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   ∗أمحد عبد احلليم عربيات. د
  **عمر حممد اخلرابشة. د               

  א
بة املتفوقون، وتعرف كيفية التعامل هدف البحثُ إىل تعرف الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الطل

معها، لقد تكون جمتمع البحث من الطلبة املتفوقني الدارسني يف املؤسسات التعليمية الـيت أنشـأا   
وبلغ عدد أفراد جمتمـع البحـث . وزارة التربية والتعليم يف األردن، للتعامـل مع الطلبة املتفوقني

  .طالباً وطالبةً) 256(البحث من  طالباً وطالبةً، وتكونت عينة) 1056(
استخدم الباحثان املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وحتليل التباين الثنائي، يف معاجلـة  

: بيانات البحث، وتوصل البحث إىل أن الفقرة األكثر تأثرياً يف حصول الضـغط النفسـي كانـت   
، وكانت "طالب بعدم حمبة زمالئه واحترامهم لهشعور ال: "، وأقلها كانت"توقعات الوالدين العالية"

: استخدام املهدئات، وأقلها كانـت : "أكثر استراتيجية استخداماً يف مواجهة الضغوط النفسية هي
، كما توصل البحث إىل وجود فروقٍ دالة إحصائياً عند مستوى داللة "االستفادة من اخلربة السابقة"
تعزى إىل متغري اجلنس، ولصاحل الـذكور،  إىل الضغط النفسي يف تعرض الطلبة املتفوقني ) 0.01(

: وإىل عدم وجود فروق تعزى إىل متغري املرحلة الدراسية، وإىل عدم وجود تفاعلٍ بني متغريي
استخدام اسـتراتيجيات   اجلنس، واملرحلة الدراسية، وإىل عدم وجود فروقٍ دالة إحصائياً يف

  .اجلنس، واملرحلة الدراسية :مواجهة الضغوط تعزى إىل متغريي

                                           
  ،يةوالترب العلوم كليةجامعة مؤتة،   ∗

  .البلقاء التطبيقية، كلية األمرية عالية اجلامعيةجامعة  **
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  .وانتهى البحث إىل عدد من املقترحات
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  مقدمة -1
يتوقع األهل من أبنائهم املتفوقني أداًء متميزاً، وتصرفات، وسلوكيات ذات مستوى عالٍ 
من الدقة، واحلرفية، وقد ينسى األهل أو يتناسون أن أبناءهم يف مستوى عمريٍ معنيٍ، لـه  

وأن هؤالء األبناء هلم شخصيام املستقلة، وظروفهم اخلاصة، وقد جيد  حاجاته ومتطلباته،
األبناء أنفسهم يف وضعٍ مل خيتاروه، بل فُرض عليهم من مؤثرٍ خارجيٍ، يتصف بنوع مـن  
القوة، أو السلطة، اليت جيد األبناء أنفسهم معها غري قادرين على التصـويب، أو إرجـاع   

من األهل على اختاذ أو اتباع أسلوبٍ معنيٍ، بغض النظـر   األمور إىل نصاا، وأم ملزمون
عن درجة قناعام، أو رضاهم به، وأن هؤالء األبناء الذين يتمتعون بقدر مـن التفـوق،   
جيعلهم حمط آمالٍ، وتوقعات عالية من األهل، األمر الذي يكون لديهم نوعاً من الضـغوط  

ا ميكن أن تؤدي إىل نتائج عكسية، وقد تكون النفسية اليت إذا مل حيسن األهل التعامل معه
مدمرةً، إذا ما انعكست على شخصيات األبناء، وسلوكيام، وتعاملهم مـع مدرسـيهم،   

  .وزمالئهم الطلبة، وأفراد أسرهم
حيدث الضغط النفسي نتيجة شعور الفرد بوجود حوادث تشكل خطراً، أو ـدد، أو  

و وجود أعباء جيد اإلنسان نفسه معها غري قـادرٍ  تعيق إشباع حاجاته، أو حتقيق أهدافه، أ
على حتملها، أو التغلب عليها ألا تفوق قدرته بوصفه فرداً، يشعر حبالة من عدم االرتياح، 

  ).2004احلواجري، (والوطأة والعبء الذي يقع على كاهله 
  
  مشكلة البحث -2

النفسية، الـيت مـن   تكمن مشكلة البحث يف شعور الطلبة املتفوقني ببعض الضغوطات 
شأا أن تؤثر يف حتصيلهم الدراسي، وتصرفام يف حيام اليومية، وأن هذه الضغوطات إذا 

وصوالً إىل  -إذا ما استمرت-مل يسارع التربويون إىل دراستها، وتعرف أسباا، ونتائجها 
 مأبنـاءه آلية يتمكنون معها من العمل على خفض هذه الضغوطات، وتنبيه األهل إىل أنّ 

الطلبة املتفوقني حباجة إىل من يساعدهم، ويأخذ بأيديهم، ومينع عنهم كل أسباب الضـغط  
النفسي، منعاً لتراجع أدائهم، وحتصيلهم األكادميي، وتعزيزاً لثقتهم بأنفسهم، واعتمـادهم  
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على ذوام، وإقباهلم على دروسهم بروحٍ رياضية، ومعنويات عالية، ويسعون إىل احلصول 
على نتائج عاليـة، فيشعروا معها بالرضـا عن النفـس، والثقـة العالية بـأدائهم، ممـا   
ينعكس على منو شـخصيام، وإقباهلم على التفاعل االجتماعـي مـع اتمـع الـذي    

  .يعيشون فيه
  
  أهمية البحث -3

لبـة  تكمن أمهية البحث يف استطاعتنا التعرف إىل الضغوط النفسية اليت يتعرض هلـا الط 
املتفوقون، ويف ذلك مسـاعدة األهل على تعرف العوامل اليت تسـبب ضـغطاً نفسـياً    
ألبنائهم، حىت يكونوا حذرين، أو حريصني من الوقوع فيها، حفاظاً على سالمة أبنـائهم،  
وحرصاً على استمرارهم يف التقدم العلمي، واألكادميي، ملا يساعدهم على حتقيق أهدافهم 

  .وتقدمهم
ندرة الدراسات، والبحوث املتعلقة بدراسة الضغوط النفسية اليت يتعرض هلـا   فضالً عن

إذا ما عرفوا أن أبنـاءهم   -الطلبة املتفوقون، من شأنه أيضاً إعطاء صورة واضحة لألهل 
يتمكّنون معها من مساعدة أبنائهم، واألخذ  –يتعرضون لضغط نفسيٍ من موقف أو أكثر 

