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مشكمة البحث و اىميتو :
الضغط ظاىرة شائعة في الحياة اليومية  ،و جزء ال يتج أز مف شروط الحياة اإلنسانية  ،ومف
وجية نظر المتخصصيف في المياديف المختمفة يعد الضغط النفسي مرض العصر الحديث ولو
2

آثار في سموكيات األفراد واتصاالتيـ مع اآلخريف فضال عف تأثيره في كفايتيـ الذاتية وال يرتبط
في أماكف العمؿ فقط بؿ يعد حاليا عامال مشتركا في مختمؼ البيئات ومنيا البيئة التعميمية التي
يواجييا الطمبة ،فالضغط جزء ميـ مف الحياة اليومية وال احد يمكنو اف ييرب منو السيما إذا
حدثت تغيرات متعددة في نمط الحياة التي يحياىا  ،واف خبرة الضغط عامة لدى طمبة الجامعة
الف ىناؾ العديد مف متطمبات التنافس في حياتيـ األكاديمية  ،االجتماعية  ،المادية  ،وعندما
ال يتمكنوا مف مواجية الموقؼ بفاعمية و ضمف المدى الطبيعي لميارات المواجية يمكف اف
تكوف قائمة مف الضغوط قائمة بحد ذاتيا جسمية ،انفعالية ،معرفية ،سموكية
)(Grace,2003,p3) (Powell&Enright,1990,p1
اذ تعد الدراسة الجامعية مف المراحؿ الميمة في حياة الطمبة  ،فييا ومف خالليا تنمو خبراتيـ و
تتراكـ معارفيـ و تصقؿ مواىبيـ و تتوجو جيودىـ إلى محاولة تحقيؽ أعمى مستوى مف
التحصيؿ و التعمـ استعدادا لخوض غمار الحياة  ،و خالؿ تمؾ المرحمة تبرز العديد مف
التحديات األكاديمية التي تشكؿ مواجيتيا منعطفا كبي ار في االستمرار بالدراسة و تحقيؽ متطمبات
النجاح أو اإلخفاؽ أو ربما االنسحاب مف الجامعة  ،إذ يختمؼ الطمبة في مدى قدراتيـ عمى
مواجية تمؾ التحديات  ،و لكف في نياية المطاؼ يتحمؿ الطمبة مسؤولية إعداد أنفسيـ نفسيا و
عقميا إذا ما أرادوا النجاح و التفوؽ في الجامعة  ،و مف الناحية األخرى تتحمؿ الجامعة
المسؤولية في مساعدة الطمبة عمى مواجية تمؾ التحديات و تذليؿ الصعوبات التي تواجييـ
(النصار،2005 ،ص ، )490والبيئة الجامعية ليا متطمباتيا باالعتماد عمى الطمبة مف اجؿ
التكيؼ  ،إذ أنيـ قد ال يتمكنوا مف مواجػ ػ ػية تمؾ المتطمبات (خبرات الضغط) نتيجة لفقر
العادات الصحية  ،تقييـ الذات الواطئ  ،فقر خيارات إدارة الذات  ،ضعؼ معالجة المعمومات
) (Hudd,etal,2000,pp219-220)(Lok&Bishop,1999,p815أي ىنالؾ متطمبات
يواجيونيا بغية التكيؼ معيا او التغيير  ،و القياـ بعممية تقدير معرفي لمياراتيـ ومصادرىـ في
المواجية و القدرة عمى االستجابة لمتطمبات البيئة ) (Lazarus&Folk,1984,p284و
المواجية تعني ادارة تمؾ المتطمبات ) (Larose,2001,p101وألننا نرى بانفعاؿ عندما نواجو
ألوؿ مرة الموقؼ في بيئتنا فأننا نقوـ بعممية تقدير معرفي لمموقؼ

