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وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعالقتها ببعض المتغيرات
سماح عبد الفتاح عبد الجواد احمد

تخصص إدارة المنزؿ والمؤسسات -قسـ االقتصاد المنزلى -كمية التربية النوعية– جامعة الزقازيؽ
تاريخ القبول1326/4/03:

تاريخ التسميم1325/21/03 :

الممخص
الشباب ىـ رأس ماؿ األمة وعدتيا وحاضرىا ومستقبميا وأغمى ثروتيا األمر الذي جعؿ االىتماـ بيذه الفئة أم اًر ىاماً وضرورياً وخاصة

ىذه المرحمة والتي تعد مف أىـ مراحؿ حياة الفرد حيث يتعرض فييا الشباب لمكثير مف التحديات وخاصة الشباب الجامعي وىذا ما أكدتو
الدراسات الحديثة بأ ف طبلب الجامعة ىـ أكثر عرضو ليذه التحديات والمواقؼ واألحداث الجديدة والمتعددة والضاغطة فى حياتيـ الجامعية.
لذلؾ كاف اليدؼ مف الدراسة وبصفة رئيسية دراسة وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض المتغيرات ،ولقد تـ اختيار
عينة صدفية قواميا (ٓٓٗ) طالب وطالبة

ومف مستويات إجتماعية واق تصادية وتعميمية مختمفة ،وتـ تطبيؽ االستبياف عمييـ المكوف

مف(استمارة البيانات العامة لمشباب الجامعي ،وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض المتغيرات .وقد أظيرت النتائج
وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوئٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير
السف لصالح األكبر سنا ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض
الضغوط الحياتية وفقا لمتغير النوع لصالح الذكر ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي
استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير المسكف لصالح الحضر ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات
استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير التخصص العممي لصالح رياض األطفاؿ ،ووجود فرؽ
داؿ إحصائيا عند مستوي ٔٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير حجـ
األسرة لصالح األسرة صغيرة الحجـ ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة
الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير عمؿ الشباب لصالح اليعمؿ ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات
استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير دخؿ الشاب الجامعي لصالح مستوى الدخؿ المرتفع،
ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا
لمتغير المستوي التعميمي لؤلـ لصالح المستوى التعميمي المرتفع لؤلـ ،ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٔٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات
الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير المستوي التعميمي لؤلب لصالح المستوى التعميمي المرتفع لؤلب،
ووجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٔٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا
لمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح مستوى الدخؿ الشيري المرتفع ،ووجود عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف وعي الشباب الجامعي بالضغوط
الحياتية (ككؿ) وعند كؿ مكوف مف مكوناتيا وببعض المتغيرات الديموجرافية.

كممات دليمية :الشباب الجامعى  -الضغوط الحياتية – بعض المتغيرات.

المقدمة

يعتبر الشباب فى اى مجتمع المرآة الصادقة التي
تعكس ىذا المجتمع ومدى تقدمو والدليؿ الذي يمكف أف

يعتمد عميو فى التنبؤ بمستقبمو (أحبلـ الدمرداش.)ٕٓٓٓ ،
وتؤكد فاطمة النبوية ،ماجدة سالـ ( )ٜٜٜٔأف الشباب
ىـ أمؿ األمة وسواعدىا التي تنيض عف طريقيا ،حيث
يمثؿ قوة ال يستياف بيا فإذا صمحت صمح المجتمع وارتقى

واذا فسدت فسد المجتمع ككؿ وتخمؼ عف ركب
الحضارة.ويضيؼ حازـ البببلوى (ٕٓٓٓ) أنو يمكف النظر
إلى المكانة التي يشغميا الشباب فى كافة المجتمعات

بوصفيا نتاجاً لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

والتربوية وتكمف أىمية الشباب بالنسبة لممجتمع فيما يمثمو
مف مصدر التجديد والتعيير مف خبلؿ المشاركة فى أىداؼ
المجتمع.
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ويوضح عبداليادى الجوىري( )ٜٜٔٙأنو عمى الرغـ

العمؿ والدراسة والضغوط األسرية وضغوط تربية األبناء

مف األىمية التي يشغميا الشباب إال أنو يواجو العديد مف

ومعالجة مشكبلت الصحة واألمور المالية واألزمات

،وذلؾ ألنيا تزخر بالكثير مف الضغوط والمطالب

الداخمية مثؿ اآلثار العضوية والنفسية والسمبية التي تنتج

المختمفة ،فقد إنتقمنا مف عصر الثورة إلى عصر

عف أخطائنا السموكية ،ويؤكد مرواف دياب( )ٕٓٓٙعمى

المعمومات والمعرفة بكؿ عواقبو العميقة التأثير ،لذا فإننا

أف ىذه الضغوط قد تؤدى إلى الوقوع فى العديد مف

نواجو تحديات ومشاكؿ فى حياتنا ،لذلؾ يرى أحمد

المشكبلت النفسية واالجتماعية كالعزلة والوحدة والشعور

أمؿ العنزي(ٕٗٓٓ) عمي أف العصرالحالي يسمي عصر

واإلنسحاب وفقداف الثقة بالنفس والشعور بالعجز.

المشكبلت المختمفة ،فحياة اإلنساف أصبحت أكثر تعقيداً

عكاشو( )ٜٜٔٛأف ىذا العصر ىو عصر القمؽ .وأشارات

الضغوط ويشير ممدوحة سبلمو(ٔ )ٜٜٔأف تعرضنا
لمضغوط أمر حتمي ال مفر منو ،فواقع الحياة محفوؼ

بالعقبات والصعوبات وأشكاؿ الفشؿ والنكسات والظروؼ

المختمفة كما نتعرض يوميا لمضغوط ذات المصادر

باإلغتراب والميؿ إلى العدوانية والجنوح واليأس واإلنطواء
ويمكف تقسيـ أنواع الضغوط حسب إستم ارريتيا مع
الفرد إلى:

ٔ -الضغوط المزمنة :وىى ضغوط تحيط بالفرد لفترة

غير المواتية ،ونحف ال نستطيع تجنب الفشؿ أو اإلحباط

زمنية طويمة ،وال يستطيع الفرد مواجيتيا ،وخاصة

او الفقد ،وال نستطيع أف نتجنب أو نيرب مف متطمبات

إذا كاف الموقؼ الضاغط أشد صعوبة مف مقدرة

التغير فى النمو الشخصي فى اى مرحمة مف مراحؿ النمو،

الفرد عمى التحمؿ ،وىذا بدوره سيعرضو إلى اآلالـ

وحيث توجد الحياة توجد الضغوط ".

حيث يجمع الفرد طاقاتو لمواجية ىذه الضغوط،

المزمنة ،وىذه الضغوط المزمنة تعد ضغوط سالبة

ويمخص سميث كؿ ذلؾ فى قولو " الحياه بدوف ضغوط،

ونتيجة لذلؾ يظيرعمى الفرد أعراض نفسية

فالحياة ليست سيمة ميسرة ويقوؿ اهلل تعالى فى كتابو

العزيز "لَقَدۡ َخمَ َقنا ِ
اف في َكَبد "صدؽ اهلل العظيـ
نس َ
اإل َ
سورة البمد اآلية (ٗ) أي مشقة وتعب وعناء .لذلؾ أصبح

ٕ -الضغوط المؤقتة :ىي ضغوط تحيط بالفرد لفترة

لئلنييار العصبي والوقوع فريسة لئلضطرابات النفسية،

أو مواجية موقؼ صعب مفاجئ ،أو الزواج

حيث أف الشعور بإنعداـ القوة وقمة التحمؿ ،وعدـ القدرة

الحديث إلى غير ذلؾ مف الظروؼ المؤقتة التي ال

عمى التحكـ فى األحداث والمشكبلت ىي مسببات

تدوـ آثارىا لفترة طويمة ،ومعظـ ىذه الضغوط تكوف

( )ٜٜٔٛأف الفرد يواجو مجموعة مف األحداث الضاغطة

وترى آماؿ الفقي( )ٜٜٔٚأف الضغوط نوعاف تتمثؿ

مف المسمـ بو بأف ىذه الضغوط تجعؿ اإلنساف عرضو

وفسيولوجية.
زمنية قصيرة ثـ تنتيي؛ مثؿ :ضغوط اإلامتحانات،

لئلضطرابات النفسية .ويضيؼ إبراىيـ عبد الستار

التي تضـ خبرات غير مرغوب فييا وأحداث قد تنطوي

سوية (سيد عجاج)ٜٜٕٔ ،

في:

عمى الكثير مف مصادر التوتر وعوامؿ الخطر والتيديد فى

(ٔ) ضغوط سوية(موجبة) :وىى مواقؼ ضاغطة

كافة مجاالت الحياة ،وىذا مف شأنو أف يجعؿ األحداث

تتضمف مطمباً في حدود إمكانات الفرد ويمكف

ومف ثـ فاألحداث ىي متغيرات نفسية اجتماعية تسيـ فى

الصداقات.

دور فى نشأة األمراض النفسية والجسمية
الضاغطة تمعب اً

إشباعيا ،حتي تساعد عمى التوافؽ والترابط وتكويف

اختبلؿ الصحة النفسية لدى الفرد ،وترتبط ىذه الضغوط

(ٕ) ضغوط غير سوية(السالبة) :والتي تشتمؿ عمى

بأحداث الحياة اليومية فكمنا ببل إستثناء نتعرض يوميًا

مطالب تفوؽ إمكانات وقدرات واستعدادات الفرد

لمصادر متنوعة مف الضغوط الخارجية بما فييا ضغوط
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العقمية ،وفي ىذه المواقؼ يترتب عمييا عدـ التوافؽ

خارجية(أى تأتى مف البيئة الخارجيػة ،وىى كثيرة

ومظاىر سموكية وانفعالية ال تنتمي لمسوية.

كالضوضاء والظروؼ الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف

ولقد حدد أحمد عكاشة ( )ٜٜٔٛأربعو أنواع لمضغوط
ىي:

واألعاصير ،والمموثات وغيرىا.

ٕ -عدد المتأثريف بيا :وتصنؼ إلى العامة (أي التي

ٔ -ضغوط حادة :تتمثؿ فى فقداف أحد الوالديف أو

يتأثر بيا عدد

كبير مف الناس كاألحداث

كمييما وفقد الماؿ المفاجئ وفقد المينة والعمؿ.

المزلزلة) ،فى مقابؿ الخاصػة التي تؤثر عمى فرد

ٕ -ضغوط طويمة المدى :تتمثؿ فى تنافس الضغوط

واحد أو عمى عدد محدود مف األفراد (كحوادث

التي تنقصيا القدرة عمى تحقيؽ رغباتيا أو عدـ

ٖ -مجاؿ الحياة :منيا المجاؿ اإلقتصادي أو السياسي

التوافؽ فى الزواج سواء مف الناحية العاطفية

أو اإلجتماعي أو اإلداري والتنظيمي ،وىكذا.

وتراكميا عمى مدى األياـ مثؿ الشخصية الطموحة

والمزاجية.

الطرؽ ،أو منغصات الحياة اليومية (

مما الشؾ فيو بأف ىذه الضغوط بأنواعيا المختمفة

ٖ -ضغوط ذاتيو :يقصد بيا الضغوط التي تؤثر عمى

سواء أسرية أواجتماعية أواقتصادية أو تعميمية أو مينية

الفرد بعينو فى المجاؿ اإلجتماعي أو مجاؿ العمؿ

أو نفسية إنفعالية ليا تأثير عمى النفس البشرية بردود

مثؿ النزاع المستمر بيف الفرد ورؤسائو أو زمبلئو

أفعاؿ مختمفة ومتنوعة وبدرجات مختمفة .ويؤكد إبراىيـ

فى العمؿ وكؿ ما يعتبره أىانو لذاتو أو لكرامتو.

عبد الستار( )ٜٜٔٛأف الشخص يشعر ببعض اإلنذارات

ٗ -ضغوط جسميو :تتمثؿ فى إصابو الفرد باألمراض

التي تعطي مؤش اًر باتجاه وجود ضغوط مرتفعة أو حاالت

الشديدة أو المزمنة كاإلصابة بالفيروسات الكبدية،

مف اإلجياد ،ويستمزـ إزاء ىذه اإلنذا ارت اتخاذ بعض

أومرض السرطاف أوالفشؿ الكموي.

اإلجراءات لخفض التوتر أو الضغوط لكي ال تتحوؿ عند

وتربط ممدوحة سبلمو(ٔ )ٜٜٔبيف الضغوط وأحداث

استمرارىا لفترة طويمة إلى حاالت مرضية .وىذه

الحياة ،وتري أنو يمكف تقسيـ األحداث الحياتية الضاغطة

اليضـ،

إلي ثبلثة أقساـ ىي:

اإلنذارات:

إضطرابات

النوـ،

إضطرابات

إضطرابات التنفس ،خفقاف القمب ،التوجس والقمؽ عمى

 -1أحداث رئيسية جسمية :مثؿ فقد شخص عزيز،

أشياء ال تستدعي ذلؾ ،أعراض اكتئابية ،التوتر العضمي

الطبلؽ وانفصاؿ الوالديف وما يستتبعو مف ىدـ

والشد ،الغضب ألتفو األسباب ،التفسير الخاطئ

لكياف األسرة.

لتصرفات اآلخريف ونواياىـ ،اإلجياد السريع ،تبلحؽ

 -2أحداث أقؿ ضغط :مثؿ الضغوط االقتصادية كفقد
الوظيفة أو الفشؿ في العمؿ.

األمراض والتعرض لمحوادث.

ويضيؼ ىولياف وموس()Holahan & Moos, 1990

 -3منغصات ومضايقات يومية مثؿ :مشكبلت األبناء،

أف إدراؾ الفرد لؤلحداث الضاغطة ،وقدرتو عمى

الحياة،

النفسية

صعوبة

الحصوؿ

عمي

متطمبات

االضطرابات الصحية البسيطة والعارضػة.