االبتعاد عن األشياء، أو التصرفات، أو السلوكات اليت من شأا بأيديهم، لتجاوز أزمتهم، و
أن تشكل ضغطاً نفسياً لدى أبنائهم، ومن مث منع حدوث مسببات الضغط النفسي، وإبقاء 
أبنائهم بعيدين عن أي ضغوط نفسية، األمر الذي يؤدي بالنتيجة إىل اسـتمرار تفـوقهم،   

ن الطالب أبعد ما يكون عن الضـغوط النفسـية،   وتنمية مواهبهم، ألما يتطلبان أن يكو
لوجود عالقة عكسية بني الضغوط النفسية والتفوق، فضالً عن أن تعرف أساليب مواجهة 
الضغوط ستخدم أولياء األمور، وأفراد األسر، واملربني عموماً يف تعاملهم مـع املتفـوقني   

  .ورعايتهم
  
  أهداف البحث -4

ضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الطلبة املتفوقون، ملساعدة يهدف هذا البحث إىل تعرف ال
 -يف حال حصوهلا  -األهل على التعرف إليها، والتعامل معها، والعمل على إبعادها عنهم، 
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وأن نتعرف كيفية منع حدوث أزمات، أو مشكالت، قد تتطور إىل درجة يصعب معهـا  
ف البحث إىل معرفة ما إذا كانت هنـاك  السيطرة عليها، أو التحكم يف جمرياا، كما يهد

اجلنس، واملرحلة الدراسية، حول مدى تعرض الطلبة : فروق دالةٌ إحصائياً تعزى إىل متغريي
  .املتفوقني إىل الضغوط النفسية، وآلية تعاملهم مع هذه الضغوط

  
  أسئلة البحث -5

 : حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ة اليت يتعرض هلا الطلبة املتفوقون على مقاعـد الدراسـة يف   ما الضغوط النفسي -5-1

 .املدارس الثانوية؟
 .ما آلية التعامل مع هذه الضغوط اليت من شأا احلد من درجة حدا ؟ -5-2
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تعرض الطلبة املتفوقني للضغوط  -5-3

 .رحلة الدراسية؟اجلنس، وامل: النفسية تعزى إىل متغريي
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف آلية تعامل الطلبة املتفوقني مع الضغوط  -5-4

 . اجلنس، واملرحلة الدراسية؟: النفسية تعزى إىل متغريي
  
  فرضيات البحث -6

 :يقوم البحث على الفرضيات الرئيسة اآلتية
 تثبـت تعرضـهم للضـغوط    هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفـوقني  -6-1

 .النفسـية
هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني تثبت استخدامهم الستراتيجيات  -6-2

 .مواجهة الضغوط النفسية
 .هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني تثبت تعرضهم للضغوط النفسية -6-3
املتفوقني يف التعرض للضغوط النفسية ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة  -6-4
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 ).إناث –ذكور (تبعاً ملتغري اجلنس 

ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف التعرض للضغوط النفسية  -6-5
 ).تعليم ثانوي –تعليم أساسي (تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية 

تفوقني يف استخدام اسـتراتيجيات  ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة امل -6-6
 ). إناث –ذكور (مواجهة الضغوط النفسية تبعاً ملتغري اجلنس 

ليس هناك فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف استخدام اسـتراتيجيات   -6-7
  ).تعليم ثانوي –تعليم أساسي (مواجهة الضغوط النفسية تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية 

  
  ات اإلجرائيةالتعريف -7
لغايات هذا البحث، قام الباحثان بعد مراجعة األدب التربـوي، بتعريـف بعـض       

  :املصطلحات اليت وردت فيه إجرائياً وهي كاآليت
  الضغوط النفسية -7-1

 داخليةٌ(هي مثريات أو أحداثٌ أو وقائع أو قوى خارجيةٌ أو منبهات حـدث  ) ظروفت
معي ونفسية سلوكية نة لدى الطلبة املتفوقني، وبالتايل تشكل لديهم نوعاً من عدم استجابات

الرضا، أو عدم االرتياح من هذا املوقف وفق إجابات املبحوثني عن الفقرات اليت تقيسـها  
أداة البحث املستخدمة، إذ عرض الباحثان لثمان وثالثني فقرةً تؤلف كلٌ منها شكالً مـن  

تعرض الطلبة املتفوقني عينة البحـث للضـغوط   أشكال الضغوط، لتقيس مبجموعها درجة 
  .النفسية واستراتيجيات تعاملهم معها

  الطلبة المتفوقون -7-2
هم الطلبة امللتحقون بالدراسة مبؤسسات تعليمية، بعد أن حققوا الشروط اليت وضـعتها  

يزهم عن ،  مت)الذكاء(االستعدادات العقلية، والقدرات العقلية العامة : هذه املؤسسات، مثل
غريهم من األفراد العاديني اختريوا يف هذا البحث إلجراء الدراسة عليهم وتعرف درجـة  

  .تعرضهم للضغوط النفسية واستراتيجيات تعاملهم معها
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  حدود البحث -8
  : يتحدد البحث يف ثالثة حدود هي

  حدود مكانية -8-1
 .املتفوقني خصصة لتدريس الطلبةتتمثل باملدارس الثانوية يف اململكة األردنية اهلامشية امل

  حدود زمانية -8-2
 .2005/2006تتمثل يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  حدود بشرية -8-3
  .تتمثل يف الطلبة املتفوقني يف املدارس الثانوية األردنية

 
  اإلطار النظري ودراسات سابقة -9

جابةٌ غري حمددة حنو أي مطلـب  الضغط النفسي بأنه است) Selye: 1980(عرفت سيلي 
  .يفرض على الفرد
الضغط بأنه صراع ضمريي يقود اإلنسان إىل االنطـواء،  ) Speck:1993(عرف سبيك 

وهو مشكلةٌ معنويةٌ قابلةٌ للحل، بتقييم اإلنسان لنفسه، ليتعرف الصحيح من اخلطأ، وهـو  
  .تأثر مبنبهات داخليةإحساس الفرد بالقلق، عند تعامله مع منبهات خارجية أو ي
بدينٌ أو نفسي؛ فالضغط البـدين  : وميكن أن حتدث الضغوط النفسية يف حمورين رئيسني

يتمثل باخلوف من انتقال املرض من شخصٍ مصابٍ إىل آخر، أو من التعـرض للحـرارة   
والضغط النفسي يتمثل يف اخلالفات بني األزواج، وداخـل  . الشديدة، أو الربودة الشديدة 