 ،فقد اشار كؿ مف

) (Lazarus &Folkmanالى نوعيف مف التقديرات التقدير األولي (تقييـ الموقؼ ما الذي يعنيو
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لنا)  ،و نتائج تمؾ التقديرات تحدد انو ربما تحدث استجابة انفعالية  ،فإذا كانت نظرتنا لمحدث
كونو غير ذات ارتباط شخصي بنا  ،نشعر بعدـ االنفعاؿ  ،و اذا كاف ذات ارتباط شخصي ،
فنقدره عمى انو ذات داللة أما بالضد أو متناسؽ مع أىدافنا ،تقديره بالضد مف سعادتنا سنشعر
بانفعاؿ سمبي و الذي ربما يسبب الضغط ،و إذا كاف تقديره متناسؽ مع سعادتنا  ،نشعر
بانفعاؿ ايجابي  ،و يمكف تمخيصو باالتي:
مفيد لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفعال ايجابي
الحدث ـــــــــــــــــــــــــــــــ التقدير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدد لي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انفعال سمبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضغط
ال يرتبط بي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال انفعال
)(Feist&Rosenberg, 2010,p 36
في الحياة المعاصرة ال اختالؼ ،إف اغمب األفراد يخبروف أو يواجيوف خبرة ضاغطة ،نتيجة
التنافس و التغييرات المستمرة في مطالب البيئة التي غالبا ما تؤدي إلى تحوالت ضاغطة
) )Vigil,no,p4إذ يؤكد الباحثيف أىمية دور الخبرات األكاديمية كواحدة مف مصادر الضغط
بيف الطمبة كدراسة كؿ مف ) ، (Ang&Huan 2006, Ang&Huan&Braman,2007وفي
دور محوريا
دراسة كؿ مف ) (Gallagher&Vella-Brodrick 2008وجدا اف الضغط يمتمؾ ا
في عوامؿ متعددة مف االحباطات  ،الصراعات  ،الضغوطات  ،التغييرات ،الضغط المفروض
ذاتيا  ،و في وصؼ ردود األفعاؿ لمضغط األكاديمي  ،كما أكدا عمى نماذج مختمفة مف
االستجابات الفسيولوجية و السموكية و االنفعالية و المعرفية ،فالعديد مف الطمبة يواجيوف حياة
جامعية ضاغطة وعمى وجو الخصوص الجدد الذيف ىـ بحاجة إلى التكيؼ اجتماعيا و أكاديميا
لممحيط الجديد )(Aya,2009,p9)( kakabaraee,2013,p3
في العموـ  ،الضغط ضروري ومصاحب لضرورات الحياة اليومية ويستحيؿ تجنبو بسبب
عالقتو بأي حدث مف األحداث الخارجية  ،كونو يبعث عمى المذة أو ينتج القمؽ  ،وبدوف شيء
مف الضغط فإننا سنصبح مخموقات متوانية وغير مبالية ،اذ يستجيب الشخص اتجاه الضغط
باالعتماد عمى تقديره لمحدث كتيديد أو تحدي ) ،(Lazarus&Folk,1984,p286مثيرات
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التحدي ممكف إف تقود إلى نتائج ايجابية مثؿ الدافعية لتحسيف مياـ األداء بينما الميددة لمشخص
أو المؤلمة ممكف أف تنتج القمؽ ،الكآبة  ،التعطيؿ االجتماعي،أو حتى الميوؿ االنتحارية  ،و
يواجو الطمبة الضغوط عندما يدخموف عالـ جديد تماما مف التعميـ المتخصص ويصبح موضوع
الضغط ميـ في الدوائر األكاديمية و الذي مف الممكف اف تكوف نتائجو ايجابية إذا ما أديرت
جيدا أو سمبية إذا ما أديرت بشكال غير جيد  ،و تمتمؾ المؤسسات األكاديمية محيط عمؿ
مختمؼ مقارنة بغير األكاديمية و ليذا يتوقع الشخص اختالفات في أعراض و أسباب و نتائج
الضغط ( و انو مف الميـ لممجتمع إف يتعمـ الطمبة و يكتسبوا المعرفة الضرورية لنمو االقتصاد
العاـ ألي امة و انو مف الضروري لممؤسسات الحفاظ عمى توازف جيد في البيئة األكاديمية
باعثة عمى تعميـ أفضؿ و التركيز عمى الحاجات الشخصية لمطمبة باختالؼ توقعاتيـ و أىدافيـ
و قيميـ لدمجيـ في المؤسسة) ) )Goodman,1993,p49و قد حدد الباحثيف العديد مف
عوامؿ الضغط التي يواجييا الطمبة المياـ ( الواجبات)  ،و المنافسات مع الطمبة اآلخريف ،
اإلخفاقات ،و ضعؼ العالقات مع الطمبة اآلخريف أو المحاضروف  .وتتضمف الضغوط
األكاديمية إدراؾ الطمبة لقاعدة المعرفة الشاممة المطموبة  ،و إدراؾ الوقت غير المالئـ لتطويرىا
 ،إذ يقرر الطمبة مواجية الضغط األكاديمي في أوقات متوقعة مف كؿ فصؿ دراسي مع
مصادر أكثر مف الضغط األكاديمي الناتجة مف التييئة و الدراسة لالمتحانات  ،المنافسة
بالدرجات  ،وتغطية مقدار كبير مف محتوى المواد الدراسية في مقدار قصير مف الوقت  ،و
عندما يكوف الضغط المدرؾ سمبيا أو يصبح مفرطا  ،في الغالب يخبر الطمبة ضعفا جسميا و
نفسيا  ،لذا فأف طرؽ تقميؿ ضغط الطمبة يتضمف فاعمية إدارة الوقت  ،الدعـ االجتماعي ،إعادة
النظرة االيجابية ،المشاركة بفعاليات ترفييية ((Goodman,1993,p49
أف الضغوط عمى المستوى المؤسساتي تكمف في قاعات المحاضرات المكتظة ونظاـ الفصؿ
الدراسي و نقص المصادر النجاز الواجبات األكاديمية ،الضغط ألداء جيد في االمتحانات أو
االختبارات و الوقت المخصص يجعؿ مف البيئة األكاديمية ضاغطة جدا و ىذا مف المحتمؿ أف
يؤثر في كؿ مف العالقات االجتماعية ضمف المؤسسة و خارجيا و التي تؤثر في الحياة
الشخصية لمفرد بمصطمحات االلتزاـ النجاز األىداؼ  ،فالمعرفة بمسببات ضغوط الطمبة سيمكف
اإلدارة التعميمية مف التعرؼ عمى كيفية مراقبة و ضبط عوامؿ الضغط المسؤولة عف ضغوط
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الطمبة ،و غالبا ما يدرؾ الطمبة الخريجيف إف القدرة عمى ممارسة طاقة اكبر في حياتيـ قد انتيى
و الشعور بأف الحياة في حالة مف انعداـ قوة كبير ،كما اف مصدر الضغط األخر يكمف في
صعوبة التوصؿ إلى األلفة االجتماعية  ،وانو مف الصعب إيجاد الصاحب أو الحفاظ عمى
العالقات ببقاء الشخص  ،و ينزع الطمبة الخريجيف إلى قمة الوقت أو الفرصة لتطوير العالقات
ما بيف األشخاص  ،و اف الخوؼ مف الفشؿ األكاديمي مرتبط بتمؾ المياـ التي تكوف ضغوط
مؤكدة  ،ليذا فاف الضغوط المؤثرة في الطمبة باإلمكاف تصنيفيا إلى( أكاديمية  ،مالية  ،الوقت
،المرتبطة بالصحة و المفروضة ذاتيا) ،بالمحصمة يواجو طمبة الجامعة العديد مف المعوقات
لقيرىا مف اجؿ انجاز أو أداء أكاديمي مثالي (، (Goodman,1993,p49
تتجمى أىمية البحث في الفيـ األفضؿ لمضغط األكاديمي و األخذ بنظر االعتبار الكيفية التي
يستجيب فييا الطمبة اتجاه الضغوطات التي تقؼ حائؿ أماـ إتماـ المياـ االكاديميو عمى أكمؿ
وجو مما تسفر عف تأثيرات سمبيو في حياتيـ النفسية.
أىداؼ البحث:
 -1قياس الضغط األكاديمي لدى طمبة الجامعة
 -2التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف وفقا لمتغير الضغط األكاديمي
 -3التعرؼ عمى الفروؽ بيف التخصص العممي والتخصص اإلنساني وفقا لمتغير الضغط
االكاديمي
 -4التعرؼ عمى الفروؽ بيف المراحؿ الدراسية (االولى،الثانية،الثالثة،الرابعة) وفقا لمتغير
الضغط األكاديمي

حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة بغداد التخصصات العممية و اإلنسانية
/المراحؿ األولية لمعاـ الدراسي 2014-2013
تحديد المصطمحات:
اوال :الضغط
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عرفو ) : (Selyeحالة واضحة عف طريؽ متالزمة محددة و التي تتكوف مف كؿ التغييرات
الحادثة بشكال غير محدد ضمف النظاـ البيولوجي )(Selye,1976,p64
عرفو ) : (Lazarusحالة مف اإلثارة النفسية الناتجة عندما تكوف المتطمبات الخارجية ذات
عبء ثقيؿ أو تتجاوز قدرة الشخص عمى التكيؼ )(Lazarus&Folkman,1993,p241
عرفو ) : )Mc Namaraالحالة الداخمية لمفرد،األحداث الخارجية أو التفاعؿ بيف الفرد و
بيئتو )(Namara,2000,p21
عرفو ( : )Sayinerتجارب عاطفية سمبية  ،مصحوبة بتغييرات فسيولوجية و إدراكية و سموكية
باإلمكاف التنبؤ بيا)( Sayiner,2006,p24
عرفو كؿ ) : (Blaug&e talsالخبرة الشخصية الناجمة عف الضغوط أو المتطمبات الواجبة
عمى اإلفراد و تأثيرىا في قدرتيـ عمى التعامؿ أو إدراكيـ لتمؾ القدرة )(Blaug&Eteals,2007,p4

