
 ملخص البحث

 )اغلب الضغوط التي يواجهها اإلنسان في السابق ضغوط  جسديه تنتهي على الفور أما  

 فاّن اغلب الضغوط التي يواجهها هي  ضغوط ذهنية 
ً
 اإلنسان حاليا

ّ
ما

ّ
باملواجهة أو الهروب ( أ

ًً سلبية على الفرد وعلى صحته ،مما 
ً
تتراكم عليه حتى ال يستطيع أن يواجهها وبالتالي تترك أثارا

ازاته. إنجيؤدي إلى ظهور العديد من األمراض الجسمية والنفسية ،والتي تؤثر على قابلياته  و 

وخاصة في الظرف الحالي الذي يعيشه بلدنا من ظروف قاسية في مقدمتها فقدان األمن مما ولد 

 الكثير من الضغوط النفسية في مختلف مجاالت الحياة كافة .

البد للحد من أثارها واتخاذ أفضل الطرائق واألساليب للتعامل مع هذه الضغوط باعتبارها 

ق الطالب مع البيئة التي يعيش بها ،وذلك لتحقيق أفضل أنجاز دراس ي السبيل االمثل إلعادة تواف

 يطمح الوصول أليه .

تنبثق أهمية البحث الحالي من خالل أهمية الذاكرة في حياة اإلنسان بشكل عام وحياة الطالب 

 الجامعي بشكل خاص ، ملا لها الدور الكبير في العملية التعليمية وللصلة الوثيقة بها ، فالطالب

الجامعي مطالب باستيعاب كم هائل من املواد الدراسية وذلك من خالل تخزين هذه املواد و 

لُه يعتمد بالدرجة األولى على) الذاكرة( .
َ
م استرجاعها عندا الحاجة هذا ك

ّ
 املعلومات ومن ث

 يهدف البحث الحالي إلى :

 ما مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة. .1

 ت الذاكرة لدى طلبة الجامعة .أما  مستوى عمليا .2

 ب ما مستوى مجاالت عمليات الذاكرة .  

 هل هناك عالقة بين الضغوط النفسية وعمليات الذاكرة لدى أفراد ألعينه ككل؟ .3

.هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تبعا ملتغيري ) الجنس والتخصص 4

 الدراس ي (؟

عينة من طلبة جامعة بغداد بالطريقة العشوائية املرحلية  ولتحقيق هذه األهداف اختيرت

( طالب وطالبه ، شملت جنس ) ذكور وإناث ( والتخصص ) العلمي واإلنساني 300،البالغ عددها )

 م.2008-م2007( للعام الدراس ي   

ولقياس الضغوط النفسية قامت الباحثة ببناء وأعداد مقياس ا لضغوط النفسية بلغ عدد 

( فقرة واستخرجت القوة التميزية   لفقرات املقياس باستعمال أسلوب املجموعتين 100فقراته )



املتطرفتين وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، وأسلوب عالقة درجة ألفقرة بالدرجة 

الكلية وعالقة الدرجة الكلية ودرجات املجاالت واملجاالت فيما بينها، باستعمال معامل ارتباط 

( ماعدا فقرة واحدة تّم 0.05رسون ، إذ كانت معظم الفقرات مميزه عند مستوى داللة )بي

 استبعادها ألنها اقل من مستوى الداللة املطلوبة.

وقد تّم حساب الصدق الظاهري ،وموشرات صدق البناء ،وحساب الثبات للمقياس بطريقة 

 ( على التوالي .0.93()0.83التجزئة النصفية، والفاكرونباخ ،إذ بلغ معامل االتساق )

م( لعمليات perlu-metr 1987أّما مقياس عمليات الذاكرة فقد اعتمدت الباحثة اختبار) برمليتر  

( فقره ، وتّم استخراج الخصائص 54الذاكرة ،بعد أجراء التعديالت عليه ،بلغ عدد فقراته )

 اء املتمثلة: بأسلوبالسايكومترية الالزمة املتمثلة بالصدق الظاهري ومؤشرات صدق البن

املجموعتين املتطرفتين ، وأسلوب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية وعالقة الدرجة الكلية 

ودرجات املجاالت واملجاالت فيما بينها، باستعمال معامل ارتباط بيرسون إذ كانت معظم الفقرات 

نها اقل من مستوى الداللة (  فقرات تّم استبعادها أل 9(ماعدا  )0.05مميزة عند مستوى داللة )

املطلوبة  ،أّما الثبات فقد حسب بطريقتين هما   ) التجزئة النصفية ،ومعادلة الفاكرونباخ (إذ بلغ 

 ( على التوالي .0.73()0.64معامل االتساق )

 وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:

إلنساني، والعلمي( من .يعاني اغلب الطلبة من كال الجنسين ) ذكور_ وإناث ( و)التخصص ا1

 ضغوط نفسية عالية .

.يتمتع أفراد العينة من طلبة الجامعة عامة بذاكرة جيدة حسب النتائج التي توصلت إليها 2

 الباحثة. 

. كلما ازدادت الضغوط النفسية ازدادت عمليات الذاكرة والعكس كلما قلت الضغوط النفسية 3

 قلت عمليات الذاكرة لدى طلبة الجامعة .

  وإناث(في الضغوط النفسية-)ذكور  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  على وفق متغير الجنس .4

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية على وفق متغير  التخصص وللصالح اإلنساني .5

 التخصص(×.ال توجد فروق ذات دالله احصائيه على وفق  التفاعل الثنائي ) الجنس 6

ت إليها الباحثة  تقدمت بعدد من االستنتاجات و التوصيات وفي ضوء النتائج التي  توصل

 واملقترحات تم  ذكرها  في الفصل الرابع .


