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ةالنفسيالدراسة إىل حتديد االستراتيجيات اليت يستخدمها الطلبة للتعامل مع الضغوط  هذه دف 
, اجلنس: متغريات إىلهناك فروق ذات داللة يف االستراتيجيات تعزى  تإذا كانما وحتديد , لديهم

  .دمشقامعة جبالتخصص يف كلية التربية , السنة األوىل والرابعة
العشـوائية  بالطريقة  وااختري) ثىنأ 155 – اًذكر 115( طالباً وطالبة) 270(من  العينة تألفت
وقد طبقت الباحثـة مقيـاس أسـاليب    . كلية التربية مناألوىل والرابعة  نيتطلبة السن من العرضية

  .الراشدين منوذج Rudolf H. Mossموس  رودلف طورهالتعامل مع املواقف الضاغطة الذي 
  :إىل عدد من النتائج ميكن تلخيصها بالنقاط اآلتية الدارسة توصلت

ميلـهم إىل اسـتعمال   كثـر مـن   أ ،اإلقداميـة االستراتيجيات  مييل الطلبة إىل استخدام -1
  .االستراتيجيات اإلحجامية

بني الذكور واإلناث يف استخدام اسـتراتيجية البحـث عـن    إحصائياً دالة  فروق وجود -2
وذلك  ويف استخدام استراتيجية التنفيس االنفعايل, الذكور احللص البديلةت آاإلثابات املكاف

  .اإلناث احلصل
السنة األوىل وطلبـة السـنة الرابعـة يف اسـتخدام      بني طلبةدالة إحصائياً  فروق وجود -3

  .الرابعةحل طلبة السنة اإعادة التقييم اإلجيايب لص, التحليل املنطقي: استراتيجيات
علـم الـنفس   , النفسي والتربيـة  اإلرشاد: بني التخصصات دالة إحصائياً فروق وجود -4

الدرجة الكليـة لألسـاليب    يفو, التقييم اإلجيايب إعادة ةيف استخدام استراتيجي, والتربية
 . علم النفسوالنفسي اإلرشاد  طلبة احللصوذلك , اإلقدامية

                                           
 .جامعة دمشق باحثة، كلية التربية، ∗
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مل تكشف النتائج عن فروق ذات داللة إحصائية خبصوص تفاعل كـل مـن التخصـص     -5
  .والتخصص والسنة الدراسية, واجلنس
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  مقدمة -1
وهذه . املعاصرةتعد أحداث احلياة الضاغطة أحد املظاهر الرئيسة اليت تتصف ا حياتنا 

األحداث ما هي إال رد فعل على التغريات احلادة والسريعة اليت طرأت على مجيع جمـاالت  
واإلحساس بالكثري , وهي اليت متثل السبب الرئيس وراء اإلصابة باألمراض العضوية, احلياة

  ).et al 2000  &Marks. (واالجتماعية اليت تصيب الفرد, من املشكالت النفسية
أننا نعيش يف عصـر الضـغوط   : Powell& Enright (1990)د باول وانرايت فقد أك

مثل , من أمراض العصر % 80وتشري اإلحصاءات احلديثة إىل أن نسبة . النفسية واألزمات
والصداع النصفي وقرحة املعدة والقولون قد تكون , وارتفاع ضغط الدم, النـوبات القلبية

 (Schafer, 1992 :112). هلا الناس يف حيام اليومية بدايتها الضغوط النفسية اليت يتعرض
Powell&Enrigt,1990) (  

من دراسة البحوث اليت أجريت علـى العالقـة بـني    ) 1993(وقد استنتج احملارب 
أن الضغوط النفسية تـؤثر  ) 1991 -1981(الضغوط النفسية واالكتئاب يف الفترة من 

: 1993-احملـارب . (ياً يف اجلهاز املناعي للفردكما تؤثر سـلب, يف أداء اخلاليا اللمفاوية
  ).372-335ص ص 

فإن هنـاك  , وبارتباط أحداث احلياة املثرية للضغوط باختالل الصحة النفسية واجلسدية
وتساعدهم علـى التجنـب أو اهلـروب أو    , عوامل واقية ختفف من وقع هذه األحداث
  . السيطرة وتقليل الضيق ومعاجلة املشكلة

من العوامل الـيت قـد   , التعامل املتاحة للفرد ملواجهة األحداث الضاغطةوتعد مصادر 
, وهذا ما أكدته مناذج الضغوط واملواجهـة . تساعد يف احلد من االضطرابات النامجة عنها

بينما متثل مصادر املواجهة عوامـل  , بأن ضغوط احلياة ترتبط مبدى واسع من االضطرابات
  ).58: 2000-يف يوسف. (تعويضية تساعد على استمرار الصحة

من خالل تلخيصه للبحوث اليت أجريت خالل عشرين عاماً مـن   Hengilأشار هينكل 
التغري االجتماعي واملرض إىل أن هناك العديد من األفراد الذين عاشوا مواقف حياتية قاسية 

وذلك نتيجـة  , ومع ذلك كان لديهم قليل من األعراض املرضية, وتعرضوا ألزمات خمتلفة
يف . (الستراتيجيات واألساليب اليت استخدموها يف تعاملهم مع تلك األحداث واألزماتل
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  ). 7: 1999 -الغزي
أن مشاعر الضغط النفسي ما هي إال نتاج الستجابتنا غـري  ): "2000(يرى سكوت 

  ).17: 2003-يف عويس". (التوفيقية جتاه األحداث احلياتية اليت نواجهها
يد من الباحثني بدراسة املواقف الضاغطة اليت يتعرض هلا األفراد ومن هنا جاء اهتمام العد

الـيت   Coping Strategiesيف مراحل حيام املختلفة واكتشاف استراتيجيات التعامـل  
  .يتبعوا للتعايش مع تلك املواقف وحماولة تاليف آثارها

الطلبـة   وإن, إن الضغوط النفسية ظاهرة حتمية الوجود يف حياة أفراد هـذا العصـر  
اجلامعيني هم إحدى فئات اتمع الذين قد يتعرضون للعديد من الضغوط النفسية املتمثلـة  

فضالًَ عما تفرضه املرحلـة  . وأخرى شخصية خمتلفة, ومادية, واجتماعية, بضغوط أكادميية
قد يصـاحب  , اجلامعية من مطالب وحتديات يؤدي الفشل يف مواجهتها إىل ارتباك اهلوية

جمموعة من املشكالت النفسية واالجتماعية من بينـها الوحـدة واالغتـراب    ذلك ظهور 
واالكتئاب الذي يعد طالب اجلامعة أكثر استهدافاً له مقارنة بغري الدارسني مـن العمـر   

  ). 236ص: 1997-مرسى. (نفسه
وتعد هذه الدراسة حماولة لتعرف االستراتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة يف تعاملـهم  

ومعرفة الفروق يف استخدام هذه االستراتيجيات وفقـاً  , غوط النفسية اليت تواجههممع الض
والتخصص وذلك ملا هلذه املتغريات من أدوار , واجلنس, السنة الدراسية: لعدد من متغريات

  .رئيسية يف حتديد استراتيجيات التعامل اليت مييل األفراد إىل استخدامها دون غريها
راسات عديدة حول الدور الذي تؤديـه العوامـل الشخصـية    وهذا ما أشارت إليه د

والبيئية املتعلقة باملوقف الضاغط يف اختيار الفرد الستراتيجية تعامل معينـة  , والدميوغرافية
  ). 16ص: 1998-العارضة(ملواجهة املواقف الضاغطة اليت يتعرض إليها 

  
  مشكلة البحث -2

اعه ضغوطات متعـددة تـؤثر يف صـحتهم    يواجه الطلبة يف خمتلف مراحل التعليم وأنو
  .النفسية وجممل تكيفهم
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وحياول هؤالء الطلبة يف أثناء مواجهتهم لبعض األحداث الضـاغطة االسـتجابة هلـا    

ويتحمل الضـغط  , وروية, فمنهم من يستطيع التعامل مع احلدث مبرونة, بأساليب متنوعة
وما , ويدركه على إنه ديد خطر ,ومنهم من يتعامل تعامالً متصلباً وسلبياً, ويتكيف معه