ثانيا :الضغط األكاديمي
عرفو ) : )Goodmanتأثيرات العوامؿ الضاغطة في الطمبة و التي تصنؼ كأكاديمية  ،مالية،
وقت(الزمف) ،أو المرتبطة بالصحة و المفروضة ذاتيا ))Goodman,1993,p41
التعريؼ اإلجرائي  :عينة ممثمة لمحتوى النطاؽ السموكي لمفيوـ الضغط األكاديمي
المتضمنة في األداة و يعبر عنيا بدرجة ألغراض ىذا البحث .
ثالثا :المتطمبات االكاديمية  :عرفيا ) : (Weidneمحصمة أعداد االمتحانات و المشروعات و
الواجبات التحريرية لمطمبة خالؿ مدة زمنية محددة )(Weidne,1996,124
االطار النظري و الدراسات السابقة :
منظور التقدير المعرفي:
يعد ) (Lazarusالباحث الرائد في مجاؿ األوجو النفسية لمضغط و كيفية التعايش معو في
الخمسينات مف القرف الماضي  ،فقد عرض في بحثو المبكر أفالما تسبب مشاعر الضغط
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لممفحوصيف  ،مرك از في الكيفية التي تتأثر بيا دوافع األفراد و جيودىـ لمتعايش مع التيديد عمى
درجة الضغط التي يشعروف بيا  ،و قدمت مع األفالـ رسائؿ لمتأثير في الدفاعات التي
يستخدميا المفحوصيف  ،و تـ قياس درجة الضغط في عالقتيا باال فالـ التي يصاحبيا رسائؿ و
ذلؾ مف خالؿ تقارير ذاتية لمضغط و تسجيالت فسيولوجية لمعدؿ ضربات القمب و مستويات
توصيؿ الجمد (نشاط غدة العرؽ) لممفحوصيف  .و أسفرت النتائج إلى اف الرسائؿ المصاحبة
لألفالـ كاف ليا تأثير قوي عمى درجة الضغط التي يشعر بيا المفحوصيف و في العموـ  ،عكس
الضغط المعاش درجة التيديد المدرؾ و العممية الدفاعية التي يوظفيا األفراد لمتعايش مع ىذا
التيديد  .ثـ انتقؿ مف التأكيد عمى دفاعات األنا إلى تصور مفيومى معرفي أوسع  ،و عرؼ
التقدير بوصفو متغي ار وسيطا أساسيا لالستجابة لمضغط  ،و طبقا لنظريتو فأف الضغط يحدث
عندما يدرؾ الشخص عمى انو أحداث مرىقة و مستنزفة لموارده و ميددة لحسف حالو و تتضمف
العممية مرحمتيف مف التقدير المعرفي  ،المرحمة األولية يقدر الشخص فيما إذا كانت أي مراىنة
في الموقؼ  ،و إذا ما كاف ىناؾ تيديد او خطر  ،اما المرحمة الثانوية يقدر الشخص ما اذا كاف
ىناؾ اي شيء يمكف فعمو لمتغمب عمى الضرر او الوقاية منو او تحسيف التوقعات في اتجاه
المصمحة  ،بمعنى آخر يتضمف التقدير الثانوي تقويما إلمكانات الفرد لمتعايش مع الضرر
المحتمؿ أو الفوائد التي تـ تقويميا في مرحمة التقدير األولي  ،واجماال تعد درجة الضغط المعاش
نتيجة لياتيف العمميتيف مف التقدير  ،إذ تختص إحداىما بتقدير درجة الضرر او التيديد المحتمؿ
 ،و األخرى بتقدير إمكانية التعايش الناجح مع التيديد و يفترض ) (Lazarusاف عمميات
التقدير األولي و الثانوي ىي عمميات عامة لمتعايش مع الضغط  ،و مع ذلؾ فأف مختمؼ وسائؿ
التعايش مع الضغط تكوف متاحة في مواقؼ الكرب لمتحكـ في الظروؼ التي تقدر عمى انيا
مرىقة لموارد الفرد او لتحمميا (برافيف ،2010،ص ، )284-283وقد أكد عمى اف أية نظرية
عف الضغوط تحوي مفيوميف مركزييف  ،التقدير كتقييمات األفراد ذات الداللة في ماذا حدث
ألجؿ سعادتيـ و التعايش كجيد األفراد في األفكار و األفعاؿ إلدارة متطمبات محددة
) )Lazarus,1993, 236و اف الضغط ال يعرؼ كنوع محدد مف المثيرات الخارجية و ال نمط
محدد مف الردود الفسيولوجية ،السموكية او ردود األفعاؿ الشخصية  ،و إنما عالقة بيف األفراد و
بيئاتيـ ) (Krohne,2002,p3و اف الضغط ال مثيرات بيئية و ال استجابة نفسية وانما عالقة
بيف متطمبات البي ئة و القدرة عمى التعامؿ مع تمؾ المتطمبات ليذا يرى الضغط عمى انو تفاعؿ
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بيف الفرد و البيئة و في ىذا التفاعؿ يوجد عمميتيف ميمتيف  :التقدير و التعايش  ،بمعنى آخر
اف الضغط عممية دينامية تشمؿ كؿ مف الفرد و البيئة و اف البيئة تزودنا بمثيرات أولية لكف
مفتاح محددات الضغط تكمف في الطريقة التي يدرؾ بيا الفرد البيئة و و انتقاء مصادر التعامؿ
لمواجيتو ) )Vigil,no,p6-7و ىذا المنظور مف اكثر المنظورات كمية بوصؼ الضغط كونو
عممية تفاعؿ دينامية بيف الفرد و بيئتو أكثر األوقات و تأخذ بحسابيا دور الخبرة السابقة و
عمميات التكيؼ في التأثير بادراكات المستقبؿ و نتائجو )(Bradbury,2013,p199
المنظور المستند إلى االستجابة :
ينظر العمماء الى الضغوط عمى انيا استجابة ألحداث ميددة تأتي مف البيئة لذا فيي تمثؿ ردود
بمعنى اف الضغوط ىي استجابة لمحدث و

