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  اــــىط وعالقتهــــة الضغــــة مىاجهــــأسالي
  ة)*(ــــالب اجلامعــــمن طة ــــدٌ عينــــل جتااعــــًق االـــالقلت

 
 أتى يىسف رانيا تدوي عثدالىاحدأ/ 

 ثبحثة ثمرحلة المبجستير ثقسم الصحة النفسية

 جبمعة حلىان –كلية الترثية 

 

 :مقدمة
الضغوط هى سمة العصر فهى مظهر طبيعى من مظاهر الحيااة اننساانية ال يم ان 
تجنبه، فحياتنا العصرية تتميز بالتعقياد، والتغييار الساريل المتالحاق، مماا يجعاد الفارد يقا  

لهااذا التغياارات، وبالتااالى ياازداد لديااه الاااعور بانحباااط، والتااوتر، والقلااق عاااجزال لعاادم فهمااه 
مما تنع س آثارها بالسلب على حياته، وتقلد مان مساتوا الساعادة أو تمتعاه بالحيااة، ومان 
هنااا اهااتم علاام الاانفس بححااداث الحياااة  ماادود لدراسااة الضااغوط النفسااية لهااذا اننسااان ر بااة 

لتااااى تجعااااد حياااااة هااااذا اننسااااان  ااااد المهااااددات ا منااااه فااااى المساااااهمة فااااى القضااااا  علااااى
 (68: ;900)الطيب والبهاص،  درة.

يعتبر القلق االجتماعى من أ ثر أناواع االضاطرابات المرضاية انتااارا فاى العاالم بعاد 
دمااااان ال حوليااااات، ويقصااااد بااااالقلق االجتماااااعى حالااااة التهيااااب ماااان المواقاااا   اال تئاااااب وان

قصاورا فاى المهاارات االجتماعياة، بصاورة تجعلاه  االجتماعية التى تبادا علاى الفارد بسابب
أ ثر قلقا فاى المواقا  االجتماعياة التاى يواجاه فيهاا ااعورا باالوزا واالساتيا . )فتحياة عباد 

 (86: 9008العاد، 

                                                 
)*(

الجحث مستمد مه رسبلة مبجستير أسبليت مىاجهة الضغىط وعالقتهب ثبلقلق واالكتئبة لدي عينة مه طالة  

 .9887الجبمعة ، 

 أ.د/ سهـــام علـــً الشريـــف
 رئيـــس قســـم الصحـــة النفسيـــة

 جبمعـــة حلـــىان -كليـــة الترثيـــة 

 امللــــكم.د/ أمحــــــد عثد 
 مــدرس ثقســم الصحــة النفسيــة

 جبمعــة حلــىان -كليــة الترثيــة
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لااه  ن مااا يتعاارضمااراض ضااروريال أأن معرفااة القلااق االجتماااعا لاادا الطلبااة يعااد أذ إ
بهااا قطرنااا منهااا االقتصااادية واالجتماعيااة الطلبااة ماان مااا الت نتيجااة للظاارو  التااا يماار 

والنفساااية واالسااارية و يرهاااا. هاااذا الظااارو  جعلااات  البياااة الطلباااة يعيااااون فاااا قلاااق دائااام 
ن  ااد هاااذا أ ووااو  ماان الحاضاار والمساااتقبد والاااعور بالتااااؤم وضااع  الثقاااة بااالنفس

تماال ى، ويعتباار الطااالب الجااامعيون إحاادا ااارائ  المجالظااواهر تاادد علااى القلااق االجتماااع
الهاماااااة فهاااااام ينتمااااااون إلااااااى مرحلااااااة المراهقااااااة المتااااااحورة، وهاااااام يعااااااانون ماااااان ال ثياااااار ماااااان 
الماااا الت،واأزمات، واأحاااداث الحياتياااة الضاااا طة ساااوا  تلااا  المتعلقاااة بالضاااغوط التاااى 
يواجهونهااا فااى فهاام ذواتهاام، وقبولهااا، والتعامااد ماال ااواارين، وماال الواقاال بصااورة صااحيحة، 

و  هاؤال  الااباب وتصارفاتهم مال أسارهم ومجاتمعهم، عاالوة أو تل  التى ينطوا عليهاا سال
علااى مااا يواجهونااه ماان المااا الت، اأساارية، واالجتماعيااة، والوااو  ماان المسااتقبد و ياار 

 (7: 9069ذل  من اأحداث الضا طة. )سماح عبد الغنى، 
 مشكلة الثحج:

ب أن هاذا الضاغوط التاى يواجههاا طالا (sekar et al, 2005)وارون آويارا سا ار و 
الجامعاااة ساااوا  فاااى أسااارته، أو جامعتاااه، أو مجتمعاااه، تمثاااد ماااؤثرات ال يم ااان تجاهلهاااا أو 
إن ارها، فإن لم يستطل الفرد مواجهتها والت يا  معهاا  انات بداياة ل ثيار مان االضاطرابات 
النفسااية  ااالقلق واال تئاااب، فقااد توصااد )بيرسااون( إلااى أن هنااا  عالقااة موجبااة بااين ااادة 

سااتودام أساااليب هروبيااة  االسااتغراق فااى أحااالم اليقظااة أو التاادوين الضااغوط االنفعاليااة، وا
أو تعاااطى المواادرات، وهااى تبعااد الماار  عاان التصاادا المباااار للمااا لة، و البااا مااا يترتااب 
علااى هااذا اأساااليب سااو  التوافااق واالضااطرابات االنفعاليااة واال تئاااب،  مااا أاااارت العديااد 

يين فااى الواليااات المتحاادة أن هنااا  عالقااة ماان الدراسااات التااى أجرياات علااى الطلبااة الجااامع
موجباة بااين ااادة التعارض للضااغوط النفسااية واال تئاااب والقلاق وااادة الغضااب، وأن مسااتوا 
اأعااراض  ااان لاادا انناااث أعلااى منااه لاادا الااذ ور فااى حااين أن ااادة الضااغوط وت رارهااا 

تاااه ياااؤدا إلاااى ولاااد فاااى مفهاااوم الفااارد عااان ذاتاااه، وتحااادث تااااويها معرفياااا عااان تقويماااه لذا
 (76 - 75: 9069واأورين. )سماح عبد الغنى السنطى،

أن القلااق يناااح نتيجااة انعاادام اأماان النفسااى،الذا يحاادث نتيجااة  Adler مااا ياارا أدلاار 
لاااعور الفاارد بااالنقص أيااال  ااان نوعااه جسااميا أم معنويااا، ويؤ ااد أدلاار علااى أهميااة العوامااد 

ويعتمااااد علااااى فهاااام تلاااا   لااااق،انجتماعيااااة ونمااااوا النفسااااى، وياااارا البحااااث عاااان أسااااباب الق
 (  ::6: 9:;6)مصطفى فهمى العوامد.
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ثيراتااااه الموتلفااااة علااااى الجوانااااب النفسااااية حوتعتباااار الدراسااااة العلميااااة لطبيعااااة القلااااق وت
ليه المؤسساات التربوياة إهمية تنسجم مل ماتهد  أوالتحصيلية والعالقات االجتماعية ذات 

ويتااوازن ماال  بااة بااا د يتناسااقحااداث نمااو مر ااوب فااا الجانااب االجتماااعا لاادا الطلأفااا 
نساااان يساااهم مسااااهمة فعالاااة فاااا ودماااة إالجواناااب العقلياااة والجسااامية والنفساااية وذلااا  لبناااا  

 .  المجتمل
 تى:فى اآل بحثوتتمخص مشكمة ال

  ساليب مواجهتها ؟أماهى مدا الضغوط النفسية لدا طالب الجامعة وماهى 
 االجتمااعىباين الضاغوط النفساية وأسااليب مواجهتهاا والقلاق ارتباطياة  هد توجد عالقاة 

 لدا طالب الجامعة ؟
 ساااليب مواجهااة الضااغوط النفسااية أفااى لاادا طااالب الجامعااة  هااد توجااد فااروق جوهريااة

 ؟التوصص(  –الجنس ا )تعزا لمتغير 
   ا تعاازا لمتفياار  القلااق االجتماااعىفااى لاادا طااالب الجامعااة هااد توجااد فااروق جوهريااة

 صص( ؟التو -)الجنس 
  معلوميااة الدرجاااة لاادا طااالب الجامعااة ب االجتمااااعىالقلااق  درجاتهااد يم اان التنبااؤ باا

 لديهم ؟النفسية ساليب مواجهة الضغوط أ على متغير
 أهداف الثحج:

 ىدفت الدراسة الحالية إلى: 
سااااليب مواجهتهاااا والقلاااق أالعالقاااة باااين الضاااغوط النفساااية و  ال اااا  عااان طبيعاااة -6

 .  لجامعةحا بلدا عينة من طال جتماعىواال
لااادا طاااالب الجامعاااة بدراساااة أسااااليب االجتمااااعى التنباااؤ بمساااتوا القلاااق إم انياااة  -9

 مواجهة الضغوط لديهم. 
 أهاية الدراسة:

 أوال: األىميــــة النظريــــة:
تستمد أهميتها من الفئاة التاى تساتهدفها وهام طاالب الجامعاة، وهام الطاالب الاذين  -6

 إلى النضج، واالستعداد لتحمد مسئوليات ال بار، والتحرر من  يعياون مرحلة السعى
 السلطة، والتف ير فى المستقبد المهنى.
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 ثانيا: األىمية التطبيقية:
االسااااتفادة ماااان نتااااائج هااااذا البحااااث التااااى تااااتموض عنهااااا الدراسااااة فااااى إعااااداد باااارامج  -6

الااباب  إراادية، أو ندوات ثقافية لتنمية أساليب مواجهة الضغوط وتغير وجهاة نظار
 نحو المستقبد.

االستفادة من النتائج التى تتموض عنها الدراسة فى إعداد برامج إرااادية، أو نادوات  -9
 ثقافية، لتوفي  حدة القلق االجتماعى عند الطالب.

 حتديد املصطلحات:
 أساليب المواجية 

فعااد وعملياات التف ياار التاى تساتودم للتعامااد مال موقا  ضااا ط سلسالة ماان ردود اال هاى
لمواجهااة  ، ويتضاامن اأساالوب المباااار الاااعورا، أو تعااديد اسااتجابات الفاارد إزا  هااذا الموقاا

 (  :;: 9008حسن مصطفى، الما الت فى مقابد استودام الحيد الدفاعية. )
 Anxiety social Theالقمق االجتماعي 

هاااااو وصااااا  لحالاااااة مرضاااااية تت اااااون مااااان ااااااعور باااااالقلق والتاااااوتر فاااااى المناسااااابات 
عنااد التعاارض للتر ياااز ماان قبااد مجموعااة مااان الناااس  االضااطرار نلقاااا   انجتماعيااة، أو

 لمة أمام جمل أو القياام بالواجباات االجتماعياة أو مقابلاة الضايو ، وقاد تمتاد هاذا الحالاة 
 (.66: 6;;6لتجنب المجتمعات عموما أو الهروب واية انحراج. )سلوا جماد، 

 اإلطار النظرٌ:
 النفسية:أواًل: أساليب مواجية الضغوط 

وعااار  وياااتن وللوياااد أسااااليب المواجهاااة بحنهاااا الجهاااود المبذولاااة للاااتم ن أو لوفاااض أو 
  Weiten & Lloyed , 2004: 92تحمد المطالب التى تفرضها الضغوط على الفرد. 