مواجيتيا

يتوقؼ

عمى

طبيعة

المصادر

واالجتماعية المتاحة لمفرد ،فإذا كاف الفرد

يعتقد فى

ويضيؼ جمعو يوسؼ(ٕٗٓٓ) وجود ضغوط مف

قيمتو وكفايتو وتمكنو وفاعميتو ،فانو سوؼ يكوف أقؿ تأث اًر

ٔ -المنشأ :وتصنؼ إلى ضغوط داخمية (أى مف داخؿ

بينما مف يعتقد فى عدـ كفايتو أو تمكنو أو قيمتو أو

الفرد مثػؿ الحاجػات والمتغيػرات الفسيولوجية،

شعوره بأنو وحيدا دوف مساندة اجتماعية فعالة فى مواجية

باألحداث الضاغطة ،وأكثر ايجابية وقدرة عمى مواجيتيا،

حيث:

والطموحات

واألىداؼ

وغيرىا)،

فى

مقابؿ

الضغوط ،فإنو فى ىذه الحالة يصبح الفرد أكثر تأث ار
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باألحداث الضاغطة ،وأقؿ قدرة عمى مواجيتيا ،كما إنو

عمى مواجية األحداث الضاغطة بكفاية واقتداروثقة

يصبح أكثر عرضو لممرض النفسي.

وتمكف.

وىناؾ بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والتي

كما أشار كبل مف ) (Johnson.& Sarasan, 1979أف

تجعمنا نتحمؿ قسوة الحياة وشدة الضغوط ،تمؾ المتغيرات

مصدر الضبط يعتبر أحد أىـ متغيرات الشخصية وأقواىا

مف شأنيا التخفيؼ مف اآلثار السمبية عند تعرض الفرد

والتي يفترض أف تخفؼ أو تعدؿ ،بؿ وأحيانا تقي مف

ألحداث الحياة الضاغطة بؿ وتجعمنا نتعايش معيا

األثر النفسي الذي تحدثو األحداث الضاغطة عمى الصحة

ونستمر فى اإلحتفاظ بصحتنا الجسمية والنفسية حتى

الجسمية والنفسية ،فاألشخاص الذيف يتعرضوف لمضغوط

النفسي الذي تحدثو الضغوط الحياتية.

سوؼ يحتفظوف بصحتيـ الجسمية والنفسية عف ىؤالء

تحت وطأة الضغوط ،فيي بمثابة حصف واقي مف األثر

ولدييـ إعتقاد فى قدراتيـ عمى التحكـ فى أمور حياتيـ

ويضيؼ عماد مخيمر(ٕٔٔٓ) أف التديف مف أىـ

الذيف يشعروف بالعجز فى مواجية القوى الخارجية وىى

المتغيرات النفسية واالجتماعية المخففة مف حدة وقع

ترى أف إدراؾ التحكـ يظير فيما يمي (القدرة عمى إتخاذ

يعرؼ حقوقو وواجباتو وكذلؾ حقوؽ اآلخريف ويعتبر أف

القدرة عمى التفسير والتقدير لؤلحداث الضاغطة ،القدرة

المشكبلت والضغوط ىي اختبار لمدى تدينو وال يعتبرىا

عمى المواجية الفعالة مع بذؿ المجيود مع دافعية كبيرة

تيديداً ،كما أف مواظبتو عمى أداء الفروض يجعمو أكثر

لئلنجاز والتحدي).

الضغوط ،فالشخص المتديف تديناً جوىرياً وليس ظاىرياً

القرار ،واالختيار بيف بدائؿ متعددة ،التحكـ المعرفي أى

شعو ار باليدوء والراحة والسكينة مما يشكؿ أكبر حصانة

ومف ثـ يمكف مناقشة دور المساندة االجتماعية حيث

ضد األمراض النفسية والسموكية .كما يري أف الصبلبة

ال يمكف فصؿ ما ىو نفسي عما ىو إجتماعي حيث يري

النفسية ومكوناتيا تعمؿ كمتغير سيكولوجي يخفؼ مف

عماد مخيمر(ٕٔٔٓ) أف المساندة االجتماعية تمعب دو ار

وقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية،

ىاما فى نمو ودعـ المتغيرات النفسية(كتقدير الذات،

فاألشخاص األكثر صبلبة يتعرضوف لمضغوط وال

والفعالية الذاتية ،ومصدر الضبط) كما أنيا تتفاعؿ مع ىذه

داخمياً وسيطرة وقيادة وأكثر شعو اًر باألمف والمرونة

الضاغطة عمى الفرد ،بؿ وتقي الفرد أحياناً مف اآلثار

يمرضوف وىـ أكثر صموداً ومقاومة وانجا اًز وضبطا
والنشاط والواقعية.

وترى ممدوحة سبلمة(ٔ )ٜٜٔأف تقدير الذات أحد

المتغيرات النفسية كي تخفؼ مف شدة وقع األحداث

المترتبة عمى التعرض ليذه األحداث ،فالمساندة االجتماعية

تشتمؿ عمى مكونيف رئيسيف ىما (األوؿ :أف يدرؾ الفرد أف

أىـ متغيرات الشخصية والتي تمثؿ وقاية أو حصانة فى

ىناؾ عدد كاؼ مف األشخاص فى حياتو يمكف أف يرجع

مواجية األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية،

إلييـ وقت الحاجة ،والثاني :أف يكوف لدى الفرد درجة مف

فإدراؾ الفرد لقيمتو الذاتية وكفايتو ال يعتبر فقط أىـ

الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو ،واالعتقاد فى كفاية

متغير فى قدرة الفرد عمى المواجية الناجحة لمضغوط

الدعـ)،

عبد

فحسب ،ولكنو يعتبر أىـ متغير فى حياة الفرد وشخصيتو

الرحمف(ٗ )ٜٜٔأف لممساندة االجتماعية دوراف أساسياف

المتغيرات الوسيطة بيف إدراؾ الفرد لؤلحداث الضاغطة

األفراد الذيف لدييـ عبلقات اجتماعية ويتبادلونيا مع غيرىـ

وبيف مواجيتو ليا؛ مما يعطيو شعو اًر بالثقة بالنفس والقدرة

يدركوف أف ىذه العبلقات يوثؽ بيا أفضؿ مف ناحية

عمى اإلطبلؽ ،ويؤكد عمي أف الفاعمية الذاتية ىي أحد

عمى التغمب عمى مشكبلتو والتحكـ فى أمور حياتو

وتصبح الفاعمية الذاتية فى نفس الوقت مؤش اًر لقدرة الفرد
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ويضيؼ

محمد

الشناوى،

ومحمد

فى حياة الفرد وىما (األوؿ :الدور اإلنمائي وفيو يكوف

الصحة النفسية عف ىؤالء الذيف يفتقروف إلى ىذه العبلقات
وبالتالي فيي تسيـ فى التوافؽ االيجابي والنمو الشخصي،
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أما الثاني :فيو الدور الوقائي حيث يكوف ليا اثر مخفؼ

ويضيؼ ( )Sharp & Cowie 1998إنو قد يكوف

لنتائج األحداث الضاغطة ،وكمما كانت العبلقات عميقة

لموسط االجتماعي والثقافي دور وقائي مف األمراض

ويوثؽ بيا ،ومساندة كما وكيفا كاف وقع األحداث

النفسية والعقمية ،وقد يمثؿ ىذا الوسط االجتماعي عامؿ

الضاغطة أخؼ كما أف المساندة تحسف مف أساليب تفاعؿ

خطورة  Risk Factorلمتنبؤ باألمراض النفسية والعقمية،

الفرد مع الضغوط.

واألمر يتوقؼ عمى عدة متغيرات منيا  :األسرة بما فييا

وتري الباحثة أف المساندة االجتماعية تمعب دور ًاىاماً

مف عبلقات وأساليب معاممة بيف الوالديف وبيف الوالديف

فى صحة الفرد النفسية والجسمية بكؿ أنواعيا المختمفة

واألبناء مما قد يشكؿ ميارات واتجاىات وسموكيات

االجتماعية ،المساندة اإلجرائية .فيي مصد ار ىاما مف

بجانب األسرة تؤثر عمى األبناء مثؿ :األسموب الثقافي

مصادر األمف الذي يحتاجو اإلنساف مف عالمو الذي يعيش

المتبع فى التعامؿ مع األبناء بحسب النوع(ذكور ،إناث)

فيو.

والسف (طفولة ،مراىقة ،رشد ،شيخوخة) وكذلؾ المعتقدات

منيا :مساندة بالتقدير ،المساندة بالمعمومات ،الصحبة

الدينية ،والمستوى اإلجتماعي اإلقتصادي.

المشكمة البحثية

يعتبر شريحة الشباب بصفة عامة والشباب

الجامعي بصفة خاصة أكثر شرائح

المجتمع عرضو

لضغوط الحياة المعاصرة سواء أكانت ضغوطا أكاديمية
أو أسرية أو إنفعالية نفسية وعاطفية أو إقتصادية أو
ضغوط متعمقة بالعبلقات مع اآلخريف ،سواء فى السنوات

األولى ،حيث قد يفقد الفرد أنظمة المساندة االجتماعية

الفعالة (كاألب– األـ– األصدقاء) لبعده عنيـ بسبب
الدراسة ،كما تزداد عميو الضغوط األكاديمية التي تختمؼ
عما إعتاده فى سنوات ما قبؿ الجامعة ،وفى السنوات
النيائية تزداد التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية ،مما

يضاعؼ مف حدة القمؽ والتوترات التي يستشعرىا طالب
الجامعة وتنعكس عمى مستواه التحصيمى وصحتو
الجسمية والنفسية .
وقد تكمف خطورة تمؾ الضغوط فى مدى ما تتركو

مف أثار سمبية عمى نمط شخصياتيـ بأبعادىا المختمفة،
األمر الذي يؤدى إلى اختبلؿ اآلليات الدفاعية لدى
البعض منيـ لعدـ قدرتيـ عمى إحتماليا فى حيف قد
يحاوؿ بعضيـ األخر تحقيؽ قد ار مف التكيؼ والتبلؤـ
معيا ،إدراكا منيـ بأنيـ قادروف عمى تحديدىا ومواجيتيا

أياً كانت مصادرىا محاوليف بذلؾ اإلستماع بالقدر
المناسب مف السعادة النفسية.

األبناء ،وكذلؾ توجد متغيرات ثقافية واجتماعية أخرى

ويؤكد مازف شمساف(ٕ٘ٓٓ) أف طبلب الجامعة
الذيف يمقوف القبوؿ اإلجتماعي لسموكيـ والمساندة اإلجتماعية
والعاطفية مف أسرىـ ىـ األفراد الذيف يستطيعوف مواجية
أحداث الحياة الضاغطة فى تعامميـ مع البيئة المحيطة،

ولدييـ القدرة عمى التوافؽ السريع مع البيئة الجامعية.
لذلؾ فإف إىتماـ الدوؿ بشبابيا لتحتؿ مكانة مرموقة
بيف األمـ وتري فى شبابيا أداة لتحقيؽ أماليا وبموغ
أىدافيا المنشودة ويتمثؿ ىذا األىتماـ بما تقوـ بو مف
أعماؿ وجيود تجاه فئة الشباب وخاصة ما تقوـ بو
الجامعة واألسرة مف أساليب توعية ووقاية ورعاية ليـ،
وبالرغـ مف كؿ الجيود المبذولة مف أجؿ ىذه الفئة اليامة
مف المجتمع ،إال أف ىناؾ معيقات قد تحوؿ مف قياميـ

بدورىـ عمى الوجو األكمؿ ،ومف أبرز ىذه المعيقات

الضغوط التي يتعرضوف ليا فى حياتيـ اليومية التي قد
تشعرىـ بالضغط النفسي وما قد يبلزمو مف شعورىـ
بالضيؽ والقمؽ والتوتر وأحيانا يصؿ إلى حد االكتئاب
واالنتحار كما تحدث أيضا أمراض جسمية مختمفة
وبالتالي ينعكس كؿ ذلؾ بالسمب عمى كافة مناحي

حياتيـ المختمفة.
وتتبمور مشكمة البحث الحالي في التعرؼ عمى وعى
الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا

ببعض المتغيرات
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 -الشباب الجامعي :يقصد بو إجرائيا كؿ طالب أو

أهداف البحث

استيدؼ البحث بصفو رئيسية دراسة وعى الشباب
الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض
المتغيرات وذلؾ مف خبلؿ اآلتي:

 -1قياس مستوى وعى الشباب الجامعي ببعض
الضغوط الحياتية المختمفة.

 -2دراسة

العبلقة

بيف

الخصائص

اإلجتماعية

واإلقتصادية ألفراد العينة(مكاف السكف ،دخؿ األسرة،

عمؿ الوالديف ،حجـ األسرة ،تعميـ الوالديف) ووعييـ

ببعض الضغوط الحياتية.
 -3دراسة الفروؽ بيف أفراد العينة ووعييـ ببعض
الضغوط الحياتية تبعا إلختبلؼ النوع ،السف،
التخصص العممي ،دخؿ الشاب ،عمؿ الشاب.

أهمية البحث

تكمف أىمية البحث فى:

ٔ -اإلىتماـ بالشباب كشريحة عمريو ىامة بيف فئات
المجتمع ،وما يكتنفيا مف مشكبلت متعددة تستدعى
إىتماـ المسئوليف بشئوف التعميـ بضرورة مراعاتيا

وأخذىا بعيف االعتبار.

ٕ -مدى مساىمتو فى توفير القدرالمناسب مف
المعمومات التي مف شأنيا أف تفيد أولياء
األموروأساتذة الجامعات فى التعرؼ عمى حجـ تمؾ
المشكبلت والتحديات التي تعترضيـ وأسبابيا

وخطورتيا عمى حياتيـ مف خبلؿ مساندتيـ ومد يد
العوف ليـ حتى يستطيعوا مواجيتيا والتصدي ليا.

