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  ملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية 
ظة نابلس، إضافة إلى الفروق فيها تبعا الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محاف

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها . لمتغيري الجنس ومكان السكن والتفاعل بينهما
فقرة لقياس استراتجيات مواجهة الحياة ) ٣٠(كون من م، وطبق عليها مقياس طالب) ٤٠٠(

 والتفاعل السلبي،، االيجابيبعد التفاعل : الضاغطة، ويشتمل المقياس على ثالثة أبعاد هي
االحصائية  الحزم التصرفات السلوآية، تم ادخال البيانات ومعالجتها احصائيا باستخدام برنامجو

، حيث استخدمت المتوسطات الحسابية وتحليل التباين الثنائي SPSSللعلوم االجتماعية 
أن أآثر  لنتائجأظهرت ا  .والمقارنات البعدية لالجابة عن اسئلة الدراسة وفرضياتها

ستراتيجية التصرفات ا، يليها %)٧٩( االيجابيالتفاعل  استراتيجيه االستراتيجيات استخداما
إضافة إلى ذلك أظهرت %). ٦٩(ستراتيجية التفاعل السلبي ا، وأخيرا %)٧١.٣٣(السلوآية 

كان النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذه االستراتيجيات تعزى لمتغيري الجنس وم
، بينما آانت االيجابيالتفاعل لصالح الذآور في حيث آانت الفروق دالة .السكن والتفاعل بينهما

  .الفروق لصالح اإلناث في التفاعل السلبي والتصرفات السلوآية
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the coping strategies 
employed by al-Quds Open University students to fight life stress. 
Furthermore, the study sought to find out the differences in coping 
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strategies according to gender, place of residence and interaction 
variables. The sample of the study consisted of (400) students. And a 30 
items questionnaire was used to measure the coping strategies: positive 
interaction, negative interaction, and behavioral actions.  The results 
indicated that the most strategy used against stress was positive 
interaction (79%), and then behavioral actions (71.33%), the last one was 
negative interaction (69%). Also, the results revealed. Significant 
differences in coping strategies against daily life stress among Al-Quds 
Open University students in Nablus governorate due to gender, place of 
residence, and interaction. The results were in favor of males in positive 
interaction, and in favor of female in negative interaction and behavioral 
actions.    

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية

ث أن    اة، حي ادين الحي ف مي ي مختل ارع ف ديث بالتس م العصر الح مياته عصر أيتس د مس ح
ة     اة، وقل ات الحي التكنولوجيا، وعصر الفضاء، وعصر االنترنت، ومع هذا التسارع وزيادة متطلب

ا هو الحال في المجتمع الفلسطي       السياسي توفر عنصر األمن واالستقرار ني بسبب االحتالل   آم
ادة في عدد    رسه من انتهاآات وسلوآات عدوانيةاإلسرائيلي وما يما ، وما ترتب على ذلك من زي

رة     ة آبي اة وبدرج غوط الحي ر ض جناء تظه هداء والس دا الش ة    ج طيني مقارن ع الفلس ي المجتم ف
رى ات األخ را ال. بالمجتمع ة خاصة    نونظ ل حال ة تمث دس المفتوح ة الق ي جامع ة ف ن الدراس م

ن      ا م ون فيه ن يدرس ة م ة، وغالبي حابالدراس دود،   أص دخل المح ذين    أوال زوجين ال ن المت م
ات     ين متطلب وازن ب كلة الت واجههم مش رةت ه      األس ب عن ع يغي ل وض ي ظ ل ف ة والعم والدراس

تقرار  ناالس ي، واألم د  النفس ات وتؤآ ة برآ ك دراس ى ذل ت) ٢٠٠٧(عل ات  اذ بين أن األزم
ا    االقتصادية آانت أعلى ا ي يواجهه ة القدس المفتوحة    ألزمات الت ة جامع د من    ، طلب الي الب وبالت

 .معينة لمواجهة الضغوط والتكيف االجتماعي من اجل استمرار الحياة ستراتيجيةا إتباع

يسعى المجتمع دائما إلى توفير المقومات التي من شأنها أن تكفل نوعا من اإلستقرار، و
حتى يكون في  لمختلف الشرائح المختلفة من المجتمع،ومستوى جيد للصحة البدنية النفسية 

إال أن هذا ال يغني عن وجود . استطاعتها القيام بواجباتها وتأدية أدوارها نحو خدمة المجتمع
فالحياة مليئة بمختلف . معوقات في حياة أفراد المجتمع تحول دون قيامهم بدورهم بصورة آاملة

 هاواحتياجاتالحياة بيعة تفاعل األفراد مع متطلبات عن طتنجم  منها ما ،مصادر الضغوط النفسية
التي يسعى األفراد إلى تحقيقها، وأيضا منها ما ينجم عن تلك الكوارث الطبيعية والحروب 

تها وتكوينها فالبد من ردود فعل وغيرها، ومهما آانت تلك المصادر المشار إليها من حيث طبيع
في محاوالتهم المستمرة للكشف عن طبيعتها وتلك ردود وهذا هو ما اهتم به العلماء  تجاهها،

أحداث الحياة الضاغطة "أن (Rees, 1976) " ريس"ففي هذا السياق يؤآد  الفعل من قبل الفرد،



 ٣٥٣ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الشكعة

  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي المثيرات، أو التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية أو الخارجية، والتي لها من الشدة 
في أقصى درجاتها إلى  ة للكائن الحي، ويمكن أن تؤديكيفيقل القدرة الترارية بحيث تثواالستم

اضطراب في السلوك اإلنساني، أو سوء توافقه مع البيئة المحيطة به، أو استجابات سلبية على 
  ".الجوانب النفسية والجسمية للفرد

د  فقد من مواجهة الفرد للمواقف الصعبة،  -عادة-ولما آانت أحداث الحياة الضاغطة تنشأ  أآ
ن   ل م ون "آ ون وساراس ل     " ساراس ن أج رد م ى الف ؤولية عل ي بالمس اغط يلق ف الض أن الموق
ذه المواقف من منظور معرفي       إلىالتعرف  آافة المصادر التي يمتلكها لكي يستطيع أن يجتاز ه

ذه          ة ه ل ومواجه ى التعام رد عل درة الف يم ق ا، وتقي رض له ي يتع اغطة الت ف الض يم المواق لتقي
ية    المواقف دون التعرض ألي   لبية جسمية أو نفس ار س اس ". (ة آث ود      إين د محم اح، ومحم د الفت عب

ب،  ار   ).٢٠٠٢نجي د أش ز"وق ى Genkins" جنيكن اة     إل داث الحي ق بأح رات تتعل ة متغي خمس
ي  اغطة ه ة الض ف : اليومي ادر التكي ة و ،مص رات الخارجي ر و، المثي ل المثي ل و، رد فع رد الفع

  . (Maggie Turp, 2001)المثيرات الخارجيةالمشكالت النفسية التي تحدثها و، الدفاعي

ابلس،      وموضوع هذه الدراسة يتناول ما يواجهه طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة ن
من أعباء الحياة الضاغطة نظرا للظروف التي أحاطت بها خالل سنوات اإلجتياحات اإلسرائيلية  

االت سواء من خالل عمليات  ،الطويلة ل   االغتي االت واالعتوالقت ين مختلف      ق ة الحواجز ب أم إقام
ل،      ذه العوام ار آل ه ي تشكل     المناطق الفلسطينية وعزل بعضها عن األخر، ويمكن اعتب هي الت

ي      ة بالضغط النفس عر الطلب د تش ي ق لبية، أي الت ية س  Psychological Stressضغوطا نفس
إلى آثير من النتائج  فجعلت معظم الشرائح االجتماعية للمجتمع الفلسطيني أآثر عرضة للتعرض

ة ومن أآثر الشرائح   السلبية، ة الشباب         االجتماعي م فئ لبية ه ائج بصورة س ذه النت أثرا به حيث   ،ت
ن  انون م دهم يع اؤم أو  نج االت التش االةح ار،   الالمب ى االبتك درة عل دان الق ة، وفق ة الدافعي ، وقل

داني      دماج الوج ى االن ر إل ة تفتق ورة آلي ات بص ام بالواجب د اهللا،  عل(والقي د عب كر، وأحم ي عس
ي هدفت التعرف    ) (Salman etal,2007 ين، وأآدت على ذلك دراسة سلمان وآخر )١٩٨٨ الت

ى إض  ى،       طإل ة األقص ي انتفاض زة ف ال غ دى أطف ق ل اب، والقل دمة واالآتئ د الص ا بع رابات م
لت من المراهقين في قطاع غزة، وتوص  ) ٢٢٩(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

بته   ديهم إض  %) ٦٨.٩(الدراسة إلى أن ما نس د الصدمة،  و   طل ا بع انون من   %) ٤٠(رابات م يع
  .يعانون من القلق بدرجة آبيرة%) ٩٤.٩(درجة آبيرة من االآتئاب، و

عن تلك الخيارات البحث أصبح من الضرورة محاولة  ونظرا ألهمية الموضوع،
في مواجهة األحداث اليومية راد المجتمع الفلسطيني ة معظم أفاإلستراتيجية التي سيلجأ إليها غالبي

