
 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

133 

ضغوط البيئة املدرسية وعالقتها مبستوى الشعور بالصحة النفسية لدى 
 عينة من طالب الصف األول الثانوى

School environment stress and its relationship to the level of 

mental health feeling among a sample of first-grade 

secondary students 

 إعـداد
 عمرو نبيل عبد الحميد محمد النيل

 عـادل سـعد يوسف خضر/أ.د  عـبدالباسط متولى خضر/أ.د
Doi: 10.21608/jasep.2020.117889 

 2020/  8/  25قبول النشر :  2020/ 8/  14استالم البحث : 

 المستخلص:

إلى تحديد عالقة ضغوط البيئة المدرسية بمستوى الصحة النفسية  هدف البحث الحالى

لدى طالب الصف األول الثانوى , وكذلك التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث فى ضغوط 

البيئة المدرسية و الصحة النفسية , وما هى أبعاد الضغوط المدرسية التى تنبئ بمستوى الصحة 

( طالب 400ثانوى , حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها )النفسية لدى طلبة الصف األول ال

طالبا( من طالب الصف األول الثانوى من مدرسة القنايات  187طالبة , و 213وطالبة )

الثانوية المشتركة التابعة إلدارة القنايات التعليمية , طبق عليهم مقياس ضغوط البيئة المدرسية 

حيث أظهرت  .ية للشباب )إعداد القريطى و الشخص ( )إعداد الباحث( , ومقياس الصحة النفس

( بين ضغوط البيئة 0,01نتائج الدراسة وجود عالقه ارتباطية سالبة عند مستوى الداللة )

المدرسية بأبعاده المختلفة وأبعاد مستوى الشعور بالصحة النفسية , وهو ما يفسر وجود ارتباط 

يقابلة انخفاض فى الشعور بالصحة النفسية , عكسى بين ارتفاع مستوى الضغوط المدرسية 

( بين الذكور واإلناث فى ضغوط 0,01وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

البيئة المدرسية لصالح اإلناث وهذا يعنى أن اإلناث هم أكثر عرضة للضغوط المدرسية من 

( بين الذكور واإلناث فى 0,05الذكور , وكذلك وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى )

الصحة النفسية لصالح اإلناث , وهذا يعنى أن اإلناث هم أكثر عرضة إلنخفاض الصحة النفسية 

من الذكور, وأظهرت النتائج أيضا أنه يمكن التنبؤ يالصحة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية 

صى الدراسة بضرورة تنمية من خالل المناخ المدرسى السائد لدى مدارس الثانوية العامة. وتو

الكفاءة والثقة بالنفس وغرس روح المساعدة اإليجابية والعالقة اإلجتماعية لما لها من تأثير قوى 

 فى رفع معدالت الصحة النفسية والتوافق النفسى واإلجتماعى لدى الطلبة.
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 ضغوط البيئة المدرسية , الصحة النفسيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

   This study aimed to determine the relation of The pressures of the 

school environment at the level of mental health among first-grade 

students, as well as identifying the differences between males and 

females in the pressures of the school environment and mental health, 

and what are the dimensions of school pressures that predict the level 

of mental health among first-grade students, where the study was 

conducted on a sample consisting of ( 400) male and female students 

(213 female and 187 male and female students) from the first 

secondary class of the Al-Qanaiyat Secondary Common School, 

affiliated to the Educational Channel Administration, A measure of 

school environment pressure (the researcher’s preparation), and a 

mental health measure for young people (prepared by Al-Quraiti and 

the person) were applied to them. Where the results of the study 

showed that there is a negative correlation at the level of significance 

(0,01) between the pressures of the school environment in its various 

dimensions and the dimensions of the level of feeling of mental 

health, which explains the existence of an inverse correlation between 

the high level of school pressures corresponding to a decrease in the 

feeling of mental health, and also the presence of significant 

differences Statistically at the level of significance (0,01) between 

males and females in the pressures of the school environment in favor 

of females and this means that females are more vulnerable to school 

pressures than males, as well as the presence of statistically significant 

differences at the level (0,05) between males and females in mental 

health for females , This means that females are more likely to have 

lower mental health than males, and the results also show that mental 

health can be predicted for high school students through the prevailing 

school climate in high school. The study recommends the need to 

develop competence and self-confidence and instill a spirit of positive 

assistance and social relationship because of its strong influence in 



 2020  أكتوبر(    18العدد )   -اجمللد الرابع  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

135 

raising the rates of mental health and psychological and social 

harmony among students. 

Key words: pressures of the school environment - mental health 

 مقدمه :

إن اإلنسان ومنذ بداية الكون وهو يبحث عن االستقرار واآلمان والراحة التي تعطيه   

وكلما ازدادت الحياة تعقيداً وقوة وتوسعت وازدادت مطالبها وحاجات الضغط  اإلتزان

ازدادت الضغوط عليها لتلبية تلك المطالب , فإن الضغوط بكل أنواعها هي نتاج التقدم 

ً على قدرته ومقاومة الناس  الحضاري المتسارع الذي يؤدي إلى إفراز سلوكيات تشكل عبئا

هي من الظواهر اإلنسانية المعقدة التي تتجلى في أشكال على التحمل , وظاهرة الضغوط 

بيولوجية ونفسية واقتصادية واجتماعية ومهنية واكاديمية وكل شكل من هذه األشكال له 

انعكاساتها النفسية  , فنجد أن ضغوط الدراسة والفشل الدراسي والضوضاء وغيره كلها 

ية أيضا منها الضغوط الدراسية ضغوط نفسية , لذلك نجد أن الضغوط على مستوى الترب

التي تتمثل في ضغوط المناهج الدراسية والمدرس واالمتحانات والعقوبات والقواعد 

االكاديمية وازدحامة القاعات والتفاوت الحضاري والنشاطات الطالبية والواجبات المنزلية 

سي والمنافسة مع والفشل الدراسي , كما أن الطالب مطالب باإلنجاز والدافعية والتفوق الدرا

 الزمالء .

ويرى العديد من العلماء النفسيين والتربويين أن الكثير من المشكالت السلوكية في       

إنما تنشأ من عدم إتاحة الفرص للتالميذ باالتصال الفعال مع البيئة المدرسية  مرحلة المراهقة

ي الشعور بعدم االنتماء اجتماعية سليمة ومشبعة داخل المدرسة وبالتال وعدم وجود عالقات

وبنا ًء   سلبا في تحصيلهم األكاديمي ومستوى توافقم النفسي واألمن في المدرسة مما قد يؤثر

البيئات  على ذلك نجد أن علماء النفس والتربية أولوا البيئة المدرسية عناية خاصة, ألنها أهم

 لذي يجد في بيئته المدرسيةالتي تؤثر في بناء شخصية الطالب وتوافقه واتجاهاته, فالطالب ا

ً معها, أما إذا كان يسودها  ما يساعده على النمو والشعور باألمن والتقدير يكون متوافقا

والتهديدات, أو النظر إلى الطالب نظرة دونية؛ والتي من الممكن أن تؤدي إلى  اإلحباط

لح هندي, ) صا .سلوكية واتجاهات سلبية تجاه مدرسته والدراسة فيها حدوث اضطرابات

2011: 105. ) 

ويمكن للمدرسة أن تكون أكبرخطراً على التالميذ وذلك بكل المعوقات التى بجدها        

ً عقلياً  الطالب داخل المدرسة والتي تقف حجر عثرة في سبيل دافعيتة وتقدمة دراسيا

ً وتوتراً , إن  اإلمكانات واجتماعيا ونفسياً ً فقد تمثل األعباء التي يعيشها التلميذ ضغطا

المتوفرة داخل المدرسة تجعل عملية التعليم محبوبة ومريحة , ذلك أن عدم مالئمة األنشطة 

والوسائل وضيق الفصول تؤدي إلى عدم ارتياح التالميذ , وبالتالي شعورهم باإلنزعاج  

ومن ناحية أخرى يمثل الضغط اإليجابي قدرة الفرد على التحكم في مصادر الضغط إذ أنه 
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ً لحل المشاكل التي يتعرض لها سواء تعلق األمر يجعل  الشخص يعمل بشكل منتج سعيا

بالجانب الدراسي أو الحياة العادية ويشجع التالميذ على التعبير عن مشاعره وانفعاالتهم 

بطريقة إيجابية والتفاعل اإليجابي لكل من   المعلم والمتعلم وتكوين عالقات إيجابية ساره مع 

حث على النجاح والكفاح والمثابرة واإلنجاز ., والضغط يوفرأيضاً حست بعضهم البعض وال

:  2003مهددة )سمير شيخاني ,  اإللحاحية والتيقظ الذي نحتاج إليه عندما نواجه حاالت

14. ) 

وهناك ضغوط سلبية تؤثر عل مستوى التالميذ وصحتهم النفسية,وهو الضغط الذي         

ً وهو ً وحزنا ً في اإلتزان النفسي ويحدث ضرر  يسبب للفرد ألما السبب في ظهور اضطرابا

عقلي ونظرة تشاؤمية لألمور والشعور بالتعب والالمباالة ونقص في الدافعية واإلنجاز 

واإلنتاج وزيادة في معدالت الغياب , فيجب التخلص من الضغوط السلبية وتحويلها إلى 

يكونوا أفراداً ناجحين منتجين ويزداد  ضغوط إيجابية لكي نتماشى مع رغابتهم ودوافعهم لكي

 إصرارهم على النجاح ويزيد دافعيتهم على اإلنجاز .

