أىداؼ البحث .
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 سبهيد:

 .الضغط النفسيمقياس  نتائجعرض ومناقشة  2-2-1

  بُت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و غَت اؼبمارسُت. الضغط النفسي نتائج مقياسمقارنة 2-2-2

 مقياس القلق. نتائجعرض ومناقشة  2-2-3

 مقارنة نتائج مقياس القلق بُت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و غَت اؼبمارسُت.2-2-4

 و القلق الضغط النفسيمعامل االرتباط بُت 2-2-5

 النتائج يف ضوء الفرضيات.مناقشة و ربليل 2-2-6

 الفرضية األوُف النتائج يف ضوء مناقشة 2-2-6-1

الفرضية الثانية                                                                     النتائج يف ضوء مناقشة2- 2-2-6

                                                              الفرضية الثالثة النتائج يف ضوء مناقشة 2-2-6-3

                                                               الرابعةمناقشة النتائج يف ضوء الفرضية  2-2-6-4

  مناقشة النتائج يف ضوء الفرضية اػبامسة 2-2-6-5

 خالصة عامة  2-2-7

 التوصياتاالقًتحات و 2-2-8

 اؼبصادر و اؼبراجع



 

100 
 

 

: تمهيد  

بعد عرضنا يف الفصل السابق اإلجراءات اؼبنهجية لدراسة القلق و الضغط النفسي دبختلف أبعاده عند     
التالميذ اؼبقبلُت على شهادة البكالوريا اؼبمارسُت وغَت اؼبمارسُت من خالؿ القياـ بدراسة استطالعية  

ضبط اؼبشكلة و فرضيات البحث من خالؿ حساب اػبصائص للتأكد من صدؽ أدوات البحث و 
 السيكوميًتية و ربديد األساليب اإلحصائية اؼبستعملة .

سنتطرؽ يف ىذا الفصل إُف عرض نتائج الدراسة اؼبيدانية و ىذا من خالؿ اؼبعاعبة اإلحصائية     
إلجابات أفراد العينة اؼبختارة يف البحث بإتباع اؼبنهج الوصفي و باستعماؿ أدوات البحث اؼبتمثلة يف 

احملسوبة دبختلف الطرؽ  مقياس القلق و الضغوط النفسية ،كما سنقـو دبناقشة ىذه النتائج بتحليل القيم
 اإلحصائية  يف ظل اإلطار النظري اػباص بالدراسة 

 النفسي.  الضغطس عرض ومناقشة مقيا 2-2-1

 بعد الضغوط النفسية 2-2-1-1

يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ (:09)جدول رقم 
 للًتبية البدنية و الرياضية للضغوط النفسية.اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت 

 
 

اؼبتوسط  العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

 الضغوط
 النفسية

 0805 %37853 0817 28 02862 28815 اؼبمارسُت
الغَت 

 فبارسُت
47820 04873 47 0812 62893% 0.05 

                                      نتائج بعد الضغوط النفسية للممارسين: عرض2-2-1-1-1
لبعد الضغوط النفسية لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 09من خالؿ اعبدوؿ رقم )

وىذه القيمة  (0817بلغ)( ودبعامل التواء 02862)بلغ باكبراؼ معياري و  (28815)البدنية و الرياضية
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النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3ؿبصورة بُت )
وىذه النسبة 37850وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %37853اؼبئوية و اليت بلغت

التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و  اؼبنخفض نوعا ما فبا يدؿ على أفالتقييم متوسطة وتتأرجح إُف 
 الرياضية يتميزوف بدرجة ضغوط نفسية قليلة.

 بعد الضغوط النفسية لغير الممارسين:عرض نتائج  2-2-1-1-2

لبعد الضغوط النفسية لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 09من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه  (0812بلغ)( ودبعامل التواء 4873)بلغ باكبراؼ معياري و  (47820)للًتبية البدنية و الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب  عتدالية يف توزيعا+( فبا يبُت أف ىناؾ 3،-3القيمة ؿبصورة بُت )
ىذه 37850وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %62893النسبة اؼبئوية و اليت بلغت

العاِف نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و التقييم مرتفعة وتتأرجح إُف  النسبة
 الرياضية يتميزوف بدرجة ضغوط نفسية كبَتة.

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :01المدرج تكراري رقم )
 ضية لبعد الضغوط النفسية.البدنية و الريا
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 :للممارسين لضغوط النفسيةعد ابنتائج  فسيرت2-2-1-1-3

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 09من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
وىذا راجع اُف  الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف بعد الضغوط النفسية 

طبيعتهم الشخصية و استقرارىم النفسي أو عدد األسرة احملدود الذي يساعد الوالدين  شخصية التالميذ و
على توفَت الرعاية  و الصحة النفسية و اؼبعرفية ألبنائهم و أف الًتبية البدنية و الرياضية من أحسن اغبلوؿ و 

ات و فبارسات و مواقف تساىم يف تطوير قدراهتم و تعترب كعالج ؽبذه األعراض من خالؿ إكساهبم خرب 
 السيطرة على أنفسهم و فهم الذات بصورة اهبابية فبا يساعدىم يف التأقلم مع ـبتلف الضغوط النفسية.

                              لغير الممارسين:بعد الضغوط النفسية تفسير نتائج  2-2-1-1-4  
(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 09من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف بعد الضغوط النفسية  وىذا راجع إُف 
 طبيعتهم الشخصية و عدـ استقرارىم النفسي أو للظروؼ األسرية الغَت مساعدة على شخصية التالميذ و

توفَت الرعاية  و الصحة النفسية و اؼبعرفية ألبنائهم و كذا عدـ اكتساهبم ػبربات و فبارسات و مواقف 
تساىم يف تطوير قدراهتم و السيطرة على أنفسهم فبا يؤدي إُف عدـ فهم الذات بصورة اهبابية فبا ال 

 يساعدىم يف التأقلم مع ـبتلف الضغوط النفسية.

 : النفسية  بين الممارسين وغير الممارسين مقارنة نتائج الضغوط2-2-2

 : مقارنة نتائج بعد الضغوط النفسية  بين الممارسين وغير الممارسين2-2-2-1
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يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت :(10جدول رقم )
 بالنسبة لبعد الضغوط النفسية. و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية

إف عملية مقارنة نتائج بعد الضغوط النفسية كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله بُت عينيت البحث 
أوضحت ظاىريا أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت 

التنوع اغباصل يف اؼبتغَت اؼبقاس (بالنسبة لعينة غَت اؼبمارسُت يشَت ىذا %62893(و دبقدار )37853%)
 لصاٌف عينة غَت اؼبمارسُت فبا يدؿ على معاناهتم من االنزعاج مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ اعبدوؿ

ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا اال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
ئج اػباـ كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله واليت قد بلغت قيمة اإلحصائية  اؼبتحصل عليها جملموع النتا

و اليت قد  2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 15875ت احملسوبة  )
(و على ضوء اؼبقارنة قبد 1.64(قبدىا قد بلغت القيمة)0805( ومستوى الداللة )158بلغت)

ٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ أكرب من "ت"اعبدولية ىذا يع "ت"احملسوبة
الظاىرة اغباصلة بُت النسب اؼبئوية لنتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف 

 ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم الضغوط النفسية مقارنة باؼبمارسُت.