الفعؿ التي تصدر عف الفرد إزاء الحدث ،

االستجابات متعددة األوجو  ،اذ تتضمف تغيرات في الوظائؼ المعرفية و االنفعالية و الفسيولوجية
لمجسـ و التركيز عمى الحالة الداخمية لمكائف العضوي  ،و يرى ) )Cannonاف استجابة
المواجية او اليروب ( الكر او الفر ) ىي استجابة تكيفية  ،النيا تمكف الكائف مف االستجابة
بسرعة لمتيديد  ،مف ناحية ثانية اف الضغط قد يسبب االذى  ،النو يعطؿ الوظائؼ االنفعالية و
السيكولوجية و يمكف اف يسبب مشاكؿ صحية مع مرور الوقت  .و تحديدا  ،عندما يستمر
الضغط قويا فأنو يميد الطريؽ لظيور المشاكؿ الصحية (تايمور’2008،ص ، )347فضال عف
اف ( )Cannonاوؿ مف استخدـ مصطمح التوازف في تفسير كيفية استجابة الكائف الحي
لمضغوط  ،آذ يمتمؾ الجسـ آليات داخمية لمحفاظ عمى استقرار عمؿ الجسـ و توازنو  ،فعندما
يواجو الكائف التحديات  ،يقوـ الجسـ باالستجابة ليا مف خالؿ تعديؿ أنظمتو الفسيولوجية  ،و
في حاؿ فشؿ الجسـ في االستجابة لتمؾ التحديات مف خالؿ المحافظة عمى توازف الجسـ
،سيؤدي الى معاناة الجسـ مف الضغوطات و إلحاؽ الضرر باألعضاء المستيدفة  ،و الغاية
مف مفيوـ التوازف اإلسياـ في توضيح الكيفية التي يستجيب فييا الجسـ لمضغوط النفسية
)  ) Davidyan,2008,P243وقد ميز ) ) Selyeبيف (المثير) و( االستجابة)  .االستجابة
لممثي ار ت تتبعيا ثالثة مراحؿ مثالية تدعى متالزمة التكيؼ العاـ ) )GASو تمؾ المراحؿ ىي
اإلنذار ،و المقاومة ،و التكيؼ او اإلنياؾ التي تصنؼ تحت الػ ) ، )GASفالدفاعات األولية
لمجسـ بحد ذاتيا ضد الظروؼ المضادة عف طريؽ تنشيط الجياز العصبي السمبثاوي و يدعى
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رد الفعؿ اإلنذار الذي يعبء الجسـ الستجابة اليجوـ او اليروب و يمكف اف يفيـ التكيؼ كرد
فعؿ قصير األمد لموقؼ طارئ  .و في الغالب تكوف مواجية الضغط أطوؿ و تحركات الكائف
الحي متواصمة في مرحمة المقاومة  ،والتي يكوف فييا التكيؼ أكثر او اقؿ نجاحا لمظروؼ
الضاغطة  ،و بالرغـ مف اف الشخص ال يستطيع اف يكوف انطباع لوجوده تحت العامؿ
الضاغط  ،وال تعمؿ وظائؼ الكائف الحي بشكال جيد و تصبح معمولة ،ووفقا ل ػ )) Selye
جياز المناعة يساوـ  ،و بعض االمراض التكيفية تنمو تحت ضغط المقاومة  ،و اخي ار في
مرحمة اإلنياؾ المصادر التكيفية لمكائف الحي تأخذ بالتناقص و يحدث التوقؼ (التعطؿ) .
يركز منظور المستند لالستجابة أساسا عمى سمات معينة مف العوامؿ الضاغطة و يناقش عمى
اف اي ممارسة كونيا متطمبات متفردة و جسمية ،اجتماعية  ،ميمة لضريبة محددة لمصادر
مواجية

االفراد

و

ليذا

اف

كؿ

ممارسة

تنشط

استجابة

ضغط

معينة

)( (Schwarzer&Schulz,2001,P 3حسيف،حسيف ،2006،ص )51
المنظور المستند الى المثيرات :
و يرى ىذا المنظور الضغوط عمى انيا مثيرات اي اف الضغط ىو اي حدث يدركو الفرد و
يمثؿ تيديدا لو  ،فالمثير قد يكوف داخمي اي ينشأ مف داخؿ الفرد (كالصراعات) و قد يكوف
خارجي في البيئة المحيطة بالفرد  .اي البحث عف العالقة بيف عوامؿ الضغط المميزة و النتائج
المتضمنة المرض  ،و في ىذا السياؽ أوضح كوبر اف بيئة الفرد تعد مصد ار لمضغوط مما يؤدي
الى وجود تيديد لحاجة مف حاجات الفرد او يشكؿ خط ار ييدد الفرد و أىداؼ حياتو  ،فيشعر
بالضغط  ،ويحاوؿ توظيؼ بعض االستراتيجيات لمتعايش مع الموقؼ  ،و في حاؿ عدـ التغمب
عمى الحدث الضاغط و استمر لفترات طويمة بالمحصمة يؤدي الى جممة مف االمراض عمى
المستوييف العقمي و النفسي (عثماف،2001،ص)103
و ىذا التوجو مف البحث ظير عندما حاوؿ كؿ مف (  ) Holmes &Rahe 1967قياس
ضغوط الحياة عف طريؽ تخصيص ارقاـ تدعى وحدات تغير – الحياة و بجدولة ىذه االحداث
وترتيبيا بوضع وزف نسبي لكؿ حادثة ( ) 43مف احداث الحياة الحاسمة كالموت و الطالؽ و
الحوادث  ،..... ،و كمما زادت القيمة زاد معدؿ التكيؼ المطموب مف الفرد و قد افترضا باف
11