( بأن الجو المدرسي العام 164: 2012ويؤكد على ذلك )عبد الصبور منصور محمد ,     

فيه التالميذ وما يحتويه من حب وتعاطف بين التالميذ بعضهم  يشكل اإلطار الذي ينمو

معلميهم وإدارة المدرسة, مما يسهم في تحقيق الصحة  وبين معلميهم وبينالبعض وبينهم 

 وإذا كان هذا الحديث يخص التالميذ بصفة عامة سواء كانوا عاديين أو من ذوي النفسية لهم

دور البيئة المدرسة وما تحتويه من أبعاد مختلفة في  االحتياجات الخاصة, فإننا يجب أن نذكر

البعد االجتماعي أو الصحي أو التربوي أو األكاديمي أو  اء من حيثالتربية والتعليم , سو

وما يحتويه من أجهزة ومواد, والتي من شأنها أن  العاطفي أو األخالقي أو المكاني المادي ,

 تؤثر في تربية وتدريب هؤالء التالميذ , وفي الجوانب النفسية لديهم . 

ً وفي تسهم البيئة المدرسية في تشكيل ش            ً أو معاقا خصية التلميذ سواء كان عاديا

 تشكيل

 سلوكياته, حيث إنها ال تكتفي بالجانب األكاديمي فقط بل تتعداه إلى أبعد من ذلك, فهي تهتم

بالجوانب التربوية واالجتماعية والنفسية والصحية وشتى الجوانب المحيطة بالتلميذ, وكما 

ادية من حيث المباني والتجهيزات واألدوات البيئة المدرسية تتضمن نواحي م نعلم فإن

والمالعب وغيرها من التجهيزات المادية, كما تتضمن نواحي اجتماعية  التعليمية والمعامل

المدرسة بالتالميذ وتقبلهم لهم, وعالقة التالميذ بعضهم البعض, هذا  كعالقة المعلمين وإدارة

ساسيات المدرسة وما تحتويه من الذي هو أساس من أ باإلضافة إلى الجانب األكاديمي

لبعض الجوانب األخرى الهامة التي ال غنى عنها  أساليب وطرق تدريس مختلفة, باإلضافة

البناء النفسي للتالميذ )أحمد رجب محمد  مثل الجوانب النفسية والترويحية التي تسهم في

 (4:  2015السيد , 

التربويين على أهمية البيئة الصفية ويعتبرونها من أهم المتغيرات التي تنعكس  كما يؤكد      

( ,    2: 2010بصورة مباشرة على سلوك الطالب وانفعاالتهم  )عبد المحسن رشيد المبدل , 
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ً لتفسـير وتحديـد فعاليتـه وإنجـازه وقوتـه ,  فالصـحة النفسـية للفـرد تعتـبر عـامالً رئيسـيا

ر علـى تصـرفاته وانفعاالتـه وأسـاليب تفكـيره , فارتفـاع مسـتوى الصـحة يظهـ فـذلك

معدل الدافعية واإلنجاز , مما يسهم في تخطي الفرد للصعوبات  النفسـية يـؤدي إلى ارتفـاع

 والضغوط وتقليل سلبياته . 

مدرسية وقد أشارت نتائج الدراسات أن هناك عالقة ارتباط دالة بين درجات الضغوط ال      

وأبعادها المختلفة وبين مستوى التحصيل الدراسي العام , وأيضا  توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية في المناهج التعليمية طرق التدريس المناخ المدرسي والمردود التربوي للتلميذ , 

كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا بين المناخ المدرسى المفتوح والمناخ 

المغلق , وبين االضطرابات وبين الضغوط المدرسية , وبين المناخ المدرسى كما  المدرسى

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الضغط المدرسي وسلوكيات العنف والتحصيل الدراسي 

عند المراهق المتمدرس , ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين المناخ المدرسي والصحة 

( (Mille 1999(  و)دراسة ميلر 2010حمد ابراهيم شامى)النفسية. أهمها دراسة دراسة م

( و , )دراسة جون Russell,2009(  و دراسة راسل ) 2016و دراسة  حميدان احسان )

Johni  (2004( ودراسة أحمد رجب محمد السيد )و دراسة صولي ايمان  2015 )

سالبة دالة (. وأيضا ظهرت دراسات ذات عالقة  2011(  و دراسة عبدى سميره )2014)

إحصائيا بين ضغوط البيئة المدرسية وبين الصحة النفسية كما أشارت إليه دراسات كـل مـن 

( ,مدحت سمير 2002دراسة سامي محمود نواس )  (,2002(, إبراهيم  ) 2002)محمد 

( , 2017( , محمد محمد محروس الطمالوي )2010(, ربيع شحاتة ) 2002إبراهيم ) 

 .( 2016حورية بوراس )

  مشكلة الدراسة :

أصبح موضوع ضغوط البيئة المدرسية لدي التالميذ في مجال اهتمام المتخصصين في        

علم النفس وعلوم التربية حيث يعيش التالميذ عبر المراحل الدراسية المختلفة تغيرات على 

اهقة التي الصعيد النفسي والجسمي خاصة منها المرحلة الثانوية نتيجة ارتباطها بفترة المر

يعتبرها البعض مرحلة التغيرات الجسمية , اإلجتماعية , اإلنفعالية , المعرفية  , ومن 

الضغوط المدرسية التى يتعرض لها الطالب فى المدارس تلك المناهج غير المرنة التى 

تدرس لجميع الطالب بنفس الطريقة دون مراعاة الفروق الفردية بينهم ودون النظر إلى 

تعداداتهم وبالتالى يصبح المنهج وطرق التدريس والواجبات المدرسية والواجبات ميولهم واس

 المنزلية واالزدحام واالمتحانات والعقوبات تمثل عبئا الطالب فى المدارس .

بعض الدراسات على أن المدرسة أصبحت تمثل مصدر الضغط والتوتر ونستنتج من      

الئقة اصبحت مصدر قلق في الكثير من األحيان ,  فبعدما كانت المدرسة تربي األبناء تربية

وضغط على التالميذ وتؤثر في مستواهم التعليمي لذلك يعتقد الباحث أن الضغوط التي 
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يتعرض لها التالميذ داخل البيئة المدرسية تؤثر على دافعية اإلنجاز لديهم سواء بالسلب أو 

 اإليجاب.

 على التساؤالت التالية : لذلك تحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة 

 هل توجد فروق فى ضغوط البيئة المدرسية بين التالميذ والتالميذات ؟ 

 هل توجد فروق فى مستوى الصحة النفسية  بين التالميذ والتالميذات ؟

هل توجد عالقة إرتباطية بين درجات ضغوط البيئة المدرسية ودرجات الصحة النفسية لدى 

 ؟عينة من طالب الثانوية  

هل يمكن التنبؤ ببعض أبعاد الضغوط المدرسية بالصحة النفسية لطالب الصف األول  -4

 الثانوى؟

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على :      

 مستوى الضغوط النفسية المدرسية لدى طالب المرحلة الثانوية. -1

 .مستوى الصحة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية  -2

 مدى تأثير ضغوط البيئة المدرسية على مستوى الصحة النفسية . -3

 مصادر ضغوط البيئة المدرسية . -4

 أهمية الدراسة  :

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها من األبحاث التي تتناول موضوعاً من الموضوعات        

رسية ,  إذ يسلط الضوء المهمة في حياة التالميذ المدرسية وعالقاتها بمؤثرات البيئة المد

على تأثير ضغوط البيئة المدرسية على مستوى الصحة النفسية لدي التالميذ , لما له من أثر 

على حالتهم النفسية. و تكمن أهمية الدراسة في كونه يتعامل مع عينة من طلبة الثانوية العامة 

ى مستوى الصحة لمحاولة معرفة ما إن كانت لضغوط البيئة المدرسية عالقة وتأثير عل

النفسية لدي عينة من طلبة الثانوية العامة وأيضاً لفت االنتباه للعالقة بين جو البيئة المدرسية 

ومدى تأثيره على الصحة النفسية حيث يعمل على زيادة أو خفض الصحة النفسية  لدي 

 التالميذ . 

التربية والتعليم من معلمين  ويأمل الباحث أن تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على أمور       

 ومديرين وموجهين ومسئولين في التربية والتعليم .

 إطار نظرى :

 pressures of the school environmentأوال: ضغوط البيئة المدرسية  

 تعريفات ضغوط البيئة المدرسية

ضغوط البيئة المدرسية تعنى التوتر والقلق والضيق الذى يتعرض له الطالب داخل     

 الفصل وداخل المدرسة أيضاً وتصل أحياناً إلى خارج المدرسة .

