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املصاحبة النفسية عدالضغوط عن للتعلم بالدافعية ا وعالق ونا كو اء و شار   رالن

شقراء جامعة طالب   لدى

الدلب فارع د ف بن   محمد

اصةقسم ا بية شقراء،ال جامعة بية، ال السعوديةلية ية العر اململكة ،.  

ي و لك يد   mfalotabi@su.edu.sa: ال

ص   :امل

ا النفــــسية الــــضغوط تنــــاو اســــة الد لــــدفت بالدافعيــــةر ــــا وعالق ونــــا و ــــاء و ــــشار الن رملــــصاحبة
الوصــفي املــن اســتخدام تــم ــدف ال ــذا ولتحقيــق شــقراء، جامعــة طــالب لــدى عــد عــن للــتعلم

ـــــ)ناملقـــــار–رتبــــاطي( البحـــــث أدوات وتمثلـــــت ومقيـــــاس: ، عـــــد، عـــــن الـــــتعلم دافعيـــــة مقيــــاس
مـــن البحـــث عينـــة ونـــت وت النفـــسية، طالبــا) 240(الــضغوط

ً
شـــقراء، جامعـــة طـــالب وتوصـــلمـــن

التاليــــة النتـــائج ــــ إ جامعــــة: البحـــث طــــالب لـــدى عــــد عـــن الــــتعلم نحـــو الدافعيــــة مــــستو اوح ـــ ىي
طــــالب عنــــد النفــــسية الـــضغوط مــــن متوســــط مـــستو يوجــــد ومرتفــــع، متوســـط ن بــــ مــــا ىشـــقراء

شـقراء جامعـة طـالب لـدى عـد عـن للـتعلم الدافعيـة ـ ق فـر توجد ال شقراء، ـوجامعة إ ىعـز
ليــة ال ــة–علميــة(نــوع جامعــة)رإدا طــالب لــدى عــد عــن للــتعلم الدافعيــة ــ ق فــر توجــد ال و،

ـــ ا الد املـــستو ـــ إ عـــز رشـــقراء ى لــــدى)الثـــامن-لو(ى النفـــسية الـــضغوط ـــ ق فـــر توجـــد و،
ليـــــة ال نــــوع ـــــ إ عــــز شـــــقراء جامعــــة ـــــة–علميــــة(ىطــــالب الـــــضغوط)رإدا ــــ ق فـــــر توجــــد ال و،

ــالنفــ ا الد املـــستو ــ إ عــز شــقراء جامعـــة طــالب لــدى رسية ى عالقـــة)الثــامن-لو(ى توجــد ،
يمكـــن شــقراء، جامعـــة طــالب لــدى النفـــسية والــضغوط عـــد عــن للــتعلم الدافعيـــة ن بــ تباطيــة را

النفسية الضغوط عاد أ خالل من شقراء جامعة طالب لدى عد عن للتعلم بالدافعية بؤ   .الت

املفتاحي لمات عد،الدافعية: ةال عن النفسية،التعلم   .الضغوط
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Psychological Stress Associated with The Spread of The 
Corona Epidemic and Its Relationship to The Motivation for 

Distance Learning Among Shaqra University Students 
Mohammed bin Fahd Farea Al-Dalbahi 
Department of Special Education, College of Education, Shaqra 
University, Saudi Arabia. 
E-mail: mfalotabi@su.edu.sa 

ABSTRACT: 
The study aimed to address the psychological stress associated 

with the spread of the Corona epidemic and its relationship to the 
motivation for distance learning among Shaqra University students. 
The research tools were the distance learning motivation scale and the 
psychological stress scale, and the research sample consisted of 240 
students from Shaqra University, and the research reached the 
following results: The level of motivation towards distance learning 
among Shaqra University students ranges between medium and high. 
There is an average level of psychological stress among Shaqra 
University students. There are no differences in the motivation for 
distance learning among Shaqra University students due to the type of 
college (scientific-administrative). There are no differences in 
motivation for distance learning among Shaqra University students due 
to their academic level (first through eighth). There are differences in 
psychological stress among Shaqra University students due to the type 
of college (scientific-administrative). There are no differences in 
psychological stress among university students. Shaqra is attributed to 
the academic level (first-eighth). There is a correlation between 
motivation for distance learning and psychological stress among 
Shaqra University students. The distance learning motivation among 
Shaqra University students can be predicted through the dimensions of 
psychological stress. 

Keywords: Motivation, Distance Learning, Psychological Stress. 
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:مقدمة  

تحقيـــــق نحـــــو الطـــــالب ة إلثـــــا ساســـــية ونـــــات امل إحـــــدى الـــــتعلم ـــــ إ الدافعيـــــة ـــــ رعت
ة قـد عن ع حيث اديمية م داف ميـةرأ بأ ه وشـعو جديـد ـل ومعرفـة املثـابرة ـ ع راملـتعلم

التعلم   . وفائدة

ـ املـشاركة ـ عت ال الـداخ الداف التوجھ ذو لألفراد سبة بال أنھ الباحثو ر يو ن ى
ة مرغو يجة كن وإنما وسيلة مة الـذي، امل والتعقيـد التحـدي ب ـس د ا يبذلو و نفاملشار ن

املــ ألن أو مــة امل ادةتقدمــھ ــة وحر والــتحكم تقــان و الكفــاءة مــشاعر تــوفر  ,Newby)رشاركة
و(195 :2019 الرضــا" الطـالب؛ إال ب ســ أي دو مـة امل يــؤدو عنـدما داخليــة دافعيـة ن ــر نيظ ن و

ــا وإتمام مـة امل ــ باملـشاركة ــة، املـرتبط التجر خـالل مــن عـرف داخليــا املـدفوع الــسلوك التـا و
ً

الـــذ ــــر ا الوقـــت ــــوبأنـــھ ت عنـــدما وأنــــھ جيـــة، خا جـــوائز غيــــاب ـــ مـــا ــــشاط ـــ إنفاقــــھ يـــتم ني ر
ــا أ ــ ع مــشاركتھ ك يــد ســوف الفــرد فــإن رة ظــا افــأة م أيــة ــا مع تحمــل ال مــة امل ــ راملــشاركة

داخليــا مــدفوع أنــھ عندئــذ قــال و ــاص ا ه اختيــا عــن ناتجــة
ً

م، ر ضــا ــستمدو الــذين رفــاألفراد ن
ـــ ج خـــالل مـــن مـــا ء ـــ إنجـــاز ممـــن ســـلوك أصـــل ـــم أ ـــ ع م أنفـــس و يـــدر م اك، ند د رــــذا

الداخلية الدافعية من أع مستو عز سوف صية ال ية ىللسب   .(Bates, 2018: 558- 560)ز

املدفوعـــة التعليميـــة املـــواد ر لتطـــو مرشـــدة اتيجيات اســـ وضـــع تـــم ذلـــك مـــن وانطالقـــا
ً

ــش ــ ع بالــسيطرة الطالــب إحــساس ــادة مثــل زداخليــا
ً

متحديــة، طة ــشطة بأ الطالــب ــد ووتز
مستمر ل الطالب، ش فضو ة لوإثا شطة، ر وظيفة   .(Lepper, 2018: 301)وإبراز

حدد نما أن(Woodworth, 2018)ب ا شـأ مـن ـ ال اديميـة مة للم خصائص ع رأ
و الطالب تمام ا شط ة: ت الصعو من معتدل والتعقيـد، ىمستو يـال ال، وا ـ ـواملع

س املـد قبــل مــن مــة امل ـا تقــدم ــ ال قـة مــن، روالطر ــل توجــھ أن ا شـأ مــن ــصائص ا ــذه ّو

والكفاءة باإلتقان وإحساسھ الطالب عند ادة ة   .رحر

الفــــــرد ســــــلوكيات ــــــ ع آثــــــار ــــــا ول ــــــديث، ا العــــــصر مــــــرض النفــــــسية الــــــضغوط عــــــد و
الب مختلـــــف ـــــ ا مـــــش عـــــامال أصـــــبحت ـــــا أ إذ واملجتمـــــع،

ً ً
ئـــــة الب ـــــا م ـــــا، ف نتواجـــــد ـــــ ال ئـــــات

الطـــــالب تواجـــــھ ـــــ ال جتماعيــــة ئـــــة والب ة ســـــر ئـــــة والب حيـــــث). Sayiner, 2006(التعليميــــة
وتختلــف جتماعيــة، و والنفــسية، ة، ســر و اديميــة، الــضغوط مــن للعديــد الطلبــة يتعــرض

خ ــــاختالف و ــــا، ومتطلبا املرحلــــة خــــصائص بــــاختالف الــــضغوط ــــــــذه ال م وســــما م صائــــص
م غ عن م   .تم

التكيـف، ـ ع تـھ وقد الفـرد كفـاءة مـن يقلـل قـد للضغوطات املستمر التعرض أن ركما
صــابة ايــة ال ــ يجـة الن ــو فت ــھ، تواج ـ ال املختلفــة للــضغوطات مقاومتـھ مــن أيــضا قلـل نو

ً

وماتية الــــــسي مــــــراض مــــــن جــــــسمية(بمجموعــــــة ذلــــــك)الــــــنفس ضــــــوء ــــــ و ســــــتجابات، ــــــ ع
الـضاغط، املوقـف ـ الـتحكم ـدف الفـرد ـا يقـوم ـودات مج عـن النفـسية للضغوط التكيفية

التـواز ـ ع املـستطاع قـدر املحافظـة ـ إ وصـوال فضل إ املواقف عديل و الضيق، نوتخفيض ً

جتما و النف والتكيف بطرس،2008عبيد،(نفعا ،2013 .(  

ا الضغوط أووتحدث ـدد أو خطرا ل ش حوادث بوجود الفرد شعو يجة ن لنفسية
ً

ر
ـ ع قـادر ـ غ ـا مع نفـسھ ـسان يجـد أعبـاء وجود أو دافھ، أ تحقيق أو حاجاتھ، إشباع عيق

والوطـأة تيـاح، عـدم مـن بحالـھ ـشعر فـردا بوصـفھ تـھ قد تفـو ا أل ا عل التغلب أو ا، رتحمل ر
ً

ق
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لــ ا ـــ ع يقــع الـــذي يـــات،(ھوالعــبء اســـة). 2007عر د ـــ) 2017بــابكر،(روأكــدت ع ة املقـــد رأن
ـا مالمح ـم أ مـن ـ ال النفـسية ة الـ ر مظـا مـن ـر مظ ـو املـشكالت وحـل الضغوط ة : مواج

ـا واعتبا الـذات تحقيـق ـ ع ة والقـد النفـ والتوافـق ن، خر مع أو الذات مع سواء رالتكيف ر
ا ــــو ي أن ــــ إ يـــؤدي ممــــا ـــا ام بتكيفــــھنواح ــــشعره ممـــا ذاتــــھ، عــــن ايجابيـــا معرفيــــا ا مــــدر لفـــرد

ً

أداء ـــ ع ا وقـــاد ن خـــر ـــم ف ـــ ع ا قـــاد يجعلـــھ ـــذا ـــل و العامـــة، حياتـــھ ـــ وســـعادتھ النفـــ
ً ً
ر ر

بفعالية ه   .ردو

منا أغلب بالشلل العالم أصابت ال ونا و جائحة شار ان ا ا الوقت د ش رو
عمـــال عطلـــت حيـــث يـــاة يةا ـــ إجـــراءات بفـــرض الـــدو أغلـــب وقامـــت ات املطـــا لوتوقفـــت ر

لقـاح إيجـاد محاولـة ـ ود ا بذل مع وس الف شار ان من د وا مة ذه ة ملواج ة ا زواح ز
ونـــا و وس ـــ بف ن املـــصاب لعـــالج ـــ أو. رط ـــي ز ا ـــ امل ـــر ا فـــرض ات ا ـــ ح تلـــك زوصـــاحب

ومنعــ العــالم شــعوب مــن ــ كث ــ ع ــ ــالك إ أدى ممــا اضــية الر ــشطة وأوقفــت التجمعــات ت
من خبار شرات ونا و وس ف أخبار ت وتصد العالم، دو عواصم أغلب تام شبھ رتوقف ر ل
يعابية ســــــ ة القــــــد املــــــصابة ــــــاالت ا وفاقـــــت والوفيــــــات العامليــــــة صــــــابات إحــــــصائيات رحيـــــث

العـــالم دو ــ ــشفيات املس مـــن ــ كث ــ ــ الـــذعروخــ. لللمر الــشعوب أصــاب حـــداث ــذه الل
ــال ا صـل و بـھ املتعلقـة حـصاءات عـة بمتا وأخـذوا ه ـشا ان ومـن وس ـ الف ـذا مـن ـوف ووا ر
أشــــد إجــــراءات فــــرض مــــن خوفــــا الغذائيــــة املــــواد ن تــــأم ــــ ع الــــشديد احم ــــ ال الــــدو عــــض ــــ

ً
ل

ـسو وال ـ امل ـر ا حيـث مـن طبيعـة) Li et al. ،2020. (قصرامة وسو ـ ف جائحـة فـإن ـال ا
ــذه عكــست وا جتماعيــة و والنفــسية قتــصادية و ية الــ ثــار مــن ــ كث ــ ت ــسب ونــا رو

ـــش و والقلــق، والتـــوتر ر والــ ــوف وا لـــع ال ذلــك ـــ ع وترتــب فــراد و املجتمعـــات ــ ع ثــار
Xiao) 2020 (خطــر مـن ــوف ا ــ ع فقــط ـا تأث يكــن لــم ونــا و جائحـة وسرأن بــالف ىالعــدو

العالم لشعوب يب نف ضغط أوجدت ائحة ا ذه ولكن ذلك جراء   . رواملوت

اب الـــذ مــن ومنعــوا للتعطيــل م اســ د عرضــت حيــث ذلــك م شــمل امعــات ا روطلبــة
للـــبعض جديـــد ـــو ي قـــد والـــذي عـــد عـــن الـــتعلم ـــ إ م اســـ د ـــل تحو وتـــم اســـة الد مقـــرات ـــ نإ ر ر

و ـــ غ ة الـــصو فأصـــبحت م، ومـــارمــ اســـية الد ات املقـــر ملتطلبـــات م تـــأدي حيـــث مـــن ـــم ل ة ـــ را ر
عمليـــة بات وتـــد ات واختبـــا حـــوث و واجبـــات مـــن ـــا ريتخلل حـــصلت. ر حـــداث ـــ ات ـــ التغ ـــذه و

ـــ فك ، ـــ ا الد م ومــستقبل م وضـــع ــ ع ـــوف وا بالــذعر الطلبـــة أصــاب ممـــا ة ــ وج ة ـــ ف رخــالل
ـ ال املعلومــات وتنـاقلوا م بيــ فيمـا ـديث يتخــذا سـوف مــا ـشأن يح ــ ـ غ ا عــض ـو ي نقــد

وس ــــ ف بموضــــوع ادثــــة ا ات ـــ املتغ عــــة بمتا م اســــتمرا مــــع ات ختبـــا و اســــة الد موضــــوع رـــ ر ر
العــــــــالم بــــــــدو وس ــــــــ الف ـــــــشار وان حــــــــصائيات عــــــــة ومتا فيـــــــھ اصــــــــلة ا واملــــــــستجدات ونـــــــا لو ر

املــــ ية الــــ ات ا ــــ ح و ــــ امل ــــر ا ــــ اصــــلة ا جــــراءات مــــا. شددةزو فــــإن شــــك دو نومــــن
ـــر ا وفـــرض امعـــة ل اب الـــذ ومنـــع اســـة الد عليـــق مـــن بـــدء أحـــداث مـــن الطلبـــة لـــھ رعـــرض ً

ــ ع ونــا و وس ــ بف املــصابة ــاالت ا عــة ومتا دة ومــشا ــ الك أو ــي ز ا التجــوال ومنــع ــ رامل
و الـــضغط مـــن نوعـــا ـــم ل ل شـــ جتمـــا التواصـــل ـــرامج و ـــة خبا القنـــوات

ً
،ر النفـــ ـــاد ج

القلـــق مـــستو تفـــاع وا امعـــات ا لطلبــة النفـــسية ة الـــ ـــ ع ســل تـــأث ـــا ل الـــضغوط ــذه ىو ر
النفــــسية باملـــشكالت ب ـــس ت وقــــد والتـــوتر كتئـــاب املــــستمر). Wang) et al. ،2020و ـــشار ن و
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أن املتوقع من م امعا الطلبة عودة والتأخر العز وتداب ونا و وس للف ةر الـ ـ يؤثر
امعات ا لطلبة   ).Cao et al. ،2020(النفسية

البحث لة   :مش

تـأث ـا ل ـو ي مـا نفـسية ضغوط و يواج امعة ا طلبة فإن ونا و جائحة ب نس رن ر
ـــش حيـــث ـــادي ـــم وأدا النفـــسية م ـــ ـــ ) Hasanah ،Immawati & ،Livana) 2020ع

ـ ملواج عرضــة امعــات ا طلبــة أن ـ كمــاإ مــة، ــذه خــالل ـا م واملعانــاة النفــسية املــشكالت زة
س سـا مثـل ة ـ خ الـسنوات ـ حـدثت ـ ال املعديـة مـراض أن الـسابقة اسـات الد نتائج رتؤكد ر

)SARS (ســلبية نفــسية آثــار ــ ت ــسب التنفــسية وســط الــشر مــة ومتال قوإيبــوال  ,.Bai et al(ز
2004; Liu et al., 2020 ؛Rith-Najarian ،Boustani & ،Chorpita ،2019 ؛Taylor ،Agho ،

Stevens & ،Raphael .(فــا ظر ــشو ع ونــا و مــة أ خــالل امعــة ا طلبــة أن القــو يمكننــا لــذا
ً

و نر زل
الــبعض يتــأثر وال الـبعض يتــأثر مـا فر آلخــر طالـب مــن ـا ومواج ــا مع التكيـف يختلــف نائية اسـت

ا ســــمات الخــــتالف مــــر ذلــــك عــــود و ــــةخــــر مواج ــــ ع ة والقــــد النفــــسية والــــصالبة ــــصية رل
ا بأنواع   ).Lambert, 2007؛ kobasa ،1979(الضغوط

املــستجد ونــا و وس ـ ف ائحــة املتعـددة ثــار و عة ـسا امل حــداث ـذه خــالل رومـن ر
لــــضغط يتعرضـــو ـــم جعل ممـــا مـــستمرة وتحـــديات ات صـــعو ـــو يواج امعـــة ا طلبـــة أن ننجـــد ن

قد النف اد ـشوإج حيـث النفسية، املشكالت من الكث عليھ تب ـ)  .Cao  et al (2020ي إ
الطلبـــــــة عـــــــودة ـــــــ والتـــــــأخر العـــــــز وإجـــــــراءات املـــــــستجد ونـــــــا و وس ـــــــ لف املـــــــستمر ـــــــشار ن لأن ر

يؤكـد كمـا النفـسية، م ـ ـ يـؤثر أن املتوقـع مـن م أنHasanah et al.  (2020)امعـا ـ ع
ل عرضة امعة ا النفسيةطلبة املشكالت من ونا. لمعاناة و جائحة تناولت ال بحاث روتأكد

ائحــة ا ــذه ـ ع تبــة امل النفــسية ثـار عــن والتقـ البحــث مواصــلة ة ضـر ــ ع ا وروتـداعيا
املناسـبة العالجية الطر ضع و ا م د ا دف امعات ا طلبة قلدى  ,Odriozola-González) و

Planchuelo-Gómez, Irurtia, & Luis-García, 2020; Son, Hegde, Smith, Wang, & 
Sasangohar, 2020).  