مقدار معدؿ الجيد التكيفي ضروري لمتعامؿ مع الحدث و الذي سيكوف مؤش ار مفيدا لحدة ىكذا
حدث  ،اليوـ  ،البحث في ىذا التقميد مستمر ولكنو يخطئ في الغالب بواسطة عدد مف
المشاكؿ و العيوب  ،العيب األساس يكوف في استخداـ معدؿ أوزاف لألحداث  ،و إىماؿ األفراد
المختمفيف ربما في امتالكيـ إدراؾ مختمؼ جدا لذات النوع مف الضغط  ،و اعتمدت الدراسات
في اغمب األحياف عمى تقارير ذات اثر رجعي لتحديات سابقة التي ربما ال يتـ تذكرىا جيدا ،
او ربما مشوىة كنتيجة لميكانزمات الدفاع  ،فضال عف عمميات التعايش و التغييرات في الدعـ
االجتماعي و غالبا ما يكوف غير كافي لممختبر  ،و الدرجة ألي ىدؼ طبيعي مف العوامؿ
الضاغطة يجب تأكيدىا في المقارنة بتقديراتيا الشخصية التي ال زالت تحت النقاش
)( (Schwarzer&Schulz,2001,P 3حسيف،حسيف ،2006،ص ( )52الكسائي،2000،
ص )91
الدراسات السابقة :
يذكر حص ار بعض الدراسات التي تناولت الضغوطات األكاديمية في البيئة الجامعية :
 دراسة  : )2013( Batainehعف خبرات الضغوطات األكاديمية لدى طمبة الجامعة ،و التي شممت ( )332منيـ  ،اختيروا بالطريقة العشوائية  ،و أظيرت النتائج عف ضغوطات
عديدة و ىي  ،العبء األكاديمي  ،صعوبة الكورسات  ،انخفاض الدافعية  ،التوقيتات الغير
مالئمة لمدراسة  ،عبء أعماؿ كؿ فصؿ دراسي  ،صعوبة االمتحانات  ،توقعات العائمة العالية
و التي تدفع الى ضغوطات معتدلة بيف الطمبة  ،فضال عف ذلؾ كشفت الدراسة عف اف الخوؼ
مف الفشؿ يعد مصدر رئيس مف مصادر الضغط بيف الطمبة  ،كما أظيرت الدراسة عف وجود
عالقة ايجابية بيف الضغط األكاديمي و مصادر التديف  ،و عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة في
الضغوط األكاديمية وفقا لمتغير التخصص و مستوى الدراسة (( Bataineh ,2013,p82
 دراسة  :)2012( O.Aاستيدفت تحديد الفروؽ بيف الجنسيف في ادراكات الضغوطاألكاديمية و ردود األفعاؿ نحو األحداث الضاغطة لدى عينة مف طمبة المرحمة األولى في
الجامعات النيجيرية و قد اختيروا بالطريقة العشوائية  ،و أسفرت النتائج عف فروؽ ذات داللة
بيف الجنسيف في ادراكاتيـ لالحباطات  ،و الصراعات و ضغوطات التوقعات الذاتية و لصالح
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اإلناث  ،و لكف لـ تظير النتائج فروؽ ذات داللة في ادراكاتيـ لمتوترات و التغيرات المرتبطة
باألحداث الضاغطة و الضغوطات االكاديمبة  ،و كانت ىناؾ فروؽ دالة فيما يتعمؽ بردود
أفعاؿ اإلناث و الذكور االنفعالية و المعرفية لألحداث الضاغطة  ،و ال توجد فروؽ دالة في
ردود األفعاؿ الفسيولوجية و السموكية (O,2012,p138) ,
 دراسة كؿ مف : )2002( Natalia & Neilلمتعرؼ عمى أساليب تقييـ الضغوط و سبؿمواجيتيا لدى عينة مف الطمبة قواميا ( )213اختيرت المجموعة مف بيف الطالب ألمرتفعي
الضغوط في قمؽ االمتحاف و إدراؾ التنافس في األلعاب الرياضية و توصمت الدراسة الى اف كؿ
مف قمؽ االمتحاف والتنافس تمثالف عوامؿ ضاغطة عمى الطمبة
دراسة  :)2000( Marjorieو أظيرت النتائج الى اف المخاوؼ الصحية و العالقاتاألسرية شكمت أىـ مصادر الضغط لدى عينة الطمبة و اف إستراتيجيات مواجية الضغوط تمثمت
في تجنب االنفعاالت السالبة  ،و تحددت مجموعة مف مصادر الضغوط لدى طمبة الجامعة مثؿ
صعوبات التوافؽ مع الحياة الجامعية ،ضعؼ العالقات االجتماعية  ،صراع إدارة الوقت  ،تفسير
أنماط الحياة(ضغوط التغيير) و يذكر مجموعة أخرى مف الضغوط لدى طمبة الجامعة منيا
المخاطر الصحية والخوؼ مف الفشؿ األكاديمي و المقاء مع الجنس األخر
 دراسة :Richard& etalاجريت الدراسة عاـ ( )1999مستخدمة أسموب التحميؿ العاممي ،و التي استيدفت التعرؼ عمى عوامؿ الضغط النفسي في البيئة الدراسية (عبء الدراسة ،
الصعوبات الدراسية  ،الخوؼ مف المستقبؿ  ،االنفعاؿ  ،التعامؿ مع الجنس األخر  ،صعوبة
التعامؿ مع اآلخريف ،الحديث أماـ اآلخريف في غرفة الدراسة  ،و فرؽ العمؿ) فضال عف ارتفاع
مستوى إدراؾ الضغوط لدى طمبة المرحمة األولى مقارنة بالطمبة اآلخريف  ،و اف نسبة تعاطي
المخدرات

و

العجز

الجنسي

بيف

الطمبة

الذيف

يعانوف

مف

الضغوط

عالية

(محمود2006،ص)417-416
 دراسة  :)1999( Shannon& etalsاستيدفت التعرؼ عمى مصادر الضغوط بيفطم بة الجامعة  ،و قد حددت المصادر الرئيسة لمضغط باختبار مصادر الضغط و ىي
األكاديمية  ،و البيئية  ،و ما بيف األشخاص  ،و عبر األشخاص  ،و المصادر الخمسة العميا
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كانت عادات النوـ  ،عادات األكؿ  ،العطؿ و االستراحات  ،و تزايد أعباء العمؿ  ،و اآلثار
المترتبة عمى ايجاد برامج الدارة الضغوط  ،و قد شممت العينة ( )100طالب و طالبة ()20
ذكور و ( )80اناث )(Shannon& etals,1999,p312
دراسة  : )1994( Shirleyأشارت الى مجموعة مف مصادر الضغوط لدى طمبة الجامعة مثؿالمشكالت األكاديمية واألسرية والصحية ،قمؽ االنفصاؿ  ،ضغط االختبارات ،نقد اآلخريف ،
المستقبؿ الوظيفي،التكيؼ مع الحياة الجامعية  ،الخوؼ مف الفشؿ الدراسي  ،الشعور بالوحدة
ونقص التحكـ  ،و في دراسة اخرى عمى مجموعة مف الطمبة الجدد اسفرت نتائجيا عف
مجموعة مف مصادر الضغوط مثؿ ضغط الدراسة  ،ضغوط الحياة  ،العالقات الجديدة ،
الصراع مع ىيئة التدريس  ،المرض المزمف ،اضطرابات النوـ ،تغير عادات النوـ و االكؿ
(محمود2006،ص)417-416
 دراسات أخرى عف طمبة الصيدلة كدراسة ) (Duttttta,2001,Gupchup,etal 2004والتي كشفت األدلة انو بالرغـ مف مصادر الضغوط األكاديمية كالدرجات و المياـ و االمتحانات
و ساعات الدراسة الطويمة  ،نقص الوقت الكافي لالستمرار في البقاء خالؿ السنوات العديدة
الماضية  ،اال اف المصادر تمؾ اخذت بالتزايد و مصادر ضغوط جديدة ظيرت عمى السطح
ايضا الضغوط الشخصية كالتكيؼ في الجامعة في دراسات عدة منيا :
(Gigliotti, 2004, Lindop, 1999, Murphy & Archer1996, Robotham&Julian,
2006) and (ABU tariah&AL-sharaya,1997,Beck& etal ,1997,Hamill
1995,Hudd& etal 2000,Isaak& etals, 2006 Jones &Johnston 1997, Misra
&etal 2000 ,Oermann 1998, Sarid ,Anson ,Yaari&Margalith,2004,
Shipton ,2002) and (Beck & Srivastava,1991Friedlander& etal 2007 ,
)Gupchup& etal 2004
 ،كما كشفت العديد مف الدراسات عف ضغوط طمبة الجامعة في تخصص رئيسي اغمبيا في
تخصصات الطب و طب االسناف و التمريض كدراسة كؿ مف :
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) ،(Beck etal 1997, Lo ,2002 , Magnussen &Amundson ,2003و قد اوضحت
دراسة ) ) Macs& etalsعف النتائج التي يسببيا الضغط المدرؾ لدى عينة مف طمبة الطب
تحت شروط االمتحاف بأف ىناؾ زيادة ذات داللة في التقرير الذاتي لمضغط عمى مقياسي
الضغط المدرؾ و سمات القمؽ ))Goff, 2009,P18-19