وعرفت أسلوب المواجهة بحنه استعداد عام أو ميد عام للتعامد أو لمعالجة اأحداث 
 (98: 9009 للفرد عن  يرا من اأفراد. )هنا  اويخ، المثيرة للماقة بطريقة مميزة

هاى رد فعاد أسااليب مواجهاة الضاغوط النفساية  (Mary et al. , 2010: 45)راتاو 
للمواق  والصعوبات التى تحدث بسبب التوتر ويم ان للااوص تحماد الضاغوط إذا  انات 

علاااى ن الضاااغوط الحاااادة تتااار  أثااار ان عنااادهم مهاااارات م تسااابة لتحماااد الحااادث الضاااا ط و 
المااادا البعياااد مثاااد الحااادث المفااااج   حاااادث السااايارة أو ماااوت ااااوص  يااار متوقااال وهاااذا 

   .أقرب إلى الصدمة النفسية من إلى الضغوط
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  Coping resourcesمصادر مواجية الضغوط 
 وىى نوعان:

النااوع اأود : هااى المصااادر الاوصااية وتاااير إلااى وصااائص الفاارد الثابتااة نساابيا  -6
اوتياار طاارق محاددة لمواجهاة المواقاا ، وتتضامن ساامات والتاى تاؤثر علااى عملياة 

الاوصااية والمعتقااادات المعممااة عااان الاااذات والعااالم، مثاااد: تقاادير الاااذات، ومر اااز 
التح م والتفاؤد، والذ ا  وأنماط العزو، و ذل  المهاارات )مهاارات حاد الماا الت 

 البيناوصية، ومهارات مواجهة الضغوط(

ماعيااااة  المساااااندة االجتماعيااااة، والمسااااتوا النااااوع الثااااانى  : هااااى المصااااادر االجت -9
االجتماااعى االقتصااادا، والتماسااا  اأساارا، تعماااد هااذا المصاااادر بنوعيهااا علاااى 

 تسهيد عملية المواجهة وترتبط بالمواجهة الفعالة للضغوط. 
وتبين الدراساات أهمياة تاوفر الماوارد الاوصاية واالجتماعياة، و اذل  أسااليب مواجهاة 

بر المواق  واستراتيجيات المواجهة المستودمة فاى مواقا  نوعياة، الضغوط الثابتة نسبيا ع
 ( (compass, 1987, 400وذل  من أجد التح م فى الضغوط النفس اجتماعية. 

 مواجية الضغوط:  تياجيواسترات مراحل
      ومــــن أســــاليب مواجيــــة الضــــغوط النفســــية التــــى تناوليــــا البــــاحثين مــــا يمــــى:

 ( فيصان  أسااليب المواجهاة إلاى أسااليب مواجهاةMoos & Rodoulfرودولا  و ماوس )
 إقدامية، وأساليب مواجهة إحجامية، وها  التالا:

 أساليب المواجية اإلقدامية: -1
 وتتضمن األساليب التالية:

 .التحليد المنطقا -
   .يجاباإعادة التيقن ان-
 .البحث عن المساعدة والمعلومات-
 .استودام أسلوب حد الما لة-
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 أساليب المواجية اإلحجامية: -2 
 وتتضمن األساليب التالية: 
 انحجام المعرفا.   
 التقبد أو االستسالم. 
 البحث عن انثابة البديلة. 
 ( 5: 9000)رجب اعبان، .التنفيس االنفعالا 

 ثانيا: القمـق االجتماعى:
وأن اضاااطرابات القلاااق مااان باااين ماااا الت الصاااحة النفساااية اأ ثااار انتااااارال، وتسااابب 
أعبااا  اوصااية وأساارية واقتصااادية ملحوظااة، ور اام حقيقااة أن الثبااات الزمنااى الضااطرابات 
معينة من القلق فى الطفولة  ير واض ، فإن العديد من ما الت القلق لها أصاود نمائياة 

ااديدة االنوفااض للتحسان التلقااائى، الراااد بمعادالت مب ارة، وتتمياز هاذا االضاطرابات فاى 
وتستمر عادة لعدة سنوات وبار م أن العالجاات القائماة للقلاق فعالاة  الباا، فإنهاا تفااد فاى 

نوا رااااادين أو أطفااااالل. )ديفياااد مواجهاااة احتياجاااات نسااابة جوهرياااة مااان المرضاااى ساااوا   اااا
 ( :9: 9065 يث، و 

ماان المجهااود وتجنااب المواقاا  التااى يفتاارض بانااه الوااو     القلااق االجتماااعىوعاار 
فيها الفرد أن يتعامد أو يتفاعد مل ااورين، وي ون معرضا نتيجاة الاى ذلا  إلاى ناوع مان 
أنااواع التقياايم والساامة اأساسااية الممياازة للقلااق االجتماااعى تتمثااد فااى الوااو   ياار الااواقعى 

 (76 :9000، رضوانمن التقييم السلبى للسلو  من قبد ااورين. )سامر 
فى حين عرفه ع ااة، بحنه الوو  من الوقوع محد مالحظة ااورين، مما يؤدا 

 ( 686: 9005إلى تجنب المواق  االجتماعية. )أحمد ع ااة، 
 :يـلقمق االجتماعار ــمظاى

للقلق االجتماعا مظاهر متعددة تتضمن استجابات سلو ية تمثد وصائص القلق 
 عال لطبيعة استعداداته الفطرية وم وناتهاالجتماعا وتوتل  من اوص إلى آور تب

 ويم ن تحديدها فيما يلى: البيولوجية وأساليب تنائته االجتماعية ووزين وبراته
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 المظير السموكى: 
سااالو  الهاااروب مااان المواقااا  االجتماعبااااة، قلاااة التحااادث وال اااالم بحضاااور الغربااااا ، 

عناااد االضاااطرار فاااى  والتاااردد فاااى التطاااوع ندا  مهاااام فردياااة أو جماعياااة ،ماااااعر الضااايق
الحديث أوال أو فى المناسبات االجتماعبة ،والوو  مان أن ي اون مالجاظ لالوارين التلعاثم 

   فى ال الم.
 المظير الفسيولوجى:

ويتجلااى فااى أعااراض جساادية تااامد: زيااادة الناابض، زيااادة دقااات القلااب، ماااا د فااى 
فااين، جفااا  فااى الفاام المعاادة ) سااو  الهضاام واالنتفاااخ( رطوبااة وعاارق زائااد فااى الياادين وال 

والحلاااق، انرتعااااش الاااالإرادا، اضاااطرابات التااانفس ) سااارعة التااانفس، النهجاااان (، ونقاااص 
   الحيوية والنااط والمثابرة، وتوتر العضالت، والالزمات العصبية، ورمش العينين.

 المظير المعرفى:
، ويتمثااااد فااااى أف ااااار تقييميااااة لتقاااادير الااااذات، والقلااااق الاااادائم ماااان االرت اااااب االوطااااا 

والتف يااار المساااتمر والمت ررللمواقااا  االجتماعياااة المثيااارة للقلاااق وماااا يعتقااادا ااوااارين عناااه، 
   (:: ;900امتال  وياد سلبى، االنتباا الزائد من قبد الفرد بنفسه. )وفاجى والاناوا، 

 :مكونات القمق االجتماعي
 مكون فسيولوجى:

على اأفراد ذوا القلق وياير هذا الم ون إلى ظهور بعض اأعراض الفسيولوجية 
االجتماعى، وذل  عندما يواجهون أحد المواق  االجتماعية، أو حتى مجرد التف ير فى 

 هذا الموق .
 مكون معرفى:

وياير هذا الم ون إلى االعتقاد واالف ار السلبية واالفتراضات والتوقعات  ير 
مرار وبقا  القلق التوافقية لدا الفرد، فالم ون المعرفى يلعب دورا حاسمال فى است

 االجتماعى.
 مكون سموكى: 

ويتضمن السلو يات التى يستودمها اأاواص ذوا القلق االجتماعى بهد  محاولة 
 ( ;6: 9006التح م فى الموق  ووفض مستوا القلق لديهم. )سامر رضوان ،

 ويوجد أربعة أبعاد من القمق االجتماعى:
 اعور بالغبا .  االرتبا : وي ون مصحوبا بقهقه أوبعصبية أو  -6
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ذاللها والاعور بال حبة.   -9  الاعور بالوزا: وهو ازدرا  الذات ،وان

قلااااق الجمهااااور: وهااااو الاااااعور بااااالوو  واالنزعاااااج وعاااادم االنتظااااام عنااااد وجااااود   -5
 االورين 

الوجد: ويستدد عليه من  ب  سلو  االجتمااعى متوقال مال ماااعر تاوتر واحارج  -6
 (  56: 9;;6وارتبا . )سلوا جماد، 

 :القمق االجتماعيأسباب 
بااحن اأااا اد اأربعااة للقلااق االجتماااعا تاااتر  باابعض أسااباب  0:;6أاااار باااس، 

 :رئيسيين ت فا أن تسمى أسبابال اائعةل للقلق االجتماعا والتا ت ون مقسمة إلى نوعين
 :ويتضمن المجموعة حجم  -8
 عدد الناس يتراوح بين اوصين أو مجموعة  بيرة. 
  يستلزم ووفال معتدالل يقابله ال الم مل مجموعاة مان النااسبد  ال الم مل اوصين 

 .يتضمن ادرا ال أ ثر

  المجموعااات ال بياارة ماان الناااس يجعلااون بعااض اأفااراد أ ثاار نرفاازة ماان المجموعااات
 .الصغيرة

إن التحاادث مال اااوص واحااد فقاط يحوااذ ااا د أواذ وعطااا  فااا : حجام انصااغا   -9
رة مااان النااااس أو عنااادما يحاااين دورا جاااو ماااري  أماااا أن ي اااون الااااوص أماااام مجموعاااة  بيااا

أو لمجرد أن ير ز ااورون عليه أنه مر ز لهذا االنتباا ال بير قد يثيار لدياه درجاة  ليت لم
 ( 5:: ص 7:;6)الريحانى   مناسبة من القلق االجتماعا

 :وجيات نظر العمماء والمفكرين في تفسير القمق والقمق االجتماعي 
بعض علما  النفس ممن تناولوا موضاوع القلاق والقلاق سيتم تناود آرا  ووجهات نظر 

االجتماعا وقد توتل  بين عاالم وآوار وفاق منطلاق علماا وموضاوعا بحات وتساتند إلاى 
القلاااق وفاااق وجهتاااا  (Freud)فقاااد فسااار فروياااد  رأرضاااية مااان العلااام والواقعياااة وبعاااد النظااا

والحرماااان الجنساااا. اأولاااى )القديماااة(: والتاااا يااارا فيهاااا الصااالة الوثيقاااة باااين القلاااق :نظااار
القلااق و الااواقعا ، والثانيااة: فقااد توصااد إلااى وجااود عالقااة بااين القلااق الموضااوعا (الحقيقااا

