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 ملخص
ضوء بعض المتغيرات  الفكري فياإلجهاد يهدف البحث الحالي إلى قياس 

( طالب 300، الذين بلغ عددهم )الديموجرافية لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقليا
وطالبة من الجنسين، ، وذلك من خالل الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث المتفوقين 
عقليا في اإلجهاد الفكري على مستوى األبعاد والدرجة الكلية، والفروق كذلك التي تعزى إلى 

أدبي(، والتفاعل الثنائي بين النوع والتخصص، وتوصلت النتائج إلى -لميالتخصص )ع
غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث، وبين متوسطي 
درجات طالب علمي ودرجات أدبي من المتفوقين عقلًيا في اإلجهاد الفكري وغابت الفروق 

 الفكري.اإلجهاد  فين النوع والتخصص بي الثنائيتفاعل كذلك الخاصة بال
 المتفوقين عقليا   ،اإلجهاد الفكرى: الكلمات المفتاحية

Intellectual stress in terms of some demographic 
variables in the mentally talented secondary school 

students 
)*(m ReyadSara Asse  

Abstract:  

The present research aimed to measure the intellectual stress in 

terms of some demographic variables among the mentally talented 

students, the sample size was (300) students of both sexes. The 

researcher attempted to reveal the differences between mentally 

talented male and female in intellectual stress by their degrees in total 
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scale and sub-dimensions, as well as the differences among students 

according to their specialization (scientific/humanistic section) and the 

effect of interaction between gender and specialization on intellectual 

stress. The results revealed the absence of statistically significant 

differences between the mean scores of mentally talented males and 

females, and between the scores of students from scientific and 

humanistic section in intellectual stress, and the result also revealed 

the absence of differences due to interaction between gender and 

specialization and their effect on intellectual stress.  
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 : المقدمة
، تنمية عقول أطفالها وشبابها ىإلاألمم الذكية جاهدة اليوم  تسعى 
 ءمواهبهم الخالقة وإنما من أجل تنمية االمتفوقين عقلي  ب االهتماموخاصة 

فعقول  ،الجديد للمستقبل اا ما هو موجود في بيئتهم ويبتكرو و ليطور  ،بتكاريتهما
ا التقدم يعني دائمً  استثمارهاهي الثروات الحقيقية للشعوب وحسن متفوقين ال

 .صوب المستقبل الواعد لهذه المجتمعات
 عللللللىبهلللللم ورعلللللايتهم التعلللللرف  االهتملللللامضلللللي تعلللللن هلللللذا يق فضلللللاًل و  

 واالستراتيجياتيم البرامج دن ثم تقوم   عانون منها،يخصائصهم والمشكالت التي 
مللا يسللاعدهم ، همحللل مشللكالت إلللىالتللي تتناسللب مللت قللدراتهم وتنميتهللا وإرشللادهم 

ل ،تهم الخاصلةاالتوافل  السلليم واالسلتثمار األفضلل لقلدراتهم وإمكانيل على ا يعلود م 
 .المتفوقين أنفسهم وعلىالمجتمت  علىبالنفت 

سلللمات وخصلللائص  عللللىالتركيلللز  إللللىالبلللاحثين  علللدد ملللنذهلللب قلللد و  
لللم ادورً  تللل ديالموهلللوبين والمتفلللوقين التلللي  فلللي خلللل  المشلللكالت والصلللعوبات  اهم 

سلللليما حينمللللا تفشللللل البيئللللة المحيطللللة فللللي فهللللم خصائصللللهم وإشللللباع  أمللللامهم وال
 (1)غيللر المتللزامنالنمللو  إلللىفأشللاروا  ،وتللوفير سللبل الرعايللة المالئمللة ،احتياجللاتهم

                                                           
(1)asynchronous development 
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يعنلللللي تبلللللاين مسلللللتويات النضلللللج العقللللللي والوجلللللداني  اللللللذيللموهلللللوب والمتفلللللوق 
عديللدة ويربللك أولئللك  امللا يخللل  إحباطللات وضللغوطً ، والحركللي لديلل  واالجتمللاعي

أن المتفللللوقين يعللللانون مللللن الحساسللللية  اكمللللا أكللللدوا أيًضلللل ،الللللذين يتعللللاملون معلللل 
، حادة وشديدة ومشاعرهم قوية انفعاالتهمالمفرطة لما يدور حولهم وأن  االنفعالية

كمللا أكللدوا نللزوع الموهللوبين والمتفللوقين نحللو  ،هللم حساسللون للنقللد مللن ا خللرينن  أو 
فلي التلي تل ثر  االنفعاليلةوتعد الكمالية من أهم الخصلائص  ،(1)الكمالية والمثالية
هم الثلروات الحقيقيلة  ويعد المتفوقين عقلي ا ،تفوقهم استمرارفي و  ،أداء المتفوقين

للرعايلة والعنايلة ملن أجلل الحفلا   لذلك فهم بحاجة شديدة ،للشعوب والمجتمعات
 (.2005 ،يعلى تفوقهم )القريط

 ؛المشلكالت يلواجههم العديلد ملن االمتفوقين عقلي  أن إلى  وأشار القريطى
، أو أو مشللكالتمدرسلية  تأو مشللكال اجتماعيلةللى مشللكالت إترجللت التلي منهلا 

يلتم المحافةلة عللى تللك  يالشخصلية، ولكل وخصائصل ترجت إلى المتفلوق نفسل  
 التليالمشلكالت جميلت ملن مواجهلة  ال ُبدتعد الثروة الحقيقية لألمم  التيالقدرات 

 –ن سواء كانت تلك المشلكالت ترجلت إللى سلماتهم مثلل )القلل  و يواجهها المتفوق
والخلوف ملن –الخلوف ملن الفشلل – االكتئلاب– ءشليحيلال كلل  االنفعاليلةالحدة 
، كمللا هنللاك مشللكالت يواجههللا (…الفكللري اإلجهللاد  ،المماطلللة ،الكماليللة ،النجللا 

البيئللة األسللرية مثللل )إتبللاع الوالللدين أسللاليب التنشللئة الخاطئللة مثللل الحمايللة  فللي
المرتفعلللللة  الوالديلللللةأو التوقعلللللات  الزائلللللد اإلهملللللالوالتلللللدليل والسللللليطرة أو  الزائلللللدة
العوامل تعوق التفوق، إلى جانب علدم تلوافر بيئلة مدرسلية  هذهفكل  ،(…وغيرها

تسلاعد عللى الحفلا   التليلخلدمات ونقص اإلمكانيلات وا ومناهج تالئم المتفوقين
 ،المشللكالت تمثللل عائقللا كبيللًرا لللدى المتفللوقين هللذهفكللل  ،واسللتمرارهالتفللوق  علللى

لللللذلك كانللللت كللللل  ،االهتمللللامهللللم ال حاجللللة لهللللم مللللن ن  أفحللللين أن الللللبعض يعتقللللد 
كانلت  ، وملن هنلااألخلرى اإلعاقات  ي ا وذو التركيزات السابقة على المعاقين ذهني  

المشللكالت جميللت ومواجهللة  االتركيللز علللى فئللة المتفللوقين عقليللالضللرورة أن يللتم 
                                                           

(1)perfectionism 
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 فليتسهم بشكل مباشر  من طاقات عقلية يملكون تواجههم للحفا  على ما  التي
 .(77 ،2019 ،المجتمعات )أمين فيإحداث تغيرات جذرية 

حياة اإلنسان بصفة عامة  فيمرحلة المراهقة من أهم المراحل  دكما تع 
ويضت الخطط واألهداف وتزداد  ،ففيها يحق  ذات  ؛وحياة المتفوق بصفة خاصة

 يلبللللث أن   ولكنلللل  مللللا تحقيلللل  التميللللز،إلللللى وفيهللللا يسللللعى  ،الطموحللللات والرغبللللات
تفرضللها عليلل  مطالللب الحيللاة  التللييصللطدم بللالكثير مللن الضللغوط واإلحباطللات 

فمللت التحللاق الطالللب بالمرحلللة  ،النفسللية واالجتماعيللة والدراسللية المتسللارعة النمللو
يشللغل بللال الكثيللر مللن  الللذي األساسلليتفللوق األبنللاء هللو الهللدف  الثانويللة يصللب 

تقدير  فيمبالغتهما  فيتتمثل وضت توقعات عالية ألوالدهم  فيون ءفيبد ،باءا 
المزيللد مللن النجللا  إلللى ن اويطمحلل ادائًملل العللاليمنلل  اإلنجللا   قللتوتو  ،اسللتعدادات 

فهلو يراهلا  يسلتطيت تحقيقهلا ال نل  بتحقيل  أهلداف وطموحلاتاوقلد يطالب ،والتفوق 
وقلد ينسلى األهلل أو يتناسلون  .تتناسلب ملت طموحل  نهلا الأأو  ،أعلى من قدرات 

لهلم شخصلياتهم  وأن   ،مستوى عمرى معين ل  حاجاتل  ومتطلباتل  فيهم ءأن أبنا
وضت لم يختاروه بل فرض علليهم ملن  فيومن ثم يجد األبناء أنفسهم  ،المستقلة

يجللد األبنللاء أنفسللهم غيللر  التللييتصللف بنللوع مللن القللوة والسلللطة  ،ملل ثر خللارجي
وأنهم ملزملون عللى اتبلاع  ،نصابها إلىاألمور  إرجاعأو  التصويبقادرين على 

فتكللون نتيجللة ذلللك  ؛معللين بغللض النةللر عللن درجللة قنللاعتهم أو رضللاهم أسلللوب
 ،والخلوف بالعجز والنقصمعها يشعر لها  رال حصطائلة من الضغوط النفسية 

لل عللدم القللدرة علللى المقاومللة و  ونقللص ثقتلل  بنفسلل  مفهوملل  عللن ذاتلل  يتللدن م  ن ث للوم 
الضللغوط الناتجللة عللن  هللذهفكللل  ،واإلصللرار ةالحماسلل انفقللدو  والتحمللل والصللمود
مللللا يللللدفعهم إلللللى ؛ إلللللى جانللللب ضللللغوط المرحلللللة العمريللللة عقليللللاكللللونهم متفللللوقين 

عربيلللللات، الخرابشلللللة، ) والمعرفلللللي النفسللللليوالعلللللبء  الفكلللللري الشلللللعور باإلجهلللللاد 
 (.49، ص 2007

 ،إنجللا  األعمللال إذ ينشللأ عللن كثللرة اطبيعيلل ايعللد أمللر  الفكللري واإلجهللاد  
العضللللالت  اسللللتجابةلللللم يتبعلللل   مللللا اال يكللللون سللللليم والعقلللللي الجسللللميفالنشللللاط 
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من ثلم الحاجلة إللى خفضل  أو إ التل ، ويحلدث ملن جلراء علبء  ،والحواس للتعب
والتركيلز وضلعف  االبتكلارإللى فقلدان القلدرة عللى  يالعمل وكثرة الضلغوط ويل د

إنتاجيللللة اإلنسللللان بشللللكل عللللام فللللي يلللل ثر  الفكللللري تللللذكر المعلومللللات، واإلجهللللاد 
 يسلللهمملللا ، وتحصللليليا اأداء الطاللللب عمليلللفلللي يللل ثر إذ  ،خلللاصوالطاللللب بشلللكل 

المهللام المكلللف بهللا وتقللديم المسللتوى  فلليبالشللعور بللالعجز عللن تقللديم أعلللى أداء 
 .(245ص ، 2015 ،الزبيدي)خرون يطلب  ا  الذي

وكثلرة  المعرفليجلراء علبء العملل والعلبء  الفكلري ملناإلجهلاد ويحدث 
إلللى فقللدان القللدرة علللى التركيللز وضللعف تللذكر المعلومللات  ييلل د مللا، الضللغوط
الجلللانبين  فللليشلللكل علللام والطاللللب بشلللكل خلللاص بنسلللان اإلفلللي ويللل ثر  ،السلللابقة
منهللا  عللانييُ  التللي، وهنللاك العديللد مللن الضللغوط والمشللكالت والتحصلليلي العلمللي
 اوجهلللد التفللوقهم ونتيجلللة المرحلللة العمريللة تسلللبب ضللغط نتيجلللة اعقلي للن و المتفوقلل
 .تفوقهمفي  اي ثر سلب افكري

 : مشكلة الدراسة
 فلللي واألجنبيلللةضلللوء نلللدرة الدراسلللات العربيلللة  يوفللل ،ملللا سلللب  ضلللوء فلللي

بصللفة عامللة وعللدم وجللود دراسللات تناولتلل  مللت المتفللوقين  الفكللري دراسللة اإلجهللاد 
 التياألطر النةرية  فيحدود علم الباحثة على الرغم من تناول   فيوذلك ا عقلي  

أنلل  ضللمن المشللكالت إلللى حيللث أشللارت  اتناولللت الحللديث عللن المتفللوقين عقلي لل
ن نتيجة للضغوط المعرفية والتوقعات الوالدية المرتفعة، و منها المتفوق ييعان التي

مثللل دراسللة  مللت متغيللرات أخللرى  الفكللري تناولللت اإلجهللاد  التلليفمعةللم الدراسللات 
وعالقتل   الفكلري تناوللت اإلجهلاد إذ ( 2015) الزبيديودراسة  (2012الموسوة )

فلللنحن  بلللالخوف ملللن الفشلللل كملللا طبقلللت عللللى عينلللات مختلفلللة وبيئلللات مختلفلللة،
ملللن أجلللل تحديلللد  املللن المتفلللوقين عقلي للل ةبحاجلللة إللللى دراسلللة المتغيلللر عللللى عينللل

 ارتفاعإذا أثبت  ؛إلى إجراء برامج عالجي  والسعيلديهم  الفكري مستوى اإلجهاد 
تناولتل   -حلدود عللم الباحثلة فلي-يث ال توجد دراسلات ح ،مستواه لدى المتفوقين

 غم أشلار إليل  كلل  عللى اللر   اعللى المتفلوقين عقليل في البيئلات المصلرية واألجنبيلة
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منهلا  يعلاني التلي  إحلدى المشلكالت ن لأ (2019، ( )أمين2005 ،يمن )القريط
يزيلد بزيلادة  الفكري أن اإلجهاد إلى ( 1999كما أشار )جروان  ،ان عقلي  و المتفوق
للوقللوف علللى  الحللاليالباحثللة إلللى إجللراء البحللث  مللا دعللا، التفللوق واإلبللداعدرجللة 

 اختالفلل ة درجللومعرفللة  الللدى عينللات مللن المتفللوقين عقلي لل الفكللري طبيعللة اإلجهللاد 
 للنوع والتخصص. افقو  
ِِ ِِوم  ِِة مااول ِِء جِِاءت الدراسِِة الاالي ِِة عِِا ةن هِِ ا الملقل التسِِات ت  نإلجاب
 : التالية
 اللطلالب والطالبلات المتفلوقين عقلي ل الفكلري إلجهاد ا فيد فروق توج هل -1