العوامل  التي من شأنها أن تعمل على دعم اإلستراتجيات األآثر  تعرفآذلك محاولة  الضاغطة،
زيادة دعم الصمود للمجتمع  :والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية من أهمها ،تناسبا معها

  .الفلسطيني على أرض وطنه الفلسطيني

أن االستجابة ألحداث الحياة اليومية الضاغطة تتم من  ”Hans Selye" هانز سلي" ويرى
 General Adaptationخالل ردود الفعل التي أطلق عليها أعراض التكيف العام 
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Syndromes،  وقد توصل الباحثون إلى نوعين من االستراتيجيات التي يستطيع أن يوظفها
طة، ومحاولة التكيف معها، وهي تتضمن مجموعة من الفرد في مواجهة أحداث الحياة الضاغ

الوسائل أو األساليب التي تيسر التكيف مع البيئة، ومواقفها الضاغطة من خالل اآتساب بعض 
مجموعة من أنماط السلوك التكيفية والمتعلمة، والتي  يوه Coping Skillsمهارات التكيف 

ه الفرد في حياته اليومية، ومحاولة آفها أو بذل الجهد في حل المشكلة التي تواج -عادة-تتطلب 
قمعها بما يتالءم مع طبيعة مثيرات أحداث الحياة الضاغطة، وهي ما تعرف بمجموعة األساليب 

، أو مجموعة من األساليب التكيفية اإلحجامية Approach Copingاإلقدامية  التكيفية
Avoidance Copingة والتصدي ألحداث الحياة ، فالنوع األول من استراتيجيات المواجه

االستراتيجيات اإلقدامية التي يوظفها الفرد في مواجهة الحدث الضاغط وتجاوز  هوالضاغطة 
هو ما يعرف : آثاره السلبية على الفرد الجسمية أو النفسية، في حين أن النوع الثاني
حدث الضاغط، باالستراتيجيات اإلحجامية التي يوظفها الفرد في اإلحجام عن التفكير في ال

  ).١٩٩٥بان، شع(تحدثها أحداث الحياة اليومية والبعد عن المثيرات التي 

ق بالدراسات ا يتعل ابقة وفيم اة  الس اء الحي اة الضاغطة وأعب إنحول الحي راث العلمي  ف الت
ار إيجاب  يزخر  ة  بفيض من الدراسات والبحوث المتعلقة  لما لتلك األعباء للحياة الضاغطة من أث ي
آيف   ما قد يواجهه من أعباء الحياة الضاغطة،منها يتعلم الفرد من  ،فمن ناحية اإليجابية وسلبية،

مود   تطيع الص ايس ة آي      أمامه رات القادم ي الم ه ف ن أن تعلم ي يمك العبر الت ذ ب ن واألخ ف يمك
ر من    أما من ناحية سلبيتها، مواجهتها بطريقة أفضل، فإن أثارها السلبية يمكن أن تظهر على أآث

ة واحد من الجوانب الصحية والصحة النفسية   جانب ا  واالقتصادية  واالجتماعي ا    ،وغيره ذا م وه
ابقة   من خالل عدد من     - وبشكل ملخص   -عرضه يتم سوف  ى النحو    الدراسات الس ك عل ، وذل
  :التالي

ة         بدراسة هدفت  ) ٢٠٠٧(رآات، بقام  ة جامع ا طلب اني منه ي يع ى األزمات الت للتعرف عل
ر الجنس     القدس المفتوحة، إ ا لمتغي ك أجريت    . ضافة لتحديد الفروق في األزمات تبع ق ذل ولتحقي

ا     ة قوامه ى عين ة عل ة        ) ٣٠٠(الدراس ي محافظ ة ف دس المفتوح ة الق ن جامع ة م ب وطالب طال
ى أن     ة إل لت الدراس ولكرم، وتوص رة، و   %) ٤٦(ط ة آبي ات بدرج ن األزم انون م %) ٣٧(يع

طة، و  ة متوس ات بدرج ن األزم انون م ا   %) ١٧(يع ة منخفضة، آم ات بدرج ن األزم انون م يع
ائج   رت النت ا –أظه ية    - أيض ادية، والسياس ات االقتص ن األزم انون م ة يع يةأن الطلب ، ، والنفس

ات االقتصادية ي األزم اة ف ى درجة من المعان ة، وآانت أعل ائج . واالجتماعي أيضا أظهرت النت
ر الجنس، حيث آا ا لمتغي ة إحصائية تبع روق ذات دالل ي وجود ف ذآور ف روق لصالح ال نت الف

في األزمات النفسية  األزمات االقتصادية والتربوية والسياسية، بينما آانت الفروق لصالح اإلناث 
  .واالجتماعية

ام يلي  وق د اهللا والعس ا) ٢٠٠٥(عب ة " بدراسة عنوانه ا جامع اني منه ي تع ات الت ق األزم قل
ة األقصى    اء انتفاض ة أثن دس المفتوح ق ذل " الق ديري    ولتحقي ع م ى جمي ة عل ت الدراس ك أجري

ز، ومنسقي شؤون          اطق والمراآ اديميين في المن ين واألآ المراآز التعليمية، والمساعدين اإلداري
ددهم        الغ ع زة والب اع غ ي قط ة وف فة الغربي ي الض ة ف دس المفتوح ة الق ي جامع ة ف ) ٥٣(الطلب
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تبانة   ) ٦٢-٢٧(شخصا ممن تتراوح أعمارهم بين  نة، واستخدمت االس ات،     س اس األزم أداة لقي آ
وأظهرت نتائج الدراسة أن ابرز األزمات التي تتعرض لها جامعة القدس المفتوحة أثناء انتفاضة  

ي ى،  : األقصى ه ة األول ية بالدرج ات النفس ية واألزم ات السياس ات  األزم م األزم اديةث  االقتص
 :لنحو اآلتيواألزمات اإلدارية، وآانت أآثر األزمات الفرعية من االستبانة على ا

 الضغوطات النفسية الناجمة عن االحتالل آالقلق، واإلحباط والملل.  

 الحواجز العسكرية المتسببة في صعوبة الوصول إلى مراآز الجامعة.  

 الحصار المقطّْع ألوصال الوطن والمتسبب في انقطاع التواصل بين مراآز الجامعة.  

  باألمن الذاتي اإلحساسفقدان الطالب.  

 ي الالزمة للتوسع في فروع الجامعةنقص المبان.  

 فقدان عضو هيئة التدريس لإلحساس باألمن الذاتي.  

 عدم قدرة الطلبة على دفع الرسوم الدراسية.  

 إرباك الدوام الرسمي بسبب اإلخالء ومنع التجوال.  

 إغالق الجامعات بشكل فجائي ومتكرر من قبل االحتالل.  

 ةانخفاض مستوى الترآيز والتذآر لدى الطلب.  

ة   ؤثرات السلوآية والسيكولوجية        ) ١٩٩٧(وقام الحلو وعفان ة الم ى معرف بدراسة هدفت إل
ق  ،ينية على طلبة الجامعة اإلسالمية لالنتفاضة الفلسط ة       ٥ولتحقي ى عين ك أجريت الدراسة عل ذل

ا  ة، ) ١٥٠(قوامه ا وطالب ال     طالب ت آ ي واجه كالت الت ر المش ائج أن أآث رت النت وأظه
ة :الجنسين ود االحتالل،     المعامل يئة من جن الفظ       الس تلفظ ب رح وال ازل والضرب المب ام المن  واقتح

ة   ة والكراهي ر أخالقي لوآية          ،غي ؤثرات الس ض الم ي بع روق ف ور الف ى ظه افة إل د إض والحق
  .  والسيكولوجية بين الجنسين

ات تحت      ي بعض الدراس ا وردت ف ية فإنه ة للضغوط النفس تراتيجيات المواجه ول اس وح
طلح الص ية مص ي   Psychological Hardinessالبة النفس ازا ف ة آوب ا لنظري ك وفق وذل

رون    الصالبة، ا وآخ دت آوباس ث أآ ات   Kobasa et al., 1981)(حي ى بعض المقوم عل
ى          ادرة عل اة الضاغطة والق ة أحداث الحي ى مواجه ادرة عل األساسية التي تتوفر في الشخصية الق

  :بالخصائص اآلتيةالتفاعل معها بصورة ايجابية، وهي تتسم 

زام  .١ ة،     : Commitmentااللت ه اليومي لوب حيات ي أس االلتزام ف رد ب عور الف ى ش ير إل ويش
  .والمشارآة االيجابية مع اآلخرين، وبالتفاعل البّناء في عالقاته مع البيئة المحيطة به
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ذه   : Challengeالتحدي  .٢ وتشير إلى رغبة الفرد في اآتساب خبرات جديدة، والتعامل مع ه
اغطة          ال داث الض ة األح ى مواجه ادرا عل ون ق جة، ويك لوآية ناض رفات س رات بتص خب

 .بصورة ناضجة وواقعية تتسم بالتحدي واالنتصار عليها

ه النفسي      : Controlالتحكم والضبط  .٣ تحكم في آيان ى ال ويشير إلى إحساس الفرد بالقدرة عل
ة السيطرة ع   رة    واالجتماعي في مواجهة تلك األحداث الضاغطة، ومحاول ى العوامل المثي ل