عــــن الناجمــــة النفـــسية املــــشكالت مــــن العديـــد نــــاك أن يتــــ الـــسابق العــــرض ومـــن
مختلــــف ــــ فــــراد ــــ ع تــــؤثر املــــشكالت ــــذه فــــإن ــــال ا طبيعــــة و ا، وضــــغوط يــــاة ا أحــــداث

النفـسية ة الـ األخص و م حيا مـرجوانب ذلـك تتمثـل املـستجد ونـا و وس ـ ف وجائحـة . ر،
ـــش الـــصدد ـــذا ـــ النفـــسية)  .Sundarasen et al (2020و ثـــار أن ـــ الوا مـــن أنـــھ ـــ إ

ــان بم ميــة مــن ولكــن ــا، م مفــر وال واقعــة ونــا و وس ــ ف جائحــة ــ ع تبــة امل جتماعيــة رو
والتك للتعامل وأساليب طر لبناء خطوات ةقاتخاذ الـضا وعواقبـھ ـاء الو ذا مع يؤكـد. ريف كمـا

Grubic, Badovinac, and Johri) 2020 (ــدف اســات د إلجــراء املناســب الوقــت حــان أنــھ ــ رع
ــــات اتجا ومعرفــــة للطلبــــة النفــــسية ة الــــ ـــ ع ونــــا و وس ــــ ف جائحــــة ات تــــأث ــــ ع رالتعـــرف

ال و و ونا و جائحة أثناء املتبع التعليم نمط نحو نحوهرالطالب م ودافعي عد عن  .تعليم

عوائــق امعــة ا طــالب عــض يواجــھ أنــھ ــ اســة الد لة مــش تتحــدد ســبق مــا ضــوء رــ
لـــــو ا إيجـــــاد ـــــ م عـــــض يفـــــشل وقـــــد م طـــــاق تفـــــو ضـــــاغطة وأحـــــداث ومواقـــــف ات لوصـــــعو ق

الــــضغوط وتقــــف للــــتعلم، والدافعيــــة النفــــسية ة الــــ ــــ ع يــــنعكس قــــد ممــــا ــــا حيال املناســــبة
ع أصـبحالنفسية قـد ونـا و جائحـة ظـل ـ ولعلـھ اديمية م دوافع لتحقيق الطالب أمام رائقا
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ــ إ يـردي قـد وكـذلك للـتعلم الطــالب دافعيـة ـ ع تـأث لـھ ـو ي قــد ممـا عـد عـن التعلـيم نمعظـم
العالقة ذه من التحقق إ ا ا البحث س سوف لذا النفسية للضغوط م   .عرض

البحث   :  أسئلة

التـــــالحـــــاو س الـــــرئ الـــــسؤال عـــــن جابـــــة عـــــد: البحـــــث عـــــن الـــــتعلم دافعيـــــة ن بـــــ العالقـــــة مـــــا
؟ شقراء جامعة طالب لدى النفسية   بالضغوط

التالية   سئلة منھ تفرع   :  و

شقراء؟ .1 جامعة طالب لدى عد عن التعلم دافعية مستو   ىما

شقراء؟ .2 جامعة طالب عند النفسية الضغوط مستو  ىما

ق .3 فر توجد نـوعول ـ إ عـز شـقراء جامعـة طـالب لـدى عـد عـن للـتعلم ىالدافعية
لية ة  –علمية(ال إدا سية  ؟)رتأس

ـــ .4 إ عـــز شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم الدافعيـــة ـــ ق فـــر توجـــد ىـــل و
ا الد راملستو  .؟)الثامن-لو(ى

ـ .5 إ عـز شـقراء جامعـة طـالب لدى النفسية الضغوط ق فر توجد ىل ليـةو ال نـوع
ة  –علمية( إدا سية  ؟)رتأس

املــستو .6 ــ إ عـز شــقراء جامعــة طـالب لــدى النفـسية الــضغوط ــ ق فـر توجــد ىـل ى و
ا  .؟)الثامن-لو(رالد

لــــدى .7 النفـــسية والـــضغوط عـــد عــــن للـــتعلم الدافعيـــة ن بـــ تباطيــــة ا عالقـــة توجـــد رـــل
شقراء؟ جامعة  طالب

للتعلم .8 بالدافعية بؤ الت يمكن عـادل أ خـالل مـن شـقراء جامعـة طـالب لدى عد عن
النفسية؟   الضغوط

البحث ض   :وفر

شقراء .1 جامعة طالب لدى عد عن التعلم نحو للدافعية مرتفع مستو   .ىيوجد

شقراء .2 جامعة طالب عند النفسية الضغوط من مرتفع مستو   .ىيوجد

عـــز .3 شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم الدافعيـــة ـــ ق فـــر ىتوجـــد نـــوعو ـــ إ
لية ة  –علمية(ال إدا سية   ).رتأس

املـستو .4 ـ ا عـز شـقراء جامعة طالب لدى عد عن للتعلم الدافعية ق فر ىتوجد ى و
ا   ).الثامن-لو(رالد

ليـــة .5 ال نـــوع ـــ إ عـــز شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى النفـــسية الـــضغوط ـــ ق فـــر ىتوجـــد و
ة  –علمية( إدا سية   ).رتأس
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الــــضغ .6 ــــ ق فــــر املــــستووتوجــــد ــــ إ عــــز شــــقراء جامعــــة طــــالب لــــدى النفــــسية ىوط ى
ا   ).الثامن-لو(رالد

طــالب .7 لــدى النفــسية والــضغوط عــد عــن للــتعلم الدافعيــة ن بــ تباطيــة ا عالقــة رتوجــد
شقراء   .جامعة

عـــاد .8 أ خـــالل مـــن شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم بالدافعيـــة بـــؤ الت يمكـــن
النفسية   .الضغوط

الب داف    :حثأ

ـــو              و التـــا س الــرئ ـــدف ال تحقيـــق ــ إ ـــا ا البحـــث ن: ســ بـــ العالقـــة عـــن الكــشف
شقراء جامعة طالب لدى النفسية بالضغوط عد عن التعلم ي. دافعية ما خالل من   :وذلك

شقراء .1 جامعة طالب لدى عد عن التعلم دافعية مستو  .ىتحديد

النفس .2 الضغوط مستو عن شقراءىالكشف جامعة طالب عند  .ية

عـز .3 شـقراء جامعـة طـالب لـدى عد عن للتعلم الدافعية ق فر مدى عن ىالكشف و
لية ال نوع سية–علمية(إ ةتأس  ).رإدا

شـقراء .4 جامعـة طالب لدى عد عن للتعلم الدافعية ق فر وجود مدى عن والكشف
ا الد املستو إ رعز ى  ).الثامن-لو(ى

ع .5 عـزالكشف شـقراء جامعـة طـالب لـدى النفـسية الضغوط ق فر وجود مدى ىن و
لية ال نوع سية –علمية(إ ةتأس  ).ردا

عز .6 شقراء جامعة طالب لدى النفسية الضغوط ق فر وجود مدى عن ىالكشف و
ا الد املستو رإ  )..الثامن-لو(ى

للـتعل .7 الدافعيـة ن بـ تباطيـة ا عالقة وجود مدى النفـسيةرتحديد والـضغوط عـد عـن م
شقراء جامعة طالب  .لدى

مــن .8 شــقراء جامعــة طـالب لــدى عــد عـن للــتعلم بالدافعيــة بـؤ الت انيــة إم عــن الكـشف
النفسية الضغوط عاد أ   .خالل

البحث مية  :أ

أوال
ً

ـــــــة:  النظر   :ميــــــــة

بالداف يتعلـق فيمـا النظـر انـب ا إثـراء ـ ـا ا البحـث م والـضغوطيـس عـد عـن للـتعلم عيـة
متعددة ئات ب ت أجر ال اسات والد ة النظر ات التوج عض خالل من   . رالنفسية

ثانيا
ً

التطبيقيــــــــة:    :ميــــــــة

بـــرامج - تـــصميم ـــ ــا م ســـتفادة يمكـــن نتـــائج مــن البحـــث عنـــھ ـــسفر قــد مـــا ضـــوء ــ
عـــد عـــن للـــتعلم الدافعيـــة لتنميـــة شـــادية طـــالبرإ لـــدى النفـــسية الـــضغوط وتخفيـــف

شقراء  . جامعة
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البحث ات   :  مصط

للـــتعلم ه:  الدافعيـــة وشــــعو وأصـــيل جديــــد ـــل معرفـــة ــــ ع ه وإصـــرا املثــــابرة ـــ ع املـــتعلم ة رقــــد ر ر
وجدولة دافھ أ لوغ و مشكالتھ ل د ا أق بذل تجاه لية املسؤ و التعلم وفائدة مية وبأ

ا إنجا يحقق بما امھ   .زم

امو م من تتضمنھ وما التعلم عملية نحو املتعلم من القو ي يجا التوجھ ا بأ إجرائيا يعرف
ً

علمھ من املرجوة داف تحقيق أجل من واملثابرة الصعاب تحمل من يمكنھ   .بما

النفسية   : الضغوط

الـــضغط             ـــاد: بأنـــھ النفــــ عـــرف ج يقــــي حالــــة ولو أو الف ــــ  الـــسي ـــا ال ا ل   مقتــــضيا
عنـــد التوافقيــة ــا ــ فيـــؤدي الفــرد ومطال عـــرام،( ."انفعـــا أو جــس ضـــغط أو كــرب، إ ،2005 أبــو

38.(  

ـــ والعق النفـــ ـــاد باإلج املـــتعلم شـــعو ـــ م ـــس ـــ ال العوامـــل مجموعـــة ـــا بأ إجرائيـــا عـــرف رو
ً

ـتج ي ممـا معـھ بإيجابيـة التفاعـل أو الـتعلم مواصـلة غبتھ أوروتضعف ـطء و سـل اتجـاه عنـھ
التعلم من سرب أو   . تأخر

ساسية يم   :  املفا

التعلم   :دافعية

املعاصـــــــرة ــــــة بو وال النفـــــــسية اســــــات الد ـــــــ مــــــة امل املوضـــــــوعات مــــــن الدافعيـــــــة ــــــ رعت
ُ

 ،
ـ ع خاصـة بـصفة الـتعلم عملية وع عامة بصفة ي سا السلوك تؤثر النفسية فالدوافع

عمل أن السلوكاعتبار ذا ل عديل أو توجيھ التعلم هللا(ية   ).95: 1997، عبد

عـــرض بادئــا ـــوم املف لتوضــيح متنوعـــة محــاوالت وصـــف الباحــث يحـــاو ــزء ا ـــذا ــ و
ً

ل
الداخليـــة الدافعيـــة تناولـــت ـــ ال فـــات التعر التـــا، عـــض ـــ للمن تـــصو لعـــرض محاولـــة رـــ ر

ع وذلك الداخلية، الدافعية وم مف شوء التارلتطو   :النحو

ادة ة حر ة   :self determination Theoryرنظر

عـــن ة عبـــا ـــشر ال أن اض ـــ اف تتطلـــب الداخليـــة الدافعيـــة اســـة د أنـــھ ـــة النظر ـــذه رتـــر ر ى
اك إد ــــ إ يقــــود الــــذي مــــر ــــا وا الــــداخ ــــا محيط إتقــــان ــــ ع عمــــل ــــشطة حيــــة رائنــــات ر

سلو من واسع مدى ادة ة حر مية سانرأ ات وخ   .(Deci, Ryan, 2015: 35) ك

ـــ(Deci, Ryan, 2015: 38)ّعــرف ال ــسان وظـــائف مــن نوعيــة ـــا بأ ادة ــة رحر
الـسلوكيات عـض مـا حـد ـ وإ داخليـا املدفوعـة للسلوكيات متممة و ختيار و ة ا تتضمن

ً

جيا خا املدفوعة
ً

ختيـ، ر ع ة القد ادة ة روحر أنر مـن ـ أك ات يـا ا ـذه امـتالك ـ وع رار
الفرد ألفعال املحدد أخر ضغوط أو قو أية أو والبواعث زات التعز و ىت ى   .ن

  



مصاحبة النتشار وباء كورونا وعالقتھا بالدافعیة الضغوط النفسیة ال
 محمد بن فھد فارع الدلبحي/ د .للتعلم عن بعد لدى طالب جامعة شقراء
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شمل و التعلم   :دافعية

الداخلية -1   :Intrinsic  motivationالدافعية

مثـــــل للوصـــــف قابلــــة ســـــلوكيات ـــــ إ جم ــــ ت أن يمكـــــن ـــــا أل جذابــــة الداخليـــــة والدافعيــــة
امل يميلـــواختيــار املرتفعــة الداخليــة الدافعيــة ذو فــراد و واملثــابرة؛ ــد ا ــذل و املتحديــة نــام و

ــ أك ذاتيــة ة مبــاد عــرض ــ واملتحديــة، رإ املمتعــة ــشاطات ال عــن ــ، نيبحثــو كب ل ــش تحملــو نو
م أفعال ليات يم (Deci, Ryan, 2015: 111)ومسؤ املفا ذه توضيح ي وفيما ،:  

الداخل-أ للمعرفةالدافعية   :  Intrinsic  motivation to knowية

ـــشاف االك ات ـــ املتغ مـــن بـــالكث يـــرتبط الداخليـــة الدافعيـــة مـــن النـــوع ، لالفـــضو، ـــذا
املعرفــــة ــــ إ اجــــة ا مثــــل أخــــر عــــاد أ املنظــــو ــــذا ــــ إ يــــضاف أن يمكــــن لكــــن الــــتعلم ــــداف ىأ ر

الدا الدافعيـة عرف أن يمكن لذلك املع عن والبحث م ـشاطوالف ال أداء ـا بأ للمعرفـة خليـة
يـــــتعلم عنـــــدما الفـــــرد ـــــا يخت ـــــ ال والرضـــــا جديـــــد، للـــــسعادة مـــــا ء ـــــ ـــــم ف يحـــــاو أو ـــــشف ليك

(Vallerand et al., 2009: 1005)للمعرفـــة داخليــا ن مـــدفوع ونــو ي الطـــالب أن ذلــك مثـــال
ً

ن
ئ ش يتعلمو عندما ا و يخت ال املتعة أجل من كتابا يقرأو نعندما ن

ً
جديدا ا
ً ً

.  

ــــاز_ ب ــ لإلنجــ ــــة ــ الداخليــ ــــة ــ  Intrinsic Motivation Towardالدافعيــ
Accomplishments:  

تقـان دافعيـة عنـوان تحـت الـنفس علـم ـ اسـتھ د تمت النوع يتفـاعلو، رذا نفـاألفراد
ــــــدة فر ات إنجــــــا لــــــق و بالكفــــــاءة ا ــــــشعر أن أجــــــل مــــــن املحــــــيط زمــــــع الدافعيــــــة، و عــــــرف لــــــذلك

لإلنجــــاز عنــــدماالداخليـــة الفــــرد ه ـــ يخت الــــذي والرضــــا املتعـــة أجــــل مــــن ـــشاط ــــ املــــشاركة ـــا بأ
مـــا ء ـــ إبــداع أو إنجـــاز يوســـعو، (Vallerand et al., 2009: 1005)ليحــاو الـــذين نفــالطالب

التفــو يحــاولو نمــا ب والرضــا الــسعادة وا ــ يخت ــي ل م ضــ فر تتطلبــھ مــا اء و مــا ــ إ م قــشاط ن و ر
يبدو م فإ م أنفس لإلنجازنع داخلية   .دافعية

ة_ ج ـ املث حـداث ـ للمـشاركة الداخليـة  Intrinsic Motivation toالدافعيـة
Experience Stimulation  :  

ة ثا اســــــ ب ــــــس ــــــشاط ــــــ املــــــشاركة ــــــا بأ ات ــــــ املث الختبــــــار الداخليــــــة الدافعيــــــة رعـــــرف
ـشاط ال ذا املرتبطة واس ـو(Deci, Ryan, 2015: 42)ا و كن؛ ـشا عنـدما فعـاال النـوع رـذا

ً

ة ــــــ املث حـــــــداث الختبـــــــار ـــــــشاط ـــــــ ص ـــــــسية(الــــــ ا مـــــــال، املتعـــــــة با حـــــــساس واملـــــــرح، و
مــــاس ــــشاط) وا ال ــــذا ــــ الفــــرد مــــشاركة عــــن ومــــشاعر، الناتجــــة التــــدفق حــــو اســــات الد لإن ر

الدافعيــة مــن النــوع ــذا ــ ا تقــديم أعيــد قــد الداخليــة الدافعيــة ــ مــاس الـــذين، ا فــالطالب
الفـــصل مناقــــشات ـــا تث ـــ ال مــــاس وا املتعـــة أجـــل مــــن للفـــصل ـــو و، نيتوج يقــــر الـــذين نأو ؤ

ذو لألفــراد أدلــة ــ بالعاطفــة ء ــ وم ممتــع مقطــع عــن الناتجــة مــة العا املــشاعر أجــل مــن يكتابـا ر
ً

ة املث حداث للمشاركة الداخلية   (Vallerand et al., 2009: 1006)الدافعية
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جية ا ا   :Extrinsic motivationرالدافعية

أدواتيـــــة(Deci et al., 2015: 328)ىيـــــر ـــــ جيـــــا خا املدفوعـــــة الـــــسلوكيات أن
ً

ر
Instrumentalأداة ــــا أ عتقــــد ألنــــھ ولكــــن املتعــــة أجــــل مــــن س لــــ ــــا أداؤ يــــتم حيــــث ــــا طبيع ُــــ

ـــ املــشاركة ـــ إ جيــة ا ا الدافعيـــة ــش و ؛ أخـــر نتــائج ـــ إ رللوصــو ى أول ـــدف لتحـــصيل ــشاط
ـــشاط ال عـــن منفـــصلة يجـــة ن، ن ـــوم مح ونـــوا ي ألن يميلـــو التوجـــھ ـــذا ـــ ن املـــرتفع فـــراد نو

وائز افآت، با ة، امل خ ن، املواعيد خر ات أو، وتوج افـآت امل ـ ع عتمـدو مـا غالبا م نو
ً

مــــن ــــ أك ن خــــر مطالــــب تلبيــــة ــــ إ ميلــــو و ن خــــر النــــاس مــــانتحكــــم وغالبــــا م مطــــال تلبيــــة
ً

وة ـــ ال ــ ع ة ـــ كب ميــة أ خــر، نيــضعو جيــة ا ا والعوامـــل رة ىالــش  :Deci, Ryan, 2015)ر
يم(112 املفا ذه توضيح ي وفيما   :؛

ا_ أ ا  :external regulation رالتنظيم

ـ و والعقـاب الثـواب مثـل جيـة خا بمـصادر ومـة مح ـو ت ـ ال السلوك أنواع إ رش ذان
ادة ـة حر مـن مـستو أقـل يقـدم التنظـيم مـن رالنـوع ـة(Deci et al., 2015: 329)ى وج ـو نوت

