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 : مقدمة
 التواصـل سـبل فـي ، والتحضر التكنولوجي الميدان في المجتمع يشهده الذي التطور رغم     

 اتضـطرابا  ، إت أن المجـات  وشـت  المختلفـة التعلـيم طـر  فـي ، والتقـدم بـين الشـعو 
 تواجههـا زلـ  ا ومـا العصور عبر اإلنسانية واجهتها التي الكبرى التحديا  تعتبر من النفسية

 لهـا يتعـر  التـي الضـاغطة المواقـ  و المشـكت  و جراء الصعوبا  الراهن ، وهذا وقتنا في
 يصـحبه الـذي السلبي الشعور ذلك لديهم يولد أن شأنه من ما مجتمعاتهم ، وهذا داخل األفراد

 التـي الخطـر مـن ةحالـ النفسـية الضـووط تعتبر إذ و اإلحباطا  ، التشاؤم و بالقل  اإلحساس
 حسـ  ،وعلـ  معهـا يتفـاعلون التـي والبيئـة بـاختت  هـؤتء األفـراد تختلـ  وهـي األفـراد تهـدد

 . فيها  التي يتواجد المواق  مختل  في فرد كل وضعية
مـن  شـديد  ومـؤررا  ضـاغطة مواقـ  إلـ  حيـاتهم مراحـل جميـع فـي األفـراد ويتعـر        
 القلـ  العصـر عصـر هـذا علـ  الـبع  أطلـ  حتـ  ، مـعوالمجت والعمـل كالبي  عديد  مصادر

 وبيئـة الضـاغطة األسريةوالمواق   ، الحيا  أسالي  تعقيد ال  ذلك ويعود ، النفسية والضووط
 ولكـن عاليـة والتطلعـا  كريـر  واألمـاني فاألهـدا  ، اتجتماعيـة الحيـا  وطبيعـة ، العمـل

 بالصـراعا  يزخـر عصـر فـي نعـي   بصـفة عـام  إننـا فتشـك . كريـر  والعوائـ  اتحباطـا 
 التكنولوجيـة التوييـرا  فيـه وتتسـار  ، الحيـا  فيـه مطالـ  وتـزداد والمشـكت  والتناقضـا 
 وعوامـل والتـوتر للقلـ  ومصـادر شـديد  ضـاغطة مواقـ  ينـت  عنـه ممـا ، والقيميـة والرقافيـة
 المواق  معها ملتح اليومية الحيا  فأحداث )741، 7111، والزيود حسين ( والتهديد الخطر

 والمشـكت  النـاس ، مـع التعامت  الدراسة، العمل ، األسر  ، في الفرد يدركها التي الضاغطة
يقـا  مناسـبة ، حلـوت لها يجد ت التي  كأحـد الجامعـا  وطلبـة المتسـار  ومتطلباتهـا، الحيـا  وا 

 .للمواق  الضاغطة  التعر  عن بمنأى ليسوا المجتمع في الهامة الفئا 
يحـدد  ختلهـا فمـن الطلبـة ، حيا  في وفارقة مهمة مرحلة الرانوية التعليمية المرحلة وتعتبر   

 وحتـ  معـين تخصـ  دراسـة نحـو توجهـه كمـا بعـدها ، سـتبدأ التـي حياتـه مسـار الطالـ 
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 علـ  تـؤرر فهـي معينـة ، مهنـة امتهـان نحـو توجيهـه إلـ  إضـافة معينـة ، اتلتحـا  بجامعـة
 المسـتقبل هـذا علـ  آرار من تتركه بما كبير  بصور  مستقبله صور  في رسم وتسهم اتجاهاته
 .ومهنيا  دراسيا
مـن  للعديـد نتيجـة مختلفـة ، نفسـية ضـووطا   الجامعيـة دراسـتهم مرحلـة فـي الطـت  ويواجـه   

 تتعلـ  التـي األكاديميـة المتطلبـا  فهنـاك عـاتقهم ، علـ  الملقـا  واألعبـاء المتطلبـا  ،
 تتعلـ  التـي اتقتصـادي الطـابع ذا  المتطلبـا  وهنـاك واتمتحانـا  ، ل ،باتستذكار والتحصـي

 ( .221، 6113جود  ، ) التكالي   الباهظة الجامعية والمصاري  بالرسوم ، 
 تجاههـا الفعـل وردود الجامعـة ، طلبـة لـدى الضـووط مسـتويا  بدراسـة البـاحرون واهـتم      

،(Amponsah ,2010 ; Hamaideh ,2011; Gadzella& Carvalho ,2006) 
 مناسـبا   ومناخـا   مريحـة ، واجتماعيـة وبيئية ، نفسية ، عوامل تتطل  الجامعية الدراسة أن أي

 ليـتمكن والضـووط ، التـوتر مـن الخاليـة المواتيـة الظـرو  وتـوفير والتقبـل التشـجيع يقوم عل 
 الكوادر لخل  عالية ، ةومعرفي عقلية ، بقدرا  و بكفاء  الدراسة المواد مع من التعامل الطلبة

 .المختلفة  واتختصاصا  المجات  كافة في العمل عل  المدربة القادر  البشرية
 لمواجهـة عرضـة طلبـة الجامعـة أن علـ  أيضـا  Constance   كونسـتانس تؤكـد كمـا    

 التـي والمتعـدد  الجديـد  واإلحـداث نتيجـة للمواقـ  والصراعا  النفسية اتضطرابا  من الكرير
 ، المسـؤولية وتحمـل ، باتسـتقتلية إحساسـهم وتظهـر فـي الجامعيـة ، حياتهم في واجهونهاي

 ( . Constance ، (2004:515 والمهني األكاديمي الدور واكتسا 
 عتقـة وريقـة بضـع  لهـا النفسـية الضـووط أن إلـ  ( 6111،  حسين( وتوصل  دراسة     

 كما واألشخا ، الخاطئ للمواق  واإلدراك كت المش حل عم  القدر  وتضاؤل والذاكر  التركيز
 التوافـ  عـن والعجـز والشك اتنسحا  اتجتماعي اتجتماعية مرل اتضطرابا  إل  تؤدي إنها

طـــاهر،   (و(6117الربيعـــي ، ) كمـــا توصــل  دراســـة ( . 3،  6111حســـين، (اتجتمــاعي 
 الضـووط مـن شـديد  معانـا  لـديهم طلبـة الجامعـة أن إلـ  (6111الربيعـي، (و )  6113
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 حيـاتهم علـ  السـلبية انعكاسـاتها لهـا والتـي ، حيـاتهم اليوميـة فـي تـواجههم التـي النفسـية
 . ومستقبلهم 

 ضـووطا   يواجهـون طلبـة الجامعـة أن علـ  مجتمعـة نتائجهـا فـي الدراسـا  هـذه وأشـار     
 الصـفو  نهـمأل  الطلبـة بهـؤتء الخاصـة واتسـترنائية الرعايـة يسـتدعي الـذي األمـر شـديد  ،
 تقـدم إلـ  ذلـك يـؤدي مـا بقـدر ، وخلـ  علـم مـن عليـه مـا يكـون وبقـدر مجتمـع ألي المختـار 
  واتجتماعيـة اتقتصـادية الجوانـ  فـي والتجديـد وأدا  التنميـة األمـة أمـل ألنهـم ، المجتمـع
 هـامادت وهـم ، الجامعـة بنـاء في األساس العنصر هم الجامعة وأن طلبة  ، والنفسية والتربوية

 فـي المجتمـع لقيـاد   إعـدادهم بهـد  التربـوي وتوجيهـا العلميـة قـدراتها مـع وهدفها ويتفاعلون
 ( 411، 6111محمد وسلمان ، )  المستقبل

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

 النفسـية الضـووط سـببها مـن األمـرا  الحديرـة %11أن العالميـة اإلحصـائيا  تشـير      
 النفسية الضووط عن ناتجة والمستشفيا  لألطباء اجعينالمرض  المر  مشكت  من %41وأن
،  اسـعد وأبـو الورير ( النفسي الضووط أشكال من شكت   يعانون المجتمع من أفراد %64  وأن

 مـن% 14أن  إلـ  األمريكية المتحد  الوتيا  في الطبية التقارير تشير كما   )71،  6111
 أمـرا  هـذه قائمـة المشـكت  وتشـمل لنفسـيةا بالضووط أو بأخر بشكل عتقة لها المشكت 

 ( . 33، 6113عبد الرحمن ، ()  األر  ، الدم ضوط ، النفسي الصرا  ، القرحة ( مرل
 يتـأررون بظروفـه فـأنهم المجتمـع هذا في مهمة شريحة الجامعي يعد الشبا  إن شك وت     

 أنهـم فـي تسـيما  أكبر جةبدر  وأٌرارها الضووط هذه من نصيبهم أخذوا فقد ، وأزماته وضووطه
مـا  عـاد  لهـا ودرجـة اسـتجاباتهم قليلة ، ليس  وبدرجة المحيطة بالمتويرا  للتأرر قابلة مرحلة
 .األخرى  اتجتماعية الفئا  من أكرر تكون
 فـي والجامعيـة الرانوية المرحلة طلبة ومنهم الدراسية المراحل مختل  في الطلبة ويواجه      
 عـن ناجمـة تكون قد التي النفسية والضووط التحديا  ، من العديد لسعوديةالعربية  ا المملكة



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 2 - 
 

 ومطالبـة اآلخـرين ، مـع اتتصال وصعوبة المهني ، المستقبل من العوامل كالخو  من العديد
  .والتفو  بل النجاح لهم بتحقي  والمجتمع األسر 
ا  التعامـل شـيوعا  لـدى وهذا ما اسـتدع  إجـراء هـذه الدراسـة للكشـ  عـن أهـم إسـتراتيجي     

واذا كــان الطلبــة فــي الجامعــا  الكبيــر  يتعــر  لتلــك  .طلبــة الجامعــة وعتقتهــا بتأكيــد الــذا  
فـان تلـك الضـووط تتاكــد ، الضـووطا  التـي تـؤرر علـيهم نفسـيا واكاديميـا وعلـ  بنـاء شخصـيته

النمــو فــي  والتــي تزالــ  فــي طــور( حديرــة النشــأ )وتبــرز بشــكل اكبــر فــي الجامعــا  الناشــئة 
( مـــن قيـــادا  ولـــوائ  وتقاليـــد عمـــل ) واتداريـــة ( مـــن مبـــاني وتجهيـــزا ) الجوانـــ  الماديـــة 

من ضع  كفائة المدخل التدريسي والطتبي حيث اكد  عدد من الدراسـا  الحديرـة )واكاديمية 
 (.6173المطل ، 6172:العود  )وجود تلك المشكت  في الجامعا  الناشئة كدراسة 

  :التالية  التساؤت  عن اإلجابة محاولة في الدراسة الحالية مشكلة دتتحد هنا من
أســالي  موجهــة الضــووط  بــين متوســطا  درجــا    إحصــائيةتوجــد فــرو  ذا  دتلــة هــل -7

 ؟الرانوية وطت  المرحلة الجامعية   النفسية بين طت  المرحلة 
ــين متوســطا  درجــا  أســالي-6 ــة إحصــائية ب ــرو  ذا  دتل   مواجهــة الضــووط هــل توجــد ف

 ؟ النفسية بين طت  كلية الهندسة وكلية اآلدا 
ــين متوســطا  درجــا  أســالي  مواجهــة الضــووط -4 ــة إحصــائية ب ــرو  ذا  دتل هــل توجــد ف

 ؟ النفسية بين طت  الجامعة باختت  المرحلة الدراسية 
 ؟  امعةا أكرر إستراتيجيا  التعامل مع الضووط النفسية استخداما  لدى طلبة الجم-3

 :أهمية الدراسة 

 :يلي  فيما الحالية الدراسة أهمية تكمن

 :األهمية النظرية 

حـول  نظريـة بمعلومـا  العربيـة المكتبـة تزويـد فـي الدراسـة هـذه تسـهم أن المتوقـع مـن -7
  .وتأريراتها  ومفهومها النفسية الضووط
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الضـووط  حـول أجريـ  التـي السـابقة الدراسـا  مـن لعـدد ملخصـا الحاليـة الدراسـة تقـدم -6
 .كيفية  دراسا  أو كمية دراسا  أو تجريبية دراسا  كان  سواء النفسية

 مـن معلمـين والنفسـي التربـوي الميـدان فـي العـاملين ويخدم يهم حيويا ، موضوعا تناولها -4
 أجـل مـن القـرار التربـوي صـانعي كـذلك ، ويهـم المجتمع شرائ  وباقي األمور وأولياء ومديرين