 .لتلك األحداث

ذي      Kobasa, 1979)(وآانت خالصة دراسات آوبازا  تشير إلى وجود نمط الشخصية ال
ي تحدثها          لبية الت ار الس ذي يستطيع صاحبه تحمل اآلث يتسم بالقوة، والمثابرة وقوة االحتمال، وال

ة ت     ة، ومنطقي ا بصورة ايجابي تطيع مواجهته اغطة وتس اة الض داث الحي ك   أح ة تل ع طبيع م م تس
رد  فاألشخاص شديدو   . األحداث بحيث ال تترك أية آثار سلبية على الجوانب الجسمية والنفسية للف

ر          ك األحداث، ويتوقعون التغي االحتمال والمثابرة ميالون إلى حب االستطالع في التعامل مع تل
اة اليوم      لوب الحي ن أس زء م ا ج ا آأنه رون إليه داث، وينظ ك األح روف تل ي ظ ن  ف د م ة، ال ب ي

  .مواجهتها بصورة ايجابية تفاعلية تتسم بالتفاؤل

ة   أما األشخاص األقل تحمال لتلك األحداث الضاغطة فإنهم يجدون أنفسهم سلبيين في مواجه
ك            يهم تل ع عل دما تق اعي، وعن انهم النفسي واالجتم ّددة لكي ا مه ا بأنه تلك األحداث، وينظرون إليه

يم الموضوعي     األحداث الضاغطة تسبب لهم مشا ى التقي درة عل عر التشاؤم، والتوتر، وتفقدهم الق
ى الصحة الجسمية         لبية عل ارا س ك األحداث آث والمعرفي لمسايرة طبيعة تلك األحداث، وتترك تل

  .والنفسية

اة      ة ضغوط الحي ية لمواجه ت الصالبة النفس ي تناول ات الت ن الدراس ةوم ر،( دراس  مخيم
ة     إلى  اذ هدفت هذه الدراسة) ٢٠٠٢ ى الوقاي ة عل اندة االجتماعي تحديد اثر الصالبة النفسية والمس

ة           ى عين ك أجريت الدراسة عل ق ذل اب، ولتحقي د االآتئ من آثار أحداث الحياة الضاغطة وبالتحدي
ا  ا و) ٧٥(قوامه وم   ) ٩٦(طالب ات اآلداب والعل ي آلي ة ف ة والرابع نتين الثالث ة الس ن طلب ة م طالب

ازيق   ة الزق ي جامع ة ف ية    . والتربي البة النفس ي الص روق ف ود ف ة وج ائج الدراس رت نت وأظه
ي الصالبة       ذآور ف الح ال روق لص ت الف ث آان اث، حي ذآور واإلن ين ال ة ب اندة االجتماعي والمس
روق  ر الف م تظه اب ل ي االآتئ ق ف ا يتعل ة، وفيم اندة االجتماعي ي المس اث ف ية، ولصالح اإلن النفس

  .بينهما

ين الصالبة النفسية      بدر (Gerson,1998)وقام جيرسون  ة ب ى العالق اسة هدفت التعرف إل
ى            ك أجريت الدراسة عل ق ذل ا، ولتحقي ة الدراسات العلي دى طلب ومهارات المواجهة والضغوط ل

ترن  ) ١٠١( ي مدوس نفس ف م ال م عل ي قس ا ف ات العلي ا للدراس ة أن . طالب ائج الدراس رت نت وأظه
ة    الطالب الذين حصلوا على درجات عالية في الصالبة  ارات مواجه النفسية آانوا يستخدمون مه

ى             ية، إضافة إل ى درجات منخفضة في الصالبة النفس ذين حصلوا عل أآثر فاعلية وتأثيرا من ال
ى درجات          ذين حصلوا عل وجود عالقة سالبة بين الصالبة والضغوط، حيث وجد أن الطالب ال
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ل ضغ        ا اق ى أنه ببات الضغوط عل درآون مس م     عالية في الصالبة آانوا ي ذين ل طا من الطالب ال
  .يحصلوا على درجات عالية في الصالبة النفسية

ي   ودرس انيلين وبالرن اندة    (Ganellen& Blarney, 1984)ج ين المس ة ب العالق
لبة،   ية الص ة والشخص ك لاالجتماعي ر ضغوط    وذل ف اث ي تخفي م ف ب دورا أه ا يلع ة أيهم معرف

ا  الحياة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قو ة، وتوصلت الدراسة     ) ٨٣(امه ة جامعي طالب
ية، حيث    إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين المساندة االجتماعية والصالبة النفس

  .يعد تفاعلهما معا عوامل مخفضة من اثر ضغوط الحياة

ة    دس المفتوح ة الق ة جامع دى طلب بق ونقص الدراسات حول الموضوع ل ا س ي ضوء م ف
  .مثل هذه الدراسة إجراء أهميةفي فلسطين تظهر  األولىالجامعة الحكومية  والتي تعد

  
  لدراسةمشكلة ا

حياة، يمكن وصفها بأنها مأساوية لل االمجتمع الفلسطيني وقائع وأحداث أفراديواجه الكثير من 
ا و ب هي اإلجتياح ي الغال تمرةمصدرها ف رائيلية المس كرية اإلس به  ،ت العس ي ةيوميالوش ، والت
ق وعدم     وهي راد المجتمع الفلسطيني،فعلى غالبية أسلبية  ونتائج ارك أثارتت الخوف والقل مليئة ب

أنه أن         ،واالستقرارالشعور باألمن  ك من ش وطن الفلسطيني، فكل ذل تقبلية لل وغياب للرؤية المس
ه   يزيد من حجم أعباء الحياة للفرد، لبية،  ويجعل حيات رة       س ل من خالل عدة مشكالت خطي  ،تتمث

راد شرائحه  د من أف ية للعدي اآل واضطرابات نفس ا مش ةفمنه باب - االجتماعي ة الش  - خاصة فئ
االغتراب      اب والغضب والشعور ب ة واالآتئ  ،وأيضا المشكالت الدراسية    ،والتي تتمثل في العزل

ذب مستوى التحصيل الدراسي      : وتتمثل في وأيضا مشكالت    ،صعوبة التحصيل الدراسي، وتذب
ة مع           ،عيةالضغوط االجتما ية، وانخفاض مستوى المشارآة االجتماعي وتظهر في الوحدة النفس

ة المحيطة  ع البيئ اعي م ادل األشول، (اآلخرين، وانخفاض مستوى التفاعل االجتم ، )١٩٨٩ع
اة للمجتمع          ة أوجه الحي ى آاف اة الضاغطة، عل وهذه جميعها تمثل أهم أنواع مصادر أحداث الحي

ذه هي      بة بشكل خاصوالطل ،بشكل عام الفلسطيني ا ألن تكون ه درا إجباري ، فإذا آان هذا يمثل ق
وطرق مواجهتها  أساليبفإن  األحداث التي سيواجهها أفراد المجتمع الفلسطيني يوميا في حياتهم،

ا من جا    ستمثل درا اختياري ا تكمن     ق ة      نب المجتمع الفلسطيني، وهن مشكلة الدراسة، حول معرف
را   ة     د المجتمع الفلسطيني  خيار الغالبية العظمى ألف ذه األحداث   لإلستراتيجية المناسبة لمواجه ه

ة األحداث     اإلستراتيجيةالضاغطة اليومية، ففي ضوء حسن اختيارهم لتلك  با لمواجه األآثر تناس
ة    اة اليومي اليومية الضاغطة، سوف يصبح باإلمكان تحجيم  العديد من نتائج األحداث السلبية للحي

  :اآلتيةز مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤالت ويمكن إيجا. الضاغطة

ة الضاغطة           :األول التساؤل اة اليومي ة أحداث الحي تراتيجيات مواجه ما درجة استخدام اس
  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس؟



 ......"استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى "ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  : الثاني التساؤل في  ) =  ٠.٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ة القدس            درجة ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل اة اليومي ة أحداث الحي تراتيجيات مواجه استخدام اس

  المفتوحة في محافظة نابلس تعزى لمتغيري الجنس ومكان السكن والتفاعل بينهما؟
  

  أهداف الدراسة

  إلىهدفت الدراسة التعرف 

دى ط   .١ ة الضاغطة ل اة اليومي داث الحي ة أح تراتيجيات مواجه تخدام اس ة اس ة درج ة جامع لب
 .القدس المفتوحة في محافظة نابلس

ة     .٢ دى طلب الفروق في درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة ل
ان السكن والتفاعل            ري الجنس ومك ا  لمتغي ابلس تبع جامعة القدس المفتوحة في محافظة ن

  بينهما؟
 

  أهمية الدراسة

ك  اؤاألبحاث التي تم إجرلقد تم إجراء العديد من الدراسات و ي    ها حول تل ائج الت ار والنت اآلث
ام    لفلسطين العسكري اإلسرائيلي  االحتاللت على ترتب ذ ع ك    ١٩٦٧من ار  ، وأخرى حول تل اآلث