النـوع ـذا ـ جيـة خا س (Deci, Ryan, 2015: 62)رالـضبط أد أنـا الطالـب يقـو أن ذلـك رومثـال ل
ذلك ع ي يج والدي ألن متحان    .(Vallerand et al., 2009: 1006)ليلة

ا_ ب سالتنظيم   :  introjected regulation وملغر

الفعل أسباب يعاب باس الفرد يبدأ نا أنـھ، و مـن الـرغم ـ ع يعاب سـ مـن النـوع ـذا و
أحـداث تمثيـل أو يعاب باسـ مـرتبط أنـھ طاملا ادة ة بحر يتمتع ال أنھ إال للفرد سبة بال رداخ

م ليلــة س أد أنـــا يقــو الطالـــب فـــإن كــذا و ســـابقة جيــة رخا أللر الطالـــبتحـــان يفعلـــھ مــا ـــذا ن
يد عـن(Vallerand et al., 2009: 1006) .ا نـاتج بالـضغط شـعو مع تؤدى فعال ذه ومثل ر؛ ّ

الفخــر أو الــذات ن لتحــس أو القلــق أو بالــذنب الــشعو أن(Deci, Ryan, 2015: 62)رتجنــب أي
فيـ والـتحكم ضـبطھ تم الذي التقليدي السلوك فاعال يبقى الفرد

ً
مـصدر أن مـن الـرغم ـ ع ھ

ا ا الضبط لعامل داخ تمثيل الضبط   .رذا

املحدد_ ج   :identified regulationالتنظيم

الـسلوك بتقيـيم الفـرد يقـوم عنـدما النوع ذا قبـل، يحصل و التنظيميـة العمليـة حـدد و
ـــ، ــا ال يـــؤدي الفـــرد فـــإن ولـــذلك الــذات مـــن جـــزءا التنظيميـــة العمليـــة تـــصبح نـــا و

ً
برغبـــة شاط

ـ مــن، أك ـ أك ادة ــة بحر وتتمتـع اســتقاللية ـ أك ــ عت قـة الطر ــذه تـنظم ــ ال روالـسلوكيات
ـ ختيـار بإحـساس ـشعر أن للفـرد ـسمح ـا أل س املغـر أو ـا ا التنظـيم ذات والسلوكيات ر

ذلــك، الـسلوك ع، مثـال ألنــھ اضـيات الر ـ إضــا عمـل بـأداء يرغــب الـذي ــمالطالـب م أنـھ تقـد
فائدتــــھ ب ـــس أداؤه يــــتم ـــشاط ال ألن جيــــة خا نـــا الدافعيــــة اضـــيات؛ الر ــــ النجـــاح رالســـتمرار
مــن ــ أك مــستقبال والنجــاح اضــيات الر ــ داء ن تحــس ــو خــا ــدف لتحقيــق وســيلة وألنــھ

ً
ر

ممتعـــا ونـــھ
ً

ب،  بـــھ يقـــوم الطالـــب ألن ادة ـــة بحر صـــلة ذا ـــو ي الـــسلوك فـــإن ذلـــك رومـــع رغبـــةن
ا ا الضغط عن ناتجا ونھ من أك صية روألسباب

ً
(Deci et al., 2015: 330)   
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ام_ د الت   :regulation integratedالتنظيم

جية ا ا الدافعية من تقدما ك النوع و رو
ً

عـض،  امـل تت عنـدما النوع ذا حدث و
إحــ أي دو ــصية لل امــل مت ــسق ن ــو ت ــ ــساعد و الــصفاتنالــصفات ن بــ بالــصراع ساس

أن، املختلفة ي والثـا سلطة ذو و ي أن و ة و لل محددان لھ و ي الذي الوالد ذلك نومثال ل ن
البنـھ صديقا و ي

ً
دوار، ن ـذه تتـصارع وقـد للوالـد ـسبة بال قيمـا ـو ي ن الـدو ـذين مـن ـل

ً ّ ن ر
ا بي فـإن، فيما ع بـد تـآلف ـ دوار ـذه امـل تت عندما يتقبـلولكن أن مـن الوالـد يمكـن ذلـك

ّ

الوقــــت نفـــــس ــــ لـــــسلوكھ حــــدودا يـــــضع وأن بــــھ ـــــتم و ابنــــھ
ً

الفـــــرد،  عنــــد ن القيمتـــــ ن ــــات مثـــــل
الفــرد لــدى بـالتوتر إحــساسا با ــس أن بــدو متنـاغم ل ــش معــا تتواجـدان

ً ً
 & Deci, Patrick) ن

Ryan, 2015: 170) .  

  : Amotivationالالدافعية - 2

ال الدافعيـة ـ إ جيـةإضـافة ا وا الدافعيـةDeci, Ryanأضـاف، رداخليـة ـ ثالثـا ومـا مف
ً ً

الالدافعية و و ي سا للسلوك شامل م ف أجل من باالعتبار يؤخذ أن بد انة(ال   ). ست

الالدافعيــــة انة(وتوصـــف أو) ســــت وضــــاع ــــل ــــ ــــرت ظ إذا إجماليــــة ــــو ت قــــد ــــا نبأ
فقــط معينــة أوضــاع ــ ــرت ظ إذا الــزمن، نوعيــة ــ ا اســتمرا أيــضا الالدافعيــة خــصائص رومــن

ً

مؤقتة أو دائمة حالة و ت   ).45: 2000،فونوليھ(نفقد

النفسية   :الضغوط

ومواقــف ات وصــعو عوائــق مــن حياتــھ ــ الفــرد ــھ يواج مــا ــل ــ النفــسية الـضغوط
املناســـ لــو ا إيجـــاد عـــن ــز و ـــا، احتمال ــ ع طاقتـــھ تفـــو ضــاغطة حياتيـــة لوأحــداث ـــا،ق ل بة

تھ ــ اعــتالل ــ إ ذلــك يـؤدي وقــد النفــ تيــاح وعــدم ـاد ج مــن بحالــة ــشعره الــذي رمـر
والنفسية سمية ،(ا   ).146: 2014القص

النف الضغط وم   : مف

ـــــا م عـــــاد، متعــــدد ومـــــا مف الـــــضغط إذ: عــــد والفـــــسيولوجية والعاطفيـــــة النفــــسية
التلقــــا النظــــام ــــ بتحف الــــضغط معــــدليقـــوم ــــ ــــادة ذلــــك عــــن ــــتج و ، ادي العــــص أو زي ر

التـــنفس ــــ ــــادة و الـــدم، ضــــغط ــــ تفـــاع وا القلــــب ات زضـــر ــــ، ر واضــــطراب الفـــم، ــــ وجفــــاف
ام امل ك ال ع ة القد عدم يودي مما   .راملعدة

الفــــرد ــــا يواج ــــ ال جيــــة ا ا حــــداث مــــن سلــــسلة عــــن ة عبــــا النفــــسية روالــــضغوط ر
ا يجة ـةن مواج ـ التوافـق سـرعة عليـھ وتفـرض بـھ املحيطـة ئـة الب ومتطلبـات ئـة الب مع لتعامل

مــــع التوافـــق تحقيــــق ـــ إ والوصــــو الـــسلبية جتماعيــــة و النفـــسية ثــــار لتجنـــب حــــداث لـــذه
ياة، ،(ا   ).2000،22ع

ف الظــر نحــو فــراد اســتجابة ــ إ ــش ل الــضغط لمــة العلمــاء عــض اســتخدم ووقــد
الفـــرد ـــا يواج ـــ ال حـــداث ـــ)الـــضواغط(و إ ـــا ـــش ل الـــضغط لمـــة اســـتخدم مـــن نـــاك و ،

أن يـــر مـــن نـــاك و الـــضيق، أو تيـــاح عـــدم الـــشعو لـــھ ب ـــس و الفـــرد، ـــ ع تقـــع ـــ ال ىالقـــوة ر ر
الفــرد ة قــد ئــة الب مطالــب تتجــاو عنــدما يحــدث وأنــھ ئــة الب مــع الفــرد تفاعــل نــاتج ــو رالــضغط ز
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التعامــــل ـــ ــــع غ ــــا مواج ــــ ع تــــھ قد أن الفــــرد عتقــــد عنــــدما ضــــاغطا ــــدث ا ــــو و ــــا، رمع
ً

ن
مالئمة أو ،(افية ر   ).2020ا

النفـــ الــضغط موضـــوع حـــو الكتابـــات اخــتالف مـــن الـــرغم ــ جانـــبstressلوع مـــن
ذلـك ومـع جميعـا، ـم ل نفـسھ ء الـ ـ ع ال الـضغوط ـوم مف أن إال النفـسية، ة بال ن تم امل

ً

الـــذيي مــل ا ـــو ن، والبــاحث ن تمــ امل فـــات عر ــ م بيــ ك مـــش عامــل نــاك بـــأن القــو لمكــن
ال ائن ال ل ا ع ـ"organism"يقع التغي مـع ليتوافـق جانبـھ مـن استجابات من بعھ ي وما ،

س لـ ألنـھ الـضغوط ـوم ملف محـدد ـف عر إيجـاد ـ ساسية لة املش عود و م، يواج قد الذي
ئا شـــــ
ً

وجـــــود ـــــ ع ـــــستدلو ـــــم ف ا، قياســـــ ل الـــــس مـــــن يمكـــــن ـــــ ال املعـــــالم ـــــ وا أو نملموســـــا،
ً

معينة سلوكيات فراد استجابات خالل من   ).2000،17عسكر،(الضغوط

ــوم مف ـف عر حـو والعلمـاء ن البـاحث نظـر ـات وج عـددت فقـد يم املفـا مـن ه ـ لوكغ
ه ـــــ اعت نمـــــا ب ا، ــــ مث م عـــــض ه ـــــ اعت حيـــــث الــــضغوط،

ً
ثالـــــث ـــــق فر وتناولـــــھ اســــتجابة، ن وآخـــــر

ئة والب ص ال ن ب تفاعل عملية ه ،(رباعتبا ر   ).2020ا

و  )أ  حـدث:لتجـاه أي ـو الـضغط ـو ي ذلـك ـ وع ، ـ كمث الـضغوط ابھ ـ أ نيـر ى
ـ متغ أنـھ ـ ع للـضغط ن ينظـر ـم ف ولـذلك لـھ، ديـدا يمثـل أنـھ ـ ع الفـرد بھ وشعر

ً

ات ـــــ املث وأن وقـــــدمـــــستقل الـــــصراعات، مثـــــل الفـــــرد داخـــــل مـــــن ـــــو تت داخليـــــھ ـــــو نت ن
أو البطالـــة مثـــل بـــھ، املحيطـــة الفـــرد ئـــة ب ـــ املوجـــودة جيـــة ا ا حـــداث مـــن رتحـــدث

ــ ا و ــوملز تجـاه ــذا ن القـائل أبــر ومــن ـز، عز ص ــ وفـاة أو الطبيعيــة ث ـوا رال ز ر
)(Holmes & Rahe.  

ي  )ب  الثـــا تجـــ:تجـــاه ـــذا اب ـــ أ ألحـــداثينظـــر اســـتجابة ـــا أ ـــ ع الـــضغوط ـــ إ اه
اء إ الفــــرد عــــن تــــصدر ــــ ال الفعـــل دة تمثــــل ــــ ف الفــــرد، ئـــة ب مــــن ي تــــأ ــــددة م ـــو زت ر ن

سي انز تجاه ذا مثل و دث،   ).Hans Selye(ا

الثالــث  )ج  عالقـــة:تجــاه أو تفاعــل نــاتج أنــھ ـــ ع الــضغط ــ إ تجــاه ـــذا علمــاء ينظــر
الفــــرد ن بــــ سوالخاصــــة الار تجـــــاه ــــذا مثــــل و ، التفــــاع باالتجــــاه أيـــــضا ــــس ئــــة وب ز

ً

 ).Lazarus & Folkman(وفولكمان

أو الداخليـــــــة املـــــــصادر مـــــــن مجموعــــــة ة عبـــــــا ـــــــو النفــــــ الـــــــضغط أن الباحـــــــث ــــــر رو ى
حـــداث و املواقــف ــ املــشكالت حــل ــ ع ة القــد عــدم يجــة ن الفــرد ــا ل يتعــرض ــ ال جيــة ا را ر

م ا ل عرض النفال تزان و التوافق لعدم ؤدي و حياتھ غ لھ يحدث   . ما

تفـــس عمليـــة ـــ وتتمثـــل ـــ سا ا ملـــصد تبعـــا النفـــسية الـــضغوط أســـباب روتتعـــدد
الــضاغط ــدث عقيــدا،: ا لة املــش حــدة مــن ــد يز ــ كب ء ــ إنــھ ــ ع الــضاغط ــدث ا فتفــس

عـــن نـــاتج إنـــھ ـــ ع الــضاغط ـــدث ا تفـــس يمكـــن حـــدةكمــا ـــ ـــد تز آثـــام مــن الفـــرد بـــھ قـــام مــا
حتياجــات إشــباع ــ ة القــد عــدم ــ تتمثــل كمــا باالكتئــاب، الــشعو ثــم ومــن بالــذنب رالــشعو ر ر
الـــــشعو ـــــادة ـــــ ســـــلبا مـــــؤثر ب ســـــ ساســـــية حتياجـــــات إشـــــباع عـــــدم إن حيـــــث رساســــية؛ ز

اليوميــــة باألحــــداث وأيــــضا ، النفــــ املأل: بالــــضغط ــــ غ املتوقعــــةفاألحــــداث ــــ غ حــــداث و وفــــة
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الـــشعو ـــ م ـــس أحـــداث ـــ الـــتحكم، نطـــاق عـــن جـــة ا ا حـــداث و ـــا بـــؤ الت يـــصعب ـــ روال ر
النف وقطب،(بالضغط ھ   ).46: 2012رعبد

النف الضغط   :مكونات

و البعض، ا عض مع مرتبطة مكونات ثالثة من النف الضغط   : نيتكو

ات - الضاغطة (املث املتطلبـات)حداث ـل أي الضغط حالة ا تبدأ ال القوة و
ــو ت وقــد للفــرد ديــدا تتمثــل ــ وال داخليــة-1ناملوقفيــة ات ــ جيــة-2) صــراع(املث رخا

ز( عز  ).فقدان

ــــــــا:التقيـــــــيم - طبيع حيــــــــث مــــــــن الــــــــضاغطة حــــــــداث ــــــــذه ل وتقييمــــــــة الفــــــــرد اك إد رأي
التعامــــــل ــــــ ع تــــــھ قد ومــــــدى ــــــا آثا ــــــا، رودينامكي ــــــار عل والــــــسيطرة ــــــا احتوا أو ــــــا . مع

وسالمة،( ن  ).50: 2006حس

اء:ســـــتجابة - إ الفــــــرد عــــــن تــــــصدر ــــــ ال ــــــسدية وا النفــــــسية الفعــــــل دود ــــــ زتتمثــــــل ر
ددة امل ،. (حداث اش  ).11: 2000ال

النفسية للضغوط املفسرة ات  :النظر

م و النفــسية الــضغوط تناولــت ــ ال النفــسية ــات النظر فيمــاتتعــدد ــا أبر تنــاو زكــن ل
  :ي

جر يل س ة  :نظر

ـ ع القلـق عـن ة الـش تـھ نظر ـ إ الرجوع بدو ا تداول يمكن ال جر يل س عند الضغوط نأن
عـــرف فقـــد كحالـــة القلـــق جر يل ســـ عـــرف فقــد كحالـــة والقلـــق كـــسمة القلـــق ن بـــ ـــ التمي أســاس

كــسمة القلــق جر يل ــسب،(ســ مك ي ســلو اســتعداد عــن ة ــشطھرعبــا وت ــھ تن ــ ح امنــا يبقــى
ـ ع ـسان عنـد يتوقـف القلـق ة إثـا مـستو وان القلق، حالة فتث جية خا أو داخلية ات رمن ىر

للقلــــق اســــتعداده كــــسمة(ىمــــستو القلــــق مــــستو ِأي ــــ). ي إ ــــش القلــــق ســــمة جر يل ســــ ــــ وأعت
ـــ الــضاغطة للمواقـــف لالســـتجابة م اســتعداد ـــ فــراد ن بـــ ق مـــنوالفــر مختلفـــة ات مــستو

القلق   .حالة

سي انز ة  :نظر

فــسيولوجيا ا تفــس الــضغط بتقــسيم متــأثرا ــب كطب تخصــصھ بحكــم ســي ــانز ــان
يم ضاغط لعامل استجابة و و مستقل غ متغ الضغط أن تر مسلمة من تھ نظر ىوتنطلق

اســتجا نــاك وأن الــضاغطة ئــة للب اســتجابتھ أســاس ــ ع ــضعھ و ص معينــةالــ أنمــاط أو بة
عت و مز بي تأث تحت يقع ص ال أن ع ا م ستدالل يمكن ستجابات ) سـي(من

يـــــاة وا الكيـــــان ـــــ ع املحافظـــــة ا ـــــدف و عامليـــــة للـــــضغط الفـــــسيولوجية ســـــتجابة أعـــــراض أن
  ).35: 2003عسكر،(
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فولكمان و س ار ال ة ونظر  :ز

النفـ الــضغط وفولكمــان س ار ال وفـسر رجــعز و ئــة والب الفــرد ن بـ تفاعليــة عالقــة بأنــھ
ممـا ـدد، م أو وضـار، سـل بأنھ تقييمھ يتم موقف أي الفرد يواجھ ن وح قة، مرا أنھ إ ذلك

النف الضغط لدية   .يولد

اي مو ة  : رنظر

ئــة ب ــ توجــد املــؤثرات ــذه و للــسلوك ساســية املــؤثرات يمثــل اي مــو عنــد رالــضغط
ا فبعض نالفرد نوع إ النفسية الضغوط اي مو قسم و ، شر خر و رمادي   : ي

ــــــ و تــــــا ب ضــــــغوط و الفــــــرد ئــــــة ب ــــــ املوضــــــو الواقــــــع ــــــ توجــــــد ــــــ و ألفــــــا ضــــــغوط
مـن الفـرد لـدي اجـة ا وجـود تج ست أن يمكن أنھ اي مو ؤكد و ص ال يدر كما رالضغوط ي

واســـ انتقائـــھ اء إ ص الـــ ســـلوك ـــ تتـــ ـــ ال ر املظـــا اتزعــض ـــ املث مـــن ن معـــ لنـــوع تجابتھ
إذا بالــضيق ــشعر كمــا بالراحــة الفــرد ــشعر اجــة ا إشــباع يــتم حيــث خــاص، انفعــال يــصاحبھ
والـــسيطرة، ســتقالل، و والعـــدوان، نتمــاء، و نجـــاز اجــات، ا تلـــك ومــن شـــباع يتحقــق لــم

يم،: (والتحق   ).52: 2011إبرا

النف التحليل ة  : نظر

ـ أنتركـز حيــث وسوماتية الـسي ضــطرابات تفـس ــ النمـو مراحــل ـ ع ــة النظر ذه
ـــ خـــر ـــزة ج ـــ ع تـــنعكس مرضـــية وعواقـــب نتـــائج ـــا ل واحـــد نظـــام ـــ والـــشدائد ىالتـــوترات
ــ ع ـسان حيـاة ـ حـادة صـراعات وجـود ب ـس يحـدثان والقلـق ـوف ا أن يـر كمـا ـسم ىا