 ؟("إناث /تعزى إلى النوع )ذكور
 اللطلالب والطالبلات المتفلوقين عقلي ل الفكلري إلجهاد ا فيد فروق توج هل -2

 (؟أدبي /علميتعزى إلى التخصص )
 اللطلالب والطالبلات المتفلوقين عقليل الفكلري إلجهاد ا فيد فروق توج هل -3

 (؟بين )النوع والتخصص الثنائيتعزى إلى التفاعل 
 : يليمما  اأهميته ه الدراسةستمد ه ت: أهمية الدراسة

 : اللظرية األهمية: أو 
 يتللال الفكللري اإلجهللاد  وهللي، المشللكالت المعرفيللة إحللدى علللى يركللز البحللث -1

تللللللك  لتجاهللللل كلللللد أن    تو  ،واالنفعاليلللللةالنفسلللللية  النلللللواحيعللللللى  اتللللل ثر سللللللب
فللي  ثر يللقللد  الفكللري اإلجهللاد كوخاصللة مشللكلة  االمشللكالت للمتفللوقين عقليلل

 والنمو. االستمرارالنفسية وإعاقة هذا التفوق من  مصحته
وهلي مرحللة  ،ي يتناولهلا البحلثتلأهميلة المرحللة العمريلة ال يركز البحث عللى-2

 وملللا ،هلللا مرحللللة الصلللراعات الداخليلللة والخارجيلللةتوصلللف بأن   التللليالمراهقلللة 
تتسلم بالسلرعة  واجتماعيلة وانفعاليةيحدث فيها من تغيرات جسمية ومعرفية 

تلبيللة حاجللات المراهلل  النفسللية واالنفعاليللة واالجتماعيللة  إلللىوالشللدة وتحتللا  
يسلتطيت  حتلىويتطلب ذللك وعلي المحيطلين بهلم بتللك التغيلرات  ،والمعرفية
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سللللالم يتجنللللب مشللللكالت وصللللراعات هللللذه المرحلللللة ويجتا هللللا ب المراهلللل  أن  
 .وثبات

لتطلللللور فهلللللم الكنلللللو  والثلللللروات الحقيقيلللللة  ؛ابفئلللللة المتفلللللوقين عقلًيللللل االهتملللللام -3
أن  وباعتبلللار، المجتمعلللات ىبنلللوتُ  عقلللولهم تنعقلللد ا مللال وعللللىلمجتمعللات ا

الثللللورات  فللللي المسللللاهمةالقللللادرة علللللى  هلللليالعقللللول المبتكللللرة والخالقللللة  هللللذه
مجتملللللت ملللللن  يأل العلمللللليالحلللللراك والتطلللللور  فللللليتسلللللهم  التللللليالصلللللناعية 
 .المجتمعات

 : األهمية التقبيقية: ثانيا
ثلراء البيئيلة إل الفكلري إلجهاد ا مقياس جديد لقياس بناء في اإلفادةيمكن  -1

 السيكومترية بمقاييس جديدة.

 الال ملللةفلللي مجلللال تصلللميم البلللرامج الدراسلللة الحاليلللة  ملللن اإلفلللادةيمكلللن  -2
 .الفكري وأهمها اإلجهاد  تواجههم التيمن المشكالت  لخفض العديد  

 : دراسةال هدافأ
 : ية إلىالاالدراسة ال هدفت

 .الدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقلي   الفكري التعرف على اإلجهاد  -
 اللدى الطلالب المتفلوقين عقلي ل الفكلري اإلجهلاد  فليالتعرف على داللة الفروق  -

 .(أدبي- علمي)والتخصص  (إناث–النوع )ذكور  لمتغيري ا بعً ت  
 : اللظري مفاهيم الدراسة واإلطار 

 : الفكري اإلجهاد : أو  
أنلل  ب اإلجهللاد (Folkan& Lazarus, 1980 زاروس وفولكمِِا) ) فعِِر  

حالللة مللن اإلعيللاء والتعلللب الللذهني النللاتج عللن مثيلللرات فكريللة إيجابيللة أو سللللبية 
والتاليِِ   معجِِم علِِم الِِلف  فلليف ر   وُعلل ،تعجللز قللدرات الفللرد عللن التصللدي لهللا

ِِِ: (1995اللفسِِِي ) أو  انفعاليلللاأو  االضلللعف وقلللد يكلللون عقلًيللل إللللىإشلللارة "ه بأن 
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مسلللتواه اللللوةيفي  وانخفلللاضفيعلللاب الفلللرد بضلللعف فلللي وةائفللل  العقليلللة  ،اعصلللبيً 
ِِا) ) ،نتيجللة لشللدة الضللغوط والصللراعات  بأنلل  : (Mejman, 1997وعرفِِه مجم

 ممارسللة أو تللدريب النشللاط الللذهني أو الجسللمي إلللىتللدهور األداء العقلللي العائللد 
(Mejman, 1997, p31.) الملظمة الهوللدية لألبااث العلمية ) وعرفتهNOW, 

 ،المعلوملللات اسلللترجاعحاللللة ملللن الضلللعف التركيلللز وصلللعوبات فلللي   ن لللأب (2000
مللت عللدم  ،تللذكر الخبللرات السللابقة أو العجللز الللوةيفي علللىضللعف القللدرة  ىبمعنلل

 .(NWO, 2000, p232) مالحةة واالنتباه للحقيقة الخارجية علىالقدرة 
شللكاوى مسللتمرة ومزعجللة مللن الضللعف   ن للأب: (2003عكاشِِة ) وعرفِِه

يصلللاحبها أحاسللليس جسلللمية مزعجلللة مثلللل  ،واإلجهلللاد الجسلللدي بعلللد أقلللل جهلللود
، 2003 ،" )عكاشِِِِِِةاالسللللللترخاء علللللللىوعللللللدم القللللللدرة  ،أوجللللللاع أو لالم عقليللللللة

 ةعبللار بأنهللا : (Bee& Bjorklund, 2004وبجوركالنِِد )وعرفِِه  ِِي  (.254ص
 ،عن تفاعل ديناميكي بين العامل الخارجي يواج  الفرد في  مان ومكان معينلين

لمخاطر جسلدية  افيصير معرًض  ،فيستخدم دفاعات  الذهنية والبدنية في مواجهت 
 Bee & Bjorklund) وللسلياق الجسلدي واالجتملاعي ،لحاللة بنيتل  النفسلية اتبًعل

2004, p336-345). 
ينشللأ مللن  ،نقللص تللدريجي فللي الطاقللة": (2006عبِِد الاسِِن )وعرفِِه  

وتةهلر لثلاره  ،النشلاط العقللي عللىالقيام بأعمال يتوقف أداؤها فلي المقلام األول 
ه بأن ِ( 2009)فِه اِانم  يلمِا عر   .في اإلدراك الحسي واالنتباه والتذكر واألداء 

بالضللعف النفسللي العللام واإلرهللاق واإلعيللاء التللام العقلللي إحسللاس مسللتمر ودائللم "
ا يجعللل الشللخص فللي حالللة مللن الخمللول والكسللل والتعللب المسللتمر ملل ،والجسللمي

 (.2005 ،)حجاج "ألقل مجهود ينهض ب 
 اللبعضيةلن فقلد  ،مت مفاهيم أخرى  الفكري وقد يتشاب  مفهوم اإلجهاد  

قمنلللللا بتوضلللللي  الفلللللرق بلللللين  النفسلللللية للللللذلك  الضلللللغوط النفسلللللية أو المشلللللقة ن لللللأ
 ( الضلغوط2003حيلث علرف أحملد عبلد الخلال  ) ،المصطلحات الساب  ذكرهلا

المتطلبلات  تلتالءماالستجابة االنفعالية الناتجة عن موقلف ملا عنلدما ال بالنفسية 
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 قدرت  على مواجهة ذلك الموقف.و  البيئية مت حاجات الفرد

 ةجسلمية عامل اسلتجابةبأنهلا ( المشلقة النفسلية Nieto, 2004كما عرف )
عللى تعبئلة جسلمية ونفسلية  ي و طلأو داخلية تن ةلمطالب مهددة خارجي البداية في

 (Nieto et al,2004)معها. للتعامل 
الضللللغوط أو المشللللقة تحللللدث نتيجللللة  المفللللاهيم السللللابقة أن   فللللينجللللد إذ 
 اسللللتجابات فهلللليتعتللللرض الفللللرد ينللللتج عنهللللا الشللللعور بللللالقل  والتللللوتر  إلحللللداث

 المدركة.للمشكالت 
ِِِ اإلجهلللاد   هلللوف الحلللاليالبحلللث  فللليبللل   المقصِِِود الفكِِِري ا اإلجهِِِاد أم 

النلاتج علن مثيلرات فكريلة إيجابيلة أو سللبية تعجلز قلدرات الفلرد  ()الذهني الفكري 
أن الضلللغوط الفكريلللة ينلللتج عنهلللا ضلللغوط نفسلللية وإعيلللاء  أي ؛علللن التصلللدي لهلللا

 .كما وضحت  التعريفات السابقة جسديوتعب 
 : الفكري اللظريات التي فسرت اإلجهاد 

من أجل  ،هناك الكثير من النةريات التي حاولت تفسير ةاهرة اإلجهاد
تعللد  التلليالنةريللات التللي فسللرت هللذه الةللاهرة  هللذه أبللر ومللن  ؛تقللديم فهللم أوسللت

تتجلللللي فللللي مضللللامين بيولوجيللللة ونفسللللية  التلللليمللللن الةللللواهر اإلنسللللانية المعقللللدة 
ملن  وللد الكثيلر   االخلتالفوهلذا  ،وجهلة النةلر اخلتالف إللى ىملا أد ،واجتماعية

 : النةريات ومن هذه النةريات ما يأتي
 : (1) (1956) نظرية هان  سيلي -1

صلللاحب هلللذه النةريلللة الطبيلللب الكنلللدي  هلللانس سللليلي  اللللذي وللللد علللام 
 اكتشلف ،أو متال مة التكيف العلام البيولوجيةبالنةرية  نةريت  ىوتسم (1907)

الحيوانات تستجيب بطريقة متماثلة ألنواع مختلفة من   سيلي  في بداية حيات  أن  
واألمللراض  ،واإلصللابة ،واإلشللعاع ،والصللراعات ،ومنهللا البللرد الشللديد ،المجهللدات

ى البكتيريلة. وكلان لهلذه النةريلة اللدور الكبيلر فلي البحلوث ملن ذللك التلاري  وحت لل
                                                           

(1)Hans Selye theory 
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 عللىاإلجهاد في علم النفس السريري مصطل   استخدامإذ شاع  ،وقتنا الحاضر
 علللللىسللللتعمل مفهللللوم اإلجهللللاد فللللي علللللم الللللنفس ليللللدل القللللد  ،(1956)يللللده عللللام 
 ،أو نفسللي أو جسللمي انفعللاليتحللت إجهللاد  اي يكللون الفللرد فيهللا واقًعللتللالمواقللف ال

هلللا فللل ذا طاللللت ملللدة هلللذه المجهلللدات وجلللد فيهلللا الشلللخص النفلللور وعلللدم التقبلللل ف ن  
وملللت أن لاجهلللاد  ،كوسلللوماتية مثلللل القلللل  واالكتئلللابيس اضلللطرابات إللللىتللل دي 
غيابهلللا  ن  أ ى ويلللر  ،جسلللمية ونفسلللية فللل ن  سللليلي  يسلللميها )توابلللل الحيلللاة( اأضلللرارً 

ن المجهللدات التللي يتعللرض لهللا الفللرد تضللطره أويقصللد  سلليلي   .يعنللي )المللوت(
أن يتكيللللف مللللت الةللللروف المحيطللللة بلللل  وإعللللادة التوافلللل  مللللت بيئتلللل  النفسللللية إلللللى 

كل فرد  ألن   ،حالة السواء والصحة النفسية السليمة إلىوهذا يقوده  ،واالجتماعية
 (.Eaton, 1980,p 83) الوفاة إلىالتكيف خالل حيات  من الوالدة  إلىيسعى 

ُيعلللد مفهلللوم متال ملللة التكيلللف العلللام ملللن المفلللاهيم األساسلللية فلللي نةريلللة 
وفللي ضللوء ذلللك فسللر  ،بالنسللبة لهللذه النةريللة امركزًيلل ا سلليلي  الللذي ُيعللد مفهوًملل

اإلجهلللاد يسلللبب تغيلللرات فلللي  أن   إللللىإذ أشلللار  ؛سللليلي عالقلللة الملللرض باإلجهلللاد
مراح  لمواجهة استجابة الكائن الحي تمر بثالث  ن  أو  ،التركيب الكيمائي للجسم
 : المواقف المجهدة هي

 : (1) اإلن ارية( ا ستجابة)ى مرحلة التلبيه األول -1

هللللذه المرحلللللة يواجلللل  الجسلللللم مثيللللرات أحللللداث الحيللللاة الضلللللاغطة وفللللي 
ومواجهللة  ،والمتضللمنة ُمللدة الصللدمة عنللدما تكللون المقاومللة ضللعيفة )منخفضللة(

تمثللللل هللللذه إذ  ،الصللللدمة عنللللدما تكللللون ا ليللللات الدفاعيللللة للجسللللم فعالللللة ونشللللطة
 ،المرحلللة خللط الللدفاع األول للفللرد ضللد المواقللف المهللددة الجسللمية مثللل المللرض

 .أو المواقف النفسية مثل إلغاء عالقة حميمة ،النوم علىوفقدان القدرة 
 
 

                                                           
(1)Alarm stage 
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 : (1)مرحلة المقاومة  -2

فلللي هلللذه المرحللللة تحلللول لليلللات التكيلللف فلللي الجسلللم للمقاوملللة المسلللتمرة 
وفي حالة علدم  ،ومحاولة استعادة التوا ن النفسي للفرد ،لمواجهة الموقف المهدد

 إللللىويصلللل الفلللرد  ،جلللدوى هلللذه العمليلللات فعندئلللذ تصلللب  المقاوملللة غيلللر فعاللللة
 .(12-9ص، 2015 ،نيميرالمرحلة الثالثة )

 : (2)أو اإلنهاك ،مرحلة اإلعياء -3

 عللللىوهلللي مرحللللة اإلخفلللاق التلللي يملللر بهلللا الفلللرد فلللي حاللللة علللدم قدرتللل  
األعضللللاء لمصللللادرها  السللللتهالكوذلللللك نتيجللللة  ،الموقللللف المهللللدد علللللىالتغلللللب 