ي ترتب   ائج الت ام   والنت ة ع داث انتفاض ى أح ام   ١٩٨٨ت عل ة األقصى ع ا انتفاض  ١٩٩٨وأيض
ة  ومعظمها تناولت منذ  البداية وحتى ا ي ترتب     - فقط  –لنهاي ائج الت ك النت ك األحداث    تل ى تل ت عل

ا      ، أطويال الشعب الفلسطيني  منها والحروب التي عانى ا تكتسب أهميته ذا الدراسة فإنه ا ه ا  م  مم
  :يلي

تعد الدراسة الحالية مكملة لجهود الباحثين في مجال مواجهة ضغوط الحياة، وفي حدود علم  .١
درجة  المفتوحة التي تتناول بالبحث والدراسة  الباحث تعد الدراسة األولى في جامعة القدس 

دس    ة الق ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل اة اليومي داث الحي ة أح تراتيجيات مواجه تخدام اس اس
اد       ي اإلرش ين ف رار والمهتم اعدة أصحاب الق الي مس ابلس، وبالت ة ن ي محافظ ة ف المفتوح

 .الطلبة في حسن التكيف إعداد البرامج العالجية المناسبة لمساعدة علىالنفسي في الجامعة 

ا            إن .٢ ان السكن والتفاعل بينهم ري الجنس ومك ر متغي الدراسة الحالية تلقي الضوء حول اث
ة   على درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى طلبة جامع

  .القدس المفتوحة في محافظة نابلس

ا نت من خالل اإلطار النظري للدراسة    يتوقع .٣ ائج    وم ه من نت راء     ،وصل إلي المساهمة في إث
احثين في إجراء دراسات في           ى مساعدة الب المكتبة العربية بمثل هذه المواضيع ،إضافة إل

 . هذا الموضوع وربطها بمتغيرات اخرى
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  مجاالت الدراسة

  .جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس  :المجال المكاني .١

ة      المفتوحة في محافظة نابلسطلبة جامعة القدس   :المجال البشري .٢ ة والقري ة المدين من طلب
  .استبانة من طلبة المخيم نظرا لقلة عددهم ١٢وتم استبعاد 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦أجريت الدراسة في العام   :لزمانياالمجال  .٣
  

  مصطلحات الدراسة

  أحداث الحياة اليومية الضاغطة

جية التي يواجهها الفرد نتيجة سلسلة من األحداث الخار"بأنها  )١٩٩٧ ،عبد السالم(يعرفها 
ذه األحداث        ه له تعامله مع متطلبات البيئة المحيطة به، وتفرض عليه سرعة التوافق في مواجهت

  ". لتجنب اآلثار النفسية واالجتماعية السلبية، والوصول إلى تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة به

ا  اه(ويعرفه ا )١٩٩٣ ،رط ة أو بأنه ل الخارجي ك العوام ة الض تل رد االداخلي ى الف غطة عل
ه   ى أي عنصر في ل أو عل ل      ،آك ي تكام تالل ف التوتر أو االخ عور ب ى الش ؤدي إل ذي ي ر ال األم

ر نمط               وازن، ويغي ى الت ه عل د قدرت د يفق ك ق إن ذل ذه الضغوط ف زداد شدة ه شخصيته، وعندما ت
  ". سلوآه مما آان هو عليه إلى نمط جديد

  "اة اليومية الضاغطةمواجهة أحداث الحي استراتيجيات

ا        هي ة الضاغطة والتي تتوقف مقوماته اة اليومي األساليب التي يواجه بها الفرد أحداث الحي
لوك،         ي للس اره المرجع رد، وإط درات الف ا لق ام طبق دام أو اإلحج و اإلق لبية نح ة أو الس االيجابي

ذه     ومهارته في تحمل أحداث الحياة اليومية الضاغطة، وطبقا الستجاباته التك  ة ه ة نحو مواجه يفي
  .)٢٠٠٣عبد السالم، ( "األحداث دون إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية عليه

اس     االدرجة التي يحصل عليه منه يقصدفأما التعريف اإلجرائي  ى مقي ارد  "الطالب عل ليون
ثالث وهي التفاعل     Leonard W. poon" بونو لقياس مواجهة ضغوط الحياة باستراتيجياته ال
  .، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوآيةجتماعياال
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  منهج الدراسة

  .استخدم المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمالءمته ألغراض الدراسة
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  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة البكالوريوس في جامعة القدس المفتوحة في الفصل 
والبالغ عدد هم آما وردت في سجالت القبول  ٢٠٠٦/٢٠٠٧سي الدراسي الثاني من العام الدرا

  .طالبا وطالبة) ٣٣٦٣(والتسجيل 
  

  عينة الدراسة

طالب وطالبة واختيرت بالطريقة الطبقية  )٤٥٠(أجريت الدراسة على عينة قوامها 
العشوائية من مساقات متطلبات الجامعة اإلجبارية، وذلك باالعتماد على آشوف التسجيل، 

استبانة، والمستبعدة بسبب عدم اآتمال شروط ) ٤٥٠(حصيلة االستبانات المسترجعة وبلغت 
) ٤٠٠(استبانة، والمحللة إحصائيا ) ٥٠( طالبا من المخيمات) ١٢(، إضافة إلى االستجابة

يبين ) ١( والجدولمن مجتمع الدراسة، %) ١٢(نسبته  استبانة، وبهذا تمثل عينة الدراسة ما
  .تبعًا لمتغيراتها المستقلة توزيع عينة الدراسة

  .)٤٠٠=ن(توزيع عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات المستقلة   :)١(جدول 

 (%) النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغيرات

 ٢٨ ١١٢ ذآر الجنس

 ٧٢ ٢٨٨ أنثى

 ٤٧ ١٨٨ مدينة مكان السكن

 ٥٣ ٢١٢ قرية
  

 الدراسة أداة

ق  دافلتحقي تخ  أه ة اس اس دم الدراس ا"مقي ونو.رد ليون ام  Leonard W. poon" ب ع
ل   ترجمته تحيث تم، )١٩٨٠( د السالم     من قب ي عب ة    ، ويشتم )٢٠٠٣(عل ى ثالث اس عل ل المقي

  :هي رئيسةأبعاد 

اغطة    .١ ة الض اة اليومي داث الحي ة أح ي مواجه ابي ف ل االيج اس   :التفاع ذا المقي وي ه ويحت
ي      تقيس بعض السمات الشخ ) فقرة ١٣(الفرعي على  ة الت ة المرن ة، وااليجابي صية اإلقدامي

ة       ة أو الخارجي ادر الداخلي ة المص ع مجموع ل م ى التعام درتهم عل ي ق راد ف ا األف م به يتس
ى         ى السيطرة عل درة عل ديهم الق ة، ويكون ل الضاغطة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومي

ية في استجاب         لبية جسمية أو نفس ار س ة آث واجهتهم   تلك المصادر دون إحداث أي اء م اتهم أثن
هؤالء األفراد إلى التوافق النفسي واالجتماعي في   ىلتلك األحداث اليومية الضاغطة، ويسع

  .مواجهتهم لتلك األحداث
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ويتكون هذا المقياس الفرعي  : التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة .٢
لبي،    تقيس السمات الشخصية اإلحجامية لألفرا) فقرات ٧(من  د الذين يتسمون بالتفاعل الس

ة    - أيضا –وتقيس  اتهم اليومي . استجاباتهم السلبية عندما يواجهون أي موقف ضاغط في حي
واجهتهم          اء م واقعي والمنطقي أثن ر ال ام المعرفي عن التفكي فهؤالء األفراد يتسمون باإلحج

امالتهم      ي تع المي ف ف االستس ون الموق ة، ويقبل اة اليومي داث الحي داث،  ألح ك األح ع تل م
ق       ادر التواف ى مص داث، ويحصلون عل ك األح ن تل دهم ع ة تبع طة بديل ن أنش ون ع ويبحث

 .عن األزمات التي تفرزها أحداث الحياة اليومية الضاغطة االنفسي واالجتماعي بعيد

اغطة     .٣ ة الض اة اليومي داث الحي ة أح لوآية لمواجه رفات الس اس  : التص ذا المقي تمل ه ويش
ى    راتف ١٠(الفرعي عل واجهتهم ألي موقف     ) ق د م راد عن يس التصرفات السلوآية لألف تق

ي     ارهم المرجع دراتهم، وإط ى ق ذه التصرفات عل ف ه ة، وتتوق اتهم اليومي ي حي ضاغط ف
الجتهم    د مع للسلوك، ومهارتهم في تحمل أحداث الحياة الضاغطة، وعلى نمط شخصيتهم عن

اليب     أزمة يواجهونها في أحداث الحياة اليومية، وف ةألي ة استخدامهم للوسائل واألس ي طريق
ك األحداث، وتجاوز آث    لبية الجسمية أو    التكيفية اإلقدامية أو اإلحجامية للتصدي لتل ا الس اره

  .النفسية

ي      فقرات عنيجيب المفحوص وفيما يتعلق بتصحيح المقياس  ة الت ار اإلجاب اس باختي المقي
ا    ه طبق تالءم مع ات ت ة  لإلجاب ا "اآلتي ق تمام ا  "تأخذ ثالث درجات،   و" تنطب ى حد م ق إل " وتنطب