ة و الرياضية ؽبا تأثَت إهبايب على الضغوط النفسية فبا نستنتج من خالؿ ىذه النتائج أف الًتبية البدني  
       على االستقرار و التوازف النفسي للتالميذ.                                                                                      اينعكس اهبابي

ونوف أكثر تضررا يف مواقف االمتحاف ،الف يك الضغوط النفسية إف التالميذ الذين يبتلكوف درجة عالية من

 اؼبقاييس               
            
 االحصائية

 عينة البحث

 
 حجم العينة

 
 "ت" النسبة اؼبئوية 

 احملسوبة
 "ت"

 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 

 %37853 100 عينة اؼبمارسُت
 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 15875

 
62893% 
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التلميذ أقل قدرة على السيطرة حيث يفقد مرونتو و تلقائيتو فبا  من الضغوط النفسية ذبعلاؼبستويات العليا 
 م السلوكي للفرد و يستوِف اعبمود.يؤدي إُف اضمحالؿ و اهنيار التنظي

 :بعد الضغوط الدراسية 2-2-1-2

اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ يبثل (:11جدول رقم )
 اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية لبعد الضغوط الدراسية .

اؼبتوسط  العينة البعد
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

الضغوط 
 الدراسية

 0805 %34883 0839 31 02866 31835 اؼبمارسُت
الغَت 

 فبارسُت
56 058037 55850 0829 62822% 0.05 

التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية لبدنية  لدىنتائج بعد الضغوط الدراسية عرض نتائج الجدول: 
 و الرياضية:

 للممارسين:ضغوط الدراسية بعد العرض نتائج 2-2-1-2-1

لبعد الضغوط الدراسية لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 11من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه القيمة  (0839بلغ)( ودبعامل التواء 02866)بلغ باكبراؼ معياري و  (31835)البدنية و الرياضية

ائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة النت +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3ؿبصورة بُت )
وىذه النسبة 45وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %34883اؼبئوية و اليت بلغت

اؼبنخفض نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و التقييم متوسطة وتتأرجح إُف 
 قليلة.الرياضية يتميزوف بدرجة ضغوط دراسية 

 بعد الضغوط الدراسية لغير الممارسين:عرض نتائج 2-2-1-2-2

لبعد الضغوط الدراسية لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 11من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه القيمة  (58037بلغ)( ودبعامل التواء 02866)بلغ باكبراؼ معياري و  (56)للًتبية البدنية و الرياضية
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النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3ؿبصورة بُت )
وىذه النسبة عالية 45وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %62822اؼبئوية و اليت بلغت

ُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف العاِف نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسالتقييم وتتأرجح إُف 
 بدرجة ضغوط دراسية كبَتة.

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :02المدرج تكراري رقم )
 البدنية و الرياضية لبعد الضغوط الدراسية.

 

 :للممارسينلضغوط الدراسية عد ابنتائج  فسيرت2-2-1-2-3

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 11من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف بعد الضغوط الدراسية وىذا يعٍت أهنم 

و قلة العدوانية وال يعانوف من ضغوط دراسية كثَتة يتميزوف بالثقة بالنفس و القدرة على التفكَت و التمييز 
حبيث ال يعتربوف امتحاف البكالوريا امتحانا مصَتيا و ىاجسا ؽبم و يتضح ىذا من خالؿ عدـ وجود 

اضطرابات نفسية و سلوكية و تغَتات فيسيولوجية كثَتة  و أف الًتبية البدنية و الرياضية من أحسن اغبلوؿ 
 عراض .و تعترب كعالج ؽبذه األ
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                             لغير الممارسين:بعد الضغوط الدراسية  تفسير نتائج  2-2-1-2-4
(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 11من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

عد الضغوط الدراسية وىذا يعٍت أهنم الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف ب
يتميزوف بنقص الثقة بالنفس وعدـ  القدرة على التفكَت و التمييز و أهنم أكثر عدوانية و يعانوف من 

ضغوط دراسية كثَتة حبيث  يعتربوف امتحاف البكالوريا امتحانا مصَتيا و ىاجسا ؽبم و يتضح ىذا من 
 غَتات فيسيولوجية كثَتة.خالؿ  وجود اضطرابات نفسية و سلوكية و ت

 : مقارنة نتائج بعد الضغوط الدراسية  بين الممارسين وغير الممارسين2-2-2-2

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت (:12)جدول رقم  
 الضغوط الدراسية .و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لبعد 

مقارنة نتائج الضغوط الدراسية  كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله بُت عينيت البحث أوضحت إف عملية 
ظاىريا أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت 

ؼبقاس (بالنسبة لعينة غَت اؼبمارسُت يشَت ىذا التنوع اغباصل يف اؼبتغَت ا%62822(و دبقدار )34883%)
لصاٌف عينة غَت اؼبمارسُت فبا يدؿ على معاناهتم من الضغوط الدراسية مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ 

 اعبدوؿ أعاله.

ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا اال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله واليت قد بلغت قيمة  اإلحصائية  اؼبتحصل عليها جملموع النتائج اػباـ كما

و اليت قد  2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 19835"ت" احملسوبة  )

 اؼبقاييس              
 االحصائية            

 
 عينة البحث

 
 

 حجم العينة

 
 

 النسبة اؼبئوية
 "ت"

 احملسوبة
 "ت"

 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 %34883 100 عينة اؼبمارسُت
 %62822 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 19835
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(و على ضوء اؼبقارنة قبد 1864(قبدىا قد بلغت القيمة)0805( ومستوى الداللة )158بلغت)
ىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ  ةأكرب من "ت"اعبد ولي "ت"احملسوبة

الظاىرة اغباصلة بُت النسب اؼبئوية لنتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف 
 ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم من الضغوط الدراسية مقارنة باؼبمارسُت.

بية البدنية و الرياضية ؽبا تأثَت إهبايب على بعد الضغوط الدراسية فبا نستنتج من خالؿ ىذه النتائج أف الًت   
على ـبتلف العمليات العقلية و الذىنية كالتذكر و الذكاء و الًتكيز و االنتباه و بالتاِف  اينعكس اهبابي

                                    حيث أف االمتحاف يعترب خربة أليمة هتدد الذات ، ربسن مستوى التحصيل و االقباز الدراسي،
 يكونوف أكثر تضررا يف مواقف االمتحافيبتلكوف درجة عالية من ظبة الضغوط الدراسية إف التالميذ الذين 

التلميذ أقل قدرة على السيطرة حيث يفقد مرونتو و ،الف اؼبستويات العليا يف الضغوط الدراسية ذبعل 
 م السلوكي للفرد و يستوِف اعبمود.ار التنظيتلقائيتو فبا يؤدي إُف اضمحالؿ و اهني

 مقياس الضغط النفسي ككل: 2-2-1-3

يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ (:13)جدول رقم  
 اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية ؼبقياس الضغط النفسي.

اؼبتوسط  العينة البعد
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

 الضغط
 النفسي

 0805 %30851 00 59850 03890 59850 اؼبمارسُت
الغَت 

 فبارسُت
103820 06846 102 0832 52892% 0.05 

 :نعرض نتائج مقياس الضغط النفسي ككل للممارسي2-2-1-3-1

ؼبقياس الضغوط لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 13اعبدوؿ رقم )من خالؿ 
وىذه القيمة ؿبصورة بُت  (00)بلغ ( ودبعامل التواء 3890)بلغ باكبراؼ معياري و  (59850)و الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة اؼبئوية و اليت  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3)
وىذه النسبة منخفضة جدا  82850وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %30851بلغت 
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اؼبنخفض نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف التقييم وتتأرجح إُف 
 ة ضغط نفسي قليل جدا.بدرج

 مقياس الضغط النفسي ككل لغير الممارسين:عرض نتائج 2-2-1-3-2

ؼبقياس الضغوط لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 13من خالؿ اعبدوؿ رقم )
القيمة  وىذه (0832)بلغ ( ودبعامل التواء 6846)بلغ باكبراؼ معياري و  (103820)البدنية و الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3ؿبصورة بُت )
وىذه النسبة 82850وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %52892اؼبئوية و اليت بلغت 
التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية العاِف نوعا ما فبا يدؿ على أف التقييم عالية وتتأرجح إُف 

 يتميزوف بدرجة ضغط نفسي عاِف.