فلال يمكلن  اومل ثرً  اجلد   االفسيولوجية وتتميلز هلذه المرحللة بلأن اإلجهلاد يكلون قوًيل
ويصللب   ،وتتعطللل فيلل  لليللات التكيللف عنللد اإلنسللان لغللرض المواجهللة ،مقاومتلل 

 يتعرض لها. التيالمجهدات  ةعلى مواجهالفرد غير قادر 
 : Richard Lazaurus نظرية ريتشارد  زروس -2

األحلللداث قلللد تكلللون مجهلللدة بالنسلللبة لشلللخص ملللا فلللي  ي كلللد ال روس أن  
هنللاك أسللباًبا مباشللرة وأخللرى غيللر  ن  أحللين هللي عاديللة بالنسللبة لشللخص لخللر، و 

 ،فمن األسباب المباشرة ضغوط الحياة اليومية و يادة متطلباتهلا ؛مباشرة لاجهاد
ثيلللرات الفيزيائيلللة العقلللاقير والم اسلللتخدامأملللا األسلللباب غيلللر المباشلللرة فمنهلللا سلللوء 

 .(Rybash& kodin, 1986, p133)كالفوضى والضوضاء 
اإلجهللاد يحللدث عنللدما ال يسللتطيت الفللرد التكيللف مللت  ويللرى ال اروس أن  

ملت خصلائص التنبيل  أو االسلتجابة،  اتزامًنلواإلجهلاد ال يكلون مُ ، متطلبات حيات 
  وقابلياتل  لقدراتل  مهلدد ومتحلد ولكن يةهر متى ما أدرك الفلرد الموقلف عللى أن ل

ولليات  التعاملية المعتمدة مت هذه المتطلبات، وهذا يفسر االختالفات الفردية في 
شدة أي جهد ستعتمد على شعور الفلرد وكيفيلة  االستجابة للمجهدات. وعلي  ف ن  

وإللى  ،انفعاليلة اسلتثارةذي أدرك  لكون  مهدًدا وسي دي إللى تعامل  مت الموقف ال  
                                                           

(1)stage of Resistance 

(2)The stage Exhaustion 
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 .ت السلوكية للتعامل وتخمين مدى التغيرات النفسية الحاصلةةهور المحاوال
اإلجهلاد ينشلأ ملن  ملن خلالل عملل  المختبلري إللى أن   زاروس     وتوص  

، وإن   ل  أوبيئة مصدر تهديد التعامل بين الفرد والبيئة عندما تعد ال  أذى أو تحلد،
 ،أو تجلاوً ا للوسلائل المتاحلة لل  ًئلاإدراك المتطلبات للمواقف الضاغطة تشكل عب

هذه المتطلبات المفروضة على الفرد قد تكون بأنماط مختلفلة فقلد  عن أن   فضاًل 
أساس أي تغير في التوا ن يتطللب  ن  أو  ،تكون نفسية أو فسيولوجية أو حضارية

 . (Sutterley, 1981, p.3)من  وسائل أخرى للتعامل معها 
التعاملل  ن  أو  ،اثانًيل االنفعلالوتقيليم  التنةيم المعرفي أواًل  وي كد ال اروس

مللت المجهللدات يتضللمن المتحللرك التعبيللري للسلللوك بهللدف الحفللا  علللى تكامللل 
 أن  ( 1984ووجِِد  زاروس وفولكمِِا) ) .(Lazarus, 1981, p,52) الشخصللية

النفسية، للصحة المهمة اإلدراك اإليجابي والسلبي ألحداث الحياة من المحددات 
فاألحلللداث قللللد تزيللللد مللللن ثقللللة الفللللرد ومهللللارات التفاعللللل مللللت األحللللداث المسللللتقبلية 

ل ا. وقللد تكللون مجهلدة وذات تحللد، بالنسللبة لشلخص لخللر، بينمللا بالنسلبة لشللخص م 
فقدان الوةيفة أو العملل  وعلي  ف ن  ؛ تحدث تبرًما وبصورة روتينية لشخص ثالث

فًقا للتقييم المعرفلي لكلل يعد مجهًدا لبعض الناس وغير مجهد بالنسبة لآلخرين و  
 .(Lazarus& Folkman, 1984, p,107) حدث من األحداث

سلللتراتيجيات االنلللاس يسلللتعملون  أن  ويِِِرى كِِِ  مِِِن  زاروس وفولكمِِِا) 
للحلدث، فعنلدما يقليم عللى تكيفهم مت البيئة التي يعيشون فيها في ضوء تقييمهم 

  يتطلللب أسلللاليب معينلللة ف ن للل (3)أذىيشلللكل ، أو (2)ادي  ، أو تحلل(1)يمثلللل تهديلللًدا  أن لل
وتتبنللى الباحثللة هللذا  ،(4)المرتكللز علللى االنفعللال يشويطللل  عليهللا التعللا ،للتعامللل
 السلللتراتيجياتالفلللرد  اسلللتعمال أن   الباحثلللةرى تللل ؛ إذالحلللاليالبحلللث  فلللي االتجلللاه

هللدف الوصللول إلللى نتيجللة للحللدث، فلل ذا بالتكيلف ألحللداث الحيللاة المجهللدة يكللون 
                                                           

(1)Threat 

(2)Challenge 

(3)Harm 

(4)Coping Emotion Focused 
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إيجلللابي وإنهلللاء فعاليلللة  انفعلللالهلللا تللل دي إللللى كانللت نتيجلللة ُمرضلللية )إيجابيلللة( ف ن  
ها ت دي ة التي يستعملها، وإذا كانت النتيجة غير ُمرضية )سلبية( ف ن  ستراتيجيالا

ات جديلللدة اسلللتراتيجي اسلللتعمالأو  جيةلالسلللتراتيإللللى الضلللي  والتعاملللل اإلضلللافي 
طاللللب المرحللللة الثانويلللة يتلللأثر بلللالةروف البيئيلللة  ن  فللل . ووفقلللا للنةلللرتين ومالئملللة

ومطالبتلل  بللالتميز والتفللوق والحفللا   تفوقلل يتعللرض لهللا نتيجللة  التلليوالضللغوطات 
التكيلللف ملللت تللللك الضلللغوط يتعلللرض لاجهلللاد  تال يسلللتطيعللللى تفوقللل ، وعنلللدما 

البحللث  يوفلل ،والتفللوق  للتحللديا الضللغوط حللافزً  هللذهوأحيانللا أخللرى تكللون  الفكللري 
ملللن عدمللل  للللدى عينلللة ملللن  الفكلللري معرفلللة وجلللود اإلجهلللاد إللللى يسلللعى  الحلللالي

النلوع والتخصلص  فليالمرحللة الثانويلة ومعرفلة وجلود فلروق  فلي االمتفوقين عقلي ل
لنةريلة ال اروس  النةلري  االتجاههذا  الحالي. ويتبنى البحث الفكري اإلجهاد  في
منها الفلرد ناتجل  علن  يعانيوسلوكية  وانفعاليةعقلية  اهناك أعراًض  أكدت أن  إذ 

 .(Lazarus, 1981, p,52) الفكري اإلجهاد 
 : العقليثانيا التفوق 

فلللللي بلللللداياتها مركلللللزة عللللللى  العقلللللليجلللللاءت التعريفلللللات المبكلللللرة للتفلللللوق 
فكانللللت الوسلللليلة المعتللللادة إللحللللاق الطللللالب ببللللرامج  المرتفعللللة،مسللللتويات الللللذكاء 

ثلم تطلور بعلد ذللك ب دخلال معلايير  الدراسلي،المتفوقين هي نسبة الذكاء والتفلوق 
  .أخرى مثل االبتكار واإلبداع إضافة إلى مستويات الذكاء والتحصيل الدراسي

مفهلللوم التفللللوق يركللللز علللللى مسللللتويات  ويتضللل  مللللن هللللذه التعريفللللات أن  
من استعدادات وطاقات فطرية غير عاديلة فلي ميلدان   األداء لدى الفرد وما لدي

نموذجللللا لللللألداء  يوقللللد اقتللللر  القريطلللل ،أو أكثللللر مللللن ميللللادين النشللللاط اإلنسللللاني
 ويشلللمل هلللذا النملللوذ  الموهبلللة أو االسلللتعداد العلللالي والتفلللوق  الفلللائ ،اإلنسلللاني 

فلل ذا مللا تهيللأ لهللا العوامللل  وأساسلل ،وتمثللل الموهبللة قاعدتلل   ،قريللةاإلبداعيللة والعبو 
 فللليوالةلللروف المناسلللبة للنملللو تأخلللذ مسلللتويات أخلللرى ملللن األداء الفعلللال تتمثلللل 

 .(3)شكل رقم  الموهبة والتفوق واإلبداعية والعبقرية
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 (3)شكل رقم 

 (142: 34) (يللقريق)ستويات األداء اإلنساني الفائء مُ 
وهلو تعريلت تقليلدي وإجرائلي  ،(1)التفلوق بنسلبة اللذكاء مفهلومُ  ارتلبطوقلد 

لنسلللبة  (2)تم وضلللت حلللد فاصللللي لللإذ  ؛محلللك اللللذكاء المرتفلللت اسلللتخدامعللللى  يمبنللل
 -115وهلللي تمتلللد ملللن  ،البلللاحثون فلللي تحديلللد هلللذه النسلللب اختللللفوقلللد ، اللللذكاء
 ،درجلللللة 135 – 125ا تقلللللت بلللللين لكلللللن معةلللللم النقلللللاط المسلللللتخدمة فعلي للللل 180

قلوانين كلل واليلة   نجلد أن  فملثاًل ، وتختلف النسبة المستخدمة من مكلان إللى لخلر
فلللي الواليلللات المتحلللدة األمريكيلللة تعلللرف المتفلللوق بطريقلللة متفاوتلللة علللن الواليلللات 

 ى  الللذي يقللت ضللمن أعلللبأن لل ةكارولينللا تعرفلل واليللة نللورث فنجللد مللثال أن   ،األخللرى 
مللن مجمللوع طللالب مللدارس المنطقللة التعليميللة  (120أي بمسللتوى ذكللاء ) 10٪

وفلللللي واليلللللة ، عللللللى اختبلللللارات اللللللذكاء والتحصللللليل ومقيلللللاس السلللللمات السللللللوكية
أي بمسللللتوى ذكللللاء ) ٪2ا إذا كللللان ضللللمن أعلللللى كاليفورنيللللا يعللللد الطالللللب متفوًقلللل

                                                           
(1)(IQ )Intelligence Quotient 

(2)Cut-off Point 

 الموهبة

 التفوق

 اإلبداعية

 العبقرية
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ي واليللة جورجيللا تبنللت نسللبة وف لل ، ٪5أخللذت نسللبة  وفللي واليللة كونتيكللت (130
وهكلذا تتفلاوت النسلبة ملن مكلان إللى لخلر حتلى فلي البللد الواحللد  ،٪3أعللى ملن 

 (.79 ,2005 ،يالقريط)
ورغلم هلذا  الذكاء،التفوق ارتبط في البداية بنسبة  ويتض  مما سب  أن   
ل شديدة إللى ربلط التفلوق بمسلتوى اللذكاء فقلط انتقادات  ه  قد واج ن  فاالرتباط  ا م 

جعلللللل البلللللاحثين يسلللللتخدمون معلللللايير أخلللللرى مثلللللل مقلللللاييس االبتكلللللار واإلبلللللداع 
كمللا تركللز تعريفللات التفللوق علللى مسللتوى  وغيرهللا،وترشلليحات المعلمللين واألقللران 

وفللي المجللاالت   نفسللاألداء فللوق المتوسللط والمرتفللت بالنسللبة لألقللران فللي السللن 
 .لنشاط اإلنسانيالمختلفة ل

  الذي يتميز بالتحصيل الدراسي المرتفلت كما يعرف الطالب المتفوق بأن  
كما  والرياضيات، الطبيعية،والعلوم  االجتماعية،في مجاالت اإلنسانيات والعلوم 

معينلللة تلللرتبط بالتحصلللليل  ةملللت سلللمات نفسلللي مرتفعلللة  يتميلللز بقلللدرات عقليلللة أن للل
 (.1999 ،)جروان االبتكاري ة في التفكير األكاديمي المرتفت مت قدرات عالي

    ملن لديلالمتفوق عقليا بأن ل (1977)عبد السالم عبد الغفار  وض وي 
عقليلة قلد تمكنل  فلي مسلتقبل حياتل  ملن الوصلول إللى مسلتويات أداء  استعدادات

فللي مجللال معللين مللن المجللاالت التللي تقللدرها الجماعللة إذا تللوافرت لديللل   مرتفعللة
وأهللللم المنبئللللات أو الم شللللرات التللللي يمكللللن التعللللرف عليلللل  مللللن  مناسللللبة،ةللللروف 
 : يوه  ، خاللها
 .درجة 120مستوى مرتفت من الذكاء العام بحيث ال يقل ذكاؤه عن  -
لللللل ٪15صلللللليل مرتفللللللت يضللللللت الطالللللللب ضللللللمن أفضللللللل حمسللللللتوى ت - ن م 

  .المجموعة

 .االبتكاري استعدادات عقلية ذات مستوى مرتفت من التفكير  -

 .مستوى مرتفت من التفكير التقويمي استعدادات عقلية ذات -

 االجتماعية.استعدادات ذات مستوى مرتفت للقيادة  -
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بلللوا الفللرد مسللتوى كفللاءة   ( بأن لل2005 ،يالقريطلل   )عبللد المطلللبيعرفلل
 االجتماعيللة،أداء فللوق المتوسللط ألقرانلل  ممللن هللم فللي مثللل عمللره الزمنللي وبيئتلل  

 الجماعلة،وفي مجال أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني التي تحةى بتقلدير 
ذكللللر  التلللليمجللللاالت األداء النوعيللللة  ،وتشللللمل مجللللاالت النشللللاط اإلنسللللاني كافللللة

 : القريطي منها في نموذج  المقتر  لألداء اإلنساني الفائ  ما يلي
  .واألدائية الفنون البصرية -2   التحصيل الدراسي -1
 .الرياضة واأللعاب - 4   .القيادة االجتماعية -3
 .ىالموسيق -6   ا داب. -5
  .المهارات الميكانيكية -8   .الدراما -7
  .الوةائف والحرف والمهن -9

التفللوق متللى أةهللره  علللىعلللى محكللات معينللة للحكللم  االعتمللادويمكللن 
كاالختبللللارات  األداء،أمكللللن مالحةللللة هللللذا و  الطفللللل أو الراشللللد فللللي أدائلللل  الفعلللللي

كملللا يمكلللن ، التحصللليلية ومقلللاييس تقلللدير النلللواتج األدبيلللة أو الفنيلللة أو الموسللليقية
اسلللتخدام قلللوائم لتقلللدير األداء المهنلللي أو اللللوةيفي بالنسلللبة للراشلللدين فلللي ضلللوء 