  .وتأخذ درجة واحدة" وال تنطبق"، درجتينوتأخذ 

  :تقيس ثالثة أبعاد هي) فقرة ٣٠(ويتكون المقياس في صورته النهائية من 

د األول ي مواجه :البع ابي ف ة الضاغطةالتفاعل االيج اة اليومي ن ة أحداث الحي ون م ، ويتك
  .٢٧، ٢٤، ٢٣، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ١٢، ٧، ٦، ٤، ٣، ١  :تحمل هذه األرقام) فقرة ١٣(

ة الضاغطة، ويتكون من        :البعد الثاني اة اليومي  ٧(التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحي
  .٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٩، ١٤، ١١  :وأرقامها هي) فقرات

ة الضاغطة، ويتكون م          :البعد الثالث اة اليومي ة أحداث الحي ن التصرفات السلوآية لمواجه
  .٢٨، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٢  :وأرقامها هي) فقرات ١٠(

  .ويجب اإلشارة إلى انه ال يوجد درجة آلية للمقياس
  

  وثباته صدق المقياس
  

  صدق المقياس

م حساب الصدق       ة المصرية ت املي االمقياس صادق ومعروف عالميا، وفي البيئ اس   لع لمقي
ا     أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية ا ة قوامه ى عين ات     )١٠٠(لضاغطة عل من طالب وطالب
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اد        ائج تشبع األبع امالت، وأظهرت النت املين والع الجامعات، وبعض الموظفين والموظفات، والع
اين  % ٧٩.٩(الثالثة للمقياس على عامل واحد يستوعب     ا يوضحها الجدول     )من التب ك آم ، وذل

  :اآلتي

دول  ائج :  )٢(ج ح نت دق ايوض امليالص ة لمقي لع اة اليومي داث الحي ة أح اليب مواجه اس أس
  .الضاغطة

 االشتراآيات تشبعات العوامل أبعاد المقياس الرقم
ة      .١ اة اليومي التفاعل االيجابي في مواجهة أحداث الحي

  الضاغطة
٠.٨٣  ٠.٨٦  

ة    .٢ اة اليومي داث الحي ة أح ي مواجه لبي ف التفاعل الس
  الضاغطة

٠.٨٥  ٠.٩٢  

ة   التصرفات السلوآية لم  .٣ اة اليومي واجهة أحداث الحي
  الضاغطة

٠.٨٦ ٠.٩١ 

م     دل          ) ٢(يتضح من الجدول رق ا ي ى عامل واحد، مم اس تتشبع عل ة للمقي اد الثالث أن األبع
  .)٢٠٠٣السالم،  علي عبد( على أن درجة صدق المقياس مرتفعة

  
  ثبات المقياس

ة  " لضاغطةمقياس أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية ا"تم حساب معامل ثبات  على عين
ان معامل  ، )فرد يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع المصري   ١٠٠(قوامها  ات باستخدام    وآ الثب

ا آرون  ة ألف اخمعادل اد ب اغطة،       ألبع ة الض اة اليومي داث الحي ة أح ي مواجه ابي ف ل اإليج التفاع
ة أحداث    ي مواجه لبي ف ةوالتفاعل الس اة اليومي لوآ  الحي ة الضاغطة، والتصرفات الس ية لمواجه

  ).٠.٨٤،  ٠.٨٥،  ٠.٨٢: (على التوالي،أحداث الحياة اليومية الضاغطة

ا   ألفاوفي الدراسة الحالية استخرج معامل الثبات باستخدام معادلة آرونباخ  على عينة قوامه
ع       ) ٥٠( ة بواق ة النجاح الوطني ة من جامع ا وطالب ا و ) ٢٥(طالب ة، وآانت   ) ٢٥(طالب ى طالب عل

اس بدرجة    وجميعها) ٠.٨٧، ٠.٨٢، ٠.٨٥: (التوالي معامالت ثبات مرتفعة تدل على تمتع المقي
  .مرتفعة من الثبات

  
  متغيرات الدراسة

 :يوتشتمل على متغير: المتغيرات المستقلة .١

 .)ذآر، أنثى: (الجنس وله مستويان هما -

 .)قرية ،مدينة: (وله مستويان هما مكان السكن -
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ة    ويتمثل في إجابات ): Dependent variable(المتغير التابع  .٢ اليب مواجه ى أس الطلبة عل
اة   أحداث الحياة اليومية الضاغطة بأبعادها الثالثة؛ التفاعل اإليجابي في مواجهة أحداث الحي

اة      داث الحي ة أح ي مواجه لبي ف ل الس اغطة، والتفاع ة الض اغطة،   اليومي ة الض اليومي
 .الحياة اليومية الضاغطةوالتصرفات السلوآية لمواجهة أحداث 

  
  إجراءات الدراسة

  :اآلتيةلقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات 

  .تحقق الباحث من الصدق والثبات للمقياس .١

  .متطلبات الجامعة اإلجباريةالدراسة في شعب تحديد أفراد عينة  .٢

  .توزيع المقياس على أفراد عينة الدراسة .٣

ع  .٤ اتجم ي الحاسوب،  اوإدخاله البيان اومعالف امج اإلحصائي  جته تخدام البرن إحصائيًا باس
  ).SPSS(للعلوم االجتماعية 

  
  المعالجات اإلحصائية

رزم اإلحصائية      الجة البيانات واإلجابة عن تساؤالتمن أجل مع امج ال الدراسة استخدم برن
  -:وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية) SPSS(للعلوم االجتماعية 

 .نسبة المئويةالمتوسط الحسابي وال .١

 .(2x2)بأحد صوره العاملية (Two Way ANOVA)تحليل التباين الثنائي  .٢
  

  نتائج الدراسة

  متعلقة بالتساؤل األول والذي نصهالنتائج ال  :أوال

ة        استراتيجيات ما درجة استخدام  ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل اة اليومي مواجهة أحداث الحي
  القدس المفتوحة في محافظة نابلس؟

ابية    التساؤل عنبة لإلجا ات استخدم الباحث المتوسطات الحس ة والنسب    واالنحراف المعياري
اس  ،لكل فقرةالمئوية  ائج الجداول    ،ولكل بعد من أبعاد المقي ا    ) ٥(، )٤(، )٣(ونت ك، بينم ين ذل تب

 وفق ما أشار إليها آراسة التعليمات للمقياسعلى وبناء  خالصة نتائج التساؤل،) ٦(يبين الجدول 
  :استخدمت النسب المئوية اآلتية لتفسير النتائج )٢٠٠٣(لي عبد السالم ع
 فأعلى درجة آبيرة% ٧٠.  
 درجة متوسطة% ٦٩.٩-٥٠.  
  درجة قليلة% ٥٠اقل من.  
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 بعد التفاعل االيجابي .١

التفاعل االيجابي   إستراتيجية  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة استخدام   :)٣(جدول 
ابلس           لمواجهة أحداث ا ة القدس المفتوحة في محافظة ن ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل لحياة اليومي

  .)٤٠٠=ن(

رقم 
المتسلسل 
 للفقرات

رقم 
الفقرات 

في 
 المقياس

 الفقرات
متوسط 
 *االستجابة

النسبة 
المئوية 

(%) 

درجة 
 االستخدام

أفكر أحيانا في أحداث الحياة اليومية  ١ ١
  .الضاغطة التي مرت في حياتي

 آبيرة ٩٠ ٢.٧٠

أحاول التفكير في بعض أحداث  ٣ ٢
الحياة السعيدة التي مرت في حياتي 

ألقارنها بأحداث الحياة الضاغطة 
  .المؤلمة

 آبيرة ٧٩ ٢.٣٧

أجاهد من أجل تحقيق طموحاتي  ٤ ٣
أحداث  على الرغم منالمستقبلية 

الحياة اليومية الضاغطة التي تمر 
  .بي

 آبيرة ٩٧ ٢.٩١

ق  ٦ ٤ اول التواف ع  أح ة م اليب ايجابي بأس
  .أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 آبيرة ٨٢.٣٣ ٢.٤٧

اسرتي  أفرادالمساندة االجتماعية مع  ٧ ٥
ر من مواقف     وأصدقائي تخفف الكثي

  .أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 آبيرة ٨٤ ٢.٥٢

كالت  ١٢ ٦ ض المش ادي بع اول تف أح
ن أن     ي يمك ة الت ية واالجتماعي النفس

دثها  داثتح ة  أح اة اليومي الحي
  .الضاغطة

 آبيرة ٧٦.٣٣ ٢.٢٩

ائي     ١٣ ٧ ى أخص وء إل ا اللج اول أحيان أح
ة    ي آيفي اعدني ف ي ليس اد نفس إرش
داث   ة أح اليب مواجه ع أس ل م التعام

  .الحياة اليومية الضاغطة

 متوسطة ٣٩ ١.١٧
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د  ١٦ ٨ ي عن ن نفس ا ع عر بالرض أش
ة  اة اليومي داث الحي واجهتي ألح م

  .الضاغطة

 آبيرة ٧٦.٦٦ ٢.٣٠

ارب    ١٧  ٩ ن تج تفادة م اول االس أح
اليب    ي أس رين ف رات اآلخ وخب
ة    اة اليومي داث الحي ة أح مواجه