وفيماااا .وأن اأود هاااو رد فعاااد لوطااار واااارجا والثاااانا رد فعاااد لوطااار داولااااا، العصااااب
ولقاد دحضات مان ،يوص النظرية القديمة فحنها القات صاعوبة فاا تقباد واستحساان اف ارها
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الاذي صاح  هاذا النظرياة وساار بهاا نحاو ، س وبالتالا من قبد فرويد نفساهقبد علما  النف
أما مصدر القلق عند فروياد فهاو صادمة المايالد وذلا  بسابب انتقااد  .نهج النظرية الحديثة

منة تاابل  رائازا إلاى بيئاة علياه أن ي يا  نفساه لهاا. وقاد رباط فروياد باين أالطفد من بيئة 
دة الر باة عناد الفارد واساتثارتها وعادم القادرة علاى اااباعها القلق والر باة الجنساية إذ أن زياا
 );;6: ص  ;9;6، فهمامصطفى فعند  بتها يحد محلها القلق. )

وهنا  اوتال  بين نظريتا فرويد وران  فيما يتعلق بصادمة المايالد. فقاد اهاتم فروياد 
د وعااادها بالصاااعوبات الفسااايولوجية واالحساساااات البدنياااة المؤلماااة المصاااابة لعملياااة المااايال

بينمااا اهااتم راناا  بانفصاااد الطفااد عاان اأم وعاان الحالااة ق، العامااد اأصاالا المساابب للقلاا
فحياااة الاارحم هااا بمثابااة الجنااة التااا ياانعم فيهااا الطفااد باللااذة ، اأوليااة المريحااة فااا الاارحم

لاذل  ، فضاالل عان أناه يتضامن وطارال فسايولوجيال ، والميالد هو طرد من هذا الجنة والسعادة
 )669 – 667ص : 5;;6، الامولود. )أحمد ميالد صدمة اديدة لليسبب ال

ويتواااذ إريااا  فاااروم نفاااس اتجااااا هاااورنى فاااى االهتماااام بالعالقاااات االجتماعياااة، إال اناااه 
 ير ااز علاااى عمليااة التحااارر ماان االعتمااااد علاااى والديااه واتجاهاااه نحااو االساااتقاللية، وعنااادما

ذ ذا  يااااعر بصاااب  الفااارد مساااتقال يقااا  بمفاااردا فاااى مواجهاااة العاااالم الم لااا  بالموااااطر، وان
 (  698 -697: 96;6بالعجز والقلق. )محمد  الى ورجا  أبو عالم، 

إلااى أن وظيفاااة القلااق  مااا أوضااحها فرويااد هااى أناااه  ::;6 مااا أاااار  ااالفن هااود، 
يعمد بمثابة إاارة وطر لألنا العلياا، حتاى إذا ظهارت هاذا انااارة فاى الااعور اتواذ اأناا 

وطاار، وعلااى الاار م ماان أن القلااق ااا  مااؤلم نتمنااى زوالااه، إال أنااه االحتياطااات لمواجهااة ال
يؤدا وظيفة ضرورية، وهى تنبيه ليدفل الوطر أو يتجنبه، ومان ناحياة أوارا، إذا لام ي ان 
مااان المم ااان رد الوطااار، فاااإن القلاااق يتااارا م حتاااى يااادهم الااااوص. ) اااالفن هاااود، متااارجم، 

6;:: :96) 
نظاارا التاااا قاماات علاااى  اارار نظريتاااا بوجااة  (Alexander 1985)وياارا ال سااندر 

بعملياة  بات  إذ يقود هذا العالم النفساا فيهاا نأن القلاق متعلاق باا د دقياق، فرويد ومانجر
دافل التعدي فاا الانفسن. وهاو يجاد فاا الادافل للتعادي اأسااس الاذي ينااح مناه  اد مارض 

فاا  هااذا القيااد ولمااا  اناات هااذا الاادوافل للتعاادي يجااب أن تقيااد بال باات فااإن التهديااد ب ،نفسااا
 (6:7: 0;;6)باترسون، مترجم،  يؤدي حتمال إلى القلقو 
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أنه حالاة ترقاب أو توقال الاار أو عادم الراحاة أو االساتقرار  Hilgardويعرفه هليجارد 
التااى تاارتبط بالاااعور بااالوو ، ويؤ ااد أن موضااوع القلااق ي ااون أقااد تحدياادا ماان موضااوع 

 (Hilgard,1971, P. 346الوو ، ومن ذل  فهو حالة توقل وطر  امض بهم. )

يار  (أن القلاق هاو رد فعاد لوطار  اامض  (Karen Horney 1952)وتارا هاورنا 
وها ترا أن العامد الذاتا يت ون من ااعور المار  بوطار عظايم محادق باه مال ( معرو 

الداوليااة تقااوم  وتاارا أيضااال أن بعااض العوامااد النفسااية ،اااعورا بااالعجز أمااام هااذا الوطاار
علااى اتجاااا الماار   بولااق الوطاار أو تقااوم بتعظيمااه وأن اااعور الماار  بااالعجز ي ااون متوقفااال 

 دة القلاااق ت اااون مناسااابة لمعناااى الموقااا  عناااد الااااوصنفساااه ولاااذل  تااارا هاااورنا أن اااا

فالصااراع النمااوذجا الااذي يااؤدي إلااى القلااق هااو الصااراع بااين االعتماااد علااى الوالاادين وبااين 
 ( 505: ;9;6)صالح مويمر،   دوافل العدوان الموجهة نحوهما

ويتواااذ إريااا  فاااروم نفاااس اتجااااا هاااورنى فاااى االهتماااام بالعالقاااات االجتماعياااة، إال اناااه 
علاااى عمليااة التحااارر ماان االعتمااااد علاااى والديااه واتجاهاااه نحااو االساااتقاللية، وعنااادما ير ااز 

ذ ذا  يااااعر  بصاااب  الفااارد مساااتقال يقااا  بمفاااردا فاااى مواجهاااة العاااالم الملااا  بالموااااطر، وان
 ( 698 -697: 96;6بالعجز والقلق. )محمد  الى ورجا  أبو عالم، 

 دراسات ساتقة:

 ضغوط وعالقتها بالقلق االجتماعى: الدراسات السابقة عن اساليب مواجهة ال
عاان القلااق االجتماااعا لاادا طااالب الجامعااة فااا  Chen, et al., (2007)دراسااة  -8

عالقته بالضغوط والصحة النفسية هدفت إلى است ااا  التاحثير الوسايط للقلاق االجتمااعا 
على الضغوط النفسية الحياتية والصحة النفسية لدا طاالب الجامعاة. وااار  فاا الدراساة 

ث الحياتياااة وفقاااا مااان طاااالب الجامعاااة قااااموا باسااات ماد قائماااة اأحااادا 6650عيناااة قوامهاااا 
للتقااارير الذاتيااة واسااتبيان الصااحة العامااة ومقيااااس القلااق االجتماااعا الماااتق ماان مقيااااس 
الااوعا الااذاتا. و ااافت نتااائج الدراسااة أن القلااق االجتماااعا وساايط بااين الضااغوط النفسااية 

ن انناااااث أسااااهد فااااا المعاناااااة ماااان الضااااغوط نتيجااااة فقاااادان أالحياتيااااة والصااااحة النفسااااية و 
نساااانية مقارناااة بالاااذ ور ولااام يحقاااق أي مااااار  درجاااة مرتفعاااة فاااا الضاااغوط العالقاااات ان

نااه مان المفياد تحسااين إدارة أالنفساية ودرجاة منوفضااة فاا الصاحة العامااة وتساتنتج الدراساة 
الضاااااغوط والصاااااحة النفساااااية لااااادا طاااااالب الجامعاااااة مااااان واااااالد تحساااااين إدرا هااااام للقلاااااق 

 االجتماعا.



 

78 

 

 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

قاة المواجهاة والتف يار السالبا والرضاا عان عال Mahmoud, et al., (2015)دراساة  -9
عاان الحياااة والمساااندة االجتماعيااة ومجموعااة موتااارة ماان العوامااد الديمو رافيااة والقلااق لاادا 
طالب الجامعاة هادفت إلاى افتاراض نماوذج لدراساة العالقاة باين المواجهاة والتف يار السالبا 

مد الديمو رافية والقلاق والرضا عن الحياة والمساندة االجتماعية ومجموعة موتارة من العوا
لدا طالب الجامعة من اجد تقيايم الجواناب النفساية االجتماعياة والسالو ية والمعرفياة لادا 

عاام  96-:6من طالب الجامعة عمار  979ذوا القلق. واار  فا الدراسة عينة قوامها 
قااااموا باسااات ماد مقيااااس عبااار االنترنااات واساااتودمت الدراساااة  اااذل  مقيااااس متعااادد اأبعااااد 

مسااااندة االجتماعياااة المدر اااة ومقيااااس موتصااار متعااادد اأبعااااد للرضاااا عااان الحيااااة لااادا لل
الطالب وقائمة  وبى لقياس استراتيجيات المواجهة واستبيان اأف ار االيجابية االياة وقاائم 

عباااارة ومقيااااس الضاااغوط النفساااية. و اااافت  96القلاااق المعرفاااا ومقيااااس اال تئااااب ذو الاااا 
ير السالبا والمواجهاة الالت يفياة تارتبط فاا عالقاة مبااارة باالقلق وان نتائج الدراسة أن التف 

التف ير السلبا مؤار قوا ل د من اساتراتيجيات المواجهاة الالت يفياة والقلاق. وتقتارح نتاائج 
الدراسة ان مساعدة طالب الجامعة على إدارة القلق من والد وفض أف ارهم السلبية أمار 

يم واوتباااار تااادوالت لوفاااض التف يااار السااالبا لااادا هاااام وجااااد و اااافت الدراساااة أن تصااام
 طالب الجامعة أمر الزم لألبحاث المستقبلية.