 .والجامعة  الرانوي التربوي توىالمس رفع

   :العملية األهمية
 وربـا  مقبولـة صـد  بمؤشـرا  يتمتـع والمعنيين للباحرين النفسية للضووط مقياس توفير -7

  .النفسية الضووط مصادر المقياس هذا يقيس حيث
 مـن التقليـل تهـد  إلـ  التـي البـرام  وضع في الحالية الدراسة نتائ  من اتستفاد  يمكن -6

 .طت  الرانوي والجامعة   لدى النفسية الضووط مستوى

 :أهداف الدراسة 

 :تهد  الدراسة إل  تحقي  األهدا  التالية         
المرحلـــة و  ةالرانويـــ المرحلـــة الكشـــ  عـــن مـــدى انتشـــار الضـــووط النفســـية لـــدى طـــت   -7

 .ة يالجامع
ووط النفســية لــدى طــت  بــين مســتوى الضــ الســببية فــي اتخــتت  الكشــ  عــن العتقــة  – 6

 .ة يوالجامع ة والمرحلةالرانويالمرحلة 
ــة  -4 ة الرانويــ المرحلــة التعــر  علــ  إســتراتيجيا  التعامــل مــع الضــووط النفســية لــدى طلب

 .ة يوالجامع والمرحلة

 :حدود الدراسة 

ليـة اتدا  وك طـت  كليـة عل  الحالي البحث أدوا  وتطبي  إجراء في تتمرل  :المكانية الحدود
 .الهندسة بجامعة حائل وطت  المرحلة الرانوية الص  الراني رانوي برانوية المعتصم بحائل
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اتدا  والهندسـة  وكليـة  الرانويـة العامـه طلبـة علـ  البحـث أدوا  تطبيـ  تـم  :الزمنيـة الحدود
 .الفصل الدراسي اتول 6174ختل العام الدراسي  بجامعة حائل

 عينـة عل  وتطبيقه الضووط النفسية ، مقياس الباحث استخدم  :والعلمية الموضوعية الحدود
  .بينهما العتقة عن الدراسة للكش 

 :مصطلحات الدراسة 

 : الضغوط النفسية  -1

 الفـرد وينـت  علـ  تـؤرر تهديـدا  عـن ناتجة حالة بأنها ( 46، 6114 ( طاهر وصفها      
 .النفسي  التوازن في اختتل إل  يؤدي الذي األمر واإلزعاج التوتر عنها

 السـار  التـي غيـر المـؤررا  مـن مجموعـة بأنهـا ( 767، 6111)  والشـبكي حمـدي وحـددها
 النفسـية فـي الوظـائ  اخـتتل إلـ  وتـؤدي لديـه التكيـ  مصـادر تفـو  أنها عل  الفرد يقٌيمها

 . الفرد لدى والجسمية والفسيولوجية
 : اإلجرائي التعري 
اسـتجابتهم علـ  مقيـاس  خـتل والجامعـة مـن ة   الرانويـطـت عليهـا يحصـل التـي الدرجـة

 .وتبناه الباحث( 7111)الذي اعد  العنزي الضووط النفسية 

 النظري للدراسة اإلطار

 : مقدمة
 الخارجيـة البيئـة تمرـل فقـد ومتداخلـة متنوعة النفسية الضووط مصادر أن المعلوم من        

 المدرسـية والبيئـة المنزليـة البيئـة وتتضـمن بـةالطل يواجههـا التـي الضـووط مصـادر مصدر من
 الضـوط مصـادر أمـا النـاس ، لكـل عامـة ضـووطا تكـون مـا وغالبـا عامـة والمجتمـع بصـفة

 . العضوي  وتكوينه النفسي تكوينه وتتضمن نفسه بالفرد تتعل  فتتضمن عوامل الداخلية
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 خطـر وزيـاد  النفسـي وطبالضـ الشـعور إلـ  بهـم تـؤدي ظروفـا األفـراد يواجـه مـا فوالبـا       
 مـا عـاد  والبـاحرين العلمـاء فـنن ذلـك علـ  وبنـاء والبدنيـة ، العقلية الصحة تعرضهم للمشاكل

 McShane, 2006, 200) .)عل  الجان  السلبي من الضووط  يركزون
مختلـ   مـن المتخصصـين نظـر وجهة من الحديث العصر مر  النفسي الضوط ويعتبر       

 تـأرير ولـه اآلخـرين مـع واتصـاتتهم األفـراد لسـلوكيا  علـ  آرار النفسي وللضوط  .القطاعا 
 عـامت حاليـا يعـد بـل فقـط ، العمـل بأمـاكن النفسـي الضـوط يـرتبط وت أيضـا ، علـ  كفـاءتهم

 ,Sayiner) .) الطـت   يواجههـا التـي التعليميـة البيئـة ومنهـا البيئـا  فـي مختلـ  مشـتركا
2006, 24 

  : النفسية تعريف الضغوط: أواًل 

 عـام ، أنهـا بشـكل النفسـية والضـووط الضـوط( 6117 (اهلل عبـد قاسـم محمـد يعـر          
 شـد  وعندما تـزداد الشديد ، بالتوتر إحساسا الفرد لدى تحدث خارجية عوامل وجود إل  تشير
 .سلوكه وشخصيته  نمط ويتوير التكي  ، اتتزان ، عل  قدرته الفرد يفقد قد الضووط هذه

الجمعيـة  تصـدرها التـي والعقليـة النفسـية لتضطرابا  واإلحصائي التشخيصي الدليل وفي      
 يصـاحبه، النفسـي اتضـطرا  مـن مسـتقت متويـر الضـوط بـأن يـرى النفسـي للطـ  األمريكيـة
 ( .41، 6117عو ،)واتكتئا   والعجز اليأس ومنها التواف  اضطرابا  تسم  اضطرابا 

 حـين يعانيهـا الفـرد حالـة النفسية الضووط أن إل   ، (74، 6116) الجواد  عبد ويشير     
شـديد  خطـر أو صـرا  حـاد موقـ  فـي يقع حين أو استطاعته ، حدود فو  مل  بمطل  يواجه

  .تكامل شخصيته في تشويها أو بالتوتر إحساسا لديه توجد الضووط هذه وان ،
كلـي  إطـار فـي تتجلـ  بأنهـا يةالنفسـ الضـووط( 731،  6112) حطـ   أبـو كما يعـر        

 والمهنيـة ، واتجتماعيـة ، واتقتصـادية ، والجسـمية ، النفسـية ، الجوانـ  يتضـمن متفاعـل،
 جميـع فـنن لـذلك فسـيولوجية ، انفعاليـة ، نفسـية ، فعـل ردود خـتل مـن التفاعـل ويتجل  ذلـك

 .نفسية  ضووطا الضووط تعتبر
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التـي  المريـرا  مـن مجموعـة هـي النفسية لضووطا أن فيرى (Lazarus)تزاروس  أما        
 لمسـتوى الفـرد تقـدير وكـذلك عليهـا ، المترتبـة اتسـتجابا  إلـ  باإلضـافة الفـرد ، لهـا يتعر 

 ( . 634،   6111دهم  ، ) الضوط  مع التكي  الخطر، وأسالي 
ي التـ لصـعوبا  و والمشـكت  األحـداث بأنهـا ( 171، 6111)  الربيعـي عرفهـا كمـا      
 إلعـاد  جهـدا  إضـافيا   منـيم يتطلـ  ممـا اتتـزان وعـدم والقلـ  بـالخو  وتشـعرهم الطلبة يدركها

 .التوازن 
 عـدم حيـال الفـرد لـدى يوجـد الـذي التوقع بأنها الضووط Gamelchجامل   ويعر          

 نتـائ  تكـون قـد عـوار  أو أمـور مـن لـه يعتـر  قـد لمـا المناسـبة اتسـتجابة القـدر  علـ 
 .( 34،  6111،  الهتلي) مناسبة  غير أو موفقة غير  لها ابتهاستج

 عنـدما تحـدث حالـة" بأنـه  لـه تعريفه في النفسي الضوط جوان  بين "أكسون" ويجمع        
 غيـر ، ويكونـون ،والجسـمي النفسـي وجـودهم تهـدد أنهـا علـ  يـدركون أحـدارا األفـراد يواجـه

 ( . 142،  6117جمعة ، ) األحداث  هذه مع عل  التعامل قدرتهم من متأكدين
 : هي  رئيسية بنود رترة عل  النفسية الضووط تعريفا  تركيز سب  مما يتض 

( اسـتجابا )  إجـراءا  اتخـاذ إلـ  النفسـي الضـوط يـؤدي  :الحـي الكـائن لـدى اتحتياجـا  -7
 .الحي جسم الكائن من
 أحـداث عـن ناجمـة نفسـيةال الضـووط كانـ  سـواء : المحـدد  غيـر الجسـمية اتسـتجابة -6

اتسـتجابة  فـنن اليانصـي  ، فـي كـالفوز مريـر  إيجابيـة أو عزيـز ، شـخ  كوفـا  سـلبية ضـار 
محـدد   اسـتجابة توجـد ت أنـه بمعنـ  الحـالتين ، كلتا في نفسها هي تكون للجسم الفسيولوجية

ن اتسـتجابا  ، مـن النـو  نفـس تريـر األحـداث كافـة أن بـل بذاتـه ، معـين لحـدث  تفاوتـ  وا 
 .الحالة اتنفعالية 

 الضـووط آرـار تسـب  أن يمكـن  :الدائمـة أو المؤقتـة الهيكليـة أو الفسـيولوجية التويـرا  -4
 ( . ,Babe  2 ,2007)  أجسامنا   في دائمة أو مؤقتة النفسية توييرا 
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 :أنواع الضغوط النفسية : ثانيًا 

 النفسـية الضـووط مـن ساسـيينأ نـوعين هنالك أن Sawyer, 2005, 13))  ساور يرى    
 :هي 
  Acute Stress :احلادة  النفسية الضغوط -

 يكـون عنـدما أو مـا ، خطـر الفـرد عندما يواجـه عاد  الضووط من النو  هذا يحصل          
 لزياد  الكيميائية المواد من العديد يطل  دماغ الفرد فنن عندها ما ، التزام إلتمام الضوط تح 
 أو الخطـر لمحاربـة نشـاطا أكرـر الفـرد ويجعـل ضـوط الـدم مـن يزيـد وهـذا القلـ  ، ضـ  معـدل

 .القصير   الضووط هذه مع والتكي  التجاو  األفراد يمكنهم من والعديد منه ، الهرو 
 Chronic Stress :املزمنة  النفسية الضغوط -

 التـي هـد المج الحـوادث مـن العديـد أو رابتـة بسـب  حالـة الضووط من النو  هذا يحصل      
 بشـكل مـزمن بمـر  مصـا  مـا بشـخ  يعتنـي كـان الفـرد فـنذا متتـالي ، بشـكل للفـرد تحـدث

 الجسـم فـنن شـركته ، خسـر أو عمله فقد إذا أو العمل ، مع رئيس مشاكل يواجه أو مستمر ،
 إصـابة إلـ  السـلبية للمشـاعر المسـتمر التعـر  ويـؤدي هـذه الحـات  ، لمرـل سـلبا يسـتجي 

     المناعـة  نظـام أو العصـبي النظـام مشـاكل أو الربو ، أو السكري مرل ن األمرا م بالعديد الفرد
والضـووط  الدائمـة الضـووط همـا الضـووط من نوعين(  34، 6111)  والخربشة عربيا  وذكر

 :المؤقتة 
مـا  وعـاد  يـزول ، رـم وجيـز  ، لمـد  بالفرد يحيط الضووط من النو  هذا  :املؤقتة الضغوط - 
 الفـرد ، إت علـ  محـدود أرـر الضـووط ولهـذه طويت ، أرره يدوم ت مفاجئ بموق  طمرتب يكون
  .الضاغط الموق  من أضع  تحمله قدر  كان  إذا

 ذلـك مرـال نسـبي ا ، طويلـة لمـد  بـالفرد يحـيط الضـووط مـن النـو  هـذا : الدائمغة  الضغغوط  - 
 .مزمن  لمر  تعر  الفرد
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                                                         :أسباب الضغوط النفسية : ثالثًا 
والتي  والتوتر ، القل  النفسية بالضووط الفرد شعور إل  تؤدي التي األسبا  من العديد هنالك
 الضووط مسببا  أهم أن Sawyer ساور ذكر وقد مختلفة ، الظرو  أو بأحداث ترتبط