  .الضاغطة

 آبيرة ٨٠.٦٦ ٢.٤٢

ا  ١٨  ١٠ اعر  أح االت والمش ب االنفع ول تجن
اة  داث الحي ة أح ي مواجه لبية ف الس

  .اليومية الضاغطة

 آبيرة ٧٣.٦٦ ٢.٢١

دث      ٢٣  ١١ ى أي ح ر إل اول أن أنظ أح
 .ضاغط يمر بي بواقعية قدر اإلمكان

 آبيرة ٨١ ٢.٤٣

اة    ٢٤  ١٢ داث الحي ي أح ا ف ر أحيان أفك
ي  ي ف دثت ل ي ح اغطة الت الض

ا في   الماضي، وأحاول االستفادة  منه
ة  اة اليومي داث الحي واجهتي ألح م

  .الضاغطة التي تمر بي حاليا

 آبيرة ٨٤.٦٦ ٢.٥٤

أحاول أن أآون متعاونا مع اآلخرين    ٢٧  ١٣
ة    اة اليومي في مواجهتهم ألحداث الحي

  .الضاغطة

 آبيرة ٨٤ ٢.٥٢

 آبيرة ٧٩ ٢.٣٧ الدرجة الكلية لبعد التفاعل االيجابي

  .رجاتد) ٣(أقصى درجة لإلجابة   *

أن درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية ) ٣(يتضح من الجدول 
لفقرات بعد التفاعل االجتماعي الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس 

حيث آانت النسبة ) ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(آانت آبيرة على الفقرات 
حيث آانت النسبة ) ٧(فأآثر، وآانت متوسطة على الفقرة %) ٧٠(تجابة عليها المئوية لالس

  %).٣٩(المئوية لالستجابة عليها 
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ستراتيجية بعد التفاعل االجتماعي آانت آبيرة ، حيث اوفيما يتعلق بالدرجة الكلية الستخدام 
  %). ٧٩(آانت النسبة المئوية لالستجابة 

 بعد التفاعل السلبي .٢

ة لدرجة  استخدام   ال:  )٤(جدول  تراتيجية ا متوسطات الحسابية والنسب المئوي التفاعل السلبي    س
ابلس            ة القدس المفتوحة في محافظة ن ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل لمواجهة أحداث الحياة اليومي
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أفضل أحيانا عدم مواجهة  ١١ ١
  .أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 متوسطة ٦٣.٦٦ ١.٩١

الحياة اليومية  أحداثأخشى أن  ١٤ ٢
أسلوب  فيالضاغطة تؤثر 
  .حياتي اليومية

 متوسطة ٦٦.٦٦ ٢.٠٠

ألتزم الصمت أحيانا في مواجهة  ١٩ ٣
  .أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 بيرةآ ٨١.٣٣ ٢.٤٤

ن    ٢١ ٤ حاب م ا االنس اول أحيان أح
ى ال   ت حت بعض الوق اة ل الحي
ي    اغط ف دث ض ه أي ح أواج

  .حياتي اليومية

 متوسطة ٦٥.٦٦ ١.٩٧

القلق والخوف من     ٢٦ ٥ أشعر أحيانا ب
أي حدث ضاغط مؤلم أتوقعه في 

  .حياتي اليومية

 متوسطة ٦٩.٣٣ ٢.٠٨

أنني لست أفضل    ٢٩ ٦ ا ب عر أحيان أش
ي  رين ف ن اآلخ اليب  م أس

ة   مواجهتهم ألحداث الحياة اليومي
  .الضاغطة

 متوسطة ٦٨ ٢.٠٤

ي      ٣٠ ٧ ر ف أن التفكي ا ب عر أحيان أش
ة الضاغطة  اة اليومي أحداث الحي
الي    از أعم ن إنج ؤخرني ع ت

  .اليومية

 آبيرة ٧٢.٣٣ ٢.١٧

متوسطة ٦٩ ٢.٠٧ الدرجة الكلية لبعد التفاعل السلبي

  .درجات) ٣(أقصى درجة لإلجابة   *
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أن درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية ) ٤(يتضح من الجدول 
الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس لفقرات بعد التفاعل السلبي آانت 

فأآثر، وآانت %) ٧٠(حيث آانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما ) ٧، ٣(آبيرة على الفقرتين 
حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها بين ) ٦،  ٥، ٤، ٢، ١(ت ١الفقر متوسطة على

)٦٩.٣٣- %٦٣.٦٦.(%  

وفيما يتعلق بالدرجة الكلية الستخدام إستراتيجية بعد التفاعل السلبي آانت متوسطة ، حيث    
  %). ٦٩(آانت النسبة المئوية لالستجابة 

 بعد التصرفات السلوآية .٣

دول  طات ال:  )٥(ج تخدام    المتوس ة  اس ة لدرج ب المئوي ابية والنس تراتيجية حس رفات  إس التص
السلوآية لمواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة    
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أبعد عن مواجهة أحداث الحياة  ٢ ١
  .اليومية الضاغطة غير المنطقية

 آبيرة ٧٢ ٢.١٦

أبحث عن المتعة ومصادر  ٥ ٢
التسلية لتخفيف اآلثار السلبية 

ألحداث الحياة اليومية 
  .الضاغطة

 آبيرة ٧٨.٦٦ ٢.٣٦

أهتم بالنتائج التي تحدثها أحداث  ٨ ٣
  .الحياة اليومية الضاغطة

 آبيرة ٨١.٣٣ ٢.٤٤

ات    ٩ ٤ ن اهتمام ث ع اول أن أبح أح
ة  ن المواجه دني ع رى تبع أخ
ة  اة اليومي داث الحي رة ألح المباش

  .الضاغطة

 آبيرة ٧٠ ٢.١٠

ي    ١٠ ٥ ن خبرات تفيد م اول أن أس أح
اليب    ع أس ي وض افتي ف وثق
اة     داث الحي ة أح ة لمواجه منطقي

  .اليومية الضاغطة

 آبيرة ٨٤.٣٣ ٢.٥٣

داث الحي   ١٥ ٦ بحت أح ة أص اة اليومي
رفاتي   ي تص ؤثر ف اغطة ت الض

  .وسلوآي اليومي

 متوسطة ٦٥.٣٣ ١.٩٦
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أحاول التصرف بسرعة مع أي     ٢٠ ٧
ي   واجهني ف اغط ي ف ض موق

  .وميةحياتي الي

 آبيرة ٧٠ ٢.١٠

ف  ٢٢ ٨ ض مواق ا بع ل أحيان أتحي
ة الضاغطة      اة اليومي أحادث الحي
تقبل، وأفكر في أسلوب      في المس

  .مواجهتها

 متوسطة ٦٨ ٢.٠٤

ال   ٢٥  ٩ بعض األفع ا ب وم أحيان أق
ي  ة ف ر اإلرادي رفات غي والتص
ة    اة اليومي مواجهتي ألحداث الحي

  .الضاغطة

 متوسطة ٦٦.٦٦ ٢.٠٠

ف أحيانا بطريقة سلبية في أتصر  ٢٨  ١٠
اة  داث الحي واجهتي ألح م

  .الضاغطة اليومية

 متوسطة ٥٨.٦٦ ١.٧٦

 آبيرة ٧١.٣٣ ٢.١٤  الدرجة الكلية لبعد التصرفات السلوآية

 .درجات) ٣(أقصى درجة لإلجابة   *

أن درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية ) ٥(يتضح من الجدول 
طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس لفقرات بعد التصرفات السلوآية الضاغطة لدى 

 ت النسبة المئوية لالستجابة عنهاحيث آان) ٧، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(آانت آبيرة على الفقرات 
حيث تراوحت النسبة المئوية ) ١٠، ٩، ٨، ٦(فأآثر، وآانت متوسطة على الفقرات %) ٧٠(

  %).٦٨- %٥٨.٦٦(لالستجابة عليها بين

رة،    ت آبي لوآية آان د التصرفات الس تراتيجية بع تخدام إس ة الس ة الكلي ق بالدرج ا يتعل وفيم
  %).٧١.٣٣(حيث آانت النسبة المئوية لالستجابة 
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  ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول .٤

دول  اد   :  )٦(ج ة ألبع ب المئوي ابية والنس طات الحس ب، والمتوس اة   الترتي داث الحي ة أح مواجه
  .)٤٠٠=ن( يومية الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلسال

 البعدالترتيب
متوسط 
 *االستجابة 

النسبة 
(%) المئوية

درجة 
 االستخدام

ة   ١ ي مواجه ابي ف د التفاعل االيج بع
  أحداث الحياة اليومية الضاغطة

٧٩  ٢.٣٧%  
 آبيرة

ة  ٣ ي مواجه لبي ف ل الس د التفاع بع
  ة اليومية الضاغطةأحداث الحيا

٦٩  ٢.٠٧%  
 متوسطة

بعد التصرفات السلوآية لمواجهة  ٢
 أحداث الحياة اليومية الضاغطة

٧١.٣٣  ٢.١٤%  
 آبيرة

  .درجات) ٣(أقصى درجة لالستجابة   *

ة    ترتيب  أن)  ٦(يتضح من الجدول  دى طلب أبعاد مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة ل
  :جاء على النحو اآلتي ظة نابلسجامعة القدس المفتوحة في محاف