طالبة ذكر أو أنثى يمر بمرحمة التعميـ الجامعي

ويقع فى الفئة العمرية  ٕٖ -ٔٚسنو.
 -الضغوط الحياتية :ويقصد بيا إج ارئيا" :ىي مجموعة

أو جممة مف المواقؼ والصعوبات واألحداث
الحياتية الضاغطة التي يتعرض ليا الشباب
الجامعي وتسبب لو اإلحساس بالتوتر والقمؽ

والضيؽ وذلؾ نتيجة وجود فجوة بيف قدرتو عمى

التعامؿ معيا بكفاءة مع متطمبات البيئة المحيطة
وبيف مستوى تمؾ المتطمبات وذلؾ فى مواقؼ الحياة
المختمفة(الضغوط األسرية– الضغوط اإلجتماعية–

الضغوط اإلاقتصادية–الضغوط التعميمية والمينية
– الضغوط النفسية والعاطفية واإلنفعالية)
ٖ -عينة البحث :إشتممت عمى(ٓٓٗ) طالب وطالبة

مف طبلب كمية التربية النوعية بالزقازيؽ تـ
اختيارىـ بطريقة صدفية ومف مستويات إاجتماعية

واقتصادية وتعميمية مختمفة.
ٗ -الحدود المكانية :تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة
صدفية مف طبلب كمية التربية النوعية ،جامعة

الزقازيؽ
٘ -الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ أدوات البحث وتجميعيا
في الفترة الزمنية(يناير ،فبراير ،مارس) لعاـ

ٕٓٔٗ.

 -6المتغيرات البحثية:

 المتغير المستقؿ :بعض المتغيرات اإلجتماعيةواإلقتصادية
 -المتغير التابع :الضغوط الحياتية.

األسموب البحثي

ٔ .منهج البحث :يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي
التحميمي

 .1التعاريف اإلجرائية البحث:

 -7فروض البحث:

ٔ -توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات
عينة البحث فى الوعي ببعض الضغوط الحياتية
(األسرية ،االجتماعية ،االقتصادية ،التعميميمة
والمينية ،النفسية واألنفعالية والعاطفية) تبعا
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لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي (النوع،

اإلجتماعية ويتكوف مف ٘ٔ عبارة ،الضغوط اإلاقتصادية

المسكف ،عمؿ الشباب).

ويتكوف مف ٘ٔ عبارة ،الضغوط التعميمية والمينية

ٕ -يوجد تبايف داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات

ويتكوف مف ٕٓ عبارة ،الضغوط النفسية واإلنفعالية

عينة البحث فى الوعي ببعض الضغوط الحياتية

والعاطفية ويتكوف مف ٕٓ عبارة) وتجيب(عينة البحث)

(األسرية ،اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،التعميميمة

عمى الخمس محاور بما يناسبيا وتحدد إستجابتيا وفؽ

تبعا

ثبلث إختيارات (دائما ،أحيانا ،ناد اًر) وتـ التصحيح طبقاً

والمينية،

النفسية

واإلنفعاليةوالعاطفية)

المتغيرات المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي (السف،

لمتقدير الثبلثي(ٖ )ٔ ،ٕ ،لمعبارات الموجبة)ٖ ،ٕ ،ٔ( ،

األسرة ،المستوي التعميمي لؤلـ ،المستوي التعميمي

الصدق والثبات:

التخصص التعميمي ،دخؿ الشاب الجامعي ،حجـ

لؤلب ،الدخؿ الشيري لؤلسرة )
ٖ -توجد عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف الدرجة الدالة

عمى وعي الشباب الجامعي بالضغوط الحياتية

(ككؿ) وكؿ مكوف مف مكوناتيا.
 -ٛإعداد وبناء أدوات البحث -:إشتممت أدوات البحث
الحالي عمى ما يمي-:

ٔ -إستمارة البيانات العامة لمشباب الجامعي(إعداد
الباحثة).
ٕ -إستبياف وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط
الحياتية .إعداد الباحثة.

لمعبارات السالبة.

أوالً :اختبار صدق محتوي اإلستمارة:

لمتحقؽ مف صدؽ محتوى اإلستبياف تـ عرضو في

صورتو األولية عمي مجموعة مف المحكميف مف الخبراء
واألساتذة في مجاؿ التخصص في الجامعات المصرية
(إدارة المنزؿ والمؤسسات) وذلؾ لمحكـ عمي مدي مناسبة
كؿ عبارة لممحور الخاص بيا وكذلؾ صياغة العبارات

واضافة أي عبارات مقترحة ،وتـ حساب نسبة االتفاؽ
لدي المحكميف عمي كؿ عبارة مف عبارات اإلستبياف ،وتـ

إستبعاد العبارات التي تقؿ نسبة إتفاؽ المحكميف
عمييا،وبذلؾ يكوف اإلستبياف قد خضع لصدؽ المحتوي،

 -ٜأسموب جمع البيانات:تـ إستيفاء البيانات البحثية مف

وقد بمغت نسبة إتفاؽ السادة األساتذة المحكميف عمي

الطبلب(عينة البحث) ،ومف أجؿ ىذا تـ تصميـ

كما تـ حساب الصدؽ باستخداـ معامؿ كنداؿ

خبلؿ إستبيانيف عف طريؽ المقابمة الشخصية مع

ىذه اإلستبيانات في ضوء األىداؼ البحثية
وتتضمف:
 -2إستمارة البيانات العامة لمشباب الجامعي:

تـ إعدادىا لجمع البيانات األساسية عف الطالب/

الطالبة الجامعية مف حيث(المسكف– النوع -التخصص
العممي -حجـ األسرة – عمؿ الشاب– دخؿ الشاب-
مستوى التعميـ لؤلـ واألب ،دخؿ األسرة).

عبارات اإلستبياف (٘)%ٛ

 Kendall’s tue-bلعبارات المقياس الخاص بوعي الشباب
الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وجد أف معامؿ كنداؿ

لممحاور (ككؿ) ىو(٘ٗ )ٓ.ٜوىى قيمة دالة عند مستوى
معنوية (ٔٓ )ٓ.وتعتبر ىذه القيمة عالية بالنسبة ليذا
النوع مف حساب الصدؽ وتؤكد االتساؽ الداخمي لممحاور
ككؿ.
ثانياً :اختبار ثبات االستمارة -:تم التطبيق عمى عينة

-1إستبيان وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط

قوامها  23تتوافر فيها نفس شروط عينة الدراسة

أعدت الباحثة استبياف يوضح وعي الشباب ببعض

حساب معامؿ ألفا لتحديد االتساؽ الداخمي

الحياتية:

الضغوط الحياتية :تضمف ىذا اإلستبياف خمس محاور.
(الضغوط األسرية ويتكوف مف ٘ٔ عبارة ،الضغوط

وبعد التطبيق تم حساب الثبات بطريقتين:

لممقياس -:تـ حساب ثبات االستمارة

Reliability

باستخداـ معامؿ الثبات واالتساؽ الداخمي وذلؾ عف
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طريؽ معادلة الفا كرونباخ  Alpha Cronbachوذلؾ مف

الحزـ اإلحصائية لمعموـ اإلجتماعية  "spss21اإلصدار

خبلؿ رصد درجات العينة االستطبلعية لكؿ عبارة ،ثـ

الحادي والعشروف(حسف الجندي .)ٕٓٔٗ ،وذلؾ لحساب

معامؿ ألفا وتـ حساب معامؿ ألفا لكؿ عبارة مف عبارات

المئوية ،قيمة(كإ) لدراسة داللة الفروؽ بيف العدد

المحاور كؿ عمى حده ولكؿ عبارة مف عبارات اإلستمارة،

والنسب المئوية لمستويات العبارات ،وتوجيييا لصالح أي

كما تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ محور ولممقياس ككؿ،

مستوي،

قيمة(ؼ)(،ت) ،واختبار  Tukeyلممقارنات

ووجد أف قيمة معامؿ ألفا لكؿ عبارة في كؿ محور

المتعددة بيف مستويات كؿ متغير ،معامؿ اإلرتباط.

حساب قيمة ألفا تـ التحقؽ مف ثبات االستمارة باستخداـ

مناسب بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات وتؤكد
االتساؽ الداخمي لكؿ محور .ويتضح أف معامؿ ألفا
لمجموع عبارات استمارة استبياف واقع وعى الشباب
الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض

المتغيرات(ككؿ) ىو( )ٓ.ٜٗٛوتعتبر ىذه القيمة عالية

بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات .وتؤكد االتساؽ
الداخمي لمجموع عبارات استمارة إستبياف واقع وعى

المتوسط واإلنحراؼ المعياري ،والتوزيع التكراري ،النسب

النتائج ومناقشتها

أوالً :وصف عينة البحث

فيما يمي وصؼ شامؿ لعينة البحث التي تـ إختيارىا

بطريقة صدفية.

نتبيف مف جدوؿ(ٔ):
(ٔ) أف نسبة(ٕ٘ )%ٖٛ.مف أفراد العينة األساسية مف
اإلناث واف نسبة(٘ )%ٔٙ.ٚكانت مف الذكور.

الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا

(ٕ) أكثر مف نصؼ العينة يعيشوف فى مناطؽ ريفية

طريقة التجزئة النصفية  -:Split-Halfتـ حساب الثبات

(ٖ) الغالبية العظمى مف أفراد العينة كانت ال تعمؿ

ببعض المتغيرات.

بنسبة(ٕ )%ٙوكانت( )%ٖٛمنيـ مف الحضر.

بطريقة التجزئة النصفية وذلؾ عف طريؽ تقسيـ كؿ

بنسبة(ٕ٘ )%ٙٙ.وأف نسبة(٘ )%ٖٖ.ٚمنيـ

زوجية وقد تـ ىذا التقسيـ بالنسبة لكؿ محور مف محاور

(ٗ) أكثر مف نصؼ العينة(٘ )%٘ٔ.ٚمف أفراد األسر

محور مف محاور اإلستمارة إلى نصفيف ،عبارات فردية،

تعمؿ.

اإلستمارة وكذلؾ بالنسبة لممحور ككؿ .لحساب اإلرتباط

متوسطة الحجـ والتي تضـ مف(٘ٙ-افراد) بينما

 Spearman-Brownوكذلؾ معادلة  ،Guttmanووجد أف

مف( ٚأفراد فأكثر) بنسبة(٘ )% ٖٓ.يمييا

بيف نصفي اإلستمارة إستخدمت الباحثة

معادلة

معامؿ ارتباط التجزئة النصفية استمارة استبياف خاصة

بواقع وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية
وعبلقتيا ببعض المتغيرات ككؿ ىو(ٕٕ )ٓ.ٜلسيبرماف
–براوف ،جتماف ،وتأسيساً عمى ما سبؽ أصبحت

االستمارة في صورتيا النيائية مقسمة إلي (٘) محاور
بواقع (٘ )ٛعبارة .

وبعد اإلنتياء مف تجميع ىذه البيانات تـ تفريغيا

وتبوبييا وجدولتيا وتحميميا إحصائيا بإستخداـ "برنامج
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حوالي ثمث العينة مف أسر كبيرة الحجـ والتي تضـ

(٘ )%ٔٚ.ٚمف أفراد العينة ينتموف إلى أسر
صغيرة الحجـ(ٕٗ-افراد).
(٘) أعمى نسبة مف أفراد عينة البحث مصروفيـ
الشيري أقؿ مف ٓ٘ٔ جنيو بنسبة(ٕ٘ )%ٖٚ.يميو
مف كاف مصروفيـ الشيري مف ٓ٘ٔ إلي ٕٓ٘

جنيو بنسبة(٘ )%ٖٔ.ٚوأقؿ نسبة مف أفراد العينة
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كاف مصروفيـ الشيري مف ٕٓ٘حنيو فأكثر بنسبة
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أعمارىـ مف ٕٓ ٕٔ-سنة وأقؿ نسبة(٘)% ٔٔ.

العدد (ٕٗٔ) بنسبة مئوية (٘ )%ٖ٘.وترى الباحثة

وقعت أعمارىـ فى الفئة ٕٕ سنة فأكثر.

أف وجود الخبلفات والنزاعات المتكررة بيف أفراد

( )ٚغالبية أفراد عينة البحث األساسية كاف المستوى
التعميمي ألبائيـ يقع فى فئة المتوسط بنسبة

األسرة يخمؽ مناخاً أسرياً مضطرباً غير سوى يسوده
التفرقة والتباعد والصراع وسوء التوافؽ بيف أفراد تمؾ

(٘ )%ٗٛ.ٚبينما كانت أقؿ نسبة لممستوى

األسرة نظ ار لوجود خمؿ فى أداء األسرة لوظائفيا

التعميمي المنخفض(ٕٗ ،)%وأف أعمى نسبة مف

ويمثؿ ذلؾ ضغطاً عمى األبناء وشعورىـ

حيث بمغت نسبتيف(٘ )%ٕٗ.ٚبينما أقؿ نسبة

انو يترتب عمى ذلؾ عدـ تمتع األفراد بدوافع كافية

أميات عينة البحث كاف مستواىف التعميمي متوسط

منيف

كاف

مستواىف

التعميمي

منخفض

(ٕ٘.)%ٔٚ.

( )8أعمى نسبة لمتوسط دخؿ أسر عينة البحث تقع فى
مستوى الدخؿ المنخفض بنسبة( )%40.5يمييا فئة
مستوى الدخؿ المتوسط بنسبة(٘ )%ٖٙ.ٚواقؿ
نسبة

كانت

لفئة

مستوى

الدخؿ

المرتفع

(٘.)%ٜٔ.ٚ

( )ٜمايقرب مف ثمثى العينة(ٕ٘ )%ٙٚ.كانوا مف أبناء
األميات غير العامبلت بينمابمغت نسبة ابناء
االميات العامبلت(٘ ،)%ٖٕ.ٚوأف (٘)%ٛٚ.ٚ
مف أفراد كانوا آلباء يعمموف.
(ٓٔ) نس ػػبة أفػ ػراد العين ػػة م ػػف قس ػػـ االقتص ػػاد المنزل ػػي ق ػػد
بمغ ػ ػ ػ ػػت(٘ )%ٕٔ.وم ػ ػ ػ ػػف قس ػ ػ ػ ػػـ تكنولوجي ػ ػ ػ ػػا التعمػ ػ ػ ػ ػػيـ
(٘ )%ٖٚ.ٚومف قسـ إعػبلـ تربػوي (٘ )%ٗ.ٚومػف
قس ػػـ المغ ػػة االنجميزي ػػة بمغ ػػت(ٕ٘ )%وم ػػف قس ػػـ معم ػػـ
الفصؿ الواحد(٘ )%ومف قسـ التربيػة الفنيػة (٘)%ٚ.