  ).Weiten: 1983(سرة، وداخل العمل، أو االنتقال إىل عملٍ جديد، وهكذا األ
جمموعة التراكمات : "الضغوط النفسية بأنها) 46ص : 1996دسوقي، (كما عرفت 

النفسية، والبيئية، والوراثية، واملواقف الشخصية لألزمات، والتوترات، والظروف الصـحية  
تلف من حيث شدا، كما تتغري عرب الزمن، تبعاً لتكرار القاسية اليت يتعرض هلا الفرد، وخت

املواقف الصعبة اليت يصادفها الفرد، بل إنها قد تبقى وقتاً طويالً إذا ما استمرت الظـروف  
  ". املقيدة هلا، وتترك آثاراً نفسيةً سيئةً يف الفرد

7



  2007 -  الثانيالعدد  -  الخامسالمجلد ... …………....….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
ليت تلك القوة ا: "الضغط النفسي بأنه) 9ص: 1998السرطاوي والشخص، (وعرف 

: تؤثّر يف الفرد تأثرياً كبرياً، فتسفر عن تأثّره، وتعرضه لبعض التغريات النفسية الضارة، مثل
التوتر، والصراع، والقلق، والضيق، وحدة االنفعال، وقد يصاحب ذلك تأثريات عضـويةٌ،  

  ".وفسيولوجيةٌ، وقد يتعرض الفرد من جراء ذلك إىل االضطراب النفسي، وسوء التوافق
إحسـاس  : "الضغوط النفسية بأنها) 367-366ص ص : 1999منشار، (رفت وع

الفرد بالتوتر، والقلق، وعدم االتزان الناشئ عن عدم قدرته على املواءمة بني ما لديه مـن  
إمكانيات، وما تطلبه البيئة احمليطة به من أفعالٍ، تؤدي إىل حالة اإلشـباع لـدى الفـرد،    

إحساس الفرد، وتقديره هلذه الضغوط، بل وإدراكه هلـا،  ويتوقف ذلك أيضاً على درجة 
  ".واليت تتحدد بعدد من العوامل، من داخل الفرد ومن خارجه

ظاهرةٌ معقدةٌ تعبر عن : "فيعرف الضغط النفسي بأنه) 7ص : 1999الرشيدي، (أما  
و إما حاد أو وقائع متعددة، وذات مضامني بيولوجية، ونفسية، واقتصادية، واجتماعية، وه

مزمن، وظاهرة الضغوط هلا بعض الصفات الفيزيقية، والداخلية، اليت تعطي هلا وحـدا،  
  ".ومتاسكها، ومتيزها عن غريها من الظواهر

حالـةٌ مـن   : "الضغط النفسي بأنه) 224ص:  2006الترتوري والقضاة، (ويعرف 
  ".نفسية، امللقاة على عاتق الفردالضيق، أو االنزعاج، تتمثل يف ردود الفعل اجلسمية، وال

  أنواع الضغوط النفسية -9-1
ضغوط مؤقتـة، وضـغوط   : ميكن تقسـيم الضغوط النفسية تبعاً ملدة تأثريها إىل  

احلـواجري،  (ضغوط إجيابية، وضغوط سلبية : دائمة، كما ميكن تقسيمها تبعاً ألثرها إىل
2004:(  

بالفرد ملدة وجيزة، مث تزول، وعادةً ما تكون مرتبطةً فهي اليت حتيط : أما الضغوط املؤقتة
مبوقف مفاجئ، ال يدوم أثره طويالً، وهلذه الضغوط أثر حمدود على الفرد، إال إذا كانـت  

  .قدرة حتمله أضعف من املوقف الذي تعرض له
الفرد  تعرض: مثال ذلك: الدائمة، فهي اليت حتيط بالفرد ملدة طويلة نسبياً طبينما الضغو

ملرضٍ مزمنٍ، وآالمٍ مرافقة له يرافق ذلك ظروف، وأوضاع ماديةٌ، واقتصاديةٌ، واجتماعيـةٌ  
  .متواضعةٌ، وال تساعد على حتمل هذا املوقف أو ذاك
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فهي اليت حتدث توتراً يؤدي إىل الشعور بالرضا، والسعادة، واالتـزان  : أما الضغوط اإلجيابية
السلبية إىل الشعور باإلحباط، والتعاسة، وعدم السرور، وعدم  النفسي، يف حني تؤدي الضغوط

االتزان النفسي، ويشعر الفرد يف املوقفني بالتوتر، لكن مع فارقٍ يف تأثري كلٍ منهما فيـه، وقـد   
يرافق هذه الضغوط أمراض نفسيةٌٌ، أو فسيولوجيةٌ، تؤدي إىل االختالل الـوظيفي لألعضـاء،   

  . تؤدي به إىل االحنراف سية، وشعور الفرد باإلاك، واالنفعال، وقدواختاللٍ يف الصحة النف
  الدراسات السابقة -9-2

   مباشـرة ذات عالقـة ،سابقة رغم اجلهود اليت بذهلا الباحثان يف البحث عن دراسات
بالضغوط النفسية عند الطلبة املتفوقني، فلم جيدا أية دراسة حول موضوع البحث، ولكنهما 

دداً من الدراسات ذات عالقة بالضغوط النفسية لدى الطلبة بشكلٍ عامٍ، ومن هذه وجدا ع
  : الدراسات
استراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لدى طلبة ": بعنوان) 1993درويش، (دراسة 

دف إىل تعرف االستراتيجيات املستخدمة لدى طلبة ، "املرحلة الثانوية يف عمان العاصمة
وية يف حمافظة العاصمة للتوافق مع الضغوط النفسية، طبقت الباحثة دراسـتها  املرحلة الثان

طالباً وطالبةً، وتوصـلت إىل أنّ اسـتخدام الطلبـة ذوي    ) 1094(على عينة مكونة من 
التحصيل املنخفض الستراتيجيات التمرينات اجلسمية، والتحول عن املوقـف، وجتنبـه،   

أكثر من استخدامها لـدى الطلبـة ذوي التحصـيل     والعدوان اللفظي واجلسدي، كانت
  .املتوسط، واملرتفع

مصادر الضغط النفسي لدى املـراهقني كمـا   ": بعنوان) 1994عربيات، (دراسة 
) 400(، أُجريت الدراسة على عينة مكونة من  "يدركها املراهقون واملعلمون واملرشدون