عان القلاق االجتمااعا وناوع الضاغوط والتو يدياة  Zhang, et al., (2016)دراساة  -:
هاادفت إلااى التعاار  علااى مااا إذا  ااان القلااق االجتماااعا والضااغوط النفسااية  بااين المااراهقين

الساتقاللية باين الماراهقين والعالقاة بيانهم. وااار  فاا الدراساة من المم ن تؤثر بقوة علاى ا
مااان الماااراهقين المااادرجين فاااا اثناااين مااان المواقااا  احااادهما موقااا  تفااااعلا واأوااار  679

موقاا  نصاادار احااد اأح ااام. وفااى موقاا  التفاعااد وجااد أن المااراهقين اأعلااى فااا القلااق 
المعقااادة.  ماااا تقتااارح نتاااائج  Aschاالجتمااااعا اقاااد فاااا االساااتقاللية عناااد اسااات ماد مهماااة 

الدراسة أن الماراهقين مرتفعاا القلاق االجتمااعا اساتودموا أسااليب موتلفاة مان االساتقاللية 
القوية مل تغيير فا نوع الضغوط وتساتنتج الدراساة أن مرتفعاا القلاق االجتمااعا يتجنباون 

الساالبا ماان  المواقاا  االجتماعيااة التااا ت ااون اسااتقالليتهم فيهااا اقااد حيااث يتجنبااون التقياايم
ااواارين. وتساااهم نتااائج الدراسااة فااا زيااادة فهاام الولااد الااوظيفا االجتماااعا بااين المااراهقين 

 مرتفعا القلق االجتماعا وتقدم توجه جديد للتدوالت ان ليني ية.
عان فهام العالقاة باين الاوصاية التفاؤلياة والقلاق باين  Zhen, et al., (2016)دراسة  -;

سالوب المواجهاة هادفت الدراساة إلاى التعار  علاى ماا إذا طالب الجامعة: الدور الوسيط أ
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 اناااات الاوصااااية التفاؤليااااة ماااان المم اااان أن تعااااالج القلااااق ماااان وااااالد أساااالوب المواجهااااة 
( ماااان طااااالب الجامعااااة تاااام 965االيجابيااااة  وساااايط. واااااار  فااااا الدراسااااة عينااااة قوامهااااا )

امااااات .( وق6.08( عاااااام بااااانحرا  معيااااااري )98-99اوتيااااارهم بصاااااورة عاااااوائية عمااااار) 
الدراساااة بتطبياااق اساااتبيان التوجاااه نحاااو الحيااااة واساااتبيان أسااالوب المواجهاااة ومقيااااس القلاااق. 
ووجاااادت الدراساااااة أن الاوصاااااية التفاؤليااااة تااااارتبط بانوفااااااض القلااااق مااااان واااااالد اساااااتودام 
المواجهااة االيجابيااة ممااا يعنااى تحقااق مااا افترضااته الدراسااة أن أساالوب المواجهااة االيجابيااة 

 صية التفاؤلية والقلق لدا طالب الجامعة.يتوسط العالقة بين الاو
عان دور االساتجابة للضاغوط مال االساتمرار  Nelemans, et al., (2017)دراساة  ->

بعياااد المااادا أعاااراض القلاااق االجتمااااعا لااادا الماااراهقين هااادفت إلاااى دراساااة العالقاااة باااين 
جابة أعااراض القلااق االجتماااعا والمثااابرة لاادا المااراهقين والتعاار  علااى ارتباااط دور االساات

للضااغوط باالسااتمرار بعيااد الماادا أعااراض القلااق االجتماااعا لاادا المااراهقين. واااار  فااا 
عااام  65% إناااث بمتوسااط عماار 78ماان بياانهم  599الدراسااة عينااة ماان المااراهقين قوامهااا 

قااااموا بتقاااديم تقاااارير عااان اأعاااراض فاااا السااات سااانوات الساااابقة مااال المااااار ة فاااا مهماااة 
ثنائهااااا تقياااايم العوامااااد العصاااابية ومعاااادد ضااااربات القلااااق التحاااادث أمااااام العامااااة والتااااا تاااام أ

واأعااراض الفساايولوجية مثااد مسااتوا ال ااورتيزود للتعاار  علااى مسااتوا الضااغوط النفسااية. 
و اااافت نتاااائج الدراساااة أن أعاااراض القلاااق االجتمااااعا تزياااد مااان إدرا  الضاااغوط النفساااية 

عاان ارتفاااع أعااراض واالسااتجابة لهااا واسااتجابة ضااربات القلااب اأماار الااذي يم اان أن ينباا  
 القلق االجتماعا فا مرحلة المراهقة المتحورة.

بعناوان: الاذ ا  الوجادانا فاا عالقتاه بمساتويات  Cejudo, et al., (2018)دراساة  -=
القلق االجتماعا والضغوط لدا المراهقين هدفت إلى دراساة العالقاة باين الاذ ا  الوجادانا 

ة لاادا المااراهقين مثااد الضااغوط النفسااية والعديااد ماان مؤااارات الصااحة النفسااية وجااودة الحيااا
والقلق االجتماعا بافتراض أن الضغوط والقلق االجتماعا ت ون وظيفاة للاذ ا  الوجادانا. 

عااام واسااتودمت الدراسااة  :6-69ماان المااراهقين اأساابان عماار  707واااار  فااا الدراسااة 
ئج عاان وجااود ساافرت النتاااأمقياااس الااذ ا  الوجاادانا ومقياااس جااودة الحياااة متعاادد اأبعاااد. و 

عالقااة بااين الااذ ا  الوجاادانا الساامة وجااودة الحياااة. وان هنااا  عالقااة ارتباطيااه سااالبة بااين 
 الذ ا  الوجدانا والضغوط النفسية وبين الذ ا  الوجدانا والقلق االجتماعا.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة بتبين اآلتى:

  وبعض الدراسات ر زت على أسااليب موجهاة الضاغوط النفساية والقلاق االجتمااعى
عان عالقااة  Mahmoud, et al., (2015)دراسااة وعالقتهاا بمتغيارات أوارا مثاد 

المواجهاااة والتف يااار السااالبا والرضاااا عااان الحيااااة والمسااااندة االجتماعياااة ومجموعاااة 
 Zhang, etدراساة و معاة موتارة مان العواماد الديمو رافياة والقلاق لادا طاالب الجا

al., (2016) عااان القلاااق االجتمااااعا وناااوع الضاااغوط والتو يدياااة باااين الماااراهقين ،
عان فهام العالقاة باين الاوصاية التفاؤلياة والقلاق  Zhen, et al., (2016)دراساة و 

 ,.Cejudo, et alدراساة و باين طاالب الجامعاة: الادور الوسايط أسالوب المواجهاة 

وجااااادانا فاااااا عالقتاااااه بمساااااتويات القلاااااق االجتمااااااعا بعناااااوان: الاااااذ ا  ال (2018)
 .والضغوط لدا المراهقين

  أتفقااات نتاااائج الدراساااات علاااى وجاااود عالقاااة ارتباطياااة دالاااة احصاااائيا باااين أسااااليب
راساة ود Chen, et al., (2007)دراساة  مواجهاة الضاغوط والقلاق انجتمااعى مثاد

Mahmoud, et al., (2015)  دراسااة وNelemans, et al., (2017)  دراسااة و
Cejudo, et al., (2018)  . 

  اتفقااات نتاااائج بعاااض الدراساااات علاااى التبناااؤ باااحعراض القلاااق انجتمااااعى بمعلومياااة
 أساليب مواجهة الضغوط مثد 

 دراسة  مثدChen, et al., (2007  دراسة وNelemans, et al., (2017) 
 لاااة انصااابت اهتماااام الدراساااات اأجنبياااة علاااى الضاااغوط والقلاااق لااادا المااارهقين، وق

 الدراست العربية فى هذا المحور وذل  فى حدود علم الباحثة. 

  :منهج الدراسة
لمالئمتااه  Correlational Methodاسااتودمت الباحثااة الماانهج الوصاا  االرتباااطى 

طبيعااة البحااث الحااالى فااالمنهج الوصاافى االرتباااطى والااذا يهااد  إلااى وصاا  وضاال قااائم 
درجة العالقة بين المتغيارات ويساعى حاود جمال أوحالة راهنة وصفا  ميال من والد تحديد 

البيانااات وتحديااد مقاادار هااذة العالقااة ماان وااالد اسااتودام معامااد االرتباااط  مقياااس لدرجااة 
 (965:9009هذا العالقة. )على ماهر وطاب،
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  الثحج: عينة 
جامعاة حلاوان الفرقاة الرابعاة )علمااى  ب  ليااة التربياةيقتصار البحاث الحاالا علاى طاال

 )إناث -ور )ذ  )أدبى -

 :األدوات
 )إعداد الباحثة ( أساليب مواجهةالضغوط لدا طالب الجامعةمقياس  -8

 تعريف مقياس أساليب مواجية الضغوط :
وهو تحديد وقياس أساليب مواجهاة الضاغوط النفساية لادا طاالب الجامعاة مان واالد 

 ستة أبعاد وهى:
المصاااادر الدينياااة  اللجااو  إلاااى الاادين )إسااالوب إيجاااابى (: وتعريفااه يلجاااح الفااارد إلااى -6

 الموتلفة لحد ما الته، وتلوص من المواق  الضا طة.

إعااااادة التفسااااير انيجااااابى للمااااا لة )أساااالوب إيجااااابى( وتعريفااااه اااااعور الفاااارد بااااحن  -9
المواقااا  الضاااا طة يم ااان االساااتفادة منهاااا والاااتعلم منهاااا علاااى النحاااو الاااذا يحقاااق 

الفارد إلاى جمال أ بار قادر أهدا  الفرد فى الحياة والبحث عن المعلومات و اتجاا 
 من المعلومات عن الماا د أو المواق  الضا طة.

المساااندة االجتماعيااة )أساالوب إيجااابى( : وتعريفااه اااعور الفاارد بااحن المواقاا  التااى  -5
يتعرض لها مم ن أن يتوطهاا مساتعينا بوبارات اأوارين  اأصادقا  وأهاد الوبارة 

 واالوتصاصيين.

وتعريفاه هااو ااعور الفاارد باحن المواقاا  التااى ممارساة الرياضااة )أسالوب إيجااابى( :  -6
 يتعرض لها مم ن التولص منها عن طريق ممارسة بعض األعاب الرياضية.

أسااتودام الحيااد الدفاعيااة )أساالوب ساالبى(: وتعريفااه هااى وسااائد ال اااعورية ويم اان  -7
تعبياااار الفاااارد عاااان انفعاالتااااه المؤلمااااة الناتجااااة عاااان المواقاااا  الضااااا طة بالب ااااا  

لحاااق  اأذا بالااذات وااواارين. واسااتودام بعااض الحيااد الدفاعيااة ماان والصااراخ وان
 )هروب، احالم اليقظة، الن وص. ..... و يرها(

السااورية والماارح )أساالوب ساالبى (: وتعريفااه اااعور الفاارد بااحن المواقاا  الضااا طة  -8
والما الت التى يتعرض لها الفارد مم ان حلهاا عان طرياق الف اهاة والساورية مان 

 المواق  عموما.



 

7< 

 

 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 المقيـــاس وىدفـــو: وصـــف
يهااااد  هااااذا المقياااااس إلااااى تحديااااد مسااااتوا أساااااليب مواجهااااة الضااااغوط لاااادا طااااالب 

( مفااردة، ل ااد 76الجامعااة، وذلاا  فااى ضااو  انجابااة علااى المقياااس، ويتضاامن المقياااس )
( اسااتجابات اوتياريااة ويتضاامن المقياااس   ااد سااتة أبعاااد تااامد )أساااليب مواجهااة 6منهااا )

ة انيجابياة، السالبية( تتضامن أسااليب مواجهاة الضاغوط لادا الضغوط لدا طالب الجامعا
ويااامد  اللجااو  إلااى اهطااالب الجامعااة انيجابيااة، وتااامد أربعااة أبعاااد وهااا البعااد االود 

إعااااادة التفسااااير  ( مفااااردات;االجتماعيااااة، ويااااامد )المساااااندة ( مفااااردات البعااااد الثااااانا ;)
( مفااردات وأساااليب ;ويااامد ) ضااة، ممارسااة الريا( مفااردات;ويااامد )للمااا لة  انيجااابا

ساااتودام مواجهاااة الضاااغوط لااادا طاااالب الجامعاااة السااالبية وتاااامد بعااادين هماااا البعاااد االوال
 ( مفردات.:ويامد ) السورية والمرحالبعد الثانا  ( مفردات60ويامد ) الحيد الدفاعية

 وقد تم  إجرا  انحصا  المناسب للتحقيق من صدق وثبات المقياس.

