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   وعالقتها بالعنف اجلامعي ضغوط النفسية ال
 لدى طلبة جامعة البرتا واسرتاتيجيات التعامل 

 : الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف علـى الـضغوط النفـسية األكثـر انتـشاراً بـين                

 ،)طالبـة  طالـب، (وبيان اخـتالف هـذه الـضغوط بـاختالف النـوع             طلبه ألجامعه، 
كمـا هـدفت التعـرف علـى إسـتراتيجيات          . وعالقة هذه الضغوط بالعنف الجـامعي     

وقـد  . وهل تختلف هـذه اإلسـتراتيجيات بـاختالف النـوع      التعامل مع هذه الضغوط،   
وتـم تطبيـق اسـتبانه الـضغوط         طالبـاً وطالبـة،    )٢٠٩( تكونت عينة الدراسة من   

واسـتبانه العنـف الجـامعي       النفسية وإستبانة استراتيجيات التعامل مـع الـضغوط،       
  .اسةعلى عينة الدر

وقد أشارت النتائج إلـى أن مـستوى الـضغوط التـي تواجـه الطلبـة كـان            
وأن أكثــر الــضغوط كانــت فـي مجــال اإلدارة الجامعيــة ثــم المجــال   متوسـطاً، 

كمـا أشـارت النتـائج إلـى أنـه ال توجـد             . االجتماعي وأقلها في المجال األسـري     
قـة موجبـة   وأن هنـاك عال . فروق بين الضغوط النفسية تعزى إلـى متغيـر النـوع      

وأسـفرت النتـائج أن إسـتراتيجيات التعامـل األكثـر        . بين الضغوط والسلوك العنفي   
وأن  والـدعم الـديني،    والتهيئـة المعرفيـة،    إعـادة البنـاء المعرفـي،     : شيوعاً هي 

 .الترتيب األخير الدعم االجتماعي واالنسحاب المعرفي احتلت
Psychological Stress And Its Relationship With University 
Violence And Coping Strategies Among Petra University 

Students  
Abstract  

This study aimed to identify the psychological stress 
most prevalent among university 

Students ,and the difference between these stresses 
according to gender (male and female students ), and the 
relationship of these stresses on university violence. it also 
aimed to identify strategies to deal with these stresses ,and 
whether these strategies differ according to gender. the sample 
of the study consisted of 209 male and female students. A 
psychological stress questionnaire, coping strategies 
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questionnaire, and the university violence questionnaire were 
applied.  

The results showed that the stress level of the students 
was average and majority stress was in the university 
management ،then the social aspect ,and the least was in the 
family aspect. the results also indicated that there were no 
relation between psychological stress and gender. But there 
were positive relationship between stress and violence behavior. 
results showed that most common strategies were: Cognitive 
restructuring ,mental mobilization ,religious support ,and at last 
social support And cognitive withdrawal. 

  :المقدمة
 بـسبب ذلـك    ، ضـغوطات شـديدة    إلـى  في حياتهم اليوميـة      األفراد يتعرض  

الجتماعيـة والثقافيـة واالقتـصادية     فـي مجـاالت الحيـاة ا        التي نـشهدها   التغيرات
فالتغيرات في بناء األسرة ووظيفتهـا نـتج عنـه مـشكالت ومتاعـب            . والتكنولوجية

وقيمـاً جديـدة    أسـاليب   والتغير في مجـال العمـل الـذي فـرض         . ومتطلبات جديدة 
كمـا أن التقـدم التكنولـوجي        قتضي من األفراد استيعاب هـذه األسـاليب،       ي ،لإلنتاج
مـن التعـايش مـع    النـاس    فرضت ضرورة مواكبتها حتى يـتمكن        يةالمعرف والثورة

 عـن الفقـر   الناجمـة ويضاف إلـى ذلـك الـضغوط     ).٢٠٠٢حسين(العالم الخارجي  
تمثـل ضـغوطاً تـؤدي       والتـي  والبطالة والفساد والصراعات التي يعيشها األفـراد،      

ــوتر  ــق والت ــى القل ــد  . إل ــد أك ــووق ــا ليب ــا وديكرهوف ــكي وسوس   مرس
)Lyubomirsky,Sousa&Dickerhoof,2006(،  ــراد ــع األفـــ  أن جميـــ

 وانه كلما فكـر الفـرد بطريقـة إيجابيـة،          ومتنوعة،بيره  يتعرضون إلى ضغوطات كَ   
وزاد مـستوى    شـعر بالرضـا،    حمـل تهديـداً لحياتـه،     توأدرك الضغوط بـشكل ال      

  . لديهالنفسية الصحة
لقد أشار بعـض البـاحثين أننـا نعـيش فـي عـصر تكثـر فيـه الـضغوط               

ممـا   وتنوعـت حاجاتهـا،    حيث ازدادت الحياة تعقيداً وكثـرت مطالبهـا،        زمات،واأل
يستدعي من األفراد ضـرورة اتخـاذ قـرارات، واسـتخدام إسـتراتيجيات وأسـاليب               

فـإن نجـح فـي تحقيـق        للتعامل مع هذه الضغوط للتخفيف منها والحد من آثارهـا،         
ن لـم يتحقـق لـه ذلـك         وإ وقضى على التوتر والقلق،    ذلك شعر بالرضا واالرتياح،   
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ــشل  ــعر بالفـ ــسيشـ ــطراب النفـ ــأس واالضـ ــودة ; Lazarus, 1993. (واليـ جـ
٢٠٠٤Blonna , 2006.(   

أن األفـراد يختلفـون فـي اسـتجابتهم      ) Rice,2001(ولقد أشارت رايـس     
فكيفيـة إدراك الفـرد لألحـداث الـضاغطة        لهذه الـضغوط تبعـاً لعوامـل متعـددة،        

ووجـود   امتالكـه لمهـارات المواجهـة والتعامـل،       و وتفسيره لها سلباً أو إيجابـاً،     
متغيرات لها أثر كبيـر فـي التعامـل مـع هـذه الـضغوط                المصادر الداعمة للفرد،  

  .والتخفيف من آثارها
وردود  واهتم الباحثون بدراسة مـستويات الـضغوط لـدى طلبـة الجامعـة،            

ــل ــا  الفعـ ــسية(Hamaideh,2011)اتجاههـ ــاألمراض النفـ ــا بـ   وعالقتهـ
(Rice,1999;Sandin,2006) ذلــك أن )٢٠٠٨،وهبــان( والــسيكوسوماتية ،

وعدم الـسعي إلـى مواجهتهـا أو الفـشل فـي        وتراكمها، الضغوط النفسية وشدتها،  
. لها آثار سلبية علـى صـحة الفـرد النفـسية والجـسمية والعقليـة               التعامل معها، 

 تهيـؤ الفـرد    فعندما يواجه الفرد مواقف ضاغطة تحـدث ردود فعـل فـسيولوجية،           
حيـث يـتم     فيقوم مركز الضغط في الدماغ بإرسال إشاراته إلـى الجـسم،           للمواجهة،

  الذي يعمـل علـى زيـادة سـرعة ضـربات القلـب،             Adrenalinإفراز األدرينالين   
وتوزيع كميـه الـدم علـى القلـب والعـضالت       التنفس، وزيادة وارتفاع ضغط الدم،

   .للتحرك في مواجهة الخطر
 والنورادرينـالين،  العـصبية وهـي الـسيراتونين،     كما يحدث خلل في النواقل      

ومـن أهـم    ). ٢٠٠٨:١٤الخالـدي   . (مما يـؤدي إلـى آثـار سـلبية         والدوبامين،
  : أعراض الضغوط النفسية وآثارها السلبية ما يلي

وأمـراض القلـب والـسكر والقولـون      مثل إرتفاع ضغط الـدم،    : أعراض جسمية  .١
 .وقرحة المعدة والصداع العصبي،

ــسيه .٢ ــة  : اعــراض نف ــسي والهــستيريا التحويلي ــاب النف ــا اإلكتئ ومــن أهمه
 .واالنشقاقيه والقلق الحاد

 وسـوء إدراك المنبهـات،     وتتمثل في ضعف اإلنتبـاه والتركيـز،      : أعراض عقلية  .٣
 . والنسيان وضعف القدره على التعلم

وتتمثــل فــي اإلنــسحاب والوحــده وضــعف التواصــل : أعــراض إجتماعيــة .٤
 ).  ٢٠١٤ عقل:٢٠٠٨ الخالدي ،Rice, 1999. (اإلجتماعي

فقـد اتـضح أن تعـدد       . أما عن عالقة الضغوط النفـسية بـالعنف والعـدوان         
واإلحباطـات التـي     وكثـرة مطالـب الحيـاة،      وعجز الفرد عن مواجهتها،    الضغوط،

، قد تدفع الفرد إلى العنـف والعـدوان علـى مـصادر اإلحبـاط،              تحول دون تحقيقها،  
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 ى تحوله إلى موضـوعات أخـرى لتفريـغ انفعاالتـه،          وقد يكون العدوان مزاحاً بمعن    
وهـذا مـا أكدتـه دراسـة حـسين           وإن لم يستطع يتحـول العـدوان إلـى الـذات،          

 من أن الضغوط التي يتعـرض لهـا الطالـب مـن أهـم أسـباب العنـف             ،)٢٠١٤(
التـي أوضـحت أن هنـاك       ) ٢٠٠٨(ودراسـة أبـو مـصطفى والـسميري        الجامعي،

  .عدواني لدى عينة من الطلبةعالقة بين الضغوط والسلوك ال
فهـم يتعرضـون    إن طلبة الجامعات ليسوا بمنأى عـن المواقـف الـضاغطة،    

ينـتج عنهـا مطالـب وحاجـات      إلى تغيرات نمائية نفسية وفسيولوجية واجتماعيـة،  
وسـعي حثيـث لتحقيـق       وطموحات وأهـداف تـستدعي تحقيقـاً،       تستدعي إشباعاً، 

ــو   ــب النم ــث   كاالDevelopmental Tasksمطال ــرد والبح ــتقاللية والتف س
أضـف إلـى ذلـك أن الطالـب فـي حياتـه              ).Rice,2001(المستمر عـن الـذات    

والتـشدد   الجامعية يواجه ضغوطاً تتعلق بالمدرسين مثـل التحيـز لـبعض الطلبـة،            
 ومـشكالت التواصـل،   ويواجه ضـغوطات فـي تعاملـه مـع الـزمالء،      في التعامل، 

 أن الطالـب ال يعـيش بمعـزل عـن           كمـا  وشعور الطالـب باإلحباطـات الـشديدة،      
فمـشكالت الفقـر والبطالـة والمحـسوبية والحـروب والواقـع الـسياسي           مجتمعه،

  .تؤثر سلباً عليه عوامل ضاغطة،
وال يقتصر  وال شك أن الطالب الجامعي ال يقف مكتوف اليدين إزاء هذه الضغوط،

فس واندفاع الدم وسرعة التن دوره على ردود فعل فسيولوجية مثل تسارع دقات القلب،
 Copingبل يسعى إلى مواجهتها باستخدام استراتيجيات التعامل  وغيرها،