شداً ومرشدةً مـوزعني مناصـفةً بـني    مر) 40(معلماً ومعلمةً، و) 80(طالبٍ وطالبة، و
اجلنسني، وتوصل الباحث إىل أنّ مصادر الضغط النفسي اليت احتلت أولويةً لدى املراهقني، 

وفاة أحد الوالدين، فانفصال الوالدين، فالفشل يف االمتحانات : على التوايل حسب شدا
  .ةاملدرسية، فاخلالفات بني الوالدين، وأخرياً وفاة أحد األخو

وتوصل الباحث أيضاً إىل أن الضغط النفسي لدى اإلناث كان أعلى مما لدى الـذكور،  
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  .وأن الضغط لدى الطلبة يف املرحلة الثانوية كان أعلى مما لدى الطلبة يف املرحلة األساسية

مستوى مصادر الضغط النفسي لدى طلبة السنة ": بعنوان) 1995احلسن، (دراسة 
، توصل الباحث إىل أن أكثر "ات اتمع اخلاصة يف عمان والزرقاءاألوىل والثانية يف كلي

أسلوب املـدرس، وكفاءتـه،   : مصادر الضغط النفسي اليت تؤثر يف الطلبة اجلامعيني، هي
والضغوط على التوايل اإلدارية، فاألكادميية، فاألسرية، ، وكان الـذكور أكثـر عرضـةً    

  .  للضغوط من اإلناث
العالقة بني مصادر الضغوط اليت يعاين منها : "بعنوان) 1997، داود ومحدي(دراسة 

، دف الدراسة إىل معرفة العالقة بني مفهـوم الـذات،   " الطلبة ومفهوم الذات لديهم
طالباً وطالبةً من الصـفوف  ) 320(ومصادر الضغوط النفسية، وأجريت على عينة قوامها 

زرقاء ، توصل الباحثان إىل وجود ارتباطات عمان، وال: من السادس حىت العاشر، يف مدينيت
سالبة دالة إحصائياً بني أبعاد مفهوم الذات وجماالت مصادر التوتر املتمثّلـة يف املدرسـة،   
واجلو الصفي، والعالقة باألبوين، واالخوة، والعالقة باملدرسني، والزمالء، واألمور املاليـة،  

  . ، واالنفعاالت، واملشاعرفواملخاو
مصادر الضغط النفسي لدى طلبة السـنة األوىل  ": بعنوان) 2000األطرش، (ة دراس

) 941(أجريت الدراسة على عينة مكونة من ، "وطلبة السنة الرابعة يف اجلامعة األردنية
طالباً وطالبةً من مجيع كليات اجلامعة األردنية، توصلت الباحثة إىل أنّ مصادر الضغوط اليت 

ضغوط الوقت، فاألكادمييةٌ، فاالنفعاليـةٌ، فالشخصـيةٌ،    : على التوايل يواجهها الطلبة هي
  .فاالجتماعيةٌ، وأخرياً املاليةٌ

استراتيجيات التدبر لضغوط احليـاة وعالقتـها   ": ، بعنوان)2001املومين، (دراسة 
، توصل الباحـث إىل أنّ أكثـر مصـادر    "بالقلق واالكتئاب لدى طلبة اجلامعة األردنية

الضغوط اجلامعية، فاالجتماعية، : لنفسية اليت يتعرض هلا الطلبة، هي على التوايلالضغوط ا
  .فاحلياتية العامة، فاالقتصادية، فاألسرية

مصادر الضغط لدى طلبة كلية التربية الرياضية : "، بعنوان)2002حتاملة، (دراسة 
طالبـاً  ) 87(مـن   ، أجريت الدراسة على عينة مؤلفة"دراسة حتليلية: يف جامعة الريموك

وطالبةً من طلبة كلية التربية الرياضية، ومل يتوصل الباحث إىل فروقٍ دالة إحصائياً تعزى إىل 
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متغري اجلنس، فيما يتعلق مبصادر الضغط، بل توصل إىل أن مصدر ضغط يتعلق باملسـتقبل  
  . الًالوظيفي للطلبة، بعد خترجهم، فهم غري واثقني من احلصول على وظيفة مستقب

اجلنـدر ،منـو   : االكتئاب عند الطلبة اجلامعيني": بعنوان) 2004اخلليدي، (دراسة 
طبقت الباحثة دراسـتها على عينة مؤلفـة  ، "الشخصية، والضغوط كعوامل ذات عالقة

طالب من طلبة اجلامعة األردنية، وتوصلت إىل أن الطلبة اجلامعيني يعانون من ) 703(من 
جة تفوق املتوسط، وأن اإلناث أكثر تعرضاً للضغوط النفسية يف مجيع الضغوط النفسية بدر

  . أبعادها من الذكور، وارتباط الضغوط النفسية باالكتئاب لدى الطلبة
: بعنـوان ) George & William & White, 1991(دراسة جورج وويليـام ووايـت   

ن إىل أنّ الضـغوط  ، توصل فيها البـاحثو "الصحة وتطور الضغط لدى طلبة الكليات"
التسـجيل،  : النفسية لدى طلبة اجلامعات تعود إىل مصادر الضـغوط األكادمييـة، مثـل   

واالمتحانات، والبحوث، والواجبات الدراسية، ومواعيدها، واملنافسة، واألمور املالية،  أما 
الصراعات، والبيئة احمليطة، وعدم توافر الوقـت الكـايف   : الضغوط الشخصية فتمثلت يف

  .لدراسة، واخلالفات األسريةل
  

  الطريقة واإلجراءات -10
  مجتمع البحث -10-1

تكون جمتمع البحث من الطلبة املتفوقني املقبولني يف املؤسسات التعليمية الـيت أنشـأا   
اجلهات ذات العالقة هلذه الغاية يف أقاليم اململكة الثالث، واليت تضع شروطاً خاصةً، جيب 

بل قبوله فيها، هذا وقد بلغ عدد الطلبة املتفوقني امللـتحقني يف هـذه   توافرها يف الطالب ق
) 1056(وفق سجالت وزارة التربية والتعليم  2005/2006املؤسسات للعام اجلامعي 

  .طالباً وطالبةً، موزعني على خمتلف حمافظات اململكة
  عينة البحث -10-2

سةً تعليميةً تعـىن بتـدريس الطلبـة    قام الباحثان باختيار عينة حصصية متثّل  مؤس     
اربد : املتفوقني يف حمافظة من كل إقليم، وكان االختيار عشوائياً، ووقع على حمافظات
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يف الشمال، والعاصمة يف الوسط، والكرك يف اجلنوب، إذ اختارا عينة عشوائيةً تشكّل 

