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  و عالقته ببعض المتغيرات لدى طمبة المرحمة اإلعدادية اعياء الحرب

Combat Fatigue and its relationship with some variables among 

students of the preparatory stage. 

                                                    صاحب عبدهللا حمد                                           

       جامعة ديالى / كلية التربية االساسية                                     

 مستخمص البحث
بصفة خاصة مف  اعياء الحربتسميط الضوء عمى مفيوـ  ييدؼ البحث الحالي إلى        

خالؿ عرض األطر النظرية الموضحة ليذا المفيوـ والدراسات السابقة التي تناولتو , وييدؼ 
النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية, وييدؼ كذلؾ  باألعياءالشعور أيضا إلى قياس درجة 

ة النفسي لدى طمب باألعياءدرجة الشعور التعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في 
 –إناث( واالختصاص )عممي  -المرحمة اإلعدادية عمى وفؽ المتغيرات نوع الجنس )ذكور

( فرد مف طمبة المرحمة اإلعدادية في مدينة بعقوبة وتبنى 022أدبي(, وتكونت عينة البحث مف )
و المتكوف مف  الجامعيةالمعد لطالب المرحمة  الحرب ألعياء( 0227,ناصرالباحث مقياس )

اـ الباحث بتحميؿ الفقرات إحصائيا بأسموبي المقارنة الطرفية)القوة التميزية(وعالقة فقره وق(52)
الفقرة بالمجموع الكمي كمؤشرات لصدؽ البناء واستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار وقد بمغ 

لتحميؿ البيانات  (SPSS)%(كما استعمؿ الباحث الحقيبة اإلحصائية 77معامؿ الثبات )
لعينة  T-testلعينتيف مستقمتيف واختبار  T-testا) معامؿ ارتباط بيرسوف, واختبار إحصائيا مني

لدى الطمبة كما أظيرت النتائج اف  الشعور بأعياء الحربواحدة( وأظيرت نتائج الدراسة وجود 
واتفقت ىذه الدراسة مع  درجة االعياء الحربيالذكور يعانوف وبشكؿ اكبر مف اإلناث في 

 االعياءقة وأظيرت النتائج أيضا اف طمبة الفرع العممي اكثر درجة في مستوى الدراسات الساب
 النفسي مقارنة بالفرع األدبي وتوصؿ الباحث إلى مجموعة مف التوصيات والمقترحات.

Abstract 

        The current research aims to shed light on the concept of combat 
fatigue in particular, through the presentation of theoretical frameworks 
that describe this concept and the previous studies that dealt with it. It 
also aims to measure the degree of psychological fatigue among 
preparatory stage's Students and identify the differences with statistical 
significance in the degree of the psychological fatigue of the students  at 
intermediate stage according to the variables of gender (males - 
females) and major (scientific - literary). The research sample constitutes 
(200) members of the preparatory school students in the city of Baquba. 
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The researcher adopted Nasir scale (2007) for the psychologically 
prepared fatigue of the preparatory stage's students which formed (90) 
items. The researcher analyzed paragraphs statistically using two 
methods of comparison: terminal (discriminatory power) and the 
relationship of paragraph to the total as indicators of the sincerity of the 
construction and extraction stability in a way re-testing. The reliability 
coefficient has reached (87%). The researcher also used a statistical bag 
(SPSS) to analyze the data statistically such as Pearson correlation 
coefficient, and T-test for two independent samples and T-test of one 
sample). The results showed the presence of combat fatigue among 
students. They also showed that males suffer more than females in the 
combat fatigue. The study agreed with the previous studies and the 
results also showed that the students of scientific branch are more 
psychologically fatigued compared to the students of literary branch. 
The researcher  concluded a set of recommendations and suggestion. 

 مشكمة البحث 
تيديدا عمى صحة الفرد وتوازنو النفسي وما ينشأ عنو مف آثار  باألعياءالشعور شكؿ ي   

القدرة عمى التكيؼ وضعؼ مستوى األداء والعجز عف ممارسة مياـ الحياة سمبية كضعؼ 
اليومية وانخفاض الدافعية لمعمؿ والشعور بعدـ الرضى عف الذات وعف األخريف.)حرجاف 

 عمى مؤشراً  تعد الحرب إعياء أعراض ( الى أف0227وىنا تشير)ناصر ( .3, ص0222,
 الضاغطة الظروؼ مواجية عمى الذات قدرة يامقومات أىـ تعد التي النفسية الصحة اختالؿ
 الدفاعية أساليبو ويستدعي قواه يستجمع مف فيناؾ. والمحف األزمات  أوقات في وخاصة
 وىناؾ. صدمية الزمة التعرض بعد جديد مف الحياة لمتطمبات الفعالة المثمرة لممواجية والتوافقية

 النفسية وظائفو يعيؽ الذي بالشكؿ الحرب إعياء اعراض لديو وتظير بالعجز لشعوره يستسمـ مف
( أف عددًا مف الطمبة  Schafer,1996اكد) كما (.0,ص0227.)ناصر, والجسدية واالجتماعية

عادة االندماج , ومشكالت  يواجيوف عدة مشكالت نفسية متعبة ناجمة عف تغيرات الحياة وا 
ترؾ األسرة أو اتخاذ أصدقاء جدد و الحياة اليومية, و ضغوط الدراسة, فتغيرات الحياة التي تضـ 

إدارة الوقت ومواجية المنافسة الطالبية والمشكالت المالية ودرجة االمتحاف.)مقداد والمطوع, 
  (.052, ص0222

خالؿ مسيرة  حياتو إلى الكثير مف الضغوطات واألزمات يتعرض قد اإلنساف ولذلؾ فأف 
باعتبارىا  فترة حرجة في عممية النمو, لذا  النفسية خاصة ما يتعرض لو خالؿ مرحمة المراىقة 

فمرحمة المراىقة مرحمة متميزة وىي أدؽ, وأصعب مراحؿ النمو التي يمر بيا اإلنساف نظرًا  لما 
تتصؼ بو مف تغيرات جذرية وسريعة تنعكس أثارىا عمى مظاىر النمو الجسمية والعقمية .       

 (.227, ص 2872)األشوؿ, 
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الشعور باالعياء عدادية مثؿ غيره مف األفراد يعيش حاالت مف أف طالب المرحمة اإل
ال يتمكف التحدث عنيا, وىناؾ أسباب وأحداث قوية تسبؽ ظيور السموؾ مف قبيؿ  النفسي التي

التعرض لحادث معيف أو حصوؿ وفاة شخص قريب أو فقداف أحد الوالديف أو كالىما كالوفاة أو 
قداف بفعؿ الحروب أو األحداث العائمية المصحوبة االنفصاؿ الزواجي أو القتؿ أو الف

باالضطرابات النفسية القوية مف أثر الضغوطات القاسية , كما في التيجير القسري و فقداف 
األعزاء أو االعتقاؿ دوف إنذار أو عمـ وبالتالي قد تسوء العالقات االجتماعية مع مساوئ الحالة 

لصعوبات التربوية والتعميمية التي تواجيو في المدرسة االقتصادية المؤثرة في حياتو فضال عف ا
ف ذلؾ يجسد المشكمة مما أدى عالقتو مع األقراف .....الخ (,  )كضعؼ التحصيؿ أو سوء وا 