والدالالت , يزيد يف حدة شعورهم بالضغط النفسي مستندين يف ذلك إىل املعاين الشخصية
  . اخلاصة اليت يضفيها هؤالء على أساليب تعاملهم مع هذه األحداث

ليس األفراد هـم  : "يف هذا اال Lasarusوتؤيد وجهة النظر هذه ما يذكره الزاروس 
والكيفية الـيت  , ولكن الكيفية اليت يقدرون بوساطتها احلوادث املوترة, يا التوترجمرد ضحا

يقومون ا مصادر قدرام على التعامل مع تلك احلوادث مها اللتان تقرران نوعية العنصر 
  ). 17: 1998–يف احلجار ". (املوتر وطبيعة التوتر

باجلامعة خـربة ضـاغطة    أن اعتبار االلتحاق Whitman وقد أوضحت دراسة ويتمان 
سواء أكانوا من اجلدد أم من املتوقـع  , للعديد من الطلبة إذ بلغ معدل التسرب بني الطلبة

من الطلبة الذين يشعرون بعدم التطابق واالنسـجام مـع   % 50خترجهم نسبة تزيد على 
  ) (Whitman-1987. فريغبون باالبتعاد عن مصدر الضغط وهو البيئة اجلامعية, جامعام

لذلك أدركت الباحثة أمهية معرفة االستراتيجيات اليت يستخدمها الطلبة يف تعاملهم مع 
ملا هلذه املعرفة من أمهية يف توجيه الطلبـة إىل اسـتخدام   , الضغوط النفسية اليت تواجههم

استراتيجيات تعامل فعالة متكنهم من التعامل مع الضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا بصورة 
  .توافقية وتزيد يف قوم وصالبتهم النفسيةإجيابية و

وما اختيار الباحثة لطلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة إال ألن طلبـة السـنة األوىل   
. مبا فيها من خربات جديدة, جيتازون مرحلة انتقالية من املدرسة الثانوية إىل احلياة اجلامعية

ومن مث ميكـن  , ج واالنتقال إىل احلياة العمليةوطلبة السنة الرابعة قادمون على مرحلة التخر
ومما ال شك فيه , أن يعاين هؤالء الطلبة ضغوطاً نفسية أكثر من غريهم يف السنوات األخرى

ما , واألكادميية والعملية للطلبة, والشخصية, أن للضغوط أثاراً سلبية على اجلوانب النفسية
من استراتيجيات التعامل ملواجهة هذه  يترتب على ذلك أن يسـتخدم هؤالء الطلبة عدداً

  :ولذلك فإن مشكلة الدراسة تتركز يف اإلجابة عن السـؤالني التاليني. الضغوط لديهم
ما هي أكثر االستراتيجيات اليت يستخدمها الطلبة يف تعاملهم مع الضغوط النفسية  -1
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  . اليت يتعرضون إليها؟
لبـة يف اسـتراتيجيات التعامـل    هل هناك فروق دالة إحصائياً يف متوسط درجات الط - 2

  . والتخصص؟, والسنة الدراسية, اجلنس: املستخدمة من قبلهم وفقاً للمتغريات التالية
  أهمية البحث  -3

ترتبط أمهية البحث بأمهية نظرية وأخرى تطبيقية، وتتمثل األمهية النظرية يف  - 1
  :النقاط التالية

يف الدراسات احملليـة الـيت    يشارك هذا البحث يف تغطية جانب من النقص املوجود -2
ويعد البحث احلايل من , تناولت استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية لدى الطلبة

 . باكورة البحوث يف البيئة احمللية يف هذا امليدان
تعد حماولة التعرف إىل االستراتيجيات اليت يستخدمها الطلبة يف التعامل مع الضـغوط   -3

, وطرائق تفكريهم, وكيفية إدراكام, م مشكالت الطلبةالنفسية لديهم؛ مهمة يف فه
  .أم ال؟, وهل كانت االستراتيجيات املستخدمة ناجحة يف السيطرة على مشكالم

إن االهتمام باالستراتيجيات اليت يستخدمها الطلبة ملواجهة الضغوط لديهم من شأنه   -4
ة مهارام للتعامل مـع  وتنمي, أن يساعدهم على االستخدام األمثل لقدرام النفسية

 .الضغوط من خالل التركيز على االستراتيجيات اإلقدامية واإلجيابية
 .تزويد املكتبة العربية مبقياس جديد لقياس استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية -5

 :أما األمهية التطبيقية للبحث فتكمن يف     
مج ودورات تدريبيـة  إمكانية االستفادة من نتائج هذا البحث يف إعداد برا - 6

وتبصريهم بالطرائق واألسـاليب  , للطلبة يف كيفية التعامل مع الضغوط النفسية
 .العملية للتغلب عليها

  
  أهداف البحث -4

  :يهدف هذا البحث إىل ما يلي
التعرف إىل أكثر استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية استخداماً لدى الطلبة  -1
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  .يف كلية التربية

الفروق بني الطلبة يف استخدام هذه االستراتيجيات وفقاً للمـتغريات   تعرف داللة -2
  .والتخصص, والسنة الدراسية, اجلنس: التالية

تعرف أثر التفاعل بني هذه املتغريات يف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  -3
 .لدى الطلبة

  سؤال البحث -5
لتعامل مع الضـغوط النفسـية   ما االستراتيجيات األكثر استخداماً من الطلبة يف ا

 .لديهم؟
  
 فرضيات البحث -6

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبـة السـنة األوىل    -1
ومتوسط درجات طلبة السنة الرابعة يف استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط 

 . النفسية
نـاث ومتوسـط   ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اإل -2

 .درجات الذكور يف استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية
ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة تعزى إىل متغري  -3

 .التخصص يف كلية التربية يف استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية 
ثر يف استراتيجيات التعامل مع الضـغوط  ليس لتفاعل التخصص والسنة الدراسية أ -4

 .النفسية اليت يستخدمها الطلبة
ليس لتفاعل التخصص واجلنس أثر يف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية  -5

 .اليت يستخدمها الطلبة
  
  مصطلحات البحث -7
تبنت الباحثة ألغراض هذه الدراسة التعريف الذي قدمـه  : استراتيجيات التعامل – 1
جمموعة من األساليب أو الوسائل اليت يتصدى ا الفـرد للضـغوط   : "وهو Mossس مو
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ويتكيف معها ويكون أسلوبه يف احتواء املوقف إما أن يكون إقدامياً معرفياً وإما سلوكياً وإمـا  
وستقاس يف هذا البحث بالدرجـة الـيت   )  Moos- 133 :1988".( إحجامياً معرفياً أو سلوكياً

 .Adult) - CRI (Moos حوص مبقياس استيعاب املواقف الضاغطةحيصل عليها املف
حالة نفسية تنعكس يف ردود الفعل الداخلية اجلسمية والنفسية : الضغوط النفسية – 2

الناشئة عن التهديد الذي يدركه الفرد عندما يتعرض للمواقف أو األحـداث  , والسلوكية
  ). 45: 1993 -السمادوين. (الطاغطة يف البيئة احمليطة

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة -8
  مفهوم استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية -8-1

, بدأ االهتمام بدراسة موضوع استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية منذ الستينيات
كما ورد يف الزاروس من أوائـل الدراسـات الـيت     Murphy 1962وتعد دراسة موريف 

وذلك لإلشارة إىل األساليب الـيت يسـتخدمها   , عامل مع الضغوطاستخدمت مصطلح الت
  )(Lazarous- 1984: 141. الفرد يف تعامله مع املواقف املهددة دف السيطرة عليها

 Carl Meniniger دراسة استراتيجيات التعامل كارل ميننجرومن الذين أسهموا يف 
يف تعاملهم مـع األحـداث   الذي قام بدراسة عن السلوكات اليت يستخدمها األفراد 

بأا حيل ووسائل تنظيم طبيعية سـوية  :" فقد وصف استراتيجيات التعامل. الضاغطة
  ) in Schuebel &et al- 1990: 131( ".للضغوط

واليت أسهمت  Lazarous & Folkmanمث جاءت فيما بعد جهود الزاروس وفولكمان 
اجلهود املعرفيـة  : "ا التعامل بأنهتطوير مفهوم التعامل مع الضغوط النفسية حني عرفيف 

