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استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة البكالوريوس
في كليات التربية في اجلامعات األردنية الرسمية

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل درا�سة ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية لدى عينة
من طلبة البكالوريو�س يف كليات الرتبية يف الأردن تبعاً ملتغري اجلن�س واملعدل الرتاكمي
وامل�ستوى الدرا�سي ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )484طالباً وطالبة اختريوا بالطريقة
الع�شوائية الطبقية تبعاً ملتغري ال�سنة الدرا�سية للطالب ،واُ�ستخدمت ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغط النف�سي املطورة لأغرا�ض الدرا�سة التي ا�شتملت على ( )60فقرة موزعة
على �ستة �أبعاد وهي ا�سرتاتيجية :طلب امل�ساعدة ،والتجنب والهروب ،واال�سرتخاء ،وحل
امل�شكالت ،والعادات ال�سلوكية غري املالئمة ،واملواجهة .وقد �أظهرت النتائج وجود تنوع
يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي بدرجة متو�سطة وعالية ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات التوافق مع ال�ضغط النف�سي تبعا ملتغري اجلن�س
واملعدل الرتاكمي ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغوط النف�سية تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة ال�سنة الرابعة.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعميم نتائج الدرا�سة على م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،والإفادة
من نتائجها يف م�ساعدة الطلبة للتعامل مع ال�ضغط النف�سي ،وتوافر اخلدمات الإر�شادية
والتوجيهية للطلبة وتدريبهم للتعامل مع ال�ضغط النف�سي والتعامل مع متغريات احلياة
اجلامعية املختلفة.
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Abstract:
The aim of this study was to investigate stress coping strategies among
the educational colleges in Jordan in the light of student’s gender, student’s
academic average and study level. The study sample consisted of (484)
students who were selected by a stratified random manner according to
the variable of the academic year for students. The stress coping strategies
questionnaire was used to investigate the stress coping strategies which
consisted of (60) items distributed among (6) dimensions: request help from
others, avoiding and escaping, relaxation, problem solving and negative
habits. The results indicated that there were high and middle usage for the
stress coping strategies among the study sample in all the questionnaire
dimensions and there weren’t significant differences in stress coping
strategies due to student’s gender and academic average variables. There
were significant differences in stress coping strategies due to student’s study
level variables in favor of fourth year students. The study recommended that
there should be more concern given to the university student’s adjustment
through conducting, more research and the necessity to provide some
counseling and psychological services for university students especially for
the first year students at the university.
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مقدمة:
تعد الدافعية مبثابة املحرك الأ�سا�سي للحياة ،ومن عنا�رص الدافعية ال�ضغوط النف�سية
التي ينتعر�ض لها الإن�سان يف حياته؛ فمن خاللها تتك�شف الإمكانات والقدرات الإن�سانية
الكامنة التي تدفع الفرد �إىل العمل واملثابرة ،وتفر�ض عليه التحدي واملواجهة  .فال�ضغوط
ال ميكن النظر �إليها من الزاوية ال�سلبية فقط من حيث ت�أثريها على ال�صحة النف�سية للفرد
وتوافقه ،بل ينبغي �أن ننظر �إليها �أي�ضاً من الناحية الإيجابية من حيث قدرتها على ا�ستثارة
همم الأفراد ،ودفعهم نحو املزيد من العمل لتحقيق حالة من التوافق النف�سي واالجتماعي
التي يرت�ضيها الفرد لنف�سه وير�ضى عنها جمتمعه؛ فال�ضغوط �إذن مفهوم يقع على مت�صل
متثل الإيجابية �أحد طرفيه ،بينما متثل ال�سلبية طرفه الأخر (مهدي .)2004 ،فاحلد املعقول
من ال�ضغوط هو ذلك الطرف الإيجابي الذي يدفع الفرد �إىل بذل اجلهد ،بينما التطرف نحو
الزيادة �سواء يف ال�شدة �أو التكرار هو ذلك الطرف ال�سلبي الذي تنتج عنه العديد من امل�شكالت
(الطريري .)2005،وتعد م�س�ألة احلد الفا�صل بني ما هو �إيجابي و�سلبي م�س�ألة ن�سبية تختلف
باختالف كثري من املتغريات ال�شخ�صية واالجتماعية والثقافية ( �شيخاين .)2003،وتعد
احلياة اجلامعية من �أهم املراحل احلياتية التي مير بها الطالب ،يتعر�ض الأفراد فيها �إىل
مواقف �ضاغطة وم�ؤثرات �شديدة من م�صادر عديدة كالبيت والعمل واملجتمع ،حتى �أطلق
بع�ضهم على هذا الع�رص ع�رص القلق وال�ضغوط النف�سية .ويعود ذلك �إىل تعقيد �أ�ساليب احلياة،
واملواقف الأ�رسية ال�ضاغطة وبيئة العمل ،وطبيعة احلياة االجتماعية ( ع�سكر )2000 ،؛ فال
�شك �أننا  -ب�صفة عامة  -نعي�ش يف ع�رص يزخر بال�رصاعات والتناق�ضات وامل�شكالت وتزداد
فيه مطالب احلياة ،وتت�سارع فيه التغريات التكنولوجية والثقافية والقيمية ،مما ينتج عنه
مواقف �ضاغطة �شديدة وم�صادر للقلق والتوتر وعوامل اخلطر والتهديد ( عثمان.)2006،
وعليه فطلبة اجلامعات لي�سوا يف من�أى عن هذه الظروف واملواقف احلياتية وال�رصاعات
املختلفة ،فهم يتعر�ضون �إىل تغريات منائية نف�سية واجتماعية وف�سيولوجية ينتج عنها
مطالب وحاجات ت�ستدعي �إ�شباعاً ،وطموحات و�أهداف ت�ستدعي حتقيقا ً،ورغبة ملحة
لتحقيق اال�ستقاللية والتفرد والبحث عن الذات ككيان م�ستقل متميز(ح�سني.)2000 ،
ومن جهة �أخرى ف�إن احلياة اجلامعية بجوانبها الأكادميية واالجتماعية والنف�سية
وال�سلوكية متثل م�صادر لل�ضغوط يتعر�ض لها الطلبة يف هذه املرحلة .فقد �أ�شار كي�سكر
(� )Kisker, 2004أن كل مرحلة عمرية لها خ�صائ�ص مميزة ومواقف �ضاغطة ،و�إن طلبة
اجلامعات يعانون من مواقف و�أزمات عديدة تتمثل يف مواجهة االمتحانات والعالقات
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مع الزمالء والأ�ساتذة ،واملناف�سة من �أجل النجاح وامل�شكالت العاطفية ،والتعامل مع
مقت�ضيات البيئة اجلامعية و�أنظمتها وقوانينها ،وما تفر�ضه من قيود على حركتهم
وحريتهم .ومن عوامل ال�ضغط التي يتعر�ض لها الطلبة ال�رصاع مع الآباء ،وال�رصاع القيمي
بني ما هو �أ�صيل وما هو وافد ،والتخطيط للم�ستقبل ،وحماولة ت�أكيد الذات وحتقيقها .كما
�أو�ضح ح�سني (� )2000أن لل�ضغوط النف�سية عالقة وثيقة باال�ضطرابات ال�سيكوموماتية
مثل �ضغط الدم وال�سكر وت�صلب ال�رشايني ،وع�رس التنف�س والقولون الع�صبي وال�صداع ،كما
�أنها ت�ؤدي �إىل �ضعف الرتكيز والذاكرة وت�ضا�ؤل القدرة على حل امل�شكالت والإدراك اخلاطئ
للمواقف والأ�شخا�ص ،كما �أنها ت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات اجتماعية ،مثل :االن�سحاب االجتماعي
وال�شك والعجز عن التوافق االجتماعي (عو�ض .)2001 ،

مشكلة الدراسة:
يتعر�ض طلبة اجلامعات �إىل �ضغوط �أكادميية ونف�سية واجتماعية داخل اجلامعة
و�ضغوط حياتية جمتمعية خارجها ،ت�ؤثر �سلباً على �سلوكهم وبناء �شخ�صياتهم و�إجنازاتهم
العلمية .وي�ستخدم الطلبة ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع ال�ضغوط التي تواجههم .وقد
اختلفت هذه اال�سرتاتيجيات –وفقاً للدرا�سات املتعددة – تبعاً ملتغريات �شخ�صية تتعلق
بالفرد ،ومتغريات ثقافية ومتغريات بيئية ودميوغرافية ت�ؤثر يف �سلوك الفرد وتفاعله مع
الو�سط الذي يعي�ش فيه ،وبخا�صة عندما يحدث االنتقال من الريف �أو البادية �إىل املدينة
حيث تتواجد اجلامعات؛ فتتغري �أمناط ال�سلوك للفرد تبعاً لتغري طبيعة البيئة وفعاليات
احلياة فيها؛ مما يجعل الطالب يرزخ حتت �ضغوط نف�سية مل يكن يوماً يت�صور �أنه �سيخ�ضع
لها .وهذا ما ا�ستدعى �إجراء هذه الدرا�سة للك�شف عن �أهم �إ�سرتاتيجيات التعامل �شيوعاً لدى
طلبة اجلامعات الأردنية يف بيئة لها ثقافتها وخ�صو�صيتها املتفردة .كما تكمن �أهمية
هذه الدرا�سة من خالل حماولتها اجلادة يف البحث عن ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط
النف�سية التي يتعر�ض لها الطلبة  ،وما �ست�سفر عنه نتائج هذه الدرا�سة من خالل توظيف
البيانات واملعلومات التي �ستو�ضع يف خدمة متخذي القرارات يف اجلامعات املعنية
بالدرا�سة .