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :03المدرج تكراري رقم )
 البدنية و الرياضية ؼبقياس الضغط النفسي ككل.

 

                             :غط النفسي ككل للممارسينمقياس الضنتائج  فسيرت2-2-1-3-3
(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 13من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف مقياس الضغوط و ىذا ما يعٍت أف 
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لبدنية و الرياضية سبتص الضغط النفسي لدى التالميذ و تعترب تنفس و ترويح عن النفس فبارسة الًتبية ا
 لديهم.

 لغير الممارسين:مقياس الضغط النفسي ككل تفسير نتائج  2-2-1-3-4

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية 13من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم ) 
و الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف مقياس الضغوط وىذا يعٍت أهنم 

 يتميزوف بضغط نفسي مرتفع ناتج عن ضغوط االمتحانات.

 : ج مقياس الضغط النفسي ككل بين الممارسين وغير الممارسينمقارنة نتائ2-2-2-3

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت (:14جدول رقم ) 
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة ؼبقياس الضغوط.

أعاله بُت عينيت البحث أوضحت ظاىريا  إف عملية مقارنة نتائج مقياس القلق كما ىي موضحة يف اعبدوؿ
(و %30851أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت )

(بالنسبة لعينة غَت اؼبمارسُت يشَت ىذا التنوع اغباصل يف اؼبتغَت اؼبقاس لصاٌف عينة غَت %52892دبقدار )
 (14من القلق مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ اعبدوؿ رقم )اؼبمارسُت فبا يدؿ على معاناهتم 

ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا اال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
اإلحصائية  اؼبتحصل عليها جملموع النتائج اػباـ كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله واليت قد بلغت قيمة 

و اليت قد  2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 25887ت احملسوبة  )

 اؼبقاييس             
 اإلحصائية           

 عينة البحث

 
 حجم العينة

 
 "ت" النسبة اؼبئوية

 احملسوبة
 "ت"

 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 %30851 100 عينة اؼبمارسُت
 %52892 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 25887
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(و على ضوء اؼبقارنة قبد 1864(قبدىا قد بلغت القيمة)0805( ومستوى الداللة )158بلغت)
ىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ  ةاحملسوبة أكرب من "ت" اعبد ولي"ت"

نسب اؼبئوية لنتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف الظاىرة اغباصلة بُت ال
 ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم من الضغوط مقارنة باؼبمارسُت.

( اؼببُت أعاله الذي يبُت اؼبتوسطات اغبسابية و قيمة "ت"احملسوبة و 14من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
أف التالميذ الغَت فبارسُت للًتبية البدنية الرياضية يتميزوف بضغط  فلبا يتجلى للطا ةقيمة "ت"اعبد ولي

نفسي مرتفع الناتج عن ضغوط االمتحانات أما الضغط النفسي عند اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية 
ص الضغط فهو منخفض باؼبقارنة مع غَت اؼبمارسُت و ىذا ما يبُت أف فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية سبت

النفسي لدى التالميذ و تعترب تنفس و ترويح عن النفس لديهم و فبا سبق يستنتج الطالباف أف الًتبية 
 البدنية و الرياضية دور فعاؿ و أثر إهبايب يف اػبفض من الضغوط النفسية.

 مقياس قلق اإلخبار:عرض و مناقشة  2-2-3

 بعد االنزعاج أو الهم:2-2-3-1

إبراز الفروؽ اإلحصائية بُت تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت وغَت اؼبمارسُت يهدؼ ىذا البعد إُف 
 للًتبية البدنية والرياضية يف بعد االنزعاج أو اؽبم.

يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ (:15جدول رقم )
 بدنية و الرياضية لبعد االنزعاج.اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية ال

اؼبتوسط  العينة البعد
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

االنزعاج 
 أو اؽبم

 0805 36% 00 18 02 18 اؼبمارسُت
غَت 

 اؼبمارسُت
28870 2872 29 0840- %57.40 0.05 
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التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية لبدنية و  لدىنتائج بعد االنزعاج عرض نتائج الجدول: 
 الرياضية:

 نزعاج للممارسين:بعد االعرض نتائج 2-2-3-1-1

لبعد االنزعاج لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 15من خالؿ اعبدوؿ رقم )
+( 3،-3وىذه القيمة ؿبصورة بُت ) (00)بلغ ( ودبعامل التواء 2)بلغ باكبراؼ معياري و  (18)الرياضية

 %36النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة اؼبئوية و اليت بلغت فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع
فض اؼبنخالتقييم وىذه النسبة متوسطة وتتأرجح إُف 25وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت

 نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف بدرجة انزعاج قليلة.

 بعد االنزعاج لغير الممارسين:عرض نتائج 2-2-3-1-2

لبعد االنزعاج لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 15من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه القيمة ؿبصورة  (084)بلغ ( ودبعامل التواء 2872)بلغ باكبراؼ معياري و  (2887)الرياضيةالبدنية و 

النتائج وأف العينة متجابسة وحبساب النسبة اؼبئوية و  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3بُت )
النسبة عالية وتتأرجح وىذه 25وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %57840اليت بلغت

 اؼبرتفع نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ غَت  اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف بدرجة التقييم إُف 

 انزعاج مرتفعة.
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يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :04المدرج تكراري رقم )
الرياضية لبعد االنزعاج.البدنية و 

 

 :للممارسين النزعاجعد ابنتائج  فسيرت2-2-3-1-3

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 15من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
يبيلوف الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف بعد االنزعاج وىذا يعٍت أهنم 

إُف إدراؾ اؼبواقف التقييمية لالمتحاف على أنو امتحاف عادي و ال يتعرضوف لالنزعاج وىذا يفسر بعدـ 
هبذا االمتحاف و ال تؤثر فيهم مرحلة اؼبراىقة اليت تتميز دبختلف االضطرابات  و  ةاالكًتاث و الالمباال

عد الوالدين على توفَت الرعاية  و الصحة ىذا يعود إُف طبيعة الشخصية أو عدد األسرة احملدود الذي يسا
 النفسية و اؼبعرفية ألبنائهم و أف الًتبية البدنية و الرياضية من أحسن اغبلوؿ و تعترب كعالج ؽبذه األعراض 

 لغير الممارسين:بعد االنزعاج تفسير نتائج 2-2-3-1-4

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت  اؼبمارسُت للًتبية البدنية 15من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
و الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف بعد االنزعاج وىذا يعٍت أهنم يبيلوف إُف 

و يف مواقف االمتحاف يشعروف غالبا بالتوتر إدراؾ اؼبواقف التقييمية لالمتحاف على أنو هتديد شخصي ؽبم 
و توقع الشر و العصبية و االستثارة االنفعالية باإلضافة إُف معارؼ االنزعاج السلبية الذاتية اليت يشعروف هبا 
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تشتت انتباىهم و تعوؽ تركيزىم أثناء االمتحانات و ىذا راجع إُف اػبوؼ من الرسوب و اإلخفاؽ يف 
 ريا باعتباره امتحاف مصَتي وىاجس للتالميذ.امتحاف شهادة البكالو 

 : مقارنة نتائج مقياس القلق بين الممارسين وغير الممارسين2-2-4

 : مقارنة نتائج بعد االنزعاج بين الممارسين وغير الممارسين2-2-4-1

ؼبمارسُت يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي ا:(16جدول رقم )
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لبعد االنزعاج.

