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القدرة التنبؤية إلدارة اإلجهاد النفسي املدرك في خفض قلق املستقبل
لدى طلبة جامعة اليرموك

د .مي أحمد مهيدات

امللخص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن م�ستوى �إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك وم�ستوى قلق امل�ستقبل ،والقدرة التنب�ؤية لإدارة
الإجهاد النف�سي يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة
الريموك .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س �إدارة الإجهاد
النف�سي ،ومقيا�س قلق امل�ستقبل ،الذين مت تطويرهما لغايات هذه
الدرا�سة ،واتبع املنهج الو�صفي االرتباطي .تتكون عينة الدرا�سة
من ( )1084طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة الريموك  ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة .تظهر نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى �إدارة
الإجهاد النف�سي املدرك وم�ستوى قلق امل�ستقبل جاءا �ضمن امل�ستوى
املتو�سط ،كما وت�شري النتائج �إىل وجود قدرة تنب�ؤية لإدارة الإجهاد
النف�سي املدرك يف خف�ض م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة
الريموك.
الكلمات املفتاحية :الإجهاد النف�سي املدرك ،قلق امل�ستقبل،
طلبة جامعة الريموك.

Abstract
This study aims to reveal the level of perceived
psychological stress management, the level of future
anxiety, and the predictive ability of psychological
stress management in reducing future anxiety among
Yarmouk University students. To achieve the objectives
of this study, the perceived stress management and the
future anxiety scales were used, which were developed
for the purposes of this study. The study followed the
correlational descriptive approach. The study sample
consists of 1084 students from Yarmouk University,
chosen by the simple random method. The results of the
study showed that the level of perceived psychological
stress management and the level of future anxiety were
within the average level. Moreover, the results also
indicated a predictive ability to manage perceived
psychological stress in reducing the level of future
anxiety among Yarmouk University students.
Keywords: Perceived psychological stress, future
anxiety, Yarmouk University students.

املقدمة
ُيع ّد الإجهاد من امل�شكالت اخلطرية التي يواجهها خمتلف
الأفراد من خمتلف الأعمار واخللفيات الثقافية ،ولطاملا كان
مو�ضوع درا�سته من �أكرث املوا�ضيع البحثية درا�سة يف جمال العلوم
ال�صحية والنف�سية .وذلك ب�سبب �أن الإجهاد ينتج عن عوامل عدة؛
�أهمها :عبء العمل والدرا�سة ،وعبء اال�ستقرار الوظيفي والعاطفي،
وامل�س�ؤوليات املالية ،و�أحداث احلياة املجهدة ،وال�ضغوط املالية
وامل�شكالت ال�صحية ،وقد يكون قدراً معين ًا من �ضغوط احلياة مفيداً،
19

لكن ال�ضغوط ال�شديدة �أو املطولة ميكن �أن تكون �ضارة ،مما يجعل
الأفراد ي�شعرون بالإرهاق النف�سي ،لذا ف�إن رد الفعل الأكرث �شيوع ًا
لل�ضغط والإجهاد هو القلق.
وهناك اهتمام نظري متزايد يف العلوم ال�سلوكية املوجهة
نحو فهم كيفية تفاعل الأفراد مع املواقف البيئية غري املنا�سبة،
وهنا تكمن احلاجة الرئي�سة للمزيد من احلقائق واالفرتا�ضات
التف�سريية ،التي ت�ساعد على تو�ضيح الآليات الأ�سا�سية للتكيف مع
الإجهاد (.)Janis, 2016
بي ما�سون (� )Masonأن الإجهاد عبارة عن جتربة
ولقد نّ
تن�ش�أ عن معاملة بني الفرد والبيئة ،و�أن الإفراد يف الت�سويف �أو عدم
التخطيط للم�ستقبل هي �سلوكات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الإجهاد ،وهو
يتعلق بالطريقة التي يتفاعل فيها الأفراد مع الظروف والتغريات
التي حتدث يف احلياة (.)Aldwin, 2007
وقد تناول العديد من الباحثني والعلماء مفهوم الإجهاد؛ حيث
عرفه �سيلي ( )Seley, 1994ب�أنه :كل رد فعل �أو ا�ستجابة غري حمددة
ّ
كما
مطلب.
أي
�
إزاء
�
اجل�سم
يعدها
عرفه فولبي ( )Volpe, 2000ب�أنه:
ّ
�أي �شيء يتحدى قدرة الفرد على التكيف �أو يحفز ج�سمه وعقليته.
عرفه عبد املعطي ( )2006ب�أنه :املثريات �أو التغيريات التي
بينما ّ
حتدث يف البيئتني الداخلية واخلارجية للفرد ،وتكون �شديدة ودائمة،
وتت�سبب يف عدم القدرة على التكيف ،مما ينتج عنها خلل يف ال�سلوك
الوظيفي ،والذي قد ي�سبب املر�ض ،وترتبط اال�ستجابات اجل�سمية
والنف�سية غري ال�صحية با�ستمرارية الإجهاد وال�ضغوط عن الأفراد.
وعرفه ال�شقاوي و�أحمد وناكفي و�أحمد (Al-Shagawi, Ahmad,
ّ
 )Naqvi & Ahmad, 2017ب�أنه� :أي ا�ستجابة غري حمددة للج�سم
جتاه �أي تغيري قد ت�ؤثر نتيجته على حياة الفرد.
وميكن ت�صنيف الطرق التي يتم بها تقييم مفهوم الإجهاد يف
البحث على نطاق وا�سع �إىل ثالث وجهات نظر :هي (Cohen and
:)Kessler, 1997
البيئة مع الرتكيز على عوامل الإجهاد �أو �أحداث احلياة.
النف�سية مع الرتكيز على تقييم الإجهاد الذاتي وردود الفعل
العاطفية.
البيولوجية مع الرتكيز على تقييم تن�شيط النظم الف�سيولوجية
امل�شاركة يف اال�ستجابة لل�ضغط.
وو�صف الزارو�س ( )Lazarus, 1993الإجهاد ب�أربعة �صفات
دقيقة؛ �أبرزها �أن من�ش�أه داخلي �أو خارجي ،وميكن تق�سيمه وو�صفه
ب�أنه له ت�أثري �سلبي على العقل والنظام الفيزيائي للج�سم  ،كما
وميكن التكيف معه من خالل عمليات التكيف ما بني العقل واجل�سم،
بالإ�ضافة �إىل �أنه منط معقد من الت�أثريات على العقل واجل�سم،
وغالبا ما ي�شار �إليه با�سم رد فعل الإجهاد.
ويرى �سالو (� )Salo, 1995أن التهيج هو رد فعل �آخر للإجهاد،
ويرتبط مب�شاعر الأرق ونفاذ ال�صرب ،والإحباط الناجت عن ق�صور
الأفراد يف �أداء �أعمالهم ،و ُي�شار �إىل رد فعل الإجهاد �أحيان ًا با�سم
القلق.
و�أ�شارت ماري (� )Marrie, 1998أن الإجهاد مكون �أ�سا�سي
يف كل ت�شخي�ص للأمرا�ض النف�سية ،وبينت �أن الإجهاد هو رد
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الفعل (اال�ستجابة) حلدث ما نتيجة �إدراك الفرد لهذا احلدث الذي هو
انعكا�س لثقافة الفرد ،لذا ف�إن ما يزعج فرداً ما هو حمفز لفرد �آخر،
وتعد ردود الفعل على الإجهاد ردوداً ف�سيولوجية ونف�سية ،حيث
ت�شمل رد الفعل اجل�سدي؛ كتوتر الع�ضالت ،والتعرق ،وت�سارع دقات
القلق ،والع�صبية والأرق ،و�ضيق التنف�س ،وما �إىل ذلك ،يف حني �أن
ردود الفعل العقلية والعاطفية فتتعلق ب�أفكار الفرد التي تظهر يف
القلق واالكتئاب والرهاب والو�سوا�س ،وهي �آثار وا�سعة االنت�شار يف
خمتلف املجتمعات.
وي�سبب الإجهاد يف الأغلب �أ�رضاراً على ال�صحة البدنية
والعقلية ،حيث يقلل من وظائف املناعة وي�ؤدي �إىل م�شكالت
ج�سدية ونف�سية؛ كاالكتئاب ،والتعب ،والأرق ،وال�صداع و�آالم املعدة،
وا�ضطرابات الأكل ،وارتفاع �ضغط الدم ،و�أمرا�ض القلق والأوعية
الدموية ،وبينت درا�سات حديثة �أن الإجهاد ي�سهم يف حدوث ()% 5
من جميع الأمرا�ض ،و�أن ثلثي زيارات الأطباء كانت ب�سبب الأمرا�ض
املرتبطة بالإجهاد والتوتر (& Wang, Chan, Ho, Chan, Mange
.)Chan, 2014
وميكن �أن ي�سبب الإجهاد م�شكالت يف ال�صحة العقلية ،ويزيد
الأمر �سوءاً �إذا كافح الفرد من �أجل التحكم يف م�شاعر التوتر ،فقد
تتطور لديه م�شكالت يف ال�صحة العقلية؛ كالقلق واالكتئاب،
و�إ�ضعاف الثقة بالنف�س ،كما ميكن �أن ي�ؤثر الإجهاد على التعليم
والذاكرة ،وبالتايل يت�أثر الإجناز الأكادميي للطالب( (�Niem & Vain
.)iomaki, 1999
وي�ؤثر الإجهاد على جوانب التكيف املتعددة مثل الرفاهية،
والأداء االجتماعي ،وال�صحة اجل�سدية ،فال�ضغوط املرتفعة ترتبط
بانخفا�ض احرتام الذات لدى طلبة اجلامعات والكليات ،كما وي�ؤدي
�إىل القلق ( ،)Lazaruse & Folkman, 1985واالكتئاب وتقليل
االنتباه والرتكيز و�ضعف مهارات اتخاذ القرارات (Stafford-
.)Brown & Pakenham, 2012
�إن التجربة للتوتر تنتج عندما ُينظر �إىل املوقف على �أنه �ضار،
�أو يتجاوز موارد الفرد ،ميكن النظر �إىل القلق على �أنه مرتبط ن�سبي ًا
بالتوتر ،حيث ميكن �أن يتفاقم من خالل وجود الإجهاد ولفرتات
طويلة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرارية ال�ضغوط املتعددة؛ فالقلق حالة
من اال�ستجابة غري املنا�سبة للتهديد املت�صور ،ويظهر ك�أعرا�ض
ف�سيولوجية؛ مثل ارتفاع �ضغط الدم ،والتعرق ،والدوران ،وزيادة
�رضبات القلب (.)American Heritage Dictionaries, 2007
وبني كاجن وفوك�س ( )Kang & Fox, 2001ب�أن الإجهاد ينتج
عن القلق من �أحداث احلياة غري املرغوبة ،كما ولها ت�أثري على
مفهوم الذات لدى الفرد ،وعلى طريقة حياته ،حيث تتطلب منه �أن
يتكيف مع الأو�ضاع اجلديدة ،فاحلدث يتم ت�صنيفه على �أنه �ضاغط
بناء على التق�سيم املعريف ،ويف هذه العملية – �أي
�أو غري �ضاغطً ،
التق�سيم املعريف -ي�ص ّنف الفرد من خاللها املواقف واملثريات
املوجودة يف البيئة على �أنها مرهقة بالن�سبة له ،و�أنها تتعدى قدرته
على التكيف ،وقد يطلق عليها م�سمى �ضاغط �أو �ضاغطة (رم�ضان،
.)2001
وهناك نوعان من فئات ال�ضغوطات التي مت البحث عنها
يف بيئة التعليم العايل؛ وهي ال�ضغوطات الأكادميية وامل�ؤ�س�سية،