أسئلة الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل الك�شف عن ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة
كليات الرتبية يف الأردن ،وبخا�صة �أن تفاعل الأفراد من الطلبة يف اجلامعة مع احلياة
اجلامعية وتطوراتها التي تختلف عن طبيعة احلياة االجتماعية من حيث العادات والتقاليد
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يف احل�رض والريف والبادية غالباً ما ي�ؤدي �إىل �ضغوط حتول دون الت�رصف ال�صحيح
للمواقف التي يتعر�ض لها طالب اجلامعة  ،وقد �أجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية الأكرث �شيوعاً لدى طلبة كلية الرتبية
يف اجلامعات الأردنية الر�سمية؟.
● ●هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف م�ستوى �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية الر�سمية تعزى �إىل متغري اجلن�س؟.
● ●هل هناك فروق دالة �إح�صائياً يف �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى طلبة
كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية الر�سمية تعزى �إىل متغري املعدل الرتاكمي؟.
● ●هل هناك فروق دالة �إح�صائياً يف �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى طلبة
كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية الر�سمية تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي (�سنة �أوىل� ،سنة
ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة)؟.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن الأمور الآتية:
● ●التعرف �إىل �أكرث الإ�سرتاتيجيات تعامالً وا�ستخداماً مع ال�ضغوط النف�سية من قبل
طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية.
● ●التعرف �إىل �أثر متغريات اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي واملعدل الرتاكمي ،يف
�إ�سرتاتيجيات التعامل ،مبعنى هل تختلف �أنواع هذه الإ�سرتاتيجيات تبعاً للمتغريات
ال�سابقة؟.
● ●دور الإر�شاد اجلامعي ملواجهة ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها الطلبة يف
اجلامعات الأردنية .

حمددات الدراسة:
حتددت هذه الدرا�سة مبا ي�أتي :
1 .1حمددات ب�رشية :فقد ا�ستهدفت فئة طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية

الر�سمية.

2 .2حمددات مكانية  :حيث �أجريت الدرا�سة يف بع�ض اجلامعات الأردنية الر�سمية
ومن هذه اجلامعات (اجلامعة الأردنية  ،وجامعة الريموك ،واجلامعة الها�شمية ،وجامعة
م�ؤتة ،وجامعة البلقاء التطبيقية).
218

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )2نيسان 2013

3 .3حمددات زمنية  :حيث نفذت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2010 / 2009م.
4 .4اُ�ستخدمت �أداة القيا�س التي �أعدها الباحث لغاية هذه الدرا�سة.

التعريفات اإلجرائية :
◄◄اال�سرتاتيجية :هي الطريقة �أوالأ�سلوب الذي ينهجه ال�شخ�ص يف التعامل مع الواقع
الذي يعي�ش �ضمن فهمه وت�صوراته اخلا�صة.
◄◄ال�ضغوط النف�سية :هي امل�ؤثرات التي ت�ؤثر على نف�سية الطالب يف �أثناء تعامله
مع املواقف اخلا�صة به ،ويق�صد بها �إجرائيا الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
ا�ستبانةا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية.

منهج الدراسة:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي خالل �إجراءاتها ،وذلك ملالءمة املنهج
الو�صفي لظروفها و�أهدافها و�إجراءاتها.

األدب النظري والدراسات السابقة:
تعريف الضغوط وأنواعها :
هناك العديد من التعريفات التي قدمت ملفهوم ال�ضغوط  ،فقد عرفها �إبراهيم ()2005
ب�أنها� :أي تغيري داخلي �أو خارجي ي�ؤدي �إىل ا�ستجابة انفعالية حادة وم�ستمرة � .أما
الزارو�س ( )Lazarus, 2003فيعرفها ب�أنها حالة من التوتر االنفعايل تن�ش�أ من املواقف
التي يحدث فيها ا�ضطرابات يف الوظائف الف�سيولوجية والبيولوجية وعدم كفاية الوظائف
املعرفية الالزمة ملواجهتها .يف حني يرى كوهني (� )Cohen, 2005أن ال�ضغوط تعرب عن
خلل مدرك بني املطالب والإمكانات ي�صاحبها جمموعة من املظاهر ال�سالبة مثل الغ�ضب
والقلق والإحباط .

من خالل التعريفات ال�سابقة جند �أن هناك جمموعة من النقاط الأ�سا�سية التي
ت�شرتك فيها تلك التعريفات هي :
1 .1ال�ضغوط حتدث نتيجة لتغريات داخلية �أو خارجية .
2 .2ال�ضغوط عبارة عن خلل يدركه الفرد بني مطالب الواقع و�إمكاناته ال�شخ�صية .
3 .3ينتج عن ال�ضغوط جمموعة من التغريات النف�سية والف�سيولوجية وال�سلوكية .
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ولل�ضغوط �أنواع عدة جند منها :
 .أ�ضغوط احلياة اليومية  :وهي عبارة عن جمموعة من املواقف وامل�شكالت التي

يتعر�ض لها كل الأفراد تقريباً يف حياتهم اليومية �إال �أنها تختلف يف درجة ت�أثرياتها  .ومن
هذه ال�ضغوط جند  :ال�ضغوط الأ�رسية والعائلية  ،وال�ضغوط املادية  ،وال�ضغوط االجتماعية
 ،وال�ضغوط املادية  ،وال�ضغوط االجتماعية  ،وال�ضغوط املهنية  ،وال�ضغوط الدرا�سية ،
وال�ضغوط العاطفية (�شعبان.)1995،
.ب�ضغوط غري عادية  :وهي التي حتدث ب�شكل مفاجئ مثل الكوارث الطبيعية ،
التعر�ض حلادث م�ؤمل ( االغت�صاب  ،وفاة كل �أع�ضاء الأ�رسة يف حادث عدا هذا الفرد) .
.ت�ضغوط ق�صرية املدى  :وهي تعني تعر�ض الفرد مل�شكلة ما لفرتة معينة ثم يتم
التغلب عليها مثل( :الف�صل من العمل والذي ي�شكل �ضغطاً يتم التغلب عليه باحل�صول على
عمل �أخر� ,أو وفاة �شخ�ص عزيز� ،أو خ�سارة مادية كبرية ) (ح�سني وح�سني.)2006 ،
.ث�ضغوط طويلة املدى :وهي ال�ضغوط التي يتعر�ض لها الفرد ،وي�ستمر ت�أثريها
لفرتة طويلة مثل الإ�صابة مبر�ض مزمن �أو خ�سارة �شيء ال ميكن تعوي�ضه �أو ي�صعب تفادي
�أثره ( حممد. )2005 ،
وينبغي الت�أكيد على ن�سبية تلك ال�ضغوط من حيث ت�أثريها على كل فرد ،وكذلك
اختالفها باختالف الثقافات والفرتات الزمنية ،وكذلك درجة توقعها ،فالإن�سان ال يقف
مكتوف اليدين �إزاء �أي �ضغط يوتره �أو يهدد حياته ،فاحلفاظ على النف�س الب�رشية وتوازنها
غريزة فطرية يتمتع بها الإن�سان(ح�سني وح�سني .)2006 ،وعليه ف�إن الطالب اجلامعي
يواجه هذه ال�ضغوط حماوالً التعامل والتكيف معها وتخفيف �آثارها �أو حلها ،وي�ستخدم
يف ذلك �إ�سرتاتيجيات �أو �أ�ساليب معرفية وانفعالية و�سلوكية .وقد قامت بع�ض الدرا�سات
بتحديد �أ�ساليب �أو عمليات حتمل ال�ضغوط والتكيف معها  .فقد �أكد مارتن و�آخرون (�Mar

 )tin, et al., 1992على �أ�سلوبني من �أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط هما:
♦ ♦الإ�سرتاتيجيات االنفعالية يف املواجهة ()Emotional Coping Strategies
وتتمثل يف ردود انفعالية يف مواجهة املواقف ال�ضاغطة مثل الغ�ضب والتوتر واالنزعاج
والقلق والي�أ�س.
♦