لفئة من الطلبة يف من الطلبة املتفوقني امللتحقني باملؤسسات املخصصة هلذه ا) ٪30( نسبة
طالباً وطالبـةً  ) 256(احملافظات اليت وقع عليها االختيار، فكانت عينة البحث مكونة من 

  :ممثّلة باجلدول اآليت
  

  
  )1(اجلدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة البحث وفق األقاليم واحملافظات واملرحلة الدراسية واجلنس

  

 ةاملؤسسة التعليمي احملافظةاإلقليم

عدد الطلبة

 إناث ذكور اموع
 ثانويأساسيثانويأساسي

 85 22202221مدرسة امللك عبد اهللا الثاين للتميزاربدالشمال
 95 24252323مدرسة اليوبيلالعاصمة الوسط
 76 19181920مركز املزار للطلبة املتفوقنيالكركاجلنوب
 256 65636464 اموع

  
  أداتا البحث -10-3

قام الباحثان بتطوير أداة لقياس الضغوط النفسية لدى الطلبة املتفوقني، معتمدين يف ذلك 
فاعلية برنامج "، بعنوان))2002جت عبد ايد حممد أبو سليمان : على دراسيت كلٍ من

 يف التدريب على الضبط الذايت يف خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبـة املرحلـة  
الصـحة  : ضغوط احلياة وأساليب مواجهتـها : "بعنوان) 2003(وعلي عسكر ". الثانوية

، وأداة أخرى لقياس استراتيجيات التعامـل مـع   "النفسية والبدنية يف عصر التوتر والقلق
  ).1998السرطاوي والشخص،(الضغوط النفسية معتمدين بذلك على دراسة 

  : وتكونت أداة البحث من
) 38(لضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الطلبة املتفوقون مكونة مـن  استبانة لقياس ا .1

12



  عمر الخرابشة. أحمد عربيات ود. د ...........................الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة المتفوقون 
  

  

  

 

 

فقرةً، وطلب إىل املبحوثني حتديد درجة انطباق كل فقرة على وضعهم باختيار واحد مـن  
 :اخليارات الثالث املقدمة له، وكانت اخليارات املطروحة وأوزاا كما يأيت

  
 تنطبق بدرجة قليلة تنطبق بدرجة متوسطة تنطبق بدرجة كبرية درجة االنطباق

 1 2 3 الوزن

 3×38: وعليه يكون احلد األعلى إلجابات الطّلبة عـن فقـرات املقيـاس هـو       
  .درجة 38= 1×38: درجة يف حني كان احلد األدىن هو114=

استبانة لقياس استراتيجية تعامل الطالب املتفوق مع الضغوط النفسية، وتكونت من    .2
، تشكّل كلٌ منها ممارسة، أو سلوكاً يقوم به الطالب عند تعرضـه للضـغط   فقرةً) 18(

أم ال؟ بوضع كلمة ) السلوك(النفسي، وطلب إليه حتديد هل كان يقوم ذه املمارسة، أو 
 .مقابل الفقرة، وفق ما ينطبق على حالته) ال(أو ) نعم(

  صدق األداتين وثباتهما -10-4
على عشرة حمكمني خمتصني من أعضاء هيئة  عرضت فقرات أدايت البحث :الصدق .1

األردنية، والبلقاء التطبيقية، ومؤتة، وقـاموا مشـكورين بإبـداء    : التدريس يف اجلامعات
وجهات نظرهم حول فقرات املقياس من حيث مالءمتها لقياس الضغوط النفسية، وبنـاًء  

وحـذف أخـرى،   على مالحظام قام الباحثان بتعديل املقياس، بإضافة بعض الفقرات، 
  .وتعديل قسمٍ آخر

قام الباحثان بتقدير ثبات مقياس الضغوط باستخدام طريقة التطبيـق  : الثبات .2
، وذلك خالل فترة أسبوعني بني التطبيـق األول  )Test & re-test(وإعادة التطبيق 

اسـتبعدوا  (طالباً وطالبـةً،  ) 40(والتطبيق الثاين على عينة استطالعية مكونة من 
وهو مؤشر مقبـول  ) ٪91(من عينة البحث، وكان معامل االرتباط بينهما ) الحقاً

 .على ثبات األداة
أما مقياس استراتيجية التعامل مع الضغوط النفسـية، قدر الباحثـان ثبـات املقيـاس    

، وذلك خالل فترة أسـبوعني )Test & re-test(باستخدام طريقة التطبيق وإعادة التطبيق 
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طالبـاً وطالبـةً،   ) 40(ل والتطبيق الثاين على عينة استطالعية مكونة من بني التطبيق األو

، وهـو مؤشـر   )٪81(اسـتبعدوا الحقاً من عينة البحث، وكان معامل االرتباط بينهما 
  .مقبولٌ يف ثبات األداة

  المعالجة اإلحصائية -10-5
وحتليل التباين الثنائي، يف استخدم الباحثان املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، 

  .معاجلة بيانات البحث
  

  نتائج البحث ومناقشتها -11
هناك فروق دالـة  :النتائج املتعلّقة بالفرضية األوىل واليت تنص على ما يأيت -11-1

  .إحصائياً بني الطلبة املتفوقني تثبت تعرضهم للضغوط النفسية
ات املعيارية، باعتماد الدرجات الفعلية استخرج الباحثان املتوسطات احلسابية، واالحنراف

) 2(اليت حصل عليها أفراد العينة عن كل فقرة من فقرات املقياس، ويوضح اجلدول رقـم  
  :ذلك
  

  ) 2(اجلدول رقم 
  يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد العينة مبقياس الضغوط النفسية

  
قم
الر

  

الوسط   الفقرة
  احلسايب

االحنراف 
قم  املعياري

الر
  

الوسط   الفقرة
  سايباحل

االحنراف 
  املعياري

أشعر بتناقص قدريت على فهم ما20 0.553 2.70 توقعات الوالدين العالية 1
 .أقرأ كما كنت سابقاً

1.56  0.700  

أخــاف مــن الفشــل 2
  .بالدراسة

ا شعر أن أمور حيايت خارجة عن21 0.818 2.34
 .إراديت

1.55  0.710  

يضايقين حتيز املعلمني يف 3
 .تعاملهم مع الطلبة

أشعر بعدم االسترخاء التام حىت22 0.813 2.00
 .عند االسترخاء

1.53  0.675  

  0.615  1.52.أتضايق من نقد زمالئي يل23 0.747 1.82.أشعر بتعب شديد 4
أشــعر أن أعصــايب 5

