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إلى   تف هد         للتعرف  استخدام    الدراسة  تفعيلهادرجة  وسبل  اإلسالمية  الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات  لدى  المواجهة  واستخداستراتيجيات  م  , 
 ( الدراسة  عينة  وبلغت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الجامعة  139الباحثان  في  المتزوجات  الطالبات  جميع  من  المكون  الدراسة  مجتمع  من  طالبة   )

 , وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:( فقرة32من ) االستبانة راسة ( طالبة، وتكونت أداة الد 700والبالغ عددهن)  ة اإلسالمي
 .  %( 64.57)   كانت متوسطة وبوزن نسبي مواجهة الستراتيجيات ال استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية درجة أن  -
فروق    - توجد  إحصائي ال  داللة  )   ة ذات  داللة  مستوى  الدراسة  (  α  ≤  0.05عند  عينة  أفراد  تقدير  درجات  متوسطات  الطالبات  درجة  بين  استخدام 

الجامعة اإلسالمية اإليجابي  ت  مواجهةالستراتيجيات  ال  المتزوجات في  التقييم  باستثناء مجال استراتيجية  التراكمي  المعدل  الكلية، ومتغير  لمتغير  عزى 
 % فأعلى.80المعدل التراكمي  ي و توجد فروق لصالح ذ الذاتي 

 لدى طالبات الجامعة اإلسالمية. المواجهة استراتيجيات استخدام تقديم مجموعة من المقترحات لتفعيل   -
 التوصيات: في النتائج السابقة قدم الباحثان التوصيات التالية:

 الحلول المناسبة لمشكالتهن.يم دق، وتمن الطالبات التي تمثل عددًا كبيراً ضرورة اهتمام الجامعة بهذه الفئة  -
   . وضع برنامج ارشادي لتمكين الطالبات من فهم استراتيجيات مواجهة الضغوط -

 الجامعات الفلسطينية، استراتيجيات مواجهة الضغوط، الطالبات المتزوجات.كلمات مفتاحية: 

 
Abstract 
The study aimed to identify the coping strategies used by married female students at the Islamic University of 
Gaza and ways of activating them. The researchers used the descriptive analytical approach, and the study 
sample included (139) female students drawn from a total of (700) students comprising the study population of 
all married female students at the Islamic University. The study tool involved using a questionnaire consisting of 
(32) items. The study reached a set of results, the most important of which are the following: The degree of the 
coping strategies used by married female students at the Islamic University was at an average level, at a relative 
weight (64.57%). There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) between 
the average estimates of the study sample and the degree of using coping strategies attributable to the variables 
of Faculty and the student’s GPA, except for the field of positive self-evaluation strategy, as there are 
differences in favour of those with a cumulative average of 80% and above. The researchers suggest some 
proposals to activate using coping strategies by students of the Islamic University. In light of the study results, 
the researchers made the following recommendations: the university should pay attention to this category of 
female students, who represent a large number of students, and to provide appropriate solutions to their 
problems. Also, a counseling program should be set up to enable female students to understand the coping 
strategies when dealing with pressures.  
Keywords: Palestinian Universities - Coping Strategies - Married Female Students 
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 قدمة: م  
الحق    ديع       الدولية، وللمحافظة على هذا  الحقوقية  اإلسالمية والتشريعات  الشريعة  أقرتها  التي  المرأة  أحد حقوق  التعليم 

يتطلب من المؤسسات الرسمية واألهلية تذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى مقاعد التعليم، حيث إن المرأة تقوم 
أسرتها وتدبير شؤونها، وقد شهدت قضية تعليم المرأة في السنوات األخيرة جداًل واسعًا بين المفكرين بدور عظيم في رعاية  

تحت تأثير العولمة وما وأصحاب التيارات الثقافية المتباينة في ظل موجات التحرر الفكري والثقافي التي تسود العالم بأسره  
 .  يرتبط بها

 
النفسية رد فعل على هذه اهر الرئيسة التي تتصف بها حياتنا، وتمثل الضغوط  د المظوتعد أحداث الحياة الضاغطة أح      

و ألا تطالتغيرات  حداث  التي  والسريعة  حياة    أر الحادة  استقراره  على  تزعزع  أو  الطبيعية،  الفرد  حياته  الضغوط ومجرى  فهذه 
ا الرئيس وراء  المشكحساس  إلالعضوية وامراض  ألصابة باإلالسبب  النال بالكثير من  الفرد الفسية وات  التي تصيب  جتماعية 

 . م(2007مريم، )
 

اســترات    أن  أيضــا حســب جنســهم،  يكمــا  تختلــف  أيضــا  هــي  األفــراد  يتبعهــا  التــي  الضــاغطة  األحــداث  مــع  التعامــل  جيات 
ية أو مهنيـة التـي يتبعهـا الـذكور ليسـت بالضـرورة ت نفسـجيات التعامــل مــع هــذه الضــغوط ســواء كانـيوهــذا يعنــي أن اســترات

هـي نفسـها التـي يتبعهـا اإلنـاث، وهذا يؤدي إلى حدوث اختالفات كبيرة بينهم في تحقيق التوافق النفسـي االجتمـاعي ذلـك ألنهـا  
النفس المشــكالت  بانخفــاض  داال  ارتباطــا  حيــث  تــرتبط  الجنســين  لــدى  الــإــية  اســتراتن  يســتخدمون  أكثــر يذين  مواجهــة  جيات 

)هجرسي، بن عيسى، خولوفي، فاعليــة مــن مواجهــة تلــك الضــغوط يظهــرون مســتوى مرتفعــا مــن الرضا عن الحياة بشكل عام
 . (2م، ص 2014

     
والنفس       االكاديمية  بجوانبها  االكاديمية  بجوانبها  الجامعية  الحياة  والإن  لها  ية  يتعرض  للضغوط  مصادر  تمثل  سلوكية 

( أن كل مرحلة عمرية لها خصائص مميزة ومواقف ضاغطة، وأن  Kisker,2004الطلبة في هذه المرحلة، فقد أشار كيسكر )
الجامعية   واللوائح  الزمالء،  االمتحانات والعالقات مع  تتمثل في مواجهة  يعانون من مواقف وأزمات عديدة  الجامعات  طلبة 

الصراع مع  أنظمتهو  الطلبة  لها  يتعرض  التي  الضغط  قيود على حركتهم وحريتهم، ومن عوامل  ا وقوانينها، وما تفرضه من 
اآلباء، والصراع القيمي بين ما هو أصيل وما هو وافد، والتخطيط للمستقبل، ومحاولة تأكيد الذات وتحقيقها)اليماني والزعبي، 

 م(. 2011
 
المتزوجا   الطالبات  موتعاني  في  الجامعية ت  الحياة  بين  بالجمع  المتعلقة  اإلشكاليات  من  الكثير  العالي  التعليم  ؤسسات 

الحياة  وبين  والرسوم،  الدراسية،  التكاليف  وكثر  المحاضرات،  بين  والتنقل  طويلة  لفترات  للجامعة  الحضور  في  المتمثلة 
عية، ألنها تؤثر بشكل أو بآخر على تفوقها في  اجتما  االجتماعية المتمثلة في تأمين متطلبات البيت من زوج وأبناء وعالقات

 المجال التعليمي، واإليفاء بمتطلبات الدراسة. 
مؤسسات  في  المتزوجات  الطالبات  تواجه  التي  المشكالت  موضوع  في  البحث  أهمية  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت  وقد 

التي تواجه الطالبة المتزوجة في جامعة األقصى    مشكالتم( إلى العديد من ال2009التعليم العالي حيث أشارت دراسة عليان) 
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عبيس) دراسة  أكدت  كما  واالقتصادية،  األكاديمية  المشكالت  ومنها  على2014بغزة  بين    م(  االجتماعية  العالقات  ضعف 
قة قة وثيم( عال2017)  ة، وأظهرت نتائج دراسة ساسيلبًا على المستوى الدراسي للطالبالزوجين نتيجة الدراسة مما ينعكس س

 بين الضغوط النفسية للطالبات المتزوجات والمستوى األكاديمي المتدني لهن. 
الباحثانواستكما قام  السابقة  للجهود  الدراسة    اًل  هذه  الجامعة  إلى  للتعرف  بإجراء  في  المتزوجات  الطالبات  ممارسة  درجة 

 . ستراتيجيات مواجهةاإلسالمية ال
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

اتهت      بالتعليملمر م  وشخصيتها   ،أة  نفسها  تفرض  أن  خالله  من  تستطيع  ألنها  الحياة،  في  رئيسا  سندًا  لها  بالنسبة  ويعد 
المتعلمة والمثقفة على المجتمع، لتكون ذات كيان فاعل يقدم للمجتمع الدور المنوط به، ويسهم في تطويره واالرتقاء به، إال 

العدي تواجه  التعليمية  في مسيرتها  ا أنها  كبيرًا   لمشكالتد من  عبًئا  تمثل  التي  واالقتصادية واالجتماعية  األكاديمية واإلدارية 
أو الغياب المتكرر عن المحاضرات، وقد    ،على الطالبات وخاصة المتزوجات، مما قد يتسبب بانقطاعهن التام عن الجامعة

الموضوع، باإلضافة إلى كونهما أكاديميين القة بالحظ الباحثان من خالل اطالعهما على العديد من نتائج الدراسات ذات الع
تحول دون   التي  يواجهن العديد من المشكالت، أن الطالبات المتزوجات  ، ونتائج الدراسات السابقةفي الجامعات الفلسطينية