♦الإ�سرتاتيجيات املعرفية يف املواجهة

()Cognitive Coping Strategies

وتتمثل يف �إعادة تف�سري وتقومي املوقف والتحليل املنطقي والن�شاط العقلي.
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وقد ق�سم كوهني (� )Cohen, 2005إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط �إىل:
 التفكري العقالين
املنطقي بحثاً عن م�صادر القلق و�أ�سبابه.
 التخيل ( )Imaginingحيث يتجه الفرد �إىل التفكري يف امل�ستقبل وتخيل ما قد
يحدث.
 الإنكار ( )Denialويتمثل يف �إنكار ال�ضغوط ،وك�أنها مل حتدث �أو يتجاهلها
(.)Ignoring
 حل امل�شكلة ( )Problem Solvingوهي ا�سرتاتيجية معرفية تتمثل يف ا�ستخدام
�أفكار جديدة ومبتكرة ملواجهة امل�شكلة وحلها.
 الفكاهة ( )Humorوتتمثل يف التعامل مع ال�ضغوط بب�ساطة وروح الفكاهة
واالنفعاالت الإيجابية �أثناء املواجهة.
 الرجوع �إىل الدين ( )Turning to religionوتتمثل يف رجوع الفرد �إىل الدين
والإكثار من العبادات كم�صدر للدعم الروحي واالنفعايل يف مواجهة املواقف ال�ضاغط.
لقد �أو�ضح باندورا (� )Bandura,1982أن تنظيم ال�شخ�صية الذي يت�ضمن متغريات
الفاعلية الذاتي ة  Self Efficiencyوالثقة بالنف�س  Self Confidenceوالتحكم باملدرك �Per
 ceived Controlعوامل مهمة يف حتديد �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغوط فمثل هذه ال�شخ�صية
�أكرث ا�ستخداماً ل�سلوك املواجهة  Coping Behaviorواالن�ضباط الذاتي Self Discipline
 .وهناك دالئل ت�شري �إىل �أن ا�ستخدام نوع معني من الإ�سرتاتيجيات ال يتحدد فقط ب�سمات
�شخ�صية الفرد �أو جن�سه ،و�إمنا بطبيعة امل�شكلة امل�سببة لل�ضغوط ،ففي ال�ضغوط ال�صحية
تبدو ا�سرتاتيجية البحث عن املعلومات وطلب الن�صيحة �أكرث ا�ستخداماً يف حني �أن التحليل
املنطقي والتقومي املعريف �أكرث ا�ستخداماً مع ال�ضغوط ال�شخ�صية ،و�أن �أ�سلوب حل امل�شكالت
�أكرث ا�ستخداماً مع ال�ضغوط املالية ( .)Kumar & Ramanourt 1990يت�ضح مما �سبق �أن
الطلبة يلج�أون �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع ال�ضغوط املختلفة ،و�أن
هناك اختالفاً وا�ضحاً يف �شيوع هذه الإ�سرتاتيجيات تبعاً ملتغريات متعددة ،وهذا ما دعا
الباحث �إىل �إجراء هذه الدرا�سة للك�شف عن �أكرث �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط �شيوعاً
لدى طلبة اجلامعات الأردنية وعالقتها مبتغريات اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل
الرتاكمي ،وبخا�صة �أن هناك ندرة يف الدرا�سات التي ت�صدت لهذه امل�شكلة يف بيئة لها
ثقافتها وهويتها وخ�صو�صيتها.
()Rational Thinking
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الدراسات السابقة:
� ّإن االهتمام مبو�ضوع ا�سرتاتيجيات التعامل النف�سي ( )Coping Skillsمع ال�ضغوطات
قد بد�أ يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وا�ستخدمت م�صطلحات ومفاهيم مرادفة
ال�سرتاتيجيات التوافق �أو التعامل مع ال�ضغط النف�سي مثل � :سلوكات التعامل (Coping
 )Behaviorsوجهود التوافق ( )Coping Effortsو�آليات التعامل ()Coping Mechanisms
ومهارات التوافق (( )Coping Skillsدروي�ش.)1993 ،لذلك قام رومانو ()Romano, 1984
بدرا�سة حول التعرف على الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املر�شدون للتعامل مع ال�ضغوط
النف�سية لدى طالب مراكز الإر�شاد يف اجلامعات ،حيث �أجريت الدرا�سة على عينة بلغت
 102طالب .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املر�شدون للتعامل
مع �ضغوطاتهم النف�سية و�ضغوط طالبهم هي:التدريب على اال�سرتخاء الع�ضلي العميق،
والتنف�س العميق ،والتدرب على ت�أكيد الذات .ويف درا�سة لباتري�سون ومكوب ني (�Patter
 )son & Mc Cubbin, 1987ك�شفت عن �أمناط تعامل املراهقني يف املرحلة الثانوية مع
الأحداث ال�ضاغطة التي تواجههم ،وهل هناك فروق تعزى �إىل اجلن�س يف هذه الأمناط؟ وقد
�أجريت الدرا�سة على (  ) 467من طلبة املرحلة الثانوية منهم( )185ذكراً و (� )241أنثى
ومتو�سط �أعمارهم ( )15.6من م�ستويات اجتماعية خمتلفة .وطبقت عليهم �أداة خا�صة
لقيا�س �أ�ساليب التعامل مع هذه ال�ضغوط .وكانت �أهم النتائج يف الدرا�سة � ّأن هناك فروقاً
دالة �إح�صائياً بني متو�سطات الإناث والذكور ل�صالح الإناث يف �أربعة �أمناط (ا�سرتاتيجيات)
وهي:البحث عن امل�ساعدة االجتماعية ،وحل امل�شكالت ،واالرتباط ب�صديق ،وبناء الكفاءة
الذاتية .يف حني �أن الذكور كانوا �أكرث ا�ستخداماً لأ�سلوب ال�سخرية  .وكذلك بينت الدرا�سة
�أن الأمناط الأكرث ا�ستخداماً و�شيوعاً لدى العينة هي اال�سرتخاء ،واال�ستماع للمو�سيقى ثم
القيام بجولة يف ال�سيارة ثم الكفاءة الذاتية مثل القيام ب�أفعال مبا�رشة حلل م�شكلة التقومي
الإيجابي للم�شكلة� ،أما الأمناط الأقل ا�ستخداماً فهي طلب امل�ساعدة املتخ�ص�صة �سواء من
املدر�س �أم املر�شد.
و�أجرى كل من كومار ورامامورتي ( )Kumar&Ramamourti, 1990درا�سة بهدف
التعرف اىل �إ�سرتاتيجيات التعامل التي ي�ستخدمها الأفراد للتعامل مع املواقف وال�ضغوط
املختلفة خالل التقدم يف العمر وت�ألفت العينة من ( )360را�شداً ،وقد جمعت املعلومات
�أثناء مقابلة العينة حيث طلب منهم حتديد اخلربات ال�ضاغطة التي مروا بها خالل العامني
املا�ضيني ،وكيفية تعاملهم معها ،وقد �أ�سفرت النتائج عن �أن طبيعة امل�شكلة امل�سببة
لل�ضغط هي امل�س�ؤولة عن حتديد نوع ا�سرتاتيجية التعامل ،حيث كانت ا�سرتاتيجية البحث
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عن املعلومات وطلب الن�صيحة �أكرث ا�ستخداماً مع ال�ضغوط ال�صحية ،بينما ا�سرتاتيجية
حل امل�شكلة �أكرث ا�ستخداماً مع ال�ضغوط املالية ،وا�سرتاتيجية التحليل املنطقي و�إعادة
التقومي املعريف مع ال�ضغوط االجتماعية وال�شخ�صية .كما �أظهرت � ّأن الإناث �أكرث ا�ستخداماً
لإ�سرتاتيجيات احل�صول على املعلومات وطلب الن�صيحة والتحليل املنطقي �أكرث من الذكور،
بينما ا�ستخدم الذكور ا�سرتاتيجية �إعادة التقومي املنطقي �أكرث من الإناث .و�أظهرت كذلك
ت�ساوي الذكور والإناث يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التقبل امل�ست�سلم يف التعامل مع ال�ضغوط
الأ�رسية.
وقام ال�شايب ( )1994بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها
املر�شدون يف املدار�س الأردنية للتعامل مع �ضغوطهم النف�سية ،وقد ت�ألفت الدرا�سة من
طبقت عليهم ا�ستبانة «ا�سرتاتيجيات
 150مر�شداً ومر�شدة يف مديريات تربية عمان حيث ِّ
التكيف لل�ضغوط النف�سية ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت
احتلت املرتبة الأوىل من حيث اال�ستخدام ،و� ّأن هناك فروقاً تعزى �إىل متغري اجلن�س يف
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات و�سائل الدفاع والتمارين الريا�ضية والرتفيه ل�صالح الذكور .كما
�أجرى �شعبان ( )1995درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن الفروق اجلن�سية والعمرية يف التعامل
والتوافق والت�صدي للأزمات تكونت العينة من ( )694فرداً منهم ( )384ذكراً و ()310
وطبقت عليها
�أنثى تراوحت �أعمارهم من () 38-14عاماً من م�ستويات تعليمية خمتلفةِّ ،
ا�ستبانة الأ�ساليب التوافقية مع الأزمات .وقد بينت الدرا�سة عدم وجود فروق جوهرية يف
�أ�ساليب التكيف الإقدامية والإحجامية بني الذكور والإناث ،و� ّأن هناك فروقاً يف ا�ستخدام
بع�ض �أ�ساليب التكيف تعزى �إىل العمر ،فاملجموعة الأكرب �أكرث ا�ستخداماً للتحليل املنطقي
والو�سطى (ال�شباب) �أكرث ا�ستخداماً لإعادة التقومي الإيجابي للمواقف ال�ضاغطة والبحث
عن امل�ساعدة واملعلومات ،و� ّأن املجموعة الأ�صغر من املراهقني �أقل ا�ستخداماً للبحث عن
امل�ساعدة يف حني مل تظهر فروق بني املجموعات يف باقي �أ�ساليب التعامل املعرفية
وال�سلوكية.
و�أجرت النيال وعبد اهلل ( )1997درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني بع�ض �أ�ساليب
مواجهة �ضغوط احلياة وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية ،كما هدفت �إىل معرفة مدى ت�أثر
�أ�ساليب املواجهة مبتغريات اجلن�س والعمر والتخ�ص�ص .وقد تكونت العينة من  244من
طبقت عليهم
الطالب اجلامعيني يف املجتمع القطري منهم (� )195أنثى و ( )49ذكراًِّ ،
ا�ستبانة �إ�سرتاتيجيات مواجهة �ضغوط احلياة ،وا�ستبانة اال�ضطرابات االنفعالية ،وقد �أ�سفرت
الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني بع�ض �أ�ساليب مواجهة �ضغوط احلياة وهي
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�أ�سلوب التوجه االنفعايل و�أ�سلوب التوجه التجنبي و�أ�سلوب التوجه نحو الأداء وبني القلق
واالكتئاب والو�سوا�س القهري.كما �أنه ال يوجد �أثر ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي
والعمر على �أغلب هذه الأ�ساليب .وكانت جمموعة مرتفعة ال�ضغوط �أكرث ميالً ال�ستخدام
�أ�سلوب التوجه االنفعايل؛ يف حني كانت جمموعة منخف�ضة ال�ضغوط �أكرث ميالً ال�ستخدام
�أ�سلوب التوجه نحو الأداء.
كما �أجرى العار�ضة درا�سة ( )1998هدفت �إىل التعرف على �إ�سرتاتيجيات تكيف
املعلمني مع ال�ضغوط النف�سية التي تواجههم يف املدار�س الثانوية يف حمافظة نابل�س
و�أثر اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة على هذه الإ�سرتاتيجيات .وقد �أجريت الدرا�سة على
عينة قومها  241معلماً ومعلمة و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�سرتاتيجية البعد الديني احتلت
املرتبة الأوىل ،و�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً تعزى ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واخلربة ومكان العمل.
ويف درا�سة ريتز ( )2002 ,Raetzعن ال�ضغوط وو�سائل التكيف معها وعالقتها
بجن�س الفرد �أجراها على عينة من طلبة ال�سنة الأوىل بجامعة جورجيا الأمريكية بلغ عددهم
( )209من الطالب والطالبات� ،أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق بني اجلن�سني بخ�صو�ص
�إدراكهم لل�ضغوط .و� ّأن هناك فروقاً جوهرية بني اجلن�سني يف ا�ستخدام و�سائل التكيف مع
ال�ضغوط .كما � ّأن هناك اختالفاً يف و�سائل التكيف بني اجلن�سني يعود �إىل الأدوار التقليدية
التي متيز الذكور عن الإناث يف مواجهة ال�ضغوط.
و�أجرت العلمي ( )2003درا�سة عن التوتر وال�ضغط النف�سي واالكتئاب ومهارات
التعامل مع ال�ضغوط على عينة من طلبة اجلامعات الفل�سطينية والأردنية بلغ عددهم
( )696طالباً وطالبة .وا�ستخدمت الدرا�سة مقايي�س عدة للتوتر واالكتئاب وال�ضغط النف�سي
ومهارات التعامل مع ال�ضغوط.وقد خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج من �أهمها :
تعر�ض الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية �إىل �ضغوط نف�سية �شديدة ،بينما يتعر�ض الطلبة
يف اجلامعات الأردنية �إىل �ضغوط نف�سية متو�سطة القوة .ومييل الطلبة يف اجلامعات
الفل�سطينية �إىل ا�ستخدام مهارات التكيف بكرثة وب�شدة �أكرث من طلبة اجلامعات الأردنية.
بالإ�ضافة �إىل � ّأن هناك فروقاً بني الطالب والطالبات باجلامعات الفل�سطينية يف مهارات
التعامل مع ال�ضغوط ل�صالح الطالب بينما مل تك�شف الدرا�سة عن وجود فروق بني طلبة
اجلامعات الأردنية الذكور والإناث يف ا�ستخدام مهارات التكيف .وتعد �أكرث و�سائل التكيف
�شيوعاً لدى الطلبة الفل�سطينيني هي الرجوع �إىل الدين واللجوء �إىل اهلل ،ثم املواجهة الن�شطة،
ثم الدعم االجتماعي ،وال�ضبط الذاتي.
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وقام العوي�ضة ( )2003بدرا�سة عن م�صادر ال�ضغوط و�أ�ساليب التدبر لدى طلبة
اجلامعات وعالقتها مبتغريات اجلن�س واجلن�سية وامل�ستوى الدرا�سي على عينة بلغت 184
طالباً وطالبة ،حيث طُ بقت عليهم ا�ستبانة ال�ضغوط النف�سية وا�ستبانة �أ�ساليب التدبر،
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل � ّأن �أكرث �أ�ساليب التعامل مع ال�ضغوط �شيوعاً هو “التدبر الن�شط،
والتخطيط ،واللجوء �إىل الدين ،و�إعادة الت�شكيل الإيجابي ،ولوم الذات ،والدعم االجتماعي”.
كما �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�ساليب التعامل تعزى �إىل متغري اجلن�س،
ومتويل الدرا�سة ،واجلن�سية ،الكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي.
وقام ماركو�س ( )Marcos, 2004بدرا�سة للتعرف �إىل طرق التعامل مع ال�ضغوط
النف�سية التي ي�ستخدمها الطلبة يف اجلامعات اليونانية يف �ضوء متغريات اجلن�س
والتخ�ص�ص الأكادميي وال�سنة الدرا�سية ،وا�شتملت الدرا�سة على ( )648طالبا وطالبة،
واُ�ستخدمت ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط املطورة من قبل الباحث ،وقد
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية بني الطلبة
تبعاً ملتغريات التخ�ص�ص الدرا�سي ،ول�صالح طلبة الكليات العلمية ،وتبعاً ملتغري ال�سنة
الدرا�سية ل�صالح طلبة ال�سنوات املتقدمة ،ولعدم وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع
ال�ضغوط تبعاً ملتغري اجلن�س.
كما قام دخان واحلجار ( )2006بدرا�سة هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى
ال�ضغوط النف�سية وم�صادرها لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية وعالقته مب�ستوى ال�صالبة
النف�سية لديهم �إ�ضافة �إىل ت�أثري بع�ض املتغريات على ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة اجلامعة
وال�صالبة النف�سية لديهم ،وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغت عينة
الدرا�سة ( )541طالبًا وطالبة ،وهي متثل حوايل( )%4من جمتمع الدرا�سة البالغ ()15441
طالبًا وطالبة من كليات اجلامعة الت�سعة ب�أق�سامها املختلفة وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانتني،
الأوىل لقيا�س ال�ضغوط النف�سية لدى الطلبة ،والثانية لقيا�س مدى ال�صالبة النف�سية لديهم.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائجعدة كان من �أهمها� :أن م�ستوى ال�ضغوط النف�سية لدى الطلبة
كان ( )%62.05و�أن معدل ال�صالبة النف�سية لديهم ( )%77.33كما بينت الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف م�ستوى ال�ضغوط النف�سية -عدا �ضغوط بيئة
اجلامعة -تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور؛ �أي �أن م�ستوى ال�ضغوط النف�سية لدى الطالب
�أعلى منه لدى الطالبات ،وبينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف م�ستوى
ال�ضغوط النف�سية-عدا الأ�رسية واملالية -تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح طلبة العلمي،
كما بينت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف م�ستوى ال�ضغوط
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النف�سية -عدا الدرا�سية و�ضغوط بيئة اجلامعة -تعزى ملتغري امل�ستوى اجلامعي ل�صالح
امل�ستوى الرابع ،كما بينت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف
م�ستوى ال�ضغوط النف�سية -عدا املالية والدرجة الكلية -تعزى ملتغري الدخل ال�شهري ،وبينت
الدرا�سة وجود عالقة ارتباطيه �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة يف م�ستوى ال�ضغوط
النف�سية وال�صالبة النف�سية .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة قيام م�س�ؤويل اجلامعة واملر�شدين
خا�صة بعمل برامج �إر�شادية لزيادة وعي طلبة اجلامعة مبفهوم ال�ضغوط النف�سية والعوامل
امل�ؤثرة فيها وحت�سني �رشوط الدرا�سة يف اجلامعة.