اليت , والسلوكية اليت يبذهلا الفرد للتخفيف والسيطرة وإدارة املطالب الداخلية واخلارجية
    ".واليت تقيم بأا مرهقة أو تفوق ما لديه من إمكانيات, تنشأ يف أثناء تفاعله مع البيئة 

)Lasarus &Folkman1984: 141 (  
من الباحثني يف التعرف إىل استراتيجيات التعامل وحتديد مفهومها ومن مث أجتهد العديد 

السلوكيات الظاهرة أو اخلفية :" استراتيجيات التعامل بأا Fleshmanفقد عرف فلشمان 
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  ). 27: 1994-يف الشايب.(اليت حتدث للتقليل من الضغوط النفسية أو الظروف الضاغطة

غريات واقية من األثر النفسي الذي حتدثـه  إىل وجود ثالثة مت Router كما أشار روتر
واستراتيجيات , واالستعدادات اجلسمية, خصائص الشخصية : الضغوط لدى األفراد وهي

 ) (Ruter -1990: 181. التعامل مع الضغوط النفسية 
ومن الباحثني الذين اهتموا بدراسة استراتيجيات التعامـل مـع الضـغوط فريـدنربج     

Fredenberg (1999) أوضح أن الصحة واحلالة اجليدة تعتربان رهن الطريقـة الـيت    الذي
  ). 65: 2003-يف الشريف. (نتعامل ا أو نواجه ا الضغط النفسي

إىل وجود بعض االستراتيجيات اليت تساعد  Cooke &et alوقد أشار كوك وآخرون 
وتنميـة   ,وأمهها فهم طبيعة هذه الضـغوط , على منع أحداث احلياة الضاغطة أو ختفيفها
أو , دون ترك آثار سلبية جانبيـة نفسـية  , املهارة واخلربة لدى الفرد حملاولة التوافق معها

  ) Cooke &et al 1995 :114. ( اجتماعية
: فقد أشارا إىل استراتيجيات التعامـل بوصـفها   Luo & Shing 1996أما لو وشيانج 

ا جمموعة معقدة من العمليـات  وينظر إليها بوصفه, جزءاً مهماً من عملية التوتر والضغط"
 & Luo". (اليت ختفف أو تقلل من تأثريات احلياة الضاغطة يف صحة الفرد البدنية والنفسية

Shing-1996: 298  (  
أن بعض الباحثني قاموا بوضـع   Wilkinson & et alوقد أوضح ولكنسون وآخرون 

, ملركـزة علـى املشـكلة   استراتيجيات للتعامل مع الضغوط النفسية تنقسم إىل املواجهة ا
فاملواجهة املركزة على املشكلة يقيم الفرد فيها املواقـف  , واملواجهة املركزة على االنفعال

أما املواجهة املركزة على االنفعال يركز فيها الفرد على , ويفعل أي شيء جتاهها, الضاغطة
دون التعامـل  االستجابة االنفعالية للمشكلة فيحاول أن خيفف القلق جتاه املشـكلة مـن   

  )Wilkinson & et al 1997) (Rahe 2000:533. (احلقيقي مع املوقف
أن األفراد الذين يعتمدون على  Ching (2000) ويف هذا اخلصوص أظهرت دراسة شنغ

كما ارتبطت الضـغوط لـديهم   , استراتيجيات تعامل تركز على املشكلة هم أكثر تكيفاً
ستويات أعلى من االضطراب لدى أولئك الذين مبستوى متدن من االضطرابات يف مقابل م

  ).19: 2004 –يف املغدري . ( استخدموا استراتيجيات تعامل تركز على االنفعال
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ويف اإلطار ذاته أشار الطريري إىل أن العمليات اليت يواجه ا الفرد املواقف الضـاغطة  
وهي , ضع الضاغطالصورة األوىل هي عملية التكيف مع الو, من املمكن أن تأخذ صورتني

أما الصـورة الثانيـة فهـي عمليـة     , عمليات وإجراءات روتينية يعمد الفرد إىل مزاولتها
ومن مث العـودة  , وهي إجراءات يتخذها الفرد من أجل حل املشكلة اليت تواجهه, املواجهة

  ).102: 1994-الطريري. (إىل الوضع االنفعايل الطبيعي
الذي قـدم   Rudolf H.Moosموس  -رودلف هـ ومن الباحثني الرواد يف هذا اال

يف مقابـل االسـتيعاب    Approach coping) االقتحامي(مصطلحي االستيعاب اإلقدامي 
والنوع األول من األسـاليب يشـري إىل   . Avoidance coping) التجنيب(اإلحجامي

ـ , وجتاوز آثارهـا السـلبية  , االستراتيجيات اليت يوظفها الفرد يف اقتحام األزمة ا أم
واإلحجـام عـن   , االستراتيجيات اإلحجامية فهي اليت يوظفها الفرد يف جتنب األزمة

واليت تستند إىل نظرية التقييم املعريف يف ) pp 133-158: Moos-1988. ( التفكري فيها
 .تفسري الضغوط

ومما سبق ميكن للباحثة أن تستخلص اخلصائص املشـتركة ملـا ورد مـن تعـاريف     
بأا تشري إىل الطرائق أو األساليب اليت : ل مع الضغوط النفسية مبا يليالستراتيجيات التعام

, يستخدمها الفرد يف مواجهة أحداث احلياة اليومية الضاغطة وتتضمن أسـاليب معرفيـة  
وحتقيـق  , واستعادة التـوازن النفسـي  , وأخرى سلوكية هدفها تلطيف املواقف الضاغطة

  .مستوى أعلى من التكيف السلوكي
  دراسات السابقةال -8-2

قامت الباحثة مبراجعة الدراسات السابقة عن الضغوط النفسية واستراتيجيات التعامـل  
وقد جرى انتقاء بعضٍ منها مما له عالقة أكثر مبوضوع الدراسة احلالية مـن حيـث   , معها

خصائص أفراد العينة وتشابه املتغريات املدروسة مما ميكن استثماره استثماراً أكرب خلدمـة  
وسوف تعرض , هذه الدراسة من حيث مقارنة نتائج الدراسة احلالية بنتائج تلك الدراسات

  . هذه الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمين
  الدراسات األجنبية -2-1 -8
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اليت هدفت إىل قياس استراتيجيات التعامـل مـع    Wenger)-1990( دراسة وينجر

وقامت بترتيبها على حسـب نسـبة   , ةالضغوط النفسية لدى الطلبة يف اجلامعات األمريكي
, فالتجنب واالبتعـاد , يف البحث عن الدعم االجتماعي باملرتبة األوىل, استخدام الطلبة هلا
ويف املرتبة اخلامسة جـاءت االسـتراتيجيات   , فالتحول واالنصراف, فالتعبري عن املشاعر

والعدوان , الجتماعيكما أظهرت النتائج أن اإلناث استخدمن البحث عن الدعم ا, املعرفية
واالستراتيجيات املعرفية أكثر مما استخدمها الذكور يف حني كان الذكور  أكثـر  , اللفظي

-Wenger. (واالنعـزال , والعدوان اجلسدي, استخداماً الستراتيجيات احلركات اجلسمية

1990: pp 344-349 (  
يات التعامل اليت هدفت إىل تعرف خربات الضغوط واستراتيج )Kumar(دراسة كومار 

طالباً وطالبـة أشـارت   ) 360=ن (وتكونت العينة من , معها لدى طلبة اجلامعة يف اهلند
وحـل  , البحث عن املعلومات: النتائج إىل أن الطلبة يستخدمون استراتيجيات متعددة منها

وبينت كذلك أن اإلناث كن أكثر استخداماً السـتراتيجيات  , والتحليل املنطقي, املشكلة
بينما استخدم الذكور , والتحليل املنطقي من الذكور, على الدعم وطلب النصيحةاحلصول 

واستخدم كل مـن الـذكور واإلنـاث    , استراتيجية إعادة البناء املعريف أكثر من اإلناث
  )pp227-230:Kumar-1990. ( استراتيجية التقبل االستسالمي بدرجة متساوية

واليت هدفت إىل الكشف  )Degrauw, &Norcross -1990(دراسة دجرو ونوركروس 
طالبـاً  ) 469=ن(تكونت العينة من , عن أكثر االستراتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة

التحليـل  : وطالبة وكانت االستراتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة وفقاً لترتيبـها هـي  
ماً هـي  واالستراتيجيات األقـل اسـتخدا  . فالبحث عن الدعم, فالتوافق املعريف, املنطقي

وكانت اإلنـاث أكثـر اسـتخداماً    , وضبط املثري, والتنفيس, استراتيجيات التقييم البيئي
  )in Schfer-1992. (والدعم االجتماعي من الذكور, الستراتيجيات التنفيس

واليت هدفت إىل تعـرف   )(Fredenberg & Lewis-1991دراسة فريدنربج ولويس 
)  643=ن(الطلبة يف أمريكا وتكونت العينة مـن  أكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل 

وأشارت النتائج إىل أن اإلناث كن أكثر استخداماً لكـل  , طالباً وطالبة يف املرحلة اجلامعية
أمـا بـاقي   , واستراتيجية التقييم اإلجيايب من الـذكور , من استراتيجية البحث عن الدعم

11



رجاء  ..…………............................االستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة للتعامل مع الضغوط النفسية 

  مريم
  

  

  

 

 

  .اث يف استخدامهااالستراتيجيات فلم يكن هناك فروق بني الذكور واإلن
 ( Fredenberg & Lewis-1991:pp119-133 )   

اليت هدفت إىل إجراء دراسة طولية على  )Groer,et al-1992(دراسة جروير وآخرين 
طلبة املرحلة الثانوية لتعرف التفاعل بني عاملي العمر واجلنس يف استخدام اسـتراتيجيات  

ىل أن ميل اإلناث إىل استخدام استراتيجيات وأشارت النتائج إ, التعامل مع الضغوط النفسية
يقل مع العمر ليحل مكانه امليـل إىل اسـتخدام    -كممارسة الرياضة -االنشغال اإلجيابية

وباملقابل أشارت النتائج إىل أن ميل الذكور إىل . أشكال سلبية من استراتيجيات االنشغال
واسـتراتيجية   - والكحـول مثل التدخني -استخدام استراتيجيات التعامل املدمرة للذات

  )pp209-217 Groer,et al-1992. (العدوان يزداد مع الزيادة يف العمر
اليت هدفت إىل التعـرف إىل أكثـر    )Ottens ,& Hruby -1994(دراسة أوترت وهروباي  

) 215= ن(وتكونت العينة مـن  , االستراتيجيات استخداماً من قبل الطلبة اجلامعني يف أمريكا
لبة وأوضحت النتائج أن أكثر االستراتيجيات اسـتخداماً تتضـمن األسـاليب    طالباً وطا

وأوضـحت أيضـاً أن   , والتخطيط والتحضـري , ومتارين االسترخاء, االنفعالية واجلسمية
 &, pp39-53):Ottens. الطالبات يستخدمن االستراتيجيات االنفعالية أكثر من الـذكور 

Hruby -1994(  
أظهرت نتائج الدراسـة  )  (Frydenberg ,& Lewis- 1997دراسة فريدنربج ولويس 

اليت أجرياها على عينة من طلبة املدارس يف الصفوف من السـابع إىل احلـادي عشـر يف    
أن الطلبة األكرب سناً كانوا أكثر ميالً إىل استخدام استراتيجيات توجيه اللـوم إىل  , استراليا
أو , عن املسـاعدة املهنيـة املتخصصـة   والبحث , وأقل ميالً إىل االنغماس بالعمل, الذات

  )(Frydenberg ,& Lewis- 1997. االستفادة من الدعم الروحي
إذ , اتفقت مع النتيجة اليت توصل إليها فريدنبريج ولويس  )Piko -2001(دراسة بيكو 

أوضحت النتائج وجود ميل أكرب لدى الطلبة يف مرحلة املراهقة من كال اجلنسني للتقليـل  
  ) pp223-236) :Piko, 2001 .د على الدعم االجتماعي مع ازدياد العمرمن االعتما

  الدراسات العربية - 8-2-2
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, دف إىل الكشف عن العالقة بني أساليب التعامل اإلقدامية) 1992(دراسة شعبان 

وتكونت العينة من , واإلحجامية مع األزمات والتوافق النفسي على عينة من طلبة اجلامعة يف مصر
وقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة إجيابية بني , طالباً وطالبة من كلية التربية بالفيوم) 68= ن(

ومواجهة أحداث احلياة الضاغطة واستخدام اسـتراتيجيات التعامـل   , التوافق مع احلياة اجلامعية
  ).125 - 104:ص ص: 1992 - شعبان. (اإلقدامية مع هذه األحداث

تعرف استراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لدى  دف إىل )1993(دراسة درويش 
كشـفت  , طالباً وطالبة) 1094=ن(طلبة املرحلة الثانوية يف األردن وتكونت العينة من 

االسـتراتيجيات  : نتائج الدراسة عن أن أكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل الطلبة هي
ا كانت استراتيجيات التمرينـات  بينم, والبحث عن الدعم االجتماعي, واالنعزال, املعرفية
كما كشفت عن , وممارسة عادات معينة قليلة االستخدام لديهم, وجتنب املواقف, الرياضية

وممارسة عـادات  , وجود فروق بني الذكور واإلناث يف استخدام االستراتيجيات املعرفية
ماً بينمـا كـان اإلنـاث أكثـر اسـتخدا     . والتمرينات اجلسدية ملصلحة الذكور, معينة

  .واالنعزال والتجنب , الستراتيجيات التعبري عن املشاعر
ودف إىل الكشف عن أساليب مواجهـة ضـغوط    )1997(دراسة النيال وآخرين 

وتكونت العينة من , احلياة وعالقتها ببعض االضطرابات االنفعالية لدى طلبة اجلامعة يف قطر
عالقة إجيابية بني أسلويب التوجـه  طالباً وطالبة وقد أسفرت النتائج عن وجود ) 244= ن(

ومل تسفر الدراسة عـن وجـود   . االنفعايل والتوجه حنو التجنب، واالضطرابات االنفعالية
واحلالة االجتماعية , والتخصص, فروق يف أساليب مواجهة ضغوط احلياة باختالف اجلنس

  . والعمر
يات التوافـق  ودف إىل تعرف الضغوط النفسية واستراتيج) 2000(دراسة األطرش 

) 941(وتكونت العينة من , لدى طلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة يف اجلامعة األردنية
أظهرت النتائج املتعلقة باستراتيجيات التوافق مع الضغوط وجود اتفاق بـني  , طالباً وطالبة

تخداماً من طلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة من حيث أكثر االستراتيجيات التوافق اس
واحملافظة علـى  , واالستراتيجية املعرفية, قبل هؤالء الطلبة وهي استراتيجية احلديث اإلجيايب

ومل تظهر النتائج فروقاً ذات داللة بني طلبة السنة األوىل وطلبـة السـنة   , الضبط الداخلي
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يجيات بينما ظهرت فروق بني الذكور واإلناث يف اسـترات , الرابعة يف مجيع االستراتيجيات
   .واستراتيجية العزلة وذلك ملصلحة اإلناث, وممارسة التمارين الرياضية, الدعابة واملرح

أن هناك العديد , وما دف إليه, يتضح مما سبق من استعراض نتائج الدراسات السابقةو
واليت حتدد االستجابات الـيت  , من االستراتيجيات اليت توصلت إليها نتائج هذه الدراسات

 والبحث عـن  , كاالستراتيجية املعرفية, ا األفراد عندما يتعرضون للضغوط النفسيةيقوم
واسـتراتيجية  , واستراتيجية التقييم اإلجيـايب , واالستراتيجية االنفعالية, الدعم االجتماعي

كمـا  , يف حني ظهر تباين يتعلق بأكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل الطلبة, االنعزال
ه الدراسات فيما يتعلق باستخدام اسـتراتيجيات التعامـل واخلصـائص    تباينت نتائج هذ
, وقد يعود سبب ذلك إىل اختالف األداة املستخدمة يف هذه الدراسات, الدميوغرافية للطلبة