وم ػ ػػف قس ػ ػػـ التربي ػ ػػة الموس ػ ػػيقية(٘ )%ٗ.ٚوم ػ ػػف قس ػ ػػـ
رياض األطفاؿ (٘.)%ٕ.ٚ

بالقمؽ

والتوتر واإلضطراب وتضيؼ (زينب غريب)ٜٜٖٔ ،
لئلنجاز والتفوؽ ،والبحرية فى التعبير عف اآلراء ،وال
باإلىتماـ

بالنواحي

الثقافية

والعممية

والترفييية

والدينية.ويؤكد جوزيؼ ريزو ،وروبرت زابؿ()ٜٜٜٔ

أف المناخ األسرى المضطرب يصنع أفراد مضطربيف،

ويتسـ المناخ العاـ لنمؾ األسرة باأللـ واإلحباط
والركود.

ٕ

 بمغت قيمة كا ( )ٖٔ.ٙٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يضايقني تحمؿ أمي المسئولية
األسرية وحدىا" -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد ()ٔٙٚ
بنسبة مئوية(٘ )%ٗٔ.ٚوترى الباحثة أف لكؿ فرد
داخؿ األسرة الواحدة دور يقوـ بو ولكؿ دور مجموعة
مف

الحقوؽ والواجبات والمسئوليات والتوقعات

والسموكيات التي يجب اإلالتزاـ بيا وعندما يتخمى أحد

أفراد األسرة عف دوره وخاصة األب تقع المسئولية
بأكمميا عمى األـ مما يؤدى إلى شعور األبناء
بالضيؽ والذنب تجاه األـ التي تحمؿ عمى عاتقيا
عبء األسرة ،ويشير عبد الحميد الشاذلي(ٕٔٓٓ)

إلى أف العبلقات األسرية وسموؾ الوالديف فى المناخ

ثالثا :وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية

األسرى وقياـ كبل منيما بدوره يمثؿ دو اًر ىاماً فى

المحور األول :الضغوط األسرية

مناسب لنمو الشخصية المتزنة والمتكاممة ويؤكد

وعالقتها ببعض المتغيرات

تشير نتائج جدوؿ(ٕ) إلي اآلتى:

 -بمغت قيمة كإ( )ٕٛ.٘ٛوىي دالة عند مستوي

توافؽ األبناء(نفسياً واجتماعياً وأسرياً) كما يخمؽ مناخ
محمد خميؿ(ٕٓٓٓ)

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالضغط لوجود الخبلفات
المتكررة بيف أفراد أسرتي" لصالح (نعـ) حيث بمغ
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أنو يجب أف يكوف الطابع العاـ لمحياة األسرية تتوافر

األىؿ واألقارب فى أى مشكمة تحدث بيف أفراد األسرة

بو األمانة والتضحية والتعاوف ووضوح األدوار وتحديد

إال إذا إقتضت الضرورة وفى حالة خوؼ الشقاؽ
اؽ َب ْينِ ِي َما فَ ْاب َعثْوا
تنفيذا لقوؿ اهلل تعالى َ"وِا ْف ِخ ْفتْ ْـ ِشقَ َ
بلحا
َىمِيَا إِ ْف ْي ِر َ
َىمِ ِو َو َح َك ًما ِم ْف أ ْ
َح َك ًما ِم ْف أ ْ
ص ً
يدا إِ ْ
ْيوفِّ ِ
ؽ المَّوْ َب ْيَنيْ َما " اآلية ٖ٘ سورة النساء وأف يكوف
َ
التدخؿ بنية إصبلح المشكمة وليس إلحداث مشكمة

(ٕ )ٕٚبنسبة مئوية ( .)%ٙٛترى الباحثة أف طبيعة

غير موجودة أصبل ،وتضيؼ(زينب حقي ،نادية

ودعامات بقائيا ووجودىا االجتماعي حيث يجب أف

األسرية واشتراكيـ فى معيشة األسرة وتدخؿ األصدقاء

تتبنى ىذه العبلقات عمى األمف والحب واإلحتراـ

والجيراف فى شئوف األسرة سبباً فى ظيور األزمات

المسئوليات.

 بمغت قيمة كإ (ٓ )ٕٕ٘.ٚوىي دالة عند مستوي(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "أشعر باالنزعاج عندما ييدد والدي
والدتي بالطبلؽ- ".لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد
العبلقات بيف األسرة الواحدة ىي التي تشكؿ وحدتيا

والثقة وأف أخطرما يواجو األسرة ىواضطراب العبلقات

حسف )ٕٕٓٓ ،أف تدخؿ األقارب فى العبلقات

األسرية.

ٕ

األسرية وخاصة العبلقة بيف األب واألـ فعندما تكوف

 -بمغت قيمة كا ( )ٔٓ٘.ٜٛوىي دالة عند مستوي

عبلقة األب باألـ ميدده بالطبلؽ فإنو يشيع جواً مف

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يغضبني كثي ار تبادؿ والداي األلفاظ

التوتروعدـ الشعور باإلستقرار واألماف لدى األبناء،
وتشير نجبلء الحمبي ومنار خضر(ٕٓٔٓ) إلى إف

الجارحة عند االختبلؼ في وجيات النظر بينيما"– .
لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد(ٕٕٗ) بنسبة مئوية

طبيعة العبلقات األسرية ليا تأثير كبير عمى حياة

( )%٘ٙوترى الباحثة أنو يجب عمى الوالديف أف

الشباب ومستقبميـ ويؤكد( ،)Burt, etal,1998إف

يكونا بمثابة قدوة صالحة ونموذج يحتذي بو أماـ

األسر التي تعانى مف التفكؾ وعدـ الترابط والتماسؾ

األبناء فى المواقؼ المختمفة ،وأف تبادؿ األلفاظ

يظير لدى أفرادىا سمات االكتئاب بأبعاده المختمفة

الجارحة بينيـ يعد بمثابة انييار أخبلقي ناتج عف

مقارنة بأفراد األسرة المتماسكة.

عوامؿ متعددة منيا عدـ نضج الوالديف مف الناحية

 -بمغت قيمة كإ(٘٘ )٘ٔ.وىي دالة عند مستوي

اإلنفعالية بدرجو كافية مما يؤدى إلى ضعؼ مكانتيـ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يزعجني تدخؿ األقارب واألصدقاء

لدى األبناء وشعورىـ باأللـ والغضب ويرى حسف

فى حياتنا الخاصة "  -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد

شكور(ٕ٘ٓٓ)أف العنؼ األسرى يتخذ أشكاالً متعددة

أخطر ما ييدد الحياة األسرية واستقرارىا ىو إنتقاؿ

األفعاؿ والثانية تشمؿ األلفاظ الجارحة ،وتضيؼ قدرة

مشاكؿ األسرة خارج أسوار المنزؿ وخاصة إلى األىؿ

الير()ٕٓٓٛأف العنؼ المفظى تكمف خطورتو بشكؿ

واألصدقاء وانقياد أحد الوالديف ليذا التدخؿ وعادة ما

عاـ بأنو ليس كغيره مف أشكاؿ العنؼ ذات النتائج

يكوف مف أحد أقاربو او أصدقائو ويتحوؿ الموضوع

المباشرة ،بؿ أف نتائجو غير مباشرة فغالبا ما يحدث

مف مجرد خبلؼ إلى صراع عائمي ال يمكف إحتواؤه

خمبل فى نسؽ القيـ ،واىت از اًز فى نمط الشخصية مما

الجميع وبالتالي فإف ذلؾ يؤثر سمباً عمى الحالة

مشوىو مف العبلقات والسموؾ ،وأنماط مف الشخصية

(ٗ )ٜٔبنسبة مئوية(٘ .)%ٗٛ.وترى الباحثة أف

وتصبح مشاكؿ تمؾ األسرة عمى مشاع ومسمع مف
النفسية لؤلسرة ككؿ وخاصة األبناء ،لذلؾ يجب عمى

األسرة أف تدرؾ انو ال يوجد ىناؾ مف يحؿ ليما

مشاكميـ وخبلفاتيـ غيرىـ ،لذا ينبغي عدـ تدخؿ
232
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يؤدى فى النياية وعمى المدى البعيد إلى خمؽ أشكاؿ

المتصدعة نفسياً وعصيباً.

 بمغت قيمة كإ( )ٖٜٔ.ٜ٘وىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر باإلحراج مف تعاطي احد أفراد
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أسرتي الكحوؿ أو المخدرات" -.لصالح(نعـ) حيث

األـ فى مستوى االكتئاب حيث كاف لفقد األـ التأثير

بمغ العدد( )ٖٔٛبنسبة مئوية(٘ .)%ٜٚ.وترى

األقوى فى رفع مستوى االكتئاب.

شعورىـ باإلحراج فحسب بؿ يمتد إلى أكثرمف ذلؾ،

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى مف غياب والدي عف المنزؿ

حيث أنو يمثؿ عبئا ثقيبلً عمى األشخاص المخالطيف

لفترات طويمة"- .لصالح نعـ) حيث بمغ العدد

الباحثة

أف وجود فرد مدمف باألسرة اليؤدى إلى

ليـ وليس فقط عمى المتعاطيف وانما أسرىـ

 -بمغت قيمة كإ (ٕ )ٛٔ.ٛوىي دالة عند مستوي

(ٕٔٔ) بنسبة مئوية (٘ )%ٕ٘.ٚويؤكد محمد كاتبي

وأصدقائيـ وزمبلئيـ والمجتمع ككؿ فاإلدماف مرض

(ٕٕٔٓ) أف األفراد ذوى الشعور المرتفع بالوحدة

أجريت عمى أسر المدمنيف إلى وجود إضطرابات
مزاجية وحزف واكتئاب لدى آباء وأميات المدمنيف،

وقتاً كافياً وال يتفيموف مشاكميـ وال يحاولوف

مساعدتيـ عند الحاجة إلييـ ،وأقروا أيضا بأنيـ كانوا

وأيضا الميؿ إلى العزلة االجتماعية ويؤثر ذلؾ عمى

يعيشوف فى أسر يسودىا البرود العاطفي فى العبلقات

بدني ونفسي واجتماعي ،حيث أشارت الدراسات التي

النفسية قد أقروا بأف آباءىـ لـ يكونوا يقضوف معيـ

كفاءة العبلقات االجتماعية لؤلسرة وتنتابيا مشاعر

مع الوالديف والقسوة الشديدة واإلىماؿ واثارة األلـ

الخجؿ لتأثر السمعة ،وكذلؾ يتأثر التماسؾ األسري

النفسي والتسمط الوالدي.
ٕ

حيث تظير لدى األسرة مشاعر اإلنفصاؿ واإلحساس

 -بمغت قيمة كا ( )ٔٗٗ.ٖٚوىي دالة عند مستوي

والرغبة في إقصاء المدمف عف حياتيا عندما

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يسود سوء االتصاؿ والتواصؿ بيف

المدمف ىو األب أو الزوج فيحدث التفكؾ األسري

بنسبة مئوية(ٕ٘ .)%ٙٔ.وترى الباحثة أف ذلؾ يرجع

واإلنفصاؿ والطبلؽ .وتتأثر القيـ واألخبلقيات في

إلى اإلنشغاؿ الدائـ أو الغياب المستمر لموالديف أو

األسرة.

اإلختبلؼ فى وجيات النظر ووجود الخبلفات وكذلؾ

تتكر ارإلنتكاسات ،ويزداد األمر سوءاً عندما يكوف

أفراد األسرة"  -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٕ٘ٗ)

 -بمغت قيمة كإ( )ٕٔٛ.ٚٚوىي دالة عند مستوي

إدماف أفراد األسرة لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي(الفيس

(األـ– األب –كبلىما – احد أفراد أسرتي -شخص

والتنافر بيف أفراد األسرة الواحدة وقمة أو إنعداـ

عزيز عمى)" -.لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد ()ٕٜٓ

اإلتصاؿ والتواصؿ المباشر يبنيـ وىذا ما أكدتو

بنسبة مئوية(ٕ٘ .)%ٕ٘.ترى الباحثة أف الوفاة تعتبر

انشراح الشاؿ(ٕٓٔٓ) فى دراسة ليا أثبتت أف ٗ%ٚ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى بشدة مف فقداف أو وفاة

بوؾ ،التوتير ..،الخ) وقد أدى ذلؾ إلى التباعد

مف أقوى الضغوط التي تواجو اإلنساف وىناؾ العديد

مف العينة تتفؽ أف اإلنترنت – ىذه التكنولوجيا

مف الدراسات أجريت لمعرفة اآلثار السمبية الناتجة

الحديثة تتسبب فى الحد مف العبلقات اإلجتماعية بيف

عف فقداف أو وفاة أحد الوالديف ،فقد أوضحت

األفراد وتضعفيا ،وتؤكد بثينة عماره(ٕٗٓٓ) أف

دراسة(فوقية عبد الحميد )ٜٜٔٗ ،عبلقة بعض

العبلقات الزوجية بيف الطرفيف تضطرب نظ اًر إلىماؿ

الوالديف وجنس المفقود وتوصمت نتائج الدراسة إلى

اإلنترنت ،وينتج عف ذلؾ مشكبلت كثيرة بسبب إقامة

اإلضطرابات النفسية لكؿ مف طوؿ مدة وفاة احد

كؿ طرؼ لآلخر ،واندفاع كؿ أحاسيسو تجاه

األبناء الذيف فقدوا الوالديف أو إحداىما يعانوا مف

البعض عبلقات غير شرعية عبر اإلنترنت .