الر عـــدم ذاتيـــة بمـــشاعر ــا الفـــسيولوجيةع العمليـــات ـــ ات ـــ غ حـــدوث ـــق طر عــن وأيـــضا احـــة
العوامـل ت فـصا العمليـات تختـل مناسـبة ـ غ الـضغط ملـصادر ـسم ا اسـتجابات ـو ت رفعندما ن

ضطرابات اء و ،(رنفعالية ي   ).98: 2015إبرا

للــــضغوط ــــي جز ــــم ف ــــ ن عــــ ــــة نظر ــــل ــــا د أو ــــ ال ات التفــــس أن الباحــــث ــــر رو ى
النفــسيةالن الــضغوط تفــس ــ ــا عي واحــدة ــ ع كتفــاء أو عتمــاد يمكــن ال أنــھ ــ غ فــسية،

الفرد ا يواج   .ال

سابقة حوث و اسات   :  رد

كيـــل ب فـــان ـــا اســـة د نHaley Van Berkel (2009)رـــدفت بـــ العالقـــة لكـــشف
ــــة املواج وأســــاليب كتئــــاب و القلــــق والــــضغوط ــــصية ا. ال عينــــة ونــــت مــــنت اســــة ) 201(رلد

املؤقتــــة ــــصية ال قائمــــة م علــــ طبقــــت ، ب ــــان جامعــــة طــــالب وطالبــــة،من يطالبــــا
ً

) املعدلــــة(
(TCI-R)إعـدادColoninger et al., 1994،كتئـاب و والقلـق الـضغط ومقيـاس ،(DASS;)إعـداد

Lovibond & P.F. Lovibond, 1995. S.H.ل املــشا ــة مواج ــ ة ــ أعــدهالــذي;COPE)وا
Carver, Scheier, Weintraub, 1989.عـــاد أ ن بـــ تباطيــة ا عالقـــة وجــود ـــ إ النتــائج روخلـــصت

كتئــاب وأعــراض والقلـــق النفــسية، والــضغوط ــصية ن. ال بـــ تباطيــة ا عالقــة وجـــود روكــذلك
ة املواج وأساليب صية ال عاد  .أ
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ِ ي مــا ونا ــادي أ اســة د رـدفت ــ B. Ahadi & M.Narimani (2010)ر ع التعــرف ــ إ
امعــــة ا لطــــالب التعليميــــة والــــضغوط ــــصية ال ســــمات ن بــــ اســــة. العالقــــة الد عينــــة رشــــملت

وطالبة،) 419( طالبا
ً

و) 166( و العنقوديـة) 253(رذ قـة بالطر العينـة أخـذ تـم واسـتخدمتا. إناث
ا أعـد ـ ال ـصية لل ـ الك مـسة ا العوامـل ةال (John, O.P.Srivastava (1991)ىقائمـة ـ

ا)املختـــصرة أعـــد ــــ ال للطـــالب ياتيـــة ا الــــضغوط بانة واســـ ،Gatzella (1991)مــــن املـــشتقة
نMorris (1990)نمـــوذج بــــ ســــالبة تباطيــــة ا عالقــــة وجــــود ـــ إ النتــــائج ــــساطية،(رتوصــــلت ن

ـــــ ال ن) الـــــضم بـــــ موجبـــــة تباطيـــــة ا عالقـــــة جـــــود و التعليميـــــة، الـــــضغوط رمـــــع مـــــع) العـــــصابية(و
الت   .عليميةالضغوط

إلوقبــو و ــوال بو اســة د مــستوPopoola & Ilugbu (2010)رـدفت ــ ع التعــرف ـ ىإ
ن بـ العالقـة وتحديـد أوسـطن، بواليـة التعلـيم خدمـة ـ نـاث املعلمات لدى النفسية الضغوط

ــــصية ال الـــسمات مــــن ــــل و ودافعيــــة(الـــضغوط الــــذات، ــــوم مف الـــتحكم، مركــــز ــــساطية، ن
ـــ ا الد مـــن. )رالتحـــصيل العينـــة ونـــت مـــن) 370(ت أخـــذت بواليـــة) 50(معلمـــة ابتدائيـــة ســـة رمد

الـضغوط تحديـد قائمــة ن علـ طبقـت أســفرتStress Assessment Inventory (SAI)أوسـطن،
لدى الضغوط مستو أن عن عالقـة% 80.3ىالنتائج وجـود وكـذلك منخفـضا، ان املعلمات من

ً

ســـم مـــن ـــل و الـــضغوط ن بـــ موجبـــة تباطيـــة اجيـــةرا الز الـــة ا أن ـــرت أظ كمـــا ـــصية، ال وات
وجـات، امل ـ غ نـة مقا املطلقـات لـدى خاصـة أك جة د و الضغوط دالة جة بد تؤثر رلإلناث ر ر
املعلمــــات لــــدى الــــضغوط بمــــستو أساســــا بــــأ تت ال ــــصية ال ســــمات بــــأن اســــة الد ىواختتمــــت

ً
ر

أوسطن بوالية التعليم خدمة  .ناث

ا عبـد اسـة د الـشباب )2011(لـرحيمرـدفت لـدى النفـسية الـضغوط عـن الكـشف ـ إ
العينـة شـملت لألسـرة، جتمـا قتـصادي املستو ضوء ا مع التعامل وأساليب ام ىا

مــــام) 200( بجامعـــة ليـــات خمـــس ــــ ع عـــة مو نـــاث و و الـــذ ن بــــ مناصـــفة وطالبـــة، زطالـــب ر
ـدي ندســة،(امل ال ، القـانو قتــصاد، النفــسية)دابنالطـب، الـضغوط مقيــاس م علـ طبـق ،

جتمــــــا املــــــستو ومقيــــــاس الــــــضغط، مــــــع التعامــــــل أســــــاليب ومقيــــــاس الباحثــــــة، إعــــــداد ىمــــــن
طالب ن ب ة كب جة بد سود قتصادية الضغوط أن إ النتائج توصلت م، ألسر رقتصادي

متوسطة، جة بد الضغوط بقية سود نما ب دي امل مام الطلبـةرجامعة ن ب ق فر وجود وعدم
ليــــات وال العلميــــة ليــــات ال طــــالب ن بــــ ق فــــر توجــــد ال كمــــا النفــــسية، الــــضغوط ــــ ووالطالبــــات

النفسية الضغوط  .دبية

وطيفو عثمان اسة د دفت رو لـدى): 2012(ر النفـسية الـضغوط مـستو ـ ع ىالتعرف
الــــضغوط ـــذه ــــ ق الفـــر داللــــة معرفـــة وكــــذلك شـــندي، جامعــــة نــــوعوطـــالب مــــن ـــل ضــــوء ـــ

ـ الك مـسة ا العوامـل مـن ـل و النفـسية الـضغوط ن بـ العالقـة وتحديد لية، ال ونوع ىالطالب
ـــصية ـــ(لل ال الـــضم واملوافقـــة، نفتـــاح، ـــساطية، ن العينـــة). العـــصابية، ) 232(شـــملت

م مــــ وطالبــــة، طالبــــا
ً

و) 78( طالبــــا،
ً

ال) 154( قــــة بالطر م اختيــــا تــــم الطبقيــــةرطالبــــة، عــــشوائية
العوامـــــل ومقيـــــاس ن، البـــــاحث إعـــــداد مـــــن النفـــــسية الـــــضغوط مقيـــــاس م علـــــ وطبـــــق املتناســـــبة،

ومـــاك وســـتا إعـــداد مـــن ـــصية لل ـــ الك مـــسة يا نــــصار1992ى محمـــد بـــدر ـــب عر يم،
النتـــــــائج. م1997 ـــــــرت فـــــــو: وأظ جـــــــة بد ـــــــسود ية والـــــــ واملعرفيـــــــة اســـــــية، الد الـــــــضغوط قأن ر ر

لـــد شـــندياملتوســـطة جامعـــة طـــالب متوســـطة. ى جـــة بد قتـــصادية، الـــضغوط ـــسود نمـــا ـــ. رب
املتوســطة دو جــة بد ــسود جتماعيــة و ة، ســر الــضغوط أن ن نحــ عــن. ر النتــائج كــشفت كمــا

املعرفيـــــة، اســـــية، الد الـــــضغوط مـــــن ـــــل ـــــ نـــــاث و و الـــــذ ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر روجـــــود ر و
ً
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و الــذ لــصا ية والــ الــضغوطقتــصادية، ــ م بيــ إحــصائيا دالــة ق فــر توجــد ال نمــا ب ،
ً

و ر
جتماعيــــــة و ة، الطــــــالب. ســــــر ن بــــــ إحــــــصائيا دالــــــة ق فــــــر وجــــــود عــــــن النتــــــائج كــــــشفت أيــــــضا

ً ً
و

لـــــصا ية والـــــ جتماعيـــــة املعرفيـــــة، اســـــية، الد الـــــضغوط مـــــن ـــــل ـــــ ن دبيـــــ و ن رالعلميـــــ
ن الـــ. العلميـــ ـــ م بيــــ دالـــة ق فـــر توجـــد ال نمـــا قتـــصاديةوب والـــضغوط ة، ســـر كمــــا. ضغوط

الـــــــستة الـــــــضغوط مجـــــــاالت ن بـــــــ إحـــــــصائيا دالـــــــة موجبـــــــة تباطيـــــــة ا عالقـــــــة وجـــــــود ـــــــ إ خلـــــــصت
ً

ر
مـن. والعصابية ـل و الـستة الـضغوط مجـاالت ن بـ إحـصائيا دالـة سـالبة تباطيـة ا عالقـة وكذلك

ً
ر

أشـا ـ ال قتـصادية بالـضغوط ـا عالق عـدا الـضم قظـة و عالقــةاملوافقـة، وجـود عـدم ـ إ رت
دالـــــة تباطيـــــة الـــــستة. را الـــــضغوط مجـــــاالت ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة تباطيـــــة ا عالقـــــة توجـــــد ال نمـــــا ب

ً
ر

مــع الــستة الــضغوط مجــاالت ن بــ إحــصائيا دالــة تباطيــة ا عالقــة توجــد ال وكــذالك نفتاحيــة، و
ً

ر
عدا ساطية قتصادية(ن و اسية إ) رالد ود موجبا تباط ان حصائيارحيث

ً
.  

اســة د م،(روجـاءت الكـر وعبــد ي، مـو ــة) 2015را مواج أسـاليب ــ ع التعـرف ــدف
العـــــشوائية قـــــة بالطر العينـــــة اختيـــــار تـــــم اديميـــــا، أ ن املتفـــــوق الطلبـــــة لـــــدى النفـــــسية الـــــضغوط

مــــن ونــــت وت ــــسيطة، اســــتخدام) 131(ال وتــــم ــــة، والثانو العليــــا ساســــية ن املــــرحلت طلبــــة مــــن
أساليب رهمقياس بتطـو قام الذي و اديميا أ ن املتفوق الطلبة لدى النفسية الضغوط ة مواج

ً

ـــــب حب أبـــــو يــــــة العر ئـــــة الب ـــــ محــــــو)2010(ع حـــــصو ـــــ ع اســــــة الد ـــــذه نتـــــائج ــــــصت وت ر، ل ر
الفعـــــال التعامـــــل محـــــو الثانيـــــة املرتبـــــة ـــــ تـــــاله ، ـــــ و املرتبـــــة ـــــ ع ي حـــــا الر الـــــدي رالتكيـــــف و

ا ـ عــده وجـاء ـشط، ــال ي الـسلو اب ــ محـو ــى أ نمـا ب التخطـيط، محــو الثالثـة رملرتبــة ر
ة ـــ خ ـــ. املرتبـــة ملتغ عـــز إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم عـــن النتـــائج أســـفرت ىأيـــضا و

ً

اب ـــ ومحـــو ي حـــا الر الـــدي التكيـــف محـــو ناء باســـت املقيـــاس محـــاو جميـــع ـــ س ـــ را و ر ر
بـا ن الـذ إشـغال ومحـو ي الــدي. لتفكرالـسلو التكيـف محـو ـ نـاث لـصا ق الفـر انـت رو و

جــــود و ، بـــالتفك ن الـــذ واشــــغال ي، الـــسلو اب ـــ ي محـــو ــــ و الـــذ ولـــصا ي حـــا والر ر ر و
ي محـو ماعـدا املقيـاس عـاد أ جميـع اسية الد املرحلة ملتغ عز إحصائية داللة ذات ق رفر رو ى

وجــاء ، بــالتفك ن الـذ وإشــغال ـار ولــصان املحــاو جميـع ــ عليــا ـ أسا لــصا ق الفـر رت و
ي السلو اب   .يثانو

اسة د الـضغوط) 2017بابكر،(رأما ـة مواج اتيجيات اسـ عـن الكشف دف فجاءت
الـــصف طلبـــة لـــدى النفـــ بـــاألمن والـــشعو النفـــسية بالـــصالبة ـــا ع(روعالق والـــسا ،)الـــسادس

ن بــــــ نــــــة ذكيــــــ(رمقا و ن ــــــو ناملو العــــــادي تبــــــاطي،)اء الوصــــــفي املــــــن الباحثــــــة اســــــتخدمت ر،
مـــن اســـة الد عينـــة ونـــت و) 677(روت ن، العـــادي ذكيـــاء مـــن وطالبـــة وطالبـــة) 191(طالـــب طالـــب

ترجمــــة ــــان، لبول الــــضغوط ــــة مواج اتيجيات اســــ مقيــــاس الباحثــــة اســــتخدمت ن، ــــو املو مــــن
ــا)1998باشــن،( و ل النفــسية الــصالبة ومقيــاس ترجمــةز، الــشعو)2006مخيمــر،(ا، ومقيــاس ر،

النفــ ،(بــاألمن شــق ــب ــة)2005ز ملواج اتيجيات اســ وضــع ة ــا م أن ــ إ النتــائج وتوصــلت ر،
ق فر توجد وال املرتفعة، باإليجابية سمت ا ن العادي ذكياء و ن و املو الطلبة لدى والضغوط

الطلبــة ن بــ إحــصائية داللــة ذك(ذات و ن ــو التلميــذ) يــاءاملو نــوع ــ إ ــي(ىعــز ذ أم ــوب ) مو
ن الفئت من ل ا ستخدم ال اتيجيات س تباين من   .بالرغم

ــ ر ا اســة د اتيجيات): 2020(رــدفت باســ ــا وعالق ــ التفك أســاليب ــ ع التعــرف
اتبعـ اسـة، الد ـدف ولتحقيـق ـة، الثانو باملرحلـة ـات و املو الطالبـات لـدى الـضغوط ـة ترمواج
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ج ن لـــــست ـــــ التفك أســـــاليب مقيـــــاس الباحثـــــة واســـــتخدمت تبـــــاطي، الوصـــــفي املـــــن رالباحثـــــة
بـھ بتعر قـام والـذي ـ اج اشـم،(وو والــذي)2015أبـو الـضغوط ـة مواج اتيجيات اسـ ومقيـاس ،

بــھ بتعر ــب،(قامــت حب ن،) 2010أبــو املقياســـ وثبــات صــدق مــن التحقــق وتــم اســـة، للد ركــأدوات
مجتمــع ـو والبــالغنوت الباحــة منطقـة ــ ــات و املو ـة الثانو املرحلــة طالبـات جميــع مــن اسـة رالد

ن مــــن)247(عـــدد اســـة الد عينــــة ونـــت وت ن) 100(ر، اختيــــا تـــم اســــة، الد مجتمـــع مــــن رطالبـــة ر
ــسرة امل العينــة قـة أســفرت. بطر النتــائج، وتحليـل البيانــات وجمــع اسـة الد س مقــاي تطبيــق عـد رو
أن عــن اســة الد جــةرنتــائج بد الباحــة بمنطقــة ــات و املو الطالبــات لــدى تتــوفر ــ التفك رأســاليب

املرتبــة احتــل حيـث ــات، و املو الطالبــات لـدى شــيوعا ـ ك ــو ــشر ال سـلوب ــان و ة، ـ كب
ً

املرتبـــــة ــــ املحــــافظ ســــلوب جــــاء ن حــــ ــــ الثانيــــة، املرتبــــة ــــ ي التحــــر ســــلوب يليــــھ ، ــــ رو
خ و متوسـطالثامنة ـ إحـصائية داللة ذات ق فر وجود عدم عن النتائج أسفرت كما وة،

ت أشـــــا كمـــــا الـــــصف، ـــــ ملتغ عـــــز ــــ التفك أســـــاليب مقيـــــاس ـــــ ع ـــــات و املو الطالبـــــات جــــات رد ىر
الباحــة بمنطقــة ــات و املو الطالبــات لــدى تتــوفر الــضغوط ــة مواج اتيجيات اســ أن ــ إ النتــائج

اســ احتلــت حيــث ة، ــ كب جــة الثانيــةربد املرتبــة ــ ــا يل ، ــ و املرتبــة ي حــا الر التكيــف واتيجية
املرتبــــــة ـــــ ي الـــــسلو اب ــــــ اتيجية اســـــ جـــــاءت ن حـــــ ــــــ ، جتمـــــا التـــــدعيم اتيجية اســـــ
الطالبـــــــات جـــــــات د متوســـــــط ـــــــ إحـــــــصائية داللــــــة ذات ق فـــــــر وجـــــــود وعـــــــدم ة، ـــــــ خ و رالثامنــــــة و

مواج اتيجيات اسـ مقياس ع ات و ـاملو إ النتـائج ت وأشـا الـصف، ـ ملتغ عـز الـضغوط رـة ى
مـــستو عنـــد إحـــصائيا دالــة موجبـــة تباطيـــة ا عالقـــة ىوجــود ً ألســـاليب) 0.01(ر ليـــة ال جـــة الد ن ربــ

الضغوط ة مواج اتيجيات الس لية ال جة والد   .رالتفك

ـــ) Son et al., 2020(وقــام تقيــيم إجــراء ـــدف املقابلــة ــق طر عــن نوعيـــة اســة ربد
ــــا ع امعــــة ا لطلبـــة النفــــسية ة الــــ ـــ ع املــــستجد ونــــا و جائحـــة ات لتــــأث املناســــب رلوقـــت

مــــن ونــــت ت كيــــة195عينــــة مر املتحــــدة بالواليــــات تكــــساس جامعــــة طلبــــة مــــن وطالبــــة طالبــــا
ً

 .
أن ـــــــ إ اســـــــة الد نتـــــــائج القلـــــــق% 71روتوصـــــــلت مـــــــستو تفـــــــاع ا ـــــــ ع أكـــــــدوا العينـــــــة أفـــــــراد ىمـــــــن ر

لــد والتـــوتر وأكـــدوالــضغوط ونــا، و جائحـــة ب ـــس ن% 97رم خـــر الطلبـــة أن ضــو يف ـــم نأ
ونـــــا و جائحــــة ب ـــــس والقلـــــق الــــضغوط نفـــــس مــــن عـــــانو رــــانوا أن. ن النتـــــائج ـــــت بي % 91كمــــا