إف عملية مقارنة نتائج بعد االنزعاج كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله بُت عينيت البحث أوضحت ظاىريا 
(دبقدار  36%أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت )و

اؼبمارسُت يشَت ىذا التنوع اغباصل يف اؼبتغَت اؼبقاس لصاٌف عينة غَت (بالنسبة لعينة غَت %57.40)
 (16اؼبمارسُت فبا يدؿ على معاناهتم من االنزعاج مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ اعبدوؿ رقم )

ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا إال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
اؼبتحصل عليها جملموع النتائج اػباـ كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله واليت قد بلغت قيمة   اإلحصائية

( 158واليت تبلغ ) 2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 15898ت احملسوبة  )
 كرب من(و على ضوء اؼبقارنة قبد "ت"احملسوبة أ1864(قبدىا قد بلغت القيمة)0805ومستوى الداللة )

"ت"اعبدولية ىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ الظاىرة اغباصلة بُت متوسط 
نتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم من 

 االنزعاج مقارنة باؼبمارسُت.

 اؼبقاييس            
 االحصائية          

 عينة البحث

 
 حجم العينة

 
 "ت" النسبة اؼبئوية

 احملسوبة
 "ت"

 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 36% 100 عينة اؼبمارسُت
 57.40% 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 15898
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بية البدنية و الرياضية ؽبا تأثَت إهبايب على بعد االنزعاج فبا ينعكس نستنتج من خالؿ ىذه النتائج الًت   
على ـبتلف العمليات العقلية و الذىنية كالتذكر و الذكاء و الًتكيز و االنتباه و بالتاِف ربسن  ااهبابي

                           مستوى التحصيل و االقباز الدراسي                                                            
ف التالميذ الذين يبتلكوف درجة عالية من ظبة القلق يكونوف أكثر تضررا يف مواقف االمتحاف ،الف إ

اؼبستويات العليا يف القلق يصبح التلميذ أقل قدرة على السيطرة حيث يفقد مرونتو و تلقائيتو فبا يؤدي إُف 
 و يستوِف اعبمود. م السلوكي للفرداضمحالؿ و اهنيار التنظي

  :االنفعالبعد 2-2-3-2

يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ اؼبمارسُت (:17)جدول رقم 
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية لبعد االنفعاؿ.

اؼبتوسط  العينة البعد
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

 0805 %38860 0841 19 02815 19830 اؼبمارسُت االنفعاؿ
الغَت 

 فبارسُت
30830 1889 30 0847 60860% 0.05 

 :ننفعال للممارسيبعد االعرض نتائج 2-2-3-2-1

التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و لبعد االنفعاؿ لدى ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 17من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه القيمة ؿبصورة بُت  (0841بلغ)( ودبعامل التواء 2815)بلغ باكبراؼ معياري و  (19830)الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة اؼبئوية و اليت  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3)
وىذه النسبة متوسطة وتتأرجح 25مة الوسيط يف احملور واليت بلغت وذلك دبقارنتها بقي %38860بلغت
اؼبنخفض نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف بدرجة التقييم إُف 

 انفعاؿ قليلة.
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 بعد االنفعال لغير الممارسين:عرض نتائج 2-2-3-2-2

لبعد االنفعاؿ لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 17من خالؿ اعبدوؿ رقم )
وىذه القيمة  (0847بلغ)( ودبعامل التواء 1889)بلغ باكبراؼ معياري و  (30830)البدنية و الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3ؿبصورة بُت )
وىذه النسبة عالية 25وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %60860اؼبئوية و اليت بلغت

العاِف نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية التقييم وتتأرجح إُف 
 يتميزوف بدرجة انفعاؿ عالية.

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :05المدرج تكراري رقم )
 البدنية و الرياضية لبعد االنفعاؿ.

 

 :للممارسين النفعالنتائج بعد ا فسيرت2-2-3-2-3

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 17من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف بعد االنفعاؿ وىذا يعٍت أهنم يعانوف 
من االنفعاؿ و لكن بدرجة قليلة ىذا ما يوضح أنو ال توجد تغَتات فسيولوجية داخلية و خارجية بدرجة  

 أدائو لالمتحاف. كبَتة حيث يتضح أف التلميذ يسيطر  على سلوكاتو و يتحكم يف تصرفاتو أثناء
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 لغير الممارسين: االنفعال تفسير نتائج بعد2-2-3-2-4

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت  اؼبمارسُت للًتبية البدنية 17من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )
يعانوف و الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف بعد االنفعاؿ وىذا يعٍت أهنم 

من تغَتات فسيولوجية داخلية و خارجية و ىذا راجع اُف درجة االنفعاؿ و من أعراضو سرعة الدورة 
الدموية نظرا لزيادة نبضات القلب و زيادة تكرار التنفس و إفراز اعبهاز العصيب الطريف بعض اؽبرمونات  

 كما يصاحب االنفعاؿ بعض اؼبظاىر اػبارجية كالعرؽ وارتعاش األطراؼ

 : مقارنة نتائج بعد االنفعال بين الممارسين وغير الممارسين2-2-4-2

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت (18جدول رقم ) 
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة لبعد االنفعاؿ.

اعبدوؿ أعاله بُت عينيت البحث أوضحت ظاىريا إف عملية مقارنة نتائج بعد االنفعاؿ كما ىي موضحة يف 
(و %38860أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت )

(بالنسبة لعينة غَت اؼبمارسُت يشَت ىذا التنوع اغباصل يف اؼبتغَت اؼبقاس لصاٌف عينة غَت %60860دبقدار )
 (18ناهتم من االنفعاؿ مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ اعبدوؿ رقم)اؼبمارسُت فبا يدؿ على معا

ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا إال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
اإلحصائية  اؼبتحصل عليها جملموع النتائج اػباـ كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله واليت قد بلغت قيمة 

و اليت  2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 17814وبة  )ت احملس
 (و على ضوء اؼبقارنة قبد1864(قبدىا قد بلغت القيمة)0805( ومستوى الداللة )158بلغت)

 اؼبقاييس             
 اإلحصائية            
 عينة البحث

 
 حجم العينة

 
 "ت" النسبة اؼبئوية

 احملسوبة
 "ت"

 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 %38860 100 عينة اؼبمارسُت
 %60860 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 17814
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أكرب من "ت"اعبدولية ىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ  "ت"احملسوبة
النسب اؼبئوية لنتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف  الظاىرة اغباصلة بُت

 ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم من االنفعاؿ مقارنة باؼبمارسُت.

من خالؿ النتائج نستنتج أف أغلب التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا يعانوف من االنفعاؿ سواء كانوا   
نية و الرياضية أو ال يبارسوف و لكن مستوى االنفعاؿ ىبتلف بُت ىذه العينتُت فالعينة يبارسوف الًتبية البد

اليت سبارس الًتبية البدنية و الرياضية تتميز بوضوح أعراض االنفعاؿ على ـبتلف أعضاء اعبسم و ىذا على 
نفسية و زبفيض درجة عكس العينة اليت سبارس الًتبية البدنية و الرياضية اليت تعمل على ربسُت اغبالة ال

التوتر و رفع الطاقة النفسية و مقاومة اإلحباط و ىذا ما يؤكد أف درس الًتبية البدنية و الرياضية لو دور 
اهبايب يف زبفيض االنفعاؿ الظاىر على التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا دبختلف أعراضو كاالستثارة أو 

سمية لنشاط اعبهاز العصيب االتونومي )الالإرادي(كأألـ اؼبعدة التنشيط الفيسيولوجي أو إدراؾ األعراض اعب
 و تصبب العرؽ و ارتعاش األطراؼ و زيادة معدؿ ضربات القلب و غَتىا من األعراض.