 .متطلبات ألداء في كل مجال وخيرات المرحلة العمرية
 االفلللائ  موضلللح اإلنسلللاني( مسلللتويات األداء 2005) يووضللل  القريطللل

الموهبلة هلي المسلتوى األول  أن  إللى  أشلارإذ بلداع الفرق بين الموهبة والفوق واإل
لميلللزة  امتالكللل حيلللا ة الملللرء أو  (1)ةبلللملللن مسلللتويات األداء الفلللائ  ويقصلللد بالموه

االسللتعداد الطبيعللي أو الطاقللة الفطريللة الكامنللة غيللر العاديللة فللي مجللال أو أكثللر 
ملللن مجلللاالت االسلللتعداد اإلنسلللاني التلللي تحةلللى بالتقلللدير االجتملللاعي فلللي مكلللان 

ت هلللل الفلللرد مسلللتقبال لتحقيللل  مسلللتويات أدائيلللة  يمكلللن أن   التلللي ،و ملللان معينلللين
إذا ملا تلوفرت ، بطة بهلذا االسلتعدادمتميزة في أحد ميادين النشاط اإلنساني المرت

العوامل الشخصية والدافعية مجاالت االستعداد التي قد تكون موضت تقدير  لدي 
                                                           

(1)Giftedness 
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وقللد أشللار عبللد المطلللب القريطللي إلللى  ،الجماعللة التللي يعلليش فللي نطاقهللا الفللرد
التي يمكلن االهتلداء بهلا فلي الكشلف علن الموهبلة والطاقلات  العديد من المنبئات

 .اإلبداعية لدى األطفال
ويركللللز صللللاحب النمللللوذ  علللللى دور العوامللللل الوسلللليطة فللللي نقللللل تلللللك  

 والتحقيلل ،الطاقللات واالسللتعدادات الفطريللة مللن حيللز الكمللون إلللى حيللز الفاعليللة 
والدافعيلة والبيئيلة  تلك العوامل غير العقلية الشخصيةويقصد بالعوامل الوسيطة  
جللللذوة  انطفللللاء فللللي مجموعهللللا أمللللل إلللللى يتلللل د التلللليالمهمللللة فللللي نمللللو الموهبللللة 

لل ا دهارهللا،و  اسللتعدادات الفللرد العاليللة أو تنميتهللا فهللا وإةهارهللا فللي ين ثللم توةوم 
 . مجاالت النشاط المعتبرة اجتماعيااألداء الفعلي بمجال معين أو أكثر من 

 : العقلياللظريات المفسرة للتفوق 
 ،كمللللا ذكللللرهم )عبللللد اللطيللللف العقللللليتتعللللدد النةريللللات المفسللللرة للتفللللوق 

 : التاليعلى النحو  (1990
وترى هلذه  ،أقدم النةريات التي حاولت تفسير التفوق تعد : المرضيةاللظرية  (1

 فنلللون والملللن الجنلللون  ن  أو أ ،اوثيًقللل رباطلللاالجنلللون و  ن بلللين التفلللوق أالنةريلللة 
وقلد تلأثرت الثقافلة اليونانيلة والعربيلة وغيرهلا بهلذه الفكلرة  ،ررهبليوجد لهلذا ملا ي

  هلا أسللوب شلاذ عللى اإلنسلان العلادي فهملالتي نةلرت إللى العبقريلة عللى أن  
وفللي العصللر الحللديث تجللد بعللض بقايللا إتبللاع هللذه النةريللة مثللل  ،تفسلليرهأو 
المللرض العقلللي  أن  إلللى  وكرتشللمير( اللللذين خلصللوا –الميللرو و وال تجيفلللد )

 .(schuler, 2000) عن العاديين العبقريينبين  انتشاراأكثر 
األذكيلاء وأربلاب القلدرة الفائقلة  تفرض هذه النةرية أن  : اللظرية الفسيولوجية (2

وي يلد  ،أكثلر ملن العلاديين أدرينلالينيأو  نشلاط نخلاعيعلى التحصليل للديهم 
 ذوي  لللللدىثبللللت  إذوماجنسللللون  –هللللذه الحقيقللللة دراسللللات كللللل مللللن تيرجمللللان 

التحصللليل العلللادي  ذوي التحصللليل العلللالي للللديهم إفلللرا  األدرينلللالين أكثلللر ملللن 
التحصلليل  ذوي ن أن اللذكور أكثلر إفلرا ا ملن اإلنلاث ملن يكملا يبل ،والملنخفض

 .وهذا ما يثبت صحة هذه النةرية إلى حد ما ،العالي
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فلي ضلوء   ةلر إليلنُ  تكلوين العقللي للفلرد سلواءالتشلير إللى : اللظرية الوراثية (3
يتحللدد بالعوامللل الوراثيللة  القللدرة العقليللة العامللة أم فللي ضللوء عللدد مللن القللدرات

 التشلاب فلالجزء األكبلر ملن  ؛ر أخلرى يياتحدد بالعوامل النفسية ومعي ماأكثر م
فللي مسللتويات أداء مجموعللة مللن األفللراد فللي اختبللارات تقلليس القللدرات العقليللة 

أجريت في هذا الصدد ملن دراسلات  يرجت إلى العوامل وراثية والدراسات التي
 .جالتون وكوتراد وجوتر وغيرهم

 االبتكلار أن  يتض  النةرية هذه في ضوء : نظرية التالي  اللفسي الفرويدي (4
التسللامي أو اإلعللالء أو التصللعيد الللذي يعنللى تقبللل األنللا  مميكللانزيفللي ضللوء 

األصلي إلى موضوع بديل   من موضوع طاقت للدوافت الغريزي ولكن تحويل 
وتللرى أن التفلللوق هللو إعللالء للللدوافت األوليلللة أو  ،ذي قيمللة ثقافيللة واجتماعيللة

ملن صلراع  يوللدهفهذا الشلعور بالدونيلة وملا  ،التعويضية عن الشعور بالنقص
  .بالتفوق   هو الدافت الرئيسي لحل الصراع والقضاء علي

إللى ترجلت هلذه النةريلة التفلوق بصلفة عاملة : ردينظرية التالي  اللفسي الف   (5
يخللل  عقللدة  ،عقللدة الللنقص أو القصللور التللي تسللتوحي القيللام بعمليللة تعللويض

يلدفت الفلرد إللى النبلوا  إذوقلد يكلون التعلويض مباشلرا  ،للتفلوق  اتفوق أو حلافزً 
نشأ ذلك ملن الوصلالت الصلعبة يو ى، إلى االبتكار في الموسيق في األدب أو
أن يثيلر فلي  طبيعتل ا من وعلى ما يرددها من نةام نفسي جزءً  ،المرتبطة ب 

هذا النةام تعويضا قويا في الحاالت التي يمكلن فيهلا التعلويض ويعتقلد أدللر 
ممارسللة هللذا  أن  و  أن الحللافز للتفللوق مللن أقللوى موجهللات السلللوك االجتمللاعي

لحصلللول عللللى إللللى االفلللرد يسلللعى  ن  إذ إالحلللافز أملللر أساسلللي للنملللو الفلللردي 
قلللدير ا خلللرين وقبلللولهم ملللن خلللالل إنجا اتللل  وعنلللدما يتحقللل  ذللللك اجتماعيلللا ت

 .ومرغوبا يكون الفرد مفيدا
ِِِة اإلنجِِِاز (6 ِِِة دافعي تلللرى هلللذه النةريلللة أن الحاجلللة أو اللللدافت لانجلللا  : نظري

ويمكللن تفسللير  ،الحاجللة للتفللوق  هلليأشللمل و  أعللمى ينللدرجان تحللت حاجللة كبللر 
  .وإحرا  النجا  لانجا ةاهره التفوق من خالل دافعية الفرد وحاجت  
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 وهي ،لنةرية الوراثة ومناقضة لهال ةوتعد هذه النةرية مقابل: اللظرية البيئية (7
العواملل  ملن الوراثلة بمعنلى أن   أكثلربالبيئيلة  وتلأثيرهتقوم عللى أسلاس التفلوق 

بالعوامللل البيئيللة كللل مللا يحلليط  يالتفللوق ونعنللأن تسللاعد علللى  البيئيللة يمكنهللا
 .بالفرد ومن الدراسات الم يدة لذلك دراسات يتومان وهولونجورث

تفسلللر هلللذه النةريلللة التفلللوق تفسللليرا : (الوصِِِفية-اللوعيِِِة)اللظريِِِة الكيفيِِِة  (8
فلللاالختالف بلللين أي فليسلللوف  ؛يعزلهلللا علللزال تاملللا علللن قلللدرات الفلللرد العلللادي

 ن  إوبين أرسطو اختالف فلي النلوع أكثلر منل  اخلتالف فلي الدرجلة أي  يعاد
 العادي.المتفوقين يتميزون بقدرات ومواهب ال تةهر عن الفرد  ه الء

 ؛تقابلل هلذه النةريلة سلابقاتها الكيفيلة: (القياسية اإلحصائية)اللظرية الكمية  (9
تفاوت في درجة السلمات  أساس ارقا في الكم فهناك  النةرية الكمية تقرر أن  
فالتفوق تمايز في نسبة الذكاء وتمايز في مستويات  ،المختلفة لدى المتفوقين

تهمللل هللذه النةريللة  وال ،الللذكاءمل عليهللا تشلليالقللدرات العقليللة المعرفيللة التللي 
االخلتالف بلين  ن  إفلي التفلوق أي  كالمثلابرة والدافعيلةدور العوامل الشخصلية 

المتفوقين وغيرهم اختالف في مستوى الصفة وليس في جوهرها أي اخلتالف 
 .في الكم وليس في النوع

التفلللوق نتلللا  تفاعلللل أن  تلللرى هلللذه النةريلللة: والتكامِِِ  نظريِِِة التفاعِِِ  (10
الفرد وعناصر بيئية تصقل وتنملي هلذه اإلمكانيلات  يتمتت بهاعناصر وراثية 

 .رد وةيفية نتا  تفاعل كل العوامل الوراثية والبيئيةمستوى أداء الف ولهذا ف ن  
 .(1990 ،الشخص)
 : سابقةالدراسات ال

 : بالمتغيرات األخرى  وعالقته الفكري تلاولت اإلجهاد  التيأو  الدراسات 
قيللللاس اإلجهللللاد الللللذهني  إلللللى( 2009أشللللارت دراسللللة مللللاكورا ومللللاننيج )

مملللن طللللب إلللليهم  ا( متطوًعللل16وقلللد بلغلللت عينلللة الدراسلللة ) ،اللللدراجات لراكبلللي
 ،ركلللوب دراجلللة ثابتلللة واالسلللتمرار بلللالركوب حتلللى الشلللعور باإلجهلللاد فلللي حلللالتين

توصلت ، اوالثانية عندما كانوا مرتاحين ذهنيً  ،اعندما كانوا مجهدين ذهنيً  ىاألول



 لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقليا الديموجرافيةاإلجهاُد الفكري في ضوء بعض المتغيرات 
 

802 
 

أن األشخاص الذين تعرضوا إلجهاد ذهنلي شلديد توقفلوا قبلل مضلي  إلىالدراسة 
أن  إللللىن اكملللا توصلللل الباحثللل .دقيقلللة( ملللن إنجلللا  المهملللة التلللي كلفلللوا بهلللا 15)

اإلجهللللللاد الللللللذهني يلللللل ثر فللللللي المللللللادة الكيميائيللللللة الموجللللللودة فللللللي الللللللدماا وهللللللي 
)ملاكورا . النشلاط والحركلة عللىفلي التحفيلز  مهم ا ادورً  ت دي( التي (1))الدوبامين
 (.2ص، 2009وماننيج، 

اإلجهلاد الفكلري  عللىإللى التعلرف : (2012وهدفت دراسِة الموسِوي )
وبعض سلمات الشخصلية وللتحقل  ملن أهلداف البحلث الحلالي قلام الباحلث ببنلاء 

وتكونلت عينلة  ،مقياس  اإلجهاد الفكري  وتبني مقياس  كاتل  لسمات الشخصلية
 : النتائج ا تية إلىوتوصلت الدراسة  ،( طالب وطالبة200الدراسة من )

 نحو دال  وعلى ،اإلجهاد الفكري لدى طلبة الدراسات العليا انخفاض
 ،إناث( والتخصص )العلمي ،وال توجد فروق بين النوع )ذكور ،اإحصائي  

 اإلنساني( في اإلجهاد الفكري.

 وشللدة  ،وجللود عالقللة بللين اإلجهللاد الفكللري وبللين سللمتي )قللوة األنللا األعلللى
والتحللرر( عنللد طلبللة  ،وال توجللد عالقللة مللت سللمتي )الشللك ،التللوتر الللدافعي(

 التخصص العلمي.