مشـــدودة دون داع
أعاين من الصداع دون سـبب24 0.779 1.80

 .واضح
1.48  0.747  
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قم
الر

  

الوسط   الفقرة
  احلسايب

االحنراف 
قم  املعياري

الر
  

الوسط   الفقرة
  سايباحل

االحنراف 
  املعياري

 .حقيقي
ال أستطيع النوم بسهولة 6

وأبقى مسـتيقظا ملـدة   
 .طويلة يف فراشي

ال أستطيع التركيز يف معظم مـا25 0.823 1.76
 .أقوم به من أعمال

1.47 0.627  

أنسى وأضع األشـياء يف غـري26 0.663 1.76.أخاف من االمتحانات 7
 .مكاا

1.47 0.710  

  0.614 1.46.نفسينوبة يف التعبري عأجد صع27 0.654 1.70.أتردد يف اختاذ قرارايت 8
أنزعج من ديد بعـض 9

 املعلمني يل
أشعر باإلحباط وعدم الرغبة يف28 0.822 1.70

 .احلياة
1.46 0.735  

ال أستطيع الـتحكم يف10
أعصايب وأثـور ألتفـه   

 .األسباب

أشعر أن صحيت ليست على مـا29 0.776 1.69
 .يرام

1.42 0.649  

أشعر بالقلق معظم الوقت11
 .دون مربر

أتعرض الضطرابات يف دقـات30 0.737 1.67
 .القلب دون سبب واضح

1.38 0.718  

أنزعج من تقييد نظـام12
 .املدرسة حلرييت

أشعر بـأنين ال أسـتطيع حـل31 0.757 1.66
 .مشكاليت

1.33 0.521  

أشعر بتسارع يف نبضات13
 .قليب

دونأُُرغم على املشاركة يف أمور32 0.741 1.63
 .اقتناع مين

1.33 0.604  

أشعر بإرباك وعدم القدرة علـى33 0.743 1.63.أشعر أنين مشتت14
 .الكالم

1.28 0.547  

الراحـة يفمأشعر بعـد 15
 .أوقات الفراغ

تنتابين حالة من اخلجـل أثنـاء34 0.743 1.61
 .وجودي مع اآلخرين

1.27 0.532  

ينتابين شعور أن بعـض16
 .الناس يذكرونين بسوء

يصعب علي اختاذ قرار مهما كان35 0.743 1.61
 .بسيطا

1.27 0.546  

أشعر أنـين ال أسـتطيع17
 .القيام بواجبايت اليومية

  0.464 1.24.أتضايق من مزاح زمالئي معي36 0.691 1.60

ص اهتمـاميأشعر بتناق18
 .بالناس

  0.511 1.23.أحلم أحالما مزعجة37 0.763 1.57

أشعر بعدم القدرة علـى19
 .حتقيق األهداف املمكنة

أشعر أن زمالئي ال حيبـونين وال38 0.660 1.57
 .حيترمونين

1.14 0.393  

  

  
من فقـرات   أنّ الدرجات اليت حصل عليها أفراد العينة عن كل فقرة) 2(يتبني من اجلدول رقم 
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توقعات الوالدين العالية،   اجلدول، وكانت أكثر فقرة تأثرياً هياملقياس جاءت مرتبةً وفق ورودها يف

بينما كانت أقل فقرة تأثرياً ) 0.553(، باحنراف معياري مقداره )2.70(إذ بلغ متوسطها احلسايب 
بـاحنراف  ) 1.140(أشعر أن زمالئي ال حيبونين، وال حيترمونين، إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا : هي

 & George  (1991,، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجـة حبـث   )0.393( معياريٍ مقداره

William & White اليت اعترفت بوجود ). 2004واخلليدي  1995واحلسن  1994وعربيات
  . ضغوط نفسية يتعرض هلا الطلبة موضوع البحث ومل ختتلف مع الدراسات السابقة مجيعها

يت تقول بوجود فروق دالة إحصائياً بـني  وتؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية األوىل وال
الطلبة املتفوقني تثبت تعرضهم للضغوط النفسية، ويترتب على هذه النتيجة ضرورة البحث 

، واملـربني،  رعن  سبلٍ، وآليات تكفل مساعدة املختصني يف تعريف األهل، وأولياء األمو
  .ارها يف الطلبة املتفوقنيبكيفية التعامل مع هذه الضغوط، وسبل معاجلتها، ومعاجلة آث

هناك فروق دالـة  :النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية واليت تنص على ما يأيت -11-2
  .إحصائياً بني الطلبة املتفوقني تثبت استخدامهم الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

ية الـيت  استخرجت املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، باعتماد الدرجات الفعل
  .ذلك) 3(حصل عليها أفراد العينة، ويوضح اجلدول رقم 

  
  ) 3(اجلدول رقم 

  يبين املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
  لدرجات أفراد العينة مبقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية

  
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايبالفقرة الرقم

 0.295 1.904.هدئاتاستخدم امل 1
 0.450 1.720.أتعامل مع الضغوط مبمارسة الرياضة 2
 0.471 1.672.ال أنزعج وأترك األمور للظروف 3
 0.476 1.658.أستخدم السباب والشتائم 4
 0.496 1.574.اجلأ إىل األكل واألطعمة السريعة 5
 0.498 1.574.اجلأ إىل أحالم اليقظة 6
 0.498 1.562.لأنام ساعات أطو 7
 0.499 1.548.أبكي 8
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايبالفقرة الرقم
 1.4840.501.اجلأ إىل مشاهدة التلفزيون 9

 1.4520.499.أؤمن بقوى هلا القدرة على مساعديت 10
  1.4350.497  .أحاول أن أرى اجلانب املضحك من املوقف  11
  1.3680.484 .أشغل نفسي بنشاطات أخرى لنسيان املشكلة  12
  0.483 1.367 .التحدث مع اآلخرينأنفس عن الضغوط ب  13
  1.3120.465 .أستعد لتوقع األسوأ  14
  0.459 1.299 .أختذ موقفا حمددا يف ضوء فهمي لألمور  15
  1.2980.459 .أتبىن خططاً بديلة للتعامل مع املوقف  16
  1.2830.452 .أحاول معرفة املزيد عن املوقف  17
  1.1480.356 .أستفيد من خربايت السابقة  18

  
أنّ الدرجات اليت حصل عليها أفراد العينة، عن كل فقرة من فقرات ) 3(بني من اجلدول رقم يت

