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 بحث بعنوان
           النفسية  الخدمة االجتماعية و دورىا في التخفيف من حدة الضغوطات

 لطالب الشيادة الثانوية
 منى محمد بن عصمان                                            .د  :   اعداد                            

 قسم الخدمة االجتماعية -كمية التربية قصر بن غشير-جامعة طرابمس                  

 المقدمة :
رغم التطور الذي يشيده المجتمع في الميدان التكنولوجي ، والتقدم في طرق التعميم المختمفة          

في شتى المجاالت، إال أن االضطرابات النفسية تعتبر من التحديات الكبرى التي واجيتيا اإلنسانية 
كالت و المواقف عبر العصور وما زالت تواجييا في وقتنا الراىن، وىذا جراء الصعوبات و المش

الضاغطة التي يتعرض ليا األفراد داخل مجتمعاتيم، وىذا ما من شأنو أن يولد لدييم ذلك الشعور 
السمبي الذي يصحبو االحساس بالقمق و التشاؤم واإلحباطات، إذ تعتبر الضغوط النفسية حالة من 

لتي يتفاعمون معيا ،وعمى الخطر التي تيدد األفراد وىي تختمف باختالف ىؤالء األفراد و البيئة ا
 عفييا المرجحسب وضعية كل فرد في مختمف المواقف التي يتواجد 

وظاىرة الضغوط ىي من الظواىر اإلنسانة المعقدة التي تتجمى في مضامين بيولوجية ونفسية 
واقتصادية واجتماعية ومينية وأكاديمية ،وىذه المضامين ليا انعكاساتيا النفسية التي تنتج عنيا 

ضغوط  وتظير في مخرجات فسيولوجية  ونفسية  ،حيث يعتبر الباحثون أن كل الضغوط النفسية ال
كالتفكك األسري والفقر وضغوط الدارسة والمشاحنات اليومية والفشل الدراسي والضوضاء كميا 
ضغوط  نفسية ،باإلضافة لذلك الضغوط عمى مستوى التربية منيا الضغوط الدارسية التي تتمثل 

ط المناىج والمدارس واالمتحانات والعقوبات والقواعد األكاديمية وازدحام القاعات والتفاوت في ضغو 
لرشيدي ا )ىارونت المنزلية وكذلك الفشل الدراسي الحضاري والنشاطات الطالبية والواجبا

 (.96،ص9999،
ي أثارت لذلك تعد الضغوطات التي يعيشيا الطالب داخل المؤسسات التعميمية من الموضوعات الت

اىتمام الباحثين في العموم  النفسية  والتربوية واالجتماعية ،وذلك إلدراكيم لممعاناة التي يعانونيا 
نتيجة األعباء الدراسية المتراكمة التي تفوق طاقتيم وقدراتيم ،وبالرغم من كون المدرسة المؤسسة 

في التأثير عمى الفرد ورعايتو االجتماعية الثانية من حيث األىمية بعد األسرة ومن حيث مكانتيا 
،باإلضافة إلى صقل شخصيتو ، وتنمية مياراتو وقدراتو وتزويده بمختمف المعارف والمعمومات ، 
كما أنيا تعمل عمى تييئة  الجو المناسب لو معتمدة في ذلك عمى مبدأ التطور المستمر من حيث 
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و السميم  من جميع النواحي العقمية البرامج وطرق أدائيا مع توفر السبل الناجحة في تحقيق النم
والجسمية واالجتماعية ،إال أنو في الوقت نفسو يمكن أن تمثل مصدرًا لمضغوط النفسية ،ومما  
الشك فيو أن كثرة الضغوطات من شأنيا أن تولد ردود أفعال نفسية وسموكية ، يترتب عمييا 

ة في المسار الدراسي وىذا يشكل مشكالت ليا نتائج وخيمة عمى الطالب مما يؤثر عمى المتابع
 (991،ص6196خطرا عمى المدرسة والمجتمع.) محمد بمقاسم ،حاج شتوان،

ومن ىنا ظيرت أىمية الخدمة االجتماعية في المدرسة باعتبارىا نظامًا اجتماعيًا قادرًا عمى خمق 
يجابي تسوده العالقات الطيبة وينتشر فيو الحب واإلخالص وال تعاون بالصورة جو اجتماعي فاعل وا 

التي تسمح ألفراده بممارسة أدوارىم االجتماعية بما يؤدى إلي تطور المجتمع واستمرار بنائو ونمائو 
وأصبح النشاط الميني لألخصائي االجتماعي في المدرسة أساسا لمساعدة الطالب في المدرسة 

من استفادتيم من لحل مشكالتيم ، والتغمب عمى الصعوبات التي تواجييم أو تقف عائقا وتحد 
إمكانات وموارد المدرسة المتاحة والعمل عمى إتاحة الفرص كاممة ليم ليتمثموا أدوارىم االجتماعية 
بطريقة طبيعية وسميمة ومساعدة المدرسة عمى تحقيق أىدافيا في تربية وتعميم وتوجيييم لتحمل 

المدرسة باختالف المرحمة في المستقبل ،وتختمف المشكالت التي يتعرض ليا الطالب ب مسؤوليتيم
الدراسية ،وعميو سنقوم في ىذا البحث بالتعرف عمى المشكالت الناتجة عن الضغوط النفسية 

 .لطالب الشيادة الثانوية ، ودور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدتيا
 مشكمة الدراسة :

يعيش اإلنسان المعاصر زمنًا كثرت فيو وتعددت الضغوط النفسية ، وامتاز ىذا العصر بالتغير 
السريع في جميع المجاالت مما جعل الفرد يواجو الكثير من التحديات في طريق تحديد أىدافو 
ه وتمبية احتياجاتو وصوال لمتوافق الشخصي واالجتماعي ، ومن خالل تفاعل اإلنسان مع البيئة نجد

في حاجة دائمة إلى عممية موائمة مستمرة بين مكوناتو الذاتية والظروف الخاصة ، وىذا ما يطمق 
عميو أساليب مواجية الضغوط ، والتي يسعى الفرد من خالليا إلى تحقيق التوازن بين ذاتو وظروفو 

طاقاتو أوتغيير الخارجية سواء بتغيير ما بداخمو ، مثل أساليبو في التعامل مع البيئة ، أو تعبئة 
 (                     8،ص6196أفكاره ، أوتعديل أىدافو وطموحاتو ، أو بتغيير البيئة. )خالد العبدلي،

لقد ازداد اىتمام عمماء النفس واالجتماع في السنوات االخيرة بدراسة الضغوط النفسية لما ليا من 
مقًا ىذا االىتمام من كوننا في عصر أىمية عمى صحة الفرد عمى المستوى الفردي ،والجماعي، منط

الضغوط ، واألزمات النفسية فالضغوط النفسية اصبحت سمة من سمات الحياة المعاصرة تساير 
تغيرات المجتمعات اإلنسانية  وتحوالتيا بأبعادىا المختمفة، وىي تصيب الكبار والصغار عمى حد 

 (6،ص6191)نبيمة أحمد حبيب، سواء.



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 01) صفحة                                                                                                العدد الرابع
 

لى وجود عوامل خارجية ضاغطة عمى الفرد سواء بصورة كمية أو عمى ويشير مفيوم الضغوط إ
جزء منو، وبدرجة توجد لديو إحساسا بالتوتر، وحينمـا تـزداد ىـذه الضغوط فإن ذلك قد يفقد الفرد 

 قدرتو عمى التوازن، ويغير نمط سموكو عما ىو عميو إلى نمط جديد، والضغط النفسي حالة 
 تو، أو حين يقع في موقف صراع حادو بمطمب ممح فوق حـدود اسـتطاعيعانييا الفرد حين يواج  

                                    (           656ت، ص-).طو فرج عبد القادر، ب
واشارت عدة دراسات أن الضغوط النفسية تأثر عمى التوازن النفسي لمفرد، و تنشأ عنيا آثار سمبية 

و ضغط مستوى األداء و العجز عن ممارسة ميام الحياة اليومية ، ، كعدم القدرة عمى التكيف ، 
وانخفاض الدافعية و الشعور باإلنياك،  لدى تعد الضغوطات النفسية من الموضوعات اليامة 
والحيوية التي تشغل تفكير عمماء النفس واالجتماع واالطباء النفسيين واالخصائيين االجتماعيين 

والتوافق النفسي لمفرد في المؤسسات التعميمية فيي ير عمى الحالة الصحية والتربويين لما ليا من تـأث
احدى الظواىر التي تواجو الطالب في المدارس بكل المراحل وبصفة خاصة طالب مرحمة الشيادة 
الثانوية  ،وىي تؤدي إلى االرىاق النفسي الذي يقمل من قدرة الطالب عمى مقاومة االمراض 