  مقياس القلق ككل:2-2-3-3

اؼبمارسُت يبثل اؼبتوسطات اغبسابية و االكبرافات اؼبعيارية و النسب اؼبئوية لدى التالميذ (:19)جدول رقم 
 و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية ؼبقياس القلق.

اؼبتوسط  العينة اؼبقياس
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

النسبة 
 اؼبئوية

مستوى 
 الداللة

 0805 %37830 0875 36850 03819 37830 اؼبمارسُت القلق
الغَت 

 فبارسُت
59 03812 59 00 59800% 0.05 

:                                               نعرض نتائج مقياس القلق للممارسي2-2-3-3-1
ؼبقياس القلق ا لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 19من خالؿ اعبدوؿ رقم )

وىذه القيمة ؿبصورة بُت  (0875)بلغ ( ودبعامل التواء 3819)بلغ باكبراؼ معياري و  (37830)الرياضية
النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة اؼبئوية و اليت  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3)
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وىذه النسبة متوسطة وتتأرجح 50وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %37830بلغت 
يدؿ على أف التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف بدرجة اؼبنخفض نوعا ما فبا التقييم إُف 

 قلق قليلة.

 مقياس القلق لغير الممارسين:عرض نتائج 2-2-3-3-2

ؼبقياس القلق لدى التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية ( بلغ اؼبتوسط اغبسايب 19من خالؿ اعبدوؿ رقم )
  وىذه القيمة ؿبصورة بُت  (00)بلغ ( ودبعامل التواء 3812)بلغ اري باكبراؼ معيو  (59)و الرياضية

النتائج وأف العينة متجانسة وحبساب النسبة اؼبئوية و اليت  +( فبا يبُت أف ىناؾ إعتدالية يف توزيع3،-3)
التقييم وىذه عالية وتتأرجح إُف 50وذلك دبقارنتها بقيمة الوسيط يف احملور واليت بلغت  %59بلغت 

 العاِف نوعا ما فبا يدؿ على أف التالميذ غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يتميزوف بدرجة قلق عالية.

يبُت الفروؽ يف النسب اؼبئوية بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  ( :06المدرج تكراري رقم )
 البدنية و الرياضية ؼبقياس القلق ككل.

 

                                              :مقياس القلق للممارسيننتائج  فسيرت2-2-3-3-3
(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 19من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم )

 أهنم ال الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات منخفضة يف مقياس القلق وىذا يعٍت
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يعتربوف اؼبواقف التقييمية لالمتحاف على أهنا  هتديد شخصي ؽبم و ال يتعرضوف للقلق و يف مواقف 
االمتحاف ال يشعروف غالبا بالتوتر و توقع الشر و العصبية و االستثارة االنفعالية باالضافة اُف أف معارؼ 

 م و ال تعوؽ تركيزىم أثناء االمتحاناتاالنزعاج السلبية الذاتية اليت يشعروف هبا ال تشتت انتباىه

 لغير الممارسين:مقياس القلق تفسير نتائج 2-2-3-3-4

(يتضح أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية 19من خالؿ نتائج اعبدوؿ رقم ) 
لق وىذا يعٍت أهنم يبيلوف إُف و الرياضية يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية يسجلوف درجات عالية يف مقياس الق

إدراؾ اؼبواقف التقييمية لالمتحاف على أهنا  هتديد شخصي ؽبم و يتعرضوف للقلق و يف مواقف االمتحاف 
يشعروف غالبا بالتوتر و توقع الشر و العصبية و االستثارة االنفعالية باإلضافة إُف أف معارؼ االنزعاج 

 انتباىهم و تعوؽ تركيزىم أثناء االمتحانات . السلبية الذاتية اليت يشعروف هبا تشتت

  : مقارنة نتائج مقياس القلق بين الممارسين وغير الممارسين2-2-4-3

يبثل الفروؽ يف الداللة اإلحصائية بُت عينتُت من تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و (20جدول رقم )
 ؼبقياس القلق.غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بالنسبة 

نتائج مقياس القلق كما ىي موضحة يف اعبدوؿ أعاله بُت عينيت البحث أوضحت ظاىريا إف عملية مقارنة 
(و %37830أف اغبكم الظاىري على داللة الفروؽ بُت النسب اؼبئوية و اؼبقدرة ب لعينة اؼبمارسُت )

عينة غَت (بالنسبة لعينة غَت اؼبمارسُت يشَت ىذا التنوع اغباصل يف اؼبتغَت اؼبقاس لصاٌف %59800دبقدار )
 (20اؼبمارسُت فبا يدؿ على معاناهتم من القلق مقارنة مع أقراهنم اؼبمارسُت الحظ اعبدوؿ رقم )

 اؼبقاييس             
 اإلحصائية           

 عينة البحث

 
 حجم العينة

 
 النسبة اؼبئوية
 

 "ت"
 احملسوبة

 "ت"
 اعبدولية

 درجة
 اغبرية

 2-ف2

مستوى 
 الداللة

 %37830 100 عينة اؼبمارسُت
 %59800 60 عينة غَت اؼبمارسُت  0.05 158 1864 21869
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ال يبكن اعتبار أف ىذا اغبكم صحيحا و موضوعيا إال بعد استخداـ "ت" ستيودنت حيث بعد اؼبعاعبة 
أعاله واليت قد بلغت قيمة اإلحصائية  اؼبتحصل عليها جملموع النتائج اػباـ كما ىي موضحة يف اعبدوؿ 

و اليت قد 2-ف2( و بالكشف عن قيمة "ت" اعبدولية عند درجة اغبرية 21869ت احملسوبة  )
 (و على ضوء اؼبقارنة قبد1864(قبدىا قد بلغت القيمة)0805( ومستوى الداللة )158بلغت)

أكرب من "ت" اعبدولية ىذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و على ضوء الفروؽ  "ت"احملسوبة
الظاىرة اغباصلة بُت النسب اؼبئوية لنتائج عينيت البحث اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت قبد أف الفروؽ لصاٌف 

 ىذه األخَتة فبا يدؿ معاناهتم من القلق مقارنة باؼبمارسُت.

أف أغلب التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا يعانوف من القلق سواء كانوا يبارسوف  من خالؿ النتائج نستنتج  
الًتبية البدنية و الرياضية أو ال يبارسوف و لكن مستوى القلق ىبتلف بُت ىذه العينتُت فالعينة اليت سبارس 

 ال سبارس حبيث الًتبية البدنية و الرياضية تتميز بالبفاض مستوى  القلق و ىذا على عكس العينة اليت
يكوف معدؿ القلق أكثر ارتفاعا عند ىذه العينة وىذا ما يؤكد أف درس الًتبية البدنية و الرياضية لو دور 

اهبايب يف زبفيض القلق الظاىر على التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا دبختلف أعراضو كأألـ اؼبعدة و تصبب 
القلب وكذا ربسُت ـبتلف العمليات العقلية و الذىنية  العرؽ و ارتعاش األطراؼ و زيادة معدؿ ضربات 

  كالتذكر و الذكاء و الًتكيز و االنتباه و بالتاِف ربسن مستوى التحصيل و االقباز الدراسي .               