إلى   للتعرف  الدراسة  بهذه  قاما  فقد  لذلك  الدراسي،  اإلدرجة  تفوقهن  الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات   سالميةاستخدام 
   من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة التالية: مواجهةالستراتيجيات ال
 ؟من وجهة نظرهن مواجهةالستراتيجيات ال استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية  ا درجةم -
استخدام  درجة ل راسةدرجات تقدير أفراد عينة الد  بين(  α ≤  0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -

 المعدل التراكمي(؟ -الكلية) تعزى لمتغيرات مواجهةالستراتيجيات ال الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية
 ؟ مواجهةالستراتيجيات  ال استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالميةدرجة ما السبل المقترحة لتفعيل  -

 فرضيات الدراسة: 
ذات   - فروق  توجد  داللةداللة  ال  مستوى  عند  العينة  α  ≤  0.05)   احصائية  أفراد  تقدير  درجات  متوسطات  بين  درجة  ل( 

 (. إنسانية، علمية)الكلية  تعزى لمتغير مواجهة الستراتيجيات ال استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية
-  ( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  متα  ≤  0.05ال  بين  العينة  وسطات  (  أفراد  تقدير  درجة  لدرجات 

،  %80أقل من  )  المعدل التراكمي  تعزى لمتغير  مواجهةالستراتيجيات  ال  استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمية
 فأعلى(.  % 80

 
 تهدف الدراسة إلى:  األهداف : 

 . مواجهةالجيات ستراتيال استخدام الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالميةدرجة التعرف إلى  -1
العّينة   -2 أفراد  آراء  تقديرات  بين  الفروق  داللة  عن  اإلسالمية درجة  لالكشف  الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات   استخدام 
 .(المعدل التراكمي، الكلية)  الدراسة لمتغيرات تبعا مواجهةالستراتيجيات ال
 تنبع أهمية الدراسة من:  أهمية الدراسة: -
 . مواجهةال ستراتيجياتت المتزوجات في الجامعة اإلسالمية بغزة الالطالباممارسة أهمية  .1
 من المتوقع أن تفيد هذه الدراسة:  .2
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تعزيز    - في  المرجوة  وتوصياتها  بنتائجها  لألخذ  الفلسطينية،  والتعليم  التربية  في درجة  وزارة  المتزوجات  الطالبات  استخدام 
   .مواجهةالستراتيجيات  ال الجامعة اإلسالمية

 لدى الطالبات المتزوجات.  المواجهةالجامعة لتفعيل اإلجراءات واألنشطة التي تسهم في تعزيز استراتيجيات  إدارة -
 .  لالستفادة من نتائجها في الحياة الجامعية طالبات الجامعات -
 ماعية للطالبات.ة االجت ، للتعرف إلى تأثير الحياة الجامعية وتأثرها بالحياالباحثين في الميدان التربوي واالجتماعي -
 .حسب علم الباحثين . حاجة البيئة الفلسطينّية إلى مثل هذه الدراسة، وندرة الدراسات في هذا المجال3

 تتمثل فيما يلي: الحدود:
الموضوع الدراسة على    :حد  الجامعة اإلسالميةدرجة  إلى  تعرف  التقتصر  في  المتزوجات  الطالبات  ستراتيجيات ال  استخدام 

والتةمواجهال  ،( المجاالت  في  تتمثل  التعاون ،  التضحية  استراتيجيةي  ا ،  استراتيجية  عن  استراتيجية  اآلخرين،    دعم لبحث 
 .(استراتيجية التقييم الذاتي اإليجابي

 . 2020-2019تم تطبيق البحث الفصل األول لعام  الحد الزماني: -
 .  لفلسطين محافظات الجنوبيةال الحد المكاني: -
 . الجامعة االسالميةمن طالبات ممثلة سة على عينة الدرا تقتصر ا: الحد البشري  -
 .الجامعة االسالمية الدراسة على تقتصر ا الحد المؤسسي: -

 مصطلحات الدراسة :  
 تعريف ضغوط اصطالحًا: 

الدسوقي)  ص 1996عرفها  للتوترات  45م،  نتيجة  الشخصية  والمواقف  والبيئية,  والنفسية  الوراثية  التراكمات  من  مجموعة   :)
التي  ألزمات  وا الصعبة  المواقف  لتكرار  تبعا  الزمن  عبر  تتغير  كذلك  شدتها,  حيث  من  وتختلف  الفرد,  لها  يتعرض  التي 

 يصادفها الفرد. 
 : المواجهة ستراتيجياتا

  لتحقيق   شعوريا  األفراد  يستخدمها  التي  والمعرفية  السلوكية  الجهود  كل  يتضمن  مصطلح  :أنها  على  المواجهةعرفت استراتيجية  
ص 2001  ،رجب)  الضاغط  الموقف  راتتأثي  ضفخ  أو و 67م،   المشكالت  جهةامو   أسلوب  تعني  المواجهة  كلمة  إن(, 

 ال   أو  شعوري   تكيف  أنه   أي  الناجح   الكفاح  التصدي أو   سلوك  هو  المواجهة  أسلوب  المصاعب، وأن  على  والتغلب  ، الشخصية
 . (98 م، ص 2006 المعطي،  )عبدالضاغطة  والخبرات المواقف في التوتر يخفض شعوري 

 استراتيجية مواجهة الضغوط:
تها  اوالتي تتوقف مقوم  ،ليومية الضاغطة(: بأنها األساليب التي يواجه بها الفرد أحداث الحياة ا 11ص  م، 2003  ، عرفها)على

الحياة  أحداث    لومهاراته في تحم  ،المرجعي للسلوك  اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقا لقدرات الفرد وإطاره
 وطبقا الستجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية عليه.  ،اليومية الضاغطة

الباحثان   اإلسالميةدرجة  ويعرف  الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات  الدرجة    :إجرائيا  مواجهةالستراتيجيات  ال  استخدام  هي 
 أفراد عينة الدراسة لالستبانة التي أعدت لهذا الغرض.  ستجاباتحصل عليها الباحثان من خالل ا

 هي الطالبة المسجلة في الجامعة والتي تكون حالتها االجتماعية متزوجة.  الطالبة المتزوجة:
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 : االطار النظري 
المطلوب       المهمات  المسئوليات، وتنوعت  المرأة، حيث تعددت  الحالي تحواًل كبيرًا في دور  العصر  وأخذت ،  ة منهاشهد 

التعليم، حتى وصلت إلى أرفع   الكثير من األعمال، وتسارعه الخطوات نحو المستقبل، فخاضت مسارات  تنافس الرجل في 
 يعِف عنها مسئولياتها نحو بيتها وزوجها وأسرتها. المناصب العلمية، إال أن ذلك كله لم 

النفسية التي ينبغي التعامل معها قصد تحقيق   لضغوطن اا متسبب كثير حيان  ألالمسؤوليات المتعارضة في بعض ا  كل تلكو 
جيات المواجهة التي  يحداث حياتها ومسؤولياتها يحدد بدرجة كبيرة استراتألفإدراك الطالبة  ،  درجة معقولة من التوافق النفسي 

على الرفاهية    ن تأثيرهتمثل مجموعة من العمليات التي تضعها بينها وبين الحدث الضاغط من أجل التحكم التحمل والتقليل م
فراد ليسوا مجرد ضحايا للتوتر لكن الكيفية التي يقدرون بواسطتها ألبقوله أن ا  الزاروسويؤيد ذلك ما ذكره    ،الجسمية والنفسية

ر ن تقرران نوعية العنصمون بها مصادر قد ارتهم على التعامل مع تلك الحوادث هما اللتاالحوادث الموترة أو الكيفية التي يقو  
 .(14م، ص 2018،  )صولي طبيعة التوترر و المتوت

 مفهوم الضغوط لغة واصطالحًا:
لكلمة الضغط عدة معان في اللغة العربية ، فيقال ضغط ضغطا أي غمره إلى الشيء كحائط أو    تعريف ضغوط لغويًا:  -1

  ، والقهر  الضيق  تعني  فهي  اإلنساني  المجال  في  ضغط  لكلمة  اللغوية  لداللة  أما   ، أنهانحوه  الشدة    \كما  و  الزحمة  تعني 
 . ( 27 م، ص2008)النعاس، 

يضغطه ضغطًا, زحّمه إلى حائط ونحوه, والضغاط: الُمزاحمة, والتضاغط: التزاحم,    (2591م، ص 1988)  وقال ابن منظور
   أو نحوه.الُزحام, والضغطة, بالضم تعني المشقة والشدة وضغط عليه تشدد عليه في ُغرم   ي وفي التهذيب تضاغط الناس ف

(: تجربة ذاتية لدى الفرد تحدث نتيجة العوامل البيئية التي يعمل 96م، ص1998وعرفه الهيجان)الضغوط اصطالحًا:    -2
 بها الفرد أو الفرد نفسه" 

 مصادر الضغوط: 
رها  التي يمكن حصالمصادر و   يتعرض الفرد طوال حياته إلى مجموعة من الضغوط الناجمة عن األحداث اليومية المتشبعة

 يلي :كما 
 مصادر شخصية :

الصحية مثال الفرد ، كالضغوط  الشخصية على مدى حياة  الضغوط  قد تتجسد في مرض   التي  توجد عمدة مصادر تشير 
 خطير أو إعاقة أو القيام بعملية جراحية .

