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Abstract
This qualitative study discusses psychological pressures related to university study among students of Sultan
Qaboos University in the Sultanate of Oman, and the problem lies in the university student's suffering from
undergraduate study pressures, which may lead to a lower academic level, which causes him a kind of
tension, anxiety and frustration, and he may be forced later To leave his university studies and not pursue it.
The study aimed to discuss the impact of psychological stress on university students, both academically and
psychologically, and to analyze the proposals of the study sample to reduce their psychological and
academic stress. The researcher used the qualitative descriptive approach to collect information using the
interview as a tool for the study. The interview questions consisted of two axes, the first axis: the sources of
various psychological pressures that affect the university student, and the second axis: the status of students
’academic performance in light of psychological stress and the role of academic counseling. The tool applied
to a sample of (10) students enrolled in the Student Counseling Center. The findings revealed that: that
university students suffer from academic psychological pressures that ranged from high to medium level,
most of the pressures centered around the accumulation of study materials, the frequent examinations, the
inability to manage time and reconcile all subjects, determine priorities, and arrange goals. The results also
indicated that there is a strong relationship between the psychological stress that the university student
suffers from, and his low level of achievement. The study sample members suggested that the University’s
Student Counseling Center conduct training courses and workshops for university students in order to help
them get rid of pressure and raise their achievement levels.
Keywords: academic pressures, university students, student counseling center

الملخص
ْناقشتْ ْ هذه ْالدراسة ْالنوعية ْالضغوط ْالنفسية ْاملتعلقة ْبالدراسة ْاجلامعية ْلدى ْطلبة ْجامعة ْالسلطان ْقابوس ْبسلطنة
ْ ْواليت ْقد ْتؤدي ْإىل ْتدين، ْوتكمن ْاملشكلة ْيف ْمعاناة ْالطالب ْاجلامعيْمن ْضغوط ْدراسيةْيف ْاملرحلة ْاجلامعية،عمان
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مستواه ْالدراسيْ ،مما ْيسبب ْله ْنوعاً ْمن ْالتوتر ْوالقلق ْواإلحباطْ ،وقد ْيضطر ْالحقا ْإىل ْترك ْدراسته ْاجلامعية ْوعدمْ
مواصلتها ْ .هدفتْالدراسةْإىلْمناقشةْتأثريْالضغوطْالنفسيةْلدىْطلبةْاجلامعةْأكادميياْونفسياْ،وحتليلْمقرتحاتْعينةْ
الدراسةْللحدْمنْالضغوطْالنفسيةْوالدراسيةْلديهمْ.استخدمْالباحثْاملنهجْالوصفيْالنوعيْجلمعْاملعلوماتْباستخدامْ
املقابلةْكأداةْللدراسة ْ .تكونتْأسئلةْاملقابلةْمنْحمورينْ،احملورْاألولْ:مصادرْالضغوطْالنفسيةْاملختلفةْاليتْتؤثرْعلىْ
الطالبْاجلامعيْ،واحملورْالثاينْ:وضعْاألداءْاألكادمييْللطلبةْيفْظلْالضغوطْالنفسيةْودورْاإلرشادْاألكادمييْ.طبقتْ
األداةْعلىْعينةْمكونةْمنْ(ْ)10طالبْمنْطلبةْجامعةْالسلطانْقابوسْامللتحقنيْمبركزْاإلرشادْالطاليبْباجلامعةْ.
توصلتْالدراسةْإىلْأن ْطلبةْاجلامعةْيعانونْمنْضغوطْنفسيةْدراسيةْتراوحتْبنيْاملستوىْاملرتفعْواملتوسطْ،أكثرْ
الضغوطْتركزتْحولْتراكمْاملوادْالدراسيةْ،وكثرةْاالمتحاناتْ،وعدمْالقدرةْعلىْإدارةْالوقتْوالتوفيقْبنيْمجيعْاملوادْ،
وحتديدْاألولوياتْ،وترتيبْاألهدافْْ.كماْأشارتْالنتائجْإىلْوجودْعالقةْقويةْبنيْالضغوطْالنفسيةْاليتْيعاينْمنهاْ
الطالبْاجلامعيْ،وبنيْتدينْمستواهْالتحصيليْ.واقرتحْأفرادْعينةْالدراسةْبأنْيقومْمركزْاإلرشادْالطاليبْباجلامعةْبعملْ
دوراتْوورشْتدريبيةْلطلبةْاجلامعةْمنْأجلْمساعدهتمْعلىْالتخلصْمنْالضغوطْورفعْمستوياهتمْالتحصيليةْْْْْْ.