والإجهاد ،الذي هو نتاج جمموعة من املطالب ذات ال�صفة التي
تتجاوز املوارد املتاحة (.)Vijayalaxmi & Kadapatti, 2012
وترى الباحثة �أن امل�ستويات العالية من الإجهاد ترتبط
بعالقة �سلبية مع ال�صحة النف�سية ،والب ّد من معاجلة امل�ستويات
العالية من ال�ضيق لدى طلبة اجلامعات حتى ال تت�أثر م�ستويات
الأداء والرفاهية والإجناز لديهم.
و�أكد روي (� )Roy, 2005أن الوعي بجميع �أفعال الإجهاد
والإملام باحلاالت املولدة للإجهاد هي خطوات مهمة جداً يف عملية
�إدارة الإجهاد ب�شكل �إيجابي .وو�ضع الزارو�س ()Lazarus, 1966
م�صطلح الإجهاد الإيجابي وهو الذي ي�ساعد الأفراد على الت�أقلم
وحت�سني �أدائهم وال�شعور بالإثارة للإجناز.
ومتكّن �إدارة الإجهاد الأفراد من التعامل مع ال�ضغوطات،
وبناء القدرة على حتمل ال�ضغوطات امل�ستقبلية ،والتعايف من
الأحداث املجهدة يف الوقت املنا�سب (Williams &Greenberg,
.)2014
وعند احلديث عن الإجهاد النف�سي ،ف�إن هناك مو�ضوعني
حموريني مييزان امل�ؤلفات البحثية حول هذا املتغري ،هما:
ت�أثري الإجهاد على ال�صحة العقلية والبدنية ،واملرونة يف
�إدارة الإجهاد ،لذا فقد مت االهتمام بكيفية التخفيف من الآثار
ال�ضارة للإجهاد واملعروفة با�سم الت�أقلم ( .)Folkman, 2010ويرى
فولكمان والزارو�س (� )Folkman & Lazarus, 1980أن املرونة
يف �إدارة الإجهاد هي عملية ديناميكية تت�شكل من خالل املطالب
الظرفية وموارد ال�شخ�ص لتنمية الت�أقلم ،وهذا النهج ميكن ا�ستخدامه
يف تنظيم امل�شاعر ال�سلبية ،والتقليل من القلق �أي�ضاً.
وو�ضع �سيلي ( )Seley, 1993ثالث مراحل لإدارة الإجهاد
والتكيف معه ،والتي يطلق عليها متالزمة التكيف العامة (GAS:
)The General Adaptation Syndrome؛ وتتمثل املرحلة الأوىل
مبرحلة الإنذار ( ،)The Alarm Stageوهي رد الفعل الأوىل الذي مير
به اجل�سم عندما يعاين من الإجهاد ،حيث يفرز اجل�سم الأدرينالني،
والنوراردينالني ،والكورتيزول ،وهي هرمونات ت�سمح بالقيام
بالأن�شطة البدنية؛ مثل زيادة القوة البدنية وازدياد معدالت تدفق
الدم ،ومعدل �رضبات القلب ،لل�سماح للفرد باالنفعال �أو الهرب من
ال�ضغط.
�أما املرحلة الثانية فهي مرحلة املقاومة(  (�The Resis
 ،)tance Stageوحتدث هذه املرحلة بعد اال�ستجابة الف�سيولوجية
لل�ضغوط ،وعاد ًة ما ت�شري �إىل م�صدر التوتر ،الأمر الذي يعيد التوازن
الف�سيولوجي مبرور الوقت ،حيث تبد�أ م�ستويات هرمون الإجهاد
يف اال�ستقرار والعودة �إىل م�ستويات ما قبل احلدث (.)Seley, 1947
وتتمثل املرحلة الثالثة مبرحلة الإنهاك (،)The Exhaustion Stage
ويف هذه املرحلة ي�ستمر ال�ضغط ويتوقف التكيف ،ويعاين اجل�سم من
ت�أثريات �ضارة لال�ستجابة لل�ضغط ،وت�ؤدي هذه املرحلة �إىل الإجهاد
الزائد� ،أو الإرهاق وهو �أمر يتعلق ب�صحة الفرد (.)Seley, 1976
ولقد ا�ستلهم العاملون يف امليادين النف�سية منوذجني للتعامل
مع الإجهاد؛ الأول هو منوذج الزارو�س وفولكمان ،والذي يحدد
ا�سرتاتيجيات املواجهة املوجهة للعاطفة (Lazarus & Folkman,
 .)1984والنموذج الثاين هو منوذج بيلنجز وموو�س ،والذي ي�صف
20
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ردود الفعل الن�شطة مقابل ال�سلبية لل�ضغط (.)Billings and Moos
وب�شكل عام ف�إن اال�سرتاتيجيات امللمو�سة للتكيف حتت كل فئة من
الفئات الأ�سا�سية الأربع هي على النحو الآيتي (�Buresova, Dem
:)lova & Bartosova, 2016
�أوالً ا�سرتاتيجية التكيف الن�شط (Active Strategy of
 :)Copingوهي مبثابة حماوالت �سلوكية ن�شطة يقوم بها الفرد
للتعامل مع امل�شكلة ب�صورة عقالنية ودافعية مت�ضمنة معرفة
الأ�سباب احلقيقة للم�شكلة ،واال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة واقرتاح
البدائل للتعامل مع م�صادر ال�ضغوط ،ومن �أبرز تقنياتها �صنع
القرار املعريف ،وحل امل�شكالت ،والبحث عن الفهم ،و�إعادة التقييم
الإيجابي.
ثانياً ا�سرتاتيجية البحث عن الدمعم (�Strategy of Search
 :)ing for Supportوهي تت�ضمن الدعم الذي يركز على حل
امل�شكالت ،والدعم املوجه للعاطفة.
ثالثاً ا�سرتاتيجية التحويل (:)Diversion Strategy
وهي تت�ضمن حتويل الأن�شطة التي ت�سهم يف الإفراج اجل�سدي عن
العواطف ،وهي ردود الفعل االنفعالية التي تنتاب الفرد ،وتعك�س
�أ�سلوبه يف التعامل مع م�صادر ال�ضغوط.
رابعاً ا�سرتاتيجية التجنب ( :)Strategy of Avoidingوهي
حماوالت الفرد لتجنب املواجهة املبا�رشة مع املواقف ،ويكتفي
الفرد باالن�سحاب والهروب من املوقف .وت�ؤدي كافة اال�سرتاتيجيات
املذكورة �سابق ًا دوراً يف تف�ضيالت املراهقني ال�سرتاتيجيات الت�أقلم
مع الإجهاد.
وبني الأ�سطل (� )2010أن هناك خم�س مهارات يجب على
الفرد امتالكها ملواجهة الإجهاد ،هي :مهارة �ضبط النف�س ،ومهارة
حتمل امل�س�ؤولية ،ومهارة حل امل�شكالت ،ومهارة اتخاذ القرار،
ومهارة التعامل مع الآخرين .وترى رينود ()Renaude, 1990
�أن املواجهة هي املرحلة الأ�سا�سية ال�سرتاتيجيات �إدارة الإجهاد،
وهي تت�ضمن التحليل املعريف �أوالً ،ثم ال�سلوك ،وميكن ت�صنيفها �إىل
نوعني �أ�سا�سيني :الأول هو املقاومة املركزة حول امل�شكلة ،حيث
تهدف �إىل الرتكيز على امل�شكلة ،والتعرف اليها و�إ�ضفاء احللول
املالئمة �أمامه ح�سب �أولويتها وفائدتها ،ف�إن �إمكانية تغيري الو�ضع
الراهن ي�ؤدي مبا�رش ًة �إىل تغيري احلالة االنفعالية بو�ضع جمهودات
فعالة مركز على املواجهة ،اما الثاين فهو ا�سرتاتيجيات
�سلوكية ّ
املقاومة املركز على االنفعال  ،ويت�ضمن هذا النوع جمموعة وا�سعة
من العمليات املعرفية وال�سلوكية املوجههة نحو التخفي�ض من
حالة التوتر االنفعايل من بينها التجنب ،وهي اال�سرتاتيجية الأكرث
ا�ستعماال فمن املمكن �أن تت�ضمن ن�شاطات ذات تغيري �سلوكي �أو
معريف ،وهي ن�شاطات تعوي�ضية كالن�شاطات الرتفيهية والريا�ضية
والت�سلية ،والتي من �ش�أنها تفريغ التوتر وال�شعور باالرتياح.
ويرتبط الإجهاد باملر�ض اجل�سدي ب�شكل عام ،حيث يعتقد �أن
ال�ضغوطات ت�ؤثر على الت�سبب يف املر�ض اجل�سدي من خالل الت�سبب
بحاالت عاطفية �سلبية؛ مثل القلق واالكتئاب ،والتي بدورها متار�س
ت�أثريات مبا�رشة على العمليات البيولوجية �أو الأمناط ال�سلوكي ًة
التي ت�ؤثر على خماطر املر�ض (.)Cohen, 1986
و�أكد هنكل ( )Hinkelعلى �أن الإجهاد عبارة عن التوترات
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والأحمال الثقيلة التي تلقى على كاهل الفرد ،وي�ؤكد على �أن ال�ضغوط
�أو اخلربات ال�ضاغطة ميكن معرفتها من خالل جمالني رئي�سني،
هما :الأول من خالل املحرك لال�ستجابة ،وهو �سبب ال�ضغط ،والثاين
من خالل امل�ستقبل �أو اال�ستجابة وت�أثريها على الفرد يف امل�ستقبل
(علي.)1997 ،
و ُي�ستخدم االجهاد النف�سي كحالة حتفيز من �ش�أنها �أن تثري
اال�ستجابة العاطفية للقلق ،وبالأخ�ص قلق امل�ستقبل ،الذي ي�ؤثر على
�إنتاجية الأفراد ،مما يقودهم �إىل ال�شعور بعدم الأمان ،واالكتئاب يف
نهاية املطاف ،وبالتايل ف�إن املعرفة حول الإجهاد النف�سي وقلق
امل�ستقبل ت�ساعد الأفراد على ال�شعور مبزيد من الأمان ،والإنتاج
فعال.
ب�شكل ّ
يعترب القلق واحداً من اال�ضطرابات النف�سية الأكرث �شيوع ًا يف
الآونة الأخرية ،وذلك ب�سبب تعقد �أدوار الفرد وم�س�ؤولياته الأ�سا�سية
واملتنوعة ،وهو ما ينعك�س يف زيادة خماوفه وقلقه (Hammad,
.)2016
و�أ�شارت املطريي (� )2014إىل �أن هناك عدة خ�صائ�ص
للقلق ،وهي �أنه حالة انفعالية يرتبط بها فزع� ،أو خ�شية� ،أو ذعر،
وهو انفعال غري �سار ،هذا االنفعال موجه نحو امل�ستقبل القريب ،كما
ويرافقه �آالم ًا ج�سدية ذاتية و�شعور ب�ضيق ال�صدر ،ويرافقه تغريات
ع�ضوية وج�سمية وا�ضحة.
مييل الأفراد يف تفكريهم �إىل القلق بامل�ستقبل باعتباره
�شك ًال حمدداً من القلق ،وميكن تعريف قلق امل�ستقبل ب�أنه :حالة من
عدم اليقني واخلوف والقلق ب�ش�أن التغيريات التي تهدد امل�ستقبل
ال�شخ�صي للفرد ( .)Kaya & Avci, 2016ويرى حماد (Hammad,
� )2016أن قلق امل�ستقبل هو حالة عاطفية ترتبط �سمتها بالتفكري
بامل�ستقبل ،ويظهر قلق امل�ستقبل بو�ضوح يف الع�رشينيات من
العمر ،حيث يكون هذا العمر هو بداية العمل ،وتكوين العائلة ،لذلك
يالحظ �أن طلبة اجلامعات يف ال�سنوات الأخرية �أكرث قلقاً ،ف�إن طلبة
اجلامعات يف بع�ض التخ�ص�صات �أكرث قلق ًا ب�ش�أن امل�ستقبل نتيجة
فقدان الثقة بامل�ستقبل وفق ًا لزمالئهم الذين مل يكن لديهم فر�ص
عمل وا�ضطروا للبقاء عاطلني عن العمل.
وقد يتوقع الفرد �أحداث ًا عن طريق تف�سريه لتكراراتها� ،إذ لي�س
هنالك حدث �أو خربة يف حياة الفرد تتكرر متام ًا كما حدثت من قبل،
حتى وان كان احلدث معاداً ،ولكن لهذه الأحداث مالمح مت�شابهة،
وعلى �أ�سا�س ذلك ميكن للفرد �أن يقدم تنب�ؤات �أي ي�ضع توقعات عن
�أ�سلوب تعامل الفرد مع احلدث م�ستقب ًال (جا�سم.)1996 ،
كما �أن طلبة اجلامعات هم �أكرث قلق ًا ب�ش�أن م�ستقبلهم ،حيث �إن
طلبة اجلامعات الكبار قلقون ب�ش�أن االمتحانات ،والتي متثل اخلطوة
الأخرية قبل التخرج ،والتي يتبعها بداية احلياة العملية ،وهذا
يت�سبب ب�شعور طلبة اجلامعات ب�شعور من الي�أ�س جتاه م�ستقبلهم،
وميكن �أن ت�سبب هذه الأنواع من امل�شكالت �أعرا�ض ًا نف�سية وج�سدية
(.)Kaya & Avci, 2016
وي�ؤثر قلق امل�ستقبل على �إنتاجية الأفراد ،وي�ؤدي �إىل �شعورهم
بعدم الأمان ،واالكتئاب نحو امل�ستقبل يف نهاية املطاف ،كما ويولد
لديهم �أعرا�ض نف�سية �سلبية ،وال ميكنهم من ال�شعور بالفاعلية يف
التعامل مع مواقف احلياة ال�صعبة يف امل�ستقبل (.)Zqleski, 1996
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ويعاين الأفراد القلقون نحو امل�ستقبل من انخفا�ض م�ستوى
الثقة بالنف�س ،واحرتام الذات والتوتر الع�ضلي ،والأرق والإرهاق،
والتهيج ،و�صعوبة النوم واال�ستمرار فيه ،و�صعوبة الرتكيز �أو تركيز
االنتباه ،مما يجعلهم ي�شعرون بالإحباط (Freeston & Meares,
.)2015
و�أ�شار كايا وافي�سي (� )Kaya & Avci, 2016إىل �أن الأفراد
الذين يعانون من قلق امل�ستقبل يتميزون بخ�صائ�ص معينة ،من
�أبرزها :االنتظار ال�سلبي ملعرفة ما �سوف يحدث يف احلياة ،جتنب
الغمو�ض واملخاطر ،التم�سك بطرق معروفة وتقليدية يف احلياة،
ا�ستخدام �آليات الدفاع املختلفة بد ًال من اتخاذ خطوات كبرية
ومدرو�سة مع املواقف ال�سلبية ,ا�ستخدام امل�صادر االجتماعية جلعل
امل�ستقبل �آمنا ،جتنب و�ضع اخلطط امل�ستقبلية� ،صعوبة يف الفكاهة
،و�أخرياً املعاناة من �أعرا�ض نف�سية �سلبية �أكرث.
وين�ش�أ قلق امل�ستقبل ب�سبب �أفكار خاطئة وغري عقالنية لدى
الفرد ،جتعله ي�ؤول الواقع واملواقف والأحداث ب�شكل خاطئ ،مما
يدفعه �إىل حالة من القلق واخلوف الذي يجعله يفقد ال�سيطرة على
م�شاعره و�أفكاره العقالنية ،ومن ثم عدم الأمن واال�ستقرار النف�سي
(امل�شيخي.)2009 ،
وبني الأمامي (� )2010أن �أ�سباب قلق امل�ستقبل تتمثل مبا
ي�أتي:
�أوالً� -أ�سباب �شخ�صية :تتمثل بعدم وجود القدرة الكافية
للفرد للتكيف مع امل�شكلة التي يعاين منها ،وعدم وجود املعلومات
الكافية لديه حول امل�شكلة ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرته على الف�صل
بني الواقع ،و�آماله ،وطموحاته.
ثانياً �-أ�سباب اجتماعية :وتتمثل بال�شعور بالعزلة ،وعدم
االنتماء للأ�رسة واملجتمع ،بالإ�ضافة �إىل التفكك الأ�رسي وما
يحويه من م�شكالت ،مثل ال�شعور بعدم الأمان ،والإح�سا�س بال�ضياع،
و�أي�ض ًا افتقار الفرد �إىل الأفراد الذين يقدمون له الدعم وامل�شورة.
وي�ؤكد زالي�سكي ( )Zaleski, 1996على �أن �أحد عنا�رص القوة
يف قلق امل�ستقبل مكوناته املعرفية ،والتي تعترب �أكرث من املكونات
العاطفية ،ويف هذا ال�سياق ف�إن لكل فرد �إدراك حول معتقداته
الإيجابية �أو ال�سلبية حول امل�ستقبل.
�إن خماوف ال�صحة العقلية وخا�صة القلق منت�رشة ب�شكل
متزايد بني طلبة اجلامعات ،ويحتل الإجهاد املركز الأول يف زيادة
القلق لدى الطلبة اجلامعيني (.)Jones, Park & Lefevor, 2018
وقد ا�ستخدمت عدة تقنيات لإدارة الإجهاد والقلق ،ومن �أبرز هذه
اال�سرتاتيجيات :حل امل�شكالت ،و�إعادة تقييم الإدراك ،ومهارات
الت�أقلم واال�سرتخاء ،والتي جرى التحقق من فاعليتها (American
.)Heritage Dictionaries, 2007
وتختلف طرق �إدراك وتقييم الأفراد للأحداث التي ميرون
بها من فرد �إىل �آخر ،كما وتختلف الأ�ساليب التي يتبعها الأفراد يف
مواجهتهم لل�ضغوط وللإجهاد ،ولكن من ال�رضوري الت�أكيد على �أن
الإدراك الإيجابي وال�سلبي لل�ضغوط من املحددات الهامة لل�صحة
النف�سية ،وذلك لأن ال�ضغوط قد تزيد من ثقة الأفراد ومهاراتهم
للتعامل مع الأحداث امل�ستقبلية فقد تزيد هذه ال�ضغوط من ثقة
فرد ما وتزيد مهاراته للتعامل مع الأحداث امل�ستقبلية ،وقد تكون