، يحبـــو مـــن ة ـــ و م ـــ ـــ ع م لـــد ـــوف وا التـــوتر مـــستو فعـــت ائحـــة ا بـــأن وا ــ نأو ى ر
ع% 89وأفــاد ــ ك ال ــ ة صــعو ــو يواج م املــصادرنبــأ اخــتالف ب ــس اديميــة م ــشط أ ــ

أكــــد كــــذلك وذكــــر% 86التعليميــــة، النــــوم، ــــ اضــــطراب ــــو يواج ــــم أ ــــ ائحــــة% 86نع ا أن
وأشار م لد جتماعية العزلة مستو ىفعت انخفـضت% 54ر صـدقاء مـع م تفاعال بأن م م

كب ل أكد. ش ـم% 82كما أدا تـأثر مـن م مخـاوف وأشـارع ائحـة، ا ب ـس % 70ـادي
ة وك الوجبات انتظام وعدم ل ادة الز حيث من ائحة ا خالل ي الغذا م نظام تأثر ع

ــــ وع عة، الــــسر املاليــــة% 67الوجبــــات م أوضــــاع تــــأثر ــــشأن م مخــــاوف ذكــــر. عــــن بــــأن% 54كمــــا
املطل اديميــــــة ــــــشطة و ليفــــــات الت ــــــادة ــــــ ت ــــــسب ائحــــــة وأشــــــارزا م، مــــــ ــــــة ــــــ% 44و إ

مــــان عــــدم والــــشعو بالوحــــدة الــــشعو ــــ تمثلــــت ائحــــة ا خــــالل اكتئابيــــھ ــــار ألف م رمــــواج ر
التفك ستغراق و ادي داء شأن ومخاوف اليأس أو ز بال   .روالشعو

قبــل مــن ــت أجر اســة د ــ النفــسية) Cao et al., 2020(رو ثــار ــ ع التعــرف ــدف
بلغـت عينـة ـ ع امعـات ا طلبـة لـدى املستجد ونا و وس ف عن وطالبـة7143رالناتجة طالبـا

ً

ـــــ غ شا ـــــ الطـــــب ليـــــة طلبـــــة ن) Changzhi(مــــن الـــــص العينـــــة. ـــــ أفـــــراد أن النتـــــائج ـــــت ي و
ــسبة ب شــديد قلـــق مــن ــسبة% 9,0نعــانو ب معتــدل ـــسبة%  2,7وقلـــق ب خفيــف %. 3،21وقلـــق
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أ النتـــــائج ت ــــ ـــــدوأو تز ـــــ ال العوامــــل أشـــــد مــــن ونـــــا و وس ـــــ بف ف واملعــــا ب قـــــا إصــــابة رن ر ر
وتــــــأخر اليوميــــــة يــــــاة ا وتــــــأثر قتــــــصادية ثــــــار ن بــــــ إيجابيــــــة عالقــــــة جــــــود و القلــــــق، ومــــــستو ى

ومــستو جتمــا الــدعم ن بــ ســالبة عالقــة جــود و القلــق، مــستو ن ــ و اديميــة ىــشطة وى
متا. القلــــق بــــأن اســــة الد جائحــــةروأوصــــت خــــالل ــــستمر أن يجــــب للطلبــــة النفــــسية ة الــــ عــــة

ونا و وس   .رف

النفــسية) Sundarasen et al., 2020(وقـام ثـار ـ ع التعـرف ـدف ية مـ اسـة ربد
ومعرفـــة مــة ة ذر خـــالل يــا مال ــ امعـــات ا طلبــة لـــدى ونــا و وس ــ ف جائحـــة ــ ع تبــة زامل و ر

لــد القلـــق مــستو ــ املــؤثرة ــصائص مــن. مىا اســـة الد عينــة ونــت مـــن983روت وطالبــة طالبــا
ً

أن ـــ إ اســـة الد نتـــائج وتوصـــلت يـــا مال ـــ امعـــات مـــن% 20,4را القلـــق مـــن عـــانو العينـــة نمـــن
نــــاث، لــــصا النــــوع ــــ ملتغ تبعــــا القلــــق مــــستو ــــ ق فــــر جــــود و املتوســــط، ــــ إ ــــى د ــــد ا

ً
ى و و

العمــر ــ ملتغ وفقـــا القلــق مــستو ــ ق وفــر
ً

ى العمــرو ذو الطلبـــة ـــ18-17يلــصا ق وفــر وســنة،
ـا ل ة واملقا ة دا التخصصات لصا ا الد التخصص ملتغ تبعا القلق رمستو ر ر

ً
وكـشفت. ى

قتــــــصادية وانــــــب ا ـــــ تمثلــــــت اســــــة الد عينـــــة ــــــا تواج ــــــ ال ـــــسة الرئ الــــــضغوط أن رالنتـــــائج
ادي املستقبل شأن ن اليق وعدم عد عن   . والوظيفيوالتعلم

اســــة د ـــدفت ات) Odriozola-González et al., 2020(رو التــــأث ـــ ع التعــــرف ـــ إ
الـــضغوط(النفـــسية كتئـــاب، الناتجـــة) القلـــق، ســـبانية امعـــات ا ـــ ن والعـــامل الطلبـــة لـــدى

ـــا قوام بلـــغ عينـــة ـــ ع اســـة الد وطبقـــت املـــستجد، ونـــا و وس ـــ ف جائحـــة رعـــن مـــن2530ر فـــردا
ً

الوليــدالطلبـة بلـد جامعـة ــ ن عــن. بإسـبانيا) Valladolid University(والعـامل النتـائج وكــشفت
أفـــراد لــدى والتـــوتر والــضغوط كتئــاب و القلـــق مــن للغايـــة شــديدة ــ إ متوســـطة جــات د روجــود

القلـــق ــسبة بلغـــت حيـــث كتئــاب% 34،21العينــة، ـــسبة والتـــوتر% 19،34و الـــضغوط ـــسبة و
توصـــلت%. 43،50 كتئــــابكمـــا و القلـــق ـــ ـــ أع ـــسانية التخصــــصات طلبـــة أن ـــ إ النتـــائج

ـ امعـة ا ـ ن العامل من أع الطلبة وأن العلمية، التخصصات طلبة من والتوتر والضغوط
والتـوتر والــضغوط كتئـاب و مــن. القلـق عـانو الوا ومـا عــانوا الطلبـة أن ـ ع اســة الد نوأكـدت ز ر

النا النفـــسية ات تمــــامالتـــأث ة بـــضر اســــة الد وأوصـــت املـــستجد، ونــــا و وس ـــ ف عـــن رتجــــة ور ر
املستقبلية مات حال للطلبة النفسية ة   .زبال

السابقة اسات الد ع العام  :رالتعقيب

ـل ب يتعلـق فيمـا مختلفـة جوانـب ـ ع ركزت ا أ السابقة اسات الد عرض من ريت
ا أ يالحظ كما اسة، الد ات متغ من ـرمتغ ع عتمـاد و الوصـفي املـن اسـتخدام ـ ع ركزت

ـا مجال ـ الـسابقة اسـات الد مـع اليـة ا اسة الد واتفقت البيانات، جمع مقياس أو بانة راس ر
النفـسية الـضغوط من ل ن ب ا جمع ا مع اختلفت ولكن النفسية، بالضغوط تمام و و

ب العالقــة اك إلد واحــد آن ـــ التعلــيم وقـــدرودافعيــة ــا، وعين ــا مجتمع ـــ ــا اختالف بجانــب ـــا، ي
ــ ــا م اســتفاد كمــا ــة، النظر يم املفــا عــض تنــاو ــ الــسابقة اســات الد مــن الباحــث لاســتفاد ر
ــ و ا، ومواصـفا العينــة تحديـد ــ و اسـة، الد أدوات إعــداد ـ وأيــضا اسـة، الد ض فــر رصـياغة ر و

ال لتحليل املناسبة حصائية ساليب  .بياناتاختيار
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البحثمن  : وإجراءات

البحــث الوصــفي :مــن املــن اســـتخدام اســـة) ناملقـــار–رتبــاطي(تــم لد ــسب إن رحيــث
الواقع كما البحث موضوع رة   .الظا

البحــــث وعينـــــة ـــــسانية:  مجتمــــع اســــات والد العلـــــوم ليــــة طـــــالب مــــن البحـــــث مجتمــــع ـــــو رت ن
وت علمية سة وتاس مبالدوادمي عدد لغ و ة إدا سية   . طالب) 240(راس

البحث   :   عينة

مــــــن البحــــــث عينــــــة ونــــــت العلــــــوم) 240(ت ليــــــة مــــــن شــــــقراء جامعــــــة طــــــالب مــــــن طالــــــب
وفــق البحــث لعينــة توضــيح ــ ي وفيمــا ، ــة إدا ــسة وتاس علميــة ــسة تاس بالــدوادمي اســات روالد ر

ا ا   متغ

  ) 1(لجدو

ا ا متغ وفق البحث عينة ع   زتو

لية م م ال  عدد

علمية 1 سية تأس ةوالعلوم إدا سة  طالب240  رتاس

مــن ونــت ت العينـــة أن ــ إ الـــسابق ــدو ا ـــسة) 240(لــش تاس العلــوم ليـــة مــن طالبـــا
ً

ة إدا سة وتاس   .رعلمية

البحث   :  أدوات

و عد: داة عن التعلم دافعية الباحث: مقياس   :إعداد

مقيــــاس بإعــــداد الباحــــث دافعيــــةقــــام قيــــاس ــــدف وذلــــك عــــد، عــــن الــــتعلم دافعيــــة
الـــسابقة اســـات والد ـــة بو ال دبيـــات ـــ إ بـــالرجوع إعـــداده وتـــم عـــد، عـــن الـــتعلم نحـــو رالطـــالب
بوجــــھ عـــد عـــن التعلـــيم نحـــو الـــتعلم ودافعيــــة عـــام بوجـــھ الـــتعلم دافعيـــة بموضـــوع الـــصلة ذات

واملتخصـــص اء ـــ ا اء بـــآ شـــاد لالس باإلضـــافة عـــةرخـــاص، أ مـــن املقيـــاس ـــو وت املجـــال، ـــ رن ن
من و وت دية وا املثابرة عن و البعد جاء عاد، نأ قيمـة) 7(ل عن ي الثا البعد وجاء ات، رعبا

مــن ــو وت الــتعلم مــن) 7(نوفائــدة ــو وت املــتعلم مــسئولية عــن الثالــث البعــد وجــاء ات، نعبــا ) 6(ر
وجدولــ التنظــيم عــن ــع الرا البعــد ا ــ وأخ ات، عبــا

ً
مــنر ــو وت الوقــت بإجمــا) 7(نة ات ) 27(رعبــا

لية ال تھ بصو للمقياس ة رعبا   . ر

التا النحو ع ية وم السي خصائصھ من التحقق   : وتم

ية السيكوم صائص ا من   :التحقق

بلغـــت ـــ وال اســـة للد ساســـية للعينـــة مماثلـــة مجموعـــة ـــ ع تطبيقـــھ خـــالل مـــن روذلـــك
ا) 50( النحو ع وذلك فردا،

ً
  :لتا
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داة: أوال   صدق

ن-1 املحكمـــــــ ســـــــاتذة:   صـــــــدق مـــــــن مجموعـــــــة ـــــــ ع املقيـــــــاس عـــــــرض الباحـــــــث قـــــــام
م عـــدد بلـــغ الـــنفس، علـــم ـــ ن ـــ) 13(املتخصـــص ع ت حـــا ـــ ال ات العبـــا أبقـــى وقـــد زأســـتاذا ر

ً

ن% 80اتفاق املحكم    .من

الداخ-2   :ساق

الـــ الكفــاءة مــن التحقـــق عينــة جــات د خـــالل مــن تبـــاطروذلــك ا معامــل بإيجــاد ية وم رسي
ســــو ــــدو(Pearson)نب وا للمقيــــاس ليــــة ال جــــة والد مفــــردة ــــل ل جات الــــد ن لبــــ ر ـــــ) 2(ر يو

  :ذلك

  ) 2(لجدو

عـن الـتعلم دافعيـة مقيـاس لعناصـر ليـة ال جـة والد مفـردة ـل جـات د ن بـ تباط رمعامالت ر ر
  )50= ن(عد

دية وا التعلم املثابرة وفائدة املتعلممس قيمة  ئولية
وجدولة التنظيم

 الوقت

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

رقم
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

1 0.514** 1 0.395** 1 0.695** 1 0.695** 

2 0.241* 2 0.229* 2 0.625** 2 0.578** 

3 0.532** 3 0.625** 3 0.558** 3 0.604** 

4 0.633** 4 0.574** 4 0.547** 4 0.238* 

5 0.645** 5 0.498** 5 0.539** 5 0.532** 

6 0.532** 6 0.633** 6 0.474** 6 0.528** 

7 0.695** 7 0.678**   7 0.635** 

داللة**  مستو عند داللة)             * 0.01(ىدال مستو عند   )0.05(ىدال

ــدو ا مـــن إحـــصائيا،َّأن ليالحــظ ودالـــة موجبــة تباطـــھ ا معــامالت املقيـــاس مفــردات رـــل
ن مستو الداخ) 0.01،0.05(عند ساق و بالصدق تتمتع ا أ   .َّأي

ثانيا
ً

داة:    ثبات

ألفا معامل باستخدام للمقياس الثبات معامل حساب عـاده–تم وأ للمقياس نباخ وكر
ولدية مرتفعة، القيم ل نتائج انت دوو ا ذلك يان و عالية، ثبات   ):3(لسبة
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  ) 3(لجدو

ألفا معامل باستخدام عد عن التعلم ملقياس الثبات نباخ–معامالت   وكر

املقياس م عاد ألفا أ نباخ–معامل  وكر

دية 1 وا  0.714 املثابرة

التعلم 2 وفائدة  0.725 قيمة

املتعلم 3  0.744 مسئولية

الوق 4 وجدولة  0.719 تالتنظيم

لية ال جة  0.762 رالد

جـــــدو خـــــالل مـــــن لثبـــــات)3(ليالحـــــظ جيـــــدا مؤشـــــرا عطـــــى ممـــــا الثبـــــات معامـــــل تفـــــاع ا ،ً
ر
استخدامھ يمكن ذلك ع ناء و   .املقياس،

عـــــد عــــــن الـــــتعلم مقيـــــاس بتطبيــــــق الباحـــــث قـــــام الكفــــــاءة كمـــــا مـــــن التحقـــــق عينــــــة ـــــ ع
ع اشتملت ال ية وم امل)50(السي يح ت وتم و، قياس، ـزء ا ن، قـسم إ تجزئتھ لثم

حـــدة،، ـــ ع طالـــب ـــل ل وذلـــك جيـــة، الز املفـــردات ـــ ع ي والثـــا الفرديـــة، املفـــردات ـــ ع واشـــتمل
دو ا ذلك يان   ):3(لو

  )4(لجدو

النصفية التجزئة قة بطر عد عن التعلم مقياس ثبات   ُمعامالت

املقياس م عاد براو أ ـ مان  جتمان نسب

ديةا 1 وا  0.687 0.795 ملثابرة

التعلم 2 وفائدة  0.705 0.814 قيمة

املتعلم 3  0.695 0.835 مسئولية

الوقت 4 وجدولة  0.687 0.799 التنظيم

لية ال جة  0.659 0.832 رالد

جــدو مــن قــة) 4(ليتــ بطر عــاد مــن عــد ــل ب اصــة ا املقيــاس ثبــات معــامالت َّأن

مان سب النصفية املقيـاسالتجزئة أن ـ ع يـدل ممـا جتمـان، قـة طر ـا مثيل مـع ـة متقا بـراو رــ ن
عد عن للتعلم قياسھ الثبات سبة تفاع ا ع   .رتدل

وثباتھ صدقھ من التأكد تم عدما املقياس استخدام يمكن سبق ما ع ناء   .و

الثانية النفسية: داة الضغوط   مقياس

ا الضغوط مقياس بإعداد الباحث الضغوطقام مستو قياس دف وذلك ىلنفسية،
اســــات والد ــــة بو ال دبيــــات ــــ إ بــــالرجوع إعــــداده وتــــم اســــة، الد عينــــة الطــــالب لــــدى رالنفــــسية ر
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اء ـــــــــــ ا اء بـــــــــــآ شــــــــــاد لالس باإلضـــــــــــافة النفــــــــــسية، الـــــــــــضغوط بموضــــــــــوع الـــــــــــصلة ذات رالــــــــــسابقة
البعـــــد جـــــاء عـــــاد، أ عـــــة أ مـــــن املقيـــــاس ـــــو وت املجـــــال، ـــــ ن رواملتخصـــــص الـــــضغوطن عـــــن لو

مـن ـو وت ة املاديـة) 11(نسـر الـضغوط عـن ي الثـا البعـد وجـاء ة، مـنرعبـا ـو ات،) 7(نوت رعبــا
مــــن ــــو وت ســــية املد الــــضغوط عــــن الثالــــث البعــــد نوجــــاء عــــن) 15(ر ــــع الرا البعــــد ا ــــ وأخ ة، عبــــا

ً
ر

من و وت ية ال بإجما) 6(نالضغوط ات لية) 39(رعبا ال تھ بصو للمقياس ة رعبا   . ر

التا النحو ع ية وم السي خصائصھ من التحقق   :وتم

السيكوم الكفاءة من   :يةالتحقق
بلغـــت ـــ وال اســـة للد ساســـية للعينـــة مماثلـــة مجموعـــة ـــ ع تطبيقـــھ خـــالل مـــن روذلـــك

التا) 50( النحو ع وذلك فردا،
ً

:  
داة: أوال   صدق

ن -1 املحكمــ ــ:   صــدق ن املتخصــص ســاتذة مــن مجموعــة ــ ع املقيــاس عــرض الباحــث قــام
م عـــــدد بلـــــغ الـــــنفس ال) 13(علــــم أبقـــــى وقـــــد أســــتاذا،

ً
اتفـــــاق ـــــ ع ت حـــــا ــــ ال ات زعبـــــا مـــــن% 80ر

ن   . املحكم

الداخ-2   :ساق
تبـــاط ا معامــل بإيجــاد ية وم الـــسي الكفــاءة مــن التحقـــق عينــة جــات د خـــالل مــن روذلــك ر

ســــو ــــدو(Pearson)نب وا للمقيــــاس ليــــة ال جــــة والد مفــــردة ــــل ل جات الــــد ن لبــــ ر ـــــ) 5(ر يو
  :ذلك
  ) 5(لجدو

ال ن ب تباط النفسيةرمعامالت الضغوط ملقياس لية ال جة والد ات رعبا   )50= ن(ر
رقم

ة  رالعبا
معامل

 رتباط
رقم

ة  رالعبا
معامل

 رتباط
رقم

ة  رالعبا
معامل

 رتباط
رقم

ة  رالعبا
معامل

 رتباط

اسية الد  رالضغوط
ة سر  **0.625 11 الضغوط

1 0.614** 
12 0.617** 

1 0.625** 2 0.532** 13 0.532** 
2 0.321* 

املادية  الضغوط
3 0.625** 14 0.658* 

3 0.562** 1 0.574** 4 0.647** 15 0.497** 
ية **0.569 5 **0.569 2 **0.578 4 ال  الضغوط
5 0.532** 3 0.614** 6 0.636** 1 0.521** 
6 0.658** 4 0.318* 7 0.444** 2 0.624** 
7 0.294* 5 0.539** 8 0.547** 3 0.532** 
8 0.665** 6 0.625** 9 0.497** 4 0.589** 
9 0.574** 7 0.398** 10 0.524** 5 0.648** 