عرفة أحمد نايل الغرير أن الضغط المدرسى هو التفاوت الموجود بين مطالب التلميذ ؛ فهو 

ً وقدرته على تحقيق ذلك ) احمد نايل مطالب بأن يحقق النجاح ألسرتة وللمدرسة ث انيا
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وهو عبارة عن ظاهرة سيكولوجية متعددة األبعاد تنتج عن مختلف  ( , 31:  2009الغرير, 

العالقات النفسية واإلجتماعية والظروف البيئية التي يتفاعل معها التلميذ ويدركها على أنها 

 (. 30:  2009هيم , مصدر للتوتر والقلق النفسي . ) لطفي عبد الباسط ابرا

هناك أعراض متنوعة ومختلفة لضغوط البيئية المدرسية  -أعراض الضغوط المدرسية : 

  -وتظهر هذة األعراض فى عددة أشكال : 

 فسيولوجية (  –إجتماعية  –معرفية  –انفعالية  –نفسية  –) سلوكية 

 أعراض سلوكية :  -1

سلوك الطالب مثل العدوان ؛ الهروب من المدرسة ؛ المشاكل المستمرة مع األقران  تتمثل فى

 إنخفاض االداء ؛ وضعف إنتاجية الفرد.

  -أعراض نفسية :  -2

تكاد تجمع نتائج الدراسات النفسية على أن للضغوط المدرسية أثار سلبية على التلميذ ,      

ة وانهيارها إذ, يتميز الفرد تحت الضغط وتظهر هذه اآلثار في اختالف اآلليات الدفاعي

بسرعة االنفعال , والشعور بالقلق وعدم الراحة يصاحبه الخوف الشديد وفقدان الثقة في 

 (40: 2012النفس في اآلخرين )مرزوق احمد العمري ,  

تتمثل فى الوساوس التى تصيب الطالب إنخفاض تقدير الذات ؛ نقص الثقة بالنفس والغب     

 النفسية السيئة , الخوف ؛ الميل الى العزلة . والحالة

  -أعراض إنفعالية : -3

مثل الضغط الدائم ؛ الغضب المستمر التوتر ؛ الضيق ؛ تقلب المزاج ؛ االضطرابات    

 المستمرة الصداع ؛ الصراع من الزمالء .

  -أعراض معرفية : -4

ير ؛ صعوبة فى إتخاذ مثل اضطراب التفكير فقدان التركيز ضعف التحصيل ؛ نقص التذك   

 ( . 19:  2003القرارات الدراسية ؛ صعوبة فى متابعة الدروس ) سمير شيخانى ,

  -أعراض إجتماعية : -5

اإلنسحاب من المواقف المختلفة  –االنطواء  –عدم تحمل المسئولية  –تتمثل فى العزلة    

 إنهاء العالقات والصداقات ؛ البعد عن الجماعة .

  -أعراض فسيولوجية : -6

توثر الضغوط سلبا على النواحي الفيسيولوجية للفرد,فاألحداث الضاغطة التي يتعرض    

لها الفرد, تحدث تغيرات في وظائف األعضاء وخلل في إفراز الغدد والجهاز العصبي , 

 (.200:2009كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم .) فاروق عثمان السيد ,

  -درسى :عوامل الضغط الم

هناك العديد من العوامل التى تسبب ضغوط فى البيئة المدرسية منها ما هو داخلى من     

داخل التلميذ نفسة ومنها ما هو خارجى أى محيط بالتلميذ يتفاعل معها على أنها ضغط ومن 
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 -4عوامل أقتصادية    -3عوامل أسرية    -2عوامل شخصية    -1أهم هذة العوامل : 

 عوامل أكاديمية. -7عوامل إجتماعية    -6جماعة االقران    -5لمدرسية  العوامل ا

  mental healthثانيا : الصحة النفسية  

 تعريفات الصحة النفسية

ً نفســياً          ً يكــون فيهــا الفــرد متوافقــا تُعــرف علــى أنهــا "حالــة دائمــة نســبيا

 ً ً وانفعاليــا ً  )شخصــيا مع نفسه ومع بيئته( ويشعر بالسعادة مع نفسه , ومع  واجتماعيا

واســتغالل قدراتــه وإمكاناتــه إلى أقصــى حــد  اآلخرين , ويكون قادراً علـى تحقيـق ذاتـه

شخصـيته متكاملـة  ممكــن , ويكــون قــادراً علــى مواجهــة مطالــب الحيــاة , وتكــون

 . يكـون حسـن الخلـق بحيـث يعـيش في سـالمة وسـالمسـوية , ويكـون سـلوكه عاديـاً , و

 (. 9:2001)حامد عبد السالم زهران , 

( , أنها حالة الفرد النفسية العامة والصحة 213: 2007ويعرفها )عبدالسالم عبد الغفار ,    

النفسية السليمة وهى حالة تكامل طاقات الفرد المختلفة بما يؤدى إلى تحقيق وجودة أى 

 إنسانيتة .تحقيق 

 مفهوم المدارس للصحة النفسية:

 مؤلفها سيموند فرويدالتحليل النفسى  -1

وتركز هذه النظرية على الخبرات فى مرحلة الطفولة ؛ فالصحة النفسية وفقا للتحليل     

النفسى ليس نفيا أو الغاء لما هو طفولى ولكن هو أوالً شعورى وليس امتثاالً لواقع جامد بل 

 نامى خالق بين هذة المكونات جميعها .هو تفاعل دي

ويعرفها ) فريد ( بقولة ؛ أينما يتواجد الهو تتواجد األنا ؛ وتحرص هذة النظرية على     

متطلبات الواقع اإلجتماعى الذى يعمل على التوافق بين عناصر الشخصية الثالثه الهو واألنا 

 .  ( 48 -42:  2010واألنا االعلى ) ايهاب السيد شحاتة , 

 اإلتجاة اإلنسانى . -2

ومن روادة كارل روجرز وما سلو وبرى أصحاب هذا االتجاة أنة تحقيق الذات ويذهب       

ماسلو إلى أن صاحب الشخصية السوية يتميز بخصائص معينة بالقياس الى غير السوى ؛ 

 .فقد تتجلى وحده شخصيتهم بوضوح اكثر بوصفهم أشخاص حققوا ذاتهم

 السلوكى االتجاة  -3

ومن روادها ثورندك ؛ بافلوف ؛ سكنر وتعرف المدرسة السلوكية الصحة النفسية بأن يأتى    

الفرد المناسب فى كل موقف حسب ما تجده الثقافة والبيئة التى يعيش فى كنفها فالمحك 

المستخدم هنا للحكم على صحة الفرد النفسية محك إجتماعى ؛ فالسلوكية تغير البيئة المنزله 

األولى واعتبرها من أهم العوامل التى تعمل على تكوين الشخصية )عبدالسالم عبدالغفار , 

2007  :33 – 46.) 
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 الحاجات وأثرها على الصحة النفسية :

فالحاجات من أهم العوامل الواجب إشباعها لدى الفرد وبطريقة مقبولة وفق المعايير     

المنوط بها في المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الفرد لكي يحيا حياة هىنيئة ويحقق مستوى  والقيم

الصحة النفسية تمكنه من التعايش بسالمة مع نفسه ومع اآلخرين, وبالتالي تخطي  جيدا من

 كان من الممكن أن تظهر في حالة عدم إشباع الحاجات.   الصراعات التي

تباطا كبيرا بالصحة النفسية, بمعنى أن الصحة النفسية فللفرد حاجات أساسية مرتبطة ار

 :تتوقف تماما على مدى إشباع هذه الحاجات ومن أهىمها للفرد

 وهي حاجات أساسية للفرد من اجل نموه وقيامه بواجباته ووظائفة : الحاجات الفسيولوجية -

لحاجة إلى الطعام, الفسيولوجية وهي حاجة مهمة لحياة اإلنسان وبقائه وتشمل هذه الحاجات ا

 الراحة, النوم وغير. الشراب,

 إن إشباع هذه الحاجات بطريقة سليمة له دور هام في حياة الفرد ويساعد على تدعيم صحته

 .النفسية ومساعدته على التكيف السليمة

 وهذه الحاجات ال تقل أهمية على السابقة, فالفرد بحاجة إلى األمن لكي :الحاجات النفسية-

مخاوفه ويعيش في استقرار , والى الحاجة للحب والحنان بطريقة معتدلة لكي ال  يتحرر من

 على الصحة النفسية للفرد وخاصة من قبل الوالدين .   ينعكس

واالنتماء إلى الجماعة لتحقيق المكانة  كالتقدير من اآلخرين الحاجات االجتماعية -

إثبات الفرد لوجوده وسط  طريقاالجتماعية, الحاجة لمتعبير عن الذات وتأكيدىها عن 

 ( 198: 2010صالح حسن الداهري , ( الجماعة, والحاجة للنجاح 

فالحاجات من أهم العوامل الواجب إشباعها لدى الفرد وبطريقة مقبولة وفق المعايير     

 والقيم

دا المنوط بها في المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الفرد لكي يحيا حياة هىنيئة ويحقق مستوى جي

الصحة النفسية تمكنه من التعايش بسالمة مع نفسه ومع اآلخرين, وبالتالي تخطي  من

 كان من الممكن أن تظهر في حالة عدم إشباع الحاجات.  الصراعات التي

 ثالثا: العالقة بين ضغوط البيئة المدرسية وبين الصحة النفسية

ً في تشكيل شخصية اإلنسان, سواء كانت هذه البيئة جغرافية أو      تلعب البيئة دوراً هاما