�ضاغطة وذات حتد بالن�سبة �إىل فرد �آخر ،بينما حتدث رمبا ب�صورة
روتينية بالن�سبة لفرد ثالث ،وهذا كله يتوقف على التقييم املعريف
للفرد حول املوقف ال�ضاغط وطريقته يف �إدارة الإجهاد (Lazarus
.)& Folkman ,1984
وقد تناول العديد من الباحثني والدار�سني مفهومي �إدارة
الإجهاد النف�سي وقلق امل�ستقبل بالدرا�سة والبحث ،وبعد االطالع
�أمكن التو�صل �إىل عدد من الدرا�سات فقد �أجرى كاودهري ومكهرجي
وميرتا ونا�سكار وكامكهار والهريي (Chowdhury, Mukherjee,
 (Mitra, Naskar, Karmakar & Lahiri 2017درا�سة يف الهند هدفت
لتقييم االجهاد املت�صور بني طلبة كلية الطب ومعرفة العوامل
االكادميية كمحددات للتوتر ،ومت ا�ستخدام مقيا�س الإجهاد املدرك
كما ا�ستخدم ا�ستبيان مكون من ( )10عنا�رص لتقييم امل�صادر
الأكادميية املتنبئة بالتوتر و�شدتها ،وتكونت عينة الدرا�سة من
جميع طلبة كلية الطب يف �آر جي كار ميديكال كوليج (R.G Kar
� ،)medical collegeأكدت نتائج الدرا�سة على �رضورة تعليم الطالب
تقنيات خمتلفة الدارة االجهاد.
و�أجرت �سعدي و�رشيبة ( )2017درا�سة يف �سوريا هدفت
للك�شف عن العالقة بني قلق امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية لدى عينة
من طلبة جامعة ت�رشين بالإ�ضافة �إىل معرفة فيما �إذا كان هناك
اختالف بني الطلبة يف قلق امل�ستقبل ومدى �شعورهم مب�صادر
ال�ضغوط النف�سية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )188طالب ًا
وطالبة� ،أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني قلق
امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية لدى طلبة جامعة ت�رشين ،ومل تظهر
الدرا�سة �أي فروق بني الذكور والإناث يف قلق امل�ستقبل ،بينما
�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني بني الذكور
والإناث يف ال�شعور بال�ضغوط النف�سية ل�صالح الطلبة الذكور.
و�أجرى �سوود وباكها�شي وديفي (Sood, Bakhshi & Devi,
 )2013درا�سة يف الهند هدفت تقييم الإجهاد املدرك ،واملرونة
النف�سية ،وال�صحة النف�سية لدى املراهقني الذين يعي�شون يف
املناطق احلدودية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )100مراهق ،تراوحت
�أعمارهم ما بني ( )18 - 13عاماً .جرى احل�صول على البيانات
من خالل تطبيق مقيا�س الإجهاد املدرك ،ومقيا�س املرونة ،وقائمة
ال�صحة النف�سية� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �سلبية بني
ال�ضغوط املدركة وال�صحة العقلية ،ووجود عالقة �إيجابية بني
ال�ضغوط املدركة والقلق ،ف�ض ًال عن املعاناة النف�سية ،وارتبطت
املرونة بال�صحة النف�سية �أي�ضاً ،مما يدل على �صحة نف�سية �أف�ضل
لدى املراهقني املرنني يف املناطق احلدودية ،وقد لوحظ ارتباط
�إيجابي للمرونة ،والعالقات العاطفية والنف�سية ،ووجد ارتباط �سلبي
بني املرونة وفقدان ال�سيطرة على امل�شاعر.
و�أجرت ال�شمري ( )2012درا�سة يف العراق هدفت للك�شف عن
قلق امل�ستقبل وعالقته بال�ضغوط النف�سية لتي يتعر�ض لها �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف جامعات العراق؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة من
( )400ع�ضو تدري�س يف اجلامعات العراقية وجاءت نتائج الدرا�سة
لت�ؤكد على �أن مدر�سي اجلامعات لي�س لديهم قلق امل�ستقبل و�أنهم
يتعر�ضون لل�ضغوط النف�سية ،وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني املدر�سني واملدر�سات ،و�أكدت على وجود عالقة بني قلق
امل�ستقبل وال�ضغوط النف�سية.
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القدرة التنبؤية إلدارة اإلجهاد النفسي املدرك في خفض قلق املستقبل
لدى طلبة جامعة اليرموك