حدة جسمية ونفسية واحدة ، كما أن االضرار الناتجة عن الضغوط النفسية الجسمية الن الطالب و 
تقف وراء زيادة نسبة تغيب الطالب عن المدرسة و توجيو الى أعمال أخرى ،وعدم انصياعيم 
لتعميمات وأوامر المدرسة و ما يترتب عمييا من مشكالت  قد تؤثر عمى معدل أدائو بصفة عامة، 

بالقمق و الصداع واإلحباط وىذا بدوره يؤثر سمبًا عمى التحصيل الدراسي  ينتج عنيا من الشعور وما
، عميو ومجاالت الحياة المختمفة، كذلك لو تأثير سمبي ممحوظ عمى اإلنجاز و التحصيل الدراسي

أصبح من الضروري االىتمام بموضوع الضغوطات النفسية كظاىرة متفشية بين الطالب خاصة 
ما ينتج عنيا من مشكالت  تؤثر عمى الطالب في ىذه المرحمة ،والتعرف طالب الشيادة الثانوية و 

الخدمة االجتماعية في المجال عمى دور الخدمة االجتماعية في التعامل معيا عمى اعتبار ان 
المدرسي تمعب دورا ىاما وكبيرا في مساعدة المدرسة عمى أداء رسالتيا التربوية والتعميمية وليا دور 

يف االجتماعي التي تتم مع البيئة المدرسية الجديدة .وتؤدى إلى زيادة وتحسين في عمميات التك
وعميو تتحدد مشكمة مستوي اإلنتاج الفردي او الجماعي الذي يدعم الطالب في حياتيم المدرسية 

الدراسة في التعرف عمى دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية لطالب 
 نوية .الشيادة الثا

 اهمية الدراسة:
تبرز أىمية ىذه الدراسة من خالل طبيعة الموضوع الدي تتناولو السيما أن الضغط النفسي    

اصبح سمة العصر لذلك نمقي الضوء عمى الضغوط النفسية التي يتعرض ليا طمبة الشيادة 
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الثانوية ،والعوامل التي تسبب ضغطًا نفسيًا ليم حتى يكونوا قادرين عمى مواجيتيا ، والوقوف عمى 
دور الخدمة االجتماعية في التعامل مع ىذه الضغوطات لمساعدتيم عمى تحقيق التوافق النفسي 

 .و األكاديمي و يؤدي إلى رفع مستوى تحصيميم الدراسيواالجتماعي 
 فيما يمي: وتتجمى أهمية الدراسة

ىذه الدراسة الرتباطيا بمرحمة دراسية ميمة وىي المرحمة الثانوية والتي تقابل مرحمة  أىمية .9
 .المراىقة والتي يكون فييا الطالب بحاجة إلى إشباع حاجاتو النفسية

تتناول الدراسة موضوع الضغوطات النفسية كأحد الموضوعات النفسية الميمة التي تحتاج  .6
 .الدراسات والبحوث في الفترة الحاليةإلى المزيد من 

بيان أىمية تأثير مصادر و مسببات الضغوط النفسية عمى طالب الشيادة الثانوية  .3
 وانعكاسيا عمى تحصيميم الدراسي.

الوقوف عمى دور الخدمة االجتماعية في التعامل مع الضغوطات النفسية التي يعاني منيا  .4
ات من شأنيا التخفيف من  حدة الضغوط النفسية طالب الشيادة الثانوية ووضع استراتيجي

لتجنب المشاكل الناجمة عنيا وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لرفع مستوى التحصيل 
 .الدراسي

نتائج الدراسة الحالية ستساىم في إضافة معمومة جديدة حول ىذا الموضوع ،قد تفيد اآلباء  .5
لضغوط النفسية التي يتعرض ليا طمبة لموقوف عمى اسباب ا ، واالخصائيين والمدرسين

واقتراح بعض اآلراء التي من شأنيا التخفيف من حدة اآلثار الناجمة  ، الشيادة الثانوية
 عنيا .

 أهداف الدراسة :
 تسعى ىذه الدراسة لتحقيق ىدف عام مؤداه:   
الشيادة  )التعرف عمى دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية لطالب 

 الثانوية (
 ولتحقيق ىذا اليدف البد من تحقيق مجموعة من األىداف الفرعية اآلتية:     
 التعرف عمى  مظاىر الضغوطات النفسية التي يعاني منيا طالب الشيادة الثانوية . (9
 التعرف عمى مصادر الضغوطات النفسية التي يعاني منيا طالب الشيادة الثانوية . (6
 الضغوطات النفسية عمى التحصيل الدراسي لطالب الشيادة الثانوية. التعرف عمى تأثير (1
التعرف عمى دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية التي يعاني  (4

 منيا طالب الشيادة الثانوية .
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  تساؤالت الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عمى تساؤل رئيسي مؤداه :

 تماعية في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية لطالب الشيادة الثانوية ؟ ()ما دور الخدمة االج
 ولإلجابة عمى ىذا التساؤل البد من اإلجابة عمى مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ما  مظاىر الضغوطات النفسية التي يعاني منيا طالب الشيادة الثانوية ؟ (9
 منيا طالب الشيادة الثانوية ؟ما مصادر الضغوطات النفسية التي يعاني  (6
 ما مدى تأثير الضغوطات النفسية عمى التحصيل الدراسي لطالب الشيادة الثانوية؟ (1

ما دور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية التي يعاني منيا  (4
 طالب الشيادة الثانوية ؟

 :المنهج  المستخدم في البحث
 المنيج الوصفي التحميمي.   

  -أداة البحث:
دراسة مكتبية وثائقية باستخدام المراجع والدوريات واإلحصاءات والبيانات الرسمية التي تعين 

 الباحثة في دراستيا وتخدم مصمحة البحث.
 مفاهيم ومصطمحات الدراسة:

 الخدمة االجتماعية: -1
المصطمح ، فكممة خدمة تشير الخدمة االجتماعية في مدلوليا المغوي إلى لفظين يتكون منيما ىذا 

ترمي في معناىا العام إلى المجيودات أو المساىمات الطيبة التي تبذل ألداء منفعة معينة أو 
العمل إلزالة ضرر حدث أو متوقع حدوثو ، فإن إيقاف الضرر أو درء آثاره يعتبر خدمة في حد 

التجمع اإلنساني الذي  ذاتو ، أما كممة اجتماعية فمشتقة من كممة االجتماع ، وتعني الحشد أو
966،ص9997)عبدالحميد محمد عبدالحميد، يتصف بالوعي بالمصالح واألىداف المشتركة.

ىيئة االمم المتحدة الخدمة االجتماعية  بأنيا) النشاط المنظم الذي ييدف إلي إيجاد التكيف  وعرفت
،المتبادل بين األفراد وتنشئتيم االجتماعية (

عبد  وعرفها،  (616،ص9975)سيد ابو بكر حسنين، 
القات إيجابية الفتاح عثمان بأنيا) خدمة فنية تسيم في مساعدة الناس وافراد أو جماعات لتحقق ع

 (91،ص6116أحمد سرحان،حياة في حدود قدراتيم ورغباتيم (.)نظميةمن ال بينيم ومستوى أفضل
                                                         

 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 04) صفحة                                                                                                العدد الرابع
 

 الدور : -2
الدور: بأنو نموذج يتركز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع معين لممكانة  يعرف   

داخل الجماعة او موقف اجتماعي معين ويتحدد دور الشخص في اي موقف عن طريق مجموعة 
 (158، ص 6116محمد عاطف غيث،) توقعات يعتنقيا االخرون كما يعتنقيا الشخص نفسو.