 مصادر أسرية : 
المح األسرة  تعتبر  و إذ  السلبية،  والمؤثرات  الضغوط  من  عناصره  يحمي  الذي  اضيط  و الع  طرابلكن  داخلها  احتدام  القات 
دور  سرية وتفاعل أعضائها ومكانة و تأثير التركيبية األ  ، كما أن األصل في عدة أمراض نفسية جسيمة  الصراع فيها قد يكون 

 فرد من أفرادها.  كل واحد فيها قد يشكل ضغطا على كل
 اجتماعية :مصادر مهنية و 

التفاعل اليومي قد ال العمل و درسة ومجعية خارج نطاق األسرة كالمإن العالقات االجتما تكون من بين أهم مولدات    محيط 
و  العملالضغط  فيها  يسرى  التي  الظروف  من  المهني  الضغط  ينشأ  بينها   يؤديو   قد  ومن  ونشاطه  مهامه  فيها  الفرد  إلى 

 متطلبات األسرة .الخبرة، التوفيق بين مهام العمل و   ، العالقات داخل مجال العملخصائص الوظيفة
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، ي، العرق االجتماعي واالقتصاد  لضغوط الناشئة عن المحيط االجتماعي و ظروف الحياة فقد تنحصر في الوضعأما عن ا
و الوطن التهميش،  الفقر،  كاال،  و أخرى  ككلو   ،والحروب  األوبئةقتداء،  والمجتمع  الفرد  على  تؤثر   – bruchon)  التي 

scweitezer:2001:293) . 
 تعريف استراتيجيات المواجهة: 

لعلماء والباحثون في وضع تعريف محدد الستراتيجيات مواجهة الضغوط حسب وجهة نظر كل منهم أو تخصصه  اختلف ا
 ومن هذه التعريفات: 

م( بأنها مجموع الجهود المعرفية والسلوكية المستعملة في تسيير طلبات خاصة داخلية  1984)  Lazarus عرفها الزاروس  -
 .و تتجاوزهاأمستهلكة لموارده  على أنهاأو خارجية، والتي يقيمها الفرد 

-   ( علي  ص  2003ويعرفها  تتوقف  11م،  والتي  الضاغطة  اليومية  الحياة  أحداث  الفرد  بها  يواجه  التي  األساليب  بأنها   )
داث مقوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقًا لقدرات الفرد وإطاره المرجعي للسلوك ومهاراته في تحمل أح

اة اليومية الضاغطة وطبقًا الستجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية  الحي
 عليه. 

  الخارجية   النوعية  أو المقتضيات  المطالب  مع  للتعامل  التبدل  الدائمة  والسلوكية  المعرفية  الجهود  أو  المساعي  وهي مواجهة   -
 ( 204م، ص2009 تتجاوزها)جميل، أو إمكانيات الفرد مع تتوافق التي معا خارجية وال  خليةالدا  أو الداخلية أو

 :المواجهة  استراتيجيات خصائص
 صائص منها: بعدة خ مواجهةالتتمتع استراتيجيات 

 . يشعر به الذي الضغط مواجهة في عنه ينوب وال غيره  أحد عليه يمليها ال أي  ذاته الفرد يتبناها •
 .  الضاغط الموقف مع  يفتكال يستهدف سلوك •
 . المكان وفي الزمن وفي شدتها في متغيرة الضاغطة  المواقف طالما والتعديل للتغيير قابلة •
 . االنفعال في التحكم أو المشكلة  حل حول تتمركز •
 .  المشكلة في اإليجابي التفكير في  غامضة تكون  أو المشكل عن كاالبتعاد ظاهرة تكون  قد •
 . (269  م، ص20110 انفعالي)شويخ،  أو سلوكي أو معرفي بعطا ذات تكون  فهي متنوعة •

 :(34م، ص 2018وتضيف هالل )
 . الوضعيات الضاغطة اتجاه األساسية المواجهة استراتيجيات أغلب األفراد ويستعمل معقدة عملية  المواجهة •
  التقييم  أسفر  إذا  أما  لى المشكلع  المواجهة  فترتكز  ،  الموقف  لتغيير  به   القيام  يمكن  ما  كل  وتقييم  بتقدير  ترتبط  المواجهة  •

 .على االنفعال المواجهة ترتكز فهنا به القيام يمكن شيء هناك ليس أنه
 النساء و للرجال  أن يظهر العائلة،  أو كالصحة ثابت نوع من الضاغط الموقف يكون  عندما •
 . كثيراً  تتشابه مواجهة أساليب •
 االستراتيجيات  بعض  تبطتر  حيث ةاالنفعالي للنتائج قوي  كوسيط المواجهة استراتيجية إن •
 . سلبية بنتائج أخرى  ترتبط  حين في إيجابية بنتائج المواجهة •
 الشخصية  نمط و الضاغط الموقف من بنوع ترتبط المواجهة األساليب من نوع أي فائدة إن •
 . الذاتي  الوجود االجتماعية، الوظيفة الجسدية،  الصحة للضغط، المعرضة •
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  :يئة العربيةة في البتصنيف استراتيجيات المواجه
   :ستراتيجيات اإليجابيةاال  :استراتيجيات مواجهة الضغط النفسي إلىم( 2010) الضريبيأما في البيئة العربية فقد صنف 

ف التسرع والتريث  تعديله وعدم  الجهد أو  لزيادة  المشكلة مع محاولة مستمرة  بأفعال لمواجهة  الفرد  قيام  في  ي محاولته  تتمثل 
  .، وقد يقتضي ذلك استرجاع الفرد لخبراته السابقة في المواقف الضاغطةاغطموقف الضلمواجهة ال

 :ستراتيجيات السلبيةاال
تتمثل في نقص جهد الفرد في التعامل مع الموقف الضاغط واإلفراط في ممارسة أنشطة أخرى كالنوم وعزل الذات واإلنكار  

  .والتفكير في أشياء وموضوعات بعيدة عن المشكلةاليقظة  واالنسحاب المعرفي العقلي أو االستغراق في أحالم
  :ةها إلى ثالثة أنواع رئيسافقد صنف م(2006) وحسين أما حسين

  .التخطيط والسعي لحل المشكلة مقابل اإلنكار والهروب من المشكلة -
    .المساندة االجتماعية في مقابل المواجهة الدينية -
 . )107-  106صص   ،  2006، حسينو حسين، . )ي مقابل أساليب انفعاليةلمعرفي فأساليب مواجهة على المستوى ا -

      
ويرى الباحثان أن هناك حاجة لتمكين الطالبات المتزوجات من استخدام استراتيجيات مواجهة الضغوط في ظل الكثير        

تحقيقها، وهنا يكون الدور على  بات على  التي تصر الطالمن التحديات التي تحول أحيانا بينهن وبين تحقيق أدنى األهداف  
 واإلعداد.   جميع المؤسسات االجتماعية التي تعتمد عليها الطالبات في الدعم والمساندة

 :الدراسات السابقة
موضوع      تناولت  التي  السابقة  الدراسات  الضغوطتعددت  مواجهة  مختلفة،    استراتيجيات  زوايا    الباحثان عرض  حيث  من 

 اريخي من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:  تسلسل الحسب التالدراسات 
)هدفت    - سلمان  المإلى    للتعرفم(  2018دراسة  التربية  كلية  طالبات  لدى  الضغوط  مع  التعامل  زواجيًا أساليب  عنفات 

المدركة، الذاتية  بالكفاءة  المدركة  الوالع  وعالقتها  الذاتية  والكفاءة  الضغوط  التعامل مع  أساليب  بين  المعنفات    للطالباتقة 
الباحثة   . زواجيا و واستخدمت  الوصفي،  الذالمنهج  التعامل  أساليب  أبعاد  يمقياس  ستة  الترفيه )  تضمن  المشكلة،  ،  حل 

االاالمساندة   للديننفعالالجتماعية،  اللجوء  الخفاجي  و   (،  المدركة  (م2102)مقياس  الذاتية  الكفاءة  الباحثة  و   ،لقياس  قامت 
أظهرت النتائج و   ،  يةالبة من الطالبات المعنفات زواجيا في كلية التربية بالجامعة المستنصر ط (211)   بتطبيق المقياسين على

عموما  استخدام  بأن   ومعظمهن  الطالبات  كبيرة،  بدرجة  كانت  الضغوط  مع  التعامل  أساليب  ألساليب  المشكلة  يعتمدن  حل 
أن الطالبات المعنفات يتمتعن بمستوى جيد و يب،  سالاألي  املهن مع الضغوط أكثر من باقطلب السند الديني في تعوالتقبل و 

الذاتي الكفاءة  المدركةمن  بالعة  يتعلق  فيما  أما  اقة  ال،  الكفاءة ألبين  أن  النتائج  أظهرت  فقد  المدركة  الذاتية  والكفاءة  ساليب 
التقبل والبحث  الذاتية المدركة ارتبطت ايجابيا مع   اللجوء  جتماعي و الا  عن السندأساليب حل المشكلة أو مواجهتها وأسلوب 

 . خرى ألساليب األحين ارتبطت عكسيا مع اللدين في 
)وهدفت    - صولي  إلى  م(  2018دراسة  الضغوط  التعرف  مواجهة  لدىاستراتيجيات  الحياة  الجامع  وجودة  ة يالطالبة 

الدراس .)الجزائر(المتزوجة   الاعتمدت  المنهج  الحالية على  البحث    وصفية  متزوجات من    طالبات(  05) حيث شملت عينة 
العلوم اجامعة محمد خ لبولهان وجودة الحياجتماعيةاليضر بسكرة كلية  المواجهة  لكاظم  ، طبق عليهن مقياسا استراتيجية  ة 