د .مي أحمد مهيدات

و�أجرى بري�سيل وكيم ( )Pierceall & Keim, 2007درا�سة يف
الواليات املتحدة الأمريكية هدفت اىل حتديد درجة الإجهاد التي
يت�صدرها الطالب يف كليتني جمتمعتني .ا�ستخدم مقيا�س الإجهاد
املدرك جلمع البيانات .تكونت عينة الدرا�سة من ( )212طالب ًا
م�سجلني يف ف�صول علم النف�س� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ()% 75
من الطلبة يعانون من توتر معتدل ،و( )% 12يعانون من توتر
مرتفع ،و( )% 13يعانون من توتر منخف�ض ،وكانت الطالبات
�أكرث توتراً من الطالب ،و�شملت الأن�شطة الأكرث ا�ستخدام ًا للتعامل
مع الإجهاد التحدث �إىل العائلة والأ�صدقاء والأن�شطة الرتفيهية
وممار�سة الريا�ضة ،وكانت ا�سرتاتيجيات التكيف الأقل جاذبية هي
�رشب الكحول والتدخني ،وا�ستخدام املخدرات.
و�أجرى مقداد واملطوع ( )2004درا�سة يف البحرين هدفت
اىل درا�سة الإجهاد النف�سي و�إ�سرتاتيجية املواجهة وال�صحة النف�سية
لدى عينة من طالبات جامعة البحرين ،ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )58طالبة من خم�س كليات خمتلفة وقد �ضمت �أداة الدرا�سة ثالثة
�أبعاد رئي�سة هي :م�صادر الإجهاد ،ا�سرتاتيجيات املواجهة ،وال�صحة مشكلة الدراسة وأسئلتها
النف�سية للطالبات ،جاءت نتائج الدرا�سة لت�ؤكد على �أن امل�صدر
ُيع ّد طلبة اجلامعات من ال�رشائح املهمة يف املجتمع ،ويت�أثر
الرئي�س للإجهاد لدى الطالبات كان يتعلق بالنواحي الأكادميية ،الطلبة يف اجلامعات بالتغريات التي حتدث يف حميطهم ،والتي تولد
كما بينت الدرا�سة �أن �أهم اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة ملواجهة �ضغوط ًا متعددة لديهم ،فهم لي�سوا مبن�أى عن التعر�ض لال�ضطرابات
م�صادر الإجهاد متثلت باال�سرتاتيجيات الدينية كال�صالة وتالوة النف�سية وال�رصاعات نتيجة تعدد الظروف واملواقف التي ميرون
القر�آن والذكر واال�سرتاتيجيات املعرفية كعدم التفكري يف الإجهاد بها .وتبلورت م�شكلة الدرا�سة يف ذهن الباحثة بعد اطالعها على
والتنكر له ،كما تبني �أن الطالبات ال ي�شعرن كثرياً بال�سعادة و�أن الأدب النظري النف�سي ،والدرا�سات ال�سابقة التي تناولت العوامل
حياتهن تت�صف بنوع من ال�شقاء.
املتنبئة بقدرة �إدارة الإجهاد النف�سي يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى
كما �أجرى هريوكاوا وياغي ومياتا (&  Hirokawa, Yagi,طلبة جامعة الريموك ،واتفاق �أغلبية هذه الدرا�سات على �أهمية
 )Miyata, 2002درا�سة يف اليابان للك�شف عن �آثار برنامج �إدارة درا�سة املتغريات يف البيئة اجلامعية ،بالن�سبة لطالب اجلامعات
الإجهاد لطالب اجلامعات يف العمل االجتماعي على ت�صورهم ف�إن احلياة مليئة بالإجهاد وتتنوع وتتعدد م�صادره ،والتي قد
لل�ضغط النف�سي وا�سرتاتيجيات التعامل مع الإجهاد ،حيث تلقى يكون �أبرزها املناف�سة التي تتجاوز قدراتهم اتخاذ القرارات حول
الطالب تدريبا لإدارة الإجهاد وهو تدريب ريا�ضي للع�ضالت ،امل�ستقبل ،و�صعوبات ت�شكيل جوانب �شخ�صيتهم املهنية ،والق�ضايا
وتدريب على املهارات املعرفية ال�سلوكية ،وتدريب على الت�أكيد ملدة املتعلقة بالأ�رسة(  (�Benton, Robertson, Tesng, Newton & Ben
(� )14أ�سبوعاً� ،أكدت نتائج الدرا�سة على حدوث تغيري لدى الطالب .)ton, 2003
امل�شاركني يف التعامل مع �أحداث احلياة املختلفة ،واكت�ساب مهارات
�أن احلد املعقول من القلق جتاه امل�ستقبل يحفز الفرد ويعطي
التعامل مع الإجهاد ،وهي مهارات الت�أقلم االيجابية وال�سلبية نظراً جانب حيوي للخربة ويرثي احلياة� ،أن الكثري من القلق جتاه
لكون �إدارة الإجهاد تركز على ا�سرتاتيجيات املواجهة فمن املتوقع امل�ستقبل يجعل القيام بالأعمال يف غاية ال�صعوبة خا�ص ًة يف وجود
�أن تتغري مهارات الت�أقلم لدى الطالب.
الإجهاد ،وبالتايل تتطور اال�ضطرابات النف�سية واجل�سدية ،و�رسعان
كما �أجرى تيمرمان واميليكامب و�ساندرمان (  Timmerman,ما يواجهون جتارب حياة مرهقة� .أما �إدارة الإجهاد ف�إنها متكّن
 )Emmelkamp, & Sanderman, 1998درا�سة للك�شف عن �آثار �إدارة الأفراد من التعامل مع ال�ضغوطات امل�ستقبلية ،وبناء القدرة على
حتملها والتعايف من الأحداث املجهدة يف الوقت املنا�سب (Willians
الإجهاد على الأفراد الذين ال يعانون من �شكاوى �صحية (نف�سية)،
لكن لديهم فر�صة م�ستقبلية لتطويرها نتيجة التوتر ،واُختريت .)& Greeberg, 2014
املو�ضوعات املحتملة ع�شوائي ًا من املجتمع ككل ،والتي من
ومن �أبرز التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات �أي�ض ًا �إدارة
�ضمنها �أحداث احلياة ال�سابقة ،الع�صابية ،واخلمول ،و�أ�سلوب الت�أقلم الوقت بفاعلية ،واختيار امل�ساقات الدرا�سية ،واختيار التخ�ص�ص
املتجنب ،واالفتقار �إىل الدعم االجتماعي ،وقد طُ بقت عدة تقنيات املنا�سب الذي ي�ؤهلهم للح�صول على الوظيفة املنا�سبة بعد التخرج،
لإدارة الإجهاد ،مثل تغيري منط احلياة غري ال�صحي ،التدريب على واالختبارات الأكادميية ،والعالقات بني الزمالء� ،إ�ضاف ًة �إىل
اال�سرتخاء ،والتدريب على حل امل�شكالت ،والتدريب على املهارات امل�شكالت املالية ،وت�ؤدي هذه التحديات جمتمعة �أو كجزء منها �إىل
االجتماعية ،و�أكدت نتائج الدرا�سة على �أهمية هذه التدريبات يف حدوث ردود �أفعال �سلبية من �ش�أنها زيادة تعر�ضهم للإرهاق الذي
خف�ض ال�ضيق النف�سي ب�شكل ملحوظ ،وانخفا�ض املتاعب اليومية يت�سبب بالإجهاد النف�سي (.)Marrie, 1998
والر�ضا عن الدعم.
وي�ؤثر الإجهاد على الطلبة بطرق متعددة ،حيث تت�أثر ال�صحة
يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة عدم وجود البدنية ،كما وله �آثار نف�سية ت�ؤثر على ال�صحة العقلية؛ مثل القلق
درا�سات ناق�شت عالقة الإجهاد النف�سي املدرك مع قلق امل�ستقبل
وبناء على ما �سبق ،ف�إن الأدبيات ال�سابقة قد تناولت الإجهاد
حتديداً،
ً
املدرك والقلق ب�شكل عام ،وعالقتها بالعديد من املتغريات ،وقد
�أ�ستفيد من الدرا�سات يف و�ضع الإطار النظري وا�ستخدام املعاجلات
الإح�صائية املنا�سبة ،وتدعيم بع�ض الآراء املتعلقة بالإطار النظري،
ومقارنة نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائجها ،وتتفق هذه الدرا�سة
مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث الت�أكيد على �أهمية الإجهاد املدرك
والقلق ،وعالقتهما املتبادلة ودورهما يف ال�صحة النف�سية للأفراد،
و�أثارهما على فقدان ال�سيطرة على خمتلف جوانب احلياة اخلا�صة
بطلبة اجلامعات ،وتختلف معها من حيث العينة وجمتمع الدرا�سة،
حيث اهتمت هذه الدرا�سة بطلبة جامعة الريموك ،وهذه الدرا�سة
جديدة يف تناولها ملو�ضوع �إدارة الإجهاد املدرك وقلق امل�ستقبل
حتديداً ،حيث مل ت�شتمل �أي درا�سة ميدانية على ذلك -على حد علم
الباحثة.-
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والتوتر واالنتباه والرتكيز (.)Shankar and Park, 2016
حا�رض يف حياة البالغني،
وترى الباحثة �أن قلق امل�ستقبل
ٌ
وحتديداً طلبة اجلامعات ،فعلى الرغم من كم الدرا�سات الهائل الذي
تناول االهتمام بالطالب اجلامعي� ،إال �أن هناك بع�ض املتغريات
حتتاج للمزيد من الدرا�سات يف هذا ال�ش�أن .وت�أتي هذه الدرا�سة
للوقوف على متغريين تعتقد الباحثة ب�أهميتهما يف املجتمع
اجلامعي من �أجل فهم طبيعة الإجهاد النف�سي وقلق امل�ستقبل،
لذا ف�إن الدرا�سة احلالية تهتم بالك�شف عن القدرة التنب�ؤية لإدارة
الإجهاد النف�سي بقلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك ،وذلك من
خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ال�س�ؤال االول :ما م�ستوى �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك
لدى طلبة جامعة الريموك؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة
الريموك؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما القدرة التنب�ؤية لإدارة الإجهاد النف�سي
املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :هل هناك عالقة ارتباط ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني �إدارة الإجهاد النف�سي
املدرك وقلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك؟

أهمية الدراسة
تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهميتها النظرية والتطبيقية ،حيث
ت�أتي �أهمية الدرا�سة النظرية يف ندرة الدرا�سات التي تناولت �إدارة
الإجهاد النف�سي املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة
الريموك ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الرتكيز على امل�شكالت النف�سية التي
يعاين منها الطلبة ،ويرتتب عن نتائج هذه الدرا�سة فوائد عملية يف
امليدان النف�سي ،وبخا�ص ًة يف حقلي الإجهاد النف�سي املدرك ،وقلق
امل�ستقبل ،وذلك للفت نظر الباحثني ،وفتح املجال �أمام البحوث
امل�ستقبلية املهتمة بهذه املتغريات ،كما �أنها �ست�ساعد يف و�ضع
الربامج العالجية املنا�سبة لهذه الفئة من املجتمع ،مل�ساعدتهم على
جتاوز ال�صعوبات التي ميرون بها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على امل�صطلحات الآتية:
 الإجهاد النف�سي“ :هو �أي �شيء يتحدى قدرة الفرد على
التكيف �أو يحفز ج�سمه وعقله ،ويت�شكل من خالل التقييم املعريف
للفرد ،وهو نتيجة لتفاعل الفرد مع بيئته” ( ،)Volpe, 2000امل�شار
�إليه يف كاي وين (.)Kai-Wen, 2009 :2
 �إدارة الإجهاد النف�سي“ :هو قدرة الفرد على التكيف بنجاح
مع مواجهة الإجهاد احلاد� ،أو ال�صدمة� ،أو ال�شدائد املزمنة ،وا�ستعادة
الرفاه النف�سي والف�سيولوجي ب�شكل �رسيع” (Charney. 2004 :10 +
 .)11ويعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على
مقيا�س الإجهاد النف�سي املدرك امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
 قلق امل�ستقبل“ :هو خلل �أو ا�ضطراب نف�سي املن�ش�أ ناجم
عن خربات ما�ضية غري �سارة وت�شويه وحتريف �إدراكي معريف

للواقع وللذات من خالل ا�ستح�ضار للذكريات واخلربات املا�ضية
غري ال�سارة ،وت�ضخيم ال�سلبيات التي تدفع لتدمري الذات ،والعجز
وتعميم الف�شل ،وتوقع الكوارث ،والت�شا�ؤم يف امل�ستقبل ،واخلوف من
امل�شكالت امل�ستقبلية املتوقعة” (�شقري .)5: 2005 ،ويعرف �إجرائي ًا
بالدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س قلق امل�ستقبل
امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

حدود الدراسة:
حتددت نتائج الدرا�سة باملحددات الآتية:
 اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة الريموك يف
مدينة �إربد يف الأردن من خمتلف �سنوات الدرا�سة ومبختلف املراحل
الدرا�سية.
 حتددت هذه الدرا�سة بالفرتة الزمنية التي �أجريت فيها
الدرا�سة ،وهي الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2019
.2020/