ايضا بأنو :وظيفة الفرد في الجماعة او الدور الذي يمعبو الفرد في جماعة  و  عرف الدور كما 
 (91، ص  6117محمد عبد المنعم،. )موقف اجتماعي 

  الضغوطات النفسية : -3

يشير ىذا المفيوم إلى وجود عوامل خارجية ضاغطة عمى الفرد سواء بصورة كمية أو عمى      
جزء منو، وبدرجة توجد لديو إحساسا بالتوتر. وحينما تزداد ىذه الضغوط فإن ذلك قد يفقد الفرد 

 قدرتو عمى التوازن، ويغير نمط سموكو عما ىو عميو إلى نمط   جديد. 
ة يعانييا الفرد حين يواجو بمطمب ُممح   فوق حدود استطاعتو، أو حين والضغط النفسي حال    

 يقع في موقف صراع حاد.
 (656ت، ص-).طو فرج عبد القادر، ب 
الضغوط النفسية بأنيا: ىي تمك الصعوبات واألحداث التي يمر بيا اإلنسان بحكم  كما ُعرفت 

يو وتسبب لو توترا. )جمال أبو دلو، الخبرة والتي تنجم عن إدراكو لتيديداتيا وتشكل عبئا عم
 (991، ص 6118
 اإلطار النظري لمبحث :       

 اواًل: تعريف الضغوطات النفسية :  
 تعد الضغوط أحد المظاىر الرئيسية التي تتصف بيا حياتنا المعاصرة، وىذه الضغوط ما      

 مناحي الحياة، فالضغوطىي إال رد فعل لمتغيرات الحادة والسريعة التي طرأت عمى كافة 
تمثل السبب الرئيس وراء اإلحساس باآلالم النفسية واألمراض العضوية، وتعتبر الضغوط جزء ال 
يتجزأ من حياتنا اليومية  ،فالطالب  يواجيون في مراحل دراستيم ضغوطا نفسية مختمفة  خاصًة 

التي  تتمثل  في االستذكار   طالب الشيادة الثانوية ، نتيجة  العديد من المتطمبات  األكاديمية
والتحصيل واالمتحانات باإلضافة لممتطمبات االجتماعية واالقتصادية التي تتمثل في المصاريف 

 الخاصة بالدراسة وقدرة األسرة عمى توفيرىا .
فالضغط النفسي ظاىرة معقدة  تشعبت مجاالتيا ، وتعددت وجيات النظر لمعمماء والباحثين       

يعني الشدة والمشقة  و يقال أرسمو ضغوط كغيره من المفاىيم ،فالضغط  لغًة: حول تعريف ال
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)ضاغطا ( عمى فالن يسمي  بذلك لتضييقو عمى العامل، والضغط بالفتح ىي اإلضطراء والضيق 
( التي تشير إلى معنى االختناق Stressاشتقت من الكممة الفرنسية ) اما اصطالحاً  والقير،

(  والتي أشارت إلى الشيء غير Destesseظمم وقد تحولت في اإلنجميزية )والشعور بالضيق   وال
المحبب أو غير المرغوب بو وفى األصل استخدمت لمتعبير عن المعاناة والضيق واالضطياد . 

 (            89، ص 6191)مفتاح محمد عبد العزيز،
اشئة كرد فعل لتأثيرات أستخدم" كمصطمح لمداللة عمى نطاق واسع من حاالت االنسان الن كما

مختمفة بالغة القوة ، وتحدث نتيجة العوامل الخارجية مثل كثرة المعمومات التي تؤدي الى اجياد 
الضغط  وعرف، (98م ،ص 6119،)فاروق عثمان  انفعالي ، وتظير نتيجة التيديد والخطر".

النفسي عمى انو " ظاىره تنشا من مقارنة الشخص لممتطمبات التي تطمب منو وقدرتو عمى مواجية 
المتطمبات، وعندما يحدث اختالل وعدم توازن في االليات الدفاعية اليامة لدى الشخص ، وال 

  يتحكم الفرد بيا يحدث الضغط وتظير االستجابات الخاصة بو ".

 (919،ص6194خرون،)ىيثم محمد النادر وا 
مكانياتو في  وعرف الضغط النفسي ايضًا بأنو" يتمثل في شعور الطالب بالفشل وقصور قدراتو وا 
  استيعاب مناىجو الدراسية واستذكارىا وشعوره بالنقص أمام التوقعات الوالدية خاصة لطمبة الثانوية".

الضغوط  بأنيا " تمك  تعرف  ( وفي ضوء ما سبق161،ص6196)سيير إبراىيم ومحمد الشافعي،
المواقف ، أو األحداث ، أو الصعوبات ، التي تواجو ، وتربك الطالب ، وتعترض تحقيق بعض من 
اىدافو  ، والتي قد تؤثر سمبًا عمى درجة توافقو النفسي واالجتماعي ، وقد تكون ىذه الضغوط 

 أسرية ،اقتصادية ، دراسية ،أو نفسية انفعالية .
 ط النفسية:ثانيًا: مصادر الضغو 

 ترجع كافة الضغوط النفسية الى الظواىر االنسانية المعقدة ،التي تتجمى في كافة المجاالت
 البيولوجية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والمينية حيث انيا تكون متجسدة في الوسط

 غط النفسي :ــي تعتبر كمصادر لمضــالذي يعيشون فيو ومن ابرز المجاالت الت

 (67-66،ص6191احمد أبو حبيب، )نبيمة 
: مثل درجات الحرارة ، الكوارث الكونية ، ضيق السكن ، قمة عدد  البيئة الطبيعية ضغوط -9

 الحجرات ، وضعف االضاءة .
    كالخالفات االسرية ، والتفاوت الحضاري ، وكثرة االبناء : البيئة االجتماعية ضغوط -6

االتجاىات والميول وقمة نصيب الفرد من الرفاىية االجتماعية ، واختالف وصراع االجيال واالقران ،
. 
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: مثل البطالة ، وانخفاض االنتاج ، والتفاوت الطبقي ، وعدم الرضا الناتج  الضغوط االقتصادية  -3
 من عدم التوافق مع االوضاع االقتصادية . 

الشقاء مع الزمالء،  ꞉ ويكون منشؤىا مينة الفرد وما يقوم بو من عمل مثل الضغوط المهنية: -4
 وعدم الرضا عن المركز الوظيفي ،أو الراتب، أو الترقية والتمييز غير المبرر بين العاممين .

مثل ضغط المناىج الدراسية، واالمتحانات والعقوبات والقواعد المدرسية،  الضغوط الدراسية:– 5
 وضغط الزمالء، وازدحام الفصول، وتوقعات األىل والفشل المدرسي.

: وتنشأ طبقًا لموسط االجتماعي ، ويأتي الفقر في مقدمة ىذه ضغوط المستوى االجتماعي-6
 الضغوط 

من عوامل فردية ذاتية )جسمية ،و نفسية ،وعقمية ( وتنشأ من  وتنشأالضغوط الذاتية : -7
 . االختالالت في بنية الجسم ،أو من قصور في الجوانب المعرفية ،واالختالالت الوظيفية العقمية

:وتنشأ من عدم وجود أمل ، وغياب المساعد ،والصراع ،واإلحباط ،وذلك في  ضغوط المراهقة-8
حدود اىتمامات المراىق التي تتمحور حول أحداث الحياة ، والمشاحنات اليومية مع اآلباء واالقران 

 ، و اإلىمال ،والقسوة من الكبار ،والصراع والحروب .
كما يشار الى مصادر الضغط بأنيا عبارة عن مثير لو أمكانية محتممة في أن يولد استجابة  

 (998،ص6196محمد بمقاسم ،حاج شتوان، )   المواجية أو اليروب منيا:
 مصادر داخمية: -أ

 وىي التي تنبع من داخل الفرد وتتمثل في:
 نخفاض الطموح وغموض الدور.ا -6عدم القدرة عمى االجتماعية.                      -9
  الصراع األخالقي .    -7                   انخفاض الميارات االجتماعية.-6
 عدم القدرة عمى المواجية.-8الضغوط العاطفية.                               -1
 نة.الضغوط الصحية واألمراض المزم-9التنافس والعدوان.                                -4
 الخجل واالنطواء.-91فقدان األمن والشعور بالخوف.                   -5
والزالزل واالعاصير وضغوط  والتي تأتي من البيئة الخارجية مثل الضوضاءمصادر خارجية : -ب

 (092،ص4102)هيتم محمد النادر ،واخرون، القيم والمعتقدات والصراع بين العادات والتقاليد.

 : الىوىناك من صنفيا 

 .مصادر اجتماعية: مثل الفقر وسوء التغذية والمستوى التعميمي ومكان االقامة  -9
 مصادر شخصية :يخصص بعض االفراد كثيرًا من المواقف بانيا ىامة مع عدم الثقة  -6
 بنتائجيا وىؤالء يبدون بدرجة كبيرة من القمق اكثر من االخرين . 
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 عائمية فقد  تنتج عن واجبات منزلية  تفوق  طاقة  مصادر منزلية : التي تعود الى امور -1
 الفرد . 
 .مصادر ذاتية :طموح ودافعية كبيرة او التفوق عمى االخرين  -4
 مصادر مادية : لتوفير احتياجات االسرة من مسكن وتعميم االطفال ونفقات المعيشة . -5

التي يتعرض ليا الفرد في  ويتضح مما سبق أن مصادر الضغوط تأتي أواًل من األحداث والمواقف
حياتو اليومية ، والتذكر الدائم لمخبرات السمبية التي مرت بو ، وحضور االحداث ،و المواقف 
دراكو الخاطئ ليذه األحداث ،والمواقف ،مما يؤثر عميو سمبيًا  السيئة بصورة دائمة في مخيمتو ،وا 

كية ، وتتكون المصادر الضاغطة من عدة من الناحية الفسيولوجية ،والمعرفية ،واالنفعالية ، والسمو 
جوانب منيا الجانب البيئي الذي ال دخل لإلنسان بو ، والجانب المعنوي النفسي المتمثل في 

 الشعور بالحرمان ،وجانب التفكك األسري .
واألىم في ذلك الجانب العقمي ،وكيفية استقبالو ، واستجابتو لممثيرات ،وتحديد مستوى تيديدىا لو، 

امل معيا ، وكل ىذه المصادر يعبر عنيا الجانب السموكي ألنيا تترجم إلى سموكيات تطبق والتع
 عمى أرض الواقع .