   :صدق المح مين -8
  :  صدق التحليد العاملا -9
 الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(:  -:
 (:  الصدق التالزما) صدق المح  -;
   االتساق الداولا )المفردات مل الدرجة ال لية(  ->
 مل الدرجة ال لية لمقياساأبعاد االتساق الداولا ) حساب -=

 :ثانيًا: ثبات مقياس أساليب مواجية الضغوط لدى طالب الجامعة 
  رونباخ -ألفاطريقة إعادة تطبيق المقياس  
 مقيااس أسااليب مواجهاة الضاغوط الثبات ال لا للمقياس بطريقة التجزئة النصفية ل

   لدا طالب الجامعة
  1997مقياس القمق االجتماعي إعداد /سموى محمود جمال -2

 الهد  من المقياس تحديد درجة القلق انجتماعى لدا طالب الجامعة 
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 المقياس:وصف 
مام  د فقرة 66يت ون المقياس من ) تنطباق  –إجابات )تنطبق على دائماا  5( فقرة وان

ال تنطباااق علاااى اباااداا (، وتااام انتفااااق فاااى عملياااة التصاااحي  المقيااااس علاااى  –علاااى أحياناااا 
( الااى البااديد )تنطبااق 9( الااى البااديد )تنطبااق علااى دائمااا (، والدرجااة )5اعطااا  الدرجااة )
( الااى البااديد )ال تنطبااق علااى اباادال (، وتحسااب الاادرج عاان  ااد 6والدرجااة )علااى اجحيانااال( 

( تادد علاى وجاود 659فقرات المقياس لذل  فان اعلاى درجاة يم ان الحصاود عليهاا هاى )
 .  ( درجة600(، وهذا وبلغ الوسط الفرضى للمقياس )66قلق عالى واقد درجة هى )

 ويتحقق من صدق وثبات المقياس بالطرق اآلتية:

 ق الظاهري: الصد -8
   الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: -9
 صدق المحتوا من والد الدرجة ال لية للمقياس:  -:
 التالزما )المرتبط بالمح ( الصدق  -;

 ثانيًا: ثبات مقياس القمق االجتماعي لدى من طالب الجامعة :
 طريقة إعادة االوتبار لمقياس القلق االجتماعا لدا من طالب الجامعة  -6
 طريقااة التجزئة النصفياة:  -9

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
عالقاة ارتباطياه ع ساية ساالبة ذات داللاة إحصاائية  توجادن أنَّه ينص على  :الفرض األول

بااين اساااليب مواجهااة الضااغوط االيجابيااة )اللجااو  إلااى اه ، المساااندة االجتماعيااة ، إعااادة 
ارتباطياااااه ايجابياااااة ذات داللاااااة وعالقاااااة التفساااااير انيجاااااابا للماااااا لة، ممارساااااة الرياضاااااة( 

إحصااااائية بااااين اساااااليب مواجهااااة الضااااغوط الساااالبية )اسااااتودام الحيااااد الدفاعيااااة، السااااورية 
 والمرح( والقلق االجتماعا لدا طالب الجامعة ن.

 درجاات وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسااب قايم معاامالت ارتبااط بيرساون باين
 النتائج ( 6) لدا طالب الجامعة ،ويوض  جدود القلقدرجات اساليب مواجهة الضغوط و 

 التا أسفرت عنها الدراسة الميدانية.
 (1جدول)
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 والقمق االجتماعي لدى طالب الجامعة اساليب مواجية الضغوطمعامل االرتباط بين 
 مستوى الداللة القمق لدى طالب الجامعة اساليب مواجية الضغوط

 0201 02921- المجوء إلى اهلل

 0201 02971- اإلجتماعية المساندة

 0201 02972- ممارسة الرياضة

 0201 02981- إعادة التفسير اإليجابى لممشكمة

 0201 02973 استخدام الحيل الدفاعية

 0201 02963 السخرية والمرح

 0201 02964- الكمية

(**0.06( *  )0.07) 
ذات داللة إحصائية  ع سية سالبة ارتباطيهوجود عالقة  (66)من جدود  يتض 

)اللجو  إلى اه ، المساندة االجتماعية ، إعادة  االيجابية بين اساليب مواجهة الضغوط
، طالب الجامعةلدا التفسير انيجابا للما لة، ممارسة الرياضة( والقلق االجتماعا 

-،6:;.0-،99;.0-،96;.0-،96;.0-حيث  انت معامد االرتباط على الترتيب )
 .(06,0مستوا )الة عند وها د (86;.0

ذات داللااة إحصااائية بااين اساااليب مواجهااة  ايجابيااة ارتباطيااهوجااود عالقااة  يتضاا  مااا 
لااادا ( والقلاااق االجتمااااعا اساااتودام الحياااد الدفاعياااة، الساااورية والمااارحالسااالبية ) الضاااغوط

وهاا دالاة  (85;.95،0;.0حيث  انات معاماد االرتبااط علاى الترتياب )، طالب الجامعة
 (.  06,0مستوا )عند 

ذات داللااة إحصااائية بااين اساااليب مواجهااة  ايجابيااة ارتباطيااهوجااود عالقااة  يتضاا  مااا 
لااادا ( والقلاااق االجتمااااعا اساااتودام الحياااد الدفاعياااة، الساااورية والمااارحالسااالبية ) الضاااغوط

وهاا دالاة  (85;.95،0;.0حيث  انات معاماد االرتبااط علاى الترتياب )، طالب الجامعة
 .(06,0مستوا )عند 

إلاى أن  Bao-Ping, et al., (2005)تاري الباحثاة أن تحقاق هاذا الفارض  ماا أااار 
وعلاى الع اس  اقاد، اأفراد الذين يستعملون استراتيجيات المواجهة الفعالة يظهارون ا تئااب

أ ثار إلاى التفرياغ  يلجئاونفاا حاين  الماا لة،يستعمد الم تئبون با د أقد استراتيجية حد 
االجتماااعا.  ماااا أثبتااات دراسااات عديااادة وجاااود  المسااااندةث عااان االنفعااالا والتجناااب والبحاا
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

منهااا  اال تئابيااة،عالقااة ارتباطيااه بااين الحااد  ياار الفعاااد للمااا الت وانصااابة باااأعراض 
ماان ذوي اضااطراب اال تئاااب  علااى عينااات أجرياات التااا Chen, et al., (2007)دراسااة 

إ ليني يااة(.  مااا  ياار وأواارا عينااة ضااابطة ) القلااق،ومجموعااة مصااابة بماارض  اأساسااا،
اأساويا  أ ثار اساتعماال اساتراتيجية البحاث عان  تستنتج الباحثة من واالد هاذا الفارض أن

 ,.Mahmoud, et al ت الياه دراساةوهذا ما توصل. المساندة االجتماعية مقارنة بالم تئبين

(2015. 
بة جعاد الفارد أ ثار صاالتأن المسااندة االجتماعياة  للباحثاة من والد ماا سابق يتضا 

فااا اال تئاااب، وماان وااالد المقااابالت ماال الماااار ين وفاعليااة وقاادرة علااى المواجهااة وأقااد 
تسام بالاد   والحاب تجعاد الفارد أ ثار صااالبة ي الاذي النساق االساريأن اساتنتجت الباحثاة 

 وقدرة على مواجهة الضغوط. 
ـــاني درجاااات  متوساااطايوجاااد فاااروق دالاااة احصاااائيا باااين  ويااانص علاااى أناااه ن :الفـــرض الث

 نااااث( علاااى مقيااااس اسااااليب مواجهاااة الضاااغوط يعااازا لمتغيااار الناااوعالطاااالب )الاااذ ور وان
 لصال  الذ ور ن 

 للمجمااااوعتين T-testوللتحقااااق ماااان صااااحة هااااذا الفاااارض، تاااام اسااااتودام اوتبااااار )ت( 
 .( يوض  النتيجة9) مستقلتين، وجدود

 اساليب مواجية الضغوط( في واالناث -)الذكور نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين( 2جدول )
اساليب مواجية 

 الضغوط
 قيمة ت 126االناث ن=  80الذكور ن = 

 
مستوى 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة

 0.06 8.605 7.855 69:.98 6.077 56.970 المجوء إلى اهلل
 0.06 :9.07 5;6.9 9;90.5 6.569 96.970 المساندة االجتماعية

اإليجابي إعادة التفسير 
 لممشكمة

99.097 6.0;; 99.5;9 6.668 9.;9: 0.06 

 0.06 690.: 80;.6 9;68.6 7.8:6 ::99.7 ممارسة الرياضة
استخدام الحيل 

 الدفاعية
99.95: 6.0:6 99.95: 6.9;8 -9.696 0.06 

 0.06 98:.9- 5;6.9 597.;6 :6.67 66.770 السخرية والمرح
 0.06 :9.05 8;60.5 659.889 57;.; 70;.669 الدرجة الكمية
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

( وهااا أصااغر مااان :9.05أن قيمااة )ت( المحسااوبة بلغااات )( 9) يتضاا  ماان جااادود
( وهااذا ياادد علااى 906( ودرجااة حريااة )0.07( عنااد مسااتوا )8;.6قيمااة )ت( الجدوليااة )

اسااليب مواجهاة الضاغوط يعازا فاا  (0.07مساتوا )عدم وجود فروق دالة إحصائيال عناد 
 لصال  الذ ور. لمتغير النوع 

نظماى عاودة أباو  دراساةتوصلت إليه تفسر الباحثة نتيجة هذا الفرض انه قد اتفق مل 
أسااااااليب مواجهاااااة الضاااااغط النفساااااا لدراساااااة ( 9009مصاااااطفى ونجااااااح عاااااواد الساااااميري )

فاارق بااين أفااراد العينااة  عاادم وجااودالااى أنااه  الدراسااةوعالقتهااا بنمطااا الاوصااية فتوصاالت 
اسااتراتيجية المواجهاة الفعالااة وحاد المااا لة و اذا البحااث  حساب متغياار الجانس فيمااا يواص

 االنفعااد، ومانعن السند االجتماعا. بينما تستودم النسا  أ ثر المواجهاة المتمر ازة علاى 
بينما لم تظهار فاروق دالاة احصاائيا باين الجنساين  ةاالجتماعي المساندةضمنها البحث عن 

وتتفاق هاذا النتيجاة للفارد مال  ا الدراساة.والمواجهاة الفعالاة فاا هاذ الماا لةفا أسلوب حاد 
 (.  9066)فاروق السعيد جبريد، سوزان بسيونى دراسة 

الباحثة فا تفسير ميد انناث إلاى اساتودام اساتراتيجية التنفايس االنفعاالا أ ثار  وترا
تتفق هذا النتيجة مل طبيعتهن الجنسية بوصفهن إناثال فهان يملان إلاى التعاابير  الذ ور، من
تمااال المج وقااد يعاااود ذلااا  فااا جاااز   بياار مناااه إلااى تقباااد والصاااراخ،بالب ااا   الماااااعر عااان

مااااعرهن أ ثار ماان تقبااد ذلاا  ماان الاذ ور الااذين ياااجعون علااى  باات  عاان لتعبيار اننااااث
تمااال باااحن ذلااا  يتناااافى مااال متطلباااات المجلالعتقااااد الساااائد فاااا  إظهارهاااا ماااااعرهم وعااادم

 .الرجولة
درجاااات  متوساااطايوجاااد فاااروق دالاااة احصاااائيا باااين  ويااانص علاااى أناااه ن :الفـــرض الثالـــث