االكتئاب ،كما توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة

 -بمغت قيمة كإ (ٖٔ )ٗٓٓ.وىي دالة عند مستوي

إحصائية بيف الذيف فقدوا األب وأقرانيـ الذيف فقدوا

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "يؤلمني كثي ار إنفصاؿ والدي عف

والدتي " لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٕٖٔ) بنسبة
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مئوية(ٕ٘ )%ٛٓ.وترى الباحثة أنو قد يحدث إنفصاؿ

الموجو نحو األبناء يعد مصطمحا حديثا لئلشارة إلى

بيف األزواج دوف طبلؽ ويحتفظوف بالصورة الكاذبة

األفعاؿ المباشرة وغير المباشرة التي يوجييا الوالداف

لمزواج وقد يكوف ذلؾ بصورة دائمة أو مؤقتة بسبب

أو أولياء األمور نحو أحد األبناء بيدؼ إيقاع األذى

رفض أحد الزوجيف الطبلؽ وغالبا يكوف ذلؾ بسبب

النفسي أو المفظي أو الجسدي أو الجنسي وانو بذلؾ

األبناء ،ولئلنفصاؿ آثار متشابيو لحد كبير آلثار

ينطوي عمى العديد مف العواقب واآلثار التي تأخذ

فى تحطـ مكانة األسرة

أشكاالً عديدة جسدية وصحية ونفسية ويضيؼ محمد

كانت فى مجتمع ريفي وتتأثراألسرة إقتصادياً ونفسياً

سمبية تنعكس عمى البيئة واألفراد المحيطيف بيـ مثؿ

الطبلؽ بؿ وتزيد عمييا

وتجعميا بصفة مستمرة محبلً لؤلقاويؿ وخاصة إذا

واجتماعياً كما تتعرض إلى العديد مف الضغوط التى
تؤدى فى الكثير مف الحاالت إلى صور إنحرافية

أبو حبلوة ( )ٕٓٓٚأنو يكوف لدى األبناء ردود أفعاؿ
ممارسة العنؼ والسرقة وممارسة الجريمة والخروج
عف القانوف وتعاطي المخدرات ،وتؤكد رحاب

واضطرابات فى السموؾ لمزوجة واألبناء منيا القمؽ،

احمد( )ٕٓٓٛأنيـ يتعرضوف إلى العديد مف

النفسي ويؤثر عمى الشخصية بدرجة كبيرة فيخمؽ

واضطرابات النوـ واألكؿ واضطرابات النطؽ ،كما

شخصية ميزوزة ،ويظؿ ىؤالء األبناء فى عقد

أنيـ يفقدوف الشعور باألمف ،وقد يصابوف بالعجز

مقارنات مستمرة بيف أسرىـ المفككة والحياة األسرية

واإلحباط والفشؿ فى القدرة عمى التواصؿ وبناء

االكتئاب،اإلدماف ،االنتحار إلفتقادىـ الشعور باألمف

التي يعيشيا باقي األبناء مما يولد لدييـ الشعور

اإلضطرابات النفسية كإضطرابات القمؽ واالكتئاب

العبلقات مع اآلخريف.
ٕ

باإلحباط مما يؤدى إلى إضطراب النمو اإلنفعالي

 -بمغت قيمة كا (ٗ )ٛٗ.ٙوىي دالة عند مستوي

وخاصة عندما يمجأ أحد الزوجيف إلى إستخداميـ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر " أحد أفراد أسرتي متسمط ويفرض

كوسيمة ضغط عمى األخراوالى ما يسمى بالحب

رأيو عمى اآلخريف دوف نقاش" - .لصالح (نعـ) حيث

المصطنع .ويؤكد عبلء كفافى( )ٜٜٜٔأنو عندما

بمغ العدد(ٕٕٓ) بنسبة مئوية(٘٘ ،)%وترى الباحثة

بدرجة كافية فإنيما يتخذا مف أبنائيما وسيمة لتحقيؽ

اآلخريف اليدؼ منو الضبط لسموؾ األبناء والصرامة

ما ينقص الوالديف ،فيمنحاف أبنائيـ نمط مف الحب

فى معاممتيـ والزاميـ الطاعة العمياء والخضوع

يكتشؼ األبناء أنو حب مصطنع أو مشروط وغير

لؤلوامر لمتعميمات بحيث ال يسمحوف ليـ بالتعبيرعف

الطريقتيف األولى يتظاىروف بالسعادة وبالتالي

بالقوة

عبد

يتعمموف المراوغة والثانية ال يتقبموف ىذا الحب

الرحمف( )ٜٔٛٙأف التسمط فى المعاممة يجعؿ اإلبف

مصدر
المزيؼ ويجاىروف بذلؾ وبالتالي يصبحوف
اً

يتصؼ بنقص الكفاية والدونية والخوؼ والقمؽ والعجز

يكوف الزوجيف غير ناضجيف مف الناحية اإلنفعالية

نقى ،وأماـ ىذا النمط مف الحب يسمؾ األبناء احد

إلضطراب وقمؽ األسرة.

أف أسموب التسمط أو التشدد أو فرض الرأي عمى

أرائيـ وارادتيـ بؿ ولوميـ ونقدىـ وحرمانيـ وارغاميـ
والتخويؼ

المستمر،

ويؤكد

احمد

واإلحباط.

 -بمغت قيمة كإ(ٗٔ )ٔٓ٘.وىي دالة عند مستوي

 -بمغت قيمة كإ(ٕٔ )ٖٙٚ.وىي دالة عند مستوي

لمؤشر "أشعر بالضيؽ والقمؽ الستخداـ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر باإلحراج مف إصابة أحد أفراد

أسرتي العنؼ الكبلمي أو الجسدي معنا " -لصالح

أسرتي باإلعاقة سواء عقمية أو بصرية أو جسمية،،،

(نعـ)حيث بمغ العدد(ٕٓٔ) بنسبة مئوية (٘.)%ٕ٘.

الخ" -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٖٗٔ) بنسبة

(٘ٓ)ٓ.

ويشير عمر الفراية ( )ٕٓٓٙإلى أف العنؼ األسرى
242

مئوية(٘ )%ٚٛ.وتشير إيماف إبراىيـ (ٖٕٓٓ) إلى

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.227-280, 2016 (Arabic

أف اإلعاقة ألحد االفراد تعد أزمة أسرية واجتماعية

مع ظيور الصبلح واإلستقامة فى مسيرتيـ الحياتية

تعانى منيا األسرة ،وترى الباحثة انو يصاحب تمؾ

مع الترشيد والمراقبة الواعية ،وتقديـ النصح واإلرشاد

تتصدى ليا وتقوـ بدورىا األسرى واإلجتماعي،

 -بمغت قيمة كإ(ٔ )ٕٚٛ.ٚوىي دالة عند مستوي

فاألسرة تواجو مجموعة كبيرة مف األحداث والتي قد

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "تسمح أسرتي لي بالتحدث مع

تكوف أحيانا سمبية ضاغطة وغير مرغوب فييا مثؿ

أصدقائي بحرية" -.لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد

اإلصابة باإلعاقة أووالدة طفؿ معاؽ ألنيا تمقى عمى

( )ٕٛٚبنسبة مئوية (٘ .)%ٚٔ.ٚويضيؼ عبد اهلل

األزمة مجموعة مف الضغوط يجب عمى األسرة أف

عاتؽ االسرة عمبلً إضافياً وعبئاً مادياً لما يتطمبو الفرد
المعاؽ مف رعاية صحية ونفسية أوقد تسبب ليـ

والبعد عف أساليب الخشونة والمعاممة القاسية معيـ.

اليوسؼ(ٕٕٓٓ) انو يجب عمى اآلباء أف ال يقفوا
حجر عثرة أماـ النزوع الطبيعي إلى االستقبللية

مشكبلت معينة تفوؽ قدراتيـ باإلضافة الى شعورىـ

والحرية الشخصية فى إطار الضوابط الشرعية

باإلحراج واأللـ النفسي والجسدي.

واألخبلقية وأف يتوافؽ ذلؾ مع الترشيد والنصح

المحور الثاني :الضغوط اإلجتماعية

تشير نتائج جدوؿ(ٖ) إلي اآلتى:

والتوجيو وقبؿ ذلؾ زرع اإليماف فى أعماؽ قموبيـ فيو
خير ضماف لئلستقامة فى طريؽ الخير والصبلح.

 -بمغت قيمة كإ(ٕ)ٔٗٛ.ٚوىي دالة عند مستوي

 -بمغت قيمة كا ( )ٖٓٚ.ٜٜوىي دالة عند مستوي

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أتعرض لمخصاـ لفترات طويمة" -

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أفتقر أنا وأسرتي لممساعدة والمساندة

لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٕٗٗ) بنسبة مئوية
(ٔ )%ٙوترى الباحثة أف الخصاـ أسموب مف أساليب
المعاممة الوالدية غير السوية ،يستخدمو الوالديف عندما

ٕ

مف اآلخريف"  -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد ()ٕٜٛ

بنسبة مئوية(٘ )%ٚٗ.وترى الباحثة مف خبلؿ
المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أنيـ يحتاجوف إلى

يخطأ األبناء كنوع مف أنواع العقاب النفسي وكأسموب

مساعدة اآلخريف وتقديـ المساندة االجتماعية ليـ مف

لمضغط عمى األبناء لمشعور بالذنب تجاه الوالديف

قبؿ البيئة المحيطة بيـ سواء أشخاص أو مؤسسات

وذلؾ لطاعة أوامرىـ مما يؤدى إلى شعوراألبناء
بالقسوة والتباعد والتفرقة واأللـ النفسي واإلكتئاب،
لذلؾ يجب عمى الوالديف أف يكوف العقاب عمى قدر

الخطأ ويكوف ىناؾ قدر مناسب مف التسامح.

 -بمغت قيمة كإ ( )ٕٜٓ.ٕٜوىي دالة عند مستوي

بحيث يقدموف ليـ الحب واالىتماـ ويقفوف بجانبيـ
وقت الحاجة ،ولذلؾ فيي تعتبر أحد المصادر لمدعـ
الفعاؿ لكي تخفؼ مف شدة وقع األحداث الضاغطة
عمييـ بؿ وتساعدىـ عمى الوقاية مف آثارىا،
فالمساندة اإلجتماعية تمعب دو اًرىاماً فى صحة الفرد

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "يمنعني أىمي مف زيارة األىؿ

النفسية والجسمية ومصد اًر ىاماً مف مصادر األمف

بمغ العدد( )ٕٙٚبنسبة مئوية(٘ )%ٙٙ.ٚوترى

وأف طاقتو قد استيمكت

وأنو يحتاج إلى مدد

الباحثة أف ىذا نوع مف أنواع الحرماف ينتج عنو كبت

ومساعدة وعوف خارجي.

واألصدقاء دوف سبب مقنع" -.لصالح (نعـ) حيث

إلحتياجات الفرد فى الترويح عف النفس وأف ىذا
الكبت إذا إستمر يؤدي إلى تفريغ الطاقة عمى شكؿ

الذي يحتاجو اإلنساف عندما يشعر أف ىناؾ ما ييدده

 بمغت قيمة كإ ( )ٗٛ.ٔٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالضيؽ مف نقد اآلخريف لي"

عدواف ،وأنو مف الميـ لآلباء تفيـ متطمبات الشباب

 -لصالح(أحيانا) حيث بمغ العدد( )ٜٔٙبنسبة

وفقاً لمتغيرات العصر ،واعطاء المزيد مف اإلستقبللية

مئوية(ٕ٘ )%ٕٗ.وترى الباحثة أف النقد الذي يوجيو

والحرية لمشباب فى شئونيـ الخاصة والعامة خصوصاً

اآلخروف لمفرد يعتبر فرصة لتعمـ أنماط سموكية
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وخبرات جديدة كما يساعد الفرد عمى تعديؿ سموكو

 -بمغت قيمة كإ (ٔ )ٗٛٚ.ٜوىي دالة عند مستوي

وفكره وآرائو وذوقو دوف الحاجة إلى المرور بتجربة

(٘ٓ)ٓ.

لمؤشر " أىمي ييددوني بالضرب أو

زيداف(ٕٓٔٓ) أف إحتراـ آراء اآلخريف يعتبرقيمة

أوامرىـ - ".لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد(ٖٔٗ)

سموكية واجتماعية تعتمد عمى العمؿ الجيد مع

بنسبة مئوية (ٕ٘.)%ٛ٘.وترى الباحثة أف ىذا يعد

األشخاص اآلخريف واحتراـ آرائيـ والتفاعؿ معيـ

مف أساليب التنشئة غير السوية القائمة عمى التيديد

بشكؿ إيجابي ،ويبرز الثقة المتبادلة والتسامح مع

والعنؼ و القسوة وخضوع األبناء التاـ لؤلوامر

اإلنصات الجيد ،والقدرة عمى التعاطؼ مع شعور

عف ذلؾ شخصيات ضعيفة ال تقوى عمى المنافسة

وأحاسيس الغير وفيميا والتجاوب معيا بقدر اإلمكاف.

وابداء الرأي وال تمارس ألواف النشاط االجتماعي ويولد

مؤلمة

لكي

يتعمـ

منيا،

ويضيؼ

مصطفى

اآلخريف مف خبلؿ الوعي بالذات ،والقدرة عمى

 -بمغت قيمة كإ( )ٔٓ.ٙٙوىي دالة عند مستوي

والتعامؿ معيـ كدمية يحركوىا كيفما يشاءوا وينتج

شعور بالتعسؼ والظمـ والكراىية والسخط
ذلؾ لدييـ
اً

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى مف تقييد اآلخريف لحريتي
عند إبداء رأيى في اى موضوع" - .لصالح (نعـ)

الذي يسبب ليـ توت اًر وألماً شديداً ويشعروف فى كؿ

لحظو بتيديد كيانيـ واستغبلليـ

حيث بمغ العدد(ٖ٘ٔ) بنسبة مئوية(ٕ٘،)%ٖٛ.

كفافى( )ٜٜٜٔإلى أف ىذا ما يسمى بالبل أنسنة وىى

ويؤكد محمود نصار( )ٜٔٛٙأف التعامؿ مع الشباب

تجريدىـ مف صفاتيـ اإلنسانية ومعاممتيـ كأشياء

والحوار اليادئ واليادؼ ومراعاة الديمقراطية ،وىناؾ

مع قميؿ مف الوعي بطموحاتو الشخصية.

يحتاج إلى قواعد خاصة أىميا أف يقوـ عمى الصدؽ

ويشير عبلء

فيعيش الفرد ليحقؽ أىداؼ والديو ويشبع رغبات والديو
ٕ

تصوروضعو عمماء النفس واإلجتماع ورجاؿ التربية

 -بمغت قيمة كا ( )ٕٖٔ.ٜٙوىي دالة عند مستوي

يضـ ما يجب إتباعو نحو الشباب فى تعامميـ،

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "اشعر بالضيؽ واإلنزعاج مف

ويندرج ىذا التصور تحت كممة(الممسة اإلنسانية

المناسبات اإلجتماعية ( أفراح ،.أعياد  ،عزومات...