المقاب إلى  العياديةالومنسي إضافة  النتائج     .ت  إلى  الدراسة  الطالبات على درجات متوسطة على  :اآلتيةتوصلت  تحصل 
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المواجهة الم،  %(63.23) نسبي    وبوزن   مقياس  الجامعيات  الطالبات  من  استخدام  أكثر  وفق  اتزوجات  مواجهة  ستراتيجية 
حصلت الطالبات على درجات متوسطة في جودة الحياة العامة مع تفاوت في درجاتهن  ،طبيعة الضغوط التي يتعرضن لها

 .على أبعاد المقياس بين المتوسط والمرتفع
استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى التالميذ المقبلين على شهادة  إلى    عرفالتم(  2018هالل )دراسة  وهدفت    -

وقد تم تطبيق أداتين لجمع البيانات وهي مقياس الضغوط ومقياس    ،البكالوريا دراسة ميدانية لبعض ثانويات والية سعيدة
عتمدت  ا للتخصص علمي وأدبي، و   الثانوي   تلميذة من الطورو   اتلميذً   (200)طبقا على عينة قوامها    استراتيجيات المواجهة،

التحليل   وتم  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة  هذه  بإلافي  ااحصائي  الحزمة  اإلستخدام  للعلوم  ، spss   جتماعيةالحصائية 
 ،  %(68.00بدرجة كبيرة وبوزن نسبي )   من ضغوطيعانوا  ميذ المقبلين على شهادة البكالوريا  الالت  أن  : وتوصلت النتائج إلى

استراجتو و  التد  طرف  من  متبعة  الضغوطالتيجيات  هذه  مع  التعامل  في  متوسطة  ميذ  و بدرجة  دال  ،  ذات  فروق  ة اللتوجد 
 .متغير التخصصو   إحصائية في استراتيجيات مواجهة الضغوط تعزى بمتغير الجنس

ط لتحسين الضغو   رةداإمج إرشادي قائم على استراتيجيات  فاعلية برناللتعرف إلى  م(  2016دراسة موسى )هدفت  كما    -
( طالبة مطلقة، تم تقسيمها عشوائيا  16، تكونت عينة الدراسة من )جودة الحياة لدى الطالبات المطلقات في جامعة األقصى

( عددها  بلغ  التجريبية  المجموعة  الضابطة )8إلى مجموعتين  الدراسة  8( طالبة مطلقة والمجموعة  ( طالبة مطلقة. واتبعت 
التجريبي ال نتائومن    ،المنهج  :  ج  التجريبية دراسة  المجموعة  أفراد  درجات  متوسط  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

توجد فروق ذات داللة  ، و والضابطة في القياس البعدي على مقياس استراتيجيات ادارة الضغوط لصالح المجموعة التجريبية
بعدي على مقياس استراتيجيات ادارة الضغوط  قبلي والاحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين ال

البعدي القياس  و لصالح  مقياس ،  على  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  متوسط  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
التتبعي، القياس  لصالح  شهرين(  المتابعة  )فترة  والتتبعي  البعدي  القياس  في  الضغوط  ادارة  ذو   استراتيجيات  فروق  ات توجد 

احصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقياس جودة الحياة لصالح   داللة
التجريبية،   درجات  و المجموعة  متوسط  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  القياسين تقدير  توجد  في  التجريبية  المجموعة  أفراد 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات أفراد ، و لقياس البعديلصالح ا ودة الحياةالقبلي والبعدي على مقياس ج
 .لحياة في القياس البعدي والتتبعيالمجموعة التجريبية على مقياس جودة ا

هدفت    - وآخرون،  كما  )تاناكا  واسـتراتيجيات   دتحديإلى  لتعرف  ل :Tanaka) 2009دراسة  الـضغوط  بـين  العالقـة 
وتكونت عينة    ، استخدم الباحثون المنهج الوصفي، التعب واألعباء لدى طالب الجامعة في كلية الطبارتباط    مواجهتها على

من   اوساكا  (73)الدراسة  مدينة  جامعة  رعاية  تحت  الطب  كلية  في  الثانية  السنة  طلبة  استبيان   ،من  الباحثون  واستخدم 
وأظهرت    ، اإلرهاق وساعات النوم الليلي"  لضغوطمواجهة االـضغوط   CHALDER اإلصدار الياباني لمقياس التعب غالـدر

وجود عالقة ارتباطية بين الضغوط والتعب، وكما أشارت أيضًا إلى وجود ارتباط الضغوط وأساليب المواجهـة    نتائج الدراسة
 . بالتعـب لدى طالب الطب

  ى طلبة الجامعة اإلسالمية نفسية لدساليب مواجهة الضغوط الللتعرف إلى أم(  2012دراسة رضوان، ورضوان )وهدفت    -
النبوية السنة  ضوء  )في  الدراسة  التحليلي، وكانت عينة  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم  ( طالبًا وطالبة، كما  200، وقد 

( من  مكونة  استبانة  الدراسة:    (28استخدما  نتائج  من  وكان  طلبة  فقرة،  لدى  النفسية  الضغوط  مواجهة  أساليب  مستوى  أن 
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النبوية كانت بوزن نسبي )اإلسالم  الجامعة السنة  ات داللة  ال توجد فروق ذ وبدرجة تقدير كبيرة، و   %( 82.71ية في ضوء 
 احصائية لمتغير الجنس، ومتغير التخصص، ومتغير المستوى األكاديمي، ومتغير المعدل التراكمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:  -
الدراسات  معظد أن  على الدراسات السابقة نجمن خالل االطالع   أساليب واستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى  إلى    تهدفم 

الجامعات كدراسة سلمان ) إلى  م(   2018م( ودراسة هالل) 2018م( ودراسة صولي )2018طلبة  للتعرف  ومنها ما هدف 
سنة  ي ضوء الما هدفت إلى تعرف استراتيجيات مواجهة الضغوط فومنها    ،(م2016)  موسى  كدراسة   إرشاديفاعلية برامج  

   م(.2012النبوية كدراسة رضوان ورضوان )
معظم  استخدمت  األدواالدراسات    وقد  اختالف  مع  الوصفي/التحليلي  استخدمتالمنهج  حيث  دراسة    ت،  من    سلمان كل 
ودراسةم2018)  ،)  ( )  م(2018صولي  هالل  ودراسة2018ودراسة  ورضوان  Tanoka    (2009م(  رضوان  ودراسة  م( 
التجريبي.2016راسة موسى ) ستخدمت دم( بينما ا2012) وتكون مجتمع الدراسة في معظم الدراسات من طلبة    م( المنهج 

سلمان كدراسة  ودراسةم2018)  الجامعات   ،)  ( ورضوان  Tanoka (2009ودراسة  م(2018صولي  رضوان  ودراسة  م( 
 .  من تالميذ المرحلة الثانوية م(2018م( بينما تكونت دراسة هالل )2012)
ما  ال  ولعل  عيميز  الحالية  فيدراسة  تبحث  أنها  السابقة  الدراسات  ممارسة    ن  مواجهة  درجة  لدى  ضغوط  الاستراتيجيات 

  ، حيث استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء االستبانة، وتحديد مجاالتهااإلسالمية  ةفي الجامع  اتالمتزوج  اتالطالب 
 ائج.النتسير وتف م(2018م( ودراسة هالل )2018كدراسة صولي ) 

 
 إجراءات الدراسة: 

الدراسة:  : أوالً   لوصف    منهج  المنظم  العلمي  والتفسير  التحليل  أشكال  أحد  وهو  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  اتبعت 
ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميًا، والذي يحاول الباحث من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها،  

 بين مكوناتها، واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها. العالقة وبيان
اثانيًا:   الدراسة األصلي من جميع    كون يت:  لدراسة مجتمع  المتزوجات  مجتمع  الجامعةالطالبات  والبالغ    غزة،باإلسالمية    في 

)  ،طالبة(  1173)  ندهعد الدراسي  وفق م2019-2020للعام  لإل(،  و حصًا  الرسمية،  من ائيات  المعطاة  للمعلومات  استنادًا 
 .ي الجامعة اإلسالميةف لدائرة القبول والتسجيلالسجالت الرسمية 

 ثالثًا: عينة الدراسة: 
االستطالعية .1 اختيار   :العينة  قوامها)  تم  استطالعية  الدراسة من  طالبة(  25عينة  عشوائية، مجتمع  بطريقة   األصلي 

المناسبة، من والتحقق دراسة،لا أداة  تقنين بغرض بالطرق  والثبات  الصدق  احتسابهم    صالحيتها، من خالل حساب  تم  وقد 
 ضمن عينة الدراسة التي تم التطبيق عليها.