الكلماتْاملفتاحيةْ:الضغوطْالدراسيةْ،طلبةْاجلامعةْ،مركزْاإلرشادْالطاليب

المقدمة
تعد ْ الضغوطْبكافةْأنواعهاْنتاجْللتقدمْالفكريْواحلضاريْاملتسارعْ،وذلكْنتيجةْللتطورْالتكنولوجيْيفْكافةْجماالتْ
احلياةْ،ومعْتقدمْاحلياةْوتطورْجماالهتا؛ْازدادتْمطالبهاْوأصبحتْأكثرْقوةْوتعقيداًْ،مماْأدىْإىلْزيادةْالضغوطْعلىْ
الفردْلتلبيةْاملطالب واالحتياجات البيولوجيةْوالنفسيةْ،واالقتصاديةْ،واالجتماعيةْ،واملهنيةْواألكادمييةْ،واليتْتكونْهلاْ
انعكاساهتاْالنفسيةْالسلبيةْعلىْاألفرادْحينماْيعجزونْعنْمواجهتهاْأوْالتغلبْعليهاْ(اليماينْ .)2013ْ،

وتؤثرْالضغوطْعلىْحياةْاألفرادْأياًْكانْنوعهاْ،حبيثْجتعلهمْيفْحالةْمنْعدمْاالستقرارْالنفسيْواالجتماعيْ،السيماْ
عندماْيعجزْالفردْعنْمواجهتهاْأوْالتغلبْعليهاْ،ولذاْفقدْيصبحْالفردْعرضةْللتأثرياتْالسلبيةْ،واليتْقدْتظهرْيفْ
أغلبْاألحيانْعلىْشكلْأعراضْوأمراضْنفسيةْفسيولوجيةْوبيولوجيةْ(عسرييْ .)2012ْ،
وتعتربْالضغوطْالنفسيةْمنْأكثرْالضغوطْاليت ْتؤثرْعلىْاألفرادْيفْكافةْجماالتْحياهتمْ،وجتعلهمْيفْحالةْمنْالتوترْ
االنفعايل ْوعدم ْاالستقرار ْالنفسي ْ(عبد ْالقادرْ ،)2013ْ ،ويعد ْالطالب ْاجلامعي ْمن ْاكثر ْاألفراد ْعرضة ْلإلصابةْ
بالضغوطْالنفسيةْ،نتيجةْالنتقالهْإىلْمرحلةْجديدةْمنْمراحلْاحلياةْاألكادمييةْ،فاحلياةْاجلامعيةْوماْيرتتبْعليهاْمنْ
متطلبات؛ْقدْتفوقْقدرةْالطالبْعلىْالتكيفْمعهاْ،فتجعلهْعرضةْلإلصابةْبالضغوطْالنفسيةْواإلحباطْواالكتئابْ،
وتشمل ْالضغوط ْالنفسية ْيف ْهذه ْاملرحلة ْكل ْما ْيتعلق ْبالضغوط ْالدراسيةْ ،كصعوبة ْالدراسة ْوالفشل ْفيهاْ ،وصعوبةْ
االمتحاناتْ،وكثرةْاملتطلباتْالدراسيةْوتعارضهاْمعْبعضهاْ،فكلْهذهْالضغوطاتْقدْتشكلْضغطاْكبرياًْعلىْالطالبْ
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اجلامعيْ،وجتعلهْعرضةْلإلصابةْباإلحباطْوالفشلْالدراسيْ،مماْيؤثرْعلىْمستواهْاألكادمييْودافعيتهْملواصلةْالدراسةْ
اجلامعية(ْ.عشعشْ .)2017ْ،
مشكلة الدراسة
تكمنْمشكلةْالدراسةْيفْأنْالطالبْاجلامعيْيكونْعرضةْلإلصابةْبالضغوطْالنفسيةْ،نتيجةْالنتقالهْإىلْمرحلةْجديدةْ
منْمرحلةْالتعليمْاألكادمييْ،ونظراًْألنْهذهْاملرحلة؛ْهيْمرحلةْجديدةْعلىْالطالبْ،فقدْتسببْلهْضغوطاْنفسيةْتؤثرْ

علىْحياتهْبشكلْعامْ،وعلىْمستواهْالدراسيْواألكادمييْبشكلْخاصْ.وتعدْمرحلةْالدراسةْاجلامعيةْمنْْأهمْاملراحلْ
يفْحياةْالطالبْ،فهيْمرحلةْانتقاليةْ،تنقلْالطالبْمنْمقاعدْالدراسةْإىلْبناءْاملستقبلْاملهينْواألسريْفيماْبعدْ،ونظراْ
لكثرةْاألحداثْالضاغطةْوالضغوطْالنفسيةْيفْهذهْاملرحلة؛ْفقدْتؤثرْعلىْالطالبْبشكلْأوْبأخرْ،فتجعلْمنهْعرضةْ
للفشلْال دراسي؛ْوذلكْبسببْعدمْقدرةْالطالبْعلىْالتكيفْوالتوافقْمعْهذهْاملرحلةْالدراسيةْاجلديدةْ،باإلضافةْإىلْ
أنْحاجاتهْالنفسيةْوالذاتيةْ،قدْتصطدمْمعْمتطلباتْاملرحلةْاجلامعيةْ،مماْيؤديْذلكْاىلْظهورْالعديدْمنْالصعوباتْْ
واملشكالتْ،اليتْقدْيعجزْالطالبْعنْمواجهتهاْأوْالتغلبْعليهاْ(خباريْ.)2014ْ،وقدْقامْالباحثْبإجراءْهذهْ
الدراسةْللتعرفْعلىْالضغوطْالنفسيةْالدراسيةْاليتْيتعرضْهلاْالطالبْاجلامعيْ،يفْمراحلْالدراسةْاجلامعيةْيفْسلطنةْ
عمانْ .
وعليهْفإنْمشكلةْالدراسةْتتلخصْيفْالسؤالْالتايل"ْ:ماْأكثرْالضغوطْالنفسيةْالدراسيةْتأثرياًْعلىْالطالبْاجلامعيْ
أكادميياًْونفسياًْيفْسلطنةْعمان"؟ ْ
أهداف الدراسة
ْأ .مناقشةْتأثريْالضغوطْالنفسيةْلدىْطلبةْاجلامعةْأكادميياْونفسياْ .
ب .حتليلْمقرتحاتْعينةْالدراسةْللحدْمنْالضغوطْالنفسيةْوالدراسيةْلديهم.