مف حروفيا باإلنجميزية حيث يرشد إلى طريؽ خاص

مئوية ( )%ٙٛوترى الباحثة أف ذلؾ ناتج وجود

فى معاممة واشباع حاجات الشباب إستمع إليو ،إحترـ

قصور فى مستوى الميارات اإلجتماعية لدى أفراد

شعوره ،حرؾ رغبتو ،قدر مجيوداتو ،مده باألخبار،

العينة التي تحوؿ دوف إندماجيـ مع اآلخريف والتعاوف

 )Human Touchوتفسيرىا يكوف بتفسير كؿ حرؼ

دربو ،أرشده ،تفيـ تفرده ،أتصؿ بو وكرمو .ويضيؼ
صبلح أبو ناىية

( )ٜٜٔٛأف

الديمقراطية والحرية المعقولة تقوى الشعور بالمسئولية
واإلستقبللية .
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الخ)"  -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٕ )ٕٚبنسبة

والمشاركة الفعالة فى المناسبات المختمفة ويؤكد

طريؼ شوقي(ٕٕٓٓ) أف ذلؾ القصور يجعؿ
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الفرد غير قادر عمى إقامة عبلقات ودية مع

االجتماعي ،فى حيف أف التزود بيا يؤدى إلى ضبط

اآلخريف مما يؤدى إلى اإلحباط ومشاعر الفشؿ

االجتماعية يؤدى إلى االنبساطية والقياـ بالدور ،كما

كريمة العيدانى( )ٜٜٔٙإلى أف

ذكرت آمنة المطوع(ٕٔٓٓ) أف التواصؿ والتفاعؿ

عمماء التربية وعمـ النفس توصموا إلى أف قصور

اإلجتماعي والقدرة عمى مشاركة اآلخريف عوامؿ ىامة

المحيطيف بو وصعوبة فيـ وتفسير سموؾ ومقاصد

والتعاسة وتشير

الميارات االجتماعية يسيـ فى حدوث الخجؿ ،والقمؽ
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بالصورة الصحيحة وىى أحد المؤشرات اليامة لمصحة

مراعاتيا حتى يتحقؽ لمفرد مستوى مناسب مف التوافؽ

النفسية.

والصحة النفسية ،ويشير كبل مف كماؿ درويش و

 -بمغت قيمة كإ ( )ٜٓٔٙوىي دالة عند مستوي

أميف الخولى(ٕٔٓٓ) إلى أف الترويح األسرى خبلؿ

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "تفتقد أسرتي الكثير مف األصدقاء

وقت الفراغ وسيمة ىامة لتحقيؽ الترابط األسرى مف

لزيارتنا فى منزلنا"  -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد

خبلؿ اإلىتماـ بالوظيفة اإلجتماعية والثقافية لؤلسرة.

( )ٕٜٔبنسبة مئوية (٘ .)%٘ٗ.ٚوترى الباحثة أف

 -بمغت قيمة كإ( )ٔٗٓ.ٔٛوىي دالة عند مستوي

األسرة تعتبر العامؿ الرئيسي إلكساب األبناء

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "تزعجني مكانة أسرتي االجتماعية "

خارجيا ،فإفتقاد األسرة لمزيارات يشعر األبناء بالوحدة

(٘ )%٘ٗ.وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت الفردية

وباإلغتراب اإلجتماعي ،حيث أف اإلنساف ال يستطيع

مع أفراد العينة أف منيـ مف يخجؿ مف أحد أفراد

أف يعيش بمفرده فيو فى حاجة مستمرة إلى األخر

أسرتو بسبب السجف او اإلدماف أو اإلصابة بمرض

العبلقات اإلجتماعية السوية سواء داخؿ األسرة أو

 -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد ( )ٕٔٛبنسبة مئوية

لسد حاجاتو وتحقيؽ تكيفو والشعور باإلنتماء وذلؾ

ما أوالتفكؾ االسرى أو السمعة السيئة لتمؾ األسرة أو

مف خبلؿ ما يتاح لمفرد مف قنوات إتصاؿ

بسبب الفقر وانخفاض المستوى التعميمي واإلجتماعي

مختمفة(المفظية وغير المفظية) ويضيؼ يحيى عبد

أوبسبب العيش فى مساكف شعبية ضيقة ال تصمح

العاؿ(ٕٕٓٓ) أف نجاح الفرد فى إقامة عبلقات

لئلستخداـ اآلدمي ،فكؿ ذلؾ يؤدى إلى شعوراألفراد

تختمؼ مف فرد ألخر ،فنجد بعض األفراد ال يجيدوف

ويكوف لذلؾ بالغ األثرعمى شخصياتيـ التي قد تتصؼ

فف تكويف عبلقات صداقة مع اآلخريف ويفضموف
البقاء بمفردىـ ،ويؤكد حساـ الديف طوسوف(ٖٕٓٓ)

باإلنطواء واإلنزواء وبالعنؼ أحياناً أواالنسحاب مف
معترؾ الحياة اإلجتماعية حيث أف األبناء الذيف

أف إفتقاد وجود أصدقاء أو عدـ القدرة عمى إكتساب

يعيشوف فى أسر بيا حاالت طبلؽ يعانوف مف

مع اآلخريف يسبب اإلنطواء والعزلة والمعاناة مف

والتحصيؿ الدراسي وأيضا ضعؼ قدرتيـ عمى التركيز

إجتماعية سميمة يعد قدرة مف القدرات اإلنسانية التي

أصدقاء والعجز فى إقامة عبلقات ناجحة أو حميمة

الوحدة النفسية.

ٕ

بعدـ الثقة بالنفس والخجؿ مف وضعيـ اإلجتماعي

صعوبات كثيرة منيا المشاكؿ السموكية والنفسية

داخؿ الفصؿ و يكوف تفاعميـ سمبي.
ٕ

 -بمغت قيمة كا (ٕٓ )ٖٜ.وىي دالة عند مستوي

 -بمغت قيمة كا (ٗ )ٜٔٚ.ٛوىي دالة عند مستوي

النفس أمر غير ضروري" -لصالح (نعـ) حيث بمغ

حاجة"  -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٓ )ٕٙبنسبة

العدد(ٗ )ٔٛبنسبة مئوية ( )%ٗٙوترى الباحثة أف

مئوية(٘ )%ٙويشير فؤاد موسى(ٗ )ٜٜٔإلى أف

الترفيو والترويح عف النفس أمر ىاـ لمقضاء أو

ىناؾ العديد مف حاجات الشباب التي يجب إشباعيا

لمتخفيؼ مف وطأة التوترواإلجياد الناجـ عف المتاعب

منيا

االجتماعية

أفضؿ وينعكس ذلؾ عمى راحتو النفسية والجسدية،

أيضا ويؤكد ماىر أبو المعاطى ()ٜٜٜٔعمى بعض

وتؤكد ميرفت النونو(ٓ )ٜٜٔأف الراحة والترفيو ىي

الحاجات األخرى منيا الحاجات الترويحية والحاجات

احد األسس التي إتفؽ عمييا معظـ الباحثيف فى عمـ

الدينية .وترى الباحثة أنو إذا لـ يتـ إشباع ىذه

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "ترى أسرتي أف الترفية والترويح عف

الحياتية وفرصة لئلنساف إلستعادة نشاطو بشكؿ

النفس عامة وفى الصحة النفسية خاصة والتي يجب

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر أنني أقؿ مف غيري فى كؿ

الحاجات

النفسية،

الحاجات

والحاجات العقمية وأف ىناؾ حاجات صحية وجسمية

الحاجات فإف الفرد يشعر بالنقص والحرماف وانو اقؿ
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مف غيره مما ينعكس ذلؾ بالسمب عمى جميع نواحي

حبيب(ٖٕٓٓ) أف األشخاص مرتفعي الكفاءة

حياتو واتخاذه سموؾ عدواني بغرض إثبات الذات وأف

اإلجتماعية أكثر قدرة عمى مواجية المواقؼ والمشاركة

إشباع حاجات الشباب يعد وسيمة وىدؼ فى نفس

فى األنشطة اإلجتماعية وانفتاحا مع اآلخريف أكثر

الوقت حيث أف الشباب ال يستطيع مواصمة حياتو

مف األفراد منخفضي الكفاءة اإلجتماعية كذلؾ يؤكد

دوف إشباع حاجاتو ويكوف وسيمة يستخدميا المجتمع

إبراىيـ المغازى(ٕٗٓٓ) أف أىميتيا ترجع الى تأثيرىا

فى إعداد شبابو وتييئتو ليقوـ بدوره فى المجتمع عمى

عمى قدرة الفرد عمى التفاعؿ اإلجتماعي ومواجية

الوجو األمثؿ.

الضغوط الحياتية ،كما أنيا تؤثر عمى التحصيؿ،

 -بمغت قيمة كإ( )ٖٕٚ.ٗٙوىي دالة عند مستوي

والسبب الثاني أنيـ فى أمس الحاجة إلى اإلىتماـ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "اشعر بالضعؼ والقير عندما

والفيـ والتحفيز مف قبؿ اآلخريف والتقييـ اإليجابي

يستقوى عمى اآلخريف نظ ار لغياب مف يحميني " -

وذلؾ إلشباع حاجاتيـ األساسية وتدعيـ مياراتيـ

لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٖٖٓ) بنسبة مئوية

االجتماعية لتحقيؽ التواصؿ االيجابي مع اآلخريف

بالدرجة األولى عف حماية أبنائيا،و يعد ذلؾ احد

أو التجاىؿ.

(٘ )%ٚ٘.ٚوترى الباحثة أف األسرة ىي المسئوؿ

حتى ال يعانوف مف عدـ الكفاءة أو الشعور بالنقص
ٕ

وظائفيا األساسية ،فاألب يعد بمثابة الصماـ الرئيسي

 -بمغ ػػت قيم ػػة ك ػػا (٘ٔ )ٖٕٗ.وى ػػي دال ػػة عن ػػد مس ػػتوي

لحماية أسرتو ،فاألب ال يمنح الحماية الجسمانية فقط

(٘ٓ )ٓ.لمؤشػ ػ ػػر "ال يوجػ ػ ػػد أي تعػ ػ ػػاوف بينػ ػ ػػي وبػ ػ ػػيف

فالغياب أو اإلنشغاؿ الدائـ لرب األسرة ،أو وجود

بنسبة مئوية (ٗ )%ٚوتػرى الباحثػة أف معظػـ مشػاكمنا

الخبلفات والتفكؾ األسرى اإلرادي المتمثؿ فى

الحقيقي ػػة ليسػػػت ف ػػى عػػػالـ األش ػػياء ولكنيػػػا ف ػػى ع ػػالـ

االنفصاؿ ،الطبلؽ أو التفكؾ ألبل إرادي والمتمثؿ فى

األش ػػخاص ،وأكبػػػر فش ػػؿ ممك ػػف أف يواجي ػػو اإلنسػ ػػاف

يجعؿ األسرة تتخمى عف

ىوعدـ القدرة عمى تحقيؽ تعاوف مع اآلخػريف وفيميػـ

وانما يمنحيـ أيضا الحماية اإلقتصادية والنفسية،

السجف ،المرض ،الوفاة
وظيفتيا

اآلخػ ػريف"  -لص ػػالح (نعػ ػػـ) حي ػػث بم ػػغ الع ػػدد ()ٕٜٙ

فى الحماية أو تتيرب منيا أو تتركيا

ويؤكػػد ) Suzuki Shingo,(2004بػػأف معايشػػة الشػػباب

لآلخريف فيشعر األبناء بالضعؼ والقير وعدـ األماف

ألحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة أدت إلػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى

ويكوف لذلؾ بالغ األثر عمى نفسية األبناء.

التعػػاوف والتفاعػػؿ مػػع اآلخ ػريف والػػدخوؿ فػػي ص ػراعات

 -بمغت قيمة كإ (٘ٔ )ٕٖٗ.وىي دالة عند مستوي

مسػػتمرة ،والشػػعور بػػالقمؽ واإلحبػػاط وعػػدـ الثقػػة بالػػذات

يتجاىؿ اآلخريف وجودي ويقمموا مف قدراتي"  -لصالح

برنػػامج يمكػػف مػػف خبللػػو الحػػد مػػف المشػػكبلت الناتجػػة

(نعـ) حيث بمغ العدد (ٗ )ٕٚبنسبة مئوية

ع ػػف الض ػػغوط وخاص ػػة ف ػػي مرحم ػػة الش ػػباب وض ػػرورة

(٘ )%ٙٛ.وترى الباحثة انو ذلؾ يرجع إلى سببيف

مساعدة الشباب عمى إستثمار قدراتيـ وامكانياتيـ.

(٘ٓ)ٓ.