 : النفسية هي 
العمـل ،  وظـرو  اتنفعاليـة ، والظـرو  الصـحية لظـرو ا مرـل الطبيعيـة الحيـا  ظـرو  -

 .والمر   بالوحد  ، الشعور واألسر  ، واألصدقاء
  .المال وفقدان األصدقاء ، أحد أو األسر  أفراد أحد ووفا  الختفا  ، مرل معينة أحداث -
  .العقلية أو البدنية القدر  فقدان أو الزواج ، مرل التطورية المراحل- 
  .العمل تويير -السكن  مكان تويير -السيئة  العادا   -الجنس -المال - 
 .العاطفي  الدعم وفقدان المفضل ، الراحة مكان وفقدان الصداقة ، فقدان- 
 ( Sawyer, 2005, 10 .(العمل  في الخاصة المكانة فقدان و األبناء ، زواج - 

 : النفسية  للضغوط املفسرة النظريات: رابعًا 
  الظـواهر مـن تعـد التـي النفسـية الضـووط بدراسـة اهتمـ  التـي النظريـا  اختلفـ  لقـد       

 اجتماعيـة وأخـرى سـيكولوجية معرفيـة عقليـة بيولوجيـة بدنيـة أسـس تفسـر علـ  التـي المعقد 
 طبيعتهـا مـن بعـ  عـن كشـف  التـي النظريـة والمبـاد  مـن القواعـد كريـر مجالها في وقدم 

 التـي النظـر وجهـا  مـن رـتث تنـاول يـتم آرارهـا وسـو  عـن  تنـت التي والنتائ  وديناميكيتها
 : وهي  الضووط النفسية بتفسير اهتم  التي الفكرية األنسا  من تمرل

 : selye.H هلانز سيلي النظري النسق -1
 فيزيولوجيـا تفسـيرا   الضـوط بتفسـير  متأررا   كطبي  تخصصه بحكم "سيلي هانز" يعتبر         
 لحامـل اسـتجابة وهـو غيـر مسـتقل متويـر الضـوط أن ترى مسلمة من " سيلي" نظرية وتنطل 
 وان للبيئـة الضـاغط اسـتجابة أسـاس علـ  ويصـنعه الشـخ  يميـز  ( stressor ) الضـوط
 تحـ  تـأرير يقـع الشـخ  إن منهـا اتسـتدتل يمكـن اتسـتجابا  مـن أنماط أو استجابة هناك



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 74 - 
 

 علـ  وهـدفها المحافظـة الفيزيولوجيـة بةاتسـتجا أعـرا  إن "هـانز سـيلي" ويعتبر مزع  بيئي
 .الكيان 
 : وهي العام مراحل التكي   تمرل المراحل هذه وان الضوط لدفع مراحل رتث "سيلي" حدد  ولقد
 للضاغط  المبدئي التعر  درجة بها تتميز واستجابا  تويرا  الجسم يظهر وفيه : الفز  -7

( stressor )  تنهـار عنـدما الوفـا  تحـدث وقـد الجسـم نـةمقار  تقـل التويـرا  لهـذه ونتيجـة 
  .شديدا الضاغط الجسم ويكون مقاومة

 التويـرا  فتختفـي التكيـ  مـع متتزما للضاغط التعر  يطول عندما وتحدث : المقاومة  -6
 .التكي   عل  تدل أخرى تويرا  وتظهر األول  المرحلة في الجسم عل  التي ظهر 

 الضـرورية الطاقـة أن غيـر تكيـ  قـد الجسـم فيها ويكون المقارنة تعق  مرحلة : اإلجهاد -4
ذا استنفد  تكون قد  عنها ينت  فقد طويلة لفتر  ومستمر  شديد  الدفاعية اتستجابا  كان  وا 

 ( .  11،  6117،   عرمان السيد فارو  ( أمرا  التكي  
 
 ( :( spuelferger لسبيلربجر النظري النسق -2

 الضووط في نظريته لفهم ضرورية كمقدمة القل  عل  نظريته في " سبيلبرجر " اعتمد       
 : هي القل  من نوعين بين التمييز أساس عل  القل  نظريته في أقام فلقد
   الظـرو  الضـاغطة علـ  ومباشـر  أساسـية بصـور  ويعتمـد موقفيـة وهـي : الحالـة قلـ  - 

Anxiety  state  ( قل  الحالة. ) 
 بصـور  أساسـية يعتمـد القلـ  يجعـل سـلوكي اتجـاه أو طبيعـي اداسـتعد وهـي : السمة  قل  -

 ( .قل  السمة )  traitor   Ancient  الماضية الخبر  عل 
 : هما  شقين القل  أن  "سبيلبرجر" اعتبر كما

  .المزمن  القل  أو العصابي القل  و القل  سمة : األول  الش 
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 التفسـير هـذا من وانطتقا ، الموق  قل  وأ الموضوعي القل  أو اللقل  حالة  : الراني الش 
 قلـ  بـين يـربط فهـو الضـوط تفسـير فـي نظريتـه ( spuelferger ) سـبيلبرجر" للقلـ  وضـع

 "سـبيلبرجر" يـربط األساس وعل  الضاغطة الظرو  إل  يشير الحالة ألن قل  والضوط الحالة
 ويسـتبعد القلـ  الـةلح مسـببا معـين ضـاغط عـن النـات  الضـوط أنويعتبـر  والقل  الضوط بين
 ( . 37،  6114محمد بوفات  ، )  كسمة القل  عن ذلك
  : موراي  هلنري النظري النسق -3

 مفهومـان الضـوط مفهـوم و الحاجـة مفهـوم و الحاجـة مفهـوم أن " مـوراي  " يعتبـر          
 الضـوط مفهـوم و للسـلوك الجوهريـة المحـددا  يميـل الحاجة مفهوم أن اعتبار عل  أساسيان

 لموضـو  صـفة أنـه علـ  الضـوط ويعـر  البيئة في والجوهرية للسلوك المؤرر  المحددا  يمرل
 بين "موراي" ميز لقد و معين هد  إل  الفرد للوصول جهود تعو  أو تيسر لشخ  أو بيئي

 . هما  الضووط من نوعين
 . دالفر  يدركها كما األشخا  و البيئية الموضوعا  دتلة إل  ويشير : بيتا ضوط - 
فـارو  السـيد ) . الواقـع  فـي كمـا ودتلتهـا الموضـوعا  خصـائ  إلـ  ويشـير : ألفـا ضـوط -

 ( . 711،  6117عرمان ، 
 : اآلتي  النحو عل  بالضووط قائمة " موراي" قدم  كما
   .الجنس ضوط -العدوان ضوط  -الكوارث و األخطار ضوط -األسري التأييد نق  ضوط  -
 . التسام   اآلخر عل  العط  ضوط - اتحترا  و تماماته عدم و النبذ ضوط  -

 (  22،  7111هارون الرشيدي ، ) . التوذية  في الضيا  و النق  ضوط - 
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  : النفسية الضغوط مواجهة أساليب: رابعًا 
 : منها  النفسية الضووط لمواجهة مختلفة واستراتيجيا  أسالي  استخدام يمكن       

 : ابيةاإلجي االسرتاتيجيات -7
 األسـالي  خـتل ذلـك مـن و آرـاره وتجاوز األزمة اقتحام في الفرد يوظفها التي تلك وهي      

  : التالية اتيجابية
  . ولمرتباته له الذهني والتهيؤ فهمه بوية الضاغط للموق  المنطقي التحليل - 
عـاد  قـ المو  اسـتجتء معرفيـا الفـرد يحـاول حيـث للموق  اتيجابي التقييم إعاد  -   بنـاءه وا 

 . هو كما الواقع تقبل محاولة مع بطريقة ايجابية
المجتمـع  مؤسسـا  أو اآلخـرين مـن المسـاعد  و بـالموق  المتعلقـة المعلوما  عن البحث - 

 . الضاغط  بالموق  ارتباطهما المتوقع
 . مباشر   بصور  لألزمة التصدي و المشكلة حل أسلو  استخدام  -
 :سلبية ال االسرتاتيجيات -6

 مـن وذلـك التفكيـر فيهـا عـن اإلحجـام و األزمـة تجنـ  فـي الفـرد يوظفها التي تلك وهي       
 : التالية  السلبية األسالي  ختل
 . األزمة  في الممكن الواقعي التفكير لتجن  المعرفي اإلحجام - 
 . تقبلها  عل  النفس تروي  و لألزمة اتستستمي التقبل - 
محاولـة  و بديلـة األنشـطة فـي اتشتراك طري  ،عن البديلة المكافئا  أو ا اراب عن البحث - 

 . األزمة  مواجهة عن بعيدا التكي  و لإلشبا  جديد  مصادر توليد بهد  فيها اتندماج
 فعليـا ، و السـار  غيـر السـلبية المشـاعر عـن لفظيـا بـالتعبير اتنفعـالي التفريـ  و التنفـيس -

 (  14،  6112طه ، ) . التوتر لتخفي  المباشر  يةالفرد المجهودا  عن طري 
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  : اجلامعي  الطالب لدى النفسي الضغط مصادر: خامسًا 
 اإلمكانيـا  الجامعيـة البيئـة له توفر أن يتوقع الجامعية بالمقاعد الطال  التحا  عند         

 مختلفـة دراسـية ام بـر  من الجامعة تقدمه بما وذلك المختلفة مهاراته ولتنمية الفر  للتعلم و
 و ذاتـه توجيـه و اتسـتقتلية لتحقيـ  للطالـ  فرصـة تعـد متنوعـة رقافيـة و نشاطا  علمية و

 فـي سـواء يواجـه قـد أنـه ، إت بـه الخاصـة األمـور بشـأن اتخـاذ القـرارا  الصـائبة علـ  تدريبه
 يتوافـ  نأ يسـتطيع مـا منهـا الصعوبا  و المشكت  بع  أو أرناءها بالجامعة التحاقه بداية
 قـد و لهـا مناسبة حلول إيجاد و مواجهتها في صعوبة قد يجد ما إيجابي ، ومنها بشكل معها

  .  الضوط النفسي من حالة لتشكل معه تستمر

 :الدراسات السابقة  

بنــاء مقيــاس ألســالي  مواجهــة  -:هــدف  الدراســة إلــ   :(2002) صغغاا الضغغري   دراسغغة  -1
معرفة األسالي  األكرر شيوعا  لدى طلبـة هـذه الجامعـة  . جامعة الضووط النفسية لدى طلبه ال

الدراسـي  الجـنس ، المسـتوى ) معرفة عتقة كل أسلو  بالمتويرا  الديمورافية مجتمعـة مرـل . 
ولتحقي  أهدا  الدراسة تم بنـاء مقيـاس  ( . ، التخص  ، مكان السكن ، الحالة اتجتماعية 

، وكــان لهـذا المقيــاس مؤشــرا  مقبولــة للصــد  والربــا  ، ألسـالي  مواجهــة الضــووط النفســية 
مــن طلبــة ( 144)وقــد طبــ  المقيــاس علــ  عينــة مكونــة مــن . ولفقراتــه القــدر  علــ  التمييــز 

 -:ومــن الوســائل اإلحصــائية التــي اســتخدم  لتحليــل بيانــا  الدراســة مــا يــأتي . جامعــة ذمــار 
تمييزيـة لفقـرا  مقيـاس أسـالي  مواجهـة استخدم في حسا  القـو  ال(  t.test–   ) اتختبار 

الوســط الحســابي واتنحــرا  المعيــاري لمعرفــة أكرــر األســالي  شــيوعا  فــي . الضــووط النفســية 
كرونبــاو وقــد اســتخدم  لحســا  ألفــا معادلــة . مواجهــة الضــووط النفســية لــدى طلبــة الجامعــة 

أســفر  الدراســة عــن  وقــد( . التجزئــة النصــفية ) ربــا  المقيــاس بطريقــة اتتســا  الــداخلي 
 -:النتائ  اآلتية 
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إن أكرر األسـالي  شـيوعا  لمواجهـة الضـووط النفسـية لـدى طلبـة الجامعـة هـو أسـلو  الهـرو  
: إن عتقة كل أسـلو  مـع المتويـرا  الديمورافيـة مجتمعـه كانـ  علـ  النحـو اآلتـي . والتجن  

-. والتجنــ  الهــرو   وجــود تــأرير للجــنس ، المســتوى الدراســي ، التخصــ  بالنســبة لمجــال
المسـتوى : ) وجـود تـأرير لمتويـري  -. وجود تأرير للجـنس علـ  مجـال حـل المشـكلة بـالتمني 