Strategies، وقد استخدمت  ).٢٠٠٠،هالل ( بهدف إزالتها أو التخفيف من آثارها
 ,Folkman( فقد قدم الزاروس وفولكمان الدراسات أساليب واستراتيجيات متعددة،

1985 & lazarus (ًنموذجا  
  : تيجيه مواجهة الضغط يشملالسترا

           ،ويـشمل المبـادأة،    العمليات المتمركزة حـول المـشكلة أو مـصادر الـضغط 
 وومحارلـة التفـسير االيجـابي للموقـف،        ونشاط مواجهه الموقف الـضاغط،    

 .وتحليل أبعاده
             ويـشمل  : العمليات المتمركزة حـول رد الفعـل االنفعـالي للموقـف الـضاغط

 .واالنسحاب من الموقف نفعالي،السلبية والنوم والتنفيس اال
  وتشمل مجموعه مـن الـسلوكات للـتخلص مـن الـضغط            : العمليات المختلطة

 .والدعم االجتماعي من الزمالء والمرشدين والصبر، مثل الرجوع الى اهللا،
ــك وســايم   ــرر وولفول ــن له ــل م ــدم ك ــد ق  &Lihrer, Woolfolk)وق

sime,2011)ضغوط فأشاروا الي االساليب عددا من االساليب والتدريبات الدارة ال
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المعرفية مثل التحصين ضد الضعوط، وتقليل الحساسية واعادة البنـاء المعرفـي            
وتنمية المهارات االجتماعيـة    ،واستخدام اسلوب االسترخاء الرياضة والموسيقى      

  الدواء والعصبي،والتوكيدية والعالج ،
تـي تـم    إلى عدد مـن أهـم االسـتراتجيات ال        ) ٢٠٠٧(وقد عرضت المصري    

  : استخدامها للتعامل مع الضغوط وهي
  والتحـصين ضـد التـوتر،      مثل إعادة البنـاء المعرفـي،     : إستراتيجيات معرفية 

وبناء إدراكـات إيجابيـة توكيديـة وإعـادة          واستبدال المعتقدات الهازمة للذات،   
 .التفسير للموقف الضاغط بحيث بيدو أقل تهديداً

  مثل اقتناع الفرد بانـه يملـك القـدره علـى     : استراتيجية الحديث اإليجابي للذات
 .وانه قادر على تحقيق ذلك مواجهة الضغوط،

     بمعنـى ضـرورة إكتـساب مهـارات        : إستراتيجية تنمية المهارات اإلجتماعيـة
والتواصل الفعال فـي العالقـات مـع الـزمالء والمواقـف             التفاعل اإلجتماعي، 

 .اإلجتماعية
   في طلـب الـدعم مـن الـزمالء واألهـل           ويتمثل  : استراتيجية الدعم اإلجتماعي

 .وطلب المشوره والمسانده من المرشدين واألطباء
  وتتمثل في إستخدام اإلسـترخاء للـتخلص مـن التـوتر           : إستراتيجية اإلسترخاء

ومساعدة الفرد على أن يـصبح أكثـر وعيـاً بـالموقف وأكثـر قـدره علـى                  
 .التفكير بطرق عقالنيه

   ذلك فـي تطـوير مهـارات حـل المـشكالت           ويتمثل  : إستراتيجية حل المشكالت
عبر خطوات تمر بادراك المشكله وتحديـدها واقتـراح الحلـول وتجربتهـا ثـم             

 .اختيار احد الحلول
وعليه فإنه من األهمية بمكـان البحـث فـي اسـتراتيجيات التعامـل التـي                
يتعامل بها طلبه الجامعات مع الضغوط من اجـل التعـرف علـى األسـاليب الفعالـة                 

مما يمكن المرشـدين مـن وضـع خطـط إرشـاديه لتـدريبهم علـى                 عالة،وغير الف 
  .أساليب التعامل السليمة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تنطلق مشكلة الدراسة من مالحظـة الباحـث خـالل عملـه عميـداً لـشؤون                

أن هنـاك ضـغوطات شـديدة     ومسئوال عن اإلرشاد النفـسي فـي الجامعـة،       الطلبة،
وأن هنـاك    واألكـاديمي لهـم،    وء التكيف االجتمـاعي،   يواجهها الطلبة تقف وراء س    

تبعـاً لعوامـل    اختالفاً في استراتيجيات التعامل مـع الـضغوط بـين طالـب وآخـر،        
فقـد أكـدت    ذاتيه تتعلق بـسمات شخـصية الطالـب ومهاراتـه وقيمـه وخبراتـه،        
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علــى أهميــه شخــصيه الفــرد فــي التعامــل مــع ) Kobasa, 1980( كوباســا
 صفات مهمة البد مـن النظـر إليهـا عنـد تعـرض الفـرد                الضغوط وضرورة توفر  

وتعنـي الطـرق التـي يتخـذها         ،Commitmentوهـي االلتـزام      للحدث الضاغط، 
وتعنـي رغبـة الفـرد فـي تحـدي           ،Challengeوالتحدي  ،  الفرد لمواجهة الضغط،  

وتعنـي قـدره الفـرد علـى الـتحكم           ،Controlوالـضبط  الضغوط ورفض الفـشل،   
وطـشطوش،   والـشريفين،  بنـي مـصطفى،   ( ات فـي الحيـاة    والسيطرة على المعيق  

وهـذا التبـاين     إضافة إلى ذلك عوامل تتعلق بطبيعـة الموقـف الـضاغط،          ). ٢٠١٤
في التعامل مع الضغوط دفع الباحثان إلى إجراء هـذه الدراسـة للكـشف عـن نـوع             

 وإسـتراتيجيات التعامـل األكثـر شـيوعاً لمواجهتهـا،          الضغوط وشدتها ومظاهرها،  
  :  تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التاليةوعليه

ما مستوى ونوع الضغوط النفسية األكثر شيوعاً لدى عينـة مـن طلبـة جامعـة                 .١
 البترا؟

هل هناك فروق ذات دالله احصائيه في تقدير الـضغوط النفـسية تُعـزى لمتغيـر                 .٢
 ؟)طالبة طالب،(النوع

 ي؟ما العالقة بين الضغوط النفسية والعنف الجامع .٣
 ماهي االستراتيجيات التي يتبعها الطلبة في التعامل مع الضغوط؟ .٤
هل هناك فروق ذات دالله احـصائيه فـي اسـتراتيجيات التعامـل مـع الـضغوط         .٥

  ؟)طالبة طالب،(النفسيه تعزى لمتغير النوع 
  : أهداف الدراسة

وأكثـر   هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عـن مـستويات الـضغوط النفـسية،            
والتعـرف علـى مـدى االخـتالف فـي هـذه              انتشاراً بين الطلبـة،    مظاهر الضغوط 

وهدفت إلى معرفـه العالقـة بـين الـضغوط النفـسية            . الضغوط تعزى لمتغير النوع   
كمـا اهتمـت بالكـشف عـن أهـم إسـتراتيجيات التعامـل التـي              . والعنف الجامعي 

  .وعومدى اختالفها تبعاً لمتغير الن يستخدمها الطلبة في مواجهه هذه الضغوط،
  :أهميه الدراسة

 فمـن الناحيـة النظريـة،     . نظري وتطبيقـي   تكمن أهميه الدراسة في جانبين،    
ــان   ــه ومــستواها وبي ــاة ألطلب ــي حي ــأثيرا ف ــر ت ــضغوط األكث تكــشف عــن ال

وتكـشف عالقـة الـضغوط       اإلستراتيجيات األكثر شيوعاً في مواجهة هذه الـضغوط،       
  .بالعنف في الجامعة
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كمن فـي أن نتـائج هـذه الدراسـة وتوصـياتها            فـت  أما األهمية التطبيقيـة،   
تشكل إطاراً يمكن المرشدين والمـسئولين مـن وضـع بـرامج إرشـادية تدريبيـة                

وتمكـنهم مـن دعـم مـستوى       تساعد الطلبة على كيفيه مواجهـة هـذه الـضغوط،         
كمـا   الصحة النفسية لديهم وتحقيـق تـوافقهم النفـسي واالجتمـاعي واألكـاديمي،            

ـ     ائج هـذه الدراسـة فـي إجـراء بحـوث مـستقبلية تتنـاول         يمكن االستفادة من نت
  .متغيرات أخرى إلثراء هذا الموضوع واستكمال جوانبه

  : مصطلحات الدراسة
 الضغوط النفسية :Stress 

تعرف الضغوط بأنها مجموعة من المواقـف الـضاغطة التـي يتعـرض لهـا           
وتـؤدي   ن،تخلق حاله من التـوتر وعـدم التـواز        طالب الجامعة من مصادر متعدده،    

وأخـرى نفـسيه وسـلوكيه هـدفها مواجهـة           إلى حدوث اسـتجابات فـسيولوجبه،     
  .الضغوط أو التخفيف من آثارها

وتعرف إجرائياً بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليهـا الطلبـه مـن إسـتجاباتهم               
  . على استبانة الضغوط النفسية المستخدمة في الدراسة 

 استراتيجيات التعامل :Coping Strategies  
ــة   ــسلوكية والمعرفي ــشاطات ال وهــي مجموعــة الطــرق واألســاليب والن
والدينامية التي يستخدمها الطالب في إدارة الـضغوط ومواجهتهـا بهـدف الـتخلص              

. من اجـل اسـتعاده التـوازن النفـسي واإلجتمـاعي           أو التخفيف من آثارها،    منها،
 خـالل اسـتجاباتهم     وتعرف إجرائياً بانها الدرجه التي يحـصل عليهـا الطلبـه مـن            

  .على استبانه إستراتيجيات التعامل
 العنف الجامعي :Violence  

وتتمثـل فـي اإلعتـداء       جملة من الممارسات االيذائية التي يقوم بها الطلبـة،        
واسـتباحه األنظمـة والقـيم       وتـدمير الممتلكـات،    الجسدي أو النفسي واإلجتماعي،   

وتعــرف . م أو ممتلكـات الجامعـة  وتلحـق األذى بالطلبـة أو ممتلكــاته   الجامعيـة، 
إجرائياً بأنها الدرجه التي يحـصل عليهـا الطلبـة مـن خـالل إسـتجاباتهم علـى                  

  .استبانة العنف
  :حدود الدراسة ومحدداتها

حيـث أقتـصرت علـى عينـة         تتحدد هذه الدراسه بالعينة التي أجريت عليها،      
ـ   . ٢٠١٤-٢٠١٣من طلبـة جامعـة البتـرا للعـام الجـامعي             ادوات كمـا تتحـدد ب

. ومـدى صـدقها وثباتهـا      الدراسة المستخدمة والمتغيرات التـي إشـتملت عليهـا،        
لذا فإن إمكانيـه تعمـيم النتـائج تتحـدد بهـذه      .والمفاهيم والتعريفات التي آخذت بها    

  .المحددات
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  :الدراسات السابقة
تناولت الضغوط النفـسية لـدى عينـات مختلفـة           لقد أجريت دراسات عديده،   