، أي بما  طالبة(  139تم استخدام عينة عشوائية من مجتمع الدراسة األصلي، بلغ حجمها )  العينة الميدانية للدراسة:   .2
للدراسة،    ةة مناسبة إلجراء األدوات واالختبارات اإلحصائية المختلفة على العينة التطبيقيذه النسب%( وتعد ه11.84)  نسبته

 :والجدول التالي يوضح العينة الميدانية
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 والمعدل التراكمي  لكليةتبعًا لمتغير اعينة الدراسة  ع(: توزي1)جدول 

 النسبة المئوية  عدد ال لكليةا
 % 38.8 54 علمية

 % 61.2 85 إنسانية
 100 139 موعالمج

 النسبة المئوية  العدد  المعدل
 % 28.8 40 % 80أقل من  

 % 71.2 99 % فأعلى 80
 100 139 المجموع

 ( رقم  جدول  )1يبين  نسبته  ما  أن   الدراسة  28.8(  عينة  من  من  %(  أقل  التراكمي  المعدل  ،،80تمثل  نسبته    %  وما 
الدراسة    %(71.2) التراكمي  من عينة  )اليبين  ، كما  فأعلى%  80للمعدل  أن  ما نسبته  الدراسة  38.8جدول  %( من عينة 

 للطالبات تتبع الكليات اإلنسانيةمن عينة الدراسة  %(61.2وما نسبته ) طالبات تتبع للكليات العلمية،
 

 رابعًا: أداة الدراسة:  
النهائية من )ون في صورتهبعد االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة قام الباحث ببناء استبانة تتك ( فقرة، 32ا 

( على  )4موزعة  وهي:  رئيسة  مجاالت  التضحية(  اآلخرين،  ،  استراتيجية  دعم  عن  البحث  استراتيجية  التعاون،  استراتيجية 
كبيرة،    ( كما تم االستجابة لفقرات االستبانة وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي بدرجة )كبيرة جدًا،استراتيجية التقييم الذاتي اإليجابي

(، وكانت جميع الفقرات إيجابية التصحيح، وال 1، 2،  3،  4،  5سطة، قليلة، قليلة جدًا(، وتصحح االستجابات بالدرجات )متو 
 توجد فقرات سلبية.

 
 صدق االستبانة: خامسًا:

 مين من المحك  ( 6)بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على    قام الباحث المحكمين(:  )صدقأواًل: الصدق الظاهري لألداة  
اإلدارة   في  )االستبانة(المختصين  الدراسة  أداة  من  اإلفادة  تم  حيث  الفلسطينية،  الجامعات  في  )  التربوية  ،  هالل دراسة 

   م(.2018
االستبانة: لفقرات  الداخلي  االتساق  صدق  االستب  ثانيًا:  لفقرات  الداخلي  االتساق  حساب  الدراسة    انةتم  عينة  على 

 التابعة له.   للمجال ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية طالبة ( 25حجمها ) االستطالعية البالغ
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 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له 2جدول )

 (.Sigق) االرتباط .م م .(Sigق) م.االرتباط  م .(Sigق.) م.االرتباط  م .(Sigق) م الرتباط  م

عن  استراتيجيات التعاون  استراتيجية التضحية  البحث  استراتيجيات 
  دعم األخرين

اإليجابي   التقييم  استراتيجيات 
 الذاتي

.1 .495** *0.000 .1 .529** *0.000 1 . .565** *0.000 1. .563** *0.000 
2 . .552** *0.002 2 . .484** *0.000 2 . .462** *0.000 2 . .439** *0.000 
.3 .503** *0.302 3 . .412** *0.002 3 . .505** *0.000 3 . .609** *0.000 
4 . .499** *0.002 4 . .475** *0.000 4 . .590** *0.000 4 . .418** *0.000 
5 . .444** *0.000 5 . .346** *0.000 .5 .341** *0.000 5 . .571** *0.000 
6 . .283** *0.001 .6 .389** *0.000 6 . .461** *0.000 6 . .465** *0.000 
7 . .385** *0.000 7 . .274** *0.001 .7 .281** *0.001 7 . .339** *0.000 

  
.8 .427** *0.000 

 
8 . .297** *0.000 

   9 . .623** *0.000 
    10 . .603** *0.000 

 (.=05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )  •
من2)جدول   فقرة  كل  بين  االرتباط  معامالت  يبين  لهوال   المجالفقرات    (  تتبع  الذي  للمجال  الكلية  أن    ،درجة  يبين  والذي 

وبذلك تعتبر    (،0.05اقل من )  (، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 .صادقة لما وضعت لقياسهاالستبانة فقرات 

 : صدق االتساق البنائي: ثانياً 
لفقرات االستبانة   الدرجة الكليةمع    االستبانة،  مجاالتمن    مجال كل  ل  الدرجة الكلية ( يبين معامالت االرتباط بين  3)جدول  
قل من  أ  ،(، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة0.05ة عند مستوى داللة ) والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالككل،  

 ستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. اال مجاالت دوبذلك تع(، 0.05)
 (: معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.3جدول )

 .( Sigق. االحتمالية ) االرتباط .م المجال   #
 0.000* **794.  التضحية اتيجياتاستر  . 1
 0.000* **773. التعاون  استراتيجيات . 2

3 . 
دعم  عن  البحث  استراتيجيات 

 0.000* **838. األخرين

 0.000* **747. استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي 4.
 (=05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )  *
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على  :  االستبانة  ثباتثالثًا:   تطبيقها  تكرر  لو  تقريبا  واحدة  ستكون  اإلجابة  أن  من  التأكد  فيعني  الدراسة  أداة  ثبات  أما 
أوقات   في  ذاتهم  ص 1995)العساف،  أخرى  األشخاص  الباحث430م،  أجرى  وقد  العينة  ن  ي(.  على  الثبات  خطوات 

 النصفية   ئةوطريقة التجز  االستطالعية نفسها بطريقتين هما: معامل ألفا كرونباخ
 أولى  االستبانة كطريقةطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات    اناستخدم الباحث  :Cronbach's Alphaكرونباخ  طريقة ألفا   .1

 .( أن معامالت الثبات مرتفعة4)لقياس الثبات وقد يبين جدول 
 

 .الستبانةلألفا كرونباخ(  )طريقةمعامل الثبات  :(4)جدول 
 ألفا كرونباخ لمعام عدد الفقرات  المجال   #
 645. 7  التضحية استراتيجيات . 1
 651. 8 التعاون  استراتيجيات . 2

3 . 
دعم  عن  البحث  استراتيجيات 

 606. 7 األخرين

 861. 10 استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي 4.
 880. 32 الدرجة الكلية لالستبانة 

أن          السابق  الجدول  من  الثبات  قيمة  يتضح  بير تتمعامل  ما  )اوح  تساوي (   861.-645.ن  الكلي  الثبات    ومعامل 
 .الدراسةإلى تطبيقها على عينة الباحثين ع بدرجة عالية من الثبات تطمئن ( وهذا يدل على أن االستبانة تتمت880.)

  : تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية   .2
األسئلة   ومعدل  الرتبةالرتبة  بُ   الزوجية  تمعد  لكل  معامالت    وقد  باستخدامتصحيح  ارتباط    االرتباط  جتمان معامل 

(Guttman،)  المعادلة التاليةحسب  :
2
2

1
2

2
1 2

Ú Ú

Ú

+
−











 
 الستبانة.لمعامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( : (5)جدول 

 المجال  #
 التجزئة النصفية

 .( Sigق. االحتمالية ) االرتباط المصحح .م االرتباط .م الفقرات ع.
 0.000* 0.566 0.395 7 التضحية  استراتيجيات . 1
 0.000* 0.628 0.458 8 التعاون  استراتيجيات . 2
 0.000* 0.556 0.385 7 استراتيجيات البحث عن دعم األخرين . 3
 0.000* 0.853 0.744 10 استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي 4.

 0.000* 0.806 0.674 32 الدرجة الكلية لالستبانة
 (=05.0االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة )  •

في   الموضحة  النتائج  )واضح من  أن5جدول  المعدل  معامل  قيمة  (  إحصائًيا(  Guttman)  االرتباط  ودال  وبذلك  ،  مرتفع 
  ها.وثبات استبانة الدراسة قد تأكد من صدق انالباحث وبذلك يكون ابلة للتوزيع، قتكون االستبانة في صورتها النهائية 
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 نتائج الدراسة: 
يتضمن اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة، التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف 

 .ضغوطال ستراتيجيات مواجهة ال  إلسالميةافي الجامعة درجة ممارسة الطالبات المتزوجات " التعرف إلى
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات   ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة

تم  "Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)"االجتماعية"   التي  الدراسة  نتائج  على  للحصول   ،
 ها وتحليلها. ضعر 

 الخماسي من مقياس ليكرت في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة، في المعتمد المحك لتحديد  الدراسة:المحك المعتمد في  
 طول  على  للحصول المقياس في  أكبر قيمة على  تقسيمه ثم (، ومن 4=1-5) المقياس درجات  بين المدى  حساب خالل
إلى  إ(، وبعد ذلك تم  0.80=4/5أي )  الخلية القيمة    )صحيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس في  قيمة أقلضافة هذه 
م،  2004،)التميمي  اآلتي الجدول في موضح هو كما  الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه  األعلى الحد لتحديد وذلك
 . (42ص

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة ( 6) جدول
 جة الموافقةر د الوزن النسبي المقابل له طول الخلية 

 قليلة جداً  20%-36%من  1 – 1.80من 
 قليلة  36%- 52%أكبر من  1.80 - 2.60من أكبر 

 متوسطة  %  52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة  68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جداً  84 %-100%من أكبر  5- 4.20أكبر من 

 األول:  السؤال اإلجابة عن 
على:  او  ينص  اإلسالمي استخدام  درجة  ما  لذي  الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات  المواجهة لدى  وجهة    ةاستراتيجيات  من 

 ؟ نظرهن
هناك فروق ذات  للتعرف إلى كون    عينة واحدة لل  One Sample T Testاختبار    هذا التساؤل، تم استخدام  نلإلجابة ع و 

( وفقًا للمقياس المستخدم،  3لدراسة عن الدرجة المتوسطة )المحايدة( وهي )اداللة إحصائية في متوسط تقديرات أفراد عينة  
 .للمجاالت وترتيبها تبعًا لذلك والوزن النسبي المتوسط الحسابيوقد تم احتساب 