ويتأثر الفرد بالعديد من المصادر المسببة لمضغوط ، ولكن بدرجات متفاوتة ، وىذا يرجع إلى إدراك 
ن غير الواقعي تجاىل الفرد ، وتفسيره ، وتقييمو لممواقف التي تواجيو ،وبناء عمى ذلك فإنو م

أحداث الحياة ،والظروف االجتماعية ،و السياسية التي تشكل اإلطار الذي يتواجد فيو الفرد ،كما 
أن السمات ،والخصائص الشخصية لمفرد تتدخل، وتؤثر في نوعية استجابتو ليذه األحداث فيي 

 بمثابة عوامل مخففة لألثار السمبية لمضغوط عمى الفرد.
 الضغوط:ثالثا: أنواع 

تتعدد أنواع الضغوط فيناك الضغوط المؤقتة ، والضغوط المزمنة ، وىناك اإليجابية، والسمبية 
،وىناك السارة ، والمؤلمة ، وال يمكن لنا أن نحصر الضغوط في ىذه األنواع فقط ألن الضغوط 

،ومدى قدرتو عمى ترتبط بمواقفيا ، وقدرة اإلنسان عمى تقبميا ، والتعامل معيا ، والتعايش معيا 
 التوافق معيا .

 وفيما يمي أهم أنواع الضغوط:
 الضغوط المؤقتة والضغوط المزمنة: -1

الضغوط المؤقتة ىي تمك التي تحيط لفترة وجيزة ثم تنقشع ،وال يدوم أثرىا لفترة طويمة )مثل تمك 
ىذه الضغوط الناشئة عن االمتحانات  ،أو مواجية موقف صعب مفاجئ ،أو الزواج الحديث ( ، و 
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تكون سويِّة في معظميا أال إذا كان الموقف الضاغط أشد صعوبة من مقدرة الفرد عمى التحمل 
 مثمما يحدث في المواقف الشديدة الضاغطة التي تؤدي إلى صدمة عصبية .

أما الضغوط المزمنة  فيي تمك الضغوط التي تحيط  بالفرد لفترة طويمة نسبيًا مثل تعرض الفرد 
نة ، أو وجود الفرد في أجواء اجتماعية ،واقتصادية غير مالئمة  بشكل مستمر، وفي آلالم مزم

الغالب تكون ىذه الضغوط سالبة من حيث تأثيرىا عمى الفرد ،ألن حشد الفرد لطاقاتو لمواجية تمك 
الضغوط قد يدفع ثمنيا عمى شكل أمراض نفسية ،أو فسيولوجية  مما يؤدي إلى اختالل في 

 (                 7،ص9989)فيوال منصور ،و طمعت الببالوي، .ة ،واإلنياك  أو االحتراقالصحة النفسي
 الضغوط اإليجابية والسمبية: -2

الضغوط اإليجابية ىي الضغوط التي تحدث توثرًا يؤدي إلى الشعور بالسعادة والرضا أي االتزان 
 .النفسي )مثل تسمم مكافأة في العمل نضير النجاح في ميمة ما( 

أما الضغوط السمبية فيي التي تؤدي إلى التوتر ،وبالتالي تؤدي إلى الشعور بالتعاسة ،و اإلحباط 
 وعدم السرور أي عدم االتزان النفسي ) مثل فقدان مفاتيح المنزل والتأخر عن موعد 

 (69،ص6191)نبيمة احمد أبو حبيب،   ىام (.
خارجية )البيئية ( والضغوط الداخمية وىناك من يميز بين نوعين من الضغوط وىي الضغوط ال

)الشخصية(،وتمتد الضغوط البيئية من االحداث البسيطة التي تحدث كل يوم إلى األحداث الحادة 
القوية ،وتشير الضغوط الداخمية إلى األحداث التي تتكون نتيجة التوجو اإلدراكي نحو العالم 

 الخارجي .
متمثمة في الضغوط الناشئة عن المشكالت البسيطة كما أشار أخرون ألنواع الضغوط النفسية ال

التي تواجو الفرد في حياتو اليومية ، وكذلك الضغوط النمائية المرتبطة بنمو الفرد، باإلضافة 
لمضغوط المرتبطة باألزمات ،أو الصدمات الحياتية كموت فرد عزيز في األسرة . )عماد عبد 

 (97،ص9996الرزاق،
صنيف أنواع الضغوط النفسية إلى ضغوط سمبية، التي يمكن أن تؤثر ويتضح من ذلك بأنو يمكن ت

سمبًا عمى سموك االفراد شخصيًا واجتماعيًا ، ودراسيًا، وضغوط إيجابية ،والتي تعد دافعًا وحافزًا 
لتحقيق األىداف ،وضغوط مؤقتة ،وىي تزول بزوال الموقف ، وضغوط دائمة ،وىي التي تحيط 

غوط انمائية ، وىي مصاحبة لفترات النمو ومشكالت المراىقة وما بالفرد لفترات طويمة ،وض
 يصاحب ىذه المرحل من توتر.
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 -العوامل المؤثرة في شدة الضغوط النفسية: رابعًا:
 :تعتمد مسالة تعرض الجنسين من الذكور واالناث الى ضغوط الحياة عمى الكيفية  الجنس -9 

 الدالة عمييا ووفقا لطبيعة التباين في الخصائصالتي يدرك كل منيا المنبيات البيئية 
 الشخصية ، ونوع المينة والحالة االجتماعية ،والمعايشة ، التي يمكن ان تشكل عينة عمى كل

 (961،ص9999)ىارون الرشيدي،الجنسين من الذكور واالناث او احدىما. 
اد بالضغوط النفسية : من المتغيرات التي توثر في درجة احساس األفر مستوى تعميم الفرد -6

مستوى تعميميم حيث أن اصحاب المؤىالت العممية العالية اكثر تعرضا لإلحساس بالضغوط من 
 (7،ص9994)عبدالرحمن الطريري، . ذوي المؤىالت العممية االقل

:تبين أن عمر الفرد يؤثر في مدى احساسو فالمراىقون اكثر تأثرا بمصادر الضغط عن عمرالفرد-1
                                                  (49،ص6196)حسين عمي حسين، افل تقويما بأحداث الحياة وتصديا لضغوطيما .الراشدين ، و 

: لكل فرد سمات فردية تميزه عن االخرين وتوثر في نظرية وطريقة استجابتو الفروق الفردية -4
رات في مستوى ادراك الفرد لممواقف لمضغط كما توثر الفروق الفردية في الحاجات والقيم والقد

 (58،ص6116المثيرة لمضغط . )مريم رجاء،
: ان طموحات الفرد من العوامل التي ليا تأثير في شدة الضغوط النفسية فكمما مستوى الطموح -5

 إزداد مستوى طموح الفرد في احداث تفسيرات اجتماعية في الحياة كمما كان اكثر عرضة لمضغط .