ىؿ توجد فروؽ بيف طمبة المرحمة  -بالباحث إلى أف يكوف أماـ تساؤؿ يحاوؿ اإلجابة عنو وىو:
تغير تخصص فرع الدراسة)عممي, أدبي(في االعدادية بحسب متغير الجنس)ذكور, إناث(وم

  ؟.الحربيالنفسي  باالعياءمستوى الشعور 
 أهمية البحث:
البحث في عالقتو الوثيقة بأىـ العناصر التنظيمية أال وىو العنصر البشري  أىميةتتمثؿ 
باألفراد وخصائصيـ وسموكيـ مما يعني تأثيره عمى نوعية  الشعور بأعياء الحربحيث يرتبط 

وأسبابو النفسي  االعياءاألفراد وأدائيـ ومستوى طموحيـ وبالتالي فإف التعرؼ عمى مفيوـ 
ومصادره وآثاره يساعد عمى احتوائو والسيطرة عميو وتوجييو ضمف مستويات صحية معقولة ليتـ 

 . Eysenck M . W)) األفراد إلى مزيد مف األداءتفادي سمبياتو المحتممة مف خالؿ تحفيز 
2000,pp :696.) 

يؤثر في الروح المعنوية لمفرد فيجعميا  االعياء الحربي(إلى إف 0220وقد أشار)أبو زيد,
منخفضة بؿ يساعد في ظيور بعض االضطرابات البدنية وقد يمتد أثره لممنزؿ فيكوف سببا في 

أثر سمبي ال يمكف إغفالو في أي مجتمع النفسي  لالعياءاألزمات والصراعات األسرية وليذا فإف 
 ( . 052,ص0220مف المجتمعات.)أبو زيد,

يمثؿ أعمى مستويات الضغوط النفسية, ومف ثـ فانو يؤثر  النفسي عياءالاأف الشعور ب
عمى عالقات الفرد المختمفة بما في ذلؾ عالقات الفرد االجتماعية وتفاعمو مع زمالئو في العمؿ 

 االعياءأو المدرسة أو مع األصدقاء والجيراف بؿ يمتد إلى األسرة بمف فييا , فضاًل عف إف 
التواصؿ الوجداني مع اآلخريف مما قد يكوف سببا في اضطراب العالقة  النفسي قد يفقد الفرد

 ( . 27, ص 0227األسرية بؿ اضطراب الصحة النفسية لمفرد)عمي, 
 االعياء( إلى أف Langley 2003وقد يمتد األمر إلى أكثر مف ذلؾ حيث أشار النجمي )     

قمؽ وعدـ االتزاف بؿ إف في أقصى النفسي يؤدي إلى مجموعة مف األعراض النفسية األخرى كال
حاالتو قد يؤدي لالنتحار , لذلؾ فالفرد الذي يتعرض لمضغط النفسي واليتمكف مف مواجيتو في 
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(كما . Langle,2003,pp:108النفسي) االعياءالوقت المناسب وبالطرؽ المناسبة قد يصاب با 
النفسي أثرًا سمبيًا واضحًا عمى الفرد الذي يعاني منو , فانو يتعدى الفرد إلى مف  العياءاف ل

 ( أف اHui-Jen 2004جيف ) -يتعامؿ معو كما في تعامؿ المدرس مع الطالب حيث أكد ىوي
النفسي يحدث نتيجة اضطراب بيف طبيعة الشخص وطبيعة العمؿ الذي يعمؿ فيو و انو  االعياء

يظير في شكؿ ) قمؽ , كآبة , انخفاض الدافعية ,وزيادة نسبة التغيب  يؤدي إلى ضيؽ نفسي
 (.(.Hui- Jen,2004,P.288 وقمة اإلنتاج ( 

أف المراىػػؽ يجػػد صػػعوبة فػػي تحديػػد دوره وىويتػػو ألف  فػػي عمػػـ الػػنفس ويػػرى المتخصصػػوف     
طياد كميا عوامؿ العوائؽ والضغوط كثيرة ومتنوعة , فالفقر والكبت والخوؼ والشعور بالنبذ واالض

تؤدي إلى اليأس واالنقساـ داخؿ الذات . واإلحباط والقير المذيف يشعر بيما اإلنساف الشػرقي منػذ 
ومػػػف ثػػػـ الشػػػعور أو إلػػػى التمػػػرد والعػػػدواف  االعيػػػاء الطفولػػػة , يػػػدفعاف بػػػو إلػػػى الشػػػعور بػػػالفراغ و

 (. 20-22, ص 0227)يعقوب , باالعياء النفسي

النفسي يمكف أف يكوف خطرا ييدد الكائف البشري فيو النذير بتعب األعصاب الذي  العياءوا
(.وكثيرا ما يعاني الفرد 228,ص0222يسفر عف نقص يمحؽ بطاقة الجياز العصبي المركزي )بيدس ,

ذا  االعياءمف  النفسي إذا كاف غير متوافؽ ومتكيؼ مع اإلقراف في المدرسة أو العمؿ الذي يعمؿ فيو, وا 
ف ىذا الفرد يتبنى قيما واتجاىات وأنماطًا ال ترضى عنيا األقراف في المدرسة أو العمؿ وال توافؽ عمييا كا

فالفرد حتى إذا كاف منشغال معظـ وقت العمؿ في عممو فانو قد يرىؽ عصبيًا 
( ويتوقؼ مدى تمتع الفرد بالصحة النفسية والجسمية عمى مدى تمكنو مف 27,ص0222ونفسيًا.)حرجاف,

ستخداـ كؿ طاقاتو العقمية والجسمية لمواجية المشكالت التي تواجيو وذلؾ باختياره األسموب المالئـ ا
  (.20, ص0227الصحيح عند مواجية المواقؼ المختمفة في الحياة.)ظاىر, 

النفسي المتكررة لدى نسبة غير قميمة مف طمبة  االعياءوفضاًل عف انتشار حالة متكررة مف الشعور ب
اإلعدادية وباإلضافة إلى تأثيره السمبي عمى التوافؽ النفسي واالجتماعي والتحصيؿ الدراسي, لذا  المرحمة

وما ليا مف اثر سمبي إلى اقصى درجة  الحاالت المتكررةفأنو مف الضروري تسميط الضوء عمى ىذه 
 ممكنة.