 لمين والمرشدين والمـراهقين وكبـار الـسن فـي بينـات متعـدده،             من الطلبة والمع  
وفيمـا يلـي عـدد مـن         .وكذلك دراسات تناولت إستراتيجيات التعامل مع الـضغوط       

  .الدراسات تم تصنيفها وفق متغيرات الدراسه
  . دراسات تناولت الضغوط وعالقتها ببعض المتغيرات: أوالً

توى التــوتر دراســة هــدفت التعــرف علــى مــس)٢٠٠٢(أجــرى عــساف
وبيرزيـت   والضغط النفسي لدى أعـضاء هيئـة التـدريس فـي جـامعتي النجـاح،              

. عـضواً ) ١٣٩(وأجريـت علـى عينـة قوامهـا         بفلسطين خالل انتفاضة األقـصى،    
  : وقد بينت الدراسة

 ًأن مستوى الضغط كان مرتفعا. 
          المجـال  : ان مستوى الضغط كان مرتفعاً في المجـاالت حـسب الترتيـب التـالي

 .ثم النفسي ثم األكاديمي، تماعي،اإلج
                  ال توجد فروق ذات دالله في مستوى الضغط تبعـاً لمتغيـرات النـوع والخبـره

  .والرتبه العلميه
ــاب ) ٢٠٠٣(لقــد أجــرت العلمــي ــضغط النفــسي واإلكتئ دراســة عــن ال

ومهارات التعامل مـع الـضغوط علـى عينـة مـن طلبـة الجامعـات الفلـسطينية                  
وطبـق علـيهم مقـاييس الـضغط ومهـارات          البا وطالبة، ط) ٦٩٦(بلغت   واالردنية،

 : وقد خلصت الدراسة إلى التعامل،
فـي   أن مستوى الضغوط لدى الطلبة فـي الجامعـات االردنيـة كـان متوسـطاً،              

  .حين كان المستوى مرتفعاً لدى طلبه الجامعات الفلسطينية
               لم تكشف الدراسة عن وجود فروق تعزى الـى النـوع فـي الـضغوط النفـسية، 

 . في حين ان هناك فروقاً تُعزى إلى النوع في مهارات التعامل
       ،ان أكثر وسائل التعامل شيوعاً لدى الطلبـه الفلـسطينين هـي اللجـوء إلـى اهللا 

 .والضغط الذاتي ثم الدعم اإلجتماعي، ثم المواجهه النشطة،
دراسة هـدفت التعـرف علـى الـضغوط النفـسية           ) ٢٠٠٧(أجرت المصري   

 لدى عينـة مـن المطلقـين والمطلقـات فـي محافظـه              االجتماعيم  وعالقتها بالدع 
كما هدفت التعرف على فاعليـه برنـامج تـدريبي علـى             العاصمة ومحافظة الزرقاء،  

أمـا   مطلقـاً ومطلقـة،   ) ٧٠٨(وأجريت الدراسة على عينـة بلغـت        . خفض الضغوط 
.  وضـابطة  تجريبيـة سيده قـسمت إلـى مجمـوعتين        ) ٤٠( فبلغت   التجريبيةالعينة  

  .أظهرت النتائج وقد
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 ،وإن  وجــود ضــغوط نفــسية لــدى المطلقــين والمطلقــات بدرجــه متوســطة
 .مستوى إحساس الذكور المطلقين كان أقل من اإلناث

           ،وان المطلقـات يحـصلن      هناك عالقة ذات دالله بين الـضغوط ودرجـه الـدعم
 .على دعم اجتماعي أعلى من المطلقين

عـرف علـى مـستوى ومـصادر        دراسة هدفت الت  ) ٢٠٠٥( أجرى أبو اسحق  
الضغوط لدى المعلمين في المرحلـة الثانويـة فـي قطـاع غـزه وعالقتـة بـبعض                 

معلمـاً طبـق    ) ٣٠٠(وبلغـت عينـه الدراسـة       . المتغيرات كسنوات الخبره والنـوع    
  :وتوصلت الدراسة عليهم إستبانه الضغوط،

              ةان مصادر الضغوط ومستواها لـدى المعلمـين هـي الـضغوط التدريـسي 
ــسبه  ــة ٨٠،٤٦بن ــضغوط الطالبي ــزمالء% ٧٦ ال % ٧٤،١٨وضــغوط ال

 .وان مستواها مرتفع ،٧٣،٠٤ةداريالضغوط اإل
 عدم وجود فروق في مستوى الضغوط تعزى لمتغير النوع. 

دراسة هـدفت التعـرف علـى أحـداث          ) ,٢٠٠٦Sandin( أجرى ساندين     
) ١٨٧ (وبلغـت عينـه الدراسـة      وبعض اإلضـطرابات اإلنفعاليـة،     الحياة الضاغطة، 

وإضـطرابات   فرداً واسفرات الدراسة عن وجـود عالقـة بـين الـضغوط الحياتيـه،            
كما أسفرت ان أكثـر الـضغوط الحياتيـه التـي تـؤثر             . القلق واإلكتئاب والوسواس  

  .ثم الصحه ثم الخساره، في هذه اإلضطرابات هي التهديد،
دراسـة هـدفت الكـشف عـن مـستوى          ) ٢٠٠٦(واجرى دخـان والحجـار     

لنفسية لدى طلبة الجامعـة اإلسـالميةبغزه وعالقتهـا بمـستوى الـصالبه             الضغوط ا 
وطبـق علـيهم    طالبـٍا وطالبـة،  ) ٥٤١(وقد بلغـت عينـة الدراسـة      . النفسية لديهم 

  :مقياس الضغوط والصالبة النفسية وتوصلت الدراسة الى
       ،ًوان معـدل الـصالبه     ان مستوى الضغوط النفسية لـدى الطلبـة كـان متوسـطا

 .كان مرتفعاً
                  وجود عالقة ارتباطية سـالبه دالـه احـصائيا بـين مـستوى الـضغوط النفـسية

 .والصالبة النفسية
ــسميري أجــرى    ــصطفى وال ــو م ــة ) ٢٠٠٨( أب ــه عالق ــة لمعرف دراس

بلغـت   الضغوط النفسية بالسلوك العدواني لدى عينة مـن طلبـة جامعـة األقـصى،             
  :طالباً وطالبة وقد أوضحت النتائج) ٥٢٤(
  بين الضغوط والسلوك والعدوانيهناك عالقه. 
                  ان اكثر مجاالت االحـداث الـضاغطه هـي الـضغوط الـسياسية ثـم االقتـصادية

 .واقلها الصحية
           ،فالـضغوط األسـرية واالقتـصادية       هناك فـروق بـين الجنـسين فـي الـضغوط

 .والدراسية واالجتماعيه اكثر عند الذكور
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ى الطالبـات   دراسـة عـن الـضغوط النفـسية لـد         ) ٢٠١١(أجرت أبو غالي    
وتكونـت العينـة مـن      . المتزوجات في جامعة األقصى بغزه وعالقتها بفاعلية الـذات        

  : وقد أظهرت النتائج. طالبة متزوجة) ١٦٠(
 ًان مستوى الضغوط كان مرتفعا. 
 ن الضغوط في مجال اإلنتماء جاء في المرتبه االولـى ثـم ضـغوط الـزواج ثـم          إ

 .ضغوط الدراسة ثم الضغوط االقتصادية
دراسـة هـدفت إلـى      ) ٢٠١٤(رى بني مصطفى والـشريفين وطـشطوس      أج

 والعالقـة  الـضاغطة ومـستوى الـشعور بالرضـا     الحياةالكشف عن مستوى أحداث   
طالبـاً وطالبـة   ) ٣٥٠(تكونـت مـن     بينهما لدى عينة من طلبة جامعـة اليرمـوك،        

 الحيـاة الـضاغطة     أحـداث وتـم تطبيـق مقياسـي       . ٢٠١٣من المـسجلين للعـام      
  : وقد أشارت النتائج إلى الرضا،والشعور ب

           ،ًومـستوى الـشعور     ان مستوى أحداث الحياة الضاغطة لدى الطلبة كـان مرتفعـا
 .بالرضا عن الجياه كان منخفضاً

                لقد كانت الضغوط في المجال اإلقتصادي فـي المرتبـة األولـى والمجـال الـصحي
المـستوى  في المرتبة الثانة والمجـال األكـاديمي فـي المرتبـة الثالثـة ضـمن                

 .المرتفع
              ،والـشعور   لم تظهر فروق ذات دالله احصائيه فـي مـستوى األحـداث الـضاغطة

 .بالرضا عن الحياه تعزى لكل من النوع والمستوى الدراسي
  :النفسيةدراسات تناولت استراتيجيات التعامل مع الضغوط : ثانياً

 التـدبر   أسـاليب دراسة هـدفت التعـرف علـى        ) ٢٠٠٣(ة العويض أجرىلقد  
 بـاختالف النـوع     األسـاليب ومدى اخـتالف هـذه       ع الضغوط لدى طلبة الجامعات،    م

 طالبـاً   ١٨٤ علـى عينـة بلغـت        الدراسـة  وأجريت والجنسية والمستوى الدراسي،  
وقـد انتهـت     . التـدبر فـي مواجهـة الـضغوط        أساليبطبق عليهم مقياس     وطالبة،

  :الدراسة إلى
            التـدبر النـشط والتخطـيط ثـم         ان اكثر اساليب التدبر مع الضغوط شـيوعاً هـو

 .اللجوء الى الدين والدعم االجتماعي
           ال توجد فروق ذات دالله في اساليب التدبر تُعـزى إلـى متغيـر النـوع والجنـسية

 .والكليه والمستوى الدراسي
 أسـاليب  معرفـة    إلـى دراسـة هـدفت     ) ٢٠٠٩(وصـالح     حجـازي،  أجرى

 المرشـدين التربـويين     اءأد الضاغطة وعالقتهـا بمـستوى جـوده         األحداثمواجهة  
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 مواجهـة الـضغوط بمتغيـرات       أسـاليب ومعرفه مدى تـأثر      في مدارس قطاع غزه،   
 مرشـداً ومرشـدة مـن       ٧٠وتكونت عينة الدراسة مـن      . الخبرةالنوع وعدد سنوات    

  :العاملين في مدارس التربية والتعليم العالي بمحافظه غزه وقد أظهرت النتائج
 الضاغطةة متعددة لمواجهة احداث الحياساليب ان المرشدين يستخدمون أ . 
           ،ثـم حـل المـشكالت ثـم          ان اكثر االساليب شيوعاً هو اسـلوب اعـاده التقيـيم

 .التحكم بالنفس
                  ال توجد فروق في متوسطات درجات افراد العينـة فـي ابعـاد اسـاليب مواجهـة 

 .الضغط تعزى للنوع وعدد سنوات الخبره
 أسـاليب  علـى العالقـة بـين         التعـرف  إلـى ) ٢٠٠٤(وهدفت دراسة جـوده   

طالبـاً وطالبـة    ) ٢٠٠(مواجهة الضغوط والصحة النفسية على عينـه مكونـه مـن            
 المواجهـة بكـل     أسـاليب كما هدفت إلى معرفـة اخـتالف         ،ة بغز األقصىمن جامعة   