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
اعتمدت الدرا�سة احلالية املنهج التنب�ؤي االرتباطي ,والذي
يبحث يف درا�سة العالقة بني املتغريات ,بهدف الو�صول �إىل فهم
معمق لها ,ومن �أجل حتقيق هدف الدرا�سة املتمثل يف الك�شف عن
القدرة التنب�ؤية لإدارة الإجهاد النف�سي املدرك بخف�ض م�ستوى قلق
امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة الريموك ،وذلك
للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي  ،2020 - 2019والبالغ
عددهم ( )36546طالب ًا وطالبةً ،وذلك وفق ًا لل�سجالت الر�سمية التي
مت احل�صول عليها من دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة الريموك.
عينة الدراسة
مت اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طلبة جامعة
الريموك بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة من جمتمع الدرا�سة الكلي،
وتكونت العينة من ( )1084طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )498طالباً،
و( )586طالبةً ،وقد اختريت �شعب درا�سية ملواد م�شرتكة بني كافة
الطلبة بطريقة ع�شوائية ،ومن ثم توزيع مقايي�س الدرا�سة على عدد
من الطلبة يف هذه ال�شعب ب�شكل ع�شوائي.
أداتا الدراسة:
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدمت �أداتان ،وهما
على النحو الآتي:
�أوالً :مقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أُعد مقيا�س للك�شف عن �إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك ،وذلك بعد الرجوع �إىل الأدب النظري والدرا�سات
ال�سابقة يف هذا املجال كدرا�سة (;Sood, Bakhashi & Divi, 2013
 .)Pierceall and Keim, 2007وتكون املقيا�س ب�صورته الأولية من
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( )18فقرة.
صدق مقياس إدارة اإلجهاد النفسي املدرك
�أوالً :دالالت �صدق املحتوى
للتحقق من دالالت �صدق حمتوى مقيا�س �إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك ،عر�ض ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي والإر�شاد النف�سي ومناهج
اللغة العربية وطرق تدري�سها والإح�صاء والتقومي ،وطُ لب �إليهم �إبداء
الر�أي حول منا�سبة الفقرات للمجاالت التي �أُدرجت فيها ،ومدى
�سالمتها من الناحية اللغوية ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى،
و�أية مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،ومت الأخذ مبالحظات
وتعديالت جمموعة املحكّمني ،حيث اعتمدت الباحثة ما ن�سبته (80
 )%من �إجماع املحكّمني لقبول� ،أو حذف� ،أو تعديل �أي من الفقرات،
وبناء على ذلك ،فقد ا�ستبدلت بع�ض املفردات لتعطي معنى �أو�ضح،
ً
و�أعيد �صياغة ( )3فقرات من الناحية اللغوية ،وحذف ( )3فقرات،
وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة املقيا�س لقيا�س م�ستوى �إدارة
وبناء على ذلك  ،تكون املقيا�س
الإجهاد النف�سي املدرك لدى الطلبة،
ً
ب�صورته النهائية من ( )15فقرة.
ثانياً :دالالت �صدق البناء
ا�ستخرجت دالالت �صدق البناء ملقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي
املدرك من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()50
طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون ,ا�ستخرجت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات ،حيث
تراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات واملقيا�س ككل كانت
ما بني ( ،) .78– .41وترى الباحثة �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً
على �صدق البناء ملقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك مبا ي�سمح
با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة ،وذلك وفق ما �أ�شار �إليه هاتي (Hattie,
.)1985
ثبات مقياس إدارة اإلجهاد النفسي املدرك
ح�سب ثبات مقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك من
خالل �إعادة تطبيقه على العينة ال�سابقة نف�سها والبالغة ()50
طالب ًا وطالبةً ،بعد �أ�سبوعني من التطبيق الأول ،وذلك با�ستخدام
طريقة االختبار و�إعادة االختبار ( .)Test-Retestوا�ستخرجت قيم
معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وقيم
معامالت الثبات (ثبات الإعادة) با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون،
حيث بلغت قيمة معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ للمقيا�س ككل (
 ،) .89يف حني بلغت معامل الثبات ( ،) .86وترى الباحثة �أن هذه
القيم ُتع ّد م�ؤ�رشاً على ثبات املقيا�س مبا ي�سمح با�ستخدامه لأغرا�ض
الدرا�سة احلالية.
تصحيح مقياس إدارة اإلجهاد النفسي املدرك
تكون مقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك ب�صورته النهائية
من ( )15فقرة ،وللإجابة على هذه الفقرات ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة
(×) �أمام كل فقرة مبا يتنا�سب وقناعته حول حمتوى كل فقرة،
وذلك وفق ًا لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي :دائم ًا ( ،)5غالب ًا
(� ،)4أحيان ًا ( ،)3نادراً (� ،)2أبداً ( ،)1و ُتعطى هذه الدرجات يف حالة
الفقرات املوجبة� ،أما يف حالة الفقرات ال�سالبة فيتم عك�س الدرجة،
25

وبالتايل فقد تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
املقيا�س بني ( )15درجة ،وهي �أدنى درجة ،و( )75درجة وهي
�أعلى درجة.
واعتمد �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح مقيا�س �إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني
درجاته اخلم�س (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً) ،وهي متثل رقمي ًا
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،وقد اعتمد املقيا�س التايل لأغرا�ض
حتليل النتائج وفق ما �أ�شار �إليه هاتي (Hattie,1985): (1 – 2.33
م�ستوى منخف�ض)( ،من 3.66 – 2.34م�ستوى متو�سط)( ،من
 5 – 3.67م�ستوى مرتفع).
ثانياً :مقياس قلق املستقبل
جرى يف هذه الدرا�سة� ،إعداد مقيا�س للك�شف عن م�ستوى قلق
امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعات ،وذلك بعد الرجوع �إىل الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال؛ كدرا�سة (املومني وانعيم،
2013؛ املطريي2012 ،؛ �شقري ،)2005،وتكون املقيا�س يف
�صورته الأولية من ( )38فقرة موزعة على خم�سة جماالت اال�رسي،
االجتماعي ،النف�سي ،ال�صحي  ،واالقت�صادي.
صدق مقياس قلق املستقبل
�أوالً :دالالت �صدق املحتوى
عر�ض املقيا�س ب�صورته الأولية على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف علم النف�س الرتبوي والإر�شاد النف�سي ،ومناهج
اللغة العربية ،وطرق تدري�سها ،والإح�صاء والتقومي ،حيث طلب �إليهم
بيان الر�أي حول �سالمة �صياغة الفقرات من الناحية اللغوية ،ومدى
منا�سبة الفقرات للك�شف عن م�ستوى قلق امل�ستقبل ،ومدى و�ضوح
الفقرات من حيث املعنى ،و�أية مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة،
�أو �إ�ضافة وحذف فقرات مبا يتنا�سب و�أهداف الدرا�سة ،وقد اعتمدت
الباحثة ما ن�سبته ( )% 80من �إجماع املحكّمني لقبول� ،أو حذف،
وبناء على ذلك فقد مت حذف ( )6فقرات،
�أو تعديل �أي من الفقرات،
ً
و�إعادة �صياغة ( )3فقرات من الناحية اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستبدال بع�ض املفردات .وا�ستناداً لتلك التعديالت تكون املقيا�س
ب�صورته النهائية من ( )32فقرة ,موزعة على خم�سة جماالت.
ثانياً :دالالت �صدق البناء
للتحقق من �صدق بناء مقيا�س قلق امل�ستقبل،طبق على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة،
وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون مت ا�ستخرجت قيم معامالت
ارتباط الفقرة باملجال التي تنتمي �إليه ،وباملقيا�س ككل ،حيث
تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملجال ما بني (- .42
 ،) .80وتراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات باملقيا�س ككل بني
( ،) .76 - .40وترى الباحثة �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً على �أن
املقيا�س يتمتع مبعامالت �صدق ت�سمح با�ستخدامه يف هذه الدرا�سة،
وذلك وفق ما �أ�شار �إليه هاتي (.)Hattie,1985
ثبات مقياس قلق املستقبل
للتحقق من ثبات مقيا�س قلق امل�ستقبل ,طبق على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها ( )50طالب ًا وطالبةً،
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و�أعيد تطبيق املقيا�س على نف�س العينة بعد فا�صل زمني مدته
�أ�سبوعني ،حيث ا�ستخرجت قيم معامالت الثبات للمقيا�س،
با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،وكرونباخ �ألفا ،وتراوحت قيم
معامالت االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا للمجاالت ما بني (– .79
 ،) .86وللمقيا�س ككل كانت ( ،) .88يف حني بلغت قيم معامالت
الثبات للمجاالت با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني (– .77
 ،) .83وللمقيا�س ككل بلغ معامل الثبات (.) .85
تصحيح مقياس قلق املستقبل
تكون مقيا�س قلق امل�ستقبل ب�صورته النهائية من ( )32فقرة،
ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام كل فقرة مبا يتنا�سب وقناعته حول
مدى انطباق م�ضمون هذه الفقرة عليه ،وذلك من خالل ُ�سلم تدريجي
من خم�س درجات ،وفق ًا لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ,وهي:
�أوافق ب�شدة ( )5درجات� ،أوافق ( )4درجات ،حمايد ( )3درجات ،ال
�أوافق ( )2درجتان ،ال �أوافق ب�شدة ( )1درجة ،وتعطى هذه الدرجات
يف حالة الفقرات املوجبة� ،أما يف حالة الفقرات ال�سالبة ،فيتم عك�س
الدرجة ،وبالتايل فقد تراوحت الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب
على املقيا�س بني ( )32درجة ،وهي �أدنى درجة ،و( )160درجة
وهي �أعلى درجة.
وقد اعتمدت �سلم ليكرت اخلما�سي لت�صحيح مقيا�س قلق
امل�ستقبل ب�إعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بني درجاته
اخلم�س�( :أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة) ,وهي
متثل رقمي ًا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،وقد اعتمد املقيا�س التايل
لأغرا�ض حتليل النتائج وفق ما �أ�شار �إليه هاتي (Hattie,1985): (1
 – 2.33م�ستوى منخف�ض)( ،من  3.66 – 2.34م�ستوى متو�سط)،
(من  5 – 3.67م�ستوى مرتفع).
إجراءات تنفيذ الدراسة
 ا�ستخدم مقيا�س �إدارة الإجهاد املدرك النف�سي ،ومقيا�س
قلق امل�ستقبل ،وذلك بعد التحقق من �صدقهما وثباتهما.
 حدد عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة الكلي ،واملتمثل بطلبة
جامعة الريموك للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2019
  ،2020كما مت اختيار �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقيةالع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي.

 وزعت �أداتا الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة ،وو�ضحت
املعلومات املتعلقة بطريقة اال�ستجابة على الفقرات ،والت�أكيد على
�أفراد عينة الدرا�سة �أن املعلومات التي مت احل�صول عليها لن ت�ستخدم
�إال لأغرا�ض البحث العلمي.
 جمع �أداتي الدرا�سة بعد الإجابة على فقراتها ،وبعد الت�أكد
من املعلومات ،والإجابة على جميع الفقرات ،ومن ثم �إعدادها
لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.
 �إدخال البيانات لذاكرة احلا�سوب ،ومن ثم ا�ستخدام
املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،وفق الربنامج الإح�صائي ()SPSS
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة التي طرحت ،واخلروج بالتو�صيات
املنا�سبة ا�ستناداً ملا جرى التو�صل �إليه من نتائج.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 م�ستوى �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك ،وله ثالثة م�ستويات
(مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض).
 م�ستوى قلق امل�ستقبل ،وله ثالثة م�ستويات (مرتفع،
متو�سط ،منخف�ض).
املعاجلات اإلحصائية
ا�ستخدمت الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وكانت املعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة على النحو الآتي:
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
 حتليل االنحدار املتعدد.
نتائج الدراسة ومناقشتها
�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى �إدارة
الإجهاد النف�سي املدرك لدى طلبة جامعة الريموك؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة عن فقرات �إدارة
الإجهاد النف�سي املدرك ،واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.

الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس إدارة اإلجهاد النفسي المدرك والمقياس ككل

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.62

1.13

متو�سط

1.19

متو�سط
متو�سط

الرتبة

الرقم

1

6

�أعتقد �أن �أن�شطة الت�سلية والرتفيه حتفزين على االجتهاد

2

1

�أ�شعر بالراحة عندما �أتقبل املوقف ال�ضاغط و�أتوقع حت�سن الظروف

3.58

3

13

�أحر�ص على امل�شاركة يف الأن�شطة الفكرية والريا�ضية املختلفة

3.46

1.11

4

5

�أحاول �أداء الأن�شطة التعليمية مهما كانت �صعبة

3.35

1.12

متو�سط

5

2

�أواجه املواقف ال�ضاغطة بالتحكم يف انفعاالتي

3.29

1.10

متو�سط

6

8

�أطلب امل�ساعدة عندما �أ�شعر بتوتر �شديد

3.23

1.09

متو�سط

26

القدرة التنبؤية إلدارة اإلجهاد النفسي املدرك في خفض قلق املستقبل
لدى طلبة جامعة اليرموك

د .مي أحمد مهيدات

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

3.18

1.05

متو�سط

1.03

متو�سط
متو�سط

الرتبة

الرقم

7

14

�أجتاهل املواقف ال�ضاغطة و�أحاول ت�صحيح اخلط�أ منها

8

11

�أ�رشك �أ�صدقائي وزمالئي يف مناق�شة امل�شكالت التي تعرت�ضني

3.15

9

3

�أحاول التكيف مع كافة الظروف

3.10

1.17

10

9

�أ�ستعني بالزمالء الآخرين املتفوقني مل�ساعدتي يف فهم الدر�س.

3.09

1.08

متو�سط

11

7

�أخفف من ال�ضغوط النف�سية باالعتماد على ت�رصف من �أقدرهم واعتربهم قدوة يل

3.06

0.99

متو�سط

12

15

اهتم باحتياجات الزمالء االجتماعية وال�صحية والنف�سية

3.03

1.14

متو�سط

13

12

عندما ي�ضايقني �أحد الزمالء �أخرج من املكان لتهد�أ �أع�صابي

2.99

1.08

متو�سط

14

4

ا�ستفيد من خربتي يف مواجهة املواقف ال�ضاغطة املت�شابهة التي ع�شتها �سابق ًا

2.98

1.29

متو�سط

15

10

�أوظف مهاراتي يف الإبداع واالبتكار لتحقيق �أهداف امل�ساق

2.97

1.11

متو�سط

�إدارة الإجهاد املدرك النف�سي ككل

3.21

0.87

متو�سط

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )1أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات الطلبة على فقرات املقيا�س ،تراوحت ما
بني ( ،)3.62 - 2.97وكان �أعالها للفقرة ( ،)6التي تن�ص على
«�أعتقد �أن �أن�شطة الت�سلية والرتفيه حتفزين على االجتهاد» ،مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.62ومب�ستوى متو�سط ،تالها الفقرة ()1ـ التي
تن�ص على «�أ�شعر بالراحة عندما �أتقبل املوقف ال�ضاغط و�أتوقع
حت�سن الظروف» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.58ومب�ستوى متو�سط،
بينما كان �أدناها للفقرة ( ،)10التي تن�ص على «�أوظف مهاراتي
يف الإبداع واالبتكار لتحقيق �أهداف امل�ساق» ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.97ومب�ستوى متو�سط ،وبلغ املتو�سط احل�سابي مل�ستوى �إدارة
الإجهاد املدرك النف�سي ككل ( ،)3.21ومب�ستوى متو�سط.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة غالب ًا ما يواجهون
مواقف �صعبة وحتديات مرهقة ميكن �أن تقلل من م�ستوى الرفاهية
والأداء ،حيث تتطور لديهم م�شكالت يف ال�صحة العقلية؛ مثل القلق
واالكتئاب ،و�إ�ضعاف الثقة يف النف�س ،والتي بدورها تقلل �إىل حد ما
من قدرتهم على �إدارة الإجهاد� ,أي�ض ًا هنالك عدة �ضغوطات تواجه
طلبة اجلامعات تتعلق باختيار امل�ساقات الدرا�سية و�إدارة الوقت،
واملناف�سة بني الطلبة ،وامل�شكالت املالية والأ�رسية ،و�ضغوط
االختبارات ،الأمر الذي من �ش�أنه احلد من قدرتهم على �إدارة الإجهاد
ب�شكل فعال.
و�أي�ض ًا قد تعزى النتيجة �إىل �أن الطلبة ي�أتون من مناطق
خمتلفة �إىل اجلامعة ،فقد يكون للعامل االجتماعي دور يف حدوث
م�شكالت التوا�صل االجتماعي بينهم ،مما ي�ؤدي �إىل ح�صول الإجهاد،
وبالتايل مواجهة �صعوبة يف �إدارته .و�أي�ض ًا قد يكون لل�سلوكات
اخلاطئة ال�ضارة لدى طلبة اجلامعة؛ مثل التدخني و�سوء التغذية
وعدم ممار�سة الريا�ضة وعادات النوم ال�سيئة دوراً كبرياً يف حدوث
الإجهاد لديهم ،و�صعوبة التكيف معه.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة بري�سيل وكيم
( ،)Pierseall and Keim, 2007اللتني �أكدتا على �أن ( )% 75من
طلبة الكليات يف الواليات املتحدة الأمريكية يعانون من م�ستوى
�إجهاد متو�سط.
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ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شته :ما
م�ستوى قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك يف الأردن؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة عن جماالت قلق
امل�ستقبل وقلق امل�ستقبل ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة جامعة اليرموك عن مجاالت قلق
المستقبل وقلق المستقبل ككل مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرتبة

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى

1

4

الأ�رسي

3.87

.67

مرتفع

2

2

االجتماعي

3.75

.71

مرتفع

3

1

النف�سي

3.62

.66

متو�سط

4

3

ال�صحي

3.54

.62

متو�سط

5

5

االقت�صادي

3.32

.59

متو�سط

3.62

.57

متو�سط

م�ستوى قلق امل�ستقبل ككل

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة عن جماالت قلق امل�ستقبل ،قد
تراوحت ما بني ( )3.87 - 3.32مب�ستوى قلق م�ستقبل مرتفع
للمجال الأ�رسي واملجال االجتماعي ،وباقي املجاالت جاءت
مب�ستوى متو�سط ،وجاء يف املرتبة الأوىل املجال الأ�رسي ،مبتو�سط
ح�سابي ( ،)3.87ويف املرتبة الثانية جاء املجال االجتماعي،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.75وجاء يف املرتبة الثالثة املجال النف�سي،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.62ويف املرتبة الرابعة جاء املجال ال�صحي،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.54ويف املرتبة اخلام�سة والأخرية جاء
املجال االقت�صادي ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.32وبلغ املتو�سط
احل�سابي مل�ستوى قلق امل�ستقبل ككل ( ،)3.62مب�ستوى متو�سط.
وميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل تعدد امل�صادر املولدة للقلق

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

لطلبة اجلامعة؛ مثل :االختبارات والأمور املالية والأ�رسية ،واخلوف
من الف�شل الدرا�سي،وقد تكون من امل�صادر املولدة لقلق امل�ستقبل
هو القلق من احل�صول على فر�صة عمل بعد التخرج ,وذلك يف �ضوء
تزايد �أعداد البطالة� ،أو عدم تلبية تخ�ص�صهم الدرا�سي ملتطلبات
�سوق العمل� ،أي�ض ًا قد يكون لعوامل ال�شخ�صية مثل العمر ،واجلن�س،
وم�ستوى الدخل ،ومكان الإقامة ،وغريها من العوامل الأخرى
م�صدراً لقلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة� ،أي�ض ًا من املمكن �أن
قلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة ب�سبب اخلوف من حدوث تغيريات
غري مرغوب بها يف امل�ستقبل؛ مثل حدوث جمموعة من التهديدات
اجل�سدية كاملر�ض واحلوادث� ،أو تهديدات عاطفية مثل فقدان �أحد
�أفراد الأ�رسة.
وقد يرجع �سبب قلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة ب�سبب
اختيار التخ�ص�ص ،وهو القرار الذي يعد واحداً من �أهم القرارات
التي يتخذها الفرد خالل حياته كون هذا االختيار هو الأ�سا�س
الذي �سيبنى عليه �أهداف حياتهم الأخرى ،فيتبعه اختيار الوظيفة
املنا�سبة واال�ستمرار فيها� ،أو تركها يف حال كان القرار خاطئ.
وقد يكون م�صدر قلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة هي
الأ�رسة واملدر�سة وو�سائل الإعالم ،حيث �إن لهم دور مهم وكبري يف
نقل الأفكار واملفاهيم واملواقف للفرد منذ �صغره ،كما قد يكون
وجود قلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة ب�سبب الأفكار ال�سلبية
وغري العقالنية حول م�ستقبلهم ،و�شعور الطلبة ب�ضعف الكفاءة
الذاتية و�ضعف الثقة بالنف�س جتاه التعامل مع الأحداث والق�ضايا
امل�ستجدة.
ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :ما القدرة التنب�ؤية
لإدارة الإجهاد النف�سي املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى طلبة
جامعة الريموك؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث؛ ا�ستخدمت معادلة االنحدار
املعياري ،وذلك على اعتبار �أن قلق امل�ستقبل متغري تابع ،يف
حني �أن �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك متغري م�ستقل ،واجلدول ()3
يبني النتيجة النهائية للنموذج النهائي ملخرجات حتليل االنحدار
املعياري.
الجدول ()3
خالصة نتائج تحليل االنحدار المعياري للتنبؤ بقلق المستقبل من خالل إدارة اإلجهاد النفسي
المدرك

املتغري

قيمة االنحدار
معامل
االرتباط ()R

معامل
التحديد
(مربع )R

درجة
احلرية

قيمة ف
()F

م�ستوى
الداللة ()α

�إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك

.561

.304

1084

102.56

.000

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )3وجود �أثر دال
�إح�صائي ًا مل�ساهمة �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك يف التنب�ؤ بخف�ض
قلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة الريموك ،وبالتايل وجود قدرة
تنب�ؤية لإدارة الإجهاد النف�سي املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل ،حيث
بلغت القيمة الفائية املح�سوبة ( .)102.56وللك�شف عن مقدار ما
يف�رسه متغري �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل،
مت ح�ساب املعامل البائي ،ودرجة الت�أثري (معامل االنحدار) ،وقيمة
(ت) املح�سوبة ،كما هو مبني يف اجلدول (.)4

الجدول ()4
مقدار ما يفسره متغير إدارة اإلجهاد النفسي المدرك في خفض قلق المستقبل لدى طلبة جامعة
اليرموك

املتغري

املعامل
البائي

درجة الت�أثري
(معامل االنحدار)