  توجلللد عالقلللة بلللين اإلجهلللاد الفكلللري وسلللمات الشخصلللية األربعلللة عنلللد طلبلللة
وتوجللللد عالقللللة بللللين اإلجهللللاد الفكللللري بللللين ، اإلنللللاثو  التخصللللص اإلنسللللاني

 الدافعي( عند الذكور.وشدة التوتر  ،والشك ،سمات )قوة األنا األعلى

  وجللود فللروق فللي العالقللة بللين الللذكور واإلنللاث فللي اإلجهللاد الفكللري وسللمتي
وال توجد فروق عندهم في سمتي )الشك وشدة  ،)قوة األنا األعلى والتحرر(

 (.180-1ص ، 2012 ،)الموسوي . التوتر الدافعي(

الكشف علن العالقلة بلين اإلجهلاد إلى ( 2014 )جعدا)، دراسة توهدف
بلغلت عينللة ، الفكلري والعواملل الخمسلة الكبلرى فلي شخصلية المرشلدين التربلويين

( 130و) اتربوي لل ا( مرشللدً 130بواقللت ) ،( مللن المرشللدين التربللويين260البحللث )
                                                           

(1)Dopamine 
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العلللاملين فلللي الملللديريات العاملللة لتربيلللة بغلللداد للعلللام الدراسلللي ملللن مرشلللدة تربويلللة 
شللدين التربللويين يعللانون أن المر إلللى (. توصلللت نتللائج الدراسللة 2013 -2012)

وكلللذلك وجلللود ارتبلللاط بلللين اإلجهلللاد  ،انحلللو دال إحصلللائيً  عللللىملللن إجهلللاد فكلللري 
علن  فضلاًل  ،الفكري والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند المرشدين التربلويين

فللي إحللداث الفللروق فللي العالقللة بللين اإلجهللاد الفكللري والعوامللل  اأن للجللنس تللأثير 
 .هة ثانيةالخمسة الكبرى للشخصية من ج

إلى دراسة العالقة بين اإلجهاد  (2015 وهدفت دراسة )رحيم عبد هللا،
البصللرة بلللالعراق  فلليوالخللوف مللن الفشللل لللدى طلبلللة المرحلللة اإلعداديللة  الفكللري 

اإلعداديللة ولللديهم  المرحللليوجللود إجهللاد فكللرى لللدى طلبللة إلللى وتوصللل الباحللث 
طلبلة القسلم  اإلناث أكثر خوفا من الفشل ملن اللذكور وأن   ن  أو  ،خوف من الفشل

وأةهلرت النتلائج وجلود عالقللة  ،األدبليأكثلر خوفلا ملن الفشلل علن القسلم  العلملي
 .والخوف من الفشل الفكري بين اإلجهاد  ارتباطية

بالللدماا  األدرينللالينفحللص مسللتوى ب( George, 2016دراسِِة )اهتمِِت 
يتعلللرض لهلللا  التللليالضلللغوط  وأثبتلللت الدراسلللة أن   ،الفكلللري تحلللت تلللأثير اإلجهلللاد 

ملزمن ملت مسلارات  اارتباًطلمجموعة من األفراد وخاصلة الضلغوط العقليلة تلرتبط 
 يللادة نشللاط  فللي  يشللارك ن للأفاإلجهللاد أثبللت ، األكسللدة الخلويللة المرتبطللة بالعقللل

على  االجتماعيةما يسبب الشعور بالعزلة ، الدماا فيالدماا و يادة ضغط الدم 
 اإلنزيمات الرئيسية بالدماا. انخفاض فيكما يسبب  ،المدى الطويل

 : بالمتغيرات الديموجرافية الفكري  اإلجهادعالقة  ا دراسات تلاولتثاني  
إللى تطلوير : (Hensley& Wayue, 1991)وايِو و  دراسة هلسِليهدفت 

جامعلة ي مقياس لقياس اإلجهاد الفكري وتطبيق  عللى الطلبلة غيلر المتخلرجين ف ل
( طالًبا وطالبة من طلبة الجامعة، قام 150أطلسية، وتكونت عينة الدراسة من )
: هللي، ( فقللرة مو علة علللى أربعلة مجللاالت52الباحثلان ببنللاء مقيلاس مكللون ملن )

الجامعيلة، اإل عاجلات العاملة، وتوصللت  طاألكلاديمي، الضلغو الضرر، اإلنجا  
نللاث أعلللى مللن نسللبة اإلجهللاد لللدى نسللبة اإلجهللاد لللدى اإل نتللائج الدراسللة إلللى أن  

 .(Hensley& Wayue, 1991, p.69) الذكور في جميت مجاالت اإلجهاد



 لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقليا الديموجرافيةاإلجهاُد الفكري في ضوء بعض المتغيرات 
 

804 
 

 الفكلري إلى التعرف على درجة اإلجهلاد  (2006دراسة حسن )وهدفت 
ومعرفة الفروق في اإلجهلاد وفل  متغيلري الجلنس والتخصلص الدراسلي والتفاعلل 

المستنصللرية، أجللرت الدراسللة علللى بينهمللا لللدى طلبللة كليللة التربيللة فللي الجامعللة 
( من اإلناث من 95( من الذكور، )66( طالًبا وطالبة بواقت )161عينة قدرها )

اإلجهلللاد  ارتفللاعوأشللارت النتلللائج إلللى  ،طلبللة كليللة التربيللة الجامعلللة المستنصللرية
لدى المشلاركين، فلي حلين للم يكلن هنلاك تلأثير رئليس لكلل ملن متغيلري الجلنس، 

تللللأثير تفللللاعلي لهللللذين المتغيللللرين فللللي  وكللللذلك ال يوجللللد، أو التخصللللص الدراسللللي
 .(392ص ،2006)حسن،  مستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة

 : عرضه من دراسات سابقة مما تتعقيب على 
الدراسللة الحاليللة  فلليطللالع الباحثللة علللى الدراسللات السللابقة امللن خللالل 

إعللللداد الدراسللللة  فلللليأفللللادت  التلللليتوصلللللت إلللللى كثيللللر مللللن الم شللللرات األساسللللية 
 : توضي  لذلك يليوفيما  ،الحالية

دراسللات هللدفت إلللى ثمللة  ؛الدراسللات السللابقة فلليتباينللت األهللداف : األهِِداف -أ
 ،جعلدان) كما هدفت دراسلة دراسة اإلجهاد الفكري وبعض سمات الشخصية،

( إللللى الكشلللف علللن العالقلللة بلللين اإلجهلللاد الفكلللري والعواملللل الخمسلللة 2014
 رحليم عبلد  ،) كملا هلدفت دراسلة المرشلدين التربلويين،الكبرى في شخصلية 

 يوفلل ،والخللوف مللن الفشللل الفكللري ( إلللى دراسللة العالقللة بللين اإلجهللاد 2015
علللى الطلبللة غيللر  وتطبيقلل  الفكللري هللدفت إلللى قيللاس اإلجهللاد  يدراسللة هنسللل
لل ،أطلسللية ةجامعلل فلليالمتخلرجين  ا دراسللة حسللن تهللدف إلللى دراسللة اإلجهللاد أم 
تلللم عرضلللها  التللليفمعةلللم الدراسلللات ؛ كليلللة التربيلللة المستنصلللريةللللدى طلبلللة 

 .طبقت فيها التيتباينت أهدافها والبيئات 
تلم التطبيل  عللى  إذتم عرضلها  التيالدراسات  فيالعينات  اختلفت: العيلات -ب

وطالبللة الدراسللات  يعينللات مللن طللالب الجامعللات العللادين مثللل دراسللة هنسللل
عللى عينلة ملن طلالب  الفكري ن هناك دراسات تناولت اإلجهاد ولم تك ،العليا

  .حدود علم الباحثة فيوذلك  االثانوية المتفوقين عقلي المرحلة
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 الفكللري اإلجهللاد  فلليكمللا تباينللت النتللائج حللول الفللروق بللين الجنسللين  اللتِِائ  - 
أن  إللى شلارتأ  إذ : (Hensley& Wayue, 1991)   دراسلة كللكما أشلارت إليل

 ،(2006 ،بينملا دراسلة )حسلن الفكلري اإلجهلاد  فليعللى ملن اللذكور ناث أ  اإل
 ،تلأثير رئليس لكلل ملن متغيلري الجلنس، أو التخصلص الدراسليثمة لم يكن و 

وكذلك ال يوجد هناك تأثير تفاعلي لهذين المتغيرين في مستوى اإلجهاد لدى 
لتبلاين الدراسلات ولعلدم وجلود  أهلداف صلفريةلذلك تلم صلياغة  ،عينة الدراسة

مللن حيللث  الحللاليدراسللات سللابقة طبقللت علللى نفللس خصللائص عينللة البحللث 
كملللا تلللم توضلللي  ذللللك للعلللرض السلللاب  للدراسلللات ، العقلللليالعملللر أو التفلللوق 

 السابقة.
 .التالييمكن صيااة فروض الدراسة على اللاو  ءما سبضوء  يوف

 : فروض الدراسة
درجلللات طلللالب الثانويلللة  متوسلللطيال توجلللد فلللروق داللللة إحصلللائيا بلللين  -1

مقيلللاس  إنلللاث( عللللى-)ذكلللور تعلللزى إللللى النلللوع االعاملللة المتفلللوقين عقليللل
 .والدرجة الكلية الفكري اإلجهاد 

درجلللات طلللالب الثانويلللة  متوسلللطيال توجلللد فلللروق داللللة إحصلللائيا بلللين  -2
( أدبلي-علملي) األكلاديميتعلزى إللى التخصلص  االعامة المتفلوقين عقلي ل
 .والدرجة الكلية الفكري على مقياس اإلجهاد 

ا بلللين متوسلللطات درجلللات طلللالب الثانويلللة ال توجلللد فلللروق داللللة إحصلللائي   -3
التخصلللص( -النلللوع)الثنلللائي بلللين تبعلللا للتفاعلللل  االعاملللة المتفلللوقين عقليللل

 الفكري.مقياس اإلجهاد  على
 : إجراءات الدراسةو المله   

 : مله  الدراسة: أو 
 الوصللفي الملنهج (اسلتخدام أهدافل  ضلوء فلي الحلالي البحلث اقتضلى 

فروضها البحثية للتحق  من طبيعلة الفلروق والتلأثيرات المباشلرة  لالختبار (الفارق 
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متغيللر  فلليمباشللرة بللين متغيللرات الدراسللة، وكللذلك الفللروق بللين الجنسللين الوغيللر 
 .(235ص، 2007 ،خقابلدى عينة الدراسة ) الفكري اإلجهاد 
 : دراسةال عيلة: اثاني  

 : قسمين إلى دراسةال عيلة انقسمت
 : السيكومترية الخصائص من التاقء عيلة: أو   

 ملن وطالبلة طاللب( 300 (ملن النهائيلة صلورتها فلي التقنين عينة نتتكو   

العلللام  ملللن الثلللانوي الصلللف الثاللللث  فللليا الثانويلللة العاملللة المتفلللوقين عقلي للل طلللالب
( 17-16)بلين  ملا التقنيلين عينلة أعملار تراوحلت وقلد(، 2019/ 2018) الدراسي

الجيللزة بنللات  مدرسللتيمللن  (2018/2019) الدراسللي العللام فللي وذلللك، سللنة
 والسعيدية ذكور. 

 : األساسية العيلة: اثاني  
 طاللب( 300( نمل النهائيلة صلورتها فلي األساسلية البحلث عينلة تكونلت

 واللدقيالجيلزة  إدارتليملن  االثانويلة العاملة ملن المتفلوقين عقليل طالب من وطالبة
والبنلللللين  -األورملللللان شللللليراتون بنلللللات) مدرسلللللتي فللللليالتطبيللللل   تلللللم  إذ  ؛التعليميلللللة
( 138إللى ) وانقسلمت واألدب العلملي والتخصلص واإلنلاث اللذكور ملن (العسلكرية

قلدره  عملري ( عاما بمتوسلط 17-16وتتراو  أعمارهم بين ) ى،نثأ( 162و) ارً ذك
 .التالي النحو على تصنيفهم ( تم5,772)قدره  معياري  وانحراف (16,71)

 اللوع،) وهي الااليباث ال لمتغيرات وفقا العيلة أفراد توزيع( 1)جدول  ويوضح

 : (األكاديميالتخصص 
   متفوقين اسم المدرسة اإلدارة التعليمية

 أد ي علمي إناث ذكور
 الدقيإدارة 

 التعليمية
 77 89 83 54 مدرسة البلين العسكرية

 80 54 79 84 شيراتو)  لات إناث مدرسة
     ع م

 متفوق  300 يالمجموع الكل 5.772 16.71
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 : العيلة اختيارخقوات 
فلأكثر مللن مجمللوع  ٪95أن يكلون الطالللب أو الطالبلة مللن الحاصللين علللى  -أ

 ن  أل كوذلللل، المتفلللوقينملتحقلللين بفصلللول  اإلعداديلللة،الشلللهادة  فلللياللللدرجات 
يعبللر فيهللا التفللوق عللن  الللذي األكللاديميقتصللر علللى التحصلليل االبحللث قللد 

 .نفس 
وذللللك ، (95-90) يتقلللل درجلللة ذكلللاء الطاللللب أو الطالبلللة علللن المئينللل أال   -ب

المصفوفات المتتابعة لجون رافن، وذللك لحصلول الطاللب  اختبار باستخدام
درجللة معياريللة علللى ذلللك  (60-50)الطالبللة علللى درجللات تتللراو  بللين  أو

 أن  ، تسللللتخدم كمحلللك للمتفلللوقين عقليللللا التلللينسللللبة اللللذكاء  وهلللي .االختبلللار
 اختبلاريكونوا من الطالب ذوي الذكاء المرتفلت، وقلد قاملت الباحثلة بتطبيل  

 .جون رافن
ألن  الثللانوي علللى عينللات مللن طللالب الصللف الثالللث  الحللاليطبلل  البحللث  - 

 ايللزداد ملللت كثلللرة الضللغوط وتعلللد تللللك السللنة أكثلللر ضلللغوط الفكلللري اإلجهللاد 
لللن علللانو يُ إذ  ،مرحللللة مصللليرية هلللاألن   ن ضلللغوط الثانويلللة العاملللة وضلللغوط م 

ملللن   وملللا يترتلللب عليللل ،مرحللللة المراهقلللة وإللللى جانلللب ضلللغوط التفلللوق ذاتللل 
يتعللرض لهللا وإلللى جانللب الضللغوط  التلليالضللغوط  ةمشللكالت تزيللد مللن حللد

 .الوالدية ومطالبتهم الدائمة بالحفا  على التفوق 
 : الدراسة أدوات: اثالث  

 )إعداد الباحثة( الفكري مقياس اإلجهاد : أو 
جِِو) رافِِن : إعِِداد) المصللفوفات المتتابعللة لقيللاس الللذكاء اختبللار: ثانيِِا
 يعلِ ،حامِد زهِرا) ،فِااد أ ِو حقِب ،يمصقفى فهم: تعريب 1938
 .(1976، يوسف مامود ،خضر
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 : للمرحلة الثانوية الفكري مقياس اإلجهاد : *أو 
وقد قامت الباحثة بعدد من الخقِوات فِي سِبي  إعِداد هِ ا المقيِاس  
 التِيعلِى التِراث السِيكولوجي والدراسِات واألطِر اللظريِة  ا طِالعتمثلت في 

 صلللورت  فلللي الفكلللري وتكلللون مقيلللاس اإلجهلللاد  الفكِِِري،تلاولِِِت متغيِِِر اإلجهِِِاد 
 .األولية من ثالث أبعاد

تللم  التللي الغوي للالعبللارات  تعللديل بعللضوبعللد العللرض علللى المحكمللين تللم 
التعديالت عليها، وبلغ عدد عبارات المقياس بعد العرض على المحكمين  اقترا 
 : يليوتم إجراء الخصائص السيكومترية علي  ونوضحها فيما  عبارة،( 47إلى )

 : الفكري السيكومترية لمقياس اإلجهاد *الخصائص 
  ) لاساب الصدق همااقتيطر ت مخد   استُ : المقياس صدق: أو   
  العامليالتالي   -ب (الظاهري )الصدق  ى تو الما صدق -أ

 : (Content Validity الماكمين اتفاق صدق) الظاهري الصدق  (أ

ثنلين ا) المتخصصلين ملن خمسلة عللى األوليلة صورت  في المقياس عرض
 يةالنفسل الصلحةتخصلص فلي  ملن األسلاتذة وثالثلة أسلاتذة المسلعدين محكملين(

 التلليمالئمللة كللل عبللارة للهللدف  مللدى حللول الللرأي بللداءإل التربللوي وعلللم الللنفس 
وتللم اإلبقلللاء  ،ملللدى وضللو  أسلللوب وصللياغة كلللل عبللارة وعرفلل  لقياسلل وضللعت 