  : إلىوانتهت الدراسة . من النوع والتخصص
 وجود عالقه موجبة بين أساليب مواجهة الضغوط والصحة النفسية . 
                    ال توجد فروق فـي متوسـطات درجـات األفـراد فـي ابعـاد مقيـاس اسـاليب

 .مواجهه الضغوط تعزى للنوع
عـن الـضغوط   ) Ratez&Teresa, 2002(وفي دراسة كـل مـن تيـرز وتيرسـا    

 علـى   أجريـت وقـد   . ومدى اختالفها النـوع الفـرد       ووسائل التعامل معها،   ةالنفسي
 األولـى بجامعـة جورجيـا األمريكيـة          طالباً وطالبة من طلبة السنة     ٢٠٩عينة بلغت   

  : النتائج إلىأشارتوقد 
 عدم وجود فروق جوهريه بين الجنسين بخصوص ادركهم للضغوط . 
         ،تعـود الـى االدوار التقليديـه     أن هناك اختالفاً في اساليب التعامل بين الجنـسين

 .التي تميز الذكور عن االناث
                                    والبنــــا  هــــين،وأبــــو  كــــل مــــن كوســــر،أجــــرى

)Kausar,Abuheen,&Albana, 2011 ( ــل دراســة حــول إســتراتيجيات تعام
ومـدى تـأثير فقـدان الوالـدين والنـوع علـى نـوع               المراهقين مـع الـضغوط،    

حـد   مراهقـاً ممـن فقـدوا أ       ٤٠العينـة مـن     وتكونـت    ،المستخدمةاالستراتيجيات  
ـ       ممن يعيشون معهم،   ٤٠ و آبائهم  السـتراتيجيات   Kausar اسوطبـق علـيهم مقي

  : التعامل وقد أظهرت النتائج ما يلي
 ن اســتراتيجية التجنــب أAvoidence Coping كانــت اكثــر شــيوعاً لــدى 

ــاءهم، ــدوا آب ــذين فق ــراهقين ال ــشط  الم ــل الن ــتراتيجية الفع  Activeوان اس
Coping هي األقل . 
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              ية الفعـل   المراهقون الذين يعيـشون مـع آبـائهم اكثـر اسـتخداماً السـتراتيج
 .النشط

 هناك فروق داله احصائياً بين الذكور واالناث في استراتيجية التعامل . 
 دراسـة هـدفت الـي تحديـد االسـترتنيجايات التـي             (2007)جرت مـريم    أ

يستخدمها الطلبة للتعامل مع الضغوط النفسية، وتحديد مـا أذا كانـت هنـاك فـروق                
طالبـا   ) ٢٧٠( الدراسـة مـن      تعزى الي متغيرات النوع والتخصص، وتألفت عينـة       

وتوصلت النتائج الـي ان الطلبـة يميلـون الـي اسـتخدام           .وطلبة من جامعة دمشق   
  االستراتيجيات االقدامية اكثر من االحجامية 

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
ومجتمـع الدراسـة     يتناول الباحثـان وصـفاً لمـنهج الدراسـة المـستخدم،          

وتحديـد متغيـرات     لتحقق مـن صـدقها وثباتهـا،      وبيان أدوات الدراسة وا    وعينتها،
  . المستخدمةاإلحصائية واألساليبالدراسة، 

  :منهج الدراسة
 ،الظــاهرةاســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يــصف 

 وذلك بهـدف الكـشف عـن الـضغوط النفـسية،            المتغيرات المرتبطة بها،   واكتشاف
  .وط بالعنف الجامعيوارتباط الضغ واستراتيجيات التعامل معها،

  :مجتمع الدراسة وعينتها
 فـي جامعـة البتـرا       سالبكـالوريو لقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة        

أمـا  . فـي كليـات الجامعـة الخمـسة        ،٢٠١٤-٢٠١٣ للعام   األولللفصل الدراسي   
 تـم اختيـارهم بطريقـة عـشوائية،        طالباً وطالبة، ) ٢٠٩(فقد شملت    عينة الدراسة، 
وقـد توزعـت     .وتم تطبيـق االسـتبانات عليهـا       ر شعبه من كل كليه،    حيث تم اختيا  

  ).١(عينة الدراسة في الجدول 
  )١(جدول 

   حسب متغير النوعالدراسة ة عينأفرادتوزيع 
  النسبه المئويه  التكرار  متغير النوع

  %٥٣,٦  ١١٢  طالب
  %٤٦,٤  ٩٧  طالبة
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  %١٠٠  ٢٠٩  اإلجمالي
  
  
  

  :أدوات الدراسة
  :التاليةألدوات  ااستخداملقد تم 

  :إستبانة الضغوط النفسية: أوالً
 التعرف على الضغوط النفسية التـي يتعـرض لهـا الطلبـة             األداةتهدف هذه   

  .وانتشاراًوأكثر هذه الضغوط شيوعاً  وبيان مستواها،  وخارجها،الجامعةفي 
 التـي تناولـت     األدبيـات  بـاإلطالع علـى      ةلقد قام الباحثان عند بناء االستبان     

حيث تم اسـتخالص بعـض العبـارات التـي تكـشف             ط عند الطالب الجامعي،   الضغو
كما أجرى الباحثان مقابالت مـع عـشرة مـن الطلبـة الجـامعين              . عن هذه الضغوط  

العالقـات الطالبيـة واإلدارة      لتحديد أهم المضايقات التي تواجه الطلبة فـي مجـاالت         
ســرة والبيئــة ومجــال األ والعالقــات مــع أعــضاء هيئــة التــدريس، الجامعيــة،
كمـا تـم    .  عدد من العبارات التي تكشف عن هـذه الـضغوط          صياغةوتم  . المجتمعية
وعليـه قـد تجمـع عـدد     .  من عدد من اإلستبانات ذات العالقة بالموضـوع  االستفادة

  منهـا،  المتـشابه تم جمعهـا وتحليلهـا وحـذف         ،السابقةمن العبارات من المصادر     
  .التالية وتم تصنيفها في األبعاد أو المجاالت

وتشمل الضغوط التـي يتعـرض لهـا الطلبـة     :  ضغوط في مجال اإلداره الجامعيه     .١
-١ويمثلهـا العبـارات مـن     وأعضاء هيئه التدريس واإلنظمـه،   من قبل اإلداره،  

٧. 
وتـشمل الـضغوط الناجمـه عـن العالقـة          :  ضغوط في مجال العالقات الطالبية     .٢

 .١٦-٨رات من والعالقات العاطفيه وتمثلها العبا مع الطلبة،
وتـشمل الـضغوط الناجمـه عـن العالقـات األسـريه       :  ضغوط في مجال األسره  .٣

وأنمـاط التفاعـل داخلهـا وتمثلهـا         والظروف اإلجتماعيه واإلقتصاديه لإلسـره،    
 .٢٢-١٧العبارات من 

وتشمل مصادر ضغط داخـل الفـرد نفـسة ناتجـة           : ضغوط في المجال الشخصي    .٤
ستوى تحـصيله وتمثلهـا العبـارات مـن         وم عن نمط شخصيتة وطريقه تفكيره،    

٣٤-٢٣. 
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وتـشمل الـضغوط الناجمـة عـن الظـروف          :  ضغوط في مجال البيئه المجتمعيه     .٥
داخـل المجتمـع وتمثلهـا العبـارات مـن          . اإلجتماعيه والسياسيه واإلقتـصاديه   

٤٠-٣٥. 
  
  

  :األداةصدق 
 تم عرضها علـى سـبعه مـن المحكمـين فـي اإلرشـاد               األداةلضمان صدق   

 للدراسـات   العربيـة وجامعـه عمـان      ،األردنيـة  ألجامعـه علم النفس في    النفسي و 
 الـصياغة  مـن حيـث      ة فـي فقـرات االسـتبان      آرائهم إبداءحيث طُلب منهم     العليا،

وبعـد تفريـغ    .  بعـض الفقـرات    إضافةوحذف أو     الفقرات لإلبعاد،  ومناسبة. اللغوية
قـل بعـضها إلـى      ون  اللغويـة لـبعض الفقـرات،      الصياغة المحكمين ثم تعديل     آراء

مـن آراء   % ٨٠ الفقـرات التـي نالـت نـسبه اتفـاق            اعتمـاد وتم  . أخرىمجاالت  
  .المحكمين

  :األداةثبات 
بعـد   لحـساب معامـل االرتبـاط،     " كرونبـاخ الفـا   " استخدم الباحثان معامل    

) ٢( والجـدول    الدراسـة طالبـاً وطالبـة خـارج عينـه         ) ٢٤( على ةتطبيق االستبان 
  .يوضح النتائج

  )٢(جدول
  يم معامالت الثبات واستبانه الضغوط النفسيةق

  معامل الثبات  مجاالت الضغوط  الرقم
  ٠,٥٧٠   الجامعيةاإلدارةمجال  .١
  ٠,٧٨٠  مجال العالقات الطالبية .٢
  ٠,٧١٩  األسرةمجال  .٣
  ٠,٨٢٠  "الشخصي" المجال الذاتي  .٤
  ٠,٥٨٨   المجتمعيةالبيئةمجال  .٥
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  ٠,٩٢٣                      المقياس الكلي     .٦
  .ثبات مقبول لالستبانة مؤشرات تدل على االرتباطومعامالت 

  :طريقه التصحيح
 عـدد مـن     عبـارة ويوجـد أمـام كـل         فقـره،  ٤٠ مـن    ةسـتبان تكونت اال 

تنطبـق بدرجـه كبيـره وتعطـى عنـد          : خيـارات وهـي   ) ٣(واإلجابات مكونه من    
نطبـق  وال ت  درجـه، ) ٢(وتنطبق بدرجه متوسـطه وتعطـى        درجات،) ٣(التصحيح  

،١٢٠-٤٠وعليـه تتـراوح مـدى الـدرجات مـابين           . وتعطى درجه واحـده    علي 
أو المجـاالت علـى كثـره الـضغوط          ،ة على االسـتبان   المرتفعة الدرجةوتدل  . درجه

  . التي يعاني منها الطالبالنفسية
  :استبانه استراتيجيات التعامل مع الضغوط: ثانياً

ـ       األداةتهدف هذه     ل مـع الـضغوط النفـسية،       التعرف علـى أسـاليب التعام
 سـتبانة بعـد مراجعـة أدبيـات الموضـوع،         وقـد تـم بنـاء اال      . هاوكيفيه مواجهت 
ــتعانة ــان    واالس ــة الزاروس وفولك ــل قائم ــاييس مث ــبعض المق ) ١٩٨٤( ب

Lazarus& Folkman،  كمـا قـدم الباحثـان سـؤاالً مفتوحـاً      ). ٢٠٠٦(والطاهر
له أو تعرضـت إلـى مواقـف        وإذا صـادفتك مـشك    : طالباً وطالبة مفـاده   ) ١٥ (إلى

  ؟ المشكلةفما هي األساليب التي تلجأ إليها في التعامل مع  ،ضاغطة
 وهـي أدبيـات     الثالثـة فقـره مـن المـصادر       ) ٤٨(لقد تجمع لدى الباحـث      