اجتماعية, وما تحتويه هذه البيئة االجتماعية من األسرة والمدرسة ودور العبادة وجماعة 

ووسائل اإلعالم, وتبدأ البيئة تأثيرها في شخصية الفرد بعد فترة الحمل وبيئة الرحم  الرفاق

ألسرة والمدرسة, وعند الحديث عن البيئة المدرسية ؛ فإننا ال نقصد هنا البيئة المادية ثم ا

نقصد الحدود المادية  للمدرسة وما تحتويه من مباني وتجهيزات  للمدرسة فحسب, بل

ومعامل وأجهزة, ومعلمين وموظفين, وعمال, وأنشطة  ووسائل وأدوات وكتب دراسية,

عملية متكاملة ومترابطة,  الطالبوعليه فإن رعاية  .ة ورياضيةأكاديمية واجتماعية وترفيهي

الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والتأهيلية المناسبة لهم  مما  من خالل تقديم العديد من
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بذل المزيد من الجهد لتقديم الرعاية المناسـبة لهم سواء في األسرة أو المدرسة أو في  يستلزم

 (59: 2013التميمي ,  محمود كاظم) .امةالمجتمع بصفة ع مؤسسات

 والمدرسة كونها مؤسسة تربوية ال تهتم  فقط بالجانب األكاديمي لتالميذها وطالبها, بل     

 :تتعدى هذا الجانب إلى جوانب اخرى ال تقل أهمية عن الجانب األكاديمي وهذه الجوانب هي

إن البيئة المدرسية البد وأن تتوازن الجانب األخالقي والنفسي والبدني واالجتماعي, وعليه ف

 في

ويعد الجانب النفسي وتحقيق الصحة  اهتماماتها بهذه الجوانب الهامة في حياة تالميذها

 الطريق لتعليم التلميذ وتزيد من تحصيله.  النفسية لدى التالميذ من الجوانب الهامة التي تمهد

الالزم  ع في المشاركة بالدعم النفسيفالمدرسة تقوم بدور هام بجانب األسرة والمجتم      

للنمو  لتحقيق الصحة النفسية للتالميذ, وذلك من خالل تزويدهم بالخبرات والمهارات المختلفة

 النفسي والجسمي والعقلي واللغوي واالنفعالي, إضافة إلى تحقيق التفاعل االجتماعي البنا

بتوسيع دائرة هذه المعارف والمعايير داخل المدرسة , كما أن للمدرسة دوراً في المساهمة 

واالتجاهات وتنظيمها, ويبدأ احتكاك وتفاعل الطفل من خالل المدرسة بعناصر جديدة على 

حياته ممثلة بالمدرسين والتالميذ والمنهاج الدراسي بجوانبه المختلفة . )أحمد رجب السيد , 

2015  :103.) 

 دراسات سابقة
العالقة بين النجاح االكاديمى وفعالية الذات  بعنوان Johni  (2004)دراسة جون         

وهوية المدرسة وإدراك تدعيم معلم الفصل للطالب االفروأمريكان فى المدارس المتوسطة 

( من التالميذ من ذوى المستوى االجتماعى االقتصادى المتدنى فى 144وبلغت العينة )

ئة المدرسية ومقياس فعالية الذات مدارس شعبية متوسطة , وتم تطبيق استبانة حول البي

وإتجاهات الصالب نحو المدرسين واالداريين وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة 

إحصائية فى إدراك البيئة المدرسية وفعالية الذات واإلتجاهات, وأشارت الدراسة إلى أن 

ا لطبيعة فعالية الذات لدى العينة منخفضة لوجود صعوبات وضغوط مدرسية متعددة نظر

 هذة المدارس .

( . مصادر الضغوط المدرسية وعالقتها 2008دراسة عبد هللا عادل شراب )      

طلبة المرحلة الثانوية في ضوء عدد من المتغيرات وهدفت  بالتحصيل الدراسي العام لدى

الدراسي  الدراسة التعرف إلى أكثر مصادرالضغوط المدرسية شيوعا وعالقتها بالتحصيل

العام لدى طلبة المرحلة الثانوية ,والفروق فی الضغوط المدرسـية التي تتعرض لها الفئة 

المستهدفة تبعاً لمتغيرات )الجــــنس, التخصص, مستوى تعليم رب األسرة( , ومن أجل ذلك 

تم اختيار عينة البحث من طلبة الصف الحادي عشر بفروعة الثالث)علمي,علوم إنسانية, 

( 285( من مديرية تعليم شرق محافظة خان يونس, حيث تكونت عينة الدراسة من )وشرعي

ً وطالبة تم اختيارهم حسب الطريقة العشوائية الطبقية, وقد اشتملت الدراسة على  طالبا

استمارة بيانات أولية ومقياس مصادر الضغوط المدرسية للحصول على البيانات من أفراد 
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النتائج التالية : أن أكثرمصادرالضغوط المدرسية شيوعاً لدى  العينة , وخلصت الدراسة إلى

عينة الدراسة تمثلت فی ضغوط االمتحانات وضغوط المناهج, كما أظهرت النتائج بأن 

ً للضغوط المدرسية من الطالب, في حين أشارت النتائج إلى عدم  الطالبات أكثر تعرضا

سية إلـى التخصص الدراسي ومستوى وجود فروق في الدرجة الكلية لمقياس الضغوط المدر

تعليم رب األسرة,عدا بعض  ضغوط المناهج فقد أظهرت النتائج فرقاً بين مستوى تعليم رب 

األسرة أقل من الثانوية العامة ومستوى تعليمه العالي لصالح مستوى تعليم رب األسرة أقل 

ين درجات الضغوط من الثانوية العامة, وكشفت النتائج أن هناك عالقة ارتباط سالب ب

المدرسية وأبعادها المختلفة وبين مستوى التحصيل الدراسي العام. وقد قام الباحثان بمناقشة 

 النتـائج وصـياغة التوصيات في ضوء أدب الموضوع والدراسات السابقة.

تشمله  إلى التعرف على واقع البيئة المدرسية وماBakare, et, al ( 2010) .دراسة     

 لصحة النفسية وأثرها في السلوك االجتماعي لألطفال النيجيريين المعاقين عقلياً,من برامج ل

( طفالً وطفلة من المعاقين عقلياً بإحدى مدارس جنوب شرق 44وتكونت عينة الدراسة من )

ممن يعانون بعض المشكالت السلوكية, تم تطبيق استبيان للحصول على المعلومات  نيجيريا

افيا, وأظهرت نتائج الدراسة وجود بعض المشكالت السلوكية والديموجر االجتماعية

األطفال, كما أشارت النتائج إلى أن األطفال الذكور أكثر عرضة  واالجتماعية لدى هؤالء

فرط الحركة من اإلناث, وترجع الدراسة هذه النتائج إلى  إلظهار السلوك المشكل وسلوك

ارس, وإن وجدت فهي غير مفعلة, مما هذه المد عدم وجود برامج للصحة النفسية بمثل

 وعلى الناحية النفسية والسلوكية لهم. ينعكس سبالً على العملية التعليمية لهؤالء األطفال

 ( بعنوان المناخ المدرسي وعالقته بالصحة النفسية لدى2014) دراسة صولي ايمان    

كشف عن العالقة بين وهدفت الدراسة الى ال عينة من تالميذ التعميم المتوسط و الثانوي

التعليم المتوسط والتعليم الثانوي, وذلك من  المناخ المدرسي والصحة النفسية لدى تالميذ

بكل من متوسطات وثانويات  خالل معرفة واقع كل من المناخ المدرسي والصحة النفسية

الجنس لمتغير  مدينة ورقمة, كما تسعى إلى معرفة الفروق في مستوى الصحة النفسية تعزى

 منطقة ريفية(, والمرحمة التعليمة ) رابعة -أنثى(, المنطقة الجغرافية )منطقة حضرية -)ذكر

( تلميذ و تلميذة من  879تم تطبيق هذه الدراسة على عينة مقدرة بـ ) .ثالثة ثانوي( -متوسط

ة حيث اعتمدت الطالبة الباحث(   2013- 2012الدراسية , )  مدينة ورقمة وذلك خالل السنة

المدرسي وهو من إعدادىا, أما االستبيان الثاني  في ذلك على استبيانين األول خاص بالمناخ

( وبعد إجراء الدراسة 2000)    دياب  هللا عبد مروان"فهو خاص بالصحة النفسية من إعداد 

 :تم الوصول إلى النتائج التالية

أن   -2.سط و الثانوي مفتوحأن نمط المناخ المدرسي السائد في مدارس التعليم المتو  -1

وجود عالقة   -3 .مستوى الصحة النفسية في مدارس التعليم المتوسط و الثانوي مرتفع

عدم وجود فروق ذات داللة  -3 .ارتباطية موجبة بين المناخ المدرسي والصحة النفسية
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ي وجود فروق ذات داللة إحصائية ف -4 .إحصائية بين الجنسين في مستوى الصحة النفسية

وجود فروق ذات داللة  -5.الريف مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغيرالمنطقة الجغرافية

لصالح تالميذ السنة  التعليمية إحصائية في مستوى الصحة النفسية تعزى لمتغير المرحلة

 .ثالثة ثانوي

البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية لدى  . (2015دراسة أحمد رجب محمد السيد )   