لمؤشر "اشعر بالضيؽ والتوتر عندما

السبب األوؿ أنيـ يفتقدوف ميارات الكفاءة االجتماعية
ويتضح ذلؾ فى عدـ قدرتيـ عمى اإلحتفاظ بعبلقات

مرضية مع اآلخريف ويذكر

( (Kazdin,

المحور الثالث :الضغوط اإلقتصادية

تشير نتائج جدوؿ(ٗ) إلي اآلتى:

 -وبمغت قيمة كإ(ٕٕ )ٖٗ.وىي دالة عند مستوي

 2000أف ميارات الكفاءة االجتماعية تتمثؿ فى توكيد

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أتجنب بعض األنشطة التي يمارسيا

وميارات المواجية ،وميارات التواصؿ،

أصدقائي بسبب ما تتطمبو مف تكاليؼ مالية" -

الذات،

وميارات تنظيـ المعرفة والمشاعرويؤكد مجدي
246
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لصالح

(نعـ)

حيث

بمغ

العدد(ٗ)ٜٔ

بنسبة
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مئوية(٘ )%ٗٛ.حيث يعتبر نقص الماؿ واإلمكانات

بنسبة مئوية(ٔٗ )%وتشير سموى الصديؽ وعبد

المادية عائقا يمنع كثي ار مف الناس مف تحقيؽ أىدافيـ

الحي محمود(ٕٓٓٓ) إلى أف األزمات اإلقتصادية

أف الفقر عدوا

والمالية بحيث تصبح غير مبلئمة لمواجية جوانب

لئلنساف وقاؿ لو كاف الفقر رجبل لقتمتو ،باعتباره عائقا

اإلنفاؽ المختمفة ،وترى الباحثة أنو عندما تعانى

قويا يمنع الفقراء مف إشباع حاجاتيـ األساسية،

األسرة مف األزمات اإلقتصادية فيؤدى ذلؾ الى ظيور

ويسبب ليـ الكدر واأللـ ،حيث يمنع كثير مف الشباب

العديد مف المشكبلت التي تواجو الشباب ومنيا

فى الحياة ،وقد يسبب ليـ الشعور باإلحباط ،لذا
اعتبر اإلماـ عمى رضي اهلل عنو

تظير فى الحاالت التي تقؿ فييا الموارد اإلقتصادية

مف تحقيؽ أىدافيـ فى التعميـ والزواج والعمؿ

الفقروالبطالة وتأخر سف الزواج وظاىرة أطفاؿ الشوارع

والحصوؿ عمى مسكف وغير ذلؾ(سيير أحمد،

ويضيؼ محمد مصطفى( )ٕٜٓٓأنيا تتسبب أيضا

ٖ.)ٜٜٔ

فى زيادة معدالت اإلنحراؼ والجريمة وانتشار السرقة

 بمغت قيمة كإ(ٖٗ )ٕٔٓ.وىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أخجؿ مف زيارة زمبلئي لبيتي
لتواضع أثاثو ونقصو العديد مف الموازـ واألساسيات"

واليجرة غير الشرعية ،وتؤكد أميرة عمى( )ٜٜٔٙأف
العبلقات األسرية تسوء بفعؿ األزمات اإلقتصادية

والنفسية واإلجتماعية.
ٕ

 -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٕ٘ٓ) بنسبة مئوية

 -بمغت قيمة كا (ٖٗ )ٕٔٓ.وىي دالة عند مستوي

(ٕ٘ )%٘ٔ.وترى الباحثة أف المسكف المناسب مف

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يعانى أفراد أسرتي مف البطالة"- .

الفرد بالراحة والرضا حيث أنو يشكؿ بعض

(ٕ٘ )%ٙٙ.وترى الباحثة أف ىذا المؤشر المتعمؽ

أىـ حقوؽ الفرد فى الحياة الكريمة والبد أف يشعر فيو

لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(٘ )ٕٙبنسبة مئوية

السموكيات اإليجابية منيا أو السمبية ،ويعتبرخجؿ
بعض األفراد مف مساكنيـ وافتقاره لمعديد مف الموازـ
يكوف راجعاً إلى عدة أسباب منيا إنخفاض المستوى
اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي لؤلسرة الذي يحوؿ

دوف إختيارىا األمثؿ لقطع األثاث وكيفية توزيعيا
وتنسيقيا بما يتبلءـ مع المساحة واألنشطة ويفي
بإحتياجاتيـ المختمفة  ،كما أف بعض اآلباء يتمسكوف

بالعادات والتقاليد القديمة فى إختيار األثاث ويعتبروف
التجديد والتغيير نوع مف الرفاىية أو المظاىر الخداعة

أو إىدارلمماؿ مما ينعكس ذلؾ بالسمب عمى نفسية
األبناء ،وتؤكد سماح أحمد ( ) ٕٓٓٛأف المسكف
أكثر بيئة سكنية مؤثرة فى حياة األسرة حيث تتضح
أىميتو وتأثيره عمى حياة أبنائيا النفسية واإلجتماعية

واإلقتصادية والصحية.

 بمغت قيمة كإ(ٕٖ )ٔٔ.وىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "كثي ار ما تمر أسرتي بأزمات
اقتصادية" - .لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٗ)ٔٙ
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بالبطالة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالمؤشر السابؽ وىومرور
األسرة باألزمات اإلقتصادية

ويؤكد ذلؾ أحمد

النجار(ٕ٘ٓٓ) أف األزمة اإلقتصادية تؤدى إلى تفاقـ

مشكمة البطالة حيث أف البطالة عندما تصيب عامبلً

واحداً فإف ذلؾ يعنى إفتقارعائمة بكامميا ،ويضيؼ
السيد رمضاف( )ٜٜٜٔأف المواقؼ تزداد حدة عندما
يكوف المتعطؿ عف العمؿ ىو األب ،حيث يؤدى إلى

عدـ اإلحتراـ الضمني لمزوج وتزداد الصراعات بيف
الزوجيف فيؤدى إلى الطبلؽ واليجر ويشير حمدي
الفرماوى ،رضا عبد اهلل( )ٕٜٓٓإلى أف األسر التي
تعيش حياة الفقر والبطالة ستعجز تمبية كؿ مطالب
وحاجات أفرادىا مع وكثرة الخبلفات األسرية ،كؿ ىذه
األوضاع المزرية تجعؿ الفرد أقرب إلى التعرض
لمضغط النفسي.

 بمغت قيمة كإ( )ٜٕٔ.ٛٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "لـ تعد مؤسسات المجتمع تقوـ
بدورىا بشكؿ جيد تجاه األسر الفقيرة" -لصالح
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(نعـ)حيث بمغ العدد (ٕ )ٕٙبنسبة مئوية (٘)%ٙ٘.

 -بمغت قيمة كإ ( )ٔٗ.ٜٛوىي دالة عند مستوي

وترى الباحثة أف الشباب يشعر بعدـ المساواة بيف

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أذىب إلى الكمية رغما عنى

وتكافؤ الفرص وانخفاض دور الدولة اإلجتماعي

 -لصالح (أحيانا) حيث بمغ العدد(٘ )ٔٙبنسبة مئوية

ومسئولياتيا بالنسبة لمخدمات المقدمة لؤلسر الفقيرة،

(ٕ٘)%ٗٔ.ويؤكد) )2005, Walker Joyceأف البرامج

باإلضافة إلى شعورىـ بالسخط نتيجة لعدـ المساواة

واألنشطة الجامعية ليا عبلقة وتأثير إيجابي في

التي يتعرض ليا الشباب خاصة مف أبناء الفقراء

مساعدة الشباب عمى إتخاذ القرار واإلدراؾ الصحيح

فى مجاؿ الضبط اإلجتماعي مف أمف وعدالة وتكافؤ
الفرص وتطبيؽ المعايير اإلجتماعية مف قوانيف

ويضيؼ )2007) Magick Hanray,أف إشتراكيـ في
الحوارات والمناقشات مع المعمميف واشتراكيـ في

وسياسات تحقؽ العدالة بيف األفراد ،ويؤكد سعيد

الموضوعات

االفراد داخؿ المجتمع نظ ار لغياب العدالة والمساواة

وواقع الحاؿ يشير إلى ضعؼ دور مؤسسات الدولة

حمداف( )ٕٓٓٛضرورة إشباع الحاجات األساسية

فاألنشطة التعميمية قميمة وال تشبع حاجاتي وميولي".

إلحتياجاتو

قضايا

ومشكبلتو

ومشكبلت

والمساىمة

المجتمع

وفيـ

في

حميا،

اإلجتماعية والسياسية داخؿ الجامعة وخارجيا

لكؿ الطبقات وتقميؿ حدة التفاوت اإلجتماعي
واإلقتصادي بينيـ ،وأف شعوراألفراد بالعدؿ اإلجتماعي

واعدادىـ لمتعامؿ مع التحديات التي تواجييـ في
الحياة وتعمميـ األسموب الديمقراطي يسيـ في غرس

وتكافؤ الفرص يؤدي إلى تدعيـ قيـ اإلنتماء والمواطنة

وتدعيـ القيـ لدييـ ،ويضيؼ )2006(Calvertأف

لدييـ ،واف تييئة الفرص المتساوية أماـ المواطنيف في
كافة

المجاالت التعميمية والعممية والخدمية وغيرىا

دور في تعميـ الطبلب الديمقراطية
الجامعة تمعب
اً
والثقة بالنفس وتكويف العبلقات الطيبة والمشاركة

يزيد مف إمكانيات العطاء والمشاركة بكؿ إخبلص مف
قبؿ المواطنيف ،ويدفع ذلؾ إلى بذؿ الجيود لدفع

اإليجابية في قضايا المجتمع وتنمية إحساسيـ

بالمواطنة وتحمؿ المسئولية وذلؾ مف خبلؿ أنشطتيا

حركة التقدـ والتطور في المجتمع.

ومشروعاتيا التي تتيحيا لمطبلب.

 بمغت قيمة كإ ( )ٕٚٙ.ٛٚوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالحزف نتيجة فقد أسرتي

ٕ

 بمغت قيمة كا ( )ٖٕٔ.ٜٜوىي دالة عند مستوي(٘ٓ)ٓ.

لمؤشر "أتضايؽ مف كثرة التزاحـ داخؿ

الكثير مف(الماؿ والممتمكات) بسبب حادث ما"- .

القاعة الدراسية" -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد

لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٓ )ٕٜبنسبة مئوية

( )ٕٜٛبنسبة مئوية(٘.)%ٚٗ.وترى الباحثة أف كثرة

(٘ )%ٕٚ.وترى الباحثة أف تعرض األسرة لحادث ما
مثؿ نشوب حريؽ ،التعرض لمسرقة ،وفاة أحد أفراد

التزاحـ داخؿ القاعة الدراسية مف المصادر البيئية
الضاغطة الخارجة عف السيطرة مما يؤدى إلى شعور

األسرة فى حادث ما أو اإلصابة بمرض خطير كؿ

الطالب باالختناؽ وبالضيؽ والرغبة فى إنياء الدرس

السمبية

بسرعة وقد تؤدى إلى حاالت مف اإلغماء لعدـ توافر

غيرالمرغوبة والمفاجئة والتي ينتج عنيا فقد األسرة

التيوية ودرجة الح اررة المناسبة ويترتب عمى ذلؾ

ذلؾ

يعتبر

مف

األحداث

الضاغطة

لمواردىا سواء البشرية أو االقتصادية والمالية وبالتالي

أثار سمبية عمى نفسية أفرادىا.
يترؾ ذلؾ ًا

المحور الرابع :الضغوط التعميمية والمهنية

تشير نتائج جدوؿ(٘) إلي اآلتى:

ظيور أعراض نفسية وجسدية لدييـ وقد يصؿ األمر
إلى الغياب ويعود ذلؾ بالسمب عمى مستواه

التحصيمي.

 بمغت قيمة كإ(ٓ٘ )ٕٗٛ.وىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى مف صعوبة فى فيـ وحفظ
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وتذكر بعض المقررات الدراسية"  -لصالح(نعـ) حيث

والمثؿ اإلجتماعية ،والسموؾ الحميد ،مما يجعؿ ىذه

بمغ العدد(ٔ )ٕٚبنسبة مئوية(٘ )%ٙٚ.ٚوترى

الفئة مف الطمبة ناقمة عمى وضع معيف ،فيكونوا بذلؾ

التخصصات يفتقدوف القدرة عمى تذكر األفكار

السموؾ الخطأ.

الباحثة أف ىناؾ

العديد مف الطبلب بمختمؼ

الميمة ،وتنظيميا واسترجاعيا عند الحاجة الييا

أكثر عرضة لئلستفزاز ،وأقؿ اكتراثاً لما قد ينجـ عف

 -بمغت قيمة كإ(ٕٔ )ٖٚ.وىي دالة عند مستوي

وبالتالي ىناؾ تدنى فى تحصمييـ الدراسي ويضيؼ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يصبني التوتر أثناء االمتحانات

حسف الجندي ،سماح أحمد(ٕٗٔٓ) أف مشكمة تدنى

الشفوية نظ ار لخجمي الشديد"  -لصالح (نعـ) حيث

التحصيؿ مف أىـ المشكبلت التي تعوؽ العممية

بمغ العدد( )ٜٜٔبنسبة مئوية(٘ )%ٜٗ.ٚوترى

التعميمية الحديثة وتحوؿ بينيا وبيف أداء رسالتيا عمى

الباحثة وأف توتر الطبلب مف اإلمتحانات الشفوية قد

الوجو األكمؿ وقد تغيرت األولويات التي ظيرت في

يرجع لعدة أسباب منيا الشعور برىبة الموقؼ حيت

المجتمع والتي أثرت فيو ،وأصبح االىتماـ بالمتعمـ

أنيـ يفتقدوف القدرة عمى التواصؿ المفظي المباشر

التعميـ في الوقت الحالي يتوجو نحو توظيؼ التعمـ

الخجؿ أو االرتباؾ ويفضموف اإلمتحانات التحريرية

الجامعي في مجاالت الحياة واستخداـ تكنولوجيا

ومنيـ مف يخاؼ مف صعوبة األسئمة وعدـ العدالة

المعمومات ،والعديد مف األىداؼ التي ال تعتمد عمى

فى التقييـ حيث أنيا تعتمد عمى التقديرالذاتي لممعمـ،

التعميـ والتعمـ الفعاؿ القائـ عمى نظريات تعميمية
متجددة ،مما يتطمب مف المؤسسات التربوية التعميمية

االمتحانات إلنو يمثؿ ضغطاً عمى الفرد ويؤثر

بالسمب عمى كفاءتو العقمية والمعرفية ،ويضيؼ حسف

إعادة تطوير برامجيا لكي تفي بحاجات الحياة

وىباف ( )ٕٓٓٛإنو كمما زادت حدة الضغوط كمما زاد

العصرية ،ومواكبة التطورات العممية والتقنية السريعة

اإلنخفاض فى الكفاءة المعرفية أو فى مرونة التفكير

مراحؿ وأنواع التعميـ ،وأف اإلىتماـ بالتدريس وطرائقو

األعراض العقمية فى اإلستجابة لمضغوط تتضح فى

وأساليبو كاف وال يزاؿ محؿ إىتماـ المؤسسات

النسياف ،وصعوبة التركيز ،واضطرابات فى التفكير،

التعميمية والتربوية وذلؾ في سبيؿ النيوض بمستوى

وذاكرة ضعيفة ،او دافعية منخفضة فى إنجاز المياـ،

يتناسب مع التغيرات التي يشيدىا العالـ اليوـ ،وأف

التمقيف والحفظ بؿ تمتد وتتعمؽ أكثر في عمميتي

في التغيير ،والتي تتطمب تعميما مف نوع جديد في كؿ

الطمبة عممياً وميارياً واعداىـ إعداداً جيداً لتحمؿ

أعباء الحياة ومواجيو المشاكؿ التي قد تعترضيـ في

حياتيـ.