فأن الدراسة احلالية . أو إىل طبيعة أفراد العينة واتمع الثقايف واحلضاري الذي سحبت منه
اهتمامها بالتعرف إىل االستراتيجيات املستخدمة مـن قبـل   تتشابه مع هذه الدراسات يف 

كما تشات , وقد استخدمت الدراسة معاجلات إحصائية متنوعة يف حتليل نتائجها, الطلبة
  . بنتائج بعض الدراسات واختلفت بنتائج بعضها اآلخر

  
  إجراءات الدراسة -9
  منهج الدراسة -9-1
راتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة يف تعاملـهم  تسعى الدراسة احلالية إىل معرفة االست 

, ومن أجل ذلك اعتمدت املنهج الوصـفي التحليلـي  , مع الضغوط النفسية اليت تواجههم
ومن مث حتليل هذه املعلومات وتفسـريها  , وذلك لقدرته على التزويد باملعلومات الضرورية

  .رجوة من هذه الدراسةللوصول إىل النتائج اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف امل
  حدود الدراسة -2 -9

اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة كلية التربية يف جامعة دمشق لذلك ال ميكننـا  
واستخدام , تعميم نتائجها إال على جمتمعها اإلحصائي واتمعات املماثلة هلا يف اخلصائص

  .األدوات اليت استخدمت فيها
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  :ل متغريات الدراسة يف اآليتتتمث: متغيرات الدراسة -9-3
  وتشمل: المتغيرات المستقلة -9-3-1

  .السنة الرابعة, السنة األوىل: وهلا مستويان: السنة الدراسية
معلـم  , التربية احلديثة, علم النفس, اإلرشاد النفسي: ويشمل أربعة جماالت: التخصص

  .الصف
  .إناث, ذكور: اجلنس

التعامل مع الضغوط النفسـية املتضـمنة يف    استراتيجيات :المتغير التابع -9-3-2
  .املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية

  مجتمع الدراسة والعينة -9-4
تكون اتمع األصلي للدراسة من مجيع الطلبة يف السنة األوىل والسنة الرابعة املسـجلني  

هـذه  سحبت العينة يف . يف كلية التربية جبامعة دمشق 2005 – 2004للعام الدراسي 
الدراسة بالطريقة العشوائية العرضية وتعد هذه الطريقة واحدة من الطرائق املسـتخدمة يف  

والعينة العرضية هي عينة عشوائية ومستقلة تسحب من فئـة مناسـبة   . البحث السلوكي
. بل هـي أكثرهـا تـوافراً   , والفئة املختارة مبوجبها ليست هي أفضل الفئات, ومتوافرة

يبني عدد أفراد اتمع األصلي وعدد أفـراد  ) 1(جلدول رقما).119: 1991 -محصي(
  .العينة موزعني على حسب السنة واجلنس

  )1(اجلدول رقم 
  عدد أفراد اتمع األصلي والعينة موزعني على حسب السنة واجلنس

  
 إناثذكورعدد أفراد العينةالعددالسنة
 24501426080األوىل
 7601285575الرابعة
 3210270115155اموع

  
وعدد أفـراد  , طالب) 3210(بلغ جمموع طلبة السنة األوىل والرابعة يف كلية التربية 

طالباً وطالبة وذلك بنسـبة متثيـل   ) 270(العينة اليت سحبت بالطريقة العرضية العشوائية 
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  .من اتمع األصلي/ 8.41/
  أداة الدراسة وصدقها وثباتها -9-5
  حثأداة الب -9-5-1

استخدم يف هذه الدراسة مقياس أساليب استيعاب املواقف الضاغطة منوذج الراشـدين  
Coping Responses Inventory Adult form(CRI adult)  ـ  -الذي طوره رودلف هـ

  .1993اإلصدار الثاين عام  Rudolf H.Moosموس 
ليت يواجههـا  ويفيد هذا املقياس يف التعرف إىل أساليب التعامل مع املواقف الضاغطة ا

  .األفراد يف حيام اليومية
  أبعاد المقياس -9-5-2

موزعة على مثانية أبعاد فرعية تعكس مثانية أساليب يف , بنداً) 48(ويتكون املقياس من 
  :وتشمل, أربعة منها تسمى األساليب اإلقدامية, التعامل مع املواقف الضاغطة

. البحث عن املعلومات واملساعدة -3. يبإعادة التقييم اإلجيا -2. التحليل املنطقي -1 
  :وتتضمن, واألبعاد األربعة األخرى تسمى األساليب اإلحجامية. حل املشكلة -4

البحث عـن اإلثابـات أو املكافئـات     -3التقبل واالستسالم -2اإلحجام املعريف -1
جات ويصحح املقياس بإعطاء در, ويشمل كل بعد ستة بنود, التنفيس االنفعايل -4البديلة

, لبدائل اإلجابات األربع املوجودة أمـام كـل بنـد   )  3 – 2 – 1 -صفر(أربع وهي 
وميكن احلصول علـى  , درجة) 18(إىل ) صفر(وتتراوح الدرجة اخلام لكل بعد فرعي من 

درجة كلية لألساليب اإلقدامية يف مقابل درجة كلية لألساليب اإلحجامية ولكن ال ميكـن  
وأن الدرجـة املرتفعـة يف األسـاليب    , ياس أو لألسلوبنياحلصول على درجة كلية للمق

وكذلك فيمـا يتعلـق   , اإلقدامية باملقياس تشري إىل استخدام هذه األساليب بدرجة كبرية
يف حني تشري الدرجة املنخفضة إىل ميـل أقـل   , بالدرجة املرتفعة يف األساليب اإلحجامية

  . الستخدام هذه األساليب
  صدق المقياس -9-5-3
  صدق المحكمين  -9-5-3-1
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عرضت الترمجة على عـدد مـن   , بعد أن قامت الباحثة بترمجة املقياس إىل اللغة العربية

وجامعة , واجلامعة األردنية, أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية التربية يف كل من جامعة دمشق
حظـات  وقد أخذت باملال, ودقة الترمجة, مث قامت جبمع آرائهم يف وضوح التعبري, أسيوط

  . اليت قدموها
   )المرتبط بمحك( الصدق التالزمي -9-5-3-2

من أجل حساب هذا النوع من الصدق اعتمدت الباحثة على مقيـاس اسـتراتيجيات   
بعد اسـتخراجها دالالت  , مواجهة الضغوط النفسية بوصفه حمكاً خارجياً اعتمدته الباحثة

, بة من كلية التربية يف السنة الثالثةطالباً وطال) 43( على) CRI(طبق مقياس , صدقه وثباته
وحسـب  , على اموعة نفسـها ) احملك اخلارجي(ومن مث طبق مقياس مواجهة الضغوط 

الترابط بني نتائج املقياسني وبلغ معامـل االرتباط بالدرجة الكلية لألسـاليب اإلقداميـة   
وهذه املعامالت ) 0.699(ومعامل االرتباط بالدرجة الكلية لألساليب اإلحجامية )  (0.741

  ).0.05و (0.01دالة عند 
  ثبات المقياس -9-5-4

طالباً ) 43(مؤلفة من يوماً على عينة ) 21(طبق املقياس مرتني يف موقفني يفصل بينهما 
ومن مث حسب الترابط بني نتائج التطبـيقني باألبعـاد   , وطالبة من كلية التربية يف السنة الثالثة

ويـبني  . والدرجة الكلية لألساليب اإلحجاميـة , ساليب اإلقداميةالفرعية والدرجة الكلية لأل
  .قيم معامالت ترابط الثبات احملسوبة بطريقة اإلعادة) 2(اجلدول رقم 
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  ) 2(اجلدول رقم 
  احملسوبة بطريقة إعادة التطبيق CRI)(معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والكلية ملقياس 

  
معامالت الثباتأبعاد املقياس

0.59التحليل املنطقي
0.99إعادة التقييم اإلجيايب

0.99البحث عن املساعدة واملعلومات
0.99حل املشكلة

0.74الدرجة الكلية لألساليب اإلقدامية
0.99اإلحجام املعريف

0.99التقبل واالستسالم
0.99البحث عن اإلثابات واملكافئات

0.99التنفيس االنفعايل
0.69رجة الكلية لألساليب اإلحجاميةالد

  
  .أن معامالت الثبات مقبولة مما يشري إىل ثبات املقياس) 2(يالحظ يف اجلدول رقم 

اإلحصائي لتحليل البيانات  SPSSاستخدم برنامج  :المعالجات اإلحصائية -9-5-5
بار واستخدم اخت, وحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية, باستخدام احلاسب