  %).٧٩( بعد التفاعل االيجابي في مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة :المرتبة األولى

ة ة الثاني اغطة    :المرتب ة الض اة اليومي داث الحي ة أح لوآية لمواجه رفات الس د التص  بع
)٧١.٣٣.(%  

  %).٦٩(ة اليومية الضاغطة بعد التفاعل السلبي في مواجهة أحداث الحيا :المرتبة الثالثة

  النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه  :ثانيًا

درجة استخدام في  )α=  ٠.٠٥(عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة  توجدهل 
ستراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ا

  ومكان السكن والتفاعل بينهما؟ الجنسري لمتغي تعزى محافظة نابلس

اين      عن التساؤلولإلجابة  ل التب ار تحلي ائي  استخدام اختب ة    بأحد الثن ، (2x2)صوره العاملي
ائج الجدول       )٧(حيث يبين الجدول  ين نت ا تب ابية، بينم اين    ) ٨(المتوسطات الحس ل التب ائج تحلي نت

  .الثنائي
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دول  وع :  )٧(ج ابية لمجم طات الحس ادالمتوس كن،  األبع ان الس نس، ومك ري الج ًا لمتغي تبع
  .والتفاعل بينهما

  األبعاد
  مكان السكن
  الجنس

  المتوسط الكلي  قرية  مدينة

د  ي بع ابي ف التفاعل االيج
  مواجهة الضغوط

  ٢.٤٥  ٢.٤٦  ٢.٤٤  ذآر
  ٢.٣٣  ٢.٢٧  ٢.٣٩  أنثى

  ٢.٣٧  ٢.٣٤  ٢.٤١ المتوسط الكلي
د  ي  بع لبي ف ل الس التفاع

  مواجهة الضغوط
  ١.٩٧  ١.٨٨  ٢.٠٩  ذآر
  ٢.١٢  ٢.١٤  ٢.٠٩  أنثى

  ٢.٠٧  ٢.٠٥  ٢.٠٩ المتوسط الكلي
د  لوآية  بع رفات الس التص

  في مواجهة الضغوط
  ٢.٠٤  ١.٩٩  ٢.١٣  ذآر
  ٢.١٨  ٢.٢٣  ٢.١٣  أنثى

  ٢.١٤  ٢.١٥  ٢.١٣ المتوسط الكلي

ترات ااستخدام  نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق في :  )٨(جدول  ة أحداث   س يجيات مواجه
ري     ا لمتغي ابلس تبع ة ن ي محافظ ة ف دس المفتوح ة الق ة جامع دى طلب ة الضاغطة ل اة اليومي الحي

  .الجنس ومكان السكن والتفاعل بينهما

  األبعاد
مصدر 
  التباين

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
مربعات 
  االنحراف

) ف(
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة 

بعد التفاعل 
ابي  االيج
في مواجهة 
  الضغوط

 *٠.٠٠٠١  ١٧.٠٣٣  ١.٠٢٢  ١  ١.٠٢٢  الجنس
  ٠.١٠  ٢.٦٦  ٠.١٦  ١  ٠.١٦  مكان السكن
نس  × الج

ان السكن  مك
  )التفاعل(

٠.٠١  ٥.٥٠  ٠.٣٣  ١  ٠.٣٣*  

      ٠.٠٦  ٣٩٦ ٢٣.٤٥٦  الخطأ
        ٣٩٩ ٢٣.٤٥٦  المجموع

بعد التفاعل 
ي  لبي ف الس
ة  مواجه
  الضغوط

 *٠.٠٠٠١  ١٣.٩٢  ١.١٥٦  ١  ١.١٥٦  الجنس
  *٠.٠١  ٥.٩٥  ٠.٤٩٤  ١  ٠.٤٩٤  مكان السكن
نس ×الج

ان السكن  مك
 )التفاعل(

٠.٠٠٠١  ١٥.٤٠  ١.٢٧٨  ١  ١.٢٧٨* 

      ٠.٠٨٣  ٣٩٦ ٣٢.٧٦٧  الخطأ
        ٣٩٩ ٣٥.٧٨٠  المجموع
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

  األبعاد
مصدر 
  التباين

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
مربعات 
  االنحراف

) ف(
  المحسوبة

مستوى 
  *الداللة 

د  بع
رفات  لتص
لوآية  الس
في مواجهة 
  الضغوط

 *٠.٠٠٠١  ٢٢.٢٨  ١.٠٠٣  ١  ١.٠٠٣  الجنس
  ٠.٤٦  ٠.٥٣  ٠.٠٢٤  ١  ٠.٠٢٤  مكان السكن
نس ×الج

ان السكن  مك
 )التفاعل(

٠.٠٠٠١  ٢١.٧٣  ٠.٩٧٨  ١  ٠.٩٧٨* 

      ٠.٠٤٥  ٣٩٦  ١٧.٨٤  الخطأ
        ٣٩٩ ٢٠.٤٣٦  المجموع

  ).٠.٠٥=α(دال إحصائيا عند مستوى الداللة   *

  :ما يلي) ٨(يتضح من الجدول 

ة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  :بعد التفاعل االجتماعي  )α=  ٠.٠٥(عند مستوى الدالل
اث بعد التفاعل االجتماعي بين الذآور  إستراتيجيةفي  روق       واإلن ذلك توجد ف ذآور، آ ولصالح ال

روق     ). ١(نس ومكان السكن، ويظهر التفاعل في الشكل      تعزى للتفاعل بين الج م تكن الف ا ل بينم
  .تبعا لمتغير مكان السكن إحصائيادالة 

ة   :بعد التفاعل السلبي في   )α=  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
ين سك          اث ، وب اث ولصالح اإلن ذآور واإلن ين ال اعي ب د التفاعل االجتم ة إستراتيجية بع ان المدين

ان        نس ومك ين الج ل ب زى للتفاع روق تع د ف ذلك توج ة، آ كان المدين الح س رى ولص كان الق وس
 ).٢(السكن، ويظهر التفاعل في الشكل 

ة   :بعد التصرفات السلوآية  )α= ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
روق       في إستراتيجية بعد التفاعل االجتماعي بين الذآور واإلناث ذلك توجد ف اث ، آ ولصالح اإلن

روق     ). ٣(تعزى للتفاعل بين الجنس ومكان السكن، ويظهر التفاعل في الشكل       م تكن الف ا ل بينم
 .دالة إحصائيا تبعا لمتغير مكان السكن



 ......"استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة لدى "ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٢(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

GENDER

femalemale

 M
e

a
n

s

2.5

2.4

2.3

2.2

PLACE

city

village

  

  .التفاعل بين متغيري الجنس ومكان السكن في بعد التفاعل االجتماعي  :)١(كل ش
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  .ري الجنس ومكان السكن في بعد التفاعل السلبيالتفاعل بين متغي:  )٢(شكل 
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  .التفاعل بين متغيري الجنس ومكان السكن في بعد التصرفات السلوآية:  )٣(شكل 
  

  مناقشة النتائج

درجة استخدام استراتيجيات مواجهة أحداث الحياة  علىالتعرف الى الدراسة  هذه هدفت
 التعرف علىوآذلك ، ة في محافظة نابلسالقدس المفتوح اليومية الضاغطة لدى طلبة جامعة

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة . الفروق فيها تبعا لمتغيري الجنس ومكان السكن والتفاعل بينهما
فقرة لقياس ) ٣٠(طالب وطالبة، وطبق عليها مقياس مكون من ) ٤٠٠(على عينة قوامها 

بعد التفاعل : أبعاد هي استراتجيات مواجهة الحياة الضاغطة، ويشتمل المقياس على ثالثة
  .االيجابي، وبعد التفاعل السلبي، وبعد التصرفات السلوآية

ة   ائج الدراس رت نت ابي       أظه ل االيج تراتيجية التفاع تخداما إس تراتيجيات اس ر االس أن أآث
، وأخيرا إستراتيجية التفاعل السلبي  %)٧١.٣٣(، يليها إستراتيجية التصرفات السلوآية %)٧٩(
ى    باحث أن السبب في حصول إستراتيجية التفاعل االيجابيويرى ال %).٦٩( ة األول ى المرتب  عل

ة القدس المفتوحة      ة       تيعود إلى أن طبيعة الدراسة في جامع ذات وتنمي ى ال رة عل د بدرجة آبي عتم
ا أشار    الثقة بالنفس، ومن خالل النظر إلى مفهوم إستراتيجية التفاعل االيجابي     ه  وفق م ي  الي عل

د الم  عب ادر      ) ٢٠٠٣(الس ة المص ع مجموع ل م ى التعام درتهم عل ي ق مون ف حابه يتس ان أص ف
ى     درة عل ديهم الق الداخلية أو الخارجية الضاغطة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ويكون ل
اء   تجاباتهم أثن ي اس ية ف مية أو نفس لبية جس ار س ة آث ك المصادر دون إحداث أي ى تل يطرة عل الس