وليذه الدراسة أىمية عممية وعممية, اذ تحاوؿ اف تطمع أعضاء الييئة التدريسية و أولياء األمور 
وبالتالي تساىـ في تحقيؽ فيـ  ىذا المتغير الياـوالمؤسسات التربوية في المجتمع المحمي عمى االنتباه إلى 

يجاد الحموؿ المناسبة ليا.  متعمؽ ليا وتحديدىا وا 
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 حدود البحث
النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في مدارس قضاء  االعياءتحدد البحث بدراسة مفيـو 

 أدبي(. -إناث(, واالختصاص )عممي -ولكال الجنسيف )ذكور0227-0222بعقوبة لمعاـ الدراسي 
 أهداف البحث

  -ييدؼ البحث الحالي  إلى  ما يأتي:
 النفسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. االعياءبقياس درجة الشعور  .2
النفسي لدى  االعياءالتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الشعور ب .0

 -طمبة المرحمة اإلعدادية عمى وفؽ المتغيرات األتية :
 إناث(. -نوع الجنس )ذكور . أ

 أدبي(.-االختصاص )عممي  . ب
 تحديد المصطمحات

 ( Combat Fatigueإعياء الحرب ) أوال:       
ُيعرؼ في موسوعة عمـ النفس و التحميؿ النفسي بأنو " حالة تتسـ باستجابات قمؽ و 
اضطرابات بدنية نتيجة التعرض طويؿ االمد لمقتاؿ و المعارؾ. و كاف يسمى أثناء الحرب 

وىو يتسـ بشكؿ خاص بأعراض الشمؿ  Shell Shockالعالمية األولى بػ) صدمة القنبمة ( 
  ( .  082, ص  2875الوظيفي وفقداف الحس او اإلحساس العاـ"  ) الحفني , 

 ( Preparatory stagالمرحمة اإلعدادية )ثانيًا: 
( ))ىي مرحمة دراسية تقع  ضمف المرحمة الثانوية بعد 2877) تعريؼ وزارة التربية,

دؼ إلى ترسيخ  ما تـ اكتشافو مف قابميات الطالب سنوات( تي 3مرحمة المتوسطة مدتيا) 
وميوليـ وتمكنيـ  مف بموغ مستوى  أعمي مف   المعرفة , والميارة مع تنويع وتعميؽ بعض 
عداده  لمحياة  اإلنتاجية() وزارة  المياديف الفكرية والتطبيقية  تمييدًا لمواصمة الدراسة الحالية, وا 

 (.2: 2877لسنة  0قـ التربية, نظاـ المدارس الثانوية ر 
 االطار النظري ودراسات سابقة

  االعياء النفسيالنظريات التي فسرت 
النفسي شأنو شأف بقية المشكالت النفسية تتنوع أسبابو ولكي نفيـ أسبابو البد  االعياءإف 

مف وجود نظرة شمولية لوجيات النظر المنبثقة عنو وذلؾ يكوف مف خالؿ  النظريات المختمفة 
 -التي تناولتو وفسرتو ومف تمؾ النظريات نذكر ما يأتي :

 :(  Psychoanalytic Theoryأوال : نظرية التحميؿ النفسي ) 
إف القمؽ مصدر جميع االنفعاالت واالضطرابات النفسية ومنيا  (Freud) فرويد اعتبر  .2

النفسي والتوتر وجاءت نظرية فرويد عف القمؽ لتثبت إف القمؽ ما ىو إال  االعياءالشعور ب
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مرتبطة إشارة , اليدؼ منيا تمكيف الفرد مف تجنب حالة الخطر واف اإلعراض المرضية 
بالطاقة النفسية ولوال ىذا الربط ألصبحت الطاقة النفسية حرة في االنطالؽ عمى شكؿ توتر 

( Egoوقمؽ واإلعراض المرضية تظير لكي تتمكف الخصائص الضابطة والتوافقية لالنا )
ذا منعت ىذه الخصائص مف الظيور فأف   االعياءمف االبتعاد أو النجاة مف موقؼ خطر وا 

-207, ص2877والتوتر والقمؽ سيظير ال محالة )كماؿ,  االعياءور بالنفسي والشع
207.) 

  ( Carl Youngكارؿ يونغ ) .0
النفسي ىو مفتاح االضطرابات النفسية واف  االعياء( إف الفرد الذي يعاني مف  )يونغ أكد     

الصراع الذي يعانيو الفرد نفسيًا ىو بيف نواحي سمات الشخصية التي تنمو نموًا متناسقًا واف 
ذا وقع الفرد  عممية التكيؼ في الحياة قد تتطمب استعماؿ )أنشطة شعورية , وأحاسيس وأفكار( وا 

إدارة التكيؼ الالزمة غير كافية لمجابية  في موقؼ ال يستطيع التكيؼ معو فيكوف بسبب إف
الموقؼ, والنتيجة األولى لخيبة التكيؼ ىو نكوص الفرد وىي حالة يستدعى فييا الفرد 
االحتياطي مف الالوعي الجمعي الذي لو إمكانات مف الحكمة ال يممكيا الالوعي الشخصي واف 

فأف الفرد يستمر في استعماؿ لـ يستطيع الفرد إف يتوصؿ بعممية النكوص ىذه إلى حؿ خالؼ 
, 2877النفسي)كماؿ ,  االعياءصور ومظاىر مف االضطرابات النفسية ومنيا القمؽ والتوتر و 

  ( .232ص
 (: Adlerادلر )  .3

إف لمشعور بالنقص أىمية كبيرة في كؿ مظاىر عدـ التوافؽ التي تركز عمى نوع  يرى ادلر     
التعويض ودرجة أمكانية القياـ بو , فالشعور بالنقص أو الدونية يدفع الفرد تمقائيا" لمبحث عف 

التعويض وقد يكوف سمبيا" وحينيا سيستمر توتره وشعوره بالنقص والقمؽ                               
( ويؤكد) ادلر( عمى أىمية العوامؿ االجتماعية في تشكيؿ حياة 75, ص 2873) شمتز, 

اإلنساف ونموه, ويرى أف البحث عف أسباب االضطرابات النفسية وعالجيا يعتمد عمى فيـ تمؾ 
 ( .257, ص 2877العوامؿ) فيمي , 

 : ( BEHAVIOUR THEORYالنظرية السموكية ) ثانيا : 
لقد اىتمت النظرية السموكية بالسموؾ , ورأت أنو متعمـ سوي أـ غير سويا واف معظـ        

أفعالنا متعممة وعمى ذلؾ فأنو يمكف تعديميا باستخداـ التعمـ إذا توافرت الظروؼ المالئمة , مع 
( .واف 30-07, ص2882التركيز عمى السموؾ الحاضر , وتوفير بيئة مناسبة . ) مميكو, 

النفسي ىو سموؾ ينتج عف عممية تعمـ الفرد وتفاعمو مع ظروؼ البيئة الغير مناسبة ,  اءاالعي
ة إذا ما وبذلؾ فيو سموؾ ال سوي , وأنو حالة داخمية ناتجة عف عوامؿ بيئية وظروؼ مضطرب

النفسي وذلؾ مف خالؿ استخداـ استراتيجيات تعديؿ السموؾ  االعياء ضبطت أمكف خالليا تقميؿ
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وقد فسر ( .2, ص0227مف أثاره , ولتحقيؽ أعمى مستوى مف األداء. )الحراممة , لمتخفيؼ 
 -النفسي مف قبؿ المنظريف السموكييف نذكر منيـ : االعياءمفيـو 
  :(Skinner)سكنر .2
يرى سكنر إف التعمـ يحدث حينما تكوف االستجابة السموكية بإثابة وتدعيـ وأف السموؾ الشاذ      

واف دراسة السموؾ الظاىر  تعمؿ بوصفيا أنواع مف التدعيـت البيئية التي يستمر بفعؿ المثيرا
( . واف الفرد 52, ص2877المالحظ يكفي لفيـ الضطرابات النفسية وعالجيا.) عاشداف, 