وجـود تـأرير لمتويـري  -. عل  أسلو  طلـ  المسـاعد  مـن اآلخـرين ( الدراسي ، مكان السكن 
رر فـي عـدم وجـود متويـر يـؤ . عل  مجال اللجـوء إلـ  الـدين ( الجنس ، الحالة اتجتماعية : ) 

 ( .المواجه والتحدي ،مجال لوم الذا  : ) كّل من 
 الضـووط مواجهة عل  أسالي  التعر  إل  الدراسة وهدف  ( 200٢ ) عرام أبو أمل دراسة -2

 ) مـن الدراسـة عينـة ، وتكون  الرانوية المرحلة طت  لدى الشخصية سما  ببع  وعتقتها
 إعـداد مـن سـما  الشخصـية) مقيـاس سـةالدرا واسـتخدم  طالبـة ( 341 )و طالب ـا ( 343
 الدراسـة ومـن نتـائ  ، 6116 اهلل عبـد منـ  : إعداد من المواجهة أسالي  ومقياس ( الباحرة

 رـم الـذا  المواجهـة وتأكيـد رـم اهلل إلـ  اللجوء هي الطت  عليها يعتمد التي األسالي  أهم أن
 مـن وبـين أسـلوبين الطت  لها التابع المدارس طبيعة بين عتقة وجود كذلك المسئولية تحمل

 وجـود عـن كشـف  الدراسـة كمـا واإلنكـار ، الـذا  لـوم أسـلو  وهـي الضـووط مواجهـة أسـالي 
 أربـع فـي لصـال  الـذكور كانـ  الضـووط مواجهـة أسـالي  مـن عـدد وبـين الجـنس بـين عتقـة
 .أسالي  رتث في اإلناث ولصال  أسالي 

تهدف  الدراسة التعر  عل  نو  واتجاه العتقة بين اس :( 2002) دراسة منال عبد اخلالق  -3  
أســالي  مواجهــة الضــووط والخصــائ  الشخصــية كمــا يكشــ  عنهــا نمــوذج العوامــل الخمــس 

وتمرلـ  أهميتهـا فيمـا تعـر  لـه . الكبرى لدى الطت  والطالبا  بالمرحلتين الرانوية والجامعية
ائ  الدراســة عــدم وجــود فــرو  ذا  أربتــ  نتــ. مــن خلفيــة نظريــة تتنــاول أســالي  المواجهــة ،

دتلة إحصائية بين متوسطا  درجا  اإلناث والذكور عل  مقياس أسـالي  المواجهـة باسـترناء 
، وذلـك لصـال  طـت  المرحلـة الرانويـة  اإلجرائـيكون اإلناث أكرر استخداما لألسلو  التوافقي 



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 71 - 
 

يـة فـي العوامـل الخمـس الكبـرى ، أما فيما يتعل  بـالفرو  بـين طـت  المرحلـة الرانويـة والجامع
فقد جاء  النتائ  تشير إل  كون هذه العوامل خصائ  مميز  تعطي الشخصية توجهـا متسـقا 
عند اتنتقال من مرحلة عمرية إل  أخرى، إذ لم يتض  وجود فـرو  بـين طـت  المـرحلتين فـي 

علــ  الخبــر   عوامــل اتنبســاطية والعصــابية والطيبــة، وكانــ  هنــاك فــرو  فــي عوامــل اتنفتــاح
ويقظــة الضــمير لصــال  طــت  المرحلــة الجامعيــة حيــث التقــدم فــي الدراســة والبحــث واتطــت  
والتفت  الذهني ورسوو المعتقدا  الدينية والتسـل  بعميـ  اإليمـان يكـون مـع التقـدم فـي العمـر 

دالـة واتنتقال من مرحلة دراسية إل  أخرى، كما أشار  نتـائ  الدراسـة كـذلك إلـ  وجـود عتقـة 
موجبة بين األسلو  التوافقي التأملي في المواجهـة واتنبسـاطية واتنفتـاح علـ  الخبـر  ويقظـة 

دالــة ســالبة بالعصــابية، ووجــود عتقــة دالــة وموجبــة بــين األســلو   ارتباطيــهالضــمير، وعتقــة 
ــ ارتباطيــهالتــوافقي اإلجرائــي واتنبســاطية واتنفتــاح علــ  الخبــر  ويقظــة الضــمير وعتقــة  ة دال

سالبة بالعصابية، ووجود عتقة ذا  دتلة إحصـائية موجبـة بـين األسـلو  التتـوافقي التجنبـي 
والعصابية وعدم وجود عتقة ذا  دتلة بين ذا  األسـلو  واتنبسـاطية واتنفتـاح علـ  الخبـر  

 ارتباطيـهويقظة الضمير ودرجة المواجهة الكلية، وأشار  نتائ  الدراسة كذلك إل  وجود عتقـة 
دالـة وسـالبة بينـه  إحصـائيةدالة موجبة بـين األسـلو  التتـوافقي التـدميري والعصـابية وعتقـة 

وبين اتنبساطية واتنفتاح عل  الخبر  ويقظة الضمير والطيبة بينما ت توجـد عتقـة ذا  دتلـة 
ــه الكليــة إحصــائية ــين هــذا األســلو  وبــين المواجهــة فــي درجات ــ  . ب وأشــار  النتــائ  كــذلك إل

كانيــة التنبــؤ بعامــل اتنبســاطية لــدى ذوى األســلو  التــوافقي فــي المواجهــة ببعديــه التــأملي إم
مكانية التنبؤ بعامل يقظة الضمير    .واإلجرائي، والتنبؤ بعامل العصابية ، وا 

                                            : Gammon & Morgan-Samuel(2002)صغغمويل  -ومورغغغا  دراسغغة جغغامو  -3
 التـي النفسـية الضـووط مجـال فـي الدوليـة المقارنـة الدراسـا  غيـا  في أهميتهاتمرل         

 النفسـية الضـووط مصـادر علـ  التعـر  الدراسـة هـذه هـدف  حيـث منهـا الطلبـة ، يعـاني
جـراء الجامعيـة ، الدراسـة فتر  طوال الطت  والسريرية بين األكاديمية  مسـتويا  فـي مقارنـة وا 
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 وجمهوريـة وبرونـاي ، ألبانيـا ، : هـي مختلفـة بلدان خمسة من لدى الطلبة سيةالنف الضووط
 أفضـل لفهم محاولة في المختلفة الرقافا  بين مقارنة إجراء وويلز، بهد  ومالطا ، التشيك ،
 اسـتبيان باسـتخدام الوصـفي الكمـي المـنه  الدراسـة اسـتخدم  .الطلبـة لدى النفسية للضووط
 الـدول مـن طـت (  ( 1707  مـن الدراسـة عينـة يميـة ، وتكونـ األكاد النفسـية الضـووط
 طلبـة متوسـطا ، وأن كـان الطلبـة لـدى النفسية الضووط مستوى ، أن النتائ  كشف  .الخمس
 علـ  أعلـ  برونـاي وطلبـة النفسـية ، الضـووط مقيـاس علـ  درجـة أدنـ  علـ  حصـلوا ويلـز
 األكاديميـة أكرـر النفسـية الضـووط هونيواج ومالطا بروناي طلبة أن النتائ  من وتبين .درجة
 الضـووط لـدى من النوعين كت بين فرو  هنالك تكن لم بينما السريرية، النفسية الضووط من

 إحصـائية فـي دتلـة ذا  فـرو  وجـود النتـائ  وأظهر  .وألبانيا وويلز اّلتشيك جمهورية طلبة
 الفـرو  بـين هذه كان  وقد يةالدراس السنة لمتوير تعزى الطلبة لدى النفسية الضووط مستوى
 .الرالرة السنة طلبة لصال  الرالرة السنة وطلبة األول  السنة طلبة
 الذي الدور عل  التعر  بهد  العتقةهدف  إل  بحث  :( 2002 ( شتات أبتسام دراسة  -4

لطـت   الدراسـي والصـ  المدرسـة ، ونـو  والتعلـيم ، النـو  ، :مرـل العوامـل تلعبـه بعضـهم
 النفسـية وزيـاد  الضـووط أسـالي  لمواجهـة الوق  إدار  استخدام تدعيم في الرانوية ، ةالمرحل
 أسالي  الوق  لمواجهة إدار  استخدام تدعيم في الرانوية ، المرحلة طت  لدى اتنجاز دافعية

 استبيان باستخدام وذلك المرحلة الرانوية ، طت  لدى اتنجاز دافعية وزياد  النفسية الضووط
 ) عبـد اهلل منـ ( إعـداد الضـووط أسـالي  مواجهـة ومقيـاس الباحرـة ، إعـداد مـن الوقـ  ر إدا

 طالـ  (7111) بلو  عينة عل  وذلك ) عبد الفتاح فارو ( إعداد واتنجاز الدافعية ومقياس
 عامـا  ، (  72 -73) الرانويـة ، وقـد تراوحـ  أعمـارهم مـا بـين  المرحلـة طـت  مـن وطالبـة
 مواجهـة أسـالي  درجـا  علـ  إحصـائية دتلـة ذا  فـرو  هنـاك أن اسـة الدر  نتـائ  وكشـف 

إحصـائية  دتلـة ذا  فـرو  هنـاك أن كمـا المختلفـة ، المـدارس طـت  مجموعـا  الضووط بين
 . الطت  مجموعا  بين
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 : ,.Suldo et al( 2002)وآخرو  سيلد دراسة -2

 فـي يشـاركون الـذين الطـت  ىلد النفسية الضووط مصادر عل  التعر  إل  وهدف           
 تـم البيئيـة الضـووطا  هـذه مـن أي العـام، وتحديـد التعلـيم إلـ  إضـافة الدوليـة البكـالوريوس

 إلـ  باإلضـافة .الدوليـة البكـالوريوس برنـام  فـي الطت  قبل من مرتفع بمستوى لها التعر 
 .الطـت  لـدى لتكيـ ا وعمليـة الضووط مختلفة من أنوا  بين العتقة الدراسة هذه تقيم ، ذلك
 وهـو التجريـ  علـ  المبنـي للتقيـيم آخنباو لمنظومة للشبا  الذاتي التقرير نموذج استخدام تم

 مـع لتسـتخدام تصميمه تم وقد السلوك من مجات  رمانية تقيم فقر  112 من يتكون استبيان
 نبـي اترتباطـا  وبخصـو عامـا  ، ( 71-77)  مـن أعمـارهم تتـراوح الـذين المـراهقين
 مصادر جميع مع دالة عكسية ظهر  ارتباطا  واتضطرا  التوتر ومصادر النفسي اتضطرا 
 وأن .البكالوريوس وطت  العام طلبة التعليم من كل لدى التصفية األنشطة باسترناء اإلجهاد
 للخـارج ، الموجـه السـلوك فـي مـع زيـاد  ارتبـاط لهـا كـان السـبعة الضـووطا  أنـوا  جميـع

 واتجـاه حجـم وأن .للخـارج السـلوكيا  الموجهـة بزيـاد  مرتبطـا كـان الـزمتء مـع والعتقـا 
 الدولية البكالوريوس طت  لدى كان  متمارلة النفسي واتضطرا  التوتر مصادر بين اترتباط
 الحـات  جميـع وفي اترتباطا  ، هذه من 14 أصل من فقط 5 باسترناء العام التعليم وطت 
 طـت  لـدى منـه البكـالوريوس بـين طـت  أقـوى النفسـي اإلجهـاد ا مسـبب بـين اترتبـاط كـان

 بـين والعتقا  ، األكاديمية المرتبط بالمتطلبا  اإلجهاد كان ، التحديد وجه عل  .العام التعليم
 الموجهـة النفسـية اتضـطرابا  من بمستويا  عالية متنبئ المراهقة وأحداث ، واألطفال اآلباء
 خارجيـا الموجهـة النفسـية كانـ  اتضـطرابا  أيضـا .البكـالوريوس طـت  بـين وداخليـا خارجيـا
 واألنشـطة األقـران مـع األكاديميـة والعتقـا  بـالجهود المتعلقـة بالضـووطا  بقـو  مرتبطـة

 عتمـا  كانـ  األكاديميـة وبخصـو  اتنجـازا  .الدوليـة البكـالوريوس طـت  بـين التصـفية
 .األكاديمية الضووط زياد  مع ارتباطا عكسيا بطترت الدولية البكالوريوس مدارس في الطت 
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 واتتجـاه الضـووط النفسـية بـين العتقـة  علـ  التعر  استهدف : (2002) دراسة الربيعي  -1
 ببنـاء الباحـث قـام ، أهـدا  البحـث مـن وللتحقـ  ، الجامعـة طلبـة لـدى للمجتمـع المضـاد
 طلبـة مـن عينـة علـ  تطبيقهمـا تـم السيكومترية لهمـا ، الخصائ  استخراج وبعد ، مقياسين
 التبـاين وتحميـل التـائي اتختبـار الباحـث اسـتخدم إحصـائيا البيانـا  ولتحميـل . بوـداد جامعـة
 يعـانون البحـث عينـة أفـراد أن إلـ  الدراسـة نتـائ  بيرسـون ، وتوصـل  ارتبـاط ومعامل الرتري