الطاااالب )الاااذ ور واأنااااث( علاااى مقيااااس القلاااق االجتمااااعا لااادا طاااالب الجامعاااة يعااازا 
   لصال  االناث ن لمتغير النوع

 للمجماااوعتين T-testوللتحقاااق مااان صاااحة هاااذا الفااارض، تااام اساااتودام اوتباااار )ت( 
 ( يوض  النتيجة.5) مستقلتين، وجدود

 واالناث( -)الذكور اختبار )ت( لدراسة الفروق بين نتائج( 3جدول )
 القمق االجتماعي لدى طالب الجامعةفي 

 ت قيمة االناث الذكور المتغيرات
 

مستوى 
 انحراف متوسط  انحراف متوسط  الداللة

 0.06 85;.9- :69.58 6.597; 69.9:9 ::99.7 القلق االجتماعا لدا طالب الجامعة 
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

( وهاااا أ بااار مااان 85;.9-أن قيماااة )ت( المحساااوبة بلغااات )( 5) يتضااا  مااان جااادود
( وهااذا ياادد علااى 906( ودرجااة حريااة )0.07( عنااد مسااتوا )8;.6قيمااة )ت( الجدوليااة )

القلااق االجتماااعا لاادا طااالب فااا  (0.07مسااتوا )عاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائيال عنااد 
 لصال  االناث.  الجامعة يعزا لمتغير النوع

التوافاااااق  ياااااار الفعااااااد والعجااااااز والقلاااااق والغضااااااب تفسااااار الباحثااااااة هاااااذا الفاااااارض أن 
واضاااطرابات المااازاج ي اااون لهاااا تاااحثير  بيااار علاااى رفااال  لتفاعااادالماااؤثرة علاااى اوالمساااتويات 

 مسااتوا القلااق ممااا يااؤثر بالساالب علااى جااودة حياااة طالااب الجامعااة ومااااعر السااعادة لديااه
هاااذا  لطاقاااة الالزماااة لمواجهاااة ماااا الت الحيااااةوالعالقاااات االجتماعياااة واالساااتقالد و مياااة ا

 ,.Mahmoud, et alو  Bao-Ping, et al., (2005)أمثااد ويارا بعاض البااحثين 
بالهوياااة الاااعور  ماان حيااث طالااب الجامعااةالواضاا  فااا انفعاااالت  التناااقضأن  (2015)

يرات وتااحث والر بااة فااا االسااتقاللية واالضااطرابات التااا تحاادث نتيجااة التغياارات الفساايولوجية
االقااران فااا القاارارات التااا يحوااذها طلبااة الجامعااة تعتباار فااا حااد ذاتهااا عوامااد مثياارة للقلااق 

 والصراعات النفسية لدا طالب الجامعة الذ ور وانناث.
ـــع ـــرض الراب يوجاااد فاااروق دالاااة احصاااائيا باااين متوساااطى درجاااات ويااانص علاااى أناااه ن  :الف

التوصاص  الضغوط يعازا لمتغيارالطالب )العلمى واأدبى( على مقياس اساليب مواجهة 
اللجاااو  إلاااى اه ، االيجابياااة )اسااااليب مواجهاااة الضاااغوط لصاااال  التوصاااص العلماااا فاااا 

، والدرجاة ال لياة ممارساة الرياضاة، المساندة االجتماعية ، إعادة التفسير انيجابا للما لة
 اسااتودامالساالبية فااا بعاادي )اساااليب مواجهااة الضااغوط (. ولصااال  التوصااص االدبااا فااا 

 ن  (السورية والمرح، الحيد الدفاعية
 للمجمااااوعتين T-testوللتحقااااق ماااان صااااحة هااااذا الفاااارض، تاااام اسااااتودام اوتبااااار )ت( 

 ( يوض  النتيجة.6) مستقلتين، وجدود
 واالدبي( -)العممي نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين( 4جدول )

 اساليب مواجية الضغوط لدى طالب الجامعة في  
الضغوط اساليب مواجية 

 لدى طالب الجامعة
 ت قيمة 99ن=  األدبى 107ن=  العممى

 
مستوى 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة

 0.06 99.665 5.995 95.959 9.055 6:;.59 المجوء إلى اهلل 
 0.06 75:.90 9.960 0:;.69 :9.99 :::.97 المساندة االجتماعية 

إعادة التفسير اإليجابي 
 لممشكمة 

99.:99 9.998 90.565 9.;86 6:.;79 0.06 
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 0.06 5:7.;6 5.660 :9:.65 90;.5 95.766 ممارسة الرياضة 
 0.06 970.:6- 5.059 606.;9 9.950 ;8:.96 استخدام الحيل الدفاعية 

 0.06 90.605- 57;.9 96.778 ;9.89 9;65.8 السخرية والمرح
 0.06 96.896 6;8.6 :6:.698 ;8.07 667.988 الدرجة الكمية

( وهاااا أ بااار مااان 96.896أن قيماااة )ت( المحساااوبة بلغااات )( 6) يتضااا  مااان جااادود
( وهااذا ياادد علااى 906( ودرجااة حريااة )0.07( عنااد مسااتوا )8;.6قيمااة )ت( الجدوليااة )

اساليب مواجهة الضاغوط لادا طاالب فا  (0.06مستوا )وجود فروق دالة إحصائيال عند 
اساااااليب مواجهااااة لصااااال  التوصااااص العلمااااا فااااا التوصااااص ، الجامعااااة يعاااازا لمتغياااار 

اللجااااو  إلاااى اه ، المسااااندة االجتماعيااااة ، إعاااادة التفساااير انيجااااابا االيجابياااة )الضاااغوط 
اسااااليب ، والدرجاااة ال لياااة (. ولصاااال  التوصاااص االدباااا فاااا ممارساااة الرياضاااة، للماااا لة

 (المرحالسورية و ، استودام الحيد الدفاعيةالسلبية فا بعدي )مواجهة الضغوط 
منهاااا، أن طاااالب القسااام  متعاااددةويم ااان أن تفسااار هاااذا النتيجاااة فاااا ضاااو  اعتباااارات 

حاااد  بيااار مماااا يسااااهم فاااا  العلماااا تعاااودوا علاااى دراساااة تتسااام بالموضاااوعية واليقينياااة إلاااى
عااادة بنااا  الموقاا  بطريقااة إيجابياااة،  تهيئااتهم ذهنيلااا لفهاام الااادائد واأحااداث الضااا طة، وان

اأزمااة  م الساالو ية التااا تتضاامن التوطاايط لحااد الماااا د أووعليااه يااارعون فااا محاااوالته
 (9066عائاة عثمان محمد ) آثارها وتجنبلحلها، وتحمد المسئولية اتجاهها لحلها، 

 التوصاص العلماا تساتند الاىيم ن تفسير هذا النتيجة بحن المناهج الدراسية فاا  ما 
التاا  والسالبية، يار العقالنياة النظرياات المعرفياة التاا تارا أن اأف اار والمعتقادات  بعاض

ومااان ثااام يم ااان تغييااار هاااذا  والتاااوتر،هاااا التاااا تاااؤدي إلاااى حااادوث انزعااااج  يتبناهاااا الفااارد
يجابياة اأف ار وتعديلها من  ,Orzechowska والد إعادة التقييم لتصاب  أ ثار عقالنياة وان

et al., 2013)) 
ــرض الخــامس متوسااطى درجااات يوجااد فااروق دالااة احصااائيا بااين وياانص علااى أنااه ن  :الف

لصاال   التوصاص الطالب )العلمى واأدبى( على مقياس القلق االجتمااعا يعازا لمتغيار
 التوصص اأدبان 

 للمجمااااوعتين T-testوللتحقااااق ماااان صااااحة هااااذا الفاااارض، تاااام اسااااتودام اوتبااااار )ت( 
 ( يوض  النتيجة.7) مستقلتين، وجدود

 
 
 



 

889 

 

 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 ( األدبى - العممى)التخصص  يرنتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق يعزى لمتغ( 5جدول )
  القمق االجتماعي لدى طالب الجامعةفي 

 المتغيرات
 األدبى العممى

 ت قيمة
مستوى 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة

القمق االجتماعي لدى 
 طالب الجامعة

97.666 69.;86 606.969 9.865 -69.980 0.06 

( وهااا أ باار ماان 69.980-( أن قيمااة )ت( المحسااوبة بلغاات )7) يتضاا  ماان جاادود
( وهااذا ياادد علااى 906( ودرجااة حريااة )0.07( عنااد مسااتوا )8;.6قيمااة )ت( الجدوليااة )

القلااااق االجتماااااعا لاااادا طااااالب فااااا  (0.06مسااااتوا )وجااااود فااااروق دالااااة إحصااااائيال عنااااد 
سااااط لصااااال  التوصااااص اأدبااااا حيااااث بلااااغ المتو الجامعااااة يعاااازا لمتغياااار التوصااااص ، 

 .( وهو أعلى من متوسط التوصص العلما55.858الحسابا للتوصص االدبا )
فاا  Hawkin et al. (2010)وتتفق نتائج هذا الدراسة مال ماا توصالت إلياه دراساة 

واوتلفااات مااال دراساااة القلاااق عااادم وجاااود تاااحثير داد لمتغيااار التوصاااص العلماااا فاااا سااامة 
Ciarrochi, T, Deane, F, P & Anderson (2002) أظهارت أن طلباة القسام  التا

 اأدبا أ ثر من القسم العلما فا سمة القلق. 
مان انااارة إلاى أناه إذا تعلام الفارد  يا  يف ار بطريقاة موتلفااة  البادتارا الباحثاة أناه و 

عاان اأااايا  أو الجوانااب التااا تساابب انزعاااج أو الضاايق يم اان أن يتصاار  بطريقااة أ ثاار 
 منل حدوث اأايا .تعقال، وأال يقلق إذا لم ي ن قادرا على 

يوجااد فااروق دالااة احصااائيا بااين متوسااطات ن ال و ياانص علااى أنااه  الفــرض الســادس:
علاى ( أناث أدباى – علماأناث  – ىذ ور أدب –الدرجات المجموعات االربل )ذ ورعلمى 

 .  بين الجنس والتوصص الثنائامقياس مواجهة الضغوط يعزا أثر التفاعد 
أسالوب تحلياد التبااين الثناائا ذي التصاميم العااملا  وللتحقق من الفاروق تام اساتعماد

(9×9( )Two- Way Analysis of variance with interaction لمعرفاة الفاروق باين )
 .على مقياس مواجهة الضغوطفا والتفاعد بينهم  النوع والتوصصمتوسطات 
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
 
 

 2019العدد الرابع ابريل      والعشرون الخامس المجمد 

 عمى مقياسطالب الجامعة البيانات الوصفية لدرجات  (6جدول)
 والتخصص(في ضوء متغيري )النوع 2 مواجية الضغوط 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص النوع 

 مواجية الضغوط
 ذكور

 42348 1512786 42 عممي

 12799 1332184 38 أدبي

 اناث
 32090 1412877 65 عممي

 52016 1222852 61 أدبي

 لداللة الفروقتحميل التباين الثنائي ذي التفاعل  (7جدول )
 لمنوع والتخصصفي مقياس مواجية الضغوط تبعا  