يكتسب جزءًا كبيرًا مف سموكو مف خالؿ اآلثار التي يتركيا ىذا السموؾ عمى البيئة حيث تنص 
)التشريط الفعاؿ( إلى إف االستجابة لتنبيو معيف ال تكفي لوصؼ السموؾ إنما تحدث  نظرية سكنر

عند الكائف العضوي عممية التشكيؿ فحينما يقدـ الكائف العضوي استجابة معينة يتبعو استجابة 
أخرى لتنبيو أخر ويتابع التنبييات تتابع االستجابات فتحدث تعزيز واف احتماالت تقديـ تمؾ 

ة تزداد وىذا ما يسميو )سكنر( بالتدعيـ اإليجابي وىو يعني إف أي فعؿ يؤدي إلى زيادة االستجاب
في حدوث استجابة معينة أو تكرارىا , فالحوافز والمكافآت تعد مدعمًا إيجابيا يساعد تعمـ 
االستجابة الصحيحة وىناؾ تدعيـ السمبي أي التوقؼ عف إظيار منبو مزعج  عند ظيور 

وبة حيث إف تقديـ سموؾ غير مرغوب يؤدي إلى تعب , فاإلفراد يقوموف بالتخمي االستجابة المرغ
عنو بالتدريب عمى تغير ىذا السموؾ لغرض الحصوؿ عمى تعزيز , والتدعيـ السمبي يشبو 

 ( .37-35, ص2877االيجابي باشتراكيما في شيوع جوانب مرغوبة مف السموؾ )الخطيب , 
 :( (Pavlovبافموؼ   .0
النفسي  تكوف نتيجة الضطراب  الشعور باالعياءوؼ إف االضطرابات النفسية ومنيا يرى بافم   

في عمميات التدريب في الصغر , مما يعطي الدماغ حالة مزمنة مف االضطراب الوظيفي في 
العمؿ , فالقمؽ , وىو محور اإلعراض المرضية النفسية ىو رد فعؿ غير مناسب لتفاعالت 

ات األخرى التي يعاني منيا الفرد ىي وسائؿ جديدة يتعمميا الفرد شخصية سابقة إما االضطراب
لمتقميؿ مف حدة الشعور بالقمؽ , وتضؿ ىذه اإلعراض ما دامت تخدـ غرض اإلبقاء عمى القمؽ 
في حدود , واف ىذه الفائدة الظاىرية تعزز عمميات التفاعؿ الشرطي التي أحدثت حالة القمؽ في 

, 2877تمرار االضطراب النفسي الذي يعاني منو الفرد )كماؿ, األصؿ , وتساعد لذلؾ في اس
 ( .222ص

  ( : THEORY COGNITIVE ثالثا : النظرية المعرفية )
النفسي يعانوف مف  االعياءفتراض أف اإلفراد الذيف يشعروف بتقـو النظرية المعرفية عمى ا     

خمؿ في شبكة المعمومات )اإلدراؾ( فيؤدي ىذا إلى معالجة الفرد لممعمومات بصورة خاطئة 
(Litz & Keane , 1989 , P. 16 , 32, ص0222()الزبيدي. ) 
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 .  ((LAZARUSنظرية التقدير العقمي المعرفي لالزاروس  .2
النفسي  االعياءردية والخبرات السابقة في حاالت يؤكد) الزاروس ( عمى أىمية الفروؽ الف     

ولكي يكوف الفرد متعبا يجب عميو إف يدرؾ بأنو كذلؾ بمعنى أف االستجابة لمتعب النفسي 
, 2885نفسيا.)كشرود ,  متعبتحدث فقط عندما يدرؾ الفرد موقفو الحالي بأنو واالعياء 

 ( . 303ص
الضاغطة والمتعبة تمر بثالث مراحؿ  كما يرى ) الزاروس ( إف تعرض الفرد لمعوامؿ

 -وىي :
التعرض لمعوامؿ الضاغطة والمتعبة: يتعرض فيو الفرد إلى نوعيف مف العوامؿ الحسية  .2

 وىي ) المتطمبات البيئية, المتطمبات الشخصية (.
 تقيـ الموقؼ الضاغط: وقد أشار فييا إلى عمميتي التقويـ األولي والثانوي . .0
االستجابة لمضغوط : وفييا يختار الفرد إحدى بدائؿ االستجابة الفسيولوجية المعرفية  .3

النفسي.                   االعياءالسموكية بيدؼ التخمص مف تأثير العامؿ الضاغط والمؤدي إلى 
 ( .08-07, ص2885)العبادي , 

يقة التي يتعرض ليا ( باختبار الطر  Lazarus & Follkmanوقاـ الزاروس وفولكماف)      
دراكو لو وتقيمو  االعياء الفرد إلحداث المواقؼ الضاغطة والمؤدية إلى التوتر والقمؽ و النفسي وا 

المعرفي الذاتي , والتقييـ المعرفي يمعب دورا ميمًا في فيـ كيفية إدراؾ الفرد لمموقؼ الضاغط 
لي والتقييـ الثانوي.) حسف, وتعاممو معو وىذا التقييـ يتكوف مف عنصريف ىما التقييـ األو 

 (27, ص2882
 : ( Selye 1976نظرية ىانز سيمي )  .0
النفسي ىو استجابة عامة تمر بثالث مراحؿ وقد أطمؽ عمييا اسـ  االعياءيرى سيمي أف     

( ولقد بيف سيمي أف ىذا التناذر General Adaptaion Syndromeتناذر التكيؼ العاـ أو)
 -يمر بثالث مراحؿ ىي :

وفييا يجعؿ المثير الفرد يبدي  (: Alarm Reaction Stageمرحمة اإلنذار بالخطر) . أ
الذي قد يكوف قويا أو ضعيفا , ففي حالة كوف  االعياءمجموعة مف االستجابات التي تقاوـ 

ضعيفا ولـ يدـ طويال فاف  التعبنفسيا وفي حالة ما إذا كاف  يتعبقويا فاف الفرد  االعياء
 تو مف جديد .الفرد يسترد عافي

ويتأقمـ معو ,  االعياء:  وفييا يتكيؼ الفرد مع  ( Resistance Stageمرحمة المقاومة ) . ب
ميما كاف شكمو  التعبوقد يصبح راضيا عف حالتو ىذه معتقدا أف إمكاناتو في مقاومة 

وميما طالت مدتو , واىـ مخاطر ىذه المرحمة ىو أف جياز المناعة لدى الفرد قد يفشؿ 
 و.يتواستمرار  الضغطة بفعؿ قو 
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 الضغط المتعب: إما في ىذه المرحمة ونتيجة لقوة  ( Exhaustion Stageمرحمة اإلنياؾ ) . ت
النفسي بادية  االعياءواستمراره فقد يفشؿ فعال جياز المقاومة لدى الفرد ويخر الفرد صريع 

 ( .022,ص0222. )مقداد والمطوع, االعياءالنفسي أو  التعبعميو كؿ آثار 
 دراسات سابقة

 -دراسات عربية :      
 (:7022) ناصردراسة  .2

(, إعياء الحرب وعالقتو بقدرة الذات عمى المواجية واإلسناد االجتماعي لدى طمبة الجامعة)
 :_أجريت الدراسة في العراؽ و ىدفت الدراسة إلى