ْ
اإلطار النظري
الضغوط النفسية:
تعرف ْالضغوط ْالنفسية ْعلى ْأهناْ :حالة ْمن ْالتوتر ْاالنفعايلْ ،نتيجة ْالستجابة ْالفرد ْملوقف ْمعنيْ ،يتسم ْباألحداثْ
الضاغطةْ،فيضعفْفيهاْالفردْمنْتقديرهْلذاتهْ،وتسببْلهْإحباطاًْوعدمْاتزانْ،ويصبحْفرداْعاجزاْعنْمواجهةْاملوقفْ

الضاغطْ،ومصاباًْبالعجزْواليأسْواالكتئابْ(عبدْالقادرْ.)2013ْ،

ْوتعرف ْب أهناْ :جمموعة ْالصعوبات ْاملباشرة ْوغري ْاملباشرةْ ،اليت ْيواجهها ْالطالب ْاجلامعيْ ،وقد ْينتج ْعنها ْالعديد ْمنْ
األمراضْالنفسيةْواجلسديةْ،كالقلقْوالصداعْواإلحباطْ،مماْيؤثرْسلباًْعلىْدرجةْاإلجنازْ،ومستوىْالتحصيلْالدراسيْ
واألكادمييْلديهْ،كضغوطْاملناهجْ،واملدرسْ،واالمتحاناتْ،والعقوباتْوالقواعدْاألكادمييةْ،وازدحامْالقاعاتْ،والتفاوتْ
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احلضاريْ ،والنشاطات ْالطالبيةْ ،والواجبات ْاملنزليةْ ،وكثرة ْاملتطلبات ْالدراسيةْ ،وصعوبة ْإدارة ْالوقت ْوتعارض ْاملوادْ
الدراسيةْ،واليتْبدورهاْقدْتؤديْإىلْالفشلْالدراسي(ْ،الشيدي.)2004ْ،
ويرىْالباحثْأنْالضغطْالنفسيْالدراسيْالذيْيصابْبهْالطالبْ،جيعلهْيفْحالةْمنْالتوترْالنفسيْوعدمْاالستقرارْ،
ْالحقاْ،
ْ
وهذا ْمن ْشأنه ْأن ْيؤثر ْعلى ْمستقبله ْالدراسيْ ،فيتأثر ْمستواه ْالتحصيليْ ،وقد ْيفكر ْجدياً ْيف ْترك ْالدراسة
كخطوةْمنهْللتخلصْمنْالضغوطْاليتْيعاينْمنهاْ،فيخسرْمستقبلهْالدراسيْواملهينْفيماْبعد.
مصادر الضغط النفســي
مي كنْإمجالْمصادرْالضغوطْالنفسيةْالطالبيةْيفْثالثْنقاطْأساسيةْ،وذلكْكماْذكرهاْ) (FIMAIN,1986يفْدراستهْ
اليتْأجراهاْعلىْ(ْ)111طالباًْوتتمثلْيفْ:
ْ. 1االنزعاجْ:ويتمثلْيفْعدمْتقبلْالتلميذْلزمالئهْ،وصعوبةْيفْقدرتهْعلىْتكوينْاالصدقاءْ،وصعوبةْقدرتهْعلىْالتعلمْ،
واخنفاضْمعدلْحتصيلهْالدراسيْ،وعدمْاستغاللْوقتْفراغه.
ْ.2املشكالتْالدراسيةْواالجتماعيةْ:وتتضمنْبعضْاملشكالتْاليتْيشملهاْمصدرْاالنزعاجْسالفةْالذكر.
ْ. 3العالقاتْالسيئةْ:وتتمثلْيفْصعوبةْالتعاملْمعْاملعلمْ،والنظامْالثابتْ(الروتني)ْداخلْالفصلْالدراسيْ،ومشاعرْ
الوحدةْالنفسية.
وأضافْ(الطريريْ) 1994ْ،أنْاملشكالتْالشخصيةْكاهلروبْ،واملقاومةْ،واخنفاضْتقديرْالذاتْ،واملشكالتْالدراسيةْ
املتعلقةْبظروفْالدراسةْ،تعدْمنْأهمْمصادرْالضغوطْالنفسيةْاليتْيتعرضْهلاْالطالبْاجلامعيْفتؤثرْعليهْبشكلْأوْ
بأخرْ.
أنواع الضغوط :ذكرْعبدْالقادرْ)213(ْ،أنْالضغوطْتنقسمْإىلْنوعنيْرئيسينيْومهاْ:
ْأ .الضغطْالنفسيْاإلجيايبْ:هوْعبارةْعنْالتغرياتْوالتحدياتْاليتْتفيدْمنوْاملرءْوتطورهْ(كالتفكريْمثال)ْ،وهذاْالنوعْ
منْالضغطْحيسنْمنْاألداءْالعامْويساعدْعلىْزيادةْالثقةْبالنفس.
ب .الضغط ْالنفسي ْالسليبْ :أو ْالضيق ْفهو ْعبارة ْعن ْالضغوطات ْاليت ْيواجهها ْالفرد ْيف ْالعائلة ْأو ْالعمل ْأو ْيفْ
ْ
العالقاتْاالجتماعيةْ،وتؤثرْهذهْالضغوطاتْسلباْعلىْاحلالةْاجلسديةْوالنفسيةْ،وتؤديْإىلْعوارضْمرتبطةْبالضغطْ
النفسيْكالصداعْوآالمْاملعدةْوالظهرْ،والتشنجاتْالعضليةْ،وعسرْاهلضمْواألرقْوارتفاعْضغطْالدمْوالسكري.
بعض النظريات المفسرة للضغوط النفسية
نظرية هانز سيلي :يرىْسيليْأنْالضغوطْالنفسيةْتتكونْلدىْالفردْعندماْميرْبضغوطْمتكررةْ،فتسببهْهلاْإحباطاتْ
وتأثرياتْسلبيةْيفْحياتهْ،وقدْحددْسيليْثالثةْمراحلْملواجهةْالضغوطْالنفسيةْتتمثلْيف:
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ْأ .مرحلة ْردة ْالفعلْ:وهي ْخط ْالدفاع ْاألول ْعند ْالشعور ْبالتهديد ْأو ْالضغطْ ،وتظهر ْيف ْصورة ْأعراضْفسيولوجيةْ
ونفسيةْكالتوترْوزيادةْإفرازْاهلرمونات.
ب .مرحلةْاملقاومةْ:وتعتمدْهذهْاملرحلةْعلىْقدرةْالفردْعلىْالتكيفْمعْشدةْالضغطْوالعواملْاملصاحبةْلهْ،ومدىْ
ْ
استمراريتهْ.