وحتليـل  , كما استخدم حتليل التباين األحـادي , لتحديد داللة الفروق بني املتغريات) ت(
التباين الثنائي لتحديد الفروق يف املتوسطات بأساليب التعامل وفق متغري التخصص ووفـق  

  .واجلنس والتخصص, التفاعل بني السنة والتخصص
  

  نتائج الدراسة -10
ما هـي أكثـر اسـتراتيجيات     :ل الدراسة وهوالنتائج التي تتعلق بسؤا -10-1

  .التعامل مع الضغوط النفسية استخداماً من قبل الطلبة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافـات املعياريـة   
ألبعاد املقياس الفرعية والكلية وعدت األساليب اليت هلا أعلى متوسط حسايب هـي  
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ويـبني  . يت هلا أدىن متوسـط حسايب هي األقل استخداماًوال, األكثر اسـتخداماً

  .النتائج هذه) 3(اجلدول رقم 
  )3(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد العينة باألبعاد الفرعية والكلية املكونة للمقياس وترتيبها
  

 االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالبعد
12.373.73حل املشكلة

12.203.067التحليل املنطقي
11.583.23البحث عن املعلومات واملساعدة

11.283.20إعادة التقييم اإلجيايب
10.503.37البحث عن اإلثابات واملكافئات

9.203.34اإلحجام املعريف
8.783.48التنفيس االنفعايل
8.423.29التقبل واالستسالم

47.269.72الدرجة الكلية لألساليب اإلقدامية
36.788.69الدرجة الكلية لألساليب اإلحجامية

  
أن قيم املتوسطات احلسابية الستخدام األساليب املتضمنة ) 3(ويتضح من اجلدول رقم 

  ).8.78(إىل )  12.37(يف فقرات املقياس وترتيبها قد تراوحت من 
ساليب األكثر استخداماً من قبل الطلبة هو يالحظ أن األ) 3(وبالعودة إىل اجلدول رقم 

فأسلوب التحليل املنطقي  12.37)(أسلوب حل املشكلة يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب 
ويف املرتبة الثالثة أسلوب البحث عن املسـاعدة واملعلومـات   , )12.20(مبتوسط حسايب 

قبل هؤالء الطلبة فكـان  أما األساليب األقل استخداماً من  11.28)(مبتوسط حسايب قدره 
وتاله أسـلوب التنفـيس االنفعـايل    ) 8.44( أسلوب التقبل واالستسالم مبتوسط حسايب

إن االستراتيجيات األكثر استخداماً من قبـل  : وميكن القول) 8.87(ومبتوسط حسايب قدره
 وميكن تفسري هذه النتيجـة بـأن  , الطلبة املشمولني بالدراسة هي االستراتيجيات اإلقدامية

الطلبة الذين يستخدمون مثل هذه االستراتيجيات ال بد أم جربوها يف مواجهة الضـغوط  
وثبتت فعاليتها وجناحها لديهم يف التخفيف مـن حـدة هـذه    , النفسية اليت يتعرضون هلا
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السابقة وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات . الضغوط لذلك مييلون إىل إعادة استخدامها
، وينجر 1990دجرو نوركروس ,  1990كومار ,  1991يد نربج فر, 1988الزاروس (

وهذه الدراسات أشارت إىل أن أكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل ) 1993درويش 1990
بينما ختتلف . والتحليل املنطقي وحل املشكالت, والتقييم اإلجيايب–الطلبة هي البحث عن الدعم 

شارت إىل أن أكثر االستراتيجيات استخداماً من قبل اليت أ) 1994اوترت وهروباي (عن دراسة 
وميكن أن يعزى هذا االختالف إىل االسـتراتيجيات  , الطلبة هي األساليب االنفعالية واجلسمية

  .املتضمنة يف األداة املستخدمة
  النتائج المتعلقة بالفرضيات - 2- 10

جود فـروق ذات  اليت تنص على عدم و: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -10-2-1
داللة إحصائية بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجـات اإلنـاث يف اسـتخدام    

 .استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية
حلساب الفـروق بـني متوسـط    ) ت(ومن أجل التحقق من هذه الفرضية استخدم اختبار 

 ).4(ول رقم ويوضح النتائج اجلد). CRI(درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث مبقياس 
  

  )4(اجلدول رقم 
  يبني الفروق بني متوسطات درجات الذكور واإلناث مبقياس أساليب استيعاب املواقف الضاغطة على حسب متغري اجلنس

  

متوسط  أساليب التعامل
 الذكور

االحنراف
املعياري 
 للذكور

متوسط 
 اإلناث

االحنراف
املعياري 
 لإلناث

ت 
 ستيودنت

درجة 
 P احلرية

  0.810 268 0.240 3.15 12.16 2.95 12.25التحليل املنطقي
 0.333 268 0.969 3.16 11.12 3.24 11.50 التقييم اإلجيايب

البحث عن املساعدة
 0.974 268 0.033  3.16  11.58  3.33 11.57 واملعلومات

 0.411 268 0.823 4.18 12.21 3.01 12.59 حل املشكلة
ــة ــة الكلي الدرج
 0.723 268 0.355 9.74 47.08 9.73 47.50 لألساليب اإلقدامية
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 0.186 268 1.327 3.20 8.96 3.50 9.51اإلحجام املعريف

 0.701 268 0.385 3.28 8.37 3.31 8.53التقبل واالستسالم
البحث عن اإلثابات

 0.001 268 3.402 3.43 9.90 3.13 11.29 واملكافئات

 0.000 268 3.964 3.26 9.49 3.55 7.83االنفعايلالتنفيس 
ــة ــة الكلي الدرج
 0.917 268 0.104 8.24 36.74 9.31 36.85لألساليب اإلحجامية

  
جند فروقاً دالة إحصائياً بني متوسط درجات الذكور ) 4(ومن العودة إىل اجلدول رقم 

ومتوسط درجات اإلناث يف بعد البحث عن اإلثابـات واملكافئـات البديلـة إذ بلغـت     
 P >0.05إذ كانت قيمة ) 0.05(إحصائياً عند مستوى الداللة  وهي دالة) 3.402=ت(قيمة

وكذلك نالحظ فروقاً دالة يف بعد التنفيس االنفعـايل إذ  , وكانت الفروق ملصلحة الذكور
إذ كانت قيمة )  0.05(وهي دالة إحصائياً عند مسـتوى داللة ) 3.964= ت(بلغت قيمة 

P  >0.05 لحة اإلناث بينما مل تظهر النتائج فروقاً وهذا يدل على وجود فروقٍ معنوية ملص
وبـذلك  . P <0.05دالة بني الذكور واإلناث يف األبعاد األخرى للمقياس إذ كانت قيمة 

وأسلوب التنفيس , نرفض الفرضية خبصوص كل من أسلوب البحث عن اإلثابة واملكافئات
  . ونقبلها خبصوص بقية األساليب, االنفعايل

وىل يف ضوء القيم السائدة يف اتمع احمللي اليت متيل إىل تشجيع وميكن تفسري النتيجة األ
وذلك مـن خـالل تغـري    , الذكور الستبدال اخلسائر املتضمنة يف حتوالت احلياة وأزماا

, فالذكور ميارسون النشاطات أكثر من اإلنـاث , األنشطة وتأمني مصادر جديدة لإلشباع
  .عندما يواجهون الضغوط النفسية وذلك ألم أقل تقيداً من اإلناث وخاصة

وترى الباحثة يف تفسري ميل اإلناث إىل استخدام استراتيجية التنفيس االنفعايل أكثر من 
الذكور، تتفق هذه النتيجة مع طبيعتهن اجلنسية بوصفهن إناثاً فهن ميلن إىل التعـبري عـن   

ل اتمع لتعبري اإلنـاث  وقد يعود ذلك يف جزء كبري منه إىل تقب, املشاعر بالبكاء والصراخ
عن مشاعرهن أكثر من تقبل ذلك من الذكور الذين يشجعون على كبت مشاعرهم وعدم 