 مجموع المربعات مصادر التباين المتغيرات
درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

مواجية 
 الضغوط

 0.000 557.095 9:;.7006 6 9:;.7006 النوع

 0.000 9;:.6679 699:7.689 6 699:7.689 التخصص

 ×النوع 
 التخصص

9.6:6 6 9.6:6 0.668 0.909 

   :9;.66 909 ;5067.68 الخطأ

    908 5:95960.000 الكمي

 (  9يتض  من جدود )
  وأظهاارت النتااائج أن القيمااة الفائيااة المحسااوبة فااا أساااليب مواجهااة الضااغوط

( عناد 6;.5مان القيماة الفائياة الجدولياة ) أ بار( وهاا 557.095فا الناوع )
( وهااذا النتيجااة تاااير إلااى وجااود فااروق دالااة إحصااائيال 0,07مسااتوا داللااة )

 تبعااااا للنااااوع )الااااذ ور وانناااااث(أساااااليب مواجهااااة الضااااغوط بااااين متوسااااطات 
 .لصال  الذ ور

  ما أظهرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة فا أساليب مواجهاة الضاغوط 
( وهاااااا أ بااااار مااااان القيماااااة الفائياااااة الجدولياااااة 9;:.6679ص )فاااااا التوصااااا

( وهااذا النتيجااة تاااير إلااى وجااود فااروق دالااة إحصااائيال بااين متوسااطات 6;.5)
 لصال  التوصص العلما.  أساليب مواجهة الضغوط تبعا )التوصص(
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  ما أظهرت النتائج أن القيمة الفائية المحسوبة فا أساليب مواجهاة الضاغوط 
مان القيماة الفائياة  أصاغر( وهاا 0.668لناوع والتوصاص )فا التفاعد بين ا

وجااود فااروق دالااة إحصااائيال عاادم ( وهااذا النتيجااة تاااير إلااى 6;.5الجدوليااة )
بااااااين متوسااااااطات أساااااااليب مواجهااااااة الضااااااغوط تبعااااااا للتفاعااااااد بااااااين )للنااااااوع 

 والتوصص(. 

انقداميااة انيجابيااة أو الساالبية أو أن اأساااليب تفساار الباحثااة نتيجااة هااذا الفاارض    
صااورة مساايرة ر اام اواتال  السانة والتوصااص. ومان ثاام نقباد الفرضااية  وانحجاميااة تسااير
واالد الطاالب أساليب التعامد مل المواق  الضا طة المستودمة من  الصفرية بمعانى أن

 أو النوع ال توتل  تبعال الوتال  التوصص الماار ين فا المجموعتين
يوجااد فااروق دالااة احصااائيا بااين متوسااطات الاادرجات ن وياانص علااى أنااه  الفــرض الســابع:

 علاى مقيااس( أنااث أدباى – علمااأنااث  – ىذ اور أدبا –المجموعات االربل )ذ اورعلمى 
لصاااال  الاااذ ور  باااين الجااانس والتوصاااص الثناااائايعااازا أثااار التفاعاااد القلاااق االجتمااااعا 

 واالناث توصص علما. 
ين الثناائا ذي التصاميم العااملا وللتحقق من الفاروق تام اساتعماد أسالوب تحلياد التباا

(9×9( )Two- Way Analysis of variance with interaction لمعرفاة الفاروق )
 القلق االجتماعا على مقياس فا والتفاعد بينهم  النوع والتوصصبين متوسطات 

 عمى مقياسطالب الجامعة البيانات الوصفية لدرجات (8جدول)
 والتخصص(في ضوء متغيري )النوع 2 مواجية الضغوط 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص النوع 

القمق 
 االجتماعي

 ذكور
 66.875 79:.89 69 عممي

 9.695 :8:.5; :5 أدبي

 69.9:9 ::99.7 0: المجموع

 اناث
 9;6.7 5.795: 87 عممي

 69;.7 58:.607 86 أدبي

 :69.58 6.597; 698 المجموع

 المجموع
 86;.69 97.666 609 عممي

 9.865 606.969 ;; أدبي
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 تحميل التباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق (9جدول )
 لمنوع والتخصصفي مقياس مواجية الضغوط تبعا  

 المتغيرات
مصادر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

القيمة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

القمق 
االجتماعي 
لدى طالب 
 الجامعة 

 0.000 :9:6.08 65009.795 6 65009.795 النوع

 0.000 699.:97 56969.687 6 56969.687 التخصص

 ×النوع 
 التخصص

;95.996 6 ;95.996 90.6:9 0.000 

   67.995 909 968.086; الخطأ

    908 6868969.0 الكمي

 (  ;يتض  من جدود )
  فااااا النااااوع القلااااق االجتماااااعا أظهاااارت النتااااائج أن القيمااااة الفائيااااة المحسااااوبة فااااا

( عنااد مسااتوا داللااة 6;.5ماان القيمااة الفائيااة الجدوليااة ) أ باار( وهااا :9:6.08)
( وهاذا النتيجااة تااير إلااى وجااود فاروق دالااة إحصااائيال باين متوسااطات القلااق 0,07)

 اث. لصال  االناالجتماعا تبعا للنوع )الذ ور وانناث(

  ماااااا أظهااااارت النتاااااائج أن القيماااااة الفائياااااة المحساااااوبة فاااااا القلاااااق االجتمااااااعا فاااااا 
( وهاااذا 6;.5( وهاااا أ بااار مااان القيماااة الفائياااة الجدولياااة )699.:97التوصاااص )

النتيجة تاير إلى وجود فروق دالة إحصائيال بين متوساطات القلاق االجتمااعا تبعاا 
 لصال  التوصص االدبا.  )التوصص(

 ائج أن القيماة الفائياة المحساوبة فاا القلاق االجتمااعا فاا التفاعاد  ما أظهارت النتا
( 6;.5( وها أ بار مان القيماة الفائياة الجدولياة )90.6:9بين النوع والتوصص )

وهاااااذا النتيجاااااة تااااااير إلاااااى وجاااااود فاااااروق دالاااااة إحصاااااائيال باااااين متوساااااطات القلاااااق 
 االجتماعا تبعا للتفاعد بين )للنوع والتوصص( 

الفااروق فااا التفاعااد بااين النااوع والتوصااص أجاارت الباحثااة المقارنااات ولتحديااد طبيعااة 
 (60الثنائية للمقارنة بين المتوسطات الحسابية ويوض  ذل  جدود )
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
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 متغيرفي اتجاه الداللة بين متوسطات المجموعات الفرعية  (10) جدول
 التفاعل بين التخصص والنوع( في القمق  -التخصص –)النوع  

 (  60يتض  من جدود )
 تبعاااا للتفاعاااد باااين  االجتمااااعافاااروق دالاااة إحصاااائيال باااين متوساااطات القلاااق  توجاااد

لصاااال  الاااذ ور توصاااص علماااا ولصاااال  االنااااث توصاااص )للناااوع والتوصاااص( 
 علما. 

  تفساااير هاااذا النتيجاااة فاااا ضاااو  المااادة الزمنياااة التاااا تااارتبطللباحثاااة أيضاااا  يم ااانو 
 لمية واأدبية.الع بالدراسة، التا ت اد أن ت ون متقاربة لدا جميل التوصصات

ال لياات، مان  طاالببا د عاام، ومان ضامنهم  المصري ما يواجهه أفراد المجتملإن 
نمااا لاادا جمياال دود العااالم، ضااغوط ول اان فااا  اقتصااادية ليساات مقتصاارة علااى وضااعهم وان

، والتزايااد فااا ارتفاااع ت ااالي  الحياااة ،مصاارضااو  التضااييق علااى تااوفير فاارص العمااد فااا 
المسااااتقبد انطالقااااال ماااان تااااوفير متطلبااااات الحياااااة اانيااااة  وفااااإن ذلاااا  يااااؤدي إلااااى القلااااق نحاااا

الحيااااة  التاااا تتزاياااد باساااتمرار ساااوا ل مااان حياااث ارتفااااع اأساااعار، أو ت اااالي  والمساااتقبلية،
عاادم تااوافر فاارص العمااد بعااد  اأواارا.  مااا أن طلبااة  ليااات المجتماال لااديهم هااواجس ماان

لااى ممارسااة العديااد ماان اأعماااد يضااطر ال ثياار ماانهم إ إنهااا  فتاارة الدراسااة فااا ال ليااة، فقااد
ماا يواجهاه  تتوافق مل طبيعة توصصاتهم. ويم ن تفسير هذا النتيجة فا ضو  التا قد ال

بهااام إلاااى انقبااااد علاااى العملياااة  الطلباااة مااان ظااارو  اقتصاااادية، وسياساااية وتعليمياااة تااادفل
 ,.Mahmoud, et al)بغيااة الوصااود الااى فرصااة عمااد أو ساافر مناساابة  التعليميااة
2015). 

 مجموعة المتغيرات
 المقارنة

اتجاه  الفروق المتوسط النوع
 الفروق

 
 التفاعل

بين النوع  
 والتخصص

 ذكور

 809.:6 676.9:8 عممي
لصالح 
 655.6:6 أدبي العممي

-
6:.809 

 إناث
 096.;6 99:.666 عممي

لصالح 
 79:.699 أدبي العممي

-
6;.096 
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 بالقلق االجتماعى لدي عينة من طالب الجامعة أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها
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ــامن أساااليب  ماان أبعااادبومسااة يم اان التنبااؤ بااالقلق االجتماااعا وياانص علااى  :الفــرض الث
ممارساااة اللجاااو  إلاااى اه، المساااندة االجتماعياااة ،ماان ساااتة أبعااااد وهااا )مواجهااة الضاااغوط 

لاااادا طاااااالب ، اسااااتودام الحيااااد الدفاعيااااة( ، إعااااادة التفسااااير انيجااااابا للماااااا لةالرياضااااة
 الجامعة. 