ت .مرحلةْاإل هناكْ:يفْهذهْاملرحلةْتنخفضْقدرةْالفردْعلىْاملواجهةْ،ويستنفذْمجيعْطاقاتهْوقدراتهْالتكيفيةْفيصبحْ
ْ
عرضةْلألمراضْالنفسيةْواجلسديةْ،وقدْيصلْحلاالتْاملوتْيفْبعضْاألحيانْ(البسطامي.)2013ْ،
النظرية التفاعلية (الزاورس وفولكمان) :يشريْالزاورسْوفولكمان ْإىلْأنْالضغطْالنفسيْينشأْنتيجةْالعمليةْالتفاعليةْ
بنيْمطالبْالبيئةْوإمكانياتْالفردْ،وحينماْتكونْتلكْاملطالبْتفوقْإمكانياتْالفردْوطاقاتهْالتكيفيةْعلىْمواجهةْ
الضغوط؛ ْيصبح ْالفرد ْعرضةْلإلصابة ْبالضغوط ْالنفسية ْواالهنيارْ .ويرى ْأصحاب ْهذه ْالنظرية ْأن ْالفرد ْيقوم ْبعمليةْ
التقييمْاملعريفْملطالبْالبيئةْواإلمكانياتْاليتْميتلكهاْمنْخاللْثالثْمراحلْأساسيةْوهي:
ْأ .التقييمْاألويلْ:ويقصدْهباْتقييمْالفردْللموقفْالضاغطْوهلْهوْسلبياْأوْإجيابياْوهلْيشكلْخطراْعليهْأوْالْ .
ب .التقييم ْالثانويْ :وهنا ْيقوم ْالفرد ْبتحديد ْإمكانياته ْوقدراته ْملواجهة ْاملوقف ْالضاغطْ ،كما ْيقوم ْبتحديد ْالطرقْ
ْ
واالسرتاتيجياتْاألنسبْملواجهةْاملوقفْالضاغط
ت .إعادة ْالتقييمْ :ويقصد ْهبا ْتقييم ْالطرق ْواألساليب ْاليت ْاستخدمها ْالفرد ْملواجهة ْاملوقفْ ،ومعرفة ْاإلجيابياتْ
ْ
والسلبياتْللطرقْواألساليبْاليتْمتْاستخدمهاْ،كذلكْمعرفةْمدىْحاجتهاْللتغيري ْأوْالتعديلْأوْالتطويرْ(البسطاميْ،
ْ .)2013
النظرية السلوكية :يرىْأصحابْهذهْالنظريةْأنْالضغطْالنفسيْينتجْنتيجةْتفاعلْالفردْمعْالبيئةْ،ويؤكدْأصحابْهذهْ
النظريةْأنْهذاْالتفاعلْضروريْوحتميْ،وأنْالضغطْالناتجْعنْذلكْالتفاعلْهوْأمرْطبيعيْ،ولكنْحينماْحيدثْ
اصطدامْبنيْالفردْوالبيئةْنتيجةْذلكْالتفاعلْ،والْيستطيعْالفردْحتملهْ،ويفوقْقدرتهْيفْالتحملْعلىْاملواجهةْ،ينشأْ

الضغطْالنفسيْلدىْالفردْ،ويرىْبعضْأصحابْهذهْالنظريةْأنْالضغطْينشأْنتيجةْتفاعلْثالثةْعناصرْمعْبعضهاْ،
الفردْوالسلوكْوالبيئةْ،كماْيشريْبعضْالسلوكيونْإىلْأنْقدرةْالفردْعلىْمواجهةْالضغوطْ،تعتمدْعلىْدرجةْفعاليةْ
الذاتْلديهْوا ليتْترتبطْبالبيئةْاالجتماعيةْللفردْ،ومدىْإدراكْالفردْلقدراتهْوإمكانياتهْيفْمواجهةْالضغوطْ(ساعدْ،
ْ .)2019
ويرىْالباحثْأنْالنظرياتْالسابقةْركزتْعلىْأنْالضغوطْالنفسيةْتؤثرْعلىْالفردْنفسياْوجسدياْ،وأنهْجيبْعلىْالفردْ
أنْحيشدْطاقاتهْوقدراتهْالدفاعيةْليتمكنْمنْمواجهةْالضغوطْواملواقفْالضاغطةْ،ويؤكدْالباحثْعلىْضرورةْاملقاومةْ
الفرديةْلضغوطاتْاحلياةْالنفسيةْ،من ْأجلْأنْيتمكنْالفردْمنْمواصلةْحياتهْ،وحتقيقْأهدافهْيفْاحلياةْ،بعيداْعنْ
اإلحباطْواملشاعرْالسلبيةْاليتْقدْتعوقْتقدمهْيفْاحلياة.
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الدراسات السابقة
دراسة (النادر والقضاةْ ،)2013 ،بعنوان " مصادرْالضغطْالنفسيْلدىْطلبةْكليةْالرتبيةْالرياضيةْوطلبةْالكلياتْ
األخرىْيفْكلْمنْجامعةْمؤتةْوجامعةْالبلقاءْالتطبيقيةْوعالقتهاْببعضْاملتغرياتْ(دراسةْمقارنة)"ْ.هدفتْالدراسةْإىلْ
معرفةْمصادرْالضغطْالنفسيْلدى ْطلبةْكليةْالرياضةْوعالقتهاْبكلْمنْمتغرياتْاجلنسْواملستوىْالدراسيْواملعدلْ
الرتاكميْ ،مث ْمقارنتهاْبباقيْالطلبةْمنْالكلياتْاملختلفةْ .اعتمدتْالدراسةْعلىْاملنهجْالوصفيْاملقارنْواستخدمتْ
االستبانةْكأداةْللدراسةْ،حيثْطبقتْاالستبانةْعلىْعينةْمنْطلبةْاجلامعةْبلغْعددهمْ(ْ)198طالباًْوطالبةْ،وبلغْ
عددْعينةْالدراسةْمنْكليةْالرتبيةْ(ْ)98طالباًْوطالبةْومنْباقيْالكلياتْ(ْ)100طالباًْوطالبةْ،وتوصلتْالدراسةْإىلْ
عدةْنتائجْمنْأمههاْ:وجودْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْبنيْطلبةْكليةْالرتبيةْالبدنيةْوطلبةْالكلياتْاألخرىْيفْالضغطْ
النفسيْولصاحلْطلبةْكليةْالرتبيةْالبدنيةْ.كماْأشارتْالنتائجْإىلْوجودْفروقْبنيْكلْمنْالذكورْواإلناثْيفْالضغطْ
النفسيْتعزىْللمعدلْالرتاكميْ .