 (54،ص999ي،)بمقيس جبار   
 :استراتيجية التعامل مع الضغوط  خامسًا:

 وىي تعتبر مجموعة من أنماط السموك الكيفية و المتعممة و التي تتطمب عادة بذل الجيد، و
تحددىا الحاجة و تستيدف حل المشكمة، كما يمكن السيطرة عمييا و كفيا أو قمعيا، وبالتالي فيي 

 الموقف الضاغط.تستخدم بمرونة كافية كمما تطمب 
فمن الطبيعي أن يتعرض كل شخص لمواقف ضاغطة ايجابية ،وسمبية ،فالضغط عنصر مصاحب 
لحياة البشر ، ويمعب دورًا ىامًا في البقاء ،ويممك الضغط تأثيرًا ايجابيًا كما يممك تأثيرات في 

ضغوط ، وكيفية التعامل صحتنا الفيزيقية ،واالنفعالية ولكن الميم ىنا إدراكنا وتفسيراتنا الذاتية لم
معيا ،وىذا يعتمد عمى المخزون الشخصي من ميارات مواجية الضغوط التي نممكيا، وليذا فإن 

دراكو لميارات ،واساليب مواجية الضغوط يساعده في )سعيد  معيا. التعامل الناجح  معرفة الفرد ،وا 
 (9،ص6111عبد الغني سرور،
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ن نتعمم و نتقن بعض الطرق التي من شأنيا أن تساعدنا لذلك فإن مواجية الضغوط تعني ببساطة أ
 عمى التعامل اليومي مع ىذه الضغوط و التقميل من آثارىا السمبية بقدر اإلمكان
 ويمكن استخدام أساليب واستراتيجيات مختمفة لمواجية الضغوط النفسية منيا :

اقتحام األزمة وتجاوز آثارىاو ذلك : وىي تمك التي يوظفيا الفرد في  أوال: االستراتيجيات اإليجابية
 من خالل األساليب االيجابية التالية :

 التحميل المنطقي لمموقف الضاغط بغية فيمو والتييؤ الذىني لو ولمرتباتو.-9
إعادة التقييم االيجابي لمموقف حيث يحاول الفرد معرفيا استجالء الموقف واعادة بنائو بطريقة  -6

 لواقع كما ىو .ايجابية مع محاولة تقبل ا
 البحث عن المعمومات المتعمقة بالموقف و المساعدة من اآلخرين أو مؤسسات المجتمع -1

 المتوقع ارتباطيما بالموقف الضاغط.
 استخدام أسموب حل المشكمة و التصدي لألزمة بصورة مباشرة . -4

: وىي تمك التي يوظفيا الفرد في تجنب األزمة و االحجام عن  ثانيا: االستراتيجيات السمبية
 التفكير فييا وذلك من خالل األساليب السمبية التالية :

 اإلحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي الممكن في األزمة . -9
 التقبل االستسالمي لألزمة و ترويض النفس عمى تقبميا. -6
 البديمة ،عن طريق االشتراك في األنشطة البديمة و محاولةالبحث عن اثابات أو المكافئات  -1

 االندماج فييا بيدف توليد مصادر جديدة لإلشباع و التكيف بعيدا عن مواجية األزمة.
 التنفيس و التفريغ االنفعالي بالتعبير لفظيا عن المشاعر السمبية غير السارة، و فعميا عن -4

 يف التوتر .طريق المجيودات الفردية المباشرة لتخف
 وبشكل أكثر وضوحا إن أساليب أو استراتيجيات المواجية األقدمية تتضمن النزعة لالستجابة
 بشكل فعال نحو األحداث الضاغطة، و السعي لمحصول عمى معمومات بشأنيا، وحل الموقف
 وذلك من خالل استخدام أساليب سموكية ومعرفية محددة ،وفي المقابل تتضمن استراتيجيات

 اجية االحجامية النزعة نحو التشتيت وصرف ذىن الفرد عن الحدث الضاغط ،و تجنبالمو 
 الحصول عمى معمومات بشأن ىذا الحدث ،واستخدام اساليب سموكية و معرفية لميروب من

 (95،ص6116)طو حسن ،سالمة حسن،  الموقف الضاغط.
 النفسية شممت اآلتي : و قد قدم كوىن مجموعة من االستراتيجيات المعرفية لمواجية الضغوط

: وىي استراتيجية يمجأ خالليا الفرد إلى التفكير  Rational Thikingالتفكير العقالني  -9
 المنطقي بحثا عن مصادر القمق وأسبابو المرتبطة بالضغوط.
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: وىي استراتيجية يمجأ فييا الفرد إلى التفكير في المستقبل كما ان لديو  Imaginingالتخيل  -6
 قدرة كبيرة في تخيل ما قد يحدث .

 : وىي عممية معرفية يسعى من خالليا الفرد إلى انكار الضغوط ومصادر Deniaiاإلنكار  -1
 القمق بالتجاىل و االنغالق وكأنيا لم تحدث عمى اإلطالق

 : وىي نشاط معرفي يتجو من خاللو الفرد إلى استخدام Problem Solvingحل المشكمة  -4
 أفكار جديدة ومبتكرة لمواجية الضغوط وىو ما يعرف بمصطمح القدح الذىني.

 : وىي استراتيجية تتعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة Humorالفكاىة و الدعابة  -5
 ،كما أنيا تؤكد عمى االنفعاالت االيجابية أثناءوروح الفكاىة وبالتالي قيرىا و التغمب عمييا 

 المواجية .
: وتشير ىذه العممية إلى رجوع األفراد إلى الدين و  Turning to religionالرجوع إلى الدين  -6

اإلخالص الديني عن طريق اإلكثار من العبادات كمصدر لمدعم الروحي واالنفعالي وذلك لمواجية 
 عمييا . المواقف الضاغطة و التغمب

 سادسًا: الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي:
تعد المدرسة من أىم بيئات التفاعل االجتماعي لمطالب ، حيث تمعب دورًا أساسيًا في    

شخصيتيم ، وتحديد مستقبميم ، والتحصيل  ىو أكثر المفاىيم النفس تربوية  تركيبًا ، نظرًا الشتراك 
رسية ، في إنتاجو ،كما يعد التحصيل الدراسي لمطالب من أىم المحكات  العديد من العمميات المد

التي يتوقف عمييا مستقبميم ، وىو يوفر لو االنتقال من سنة دراسية إلى أخرى ، ويقاس عادة 
بالدرجات التي يحصل عمييا في نياية العام الدراسي من خالل االختبارات التحصيمية المدرسية 

                                               أكد من مدى استيعاب الطالب لممادة الدراسية.التي تعد الوسيمة لمت
          (                                                                                                                            59،ص6191)نبيمة احمد أبو حبيب،

رف التحصيل الدراسي بأنو )مستوى محدد من اإلنجاز ،أو الكفاءة ، أو األداء في العمل ويع
) سامية محمد بن .أو بواسطة االختبارات المنتظمة( المدرسي يجري من قبل المعممين ،

                                    (     691،ص6119الدن،
 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي :

عدد العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي ،وتختمف من حيث التأثير ،فمنيا ما يؤثر سمبًا تت   
 ،ومنيا يكون تأثيره ايجابًا عمى التحصيل الدراسي ومن أىم ىذه العوامل :

وعاطفية اجتماعية ،وجسمية ،ونفسية مرتبطة بالحوافز  ،شخصية عوامل تخص الطالب :  -1
لتعمم ،أو المدرسة ،أو في كَميا ،وقبل ىذا القدرات العقمية ، ولعل أكثر ،والرغبة في الموضوع ،أو ا
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العوامل الشخصية تأثيرًا عمى التحصيل الدراسي ىي : الدافعية، مستوى الطموح ،الرضا عن 
 المدرسة واالتجاىات االيجابية نحو المؤسسة التعميمية ، الخبرة الشخصية .

مستوى االقتصادي، ومشاغل األسرة اليومية، وميوليم نحو االستقرار ،وال عوامل تخص األسرة :-2
 التحصيل ، والبيئة الشكمية األسرية .

 الضغوط النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي: 
مع حتمية التعرض لمضغوط النفسية خاصة في عصرنا الحالي ، وتعدد مصادرىا البيئية ،والذاتية 

فيي تؤثر عمى التحصيل الدراسي من خالل خمق باإلضافة لتأثيرىا في السموك اإلنساني ، 
معمومات زائدة ، والتي كثيرًا ما تدفع األفراد بقوة ليبذلوا انتباىًا غير عادي، وىذه النواحي المتصمة 
باستنزاف الطاقة ، واإلجياد المعرفي ضروري لألداء التحصيمي ، كما انيا تؤدي إلى العديد من 

سان  لمحياة تشاؤمية ،ىذا فضاًل عما يشعر بو الفرد من قمق االنفعاالت التي تجعل نظرة اإلن
،وتوتر، ورفض لنظم ، وقواعد البيئة التي يعيش فييا، وانخفاض مستوى تحصيمو، ألن التعرض 
لمضغوط النفسية يؤثر عمى العمميات العقمية  مثل اإلدراك ، والذاكرة ، كما يؤدي إلى تبدد طاقات 

عمى مواصمة االنتباه ، والتركيز ، وبذل الجيد الالزم لمتابعة الشرح ، الطالب ، وتجعميم أقل قدرة 
وكذلك االستذكار الجيد مما ينعكس  ذلك عمى مستوى  التحصيل الدراسي كما تؤدي إلى اضطراب 

                                    (55،ص6191نبيمة احمد أبو حبيب، )عالقة الطالب مع زمالئو ومعمميو .
                                  األخصائي االجتماعي في عالج التأخر في التحصيل  الدراسي:دور 