إجراءات البحث :

14

عٌنة البحثٌ :مثل مجتمع البحث طلبة جامعة بغداد بمختلف تخصصاتهم و مراحلهم الدراسٌة ،
و قد تم اختٌار العٌنة بالطرٌقة العشوائٌة المرحلٌة  )215( ،طالب و طالبة من ( )4كلٌات فً
الجامعة االم و كما موضح فً الجدول ()1
جدوؿ ()1
توزٌع افراد العٌنة وفقا للكلٌات
الكمية

العدد

الكمية

العدد

المجموع

اآلداب

48

العموـ

61

109

اليندسة

56

العموـ السياسية

50

106

111

215

104

اداة البحث  :قائمة الضغط األكادٌمً لـــــ ) ، (Len & Chenتقٌس القائمة ( )7عوامل  ،و
تتألف من ( )34فقرة  ،موزعة كاألتً  :انظر جدول ()2
جدوؿ ()2
العامؿ

العامؿ

عدد
الفقرات

عدد
الفقرات

ضغط المدرسيف

9

ضغط األقراف

4

ضغط النتائج

5

ضغط اداراة الوقت

3

ضغط االختبارات

4

الضغط الذاتي (المفتعؿ)

4

ضغط جماعات الدراسة

5

المجموع

34

فً ضوء مقٌاس خماسً االستجابة ( ال تنطبق إطالقا  ،ال تنطبق بدرجة كبٌرة  ،ال اعرف ،
تنطبق بدرجة كبٌرة  ،تنطبق تماما ) و تعطى الدرجات كاآلتً ()5،4،3،2،1

تحميؿ الفقرات :

عالقة الفقرة بالمجموع الكمي  ،وقد استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف  ،انظر جدوؿ ()3
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جدوؿ ()3
عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكمي
ؼ

معامؿ

ؼ

االرتباط

ؼ

معامؿ
االرتباط

معامؿ

ؼ

االرتباط

معامؿ
االرتباط

1

)**(.268

10

)**(.521

19

)**(.572

28

)**(.393

2

)**(.546

11

)**(.376

20

)**(.559

29

)**(.321

3

)**(.416

12

)**(.456

21

)**(.555

30

)**(.264

4

)**(.411

13

)**(.321

22

)**(.651

31

)**(.177

5

)**(.223

14

)**(.594

23

)**(.464

32

)**(.457

6

)**(.212

15

)**(.465

24

)**(.420

33

)**(.577

7

)**(.443

16

)**(.492

25

)**(.335

34

)**(.379

8

)**(.612

17

)**(.478

26

)**(.267

9

)**(.267

18

)**(.372

27

)**(.412

وأظيرت نتائج التحلٌل اإلحصائً عف معامالت ارتباط دالة عند مستوى ( )0،01و لجميع
الفقرات .
صدؽ القائمة  :و تـ التحقؽ بطريقتيف :
صدق المحكمٌن  :عرضت القائمة على محكمٌن فً مجال العلوم النفسٌة و التربوٌة بغٌة التحقق
من وضوح الفقرات و صٌاغتها و مالئمتها للغرض الذي وضعت ألجله .
صدق البناء :و قد تحقق من خالل إٌجاد معامالت ارتباط درجات كل مجال من مجاالت القائمة
و الدرجة الكلٌة للمجال و الجدول( ٌ )4وضح النتائج

جدوؿ ()4
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معامالت ارتباط درجة كؿ مجاؿ بدرجتو الكمية
المجاؿ
ضغط المدرسيف

ضغط النتائج

رقـ

معامؿ

رقـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1

)**( .350ضغط جماعات الدراسة

19

)**(.557

2

)**(.560

20

)**(.747

3

)**(.398

21

)**(.758

4

)**(.482

22

)**(.663

5

)**(.344

23

)**(.742

6

)**(.331

24

)**(.658

7

)**(.484

25

)**(.736

8

)**(.581

26

)**(.688

9

)**(.302

27

)**(.613

10

)**(.473

28

)**(.705

11

)**(.652

29

)**(.687

12

)**(.692

30

)**(.576

13

ضغط االختبارات

المجاؿ

ضغط االقراف

ضغط اداراة الوقت

الضغط الذاتي

)**(.640

31

(المفتعؿ)

)**(.553

14

)**(.651

32

)**(.353

15

)**(.441

33

)**(.712

16

)**(.695

34

)**(.554

17

)**(.704

18

)**(.711

وقد أظهرت نتائج التحلٌل االحصائً من ان معامالت االرتباط بٌن درجات كل مجال و
الدرجة الكلٌة له جمٌعها دالة وعند مستوى داللة ( ،)1011الذي ٌعد مؤشرا لصدق البناء كما
تحقق من خالل اٌجاد معامالت ارتباط درجات كل مجال من المجاالت بالمجال االخر و
الجدول( ٌ )5وضح النتائج

جدوؿ()5
17

عالقة درجة المجاؿ بالمجاؿ األخر و كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لمقائمة

مجال 1
مجال2
مجال 3
مجال4
مجال 5
مجال6
مجال 7
الدرجة
الكلٌة

مجال 1
1
)**(.287
)**(.278
)**(.277
)**(.258
)**(.218
)*(.191

مجال2
)**(.287
1
)**(.963
)**(.568
)**(.457
)**(.250
)**(.279

مجال 3
)**(.278
)**(.963
1
)**(.523
)**(.378
)**(.195
)**(.283

مجال4
)**(.277
)**(.568
)**(.523
1
)**(.616
)**(.392
)**(.204

مجال 5
)**(.258
)**(.457
)**(.378
)**(.616
1
)**(.498
)**(.183

مجال6
)**(.218
)**(.250
)**(.195
)**(.392
)**(.498
1
)*(.175

مجال 7
)*(.191
)**(.279
)**(.283
)**(.204
)**(.183
)*(.175
1

)**(.430(**) .511(**) .773(**) .820(**) .651(**) .722(**) .623

الدرجة
الكلٌة
)**(.623
)**(.722
)**(.651
)**(.820
)**(.773
)**(.511
)**(.430
1

وقد أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً من ان معامالت االرتباط بٌن درجات كل مجال و
المجال األخر و الدرجة الكلٌة للقائمة جمٌعها دالة عند مستوى داللة ( )1011باستثناء ( م 1
مع م  7و م 6مع م ) 7دال عند مستوى ( )1015و التً تعد مؤشرا لصدق البناء
ثبات القائمة :
و تم التحقق بطرٌقة :
 االتساق الداخلً (الفا كرونباخ)  :اذ بلغ معامل الثبات ()1085
 التجزئة النصفٌة  :اذ بلغ معامل الثبات ( )1.66و بعد التصحٌح ()1.79
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النتائج و مناقشتيا :
عرض النتائج :
اليدؼ االوؿ  :قياس الضغط األكاديمي لدى طمبة الجامعة
أسفرت نتائج تطبيؽ مقياس الضغط األكاديمي عف األتي :المتوسط الحسابي ( ، )100.79و
كاف أقؿ مف المتوسط الفرضي ( ، )102و بعد إجراء االختبار التائي لعينة البحث أسفر عف اف
طمبة الجامعة ال يعانوف مف الضغط األكاديمي  ،والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ
جدوؿ ()6
العينة