10 0.495**   11 0.665** 6 0.559** 
داللة**  مستو عند داللة)             * 0.01(ىدال مستو عند   )0.05(ىدال
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جـــدو مـــن إحـــصائي) 5(ليتــ ودالــة موجبـــة تبـــاط معـــامالت ــل رأن نَّ مـــستو عنـــد ا،
الداخ) 0.01،0.05( ساق و بالصدق تتمتع ا أ   .َّأي

ثانيا
ً

داة:    ثبات

ألفـــــا معامـــــل باســــتخدام املقيـــــاس ثبـــــات معامــــل حـــــساب املقيـــــاس–َّتــــم عـــــاد أل نبــــاخ وكر
دو ا ذلك يان و ، مرتفعة الثبات جة د انت و القيم، ل تفاع ا ناك انت لو ر   ):6(ر

  )6(لجدو

ألفا معامل باستخدام النفسية الضغوط مقياس ثبات نباخ–معامالت   وكر

املقياس م عاد ألفا أ نباخ–معامل  وكر

ة 1 سر  0.754 الضغوط

املادية 2  0.794 الضغوط

اسية 3 الد  0.739 رالضغوط

ية 4 ال  0.744 الضغوط

لية ال جة  0.782 رالد

جــــدو خــــالل مــــن معا) 6(ليالحــــظ تفــــاع لثبــــاترا جيــــدا مؤشــــرا عطــــى ممــــا ، الثبــــات ًمــــل

استخدامھ يمكن عليھ ناء و   .املقياس،

النفــــسية الــــضغوط مقيــــاس بتطبيــــق الباحــــث قــــام الكفــــاءة كمــــا مــــن التحقــــق عينــــة ــــ ع
ع اشتملت ال ية وم املقياس)50(السي يح ت وتم و، ، ـزء ا ن، قـسم إ تجزئتھ لثم
الفرد املفـــردات ــــ ع حــــدة،اشـــتمل ــــ ع طالـــب ــــل ل وذلـــك جيــــة، الز املفـــردات ــــ ع ي والثـــا ويــــة،

دو ا ذلك يان   ):7(لو

  ) 7(لجدو

النصفية التجزئة قة بطر النفسية الضغوط ملقياس الثبات   ُمعامالت

املقياس م عاد براو أ ـ مان  جتمان نسب

ة 1 سر  0.684 0.847 الضغوط

املادية 2  0.716 0.796 الضغوط

اسية 3 الد  0.703 0.825 رالضغوط

ية 4 ال  0.689 0.841 الضغوط

لية ال جة  0.718 0.836 رالد
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جــدو مــن قــة) 7(ليتــ بطر عــاده أ مــن عــد ــل ب اصــة ا املقيــاس ثبــات معــامالت َّأن

ـسبة تفـاع ا ـ ع يدل مما جتمان، قة طر ا مثيل مع ة متقا براو ـ مان سب النصفية رالتجزئة ر ن
امل النفسيةثبات للضغوط قياسھ   .قياس

وثباتھ صدقھ من التأكد تم عدما املقياس ذا العمل يمكن سبق ما ع ناء   .و

البحث   :نتائج

و بالــسؤال املتعلقــة طــالب :لالنتـائج لــدى عــد عــن الــتعلم دافعيـة مــستو ىمــا
شقراء   ؟جامعة

منھ والتحقق و الفرض صياغة تمت السؤال ذه عن مـاللإلجابة ـ ع نـص حيـث ،
ـ شـقراء: "ي جامعـة طـالب لـدى عـد عـن الـتعلم نحـو للدافعيـة مرتفـع مـستو ـ". ىيوجـد ي وفيمـا

ذلك   توضيح

و دية: (لالبعد وا   )املثابرة

  )8(لجدو

ـــــا و املعيــــار نحـــــراف و ي ـــــسا ا واملتوســــط ـــــة املئو ـــــسب وال ات يالتكــــرا املثـــــابرة2ر لتحديـــــد
دية   وا

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

اتالع  ربا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 3 20 57 27 13 ك
1 

قصار ىأبذل
لتحقيق دي ج

دا  2.5 16.7 47.5 22.5 10.8 ٪ أ
3.22 0.93 69.833 5 

 2 28 68 19 3 ك

2 

ش حلوالأك ف
ً

جديدة
ال للمشكالت

 تواج
٪ 2.5 15.8 56.7 23.3 1.7 

2.94 0.74 120.9177 

 - 5 57 30 28 ك

3 

وضع أستطيع
حل أثناء بدائل

ي مشكال
اسية  رالد

٪ 23.3 25 47.5 4.2 - 
3.67 0.88 45.267 1 

 1 18 55 43 3 ك
أداء 4 أفضل

ال  0.8 15 45.8 35.8 2.5 ٪عمال
3.24 0.76 97.000 4 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

اتالع  ربا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

بالتحدي سم ت
ةوالصع  و

 7 12 56 34 11 ك
5 

أداء ع أحرص
بإتقان ي واجبا

 5.8 10 46.7 28.3 9.2 ٪ وكفاءة
3.25 0.96 71.917 3 

 - 8 54 48 10 ك

6 

باستمرار أس
انة م لتحقيق

ن ب ة متم
ي  زمال

٪ 8.3 40 45 6.7 - 
3.50 0.74 59.467 2 

 2 19 68 29 2 ك
7 

املثابرة أن أشعر
تفو إ تؤدي

ا  1.7 15.8 56.7 24.2 1.7 ٪ رالد
3.08 0.72 123.0836 

العام  3.27 املتوسط

ــدو ا مــن متوســطات) 8(ليتــ تراوحــت حيــث ديــة، وا املثــابرة ــ تفــاوت نــاك أن
ن بـــ مـــا م جــــاءت) 3.67 – 2.94(اســـتجابا حيـــث املتوســـط، املــــستو ـــ تقـــع املتوســـطات ــــذه ىو

اســـية" الد ي مـــشكال حـــل أثنـــاء بـــدائل وضـــع بلغـــت" رأســـتطيع ي حـــسا بمتوســـط ـــ و الرتبـــة ـــ
ذلــــك)3.67(قيمتــــھ ــــ ي ــــي" ، مال ن بــــ ة ــــ متم انــــة م لتحقيــــق باســــتمرار الثانيــــة" زأســــ بالرتبــــة

ي حــسا الثالثــة)3.50(بمتوسـط الرتبــة ــ و وكفــاءة"جـاءت، بإتقــان ي واجبــا أداء ــ ع " أحــرص
قيمتــــھ بلغــــت ي حــــسا وجــــاءت)3.25(بمتوســــط ــــ"، ا الد تفــــو ــــ إ تــــؤدي املثــــابرة أن " رأشــــعر

ي حــــــــسا بمتوســـــــــط ة ــــــــ خ قبـــــــــل ة)3.08(باملرتبــــــــة العبــــــــا وجـــــــــاءت جديـــــــــدة"ر، حلــــــــوال ـــــــــشف أك
ً

تــــــواج ــــــ ال ي" للمــــــشكالت حــــــسا بمتوســــــط ة ــــــ خ أن)2.94(باملرتبــــــة ـــــــش القيمــــــة ــــــذه و ،
العام املتوسط أن حيث متوسطة، جاءت دية وا املثابرة جات د   ).3.27(رمتوسط
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ي الثا التعلم: (البعد وفائدة   )قيمة
  )9(لجدو

ــــــا و املعيــــــار نحــــــراف و ي ــــــسا ا واملتوســــــط ــــــة املئو ــــــسب وال ات يالتكــــــرا قيمــــــة2ر لتحديــــــد
عد عند التعلم   وفائدة

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

اتال  رعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 1 21 60 29 9 ك

1 

التعلم ريطو
ي معلوما من

ي ا ا روم
اسية  رالد

٪ 7.5 24.2 50 17.5 0.8 
3.20 0.84 86.833 5 

 - 12 63 44 1 ك

2 

أن أعتقد
ل يؤ التعلم

أالئقة انة للم
املجتمع  ي

٪ 0.8 36.7 52.5 10 - 
3.28 0.65 81.667 4 

 - 2 32 49 37 ك

3 

ي ساعد
ع التعلم

ار أف يعديل
نحو ي ا واتجا

من كث
 القضايا

٪ 30.8 40.8 26.7 1.7 - 
4.00 0.80 39.933 1 

 1 6 65 31 17 ك
4 

ل التعلميؤ
ع صو لل

املستقبل نة  م
٪ 14.2 25.8 54.2 5 0.8 

3.47 0.82 109.667 2 

 1 17 67 29 6 ك

5 

ات املقر م رس
اسية رالد

جوانب بناء
صي

 املختلفة

٪ 5 24 55.8 14.2 0.8 
3.18 0.76 115.667 6 

 1 16 46 37 20 ك

6 

اس د ل رتؤ
ة ملواج

ي حيا مشكالت
 املستقبلية

٪ 16.7 30.8 38.3 13.3 0.8 
 رمكر2 52.583 0.95 3.47

 - 26 49 26 19 ك
7 

التعلم يكسب
ام واح تقدير

ن  خر
٪ 15.8 21.7 40.8 21.7 - 

3.31 0.98 17.133 3 

العام  3.41 املتوسط
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ـــــــدو ا مـــــــن وفائـــــــد) 9(ليتـــــــ قيمـــــــة ـــــــ تفـــــــاوت نـــــــاك تراوحـــــــتأن حيـــــــث الـــــــتعلم، ة
ن بــــــ مـــــا م اســــــتجابا املتوســــــط) 4.00 – 3.18(متوســـــطات املــــــستو ـــــ تقــــــع املتوســـــطات ــــــذه ىو

جاءت حيث القـضايا"واملرتفع، مـن كث نحو ي ا واتجا ار أف عديل ع التعلم ي ـ" يساعد
قيمتـــھ بلغـــت ي حــــسا بمتوســـط ـــ و ذلــــك)4.00(الرتبـــة ـــ ي ل" ، الـــتعلم ل ــــيـــؤ ع لـــصو

املستقبل نة ي" م حسا بمتوسط الثانية جـاءت)3.47(بالرتبة مكر الثانية الرتبة و ل"ر، تـؤ
املــــستقبلية ي حيــــا مــــشكالت ــــة ملواج اســــ قيمتــــھ" رد بلغــــت ي حــــسا وجــــاءت)3.47(بمتوســــط ،

اســية" الد ي ا ــا وم ي معلومــا مــن الــتعلم ريطــو ر ي" ر حــسا بمتوســط ة ــ خ قبــل ،)3.20(باملرتبــة
ة العبـــا املختلفـــة"روجـــاءت ـــصي جوانـــب بنـــاء ـــ اســـية الد ات املقـــر م رـــس ة" ر ـــ خ باملرتبـــة

ي حـــسا جـــاءت)3.18(بمتوســـط الـــتعلم وفائـــدة قيمـــة جـــات د متوســـط أن ـــش القيمـــة ـــذه و ر،
العام املتوسط أن حيث   ).3.41(متوسطة،

الثالث املتعلم: (البعد   )مسئولية

   )10(لجدو

ـــسب ــــاال و املعيـــار نحــــراف و ي ـــسا ا واملتوســــط ات والتكـــرا ــــة ياملئو مــــسئولية2ر لتحديـــد
  املتعلم

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت ال

 2 10 44 36 28 ك
1 

با تم لقيامأ
لي وبمسؤ

اسية  رالد
٪ 23.3 30 36.7 8.3 1.7 

3.65 0.98 51.667 2 

 1 13 70 32 4 ك

2 

بجدية أعمل
وإصرار
ن لتحس

ىمستو
ي  أدا

٪ 3.3 26.7 58.3 10.8 0.8 
3.20 0.70 134.5836 

 - 5 48 32 35 ك

3 

أعما أنفذ
اسية رالد
أكمل ع

 وجھ
٪ 29.2 26.7 40 4.2 - 

3.80 0.91 32.600 1 

 - 10 48 61 1 ك

4 

ع أحرص
ام ل

باألنظمة
واللوائح

اسية  رالد

٪ 0.8 50.8 40 8.3 - 
3.44 0.65 84.200 5 

 4 13 45 40 18 ك
5 

ع احرص
املشاركة

املواقف
٪ 15 33.3 37.5 10.8 3.3 

3.45 0.98 52.250 4 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت ال

اسية رالد
تحمل ال

لية  واملسؤ
 - 8 55 42 15 ك

6 

أفضل
ع عتماد

نف
ي واجبا  حل

٪ 12.5 35 45.8 6.7 - 
3.53 0.79 49.267 3 

العام  3.51 املتوسط
دو ا من متوسـطات) 10(ليت تراوحـت حيـث املتعلم، مسئولية تفاوت ناك أن

ن بـــ مـــا م ا) 3.80 – 3.20(اســـتجابا ــــذه جــــاءتو حيـــث املتوســـط، املــــستو ـــ تقـــع ىملتوســـطات
وجــھ" أكمـل ـ ع اســية الد أعمـا قيمتــھ" رأنفـذ بلغـت ي حــسا بمتوسـط ـ و الرتبــة ،)3.80(ـ

ذلــــك ــــ اســــية"ي الد لي بمــــسؤ بالقيــــام ــــتم رأ ي" و حــــسا بمتوســــط الثانيــــة ــــ)3.65(بالرتبــــة و ،
جاءت الثالثة نف"الرتبة ع عتماد يأفضل واجبا قيمتـھ" حل بلغـت ي حـسا بمتوسط

وجاءت)3.53( اسية"، الد واللوائح باألنظمة ام ل ع بمتوسـط" رأحرص ة ـ خ قبـل باملرتبة
ي ة)3.44(حــسا العبــا وجـــاءت ــي"ر، أدا مـــستو ن لتحـــس وإصــرار بجديـــة ة" ىأعمـــل ـــ خ باملرتبـــة

ي حــــــسا متوســــــط)3.20(بمتوســـــط أن ــــــش القيمــــــة ــــــذه و جــــــاءت، املــــــتعلم مــــــسئولية جــــــات رد
العام املتوسط أن حيث   )3.51(متوسطة،

ع الرا الوقت: (البعد وجدولھ   )التنظيم

   )11(لجدو

ــــا و املعيـــار نحــــراف و ي ــــسا ا واملتوســـط ات التكــــرا و ــــة املئو ـــسب يال التنظــــيم2ر لتحديــــد
الوقت   وجدولھ

ستج جة  ابةرد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 2 16 57 40 5 ك

1 

جدوال أضع
ً

إلنجاز منيا
ً

ز
أعما

اسية  رالد
٪ 4.2 33.3 47.5 13.3 1.7 

3.25 0.80 93.917 6 
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ستج جة  ابةرد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 - 10 50 40 20 ك

2 

أخطط
ألعما

املستقبلية
جد ل  يةب

٪ 16.7 33.3 41.7 8.3 - 
3.58 0.86 33.333 2 

 1 7 62 47 3 ك

3 

ع أحرص
أداء

ي واجبا
اسية رالد

ا  مواعيد

٪ 2.5 39.2 51.7 5.8 0.8 
3.36 0.67 134.667

6
 رمكر

 - 5 36 43 36 ك

4 

يوفر
التخطيط
والتنظيم

د ا
 والوقت

٪ 30 35.8 30 4.2 - 
3.91 0.87 28.867 1 

 - 4 60 39 17 ك

5 

يز
ي زمال

ال الذين
ن ويقدر

الوقت  قيمة

٪ 14.2 32.5 50 3.3 - 
3.57 0.77 60.867 3 

 1 10 57 27 25 ك

6 

أس
دا جا
ً

بما ام لالل
أضعھ

من لنف
 خطط

٪ 20.8 22.5 47.5 8.3 0.8 
3.54 0.94 76.000 4 

 2 11 48 41 18 ك

7 

أن أشعر
كب جزء
تفو من
ب س

تنظي
 لوق

٪ 15 34.2 40 9.2 1.7 
3.51 0.91 64.750 5 

العام  3.53 املتوسط
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ـــدو ا مـــن تراوحـــت) 11(ليتـــ حيـــث الوقـــت، وجدولـــھ التنظـــيم ـــ تفـــاوت نـــاك أن
ن بـــــ مـــــا م اســـــتجابا املـــــس) 3.91 – 3.25(متوســـــطات ـــــ تقـــــع املتوســـــطات ـــــذه املتوســـــط،و ىتو

جـاءت والوقـت"حيـث ـد ا والتنظــيم التخطـيط بلغــت" يـوفر ي حـسا بمتوسـط ـ و الرتبــة ـ
ذلك)3.91(قيمتھ ي جدية"، ل ب املستقبلية ألعما ي" أخطط حسا بمتوسط الثانية بالرتبة

جــــاءت)3.58( الثالثــــة الرتبــــة ــــ و الوقــــت"، قيمــــة ن يقــــدر ال الــــذين ــــي مال ــــ ويز متوســــطب" ز
قيمتھ بلغت ي وجاءت)3.57(حسا ا"، مواعيـد ـ اسـية الد ي واجبـا أداء ـ ع باملرتبـة" رأحـرص

ي حــــــسا بمتوســــــط ة ــــــ ة)3.36(خ العبـــــــا وجــــــاءت ـــــــ"ر، اســــــية الد ي واجبــــــا أداء ــــــ ع رأحــــــرص
ا ي" مواعيـــــد حـــــسا بمتوســــــط مكـــــر ة ـــــ خ متوســــــط)3.36(رباملرتبـــــة أن ـــــش القيمـــــة ـــــذه و ،
ال جات العامرد املتوسط أن حيث متوسطة، جاءت الوقت وجدولھ   ).3.53(تنظيم

مـــــــستو أن باعتبــــــار للبحــــــث و الفــــــرض فــــــض يــــــتم الــــــسابقة يجــــــة الن ضــــــوء ــــــ ىو ل ر
عليـــھ نـــص كمـــا منخفـــضا س ولـــ ومرتفـــع متوســـط ن بـــ مـــا تـــراوح عـــد عـــن الـــتعلم نحـــو الدافعيـــة

ً

للبحث و   .لالفرض

ا التوجــــھ ضــــوء ــــ ذلــــك تفــــس مكــــن املــــستجداتو توظيــــف نحــــو ومحليــــا عامليــــا لعــــام
ً ً

ظـــل ـــ خاصـــة عـــد عـــن التعلـــيم نظـــام اســـتخدام ـــ والتوســـع التعلـــيم العمليـــة ـــ التكنولوجيـــة
ــة ا ح جــراءات أبــر كأحــد ــ مجتم تباعــد مــن يتطلبــھ ومــا املــستجد نــا و وس ــ ف ــشار زان ز ر

وس الف ة   .ملواج

الت ـ املتأمـل فإن سبق ملا ـإضافة تب ـسبة أن يالحـظ التعلـيم ـ املـستحدثة ـات وج
بــذلك متخطيـة أجمـع، العــالم مـستو ـ ع ـ النظ منقطعــة ـسرعة تـزداد عــد عـن التعلـيم ىنظـم
نظـم معـھ أصـبحت الـذي ـد ا ـ إ يال، سـ ذلـك ـ إ اسـتطاعت مـا ات والصعو ل واملشا العوائق

والر املعتمـــدة التعلـــيم نظـــم مـــن واحـــدة عـــد عـــن نظمـــةالتعلـــيم و الـــدو مـــن العديـــد ـــ لســـمية
امعـات وا س املدا التعلم لقاعات ضو ا ن و م بي حالت الذين ؤالء ل خاصة رالتعليمية ر

عد عن فالتعليم جغرافية، أو سياسية أو اقتصادية التاسـع-عوامل القـر ايـة ـ ـر ظ نوالذي
عــــش-عــــشر خــــدم و العــــالم أنحــــاء جميــــع ــــ ــــشرا من اليــــوم ولــــھأصــــبح الطــــالب، مــــن ن املاليــــ رات

ــ ـ أسا ـام م دو مــن حققـھ ملـا نظــرا ، الـدو معظـم ــ نيـة امل واملنظمـات اء ــ ا مـن رالعديـد ل
مـن ـــ يـاة ا مـدى والـتعلم الكبـار كتعلـيم ا إشـباع التقليديـة امعـة ا ـستطيع ال حاجـات إشـباع

و ــان، وامل الزمـان حـدود وتجـاو ن املتعلمــ ف ظـر مراعـاة زخـالل ــديثو ا املجتمـع حاجـات إشـباع
العمـل سو ا يحتاج ال التخصصات و رة املا العمالة س، (.قمن ـو و ـشان؛ -6م،2010الد

7(.  