 علن اإلجلراء هلذا أصلفر وقلد، ٪80تفل  عليهلا أكثلر ملن ا التليعللى العبلارات 

 السلادة اقتراحهلا التلي العبلارات بعلض إضلافة تلم كما عباراتال بعض صياغة تعديل

 واتفل  صلالحيتها التحكليم عمليلة أبلر ت التلي العبلارات اسلتبقيت وقلد ،المحكملون 

المحكمللللين علللللى مفللللردات مقيللللاس  اتفللللاقنسللللبة  التللللاليويوضلللل  الجللللدول  عليهللللا
 .الفكري اإلجهاد 

 

                                                           
  أ.د سهير محمود أمين، أ.م.د وهمان همام أتقدم بالشكر إلى األساتذة المحكمين للمقياس أ. د سلوى عبد الباقي

 السيد أ.م.د محمد العميرى، أ.م.د خالد عثمان
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 الفكري الماكمين على مفردات مقياس اإلجهاد  اتفاق( يوضح نسبة 2جدول )

 ضوتم إعادة صياغة بع ٪100-٪80ما بين  االتفاقتراوحت نسبة إذ 
 فقا لتوجهات المحكمين. و   الغوي  العبارات 
أجلرت الباحثلة : Factor Analysis Validity العامليصدق التالي   (ب

و علت إذ  (طالب وطالبة 300)على عينة  االستكشافي العامليأسلوب التحليل 
طريقلة  اسلتخداموتلم  ،الفرضلية عبارات المقياس إللى ثالثلة عواملل تمثلل العواملل

للتللدوير المتعامللد للمصللفوفات االرتباطيللة لفقللرات العوامللل  Varimax الفاريمللاكس
 ،لهللا االخاصللة بالمقيللاس للوصللول إلللى صللورة مقبولللة يمكللن تفسللير العوامللل وفًقلل

 وم ن ث لم   ،(عبارات 4( وعددهم )3,0)يقل تشبعها عن  التيالفقرات  استبعادتم و 
التحليللللل  مفلللردة( وأسللللفر 43) مللللن العلللامليجللللراء التحليللللل تكلللون المقيللللاس بعلللد إ

وقلد بلغلت نسلبة التبللاين  ،علن تشلبت عباراتل  عللى ثالثلة عواملل جوهريلة العلاملي
 والجلذر المسلتخرجة العواملل يوضل  التلالي والجلدول ،٪30 ,446 يالكلل العلاملي

 .عامل لكل التباين ونسبة الكامن
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  عام  لك  التباين ونسبة الكامن والج ر المستخرجة لعوام يوضح ا: (3جدول )
 التباين نسبة الكامن الج ر مجموع العبارات العوام 

 ٪ 983,11 458,9 14  المعرفيالبعد : العام  األول
 ٪ 203,10 544,6 14  ا نفعاليالبعد : الثانيالعام  

 ٪8 ,260 553,4 15 السلوكيالبعد : العام  الثالث
 ويشللمل عللدم قللدرة الفللرد علللى التركيللز وضللعف  المعرفِِيالبعِِد : العامِِ  األول

القرارات وعلدم القلدرة عللى تخلزين المعلوملات  اتخاذ وصعوبةالذاكرة والنسيان 
 ( عبارة.14) نطويلة. وتضملفترات 

   ِِِوانخفلللاضتقلللدير اللللذات  انخفلللاضويشلللمل  ا نفعِِِاليالبعِِِد : الثِِِانيالعام 
  .ة( عبار 14) نالذاتية. وتضمالدافعية وشعور الفرد بعدم الكفاءة 

 ا خلرين والسلخرية ملن  فلي الثقلةويشلمل علدم  السِلوكيالبعد : ثالعام  الثال
( 15التأجيلللللل. ويتضلللللمن )و  اإلنتاجيلللللة وتزايلللللد األخطلللللاء وانخفلللللاضا خلللللرين 

 عبارة.

 الفكري ( يوضح معامالت التشبع لبلود عوام  مقياس اإلجهاد 4جدول )
أرقام عبارات 
 البعد األول

أرقام العبارات  التشبعات
 الثانيللبعد 

أرقام عبارات  التشبعات
 البعد الثالث

 التشبعات

1 0.714 2 0.731 3 0.597 

2 0.818 5 0.642 6 0.591 

3 0.816 8 0.715 9 0.587 

13 0.741 11 0.697 12 0.583 

10 0.726 14 0.686 15 0.583 

16 0.744 20 0.762 18 0.567 

19 0.772 23 0.662 21 0.551 

22 0.722 26 0.744 24 0.544 

25 0.744 29 0.601 27 0.542 

28 0.743 35 0.605 30 0.562 

31 0.674 38 0.601 33 0.583 

34 0.686 41 0.597 36 0.533 

40 0645 44 0.588 39 0.516 

46 0.662 47 0.577 42 0.514 

 النسبة المئوية الجذر الكامن
 للتباين 

النسبة المئوية  الجذر الكامن
 للتباين

45 0.508 

 الجذر الكامن ٪ 203,10 544,6 ٪ 983,11 458,9
4,553 

النسبة المئوية 
 ٪8,26 للتباين
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 العامليبعد إجراء التالي  مقياس للصورة اللهائية لا

يهلدف إللى قيلاس مفلردة  (43صلورت  النهائيلة ملن ) فلييتكلون المقيلاس 
 (3)وتكللللون المقيللللاس مللللن  ،لللللدى طللللالب المرحلللللة الثانويللللة (الفكللللري اإلجهللللاد )

ويتعلللين عللللى المفحلللوص داخلللل المقيلللاس أن يختلللار إجابلللة واحلللدة لكلللل  ،عواملللل
بينملللا ( 1-2-3الموجبلللة ) تالعبلللاراتعطلللى إذ  ثالثللليج لتلللدري امفلللردة وذللللك وفًقللل

مقيلللاس بلللين لالتصلللحي  للعبلللارات السلللالبة وتتلللراو  الدرجلللة الكليلللة ل اتجلللاهعكلللس ي
 ،الفكلري مسلتوى اإلجهلاد  ارتفلاعإللى  ( حيث تشير الدرجلة المرتفعلة129 -43)

ويمكلن  ،الفكلري من اإلجهاد بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى منخفض 
تتللراو  إذ اس الثالثللة مللن عوامللل المقيلل يالحصللول علللى درجللة لكللل عامللل فرعلل

والعاملللل  (42-14)بلللين  الثلللانيوالعاملللل  ،(42-14) بلللين األولدرجلللة العاملللل 
  .(45–15)الثالث بين 

 : الداخليالتجان  أو ا تساق : اثاني  
 اللداخليحسلاب التجلانس  فلييعد هذا األسلوب ملن الوسلائل المسلتعملة 

 االتجاه في  يهتم بمعرفة كون كل فقرة من فقرات المقياس تسير إذا إن   ،للمقياس
 ،هللا تقللدم لنللا مقياسللا متجانسللان  أتمتللا   يوهلل ،المقيللاس كللل  أم ال فيلل يسللير  الللذي

للذا توجلب التحقل  ملن اختبلار  ،الفكلري لقياس اإلجهاد  مصمما الحاليفالمقياس 
إليل  وعالقتل   يينتمل ذياللفقرات هذا المتغيلر بأسللوب عالقلة درجلة الفقلرة بالبعلد 

 عليل  االعتملاديمكلن  محكيلاوتلوفر هلذه الطريقلة معيلارا  بالدرجة الكلية للمقيلاس،
إيجللاد العالقللة بللين درجللات الطللالب علللى كللل فقللرة والدرجللة الكليللة للمقيللاس  فللي

تقيسل  الدرجلة  اللذيهذا يشير إلى مستوى قياس الفقرة للمفهلوم  االرتباطومعامل 
 الكلية. 

 معاملل حسلاب خلالل من وذلك للمقياس، الداخليلتجانس ا حساب تم وقد

 الكليلة والدرجلة المفلردة بلين وكلذلك ،للبعلد الكليلة والدرجلة المفلردة بلين االرتبلاط

أةهلللرت  التلللي لمقيلللاسوالدرجلللة الكليلللة ل ابعًضللل وبعضلللها األبعلللادوبلللين  ،لمقيلللاسل
 : تيعالية كما هو موض  بالجدول ا  ارتباطنسب 
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 والدرجة الكلية للمقياس ابعض   وبعضها األبعاد( يوضح ا رتباط  ين 5)جدول
 لالختبار الكلية الدرجة الثالث الثاني األول العوام 

 **0.836 **0,565 **596. _ (معرفي) األول

  **0.893 **740. _ - (انفعالي) الثاني

 **0.878 _ ///// - - (سلوكي) الثالث

 - - - - لالختبار الكلية الدرجة

الكليِِة  الدرجِِةمعِِامالت ا رتبِِاط  ِِين  أ)  يتضِِح مِِن الجِِدول السِِا ء 
 .0.1والدرجة الكلية للمقياس دالة علد مستوى د لة لألبعاد

والدرجِِة الكليِِة  األول ِِين مفِِردات البعِِد  ط( ا رتبِِا6يوضِِح جِِدول )
 المعرفيللبعد والدرجة الكلية للمقياس البعد 

 لالختبار الكلية الدرجة للبعد الكلية الدرجة رقم المفردة

1 0.521**  0.450** 

4 0.644** 0.308** 

7 0.569** 0.395** 

13 0.529** 0.562** 

10 0.365** 0.280** 

16 0.570** 0520** 

19 0.520** 0400** 

22 0.691** 0499** 

25 0.634** 0.501** 

28 0652** .405**  
31 520 ** 500** 

34 0.566** 0.461**  

40 0.542** 0.377** 

46 0349** .421** 
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معلللامالت االرتبلللاط بلللين مفلللردات البعلللد  أن  يتضللل  ملللن الجلللدول السلللاب  
معامالت  أن   كما يتض ، 10.داللة،دالة عند مستوى  الكلية للبعد األول والدرجة

داللللة عنلللد مسلللتوى  الكليلللة للمقيلللاس األول والدرجلللةاالرتبلللاط بلللين مفلللردات البعلللد 
 0,01داللة

والدرجِِة الكليِِة للبعِِد  الثِِاني ِِين مفِِردات البعِِد  ط( ا رتبِِا7يوضِِح جِِدول )
 ا نفعاليوالدرجة الكلية للمقياس البعد 

 لالختبار الكلية الدرجة للبعد الكلية الدرجة رقم المفردة

1 0.644** 0.308** 

5 0.569** 0.395** 

8 0.529** 0.562** 

11 0.365** 0.280** 

14 0.570** 0520** 

20 0.520** 0700** 

23 0.691** 0499** 

26 0.634** 0.601** 

29 0652** .6 05**  
35 520 ** 0.500** 

38 0.566** 0.461**  

41 0.542** 0.377** 

44 0549** .421** 
47 0.893** 0549** 

معلللامالت االرتبلللاط بلللين مفلللردات البعلللد  أنيتضللل  ملللن الجلللدول السلللاب  
 أن كملللللا يتضللللل  ،10. دالللللللةداللللللة عنلللللد مسلللللتوى  الكليلللللة للبعلللللدوالدرجلللللة  الثلللللاني

دالللة عنللد  الكليللة للمقيللاس الثللاني والدرجللةمعللامالت االرتبللاط بللين مفللردات البعللد 
 0,01داللةمستوى 
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 ِين مفِردات البعِد الثالِث والدرجِة الكليِة  ط( ا رتبِا8)جِدول يوضح 
 السلوكيللبعد والدرجة الكلية للمقياس البعد 

معللامالت االرتبللاط بللين مفللردات  أن جميللتيتضلل  مللن الجللدول السللاب  
 كملا يتضلل  .,5و 10. داللللةدالللة عنلد مسلتوى  الكليلة للبعلدالبعلد الثاللث والدرجللة 

 الكليللة للمقيللاس الثالللث والدرجللةجميللت معللامالت االرتبللاط بللين مفللردات البعللد  أن
 ..,5 ،0,01 داللةدالة عند مستوى 
 : ثبات المقياس: ثانيا

إللللى  الحقيقللليلجيلفلللورد النسلللبة بلللين التبلللاين  ايقصللد بثبلللات المقيلللاس وفًقللل
وهللو مللن أهللم الشللروط السلليكومترية  ،لللدرجات االختبللار (يالكللل)التبللاين المشللاهد 

لقياسل   تملا وضلقياس  في  يتعل  بمدى دقة االختبار لالختبار بعد الصدق ألن  
 (.363ص  ،2004 ،ماهر خطاب يعل)

 لالختبار الكلية الدرجة للبعد الكلية الدرجة رقم المفردة

3 0.499** 0.569** 

6 0.434** 0.529** 
9 0.590** 0.365** 

12 0.522** 0.570** 

15 0.389** 0.520** 

18 0.590** 0.691** 

21 0.511** 0.634** 

24 0.562** 0652** 

27 0.621 ** 520 ** 
30 0.532** 0.566** 

33 0.522** 0.542** 

36 0.422** 0549** 
39 0.692** 0.893** 

42 0.645** 0.721** 

45 0.506** . 0.421** 
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 : م طريقتين لاساب ثبات المقياس هماااستخدتم و 
  Split – halfطريقة التجزئة اللصفية  (أ
 طريقة ألفا كرونباخ  (ب

 نصلفيبلين  (معاملل ثبلات التجزئلة النصلفية)تم حساب معامل االرتباط 
جوتملان  معلادلتي باستخداملكل عامل من العوامل،  (والفردي الزوجي)االختبار 

 Spss اإلحصللائي البرنللامج باسللتخدامومعادلللة تصللحي  الطللول لسللبيرمان بللراون 
 : التاليهو موض  بالجدول  كما

ومعللامالت ثبللات  ،لفللا كرونبللا أ( معللامالت ثبللات 9يتضلل  مللن جللدول )
 سبيرمان براون وجوتمان. معادلتيالتجزئة النصفية باستخدام 

 جوتما) اللصفية التجزئة ألفا معام  المفردات عدد البعد

 0.820 0.821 0.827 14 األول

 0.780 0.781 0.801 14 الثاني
 0.684 0.688 0.722 15 الثالث

 0.872 0.878 0.912  يكل  كبش ا ختبار

ومعلامالت  ،كرونبلا  ألفلايتض  من الجدول الساب  أن معامالت ثبات 
مللا  ،سلبيرمان بللراون وجوتملان مرتفعللة معللادلتيثبلات التجزئللة النصلفية باسللتخدام 

 يدل على تمتت المقياس بالثبات واالستقرار.
 : جو) رافن اختبار فوص: رافنجو)  اختبار: ثانيا

سلوف  االختبلاروهذا : (القياسي) (العادي)المصفوفات المتتابعة  اختبار
مللن  االختبللارويتكللون ويقلليس نسللبة الللذكاء الدراسللة الحاليللة  فللييسللتخدم ويطبلل  
وتحتلوى  ه( د،  ، ب، ،أ) هليمقسمة على خملس مجموعلات  ،ستين مصفوفة

يحتوى  أساسيعشرة مصفوفة والمصفوفة عبارة عن شكل  اثنتيكل منهما على 
تنقص  قطعة وضعت مت بدائل تتراو  بين ستة إلى ثمانية  هندسيعلى تصميم 

 فلليويسللجل رقمهللا  ،ن يختللار القطعللة المنتهيللة للشللكلأبللدائل وعلللى المفحللوص 
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حلهلا  إيجلادواضلحة ويسلهل  األوللىوتكون المصلفوفة  ،اإلجاباتتسجيل   نموذ
وقللد  ،الصللعوبة فليذللك فتكللون متدرجللة  تلللي التلليالمصلفوفات  أمللا ،بشلكل كبيللر

االهتملام  إللى تشلير للدى المفحلوص يكل مصفوفة بدقلة لكل في اإلشكالرسمت 
مختللللف أنحلللاء العلللالم وعلللللى  فللليوقلللد انتشلللر اسلللتخدام هلللذا االختبللللار  ،المتزايلللد
تعلديالت  ،1938علام  ملرة أولولم يطرأ عليل  منلذ نشلره  ،الخمس قارات مستوى 

سللتين  إلللىمللن سللتة  األعمللارويمكللن اسللتخدام االختبللار مللت  ،(1958 )عللام  إال
تلللربط بلللين  التللليويحلللدد المفحلللوص الجلللزء المحلللذوف بعلللد تحديلللده العالقلللة  ،سلللنة

تتطللب نمطلا مختلفلا ملن  التلي األساسليالشلكل  فيمجموعة التصاميم الهندسية 
 : مل علىتتش ،االستجابة

  أو مساحة ناقصةإكمال تصميم. 
 إكمال تصاميم هندسية متشابهة أو مماثلة. 