المتوسط

المتوسط

االنحراؼ

القيمة

215

102

100.79

20.23

الفرضي

الحسابي

المعياري

درجة

القيمة الجدولية

التائية

الحرية

()0001

0.88

214

2.57

اليدؼ الثاني  :التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف وفقا لمتغير الضغط األكاديمي  ،والجدوؿ ()7
يوضح ذلؾ
جدوؿ ()7
االنحراؼ

الجنس

العينة

المتوسط

اناث

142

102.5282

20.23714

ذكور

73

97.4110

19.93798

القيمة التائية

درجة الحرية

المعياري

القيمة الجدولية
()0.05

-1.765

213

1.96

أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور و اإلناث في الضغط
األكاديمي عند مقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية
اليدؼ الثالث  :التعرؼ عمى الفروؽ بيف التخصص العممي والتخصص اإلنساني وفقا لمتغير
الضغط األكاديمي والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ
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جدوؿ ()8
االنحراؼ

التخصص

العينة

المتوسط

عممي

117

109.11

14.70

انساني

98

90.85

21.48

القيمة التائية

درجة الحرية

المعياري

القيمة
الجدولية

()0.05
7.361

213

1.96

اسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف التخصصيف العممي و االنساني في
الضغط االكاديمي عند مقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية و لصالح التخصص العممي
اليدؼ الرابع  :التعرؼ عمى الفروؽ بيف المراحؿ الدراسية وفقا لمتغير الضغط األكاديمي ،
والجداوؿ ( )9و ( )10يوضحاف ذلؾ
جدوؿ ()9
المرحمة

العينة

المتوسط

االنحراؼ المعياري

االولى

52

93.3269

27.16595

الثانية

59

98.2881

19.82340

الثالثة

50

106.6200

17.44834

الرابعة

54

105.3148

10.82594

جدوؿ ()10

بيف المجموعات
ضمف المجموعات
الكمي

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

6070.609

3

2023.536

81558.972

211

87629.581

214

21

386.535

القيمة الفائية

5.235

أظيرت نتائج تحميؿ التبايف  ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الطمبة تعزى
لممرحمة الدراسية في الضغط األكاديمي و لصالح المرحمة الثالثة و لمتحقؽ مف اف الوسطيف
مختمفيف ،بأجراء االختبار البعدي ) ، )Scheffأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف متوسطات طمبة
المرحمة األولى و الرابعة مف جية و طمبة المرحمة الثانية و الرابعة مف جية أخرى  ،و الجدوؿ
( )11يوضح ذلؾ
جدوؿ ()11
المقارنات البعدية
المرحمة

المتوسط المختمؼ

اوؿ

ثاني

.515

اوؿ

ثالث

10.33

اوؿ

رابع

)*( 11.50

ثاني

ثالث

9.82

ثاني

رابع

)*( 10.98

ثالث

رابع

1.16

مناقشة النتائج :
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي اف عينة البحث ال تعاني مف الضغط األكاديمي  ،إذ اف البيئة
التي يحيا فييا الطمبة بحكـ االنفتاح عمى العالـ نتيجة تسارع التكنولوجيا المعاصرة  ،وضغط
الشارع والوضع األمني العاـ الذي يخمؽ درجة عالية مف الضغوطات عمى مستوى الحياة عموما
انعكس سمبا عمى الحياة أألكاديمية لمطمبة  ،ولد حالة مف عدـ االكتراث و الالمباالة نحو العديد
مف المواقؼ األكاديمية الضاغطة  ،سواء عمى مستوى الذات و اإلقراف و أقراف الدراسة و
الواجبات الدراسية و الكيفية التي يديروف فييا أوقاتيـ و االختبارات و نتائجيا وحتى ضغط
األساتذة  ،و انيا عوامؿ غير ميددة لحياتيـ األكاديمية اذ اف المنتيى ىو الحصوؿ عمى
النجاح بأية طريقة كانت  ،و ميميـ الى االستجابة أتجاه المواقؼ التي يدركونيا في المحيط
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االكاديمي كمواقؼ غير ميددة قي خضـ تشابؾ العديد مف الظروؼ االقتصادية و االجتماعية و
حتى السياسية التي انعكست بشكال أو آخر عمى المحيط األكاديمي و خمؽ حالة مف الالاكتراث
االكاديمي ىنا و ىناؾ القى بكاىمو عمى حياة الطمبة و دافعيتيـ نحو العمـ و الالمباالة في
استثمار مواىبيـ و قدراتيـ و استعداداتيـ المعرفية و العقمية مف اجؿ التكيؼ االمثؿ مع واقع
الحياة األكاديمية و أضحى التعامؿ السمبي مع المواقؼ االكاديمية التي تتطمب التوافؽ و التكيؼ
االيجابي معيا السمة األبرز لدى الطمبة عموما و توقعاتيـ السمبية لممستقبؿ و التي تثير حالة
مف األسى و اإلحباط في نفوسيـ ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الذكور و
اإلناث في الضغوطات األكاديمية  ،يعود إلى طبيعة الواقع الذي يعيشونو في ظؿ ظروؼ غير
طبيعية خمقت حالة مف عدـ اإلحساس باألماف و انعداـ الثقة و ىذا اإلحساس بحد ذاتو عامال
ضاغطا بما ينعكس سمبا عمى حياتيـ األكاديمية  ،يجعؿ الطمبة مشوشيف في كيفية إدارة أوقاتيـ
بغية الدراسة و التييؤ لالمتحانات و ضغط النتائج  ،و الكيفية التي يتعامؿ بيا بعض األساتذة
مع الطمبة و مستوى صعوبة االختبارات المقدمة و طبيعة التعايش مع جماعات الدراسة في
التعاوف او عدـ التعاوف في المياـ الدراسية  ،فضال عف العوامؿ الذاتية التي يعاني منيا الطمبة
في ظؿ البيئة األسرية و في ظؿ الظرؼ العاـ لممجتمع  ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في التخصص (العممي ،االنساني) و لصالح التخصص العممي بحكـ طبيعة
المياـ المفروضة عمى الطمبة التي تأخذ الجانب النظري و العممي (التطبيقي ) و الى جماعات
الدراسة التي قد تتعاوف في انجاز المياـ و الواجبات او قد ال تتعاوف اذ تكوف طبيعة المياـ و
متطمباتيا المشاركة مع االخر  ،فضال عف التكاليؼ المالية الباىظة ،في حيف أظيرت النتائج
عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية وفؽ المرحمة الدراسية و كاالتي  ،بيف المرحمتيف األولى و
الرابعة  ،والمرحمتيف الثانية و الرابعة و لصالح المرحمة الرابعة  ،اذ يعانوا ضغوطات أكاديمية
جمة بالقياس لممراحؿ الدراسية األخرى كوف مرحمة منتيية يعيشوف بيف ضغط المياـ الدراسية و
مشاريع التخرج و كـ المسؤوليات الواقعة عمييـ و ضغط التفكير بمرحمة ما بعد التخرج و ما
ينتظرىـ مف واقع الحياة  ،و قد توافقت نمؾ النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف Richard &etals
و Shannon& etalsو ، Shirleyعموما اف الضغط سمة العصر الحالي و ال تخمو اي بيئة
مف سمسمة مف الضغوطات التي تعصؼ بالحياة النفسية لإلنساف و حتى الصحية التي قد تمكنو
مف مواجيتيا او عدميا  ،و اف طبيعة الحياة األكاديمية التي تفرض عمى الطمبة ضغوطات البد
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مف الحسـ في مواجيتيا سواء كانت النتائج باتجاه ايجابي او سمبي مع مراعاة الفروؽ الفردية .
فضال عف ذلؾ كيفية التعامؿ مع اإلحداث الضاغطة غير المتوقعة و مستجدات العوامؿ
الضاغطة و األخذة بالتزايد في عصرنا المتسارع في كؿ شيء  ،و خمؽ حالة مف اإلحساس
بالمسؤولية كال مف موقعو
التوصيات :
 االىتماـ بواقع الخدمات النفسية و اإلرشادية في الجامعات
 العمؿ عمى إيجاد البرامج التي تساعد عمى التخفيؼ مف وطأة الضغوطات األكاديمية
(برامج ادارة الضغوط ،ادارة الوقت  ،ادارة الصراعات ، )... ،و البرامج الترفييية او