 و القلق  النفسي طمعامالت االرتباط بين الضغ2-2-5

يوضح معامل االرتباط بُت الضغط النفسي و القلق لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية :(21جدول رقم )
 البدنية و الرياضية 

الدرجة الكلية  العدد اؼبقياس
 ألبعاد الضغوط

الدرجة الكلية 
 ألبعاد القلق

 مستوى الداللة

 0805  0828 100 الدرجة الكلية ألبعاد الضغوط
 0805 0828  100 الدرجة الكلية ألبعاد القلق

يتضح من خالؿ اعبدوؿ اؼببُت أعاله معامل االرتباط بُت الضغط النفسي و القلق حيث بلغت قيمة 
 ( و98( عند درجة اغبرية )0816( و ىي أكرب من "ر"اعبدولية اليت بلغت قيمتها )0828"ر"احملسوبة )
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( و 0828"ر"احملسوبة بلغت قيمتها )( وبالتاِف وجود فروؽ ذات داللة و دبا أف 0805مستوى الداللة )
 ىذا يعٍت وجود عالقة ارتباطية سلبية بُت الضغط النفسي و القلق.

 مناقشة و تحليل النتائج في ضوء الفرضيات : 2-2-6

 األولى: النتائج في ضوء الفرضية مناقشة2-2-6-1

ضغط نفسي أقل من غَت ويفًتض فيها الطالباف: يتسم اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بدرجة 
  اؼبمارسُت.

تبُت لنا 13وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية و ذلك حبساب اؼبتوسط اغبسايب و النسبة اؼبئوية اؼبوجودة يف اعبدوؿ 
أما % 30851و بنسبة مئوية 59850اؼبتوسط اغبسايب ؼبقياس الضغط النفسي عند اؼبمارسُت قد بلغ 

و ىذه القيم تبُت أف ىناؾ %52892و بنسبة بلغت 10382 عند غَت اؼبمارسُت فبلغ اؼبتوسط اغبسايب
ضغط نفسي عند كل التالميذ و لكن بدرجة أقل عند اؼبمارسُت و ىذه النتيجة اليت توصل إليها الطالباف 

توصل إليو الباحث مها صربي حسن يف دراستو عالقة الضغوط النفسية ببعض اؼبتغَتات  تتماشى مع ما
و غَت اؼبمارسات للنشاط الرياضي حبيث توصل الباحث إُف مايلي :سبيزت الوظيفية لدى اؼبمارسات 

الطالبات اؼبمارسات للنشاط الرياضي اؼبنتظم بدرجة ضغط نفسي أقل من الطالبات غَت اؼبمارسات ومنو 
  الفرضية قد ربققت.

 الثانية: النتائج في ضوء الفرضية مناقشة 2-2-6-2

           للًتبية البدنية و الرياضية بدرجة قلق أقل من غَت اؼبمارسُت.الفرضية الثانية:يتسم اؼبمارسوف 
أثبتت نتائج إجابات التالميذ يف مقياس القلق أف التالميذ اؼبقبلُت على البكالوريا يتميزوف دبستويات ـبتلفة  

سات الًتبوية من القلق، حيث يتضح أف التالميذ  اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية يف ـبتلف اؼبؤس
أهنم ال يعتربوف اؼبواقف التقييمية لالمتحاف  يسجلوف درجات منخفضة يف مقياس القلق و ىذا ما يعٍت

على أهنا  هتديد شخصي ؽبم و ال يتعرضوف للقلق و يف مواقف االمتحاف ال يشعروف غالبا بالتوتر و توقع 
القلق لدى التالميذ و تعترب تنفس و ترويح عن  الشر وىذا يعٍت أف فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية سبتص

النفس لديهم أما غَت اؼبمارسُت فيسجلوف درجات عالية يف مقياس القلق وىذا يعٍت أهنم يبيلوف إُف إدراؾ 
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اؼبواقف التقييمية لالمتحاف على أهنا  هتديد شخصي ؽبم و يتعرضوف للقلق و يف مواقف االمتحاف يشعروف 
االمتحانات حيث النتائج تشَت إُف وجود  الشر و يتميزوف بقلق مرتفع ناتج عن قلق غالبا بالتوتر و توقع

قلق عند كل التالميذ و لكن بدرجة أكرب عند التالميذ غَت اؼبمارسُت و ىذا يدؿ على أف الًتبية البدنية و 
 الرياضية تلعب دورا كبَتا يف زبفيض القلق ومنو الفرضية قد ربققت.

 :الثالثةتائج في ضوء الفرضية الن مناقشة 2-2-6-3

ويفًتض فيها الطالباف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و 
  الرياضية يف الضغط النفسي.

تبُت لنا 14احملسوبة و النسبة اؼبئوية اؼبوجودة يف اعبدوؿ “ ت”وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية و ذلك حبساب 
وقد بلغت عند غَت اؼبمارسُت 30.51% النسبة اؼبئوية ؼبقياس الضغط النفسي عند اؼبمارسُت قد بلغ 

وىذا 1864اعبدولية اليت بلغت  “ ت”وىي أكرب من  25887احملسوبة “ت”وقد بلغت 52892%
مايدؿ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و ىذه النتيجة اليت توصل إليها الطالباف تتماشى مع ما 
توصل إليو الباحث بوعزيز ؿبمد يف دراستو العالقة بُت الضغوط النفسية و التوافق اؼبهٍت لدى أساتذة 

ئية بُت أساتذة التعليم اؼبتوسط التعليم اؼبتوسط حبيث توصل الباحث إُف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصا
اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت لألنشطة الًتووبية الرياضية يف مستوى الضغوط النفسية ومنو الفرضية قد 

  ربققت.

 :الرابعةالنتائج في ضوء الفرضية  مناقشة2-2-6-4

للًتبية البدنية و  ويفًتض فيها الطالباف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت
  الرياضية يف قلق االمتحاف .

تبُت لنا 14احملسوبة و النسبة اؼبئوية اؼبوجودة يف اعبدوؿ “ ت”وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية و ذلك حبساب 
وقد بلغت %59800وعند غَت اؼبمارسُت  %37830النسبة اؼبئوية ؼبقياس القلق عند اؼبمارسُت قد بلغ 

يدؿ على وجود فروؽ  وىذا ما1864اليت بلغت   ةاعبد ولي“ ت”وىي أكرب من  21869احملسوبة “ت”
يدؿ على وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و ىذه النتيجة اليت توصل إليها  ماذات داللة إحصائية 
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الرياضية الًتبوية  يف  دور النشاطاتيف دراستو  بوغببيب مربوؾالطالباف تتماشى مع ما توصل إليو الباحث 
حبيث توصل الباحث إُف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة  زبفيض القلق و الضغط النفسي لتالميذ البكالوريا

التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للنشاطات الرياضية الًتبوية اؼبقبلُت على البكالوريا يف إحصائية بُت 
  ضية قد ربققت.ومنو الفر  القلق اؼبعريف لصاٌف الفئة األوُف

 :الخامسةالنتائج في ضوء الفرضية  مناقشة 2-2-6-5

الفرضية اػبامسة :ىناؾ عالقة ارتباطية بُت الضغط النفسي و القلق لدى التالميذ اؼبمارسُت للًتبية البدنية 
               و الرياضية.                                                                                  

بُت الضغط النفسي و القلق 0805أثبتت النتائج على وجود ارتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 
لدى تالميذ البكالوريا فبا يدؿ على وجود عالقة بُت الضغط النفسي و القلق أي كلما زاد الضغط النفسي 

نتائج معامل االرتباط حيث بلغ  زاد القلق رغم أف ىذا االرتباط كاف منخفضا نوعا وىذا ما دلت
 وىذا يعٍت أف الضغط النفسي الناتج عن امتحاف البكالوريا يسبب القلق لدى التالميذ.0828

و من خالؿ العرض السابق ؼبناقشة نتائج الفرض اػبامس يتبُت صحة ىذا الفرض و الذي يشَت اُف وجود 
 اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية. عالقة ارتباطية بُت الضغط النفسي و القلق لدى التالميذ

 خالصة عامة :2-2-7

النتائج اؼبتوصل إليها من خالؿ أدوات البحث اؼبستعملة )مقياس القلق ،مقياس الضغط النفسي( اؼبطبقة 
 على تالميذ السنة الثالثة ثانوي اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية تتمثل فيما يلي :

 يتسم اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بدرجة ضغط نفسي أقل من غَت اؼبمارسُت-

 يتسم اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية بدرجة قلق أقل من غَت اؼبمارسُت-

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف القلق بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبة البدنية -
 و الرياضية 
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ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية يف الضغط النفسي بُت التالميذ اؼبمارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية  -
 البدنية و الرياضية

ىناؾ عالقة ارتباطية بُت الضغط النفسي و القلق لدى تالميذ البكالوريا اؼبمارسُت للًتبية البدنية و -
 الرياضية.