 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال(7جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 الترتيب النسبي و. ي ن. المعيار  م. الحسابي المجال  #
 2 65.34 57319. 3.2672 التضحية  استراتيجيات . 1
 4 61.54 55176. 3.0773 التعاون  استراتيجيات . 2
 3 62.71 55922. 3.1357 استراتيجيات البحث عن دعم األخرين . 3
 1 68.69 68838. 3.4345 استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي . 4

  64.57 46618. 3.2287 ةنالدرجة الكلية لالستبا
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   1.96تساوي   "138ودرجة حرية " 0.05 عند مستوى داللة الجدولية tقيمة * 
( أن جميع متوسطات المجاالت المختلفة كانت متقاربة من حيث أوزانها النسبية، أما الدرجة  8ويتضح من خالل الجدول )

استراتيجيات المواجهة  استخدام  درجة  مما يدلل على أن  ،  %(64.57)  لت على وزن نسبيصبانة ككل فقد ح الكلية لالست
 وقد يعزى ذلك إلى: . جاءت بدرجة متوسطة وجهة نظرهنمن   ةلدى الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمي

 في الجامعة والبيت. تمواجهة الصعوبالديهن الوعي بالتعامل مع المواقف المختلفة، ويستطعن أن معظم الطالبات  -
 المواقف.أن كثرة الضغوط المتراكمة والظروف السيئة التي تعيشها الطالبات تفقدهن السيطرة على  -
 إن تعزيز هذه الدرجة يتطلب تقديم اإلرشادات والتوجيهات للطالبات حتى يتمكنًّ من التوافق مع الحياة بمتطلباتها المختلفة.  -

نتائج مع  النتيجة  هذه  )  وتتفق  هالل  متوسطة، 2018دراسة  الضغوط  مواجهة  استراتيجيات  استخدام  درجة  كانت  حيث  م( 
 ( صولي  دراسة  )2018وكذلك  سلمان  دراسة  مع  اختلف  بينما  الدراسة  2018م(،  عينة  استخدام  أن  إلى  أشارت  التي  م( 

         يرة.بم( بدرجة ك2012بدرجة كبيرة، ودراسة رضوان ورضوان ) الستراتيجيات مواجهة الضغوط كانت 
 حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:  المجاالتأما ترتيب 

%( أي بدرجة  69.68)  لى المرتبة األولى بوزن نسبيفقد حصل ع   :استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي  :رابعال  . المجال1
 يعزى ذلك إلى:  و  .كبيرةتقدير 

جامعية يرتقين بها اجتماعيا، وتمكنهن من الحصول على    لى شهادة عأن أول األوليات للطالبات من التعليم هو الحصول    -
  وظيفة مرموقة.

يستشرفن    - خالله  الذي من  سالحهن  والتفاؤل  األمل  أن  إال  الطالبات  تواجهها  التي  والتحديات  الصعوبات  بالرغم من  أنه 
 .  المستقبل

، متوسطةرجة تقدير  بدو %(  61.54)  بوزن نسبي  ألخيرةافقد حصل على المرتبة    "التعاون   استراتيجيات  "  :الثاني  . المجال2
 ويعزى ذلك إلى: 

 . ص، والطالبة وحدها تتحمل المسئولية عنهمااعتقاد الطالبات أن الجامعة والبيت شأن خا -
      تحاول الطالبات االعتماد على أنفسهن في القيام باألعمال البيتية، والمهمات الدراسية. -

   تحليل فقرات االستبانة:
األول:   اختبار   :التضحية  استراتيجياتالمجال  استخدام  و   tتم  الواحدة  النسبي  للعينة  والوزن  الحسابي  المتوسط  حساب 
 . (8النتائج مبينة في جدول ) وترتيب الفقرات و 

 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال(8جدول )
 ت .(Sig)ق. سبينو.ال م.الحسابي  الفقرة  #
 1 000. 70.21 3.5108 أضحي بجزء من المال .  1
 2 000. 67.77 3.3885 أتجاهل بعض العالقات الكتساب وقت للدراسة.  2
 6 029. 63.74 3.1871 األبناء والزوج.  التضحية بجزء من وقت 3
 3 000. 67.77 3.3885 أضاعف جهودي على حساب صحتي. 4
 4 000. 66.90 3.3453 زوج وأتحمل ردة الفعل. ل أصبر على الخالف مع ا 5
 7 095. 56.83 2.8417 . الواجبات الدراسية ألبنائيأؤجل متابعة  6
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 ت .(Sig)ق. سبينو.ال م.الحسابي  الفقرة  #
 5 013. 64.17 3.2086 أتجاهل المشاركة في مناسبات اجتماعية عديدة. 7
   1.96" تساوي 138ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  •

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتينوتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى 
 .1( على  1الفقرة  التي نصت  المال    "(  من  بجزء  )  "أضحي  النسبي  األولى بوزن  المرتبة  احتلت  درجة  وب  ،)%70.21قد 

 وقد يعزى ذلك إلى:  ،كبيرة تقدير
   ضحية بأشياء أخرى قد تنعكس سلًبا على حياة الطالبة االجتماعية والجامعية. تأن التضحية بالمال أهون بكثير من ال -
  .أن الطالبات يبذلن الغالي والنفيس في سبيل الحصول على درجة علمية أو مكانة اجتماعية ترفع من شأنهن -

نسبي بوزن    األولى مكررة  ةقد احتلت المرتب  "أتجاهل بعض العالقات الكتساب وقت للدراسة  "( التي نصت على2الفقرة )2.
 وقد يعزى ذلك إلى: ،متوسطةتقدير درجة وب، )67.77%)

 أن معظم الطالبات يضعن الدراسة في أعلى سلم األولويات في مقابل بعض العالقات.  -
 أن الطالبات في أوقات الضغوط الدراسية يفضلن البقاء مع الكتاب بعيدًا.  -

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتين ىنأدوتبين النتائج من خالل الجدول أن 
 .1  ( "6الفقرة  على  نصت  التي  متابعة    (  ألبنائيأؤجل  الدراسية  بوزن    "الواجبات  األخيرة  المرتبة  احتلت  نسبي قد 

  يعزى ذلك إلى: و  ،متوسطة تقديردرجة وب، )56.83%)
 ازل عنه حتى مع وجود الضغوط الجامعية. نأن متابعة الطالبات ألبنائهن في الدراسة شيء ال يمكن الت -
 أن الطالبات يعرفن جيدًا أهمية متابعة األبناء في الدراسة، وأن فشل األبناء فشل لهّن.  -
.2( على  3الفقرة  نصت  التي  وقت  "(  من  بجزء  والزوج  التضحية  ااألبناء  قد  بوزن  "  األخيرة  قبل  المرتبة  نسبي حتلت 

 يعزى ذلك إلى:و  ،متوسطة تقديردرجة وب، )63.74%)
 أن مع اهتمام الطالبات بالتعليم إال أنه ال يمكن أن يتقدم على خدمتهن لبيوتهن وأزوجهن وأبنائهن.    -
  أن التقصير في حق الزوج واألبناء ال يمكن تعويضه، وقد يسبب الكثير من المشكالت لهن. -

حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب  ينة الواحدة و علل  tتم استخدام اختبار    :التعاون   استراتيجياتالمجال الثاني:  
 . (10النتائج مبينة في جدول )الفقرات و 

 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال(9جدول )
 ت .(Sig)ق. النسبيو. الحسابي م. الفقرة  #
 1 000. 68.05 3.4029 ة.  هأستعين بتجارب اآلخرين في المواقف المشاب 1
 2 000. 66.18 3.3094 أستقوي على نفسي عند الميل لترك الدراسة.  2
 4 195. 62.30 3.1151 أستعين ببعض الصديقات للمساعدة في الدراسة.  3
 3 148. 62.59 3.1295 األعمال المنزلية. الوقوف بجانبي في تدبير أطلب من زوجي   4
 6 807. 59.56 2.9784 رويح والتخفيف من ضغوط الدراسة. تأطلب من الزوج الخروج لل 5
 5 585. 61.00 3.0504 أشرك الزوج في الوفاء بمتطلبات الدراسة من أبحاث وتكاليف.  6
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 7 041. 56.54 2.8273 ألجأ إلى المدرسين للتخفيف من األعباء الدراسية والتكاليف. 7
 8 029. 56.11 2.8058 اليف المطلوبة.كأعتذر للمدرسين عند التقصير في األعمال والت 8
   1.96" تساوي 138ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  •

 :احسب الوزن النسبي في هذا المجال كانت فقرتينوتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى 
.1  ( على  1الفقرة  نصت  التي  اآلخرين"(  بتجارب  المشابهة  أستعين  المواقف  بوزن    "في  األولى  المرتبة  احتلت  نسبي قد 

 وقد يعزى ذلك إلى:  ،كبيرةتقدير درجة وب، )68.05%)
ا  - ذات  الطالبات  إلى  اللجوء  الدراسةأن  في  السابقة  الدراسية واألساتذة  واإل  ،لتجارب  المساقات  إلى  التعرف  في  فادة منهن 

  بة للطالبات ليعرفن طبيعة الحياة الجامعية.سمهم بالن واألنظمة واللوائح الجامعية أمر
.2  ( على  2الفقرة  نصت  التي  الدراسة  "(  لترك  الميل  عند  نفسي  على  بوزن  "  أستقوي  الثانية  المرتبة  احتلت  نسبي  قد 

 وقد يعزى ذلك إلى: ،متوسطة تقديردرجة وب، )66.18%)
  .دراسة باألساليب المناسبةلالذي تسعى إليه الطالبات يدفعهن إلى مواجهة ضغوط اأن الطموح   -
الراحة  - نحو  اإلنسانية  النفس  المستقبل   أحياًنا  ميل  واستشراف  والتفاؤل  باألمل  النفس  تعزيز  يتطلب  والفتور  والتراخي 

    بالحصول على الشهادة.
 تبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

" قـد احتلـت المرتبـة األخيـرة أعتذر للمدرسين عند التقصـير فـي األعمـال والتكـاليف المطلوبـةتي نصت علـى "ل( ا8الفقرة )1. 
 وقد يعزى ذلك إلى: متوسطة،درجة موافقة و ، )%56.11بوزن النسبي )

  وهو ما ال ترغب به الطالبات. عمال قد يؤثر على مستوى التحصيل،عتذار عن الواجبات واألأن اال -
  رسين يعتبرون أن الواجبات والتكاليف الدراسية جزء من أعمال الفصل وال يجوز التهاون به. دأن الم -
" قـد احتلـت المرتبـة قبـل األخيـرة ألجأ إلى المدرسين للتخفيف من األعباء الدراسية والتكـاليف "( التي نصت على7الفقرة )2.