) ٧ (إلـى وقـد تـم تـصنيفها        والـسؤال المفتـوح،    ،السابقةالموضوع والمقاييس   
  :إستراتيجيات هي

وتـشمل االبتعـاد عـن التفكيـر فـي         :  والسلوكي  اإلنسحاب المعرفي  ة استراتيجي )١
واإلسـتغراق فـي احـالم اليقظـه او        المشكله والمواقف التـي تـذكر الفـرد بهـا،         

 .٨-١األفراط في مشاهده التلفاز او البكاء وتتمثل في الفقرات 
وتـشمل هـذه اإلسـتراتيجية      ) التعبئـة الذهنيـة   ( إستراتيجية التهيئه المعرفيـة    )٢

وإقناعهـا بـضروره المبـادرة إلـى مواجهـة           اي تهيئـة الفـرد نفـسة،       المبادأه،
وتتمثـل فـي الفقـرات       وتحديد ما يستطيع فعلـه،     وإدراك مصادر المشكلة،   المشكله،

 .١٥-٩من 
وتشمل تـوفير الـدعم والتـشجيع مـن االصـدقاء           : استراتيجية الدعم االجتماعي   )٣

لتعـاطف مـن مؤسـسات      وا واألهل والهيئات اإلجتماعية القـادره علـى المـساندة،        
 .٢٠-١٦المجتمع المدني وتتمثل في الفقرات من 
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وتشمل اللجوء إلـى اهللا واإليمـان بقـضاء اهللا وقـدره            : استراتيجية الدعم الديني   )٤
والـصبر علـى مـا كتبـه اهللا ممـا يـوفر              واإلكثار من الدعاء وممارسه العبادات،    

 .٢٥-٢١وتتمثل في الفقرات . اآلمن واألمان للفرد
ــياســتراتي )٥ ــاء المعرف ــادة البن ــف : جية إع ــابي للموق ــيم اإليج ــشمل التقي وت

وتغييـر   وعدم المبالغة في تفسير الموقـف علـى أنـه يمثـل تهديـداَ،              الضاغطـ،
 .٣٢-٢٦  األفكار السالبة عن الذات وتقييمها وتتمثل في الفقرات

والتعـرف   وتـشمل جمـع المعلومـات عـن المـشكلة،     : استراتيجية حل المشكلة   )٦
 .ثم دراسـتها الختيـار الحـل المناسـب وتنفيـذه           ها ووضع بدائل للحل،   على جوانب 

 .٣٨-٣٣وتتمثل في الفقرات 
واإلسـترخاء العـضلي     وتـشمل ممارسـه الرياضـة،     :  اإلستراتيجيات المساندة  )٧

وتتمثـل فـي     وتعمل كلها على إعاده التوازن الكيميائي فـي الـدم،          والتنفس العميق، 
 .٤٣-٣٩الفقرات 

  :ستبانةصدق اال
سـتبانة علـى سـبعة مـن        حيث عرضـت اال     صدق المحتوى،  استخدامقد تم   ل

المتخصصين في اإلرشاد النفسي وعلـم الـنفس والقيـاس النفـسي فـي الجامعـة                
وقـد طلـب مـن المحكمـين الحكـم          . للدراسات العليا  العربية وجامعة عمان    األردنية

لمجـال الـذي    ومناسـبة الفقـرة للبعـد أو ا         الصياغة اللغوية للفقرات،   مناسبةعلى  
وحـذف أو نقـل بعـض العبـارات          ومدى شمول الفقرات لإلستراتيجية،   . إليهتنتمي  

 آراءمـن   %٨٠ الفقرات التـي نالـت نـسبه اتفـاق           اعتمادوتم   إلى مجاالت أخرى،  
  .المحكمين

  :األداةثبات 
بعـد تطبيـق    " كرونبـاخ الفـا   " لـة    معاد باسـتخدام ستبانة  تم تقدير ثبات اال   

لباً وطالبة خارج عينه الدراسة وقد بلـغ معامـل الثبـات كمـا               طا ٢٤ستبانة على   اال
  ).٣(في الجدول 

  )٣(جدول 
   استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسيةة استبانأبعادقيم معامالت ثبات 

  معامل الثبات  المجال  الرقم
  ٠,٧٣   المعرفي والسلوكياالنسحاب   .١
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  ٠,٨٧  التهيئة المعرفية   .٢
  ٠,٦٥  االجتماعيالدعم    .٣
  ٠,٧١  الدعم الديني   .٤
  ٠,٧٧   البناء المعرفيإعادة   .٥
  ٠,٧٢  حل المشكالت   .٦
  ٠,٥٩  استراتيجيات مساندة   .٧

  . ةستبانمقبولة لثبات اال أنهاوتشير معامالت الثبات 
  :طريقة التصحيح
 كـل   أمـام ويوجـد    فقـره، ) ٤٣(ستبانة في شكلها النهـائي مـن        تكونت اال 

ـ     فقره عدد من اإلجابات،     اإلجابـة دائل وهـي غالبـاً وتعطـى    مكونـه مـن ثـالث ب
) ١(ونـادراً تعطـى عليهـا        درجـه، ) ٢( وتعطى عليهـا     وأحيانا درجات،) ٣(عليها
فعـة  وتـدل الدرجـة المرت    ). ١٢٩-٤٣(وعليه تتراوح مدى الدرجات مـابين        درجه،

على أنهـا األكثـر شـيوعاً واسـتخداماً          انة كلها، على كل استراتيجية أو على االستب     
  .كلةفي مواجهه المش

  : العنفإلىاستبانة الميل : ثالثاً  
 العنـف عنـد الطلبـة فـي المجـال           إلى قياس الميل    إلىتهدف هذه االستبانة    

 وقد اطلع الباحث علـى عـدد مـن اإلسـتبانات ذات العالقـة بالموضـوع،           الجامعي،
وتـم الطلـب مـن عـشرة مـن           وعلى األدبيات المتعلقة بممارسة العنف الجـامعي،      

وقـد تـم جمـع       . العنف الشائعة داخل الحرم الجـامعي      تسلوكيامة  الطلبة بوضع قائ  
تمثلـت فـي الممارسـات        المتعلقة بالعنف من المصادر الـثالث،      تالسلوكياعدد من   

وممارسـات ضـد أنظمـة       وضـد أعـضاء هيئـة التـدريس،        يذائية ضد الطلبة،  اإل
ـ         ) ٢٥(وبلغـت   . الجامعة وإدارتها وممتلكاتها   ف أو  سـلوكاً تمثـل الميـل إلـى العن

  . فيه أو ممارستهالرغبة
  :صدق اإلستبانه وثباتها

ثم عرضها على سـبعة مـن المحكمـين فـي مجـال              للتأكد من صدق األداة،   
  وعمـان العربيـة،    األردنيـة وعلم الـنفس فـي الجامعـة         اإلرشاد النفسي والقياس،  
وشـمول الفقـرات     الرأي في سـالمة الفقـرات لغويـاً،   إبداءوقد طلب من المحكمين    

 آراءوبعـد تحليـل      ارسات العنيفة التي يقوم بها الطلبة داخل الحـرم الجـامعي،          للمم
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 بعض الفقـرات لتعبـر عـن المـضمون بـشكل أفـضل،             المحكمين ثم إعادة صياغة   
فقـد تـم تقـديره       ،األداةأما ثبـات    . أخرىوحذف بعض الفقرات لتشابهها مع فقرات       

  . ٠,٧٨بات حيث بلغ معامل الث" كرونباخ الفا" باستخدام معادلة 
  :طريقه التصحيح

وإمام كل فقـرة ثـالث مـن اإلجابـات هـي          فقرة،) ٢٠(تكونت اإلستبانة من    
تمثـل حقيقـة مـا     وعلى الطالـب أن يختـار واحـده منهـا،         ). نادراً أحياناً، غالباً،(

وأحيانـاً يعطـى     درجـات، ) ٣( أجاب الطالب ب غالباً يعطـى        فإذا. يؤمن به أو يفعله   
طى درجه واحدة وعليـه تتـراوح درجـات اإلسـتبانة مـا بـين               ونادراً يع  درجتين،

 وتــشير الدرجــة المرتفعــة إلــى أن الطالــب لديــه ميــل إلــى العنــف  ٦٠-٢٠
  .وممارسته

  :متغيرات الدراسة
  :التاليةتشمل الدراسة المتغيرات 

 الضغوط النفسية. 
 العنف الجامعي. 
 استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية. 
  ىوانث ذكر،(النوع.( 

  :األساليب اإلحصائية
  :التاليةلقد تم استخدام األساليب 

   ــضغوط ــة لمعرفــة مــستوى ال المتوســطات الحــسابية واإلنحرافــات المعياري
 .ومظاهرها واستراتيجيات التعامل

    لمعرفة داللة الفروق بين متوسـطات درجـات افـراد العينـة            " ت"استخدام اختبار
 .على متغيرات البحث

   رتباط بـين الـضغوط النفـسية والعنـف الجـامعي لغايـات             استخدام معامالت اال
 .الثبات

  : ومناقشتهاالدراسةنتائج 
مـا مـستوى ونـوع الـضغوط النفـسية األكثـر            : نتائج الـسؤال األول   

  شيوعاً لدى عينة من طلبة جامعة البترا؟
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 واالنحرافـات لإلجابة عن هذا السؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية         
 عينة الدراسـة علـى كـل مجـال مـن مجـاالت الـضغوط                أفرادلدرجات   المعيارية
وكذلك تم استخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل              النفسية،

وتظهـر النتـائج فـي        أكثرها شـيوعاً،   الستخراجفقرة من مجاالت الضغوط النفسية      
  ).٤(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  )٤(جدول 

ارية لدرجات عينة الطلبة على مجاالت مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
  .مرتبة ترتيباً تنازلياً الضغوط النفسية،

المتوسط   مجاالت الضغوط  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن النسبي
%  

  المستوى

  متوسط  ٦٨,٩  ٠,٧٧  ٢,٠٧  .مجال اإلدارة الجامعية .١
  متوسط  ٦٨,٣  ٠,٨١  ٢,٠٥  .االجتماعيالمجال  .٢
 /الذاتيالمجال  .٣

  .الشخصي
  متوسط  ٦٣,٨  ٠,٧٨  ١,٩١

  متوسط  ٥٩,٧  ٠,٨١  ١,٧٩  .مجال العالقات الطالبية .٤
  منخفض  ٥٢,٥  ٠,٧٧  ١,٥٨  .المجال األسري .٥
  متوسط    ٠,٧٩  ١,٨٨  .الكليةستبانة اال .٦

  مستوى الضغوط النفـسية لـدى طلبـة الجامعـة،          أن) ٤(يالحظ من الجدول    
ــطة،  ــه متوس ــان بدرج ــط   ك ــغ المتوس ــث بل ــسابي حي ــراف ١,٨٨الح  وانح

 األولـى  الجامعيـة المرتبـة      اإلدارةوقد احتلت الضغوط فـي مجـال         ،٠,٧٩معياري
ــسابي  ــط ح ــاري  ،٢,٠٧بمتوس ــراف معي ــسبي  ،٠,٧٧وانح  ،%٦٨,٩ووزن ن