دراسة (كومار وبهوكار ، )2013،بعنوانْ :مستوى ْالضغوط ْالنفسية ْواسرتاتيجيات ْالتأقلم ْلدى ْطالب ْالكلية"ْ.
هدفتْالدراسةْاىلْمعرفةْمستوياتْالضغطْالنفسيْواسرتاتيجياتْالتعاملْمعْالطلبةْاجلامعينيْمنْختصصْالرتبيةْاملهنيةْ

وختصصْاملهنْاهلندسية .واشتملتْعينةْالدراسةْعلىْ(ْ)60طالباًْوطالبهْمنْالتخصصنيْيفْاهلندْ.واستخدمْالباحثْ
االستبانةْكأداةْللدراسةْ،وتوصلتْالنتائجْإىلْأنْاإلناثْأكثرْمعاناةْمنْالضغطْالنفسيْمقارنةْمعْالذكورْ،وأنْالذكورْ
أكثرْفعاليةْمنْاإلناثْيفْتطبيقْاسرتاتيجياتْإدارةْالضغوطْ،كماْأشارتْالنتائجْأنْطلبةْالرتبيةْاملهنيةْأكثرْقدرهْعلىْ
إدارةْالضغوطْمنْطلبةْختصصْاملهنْالدراسية.
دراسة البيرقدار )2011( ،بعنوان " مستوى ْالضغط ْالنفسي ْومصادره ْلدى ْطلبة ْكلية ْالرتبية ْيف ْجامعة ْاملوصل"ْ.
وهدفتْالدراسةْاىلْالتعرفْعلىْمستوىْالضغطْالنفسيْومصادرهْلدىْطلبةْكليةْالرتبيةْيفْجامعةْاملوصلْ،وبلغتْ

عينةْالدراسةْ(ْ)843طالباًْوطالبهْ،وقدْاستخدمتْالباحثةْاالستبانةْكأداةْللدراسةْ،وتوصلتْالدراسةْإىلْعدةْنتائجْ
منْأمههاْ:وجودْفروقْذاتْداللهْإحصائيةْبنيْالطلبةْيفْمستوىْالضغطْالنفسيْتعزىْملتغريْاجلنسْلصاحلْالذكورْ،أيْ
أن ْمستوى ْالضغط ْالنفسي ْأعلى ْلدى ْالطالبات ْمن ْالطالبْ ،وأنه ْتوجد ْفروق ْذات ْدالله ْإحصائية ْبني ْالطلبة ْيفْ
مستوىْالضغطْالنفسيْلصاحلْالتخصصْالعلميْ.
دراسة الزيود )2006( ،بعنوان ْ"اسرتاتيجياتْالتعاملْمعْالضغوطْالنفسيةْلدىْطلبةْجامعةْقطرْوعالقتهاْببعضْ
املتغريات"ْ .وهدفت ْالدراسة ْاىل ْالتعرف ْعلى ْأكثر ْاسرتاتيجيات ْالتعامل ْاستخداماً ْمع ْالضغوط ْالنفسية ْلدى ْطلبةْ
جامعةْقطرْ،وعالقتهاْببعضْاملتغرياتْ،وطبقتْالدراسةْعلىْ(ْ)284طالباْوطالبةْ،واستخدمْالباحثْاالستبانةْكأداةْ

للدراسةْ،وتوصلتْالدراسةْاىلْعدةْنتائجْمنهاْ:إنْأكثرْاألساليبْاستخداماْمعْالضغوطْالنفسيةْهيْالتفكريْاإلجيايبْ،
واللجوءْاىلْاهللْتعاىلْ،والتنفيسْاالنفعايلْ،وأكدتْالنتائجْعلىْأنهْتوجدْفروقْذاتْداللهْإحصائيةْيفْاسرتاتيجياتْ
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التعاملْمعْالضغوطْالنفسيةْلدىْالطلبةْ تعزىْملتغريْاجلنسْ،بينماْالْتوجدْفروقْذاتْداللهْإحصائيةْيفْاسرتاتيجياتْ
التعاملْمعْالضغوطْالنفسيةْلدىْالطلبةْتعزىْاىلْمتغريْاجلنسيةْوالكليةْواملعدلْالرتاكميْواملستوىْالدراسي.
منهج الدراسة:
اتبعتْهذهْالدراسةْاملنهجْالوصفيْالكيفيْ(دراسةْحالهْنوعية)ْ،حيثْانهْاملنهجْاملالئمْللتعرفْعلىْالضغوطْالنفسيةْ
الدراسيةْلدىْطلبةْاجلامعةْ،كماْأ نْهذاْاملنهجْيتيحْللباحثْإمكانيةْالبحثْوالدراسةْاملتعمقةْ،لوصفْالظاهرةْاحلاليةْ
وصفاًْدقيقاًْ،والتعبريْعنهاْتعبرياًْنوعياْ،وحتليلهاْحتليالً ْشامالًْ،منْأجلْللوصولْإىلْنتائجْتسهمْيفْإعطاء ْمزيدْمنْ
احللولْواملقرتحاتْوالتوصياتْيفْهذاْااجمال.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتألفْجمتمعْالدراسةْمنْالطالبْامللتحقنيْمبركزْاإلرشادْالطاليبْجبامعةْالسلطانْقابوسْحيثْبلغْعددهمْ(ْ)603
طالباًْوطالبةْحسبْآخرْإحصائيةْصادرةْمنْاملركزْللعامْالدراسيْ(ْ.)2019/2018وأماْعينةْالدراسةْفقدْتكونتْ
منْ(ْ) 10طالبْمنْطلبةْجامعةْالسلطانْقابوسْامللتحقنيْباملركزْاإلرشاديْباجلامعةْ،منهمْ(ْ)5ذكورْو(ْ)5إناثْ
منْكلياتْخمتلفةْوبتخصصاتْخمتلفةْوبسنواتْدراسيةْمتفاوتةْ،متْاختيارهمْبالطريقةْالقصديةْالعمديةْوفقْملتغرياتْ
دميغرافيةْمعينةْوهيْ(اجلنسْ،الكليةْ،السنةْالدراسية).