  التصاميم الهندسية فيالتغيير المنتةم. 

  ةتنةيميأو تغيره بطريقة  الهندسيإعادة ترتيب التصميم. 

  العالقلة  وإدراكعللى نحلو منلتةم  أجلزاء إللىتحليل التصاميم الهندسلية
 .بينهما
 : تصايح المقياس

البللديل  اختيللارعطللاء المفحللوص درجللة واحللدة علللى إ يتبللت هللذا االختبللار 
 60ويتراو  مدى الدرجات على بنود االختبار  األخرى الصحي  من بين البدائل 

مقابللل العمللر الزمنللى  الميئيللة فلليالدرجللة  إلللىويللتم تحويللل الدرجللة الخللام  ،درجللة
 ي،يحصلللل عليهلللا الطاللللب يلللتم مقارنتهلللا بلللالميئين التللليعللللى الدجلللة الخلللام  وبنلللاء

 وبذلك يتم تحديد نسبة ذكاء األفراد.
 : سالخصائص السيكومترية للمقيا*

)صلللدق التميلللز  باسلللتخدام ا ختبِِِارقامِِِت الباحثِِِة بِِِ جراء صِِِدق  *
فللللي  ا( طالللللب وطالبللللة مللللن المتفللللوقين عقلًيلللل100( علللللى عينللللة قوامهللللا )الطرفللللي
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دالللة عنللد مسللتوى  وهللي (19 ,409الصللف الثللاني الثللانوي وقللد بلللغ قيمللة  ت  )
وجللود فللروق بللين مجموعللة األداء األعلللى ومجموعللة  يوهللذا يعنلل ،(01,0)داللللة 

مللا يللدل  ، العللادياألداء األدنللى علللى مقيللاس جللون رافللن للمصللفوفات المتتابعللة  
األداء األعلللى واألدنللى وتمتعلل   مجمللوعتيعلللى التميللز بللين  االختبللارعلللى قللدرة 

صِدق  باسِتخدام ا ختبارحساب صدق  التالي جدولال ويوض  ،بصدق مقبول
  .القرفيالتميز 

 القرفييوضح صدق التميز ( 10)جدول 

 ا ناراف المتوسط العدد المجموعة
 قيمة "ت" المعياري 

1.00 50 53.840 1.31491 409,19 

2.00 50 50.120 32826,0  
 .(0 ,01**مستوى الد لة علد ) (19 ,409قيمة "ت" ) 

 : تيةبالقرق اآل ا ختبارإيجاد ثبات  موت: ا ختبارثبات -
 إعادة التقبيء-أ

طريِِء إعِِادة عللن  االختبللاركمللا قامللت الباحثللة بللالتحق  مللن ثبللات **
 : التقبيء

مللت الباحثللة ب عللادة تطبيلل  المقيللاس بعللد مللرور ثالثللة أسللابيت مللن اق إذ
( 100وذللللك عللللى عينلللة قوامهلللا ) ،تلللاري  االنتهلللاء ملللن التطبيللل  األول للمقيلللاس

وقللد بلللغ معامللل  ،فللي الصللف الثللاني الثللانوي  اطالللب وطالبللة مللن المتفللوقين عقلًيلل
وهللو معامللل ثبللات مرتفللت  ،(826,0بللين التطبيقللين األول والثللاني )** االرتبللاط

 .يدل على تمتت المقياس بدرجة عالية من الثباتو  ،(0,01دال عند )
  الللدكتوراه رسللالة الباحثللة لحصللولها علللى درجللة  فلليتللم تقنللين هللذا االختبللار 

 .الحاليالبحث  فيب   االستعانة( وتم 2016عام )
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 : نتائ  الدراسة
 : التاقء من صاة الفروض وتفسيرها

 : نتائ  الفرض األول
 : نهأ على األول الفرض يلص

درجلللات طلللالب الثانويلللة  متوسلللطيال توجلللد فلللروق داللللة إحصلللائيا بلللين  
مقيلللاس اإلجهلللاد  إنلللاث( عللللى-)ذكلللور العاملللة المتفلللوقين عقليلللا تعلللزى إللللى النلللوع

 .والدرجة الكلية الفكري 
 (T- Test)اختبِِار ت  اسِِتخدمت الباحثِِةو ختبِِار صِِاة هِِ  الفِِرض 

متوسِقات درجِات الِ كور لعيلتين مستقلتين للتعرف على د لِة الفِروق  ِين 
ِِواإلنِِاث المتفِِوقين  علِِى مسِِتوى اإلبعِِاد والدرجِِة  الفكِِري اإلجهِِاد  فِِي اعقلي 

 .ه ه الفروق  التالي نتائ ويوضح الجدول  ،الكلية
علِى  الفكِري اإلجهِاد  فِي ِين الجلسِين  ق ( الفِرو11يوضح جدول )

 مستوى اإلبعاد والدرجة الكلية
 درجات ع م ) الِِلِِوع المتِِِغيِِِر

 لارية
 قيمة
 ت

 مستوى 
 الد لة

الدرجِِِِِِِِِِِة الكليِِِِِِِِِِِة  
لمقيِِِِِِِِِاس اإلجهِِِِِِِِِاد 

  الفكري 

 اير  -.923 298  24.128 155.83 138  ذكِِور 
 1.492  27,158 162 إنِِاث   دالة 

 معرفي
  8.984 49.51 138  ذكِِور 

 298 
 اير  -.469

 8.258 49.98 162 إنِِاث   دالة 

 انفعالي
 اير  -395. 298  8.833 49.70 138  ذكِِور 

 8.489  51.10 162 إنِِاث   دالة

 سلوكي
  9.146 56.62 138  ذكِِور 

 298 
 اير  -.577

 7.747  57.18 162 إنِِاث   دالة 
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دالللة حيلللث كانلللت ت    غيلللريتضلل  ملللن الجلللدول السللاب  أن قيملللة   ت 
 ،(0,01ملللللن قيملللللة ت الجدوليلللللة وذللللللك عنلللللد مسلللللتوى دالللللللة ) المحسلللللوبة أقلللللل

ذات داللللللة إحصللللائية بللللين متوسللللطات ا يعنللللى أنلللل  ال توجللللد فللللروق ملللل ،(0,05)
وبهللذه النتيجللة فقللد  الفكللري اإلجهللاد  فللي ادرجللات الللذكور واإلنللاث المتفللوقين عقلًيلل

 .تمت صياغت  الذي الصفري ومن هنا نقبل الفرض  ،الفرض األولثبتت صحة 
 : الثانيالفرض 

ِِانييِِلص الفِِرض  ِِه علِِى الث ِِين : أن ِِة إحصِِائيا     توجِِد فِِروق دال
درجِِِات طِِِالب الثانويِِِة العامِِِة المتفِِِوقين تعِِِزى إلِِِى التخصِِِص  متوسِِِقي
 والدرجة الكلية. الفكري ( على مقياس اإلجهاد أد ي- علمي) األكاديمي

 (T- Test)اختبللار ت  اسللتخدمت الباحثللةوالختبللار صللحة هللذ الفللرض 
طلللالب متوسلللطات درجلللات لعينتلللين مسلللتقلتين للتعلللرف عللللى دالللللة الفلللروق بلللين 

 الفكلري مقيلاس اإلجهلاد  في اعقليً للمتفوقين  أدبيومتوسط درجات طالب  علمي
 .هذه الفروق  التالي نتائجويوض  الجدول  ،وأبعاده
 الفكري اإلجهاد  فيوأد ى  علمييوضح الفروق  ين طالب  (12)جدول 

درجات  ع م ) الِِلِِوع المتِِِغيِِِر
 الارية

 قيمة
 ت

 مستوى 
 الد لة

 الدرجة الكلية
 الفكري لإلجهاد 

 2.691 56.27 143 علمي
298 

 

-.653 
 اير
 22.820 57.94 57 أدبي دالة

 معرفي
 8.352 0.06 43 علمي

298 -.570 
 اير
 8.816 9.50 57 أدبي دالة

 انفعالي
 9.047 49.88 43 علمي

298 -1.105 
 اير
 8.290 0.99 57 أدبي دالة

 سلوكي
 306. 6.33 43 علمي

298 -1.163 
 اير
 8.495 7.46 57 أدبي دالة
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ِِِن الجِِِدول السِِِا ء أ) قيمِِِة "ت ِِِة  " ايِِِريتضِِِح م كانِِِت ت إذ دال
وذللللك عنلللد مسلللتوى دالللللة  ،أقلللل ملللن قيملللة ت الجدوليلللة (003,0-الماسِِِوبة )

ذات دالللللة إحصلللائية بلللين ملللا يعنلللى أنللل  ال توجلللد فلللروق  (،0 ,05) ،(0 ,01)
اإلجهلاد  فلي االمتفوقين عقلًيلمن  أدبيومتوسط درجات  علميطالب متوسطات 

ومللن هنللا نقبللل الفللرض  ،الثللانيوبهللذه النتيجللة فقللد ثبتللت صللحة الفللرض  ،الفكللري 
 تمت صياغت . الذي الصفري 

 : الفرض الثالث
ِِث علِِى ِِه يِِلص الفِِرض الثال ِِين : أن ِِة إحصِِائيا     توجِِد فِِروق دال

 الثلِائي  ِينمتوسقات درجات طالب الثانويِة العامِة المتفِوقين تبعِا للتفاعِ  
  .الفكري مقياس اإلجهاد  ىالتخصص( عل-)اللوع

 التبلاين تحليلل باختبلار الباحثلة اسلتعانت الفلرض صلحة ملن وللتحقل 

 المتغيلرات عللى مسلتقلين متغيلرين كلل تلأثير دراسلة فلي االتجلاه ثنلائي (1)المتعلدد

 الناجمة التأثير حجم قيم جميت أن ويالحظ ،(13( بجدول موضحة والنتائج التابعة

 .٪3 تتعد لمإذ  كوهين؛ لمحك وفقا ضعيفة كانت الثنائية الدالة التفاعالت عن
 التبِاين تاليِ  باختبِار الباحثِة اسِتعانت الفِرض صِاة مِن وللتاقء

كِ  متغيِر مسِتق  علِى حِدة والتفاعِ   تِأثير دراسِةل (2)ا تجِاه ثلِائي المتعدد
 .(اللوع والتخصص) يلهم  الثلائي

 
 
 
 

                                                           
(1)MANOVA 

(2)two-way MANOVA 
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 الفكري وأبعادهمقياس اإلجهاد  ىالعيلة علألفراد  الوصفي ء( اإلحصا13يوضح جدول )
 املتوسط الفكرياإلجهاد  املتغري

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 عدد أفراد

 العينة

 

 

الدرجة 

 الكلية

 لإلجهاد

 الفكري

 التخصص النوع 

 

 ذكور

 75 23.693 154.59 علمي

 63 24.743 157.32 أدبي

 138 24.128 155.83 اجملموع

 

 إناث

 68 21.552 158.13 علمي

 94 21.563 158.36 أدبي

 162 21.492 158.27 اجملموع

 

العينة 

 الكلية

 143 22.691 156.27 علمي

 157 22.820 157.94 أدبي

 300 22.736 157.15 اجملموع

 

  معريف

 

 

 ذكور

 75 8.297 50.79 علمي

 63 9.805 49.39 أدبي

 138 8.984 49.77 اجملموع

 

 إناث

 68 8.412 50.79 علمي

 94 8.139 49.39 أدبي

 162 8.258 49.98 اجملموع

 

العينة 

 الكلية

 143 8.352 50.06 علمي

 157 8.816 49.50 أدبي

 300 8.588 49.77 اجملموع

 انفعالي

 ذكور 

 75 8.991 49.12 علمي

 63 8.661 50.40 أدبي

 138 8.833 49.70 اجملموع

 إناث

 68 9.101 50.72 علمي

 94 8.055 51.38 أدبي

 162 8.489 51.10 اجملموع

العينة 

 الكلية

 143 9.047 49.88 علمي

 157 8.290 50.99 أدبي

 300 8.662 50.46 اجملموع

 سلوكي 

 ذكور 

 75 9.023 56.07 علمي

 63 9.321 57.27 أدبي

 138 9.146 56.62 اجملموع

 إناث

 68 7.491 56.62 علمي

 94 7.943 57.59 أدبي

 162 7.747 57.18 اجملموع

العينة 

 الكلية

 143 8.306 56.33 علمي

 157 8.495 57.64 أدبي

 300 8.410 56.92 اجملموع
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 وأبعاده الفكري ا تجاه لمقياس اإلجهاد  ثلائي( تالي  التباين المتعدد 14جدول )
 مصدر المتغير

 التباين
 مجموع
 متوسقات ح.د المربعات

 يتاإمربع  الد لة ف المربعات

اإلجهاد 
 الفكري 
 
 

  اير دالة .743 386.200 1 386.200 اللوع
  اير دالة .309 160.630 1 160.630 التخصص
التفاع   ين 
 اللوع *
 والتخصص