 الثانيـة واحتلـت الـضغوط فـي المجـال االجتمـاعي المرتبـة              ومستوى متوسط، 
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ــسابي  ــط ح ــاري  ،٢,٠٥بمتوس ــراف معي ــسبي ووزن  ،٠,٨١وانح  ،%٦٨,٣ن
 األخيـرة  المرتبـة    األسـري ومستوى متوسط في حين احتلت الضغوط فـي المجـال           

ــسابي   ــط ح ــاري ١,٥٨بمتوس ــراف معي ــسبي  ،٠,٧٧ وانح  ،%٥٢,٥ ووزن ن
  .ومستوى متوسط

 أإلـى ن  أشـارت التـي  ) ٢٠٠٣( مـع دراسـة العلمـي    النتيجـة وتتفق هذه   
 دخـان  ودراسـة . ا كـان متوسـط  األردنيـة مستوى الضغوط لدى طلبـة الجامعـات      

 مــستوى الــضغوط لــدى طلبــة الجامعــة إن أوضــحتالتــي ) ٢٠٠٦(والحجــار 
ولكنهـا تختلـف مـع دراسـة بنـي مـصطفى والـشريفين          .  كان متوسطا  اإلسالمية

ن مـستوى الـضغوط لـدى طلبـة جامعـة           أشارت إلـى أ   التي  ) ٢٠١٤(وطشطوش
 غـالي   أبـو ودراسـة   ) ٢٠٠٠(وتختلف مع دراسة عـساف      . اليرموك كانت مرتفعة  

 أشـارت  التـي    ةالفلـسطيني على طلبة الجامعـات     ) ٢٠٠٥(ودراسة اسحق ) ٢٠١١(
  . مستوى الضغوط النفسية مرتفعةأن إلى

يعـيش بيئـة جامعيـه     ويمكن تفسير هذه النتيجـة بـان الطالـب الجـامعي،      
 الطالـب   أنكمـا     تـستدعي تحقيقـاً،    وأهدافوطموحات   ،عديدة بها متطلبات    جديدة

فهنـاك ضـغوط اقتـصاديه ممثلـة فـي الرسـوم             ،وأزمـات  الجامعي يعيش ظروفاً  
تتطلـب مـن      هيئـة التـدريس،    وأعـضاء وضغوط العالقات مع الـزمالء       الجامعية،

  .الطالب مواجهتها وحلها
أما عن نوع الضغوط األكثر شيوعاً لدى الطلبـة، فقـد تـم حـصر الـضغوط                 

ـ        العشرة التي نالت أعلى المتوسطات الحـسابية،       ال الـذي   بغـض النظـر عـن المج
  ).٥(وقد ظهر ذلك في الجدول  ،أليهتنتمي 

  )٥(جدول 
  الضغوط العشرة األكثر شيوعاً عند طلبة الجامعة مرتبة ترتيباً تنازلياً

المتوسط   الفقرة التي تمثل الموقف الضاغط  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠,٧٤  ٢,٢٧  .أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة .١
  ٠,٧٧  ٢,٢٥  .ضعف الدافعية نحو الدراسةأعاني من  .٢
  ٠,٧٩  ٢,٢٤  .متضايق الرتفاع الرسوم الجامعية .٣
ــى    .٣ ــة عل ــالي بعــض الطلب ــضايق مــن تع أت

  ).النظر بفوقية. (زمالئهم
٠,٨٢  ٢,٢٤  

  ٠,٧٥  ٢,٢٠يضايقني تحيز بعض المدرسـين فـي التعامـل          .٤
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  .مع الطلبة
يضايقني عـدم اكتـراث المدرسـين لمـشكالت          .٥

  .الطلبة
٠,٧٦  ٢,١٧  

 داخـل   للطلبـة انزعج من التصرفات الصبيانية      .٦
  .الجامعة

٠,٨٨  ٢,١٣  

ــاد بعــض  .٧ ــيم الطلبــةيــؤلمني ابتع  عــن الق
  .األصلية

٠,٧٨  ٢,١٢  

  ٠,٧٨  ٢,١٢  . اشعر بالقلق على مستقبلي بعد التخرج .٨
اشعر بالضيق لتـدخل الواسـطة والمحـسوبية          .٩

  .عند تطبيق انظمه الجامعة
٠,٨٣  ٢,١١  

ــاطر اشــع .٩ ــصادية باإلحب  مــن الظــروف االقت
  .السيئة

٠,٨٢  ٢,١١  

  : تتمثل فيالطلبة الضغوط شيوعاً وانتشاراً عند أكثر أن) ٥(يتضح من الجدول
 ،وضعف القدرة على التركيز ضعف الدافعية نحو الدراسة. 
 ارتفاع الرسوم الجامعية. 
  وعدم اكتراثهم بالطلبة  هيئة التدريس،أعضاءتحيز بعض. 
 طالبية سلبية مثيره للضيقتسلوكيا . 
 ظروف اقتصادية محبطة. 
 القلق على المستقبل. 
  الجامعيةاألنظمةالمحسوبية والواسطة في تطبيق . 

 هيئـة التـدريس العمـل علـى الحـد مـن هـذه          وأعضاء اإلدارةوهذا يستدعي من    
والتعامـل معهـم دون      الضغوط والتزام تطبيق النظام والقانون على جميـع الطلبـة،         

 إرشـادية ويستدعي من المرشدين فـي الجامعـة عمـل بـرامج              محسوبية، أوتحيز  
مـن اجـل تحقيـق توافـق نفـسي       تساعد الطلبة على كيفيـة مواجهـة الـضغوط،     

  .أفضل وأكاديميواجتماعي 
 عنـد   إحـصائية هـل هنـاك فـروق ذات داللـه          : نتائج السؤال الثـاني   

  العينـة علـى مقيـاس      أفـراد فـي اسـتجابات      ٠,٠٥ الداللـة مستوى  
  ؟)طالبة طالب، (الضغوط تعزى لمتغير النوع
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 واالنحرافـات لإلجابة على هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            
وبهـدف الكـشف عـن        المجموعتين على مقياس الـضغوط،     أفراد إلجاباتالمعيارية  

 العينة لمـستوى اخـتالف الـضغوط النفـسية تبعـاً            أفرادداللة الفروق في تقديرات     
 Independentللعينـات المـستقلة    "t"تم اسـتخدام اختبـار    ،)طالبه ب،طال(النوع 

Samples T-test،  ٦(وكانت النتائج كما في الجدول.(  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦(الجدول 

للكشف عن داللة الفروق  ،t-test المعمارية واختبار واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 
  .تبعاً لمتغير النوع وط النفسية، لمستوى اختالف الضغالدراسة عينة أفرادفي تقديرات 

أبعاد الضغوط 
  النفسية

النوع 
االجتماعي 

  )النوع(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) t(قيمه 
  المحسوبة 

 المعنوية
)sig(  

   الجامعيةاإلدارة  ٠,٤٣  ٢,٠٧  ذكر
  ٠,٣٧  ٢,٠٦  أنثى

٠,٨٥  ٠,١٨  

مجال العالقات   ٠,٤٦  ١,٨١  ذكر
  ٠,٤١  ١,٧٦  أنثى  الطالبية

٠,٤١  ٠,٨١  

  األسرةمجال   ٠,٥٢  ١,٦١  ذكر
  ٠,٤٧  ١,٥٢  أنثى

٠,٢٣  ١,١٩  

  ٠,٩٢  ٠,٠٩  ٠,٤٧  ١,٩١  ذكر  المجال الذاتي
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  ٠,٤٤  ١,٩١  أنثى
المجال   ٠,٤٩  ٢,٠٨  ذكر

  ٠,٤١  ٢,٠١  أنثى  االجتماعي
٠,٣١  ١,٠١  

وجـود فـروق ظاهريـة بـين        ) ٦(تبين المتوسطات الحسابية فـي الجـدول        
 ،الخمـسة  أبعادهـا رات أفراد العينة لمستوى اخـتالف الـضغوط النفـسية فـي             تقدي

للعينـات  " t" وقـد تـم إجـراء تحليـل      ،)طالبة طالب،(وذلك تبعاً لنوعهم االجتماعي   
 طالـب، (المستقلة للكشف عن داللة الفروق في ضـوء متغيـر النـوع االجتمـاعي               

إلنـاث والـذكور لـم تكـن     حيث أظهرت النتائج أن الفروق بـين تقـديرات ا         ،)طالبة
وهـذه القـيم    ).١,١٩(و  ) ٠,٠٩(المحـسوبة   " t"إذ تراوحـت قـيم       دالة إحـصائيا،  

يعنـي أن تقـديرات أفـراد       ). a≥ ٠,٠٥ (الداللـة غير دالة إحصائياً عنـد مـستوى        
وهـذا  ). طالبـة  طالـب، (العينة للضغوط النفسية متشابهة بغض النظر عن نـوعهم          

  بـين تقـديرات الـضغوط النفـسية،        إحـصائية يعني ليس هناك فـروق ذات داللـة         
  ).طالبة طالب،(تعزى لمتغير النوع 

فـي   ويمكن تفسير عدم اختالف الضغوط النفسية لدى الطلبة باختالف النـوع،          
ويتعـرض الجميـع     ،واإلناثفالضغوط تطال الذكور     ضوء ثقافة المجتمع وخصائصه،   

لبة ذكوراً وإناثاً تحكمهم قوانين      الط أنكما   ،واالجتماعية الضاغطة االقتصادية    لألحداث
  هيئـة التـدريس،    أعـضاء وتربطهم عالقات مع زمالئهـم ومـع         ،وأنظمتهاالجامعة  

  .حباطات ومشكالت تفرضها طبيعة الحياة الجامعيةإويتعرضون طالباً وطالبات إلى 
 أشـارت التي ) ٢٠١٤(لقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بني مصطفى وآخرون      

) ٢٠٠٨(واتفقت مع دراسة البنا    الضغوط لدى الطلبة باختالف النوع،    على عدم اختالف    
 ،)٢٠٠٠(ودراسـة عـساف      ،)٢٠٠٣(ودراسة العلمي    ،)٢٠٠٥( اسحق أبوودراسة  

التي أشارت بعدم وجود فروق  ،Ratez, &Teresa,2002 ) (ودراسة رتيز وتيرسا 
 إلى عدم وجود     هذه الدراسات  أشارتحيث    للضغوط، إدراكهمجوهريه بين الجنسين في     

وفـي المقابـل اختلفـت مـع دراسـة          . فروق بين الجنسين في تقـديرات الـضغوط       
  بالضغوط أكثـر مـن الـذكور،       اإلناث إحساس أن إلى   أشارتالتي  ) ٢٠٠٧(المصري

 إلى وجود فروق بين الجنسين في أشارتالتي ) ٢٠٠٨(ودراسة أبو مصطفى والسميري
  . تقديرات الضغوط

  ما العالقة بين الضغوط النفسية والعنف الجامعي؟: نتائج السؤال الثالث
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بين درجات ) Person(لإلجابة عن السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسون
وبين درجاتهم على  عينة الدراسة على استبانة الضغوط النفسية بمجاالتها المختلفة،