ً بالمرحلة االبتدائية بمحافظة اإلحساء هدفت هذه الدراسة إلى ,و التالميذ المعاقين عقليا

التالميذ المعاقين عقلياً بالمرحلة  الكشف عن العالقة بين البيئة المدرسية والصحة النفسية لدى

ً إلى الكشف عن  لعربية السعودية, كما هدفتاالبتدائية بمحافظة اإلحساء بالمملكة ا أيضا

والصحة النفسية,  الفروق بين التالميذ الذكور واإلناث في كل من متغيري البيئة المدرسية

ً القابلين للتعلم103وتكونت عينة الدراسة من  بالمرحلة  تلميذاً وتلميذة من المعاقين عقليا

 ( سنة وممن8 – 14ارهم الزمنية ما بين) االبتدائية بمحافظة اإلحساء, ممن تراوحت أعم

( تلميذة , طبق عليهم 46( تلميذاً , )57( بواقع )50 -70تراوح معامل ذكائهم ما بين )

, ) 2012المدرسية  من إعدادا الباحث  ومقياس الصحة النفسية )يوسف السيد,  مقياس البيئة

أفراد عينة الدراسة على كل إلى وجود عالقة ارتباطية بين درجات  وتوصلت نتائج الدراسة

ً إلى وجود  من مقياسي البيئة المدرسية والصحة النفسية, كما توصلت نتائج الدراسة أيضا

الذكور واإلناث في كل من متغيري البيئة المدرسية والصحة  فروق دالة إحصائياً بين التالميذ

 النفسية لصالح اإلناث .

لنفسية المدرسية و عالقتها بالصحة النفسية . الضغوط ا (2016دراسة حورية بوراس )     

: لدى عينة من تالميذ البكالوريا بمدينة األغواط , وهدفت الدراسة الى التعرف على العالقة 

بين الضغوط النفسية المدرسية والصحة النفسية لدى عينة من تالميذ البكالوريا , والتعرف 

النفسية وكذا التعرف على الفروق  على مستوى كل من الضغوط النفسية المدرسية والصحة

بين الجنسين فى كل من المستويين فى مستوى الضغوط النفسية المدرسية والصحة النفسية 

لدى عينة من تالميذ البكالوريا . وقامت الباحثة بتطبيق مقياسين , مقياس الضغوط المدرسية  

( على 1992ص ")( ومقياس للصحة النفسية " للقريطى والشخ2011"لبوفاتح محمد " )

تلميذا وتلميذة يتوزعون على ثانويتين متواجدتين بمدينة االغواط , وقد تم  97عينة قوامها 

ال توجد عالقة بين -1استخدام المنهج الوصفى االرتباطى , حيث توصلت النتائج إلى أنة : 

ود وج -2الضغوط النفسية المدرسية والصحة النفسية لدى عينة من تالميذ البكالوريا .

مستوى من الضغوط النفسية المدرسية بالضافة إلى وجود مستوى منخفض من الصحة 

عدم وجود فروق بين الجنسين فى مستوى كل من  - 3النفسية لدى عينة من الدراسة.

 الضغوط النفسية المدرسية والصحة النفسية.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

 أوال : من حيث األهداف:

هدفت بعض الدراسات السابقة إلى معرفة العالقة بين البيئة المدرسية والنجاح األكاديمى     

( johin 2004وأيضا عالقة الضغوت فى البيئة المدرسية بالتحصيل الدراسى مثل دراسة )

( , وأيضا دراسات سابقة قامت بدراسة العالقة بين 2008, ودراسة )عبدهللا عادل شراب 

ية والصحة النفسية وأثرها فى السلوك النفسى واإلجتماعى مثل دراسة ) البيئة المدرس

bakar, et, al  ( , ودراسة )أحمد رجب محمد السيد 2014( , ودراسة )صولى ايمان

( , وأيضا التعرف على الفروق بين 2016( , ودراسة أيضا ) حورية بوراس 2015

نفسية وما هى أبعاد الضغوط الذكور واإلناث فى ضغوط البيئة المدرسية والصحة ال

 المدرسية التى تنبئ بالصحة النفسية والوقوع ضحية للضغوط لدى طالب المرحلة الثانوية.

 ثانيا : من حيث العينة:

تكونت عينة هذه الدراسات من الصفوف الوسطى والثانوية وتراوحت أعدادهم من     

دراسة )عبدهللا عادل شراب  ( فى285( , و )johin 2004( كما جاء فى دراسة )144)

 .(2015)أحمد رجب محمد السيد  ( تلميذا كما فى دراسة 70( , و )2008

 ثالثا : من حيث األدوات:

اشتملت األدوات المستخدمة فى تلك الدراسة على مقاييس )مقياس فعالية الذات واتجاهات    

النفسية للشباب  الصالبة نحو المدرسة , ومقياس الضغوط المدرسية , ومقياس الصحة

 (.2000للقريطى والشخص , ومقياس الصحة النفسية إعداد مروان عبدهللا )

 رابعا : من حيث النتائج :

أن فعالية الذات لدى لقد أثبتت تلك الدراسات مجموعة من النتائج الهامة والتى أهمها ,     

المدارس كما فى العينة منخفضة لوجود صعوبات وضغوط مدرسية متعددة نظرا لطبيعة هذة 

ً لدى عينة الدراسة johin 2004)دراسة ( , و أن أكثرمصادرالضغوط المدرسية شيوعا

تمثلت فی ضغوط االمتحانات وضغوط المناهج كما جاء فى دراسة )عبدهللا عادل شراب 

واإلناث في كل من ( 2015( , وأكدت دراسة دراسة أحمد رجب محمد السيد )2008

والصحة النفسية لصالح اإلناث .إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين  متغيري البيئة المدرسية

وجود مستوى من الضغوط النفسية المدرسية بالضافة إلى وجود  ,  وأيضاالذكور  التالميذ

مستوى منخفض من الصحة النفسية لدى عينة من الدراسة , و عدم وجود فروق بين 

دراسة وذالك فى  مستوى كل من الضغوط النفسية المدرسية والصحة النفسية الجنسين فى

 .(2016دراسة حورية بوراس )

 فروض الدراسة:

 تنبئ الدراسة الحالية إلى مجموعة من الفروض كما يلى :    

 توجد فروق فى ضغوط البيئة المدرسية بين التالميذ والتلميذات لصالح الذكور. -1
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 صحة النفسية بين التالميذ والتلميذات لصالح الذكور.توجد فروق فى مستوى ال -2

توجد عالقة ارتباطية بين درجات ضغوط البيئة المدرسية ودرجات الصحة النفسية لدى  -3

 عينة من طالب الثانوية.

تنبئ بعض أبعاد الضغوط المدرسية بالصحة النفسية للشباب لطالب الصف األول   -4

 الثانوى.

 منهجية البحث وإجراءاتة :

 أوال : منهج البحث:

اعتمد الباحث الحالى على المنهج الوصفى اإلرتباطى فى الكشف عن العالقة بين ضغوط     

 البيئة المدرسية و مستوى الشعور باصحة النفسية.

 ثانيا: العينة : 

إناث ( من  213ذكور ,  187( طالبًا بواقع ) 400وقد بلغ حجم العينة األساسية )  

الثانوى بمدرسة القنايات الثانوية المشتركة بالشرقية بمتوسط عمري طالب الصف األول 

( , بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس 2,2( عاًما, وانحراف معياري )16)

 ضغوط البيئة المدرسية , ومقياس الصحة النفسية للشباب. 

   (  المدارس التي تم تطبيق أدوات الدراسة السيكومترية بها 1جدول ) 

 العدد المدرسة
 النوع

 إناث ذكور

 213 187 400 مدرسة القنايات الثانوية المشتركة بالشرقية   

 ثالثا : أدوات البحث

 استخدم البا حث فى البحث الحالى :

 مقياس ضغوط البيئة المدرسية      ) إعداد الباحث ( -

 مقياس الصحة النفسية  للشباب     ) للقريطى والشخص( -2

 اوال: مقياس ضغوط البيئة المدرسية ) إعداد الباحث(

( عبارة, موزعة على خمسة أبعاد هي:  البيئة المدرسية , والعالقات اإلجتماعية  40تكون من )

 المناهج الدراسية , االختبارات , ضغوط اإلدارة المدرسية.

 ثبات المقياس:  
وذلك عن طريق   Cronbachs Alpha Coefficientاعتمد الباحث على الفا كرونباخ 

حساب معامل اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى 

 تنتمى إليه , بعد حذف العبارات من الدرجة الكلية .