114.705 
 اير دالة 0.221 114.705 1 

 ---- 

    519.809 296 153863.348 الخقأ
     296 154561.547 الكلى

 انفعالي

 ----- اير دالة 0.981 122.661 1 122.661 اللوع
 ----- اير دالة 0.981 86.937 1 68.937 التخصص
التفاع   ين 
 اللوع *
 التخصص

 ----- اير دالة 0.092 6.921 1 6.921

    75.057 296 786300.00 الخقأ
     296 786300.000 يالكل

 معرفي

  اير دالة .319 23.696 1 23.696 اللوع
  اير دالة .309 24.231 1 24.231 التخصص
التفاع   ين 
اللوع * 
 التخصص

  اير دالة 0.221 49.986 1 49.986

    74.175 296 21955.871 الخقأ
     296 765068.000 الكلى

 سلوكي

  اير دالة 0.194 13.756 1 13.756 اللوع
  اير دالة 1.215 86.372 1 86.372 التخصص
التفاع   ين 
 اللوع *
 التخصص

  اير دالة 0.014 1.019 1 1.019

 ,185 296 21037.957 الخقأ
191    

     296 993114.000 يالكل
 : اآلتيت صاة الفرض الثالث حيث تبين و يتضح من الجدولين السا ء ثب

إللللى تعلللزى  الفكلللري اإلجهلللاد  فللليعلللدم وجلللود فلللروق ذات داللللة إحصلللائية  (1ب /
ف = )يتضلللللل  مللللللن جللللللدول السللللللاب  أن قيمللللللة إذ  ،إنللللللاث(ذكور/)لنللللللوع ا

  .اقيمة غير دالة إحصائيً  وهي ،(0,743
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تعلللزى إللللى  الفكلللري اإلجهلللاد  فللليعلللدم وجلللود فلللروق ذات داللللة إحصلللائية  (2ب /
ف = )قيملة  السلاب  أنيتض  من جلدول إذ ( يوأدب/  )علميتخصص ال

 .اقيمة غير دالة إحصائيً  وهي (0,309
 فليبين النوع والتخصص  الثنائيللتفاعل  اعدم وجود فروق دالة إحصائيً  (3 /

 اغيلر داللة إحصلائيً  وهلي (0,221= ف قيملة )كانلت  إذ الفكلري اإلجهلاد 
 الساب .كما هو موض  بالجدول 

 : تفسير اللتائ 
توصلت نتائج الفروض إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 متوسطيوكذلك عدم وجود فروق بين  ،درجات الذكور واإلناث متوسطات
اإلجهاد  في امن المتفوقين عقليً  أدبيومتوسط درجات  علميدرجات طالب 

وبهذه النتيجة فقد  ،بينهم الثنائيالتفاعل  فيوكذلك عدم وجود فروق  ،الفكري 
 الذي الصفري ومن هنا نقبل الفرض  ،والثالث والثانيثبتت صحة الفرض األول 

المحسوبة أقل من   ت كانت  إذغير دالة   تم صياغت ، حيث كانت قيمة  ت
عدم وكذلك  (،0 ,05) ،(0 ,01وذلك عند مستوى داللة ) ،قيمة ت الجدولية

اإلجهاد  فيبين النوع والتخصص  الثنائيللتفاعل  اوجود فروق دالة إحصائيً 
 .اغير دالة إحصائي  ي وه ،(0,221ف=) كانت قيمةإذ  الفكري 

حسن  دراسة يوه، فقط ةمع دراسة واحد اتفقتاللتائ   وه ه
تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة اإلجهاد ومعرفة الفروق في : (2006)

متغيري الجنس والتخصص الدراسي والتفاعل بينهما لدى طلبة كلية  فياإلجهاد 
( طالًبا 161التربية في الجامعة المستنصرية، أجرت الدراسة على عينة قدرها )

التربية  ( من اإلناث من طلبة كلية95( من الذكور، )66وطالبة بواقت )
عن التباين  ستعمل المتوسط واالنحراف المعياري فضاًل االجامعة المستنصرية، و 

وأشارت النتائج إلى  .الثنائي بين المجموعات في تحليل بيانات عينة الدراسة
اإلجهاد لدى المشاركين، في حين لم يكن هناك تأثير رئيس لكل من  ارتفاع

وكذلك ال يوجد هناك تأثير تفاعلي  ،متغيري الجنس، أو التخصص الدراسي
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)حسن،  ودراسة ،لهذين المتغيرين في مستوى اإلجهاد لدى عينة الدراسة
على نتائجها مت الدراسة الحالية  اتفقت التيالدراسة الوحيدة  فهي( 2006
طبقت تلك الدراسة إذ  ،الثقافي واالختالفبيئات التطبي   اختالفمن  الرغم

 .على عين  من العراق
 التليمت العديد من الدراسات األخلرى  نتائج الدراسة الحالية اختلفتكما 
 ،,Gadzellن يدراسللة كللاد يال ولخللر مللن  مثللل دراسللة كللل الفكللري جهللاد تناولللت اإل

أبلللو سلللريت  ودراسلللة ،(2001الربيعلللي ) ودراسلللة (،1991) وايلللوو  دراسلللة هنسللللي
، (2015 )رحللللللليم عبلللللللد  ، ودراسلللللللة ،(2012ودراسلللللللة الموسلللللللوي ) (،2004)

ا فمعةلم هلذه الدراسلات أثبتلت أن هنلاك فروًقل ،(George, et al., 2016)ودراسلة 
 فللي وجللد فللروق تكمللا ، الللذكور واإلنللاث لصللال  اإلنللاث فللي الفكللري اإلجهللاد  يف لل

 التلي العينلة طبيعلةإللى  االخلتالفويرجلت هلذا  علمليالتخصلص لصلال  طلالب 
؛ طبقلللت علللليهم التللليالثقافلللات والمراحلللل العمريلللة  اخلللتالفوكلللذلك  ،طبللل  عليهلللا

لنلوع أو التخصلص إللى اتعزى  الفكري اإلجهاد  فيحيث يرجت عدم وجود فروق 
ولللم توجللد دراسللات  انلل  طبلل  علللى عينللة مللن المتفللوقين عقليللأ الحللاليالبحللث  فللي

كملللا ال توجلللد دراسلللات ، حلللدود عللللم الباحثلللة فللليطبقلللت عللللى تللللك العينلللة  ةسلللابق
 ييعللانإذ  ؛حللدود علللم الباحثللة فلليوذلللك  ،البيئللات المصللرية فللييللر تناولللت المتغ

تللوتر وقللل   فلليمللا يجعلهللم دائمللا يعيشللون ، ن مللن العديللد مللن الضللغوطو المتفوقلل
 .دائم

تعللزى المتعللل  بعللدم وجللود فللروق  الحللاليوتفسللر الباحثللة نتللائج البحللث  
إللللى نفلللس  ن يتعرضلللو  نلللاثملللن اللللذكور واإل ن كلللالأنلللوع أو التخصلللص بلللإللللى ال

جانللب وضللغوط المرحلللة العمريللة مللن  مللن العقللليعللن التفللوق  الناتجللةالضللغوط 
 يوهلل ،الثللانوي علللى طللالب الصللف الثالللث  الحللاليطبلل  البحللث إذ خللر لجانللب 

ملللا  ،لوصلللول إللللى القملللةإللللى ا ايسلللعى دائمللل امتفوقللل اطالبللل كونللل مرحللللة مصللليرية 
تدفع  إلى القل  والتوتر والخوف اللدائم  التييعرض  للعديد من الضغوط العقلية 

كلل  فليتلدفعهم للكملال والتفلوق  التليمنهم  ةويعانوا من ضغوط نابع ،من الفشل
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 .ما يقومون ب  من أعمال
أن اإلجهاد إذ بين من خالل عمل  المختبري  زاروس  ما سبء أكدو 

أو  تهديد ل بيئة مصدر ينشأ من التعامل بين الفرد والبيئة عندما تعد ال الفكري 
أو تجاوً ا  ًئان إدراك المتطلبات للمواقف الضاغطة تشكل عبأ، و أذى أو تحد، 

عن أن هذه المتطلبات المفروضة على الفرد قد تكون  للوسائل المتاحة ل  فضاًل 
ن أساس أي تغير أو  ،بأنماط مختلفة فقد تكون نفسية أو فسيولوجية أو حضارية

 .(Sutterley,1981,p.3)في التوا ن يتطلب من  وسائل أخرى للتعامل معها 
ن أو  ،اثانيً  االنفعالوتقييم  ال اروس على التنةيم المعرفي أواًل ويشدد 

وهذا ما يتعرض ل  الطالب  ،التعامل مت المجهدات يتضمن المتحرك التعبيري 
كمتفوق وضغوط نابعة من  خصائص من  ةالمتفوق حيث يتعرض لضغوط نابع

الضغوط  هذهالوالدين والمعلمين وتوقعاتهم المرتفعة بالتفوق والتميز الدائم، فكل 
ناث بحيث تواجههم الضغوط للذكور واإل الفكري قد تزيد من الشعور باإلجهاد 

 ن  إذ إمن أهم تلك الضغوط الكمالية  ،إلى جانب ضغوط المرحلة العمريةنفسها 
وذلك  ،تلك المشكالت ةلةهور ونشأ األساسيالمحرك  وهي كماليكل متفوق 

والقل   الفكري ، فكلما  اد مستوى الكمالية  اد اإلجهاد العصابي اتجاهها في
 .على المتفوق  امعرفي عبئاتسبب  هاألن   واالكتئابوالتوتر 

يلرتبط بالعمليلة  الفكلري ( أن اإلجهلاد 2003وأوضحت دراسة السلميري )
إذ  ،الفكلري وخاصلة اإلجهلاد  دإلجهلااب هاد ذكاء الفلرد  اد شلعور   فكلما  ؛اإلبداعية

نمللوذ  األداء  فلليذلللك  كمللا وضلل  العقلللييعللد اإلبللداع أعلللى مرتبللة مللن التفللوق 
كلللل مبلللدع  أن  إللللى شلللار أ  إذ  ؛(2005)ي الفلللائ  لعبلللد المطللللب القريطللل اإلنسلللاني
للللن ث للللم  متفللللوق  يزيللللد مللللن  اإلنسللللانيمسللللتوى األداء  ألعلللللى االتجللللاهكلمللللا  اد  وم 

 .منها ييعان التيالمشكالت 
 التيمن المعوقات  الفكري ( أن اإلجهاد 2013 ،جروان فتحيأكد )كما 

 ي، كما أكد القريطامعرفي احيث تمثل عبئ واإلبداع التفوق  ت ثر سالبا على
إلى الكمالية وخاصة  السعيأن خصائص المتفوقين وسماتهم وخاصة  (2005)
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يجعلهم يعانون   ءشيكل أو ال  التحقي  مبدأ  في ورغباتهمالكمالية العصابية 
من القل  والتوتر والخوف من الفشل والخوف من الحصول على درجات أقل 

 ،ما يزيد من شعورهم بالتعب والضغوط العقلية ،نان والوالدو مما يتوقع  المعلم
 .وما يعوق ذلك تفوقهم والحفا  على مستوى إنجا هم

بدراسة متغيرات على عينات من المتفلوقين  (2016) كما قامت الباحثة
  أنلل، التلي أةهلرت العصلابية(-المماطللة ومسلتويات الكماليلة )السلوية عقليلا مثلل

 ادت الضلغوط مثلل  ؛العصلابيإللى المسلتوى  واتجل مسلتوى الكماليلة  ارتفلتكلما 
حللدى أبعللاد الكماليللة، كمللا أشللار  والتعللب واإلجهللاد والمماطلللة ك واالكتئللابالقللل  
فهللذا يزيللد مللن حللدة الضللغوط الداخليللة  كمللالي( أن كللل متفللوق 2005)ي القريطلل

 الفكلري يزيد كلل هلذا ملن مسلتوى اإلجهلاد و  ،منها المتفوق  يعاني التيوالخارجية 
وهذا بدورة ي ثر على التفلوق  االنتباهوشعورهم بعدم القدرة على التركيز وضعف 

إللللى المماطللللة األكاديميلللة وتلللأخير المهلللام  الفكلللري دفت اإلجهلللاد كملللا يللل ،واسلللتمراره
 .المكلف بها

وتقلديم  ةإللى معرفلة مسلببات اإلجهلاد لتللك الفئل التوجل يجلب ألجل ذللك 
لحماية المتفوقين والحفا  عللى  الفكري البرامج الخاصة لخفض أعراض اإلجهاد 

فعقلللول المتفلللوقين عقليلللا هلللم الثلللروات الحقيقيلللة  ،فهلللم أملللل الغلللد تفلللوقهم اسلللتمرار
يعنللللي دائمللللا التقللللدم صللللوب المسللللتقبل الواعللللد لهللللذه  اسللللتثمارهاللشللللعوب وحسللللن 

 عللللىبهلللم ورعلللايتهم التعلللرف  االهتملللامعلللن هلللذا يقتضلللي  وفضلللاًل  ،المجتمعلللات
 واالستراتيجياتخصائصهم والمشكالت التي يعانون منها، ومن ثم تقديم البرامج 

مللا يسللاعدهم  ،حللل مشللكالتهم إلللىت قللدراتهم وتنميتهللا وإرشللادهم التللي تتناسللب ملل
ملا يعلود  ،التوافل  السلليم واالسلتثمار األفضلل لقلدراتهم وإمكانيلاتهم الخاصلة على

 .المتفوقين أنفسهم وعلىالمجتمت  علىبالنفت 
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 : توصيات الدراسة
بلالتعرف عللى خصللائص ومشلكالت المتفلوقين عقليلا وتقللديم  االهتملامضلرورة  -

 .برامج للرعاية والحفا  على مستوى تفوقهم
 ضلروري والكماليلة والمماطللة  الفكلري دراسة مشكالت المتفلوقين مثلل اإلجهلاد  -

 .لتقديم البرامج العالجية المناسبة لتوجهم والحفا  على تفوقهم
 : باقترا  دراسات أخري منهاومن ثم توحي نتائج الدراسة الراهنة 

 والعادين.المتفوقين  الشخصية لدىببعض سمات  وعالقت  الفكري اإلجهاد  (1
لللدى فئللات عمريللة مختلفللة )أسللاتذة  الحيللاةوعالقتلل  بضللغوط  الفكللري اإلجهللاد  (2

 وطالب دراسات عليا(.–جامعات 
دراسلللة اإلجهلللاد وعالقتللل  بمتغيلللرات أخلللرى للللدى عينلللة المتفلللوقين عقليلللا مثلللل  (3

 …(.اإلبداع–المماطلة –الخوف من الفشل  –الية العصابية )الكم
 .الفكري تصميم برامج عالجية لخفض اإلجهاد  (4
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