ثنا يف أف ىناؾ عالقة ارتباطية بُت الضغط النفسي و القلق لدى بعد كل ىذا يبكن بوتقة إجابة إشكالية حب
 تالميذ البكالوريا دبختلف أبعادنبا )القلق االنفعاِف ،قلق االنزعاج أو اؽبم ،الضغوط الدراسية و النفسية( 

: و التوصيات قتراحاتاال2-2-8  

مارسُت و غَت اؼبمارسُت للًتبية البدنية يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بعنواف دراسة مقارنة للم  
و الرياضية يف التخفيف من القلق و الضغط النفسي لدى تالميذ البكالوريا حبث مسحي اجري على بعض 

 ثانويات والية مستغاّف يقًتح الباحث ما يلي :

رجها ،و القياـ ضرورة االىتماـ باعبانب النفسي للتلميذ عن طريق اؼبتابعة داخل اؼبؤسسات التعليمية و خا
جبلسات إرشادية للتالميذ خاصة لتالميذ البكالوريا بشكل مستمر و توعية اآلباء و اؼبربُت باؼبواقف اليت 

تشكل ضغوطات للتالميذ ، و ؿباولة القياـ بدراسات إحصائية ؽبذه الظاىرة ؼبعرفة حجمها و درجة 
االقًتاحات ما يلي :انتشارىا و أسباهبا مع اقًتاح أساليب معاعبتها .و من أىم   

زيادة االىتماـ باغباجات النفسية و اؼبعنوية للتالميذ إُف جانب اغباجيات اؼبادية-1  

توعية احمليط واألولياء و اؼبربُت إُف أنبية فبارسة األنشطة الرياضية الًتبوية و أثارىا على مستوى -2
 التحصيل

وي يشمل كل النشاطات الًتفيهية و التسلية إعداد برنامج خاص و منظم لتالميذ السنة الثالثة ثان-3
حبيث يتماشى مع الربنامج الدراسي للمواد العلمية األخرى و ىذا من اجل مص ـبتلف الضغوطات و 

 أنواع القلق اليت يتعرض ؽبا التلميذ اؼبقبل على البكالوريا
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سة داخل األقساـ فبا قد يؤدي تنظيم ـبتلف الربامج اػباصة بالًتبية البدنية و الرياضة لكسر وتَتة الدرا-4
 إُف تفريغ الطاقة الزائدة من خالؿ فبارسة األنشطة الرياضية

توعية التالميذ بأنبية فبارسة الًتبية البدنية و الرياضية داخل اؼبؤسسات الًتبوية .-5  

الًتبية  توعية األساتذة بأنبية تنظيم األنشطة اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة الًتبوية و عدـ االكتفاء حبصة-6
 البدنية و الرياضية فقط و ذلك بتنظيم النشاط الداخلي و اػبارجي .

العمل على توجيو التالميذ اؼبتسمُت بالعنف إُف اؼبرشد النفسي أو األخصائيُت و التأكيد على دوره يف -7
ة و التقليل من ىذه السلوكات السلبية و خفض صبيع أعراض القلق اؼبعريف و الضغوط النفسية الدراسي

 األسرية و النفسية .

تعامل األساتذة مع التالميذ بأسلوب نشط و فعاؿ من أجل خلق عالقة اتصالية بال حاجز يف مرحلة -8
الطور الثانوي أين يشعر التلميذ بتقدير الغَت لو .                                                          

ذا عن طريق عدـ تضخيم ىالة امتحاف البكالوريا و كذا مسانبة توعية األولياء على زبفيف القلق و ى-9
 اإلعالـ يف معاعبة التالميذ يف خفض القلق .

إجراء دراسات للتعرؼ على مشكالت السلوؾ لدى التالميذ و أساليب مواجهتها ،و مدى فعاليتها -10
 يف كافة اؼبراحل التعليمية .

وجو و اإلرشاد النفسي يتجو إليهم الطالب وقت اغباجة .تعيُت أخصائيُت نفسانيُت مدربُت على الت-11  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 

 إستمارة إستطالع رأي األساتذة المحكمين

 
                        

ربية طيبة وبعد                                                                       السيد األستاذ  /
القلق و االستمارة اؼبعروضة على سيادتكم بشأف استتطالع رأي سيادتكم يف ربكيم عبارات مقياس 

                    الضغط النفسي                                                                         
الباحث واؼبشرؼ يشكروف مسبقا تفضلكم بالتعاوف العلمي يف بناء القائمة اؼبنشودة وإثراء البحث يف ؾباؿ 

 الًتبية البدنية و الرياضية

" دراسة مقارنة للضغط النفسي والقلق لدى تالميذ البكالوريا الممارسين وغير   ث :ث :عنـوان البـحـــعنـوان البـحـــ
بدنية و الرياضية ".الممارسين للتربية ال  

درجة اؼباسًت .الدرجــة العلميـة :    الدرجــة العلميـة :      

الدكتور / بن قالوز أضبد توايت.المشــــــــرف:   المشــــــــرف:      

ربكيم اؼبقياس  لنتمكن من استخدامو على عينة تالميذ البكالوريا  الهدف من استطالع الرأي :الهدف من استطالع الرأي :  . 

   ويأمل الباحث من سيادتكم التفضل باؼبساعدة يف استكماؿ خطوات وإجراءات بناء القائمة
 مدى مناسبة البنود اؼبقًتحة للمقياس. اؼبنشودة من حيث:

 .إضافة بعض العبارات والبنود اليت من شأهنا إثراء اؼبقياس 

 جامعة عبد الحميد بن باديس

التربية البدنية و الرياضيةمعهد   

 قسم التربية البدنية والرياضية

 مستغانم
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 البيانات الشخصية:

          اعبنس       ذكر              انثى             

 فبارس                   غَت فبارس             

تتناوؿ العبارات التالية بعض اؼبيوؿ و االراء الشخصية و ىي ليست اجابات صحيحة واخرى خاطئة 
،اؼبهم أف تعرب عن رأيك الشخصي بصدؽ و أمانة و اؼبطلوب أف تقرأ كل عبارة و ربدد درجة انطباقها 

 على درجة موافقتك على أف زبتار لكل عبارة اجابة واحدة                                                                        عليك بوضع عالمة ) (

 التربية البدنية و الرياضية و الضغوط النفسية: المحور األول :

 ال أوافق نادرا أحيانا دائما العبارات 
     يسيطر اػبجل عندما أكوف يف صباعة 1
     أعاين من األرؽ 2
     أشعر أين سريع الغضب 3
     أشعر بالقلق يف كثَت من األحياف 4
     ال أعرؼ كيف أعرب عن نفسي 5
     أشعر باػبوؼ اذا قابلت شخصا ال أعرفو 6

     أميل اُف اعتزاؿ الناس داخل الثانوية و خارجها 7
     أشعر باؼبلل 8
     من غَتيأشعر بأنٍت أقل  9