 18 – 13 – 12 – 11 -10وبحساب ثبات المقياس باستخدام ألفا كرونباخ تبين أن العبارات )

( تبلغ قيم اإلرتباط لها أعلى من من معامل ألفا وامتدت قيمة معامالت ثبات 28 -  25 –

( فقد كان له تأثير إيجابى على  ,. 924( إلى  ),. 911المقياس فى حالة حذف العبارت من )
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قيمة معامل ألفا الكلية وبقارنة قيمة معامالت الثبات فى حالة حذف العبارات تبين أن جميع 

 .عبارة 33من معامالت ألفا كرونباخ وأصبحت عدد العبارات  المفردات أقل قيمة

قيم ُمعامالت ألفا لمفردات كل بُعد من أبعاد ضغوط البيئة المدرسية مع الدرجة   وقد تبين من

 الكلية للبعد 

أن أبعاد مقياس ضغوط البيئة المدرسية تتمتع ثبات  قوية ودالة إحصائيا عند مستوى دالله 

, و حيث بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس ضغوط البيئة المدرسية بين  ) ,..1)

( وبمقارنة قيمة معامل الثبات فى حالة حذف العبارت بمعامل الثبات الكلى 0,73 -0,42)

( وهذا دليل على أن مقياس ضغوط البيئة  ,.81 -,.65للمقياس تبين أن ثبات المقياس )

 دق عالى .المدرسية يتمتع بمعامل ص

( وبناء على  ذلك 0,72: قيمة ُمعامل ألفا  ) للبُعد األول البيئة المدرسيةويتضح بالنسبة        

فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة 

( فإن قيمتها بلغت  11ارة )ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العب

 ( لذلك تم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس .0,81)

( وبناء على  ذلك فإن 0,73: قيمة ُمعامل ألفا  ) للبُعد الثانى العالقات اإلجتماعيةبالنسبة     

العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة 

( فإن قيمتها بلغت  12عامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )مُ 

 ( لذلك تم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس .0,75)

( وبناء على  ذلك فإن 0,42: قيمة ُمعامل ألفا  )  للبُعد الثالث المناهج الدراسيةبالنسبة      

ن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة العبارة التي تزيد ع

( فإن قيمتها بلغت  13ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )

( 0,43( فإن قيمتها بلغت )28( والعبارة )0.54( فإن قيمتها بلغت )18( و العبارة )0,46)

 م من الصورة النهائية للمقياس ولذلك تم استبعاده

( وبناء على  ذلك فإن العبارات 0,67: قيمة ُمعامل ألفا  )  للبُعد الرابع اإلختباراتبالنسبة 

التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة ُمعامالت ألفا  

 بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه .

( وبناء على  ذلك 0,57: قيمة ُمعامل ألفا  )  للبُعد الخامس ضغوط اإلدارة المدرسيةسبة بالن

فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة 

ا بلغت ( فإن قيمته 10ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )

( ولذلك تم استبعادهم من الصورة النهائية 0,62( فإن قيمتها بلغت )25( و العبارة )0,58)

 للمقياس.
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 صدق المقياس : 
 28,25) اخلى وتبين أنه باستثناء المفردااستخدم الباحث صدق اإلتساق الد

( والتي بلغت قيمتها أعلى من القيمة معامالت العبارات  فإن جميع 18,13,12,11,10,

( 0.01مفردات مقياس ضغوط البيئة المدرسية ارتبطت ارتباًطا داال إحصائيا عند مستوى )

بالدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليه حيث حققت ُمعامالت ارتباط موجبة حيث بلغت معامالت 

( وهذا دليل على أن مقياس  ,.81 -,.65اد مقياس ضغوط البيئة المدرسية بين )اإلرتباط إلبع

ضغوط البيئة المدرسية يتمتع بمعامل صدق عالى , أي أنها صادقة في قياس ما وضعت 

 لقياسه.

 طريقة تصحيح المقياس:

( عبارة موزعة على خمسة أبعاد متضمنة  40يتضمن المقياس في صورته النهائية على )

ت موجبة وأخرى سالبة, تشير الدرجة المرتفعة إلى قلة الضغوط الدراسية , يأخذ عبارا

)×( عندما يضع عالمة 2في خانة " نادرا" ودرجة )×( عندما يضع عالمة  1التلميذ درجة 

تحت خانة "دائماً."  وذلك بالنسبة )×( عندما يضع عالمة  3في الخانة " احيانا", ودرجة 

 15,12, 21,18, 40,36,35,34,32,31,28,25ى كما ياتى )للعبارات اإليجابية, وه

,10,9,7) 

في حين تأخذ العبارات السلبية عكس نمط اإلجابة في العبارات االيجابية , أي يأخذ التلميذ  

في )×( عندما يضع عالمة  2في خانة " نادرا"  ودرجة )×( عندما يضع عالمة  3درجة 

تحت خانة "دائما", وهى كما يأتى    )×( عالمة  عندما يضع 1الخانة "احيانا" , ودرجة 

(4,3,2,1 39,38,37,33,30,29,27,26 ,24,23,22,20,19, 17,16, 14, 13 

( واقل درجة هى 120( وبالتالى تكون أعلى درجة يحصل عليها الطالب هى )11,8,6,5,

(40) 

 وتعبر الدرجة المرتفعة عن قلة الضغوط فى البيئة المدرسية.

 صحة النفسية للشباب مقياس ال -2

فـي ) 1992استعان الباحث بمقياس الصحة النفسية للشباب إعداد القريطي والشخص )

بنداً وفيما يلي بيان 105بلغت عدد بنود المقياس في صورته األصلية الحالية  , و دراسـته

يحتوى  - األبعاد الفرعية للمقياس التى وزعت على سبعة أبعاد بتوزيع أرقام البنود علـى

 البعد الثانى : -2 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفسالبعد األول :  -1أبعاد :  المقياس على سبع

النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط البعد الثالث :  -3    المقدرة على التفاعل االجتماعي

خامس : البعد ال -5المقدرة على توظيف الطاقات في إعمال مشبعه البعد الرابع :  -4النفس  

البعد السابع :  - 7 البعد االنسانى والقيمىالبعد السادس :  -6  التجدد من اإلعراض العصابية

 .تقبل الذات وأوجه القصور العضوية
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 ثبات المقياس:  

وذلك عن طريق   Cronbachs Alpha Coefficientاعتمد الباحث على الفا كرونباخ 

بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى  حساب معامل اإلرتباط

تنتمى إليه , بعد حذف العبارات من الدرجة الكلية . وبحساب ثبات المقياس باستخدام ألفا 

( تبلغ قيم 6,16,17,25,33,65,69,77,85,86,91,100)كرونباخ تبين أن العبارات 

تدت قيمة معامالت ثبات المقياس فى حالة حذف اإلرتباط لها أعلى من من معامل ألفا وام

( فقد كان له تأثير إيجابى على قيمة معامل ألفا الكلية  ,. 865( إلى  ),. 841العبارت من )

وبقارنة قيمة معامالت الثبات فى حالة حذف العبارات تبين أن جميع المفردات أقل قيمة من 

 بارة .ع 93معامالت ألفا كرونباخ وأصبحت عدد العبارات 

: قيمة ُمعامل ألفا  بالنسبة للبُعد األول الشعور بالكفاءة والثقة بالنفسويتضح أيضا        

( وبناء على  ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح 0.62)

منه ما عدا العبارة من الجدول أنه بمقارنة ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل 

 ( لذلك تم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس .0.66( فإن قيمتها بلغت ) 85)

( وبناء 0.39: قيمة ُمعامل ألفا  ) للبُعد الثانى  المقدرة على التفاعل االجتماعيبالنسبة      

تضح من الجدول أنه على  ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  وي

( فإن  16بمقارنة ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )

( فإن قيمتها 86( والعبارة )0.40( فإن قيمتها بلغت )65( و العبارة )0.40قيمتها بلغت )

م من الصورة ( ولذلك تم استبعاده0.39( فإن قيمتها بلغت )100( والعبارة )0.40بلغت )

 النهائية للمقياس.

: قيمة ُمعامل ألفا  للبُعد الثالث النضج االنفعالي والمقدرة على ضبط النفسبالنسبة     

( وبناء على  ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح 0.56)

وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة  من الجدول أنه بمقارنة ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد

 ( لذلك تم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس .0.57( فإن قيمتها بلغت ) 17)

: قيمة ُمعامل ألفا  للبُعد الرابع المقدرة على  توظيف الطاقات في إعمال مشبعهبالنسبة        

لقيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح ( وبناء على  ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه ا0.52)

من الجدول أنه بمقارنة ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة 

 ( لذلك تم استبعادها من الصورة النهائية للمقياس .0.53( فإن قيمتها بلغت ) 25)

( وبناء 0.50: قيمة ُمعامل ألفا  ) يةللبُعد الخامس التجدد من  اإلعراض العصاببالنسبة      

على  ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه 

( فإن  33بمقارنة ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )

 ورة النهائية للمقياس .( لذلك تم استبعادها من الص0.56قيمتها بلغت )
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( وبناء على  ذلك فإن 0.50: قيمة ُمعامل ألفا  )للبُعد السادس البعد االنسانى  والقيمىبالنسبة 

العبارة التي تزيد عن هذه القيمة يتم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة ُمعامالت 

( و 0.52( فإن قيمتها بلغت ) 6عدا العبارة )ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما 

 ( ولذلك تم استبعادهم من الصورة النهائية للمقياس.0.51( فإن قيمتها بلغت )69العبارة )

( وبناء على  0.64: قيمة ُمعامل ألفا  )للبُعد السابع تقبل الذات وأوجه القصورالعضويةبالنسبة 

تم حذفها لعدم ثباتها  ويتضح من الجدول أنه بمقارنة ذلك فإن العبارة التي تزيد عن هذه القيمة ي

( فإن قيمتها بلغت  77ُمعامالت ألفا  بمعامل ألفا للبُعد وجد أن جميعها أقل منه ما عدا العبارة )

( ولذلك تم استبعادهم من الصورة النهائية 0.66( فإن قيمتها بلغت )91( و العبارة )0.65)

 للمقياس.