 إحصـائيا دالـة و فر  توجد كما ، للمقياس المعياري المتوسط فو  نفسية بمستوى ضووط من
 دالـة فـرو  توجـد كمـا األولـ  المرحلـة ولصـال  (الرابعـة  – األولـ  ( المرحلـة وفقـا  لمتويـر

ت  كمـا ، التخصـ  العلمـي ولصـال  ) اإلنسـاني - العلمـي ( التخصـ  لمتويـر وفقـا   إحصائيا
 .للمجتمع  واتتجاه المضاد النفسية الضووط بين إحصائية دتلة ذا  فرو  توجد
 اإليجابية الطت  لدى مواجهة الضووط أسالي  لمعرفة تهد  : ( 2002 ) اهلالليدراسة   -1

 الفـرو  علـ  التعـر  إلـ  كمـا يهـد  ، المواجهـة أسـالي  مـدرج عل  وترتيبها والسلبية منها
 وأيضـا ، والرـانوي المتوسـط طـت  مرحلتـي بـين الضـووط مواجهـة أسالي  درجا  متوسط في

 بـاختت  الضـووط مواجهـة علـ  مقيـاس الطـت  درجـة متوسـط فـي ا اتختتفـ علـ  التعـر 
 دراسـته فـي الوصفي المنه  واستخدم الباحث ، التعليم ونو  والجنسية والعمر الدراسي الص 
 وتكونـ  ، 6116 عبـد اهلل الضـووط لمنـ  مواجهـة أسـالي  مقيـاس باسـتخدام الباحـث ، وقام
 مـن طالبـا ( 611 )، التعلـيم المتوسـط مـن لباطا ( 641 )، طالبا ( 431 ) من البحث عينة
 .عاما  (  71 – 74 ) بين أعمارهم تتراوح ، الرانوي التعليم

 :اجراءات الدراسة

 :جمتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة الحاليـة مـن جميـع طـت  المرحلـة الرانويـة الصـ  اتول والرـاني رـانوي 
طالـ  رـاني رـانوي  ( 441)  اول  رانوي طال( 241)طال  منهم ( 7111)والذين بل  عددهم 

طالبــا مــن ( 211)مــنهم( 7111)وجميــع طــت  كليــة الهندســة واآلدا  والــذين بلــ  عــددهم 
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طالـ  مـن كليـة الهندسـة بحيـث ان طـت  كليـة الهندسـة يمرلـون ( 311)طت  كليـة اتدا  و
 .الكليا  العلمية وطت  كلية اتدا  يمرلون الكليا  النظرية

 :اسة عينة الدر

طال  من طت  جامعة حائل في كليـة الهندسـة وكليـة اتدا   ( 611)تألف  عينة الدراسة من 
وكان  طريقـة سـح  العينـة بالطريقـة ( الص  اتول والراني)وطت  رانوية المعتصم في حائل 

و % 71طالـــ  مـــن طـــت  كليتـــي الهندســـة واآلدا  بنســـبة ( 711)العشـــوائية موزعـــة علـــ  
 %.71بنسبة ( اتول والراني )طت  الرانوي  طال  من( 711)

   :البحث منهج

بـين طـت   للمقارنـة وذلـك (السـببي المقـارن )  الوصـفي المـنه  علـ  ةالحاليـ تعتمـد الدراسـة
 . الضووط النفسية أسالي  مواجهة في وطت  الرانويةالجامعة 

 :أدوات الدراسة 

 ( 7111:إعداد العنزي ) مقياس أسالي  مواجهة الضووط النفسية  -7
هــذا المقيــاس كــأدا  موضــوعية مقننــة علــ  البيئــة الســعودية ، وعلــ  نفــس  بتبنــيقــام الباحــث 

فـي  روعـيمواجهـة الضـووط النفسـية ، والـذي  أسـالي الفئة العمرية المستهدفة تقريبا  لقيـاس 
ن مشتمت  علـ  مجموعـة مـن المكونـا  ، أو األبعـاد التـي إعداده من قبل معد المقياس أن يكو

ــا تــم  ــواجههم مواقــ  ضــاغطة ، كم ــدما ت ــي العــاد  عن ــراد ف ــا األف ــي يتبعه ــيس األســالي  الت تق
تمرل المحاور الرئيسية ألسالي  مواجهـة الضـووط ، حيـث تـم  التيستخراج العناصر األساسية 
 .أسالي  سلبية   -أسالي  إيجابية : تقسيمها عل  النحو التالي 

بنـدا  ( 12) وبناء عل  التوجيها  التي قام بهـا معـد المقيـاس ، تكـون بعـد حسـا  صـدقة     
 .تمرل أربعه عشر بعدا  تمرل أسالي  مواجهة المواق  الضاغطة 

 :عر  تلك البنود واألبعاد  يليوفيما  
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توجـه مباشـر  نحـو  ويتضـمن هـذا األسـلو  مـا يقـوم بـه الفـرد مـن أفعـال: أسلو  إيجابية  -7
ــي محاولــة مســتمر  لزيــاد   أو تعــديل الجهــة بويــة الحــل ، والــتخل  مــن  مصــدر المشــكلة ف

-61-74-7: )  هــيالمواقــ  الضــاغطة ، وترتيــ  أرقــام بنــود هــذا األســلو  فــي المقيــاس 
34-41- 17).  
جبــار( :الــذا  ) أســلو  ضــبط الــنفس  -6  يتضــمن هــذا األســلو  قــدر  الفــرد علــ  التريــث وا 

الذا  عل  اتنتظار للوق  المناس  ، وبـالرغم مـن أن هـذا األسـلو  يبـدو سـلبيا  إت أنـه يجعـل 
:  هـيالفرد يواجه المواق  الضاغطة بفاعلية ، وترتي  أرقـام بنـود هـذا األسـلو  فـي المقيـاس 

 (6-72-41- 33-41- 16. ) 
ــدعم اتجتمــاعي  -4 ــوف: أســلو  البحــث عــن ال ــدعم مــن يتضــمن هــذا األســلو  مــدى ت ير ال

أعضـــاء العائلــــة ، أو األصـــدقاء فيمــــا يتعلـــ  بتــــوفير التشـــجيع ، والمشــــاركة فـــي المصــــادر 
اتنفعالية والماديـة التـي يمكـن أن تقـدم ضـمن شـبكة األصـدقاء ، أو أعضـاء العائلـة ، وترتيـ  

 ( .14 -41-34 -47-71-4: )  هيأرقام بنوده في المقياس 
ن هذا األسـلو  قبـول الفـرد لذاتـه واآلخـرين والعـالم مـن ويتضم: أسلو  تحمل المسؤولية  -3

حوله ، كما يتضمن قدر  الفـرد علـ  تحمـل األخطـاء والعيـو  ، وتحمـل اإلحبـاط كعجـز معيـاري 
فـــي الحيـــا  ، كمـــا يتضـــمن هـــذا األســـلو  إيمـــان الفـــرد بقدرتـــه علـــ  مواجهـــة مواقـــ  الحيـــا  

 .(13 -21-32 -46-71-3: )  يهالضاغطة بنجاح ، وترتي  أرقام بنوده في المقياس 
ويتضـمن هـذا األسـلو  قـدر  الفـرد علـ  حـل المشـكت   :أسلو  حل المشكت  بالتخطيط  -4

ــل  ــر فــي حــد ذاتهــا مواقــ  ضــاغطة ، وأن حلهــا يخفــ  أو يزي الشخصــية ، فالمشــكت  تعتب
لة الضــوط النفســي النــات  عنهــا ، ويتضــمن المهــارا  التــي تــربط بحــل المشــكت  تحديــد المشــك

يجـــاد الحلـــول العلميـــة ، واختيـــار البـــدائل  بوضـــوح ، والحصـــول علـــ  المعلومـــا  الكافيـــة ، وا 
 ( .14-27-31 -44-71-4: ) الممكنة للحل ، وترتي  أرقام بنوده ، في المقياس هي 
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ويتضــمن هــذا األســلو  قــدر  الفــرد علــ  تنظــيم الوقــ  والنشــاط ، : أســلو  تنظــيم الوقــ   -2
ســلو  حــل المشــكت  إلــ  حــد مــا، فهــو يتضــمن التخطــيط واألســلوبان ويشــبه هــذا األســلو  أ

تنظيمان في عمـل األشـياء ، كمـا يتضـمن التخطـيط ، واألسـلوبان تنظيمـان فـي عمـل األشـياء، 
ــة، وترتيــ  أرقــام بنــوده هــي  -43-31 -62-76: ) كمــا يتضــمن تنظــيم المصــروفا  المالي

21-16 . ) 
توييــر تفكيــره لخفــ   ىا األســلو  قــدر  الفــرد عــلويتضــمن هــذ: أســلو  البنــاء المعرفــي  -1

يحملهــا  التــيالضــوط ، وهــذا األســلو  يركــز علــ  توييــر األفكــار غيــر العقتنيــة وغيــر الواقعيــة 
الفــرد عــن الموقــ  ، فمــن خــتل توييــر أفكــاره فــنن ذلــك ســيؤرر علــ  اســتجاباته اتنفعاليــة ، 

ــاره وال ــ  ضــبط أفك ــدر  الفــرد عل ــوده فــي ويتضــمن هــذا األســلو  ق ــا ، وترتيــ  بن ســيطر  عليه
 ( .12 -14-21 -44-37 -61-74: )  هيالمقياس 

تســاعد فــي تأجيــل مواجهــة  التــيوهــي الســلوكيا  : أســلو  تجنــ  الموقــ  والتحــول عنــه  -1
الموق  الضاغط والقيام بأنشـطة أخـرى ، مرـل القيـام بمشـاهد  التليفزيـون أو تنظيـ  الورفـة ، 

فيه المشكلة أو اللجوء إلـ  التخـيت  السـعيد  ، وترتيـ  بنـوده فـي أو ترك المكان الذي حدر  
 ( . 12 -26 -31-43 -61-2: )  هيالمقياس 

تتضــمن انفصــال األفـــراد عــن األشــياء أو عـــن  التــيوهــ  الســـلوكيا  : أســلو  اتنعــزال  -1
يـ  أرقـام اآلخرين ، مرل إغت  با  الورفة أو اتنعزال عن أفراد األسر  وتجنـ  اآلخـرين ، وترت

 ( . 11 -24-31 -44-67-1:) هيبنوده في المقياس 
ويتضمن هذا األسلو  العديـد مـن العـادا  التـي يمارسـها :أسلو  ممارسة عادا  معينة  -71

األفراد لمواجهة الموق  الضاغط ، مرل قضم األظافر ، واللجوء إلـ  األكـل الذائـد ، والتـدخين ، 
-1: )  هــية األصــابع ، وترتيــ  بنــوده فــي المقيــاس وتنــاول بعــ  األدويــة والمهــدئا  وفرقعــ

66- 42-41- 23- 11. ) 
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وهــــ  الســــلوكيا  التــــي تتضــــمن إلحــــا  األذى المــــادي بــــاألفراد أو : أســــلو  العــــدوان  -77
، وترتيــ   اآلخــرينالحيوانــا  أو األشــياء ، كمــا يتضــمن األذى اللفظــي ، كتوجيــه الشــتائم إلــ  

 ( .11-24 -47-41 -64-1: )  هيبنوده في المقياس 
ويتضمن هذا األسلو  القدر  عل  خف  اإلرار  من خـتل اسـتخدام : أسلو  اتسترخاء  -76

أو  رإجـــراءا  اتســـترخاء وضـــبط التفكيـــر ، أو القيـــام بحركـــا  جســـمية لتقليـــل مســـتوى التـــوت
 ( .14 -11-22 -46-41 -63-71: )  هيالضوط ، وترتي  بنوده في المقياس 

اليقظـة ، والتفكيـر  أحـتمويتضـمن هـذا األسـلو  اتسـتورا  فـي : الـدفا   أسلو  وسائل -74
وموضوعا  بعيـد  عـن المشـكلة ، حيـث ينشـول الفـرد بتخـيت  بهـد  الهـرو  مـن  أشياءفي 