وتتفـق هـذه   . إظهارها لالعتقاد السائد يف اتمع بأن ذلك يتناىف مع متطلبات الرجولة
اللتني أوضـحتا أن  ) 1994اوترت ,  1990دجرو ونوركروس (النتيجة مع نتائج دراسيت 
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ث ميلن إىل استخدام استراتيجية التنفيس االنفعايل واالستراتيجيات االنفعالية أكثر مـن  اإلنا
يف ) 2000األطرش ,  1997فريدنربج , 1990كومار (وكذلك نتائج دراسة . الذكور

وجود فرق بني الذكور واإلناث يف استخدام استراتيجيات التعامل مع الضـغوط إال أـا   
كومار (خرية يف نوعية االستراتيجيات املستخدمة ففي دراسيت ختتلف مع هذه الدراسات األ

بينما كانـت  . كانت الفروق بني الذكور واإلناث يف االستراتيجيات املعرفية) وفريدينربج
وممارسة التمارين الرياضـية  : يف استراتيجيات الدعابة واملرح) األطرش(الفروق يف دراسة 
اليت مل تظهر نتائجهـا فروقـاً يف   ) 1997ال الني(واختلفت عن دراسة , ومكافأة الذات

  .أساليب التعامل مع الضغوط باختالف اجلنس
اليت تنص على عدم وجود فروق : النتائج التي تتعلق بالفرضية الثانية -10-2-2

ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة السنة األوىل ومتوسط درجات طلبة السـنة  
  .التعامل مع الضغوط النفسية الرابعة باستخدام استراتيجيات

حلساب الفروق بني ) ت(ومن أجل التحقق من هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار 
)  5(ويوضح اجلدول رقم )  CRI(درجات طلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة مبقياس 

  . ة داللة الفروق بني طلبة السنة األوىل وطلبة السنة الرابعة من كامل أفراد العين
  

  ) 5(اجلدول رقم 
  ) .CRI(يبني الفروق بني متوسطات درجات طلبة السنة األوىل ومتوسط درجات طلبة السنة الرابعة مبقياس 

  

متوسط  أساليب التعامل
 سنة أوىل

احنراف
معياري 
 أوىل

متوسط 
 سنة رابعة

احنراف
معياري 
 رابعة

ت 
 ستيودنت

درجة 
 P احلرية

 0.000 268 3.75 2.94 12.91 3.03 11.54التحليل املنطقي
 0.000 268 3.99 2.96 12.07 3.24 10.56التقييم اإلجيايب

البحــث عــن
 0.200 268 1.283 3.27 11.84  3.17 11.34املعلومات واملساعدة

 0.064 268 1.861 4.23 12.81 3.16 11.97 حل املشكلة
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ــة ــة الكلي الدرج

 0.000 268 3.951 9.46 49.65 9.48 45.09 ليب اإلقداميةلألسا

 0.295 268 1.050 3.49 8.97 3.19 9.40اإلحجام املعريف
 0.602 268 0.523 3.26 8.55 3.32 8.34التقبل واالستسالم

البحث عن اإلثابات
 0.815 268 0.234 3.35 10.44 3.40 10.54 واملكافئات

 0.053 268 1.943 3.22 8.35 3.67 9.17التنفيس االنفعايل
ــة ــة الكلي الدرج
 0.411 268 0.827 8.22 36.33 9.11 37.20لألساليب اإلحجامية

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات  ) 5(ويتضح من اجلدول رقم 

التحليل املنطقي إذ بلغـت  : طلبة السنة األوىل ومتوسط درجات طلبة السنة الرابعة يف أبعاد
وبالدرجة الكلية , 3.99)= ت(يب إذ بلغت قيمة ويف إعادة التقييم اإلجيا, )3.75= ت( قيمة

وهذه القيم مجيعها دالة عند مستوى داللة ) 3.95=ت(لألسـاليب اإلقدامية إذ بلغت قيمة 
وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني طلبـة السـنة   , p >0.05إذ كانت قيمة ) 0.05(

ومل تكشف النتائج عن وجود  ,األوىل وطلبة السنة الرابعة وذلك ملصلحة طلبة السنة الرابعة
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات الطلبة يف األبعاد األخرى للمقياس تعـزى إىل  

وبذلك نرفض الفرضية خبصوص كـل مـن التحليـل    . رابعة, أوىل, متغري السنة الدراسية
خبصـوص  ونقبلـها  , والدرجة الكلية لألساليب اإلقدامية, وإعادة التقييم اإلجيايب, املنطقي

  . أساليب التعامل األخرى املشمولة بالدراسة
وميكن تفسري هذه النتيجة بأنه كلما زاد املستوى التعليمي للفرد مال إىل استخدام  

فالتعلم يثـري  , استراتيجيات تعامل فعالة وذلك ناجم عن اخلربات واملهارات املتعلمة
وقد يكون للعمر دور , ةمصادر الفرد الشخصية ويقوده حنو جهود تعامل أكثر فاعلي
وختتلف هذه الدارسة مـع  . يف حتديد االستراتيجيات اليت مييل األفراد إىل استخدامها

واليت مل تسفر نتائجها عن فروق بني طلبـة السـنة األوىل   ) 2000األطرش (دراسة 
وطلبة السنة الرابعة يف مجيع استراتيجيات التوافق املدروسة وكذلك ختتلف مع دراسة 

اليت مل تسفر عن فروق بني الطلبة يف أساليب التعامل تعزى إىل العمر ) 1997ل النيا(
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وإىل , وقد يعزى هذا االختالف يف النتيجة إىل اختالف املقياس املستخدم يف الدراسة
 .اختالف طبيعة جمتمع الدراسة وخصائصه

 اليت تنص على عدم وجود فـروق  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثـة  -10-2-3
ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة تبعاً للتخصص يف كليـة التربيـة يف   

  . استخدام استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية
قامت الباحثة باستخدام حتليل التباين األحادي لبيان الفروق بني التخصصات املختلفـة  

  ).6(وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم 
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  )6(اجلدول رقم 

  وفقاً ملتغري التخصص)  CRI(نتائج حتليل التباين األحادي ملتوسطات درجات أفراد العينة مبقياس 
  

أساليب التعامل
جمموع مربع 
االحنرافات بني
 اموعات

درجة 
احلرية بني
اموعات

جمموع مربع 
االحنرافات داخل

 وعاتام

درجة احلرية
داخل 
اموعات

متوسط مربع 
االحنرافات بني 
 اموعات

متوسط مربع 
االحنرافات 

داخل 
 اموعات

الداللة قيمة ف

0.307 1.209 9.388 11.354 266 2497.138 3 34.062 التحليل املنطقي
0.001 6.070 9.694 58.838 266 2578.526 176.5153 التقييم اإلجيايب

ــن ــث ع البح
0.122 1.949 10.328 20.128 266 2747.322 3 60.385 املساعدة 

0.153 1.772 13.811 24.469 266 3673.812 3 73.407 حل املشكلة
الدرجــة الكليــة
0.002 4.967 90.609 450.084 267 2479.619 1350.2523لألساليب اإلقدامية

0.181 1.640 11.100 18.199 266 2952.602 3 54.598 اإلحجام املعريف
0.312 1.195 10.819 12.925 266 2877.777 3 38.775التقبل واالستسالم
0.039 2.828 11.161 31.565 266 2968.804 3 94.696البحث عن اإلثابة 
0.132 1.887 12.028 22.695 266 3199.457 3 68.084 التنفيس االنفعايل

الدرجــة الكليــة
لألســـــاليب

 حجاميةاإل
638.633 3 19790.378267 212.878 74.121 2.872 0.037

  
فروقاً دالة إحصائياً بني متوسطات درجات الطلبة يف بعد إعـادة  ) 6(يبني اجلدول رقم 

) 0.001(ولدى مقارنة داللتها املعنوية البالغة ) 6.070= ف(التقييم اإلجيايب إذ بلغت قيمة 
ويبني أيضاً فروقاً دالة بني متوسطات درجـات الطلبـة    α=0.05جند أا أصغر من قيمة 