يتضمن دور األخصائي االجتماعي مساعدة الطالب في التغمب عمى مشكمة التأخر في التحصيل 
 الدراسي نتيجة لمضغوط النفسية من خالل القيام بالميام اآلتية:

 مينية طيبة مع الطالب قواميا الثقة واالحترام المتبادل.العمل عمى تكوين عالقات  - 9
 مساعدة الطالب عمى استبصار موقفو وتوضيح اآلثار السمبية المترتبة عمى استمرار - 6

 ىذا التأخر في التحصيل الدراسي.
 تعديل بعض األفكار واالتجاىات لدى الطالب التي تعوق تحصيمو الدراسي، مثل - 1

 س الخصوصية والمذاكرة في أيام االمتحانات فقط.االعتماد عمى الدرو 
 العمل ما أمكن عمى تييئة البيئة األسرية لمتمميذ لتكون أكثر مناسبة لو في المذاكرة وأداء - 4

 الواجبات المنزلية مع ضرورة قيام األسرة بدورىا في عممية التوجيو ومتابعة لمطالب.
 وتزويده بأساليب المذاكرة الصحيحة، وشغلمساعدة الطالب عمى تنظيم أوقاتو،  - 5

 أوقات فراغو بطريقة تنأى بو عن مصاحبة رفقاء السوء.
 مساعدة الطالب عمى التوافق مع الجو المدرسي، وتحسين عالقاتو بالمدرسين والزمالء. - 6
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 تقديم بعض الخدمات التي قد يكون ليا عالقة بالتأخر في التحصيل الدراسي، مثل جياز - 7
          (     915،ص6118)طمعت السروجي، وية السمع، ونظارة طبية، وغيرىا.لتق

 سابعًا: دور الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي لمتخفيف من الضغوط النفسية:
تعد الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي جزءًا من تعاون ميني مشترك لفيم البرامج     

تالميذ الذين يواجيون صعوبات في االستفادة من موارد وامكانيات المدرسية وتقديم المساعدة لم
المدرسة كافة والغرض من الخدمة ىو تقديم المساعدة لمتالميذ الذين يواجيون صعوبات باستمرار 
لوقايتو من خطورة تطور تمك الصعوبات  مما قد يسبب ليم ضغوطًا نفسية ، ومشاكل يستحيل 

عية في المجال المدرسي بأنيا الجيود المينية الفنية في المجال الخدمة االجتما فتعرفعالجو ، 
المدرسي التي تيدف إلى إحداث التوافق بين التالميذ وبيئاتيم المدرسية واألسرية، ومساعدة التالميذ 
لتحقيق أقصى درجة من االستيعاب، وتييئة أنسب الظروف المالئمة لمنمو والنضج االجتماعي، 

 .ذ لتدعيم عالقاتيم بالمدرسة لكي تتمكن المدرسة من تحقيق أىدافيا التربوية ومساعدة أسر التالمي
 (919،ص6114)محمد غباري،

 أهداف الخدمة االجتماعية المدرسية في المجال المدرسي :
تسعى الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي إلى المساىمة في تنشئة التمميذ تنشئة اجتماعية 

التعميمية عمى تحقيق أىدافيا، ويتم تحقيق ذلك من خالل سعي المينة  سميمة ومساعدة المؤسسة
 (994-991،ص6118)طمعت السروجي، لتحقيق األىداف اآلتية:

مساعدة المدرسة في تحقيق أىدافيا التربوية والتعميمية وتنظيم الحياة االجتماعية داخميا حتى  - 9
العالقات االجتماعية بينيم وبين أعضاء ىيئة يصبح الجو المدرسي محببًا لمتالميذ من خالل تدعيم 

دارة المدرسة، ومساعدة المدرسة عمى أن تصبح مركز إشعاع في البيئة.  التدريس وا 
مساعدة التالميذ اجتماعّيًا ونفسّيًا واقتصاديًَّا ليصبحوا قادرين عمى االستفادة من العممية  - 6

واياتيم وميوليم ورعايتيا وتنميتيا ومساعدتيم التعميمية، واكتشاف قدراتيم واستثمارىا، وتشجيع ى
 عمى النمو والنضج االجتماعي. 

العمل عمى إيجاد ترابط وتفاىم قوّي بين المنزل والمدرسة ومؤسسات المجتمع وتييئة الظروف  - 1
المحيطة بالتمميذ لمساعدتو عمى التحصيل الدراسي سواء مع األسرة أو المعممين أو المؤسسات 

 تي يمكنيا المعاونة في ذلك.البيئية ال
المساىمة في تعديل االتجاىات السمبية لدى التالميذ ووقايتيم من االنحراف ودعم اإلحساس  - 4

باالنتماء وحمايتيم من االستقطاب الفكري، والمساىمة في تنمية قدراتيم والتأثير عمى سموكياتيم بما 
 ينتج عنو مواطنون صالحون. 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 14) صفحة                                                                                                العدد الرابع
 

حل مشكالتيم المختمفة ومحاولة المالءمة بين التمميذ ومدرستو وبيئتو  معاونة التالميذ في - 5
وتبصيره بموقفو وتشجيع المدرسين عمى اكتشاف التالميذ ذوي المشكالت ومساعدتيم عمى حميا 

 حتى ال تعترض حياتيم المدرسية مشكالت تحول دون إفادتيم الكاممة من الخبرات المدرسية. 
فادتيا بما يتوفر لدى ذلك مساعدة المجتمع الذي  - 6 توجد فيو المدرسة عمى تدعيم المدرسة وا 

مكانيات إلى جانب حذف كل ما ىو غير مالئم في البيئة الخارجية كي ال  المجتمع من موارد وا 
 يؤثر ذلك في عادات التالميذ واتجاىاتيم.

ية، لمقابمة تمك المساىمة في تقدير احتياجات التالميذ وتطوير استراتيجيات تطبيقية وعمم - 7
 االحتياجات، وحماية قدرات التالميذ وتنميتيا.

ويتضح من خالل ىذه األىداف التي تسعى الخدمة االجتماعية المدرسية تحقيقيا الدور الفعال    
الذي تمارسو من اجل التخفيف من الضغوطات و المشكالت التي تعترض الطالب خاصًا طالب 

مدرسية ومساعدتيم عمى التخمص منيا والتخفيف من حدة ىذه المرحمة الثانوية  في حياتيم ال
 الضغوط من خالل البرامج والخدمات التي يعدىا االخصائي بما يتناسب مع طالب ىذه المرحمة .

  البرامج والخدمات االجتماعية التي يحتاجها تمميذ المدرسة الثانوية:

منة عشرة، وىذه المرحمة ليا بعض تمتد المرحمة الثانوية من سن الخامسة عشرة حتى الثا   
المميزات والخصائص التي تظير عمى التالميذ ، وىذه الخصائص والمميزات الجديدة تتصل 
بالقدرات الجسمية والقدرات الذىنية والعاطفية ، كما ليم احتياجات خاصة يتم اشباعيا من خالل 

لخدمة االجتماعية المدرسي ومن البرامج والخدمات المقدمة ليم داخل المدرسة بتعاون مع مكتب ا
 ىذه البرامج والخدمات :  

 ميمو إلى النقد كمظير من مظاىر نموه، في ىذه المرحمة يمكن أن يكون دافعاً  - 9
لالشتراك في برامج اإلصالح والخدمة العامة، ويرتبط ذلك بميمو إلى المساىمة في الحوار والمناقشة 

لتي تتعمق بصفة خاصة بالجوانب السياسية والعالقات خالل الندوات والمحاضرات واألحاديث ا
صالح المجتمع.  االجتماعية وا 

تمميذ ىذه المرحمة يميل إلى التركيز عمى النشاط الرياضي الذي يكسب جسمو قدرة وقوة؛  - 6
حيث إن ذلك يمنحو مركزًا اجتماعيًا بين أقرانو ومع الجنس اآلخر، لذلك فالبرامج الرياضية ذات 

 يرة لتالميذ ىذه المرحمة.أىمية كب
رغبتو إلى الجنس اآلخر مما يتطمب توعيتو وتعريفو بالوظيفة الجنسية وقدسيتيا، ولعل  - 1

 اشتراكو في جماعات يمكنيا أن تحقق ىذا الوعي، وذلك عن طريق برامجيا وأنشطتيا.
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ياجاتيم ومن الطبيعي أن يواجو بعض تالميذ ىذه المرحمة مشاكل ناجمة عن مقابمة احت - 4
كالعنف أو تعاطي المخدرات والعدوان، أو مشكالت ترتبط باحتياجاتيم المادية وغيرىا، مما يتطمب 
بحثًا اجتماعيًا يقوم بو األخصائي االجتماعي المدرسي أو يقوم بتحويمو إلى المصادر التي يمكنيا 

 (96-95،ص6118)طمعت السروجي، القيام بذلك .