من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة نالحظ اتفاقها على ما ي�أتي :


�أهمية مو�ضوع ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية.

 وجود تنوع وا�ضح ال�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية التي ي�ستخدمها
الطلبة اجلامعيني مثل :درا�سة (رومان و  ،Romano, 1984ولباتري�سون ومكوبني (�Patter
 ،)son & Mc Cubbin, 1987و �شعبان ( ،)1995و العوي�ضة (.)2003
 الرتكيز على فئة الطلبة اجلامعيون و�أثر ال�ضغوط عليهم كما يف درا�سة النيال وعبد
اهلل (  ،) 1997ودرا�سة ريتز ( ،)Raetz, 2002ودرا�سة العلمي ( ،)2003ودرا�سة العوي�ضة
( ،)2003ودرا�سة ماركو�س (.)Marcos, 2004
ومتتاز الدرا�سة احلالية �أنها تتناول فئة مل تخ�ضع للدرا�سة يف جمتمع كالأردن
بالإ�ضافة �إىل �أن �آخر الدرا�سات يف هذا املجال كانت درا�سة دخان واحلجار(_ )2006
ح�سب علم الباحثينْ _ وقد تطورت متطلبات احلياة وتعقدت مما زاد �أثر ال�ضغوط النف�سية
على �سلوك الطلبة بطريقة ت�ستدعي درا�ستها و�إلقاء ال�ضوء عليها ملعاجلة ما ميكن عالجه
من املظاهر ال�سلبية التي تظهر لدى �أبنائنا و�إخواننا الطلبة يف اجلامعات الأردنية.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع الطلبة يف كليات الرتبية يف اجلامعات
الر�سمية الأردنية الآتية :اجلامعة الأردنية  ،وجامعة الريموك ،واجلامعة الها�شمية ،وجامعة
م�ؤتة ،وجامعة البلقاء التطبيقية .وح�سب ال�سجالت يف دائرة الت�سجيل خالل الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي 2010/2009م بلغ عدد الطلبة ( )9678طالباً وطالبة موزعني ح�سب
اجلن�س (  ) 3859طالباً و (  )5819طالبة.
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من (  ) %5من جمتمع الدرا�سة بواقع ( )484طالباً وطالبة ،
واختريت عينة الدرا�سة بطريقة الطبقية العر�ضية ،وي�شري اجلدول (� )1إىل توزيع الطلبة
باعتبار ن�سبة الطلبة يف كلية الرتبية يف اجلامعات التي �أجريت عليها الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة وعينتها على متغيرات الجنس والسنة الدراسية

املتغري
اجلن�س

ال�سنة الدرا�سية

املجتمع

العينة

ذكر

3859

242

�أنثى

5819

242

�سنة �أوىل

2475

121

�سنة ثانية

1163

121

�سنة ثالثة

3142

121

�سنة رابعة

2896

121

املجموع الكلي

املجموع للعينة
484

484

9678

أداة الدراسة :
طور الباحثان «ا�ستبانةعمليات حتمل ال�ضغوط» التي �أعدها �إبراهيم ( ،)1994وقد
َّ
اعتمدا يف تطويرها على ما ورد يف الدرا�سات واملقاالت التي تناولت ال�ضغوط وكيفية
التكيف معها ومواجهتها مثل :درا�سة النيال وعبد اهلل (  ،) 1997ويف درا�سة ريتز
( )Raetz, 2002ودرا�سة العلمي ( )2003ودرا�سة العوي�ضة ( ،)2003ودرا�سة ماركو�س
( ،)Marcos, 2004ودرا�سة دخان واحلجار( ، )2006ثم ق َّدما ا�ستبانة موزعة على ()60
فقرة موجهة لتقومي اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة للتعامل مع ال�ضغط النف�سي،

وقد توزعت فقرات اال�ستبانة على �ست ا�سرتاتيجيات رئي�سة:
1 .1ا�سرتاتيجية طلب امل�ساعدة من الآخرين :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،12 ،1 ( :
)58 ،37 ،34 ،25

2 .2ا�سرتاتيجية التجنب والهروب من املوقف :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،5 ،2 ( :
)59 ،49 ،39 ،29 ،18 ،9 ،8
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3 .3ا�سرتاتيجية اال�سرتخاء  :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،22 ،16 ،14 ،10 ،6 ،4 ( :
)52 ،47 ،42 ،30
 4 .4ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،19 ،15 ،11 ،7 ،3 ( :
)57 ،56 ،55 ،53 ،50 ،48 ،33 ،28
5 .5العادات ال�سلوكية غري املالئمة :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،20 ،13،17 ( :
)60 ،43 ،41 ،40 ،38 ،36 ،32 ،31 ،27 ،24 ،23 ،21
6 .6ا�سرتاتيجية املواجهة :وتقي�سها الفقرات ذوات الأرقام،46 ،45 ،44 ،35 ،26( :
.)54 ،51

ا ُعتمد املعيار الن�سبي لتقومي �أداء عينة الدرا�سة على املقيا�س امل�ستخدم لقيا�س
ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية والذي يق�سم كالآتي :


امل�ستوى املنخف�ض  :وترتاوح درجاته بني (.)2.33-1



امل�ستوى املتو�سط  :وترتاوح درجاته بني ()3.67 -2.34



امل�ستوى العايل :وترتاوح درجاته بني ()5 – 3.68

�أما فيما يتعلق بت�صحيح اال�ستبانة فقد اُعتمد على مقيا�س ليكرت والذي ترتاوح
اال�ستجابة عليه بني املوافق ب�شدة وغري موافق ب�شدة ،بحيث كانت عبارة موافق ب�شدة قد
�أعطيت ( )5درجات و موافق( )4درجات� ،أما حمايد( )3درجات وغري موافق( )2درجة،
و�أخرياً عبارة غري موافق ب�شدة ( )1درجة.يف الفقرات ذات االجتاه الإيجابي ويتم عك�س
القيم بالفقرات ذات االجتاه ال�سلبي ،وترتاوح الدرجة الكلية على اال�ستبانة ما بني (60
  )300درجة وتعك�س الدرجات املرتفعة وجود ا�سرتاتيجيات �إيجابية للتعامل مع ال�ضغطالنف�سي يف حني تعك�س الدرجات املنخف�ضة وجود ا�سرتاتيجيات �سلبية للتعامل مع ال�ضغط
النف�سي.

