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The Relation between treating techniques of psychological 
stress and ambition levels and Academic achievement among 

university students of Jobless parents 
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Abstract 
This research aims to identify the coping styles psychological stress 
associated For Students of university with unemployment of parents and 
their impact on the level of ambition and achievement for the sons and to 
achieve this goal, we launched these following questions:  1-What are the 
significant coping styles psychological pressures of the Students of 
university associated with unemployment parents differences between 
Students of university in urban and rural areas?  2-How varied is the styles of 
the psychological pressure of sons which associated with the unemployment 
of the parents For Students of university?  3-What are the predicative ability 
of each of methods of psychological pressure associated with the 
unemployment on each level of ambition and achievement Study with 
unemployment parents For Students of university?  4-How varied is the 
relationship between styles of psychological stress associated with 
unemployment at the level of each of the ambition and achievement of the 
Students of university in urban and rural areas?  5-What are the level of 
ambition and achievement of sons getting increase due to the combined 
effect of the methods of psychological pressure to the face of the Students of 
university parents ranked unemployment level? Randomly sample was 
exploratory derivation (100) Students from First year of faculty of Education 
of boy sat Assiut. (50 Students In urban and 50 Students In rural areas) to 
ensure from their psychometric efficiency by validity and reliability search 
tools a basic ample was exploratory derivation (220) students from First  
year of faculty of Education   for boys at Assiut. (102 Students In urban and 
118 in rural areas) But they are not from the surveillance sample it was taken 
into consideration the harmony of the two samples the tools of research were 
applied. A technique for facing the psychological pressure test and level 
aspiration test -The use of factor analysis and t test and simple and multi – 
link which has resulted results for :analysis factorial of coping styles 
psychological Pressure on the workers, each islands alcamk bigger than one 
problem workers and self – management and attitude factor officer and 
society. -results also revealed to there is no difference statistically significant 
differences between the sons of the urban and rural sons in the facing 
methods except in the social attribution style for the rural sons. - Results also 
resulted in significant effect of the five methods of  Confrontation on the 
level of ambition and actual achievement.  - The results also resulted in the 
value of (z) is substantial and function at a level of 0,0 l in the case of the 
difference between the coefficients of correlation style, social backing and 
all of the level of ambition and achievement of the sons of the rural and the 
sons of the urban.  
Keywords: coping styles psychological stress, the level of ambition, 
achievement.      
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معامل   المتغیر المستقل
  االنحدار

االرتباط 
  البسیط

نسبة 
المقدار   قیمة ت  قیمة ف  المساھمة

  الثابت
مستوى 
  الداللة

  الموجھ نحوالمشكلة األسلوب
  األسلوب الموجھ نحو االنفعال

  األسلوب الموجھ نحو إدارة الذات
 نحو اإلسناد األسلوب الموجھ

  االجتماعي
األسلوب الموجھ نحو  تجنب 
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األسلوب الموجھ نحو تجنب 
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  المجموعات
  

معامالت االرتباط بین 
أسالیب المواجھة 
  ومستوى الطموح

  الفرق
  بین

  معاملى
  االرتباط

معامالت االرتباط 
بین أسالیب 
المواجھة 

والتحصیل الدراسى

  الفرق
  بین

  معاملى
  االرتباط

  المتغیرات
  مجموعة
  الحضر

  مجموعة
  الریف
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  مجموعة
  الحضر

  مجموعة
  الریف

  ةقیم
  ز

  األسلوب الموجھ نحو المشكلة
  األسلوب الموجھ نحو االنفعال

و إدارة  ة نح لوب الموج األاس
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و الموقف  ھ نح األسلوب الموج
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االرتباط   المتغیرات
  البسیط

االرتباط 
  المتعدد

  الخطوة األولى
  أسالیب المواجھة مع مستوى الطموح

  األسلوب الموجھ نحو المشكلة مع مستوى الطموح
  ھ نحو االنفعال مع مستوى الطموحاألسلوب الموج

  األسلوب الموجھ نحو إدارة الذات مع مستوى الطموح
  األسلوب الموجھ نحو اإلسناد االجتماعي مع مستوى الطموح

ستوى  ع م ضاغط م ف ال ب الموق و تجن ھ نح لوب الموج األس
  الطموح

  الخطوة الثانیة
  أسالیب المواجھة مع التحصیل الدراسي

  كلة  مع التحصیل الدراسيأسلوب الموجھ نحو المش
  أسلوب الموجھ نحو االنفعال مع التحصیل الدراسي

  أسلوب الموجھ نحو إدارة الذات مع التحصیل الدراسي
  أسلوب الموجھ نحو اإلسناد االجتماعى مع التحصیل الدراسي

صیل  ع التح ضاغط م ف ال ب الموق و تجن ھ نح لوب الموج أس
  الدراسي
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