أداة الدراسة:
استخدمْالباحثْاملقابلةْكأداةْرئيسيةْللدراسةْ،وذلكْمنْأجلْاحلصولْعلىْالبياناتْواملعلوماتْاملتعلقةْبعينةْالدراسةْ،
وقدْقامْالباحثْبإجراءْاملقابلةْعلىْ(ْ)10منْطلبةْجامعةْالسلطانْقابوسْوامللتحقنيْباملركزْاإلرشاديْباجلامعةْ،منهمْ
(ْ)5طالباتْ،و(ْ)5طالبْ،وذلكْبعدْأخذْاألذنْمنْاملسؤولنيْباملركزْ،وموافقةْالطلبةْبإجراءْاملقابلةْمعهمْ.
أداة الدراسة في صورتها األولية
قامْالباحثْبإعدادْأسئلةْاملقابلةْبناءْعلىْأسئلةْالدراسةْوأهدافهاْ،حيثْتكونتْأسئلةْاملقابلةْيفْصورهتاْاألوليةْمنْ
جزئيني:
اجلزءْاألولْ:البياناتْاألوليةْألفرادْعينةْالدراسة:
اجلزءْالثاين ْ:ويتكونْهذاْاجلزءْمنْحمورْواحدْ،يتضمنْجمموعةْمنْاألسئلةْالفرعيةْوهوْ:حمورْمصادرْالضغوطْالنفسيةْ
املختلفةْواليتْتؤثرْعلىْالطالبْاجلامعيْ،ويتضمنْ(ْ)4منْاألسئلةْالفرعية.
الصدق الظاهري ألسئلة المقابلة:
متْالتحققْمنْالصدقْالظاهريْألسئلةْاملقابلةْمنْخالل ْعرضهاْعلىْجلنةْمنْاحملكمنيْبلغْعددهمْ(ْ)7حمكمنيْ
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وذلكْلقياسْمدىْصدقْأ سئلةْاملقابلةْمنْحيثْقدرهتاْعلىْقياسْاهلدفْاليتْوضعتْمنْأجلهْ،ومدىْدقةْصياغتهاْ
اللغويةْ،وارتباطهاْباحملورْالذيْتنتميْإليهْ،وبعد ْاالطالعْعلىْمالحظاتْاحملكمنيْقامْالباحثْبتعديلْماْيلزم ْمنْ
عباراتْ،سواءْكانْالتعديلْباحلذفْأوْإعادةْالصياغةْأوْإضافةْبعضْاحملاورْ .
أسئلة المقابلة في صورتها النهائية:
بعدْإجراءْالتعديالتْاملقرتحةْ،قامْالباحثْبوضعْأسئلةْاملقابلةْيفْصورهتاْالنهائيةْ،حيثْتكونتْأسئلةْاملقابلةْيفْ
صورهتاْالنهائيةْمنْجزئينيْ:
اجلزءْاألولْ:ويتضمنْالبياناتْاألوليةْعنْعينةْأفرادْالدراسةْ
اجلزءْالثاينْ:ويتكونْمنْحمورينيْرئيسينيْ،ويتضمنْكلْحمورْجمموعةْمنْاألسئلةْالفرعيةْ،وهيْعلىْالنحوْالتايلْ:احملورْ
األولْ:مصادرْالضغوطْالنفسيةْاملختلفةْواليتْتؤثرْعلىْالطالبْاجلامعيْ،ويتضمنْ(ْ)3أسئلةْفرعيةْ،واحملورْالثاينْ:
وضعْاألداءْاألكادمييْللطلبةْيفْظلْالضغوطْالنفسيةْودورْاإلرشادْاألكادمييْ،ويتضمنْسؤالنيْفرعيني.
صدق وثبات أداة الدراسة:
الستخراجْدالالتْالصدقْوالثباتْألداةْالدراسةْ(املقابلة)ْ،قامْالباحثْبتحديدْأفرادْالعينةْ،مثْالتواصلْمعهمْشخصياْ
منْأجلْأخذْاألذنْمنهمْبإجراءْاملقابلةْ،كماْقامْالباحثْأيضاًْباالتفاقْاملسبقْمعْأفرادْعينةْالدراسةْ،يفْحتديدْوقتْ
وزمنْاملقا بلةْحسبْماْيناسبْالطالبْأوْالطالبةْ،ومراعاةْللمصداقيةْبشكلْأكربْقامْالباحثْبأخذْاألذنْمنْالعينةْ
بتسجيلْاملقابلةْعربْالتسجيلْالصويتْليتمكنْالباحثْبعدهاْمنْحتليلْالبياناتْبشكلْدقيقْ،وذلكْبعدْأنْتعهدْ
الباحث ْألفراد ْعينة ْالدراسة ْبأن ْالتسجيل ْالصويت ْلن ْيستخدم ْإال ْلغرض ْالبحث ْالعلميْ ،مث ْقام ْالباحث ْبتفريغْ
املقابالتْمنْالتسجيلْالصويتْإىلْالتحليلْالكتايبْ،وإرساهلاْإىلْأفرادْعينةْالدراسةْللتأكدْمنْصحةْإجاباهتمْ،متهيداْ
لتحليلْالبياناتْبشكلْصحيحْللوصولْإىلْنتائجْأكثرْمصداقيةْوواقعية.
نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالمحور األول :مصادر الضغوط النفسية المختلفة التي تؤثر على الطالب الجامعي:
عرض نتيجة السؤال األول:
نصْالسؤالْ:ماْأكثرْالضغوطْالنفسيةْالدراسيةْاليتْيعاينْمنهاْالطالبْاجلامعي؟ْ
بعدْحتليلْنتائجْأسئلةْاملقابلة؛ْتبنيْللباحثْْأنْمجيعْاملستجوبنيْالعشرةْيعانونْمنْضغوطاتْنفسيةْدراسيةْ،تراوحتْ
أغلبهاْبنيْاملستوىْاملرتفعْواملتوسطْ،وأنْهذهْالضغوطاتْأثرتْعليهمْأكادميياْوحتصيلياْ،وأدتْإىلْاخنفاضْمستواهمْ
الدراسيْ،وأشارتْأحدى ْالطالبات؛ ْ إىلْأنْهذهْالضغوطاتْكانتْتؤثرْعليهاْيفْفرتةْاالمتحاناتْبشكلْكبريْ،مماْ
تسببْذلكْيفْتدينْمستواهاْالدراسيْ،وأماْعنْأنواعْالضغوطاتْاليتْأدتْإىلْإصابةْالطلبةْبالضغوطاتْالدراسيةْفقدْ
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تنوعتْكماْذكرهاْاملستجوبنيْ،حيثْأشارْمثانيةْمنْاملستجوبنيْإىلْأهنمْيعانونْمنْضغوطاتْنفسيةْدراسيةْ،أغلبهاْ
متثلتْيفْتراكمْاملوادْالدراسيةْ،وكثرةْاالمتحاناتْ،وعدمْالقدرةْعلىْإدارةْالوقتْوالتوفيقْبنيْمجيعْاملوادْ،وأشارْأحدْ
املستجوبنيْإىلْأنهْيعاينْمنْضغوطْنفسيةْبدونْحتديدْنوعهاْ،وأنْهذهْالضغوطْأثرتْبشكلْمباشرْعلىْمستواهْ
التحصيليْالدراسي ْ،واتفقْمجيعْاملستجوبونْعلىْأنْالضغوطْاليتْعانواْمنهاْأدتْإىلْتدينْمستواهمْالدراسيْ،وتركزتْ
معظم ْالضغوط ْالدراسية ْحولْ :كيفية ْإدارة ْالوقتْ ،وحتديد ْاألولوياتْ ،وترتيب ْاألهدافْ ،واحتياج ْالطالب ْللدعمْ
املعنويْاملستمرْ.
عرض نتيجة السؤال الثاني:
نصْالسؤالْالثاينْ:هلْتوجدْعالقةْبنيْالضغوطْالنفسيةْاألسريةْوبنيْتفكريْالطالبْيفْعدمْإكمالْالدراسةْأوْتركها؟ْ
ّ
ب عدْأنْقامْالباحثْبتحليلْنتائجْاملقابلةْ،توصلْإىلْأنْمجيعْاملستجوبونْقدْأشارواْإىلْتأثريْالعالقةْالقويةْبنيْالضغوطْ
النفسيةْاألسريةْاليتْيتعرضْهلاْالطالبْ،وبنيْتفكريهْاجلديْيفْتركْدراستهْاجلامعيةْوعدمْاستكماهلاْ،ورأىْسبعةْمنْ
املستجوبنيْأنْاألسرةْهيْالعاملْا ألساسيْالذيْيساعدْالطالبْعلىْجناحهْأوْفشلهْيفْدراستهْ،فإذاْكانْاجلوْاألسريْ
مشحونْبالتوترْ،والضغوطاتْالنفسيةْالسلبية؛ْأنْخيفضْدافعيةْالطالبْملواصلةْالدراسةْ،ورمباْيفكرْجدياْيفْتركهاْ
وعدمْاملواصلةْفيهاْ،بينماْأشارْأربعةْمنْاملستجوبنيْإىلْأنْهذهْالضغوطاتْجتعل ْالطالبْمشتتْالذهنْ،غريْقادرْ
علىْالرتكيزْ،فيلجأْألساليبْاهلربْواالنسحابْ،كاالنسحابْمنْاجلامعةْوتركْالدراسةْ،وأماْأثنانْمنْاملستجوبنيْرأواْ
أن ْالضغوط ْالنفسية ْتؤثر ْعلى ْالفرد ْيف ْمجيع ْحياتهْ ،ولكنها ْليست ْبالضرورة ْتصل ْبالطالب ْإىل ْمرحلة ْترك ْدراستهْ
اجلامعيةْوعدمْاملباالةْهباْ .
عرض نتيجة السؤال الثالث:
نصْالسؤالْالثالثْ:هلْيعاينْالطالبْاجلامعيْمنْالضغطْالنفسيْاملرتبطْباملستقبلْالوظيفي؟
ّ
يتبنيْللباحثْبعدْحتليلْأسئلةْاملقابلةْ،أنْمجيعْاملستجوبنيْاتفقواْعلىْأهناْتوجدْضغوطْلدىْالطلبةْيفْهذهْاملرحلةْ
تتعلقْباملستقبلْالوظيفيْ،وأشارْتسعةْمنْاملستجوبنيْإىلْأنْالقلقْيفْهذهْاملرحلةْلدىْالطلبةْأمرْطبيعيْ،وذلكْألنهْ
يتعلقْباملستقبلْالوظيفيْلديهمْ،بينما ْأشارْأثنانْمنْاملستجوبنيْأنْقلقْالطالبْيفْهذهْاملرحلةْأمرْطبيعيْجداْ،ألنْ
الطالبْيفكرْيفْمستقبلهْالوظيفيْواملهينْ،وخصوصاْيفْظلْشحْالسوقْبالوظائفْ،وقلةْالتوظيفْ،كماْأكدْسبعةْمنْ
املستجوبنيْعلىْضرورةْأنْحياولْالطالبْالتحكمْيفْمستوىْالقلقْلديهْ،لكيالْخيرجْعنْالسيطرةْ،ويتحولْإىلْقلقْ
مرضيْغريْطبيعيْ،يؤثرْعليهْدراسياْونفسياْواجتماعياْ،بينماْأشارتْأحدْاملستجوباتْإىلْأنْالطالبْيفْهذهْاملرحلةْ،
يعاينْقلقاًْكبرياًْوبدرجةْعاليةْجداْ،وأنهْقدْيكونْالقلقْيفْالبدايةْأمرْطبيعيْ،ولكنْإذاْخرجْعنْالسيطرةْسيصبحْقلقْ
غريْعاديْوغريْطبيعيْ،مماْجيعلْالطالبْمشتتْذهنياْوفكريا.