وط ِّورت اال�ستبانة اعتمادا ً على :
♦ ♦�إجراء درا�سة ا�ستطالعية على ( )80طالباً جامعياً ومن طلبة كلية الرتبية وتوجيه
ال�س�ؤال الآتي لهم “ كيف تت�رصف عند التعر�ض ملواقف ال�ضغط النف�سي لتتغلب عليها”
واُ�ستخدمت �إجابات الطلبة يف �إعداد ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي
ب�صورتها الأولية  ،وي�شري امللحق (� )1إىل ن�رشة الدرا�سة اال�ستطالعية املوزعة على الطلبة
باعتبار امل�ستوى اجلامعي.
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♦ ♦مراجعة �أدبيات البحث والدرا�سات ال�سابقة يف جماالت مهارات وا�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغط النف�سي لال�ستفادة ،مما ورد بها من �أدوات ومقايي�س لتقومي مهارات
التعامل مع ال�ضغوط النف�سية ال�ستخدامها يف ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات التعامل امل�ستخدمة
يف الدرا�سة احلالية مثل :درا�سة النيال وعبد اهلل (  ) 1997ويف درا�سة ريتز ()Raetz, 2002
و�أجرت العلمي ( )2003وقام العوي�ضة ( )2003وقام ماركو�س ( )Marcos,2004ودخان
واحلجار( .)2006حيث روجعت املقايي�س امل�ستخدمة واُ�ستخدمت العبارات املتفق عليها
ثم �أ�ضاف �إليها الباحثان بع�ض العبارات وعر�ضاها على املحكمني
�ضمن تلك الأدوات ّ
لتخرج ب�صورتها النهائية ،ح�سب امللحق ( )2فقد مت العمل على الت�أكد من مالءمة فقرات
اال�ستبانة املطورة لأغرا�ض الدرا�سة من خالل:
الصدق والثبات:
مت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة با�ستخدام �صدق املحتوى وذلك من خالل عر�ضها
ب�صورتها الأولية على ( )9حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراة بالإر�شاد الرتبوي وعلم
النف�س ممن يعملون يف اجلامعات الأردنية للت�أكُ د من مالءمة الفقرات يف اال�ستبانة لأغرا�ض
و�صححت اال�ستبانة وفق �إر�شاداتهم ومالحظاتهم
الدرا�سة و�سالمة اللغة وو�ضوحهاُ ،
ال�ستخدام اال�ستبانة يف الدرا�سة كما يف امللحق ( )2ب�صورتها النهائية .كذلك اُ�ستخرجت
معامالت االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة مبعادلة كرومباخ �ألفا والتي بلغت ()0.89
وهي قيمة مقبولة لإجراء الدرا�سة.
الجدول ()2
معامالت الثبات للمجاالت الفرعية لالستبانة

معامل الثبات

عدد الفقرات

املجال

م
1

ا�سرتاتيجية طلب امل�ساعدة من الآخرين

0.93

6

2

ا�سرتاتيجية التجنب والهروب من املوقف والتجاهل

0.86

9

3

ا�سرتاتيجية اال�سرتخاء

0.91

10

4

ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت

0.88

13

5

ا�سرتاتيجية العادات ال�سلوكية غري املالئمة

0.89

15

6

ا�سرتاتيجية املواجهة

0.87

7

0.89

60

جمموع املجاالت
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املعاجلات اإلحصائية للبيانات:
ا�ستخرج الباحثان املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية  ،ثم ا�ستخدما اختبار
( )Tللتعرف �إىل دالالت الفروق يف ا�سرتاتيجيات التوافق مع ال�ضغوطات النف�سية تبعاً
ملتغري اجلن�س وا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ONE-WAY ANOVAال�ستخراج
دالالت الفروق يف ا�سرتاتيجيات التوافق مع ال�ضغوط النف�سية تبعاً ملتغري ال�سنة الدرا�سية
واملعدل الرتاكمي.
عرض النتائج:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي التي
ي�ستخدمها طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية يف الأردن.

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول وهو ما �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط
النف�سية الأكرث �شيوعاً لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات الأردنية
الر�سمية؟ .وللإجابة عن ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لأداء عينة الدرا�سة على كل فقرات ا�ستبانةا�سرتاتيجية التعامل مع ال�ضغط النف�سي ،وي�شري
اجلدول (� )3إىل املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد الدرا�سة لكل فقرة
من فقرات الإ�سرتاتيجيات.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة لكل فقرة من فقرات اإلستبانة

م

الت�سل�سل
الرتتيبي

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

التقومي

ا�سرتاتيجية طلب امل�ساعدة من الآخرين
1

1

�أبحث عن �صديق لي�ساعدين

3.70

1.32

مرتفع

2

6

�أطلب امل�ساعدة من �صديقي املقرب

3.59

1.26

متو�سط

3

5

�أجل�أ �إىل �أحد الأفراد املوثوق بهم مل�ساعدتي( الأم  ،الأب  ،ال�صديق)...

3.49

1.16

متو�سط

4

4

�أطلب امل�ساعدة من الآخرين

3.48

1.26

متو�سط

5

3

�أنتظر ظهور �أحدهم لي�ساعدين

3.40

1.29

متو�سط

6

2

�أجل�أ ل�شخ�ص متخ�ص�ص لطلب امل�ساعدة

3.30

1.34

متو�سط

3.49

1.24

متو�سط

الأداء الكلي
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م

الت�سل�سل
الرتتيبي

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

التقومي

ا�سرتاتيجية التجنب والهروب من املوقف والتجاهل
7

1

�أنفرد بنف�سي

3.80

1.08

مرتفع

8

2

�أخرج و�أبتعد عن املوقف امل�شكل

3.75

1.09

مرتفع

9

3

�أبتعد عن املكان الذي حدث فيه املوقف

3.54

1.32

متو�سط

10

4

�أ�شغل نف�سي ب�أي عمل �آخر

3.51

1.27

متو�سط

11

5

�أبتعد و�أجل�س لوحدي

3.45

1.36

متو�سط

12

5مكرر

�أبتعد ب�أي و�سيلة عن مكان امل�شكلة

3.45

1.19

متو�سط

13

6

�أذهب للنوم

3.39

1.29

متو�سط

14

7

�أ�شغل نف�سي مب�شاهدة التلفاز

3.35

1.2

متو�سط

15

7مكرر

�أقنع نف�سي �أن املوقف ال ي�ستحق االهتمام

3.35

1.31

متو�سط

3.51

1.23

متو�سط

الأداء الكلي
ا�سرتاتيجية اال�سرتخاء
16

1

�أغري من هيئتي يف املوقف ك�أن �أجل�س

4.3

1.05

مرتفع

17

2

�أتخيل موقفاً حمبباً لذاتي

4.1

1.21

مرتفع

18

3

�أقوم مبمار�سة التمارين ال�سويدية الريا�ضية

3.96

1.11

مرتفع

19

4

�آخذ نف�ساً عميقاً

3.90

1.29

مرتفع

20

5

�أ�ستمع �إىل املو�سيقى

3.87

1.06

مرتفع

21

5مكرر

�أتوجه لأخذ ق�سط من الراحة

3.87

1.06

مرتفع

22

6

�أمت�شى قليالً

3.80

1.13

مرتفع

23

7

�أذهب لل�صالة

3.70

1.24

مرتفع

24

8

�أقوم مبمار�سة الريا�ضة

3.65

1.13

متو�سط

25

9

�أ�سرتخي يف مكان ما

3.63

1.26

متو�سط

3.87

1.15

مرتفع

الأداء الكلي
ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت
26

1

4.4

�أفكر ب�أ�سباب امل�شكلة و�أ�ضع خطة حللها
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1.13

مرتفع

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة البكالوريوس
في كليات التربية في اجلامعات األردنية الرسمية