 لمرحمة الثانوية:دور االخصائي االجتماعي في ا
االدوار العالجية: األخصائي االجتماعي المدرسي يقدم خدماتو العالجية لطالب ىذه المرحمة   -9

عن طريق اتاحة الفرصة ليم ليعبروا عن مشاكميم وذلك عندما ينصت الييم بوعي ويتفيم 
منيا وااللتجاء مشكالتيم وعندئذ يعبرون عنيا ويفكرون معو فييا بصورة واقعية بدال من اليروب 

الى الخيال واحالم اليقظة بدال من ان يشعر المراىق بان الكبار ال يفيمونو ويفقد الثقة فييم ويبتعد 
عنيم ولكن األخصائي االجتماعي يقدم لو بصورة اخرى من الكبار الذين ينصتون اليو بعطف 

مبو ويعبر عن مشكالتو وعندئذ واىتمام عن ادانتو او لومو وبذلك يستعيد ثقتو في الكبار ويفتح ليم ق
يواجو واقعو وتحل مشكالتو ،ثم يتيح لو األخصائي االجتماعي فرصا ليدرك انيا مشكالت شائعة 
بين المراىقين وليست مشكالت لمراىق معين  من خالل اشراكو في المناقشات حول مشكالتيم 

ويستثيرىم تارة اخرى حتى  المشابية التي يشتركون في المعاناة منيا وىو بجانبيم يشجعيم تارة
يعبروا عن مزيد من مشاعرىم وخاصة المشاعر السمبية وعندئذ يشعرون ان مشكالت فقدان الثقة 
بالنفس واحالم اليقظة والشعور بالذنب وشعورىم بعدم فيم الكبار ليم ىي مشكالت شائعة بين 

 المراىقين وليست مشكمة مراىق معين.
ائي االجتماعي المدرسي يعرف جيدا ان الوقاية خير من العالج االدوار الوقائية: ان األخص -6

لذلك ييتم بتقديم خدماتو الوقائية لطالب ىذه المرحمة حتى يجنبيم التعرض والوقوع في كثير من 
المشكالت عن طريق االنشطة والبرامج التي تصمم وتخطط لتحقيق ىذه االىداف عندما يعمل 

تيار المينة فيو يساعدىم عمى ادراك قيمة جميع انواع المين عمى وقايتيم من مشكالت العمل واخ
واىميا ويجعميم يدركون ذلك بالفعل في ميدان العمل حيث يعرفون بالمعمومات المينية الدقيقة عن 
طريق زيارة ىذه المين في مكانيا الطبيعي حتى يرى المراىقون تمك المين كما تمارس في الواقع 

المينة التي تناسب كال منيم وتجنبيم الكثير من المشكالت التي  وىكذا يساعدىم عمى اختيار
 تحدث في المستقبل.

االدوار االنمائية: عندما يقدم األخصائي االجتماعي المدرسي خدماتو االنمائية لطالب المرحمة  -1
الثانوية فانو يسعى الى انماء الشخصية التي تساعدىم عمى التوافق مع المجتمع وذلك بمساعدتيم 

الى معرفة ما  عمى فيم انفسيم ومعرفة قدراتيم وامكانياتيم وميوليم الحقيقي النيم في امس الحاجة
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اذا كان لدييم الذكاء والميارات الخاصة والميول الضرورية لتعمم مينة من المين والتقدم فييا ثم 
يساعدىم عمى انمائيا واستثمارىا وبعد ذلك يتجو كل منيم لالتجاه الذي يناسب ميولو واتجاىاتو 

تم تصحيح بعض االفكار وقدراتو ويساعدىم عمى ادراك قيمة جميع انواع المين واىميتيا حتى ي
التي تركز االىتمام عمى بعض المين العميا او المين الجذابة دون االخرى وبذلك يوضع االنسان 
المناسب في العمل المناسب بعد ان يترك األخصائي االجتماعي لمطالب حرية اختيار االتجاه الذي 

 (911،ص6119يناسبو والعمل الذي يميل اليو. )محمد غباري،

ىذه االدوار المينية التي يمارسيا األخصائي االجتماعي المدرسي يقدم خدماتو الوقائية  من خالل
لطالب ىذه المرحمة حتى يجنبيم التعرض والوقوع في كثير من المشكالت عن طريق االنشطة 
والبرامج التي تصمم وتخطط لتحقيق ىذه االىداف ،كما يقدم خدماتو العالجية لمطالب الذين 

اكل ما نتج عنو اصابتيم بالضغوط النفسية الذي اتر عمى ادائيم في المدرسة،  عن تعرضوا لممش
طريق اتاحة الفرصة ليم ليعبروا عن مشاكميم وذلك عندما ينصت الييم بوعي ويتفيم مشكالتيم 
،مما يساعد ذلك في التخفيف من حدة الضغوط النفسية الناتجة عنيا ،الى جانب دوره االنمائي 

 ى تنمية شخصيتيم التي تساعدىم عمى التوافق مع المجتمع.حيث  يسعى ال
 استنتاجات الدراسة:

اثبتت الدراسة أن الضغوط  النفسية  تعبر عن المواقف ، أو الصعوبات ، التي تواجو ،  -9
الطالب وتربكو ، مما يعترض تحقيق بعض من اىدافو  ، والتي قد تؤثر سمبًا عمى درجة توافقو 

مكانياتو في استيعاب  ، والذي النفسي واالجتماعي يتمثل في شعور الطالب بالفشل وقصور قدراتو وا 
 مناىجو الدراسية واستذكارىا وشعوره بالنقص أمام توقعات والديو خاصة طمبة الشيادة الثانوية .

تبين من الدراسة بأن مصادر الضغوط  النفسية  تأتي أواًل من األحداث والمواقف التي يتعرض  -6
الب في حياتو اليومية ،  ويتأثر بالعديد منيا  بدرجات متفاوتة ، وىذا يرجع إلى إدراكو ، ليا الط

وتفسيره ، وتقييمو لممواقف التي تواجيو ،وبناء عمى ذلك فإنو من غير الواقعي تجاىل أحداث 
ن الحياة ، والظروف االجتماعية ،و السياسية التي تشكل اإلطار الذي يتواجد فيو الطالب ،كما أ

سماتو ،وخصائصو الشخصية ، تؤثر في نوعية استجابتو ليذه األحداث فيي بمثابة عوامل مخففة 
 لألثار السمبية لمضغوط عميو.

أكدت الدراسة أن لمضغوط النفسية أنواعًا متعددة منيا ضغوط مؤقتة وىي تزول بزوال الموقف  -1
والتي تعد دافعًا  ضغوط إيجابية ، وضغوط مزمنة وىي التي تحيط بالفرد لفترات طويمة ، وىناك

وحافزًا لتحقيق األىداف ، وسمبية التي يمكن أن تؤثر سمبًا عمى سموكو شخصيًا واجتماعيًا ، 
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ودراسيًا ،واخرى سارة ، ومؤلمة ، حيث ترتبط  الضغوط بمواقفيا ، وقدرة اإلنسان عمى تقبميا ، 
 يا .والتعامل ، والتعايش معيا ،ومدى قدرتو عمى التوافق مع

أتبتت الدراسة بأنو ال توجد ظاىرة في ىذا الكون إال وتؤثر وتتأثر بغيرىا  لدى كل األفراد في -4
المجتمعات وكذلك بعوامل فردية الكائن البشري،  وباعتبار أن الضغوط النفسية ظاىرة من ظواىر 

ق بالفرد حسب الجنس الكون التي تؤثر في الفراد فإنو توجد العديد من العوامل التي تؤثر فييا تتعم
 ،او مستوى التعميم والطموح ،وغيرىا من الفروق الفردية .

اكدت الدراسة بأن مواجية الضغوط  النفسية يتم من خالل تعمم و اتقان بعض الطرق التي من -5
شأنيا أن تساعدنا عمى التعامل اليومي مع ىذه الضغوط و التقميل من آثارىا السمبية بقدر اإلمكان 

ستخدام أساليب واستراتيجيات مختمفة لمواجيتيا وكيفية التعامل معيا ،وىذا يعتمد عمى وذلك با
دراكو  المخزون الشخصي من ميارات مواجية الضغوط التي نممكيا، وليذا فإن معرفة الفرد ،وا 

 لميارات ،واساليب مواجية الضغوط يساعده في التعامل الناجح معيا .
لنفسية تؤثر عمى التحصيل الدراسي الن التعرض لمضغوط بأن الضغوط اتبين من الدراسة -6

النفسية يؤثر عمى العمميات العقمية  مثل اإلدراك ، والذاكرة ، كما يؤدي إلى تبدد طاقات الطالب ، 
وتجعميم أقل قدرة عمى مواصمة االنتباه ، والتركيز ، وبذل الجيد الالزم لمتابعة الشرح ، وكذلك 

كس  ذلك عمى مستوى  التحصيل الدراسي كما تؤدي إلى اضطراب عالقة االستذكار الجيد مما ينع
 الطالب مع زمالئو ومعمميو .