 ( .17 -21 -44-41 -64-77: )  هيالمشكلة ، وترتي  أرقام بنوده في المقياس 
ويتضـمن هـذا األسـلو  ( : التـدين التفـاعلي ) أسلو  اتقتصار عل  الممارسا  الدينية  -73

اإلكرــار مــن الــدعاء والعبــادا  ، حيــث يصــب  الــدين مصــدرا  للــدعم الروحــي واتنفعــالي ســلوكا  
-36 -61-73: )  هـيوعمت  لتجاوز الموق  الضاغط ، وترتيـ  أرقـام بنـوده فـي المقيـاس 

42- 11- 13 . ) 

 : جراءات السيكومرتية التالية بعد صياغة بنود املقياس قام معد املقياس باإل

بعـد التعريــ  اإلجرائــي ألســالي  المواجهـة قــام الباحــث بعــر  :تقـديم المقيــاس للمحكمــين  -7
محكمــين مــن تخصصــا  علــم الــنفس فــي جامعــة الملــك ســعود وجامعــة ( 71) المقيــاس علــ  

س مـا أعـد  اإلمام محمد بن سعود بالريا  ، وذلك للتأكـد مـن وضـوح العبـار  ومتئمتهـا لقيـا
له ومدى تعل  البند بالبعد الذي يمرلـه ، وأسـفر  اآلراء عـم متئمـة المقيـاس وصـد  المنطـ  

مرــل تحديــد ) أخــذها الباحــث فــي اتعتبــار  التــيمــع إبــداء بعــ  المتحظــا  البنــاء  البســيطة 
 ( .نوعية المواق  في بع  البنود 

بــة علــ  المقيــاس بحيــث تــتم وفقــا  تــم تحديــد اإلجا:تحديــد طريقــة اإلجابــة علــ  المقيــاس  -6
ــدرج اإلجابــة مــن أقصــ  الموافقــة إلــ  أقصــ  الــرف  ، بمعنــ  أن ( ليكــر  ) لطريــة  حيــث تت
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ذا أجــا  ( دائمــا  ) المفحــو  إذا أجــا   حصــل علــ  ( أحيانــا  ) حصــل علــ  رــتث درجــا  ، وا 
ذا أجا   ذا أجا  ( نادرا  ) درجتين ، وا   .ل  صفر حصل ع( أبدا  ) حصل عل  درجة ، وا 

( 711) طب  المقيـاس علـ  عينـة مـن األصـحاء مقـدارها :إجراءا  الدراسة اتستطتعية  -4
سنة والهد  من هذا التطبي  ، هو اكتشا  نقـاط ( 32 -74) فردا  ممن تتراوح أعمارهم بين 

الضع  والقـو  فـي بنـود المقيـاس مـن حيـث وضـوح البنـود للمفحوصـين ، والتعـر  علـ  مـدى 
بند في قياسـه ألسـالي  المواجهـة ، مـن خـتل حسـا  معـامت  اترتبـاط بـين كـل مساهمة كل 

، هـذا وقـد تبـين مـن التطبيـ  (  الـداخلياتتسا  ) أسالي  المواجهة  فيبند ، ومجمو  البنود 
علـ   اإلجابـةعل  العينة اتسـتطتعية وضـوح بنـود المقيـاس للمفحوصـين ، وكـذلك أتضـ  أن 

 .دقيقة  61-74المقياس تستور  من 
 .كما قام معد المقياس بالتحق  من صد  وربا  المقياس 

 : تم حسا  صد  المقياس بأكرر من طريقة وه   :صد  المقياس : أوت  
وقد أظهر  النتائ  درجة عالية من اتتفا  بين المحكمين تراوح  نسـبة :صد  المحكمين  -أ

 % .711 -14 اتتفا  بين المحكمين عل  انتماء البنود للمقياس بين
للمقيــاس ، وذلــك بحســا  ارتبــاط  الــداخليتــم حســا  اتتســا  :صــد  اتتســا  الــداخلي  - 

درجـة كـل بنـد بالدرجـة الكليـة لهـذا البعـد ، وكـذلك درجـة البعـد بالدرجـة الكليـة للمقيـاس بهــد  
معرفــة مــدى تجــانس هــذه البنــود ومناســبتها لقيــاس أســالي  المواجهــة ، وأظهــر  النتــائ  بــأن 

) والبعــد رقــم ( 12) مــا عــدا البنــد رقــم  0.01 )) ع معــامت  اترتبــاط دالــة عنــد مســتوىجميــ
فــي ارتباطهمــا بالدرجــة الكليــة ، فقــد ( 77-71) الســلبية والبعــدين  باألبعــادفــي ارتباطــه ( 73

 . 0.05))كان  دالة عند مستوى 

 : ثبات املقياس : ثانيًا 

ا  معامــل ألفــا كرونبــاو ، وطريقــة التجزئــة تــم حســا  ربــا  المقيــاس بعــد  طــر  ، كحســ     
فــردا  ، ( 711) النصــفية بطريقــة ســبيرمان بــراون ، وجتمــان علــ  عينــة مــن األصــحاء قوامهــا 



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 61 - 
 

فـردا  بطريقـة إعـاد  التطبيـ  ، وكانـ  الفتـر  الفاصـلة ( 61) وعل  عينة من األصـحاء قوامهـا 
ر إل  تمتع المقياس بدرجـة معقولـة وكان  النتائ  تشي. أيام ( 71)  حواليالتطبي   مرتيبين 

 . ومرضية من الربا  ، كذلك تمتع األبعاد الفرعية للمقياس بدرجة معقولة من الربا  

 : اإلحصائيةاألساليب 

  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري. 
  اختبار( .  ) 
 تحليل التبـاين للكشـ  عـن دتلـة الفـرو  فـي اإلسـتراتيجيا  التـي تعـزى إلـ  متويـرا  

 .المستوى الدراسي  

 :تفسري وحتليل ومناقشة النتائج

 : نتائج التساؤل األول وتفسريه 

أســالي  موجهــة الضــووط النفســية  بــين متوســطا  درجــا    إحصــائيةتوجــد فــرو  ذا  دتلــة 
 .الجامعية الرانوية وطت  المرحلة الجامعية  لصال  طت  المرحلة  بين طت  المرحلة 

للتعـر  علـ  الفـرو  بـين (   ) فـر  األول قـام الباحـث بحسـا  قيمـة وللتحق  من صحة ال
 .طت  الجامعة وطت  الرانوي عل  مقياس أسالي  مواجهة الضووط النفسية 

 

 الداللة (ت)  ع ثانوي م ثانوي ع جامعة م جامعة األسلوب
 دالة 22.55 80815 330311 10953 350.81 االيجابية

 دالة 123.5 50191 3.0523 10325 5.0535 ضبط النفس
 دالة 50532 5029 .102 2083 32055 البحث عن الدعم االجتماعي

 دالة 22525 10112 350.55 101.2. 530119 تحمل المسؤولية
 دالة .1212 10915 3.0535 80.11 350389 حل المشكالت
 دالة 82258 50115 330512 50515 310122 تنظيم الوقت

 دالة 22281 20853 10322 10115 550512 إعادة البناء المعرفي
 دالة 52151 308.8 380359 90131 530391 تجنب الموقف والتحول عنه

 غير دالة 2381. 50311 330511 20958 310518 االنعزال
 غير دالة 2525. 30.51 90123 501.1 .38089 ممارسة عادات معينة

 لةغير دا 32825 101.8 .3502 10115 310591 العدوان
 دالة 10595 10552 .3.023 50891 .31055 االسترخاء

 دالة .1011 20.18 3.0191 10.58 320395 وسائل الدفاع
 دالة 2012 30153 320851 50.81 50191 االقتصار على الممارسات الدينية
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 –الجامعية ) للمقارنة بين متوسطا  درجا  المجموعتين (  ) يبين قيمة ( 7)جدول 
 عل  مقياس أسالي  مواجهة الضووط النفسية( الرانوية 

 :    وكان  النتائ  كما يلي 
وجود فرو  ذا  دتلة إحصائية بين طـت  الجامعـة ( 7) يتض  من نتائ  جدول رقم         

ضـبط  –اإليجابيـة ) وطت  الرـانوي فـي أسـالي  مواجهـة الضـووط النفسـية وذلـك فـي أسـالي  
تنظـيم الوقـ   –حـل المشـكت   –تحمـل المسـؤولية  –اعي البحث عن الـدعم اتجتمـ –النفس 

 –وســـائل الـــدفا   –اتســـترخاء  –تجنـــ  الموقـــ  والتحـــول عنـــه –إعـــاد  البنـــاء المعرفـــي  –
وبــذلك يتضــ  ارتفــا  ( .  (%0.05عنــد مســتوى دتلــة ( اتقتصــار علــ  الممارســا  الدينيــة 

ي  اتيجابيـة لمواجهـة الضـووط مستوى طت  الجامعة عن طـت  الرـانوي فـي اسـتخدام األسـال
ــالي  ــ  النحــو الت ــة عل ــا  المعياري ــك مــن خــتل المتوســطا  الحســابية واتنحراف :  النفســية وذل

، رـم جـاء بعـده أسـلو  ( 715144)حيث جاء أسلو  اتيجابية في المقدمة بمتوسـط حسـابي 
ـــنفس بمتوســـط حســـابي   ـــدعم اتجتمـــاعي ( 615171)ضـــبط ال ـــم أســـلو  البحـــث عـــن ال ، ر

، رـم ( 675411) ، رم أسلو  تحمل المسؤولية بمتوسط حسـابي(  73511)بمتوسط حسابي 
، رــم أســـلو  تنظــيم الوقــ  بمتوســـط ( 715741) أســلو  حــل المشــكت  بمتوســـط حســابي 

، رــم أســلو  ( 665123)، رــم إعــاد  البنــاء المعرفــي بمتوســط حســابي ( 745233) حســابي 
ــه بمتوســط حســاب ــ  الموقــ  والتحــول عن ــه ( 675711)  ي تجن ــم أســلو  اتســترخاء عن ، ر

،  رـم ( 735716)، رم أسلو  وسائل الدفا   بمتوسـط حسـابي ( 725111)بمتوسط حسابي 
وقـد جـاء  الفـرو  ( .  15211)أسلو  اتقتصار علـ  الممارسـا  الدينيـة بمتوسـط حسـابي 

ئيا اى ت توجــد فــي أســلو  اتنعــزال ، وممارســة عــادا  معينــه ، والعــدوان ، غيــر دالــة إحصــا
فرو  دالة إحصائيا بين طت  الجامعة وطت  الرانوي في استخدام أسـالي  مواجهـة الضـووط 

ـــــوالي . النفســـــية  ـــــ  الت ـــــ  المتوســـــطا  الحســـــابية عل ـــــث كان ، 745411،  745624) حي
745114. ) 

 : نتائج التساؤل الثاني وتفسريه 

الي  مواجهــة الضــووط النفســية توجــد فــرو  ذا  دتلــة إحصــائية بــين متوســطا  درجــا  أســ 
 .بين طت  كلية الهندسة وطت  كلية اآلدا  لصال  طت  الهندسة 



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 61 - 
 

للتعـر  علـ  الفـرو  بـين (   ) وللتحق  من صحة الفر  الراني قام الباحـث بحسـا  قيمـة 
 .طت  الهندسة وطت  اآلدا  عل  مقياس أسالي  مواجهة الضووط النفسية 

اآلدا   –الهندسة ) للمقارنة بين متوسطا  درجا  المجموعتين (  ) يبين قيمة ( 6)جدول 
 :عل  مقياس أسالي  مواجهة الضووط النفسية( 

 :     وكان  النتائ  كما يلي 
أن ت توجــد فروقــا  ذا  دالــة إحصــائيا  فــي اســتخدام إســتراتيجيا  ( 6)يتضــ  مــن الجــدول رقــم 
طلبة كلية الهندسة مرـل طلبـة كليـة اآلدا  يسـتخدمون إسـتراتيجيا   التعامل مع الضووط، وأن

ن بد  بعـ  الفـرو  فـي المتوسـطا  الحسـابية  متعدد  في التعامل مع الضووط ومواجهتها وا 
 .لدرجا  أفراد المجموعتين عل  كافة اإلستراتيجيا  إت أن هذه الفرو  ليس  دالة إحصائيا  

 الداللة (ت)  ع آداب م آداب ع هندسة م هندسة األسلوب

 50313 011. 50.11 االيجابية
.011

8 
 غير دالة- 082.