 قياس إعياء الحرب لدى طمبة الجامعة ) العينة الكمية(. .2
 –الجنس) ذكور  إعياء الحرب لدى أفراد العينة عمى وفؽ متغيرالموازنة في درجات  .0

 اناث (.
 –التخصص)عممي  الموازنة في درجات إعياء الحرب لدى أفراد العينة عمى وفؽ متغير .3

تمت النفسي لدى إفراد العينة  اعياء الحربوقد قاـ الباحث ببناء أداة لقياس  إنساني(.
صائيًا باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار معالجة البيانات الواردة في البحث إح

 االعياءخرجت الدراسة بوجود حالة  وقد مستقمتيف وتحميؿ التبايف األحاديالتائي لعينتيف 
لدى إفراد العينة واف االناث وبنسبة عالية وخاصة لدى جراء التعرض لمحروب النفسي 
 .(0227)ناصر,

 البحث إجراءات
 البحث: مجتمع .1

 اإلعدادية بفرعييا المدارس في وطالبة طالًبا (16997) مف البحث مجتمع يتكوف
بواقع  (0227 -0222الدراسي) لمعاـ ديالى محافظة مركز مدينة بعقوبة في واألدبي العممي

( يوضح 2والجدوؿ رقـ ).األدبي الفرع ( في3852و) العممي الفرع في وطالبة طالًبا  (23223)
 (2الجدوؿ )             ذلؾ.                     

 مجتمع البحث

 البحث عينة .2
 مف اختيار عدد تـ وقد البحث, ةعين اختيار في العشوائي المرحمي األسموب استخدـ

 يوضح ذلؾ.( 0والجدوؿ ) الجنسيف, كال ومف واألدبي العممي بفرعييا عشوائية بصورة المدارس

 المجموع الكمي الفرع األدبي الفرع العممي
23223 3852 22887 
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 (0جدوؿ )
 البحث عينة

 المدارس
 عدد الطمبة إناث عدد الطمبة ذكور ت
 52 ثانوية عائشة 52 ثانوية طرفة بف العبد 2
 52 ثانوية امنو بنت وىب 52 إعدادية الطمع النضيد  0

 022 المجموع 

 أداة البحث .3
 اعياء الحرب مقياس: 

 الباحث تبنىاعياء الحرب اطالع الباحث عمى األدبيات ودراسات السابقة في موضوع بعد      
 خمسة( فقرة ولممقياس 52(. المكوف مف )0227) ناصرالمعد مف قبؿ)اعياء الحرب مقياس 

  (.2كما في ممحؽ رقـ )(, ابدا, نادرا, احيانا, كثيرا, دائمابدائؿ ىي )
  الخصائص السيكومترية

  Construct  Validityلممقياس البناءمؤشرات صدؽ  . أ
يؤكد بعض عمماء النفس بأف صدؽ البناء ىو الصنؼ الرئيس الوحيد لمصدؽ الذي يحتاج إلى 

 & Kablanاالىتماـ, أما األصناؼ األخرى فيعتقد بأنيا أصناؼ فرعية لصدؽ البناء.)
Saccuzz0 ,1982,P;134) لتي يقيسيا كما أف صدؽ البناء ىو االرتباط بيف الجوانب ا

(إلى اف Anastasi(.وتشير أنستازي )280,ص2822االختبار ومفيوـ ىذه الجوانب.)أحمد,
صدؽ البناء يركز االنتباه عمى دور النظرية النفسية في بناء االختبار وعمى الحاجة لصياغة أو 

 Anastasi ,1988تشكيؿ فرضيات يمكف أف تكوف مبرىنة أو غير مبرىنة في عممية الصدؽ.)
, pp:159-160 ):وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ 

بواسطة أسموب المجموعتيف المتطرفتيف  اعياء الحربإيجاد القوة التميزية لفقرات مقياس  .2
حيث يعرؼ التحميؿ اإلحصائي انو الدراسة التي تعتمد عمى التحميؿ المنطقي االحصائي 

 Hem Discrimition)والتجريبي لفقرات االختبار وذلؾ لمتعرؼ عمى قوة تمييز الفقرة 
power)  2888روف: لغرض تحسينيا وأعداد الصيغة النيائية لالختبار .)الظاىر وأخ ,

 (.202ص 
( 532بعد تصحيح جميع االستجابات التي حصؿ عمييا الباحث مف عينة التمييز البالغ عددىا )

استجابة , تـ ترتيب االستمارات ترتيبًا تنازليًا مف أعمى درجة الى أدنى درجة , وفي ضوء 
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ذ تشير األدبيات %( مف الدرجات الدنيا , إ07%( مف الدرجات العميا و)07الترتيب تـ اختيار )
الى أف اعتماد ىذه النسبة في اختيار المجموعات المتطرفة ألغراض التحميؿ اإلحصائي مف 

( .وقد 228: ص 2872شأنيا أف تقدـ لنا مجموعتيف بأقصى ما يمكف مف حجـ وتمايز)فرج , 
تقمتيف ( طالبًا وطالبة , وعند استخداـ االختبار التائي لعينتيف مس225ضمت كال المجموعتيف )

( الختبار داللة الفروؽ بيف SPSSباالستعانة ببرنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
ػ  2.025درجات المجموعتيف العميا والدنيا , تبيف أف القيمة التائية المحسوبة تتراوح بيف )

( 2.25لة )( عند مستوى دال2.822( وعند مقارنة ىذه القيـ مع القيمة التائية الجدولية)20.227
                                ( يوضح ذلؾ .3والجدوؿ )( فقرة مميزة ,52الختبار ذي اتجاىيف وجد أف ىناؾ )