 صدق اإلتساق الداخلى
( والتي بلغت 6,16,17,25,33,65,69,77,85,86,91,100نه باستثناء المفردات )أ

قيمتها أعلى من القيمة معامالت العبارات  فإن جميع عبارات مقياس الصحة النفسية للشباب 

( بالدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليه حيث 0.01ارتبطت ارتباًطا داال إحصائيا عند مستوى )

 رتباط موجبة أي أنها صادقة في قياس ما وضعت لقياسه.حققت ُمعامالت ا

تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة من الحزم  رابعا : المعالجة اإلحصائية :

 ومنها:  spssاإلحصائية للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

 معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون. -1

 .2×2تحليل التباين ذو اإلنحدار العاملى  -2

 .Stepwise Regressionتحليل اإلنحدار المتدرج   -3

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

" توجد فروق فى ضغوط البيئة ( اختبار صحة الفرض األول وينص الفرض األول على1)

الباحث اختبار "ت"  لداللة  المدرسية بين التالميذ والتلميذات لصالح الذكور النوع إستخدم

 :الفروق بين المتوسطات المستقلة, واسفر التحليل عن النتائج الموضحة بالجدول التالى

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لضغوط البيئة المدرسية ومستوى 

 400ن=              أنثى( -للفروق بين النوع )ذكر داللتها

 

 متغيرات الدراسة

 الجنس
 

 ت

مستوى 

 الداللة
 (213إناث )ن= (187ذكور )ن= 

 ع م ع م

ية
س

ر
مد

 ال
ئة

بي
 ال

ط
غو

ض
 

 0.01 3.86 3.52 18.21 3.12 16.91 ضغوط البيئة المدرسية

 0.01 6.42 2.77 18.56 3.00 16.71 ضغوط العالقات االجتماعية

 0.01 3.40 2.36 12.63 2.36 11.83 ضغوط المناهج الدراسية

 0.01 3.11 3.21 19.09 3.00 18.12 ضغوط االختبارات

 0.05 2.04 2.54 14.71 2.72 14.18 ضغوط اإلدارة المدرسية

 0.01 4.41 12.76 83.23 11.86 77.77 الدرجة الكلية
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 ويتضح من الجدول السايق :

أنثى( فى بعد  -( بين النوع )ذكر0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -1

 اإلناثلصالح  البيئة المدرسيةضغوط 

أنثى( فى بعد  -(  بين النوع )ذكر0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -2

 لصالح اإلناث. ضغوط العالقات االجتماعية

أنثى( فى بعد  -( بين النوع )ذكر0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  -3

 لصالح اإلناث. ضغوط المناهج الدراسية

أنثى(  -( بين التخصص النوع )ذكر0.01لة إحصائيا عند مستوى )وجود فروق دا -4

 لصالح اإلناث. ضغوط االختباراتفى بعد 

أنثى(  -( بين التخصص النوع )ذكر0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -5

 لصالح اإلناث. ضغوط اإلدارة المدرسيةفى بعد 

أنثى( فى الدرجة  -)ذكر( بين النوع 0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -6

 الكلية لمقياس ضغوط البيئة المدرسية لصالح اإلناث.

توجد فروق فى مستوى الصحة  إختبار صحة الفرض الثانى والذى نصه: " -(2)

 النفسية بين التالميذ والتلميذات لصالح الذكور".
طات بالنسبة لمتغير النوع إستخدم الباحث اختبار "ت"  لداللة الفروق بين المتوس

 :المستقلة, واسفر التحليل عن النتائج الموضحة بالجدول التالى

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمستوى الصحة النفسية وداللتها 

 400ن= أنثى(      -للفروق بين النوع )ذكر

 

 متغيرات الدراسة

 الجنس

 (213إناث )ن= (187ذكور)ن=  الداللة ت

 ع م ع م

ى
تو

س
م

 
ية

س
نف

 ال
حة

ص
ال

 
 غير دالة 1.22 2.81 8.51 2.86 8.17 الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس

 0.01 2.81 1.86 7.50 2.02 6.96 المقدرة على التفاعل االجتماعى

النضج االنفعالى والمقدرة على 

 ضبط النفس
 غير دالة 1.03 2.77 8.08 2.69 7.80

المقدرة على توظيف الطاقات 

 فى أعمال مشبعةواإلمكانات 
 غير دالة 0. 81 2.53 9.57 2.35 9.37

 غير دالة 1.41 2.16 7.89 2.61 7.48 التحرر من األعراض العصابية

 0.01 3.73 2.38 9.23 2.27 8.36 البعد اإلنسانى والقيمى

تقبل الذات وأوجه القصور 

 العضوية
 غير دالة 0. 94 2.97 7.93 2.82 7.66

 0.01 2.36 12.98 58.72 11.64 55.80 الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:
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الشعور أنثى( فى بعد  -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التخصص النوع )ذكر -1

 .بالكفاءة والثقة بالنفس

أنثى( فى  -( بين التخصص النوع )ذكر0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -2

 لصالح اإلناث. االجتماعىالمقدرة على التفاعل بعد 

النضج  أنثى( فى بعد -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التخصص النوع )ذكر -3

 االنفعالى والمقدرة على ضبط النفس.

المقدرة على أنثى( فى بعد  -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التخصص النوع )ذكر -4

 .توظيف الطاقات واإلمكانات فى أعمال مشبعة

التحرر من أنثى( فى بعد  -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التخصص النوع )ذكر -5

 .األعراض العصابية

أنثى( فى  -(  بين التخصص النوع )ذكر0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -6

 لصالح اإلناث. البعد اإلنسانى والقيمىبعد 

تقبل الذات نثى( فى بعد أ -عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التخصص النوع )ذكر -7

 .وأوجه القصور العضوية

أنثى( فى الدرجة  -( بين النوع )ذكر0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) -8

 الكلية لمقياس الصحة النفسية لصالح اإلناث.

توجد عالقة ارتباطية بين درجات ضغوط  إختبار صحة الفرض الثالث والذى نصه: " -(3)

 ات الصحة النفسية لدى عينة من طالب الثانوية ".البيئة المدرسية ودرج

للتحقق من صحة الفرض الثالث تم استخدام معامل اإلرتباط لبيرسون لبيان العالقة بين  

 متغيرات الدراسة ومدى قوة العالقة بين هذة المتغيرات

 400ن=  معامالت ارتباط بيرسون بين ضغوط البيئة المدرسية والشعور بالصحة النفسية

 متغيرات الدراسة

 

ضغوط البيئة 

 المدرسية

 

ضغوط 

العالقات 

 االجتماعية

ضغوط 

المناهج 

 الدراسية

ضغوط 

 اإلختبارات

ضغوط 

اإلدارة 

 الدرسية

الدرجة 

 الكلية

الشعور بالكفاءة والثقة 

 بالنفس
0.52-** 0.45-** 0.49-** 0.31-** 0.19-* 0.57-** 

المقدرة على التفاعل 

 االجتماعى
0.46-** 0.63-** 0.30-* 0.39-** 0.20-* 0.64-** 

النضج االنفعالى 

والمقدرة على ضبط 

 النفس

0.41-** 0.41-** 0.47-** 0.32-** 0.18-* 0.54-** 

المقدرة على توظيف 

الطاقات واإلمكانات فى 

 أعمال مشبعة

0.43-** 0.44-** 0.42-** 0.48-** 0.37-** 0.46-** 

 **-0.34 *-0.17 **-0.38 **-0.46 **-0.40 **-0.34التحرر من األعراض 
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 العصابية

 **-0.51 **-0.28 **-0.37 **-0.35 **-0.38 **-0.40 البعد اإلنسانى والقيمى

تقبل الذات وأوجه 

 القصور العضوية
0.51-** 0.60-** 0.41-** 0.41-** 0.19-* 0.54-** 

 **-0.59 *-0.17 **-0.52 **-0.49 **-0.62 **-0.56 الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

( بين الضغوط المدرسية بأبعاده 0.01وجود عالقة إرتباطية سالبة عند مستوى الداللة ) -1

المختلفة وأبعاد الشعور بالصحة النفسية, ما يفسر على وجود إرتباط عكسى بين إرتفاع 

الشعور بالصحة النفسية بأبعادها حيث  مستوى الضغوط المدرسية بأبعادها تقابلة إنخفاض فى

 (.0.585-بلغ معامل اإلرتباط بين ضغوط البيئة المدرسية والشعور بالصحة النفسية)

( بين أحد أبعاد الصحة النفسية وهو المقدرة 0.626-بلغ أعلى عالقة إرتباط بالجدول ) -2

 ضغوط المدرسية.على التفاعل االجتماعى وبعد ضغوط العالقات االجتماعية كأحد أبعاد ال

وبناء على هذه النتائج يتضح تحقق الفرض الثالث من الدراسة األمر الذى يؤكد وجود  -3

عالقة إرتباطية عكسية بين ضغوط البيئة المدرسية والشعور بالصحة النفسية متمثلة فى 

فعالى األبعاد الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس, والمقدرة على التفاعل االجتماعى, والنضج االن

والمقدرة على ضبط النفس, والمقدرة على توظيف الطاقات واإلمكانات فى أعمال مشبعة, 

والتحرر من األعراض العصابية, والبعد اإلنسانى والقيمى, وتقبل الذات وأوجه القصور 

 العضوية.