طريقااة و فاارض تام اساتودم أساالوب تحلياد االنحاادار المتعادد وللتحقاق مان صااحة هاذا ال
 وذلاااا  بهااااد  تحديااااد ماااادا اسااااهام مسااااتوا،  Enterالمسااااتودمة وهااااا طريقااااة  االنحاااادار
أسااااليب مواجهااة الضاااغوط فاااا التنبااؤ باااالقلق االجتمااااعا لاادا طاااالب الجامعاااة،  متغياارات

 : يميوجاءت النتائج كما 

 لدى طالب الجامعةالقمق االجتماعي  التنبؤ بمستوى (11جدول)
 أساليب مواجية الضغوط متغيرات من مستوى 

 المتغيرات المستقمة المتغير التابع

القمق 
 االجتماعي

B  الحد الثابت
 غير المعياري

المجوء 
 إلى اهلل

المساندة 
 االجتماعية

ممارسة 
 الرياضة

إعادة بعد 
التفسير 
اإليجابي 
 لممشكمة

استخدام 
الحيل 
 الدفاعية

السخرية 
 والمرح

 0.950- :9.05 78;.0- :6:.0- 6.967- 58:.6 85.950 قيمة المعامل

قيمة اختبار 
(T) 

9.:88 :.899 -6.998 -6.;;8 -5.::0 8.587 -0.805 

 0.769 0.000 0.000 0.069 0.000 0.000 0.007 مستوى الداللة

قيمة اختبار 
(F) 

669;.57; 

 0.06 مستوى الداللة

 (R) 0 االرتباط.;:; 

 (R2) 
 التحديد

0.;:; 

التحديد 
المصحح 

(R2) 

0.;:; 
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 ( ما يلي 11يتضح من جدول )

  قيم معامد االرتبااط الثالثاة وهاا معاماد االرتبااط البسايط أنR  ( ;:;.0)بلاغ قاد
Rمعامااد التحديااد بينمااا بلااغ 

معامااد التحديااد المصااح  ( فااا حااين  ااان ;:;.0) 2
R

اللجااااو  إلااااى اه، المسااااتقلة التفساااايرية )ن المتغياااارات بااااحممااااا يعنااااا ( ;:;.0) -2
، إعاااااادة التفساااااير انيجاااااابا للماااااا لة ممارساااااة الرياضاااااة،المسااااااندة االجتماعياااااة، 

ماااان  (:;.0)اسااااتطاعت ان تفساااار اسااااتودام الحيااااد الدفاعيااااة، السااااورية والماااارح( 
لااى إ( يعاازا 0.09والباااقا )مطلوبااة )القلااق االجتماااعا( الالتغياارات الحاصاالة فااا 

 .  عوامد اورا
 ( أن قيماااااةF )( 0.06( وهاااااا دالاااااة عناااااد );57.;669بلغااااات ) مماااااا يؤ اااااد القاااااوة

 حصائية. نالوطا المتعدد من الناحية ا االنحدارالتفسيرية العالية لنموذج 
 اللجااااو  إلااااى اه، المساااااندة )المتغياااارات المسااااتقلة   مااااا يتضاااا  أن قيمااااة )ت( فااااا

لمااا لة، اسااتودام الحيااد االجتماعيااة، ممارسااة الرياضااة، إعااادة التفسااير انيجااابا ل
المتغيااار الساااادس ( 0.07، 0.06( دالاااة عناااد مساااتوا )الدفاعياااة، الساااورية والمااارح

المتعادد وحساب  االنحادارفاا نماوذج ا ل معنوياا ل ثير حلام ي ان ذو تا( السورية والمرح)
 (.t )اوتبار

 ( ما يتض  إن معادلة وط انحدار  )علاى اوتباارات )اللجاو  إلاى القلق االجتمااعا
اه، المسااااندة االجتماعياااة، ممارساااة الرياضاااة، إعاااادة التفساااير انيجاااابا للماااا لة، 

 استودام الحيد الدفاعية، السورية والمرح( ها: 
المسااااندة االجتماعياااة (+ 58:.6)اللجاااو  إلاااى اه + 85.950= القلاااق االجتمااااعا 

-)ة التفساااااير انيجاااااابا للماااااا لة إعااااااد(+ :6:.0-) ممارساااااة الرياضاااااة( + 6.967-)
 (.  0.950-) السورية والمرح( + :9.05) ( + استودام الحيد الدفاعية78;.0

أسااالوبين ماان أسااااليب مواجهااة الضاااغوط همااا: االساااتراتيجيات تاارا الباحثاااة أن هنااا  
فااا ردود انفعاليااة  ، وتتمثاادemotional coping strategiesاالنفعالياة فااا المواجهااة 

 واالنزعااااااج والقلاااااق والياااااحس. المواقااااا  الضاااااا طة مثاااااد الغضاااااب والتاااااوترفاااااا مواجهاااااة 
فااا  وتتمثااد coping strategies cognitiveانسااتراتيجيات المعرفيااة فااا المواجهااة و 

إعااادة تفسااير وتقااويم الموقاا  والتحليااد المنطقااا والنااااط العقلااا. ونالحااظ أن القلااق أحااد 
 القاة ماا باين القلاق والضاغوط النفسايةإستراتيجيات مواجهة الضغوط مما يعنا أن هناا  ع

(Chong Ng, Mohamed, Sulaiman, & Zainal, (2017) 
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أن  اد مرحلاة عمرياة لهاا الاذا يارا  .Limberger, (2018) ماا تتفاق الباحثاة مال 
وصاااائص مميااازة ومواقااا  ضاااا طة وأن طلباااة الجامعاااات يعاااانون مااان مواقااا  ضاااا طة 

والعالقاات مال الازمال ، واأسااتذة والمنافساة  وأزمات عديدة تتمثد فا مواجهة االمتحانات،
من أجد النجاح، والماا الت العاطفياة، والتعاماد مال مقتضايات البيئاة الجامعياة وأنظمتهاا 

مااال  الطاااالبحااار تهم وحاااريتهم. أيضاااا نجاااد صاااراع  علاااىوقوانينهاااا وماااا تفرضاااه مااان قياااود 
مسااتقبد، ومحاولااة اابااا ، الصااراع القيمااا بااين مااا هااو أصاايد ومااا هااو وافااد، والتوطاايط لل

طالااب الجامعااة سااوا  فااا أساارته وجامعتااه  الضااغوط التااا يواجهااافتح يااد الااذات وتحقيقيهااا. 
ومجتمعاااه تمثاااد ماااؤثرات ال يم ااان تجاهلهاااا أو إن ارهاااا، فاااإن لااام يساااتطل الفااارد مواجهتهاااا 

   والت ي  معها  انت بداية ل ثير من االضطرابات النفسية  القلق واال تئاب.
مما سبق تري الباحثاة تح ياد البحاوث علاا وجاود عالقاة باين القلاق والضاغوط النفساية 
عامة، وما بين قلق االوتبار والضاغوط النفساية واصاة وتعازي السابب إلاا أن  ليهماا مان 
انضرابات النفسية وأن الضغط النفساا مسابب للقلاق  ماا أااارت  ثيار مان الدراساات. إال 

عاادم وجااود عالقااة بااين هااذين المتغياارين،  مااا تاااير  إلااى أن الباحثااة لاام تجااد بحااوث تاااير
 الباحثة إلا قلة توفر البحوث فا هذا المجاد.

 الثحىث املقرتحة :
  فى ضو  النتائج السابقة يم ن تقديم البحوث التالية:

زيادة المعلومات العملية والنفسية التا تقدم للطلبة الدارسين فا الجامعات إلى  -
واوتيار  لها،تساعدهم على التعر  إلى الضغوط النفسية التا يتعرضون  درجة

 انيجابا فا مواجهتها. اأسالوب
 وذل  النفسية،إقامة دورات وبرامج تدريبية هدفها تنمية مهارات إدارة الضغوط  -

للتوفي  من حدة التوتر والضغط الذي قد يؤثر سلبيال فا ت يفه وفا إنجازا 
 اأ اديما. وأدائه

فعيد دور منتدا انرااد والوحدات انراادية وائون الطلبة فا مجتمل ت -
اأناطة الطالبية، لما لذل  من تحثير على اوصية الطلبة  الجامعة من والد

 لديهم.فا تنمية روح التفاؤد 
العدد والمساواة فا التعامد مل ال تد الطالبية دون تمييز أو مفاضلة لبعض  -

 .اأور بنا  على االنتما  التنظيماعلى حساب  ال تد الطالبياة
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وضل البرامج انراادية من أجد تنمية مااعر التفاؤد ووفض مستوا التااؤم  -
  من أجد وفض مستوا القلق فا المستويات التعليمية الموتلفة لدا الطلباة

 املراجع
 : الطب النفسى المعاصر، القاهرة، م تبة اأنجلو المصرية. 9005أحمد ع ااة 

: الصحة النفسية وعلم النفس ;900محمد عبد الظاهر والبهاص، السيد،الطيب، 
 م تبة النهضة المصرية، القاهرة 6انيجابى ط

: نظريات انرااد والعالج النفسى، الجز  الثانى، 0;;6باترسون )ترجمة حامد الفقى(،  
 ، دار العلم للنار والتوزيل، ال ويت6ط

اأف ار العقالنية والالعقالنية للطلبة الجامعيين  :تطوير اوتبار 7:;6سليمان الريحانى، 
باستودام الصيغة العربية لقائمة المعتقدات الالعقالنية، مجلة دراسات )العلوم 

  7; -99(، 66) 69التربوية( ،
: القلق انجتماعى لدا ضحايا ماا بة اأقران فى البيئة 9008فتحية عبد العاد، 

 . 9;، 67، :8عة بنها، ع المدرسية مجلة  لية التربية، جام
، عالم ال تب 7: علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة ط0;;6حامد عبد السالم زهااااران، 

 القاهرة 
: ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها. القاهرة: م تبة 9008حسن مصطفى عبد المعطى 

 زهرا  الارق
انقداميةاأحجامية مل اأزمات  : العالقة بين اأساليب9000ب اعبااااان، ااااااااااااااااارج

والتوافق النفسى وبعض سمات الاوصية مجلةعن النفس العدد السادس، االهيئة 
 لل تاب، القاهرة

: أثر التربية العملية فى وفض القلق االجتماعى ;900زينب الوفاجى، وزينب الاناوا، 
النفسية ع لدا طلبة جامعة البصرة، مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية و 

8; ،6-6: 
: القلق انجتماعى دراسة ميدانية لتقبين مقياس القلق انجتماعى 9006سامر رضوان، 

 99 -69، ;6على عينات سورية. مجلة مر ز البحوث التربوية. ع 
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: أحداث الحياة الضا طة وعالقتها بجودة 9069سماح عبد الغنى محمود السنطى 
لجامعة رسالة ماجستير، صحة نفسية الحياة المدر ة لدا عينة من طالب ا

 جامعة بنها
 . اثر برنامج اراادي فا وفض القلق 9;;6 سلوا محمود جماد

، رسالة ماجستير  ير مناورة، االجتماعا للطلبة الجدد فا المعاهد الفنية
  بغداد -جامعة بغداد

نجلو المصرية، ، م تبة اأ5: المدود إلى الصحة النفسية، ط;9;6الح مويمر، ااااااااااااااص
 القاهرة

(: علم النفس عند فرويد، ::;6 الفن س. هود )ترجمة أحمد سالمة وسيد عثمان، 
 م تبة اأنجلو المصرية، القاهرة

 .م تبة االنجلو، القاهرة، التوافق الاوصا واالجتماعا( ;9;6( مصطفى فهما
م تبة  9ط: الصحة النفسية، دراسة فى سي ولوجية الت ي ، 9:;6ى، امصطفى فهماا

 الوانجى، القاهرة
 .جامعة الموصد  لية التربية، القلق وامراض الجسم: 5;;6، محمد احمد  الا

: استراتيجيات التوافق للضغوط النفسية لدا طلبة الثانوية 5;;6مها محمد دروياااااااش، 
فى عمان العاصمة، رسالة ماجستير  ير مناورة قسم انرااد والتوجية، 

 ة، عمان الجامعة انردني
: القلق وأمراض الجسم، م تبة 96;6محمد أحمد  الى ورجا  محمود أبو عال ، 

 الحيلونى، دماق. 
: أساليب توفي  الضغوط النفسية التاتجة عن أورام السرطان 9009هنا  أحمد اويخ 

)مل تطبيقات على حاالت أورام المثانة السرطانية(، القاهرا: إيتر  للطباعة 
 والنار

Cejudo, J., Rodrigo-Ruiz, D., Lopez-Delgado, M. L., & Losada, L. 

(2018) Emotional Intelligence and Its 
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