م

الت�سل�سل
الرتتيبي

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

التقومي

27

2

�أحل امل�شكلة يف ذهني

4.3

1.01

مرتفع

28

3

�أ�ضع بدائل حلل امل�شكلة

4.1

1.21

مرتفع

29

4

�أ�ضع خطة للتعامل مع املوقف

3.99

1.24

مرتفع

30

5

�أتخيل موقفاً حمبباً لذاتي

3.96

1.11

مرتفع

31

6

�أ�شجع نف�سي كي ال �أتردد يف فعلي

3.87

1.15

مرتفع

32

7

�أفكر ب�صوت م�سموع

3.63

1.17

متو�سط

33

7مكرر

�أفكر �أنني �أ�ستطيع نتائجي م�ستقبالً

3.63

1.22

متو�سط

34

8

�أفكر بامل�شكلة حتى �أجد احلل املنا�سب

3.60

1.12

متو�سط

35

8مكرر

�أفكر �أنني اكت�سبت خربات جديدة

3.60

1.29

متو�سط

36

9

�أنظر �إىل �إيجابيات املوقف

3.55

1.12

متو�سط

37

9مكرر

�أفكر بامل�شكلة من وجهات نظر خمتلفة

3.55

1.16

متو�سط

38

10

�أقدم تف�سرياً ملا حدث

3.50

1.26

متو�سط

3.82

1.16

مرتفع

الأداء الكلي
ا�سرتاتيجية العادات ال�سلوكية غري املالئمة
39

1

�أدخن

4.15

1.09

مرتفع

40

2

�أتناول الطعام ب�رشاهة

3.93

1.12

مرتفع

41

3

�أ�شعر باخلوف

3.85

1.16

مرتفع

42

4

�أقوم ب�أي رد فعل دون وعي مني

3.73

1.12

مرتفع

43

5

�أ�ست�سلم للم�شكلة و�أبكي

3.70

1.13

مرتفع

44

6

�أ�شعر �أن م�شكلتي نهاية العامل

3.50

1.25

متو�سط

45

7

�أتلف �أ�شيائي اخلا�صة

2.59

1.11

متو�سط

46

8

�أ�شعر بالذنب و�ألوم نف�سي ومن حويل

2.49

1.18

متو�سط

47

8مكرر

�أتناول املهدئات

2.49

1.21

متو�سط

48

9

�أ�سب على كل من ت�سبب يل بامل�شكلة

2.35

1.24

متو�سط

49

10

�أحطم كل ما �أراه

2.25

1.15

منخف�ض
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م

الت�سل�سل
الرتتيبي

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

التقومي

50

11

�أهرب من التفكري بامل�شكلة

2.19

1.23

منخف�ض

51

12

�أقوم ب�إيذاء ذاتي

2.15

1.27

منخف�ض

52

13

�أ�صبح عدوانياً

2.10

1.26

منخف�ض

53

14

�أكذب على نف�سي لأتخل�ص من امل�شكلة

2.05

1.14

منخف�ض

2.90

 1.177متو�سط

الأداء الكلي
ا�سرتاتيجية املواجهة
54

1

�أف�صح عن م�شاعري دون �إيذاء الآخرين

4.20

1.02

مرتفع

55

2

�أ�شجع نف�سي كي ال �أخاف

3.95

1.15

مرتفع

56

3

�أفكر ببذل املزيد من اجلهد حلل املوقف

3.94

1.13

مرتفع

57

4

�أحاول �ضبط نف�سي وتهدئتها

3.93

1.16

مرتفع

58

4مكرر

�أبذل كل طاقتي يف املواجهة

3.93

1.19

مرتفع

59

5

�أذكر نف�سي بنجاحي يف مواقف �أ�صعب

3.90

1.12

مرتفع

60

6

�أحاول ا�ستغالل الآخرين حلل املوقف

3.87

1.17

مرتفع

3.96

1.13

مرتفع

الأداء الكلي

يت�ضح من اجلدول (ّ � )3أن درجات الأداء على ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي
كانت �ضمن املتو�سط واملرتفع ،حيث كان الرتتيب ال�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط كما
يف اجلدول ()4
الجدول ()4
ترتيب تعامل االستراتيجيات مع الضغوط النفسية

ت�سل�سل
الرقم
الرتتيبي اال�سرتاتيجيات

املجاالت

و�سط انحراف
ح�سابي معياري

التقومي

1

5

املواجهة

3.96

 1.13مرتفع

2

4

اال�سرتخاء

3.87

 1.15مرتفع

3

2

حل امل�شكالت

3.82

 1.16مرتفع

4

3

التجنب والهروب من املوقف

3.51

 1.23متو�سط
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ت�سل�سل
الرقم
الرتتيبي اال�سرتاتيجيات

املجاالت

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

و�سط انحراف
ح�سابي معياري

التقومي

5

1

طلب امل�ساعدة من الآخرين

3.49

 1.24متو�سط

6

6

العادات ال�سلوكية غري املالئمة

2.90

 1.17متو�سط

3.59

 1.18متو�سط

املعدل العام

حيث دلّت النتائج من اجلدول ( )3و( )4على وجود ا�ستخدام مرتفع ال�سرتاتيجية
املواجهة ،والتي كانت باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.96وبانحراف معياري
( ،)1.13واحتلت الفقرة الأوىل�( :أف�صح عن م�شاعري دون �إيذاء الآخرين) املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )4.20وبانحراف معياري ( )1.02واحتلت الفقرة ال�سابعة�( :أحاول
ا�ستغالل الآخرين حلل املوقف) املرتبة ال�ساد�سة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ()3.87
وبانحراف معياري (� ،)1.17أما ا�سرتاتيجية اال�سرتخاء فدلت النتائج على وجود ا�ستخدام
مرتفع لها ،وكانت هذه اال�سرتاتيجية باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.87وبانحراف
معياري ( )1.13واحتلت الفقرة العا�رشة (�أغري من هيئتي يف املوقف ك�أن �أجل�س)
املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.3وبانحراف معياري ( ،)1.05واحتلت الفقرة الأوىل
(�أ�سرتخي يف مكان ما) املرتبة التا�سعة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.63وبانحراف
معياري (،)1.26وكذلك الأمر يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت فقد دلت النتائج
على وجود ا�ستخدام مرتفع لهذه اال�سرتاتيجية ،وجاءت باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي
( )3.82وبانحراف معياري ( )1.16واحتلت الفقرة احلادية ع�رشة�( :أفكر ب�أ�سباب امل�شكلة
و�أ�ضع خطة حللها) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.4وبانحراف معياري ()1.13
واحتلت الفقرة الثانية�( :أفكر بامل�شكلة من وجهات نظر خمتلفة) والفقرة اخلام�سة�( :أنظر
�إىل �إيجابيات املوقف) املرتبة التا�سعة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.55وبانحراف
معياري ( ،)1.12 (،)1.16و�أ�شارت النتائج �إىل وجود ا�ستخدام متو�سط ال�سرتاتيجية التجنب
والهروب من املوقف وكانت باملرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.51وبانحراف معياري
( ،)1.23واحتلت الفقرة ال�سابعة (�أنفرد بنف�سي) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ()3.80
وبانحراف معياري ( )1.08واحتلت الفقرة اخلام�سة�( :أ�شغل نف�سي مب�شاهدة التلفاز) املرتبة
ال�سابعة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ( )3.35وبانحراف معياري ( ،)1.31( ،)1.2و�أ�شارت
النتائج كذلك �إىل وجود ا�ستخدام متو�سط ال�سرتاتيجية طلب امل�ساعدة من الآخرين وكانت
يف املرتبة اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي ( )3.49وبانحراف معياري ( )1.24واحتلت الفقرة
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الأوىل�( :أبحث عن �صديق لي�ساعدين) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.70وبانحراف
معياري ( ،)1.32واحتلت الفقرة الثانية�( :أجل�أ ل�شخ�ص متخ�ص�ص لطلب امل�ساعدة) املرتبة
ال�ساد�سة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ( )3.30وبانحراف معياري (� )1.34أما بالن�سبة
ال�ستخدام ا�سرتاتيجية العادات ال�سلوكية غري املالئمة فقد كان متو�سطاً ،وكانت هذه
اال�سرتاتيجية باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.90وبانحراف معياري (،)1.17
واحتلت الفقرة ال�ساد�سة (�أدخن) املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.15وبانحراف
معياري ( ،)1.09واحتلت الفقرة الثامنة�( :أكذب على نف�سي لأتخل�ص من امل�شكلة) املرتبة
الرابعة ع�رشة (الأخرية) مبتو�سط ح�سابي ( )2.05وبانحراف معياري (.)1.14
يالحظ من النتائج ال�سابقة �إىل �أن �أكرث اال�سرتاتيجيات ا�ستخداماً كانت تلك
اال�سرتاتيجيات املتعلقة با�سرتاتيجيات املواجهة من خالل املتو�سطات احل�سابية املرتفعة
التي �أظهرتها النتائج والتي تراوحت بني ()4.20 -3.87

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين وهو  :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف
م�ستوى �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى طلبة كلية الرتبية يف
اجلامعات الأردنية الر�سمية تعزى �إىل متغري اجلن�س؟.
وللإجابة عن ال�س�ؤال فقد ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للأداء على ا�ستبانة�إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري اجلن�س .وي�شري
اجلدول (� )5إىل املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على ا�ستبانةا�سرتاتيجية
التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري اجلن�س.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على استبانة استراتيجية التعامل
مع الضغط النفسي تبعاً لمتغير الجنس

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

اجلن�س
ذكر

242

180.68

32.60

�أنثى

242

178.08

34.46

وملعرفة ما �إذا كانت الفروق باملتو�سط احل�سابي ذات داللة �إح�صائية اُ�ستخدم اختبار
( ،)Tوي�شري اجلدول (� )6إىل نتائج اختبار ( )Tللفروق يف الأداء على ا�ستبانة�إ�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري اجلن�س.
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د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

الجدول ()6
نتائج اختبار ( )Tللفروق في األداء على استبانةاستراتيجية التعامل مع الضغط النفسي تبعاً لمتغير الجنس

البعد
طلب امل�ساعدة
التجنب
اال�سرتخاء
حل امل�شكالت
العادات
املواجهة
الكلي

اجلن�س

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة

طالب

21.12

4.70

طالبة

21.09

4.86

طالب

32.36

7.74

طالبة

31.73

7.94

طالب

34.45

28.42

طالبة

31.65

28.89

طالب

36.62

13.82

طالبة

36.86

13.63

طالب

30.89

10.94

طالبة

31.26

10.83

طالب

25.21

7.47

طالبة

25.47

6.80

طالب

180.68

32.60

طالبة

178.08

34.46

()T

م�ستوى الداللة

0.07

0.93

0.88

0.37

1.07

0.28

0.19-

0.84

0.36-

0.71

0.40-

0.68

0.85

0.39

ويت�ضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات
التوافق مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري اجلن�س حيث بلغت قيمة ( 0.85 )Tللأداء الكلي،
وهي قيمة غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة (.)0.05 < α

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث وهو  :هل هناك فروق دالة �إح�صائياً يف
�إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات
الأردنية الر�سمية تعزى �إىل متغري املعدل الرتاكمي؟ .وللإجابة عن ال�س�ؤال فقد