قيمة (ت)
املح�سوبة

م�ستوى
الداللة

�إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك

.417-

.405

14.99

.000

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )4مقدار م�ساهمة
متغري �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك يف خف�ض قلق امل�ستقبل لدى
طلبة جامعة الريموك ،حيث يالحظ �أنه كان ذا ت�أثري �إيجابي
بخف�ض م�ستوى قلق امل�ستقبل – ت�أثري �سلبي مع م�ستوى قلق
امل�ستقبل ،ويالحظ �أن بزيادة متغري �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك
مبقدار وحدة واحدة معيارية ،يقل م�ستوى قلق امل�ستقبل مبقدار
( ).417من الوحدة املعيارية.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام التقنيات والفنيات
املنا�سبة لإدارة الإجهاد لها فائدة كبرية يف تقليل الإجهاد وتبعاته،
كما �أن �إدارة الإجهاد له قدرة على حت�سني ال�ضغوط املت�صورة ب�شكل
متوا�صل وال�سيطرة على الإجهاد يف نهاية املطاف .واتفقت نتيجة
الدرا�سة مع درا�سة تريمان وامييلكامب و�ساندرمان (Timmerman,
 )Emmelkamp & Sanderman, 1990يف �أن التدريب على �إدارة
الإجهاد من �ش�أنه خف�ض م�ستويات القلق وقلق املتاعب اليومية
وزيادة القدرة على اتخاذ القرارات.
وميكن عزو هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل �أن �إدارة الإجهاد النف�سي
ي�ؤدي �إىل خف�ض الآثار ال�سلبية للأداء الأكادميي للطالب من خالل
ال�سيطرة على املكون املعريف الذي ُيعد الن�شاط العقلي الذي يدور
حوله موقف االختبار ،و�آثاره امل�ستقبلية املحتملة على الفرد،
وما يتبعه من عواقب التفكري بالف�شل وانعدام الثقة يف قدرة الفرد
على النجاح واالجناز ،في�ؤدي بالطالب �إىل التوتر والتخوف جتاه
امل�ستقبل وقد يرافقه �أعرا�ض ج�سدية مثل اخلفقان والتعرق.
�أي�ض ًا قد ي�سهم �إدارة الإجهاد النف�سي يف تقليل العبء امللقى
على عاتق الطالب ,هذا العبء الدرا�سي الذي ي�ؤدي بالطالب �إىل
القلق من تراكم �أعباء املواد الدرا�سية ،وتراكم املعلومات يف
املواد الدرا�سية ،في�سهم �إدارة الإجهاد يف تعليم الطلبة ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات �إدارة الوقت وتطوير عادات درا�سية ت�سهم يف �إدارة
وتعزيز ت�صورات الطلبة حول مفاهيم الدرا�سة.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه طلبة اجلامعة حول
قلق امل�ستقبل� ،إال �أن اال�سرتاتيجيات املحتملة للتغلب على القلق
تتجاوز الت�شخي�ص للو�صول �إىل �إدارة الإجهاد الذي يعرف على �أنه
زيادة قدرة الفرد على احلفاظ على الرفاهية النف�سية واجل�سدية يف
مواجهة الإجهاد وقلق امل�ستقبل.
وتعترب نتيجة الدرا�سة نتيجة منطقية ،حيث �إن تقنيات �إدارة
الإجهاد ت�شمل على جزئني �أ�سا�سيني؛ وهما �إدارة الإجهاد وبناء
املرونة ،فمن خالل اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف �إدارة الإجهاد
وتتمثل يف ا�سرتاتيجيات اليقظة و�إدارة الإجهاد؛ مثل فنيات العالج
املعريف ال�سلوكي كتقنيات التنف�س واال�سرتخاء ومتارين تعزيز
الوعي بال�ضغوطات ،وو�ضع �أهداف حمددة وواقعية ومرغوبة
وقابلة للقيا�س والتخطيط الفعال للتعامل مع العوائق الأخرى،
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القدرة التنبؤية إلدارة اإلجهاد النفسي املدرك في خفض قلق املستقبل
لدى طلبة جامعة اليرموك

د .مي أحمد مهيدات

�أما بالن�سبة لتمارين بناء املرونة فهي ت�شمل على �إعادة الهيكلة
املعرفية؛ مثل التعرف على احلديث ال�سلبي عن النف�س وغري العقالين
وحتديد الأفكار غري الواقعية وال�سلبية وح�رصها ،وا�ستبدالها ب�أفكار
�إيجابية ميكن التحكم بها ,بالإ�ضافة �إىل التدرب على �إعادة حتويل
التجربة احلالية �إىل جتربة ذات قيمة ومغزى وحتديد املعنى
والهدف يف مواجهة ال�شدائد هي تقنيات وا�سرتاتيجيات تعزز قدرة
الطالب على �إدارة الإجهاد ،وبالتايل خف�ض قلق امل�ستقبل.
رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شته :هل هناك
عالقة ارباط ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
بني �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك وقلق امل�ستقبل لدى طلبة جامعة
الريموك؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،اُ�ستخرجت قيم معامالت االرتباط
بطريقة بري�سون ( )Pearson Correlationبني تقديرات طلبة جامعة
الريموك عن مقيا�س �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك ،ومقيا�س قلق
امل�ستقبل ،كما هو مبني يف اجلدول (.)5
الجدول ()5
قيم معامالت االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين تقديرات طلبة
جامعة اليرموك عن إدارة اإلجهاد النفسي المدرك وقلق المستقبل

�إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك

قلق امل�ستقبل
املجال النف�سي

املجال االجتماعي

املجال ال�صحي
املجال الأ�رسي

املجال االقت�صادي

قلق امل�ستقبل ككل

معامل االرتباط

-.31

الداللة الإح�صائية

.00

معامل االرتباط

-.29

الداللة الإح�صائية

.00

معامل االرتباط

-.27

الداللة الإح�صائية

.00

معامل االرتباط

-.34

الداللة الإح�صائية

.00

معامل االرتباط

-.32

الداللة الإح�صائية

.01

معامل االرتباط

-.32

الداللة الإح�صائية

.00

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )5وجود عالقة
�إرتباط �سلبية دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى قلق امل�ستقبل وم�ستوى
�إدارة الإجهاد النف�سي املدرك ككل ،وبني جميع جماالت قلق
امل�ستقبل ،وم�ستوى �إدارة الإجهاد النف�سي املدرك لدى طلبة جامعة
الريموك.
بالنظر اىل اجلدول ( )5نالحظ وجود عالقة ارتباط �سلبية
دالة �إح�صائيا بني م�ستوى قلق امل�ستقبل وم�ستوى �إدارة الإجهاد
النف�سي املدرك ككل وبني جميع جماالت قلق امل�ستقبل ،حيث بلغ
معامل االرتباط ( )32. -وهي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة
()α≤ .05
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ويعزى ذلك �إىل انه قد يكون الإجهاد هو ال�سبب املبا�رش حلدوث
قلق امل�ستقبل لدى طلبة اجلامعة ،وقد ي�ساهم ب�شكل غري مبا�رش يف
تطوير �سلوكات خمتلفة مثل التدخني وتعاطي املخدرات او الإفراط
يف تناول الطعام ،الأمر الذي من �ش�أنه زيادة قلق امل�ستقبل ،لذا
ف�إنه ينظر �إىل �إدارة الإجهاد النف�سي على �أنه نهج �شامل للوقوف
على �أ�سباب احلياة املجهدة وت�أثريها ال�ضار على ال�صحة النف�سية
وبالتايل التقليل منها.
من املمكن �أن يكون لقدرة الأفراد على �إدارة الإجهاد النف�سي
والتعامل مع انفعاالتهم دوراً مهم ًا يف خف�ض قلق امل�ستقبل،
وحتمل ال�ضغوطات امل�ستقبلية والتعايف من الأحداث املجهدة ،وذلك
ما �أ�شار �إليه ويليمز وجرينبريج (.)Williams & Greenberg, 2014
وترى الباحثة �أن التدريب على �إدارة الإجهاد يهدف �إىل تقليل
التوتر واحلد منه وتعزيز القيم الروحية وتقليل التفكري االجرتاري،
وقلق ال�سمات ،بالإ�ضافة �إىل زيادة التعاطف مع الذات وهذا من
�ش�أنه خف�ض قلق امل�ستقبل .وهذا ما �أكده كل من ت�شي�سا و�سرييت
)Chiesa & Serrett, 2009(.
�إن الطلبة الذين ميتلكون القدرة على على �إدارة الإجهاد
النف�سي ميتلكون قدرة فائقة على التعامل مع الظروف وال�سياقات
املختلفة مبهارة ،وذلك لأن �إدارة الإجهاد عملية ديناميكية تت�شكل
من خالل املطالب الظرفية وموارد ال�شخ�ص لتنمية الت�أقلم جتاه
تنظيم امل�شاعر ال�سلبية وبالتايل خف�ض القلق والتوتر .هذا ما �أ�شار
�إليه فولكمان والزاروزا)Folkman and Lazaruse, 1980( .
�إن وجود م�ستوى مرتفع من �إدارة الإجهاد النف�سي يزيد من
ثقة الطالب بقدرتهم على �ضبط م�شاعرهم ،والتحكم بها ،مما ي�سهم
يف زيادة قدرتهم على حتمل املواقف عامة واملواقف ال�ضاغطة
التي تعنى بقلق امل�ستقبل.
وتعنى �إدارة الإجهاد النف�سي بزيادة الرفاهية العاطفية،
وبناء القدرة على حتمل ال�ضغوطات امل�ستقبلية ،ومن النتائج
املرتتبة على احلالة الذهنية االيجابية وتغيري منط احلياة �إىل النمط
الإيجابي الوعي بجميع �أفعال الإجهاد والإملام باحلاالت املولدة
له ،الأمر الذي ي�ساعد الفرد على الت�أقلم وحت�سني الأداء وال�شعور
بالقدرة على االجناز (.)Roy, 2005
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة هريكاوا وياغي
ومياتا ( ،)Hirokawa,Yagi, & Miyata, 2002والتي �أكدت على �أن
�إدارة الإجهاد النف�سي يعزز مهارات الت�أقلم الإيجابية وال�سلبية الأمر
الذي من �ش�أنه تقليل قلق امل�ستقبل لدى الأفراد.
وهناك العديد من اال�سرتاتيجيات املعنية مبواجهة ال�ضغوط،
والتي من �أهمها :التحليل املنطقي للموقف ال�ضاغط بغية فهمه،
والتهي�ؤ الذهني له ثم �إعادة التقييم االيجابي للموقف؛ حيث يحاول
الفرد معرفي ًا ا�ستجالء املوقف و�إعادة بنائه بطريقة ايجابية مع
حماولة تقبل الواقع كما هو ثم البحث عن معلومات تتعلق باملوقف
ال�ضاغط وامل�ساعدة من الآخرين ومن م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي
نظرا الرتباطها باملوقف ال�ضاغط� ،أي�ض ًا من املفيد جداً ا�ستخدام
�أ�سلوب حل امل�شكالت (.)Schafer, 1986
�إن الأ�ساليب والفنيات املعرفية وال�سلوكية التي ميكن
اتباعها يف �إدارة الإجهاد النف�سي ت�سهم ب�شكل مبا�رش يف خف�ض
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قلق امل�ستقبل لدى الطلبة ،حيث يتعلم ويتقن الطلبة �أن هذه الطرق
من �ش�أنها �أن ت�ساعدهم على التعامل اليومي مع ال�ضغوط والتقليل
�سواء ارتبطت بالإجهاد النف�سي �أم بقلق
من �آثارها ال�سلبية عليهم
ً
امل�ستقبل.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما تو�صلت �إليه هذه الدرا�سة من نتائج ،ويف
�ضوء مناق�شة النتائج ،تو�صي الباحثة مبا يلي:
1 .1مبا �أن م�ستوى ادارة االجهاد النف�سي املدرك جاء
متو�سطا فانني �أو�صي �إن�شاء مراكز �إر�شاد يف اجلامعات متخ�ص�صة
بامل�شكالت النف�سية التي يعاين منها الطلبة مثل التوتر والإجهاد
و�إدارة الوقت ،وخلق الوعي لدى طلبة اجلامعات فيما يتعلق
بامل�شكالت الأكادميية والعاطفية وغريها كمتنبئ بحدوث الإجهاد
النف�سي لدى طلبة اجلامعات وغريها من اال�ضطرابات  ،حيث ُتعنى
بتقدمي اال�ست�شارة كتدخل مبكر.
2 .2مبا �أن م�ستوى قلق امل�ستقبل جاء متو�سطا لدى طلبة
اجلامعة تو�صي الباحثة ب�رضورة ا�ستهداف طالب اجلامعة باخلدمة
النف�سية من �أجل التقليل من الأفكار الالعقالنية حول امل�ستقبل،
وتعزيز فعاليتهم يف التعامل مع الق�ضايا واالحداث امل�ستقبلية.
�3 .3إجراء درا�سات م�سحية لتحديد امل�شكالت النف�سية لدى
طلبة اجلامعات بدقة واالحاطة بها يف وقت مبكر كتدخل وقائي
قبل تفاقمها وتطورها.
مبا �أن نتائج هذه الدرا�سة �أثبتت فعالية �إدارة الإجهاد
النف�سي يف خف�ض قلق امل�ستقبل فانني �أو�صي بعمل ور�شات عمل
منتظمة للطلبة حول �إدارة الإجهاد والقلق ،و�إدارة الوقت ،وغريها
من املوا�ضيع التي تعنى بال�صحة النف�سية لطلبة اجلامعات .