  ).٧(وقد ظهرت النتائج في الجدول  استبانة العنف الجامعي،
  )٧(جدول 

ت ارتباط بيرسون بين الدرجات على استبانة الضغوط النفسية والدرجات معامال
  .على استبانة العنف الجامعي

  معامل االرتباط  العنف/مجاالت الضغوط 
  ٠,٥٢  .  الجامعيةاإلدارةمجال 

  ٠,٤٢  .مجال العالقات الطالبية
  ٠,٤٣  .مجال األسرة

  ٠,٤٢  . الشخصي\المجال الذاتي 
  ٠,٦٣  . المجال االجتماعي

  ٠,٦١  . الكلية للضغوطالدرجة
 عـن مـستوى     إحـصائياً  موجبـاً داالً     ارتباطاًأن هناك   ) ٧(يتضح من الجدول    

ويمكن تفسير ذلك بأن الطالب الجامعي لديـه        . بين الضغوط والعنف الجامعي   ) ٠,٠٥(
ولديه رغبة في تأكيـد ذاتـه         وطموحات تستدعي تحقيقاً،   وأهدافاًحاجات تريد إشباعاً،    

 حباطات داخل الحرم الجامعي وخارجه،     ضغوطات وأ  إلىولكنه يتعرض    ثبات وجوده، وإ
 أو  الشرارةحباطات والضغوطات تمثل    وهذه اإل  تحول بينه وبين تحقيق أمانيه وأهدافه،     

منظور المدرسة السلوكية  ومن). ٢٠١٤حسين، ( السلوك العنفي إلىالمثير الذي يؤدي 
فهـو   ويكون مقدمه له،    يؤدي إلى العدوان والعنف،     قد اإلحباط أن يرى دوالرد وميلر،  

ولكـن كثـرة      هذه الضغوطات لتحقيق األهداف،    إزالةيمثل قوة دافعة للفرد للعمل على       
حباطات وتراكمها والعجز عن مواجهتها يؤدي إلى مشكالت سلوكية ومنها الـسلوك            اإل

بـو مـصطفى   وهذا ما أكدته دراسـة أ    ). ٢٠٠٧حسين،  (العنفي ضد مصادر العدوان،     
من أن هناك عالقة موجبة داله بين الضغوط والعنـف والعـدوان             ،)٢٠٠٧(والسميري

  .أخرى
هـي االسـتراتيجيات التـي يـستخدمها الطلبـة           ما: نتائج السؤال الرابع  

  في التعامل مع الضغوط النفسية؟
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لإلجابة على هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات             
يوضـح  ) ٨(والجـدول   تراتيجيات التعامـل التـي يـستخدمها الطلبـة،     المعيارية الس 

  .النتائج
  )٨(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستراتيجيات التعامل مع الضغوط 
  .المستخدمة من الطلبة مرتبة ترتيباً تنازلياً

المتوسط   يجياتت االستراأبعاد  الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

زن الو
  %النسبي

  المستوى

  متوسط  ٧٣,٧  ٠,٧٤  ٢,٢١  . البناء المعرفيإعادة .١
  متوسط  ٧٠,٢  ٠,٨٢  ٢,١٠  .التهيئة المعرفية .٢
  متوسط  ٦٩,٣  ٠,٧٧  ٢,٠٨  .حل المشكلة .٣
  متوسط  ٦٨,٩  ٠,٧٩  ٢,٠٦  .الدعم الديني .٤
  متوسط  ٦٧,٩  ٠,٨٢  ٢,٠٤  .استراتيجيات مساندة .٥
  توسطم  ٦٥,٧  ٠,٧٨  ١,٩٧  .االنسحاب المعرفي .٦
  متوسط  ٦١,٢  ٠,٨٠  ١,٨٤  .الدعم االجتماعي .٧

 واحتلـت المرتبـة     اسـتخداماً أن االستراتيجية األكثـر     ) ٨(يتضح من الجدول    
 الطلبـة عليهـا     إجابـات حيـث بلـغ متوسـط       "  البناء المعرفـي   إعادة" األولى هي   

ــسبي  ،٢,٢١ ــة   ،%٧، ٧٣ووزن ن ــة الثاني ــة المرتب ــة المعرفي ــت التهيئ واحتل
واحتلـت اسـتراتيجية حـل المـشكلة         ،٧٠,٢ووزن نسبي    ،٢,١٠ي  بمتوسط حساب 

 واحتلـت اســتراتيجية   ،%٦٩,٣ووزن نـسبي   ،٢,٠٨المرتبـة الثالثـة بمتوسـط    
  %.٦٨،٩ووزن نسبي  ،٢,٠٦الدعم الديني المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

 فقـد احتلـت     االجتمـاعي فهـي الـدعم       اسـتخداماً،  األقلأما االستراتيجيات   
 يليهـا بعـد      ،%٦١,٢ووزن نـسبي     ،١,٨٤األخيـرة بمتوسـط حـسابي       المرتبة  
  ،%٦٥,٧ووزن نـسبي     ،١,٩٧ المعرفـي والـسلوكي بمتوسـط حـسابي          االنسحاب

  .٢,٠٤ثم استراتيجيات مساندة بمتوسط حسابي 
 نظرة فاحصة على نتـائج الـسؤال األول تـشير إلـى أن الطلبـة عنـدما                  أن

ى االسـتراتيجيات المعرفيـة حيـث التقيـيم          يميلون إل  فأنهم تواجههم ضغوط نفسية،  
وكـذلك يميلـون إلـى        الـسالبة عـن الـذات،      األفكـار وتغييـر    االيجابي للموقف، 

. وإدراك مــصادرها ،المــشكلة مواجهــة إلــىوتهيئــة الفــرد للمبــادرة  ،المبــادأة
 حل المـشكالت حيـث جمـع المعلومـات والتعـرف علـى       أسلوب أيضاًويستخدمون  
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ـ      ـ  الطلبـة    أنكمـا   . دائل للحـل  جوانب المشكلة ووضـع ب  إلـى اهللا طلبـاً      ونؤيلج
  .والصبر على الشدائد وزوال الهم والغم عنهم، لمساعدتهم في حل مشكالتهم،
 وطلـب   االجتمـاعي  الطلبـة أقـل اسـتخداماً للـدعم          أنويالحظ من الجدول    

 اقـل اسـتخداما السـتراتيجية       أنهـم كمـا    ،واألطباء المرشدين   أوالعون من الزمالء    
فهــم ال يميلــون إلــى االبتعــاد عــن المــشكلة  حاب المعرفــي والــسلوكي،االنــس

ــا   ــشغال عنه ــأمورواالن ــرى ب ــترخاء  وال. أخ ــة واالس ــستخدمون الرياض  ي
  . لتخفيف الضغوطات النفسية ستراتيجيات مساندة،كا

التـي أشـارت أن أكثـر      )٢٠٠٦(وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة الزيـود           
  ودراسـة عويـضة   اهللا،إلـى جـابي واللجـوء      شـيوعاً هـي التفكيـر االي       األساليب

 األسـاليب  أكثـر  اهللا هـي     إلـى واللجـوء     التدبر النشط،  أنالتي أوضحت   ) ٢٠٠٣(
 أكثـر أسـاليب التعامـل    أن) ٢٠٠٩(وأشـارت دراسـة حجـازي وصـالح         . شيوعاً
  . وحل المشكلةلألحداث التقييم ةعادإكانت 

ان النـاس   و  التعامـل مـن شـخص إلـى آخـر،          أساليبوبوجه عام تختلف    
وأحيانـاً تكـون      المواجهة عنـد مواجهـة الـضغوط،       أساليبيستخدمون خليطاً من    

تبعاً لعوامـل ذاتيـة تتمثـل فـي نمـط الشخـصية              ،أخرى على   ألساليبهناك غلبة   
وعوامـل خارجيـة تبعـاً لطبيعـة المـشكلة           ،االجتماعيـة  التنشئة   وأساليب والخبرة
  .وتعقدها

 فـي  إحـصائية وق ذات داللـه    هـل هنـاك فـر     : نتائج السؤال الخـامس   
  استراتيجيات التعامل مع الضغوط تعزى لمتغير النوع؟

 واالنحرافـات  على هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            لإلجابة
علـى اسـتبانة اسـتراتيجيات      ) طالبـة  طالب،( المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين   

ـ    t-testكما تم استخدام اختبار      التعامل، شف عـن داللـة الفـروق فـي          بهـدف الك
  ).٩(وقد ظهرت النتائج في الجدول .  التعاملألساليبتقديرات المجموعتين 

  )٩(جدول 
 للكشف عن داللة الفروق t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

  ).ىثنأ ذكر،( التعامل تبعا النوع أساليببين المجموعتين في 
 أبعاد

استراتيجيات 
امل مع التع

النوع 
االجتماعي 

  )النوع(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 t)(قيمه 
  المحسوبة

  )sig(المعنوية
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  الضغوط النفسية
االنسحاب   ٠,٨١  ٠,٤٠  ١,٩٩  ذكر

المعرفي 
  والسلوكي

  ٠,٨٢  ٠,٣٤  ١,٩٤  أنثى
٠,٤١  

  التهيئة المعرفية  -٠,٠٤  ٠,٦٣  ٢,١٠  ذكر
  -٠,٠٤  ٠,٦٠  ٢,١٠  أنثى

٠,٩٦  

  دعم االجتماعيال  -١,٤٠  ٠,٥٠  ١,٧٨  ذكر
  -١,٣٩  ٠,٥٣  ٨٩  أنثى

٠,١٦  

  الدعم الديني  -٠,٩٠  ٠,٥٦  ١٠٩  ذكر
  -٠,٩١  ٠,٥١  ٨٩  أنثى

٠,٣٦  

البناء  إعادة  ٠,٠١  ٠,٥٠  ١٠٩  ذكر
  ٠,٠١  ٠,٤٤  ٨٩  أنثى  المعرفي

٠,٩٩  

  حل المشكلة  ٠,٥٩  ٠,٤٦  ١٠٩  ذكر
  ٠,٦٠  ٠,٣٩  ٨٩  أنثى

٠,٥٥  

استراتيجية   ١,١٧  ٠,٥١  ١٠٩  ذكر
  ١,١٧  ٠,٤٩  ٨٩  أنثى  ساندةم

٠,٢٤  

وجـود فـروق ظاهريـة بـين        ) ٩(تبين المتوسطات الحسابية فـي الجـدول      
 العينة لمستوى اسـتراتيجيات التعامـل مـع الـضغوط النفـسية فـي               أفرادتقديرات  

 للعينـات   t تحليـل    إجـراء وقد تـم    ). طالبة طالب،( وذلك تبعاً النوع    السبعة، أبعادها
وقـد أظهـرت النتـائج أن     لمستقلة بهدف الكشف عن داللة الفـروق تبعـاً النـوع،      ا

 مـا بـين     تراوحـت إذ   الفروق بين تقديرات اإلناث والذكور لم تكن دالـة إحـصائياً،          
ممـا يعنـي    ) ٠,٠٥( عنـد مـستوى      إحـصائياً وهذه القيم غير داله      ،١,٤٠-٠,٠٤