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على ا�ستبانة ا�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي ،وي�شري اجلدول (� )7إىل املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأداء على ا�ستبانةا�سرتاتيجية التعامل مع ال�ضغط النف�سي
تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي.
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على استبانة استراتيجية التعامل
مع الضغط النفسي تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املعدل الرتاكمي
املرتفع

165

179.10

20.01

املتو�سط

169

181.45

35.56

املنخف�ض

150

177.32

21.19

484

179.38

25.53

الكلي

وملعرفة داللة الفروق االح�صائية بني هذه املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدم اختبار
حتليل التباين الأحادي املبينة نتائجه يف اجلدول ( )8الآتي
الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في األداء على استبانة إستراتيجيات التعامل
مع الضغط النفسي تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

البعد
طلب امل�ساعدة

م�صدر التباين
بني املجموعات

42.78

2

21.39

داخل املجموعات

10981.19

481

22.83

11023.97

483

بني املجموعات

153.51

2

76.75

داخل املجموعات

29586.19

481

61.51

29739.70

483

بني املجموعات

1147.35

2

573.67

داخل املجموعات

395809.24

481

822.88

396956.60

483

بني املجموعات

202.85

2

101.42

داخل املجموعات

90669.37

481

188.50

90872.23

483

الكلي

التجنب

اال�سرتخاء

الكلي

الكلي
حل امل�شكالت

جمموع
املربعات

درجات متو�سط جمموع قيمة م�ستوى
( )Fالداللة
املربعات
احلرية

الكلي
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0.39 0.93

0.28 1.24

0.49 0.69

0.58 0.53
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البعد
العادات

م�صدر التباين
بني املجموعات

50.37

2

داخل املجموعات

57156.88

481

118.82

57207.25

483

بني املجموعات

164.77

2

82.38

داخل املجموعات

24463.97

481

50.86

24628.75

483

بني املجموعات

1416.04

2

708.02

داخل املجموعات

541889.39

481

1126.58

543305.44

483

الكلي

الكلي

درجات متو�سط جمموع قيمة م�ستوى
( )Fالداللة
املربعات
احلرية
25.18

الكلي
املواجهة

جمموع
املربعات

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

الكلي

0.80 0.21

0.19 1.62

0.53 0.62

ويت�ضح من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات
التوافق مع ال�ضغط النف�سي تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي حيث بلغت قيمة ( 0.62 )Fللأداء
الكلي ،وهي قيمة غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة (.)0.05 < α
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع وهو  :هل هناك فروق دالة �إح�صائياً يف

�إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى طلبة كلية الرتبية يف اجلامعات
الأردنية الر�سمية تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية،
�سنة ثالثة� ،سنة رابعة)؟ .وللإجابة عن ال�س�ؤال فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية للأداء على ا�ستبانة�إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبع ًا
ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ،وي�شري اجلدول (� )9إىل املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للأداء على ا�ستبانةا�سرتاتيجية التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على استبانة استراتيجية التعامل
مع الضغط النفسي تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

ال�سنة الدرا�سية
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

109
150
114
111

178.04
181.94
182.26
184.09

20.14
19.55
21.94
19.55
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وملعرفة ما �إذا كانت الفروق باملتو�سط احل�سابي ذات داللة �إح�صائية اُ�ستخدم اختبار
حتليل التباين الأحادي وي�شري اجلدول (� )10إىل نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق
يف الأداء على ا�ستبانة�إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي
الجدول ()10
نتائج اختبار(ف) للفروق في األداء على استبانة إستراتيجيات التعامل مع الضغط النفسي
تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

البعد
طلب امل�ساعدة

م�صدر التباين
بني املجموعات

595.34

3

189.44

داخل املجموعات

11618.33

480

24.20

12213.67

483

بني املجموعات

174.946

3

58.31

داخل املجموعات

29564.76

480

61.59

29739.70

483

بني املجموعات

5045.89

3

1681.96

داخل املجموعات

211121.66

480

439.83

216167.56

483

بني املجموعات

2709.26

3

903.08

داخل املجموعات

91974.03

480

191.61

94683.28

483

بني املجموعات

274.578

3

91.52

داخل املجموعات

56932.67

480

118.61

57207.25

483

بني املجموعات

91.85

3

30.61

داخل املجموعات

23576.05

480

49.11

23667.90

483

بني املجموعات

12537.47

3

4179.15

داخل املجموعات

530767.96

480

1105.76

543305.44

483

الكلي
التجنب

الكلي
اال�سرتخاء

الكلي
حل امل�شكالت

الكلي
العادات

الكلي
املواجهة

الكلي
الكلي

جمموع
املربعات

درجات متو�سط جمموع قيمة م�ستوى
( )Fالداللة
املربعات
احلرية

الكلي
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0.00 8.19

0.418 0.94

0.01 3.82

0.00 4.71

0.51 0.77

0.60 0.62

0.01 3.77

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي
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ويت�ضح من اجلدول( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات التوافق
مع ال�ضغط النف�سي( طلب امل�ساعدة ،واال�سرتخاء ،وحل امل�شكالت ،والأداء الكلي) تبعاً ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي حيث بلغت قيمة ( )Fللأداء الكلي  0.01للأداء الكلي وهي قيمة دالة عند
م�ستوى الداللة (.)0.05 < α
وللتعرف �إىل م�صادر الفروق اُ�ستخدم اختبار �شافيه بني املتو�سطات ،وي�شري جدول
(� )11إىل نتائج اختبار �شافيه
الجدول ()11
اختبار شافيه للتعرف على مصدر الفروق بالمتوسطات تبعاَ لمتغير المستوى الدراسي
الجدول

املجاالت

طلب امل�ساعدة

اال�سرتخاء

حل امل�شكالت

الكلي

االوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

ال�سنة الدرا�سية
االوىل

-------

1.06

-0.24

9.15

الثانية

11.11

-------

0.21

1.06

الثالثة

0.24

-1.21

-------

8.90

الرابعة

9.15

-11.11

-8.90

--------

الأوىل

-------

1.21

-0.11

8.88

الثانية

10.71

-------

0.23

1.21

الثالثة

0.11

-0.213

-------

7.55

الرابعة

8.88

-10.71

-7.55

--------

االوىل

-------

4.21

-0.12

15.12

الثانية

17.81

-------

0.89

4.21

الثالثة

15.12

-0.89

-------

19.25

الرابعة

7.86

-17.81

-19.25

--------

الأوىل

-------

2.16

-0.74

11.05

الثانية

13.21

-------

1.31

2.16

الثالثة

0.74

-1.31

-------

11.90

الرابعة

11.05

-13.21

-11.90

--------
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ويت�ضح من اجلدول (� )11إىل �أن م�صدر الفروق كان بني �أداء طلبة ال�سنة الرابعة من
جهة وطلبة ال�سنوات الأوىل و الثانية والثالثة من جهة �أخرى على ا�ستبانة�إ�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغط النف�سي ول�صالح ال�سنة الرابعة.

مناقشة النتائج:
♦ ♦�أوالً  -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما �أكرث �إ�سرتاتيجيات التعامل مع
ال�ضغوط النف�سية ا�ستخداماً لدى طلبة اجلامعات يف الأردن؟».
�أ�شارت النتائج يف ال�س�ؤال الأول �إىل تنوع اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها الطلبة
يف التعامل مع ال�ضغط النف�سي؛ فقد �أظهر الطلبة العديد من اال�سرتاتيجيات خالل التعامل
مع املواقف ال�ضاغطة ،وميكن تف�سري ذلك �أنها تتفق مع ال�سمات واخل�صائ�ص العمرية
التي ميرون بها من جهة ،ومن جهة �أخرى؛ � ّأن ما تفرزه احلياة اجلامعية من عالقات
اجتماعية مع الآخرين من الأ�صدقاء والزمالء �ضمن املحيط اجلامعي ،ت�ستدعي بناء مثل
تلك العالقات االجتماعية التي يحتاجها الطلبة عند ت�سجيل املواد ،والتعامل مع الأ�ساتذة
اجلامعيني �آخذين بعني االعتبار قلة اخلربة والو�سط اجلديد الذي يعي�شون فيه هذه املرحلة،
كما �أن جلوء الطلبة �إىل التجنب والهروب من املواقف هو حالة طبيعية لعدم معرفة الطلبة
بالعواقب التي تتبع �سلوكاً غري مر�ضي قد ي�ؤدي �إىل �إحلاق ال�رضر بهم ل�سوء ت�رصف قد
ي�صدر عنهم نا�شدين ال�سالمة من �أي �رضر قد يلحق بهم ،وهذا الأمر يدفعهم �إىل اال�سرتخاء
من �أجل التفكري يف مثل هذه املواقف ،وما يتطلبه من حيادية ومو�ضوعية للعمل على حل
امل�شكالت ،ولذلك كانت ا�سرتتيجية حل امل�شكالت واردة يف حياة الطلبة؛ لأنه يحتاج �أن
يثبت وجوده ك�شخ�ص متميز يف بيئة كل يرى نف�سه متميزاً على غريه ،وهذا الأمر يدفع
الطالب �إىل مواجهة الواقع �آخذين بعني االعتبار طبيعة االندفاع الذي يتميز به عن�رص
ال�شباب ،وهي ال�سمة العامة التي تتوافق مع مرحلتهم العمرية� ،أما ال�سلوكات غري املرغوب
بها فقد يلج�أ لها الطلبة عن غري دراية �أو عدم �إدراك منهم بعواقب الأمور التي ترتتب على
مثل تلك املواقف.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة كل من حنون ( )2001والعوي�ضة
( )2003وماركو�س ( )Marcos, 2004حيث �أ�شارت الدرا�سات �إىل تنوع ا�سرتاتيجيات
التعامل مع ال�ضغوط النف�سية التي ي�ستخدمها الطلبة يف اجلامعة.
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د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

♦ ♦ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى الطلبة تعزى �إىل
متغري اجلن�س؟».
�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات التوافق مع
ال�ضغط النف�سي تبعا ملتغري اجلن�س ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن احلياة اجلامعية تتطلب من الطالب
اجلامعي �سواء �أكان طالباً �أم طالبة �رضورة التعامل الفعال واملالئم مع املواقف ال�ضاغطة،
واالبتعاد ما �أمكن عن ال�سلوك العدواين وردود الفعل املت�رسعة يف البيئة اجلامعية يف �ضوء
وجود �إجماع لدى جميع الأفراد املتواجدين يف البيئة اجلامعية ب�رضورة االبتعاد عن العدوان
يف حل امل�شكالت ،ومع ذلك فقد الحظ الباحث وجود فروق يف �أداء الطلبة والطالبات على
بع�ض فقرات اال�ستبانة ،وخا�صة فقرات التدخني والعدوانية وال�شتم بالن�سبة للذكور وفقرات
االنعزال عن املحيط االجتماعي واالن�سحاب واخلوف والبكاء بالن�سبة للطالبات ،و�ضمن
هذا املجال تتفق نتائج الدرا�سة مع درا�سة كل من �شعبان ( )1995والعار�ضة ()1998
وريتز ( )Raetz, 2002وماركو�س ( )Marcos, 2004التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق يف
ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية تبعاً ملتغري اجلن�س.