داث   ك األح واجهتهم لتل ع م اغطة، ويس ة الض ي     ىاليومي ق النفس ى التواف راد إل ؤالء األف ه
داث     ك األح واجهتهم لتل ي م اعي ف ى      . واالجتم لوآية عل رفات الس ول التص ق بحص ا يتعل وفيم
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حيث أن غالبية الطلبة في جامعة ، يعود إلى حسن التصرف في المواقف المختلفة، الترتيب الثاني
اة حيث     القدس المفتوحة من األعمار الكبيرة وم ة في الحي د السالم،  (يشير   ن أصحاب التجرب  عب

ارتهم        ) ٢٠٠٣ دراتهم، وإطارهم المرجعي للسلوك، ومه ى ق إلى أن تصرفات األفراد تتوقف عل
أزمة يواجهونها في   ةفي تحمل أحداث الحياة الضاغطة، وعلى نمط شخصيتهم عند معالجتهم ألي

ة   أحداث الحياة اليومية، وفي طريقة استخدامهم للو ة أو اإلحجامي سائل واألساليب التكيفية اإلقدامي
ية    مية أو النفس لبية الجس ا الس اوز آثاره داث، وتج ك األح ا. للتصدي لتل بة  أم ىبالنس ل  إل التفاع

ة       فالسلبي  ان في المرتب رة جاء بدرجة متوسطة، وان آ بة،     ن ا إال األخي ذه النس ه ال يستهان في ه
فيها من طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس  يوجد نسبة ال يستهان هحيث يعني ذلك ان

دة   اة    ليس لديهم قدرة جي ة ضغوط الحي لبية حيث      في مواجه ا بضعف وس املون معه  أشار ، ويتع
د ( الم  عب واقعي     ) ٢٠٠٣، الس ر ال ن التفكي ي ع ام المعرف مون باإلحج ا يتس راد هن ى أن األف إل

امالتهم مع   والمنطقي أثناء مواجهتهم ألحداث الحياة اليومية ، ويقبلون الموقف االستسالمي في تع
ى مصادر   داث، ويحصلون عل ك األح دهم عن تل ة تبع ون عن أنشطة بديل داث، ويبحث ك األح تل

   .التوافق النفسي واالجتماعي بعيدا عن األزمات التي تفرزها أحداث الحياة اليومية الضاغطة

جيات مواجهة أحداث الحياة اليومية وفيما يتعلق بدراسة الفروق في درجة استخدام استراتي
الضاغطة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس تبعا لمتغيري الجنس ومكان 

، واألشكال البيانية )٨(أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي في الجدول  ،السكن والتفاعل بينهما
جيات تعزى لمتغيري الجنس وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذه االستراتي) ٣، ٢، ١(

حيث آانت الفروق دالة لصالح الذآور في التفاعل االيجابي، بينما .ومكان السكن والتفاعل بينهما
  .آانت الفروق لصالح اإلناث في التفاعل السلبي والتصرفات السلوآية

ظهرت الفروق ولصالح الذآور، فقد فيما يتعلق بظهور الفروق في التفاعل االيجابي أما 
يعتقد الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى العادات والتقاليد االجتماعية التي تحد من مشارآة و

الفتاة في األنشطة االجتماعية، ويندرج هذا تحت ما يسمى بقلة المساندة االجتماعية لألنثى في 
ات ددبالتفاعل والنقاش بدرجة آبيرة، وذلك لوجود مح لألنثىالمجتمع الفلسطيني، التي ال تسمح 
ن ـوآاس ارونـة شـذه النتيجـل هـى مثـد علـ، ويؤآكـثقافية اجتماعية تحول دون ذل

(Sharoun& Kasin,1990)  في إشارتهما إلى أن التفاعل االيجابي يتمثل في األفراد الذين
يلقون القبول االجتماعي لسلوآهم من المجتمع، والذي ينبع من التنشئة السوية، والحماية 

، والذي يؤدي إلى التكيف السريع مع البيئة المحيطة والمواجهة االيجابية مع أسرهملرعاية من وا
وبشكل عام يعد المجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع الفلسطيني . أحداث الحياة الضاغطة

وبالتالي  اإلناثيولي المساندة االجتماعية والقيادة بدرجة اآبر من  ارجولي ابشكل خاص مجتمع
، ويؤآد على ذلك سارسون وآخرون باإلناثم بدرجة ايجابية مع الضغوط مقارنة يكون تفاعله

(Sarason, et al)  والمساندة  والنظرة االيجابية للشخص األسريالترابط  أن إلى إشارتهمفي
االجتماعية تزيد من قدرة الشخص على مقاومة اإلحباط، وتقلل المعاناة النفسية في حياته 

 ).١٩٩٧الربيعة،(االجتماعية 
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ين الذآور وفيما يتعلق بظهور الفروق في بعدي التفاعل السلبي والتصرفات السلوآية ب
، فان السبب في ذلك يعود إلى أن اإلناث أآثر فاعلية في البعد العاطفي واإلناث ولصالح اإلناث

 الهروب من المشكلة أنواالنفعالي في التصرف في المواقف المختلفة مقارنة بالذآور، حيث 
الشائعة لدى  االنفعاليةمواجهتها بالبكاء من االستراتيجيات السلبية  أو االنعزال عن اآلخرينو

 ، ويؤآد على ذلك عبدمنه افي المجتمع الشرقي والذي يعد المجتمع الفلسطيني جزء اإلناثغالبية 
اب في إشارته إلى أن أسوأ أنواع الضغوط وأآثرها ارتباطا بالتوتر واالضطر) ١٩٩٨(الستار 

ن أالنفسي، هي تلك التي تحدث للفرد المنعزل، والذي يفقد المساندة االجتماعية، بمعنى آخر 
الحياة مع الجماعة واالنتماء إلى مجموعة من األصدقاء والعالقات االجتماعية واألسرية المنظمة 

وفيما يتعلق بظهور .من العوامل الرئيسة للصحة والكفاح والرضا ومواجهة الضغوط بنجاح
ولصالح سكان المدينة، أي أن التفاعل  بعد التفاعل السلبي بين سكان المدينة والقريةفي الفروق 

يعود إلى زيادة اإلحباط مقارنة  بطلبة القرى، فان ذلك مقارنة السلبي أعلى لدى طلبة المدينة
 واالغتيال الى مدينة نابلس والضغوط النفسية بسبب تكرار دخول جيش االحتالل االسرائلي

 التي ما زالت حتى األن محاطةوالمدينة الوحيدة في فلسطين  واالعتقال للشباب بالدرجة األولى،
 ،الحلو وعفانة( وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسةبالحواجز وال يمكن الدخول إليها مباشرة، 

زل، والتي أشارت نتائجها إلى أن المعاملة السيئة من جنود االحتالل، واقتحام المنا) ١٩٩٧
آات التي والضرب المبرح، والتلفظ بألفاظ غير أخالقية، والكراهية، والحقد من أآثر السلو

  . تعرض لها طلبة الجامعة االسالمية بغزة

دى      وفيما يتعلق بالتفاعل بين متغيري الجنس ومكان السكن ان التفاعل االيجابي أفضل ل ، آ
ث في المدينة أفضل من اإلناث في القرى، أما اإلنا التفاعل االيجابي لدىبينما  ،الذآور في القرى

كانت على العكس تماما من التفاعل االيجابي حيث  فبالنسبة للتفاعل السلبي والتصرفات السلوآية 
أثير     آان أعلى متوسط لدى الذآور في المدينة،  ام يوجد ت ه بشكل ع ان    ويعني ذلك ان للجنس ومك

ى   كن عل تراتجياتالس اة،    اس غوط الحي ة ض دتومواجه ة     أآ ة دراس ذه النتيج ى ه تي عل آرس
(Christy,1995)  بعض طالب جامعة جورج واشنطن   اثر مكان إقامة تعرفإلى والتي هدفت

ا  رات الشخصية،       في أمريكي ى بعض متغي ة عل ائج الدراسة وجود      إذ بالمدن الجامعي أظهرت نت
اض     ذات، وانخف وم ال اض مفه ين انخف ه ب ة ارتباطي ة أ   عالق ى مواجه درة عل اة الق داث الحي ، ح

 .الشخصية لدى الطلبة فيبمعنى آخر يوجد تأثير لمكان السكن  ،وانخفاض مستوى التحصيل
  

 التوصيات

  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية

إعداد برامج إرشادية خاصة للطالبات من اجل استخدام إستراتيجية التفاعل االيجابي، حيث  .١
  .التفاعل السلبي بدرجة اآبر من الذآور تخدمن إستراتيجيةيس تبين أنهن

ضرورة االهتمام من قبل إدارة جامعة القدس المفتوحة في تفعيل األنشطة الطالبية سواء  .٢
 .أآانت ثقافية، أم رياضية، أم فنية لما لها من دور في تقليل الضغوط النفسية لدى الطلبة
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لطلبة منطقة تعليمية وذلك بهدف مساعدة اضرورة تعيين وحدة لإلرشاد النفسي في آل  .٣
 .ضا عن الحياة الجامعية لديهم، وحسن التكيف والروإرشادهم في مواجهة الضغوط

إجراء دراسة مقارنة في استراتيجيات المواجهة لضغوط الحياة بين طلبة الجامعات في  .٤
  .النظامي والمفتوح التعليميين
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