الرياضية او  ........فضال عف برامج التوعية و تحمؿ المسؤولية اتجاه مواقؼ الحياة و
وضع اىداؼ في الحياة و السعي الجاد لتحقيقيا

المقترحات :


إجراء دراسة عف الضغط األكاديمي عمى عينات غير المستيدفة قي البحث الحالي

(الدراسات العميا ،االعدادية )....... ،

 إجراء دراسات ارتباطية ،الضغط األكاديمي وبعض االضطرابات النفسية  ،او الكفاية
الذاتية ،القمؽ
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الممحؽ ()1
(قائمة الضغط االكاديمي)
الطالب الكريـ ..........الطالبة الكريمة
فيما يأتي عدد مف الفقرات  ،اليدؼ منيا التعرؼ عمى الضغوطات االكاديمية التي ممكف اف تواجييا ،الرجاء ا.استخدـ المقياس المدرج
ادناه لالشارة الى اتفاقؾ او عدمو مع كؿ فقرة مف الفقرات.
1

________ ال تنطبؽ إطالقا

2

________ ال تنطبؽ بدرجة كبيرة

3

________ ال اعرؼ

4

________ تنطبؽ بدرجة كبيرة

5

________ تنطبؽ تماما

و ذلؾ بوضع الرقـ المقابؿ لكؿ بديؿ في الفراغ المقابؿ لكؿ فقرة مف الفقرات وفقا لما ينطبؽ عميؾ.
الرجاء مؿء البيانات االتية :
التخصص  :عممي
رقـ

الجنس :

ذكر

انثى

المرحمة الدراسية:

انساني

الفقرات

ت

االستجابة
1

اشعر باتتي ال امتمك االهتمام ببعض الموضوعات األكاديمية

2

اشعر انه من الصعب بالنسبة لي أن أوازن بين مهامي األكاديمية و نشاطاتي
االجتماعية

3

غالبا ما اواجه مشاكل في كيفية تفاسم العمل مع زمالئي حينما تتطمب بعض
المهام و التقارير العمل الجماعي

4

انا ال اخذ كفايتي من النوم الجيد في الميل بسب قمقي بشأن االختبارات األكاديمية

5

في بعض الكورسات  ،اقضي وفتا طويال في البحث عن البيانات و المعمومات

6

اشعر بان والدي يفكران بأنني غير جاد في دراستي

7

اشعر بضغط كبير بسبب بعض المواد التي تستخدم كتب لغة انكميزية

مالحظة :اعاله عدد مف فقرات القائمة
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المستخمص
الضغط األكاديمي لدى طمبة الجامعة
استيدؼ البحث قياس الضغط األكاديمي لدى عينة مف طمبة الجامعة  ،التعرؼ عمى الفروؽ
بيف الجنسيف وفقا لمتغير الضغط األكاديمي  ،التعرؼ عمى الفروؽ بيف التخصص العممي
والتخصص اإلنساني وفقا لمتغير الضغط األكاديمي  ،التعرؼ عمى الفروؽ بيف المراحؿ
الدراسية وفقا لمتغير الضغط األكاديمي  ،و قد تكونت العينة مف ( )215طالب و طالبة
( )142طالبة و ( )73طالب  ،واستجابت العينة لقائمة الضغط األكاديمي و المكونة مف سبعة
مجاالت (ضغط المدرسٌن  ،ضغط النتائج  ،ضغط االختبارات  ،ضغط جماعات الدراسة ،
ضغط االقران  ،ضغط اداراة الوقت  ،الضغط الذاتً) و قد اسفرت نتائج البحث عف االتي:
اف عينة البحث تمتمؾ درجة عالية مف الضغط األكاديمي  ،و انو ال توجد فروؽ دالة وفقا
لمتغير الجنس  ،و عف وجود فروؽ ذات داللة وفقا لمتغير التخصص  ،في حيف أظيرت
النتائج فروقا دالة وفقا لمتغير المرحمة  ،وبغية التحقؽ مف اف الوسطيف مختمفيف استخدـ
االختبار البعدي (شيفي) وأسفر عف فروؽ بيف المرحمة االولى و المرحمة الرابعة في الضغط
االكاديمي لصالح المرحمة الرابعة  ،وفروقا بيف الثانية و الرابعة ولصالح المرحمة الرابعة ،
نستنتج اف الضغط األكاديمي لطمبة المرحمة الرابعة أعمى مف بقية المراحؿ الدراسية األخرى .
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Abstract
academic stress among Baghdad University students
The aim of the study was to measures academic stress among
sample of

University students, recognize differences between the

gender according to academic stress variable, to recognize
differences between scientific

specialization and human

specialization on gender according to academic stress variable and
, recognize differences among grads according to academic stress
variable

The sample consists of (215) college students, (142)

females and (73) males had been chosen randomly and the sample
responded Inventory of academic stress which was consisted of
seven fields (instructors stress, result stress, exams stress,
colleagues stress, peers stress, time management stress and self
stress). The Results of this study sho w that: the sample has a
high degree academic stress, there are no statistically significant
differences according to gender variable. there are statistically
significant differences according to specialization variable and
there are statistically significant differences according to grads
variable. To find out that the two means different, scheff post test
had been used resulting that there are differences between first
grade and fourth grade and differences Between second grade and
Fourth grade and for fourth grade
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