♦ ♦ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث« :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى الطلبة تعزى �إىل
متغري املعدل الرتاكمي؟».
دلّت النتائج على عدم وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية
تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي ،وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء العينة �إىل الت�شابه يف الأداء
الأكادميي بني الطلبة على الرغم من االختالفات يف املعدالت الأكادميية خالل �سنوات
الدرا�سة اجلامعية ،فالتفوق الأكادميي قد ال يكون عامالً مهماً يف العديد من املواقف يف
ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية التي يعتمد عليها الطالب اجلامعي؛ فالتفوق
الأكادميي يرتبط باجلهد الذي يبذله الطالب خالل املحا�رضات �أو الدرا�سة اليومية  ،بينما
ال يرتبط بالدرجة نف�سها من القوة بقدرات الطالب التوافقية مع ال�ضغوط النف�سية ومتغريات
اجلامعة املختلفة.

♦ ♦رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع « :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �إ�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط لدى الطلبة تعزى �إىل
امل�ستوى الدرا�سي (�سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة)؟».
242

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )2نيسان 2013

دلّت النتائج على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع
ال�ضغوط النف�سية تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي حيث كانت م�صدر الفروق بني �أداء طلبة
ال�سنة الرابعة من جهة ،وطلبة ال�سنوات الأوىل والثانية والثالثة من جهة �أخرى على ا�ستبانة
ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغط النف�سي ،وميكن تف�سري هذه النتائج يف �ضوء ما تقدمه
احلياة واخلربة اجلامعية للطالب من العديد من التجارب واملمار�سات ،فاخلربة لدى الطالب
اجلامعي تزداد بازدياد �سنوات درا�سته داخل اجلامعة  ،و�ضمن هذا املجال تتفق نتائج
الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة كل من� :شعبان ( )1995ماركو�س ()Marcos, 2004
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية تبعاً ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�صي الباحث مبا ي�أتي :
�1 .1رضورة االهتمام مبو�ضوعات التكيف النف�سي للطالب اجلامعي من خالل �إجراء

املزيد من الأبحاث املوجهة نحو التعرف �إىل متغريات م�ؤثرة �أخرى كالعوملة وظهور
مظاهر الإرهاب وغريها.
2 .2تو�صي الدرا�سة احلالية الأبحاث امل�ستقبلية ب�رضورة �إجراء درا�سات موجهة نحو
التعرف �إىل �أثر التخ�ص�ص الأكادميي ( :العلمي والإن�ساين ) على ا�سرتاتيجيات التعامل مع
ال�ضغوط النف�سية.
�3 .3رضورة توفري اخلدمات الإر�شادية والنف�سية لطلبة ال�سنوات الأوىل والثانية
والثالثة مل�ساعدتهم على التكيف والتعامل مع متغريات احلياة اجلامعية املختلفة.
4 .4تعميم نتائج الدرا�سة على وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات للإفادة من نتائج
هذه الدرا�سة يف خدمة الطلبة .

243

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة البكالوريوس
في كليات التربية في اجلامعات األردنية الرسمية

د .عبد الرؤوف اليماني
د .نزار محمد الزعبي

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم ،عبد ال�ستار( .)2005ال�ضغوط النف�سية -نافذة نف�سية علي ال�صحة واملر�ض ,
من�شورات كلية الطب  ،جامعة امللك في�صل ،ال�سعودية.
2 .2ح�سني ،حممود ( .)2000ال�ضغوط النف�سية و�آثارها الف�سيولوجية والنف�سية والعقلية
وال�سلوكية ،جامعة البرتاء  ،عمان.
3 .3ح�سني ،طه عبد العظيم  ،وح�سني� ،سالمة عبد العظيم (  .) 2006ا�سرتاتيجيات �إدارة
ال�ضغوط الرتبوية والنف�سية  ,دار �صفاء للن�رش و التوزيع عمان،الأردن .
4 .4دخان ،نبيل كامل ،واحلجار ،ب�شري �إبراهيم ( .)2006ال�ضغوط النف�سية لدى طلبة
اجلامعة الإ�سالمية وعالقتها بال�صالبة النف�سية لديهم ،جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة
الدرا�سات الإن�سانية) ،املجلد الرابع ع�رش ،العدد الثاين �ص  ،398-369فل�سطني.
5 .5دروي�ش ،مها .)1993( .ا�سرتاتيجيات التوافق لل�ضغوط النف�سية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف عمان العا�صمة  ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،اجلامعة الأردنية  ،عمان
،الأردن.
6 .6ال�شايب ،معروف .)1994( .الإ�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املر�شدون يف املدار�س
الثانوية للتعامل مع ال�ضغوط النف�سية لديهم ،ر�سالة ماج�ستري اجلامعة الأردنية،
عمان.
�7 .7شعبان ،رجب  .)1995(.الفروق اجلن�سية والعمرية يف �أ�ساليب التكيف مع املواقف
ال�ضاغطة ،جملة علم النف�س ،القاهرة ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،ع .34
�8 .8شيخاين� ,سمري :)2003( .ال�ضغط النف�سي ,دار الفكر العربي ,بريوت.
9 .9العار�ضة ،معاذ� .)1998( .إ�سرتاتيجيات تكيف املعلمني مع ال�ضغوطات النف�سية التي
تواجههم يف املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة نابل�س ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة النجاح ،نابل�س ،فل�سطني.
1010عثمان ،فاروق ال�سيد  .)2006( .القلق و�إدارة ال�ضغوط النف�سية ،دار الكتاب اللبناين ،
بريوت  ،لبنان.
244

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )2نيسان 2013

1111ع�سكر ،علي � .)2000(.ضغوط احلياة و�أ�ساليب مواجهتها ،ط ،2دار الكتاب احلديث,
الكويت.
1212العلمي ،دالل  .)2003( .درا�سة مقارنة يف متغريات التوتر وال�ضغوط النف�سية واالكتئاب
ومهارات التعامل مع ال�ضغوط بني طلبة اجلامعات الفل�سطينية والأردنية ر�سالة
دكتوراه .جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،عمان
1313عو�ض ،رئيفة� .)2001( .ضغوط املراهقني ومهارات املواجهة «الت�شخي�ص والعالج»
مكتبة الإجنلو امل�رصية ،القاهرة.
1414العوي�ضة� ،سلطان  .)2003( .العالقة بني م�صادرة ال�ضغوط و�أ�ساليب التدبر لدى عينة
من الطلبة املغرتبني والطالب غري املغرتبني« ،درا�سة غري من�شورة».
1515الطريري ،عبد الرحمن  :)2005(.ال�ضغط النف�سي :مفهومه ,ت�شخي�صه طرق عالجه
ومقاومته� ،رشكة ال�صفحات الذهبية ,ال�سعودية.
1616مهدي ،عبا�س  .)2004 ( .الذكاء والتفوق والعقد النف�سية  ،دار املناهل  ،بريوت ،
لبنان.
1717حممد ،عبد العزيز عبد املجيد(� .)2005سيكولوجية مواجهة ال�ضغوط يف املجال
الريا�ضي ،مركز الكتاب للن�رش ،القاهرة ،م�رص.
1818النيال ،ماي�سة وه�شام عبد اهلل� )1997( .أ�ساليب مواجهة �ضغوط �إحداث احلياة وعالقتها
ببع�ض اال�ضطرابات االنفعالية لدى عينة من طالب جامعة قطر ،امل�ؤمتر الدويل الرابع
ملركز الإر�شاد والإر�شاد النف�سي ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.

ثانياً -املراجع األجنبية:
Banadura A. ,Reesel . (1982) Microaralysis of action and fear arousal
as a function of differential Levels of Perceived self- efficacy . journal of
personality and social psychology, 43(1) , 5
2. Cohen, R. (2005). Psychology & Adjustment, values, culture and changes.
Boston Allyn and Bacon. U.S.A
3. Kisker, G. (2004). The disorganized personality (3rd ed.) Mc Graw-Hill
Company, U.S,A.
1.

245

 عبد الرؤوف اليماني.د
 نزار محمد الزعبي.د
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة البكالوريوس
في كليات التربية في اجلامعات األردنية الرسمية

Kumar, R. of Ramamurti, P. (1990). Stress and coping strategies of the
rural aged. J. of personality and clinical studies, vol. 6, No. 2, pp 171175.
Lazarus, R. folkman, S. (1988) coping as Mediator of emotion. Journal of
personality and social psychology, vol. 54, No. 3, pp 466-475.
Lazarus, R. S.(2003) Psychological Stress and Emotion: A history of
changing outlooks .John Wily& Sons , New York.
Martin, p, and etal (1992). Personality, life events and coping. International
Journal of Aging and human development, 34 (I), 19-30.
Marcos, R(2004). Coping with Stressors among Greek university students
in light some variable. British Journal of Educational Psychology, 75,
661-671.
Patterson, J. Mc cubbin, H. (1987). Adolescent coping style and behaviors.
J. of adolescence vol. 10, pp: 163-186.
persons and Rao . ( 1985) counseling : Theory and process ( 2rded)
Boston : Allyn and Bacon
Raetz, W. & Teresa, K. (2000) stress coping in the first year student and
gender schema ph. D. university of Georgia, D.A.I. A63/02, 454.
Romano, J. (1984) stress management and wellness. The personal and
guidance Journal, Vol. 62, No.4, pp: 532-534.

246