النتائج المتعلقة بالمحور الثاني :وضع األداء األكاديمي للطالب في ظل الضغوط النفسية ودور اإلرشاد
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األكاديمي.
عرضْنتيجةْالسؤالْاألولْ ْ:
نصْالسؤالْاألولْعلىْ:هلْتوجدْعالقةْبنيْالضغوطْالنفسيةْاليتْيعاينْمنهاْالطالبْوتدينْمستواهْاألكادميي؟
َّ
بعدْحتليلْنتائجْاملقابلةْمعْعينةْالدراسة؛ْيتضحْللباحثْأنْمجيعْاملستجوبنيْاتفقواْعلىْأنهْتوجدْعالقةْقويةْجداْبنيْ
الضغوطْالنفسيةْوتدينْاملستوىْالتحصيليْللطالبْ،وقدْاتفقْاثننيْمنْاملستجوبنيْإىلْأنْهذهْالضغوطْالنفسيةْغالبا؛ْ
ماْجتعلْالطالبْشاردْالذهنْمشتتْالتفكريْ،مماْيؤثرْعلىْمستواهْالتحصيليْوالدراسيْ،بينماْرأىْاثنانْمنْاملستجوبنيْ
بأنْهذهْالضغوط؛ْجتعلْالطالبْمشتتْيفْجوانبْحياتهْاملختلفةْليسْيفْااجمالْالدراسيْفحسبْ،مماْجيعلْالطالبْ
عرضةْلإلصابةْبالضغوطْالنفسيةْواالهنيارْ،مثْاإلحباطْوتدينْْاملستوىْالدراسيْللطالب.
عرض نتيجة السؤال الثاني:
نصْالسؤالْالثاينْعلىْْْ:كيفْأسهمْاإلرشادْالطاليبْاألكادمييْيفْحتسنيْمستوىْالطالبْالتحصيلي؟
َّ
يتضحْللباحثْمنْخاللْحتليلْنتائجْأسئلةْاملقابلةْ،أنْاإلرشادْالطاليبْاألكادمييْالذيْيتلقاهْالطالبْقدْأسهمْفعلياًْ
يف ْحتسن ْمستواه ْالدراسيْ ،حيث ْأشار ْسبعة ْمن ْاملستجوبني ْإىل ْأهنم ْقد ْتلقوا ْإرشاداً ْأكادميياًْ ،ساهم ْيف ْخفضْ
الضغوطْالدراسيةْاليتْيعانونْمنهاْ،مماْأدىْذل كْإىلْحتسنْمستواهمْالتحصيليْبشكلْملحوظْعلىْحدْتعبريْقوهلمْ،.
وقدْمتثلْذلكْاإلرشادْيفْ:تشجيعْالطالبْاملستمرْ،ودعمهْمعنوياْلتنميةْتفكريهْاإلجيايبْحنوْالذاتْوحنوْاملستقبلْ،
وهذاْمنْشأنهْأنْيرفعْمنْمعنوياتْالطالبْ،ويعدلْمستواهْالتحصيليْ،بينماْأشارْأحدْاملستجوبونْبأنهْمتكنْمنْرفعْ

مستواه ْالتحصيليْ ،بفضل ْالدعم ْاملعنوي ْاملستمر ْالذي ْكان ْيتلقاه ْمن ْالقائمني ْباإلرشادْ ،ينما ْأتفق ْأثنان ْمنْ
املستجوبنيْإىلْأنهْغالباْْوليسْدائما؛ْماْيؤديْاإلرشادْاألكادمييْإىلْحتسنْمستوىْالطالبْالـتحصيليْ،وعللْأحدهمْ
ذلكْبأنْالتحسنْاألكادمييْوالتحصيليْلدىْالطالبْ،مرهونْمبدىْتقبلهْللنصحْواإلرشادْوالتوجيهْ،ومدىْقدرتهْعلىْ
تقبلْالواقعْوتغيريْمعتقداتهْالسلبيةْ.
التوصيات:
ْ.1االستعانةْمبرشدينْنفسنيْومرشدينْأكادميينيْمتخصصنيْمنْخارجْاجلامعة.
ْ.2التحريْعنْالطلبةْالذينْيعانونْمنْالضغوطْالنفسيةْوتقدميْاخلدماتْاإلرشاديةْهلم.
ْ. 3تفعيلْدورْمركزْاإلرشادْالطاليبْباجلامعةْ،وذلكْبعملْدوراتْوحماضراتْتستهدفْالضغوطْالنفسيةْاألكادمييةْ
والدراسيةْاليتْيتعرضْهلاْالطالبْاجلامعيْوطرقْالتخلصْمنها.
ْ. 4تواصلْاجلامعةْأوْمركزْاإلرشادْالطاليبْباجلامعةْمعْأسرةْالطالبْيفْحالةْالتأكدْمنْأنْالطالبْيعاينْمنْمشاكلْ
أسريةْأثرتْعليهْأكادميياْوأدتْإىلْتدينْمستواهْالدراسي.
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