 ( 3جدوؿ ) 
 األوساط الحسابية واالنحرافات والقيمة التائية المحسوبة                    

 اعياء الحرببأسموب العينتيف المستقمتيف )المتطرفتيف( لمقياس                 

 تسمسل 
 الفقرة

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 0.073 2.750 2.772 2.722 3.700 
0 0.735 2.223 0.223 2.727 7.335 
3 0.728 2.577 0.207 2.772 3.507 
2 0.772 2.222 2.708 2.757 20.227 
5 0.257 2.728 0.032 2.720 2.325 
2 0.728 2.232 2.830 2.202 8.272 
7 0.752 2.202 0.250 2.255 0.723 
7 0.203 2.220 0.282 2.752 5.822 
8 0.000 2.778 2.752 2.773 3.372 
22 0.322 2.772 2.873 2.252 3.707 
22 0.207 2.723 2.275 2.728 2.572 
20 0.322 2.777 2.728 2.285 2.550 
23 0.275 2.227 0.323 2.523 2.225 
22 0.222 2.557 2.827 2.727 7.822 
25 2.752 2.722 2.327 2.222 5.032 
22 2.273 2.773 2.070 2.223 2.322 
27 0.222 2.252 0.225 2.723 5.287 
27 2.372 2.573 2.023 2.552 0.270 
28 0.772 2.305 0.027 2.738 7.582 
02 0.722 2.253 0.228 2.282 8.222 
02 0.203 2.738 2.827 2.723 2.727 
00 2.872 2.775 2.572 2.700 3.522 
03 0.228 2.822 2.777 2.722 3.230 
02 0.220 2.830 2.203 2.785 2.002 
05 0.728 2.220 0.573 2.535 0.882 
02 0.553 2.822 0.038 2.770 0.752 
07 0.352 2.782 2.273 2.805 5.803 
07 0.022 2.752 2.723 2.738 3.205 
08 0.357 2.702 0.232 2.723 3.028 
32 0.555 2.772 2.728 2.728 7.220 
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32 0.525 2.753 0.220 2.277 2.822 
30 0.777 2.322 0.280 2.522 3.003 
33 0.227 2.827 2.537 2.732 2.222 
32 0.827 2.057 0.222 2.702 7.227 
35 0.722 2.702 0.327 2.735 2.272 
32 0.233 2.722 0.038 2.720 3.732 
37 0.722 2.277 0.222 2.722 2.003 
37 0.702 2.227 2.772 2.722 22.228 
38 0.722 2.375 0.502 2.585 2.852 
22 0.822 2.328 2.372 2.727 2.528 
22 0.782 2.522 0.522 2.737 3.503 
20 0.278 2.727 2.723 2.708 0.752 
23 0.730 2.075 0.702 2.522 0.272 
22 0.802 2.075 0.228 2.222 2.038 
25 2.823 2.722 2.280 2.735 0.228 
22 0.222 2.755 0.275 2.702 3.025 
27 0.537 2.732 2.728 2.782 7.338 
27 0.352 2.772 2.857 2.800 3.325 
28 0.728 2.580 0.220 2.823 2.200 
52 0.728 2.227 0.327 2.725 2.327 
يعتمد صدؽ المقياس (: Criterion-related Validity)الصدق المرتبط بالمحك  . ب

عمى صدؽ مفرداتو التي يمكف قياسيا بحساب معامالت ارتباطيا بالمحؾ الذي يكوف 
( , ويقصد بالصدؽ المرتبط بالمحؾ قدرة 238: ص 2878داخميًا أو خارجيًا )السيد , 

المقياس عمى التنبؤ بسموؾ الفرد في مواقؼ محددة أو تشخيص ىذا السموؾ )أبو حطب 
 ( . 227: ص 2877وآخروف , 

وفي البحث الحالي قاـ الباحث بحساب ارتباط درجات كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس  
وىو محؾ داخمي , وىذا اإلجراء تحقؽ مف خالؿ حساب االتساؽ الداخمي إلجابات عينة التمييز 

 ( طالبًا وطالبة , وبذلؾ تعد مؤشرًا لصدؽ األداة .532البالغة )
مؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة االرتباطية بيف درجات أفراد إذ استخدـ الباحث معا 

( طالبًا وطالبة عمى كؿ فقرة ودرجاتيـ الكمية التي حصموا عمييا مف 532العينة البالغ عددىا )
( . SPSSإجاباتيـ عف المقياس , وبواسطة برنامج الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

تساؽ الداخمي , والتي تمتاز بمميزات عدة , فيي تقدـ لنا مقياسًا وتعرؼ ىذه الطريقة بمعامؿ اال
متجانسًا في فقراتو لتقيس كؿ فقرة البعد السموكي نفسو الذي يقيسو المقياس ككؿ , وقدرتيا عمى 
إبراز الترابط بيف الفقرات , إذ يستخدـ معامؿ االتساؽ الداخمي لتحديد مدى تجانس الفقرات في 

 ( .32: ص 2872لسموكية )الزوبعي وآخروف , قياسيا لمظاىرة ا
وتبيف مف نتائج تحميؿ البيانات أف معامالت االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس  

( ودرجة حرية 2.25( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى )2.532ػ2.235تراوحت بيف )
كمية لممقياس لـ تكف ذات داللة ( باستثناء فقرة واحدة ألف معامؿ ارتباطيا بالدرجة ال535)

 ( يوضح ذلؾ . 22( في األداة , والجدوؿ )07إحصائية وىي الفقرة التي تحمؿ تسمسؿ )
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وعند تطبيؽ معياري القوة التميزية ومعامؿ االتساؽ الداخمي في اختيار الفقرات الصالحة بشكميا 
 ( .   2 الجدوؿ)كما في ( فقرة صالحة , 52النيائي , تبيف لنا أف ىناؾ )

 وبذلؾ فقد تحقؽ الباحث مف مؤشرات صدؽ البناء والصدؽ المرتبط بالمحؾ ألداة البحث .
 (2الجدوؿ )                                        

 لممقياسيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية 
 الدرجة الكميةاالرتباط مع معامل  الفقرة تسمسل

 االرتباطلمعامل القيمة التائية 
 الدرجة الكميةاالرتباط مع معامل  الفقرة تسمسل

 االرتباطلمعامل القيمة التائية 
2 2.232 7.285 52 2.302 5.382 
0 2.252 7.285 53 2.305 5.258 
3 2.320 5.778 54 2.028 2.283 
2 2.238 7.772 55 2.532 22.237 
5 2.332 5.272 57 2.077 2.587 
 3.722 2.007 58 ػ ػ 2
7 2.327 2.082 59 2.205 7.253 
7 2.328 5.802 66 2.070 2.222 
8 2.230 7.225 61 2.072 2.287 
22 2.332 5.232 62 2.207 7.525 
22 2.335 5.250 63 2.322 5.227 
20 2.023 3.322 64 2.282 3.222 
23 2.022 3.327 65 2.222 7.022 
22 2.222 7.257 66 2.278 7.222 
25 2.225 7.023 67 2.372 2.550 
22 2.273 7.777 69 2.355 2.237 
27 2.203 7.203 76 2.032 3.700 
27 2.230 0.228 71 2.272 0.803 
28 2.325 5.722 72 2.220 7.270 
02 2.237 0.027 73 2.228 7.228 
02 2.025 2.373 74 2.227 7.270 
00 2.378 2.522 75 2.383 2.783 
03 2.235 7.277 76 2.208 0.222 
02 2.222 7.325 77 2.270 7.282 
05 2.032 3.778 86 2.352 2.253 
02 2.202 0.202 81 2.223 7.028 
07 2.372 2.337 82 2.330 5.573 
07 2.232 7.722 83 2.228 7.227 
 2.255 2.072 84 ػ ػ 08
32 2.237 0.005 85 2.330 5.588 
32 2.073 2.722 86 2.222 7.257 
30 2.325 5.272 88 2.080 2.752 
33 2.207 0.252 89 2.337 5.283 
 7.252 2.222 96 ػ ػ 32
35 2.088 2.877 91 2.028 2.230 
32 2.232 0.282 92 2.385 2.707 
37 2.327 2.023 94 2.228 7.203 
37 2.072 2.287 95 2.357 2.277 
38 2.222 7.227 96 2.305 5.225 
 2.777 2.387 97 ػ ػ 22
22 2.308 5.522 98 2.058 2.027 
20 2.322 2.287 99 2.235 0.228 
23 2.377 2.228 166 2.357 2.275 
22 2.077 2.578 161 2.352 5.835 
25 2.302 5.325 162 2.302 5.208 
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22 2.235 7.277 76 2.208 0.222 
27 2.222 7.325 77 2.270 7.282 
27 2.032 3.778 86 2.352 2.253 
28 2.202 0.202 81 2.223 7.028 
52 2.372 2.337 82 2.330 5.573 
  ثبات المقياس .0