: املقياس، جاءت مرتبةً على حسب ورودها يف اجلدول، وكانت أكثر استراتيجية استخداماً هـي 
وأقـل  ) 0.295(واحنرافها املعياري   ) 1.904(استخدام املهدئات،  إذ بلغ متوسطها احلسايب 

) 1.148(إذ بلغ متوسـطها احلسـايب   ". استفيد من خربايت السابقة: "راتيجية استخداماً هياست
  ).1993درويش،(وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة حبث ) 0.356(واحنرافها املعياري 

وتؤكد هذه النتيجة صحة الفرضية الثانية إذ يظهر من اجلدول السابق أن الطلبة املتفوقني 
وهذه االستراتيجيات كانـت  ) 1.5(استراتيجيات بوسط حسايبٍ أكثر من ميارسون مثاين 
استخدام املهدئات، فممارسة الرياضة، فعدم االنزعاج وترك األمور للظروف، : على التوايل

فاستخدام السباب والشتائم، فاللجوء إىل األكل واألطعمة السريعة، فـاللجوء إىل أحـالم   
  .البكاءاليقظة، فالنوم لساعات أطول، ف

واليت تنص على وجود فروق دالة إحصائياً بني  للتحقق من الفرضية الثالثة -11-3
الطلبة املتفوقني تثبت تعرضهم للضغوط النفسية والفرضية الرابعة واليت تنص على عدم 
وجود فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف التعرض للضغوط النفسية تبعاً ملـتغري  

  ).إناث-رذكو(اجلنس 
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  :يوضح ذلك) 4(استخدم الباحثان حتليل التباين الثنائي، واجلدول رقم 

  
  )  4(اجلدول رقم 

  اجلنس، واملرحلة الدراسية: يبني حتليل التباين لدرجات أفراد العينة مبقياس الضغوط النفسية على حسب متغريي
  

 مصدر التباين
جمموع مربعات 
 االحنرافات

درجا
ت 
 احلرية

متوسط جمموع
مربعات 
 االحنرافات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
  الداللة

907.8151907.8155.3820.022 اجلنس
9.85519.8550.0580.809 املرحلة
0.1250.724 21.061121.061املرحلة×اجلنس
 --20915.852561068.676 اخلطأ 
 ----474764.00 اموع

  
) 0.01( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللة وجود فروقٍ) 4(يتبني من اجلدول رقم 

تعزى إىل متغري اجلنس، لصاحل الذكور، مما يؤكّد أنّ اإلنـات أكثـر عرضـةً للضـغوط     
، واخلليـدي،  1994عربيات، (النفسـية من الذكور، وهذا يتفق مع دراسات كل من 

ثالثــة  مما يؤكّد بطالن الفرضية ال) 1995احلسـن، (واختلفت مع دراسـة ) 2004
اليت تنص على عدم وجود فروق دالة إحصائيـاً بني الطلبـة املتفــوقني يف تعرضـهم    

  .للضغوط النفسـية
ويعزو الباحثان تفسري هذه النتيجة إىل أن اتمع العريب والعادات والتقاليد العربية رمبـا  

مش احلرية كانت تعطي الذكور هامشاً أكرب من احلرية والتصرف بينما اإلناث قد يكون ها
والتصرف لديهن حبدود أقل، فاألهل مثالً قد يسمحون البنهم بالدراسة عند زميله ولفترة 
متأخرة من الليل، وقد يسمحون له باملبيت عند صديقه، وال يسمحون للبنت بذلك فتشعر 

  . أن شقيقها يتمتع بامتيازات هي حمرومة منها
ري املرحلة الدراسية، وال وجود تفاعلٍ بني وجود فروقٍ تبعاً ملتغ) 4(مل يبني اجلدول رقم 

وتؤكد هذه النتائج صحة الفرضية الرابعة اليت تـنص  . اجلنس، واملرحلة الدراسية: متغريي
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على عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف تعرضهم للضغوط النفسية تبعاً 
وخمتلفةً مع دراسـات  ) 2002حتاملة، (وتأيت هذه النتيجة متفقةً مع دراسة . ملتغري اجلنس
  ).2004، واخلليدي، 1995، واحلسن، 1994عربيات، : (كلٍ من

اخلامسة اليت تنص على عدم وجود فروق دالـة  : وللتحقق من الفرضيات -6-9
إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف التعرض للضغوط النفسية تبعاً ملتغري املرحلة الدراسـية  

والسادسة اليت تنص على عدم وجـود فـروق دالـة    ). عليم ثانويت –تعليم أساسي (
إحصائياً بني الطلبة املتفوقني يف استخدام استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية تبعـاً  

والسابعة اليت تنص على عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني ) إناث-ذكور(ملتغري اجلنس 
اجهة الضغوط النفسية تبعاً ملتغري اجلـنس  الطلبة املتفوقني يف استخدام استراتيجيات مو

وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الطلبـة املتفـوقني يف اسـتخدام    ) إناث-ذكور(
 –تعليم أساسـي  (استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية 

  ).تعليم ثانوي
  :ذلك) 5(جلدول رقم فقد استخدم الباحثان حتليل التباين الثنائي، ويوضح ا

  
  )  5(اجلدول رقم 

: متغريي بيبني حتليل التباين لدرجات أفراد العينة مبقياس استراتيجيات التعامل مع  الضغوط النفسية على حس
  اجلنس، واملرحلة الدراسية

  

 صدر التباينم
جمموع مربعات
 االحنرافات

درجات
 احلرية

متوسط جمموع 
 مربعات االحنرافات

 )ف(قيمة 
مستوى 
  الداللة

 14.3821140.3841.9780.162 اجلنس
 0.0510.822 0.37010.370 املرحلة
 1.1190.292 8.13818.138املرحلة×اجلنس
 -- 901.7192537.272 اخلطأ 
 ----89124.00 اموع
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مواجهـة   فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام استراتيجيات) 5(مل تظهر يف اجلدول رقم 

  . اجلنس، واملرحلة الدراسية، ومل يظهر تفاعلٌ بينهما: الضغوط النفسية تعزى إىل متغريي
الفرضية اخلامسة اليت تقول ليس هناك فـروق ذات  : وتؤكد هذه النتيجة صحة كل من

ـ   اًداللة إحصائية يف استخدام الطلبة املتفوقني الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية تبع
والفرضية السادسة اليت تقول ليس هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية يف    .  اجلنسملتغري

ـ  ملـتغري املرحلـة    اًاستخدام الطلبة املتفوقني الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية تبع
والفرضية السابعة اليت تقول ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بـني الطلبـة   . الدراسية