 غير دالة 051. 011. 30925 013. 30511 ضبط النفس

البحث عن الدعم 
 االجتماعي

 غير دالة 3051 089. 50513 081. 50192

 غير دالة 015. 021. 50119 083. 501.1 تحمل المسؤولية

 غير دالة .01. 025. 10118 019. 10135 حل المشكالت

 غير دالة .01. 081. 10131 085. 10512 تنظيم الوقت

 غير دالة .01. 081. 10511 085. 10518 إعادة البناء المعرفي

تجنب الموقف 
 والتحول عنه

 غير دالة 0.5. 088. 50182 021. 50111

 غير دالة 051. 013. 10521 089. 10385 االنعزال

 غير دالة 3051 089. ..305 015. ...50 ات معينةممارسة عاد

 غير دالة 015. 012. 50292 011. 50815 العدوان

 غير دالة 055. 085. 50155 083. 50111 االسترخاء

 غير دالة 051. 082. 30553 011. 30585 وسائل الدفاع

االقتصار على 
 الممارسات الدينية

 غير دالة 3032 019. 50111 011. 50855
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 :نتائج التساؤل الثالث وتفسريه 

توجد فرو  ذا  دتلة إحصائية بين متوسطا  درجا  أسالي  مواجهة الضـووط النفسـية بـين 
 .طت  الجامعة باختت  المرحلة الدراسية 

 إذا فيمـا لمعرفـة األحـادي التبـاين تحليـل باسـتخدام للتحق  من صحة الفر  قام الباحـث      
 أول، مسـتوى" المسـتوى إلـ  تعـزى التعامـل إستراتيجيا  استخدام في جوهرية فرو  هناك كان
 . رالث ران،

التعامل  تحليل التباين األحادي للكش  عن دتلة الفرو  في إستراتيجيا (  4) جدول رقم 
 مع الضووط تبعا  إل  المرحلة الدراسية

 مصدر التباين األسلوب
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة "ف"

 االيجابية

 0.5. 509.8 30318 2 ..201 وعاتبين المجم

   .02. 511 3350.8 داخل المجموعات

    553 331018 المجموع

 ضبط النفس

 015. .3031 082. 2 50395 بين المجموعات

   021. 511 359012 داخل المجموعات

    553 313091 المجموع

البحث عن 

الدعم 

 االجتماعي

 051. 30155 028. 2 30551 بين المجموعات

   012. 511 980551 داخل المجموعات

    553 910.81 المجموع

تحمل 

 المسؤولية

 

 0.5. 50955 011. 2 50155 بين المجموعات

   055. 511 910825 داخل المجموعات

    553 110552 المجموع

 حل المشكالت

 0.35. 10.12 085. 2 50118 بين المجموعات

   0395. 511 ..1501 داخل المجموعات

    553 880118 المجموع

 تنظيم الوقت

 

 .03. 3098 012. 2 50811 بين المجموعات

   015. 511 93032 داخل المجموعات

    553 91015 المجموع

إعادة البناء 

 المعرفي

 

 .03. 3098 012. 2 50811 بين المجموعات

   015. 511 93032 داخل المجموعات

    553 91015 المجموع

تجنب الموقف 

 والتحول عنه

 .03. 3098 012. 2 50811 بين المجموعات

   015. 511 93032 داخل المجموعات

    553 91015 المجموع

 االنعزال

 

 .03. 3093 085. 2 50.53 بين المجموعات

   051. 511 18021 داخل المجموعات
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 مصدر التباين األسلوب
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة "ف"

    553 11082 المجموع

ممارسة عادات 

 معينة

 0.5. 50.9 011. 2 50921 وعاتبين المجم

   018. 511 91081 داخل المجموعات

    553 02..3 المجموع

 العدوان

 

 023. 095. 011. 2 30291 بين المجموعات

   015. 511 3.805 داخل المجموعات

    553 3.101 المجموع

 االسترخاء

 

 0.3. 10.5 3055 2 80313 بين المجموعات

   023. 511 33803 داخل المجموعات

    553 35.05 المجموع

 وسائل الدفاع

 

 .03. 3093 085. 2 50.53 بين المجموعات

   051. 511 18021 داخل المجموعات

    553 11082 المجموع

االقتصار على 

الممارسات 

 الدينية

 0.5. 50.9 011. 2 50921 بين المجموعات

   018. 511 91081 داخل المجموعات

    553 02..3 جموعالم

أن هنـــاك فروقـــا  فـــي اســـتخدام إســـتراتيجيا  التعامـــل مـــع ( 4)يتضـــ  مـــن الجـــدول رقـــم      
فقـد . الضووط  النفسية بين مجموعا  المرحلـة الدراسـية بـين طـت  الجامعـة وطـت  الرـانوي 

 " "حيـــث بلوــ  قيمـــة " اتيجابيــة " اتضــ  أن هنــاك فرقـــا  بــين المجموعـــا  فــي إســـتراتيجية 
ـــد مســـتوى  65114 ـــة إحصـــائيا  عن ـــا   L.S.Dوباســـتخدام اختبـــار .  1514وهـــي دال للمقارن

البعدية لتحديد اتجاه الفـرو  بـين المجموعـا  تبـين أن هنـاك فرقـا  بـين طلبـة المسـتوى الرالـث 
 .وبين كل من طلبة المستوى األول والراني لصال  طلبة المستوى الرالث 

بــين مجموعــا  المســتوى " تحمــل المســؤولية" فــي إســتراتيجية  كمـا أن هنــاك فرقــا  جوهريــا       
وباســتخدام اختبـــار  1514وهــي دالــة عنـــد مســتوى  65116الدراســي، حيــث بلوــ  قيمـــة   

L.S.D  للمقارنا  البعدية لتحديد اتجاه الفرو  بين المجموعا  تبين أن هناك فرقـا  بـين طلبـة
وتبـــين مـــن الجـــدول أن هنـــاك فرقـــا  فـــي . المســـتوى الرـــاني والرالـــث لصـــال  المســـتوى الرالـــث

. 157وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى  75141"  "حيـــث بلوـــ  قيمـــة " تنظـــيم الوقـــ " إســـتراتيجية 
للمقارنـا  البعديـة لتحديـد اتجـاه الفـرو  بـين المجموعـا  تبـين أن  L.S.Dوباستخدام اختبـار 

فرقـا  بــين طلبـة الســنة  هنـاك فرقـا  بــين طلبـة الســنة األولـ  والرانيــة لصـال  الرانيـة ، وأن هنــاك
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ويتبـين أيضـا  أن هنـاك . الرالرة وكل من طلبة السنة األول  والرانية لصال  طلبة السنة الرالرة 
 75141"  "حيـث بلوـة قيمـة " إعـاد  البنـاء المعرفـي " فرقا  بـين المجموعـا  فـي إسـتراتيجية 

ديــة فــي إســتراتيجية للمقارنــا  البع L.S.Dوباســتخدام اختبــار  1517وهــي دالــة عنــد مســتوى 
إعاد  البناء المعرفي تبين أن هناك فرقا  بين طلبة السنة الرالرـة والسـنة الرانيـة لصـال  الرانيـة 

" تجنــ  الموقـ  والتحــول عنــه " كـذلك تبــين أن هنــاك فرقـا  بــين المجموعــا  فـي إســتراتيجية . 
 L.S.D وباســـتخدام اختبـــار 1517وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى  75141"  "حيـــث بلوـــة قيمـــة 

للمقارنــا  البعديــة فــي إســتراتيجية إعــاد  البنــاء المعرفــي تبــين أن هنــاك فرقــا  بــين طلبــة الســنة 
" وأن هنـــاك فرقـــا  بـــين المجموعـــا  فـــي إســـتراتيجية . الرالرـــة والســـنة الرانيـــة لصـــال  الرانيـــة 

ــزال  ــث بلوــة قيمــة " اتنع ــد مســتوى  75171"  "حي ــة عن ــار  1517وهــي دال وباســتخدام اختب
L.S.D  للمقارنا  البعدية في إستراتيجية إعاد  البنـاء المعرفـي تبـين أن هنـاك فرقـا  بـين طلبـة

" وأن هنـاك فرقـا  بـين المجموعـا  فـي إسـتراتيجية . السنة الرالرة والسنة الرانية لصال  الرانية 
وباســـتخدام اختبـــار  1517وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى  1511"  "حيـــث بلوـــة قيمـــة " العـــدوان 
L.S.D لمقارنا  البعدية في إستراتيجية إعاد  البنـاء المعرفـي تبـين أن هنـاك فرقـا  بـين طلبـة ل

وأن هنــاك فرقــا  بــين المجموعــا  فــي . الســنة الرالرــة والســنة الرانيــة  واألولــ  لصــال  األولــ  
 1517وهــــي دالــــة عنــــد مســــتوى  4511"  "حيــــث بلوــــة قيمــــة " اتســــترخاء " إســــتراتيجية 

للمقارنــا  البعديــة فــي إســتراتيجية اتســترخاء تبــين أن هنــاك فرقــا   L.S.Dوباســتخدام اختبــار 
وايضـا  هنـاك فرقـا  بـين المجموعـا  فـي . بين طلبة السنة الرالرة والسنة الرانية لصـال  الرانيـة 

وهـي دالـة عنـد  6511"  "حيـث بلوـة قيمـة " اتقتصار علـ  الممارسـا  الدينيـة " إستراتيجية 
للمقارنــا  البعديــة فــي إســتراتيجية اتقتصــار علــ   L.S.Dاختبــار  وباســتخدام 1517مســتوى 

الممارسا  الدينية تبين أن هناك فرقـا  بـين طلبـة السـنة الرالرـة والسـنة الرانيـة واألولـ  لصـال  
 .األول  
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أما اإلستراتيجيا  التي ت تختل  باختت  المستوى الدراسـي فهـي ضـبط الـنفس ، والبحـث     
 .عي وحل المشكت  وممارسة عادا  معينة ووسائل الدفا  المعينة عن الدعم اتجتما

 :نتائج التساؤل الرابع وتفسريه 

 ؟  أكرر إستراتيجيا  التعامل مع الضووط النفسية استخداما  لدى طلبة الجامعة هيما
ولمعرفــة اإلســتراتيجيا  أو أســالي  التعامــل مــع الضــووط األكرــر واألقــل اســتخداما ، اســتخرج 

ث المتوسطا  الحسابية واتنحرافا  المعيارية والنس  المئويـة لـدرجا  أفـراد العينـة علـ  الباح
 (4)كافة اإلستراتيجيا ، وقد ظهر  النتائ  في الجدول رقم 

لإلستراتيجيا   المتوسطا  الحسابية واتنحرافا  المعيارية والنس  المئوية (3)جدول رقم 
 نازليا  المستخدمة لدى الطلبة مرتبة ترتيبا  ت

 النسب المئوية ع م أسلوب التعامل مع  الضغوط

 %5108 50.81 50191 االقتصار على الممارسات الدينية

 %51 10115 310591 العدوان

 %51 50515 310122 تنظيم الوقت

 %5.05 20958 310518 االنعزال

 %1.05 2083 32055 البحث عن الدعم االجتماعي

 %1108 10.58 320395 وسائل الدفاع

 %11 501.1 .38089 ممارسة عادات معينة

 %1505 50891 .31055 االسترخاء

 %8505 10953 350.81 االيجابية

 %2105 80.11 350389 حل المشكالت

 %2105 10325 5.0535 ضبط النفس

 %2505 101.2. 530119 تحمل المسؤولية

 %1105 90131 530391 تجنب الموقف والتحول عنه

 %1105 10115 550512 اء المعرفيإعادة البن

أن اإلسـتراتيجية األكرـر اسـتخداما  التـي احتلـ  الترتيـ  األول  ( 3)يتض  من الجدول رقـم     
15211 بلــ  متوســط إجابــا  الطلبــة عليهــاحيــث " الدينيــة  الممارســا  علــ  اتقتصــار "هــي 

ضـاغطة  مما قد يـوحي بـأن الطلبـة عنـد تعرضـهم لمواقـ  %1454 وبنسبة مئوية 1 
المرتبـة " العـدوان " واحتل  إسـتراتيجية .  إل  اهلل لمساعدتهم في حل مشكتتهم يلجئونفننهم 
 يلجئــونممــا يعنــي أن الطلبــة  %14وبنســبة مئويــة قــدرها  745114بمتوسط قدره " الرانية 
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  بســلوكيا  العــدوان الســلبية نظــرا  لمــرورهم بفتــر  إلــ  تفريــ  انفعــاتتهم والتعبيــر عــن مشــاعرهم
أمــا . المراهقــة والتــي تتميــز بالعــدوان واتنفعــات  األكرــر خطــور  علــيهم وعلــ  المحيطــين بهــم 