اذ اف الثبات وفؽ ىذه الطريقة ىو  (Test-Re Test)تـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار 
مقدار االرتباط بيف الدرجات التي يحصؿ عمييا المستجيب عند تطبيؽ االختبار في المرة األولى 
عادة تطبيقو في المرة الثانية يسمى معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة بمعامؿ االستقرار  وا 

ب الثبات بتطبيؽ االختبار عمى وقد حس(Zellary,1980,:P52)كما يسمى بثبات االستجابة
طالبًا وطالبو( وتـ إعادة االختبار عمييـ بعد مرور أسبوعيف, وقد كانت قيمة معامؿ  32)

(. 2, 25( ومستوى داللة )2, 320( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )2, 77االرتباط )
 .(220, ص  2888)الظاىر وآخروف , 

 تصحيح المقياس:. 3
(, تـ دائما, نادرا, احيانا,كثيرا,ابدا)بدائؿ ىي خمسة(فقرة و 52ياس مف )يتكوف المق 

( إلى 2( إلى البديؿ األوؿ والدرجة )5االتفاؽ في عممية تصحيح المقياس عمى إعطاء الدرجة )
عمى (لمبديؿ الخامس 2( لمبديؿ الرابع والدرجة)0والدرجة)( لمبديؿ الثالث 3البديؿ الثاني والدرجة )

التوالي ولجميع الفقرات وذلؾ لكونيا عدت تعبيرًا عف حالة سمبية يستشعرىا الفرد, وتحسب 
( درجة, 052الدرجة عف كؿ فقرات المقياس لذلؾ فاف اعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي )

 ( درجة.252( درجة, ىذا وبمغ الوسط الفرضي لممقياس)52واقؿ درجة ىي )
 الوسائل اإلحصائية: .2
 ( وكما يأتي :(spssالباحث الوسائؿ اإلحصائية األتية مستعينا  بالبرنامج اإلحصائي    استخدـ
 االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج . .2
 .اعياء الحرباالختبار التائي لعينة واحدة الستخراج داللة الفروؽ بيف العينات في  .0
 معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج : .3

 .اعياء الحربالعالقة بيف درجة كؿ فقرة والدرجة  الكمية لمقياس  -أ
 اعياء الحرب.معامؿ الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقياس  -ب

 عرض النتائج ومناقشتها:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ  إلييا في البحث الحالي عمى وفؽ      

 أىدافو, ومناقشة ىذه النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة, وعمى النحو اآلتي: 
 لدى طمبة المرحمة اإلعدادية: اعياء الحربقياس درجة  .2
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ط الحسابي لدرجات طمبة العينة البالغ عددىـ وتحقيقيا ليذا اليدؼ, فقد تـ استخراج المتوس
, حيث بمغت اعياء الحرب( طالبًا وطالبة مف طمبة الفرع العممي والفرع األدبي في مقياس 022)

(.وعند اختبار معنوية الفرؽ بيف 77,32( درجة وبانحراؼ معياري )87قيمة ىذا المتوسط )
(درجة باستخداـ  5لممقياس البالغة قيمتو )المتوسط الحسابي لدرجات العينة والمتوسط المعياري 

( وعند 837,27االختبار التائي لعينة واحدة, فقد وجد بأف القيمة التائية المحسوبة تساوي )
( ودرجة حرية 2025( عند مستوى داللة )082,3مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة )

لقيمة التائية الجدولية, أي أف ىناؾ فرقًا ذا ( تبيف أف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف ا288)
( يوضح 5داللة معنوية بيف المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط المعياري لممقياس والجدوؿ )

 (5ذلؾ.                                            الجدوؿ )
 العينة في ا نتائج اختبار ))ت(( الختبار داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي لدرجات طمبة

 النفسي والمتوسط المعياري لممقياس االعياء

حجـ 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمعينة

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 
 المحسوبة المعنوية

الجدولية عند 
 (2.25مستوى)

 داؿ 3.082 27.837 288 72 32.77 87 022
 القيمة مف أعمى عينة البحث أفراد لدى المحسوبة لمضياع النفسي التائية القيمة اف
وىذه النتيجة  اعياء الحربالبحث يعانوف مف  عينة أفراد أف يعني و ىذا , لممقياس الجدولية

 (.0227,ناصرتتفؽ مع دراسة )
وتعزى ىذه النتيجة إلى شعور الطمبة بالقمؽ والخوؼ مف المخاطر في إنجاز الميمات      

الدراسية األكاديمية فضاًل عف مشاعر اإلحباط المتكرر وعدـ الشعور باآلمف النفسي والشعور 
اثر تعرض المجتمع العراقي الى سمسة مف الحروب بالحرماف والنقص في إشباع الحاجات 

 , األمر الذي جعميـ يستجيبوف بشكؿ مرتفع نحوىا.سنيف ت الى عدةامتد
لدى طمبة المرحمة  اعياء الحربالتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في  .0

 -اإلعدادية عمى وفؽ المتغيرات األتية :
 إناث(. -متغير الجنس )ذكور  . أ

النفسي حسب  اعياء الحربتحقيقًا ليذا القسـ مف اليدؼ الثاني, فقد تـ تحميؿ بيانات 
( درجة 87.55الجنس, فتبيف أف المتوسط الحسابي لدرجات العينة المختارة مف الذكور )

(. في حيف كاف المتوسط الحسابي لدرجات  العينة  المختارة مف 33.72وبانحراؼ معياري )
(. وعند اختبار معنوية الفروؽ بيف متوسطي 02.57( درجة وبانحراؼ معياري )88.25اإلناث )
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التائي لعينتيف مستقمتيف وجد بأف القيمة التائية  االختبارت الذكور و اإلناث باستخداـ درجا
( عند مستوى 2082( وعند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة )0082المحسوبة تساوي )

( تبيف أف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف لقيمة التائية 287( ودرجة حرية )2025داللة )
دولية, أي أف ىناؾ فروقًا ذات داللة معنوية بيف متوسطي درجات كؿ مف الذكور واإلناث في الج

 ( يوضح ذلؾ.2. والجدوؿ )اعياء الحرب
 (2الجدوؿ )

 النفسي االعياءنتائج اختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة حسب الجنس في 

 الجنس
حجـ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 يالمعيار 

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 
 المحسوبة المعنوية

الجدولية عند 
 2025مستوى 

 33072 87055 222 ذكور
 داؿ 2082 0082 287

 02057 88025 222 إناث
 الجدولية البالغة القيمة مف أكبر (0052) المحسوبة التائية القيمة ( اف2الجدوؿ) مف يتضح
 في معنوية داللة إحصائية ذات فروقا وجود إلى يشير مما (,287ة)يحر  درجة عند ( 1.96)

 االناث.لدى  اعياء الحرب درجة
 أدبي(.  –متغير االختصاص ) عممي  . ب
حسب االختصاص,  اعياء الحربتحقيقًا ليذا القسـ مف اليدؼ الثاني, فقد تـ تحميؿ بيانات      

( درجة 225.52فتبيف أف المتوسط الحسابي لدرجات  طمبة العينة المختارة مف الفرع  العممي )
(. في حيف كاف المتوسط الحسابي لدرجات  طمبة العينة المختارة مف 30.27وبانحراؼ معياري)