(  ودراسة 2010)وتتفق نتائج هذة الدراسة مع نتائج دراسة دراسة محمد ابراهيم شامى -5

 (.2016( ودراسة حميدان احسان )(Mille 1999ميلر 

إختبار صحة الفرض الرابع والذى نصه: "تسهم ضغوط البيئة المدرسية في التنبؤ  -4

 بالصحة النفسية لدى عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية".
 Regressionاستخدام معادلة االنحدار المتعدد للتحقق من صحة الفرض الرابع  تم 

multiple  بطريقةStepwise   تحليل االنحدار المنتظم وذلك عن طريق تحديد معامالت

إنحدار المتغيرات المستقلة التى لها تأثير فقط على المتغير التابع ويتم إدراج أقوى المتغيرات 

ذف المتغيرات التى ليس لها تأثير دال المستقلة تأثيراً على المتغير التابع بالترتيب وح

إحصائياً على المتغير التابع أو التى تفسر قدر ضئيل جدا من التباين فى درجات المتغير التابع 

 وال تدرج فى معادلة اإلنحدار

 ويوضح الجدول التالي ما توصل إليه الباحث من نتائج التحليل اإلحصائى كما يلى:
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 400ن= معنوية نموذج اإلنحدار     

المتغير 

 التابع

معامل 

التحديد 

R2 

F 

 

 المتغير المستقل

 

 التقديرات

CONSTANT Beta B T 

69,14 3,46 6,532 5,11** 

الصحة 

 النفسية

Y 

0,48 
87.92

** 

ضغوط العالقات 

 االجتماعية
X2 0,41 0.584 5,89** 

ضغوط البيئة 

 المدرسية
X1 0,39 0,611 5,62** 

ضغوط 

 اإلختبارات
X4 0,39 0.486 4,37** 

ضغوط المناهج 

 الدراسية
X3 0,30 0.410 3,38** 

ضغوط اإلدارة 

 المدرسية
X5 0.20 0,392 3,02** 

كما تظهر أن   (0.01يتضح من الجدول السابق معنوية نموذج اإلنحدار عند مستوى )

النموذج  وهى )ضغوط العالقات االجتماعية  المتغيرات المستقلة حسب ترتيب دخولها فى

تليها ضغوط البيئة المدرسية تليها ضغوط اإلختبارات وتليها ضغوط المناهج الدراسية, 

( من 47.6وأخيراً ضغوط اإلدارة المدرسية( كما هو موضح بالجدول السابق تفسر نسبة )

المر الذى يعنى وجود %( فى درجات الصحة النفسية ا47.6التباين الكلى, بنسبة إسهام )

تأثير معنوى لكل أبعاد ضغوط البيئة المدرسية على الصحة النفسية لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية

وتتفق نتائج تلك الدراسة مع ما وبناء على هذه النتائج يتضح تحقق الفرض الرابع, 

طالب  ( من حيث التنبؤ بالصحة النفسية لدى2002توصلت إليه نتائج دراسة سامي نواس )

 المرحلة الثانوية  من خالل  المناخ المدرسى السائد لدى مدارس الثانوية العامة.

( على 2010دراسة عبد المحسن المبدل )تتفق نتائج هذة الدراسة مع نتائج دراسة كما      

أهمية البيئة الصفية ويعتبرونها من أهم المتغيرات التي تنعكس بصورة مباشرة على سلوك 

 عاالتهم. الطالب وانف

إلى أهم مصادر الضغوط المدرسية التى  Karen ( (2010ويشير فى هذا الصدد كارين     

يتعرض لها المراهقون فى المدرسة هى اإلمتحانات المدرسية , الواجبات المدرسية, 

الواجبات المنزلية, وضعف القدرة على التركيز, والرفاق فى المدرسة, والخوف من الفشل , 

 الضغوط المدرسية هى أكثر المصادر إثارة للضغوط. وقد بينت أن
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 توصيات الدراسة:

 ة:في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن صياغة التوصيات التالي

ضرورة تنمية الكفاءة والثقة بالنفس بين الطلبة مما يعزز روح التعاون الجماعي  -1

 واالجتماعي وبالتالي خفض مستوى ضغوط البيئة المدرسية.

روح المساعدة واإليجابية والعالقات االجتماعية لدى طالب وطالبات المرحلة غرس  -2

 الثانوية, لما لهما من تأثير قوي في رفع معدالت التوافق النفسي واالجتماعي.

تقديم البرامج التدريبية لتنمية قدرة طالب المرحلة الثانوية على توظيف الطاقات  -3

ى ضبط النفس وكيفية التحرر من واإلمكانات فى أعمال مشبعة والمقدرة عل

 األعراض العصابية, وتقبل الذات وأوجه القصور العضوية.

 تقديم البرامج اإلرشادية لألسرة حول كيفية التغلب على ضغوط البيئة المدرسية. -4

التعريف بالصحة النفسية ودورهم في تنمية قدرات التالميذ والطالب في المراحل  -5

 ألنشطة المدرسية.التعليمية المختلفة من خالل ا
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 المراجع:

: التعامل مع الضغوط النفسية( . 2009أحمد نايل العزيز , أحمد عبداللطيف أبو أسعد ) -

 دار الشروق للنشر والتوزيع , األردن.

البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية لدى التالميذ  ( .2015) أحمد رجب محمد السيد -

ً بالمرحلة االبتدائية بمحافظة اإلحساء.  . كلية مجلة البحث العلمى فى التربية المعاقين عقليا

 .16, ع جامعة الملك فيصل –التربية 

نة ( . العالقة بين إدارة الذات وضغوط الدراسة لدى عي2010إيهاب سيد محمود شحاتة  )  -

,  المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز اإلرشاد النفسيمن طالب المرحلة األزهرية . 

 جامعة عين شمس.

. عالم الكتب :  الصحة النفسية والعالج النفسى( .2001حامد عبد السالم زهران ) -

 القاهرة.

 ( . الضغوط النفسية المدرسية و عالقتها بالصحة النفسية : لدى2016حورية بوراس ) -

. جامعة عمار ثليجي  مجلة الدراسات التربوييةعينة من تالميذ البكالوريا بمدينة األغواط . 

 , الجزائر.

.  الضغط النفسي طبيعته وأسبابه المساعدة الذاتية والمداواة( 2003سمير شيخاني  ) -

 بيروت : دار الفكر العربي .

دار وائل للنشر والتوزيع , ط ( . مبادئ الصحة النفسية"، 2010) صالح حسن الداهري  -

 , األردن.

( . واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في األردن من وجهة 2011صالح هندي ) -

المجلة  نظر معلمي التربية اإلسالمية و طمبة الصف العاشر و عالقته ببعض المتغيرات. 

 . 20.ع22, موم التربوية لاألردنية في الع

. المناخ المدرسي وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من تالميذ  (2014صولي ايمان ) -

,جامعة قاصدى مرباح  مجلة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةالتعميم المتوسط و الثانوي . 

 ورقلة الجزائر.

,دار النهضة العربية 1. ط مقدمة فى الصحة النفسية(. 2007عبدالسالم عبدالغفار )-

 :القاهرة .

( . مصادر الضغوط المدرسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي 2008عبد هللا عادل شراب )  -

. جامعة  مجلة كلية التربيةطلبة المرحلة الثانوية في ضوء عدد من المتغيرات .  العام لدى

 األقصى .

( . المكونات االيجابية للبيئة الصفية في ضوء نظرية 2010عبد المحسن رشيد المبدل )  -

, جامعة األم محمد بن ، رسالة دكتوراه غير منشورةوعالقتها بمهارات التفكير الناقد يموار

 .االسالمية. الرياض مسعود
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( . البيئة االجتماعية وعالقتها ببعض االضطرابات 2012عبد الصبور منصور محمد ) -

 . .  بالزقازيقمجلة كلية التربيةلدى التالميذ المعاقين فكرياً وأقرانهم العاديين,   السلوكية

ط القاهرة : دار الفكر 1 القلق وارادة الضغوط النفسية( 2009فاروق عثمان السيد ) -

 .  العربي

القاهرة, مكتبة األنجلو . مقياس ضغوط الدراسة،  (2009) لطفي عبد الباسط إبراهيم -

 المصرية.

 القتهاالضغوط النفسية المدرسية وع ( .2012مرزوق احمد عبد المحسن العمري ) -

رسالة  باالنجاز األكاديمي ومستوى الصحة النفسية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية ,

 , كلية التربية . جامعة أم القرى . المملكة العربية السعودية. ماجيستير

:   الصحة النفسية مفاهيم نظرية وأسس تطبيقية( .  2013محمود كاظم محمود التميمي ) -

 والتوزيع  , عمان .صفاء للنشر  دار
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