وبنســبة مئويــة  745233بمتوسط حسابي قدره  " الوق  تنظيم" المرتبة الرالرة فقد كان  
حيـث بلـ  متوسـط " اتنعـزال  "الرابعـة فقـد احتلتهـا إسـتراتيجية اإلسـتراتيجية أما .  % 14قدرها
ممـا يشـير إلـ  أن الطلبـة يميلـون إلـ  التريـث    %1156بنسـبة مئويـة74562با  الطلبة إجا

ــد التعامــل مــع الموقــ  الضــاغط  عــن البحــث" واإلســتراتيجية الخامســة  . وكــب  مشــاعرهم عن
ــــــــــدرها  73511بمتوسط حسابي قدره " اتجتماعي  الدعم ــــــــــة ق .  %1156ونســــــــــبة مئوي

.  %2254  ونسبة مئوية 735716بمتوسط  "   الدفا وسائل" واإلستراتيجية السادسة 
ـــــــــة عـــــــــادا  ممارســـــــــة "فكان   اإلستراتيجية السابعة  أما اإلستراتيجيا  األقل "  معين

ممــا يعنــ  تولــ  عــادا  معيــة علــ  ســلوك الطــت  فــي  %22بمتوســط حســابي  بنســبة مئويــة
بمتوسـط " اتسـترخاء "واإلستراتيجية الرامنة كان  .  مواجهة الضووط النفسية التي يواجهونها 

المرتبـة التاسـعة بمتوسـط   " اتيجابية " وقد احتل  إستراتيجية .  % 26ونسبة مئوية  25111
ـــــة العاشـــــر   إســـــتراتيجية .  %4656 ونسبة مئوية 15144 "  المشـــــكت  حـــــل"  والمرتب

ــــــة  715741بمتوسط حسابي قدره  ــــــة عشــــــر .  %3156وبنســــــبة مئوي ــــــة الحادي والمرتب
.  %3256 1ونسبة مئوية 615171بمتوسط حسابي "  النفس ضبط "إستراتيجية  

بمتوســـط حســـابي قـــدره " المســـؤولية  تحمـــل" وفـــي المرتبـــة الرانيـــة عشـــر جـــاء  إســـتراتيجية 
فـي "  عنـه والتحـول الموقـ  تجنـ " وجـاء  إسـتراتيجية .  %3656ونسبة مئويـة  675411

ــر  بمتوســط حســابي قــدره  ــة قبــل األخي ــا المرتبــة .  %4156مئويــة ونســبة 675711المرتب أم
وبنسـبة  665123بمتوسـط حسـابي " المعرفـي  البنـاء إعـاد " األخير  فقـد احتلتهـا إسـتراتيجية 

 %42مئوية قدرها 
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 :مناقشة النتائج وتفسريها

لقـد سـع  الدراسـة الحاليـة إلـ  معرفـة اإلسـتراتيجيا  أو األسـالي  التـي يسـتخدمها الطلبـة فــي 
) ضـاغطة، وهـل تختلـ  هـذه األسـالي  تبعـا  لمتويـر المسـتوى التعليمـي التعامل مع المواقـ  ال

 ( .رانوي  –جامعة 
لقــد أوضــح  الدراســة أن أكرــر األســالي  شــيوعا  التــي يســتخدمها الطلبــة هــي التفكيــر       

وأن البعــد الــديني مــن أكرــر األســالي  اســتخداما  فــي التعامــل مــع . اإليجــابي واللجــوء إلــ  اهلل ،
ويمكـن . كمـا أن اللجـوء إلـ  الـدين والتفكيـر اإليجـابي مـن أكرـر األسـالي  اسـتخداما  . الضووط 

تفســير لجــوء الطلبــة إلــ  الــدين لمــا تحويــه الرقافــة العربيــة مــن تمســك بــالقيم الدينيــة واإليمــان 
 . بقضاء اهلل وقدره، حيث يتم اللجوء إل  اهلل طلبا  للرحمة والعون والصبر عل  الشدائد

الدراسة أيضا  أن الطلبة ت يميلـون إلـ  تجاهـل مشـكتتهم أو إنكارهـا أو السـلبية ولقد أوضح  
في مواجهتها ممـرت  فـي اتسـتورا  فـي أحـتم اليقظـة ولكـنهم فـي الوقـ  نفسـه ت يميلـون إلـ  

 .المواجهة النشطة بل يتريرون في ذلك 

 : توصيات الدراسة 

 :جها يوصي الباحث باآلتي في إطار نتائ  الدراسة الحالية وما كش  ونتائ 
إعاد  دراسـة موضـو  الدراسـة علـ  عينـا  أخـرى مـن طلبـة الرـانوي  والجامعـة باسـتخدام  -7

 . أخرى لقياس إستراتيجية الضووط  سأسالي  ومقايي
إنشــاء مراكــز اتستشــارا  النفســية لتقــديم الخــدما  النفســية والمســاعد  فــي التعامــل مــع  -6

 . في المدارس والجامعا   الضووط النفسية ومواجهتها
حث وسائل اتعـتم علـ  اعـداد بـرام  تهـد  الـ  اتهتمـام بشـكل مباشـر او غيـر مباشـر  -4

 .عل  اهمية استخدام اسالي  المواجهة اتيجابية كتوعية المجتمع
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 املراجع

 :املراجع العربية : أواًل 

ها كما تدركها المرأ  الضووط النفسية وأسالي  مواجهت( :  6112)أبو حط  ، صال   -7
 .الفلسطينية  في  محافظة غز  ، رسالة ماجستير منشور   ، جامعة األقص  ، غز  

أسالي  مواجهة الضووط وعتقتها ببع  سما  (  :   6114) أبو عزام ، أمل عتء الدين  -6
يا للطفولة الشخصية ، رسالة دكتوراه ، قسم الدراسا  النفسية واتجتماعية ، معهد الدراسا  العل

 .، ، جامعة عين شمس ، القاهر  
الضووط النفسية لدى طلبة الجامعة وعتقتها ببع  المتويرا  ، ( : 6117)البرعاوي ، أنور   -4

 . فلسطين: رسالة ماجستير غير منشور  ، كلية التربية ، الجامعة اإلستمية ، غز 
تها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الضووط النفسية وعتق( : 6117) الربيعي ، فاضل جبار -3

ابن الهيرم  / الدراسا  العليا في جامعة بوداد ، رسالة ماجستير غير منشور  ، كلية التربية 
 .جامعة بوداد  ، العرا  

الضووط النفسية وعتقتها باتتجاه المضاد للمجتمع لدى ( :  6111) الربيعي، فاضل جبار -4
الجامعة المستنصيرية ، بوداد ، / ة ، عدد خا  ، كلية التربية طلبة الجامعة ، مجلة كلية التربي

 .العرا  
التعامل مع الضووط النفسية ، ( : 6111)الورير ، احمد نايل وأبو اسعد ، احمد عبد اللطي    -2

 . ، دار الشرو  للنشر والطباعة ، عمان ،  األردن 7ط 
إدراكا  طلبة جامعة إربد األهلية :  (6177) القدومي ، خولة عزا  ، وخليل ، ياسر فارس -1

لمصادر الضووط النفسية في ضوء بع  المتويرا  ،  مجلة الجامعة اإلستمية ، سلسلة 
 . 211 -231، ( 7) 71الدراسا  اإلنسانية ، المجلد 

بع  أسالي  مواجهة الضووط لدى طت  مرحلتي التعليم ( : 6111) الهتلي ، عادل   -1
مدينة مكة المكرمة ، رسالة ماجستير غير منشور  ، قسم علم النفس، كلية المتوسط والرانوي ب

 . التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة



 .م6172يوليو ( 34)العدد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

- 41 - 
 

إستراتجيا  التكي  مع مواق  الحيا  الضاغطة وعتقتها بالصحة ( : 6112) بشير بن طه  -1
 .لجزائر العامة عل  ضوء متوير نمط الشخصية ، رسالة دكتوراه ، جامعة وهران ، ا

، دار  7النظريا  الحديرة في تفسير األمرا  النفسية ، ط( : 6117) جمعة السيد يوس  -71
 .الوري  للطباعة ونشر والتوزيع ، القاهر  

أسالي  مواجهة أحداث الحيا  الضاغطة وعتقتها بالصحة ( : 6113) جود  ، آمال عبد القادر -77
" عة األقص  ، بحث مقدم إل  المؤتمر التربوي ، النفسية لدى عينة من طت  و طالبا  جام

 . ، الجامعة اإلستمية ، غز  " التربية في فلسطين وتويرا  العصر
فاعلية برنام  إرشادي جمعي في ( : 6114) حداد ، عفا  شكري وأبو سليمان ، بهج   -76

ة الرانوية ،  التدري  عل  الضبط الذاتي في خف  الضووط النفسية لدى عينة من طلبة المرحل
 . 737 -771،  4مجلة العلوم التربوية ، بحوث ودراسا  ، الجامعة األردنية ، 

الضووط النفسية وآرارها الفسيولوجية والنفسية والعقلية والسلوكية ( : 6111) حسين ، محمود  -74
 .، ورقة عمل ، جامعة البتراء ، اتردن 

مشكت  طلبة الجامعة ومستوى ( : 7111 )حسين ، محمود عطا والزيود ، نادر فهمي  -73
اتكتئا  لديهم في ضوء متويرا  الجنس والتخص  والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي ، مجلة 

 . 16-11، ( 6) 4البصائر ، جامعة البنا  األهلية األردنية ، األردن ، 
الدين عل  مهارا  فاعلية برنام  لتدري  الو ( :  6111) حمدي ، نزيه والشوبكي ، نايفة  -74

اتتصال في خف  الضووطا  النفسية وتحسين مستوى التكي  لدى اتباء وأبنائهم ، مجلة 
 .، اتردن  ( 7) ، العدد ( 76) البصائر ، المجلد  

دور المساند  اتجتماعية كعنصر من عناصر اتتصال ( :  6114) حورية ، عودية ولديحي  -72
دى المصابين بمر  الربو ،  الملتق  الدولي حول سيكولوجية في التخفي  من الضوط النفسي ل

 .مارس  64-66اتتصال والعتقا  اإلنسانية ، الجزائر ، 
ضووط العمل اإلداري وعتقتها باتلتزام التنظيمي ( : 6111)دهم  ، بسام صال  سعد علي  -71

نشور  ، جامعة القديس رسالة ماجستير غير م. لدى مديري المدارس اّلرانوية بمملكة البحرين
 .يوس  ، بيرو  
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العتقة بين إدار  الوق  وأسالي  مواجهة الضووط ( : 6111)شتا  ، ابتسام محمود علي  -71
ودافعية اتنجاز لدى طت  المرحلة الرانوية ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسا  العليا للطفولة ، 

 .مس قسم الدراسا  النفسية واتجتماعية ، جامعة عين ش
أسالي  مواجهة الضووط النفسية لدى طلبة جامعة (: 6113)صال  الضريبي، عبد اهلل محمد  -71

 . ذمار وعتقتها ببع  المتويرا  ، ماجستير غير منشور  ، كلية التربية، جامعة صنعاء 
 الضووط النفسية لدى أساتذ  الجامعة  وف  متوير الجنس ،( : 6114) طاهر، شوبو عبد اهلل  -61

   .مجلة كلية التربية ، العدد اتول ، كلية التربية  الجامعة المستنصرية ، بوداد ، العرا 
الضووط النفسية لدى طلبة الجامعا  في دولة اتمارا  ( : 6113) طاهر، شوبو عبد اهلل  -67

كلية  العربية المتحد  واتتحاد الفدرالي السويسري وجمهورية العرا  ، دراسة عبر رقافية ، مجلة
 .الجامعة المستنصرية، بوداد، العرا / ، كلية التربية (6)التربية ، العدد  

سلسلة التدري  والتطوير الذاتي ،  . ضووط العمل والحيا ( : 6117)عبد الجواد محمد احمد  -66
 .دار البشير للرقافة والعلوم ، طنطا 

 ها ، منطقة مشر ، الكوي  ضووط الحيا  وأسالي  مواجهت(:  6111)عبد الرحمن، سعد  -64
عتقة الضوط النفسي باتكتئا  في ضوء متويري مركز ( : 6111)عبد الفتاح أبي مولود  -63

 .الضبط و الذكاء اتنفعالي لدى عينة من طلبة الجامعة ، ماجستير غير منشور    ، الجزائر 
  المرحلتين اإلعدادية أسالي  مواجهة الضووط لدى طت( :   6116) عبد اهلل ، من  محمود  -64
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