اتضح من الدراسة بأن األخصائي االجتماعي لو دور فعال في مساعدة الطالب في التغمب -7
عمى مشكمة التأخر في التحصيل الدراسي نتيجة لمضغوط النفسية من خالل العديد من الميام التي 

عدىا االخصائي لمطالب لمساعدتيم عمى التوافق مع الجو المدرسي، وتحسين عالقاتو بالمدرسين ي
 والزمالء ، وتقديم بعض الخدمات التي قد يكون ليا عالقة بالتأخر في التحصيل الدراسي .

تبين من الدراسة بأن لمخدمة االجتماعية دور ىام في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية -8
عاني منيا طالب الشيادة الثانوية من خالل األىداف التي تسعى الخدمة االجتماعية التي ي

المدرسية إلى تحقيقيا من خالل البرامج والخدمات التي يعدىا االخصائي االجتماعي واالدوار 
 المينية التي يمارسيا بما يتناسب مع طالب ىذه المرحمة.

 التوصيات و المقترحات :
 وى الضغوط النفسية لمراحل دراسية اخرى .اجراء دراسة لمست -9
عقد الندوات والبرامج االرشادية واالىتمام بيذه الشريحة من طمبة الشيادة الثانوية حتى تجنبيم  -6

 الشعور بالفشل.
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االىتمام بالصحة النفسية لطالب الشيادة الثانوية  من طرف المصالح المختصة بشؤون الطمبة -1
 . داخل المؤسسات التعميمية

 العمل من قبل األىل و المدرسين ومكتب الخدمة االجتماعية ، عمى دعم أبنائيم الطمبة -4
 في سبيل تحقيقيم لطموحيم من خالل مساعدتيم عمى تخطي ما يواجييم من عواقب ومصاعب

 في طريق تحقيق طموحيم سواء كانت داخل المدرسة  أوفي البيئة المحيطة  بما يساعد في
 النفسية .تمتعيم بالصحة 

 محاولة تنمية مستوى الطموح لدى طمبة الشيادة الثانوية  بما يتفق مع الواقع االجتماعي و-5
التعميمي و لما يخدم نجاحاتيم الدراسية اآلنية و المستقبمية و ىذا لمحيمولة دون وقوعيم في اليأس 

 و اإلحباط .
ت التعميمية لتعريفيم ببعض األساليب تنظيم برامج ودورا ت إرشادية توجييية لمطمبة في المؤسسا-6

 والطرق التربوية النفسية التي قد تساعدىم عمى التوافق و سيولة االندماج مع زمالئيم.
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 المراجع
بمقيس محمد جباري، الضغوط النفسية لدى المرأة اليمنية العاممة ، رسالة ماجستير غير   -9

 . 9998منشورة ،كمية اآلداب ، جامعة صنعاء،

 .6118، دار أسامة لمنشر، عمان، 9جمال أبو دلو، الصحة النفسية، ط  -6

طمبة الجامعة" ، رسالة حسين عمي حسين ، "التمكؤ االكاديمي وعالقتو بالضغوط النفسية لدى  -1
 . 6196ماجستير ، جامعة ديالى ، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة تكريت ،

خالد بن محمد بن عبداهلل العبدلي،) الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط -4
بمدينة مكة المكرمة (، النفسية لـدى عيــنة من طالب المرحمــة الثانــوية المتفوقين دراسيا والعاديين 

 .6196رسالة ماجستير ، قسم عمم النفس ، كمية التربية ، جامعة ام القرى ،

مريم رجاء، "فعالية برنامج تدريبي لتنمية ادارة الضغوط النفسية لدى العامالت في مينة  -5
 .6116التمريض" ، )اطروحة دكتوراه (غير منشورة، جامعة دمشق،دمشق،

دن ،"المناخ الدراسي ، وعالقتو بالتحصيل ، والطمأنينة النفسية لدى طالبات سامية محمد بن ال-6
التربية لمبنات بالرياض "،مجمة كمية التربية وعمم النفس ،جامعة عين شمس ، العدد الخامس 

 .6119والعشرون ، 

سعيد عبد الغني سرور ،"ميارات مواجية الضغوط في عالقتيا بكل من الذكاء الوجداني  -7
 .6111كز التحكم "، مجمة مستقبل التربية العربية ،المجمد التاسع، العدد التاسع والعشرون ،،ومر 

سيير إبراىيم محمد ،و محمد الشافعي ،الضغوط وعالقتيا بمستوى الطموح لدى عينة من -8
 .6196( ، 96طالب المرحمة الثانوية ،مدلة كمية التربية ببنيا، العدد )

دمة في الخدمة االجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث سيد ابو بكر حسنين ،مق -9
 .9975،االسكندرية،

طمعت مصطفي السروجي ؛ ماىر ابو المعاطي،  ميادين ممارسة الخدمات االجتماعية،  -91
 .6118الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات ،القاىرة، 
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والتحميل النفسي، دار النيضـة العربية طو، فرج عبد القادر وآخرون ،معجم عمم النفس  -99
 لمطباعة والنشر، بيروت :لبنان ،)بدون تاريخ(.

طو عبد العظيم حسن ،سالمة عبد الحفيظ حسن، استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية  -96
 .6116والنفسية ،الطبعة األولى، دار الفكر لمنشر و التوزيع ، عمان،

فسي مفيومة وتشخيصو ، طرق عالجو ، ومقاومتو، عبدالرحمن الطريري ،الضغط الن -91
 .9994الرياض: مطابع شركة الصفحات الذىبية،

 .9997عبدالحميد محمد عبدالحميد ، عمم االجتماع ، دار المعارف ، القاىرة ،  -94

 م .6119عثمان فاروق ، القمق وادارة الضغوط النفسية ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  -95

ي مصطفى عبد الرزاق ،"الخصائص النفسية لألبناء الذكور المتغيب آباؤىم ،وغي عماد عم -96
 .9996المغيب "،رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ،عمم النفس ،جامعة الزقازيق ،

فيوال منصور ،و طمعت الببالوي ،قائمة الضغوط النفسية لممعممين ، مكتبة األنجمو المصرية  -97
 .9989،،القاىرة 

محمد بمقاسم ،حاج شتوان ،الضغوط النفسية وعالقتيا بأسباب الغياب المدرسي عند تالميذ  -98
( 1الطور الثانوي ، بحث منشور ،الجزائر ، مجمة العموم النفسية والتربوية ،جامعة وىران ، العدد )

،6196. 

، دار المعرفة محمد سالمة غباري ،أدوار األخصائي االجتماعي في المجال المدرسي  -99
 .6114الجامعية،االسكندرية،

محمد سالمة غباري، مداخل الخدمة االجتماعية المدرسية واىدافيا التنموية،  دار الوفاء لدنيا  -61
 .6119الطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية ،

 .6116محمد عاطف غيث، قاموس عمم االجتماع، دار المعارف الجامعية، االسكندرية،  -69

 .6117محمد عبد المنعم ، أطفال بال عنف ،دار امين لمنشر والتوزيع،القاىرة، -66
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، دار وائل لمنشر ،عمان  9مفتاح محمد عبد العزيز، مقدمة في عمم نفس الصحة ، ط  -61
 م.6191،

نبيمة أحمد حبيب، )الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى -64
شيداء في محافظات غزة(، رسالة ماجستير، قسم عمم النفس، كمية التربية، جامعة االزىر ابناء ال
 .  6191،غزة، 

نظمية أحمد سرحان ، الخدمة االجتماعية المعاصرة ،مجموعة النيل العربية ،القاىرة  -65  
،6116. 

رياضية وطمبة ىيثم محمد النادر واخرون، مصادر الضغط النفسي لدى طمبة كمية التربية ال -66
الكميات االخرى في كل من جامعة مؤتة وجامعة البمقاء التطبيقية وعالقاتيا ببعض المتغيرات 

 م.6194( 49)دراسة مقارنة (، مجمة دراسات العموم التربوية ،العدد )

ىارون توفيق الرشيدي، ، الضغوط النفسية وطبيعتيا ونظرياتيا: برنامج لمساعدة الذات في  - 67
 .9999مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة ،عالجيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