ع عتمد وحديثة جديدة صيغة ل ش عد عن التعليم أن السابقة يجة الن دعم و
ح الــسائد؛ التعلــيم ــا م ي عــا ــ ال واملــشكالت التحــديات ــة مواج ــ ــار التعلــيمبت عتمــد يــث

املتالحقـة الـصناعية ات للثـو النوعيـة النقلـة ات وتطـو ن املتعلمـ خـصائص مراعـاة ـ ع عد رعن ر
القادر،( وعبد  ).2020،342سيد

ســبق ملــا يــليـضاف فا مــستقبال، الــسائد التعلــيم نمــط و سـي عــد عــن التعلــيم إن
ً ن

ال واســتخدام الذكيــة ــاتف ال زة بــأج بتعلقــھ ــ يتم ــا أصــبحا فقــد لــذلك املختلفــة، تطبيقــات
العملية التكنولوجيا مـنالتعليميةدمج التعليميـة شطة مع التفاعل وأصبح عامليا، ا توج

ً ً
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التقليديــــــة اســـــة بالد كتفــــــاء مـــــن بــــــدال للـــــتعلم محفــــــزا عـــــامال ل ــــــش املحمولـــــة ــــــزة ج رخـــــالل
ً

(Yulia,2020, 5). 

ي الثـــــا بالـــــسؤال ــــة املتعلقـ طـــــالب :النتـــــائج لـــــدى النفـــــسية الـــــضغوط مـــــستو ــا ــ ىمـ
شقراء   ؟جامعة

مـا ـ ع نص حيث منھ، والتحقق ي الثا الفرض صياغة تمت السؤال ذا عن لإلجابة
ــ شــقراء: "ي جامعــة طـــالب عنــد النفــسية الـــضغوط مــن مرتفــع مـــستو بيـــان" ىيوجــد ــ ي وفيمـــا

  .ذلك

و ة: (لالبعد سر   )الضغوط

  )12(لجدو

امل ــسب ــاال و املعيـــار نحــراف و ي ـــسا ا واملتوســـط ات التكــرا و ـــة يئو الـــضغوط2ر لتحديـــد
ة   سر

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 1 15 52 46 6 ك

1 

يحرم
أووال داي

من ما أحدا
عن التعب
داخل رأي

 سرة

٪ 5 38.3 43.3 12.5 0.8 
3.34 0.79 91.750 4 

 1 27 72 17 3 ك

2 

من ي أعا
امي اح عدم

أفراد ن ب
ي  أسر

٪ 2.5 14.2 60 22.5 0.8 
2.95 0.70 138.83310 

 3 22 66 26 3 ك

3 

من ل أ
ي مال ة زا ر ز

لتواضع لبي
 ھأثاث

٪ 2.5 21.7 55 18.3 2.5 
3.03 0.77 110.5838 

 2 15 51 47 5 ك

4 

لعدم أتضايق
ي أسر ة رقد

توف ع
ي مستلزما
ة  ورالضر

٪ 4.2 39.2 42.5 12.5 1.7 
3.31 0.80 91.000 5 

 2 27 54 30 7 ك
5 

أو والدي يم
بي ما احد

ي أشقا ن  و
٪ 5.8 25 45 22.5 1.7 

3.10 0.87 71.583 7 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 - 36 57 22 5 ك

6 

عامل
أو والدي
ما احد
 بقسوة

٪ 4.2 18.3 47.5 30 - 
2.96 0.80 48.467 9 

 - 29 57 25 9 ك

7 

يضايق
والدي اح إ

ما احد أو
ع م وح
اسة  رالد

٪ 7.5 20.8 47.5 24.2 - 
3.11 0.86 39.867 6 

 - 11 54 43 12 ك

8 

ي منأعا
التعاو نعدم
أفراد ن ب

ي  أسر
٪ 10 35.8 45 9.2 - 

3.46 0.79 47.667 1 

 4 40 47 21 8 ك
9 

الفات ا تك
أفراد ن ب

ي  أسر
٪ 6.7 17.5 39.2 33.3 3.3 

2.90 0.95 60.417 11 

 2 16 54 31 17 ك

10 

تضيق
م مساحة

سع وال
ي أسر  ألفراد

٪ 14.2 25.8 45 13.3 1.7 
3.37 0.94 64.417 3 

 - 11 60 38 11 ك
11 

ك من ي أعا
سرة  - 9.2 50 31.7 9.2 ٪ م

3.40 0.78 56.200 2 

العام  3.17 املتوسط

ــــــــدو ا مــــــــن تراوحــــــــت) 12(ليتــــــــ حيــــــــث ة، ســــــــر الــــــــضغوط ــــــــ تفــــــــاوت نــــــــاك أن
ن بـــــ مـــــا م اســـــتجابا املتوســـــط،) 3.46 – 2.90(متوســـــطات املـــــستو ـــــ تقـــــع املتوســـــطات ـــــذه ىو

جاءت ي"حيث أسـر أفـراد ن بـ التعـاو عـدم مـن ي بلغـت" نأعا ي حـسا بمتوسـط ـ و الرتبـة ـ
ذلــك)3.46(قيمتـھ ــ ي ســرة"، ـم ــ ك مــن ي ي" أعـا حــسا بمتوســط الثانيـة ،)3.40(بالرتبــة

جــاءت الثالثـة الرتبــة ـ وال" و ــ م مـساحة يتــضيق أســر ألفــراد بلغــت" ـسع ي حــسا بمتوسـط
وجاءت)3.37(قيمتھ ي" ، أسر أفراد ن ب امي اح عدم من ي بمتوسط" أعا ة خ قبل باملرتبة

ي ة)2.95(حــــسا العبـــــا وجــــاءت ي"ر، أســــر أفـــــراد ن بــــ الفـــــات ا ــــ بمتوســـــط" تك ة ــــ خ باملرتبـــــة
ي جــــات)2.90(حــــسا د متوســــط أن ــــش القيمــــة ــــذه و متوســــطة،ر، جــــاءت ة ســــر الــــضغوط

العام املتوسط إن   )3.17(حيث
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ي الثا املادية: (البعد   )الضغوط

  )13(لجدو

ـــا و املعيــار نحـــراف و ي ــسا ا واملتوســـط ات والتكــرا ـــة املئو ــسب يال الـــضغوط2ر لتحديــد
  املادية

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
سا  يا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 - 22 58 28 12 ك

1 

ك ب أفكر
اسة رالد

أو امعية ا
فصو لتأجيل

اسية رد
العبء ب س

 املادي

٪ 10 23.3 48.3 18.3 - 
3.25 0.87 39.2002 

 - 19 64 36 1 ك

2 

من ي أعا
ة القد رعدم

شراءع
ي مستلزما
امعية  ا

٪ 0.8 30 53.3 15.8 - 
3.15 0.68 71.8004 

 - 23 74 23 - ك

3 

عن أعزف
مشاركة

الزمالء
من الكث
املناسبات
قلة ب س

 املال

٪ - 19.2 61.7 19.2  
3.00 0.62 43.3506 

 - 19 66 32 3 ك

4 

عن أمتنع
إ اب الذ
يا اف ال

إ تجنبا
ً

املا اق  ر

٪ 2.5 26.7 55 15.8 - 
3.15 0.71 71.6677 

 - 21 52 29 18 ك

5 

إ أضطر
اض ق
لتغطية
النفقات
امعية ا
ة  املطلو

٪ 15 24.2 43.3 17.5 - 
3.36 0.94 23.6671 

للعمل 6  31.6675 1.08 3.08 7 33 34 35 11 كأضطر
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايدموافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
سا  يا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

أثناء
اسة رالد

من ألتمكن
ع نفاق

ي متطلبا
راسيةالد

صية  وال

٪ 9.2 29.2 28.3 27.5 5.8 

 4 15 57 40 4 ك

7 

ب س
املواصالت

اليومية
اق ر
وإضاعة
 الوقت

٪ 3.3 33.3 47.5 12.5 3.3 
3.20 0.82 92.7503 

العام  3.17 املتوسط
دو ا من تفاوت) 13(ليت ناك متوسـطاتأن تراوحـت حيـث املادية، الضغوط

ن بـــ مـــا م جــــاءت) 3.36 – 3.00(اســـتجابا حيـــث املتوســـط، املــــستو ـــ تقـــع املتوســـطات ــــذه ىو
ـــة" املطلو امعيـــة ا النفقـــات لتغطيــــة اض ـــ ق ـــ إ ي" أضـــطر حــــسا بمتوســـط ـــ و الرتبـــة ــــ

قيمتــھ ذلــك)3.36(بلغــت ــ ي أو"، امعيــة ا اســة الد ك ــ ب برأفكــر ــس اســية د فــصو رتأجيــل ل
املــــادي ي" العـــبء حــــسا بمتوســــط الثانيـــة جـــاءت)3.25(بالرتبــــة الثالثــــة الرتبــــة ـــ و ــــ"، ب ــــس

الوقــــت وإضــــاعة ــــاق اليوميــــة قيمتــــھ" راملواصــــالت بلغــــت ي حــــسا وجـــــاءت)3.20(بمتوســــط ،
املــــال" قلــــة ب ـــــس املناســــبات مــــن ـــــ الكث ــــ الــــزمالء مـــــشاركة عــــن ةباملرتبـــــة" أعــــزف ـــــ خ قبــــل

ي حــــسا ة)3.00(بمتوســـط العبــــا وجـــاءت ــــاق"ر، ـــ إ تجنبــــا يـــا اف ال ــــ إ اب الـــذ عــــن رأمتنـــع
ً

ي" املا حسا بمتوسط ة خ الضغوط)3.15(باملرتبة جات د متوسط أن ش القيمة ذه و ر،
العام املتوسط أن حيث متوسطة، جاءت   ).3.17(املادية
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الثالث ا: (البعد اسيةالضغوط   )رلد

   )14(لجدو

ــا و املعيـــار نحــراف و ي ـــسا ا واملتوســـط ات التكــرا و ـــة املئو ــسب يال الـــضغوط2ر لتحديـــد
اسية   رالد

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 8 20 55 31 6 ك

1 

عدم يضايق
ي أسر تقبل

لطبيعة
اس  رد

٪ 5 25.8 45.8 16.7 6.7 
3.05 0.94 66.917 14 

 3 42 66 9 - ك

2 

بالضيق أشعر
لعدم واليأس

تمام ا
امعة ا

او يلش
 الطلبة

٪ - 7.5 55 35 2.5 
2.67 0.65 87.00 15 

 9 21 39 26 25 ك

3 

عدم أشعر
ارستقر

من وف وا
عد املستقبل

من التخرج
امعة  ا

٪ 20.8 21.7 32.5 17.5 7.5 
3.30 1.20 19.333 8 

 3 13 41 40 23 ك
4 

من ي أعا
عض تزمت
ن  املحاضر

٪ 19.2 33.3 34.2 10.8 2.5 
3.55 1.00 46.167 3 

 4 22 57 23 14 ك

5 

من ي أعا
عض

جراءات
ة ردا

ية تي والر
لقبو لواململة

يل –و
 مالية

٪ 11.7 19.2 47.5 18.3 3.3 
3.17 0.97 66.417 11 

 5 22 59 28 6 ك

6 

عدم ي د يج
تخصص
قاعات
اسية رد

٪ 5 23.3 49.2 18.3 4.2 
3.06 0.88 80.417 12 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

ل ل محددة
 لية

 17 5 48 33 17 ك

7 

تكتظ
القاعات
باملقاعد
 والطلبة

٪ 14.2 27.5 40 4.2 14.2 
3.23 1.18 46.500 10 

 15 4 51 32 18 ك

8 

عدم يؤثر
القاعات تج

سلبيا ع
ً

  
–إضاءة ( 
–حر–برد

ت  )ش

٪ 15 26.7 42.5 3.3 12.5 
3.28 1.15 45.583 9 

 11 1 56 32 21 ك

9 

موقع يضايق
امعة ا

نظرا غرا ا
ً

إقام ان  مل
٪ 17.5 25.8 46.7 0.8 9.2 

3.41 1.08 74.167 4 

 1 2 46 37 34 ك

10 

بنقص أشعر
انة امل

عند ام ح و
الزمالء

يئة وأعضاء
س  رالتد

٪ 28.3 30.8 38.3 1.7 0.8 
3.84 0.88 73.583 1 

 10 3 53 39 15 ك

11 

من أتضايق
أساليب
التعامل

ن ب يالعفو
 الطلبة

٪ 12.5 32.5 44.2 2.5 8.3 
3.38 1.02 74.333 6 

 1 2 59 39 19 ك

12 

ة صعو أجد
حتفاظ
باألصدقاء

داخل
امعة  ا

٪ 15.8 32.5 49.2 1.7 0.8 
3.60 0.80 103.6672 

 18 9 54 25 14 ك
13 

عض يرفض
الزمالء
ي مساعد

٪ 11.7 20.8 45 7.5 15 
3.06 1.16 52.583 13 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
 محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

عض م ف
املواد

اسية  رالد
 6 9 56 30 19 ك

14 

عدم يضايق
الطلبة ام اح

للتعلم
والقواعد
امعية  ا

٪ 15.8 25 46.7 7.5 5 
3.39 1.00 68.083 5 

 1 14 60 30 15 ك

15 

رج با أشعر
وجرح
يمشاعر

نقد سط أل
إ  موجھ

٪ 12.5 25 50 11.7 0.8 
3.36 0.87 85.083 7 

ال  3.29 عاماملتوسط

ـــــــدو ا مـــــــن تراوحــــــــت)14(ليتـــــــ حيـــــــث اســـــــية، الد الـــــــضغوط ـــــــ تفــــــــاوت نـــــــاك رأن
ن بـــــ مـــــا م اســـــتجابا املتوســـــط،) 3.84 – 2.67(متوســـــطات املـــــستو ـــــ تقـــــع املتوســـــطات ـــــذه ىو

جاءت س"حيث التد يئة وأعضاء الزمالء عند ام ح و انة امل بنقص ـ" رأشعر و الرتبـة
بل ي حـــسا قيمتـــھبمتوســط ذلـــك)3.84(غـــت ــ ي داخـــل"، باألصـــدقاء حتفـــاظ ــ ة صـــعو أجـــد

امعــة ي" ا حــسا بمتوســط الثانيــة جــاءت)3.60(بالرتبــة الثالثــة الرتبــة ــ و تزمــت" ، مــن ي أعــا
ن املحاضــر قيمتـھ" عـض بلغــت ي حــسا وجــاءت)3.55(بمتوســط ي"، أســر تقبــل عــدم يــضايق

اســ د قبــل" رلطبيعــة يباملرتبــة حــسا بمتوســط ة ــ ة)3.05(خ العبــا وجــاءت بالــضيق"ر، أشــعر
الطلبـة او لـش امعـة ا تمام ا لعدم ي" يواليأس حـسا بمتوسـط ة ـ خ ـذه)3.67(باملرتبـة و ،

العـام املتوسـط أن حيـث متوسـطة، جـاءت اسـية الد الـضغوط جـات د متوسـط أن ش رالقيمة ر
)3.29.(  
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ع الرا ية: (البعد ال   )الضغوط

   )15(لوجد

ـــا و املعيـــار نحـــراف و ي ـــسا ا واملتوســـط ات والتكـــرا ـــة املئو ـــسب يال الـــضغوط2ر لتحديـــد
ية   ال

ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

 3 5 76 21 15 ك

1 

تؤثر
الضوضاء

والصراخ
ع ت الب
ىمستو
 تحصي

٪ 12.5 17.5 63.3 4.2 2.5 
3.33 0.84 149.833 5 

 8 9 72 24 7 ك

2 

من ي أعا
ي قد رعدم
ام ل ع

ضو ربا
امعة ل

لظر ونظر
ية  ال

٪ 5.8 20 60 7.5 6.7 
3.10 0.87 128.083 6 

 - 4 79 27 10 ك
3 

أنأشع ر
دائما موم م
ً

٪ 8.3 22.5 65.8 3.3 - 
3.35 0.68 116.200 4 

 1 4 70 32 13 ك

4 

وض يؤثر
ع الص
ي مذاكر

وتحصي
ا  رالد

٪ 10.8 26.7 58.3 3.3 0.8 
3.43 0.76 134.583 2 

 2 4 67 33 14 ك
5 

من ي أعا
قبل القلق
ات  1.7 3.3 55.8 27.5 11.7 ٪ رختبا

3.44 0.80 121.417 1 

 - 9 59 45 7 ك
6 

من توتر
ة ك

الواجبات
٪ 5.8 37.5 49.2 7.5 - 

3.41 0.71 67.867 3 
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ستجابة جة  رد

رقم
ة  رالعبا

ات  رالعبا
ات رالتكرا
سب موافق وال

 شدة
محايد موافق

غ
 موافق

غ
موافق

ع
 طالق

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ب 2ا ت  ال

شطة و
 م

العام  3.34 املتوسط

ـــــــدو ا مـــــــن تراوحــــــــت) 15(ليتـــــــ حيـــــــث ية، الـــــــ الــــــــضغوط ـــــــ تفـــــــاوت نــــــــاك أن
ن بـــــ مـــــا م اســـــتجابا املتوســـــط،) 3.44 – 3.10(متوســـــطات املـــــستو ـــــ تقـــــع املتوســـــطات ـــــذه ىو

جــاءت ات" حيــث ختبــا قبــل القلــق مــن ي قيمتــھ" رأعــا بلغــت ي حــسا بمتوســط ــ و الرتبــة ــ
ذلك)3.44( ي ا"، الد وتحصي ي مذاكر ع الص وض بمتوسط" ريؤثر الثانية بالرتبة