ملتغري املرحلة الدراسـية   اًام استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية تبعاملتفوقني يف استخد
ومل جيد الباحثان دراسات سابقة تطرقت إىل دراسة مثل هذه ). تعليم ثانوي-تعليم أساسي(

  .املتغريات أو توصلت إىل نتائج حمددة خبصوصها
  

  المقترحات -12
  :يف ضوء نتائج البحث يقترح الباحثان ما يأيت

12-1-   قيام املؤسسات التعليمية املعنية بتدريس الطلبة املتفوقني ببناء برامج إرشـادية
توائم حاجات الطلبة املتفوقني، وختفف من حدة الضـغوط النفسـية الـيت    
يتعرضون إليها، وتسهم بالنتيجة يف زيادة عملية توافقهم مع املؤسسة التعليمية 

 .اليت ينتسبون إليها
وية ألسر الطلبة املتفوقني، يتعرفون من خالهلا إىل اخلصـائص  بناء برامج توع -12-2

النفسية، واالنفعالية ألبنائهم، وكيفية التعامل معها، مبا يضمن استمرار تفوق 
 .أبنائهم، وتلبية حاجام، وحتقيق درجة من التوازن النفسي، واالنفعايل لديهم

ة يف أساليب التدريس، وأساليب إحلاق معلمي الطلبة املتفوقني بدورات تدريبي -12-3
التعامل مع مشكالت الطلبة املتفوقني، مبا يضمن قيام هؤالء املعلمني مبمارسة 
 م إىل حالة ًيف التعامل مع الطلبة، وصوال وأساليب علمية ،تربوية سلوكات
من االستقرار النفسي بعيداً عن الضغوط النفسية، وحتقيق درجة عاليـة مـن   

 .كادميي هلؤالء الطلبةاألداء األ
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إجراء دراسات أخرى حول الضغوط النفسية اليت يتعرض هلا الطلبة املتفوقون،  -12-4
  .وفق متغريات أخرى غري املذكورة يف هذا البحث

 
  المراجع

  المراجع العربية
مصادر الضغط النفسي واستراتيجيات التوافـق لـدى   ، )2000(األطرش، شهال،  −

، رسـالة ماجسـتري غـري    طلبة السنة الرابعة يف اجلامعة األردنيةطلبة السنة األوىل و
 .منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، عمان

دليل املعلم : املعلم اجلديد، )2006(الترتوري، حممد عوض، وحممد فرحان القضاة،  −
 .للنشر والتوزيع، عمان، دار احلامد ومكتبته 1، طيف اإلدارة الصفية الفعالة

مصادر الضغط لدى طلبة كلية التربية الرياضـية يف  "، )2002(حتاملة، مازن رزق،  −
، 3، جامعة البحـرين، م جملة العلوم التربوية والنفسية، "دراسة حتليلية: جامعة الريموك

 .244-199، ص ص 2002) ديسمرب(، كانون أول 4ع
ضغط النفسي لدى طلبة السنة مستوى مصادر ال، )1995(احلسن، نبيل حممد رجا،  −

، رسالة ماجسـتري غـري   األوىل والثانية يف كليات اتمع اخلاصة يف عمان والزرقاء
 .منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، عمان

العالقة بني الضغوط النفسية واإلصابة بالقرحة ، )2004(احلواجري،عبد اهللا تيسري،  −
سالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية الدراسات العليـا يف اجلامعـة   ، راهلضمية
 .األردنية

اجلندر، : االكتئاب عند الطلبة اجلامعيني ، )2004(اخلليدي، رويدا عبد ايد سعيد،  −
، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمـة  منط الشخصية، والضغوط كعوامل ذات عالقة

 .امعة األردنية، عمانإىل كلية الدراسات العليا يف اجل
العالقة بني مصادر الضغوط اليت يعـاين منـها   "، )1997(داود، نسيمة ونزيه محدي،  −

العلوم التربوية، عمـادة البحـث العلمـي،    /  دراسات، "الطلبة ومفهوم الذات لديهم
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 . 268-253، ص ص 1997، أيلول 2،ع 24اجلامعة األردنية ، م

ستراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لـدى  ا، )1993(درويش، مها حممد سعيد،  −
، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كليـة  طلبة املرحلة الثانوية يف عمان العاصمة

 .الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، عمان
النمـوذج السـبيب للعالقـة املسـاندة     " ، )1996(دسوقي، راوية حممود حسن،  −

، اهليئة جملة علم النفس، "صحة النفسية لدى املطلقاتاالجتماعيـة وضغوط احلياة وال
 .39املصرية العامة للكتاب، العدد 

برنامج ) نظرياا –طبيعتها (الضغوط النفسية ، )1999(الرشيدي، هارون توفيق،  −
 .، القاهرة، مكتبة االجنلو املصريةملساعدة الذات يف عالجها

ـ  − بطاريـة قيـاس   ، )1998(خص، السرطاوي، زيدان أمحد، وعبد العزيز السيد الش
، "دليل املقاييس"الضغوط النفسية وأساليب املواجهة وحاجات أولياء أمور املعوقني 

 .، العني، دار الكتاب اجلامعي1ط 
فاعلية برنامج يف التـدريب علـى   ، )2002(أبو سليمان، جت عبد ايد حممد،  −

، رسالة املرحلة الثانوية الضبط الذايت يف خفض الضغوط النفسية لدى عينة من طلبة
 .ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية التربية والفنون يف جامعة الريموك، اربد، األردن

مصادر الضـغط النفسـي لـدى    ، )1994(عربيات، أمجد عبد احلليم عبد املهدي،  −
، رسالة ماجستري غري منشـورة  املراهقني كما يدركها املراهقون واملعلمون واملرشدون

 .إىل كلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، عمان، األردن مقدمة
الصحة النفسية والبدنية : ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها، )2003(عسكر، علي،  −

 . ، الكويت، دار الكتاب احلديث3، طيف عصر التوتر والقلق
 الضغط النفسي يف عالقته بـدافعييت اإلجنـاز  "، )1999(منشار، كرميان عويضة،  −

، كلية التربية يف جامعة عـني  جملة اإلرشاد النفسي، "والتواد لدى طالب اجلامعة
 .10، العدد7مشس، السنة 

استراتيجيات التدبر لضغوط احليـاة وعالقتـها بـالقلق    ، )2001(املومين، وليد،  −
، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كليـة  واالكتئاب لدى طلبة اجلامعة األردنية
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