     أخاؼ من الفشل من حيايت 10
     أعاين من الكواليس و األحالـ اؼبزعجة 11
     أخاؼ بالوحدة و لو كنت مع الناس 12
     أشعر بالقلق كلما اقًتب موعد االمتحاف 13
     أندـ على األعماؿ اليت أقـو هبا 14
     أحرج من مظهري الشخصي 15
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و الضغوط الدراسية التربية البدنية و الرياضية المحور الثاني :  

 ال أوافق نادرا أحيانا دائما العبارات 
     أشعر بفقداف الدافعية القبازي بعض اؼبواد الدراسية 1
     أشعر بالعجز عن متابعة دروسي يوما ليـو 2
     أشعر باػبوؼ من وجود بعض اؼبشاغبُت بالفصل 3
     من اغبضور اُف الثانويةأشعر بعدـ استفاديت  4
     أشعر بكراىييت لبعض اؼبواد الدراسية 5
     أشعر بالقلق على مستوى ربصلي الدراسي 6
     يضايقٍت عدـ قدريت على استيعاب بعض اؼبواد الدراسية 7
     أشعر بقلة الًتكيز أثناء االستذكار 8
     أشعر أف دراسيت اغبالية غَت مناسبة ِف 9

     أشعر أف استذكاري لدروسي عدمي الفائدة 10
     ال سبكنٍت امكانياتنا اؼبالية من اكماؿ دراسيت 11
     عالقيت ببعض اؼبدرسُت سيئة 12
     يزعجٍت أف اؼبعلمُت غَت منصفُت يف تعاملهم مع التالميذ 13
     يوخبٍت اؼبدرس أماـ زمالئي 14
     الثانويةأتشاجر مع زمالئي يف  15
     يضايقٍت مزاح زمالئي معي 16
     يوخبٍت زمالئي بألقاب ال أحبها 17
     ال وبًـت زمالئي مشاعري 18
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 مقياس القلق

 و الرياضية و القلق اؼبعريف )االنزعاج أو اؽبم(  الًتبية المحور األول :

أبدا  العبارات 
 تقريبا

دائما  غالبا أحيانا
 تقريبا

تفكَتي يف الدرجة اليت سوؼ أحصل عليها يف مادة معينة يعوؽ أدائي يف  1
 االمتحانات

    

     أشعر بأنٍت أكاد أذبمد عند أدائي امتحانات ىامة 2
     أثناء االمتحانات أجد نفسي أفكر يف عدـ قدريت على استكماؿ دراسيت 3
     كلما بذلت أقصى جهدي يف االمتحاف كلما زاد ارتباكي 4
     تفكَتي يف األداء السيئ يؤثر على تركيزي بصورة سلبية 5
     أبدو كأنٍت أىـز نفسي أثناء أدائي المتحانات ىامة 6
     أثناء االمتحاف اجد نفسي أفكر يف نتائج رسويب 7
أثناء أدائي لالمتحانات أكوف عصبيا لدرجة ذبعلٍت أنسى اؼبعلومات اليت  8

 أعرفها جيدا
    

     أسبٌت أال تضايقٍت االمتحانات بدرجة كبَتة 9
أثناء االمتحانات اؽبامة أكوف متوترا لدرجة أنٍت أشعر باالضطراب يف  10

 معديت
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 الًتبية البدنية و الرياضية و القلق اؼبعريف )االنفعاؿ( المحور الثاني :

أبدا  العبارات 
 تقريبا

دائما  غالبا أحيانا
 تقريبا

     أثناء أدائي  لالمتحاف أشعر باالرتباؾ 1
     أشعر بشدة النرفزة عند أدائي المتحاف ىاـ 2
     حىت لو كنت مستعدا ألداء امتحاف فإنٍت أشعر بالعصبية الزائدة 3
ينتابٍت الشعور بشدة االضطراب مباشرة قبل تسليم ورقة االجابة على  4

 االمتحاف
    

     أشعر بتوتر شديدأثناء االمتحانات  5
     أشعر بشدة اإلنزعاج أثناء أداء أمتحاف ىاـ 6
     أتضايق بشدة قبل أدائي امتحاف ىاـ 7
     أشعر بأف دقات قليب سريعة جدا أثناء أدائي إلمتحانات ىامة 8
بعد االنتهاء من االمتحاف أحاوؿ أف أمنع انزعاجي بالنسبة ؽبذا االمتحاف  9

 أستطيع ذلكو لكنٍت ال 
    

     أشعر بالثقة أثناء أدائي يف االمتحاف 10
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 ملخص الدراسة :

سبثل عنواف حبثنا يف دراسة مقارنة للضغط النفسي و القلق لدى تالميذ البكالوريا اؼبمارسُت و غَت 
واليت هتدؼ إُف معرفة درجة القلق والضغوط لدى التالميذ اؼبمارسُت  اؼبمارسُت للًتبية البدنية و الرياضية

لعالقة بُت الضغط النفسي و القلق وغَت اؼبمارسُت اؼبقبلُت على البكالوريا ، الغرض من الدراسة ابرز ا
للتالميذ اؼبقبلُت على شهادة البكالوريا ، وللقياـ هبذا البحث كاف البد من وجود عينة ذبرى عليها ىذه 

تلميذ مقبلُت على شهادة البكالوريا يف بعض ثانويات والية مستغاّف ومت  160الدراسة واليت مشلت 
،أما األداة فكانت مقياس قلق االمتحاف ببعديو االنفعاؿ من كل ثانوية 33اختيارىا عشوائيا دبعدؿ

واالضطرابات ومقياس الضغوط الدراسية والنفسية وأىم استنتاج توصل إليها البحث أف فبارسة الًتبية 
البدنية والرياضية ؽبا دور كبَت يف زبفيض القلق والضغوط دبختلف أبعادنبا )القلق االنفعاِف ،االنزعاج 

ة،النفسية( ويف األخَت خرجنا بأىم اقًتاح ىو ضرورة االىتماـ باعبانب النفسي للتالميذ الضغوط الدراسي
عن طريق اؼبتابعة داخل اؼبؤسسات التعليمية وخارجها والقياـ جبلسات إرشادية للتالميذ خاصة لتالميذ 

دبحاولة القياـ  البكالوريا بشكل مستمر ونوعية اآلباء واؼبربيُت باؼبواقف اليت تشكل ضغوطات للتالميذ
 بدراسات إحصائية ؽبذه الظاىرة ؼبعرفة حجمها ودرجة انتشارىا وأسباهبا مع اقًتاح أساليب معاعبتها .   
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 Résume de recherche 

Notre étude a pour thème {l'etude comparative entre les pratiquants de sport et non-

pratiquants parmi les bacheliers}.Le but est de connaitre le role du sport dans la 

diminution du stress et des troubles chez les bacheliers .Ainsi,nous avons sélectionné au 

hasard,avec une moynne de 33 de chaque lyccée, un échanttillon de 160 éléves inscrits 

dans des lycceé de mostaganem.Les outils employés sont:le testeur de stress de celui 

des pressions. 

le résultat obtenu grace a cette étude : la pratique du sport permet de diminuer le stress 

et les pressions en dépit de leurs diffirentes dimentins(stress comportemental, la 

perturbation,les pressions psychiques ou dues a la scolaristion). 

En guise de conclusion ,nous proposons un ensemble de conseils pour remédier a toute 

sorte de trouble psychique chez le bachelier: contoler contamments dus a l' 

adolescence);Organiser des formus pour conseiller les  élèves  et les prendre en charge 

;Effectuerdes études statstiques pour connaitre les azpirations de l'éléve et pouvoir donc 

y remédier. 

 

 