ي جـــاءت)3.43(حـــسا الثالثـــة الرتبـــة ـــ و ـــ"، م ـــشطة و الواجبـــات ة ـــ ك مـــن بمتوســـط" تـــوتر
قيمتھ بلغت ي وجاءت)3.41(حسا تحـصي"، مـستو ـ ع ـت الب ـ والصراخ الضوضاء " ىتؤثر

ي حــــسا بمتوســـــط ة ــــ خ قبـــــل ة)3.33(باملرتبــــة العبـــــا وجـــــاءت ـــــ"ر، ع ي قـــــد عــــدم مـــــن ي رأعــــا
ية الــــ ــــ لظر نظــــر امعــــة ل ــــضو با ام ــــ ول يباملرتبــــة" ر حــــسا بمتوســــط ة ــــ ،)3.10(خ

املتوســط إن حيــث متوسـطة، جــاءت ية الــ الـضغوط جــات د متوســط أن ـش القيمــة ـذه رو
  ).3.34(العام

مـــــــستو أن باعتبـــــــار للبحـــــــث ي الثـــــــا الفـــــــرض فـــــــض يـــــــتم الـــــــسابقة يجـــــــة الن ضـــــــوء ـــــــ ىو ر
ال عليـھ نص كما مرتفعا س ول متوسطا جاء اسة الد عينة لدى النفسية الضغوط

ً ً
ير الثـا فـرض

  .للبحث

ـــا م ي عـــا ـــ ال النفـــسية املـــشكالت أن ـــا مجمل ـــ تؤكـــد النتـــائج ـــذه اســـة و الد رعينـــة
املـــستجد ونـــا و وس ـــ ف جائحـــة عـــن مرتفعـــةCovid-19)(روالناجمـــة ـــست ول متوســـطة ـــا ج . رد

اسـات د نتـائج تخـالف يجـة الن ـذه  Cao et al., 2020; Li et al., 2020; Odriozola-González(رو
et al., 2020; Rogowska et al., 2020; Son et al., 2020; Sundarasen et al., 2020; Wang et 

al., 2020)لـــدى النفـــسية والـــضغوط كتئـــاب و القلــق ات مـــستو ـــ تفـــاع ا عـــن كــشفت ـــ روال
الــذي املجتمــع وثقافــة ئــة ب بــاختالف عالقــة لــھ ــو ي قــد يجــة الن ــذه وتفــس اســات، الد نعينــة ر
مـات وأ ث ـوا مـن يحـدث مـا أن سـالمي الـدين عـاليم فمـن الية، ا اسة الد عينة إليھ ت زت ر ر
عـــن ســـباب فعـــل ـــ يرتكـــز ـــشر ال ودو عـــا و ســـبحانھ هللا تقـــدير ـــ إ و املقـــام ـــ عـــود رــ ل

والتو الغمـة ـذه بكـشف هللا ـ إ والتقـرب لـو ا عن والبحث الوقائية وانب ا إتباع ق ـللطر
فراد لدى نة الطمأن د يز مر ذلك فإن شك دو ومن اء، الو ذا من م حفظ هللا نع

والتــــوتر القلــــق مــــستو يــــنخفض التــــا تــــم. ىو ــــ ال املبكــــرة حتياطــــات و ات ا ــــ لالح ــــو ي زوقــــد ن
القلـــق مـــستو خفـــض ـــ دو ونـــا و جائحـــة ـــة مواج ـــ املعنيـــة الدولـــة ـــزة أج قبـــل مـــن ـــا ىعمل ر ر

وقـــتو ـــ مـــة الال حتياطـــات مـــن العديـــد بفـــرض قـــام ه باعتبـــا املجتمـــع لـــدى والـــضغوط زالتـــوتر ر
ائحة ا ذه تف بدء من  . مبكر
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الثالث بالسؤال املتعلقة لـدى :النتائج عـد عـن للـتعلم الدافعيـة ـ ق فـر توجد ول
لية ال نوع إ عز شقراء جامعة ة  –علمية(ىطالب إدا سية   ).رتأس

مـالإلج ـ ع نـص حيـث منـھ؛ والتحقـق الثالـث الفـرض صـياغة تمـت الـسؤال ـذا عن ابة
ــ ليــة: "ي ال نــوع ــ إ عــز شــقراء جامعــة طــالب لــدى عــد عــن للــتعلم الدافعيــة ــ ق فــر ىتوجــد و

ة –علمية( إدا سية ذلك)"رتأس بيان ي وفيما ،:  

  ) 16(لجدو

وقيمة ة املعيا نحرافات و سابية ا للتعلمراملتوسطات الدافعية   )120= ن(ت

ن ن 52= العملية ة  68= ردا

املتوسط عاد
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

ت  قيمة
ىمستو

 الداللة

املثابرة
دية  وا

22.40 2.39 23.30 2.59 1.955 0.05 

وفائدة قيمة
 التعلم

دالة 1.743 2.83 24.33 2.58 23.46  غ

مسئولية
 املتعلم

دالة 0.461 2.13 21.01 2.53 21.21  غ

التنظيم
وجدولة
 الوقت

دالة 0.452 2.72 24.83 2.01 24.63  غ

جة رالد
لية  ال

دالة 1.762 5.93 93.50 4.90 91.71  غ

جـــدو مـــن ـــذه) 16(ليتـــ ضـــوء ـــ و إحـــصائية، داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم وأنـــھ
يجة للبحثالن الثالث الفرض فض   .ريتم

ع الرا بالسؤال املتعلقة طـالب ل: النتائج لـدى عـد عـن للـتعلم الدافعيـة ـ ق فر وتوجد
ا الد املستو إ عز شقراء رجامعة ى   ).الثامن-لو(ى

مــا ــ ع نــص حيــث منــھ؛ والتحقــق ـع الرا الفــرض صــياغة تمــت الــسؤال ــذا عــن لإلجابـة
ـــ ا: "ي ـــ ق فـــر املـــستووتوجـــد ـــ إ عـــز شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم ىلدافعيـــة ى

ا ذلك)"الثامن-لو(رالد بيان ي وفيما ،:  
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  )17(لجدو

للتعلم الدافعية ت وقيمة ة املعيا نحرافات و سابية ا   )120= ن(راملتوسطات

ن ن 71= لو  49= الثامن

توسطامل عاد
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

ىمستو
 الداللة

املثابرة
دية  وا

دالة 0.898 2.39 23.16 2.64 22.74  غ

وفائدة قيمة
 التعلم

دالة 1.563 2.38 24.42 2.95 23.63  غ

مسئولية
 املتعلم

دالة 3.12 2.20 21.02 2.39 21.15  غ

التنظيم
وجدولة
 الوقت

دالة 0.704 2.46 24.93 2.42 24.61  غ

جة رالد
لية  ال

دالة 1.357 5.02 93.55 5.86 92.15  غ

جـــدو مـــن لنـــا ـــذه)17(ليتـــ ضـــوء ـــ و إحـــصائية، داللـــة ذات ق فـــر وجـــود وعـــدم
للبحث ع الرا الفرض فض يتم يجة   .رالن

ــامس ا بالـسؤال املتعلقـة لـ:النتـائج النفــسية الـضغوط ـ ق فــر توجـد جامعــةوـل طـالب دى
لية ال نوع إ عز ة –علمية(ىشقراء إدا سية   .؟)رتأس

ــ ع نــص حيــث منــھ؛ والتحقــق ــامس ا الفــرض صــياغة تمــت الــسؤال ــذا عــن لإلجابــة
ـــ ي توجـــد: "مـــا ـــ إ عـــز شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم الدافعيـــة ـــ ق فـــر ىتوجـــد و

جامعة طالب لدى النفسية الضغوط ق ليةوفر ال نوع إ عز سية  –علمية(ىشقراء تأس
ة ذلك)"رإدا بيان ي وفيما ،:  
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  ) 18(لجدو

النفسية الضغوط ت وقيمة ة املعيا نحرافات و سابية ا   )120= ن(راملتوسطات

ن ن 52= العملية ة  68= ردا

املتوسط عاد
ي سا  ا

نحراف
 يراملعيا

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

ىمستو
 الداللة

الضغوط
ة  سر

37.17 5.60 39.02 4.93 1.925 0.05 

الضغوط
 املادية

21.50 3.46 22.77 3.17 2.102 0.05 

الضغوط
اسية  رالد

47.01 7.34 51.27 7.84 3.031 0.05 

الضغوط
ية  ال

دالة 1.066 2.22 20.29 2.56 19.82  غ

جة رالد
لية  ال

125.52 15.75 133.38 15.25 2.759 0.01 

جــدو مــن ن بــ داللــة)18(لي ن مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر ،0.01(ووجــود
للبحث)0.05 امس ا الفرض قبو يتم يجة الن ذه ضوء و   .ل،

السادس بالسؤال املتعلقة جامعـة:النتائج طـالب لـدى النفـسية الـضغوط ـ ق فـر توجد ول
إ عز اىشقراء الد راملستو   ؟)الثامن-لو(ى

ــ ع نــص حيــث منــھ؛ والتحقــق الــسادس الفـرض صــياغة تمــت الــسؤال ــذا عــن لإلجابـة
ـــ ي توجـــد: "مـــا ـــ إ عـــز شـــقراء جامعـــة طـــالب لـــدى عـــد عـــن للـــتعلم الدافعيـــة ـــ ق فـــر ىتوجـــد و

ـــــ ا الد املـــــستو ـــــ إ عـــــز شـــــقراء جامعـــــة طـــــالب لـــــدى النفـــــسية الـــــضغوط ـــــ ق رفــــر ى ى -لو(و
ذلك)"الثامن بيان ي وفيما ،:  
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  ) 19(لجدو
النفسية الضغوط ت وقيمة ة املعيا نحرافات و سابية ا   )120= ن(راملتوسطات

ن ن 71= لو  49= الثامن
 عاد

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 ت

ىمستو
 الداللة

وطالضغ
ة  سر

دالة 1.807 5.12 37.18 5.32 38.94  غ

الضغوط
 املادية

دالة 0.385 3.28 22.36 3.41 22.12  غ

الضغوط
اسية  رالد

دالة 0.393 7.35 49.77 8.28 49.19  غ

الضغوط
ية  ال

دالة 0.732 2.469 19.88 2.33 20.22  غ

جة رالد
لية  ال

 دالةغ 0.428 15.16 129.22 16.46 130.49

جدو من ن ب يجـة) 19(لي الن ـذه ضـوء و إحصائية، داللة ذات ق فر وجود وعدم
للبحث السادس الفرض فض   .ريتم

ع الـــسا بالــــسؤال املتعلقــــة عــــد: النتـــائج عــــن للــــتعلم الدافعيـــة ن بــــ تباطيــــة ا عالقـــة توجــــد رــــل
شقراء؟ جامعة طالب لدى النفسية   والضغوط

تمـت السؤال ذا عن مـالإلجابة ـ ع نـص حيـث منـھ؛ والتحقـق ع الـسا الفـرض صـياغة
جامعة: "ي طالب لدى النفسية والضغوط عد عن للتعلم الدافعية ن ب تباطية ا عالقة رتوجد

ذلك"شقراء بيان ي وفيما ،:  

  ) 20(لجدو
النفسية والضغوط للتعلم الدافعية ن ب تباط معامالت   )120= ن(رقيم

النفسيةال  ضغوط
للتعلم  الدافعية

ة اسية املادية سر ية رالد  ال
جــــــــــــــــــــــــــــــة رالد

لية  ال
دية وا  **0.548 **0.561 **0.662 **0.441 **0.654 املثابرة

وفائــــــــــــــــــــــدة قيمــــــــــــــــــــــة
 التعليم

0.487** 0.574** 0.574** 0.552** 0.614** 

املتعلم  **0.573 **0.547 **0.623 **0.539 **0.558 مسئولية
وجدولــــــة التنظـــــيم

 قتالو
0.614* 0.500** 0.395** 0.368** 0.619** 

لية ال جة  **0.578 **0.614 **0.654 **0.649 **0.532 رالد
عند**    0.01دالة
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جـــــــدو مـــــــن ن بـــــــ ن) 20(لي بـــــــ وموجبـــــــة إحـــــــصائية داللـــــــة ذات عكـــــــسية عالقـــــــة وجـــــــود
مـستو عند النفسية والضغوط للتعلم ـ)0.01(ىالدافعية ع ـذا و عـاد جميـع ـ لمـا، أنـھ

الفـرض قبـو يـتم يجـة الن ـذه ضـوء ـ و النفسية، الضغوط قلت ادت للتعلم الدافعية لادت ز ز
للبحث ع   .السا

الثـامن بالـسؤال املتعلقـة طـالب: النتـائج لـدى عـد عـن للـتعلم بالدافعيـة بـؤ الت يمكـن ـل
النفسية الضغوط عاد أ خالل من شقراء   ؟جامعة

صـيا تمـت الـسؤال ـذا عن مـالإلجابة ـ ع نـص حيـث منـھ؛ والتحقـق الثـامن الفـرض غة
ـــــ عـــــاد: " ي أ خـــــالل مـــــن شـــــقراء جامعـــــة طـــــالب لـــــدى عـــــد عـــــن للـــــتعلم بالدافعيـــــة بـــــؤ الت يمكـــــن

النفسية ذلك"الضغوط بيان ي وفيما ،:  

  ) 21(لجدو

الـــــضغوط عـــــاد أ خـــــالل مـــــن شـــــقراء جامعـــــة طـــــالب لـــــدى عـــــد عـــــن للـــــتعلم بالدافعيـــــة بـــــؤ الت
  النفسية

طالضغو
 النفسية

رتباط
 املتعدد

R  

سبة
مة  املسا

R2 

  قيمة

B 

تا ب   قيمة

Beta 

  قيمة

 ف

) ت(قيمة
ا  ودالل

ىمستو
ت الداللة

ثاب
ال

 

لية ال جة  0.01 **20.594 328.3 0.620 0.432 0.917 0.957 رالد

الضغوط
ة  سر

0.980 0.961 1.068 0.510 363.7 15.010** 0.01 

الضغوط
اس  يةرالد

0.982 0.964 0.335 0.134 364.2 4.838** 0.01 

الضغوط
 املادية

0.983 0.966 0.337 0.142 310.2 4.630** 0.01 

الضغوط
ية  ال

0.984 0.968 0.258 0.128 176.6 3.897** 0.01 

34
.3

81
 

عند**   )0.01(دال

جدو من جـة) 21(ليت الد ـ واملتمثلـة النفـسية، الضغوط عاد أ عض م س رأنھ
ـــسبة ب ية، الــ والـــضغوط املاديــة والـــضغوط اســية الد والـــضغوط ة ســر والـــضغوط ليــة رال

ــا قيم بلغــت دالــة إيجابيــة ام ــب) 0.968(،)0.966(،)0.964(،)0.961(،)0.917(إســ ت ال ــ ع
صــــياغة ــــستطيع و شــــقراء، جامعــــة طــــالب لــــدي عــــد عــــن للــــتعلم الدافعيــــة بمــــستو بــــؤ الت ىــــ

نحد التامعادلة النحو ع بؤ للت   :  ار
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عــــــد عــــــن للــــــتعلم النفــــــسية (0.917= الدافعيــــــة للــــــضغوط ليــــــة ال جــــــة  0.961)  + رالد
ة( ســــــــــــر اســــــــــــية (0.964) + الــــــــــــضغوط الد املاديــــــــــــة (0.966) + رالــــــــــــضغوط  0.968) + الــــــــــــضغوط
ية( ال   ).الثابت (34.381 -) الضغوط

الثام الفرض قبو يتم السابقة يجة الن ضوء اسةلو للد   .رن

ـــــــ الظف اســـــــة د مـــــــع الـــــــسابقة النتـــــــائج يواتفقـــــــت ســـــــة، )2013(ر ) Gibbons)2010رودا
اسة د نتائج مع اختلفت نما ب الية ا اسة الد يجة ن مع اسة رود ر   ).Bhandari )2012ر

مثـل عرضـة الطـالب إن حيـث ا ا الواقع مع تتم يجة الن ذه أن الباحث ر ىو
بجائحـــــ املجتمــــع أفـــــراد أثـــــرتبــــا ـــــ وال النفــــسية للـــــضغوط عرضــــة ـــــ أك ــــم يجعل ممـــــا نــــا كر وة

عد عن للتعلم م دافعي ع ا   .ربدو

  :التوصيات

عـــد .1 عــن التعلـــيم ميــة وأ بطبيعــة للتوعيـــة متخصــصة ونــدوات بـــرامج وتنفيــذ تــصميم
إليھ اجة   .وا

مـــ .2 ـــ ين ممـــا عـــد عـــن التعلـــيم متطلبـــات تـــوف ـــ ع املـــسئولة ـــات ا ـــ ترك ة نورضـــر
نحوه يجابية الطالب ات  .اتجا

بجامعــــــة .3 واقعـــــھ ره لتطــــــو التعلـــــيم مجـــــال ــــــ املتقدمـــــة الـــــدو ات ــــــ خ مـــــن لســـــتفادة
 .شقراء

النفـــسية .4 للــضغوط عرضــة ــ أك امعــة ا طــالب تجعــل ــ ال والعوامــل ســباب اســة رد
ا مع للتعامل جرائية حات املق ضع  .وو

حات   :املق

ب .1 ا وعالق التعلم شقراءدافعية جامعة طالب لدى التحصيل   .ىمستو

عــض .2 ضــوء ــ شــقراء جامعــة طــالب نظــر ــة وج مــن عــد عــن الــتعلم تطبيــق معوقــات
ات   .املتغ

شقراء .3 جامعة طالب لدى بالنفس بالثقة ا وعالق التعلم    .دافعية

شقراء .4 جامعة طالب لدى الذات بتوكيد وعالقتھ النفسية الضغوط   .ىمستو
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  املراجع

محمد يم، تخفيـف). 2011(أحمد، إبرا ـ اضـية الر ـشطة ـ ع قائم شادي إ برنامج رفاعلية
ن ق املــــرا مــــن عينــــة لــــدي النفــــسية جامعــــة. الــــضغوط بيــــة، ال ليــــة ، ماجــــست رســــالة

  .املنوفية

ــز العز عبــد أســماء ، ــ ي ــ). 2015(ابرا ا الز بــالتوافق ــا وعالق الوالديــة املــرأةوالــضغوط لــدي
طولقــة بـدائرة واملعلمــات املمرضـات مــن عينـة ــ ع ميدانيـة اســة د ــسكرة.رالعاملـة . واليـة

اه دكتو رسالة خيضر. ر محمد  .جامعة

الـــــــدين عـــــــالء أمـــــــل عـــــــرام، ســــــــمات). 2005(أبـــــــو بـــــــبعض ـــــــا وعالق الـــــــضغوط ـــــــة مواج أســــــــاليب
ــــــــة الثانو املرحلــــــــة طـــــــالب لــــــــدي ـــــــصية ا. ال الد ـــــــد مع اه، دكتــــــــو رســـــــالة العليــــــــارر ســــــــات

شمس ن ع جامعة  .للطفولة،

ـــــــاج ا محمـــــــد ـــــــب موا بالـــــــصالبة). 2017(بـــــــابكر، ـــــــا وعالق الـــــــضغوط ـــــــة مواج اتيجيات اســـــــ
الديمغرافيـة ات ـ املتغ عـض و النفـ من و ن: النفسية ـو املو التالميـذ ن بـ نـة رمقا
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