ولدى مقارنـة داللتـها   ) 4.967=ف(درجة الكلية لألساليب اإلقدامية إذ بلغت قيمة بال
  . α=0.05جند أا أصغر من قيمة ) 0.002(املعنوية البالغة 

نالحظ فروقاً دالة إحصائياً بني متوسط درجات الطلبة يف ) 6(وبالعودة إىل اجلدول رقم 
ولدى مقارنـة  ) 2.828= ف(بلغت قيمة بعد البحث عن اإلثابات واملكافئات البديلة فقد 

ويظهر اجلدول فروقـاً   α =0.05جند أا أصغر من قيمة ) 0.039(داللتها املعنوية البالغة 
دالة بني متوسطات درجات الطلبة بالدرجة الكلية لألساليب اإلحجامية فقد بلغت قيمـة  

 =α ا أصغر من قيمـة جند أ) 0.037(ولدى مقارنة داللتها املعنوية البالغة ) 2.872= ف(
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وهذا يدل على وجود فروق دالة بني الطلبة يف هذه األبعاد وفقاً لنوع التخصص يف  0.05
  .بينما مل تظهر فروق دالة يف األبعاد األخرى للمقياس. الكلية

للمقارنات ) شفيه(ولتحديد اجتاه هذه الفروق يف هذه األبعاد استخدمت الباحثة اختبار 
  ). 7(كانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم البعدية املتعددة و

  
  ) 7(اجلدول رقم 

  للمقارنات املتعددة بني متوسطات الفروق لدى أفراد العينة وفقاً ملتغري التخصص) شفيه(نتائج اختبار
  

متوسط الفروق  االختصاص
 التقييم اإلجيايب

 متوسط الفروق
البحث عن 
 اإلثابات

متوسط الفروق 
الدرجة الكلية 
 أساليب إقدامية

متوسط فروق 
الدرجة الكلية 

أساليب 
 إحجامية

 0.9340.9261.29692.7276علم نفس إرشاد
 1.5233*0.9635.8784 *2.255تربية إرشاد
 1.11191.2822.38101.3496معلم صف إرشاد
 1.2043 *1.32101.05624.5815تربية علم نفس
 0.17781.37461.08414.0771علم صفم علم نفس
 1.1430.31843.49742.8729معلم صف تربية

  
أن هناك فروقاً دالـة يف بعـد   ) 7(يتنب من نتائج اختبار شفيه الواردة يف اجلدول رقم 

وكذلك بالدرجة الكليـة لألسـاليب   )  *2.255(التقييم اإلجيايب إذ بلغ متوسط الفروق 
وذلك بني طلبة اإلرشاد النفسي وطلبة التربية )  *5.8784(اإلقدامية إذ بلغ متوسط الفروق 

وهذا يعين أن طلبة اإلرشاد النفسـي  , وكانت وهذه الفروق ملصلحة طلبة اإلرشاد النفسي
يف حني مل تظهر فروق دالة إحصائياً بـني  , أكثر استخداماً هلذه األساليب من طلبة التربية

  .التخصصات األخرى
لألسـاليب اإلقدامية إذ بلغ متوسـط الفروق وظهرت فروق دالـة بالدرجـة الكلية 

وذلك بني طلبة علم النفس وطلبة والتربية وكانت الفروق ملصلحة طلبة علم ) *4.5815(
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وبالعودة إىل اجلدول رقم . يف حني مل تظهر فروق دالة بني التخصصات األخرى, النفـس

لدرجة الكلية لألسـاليب  مل تظهر فروق دالة إحصائياً يف بعد البحث عن اإلثابات وبا) 7(
" شـفيه "اإلحجامية وفق التخصصات وميكن تفسري ذلك بأنه نتيجة السـتخدام اختبـار   

للمقارنات املتعددة مل يكن متوسـط الفروق داالً إحصائياً مبعىن أن الفروق اليت أظهرهـا 
  ".فيشر" األكثر دقة من" شفيه" مل تكن من القوة حىت يظهرها اختبار" فيشر"اختبار 

وميكن تفسري هذه النتيجة بأن املناهج الدراسية يف هذه التخصصـات تـدرس بعـض    
اليت يتبناها الفرد , النظريات املعرفية اليت ترى أن األفكار واملعتقدات غري العقالنية والسلبية

ومن مث ميكن تغيري هذه األفكار وتعديلها من , هي اليت تؤدي إىل حدوث اإلزعاج والتوتر
  . تقييم لتصبح أكثر عقالنية وإجيابيةخالل إعادة ال

لـيس لتفاعـل   : اليت نصـها  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -10-2-4
ومـن  . التخصص والسنة الدراسية أثر يف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسـية 

أجل اختبار هذه الفرضية استخدمت الباحثة حتليل التباين الثنائي وكانت النتائج على 
  ).8( حو الوارد يف اجلدول رقمالن

  
  ) 8(اجلدول رقم 

  نتائج حتليل التباين الثنائي للتفاعل وفقاً ملتغريات الدراسة
  

جمموع مصدر التباين األساليب
 املربعات

درجة
 احلرية

متوسط
 الداللة ف املربعات

ــاليب   األس
 اإلقدامية

 0.085 188.9672.229 566.9003السنة×التخصص
 0.506  0.780 70.991 3 212.973اجلنس×التخصص

ــاليب  األس
 اإلحجامية

 0.128 140.3211.912 420.9623السنة×التخصص
 0.158 128.631.744 385.8903اجلنس×التخصص

  
ن التفاعل بني السنة والتخصص مل يكن ذا داللـة  أ) 8(أظهرت النتائج يف اجلدول رقم 

أكانت يف األساليب اإلقداميـة أم يف األسـاليب   سواء ) ف(إحصائية معنوية إذ إن قيمة 
وهذا يعين أن األساليب اإلقدامية واإلحجاميـة تسـري    α =0.05اإلحجامية هي أكرب من 

27



رجاء  ..…………............................االستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة للتعامل مع الضغوط النفسية 

  مريم
  

  

  

 

 

ومن مث نقبل الفرضية الصفرية مبعـىن أن  . بصورة مسايرة رغم اختالف السنة والتخصص
ة األوىل وطلبـة السـنة   أساليب التعامل مع املواقف الضاغطة املستخدمة من قبل طلبة السن

  . الرابعة ال ختتلف تبعاً الختالف التخصص
ليس لتفاعل التخصص واجلنس أثر  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة -10-2-5

ومن أجل التحقـق مـن هـذه الفرضـية     . يف استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية
) 8(كما يوضحها اجلـدول رقـم    استخدمت الباحثة حتليل التباين الثنائي وكانت النتائج

  . آنفاً
فقد أظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي أن التفاعل بـني  ) 8(وبالعودة إىل اجلدول رقم 

يف األساليب اإلقدامية ) ف(اجلنس والتخصص مل يكن ذا داللة إحصائية معنوية إذ إن قيمة 
لفرضية الصفرية مبعىن أن ومن مث نقبل ا. α =0.05 واألساليب اإلحجامية هي أكرب من قيمة

  .األساليب اإلقدامية واإلحجامية تسري بصورة مسايرة رغم اختالف اجلنس والتخصص
  

  المقترحات  -11
  :خلصت الدراسة إىل املقترحات اآلتية

ضرورة إجراء املزيد من الدراسات امليدانية ملعرفة استراتيجيات التعامل املستخدمة  -1
  .وختصصات علمية خمتلفة , وعمرية خمتلفة من قبل أفراد يف مراحل تعليمية

إجراء دراسات ملقارنة مدى فعالية كل استراتيجية مـن االسـتراتيجيات الـيت     -2
وتصنيفها على حسب فاعليتـها  , يستخدمها األفراد للتعامل مع الضغوط النفسية

 .وإجياد حمكات الختبار هذه الفعالية
لطلبة الدارسني يف اجلامعات إىل درجة زيادة املعلومات العملية والنفسية اليت تقدم ل -3

واختيار األسـلوب  , تساعدهم على التعرف إىل الضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا
 .اإلجيايب يف مواجهتها

وذلك , إقامة دورات وبرامج تدريبية هدفها تنمية مهارات إدارة الضغوط النفسية -4
كيفه ويف إجنازه وأدائه للتخفيف من حدة التوتر والضغط الذي قد يؤثر سلبياً يف ت
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