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 الأ�سطل ،م�صطفى .)2010( .الذكاء العاطفي وعالقته مبهارات مواجهة
ال�ضغوط لدى طلبة كليات الرتبية بجامعات غزة�( .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
 الأمامي ،عبا�س .)2010( .عالقة �سمة التفا�ؤل والت�شا�ؤم بقلق امل�ستقبل
ل�شباب اجلالية العربية – الدمنارك—مدينة البورك( .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ,الأكادميية العربية املفتوحة ,الدمنارك.
 جا�سم ،با�سم .)1996( .قلق امل�ستقبل ومركز ال�سيطرة والر�ضا عن �أهداف
احلياة�( .أطروحة دكتوراة غري من�شورة) ،كلية الآداب ،جامعة بغداد ،العراق.
 رم�ضان ،نعمت .)2001( .ال�ضغوط النف�سية وجودة الر�ضا الوظيفي لدى
معلمي املرحلة الثانوية يف مديرية عمان الأوىل�( .أطروحة دكتوراه غري
من�شورة) ,اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
 �سعدي ،رميا و�رشيبه ،ب�رشى .)2017( .قلق امل�ستقبل وعالقته بال�ضغوط
النف�سية لدى ع َينة من طلبة جامعة ت�رشين� .سل�سلة الآداب والعلوم الإن�سانية
.)ISSN: 2079 - 3049, 39(4
 �شقري ،زينب .)2005( .مقيا�س قلق امل�ستقبل .القاهرة :مكتبة النه�ضة

امل�رصية.
  ال�شمري ،ب�رشى .)2012( .قلق امل�ستقبل وعالقته بال�ضغوط النف�سية التي
يتعر�ض لها تدري�سي اجلامعة .جملة البحوث الرتبوية والنف�سية,)35(9 ,
219 - 189
 عبد املعطي ،ح�سن� .)2006( .ضغوط احلياة و�أ�ساليب مواجهتها ،القاهرة:
مكتبة زهراء ال�رشق.
 امل�شيخي ،غالب .)2009( .قلق امل�ستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات
وم�ستوى الطموح لدى عينة من طالب جامعة الطائف�( .أطروحة دكتوراه
غري من�شورة) ،جامعة �أم القرى ،املدينة املنورة ،اململكة العربية ال�سعودية.
 املطريي ،مع�صومة .)2014( .ال�صحة النف�سية :مفهومها ،ا�ضطراباتها.
عمان :دار حنني للن�رش والتوزيع والطباعة.
 مقداد ،حممد واملطوع ،حممد .)2004( .الإجهاد النف�سي وا�سرتاتيجيات
املواجهة وال�صحة النف�سية لدى عينة من طالبات جامعات البحرين ،جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ،كلية الرتبية ،جامعة البحرين - 253 ،)2(5
.280
 املومني ،حممد وانعيم ،مازن .)2013( .قلق امل�ستقبل لدى طلبة كليات
املجتمع يف منطقة اخلليل يف �ضوء بع�ض املتغريات .جملة الأردنية يف
العلوم الرتبوية.185 - 173 ,)2( 9 ,

ثانياً :املصادر واملراجع العربية مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية
Al-Astal, M. (2010). Emotional Intelligence and its
Relationship to Stress Management Skills for Students of
Faculties of Education in Gaza Universities. Unpublished
PhD thesis, Islamic University, Gaza, Palestine.
Al-Amamy, A. (2010). The relationship of the characteristic
of optimism and Aldwin, C. (2007). Stress, coping, and
development pessimism to future anxiety for the youth of the
Arab community - Denmark - Aalborg City. Unpublished MA
Thesis, Arab Open Academy, Denmark.
Jasim, B. (1996). Future Anxiety and the Center for Control
and Satisfaction with Life Goals. Unpublished PhD thesis,
College of Arts, University of Baghdad, Iraq.
Ramadan, N. (2001). Psychological stress and quality of job
satisfaction among secondary school teachers in the First
Amman Directorate. Unpublished PhD thesis, University of
Jordan, Amman, Jordan.
Saadi, R. & Sheriba, B. (2017). Future anxiety and its
relationship to psychological stress among a sample of
Tishreen University students. Arts and Humanities Series:
2079-3049, 39 (4).
Shgair, Z. (2005). A measure of future anxiety. Cairo: The
Egyptian Renaissance Library.
Al-Shammari, B. (2012). Future anxiety and its relationship
to psychological pressures that university faculty are exposed
to. Journal of Educational and Psychological Research, 9
(35), 189-219
AbdulMuti, H. (2006). Life pressures and methods of coping
with them. Cairo: Zahraa Al Sharq Library.
Al-Msheekhy, G. (2009). Future anxiety and its relationship
to both self-efficacy and the level of ambition among a sample
of Taif University students. Unpublished PhD thesis, Umm AlQura University, Madinah, Saudi Arabia.
Al-Mutairi, M. (2014). Mental health: its concept, its disorders.
Amman: Hunayn House for Publishing, Distribution and
Printing.
Miqdad, M. & Al-Mutawa, M. (2004). Psychological stress,

30



















القدرة التنبؤية إلدارة اإلجهاد النفسي املدرك في خفض قلق املستقبل
لدى طلبة جامعة اليرموك

 مي أحمد مهيدات.د

of Education and Practice, 7(15), 54-65.


Hattie, J. (1985). Methodology review: Assessing
unidimensionality of tests and items. Applied Psychological
Measurement, 9(2), 139-164.



Hirokawa, K., Yagi, A. & Miyata, Y. O. (2002). An examination
of the effects of stress management training for Japanese
college students of social work. International Journal of
Stress Management, 9(2), 113-123.



Janis, I. (2016). Psychological stress: Psychoanalytic and
behavioral studies of surgical patients. Academic Press.



Jones, P., Park, S. & Lefevor, G. (2018). Contemporary college
student anxiety: The role of academic distress, financial stress,
and support. Journal of College Counseling, 21(3), 252-264.



Kadapatti, M. & Vijayalaxmi, A. (2012). Stressors of
academic stress-a study on pre-university students. Indian
Journal of Scientific Research, 3(1), 17



Kang, D. & Fox, C. (2001). Th1 and Th2 cytokine responses
to academic stress. Research in nursing & health, 24(4), 245257.



 aya, S. & Avci, R. (2016). Effects of Cognitive-BehavioralK
Theory-Based Skill-Training on University Students› Future
Anxiety and Trait Anxiety. Eurasian Journal of Educational
Research, 66, 281-298.



Lazarus, R. (1993). From psychological stress to the
emotions: A history of changing outlooks. Annual review of
psychology, 44(1), 1-22.



Lazarus, R. DeLongis, A., Folkman, S. & Gruen, R. (1985).
Stress and adaptational outcomes: The problem of confounded
measures.



Moss, R. H., & Schaefer, J. A. (1986). Life transitions and
crises. Coping with life crises. An integrative approach. New
York, 3-28.



Niemi, P. & Vainiomäki, P. (1999). Medical students’
academic distress, coping, and achievement strategies
during the preclinical years. Teaching and learning in
medicine, 11(3), 125-134.



Pierceall, E. & Keim, M. (2007). Stress and coping strategies
among community college students. Community College
Journal of Research and Practice, 31(9), 703-712.



Renaud, J. (1990). Guide anti-stress. Marabout.



Salo, K. (1995). Teacher‐stress Processes: how can they be
explained?. Journal of Curriculum Studies, 39(3), 205-222.



Seley, H. (1950). The physiology and pathology of exposure
to stress. A treatise based on the concepts of the generaladaptation syndrome and the diseases of adaption. Acta Inc,
Montreal, Canada.



Seley, S. (1938). The gastro pump. American Journal of
Digestive Diseases, 5(6), 360-361.



Selye, H. (1993). History of the stress concept. In L.
Goldberger & S. Breznitz (Eds.), Handbook of stress:
Theoretical and clinical aspects (p. 7–17). Free Press …
Goldberger, Leo (Ed);



Selye, H. (1974). Stress sans détresse. Lippincott.



coping strategies, and mental health among a sample of
Bahraini female students. Journal of Educational and
Psychological Sciences, College of Education, University of
Bahrain, 5 (2), 253-280.
Al-Momani, M. & Anaim, M. (2013). Future anxiety among
students of community colleges in the Hebron area in light
of some variables. Jordan Journal of Educational Sciences,
9 (2), 173-185.

 املصادر واملراجع األجنبية:ًثالثا


Aldwin, C. (2007). Stress, coping, and development: An
integrative perspective. Guilford Press



Al-Shagawi, M, Ahmad, R., Naqvi, A. & Ahmad, N. (2017).
Determinants of academic stress and stress-related selfmedication practice among undergraduate male pharmacy
and medical students of a tertiary educational institution
in Saudi Arabia. Tropical Journal of Pharmaceutical
Research, 16(12), 2997-3003.



American Heritage Dictionary (Ed.). (2007). The American
heritage medical dictionary. Houghton Mifflin Harcourt.



Benton, S., Robertson, J., Tseng, W., Newton, F. & Benton,
S. (2003). Changes in counseling center client problems
across 13 years. Professional psychology: Research and
practice, 34(1), 66.



Burešová, I. & Demlová, T. (2016). Coping strategies
preferred by adolescents when managing stress in sport.



Chiesa, A. & Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress
reduction for stress management in healthy people: a
review and meta-analysis. The journal of alternative and
complementary medicine, 15(5), 593-600.



Chowdhury, R., Mukherjee, A., Mitra, K., Naskar, S.,
Karmakar, P. R., & Lahiri, S. K. (2017). Perceived
psychological stress among undergraduate medical
students: Role of academic factors. Indian journal of public
health, 61(1), 55.



Cohen, S. (1986). Contrasting the Hassles Scale and the
Perceived Stress Scale: Who’s really measuring appraised
stress?



Cohen, S., Kessler, R. & Gordon, L. (Eds.). (1997). Measuring
stress: A guide for health and social scientists. Oxford
University Press on Demand.



Folkman, S. & Lazarus, R. (1980). An analysis of coping in a
middle-aged community sample. Journal of health and social
behavior, 219-239.



Folkman, S. & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal,
and coping (pp. 150-153). New York: Springer Publishing
Company.



Folkman, S. (2010). 22 Stress, Health, and Coping: Synthesis,
Commentary, and Future Directions. The Oxford handbook
of stress, health, and coping, 453.



Freeston, M. & Meares, K. (2015). Overcoming Worry
and Generalized Anxiety Disorder: A self-help guide using
cognitive behavioural techniques. Hachette UK.



Hammad, M. (2016). Future Anxiety and Its Relationship to
Students’ Attitude toward Academic Specialization. Journal

31

م2021  آب- )36(  العدد- )12(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

32



Selye, H. (1994). Stress Without Distress. Philadelphia:
Lippencott.



Shankar, N. & Park, C. (2016). Effects of stress on
students’ physical and mental health and academic
success. International Journal of School & Educational
Psychology, 4(1), 5-9.



Sood, S., Bakhshi, A. & Devi, P. (2013). An assessment of
perceived stress, resilience and mental health of adolescents
living in border areas. International Journal of Scientific and
Research Publications, 3(1), 1-4.



Stafford Brown, J. & Pakenham, K. I. (2012). The
effectiveness of an ACT informed intervention for managing
stress and improving therapist qualities in clinical psychology
trainees. Journal of clinical psychology, 68(6), 592-513.



 immerman, I., Emmelkamp, P. & Sanderman, R. (1998).
T
The effects of a stress-management training program in
individuals at risk in the community at large. Behaviour
research and therapy, 36(9), 863-875.



Volpe, J. (2000). A guide to effective stress management. LAW
AND ORDER-WILMETTE-, 48(10), 183-188.



 ang, C., Chan, C., Ho, R., Chan, J., Ng, S. & Chan, C.
W
(2014). Managing stress and anxiety through qigong exercise
in healthy adults: a systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. BMC Complementary and
Alternative Medicine, 14(1), 8.



Zaleski, Z. (1996). Future anxiety: Concept, measurement,
and preliminary research. Personality and individual
differences, 21(2), 165-174.