وإن  ،)طالبـة  طالـب، (هم   العينة متشابهة بغض النظر عـن جنـس        أفرادأن تقديرات   
 بـين تقـديرات اسـتراتيجيات التعامـل تعـزى لمتغيـر           إحصائيةال فروق ذات داللة     

  .النوع
التـي أشـارت عـدم وجـود        ) ٢٠٠٤(لقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة جوده      
أظهـرت  ) ٢٠٠٣(ةودراسـة العويـض    فروق في استراتيجيات التعامل تعزى للنـوع،      

) ٢٠٠٩(ودراسـة حجـازي وصـالح         تعزى للنـوع،   أن ال فروق في أساليب التعامل     
 مقيـاس   أبعـاد أوضحت عدم وجود فروق ذات داللـة بـين الـذكور واإلنـاث فـي                

 الطـالب والطالبـات يتعرضـون لـنفس         أنوفـسرا ذلـك      التعامل مـع الـضغوط،    
. ويتــشابهون فــي الخبــرات والمهــارات المــستخدمة فــي مواجهتهــا الــضغوط،

 ) Ratez&Teresa, 2002(تيـز وتيرسـا  وتختلف هـذه الدراسـة مـع دراسـة ر    
حيث أوضحا أن هناك اختالفاً فـي أسـاليب التعامـل تعـود إلـى األدوار التقليديـه                  
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 ,Kousar,et al(وكـذلك دراسـة كوسـر وآخـرون     التي تميز الذكور عن اإلناث،
أظهـرت أن هنـاك فروقـاً بـين الطــالب     ) ٢٠٠٦(أمـا دراسـة الزيـود    ). 2011

وإعــادة   اســتخداماً الســتراتيجيات التريــث الموجــه،فالــذكور أكثــر والطالبــات،
ــسير، ــر  التف ــاث أكث ــتخداماًوإن اإلن ــتراتيجيات اس ــسحاب الس ــي،االن   المعرف
  .والتقبل والسلوكي،

ذلـك أن     فـي اسـتخدام االسـتراتيجيات أمـر طبيعـي،          االخـتالف ويبدو أن   
ا بعـضه  ،عديـدة تخـضع لعوامـل      ) Rice,2001(أساليب التعامل كما ترى رايس      

 لألحـداث  الفـرد    إدراكوالخبـرات الـسابقة وكيفيـة        عوامل ذاتية كنمط الشخصية،   
وبعـضها عوامـل تتعلـق       ،االجتماعيـة وأساليب التنـشئة     الضاغطة وتفسيره لها،  

وهي عوامل أكثـر تـأثيراً مـن اخـتالف           وما يحتاجه من مهارات،    بطبيعة الموقف، 
  .النوع

  
  
  
  
  

  
   العربيةالمراجع 

  ،الضغوط لـدى طالبـات    ة   برنامج إرشادي إلدار   ةفعالي). ٢٠٠٧(سامي   أبو اسحق
ـ    ةمجل ،ة في محافظات غز   ة الثانوي ةالمرحل  ،ة الفلـسطين  ة البحوث والدراسات التربوي
 .ةغز ،ة البحوث والدراسات التربوي الفلسطينةجمعي
 لدى المعلمين فـي محافظـات غـزه         ة الضغوط النفسي  .)٢٠٠٥(سامي سحق،إبو  إ 

 يونيـو   ٨ع ،ة الفلسطين ة البحوث والدراسات التربوي   ةمجل. متغيراتوعالقتها ببعض ال  
 . غزه١٩٢-١٦٤ص  .ص ،٢٠٠٥
  ،لـدى الطالبـات     ة الذات وعالقتها بضغوط الحيا    ة فاعلي .)٢٠١١(عطاف أبو غالي 

عدد يونيو  ،ةالدراسات اإلنساني (ة اإلسالمية الجامعةمجل  األقصى،ةالمتزوجات في جامع
 .فلسطين ،ةغز ،)٢٠١١
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   ،ـ  .)٢٠٠٨(نجـاح  والسميري، ي،ينظم أبو مصطفى  ة األحـداث الـضاغط    ة عالق
دراسات  (ة اإلسالمية الجامعةمجل  األقصى،ة جامعةمن طلبة بالسلوك العدواني لدى عين

 ). ٤١٠-٣٤٧) ١ (١٦ةإنساني
   ةاحـداث الحيـا   ). ٢٠١٤(رامي حمد وطشطوش، أ منال والشريفين،  مصطفى،بني 

 اليرمـوك فـي   ة جامعة بينهما لدى طلبةوالعالقة   الحيا  والشعور بالرضا عن   ةالضاغط
 . فلسطين.الجزء الثاني) ٣٤(العدد ،ة المفتوحلقدسه جامعة اةمجل االردن،
 المواقف الحياتية الضاغطة وعالقتهـا باضـطرابات النـوم         ). ٢٠٠٨(انور  ، البنا

ـ            ر واليقظة لدى طلبة جامعة االقصى في محافظة غزه من الجنـسين المتـزوجين وغي
 غزة ،) ٢(ع ) ١٦(مجلة الجامعة االسالمية م  .المتزوجين

 ،ةوعالقتها بالـصح   ،ة الضاغط ة احداث الحيا  ةأساليب مواجه ). ٢٠٠٤(امال جوده 
ـ  -المؤتمر التربـوي األول     األقصى، ة من طلبه جامع   ة لدى عين  ةالنفسي  فـي   ة التربي

 .٦٩٦-٦٦٧ه غز ،ة االسالميةالجامع الجزء الثاني، فلسطين ومتغيرات العصر،
 ،ة الضاغطة احداث الحياةاساليب مواجه ).٢٠٠٩(عايده   وصالح، جولتان، حجازي 

المؤتمر   اداء المرشدين التربويين في مدارس محافظات غزه،       ةوعالقتها بمستوى جود  
 .مصر ، اآلدابةكلي  طنطا،ةجامع السنوي السادس لقسم علم النفس،

 ،من  ة نظر عين  ة من وجه  ة واشكال  اساليب العنف الجامعي   .)٢٠١٤(محمود حسين 
العـدد    المجلد الثامن عشر،   ةالعلوم اإلنساني _  األقصى   ة جامع ةمجل  الجامعيين، ةالطلب

 .فلسطين ،ةغز األول،
 ،دار الخريجـي للطباعـة      ،٢ط االرشاد النفسي والتربوي،  ). ٢٠٠٢(محمود حسين

 .الرياض والنشر،
 ،عمان دار الفكر، عدوان،استراتيجيات إدارة الغضب وال). ٢٠٠٧(طه حسين . 
 ـ  ةصـاب  واإل ة الضغوط النفـسي   بين ة العالق .)٢٠٠٤(عبد اهللا    ري،جواحل  ة بالقرح

 .ةردني األةالجامع رساله ماجستير، ،ةالهضمي
 ،صفاء للنشر والتوزيـع،  دار   ،ة معاصر ة قضايا إرشادي  .)٢٠٠٨(عطا اهللا    الخالدي 

 .عمان
 ،ةسالمي اإل ة الجامع ة لدى طلب  ةلنفسيالضغوط ا ). ٢٠٠٦(بشير ،رنبيل والحجا  دخان 

 ة الدراسات االنساني  ةسلسل  االسالميه، ة الجامع ةمجل  لديهم، ة النفسي ةوعالقتها بالصالب 
 .٣٩٨-٣٦٩ .ص .ص) ٢(العدد ) ١٤(المجلد 
 ،ـ  ة لدى طلب  ةاستراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسي    ). ٢٠٠٦(نادر الزيود  ة جامع

 .الرياض  العربي لدول الخليج،ةمكتب التربي  الخليج،ةرسال قطر،
    مظاهر العنف ضد الزوجات وعالقتة ببعض سمات الشخصية  ).٢٠٠٦(الطاهر، مي

رسالة دكتـوراه   .وتقدير الذات واساليب التعامل معه لدى الزوجات المعنفات في االردن  
 . عير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان
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  ،ة الـصح  ١ط  واسـاليب مواجهتهـا،    ةضغوط الحيا  .)٢٠٠٦(حسن   عبد المعطي 
 . زهران الشرقةالقاهره مكتب ،ةالنفسي
 ،مجاالت التوتر والـضغط النفـسي عنـد اعـضاء الهيئـة       ). ٢٠٠٣(عيد   عساف

 النجـاح   ة جامع ةمجل  االقصى، ة اثناء انتفاض  وبير زيت التدريسيةه في جامعتي النجاح     
 .فلسطين ،)١(١٧المجلد ) ةالعلوم اإلنساني(لالبحاث 

 ،دار الخريجي للطباعـة والنـشر،      مشكلتك النفسية لها حل،   ). ٢٠١٤(محمود عقل 
 .الرياض
 ،برنامج ارشادي لخفض الضغوط     ةفاعلي). ٢٠١١(زهير نعمان والنواجحه،  علوان 

مجلد ة للدراسات النفسي  ة المصري ةالمجل  لدى زوجات الشهداء بمحافظات غزه،     ةالنفسي
 .القاهره ،٧٣عدد ،٢١
 مقارنه في متغيـرات التـوتر والـضغط النفـسي           ةدراس). ٢٠٠٣(دالل   ،العلمي 

ـ   ةومهارات التعامل مع الضغوط من طلب      واإلكتئاب،  ،ة والفلـسطيني  ة الجامعات االردني
 .عمان  للدراسات العليا،ة عمان العربيةجامع رساله دكتوراه،

    لدى عينة  ساليب التدبر   العالقة بين مصادر الضغوط وأ    ). ٢٠٠٣(العويضة، سلطان
 . من الطلبة المغتربين وغير المغتربين في الجامعات االردنية، دراسة غير منشورة

  والـدعم االجتمـاعي لـدى المطلقـين         ة الضغوط النفسي  .)٢٠٠٧(المصري، إياس 
رساله دكتـوراه فـي    ،ة برنامج تدريبي للتعامل مع الضغوط النفسي   ةوالمطلقات وفاعلي 

 .ردناأل عمان، ،ةردنيعة األالجام االرشاد النفسي والتربوي،
 ،ة مع الضغوط النفـسي    ة االستراتيجيات التي يستخدمها الطلب    .)٢٠٠٧(رجاء مريم، 

 اتحاد الجامعـات    ة دمشق مجل  ةجامع ،ة كليه التربي  ة على عينه من طلب    ة ميداني ةدراس
 . دمشق.١٧٣-١٤٥ص .ص) ١(العدد) ١٥(المجلد.  وعلم النفسة للتربيةالعربي
 ،القاهره،ةداء والتنميمركز تطوير األ  الضغوط،ةدارإمهارات  ).٢٠٠٠(محمد  هالل  

 .مصر
 لـدى   ةسيكوسوماتيل وعالقتها باالضطرابات ا   ةضغوط الحيا ). ٢٠٠٨(علي ،وهبان 
 .ة دكتوراه غير منشورةرسال  في اليمن والجزائر،ة الجامعةطلب
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