وؽ بيف (. وعند اختبار معنوية الفر 05.02( درجة وبانحراؼ معياري)82.52الفرع األدبي )
متوسطي درجات الطمبة مف االختصاص العممي واألدبي باستخداـ  االختبار التائي لعينتيف 

(مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية 75022مستقمتيف وجد بأف القيمة التائية المحسوبة تساوي )
 ( يوضح ذلؾ.7(. والجدوؿ )287( ودرجة حرية )2.25( عند مستوى داللة )2.82البالغة )

 (7جدوؿ )ال
 النفسي االعياءنتائج اختبار داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة حسب الفرع الدراسي في 

 االختصاص
حجـ 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 
 المحسوبة المعنوية

الجدولية عند 
 (2025مستوى )

 داؿ 2.82 75022 287 30.273 225052 25 عممي
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 05.027 82052 235 أدبي
 

تبيف  بأف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية الجدولية, أي أف ىناؾ فروقًا 
 اعياء الحربذات داللة معنوية بيف متوسطي درجات الطمبة مف كال الفرعيف العممي واألدبي في 

 .اعياء الحربوذلؾ لصالح الفرع العممي أي أف طالب الفرع العممي ىـ األكثر استشعارًا 
 تفسير النتائج 

اعياء البحث يعانوف مف  عينة أفراد أف تبيف البحث عنيا أسفر التي النتائج ضوء في   
مقترنا بالشعور بعدـ االرتياح والتوتر والخوؼ ,لذا يكوف  اعياء الحربأف  الباحث ويعتقد الحرب

فاف لدى الفرد دائما طموحات ورغبات وأمنيات ميمة في حياتو ونتيجة لعدـ تحقيؽ تمؾ األمنيات 
 .باالعياء النفسيأو الرغبات فانو يتعرض إلى اإلحباطات المتكررة والذي يؤدي بو إلى الشعور 

لعمؿ المكمفوف بو دراسيا نتيجة الضغوط النفسية التي كما اف عدـ قدرة الطمبة عمى أداء ا
يتعرضوف الييا في حياتيـ الشخصية والعممية يشكؿ حالة مف الصراع النفسي في تحقيؽ ما 
يرغبوف وباي وسيمة وىذا ما يتفؽ مع منظور التحميؿ النفسي الذي يؤكد عمى الكبت في عدـ 

النفسي مكتسب مف البيئة وما يعيشو  االعياءذا إشباع الرغبات, أما المنظور السموكي يؤكد اف ى
الفرد مف واقع ينشأ تعمـ خاطئ ومف خالؿ اكتساب الطمبة تاريخ مدرسي متعمـ ومكتسب مف 
البيئة المدرسية, كما أف طريقة التفكير الخاطئة التي يتناوؿ بيا الطمبة ما يواجيونو مف ضغوط 

ؽ مع المنظور المعرفي الذي يرجئ أسباب نفسية تجعؿ منيـ أفراد متعبيف نفسيا وىذا يتف
 المشكالت النفسية واالضطرابات إلى طريقة التفكير الخاطئة في التعامؿ مع المثيرات الحياتية. 

كوف  الذكوروبشكؿ اكبر مف  اعياء الحربيعانوف مف  االناثلقد أوضحت النتائج اف 
واباء في ف مسؤوليات يتحمم فمني وأف الكثير يوالمجتمعاالسري اكثر احتكاكا بالواقع  االناث
وفي سف مبكر مف حياتيـ نتيجة الظروؼ الحياتية االستثنائية الصعبة التي  فوعوائمياسرىف 

 يعيشيا مجتمعنا في الوقت الحاضر. 
ف طمبة الفرع العممي يعانوف فضاًل عف أما االختالؼ في التخصص لمفرع العممي, فأ 

الصعوبات الحياتية صعوبات دراسية وتعميمية قد تتمثؿ في نقص الكفاءات العممية  التدريسية أو 
ىدافيـ وتشبع اىتماماتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ خاصة وأف المواد اعدـ تحقؽ رغباتيـ وطموحيـ و 

 الفيـ والتفكير. الدراسية في تمؾ األقساـ تحتاج إلى قدر كبير مف
  :التوصيات 
 -: الباحث باآلتي يوصي البحث نتائج ضوء في

 الشعور باالعياء النفسيضرورة عمؿ برامج إرشادية في المدارس اإلعدادية لخفض  .2
 الذي ينعكس عمى مستوى أدائو الدراسي والعممي.
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حؿ المشكالت زيادة عدد المرشديف النفسيف والتربوييف في المدارس الثانوية لممساعدة في  .0
 النفسية والتربوية كونيـ أشخاص مختصيف ومؤىميف عمميًا لمتعامؿ مع ذلؾ.

 :المقترحات 
 :باالتي الباحث يقترح , الدراسة هذه ضوء في
وعالقتو بمتغيرات أخرى لدى طالب المرحمة  اعياء الحربالقياـ بأبحاث ودراسات عف  .2

 المتوسطة أو معاىد المعمميف والمعممات.
 المصادر

االحتراؽ النفسي لدى عينة مف معممي التعميـ (, 0220ابو زيد , خضر مخيمر ,) .2
, مجمة كمية التربية , جامعة دمشؽ ,المجمد  الثانوي وعالقتو ببعض المتغيرات
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 المالحق
 (2ممحؽ)

 اعياء الحرب مقياس
 الطالب ... عزيزتي الطالبة  يعزيز 

 تحية طيبة ... 
عممية بحتة تستيدؼ التعرؼ عمى بعض االعراض التي  ألغراضبيف يديؾ فقرات موضوعة     

 خمفتيا الحرب والتي تعتبر حدث صدمي يعاني مف مواجيتو اغمبنا .
االجابة عمى فقرات االستبانة بعد قراءتيا بدقة وتأف . وما عميؾ سوى  الباحث يرجووعميو     

صي ازاء تمؾ الفقرات . ثـ اختيار الرقـ الذي يمثؿ البديؿ المناسب لؾ والذي يمثؿ موقفؾ الشخ
ضعو اماـ كؿ فقرة في حقؿ ) رقـ البديؿ المناسب ( وىذه االرقاـ موجودة في اعمى الصفحة 

 تحت البدائؿ الخمسة.
 واليؾ مثاؿ يوضح طريقة االجابة . 

 رقـ البديؿ المناسب  الفقرات ت
 0 اشعر بالخوؼ عندما اسمع اخبارا عف الحرب  2

 طمع عمييا احد .. عمما اف االجابة لف ي
 وال داعي لكتابة اسمؾ عمى الورقة .. 

 مع جزيؿ الشكر والتقدير لتعاونؾ 
 مالحظة : يرجى تدويف المعمومات االتية 

 انثى   ذكر   الجنس :  -2
 اني سان   عممي   التخصص :  -0
 

 بدائؿ  االجابة ىي :
 ابدا نادرا احيانا كثيرا دائما
5 4 3 2 1 

 

رقم البديل  الفقرات ت
 المناسب

  اشعر بالخوؼ عندما اسمع اخبارا عف الحرب 2
  تراودني الذكريات المؤلمة عف الحرب 0
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