 :ىوقد يعزى ذلك إل .متوسطة تقديردرجة وب، )%56.54بوزن نسبي )
 من المتطلبات المتفق عليها بين الطالبات والمدرسين من بداية الفصل الدراسي.ان هذه التكاليف  -
 التخفيف من األعباء الدراسية والتكاليف يؤثر على مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات. -

احدة وحساب المتوسط الحسـابي والـوزن و للعينة ال tتم استخدام اختبار  :خريناستراتيجيات البحث عن دعم اآل  لمجال الثالث:ا
 (.10النسبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة في جدول )

 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال (10جدول )
 ت .(Sig)ق. النسبيو. الحسابي م. الفقرة  #

 1 000. 73.81 3.6906 أدعو هللا دائما أن يكون معي. 1.

 7 105. 57.12 2.8561 اللجوء إلى أهلي عند تعقيد األمور. 2.

 2 001. 65.32 3.2662 .الدراسة تاليأحرص على تحسين عالقاتي بزم 3.

 3 077. 62.87 3.1439 أتقبل مواساتي  قبلت عطف وتفاهم األشخاص.  4.

 4 723. 60.57 3.0288 ي.ت اليأفرغ عن نفسي بالحديث لزم 5.

 6 750. 59.42 2.9712 ن أحصل على فهم من شخص أخر. أ أحاول  6.
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 ت .(Sig)ق. النسبيو. الحسابي م. الفقرة  #
 5 937. 59.85 2.9928 دعم أهل الزوج لي من خالل متابعتهم ألبنائي.  7.
   1.96" تساوي 138ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  •
 ن النسبي في هذا المجال كانتا: زوتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الو  

 .1  ( "1الفقرة  على  التي نصت  معي  (  يكون  أن  دائما  هللا  )  أدعو  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  احتلت  قد   "73.81%(  ،
 وقد يعزى ذلك إلى: ،درجة موافقة كبيرةو 
َيةً ع  اد   عقيدة لدى اإلنسان المسلم امتثااًل لقوله تعالى:  اللجوء إلى هللا واالستعانة به - ف    [ 55]األعراف:    وا َربَّك م  َتَضرًُّعا َوخ 

   يكن بأمس الحاجة للدعاء.والطالبات في ضغوط الدراسة واالختبارات والشدائد 
 الدعاء يشعر الطالبات باألمن والطمأنينة، ويخفف من درجة االكتئاب والقلق النفسي خاصة في االختبارات.  -
.2( على  3الفقرة  نصت  التي  بزم  أحرص  "(  عالقاتي  تحسين  نسبي  الدراسة  تاليعلى  بوزن  الثانية  المرتبة  احتلت   "

 وقد يعزى ذلك إلى: ،ةمتوسط تقديردرجة وب ،)65.32%)
الطالبات    - معظم  بزميالت أن  الجيدة  العالقات  على  الغياب،    يحرصن  حال  في  المحاضرات  لمتابعة  تبادل  أو  الدراسة، 

    .عدهن في الدراسةاالمعلومات والمعارف والخبرات التي تس
 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

،  )%57.12قد احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي )  "اللجوء إلى أهلي عند تعقيد األمور  " ( التي نصت على2الفقرة )1. 
 وقد يعزى ذلك إلى:  ،متوسطة تقديردرجة وب
   تعيش ظروفها بنفسها دون أن تشرك أهلها بها، وخاصة أمور الدراسة.  أن قدر اإلمكانالطالبات   ةحاولم -
.2  ( على  6الفقرة  نصت  التي  أخر  "(  شخص  من  فهم  على  أحصل  أن  نسبي "  أحاول  بوزن  األخيرة  قبل  المرتبة  احتلت 

 وقد يعزى ذلك إلى: ،توسطةمتقدير درجة وب، )59.42%)
وتحمل المسئولية بأنفسهن، فلديهن المهارات اإلمكانات التي تمكنهن من االعتماد  اخفاء ضعفهن،    ىاصرار الطالبات عل   -

 على أنفسهن. 
للعينة الواحدة وحساب المتوسط الحسابي والوزن    tتم استخدام اختبار    :استراتيجيات التقييم اإليجابي الذاتي  :رابعلمجال الا

 (. 11جدول ) يالنسبي وترتيب الفقرات والنتائج مبينة ف
 : المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال (11جدول )

 ت .(Sig)ق. النسبيو. الحسابي م. الفقرة  #
 5 000. 68.63 3.4317 أحاول أن أكون أكثر قوة وتفاؤال وحماسا. 1.
 3 000. 70.36 3.5180 أحاول أن أتطور شخصيا.   2.
 6 000. 68.49 3.4245 لى وضع اجتماعي مرموق. عالحصول   3.
 7 000. 68.34 3.4173 خرجت أكثر قوة من الوضعية .  4.
 8 000. 67.19 3.3597 حققت شيئًا في ذاتي من أجل أن أتحمل الوضعية.  5.
 10 002. 64.74 3.2374 كافأت نفسي من أجل الحصول على نتائج أفضل.  6.
 9 001. 65.18 3.2590 اضي.محققت ما كنت أتمناه في ال 7.
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 ت .(Sig)ق. النسبيو. الحسابي م. الفقرة  #
 2 000. 71.79 3.5899 الخروج إلى الجامعة يعزز شخصيتي.  . 8
 4 000. 69.20 3.4604 غايتي الحصول على مؤهل علمي عالي.  . 9

 1 000. 72.59 3.6475 أرفع من مكانة أسرتي وأهلي.  . 10
   1.96" تساوي 138ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة  •
 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:  

 .1  ( "10الفقرة  على  نصت  التي  وأهلي  (  أسرتي  مكانة  من  )أرفع  نسبي  بوزن  األولى  المرتبة  احتلت  قد   "72.59%(  ،
 وقد يعزى ذلك إلى: ،درجة موافقة كبيرةو 
 بين أهلها وأسرتها.األهداف التي تسعى إليها الطالبات هو االرتقاء بمكانتهن االجتماعية،  أن أكثر -
.2( على  8الفقرة  نصت  التي  شخصيتي  "(  يعزز  الجامعة  إلى  )الخروج  نسبي  بوزن  الثانية  المرتبة  احتلت   "71.79%( ،  
 وقد يعزى ذلك إلى: ،كبيرة تقديردرجة وب
  دروسهن في الجامعة يعزز لديهن الثقة بأنفسهن، وينمي المسئولية الذاتية لديهن. ةاعطاء الطالبات الفرصة لمتابع  -

 وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
وزن نسبي بقد احتلت المرتبة األخيرة    "  كافأت نفسي من أجل الحصول على نتائج أفضل  ( التي نصت على " 6الفقرة )1. 

 وقد يعزى ذلك إلى: ،متوسطة تقديردرجة وب، )64.74%)
 أن التعزيز اإليجابي للنفس يدفعها إلى المثابرة واالجتهاد في سبيل تحقيق ما ترغب به. -
،  )%65.14احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي )"    حققت ما كنت أتمناه في الماضي  "( التي نصت على  7الفقرة )  2.
 وقد يعزى ذلك إلى:  ،توسطةمقدير تدرجة وب
 أن معظم الطالبات قد استطاعت أن تحقق أمنياتها، ولكن األخريات لم يستطعن بسبب الظروف التي يواجهن صعوبتها.   -

 ثانيًا: اإلجابة عن السؤال الثاني:
( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أ(  α  ≤  0.05هل  تقدير  درجات  متوسطات  الدراسة  ف بين  عينة  راد 

  ات تعزى لمتغير   من وجهة نظرهن  ة استراتيجيات المواجهة لدى الطالبات المتزوجات في الجامعة اإلسالمياستخدام  لدرجة  
 ؟  (المعدل التراكمي، الكلية)

 من ثالث فرضيات وهي كما يلي: ناولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث 
 نص على: تالدراسة الذي  ياتضمن فر  ىاألول يةالفرض

لدرجة  بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة (  α  ≤  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق    -
اإلسالمياستخدام   الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات  لدى  المواجهة  نظره  ةاستراتيجيات  وجهة  الكلية ت  نمن  لمتغير   عزى 

 . (إنسانية، علمية)
الختبار ،  (Independent Samples T Test)للعينتين المستقلتين  t  هذا الفرض تم استخدام اختبار    وللتحقق من صحة 

 : (13الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة، والنتائج مبينة في جدول ) 
 إلى متغير الكلية ى للعينتين المستقلتين بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ت عز T  نتائج اختبار  :(12جدول )

 د.اإلحصائية .(Sig)ق.  (t)ق.  ن. المعياري  م.الحسابي  العدد  الكلية المجاالت
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 التضحية  استراتيجيات 
 

 49129. 3.2937 54 علمية
.432 .666 

 دال غير   
 62188. 3.2504 85 إنسانية إحصائيا

 41012. 3.1134 54 علمية التعاون  استراتيجيات 
.613 .541 

 دال  رغي  
 62662. 3.0544 85 إنسانية إحصائيا

دعم   عن  البحث  استراتيجيات 
 اآلخرين 

 47292. 3.1984 54 علمية
1.055 .293 

 غير دال  
 60705. 3.0958 85 إنسانية إحصائيا

اإليجابي   التقييم            استراتيجيات 
 الذاتي

 61998. 3.3574 54 علمية
1.053 .294 

 دال غير  
 72782. 3.4835 85 إنسانية ايإحصائ

 الدرجة الكلية لالستبانة  
 37659. 3.2407 54 علمية

.242 .809  
 دال غير 

 51710. 3.2210 85 إنسانية إحصائيا
   1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 137الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة  •

(  0.05من مستوى الداللة )  أكبر( وهي  809.للدرجة الكلية لالستبانة تساوي )  .(Sig)حتمالية  تبين من الجدول أن القيمة اال
فروق     توجد أنه ال  ( مما يدل على 1.96الجدولية، والتي تساوي )  t( وهي أكبر من قيمة  242.المحسوبة تساوي )  tوقيمة  

داللة)  مستوى  عند  إحصائية  داللة  م05.0ذات  بين  الدراسة    رتقديدرجات  وسطات  ت(  عينة  استخدام  لدرجة  أفراد 
الجامعة اإلسالمي في  المتزوجات  الطالبات  لدى  المواجهة  الكلية  نمن وجهة نظره  ةاستراتيجيات  لمتغير  الدرجة  ،  تعزى  في 

 الكلية وجميع المجاالت، ويعزى ذلك إلى: 
 وإن اختلفت األساليب والطرق بينهن.  ةأن جميع الطالبات بغض النظر عن تخصصهن يواجهن ضغوط الدراس -

م( بأنه ال توجد فروق في متغير التخصص، وكذلك نتائج دراسة 2012تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج رضوان ورضوان )
 م(. 2018هالل )

 الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص على:
لدرجة   الدراسةبين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة  (  α  ≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

اإلسالمياستخدام   الجامعة  في  المتزوجات  الطالبات  لدى  المواجهة  نظره  منة  استراتيجيات  لمتغير    نوجهة  المعدل تعزى 
 . (% فأعلى 80،  %80أقل من  ) التراكمي

الختبار ،  (Independent Samples T Test)  نللعينتين المستقلتيt  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  
 : (13الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة، والنتائج مبينة في جدول ) 

 المعدل التراكمي للعينتين المستقلتين بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ت عزى إلى T  (: نتائج اختبار 13جدول )
 د.اإلحصائية .(Sig)ق.  (t)ق.  ن. المعياري  م.الحسابي  د دالع المعدل التراكمي  المجاالت

 التضحية  استراتيجيات 
 

 56209. 3.1679 40 % 80أقل من  
 دال غير    195. 1.302

 57555. 3.3074 99 % فأعلى 80 إحصائيا
 47704. 3.0625 40 % 80أقل من   التعاون  استراتيجيات 

.201 .841 
 دال غير   

 58139. 3.0833 99 % فأعلى 80 إحصائيا
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عن  البحث  استراتيجيات 
 اآلخريندعم 

 47456. 3.0179 40 % 80أقل من  
1.587 .115 

 غير دال  
 58548. 3.1833 99 % فأعلى 80 إحصائيا

التقييم   استراتيجيات 
 الذاتي اإليجابي

 52817. 3.2275 40 % 80أقل من  
2.288 .024 

 إحصائياة دال  
 72918. 3.5182 99 % فأعلى 80

 الدرجة الكلية لالستبانة
 39122. 3.1189 40 % 80أقل من  

1.778 .078 
 دال غير 

 48807. 3.2730 99 % فأعلى 80 إحصائيا
   1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 137الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة  •

(  0.05من مستوى الداللة )  أكبر( وهي  078.رجة الكلية لالستبانة تساوي )دلل  .(Sig)تبين من الجدول أن القيمة االحتمالية  
فروق    أنه ال توجد  ( مما يدل على1.96الجدولية، والتي تساوي )  t( وهي أكبر من قيمة  1.778المحسوبة تساوي )  tوقيمة  

درجة ممارسة الطالبات  ل أفراد عينة الدراسة رتقديدرجات  ( بين متوسطات 05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) 
، وكذلك المعدل التراكميتعزى لمتغير    ناإلسالمية من وجهة نظرهستراتيجيات مواجهة الضغوط في الجامعة  المتزوجات ال

   ى: ل، ويعزى ذلك إ% فأعلى80لصالح ذوي المعدل   الذاتي  استراتيجيات التقييم اإليجابيباستثناء مجال  تفي جميع المجاال
 قد يعزى ذلك إلى: ف  والمجاالت األول والثاني والثالث بالنسبة لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية  -
لمواجهة الضغوط لتحقيق   والبحث عن دعم األخرين استراتيجيات التضحية والتعاون    استخدام  أن جميع الطالبات يتفقن في   -

 بغض النظر عن المعدل التراكمي. أمنياتهن
%  80اإليجابي لصالح الطالبات ذوي المعدل التراكمي    الذاتي  استراتيجيات التقييم  وجود فروق في المجال الرابعلوالنسبة    -

 فأعلى فإن ذلك يعزى إلى: 
وبذل    ،وهو ما يدفعهن إلى االجتهاد في الدراسة  ،أن مستوى الطموح والتفاؤل لدى الطالبات المتفوقات أفضل من غيرهن  -

 السلبية التي تميل نحو الفتور والكسل.  نتصار على النفسجهد، واالالمزيد من ال
م( بأنه ال توجد فروق في متغير المعدل التراكمي في جميع 2012تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج رضوان ورضوان )   -

 .المجاالت
الثالثإ السؤال  المقترحة    :جابة  السبل  ااستخدام  لدرجة  فعيل  لتما  لدى  المواجهة  في  لاستراتيجيات  المتزوجات  طالبات 

 ؟ ةالجامعة اإلسالمي
الباحثهذا  ولإلجابة عن   قام  في باست  انالسؤال  األكاديميين  النفس من  التربية وعلم  الخبرة والتخصص في مجال  شارة ذوي 

درجة  ة بلوالمتمثسة  الدرا اطالعهم على نتائج( أفراد، حيث كانت استشاراتهم فردية بعد أن تم 3الجامعات الفلسطينية وعددهم ) 
المتزوجات   %(  64.17التي بلغت بوزن نسبي )و   ،الضغوطمواجهة  الستراتيجيات  في الجامعة اإلسالمية  ممارسة الطالبات 

 : على النحو التالي  ، فكانت مقترحاتهموبدرجة تقدير متوسطة، وهي دون المستوى المطلوب
 الضغوط. استراتيجيات عامل مع تعقد لقاءات دورية مع الطالبات المتزوجات لتوجيههن نحو كيفية ال -
 تدريبية لتمكين الطالبات المتزوجات من مواجهة الضغوط، وتحفيزهن على المشاركة.  إعداد دورات -
 انشاء وحدة في مركز علم النفس بالجامعات لمناقشة المشكالت التي تواجه الطالبات المتزوجات، والعمل على عالجها.  -
 ، والتيسير عليهن ما أمكن. طالبات في التكليفات واألنشطةلمراعاة الفروق الفردية بين ا -
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في   - منها  اإلفادة  يمكن  التي  التجارب  وعرض  التربويين،  الخبراء  وبعض  المتزوجات  الطالبات  بين  حوارية  لقاءات  عقد 
 التعامل مع الضغوط.

 عمل نشرات توعوية لتعزيز استراتيجيات مواجهة الضغوط لدى الطالبات المتزوجات. -
 الصعبة.توفير الدعم المادي للطالبات المتزوجات من ذوي الحاالت االجتماعية  -
 تحديد مواعيد االختبارات والمحاضرات بما يتناسب مع الطالبات، بحيث ال ينعكس سلبًا على التزامها. -
 وتفوقهّن. لبات من مواصلة الدراسةادور المساندة االجتماعية لتمكين الطتفعيل  -
  . افآت والحوافز للطالبات المتزوجات المتفوقات في دراستهنكتقديم الم -

 في ضوء نتائج الدراسة أوصت بما يلي: توصيات الدراسة :
 ضرورة تمكين الطالبات المتزوجات من الدراسة، وتذليل العقبات أمامهّن، -
 لحلول المناسبة لمشكالتهن. ا، وتقديم ضرورة اهتمام الجامعة بهذه الفئة التي تمثل عددًا كبيرًا من الطالبات -
 المناهج الدراسية في توعية الطالبات باستراتيجيات مواجهة الضغوط. توظيف  -
  بناء اتجاهات ايجابيا لدى األزواج وابراز دورهم في تمكين زوجاتهم من التعليم الجامعي، والعمل على مساندتهن. -
   .ات مواجهة الضغوطيوضع برنامج ارشادي لتمكين الطالبات من فهم استراتيج -
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