ويؤثر ذلؾ عمى أدائيـ وقد يصابوف بالخوؼ أو

لذلؾ يجب التغمب عمى ىذا التوتر والخوؼ أثناء

لدى الفرد ،ويشير عمى عسكر (ٕٓٓٓ) إلى أف

واصدار أحكاـ غير صائبة.
ٕ

 بمغت قيمة كا (ٔ )ٖٕ.ٚوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى مف عدـ وجود قدوة أو مثؿ

 -بمغت قيمة كإ ( )ٗٚ.ٚٛوىي دالة عند مستوي

أعمى لي بالجامعة أحتذي بو" لصالح (نعـ) حيث بمغ

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالحرماف مف عدـ توافر

العدد( )ٔٛٚبنسبة مئوية(٘ )%ٗٙ.ٚوترى الباحثة

بعض األجيزة(الكمبيوتر–النت) التي يمكف استخداميا

مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أف ىناؾ

فى الدراسة" -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد()ٜٔٛ

فجوة بيف عضو ىيئة التدريس والطالب وأنيـ يفقدوف

بنسبة مئوية(٘ )%ٜٗ.ويؤكد محمد ارشيده()ٕٜٓٓ

القدوة والمثؿ األعمى لعدة أسباب منيا أف

أف الشعور بالحرماف المصاحب لتدني المستوى

التخصصات التي تعتمد عمى الحفظ قد تزيد الفجوة

المعيشي ،يؤدي إلى اإلحباط وفقداف الثقة بالقيـ،
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التدريس نوعاً مف الجفاء والشدة والفوقية والفتور

ضيقة جداً تتناسب وال مع األعداد  ،وأف السماعات

كذلؾ عدـ إدراؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس ألىمية

مقاعد الجموس مستيمكة وبيا بعض العيوب

أثر العبلقة اإليجابية بيف الطرفيف ،لذلؾ يجب اف

كالمسامير واألخشاب المكسورة التي تمزؽ ثيابيـ

تكوف العبلقة بينيـ مبنية عمى الحوار واالحتراـ

وكذلؾ عدـ نظافتيا أوؿ بأوؿ وكذلؾ تفتقر الكمية

المتبادؿ لتتحطـ تمؾ الحواجز ،وأف العبلقة الجيدة بيف

أيضا لبعض المعامؿ واألجيزة البلزمة لدراسة بعض

الطالب الجامعي وأستاذه تمثؿ حجر الزاوية في

المقررات ،وباإلضافة إلى ذلؾ عدـ توافر أماكف

الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس مسؤولية كبيرة

المياه غير صالحة لئلستخداـ اآلدمي ،وكؿ ذلؾ يعود

إليجاد بيئة جامعية خبلقة مف خبلؿ قنوات أكاديمية

بالسمب عمى الراحة النفسية لمطالب عندما يشعر بأف

واضحة ،وفي ضوء لوائح وتنظيمات معمنة بكؿ

البيئة التعميمية غير آمنة وال تتوافر بيا الشروط التي

التدريس بأىمية وطبيعة العبلقة الطيبة التي ينبغي أف

واإلنجاز ،ولذلؾ ينبغي توفير بيئة آمنة لمطمبة تشعرىـ

تسود بينيما ،وذلؾ مف خبلؿ عقد المقاءات التعريفية

بالطمأنينة و تكوف مناسبة كماً ونوعاً لمتعمـ والتعميـ،

تكوف العبلقة بينيـ تكاممية وتواصمية؛ لكونيا ستؤثر

وتوافر أجيزة حاسوب متعددة الوسائط التفاعمية ،وكؿ

والتسمط والتعسؼ وعدـ العدالة

ووضع الحواجز،

مسيرتو العممية والعممية ،وىذا بدوره يضع عمى عاتؽ

شفافية ،لذلؾ يجب تعريؼ الطبلب وأعضاء ىيئة

واإلرشادية في بداية كؿ عاـ دراسي وعمى ضرورة أف

مستقببلً في مسيرة الطالب العممية.

والميكروفونات بيا ال تعمؿ أو غير موجودة وبعض

لممارسة األنشطة الترويحية ،كما أف بعض دورات

تساعده عمى الشعور بالراحة واآلماف وتدفعو لمنجاح

ووجود مختبرات ومعامؿ إلجراء التجارب العممية،

ما

تتطمبو

المقررات

والمناىج

الدراسية،

وأف

 -بمغت قيمة كإ(ٓ٘ )ٙٙ.وىي دالة عند مستوي

تتوافرأماكف لممارسة األنشطة ،وأف تعمؿ الكمية جاىدة

القاعات،

عمى تحديث الوسائؿ واألساليب التعميمية السائدة في

المعامؿ ،دورات المياه) غير مناسبة"  -لصالح (نعـ)

بيئتيا التعميمية وتطويرىا مما يثير دافعية الطمبة

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر

"أبنية

الكمية(الفناء،

حيث بمغ العدد(ٓ )ٜٔبنسبة مئوية (٘ )%ٗٚ.وترى

لمتعمـ ويحقؽ ليـ مستوى عاؿ مف التحصيؿ الدراسي.

الباحثة أف الطبلب يشعروف بالقمؽ والخوؼ مف
بعض األبنية القديمة وغيرالمناسبة لئلستخداـ والغير
مطابقة لممواصفات اآلمنة وأف القاعات الدراسية
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 -بمغت قيمة كإ( )ٕٕٛ.ٓٚوىي دالة عند مستوي

مستواىـ الدراسي ،فعندما تتكاثر عمييـ المحاضرات

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "ترىقني كثرة المحاضرات فى اليوـ

والتكاليؼ وال يجدوف الوقت الكافي لكؿ ذلؾ يصابوف

الواحد والواجبات والتكاليؼ "  -لصالح (نعـ) حيث

باإلرىاؽ والتعب الشديد ،ويؤكد (طالح نصيرة،

بمغ العدد (ٔ )ٕٛبنسبة مئوية(ٕ٘ .)%ٚٓ.ترى

ٕٔٔٓ) أف ضغوط الوقت والتحدي والمثابرة والتوتر

الباحثة مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد العينة

والتوجو لئلنجاز قد تؤثر عمى الفرد وتؤدى إلى

محدود ويضطروف لمعمؿ فى أوقات الدراسة غير

 -بمغت قيمة كإ ( )ٖٔٓ.ٜٙوىي دالة عند مستوي

الرسمية لذلؾ يبحثوف عف أعماؿ معينة تتناسب مع

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أعانى مف الضغوط المتعمقة

طاقاتيـ وظروفيـ الدراسية حتى يستطيعوا التوفيؽ بيف

بالمواصبلت" لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٓ)ٕٜ

أف الطمبة الذيف يعمموف بجانب الدراسة يكوف وقتيـ

الدراسة والعمؿ وحتى ال يؤثر ذلؾ بالسمب عمى
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أف طمبة الجامعة فى البيئة العربية يعانوف ضغوط

باألطراؼ المتصارعة أو إحدىما إلى اإلنسحاب مف

بيئية مرتفعة متمثمة فى الضوضاء ،الدخاف ،إكتظاظ

مكاف العمؿ ويؤدى أيضا إلى إنخفاض الرضا

مف إزدحاـ واكتظاظ كافة وسائؿ المواصبلت المختمفة

اإلجتماعي الذي يحصؿ عميو العامؿ مف زمبلئو يؤثر

وغيرىا سواء كاف ىؤالء الطمبة مقيميف بمدينة الزقازيؽ

إيجابيا فى خفض الشعور باإلجياد.

المواصبلت .وترى الباحثة أف معظـ الطمبة يعانوف

أو خارجيا حيث ينتج عف ذلؾ تأخرىـ عمى
المحاضرات وارىاقيـ النفسي والجسدي وكذلؾ المادي

الوظيفي والى أرتفاع مستوى القمؽ ،كما أف الدعـ

 بمغت قيمة كإ( )ٕٛٗ.ٚٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أفتقد إلى النصح واإلرشاد الموجو

وشعورىـ باإلختناؽ سواء مف طوؿ المسافة أو بعض

أثناء

السموكيات غير البلئقة سواء مف الركاب أو سائقي

حيث بمغ العدد(ٗ )ٕٛبنسبة مئوية(ٔ ،)%ٚوترى

المواصبلت باإلضافة إلى إستفزاز بعض السائقيف

الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف اإلجراءات التعميمية

ألخذ أجرة أكبر مف األجرة الرسمية مستغميف حاجة

يجب عمى كؿ العامميف بالمؤسسة التعميمية العمؿ بيا

فيجمس الطالب طوؿ الطريؽ بطريقة خاطئة تؤثر

أوالطبلب لمنيوض بمستوى الطالب وخاصة المتعثريف

عميو جسمانياً ونفسياً ويصؿ إلى الكمية وىو متعب

منيـ وتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،حيث إتضح

الطمبة لمسفر وتحميميـ ألعداد تتعدى الحمولة العادية

فترة الدراسة واالمتحانات"  -لصالح (نعـ)

سواء كانوا أعضاء ىيئة التدريس أو الموظفيف

وفاقد الطاقة والحماس بسبب معاناتو فى المواصبلت

مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أنيـ

أنو سوؼ يواجو تمؾ المعاناة فى كؿ يوـ دراسي

الطمبة الجدد وضعؼ العبلقة بيف الطالب واألستاذ

يذىب فيو إلى الكمية.

الجامعي وعدـ إعطاء الطالب النصائح والمعمومات

فيصاب باإلحباط والضيؽ الشديد وخاصة عندما يفكر

يعانوف مف ضعؼ التكيؼ مع البيئة الجامعية وخاصة

 -بمغت قيمة كإ ( )ٖ.ٜٛوىي دالة عند مستوي

الكافية التي ترشده وتساعده عمى النجاح والتأقمـ مع

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "إضطررت إلى التغيب عف العمؿ

البيئة التعميمية الجامعية وكذلؾ إفتقادىـ لمبرامج

بزمبلئي أو بمديري المباشر" -لصالح (نعـ) حيث بمغ

واألكاديمي ،مما يؤدى إلى عدـ االكتراث وكثرة

العدد(ٕ٘ٔ) بنسبة مئوية ( ،)%ٖٛويشير احمد

الغياب والشعور بعدـ الدافعية لئلنجاز وبالتالي

الشحاتو(ٕٓٔٓ) إلى أف العبلقة بيف العامؿ برؤسائو

إنخفاض تحصيميـ الدراسي.

وجدت إحدى الدراسات أف العامميف الذيف وصفوا

(٘ٓ )ٓ.لمؤش ػػر "يص ػػعب عم ػػى الم ػػذاكرة وال ارح ػػة ف ػػى

أو اإلنقطاع عنو أو أتركو نيائياً نتيجة لسوء عبلقاتي

تأثير فى العمؿ ،فقد
فى العمؿ تعد مف أشد المصادر
اً

واألنشطة

وخدمات

اإلرشاد

التربوي

والنفسي

ٕ

 -بمغػ ػػت قيمػ ػػة كػ ػػا ( )ٔٓ.ٜٙوىػ ػػي دالػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتوي

رئيسيـ فى العمؿ بأنو أقؿ صداقة ومراعاة لمشاعرىـ

السػػكف الػػذي أعػػيش فيػػو"  -لصػػالح (نعػػـ) حيػػث بمػػغ

وثقة باآلخريف كانت مستويات الضغوط النفسية

العػػدد(ٗ )ٔٙبنسػػبة مئويػػة (ٔٗ ،)%وتػػرى الباحثػػة أف

مرتفعة لدييـ ،كما أشار األطباء وعمماء النفس أف

بعػػض الطمبػػة يضػػطروف إلػػى السػػكف الخػػارجي وذلػػؾ

وجود عبلقات غير صحيحة بيف العامميف ورؤسائيـ

الممقػػى عمػػى عػػاتؽ ذوييػػـ أو بسػػبب بعػػد كميػػاتيـ عػػف

فى العمؿ ،وتعد العبلقة بيف العامؿ وزمبلئو فى

موطنيـ األصػمي ويترتػب عمػى ذلػؾ عػدة مشػاكؿ منيػا

العمؿ مف المصادر اليامة أيضا لمضغوط النفسية

أف األمػ ػ ػػاكف التػ ػ ػػي يسػ ػ ػػكنيا الطػ ػ ػػبلب ليسػ ػ ػػت بالبيئػ ػ ػػة

المشكبلت النفسية فى بيئة العمؿ غالبا ما تنتج عف

عمى الفرد ،حيث أف الصراع بيف العماؿ قد يؤدى

ألسباب متعددة منيا تخفيؼ العػبء المػادي والمعيشػي

المناسبة مػف حيػث نوعيػة المسػكف والتصػميـ الػداخمي
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ومتطمباتو األساسية مف إضػاءة ولػوف ومسػاحة ،معػدؿ

الدراسي ،وانخفاض الدافعية ،وقصور فى الذكاء

اإلزدح ػػاـ ،والش ػػعور بال ارح ػػة ،وس ػػموكيات وق ػػيـ الطمب ػػة

المعرفي واإلنفعالي واإلجتماعي،والشعور المستمر

الغذائيػ ػػة كم ػ ػاً ونوع ػ ػاً وعػ ػػدـ النظافػ ػػة وانخفػ ػػاض أن ػ ػواع

 -بمغت قيمة كإ(ٖٔ )ٖ٘ٛ.وىي دالة عند مستوي

المقيم ػ ػػيف ف ػ ػػى نف ػ ػػس الس ػ ػػكف ،وس ػ ػػوء حال ػ ػػة الوجب ػ ػػات

الرعايػ ػ ػ ػ ػػة وافتقػ ػ ػ ػ ػػاد الجػ ػ ػ ػ ػػو األسػ ػ ػ ػ ػػرى ،ويشػ ػ ػ ػ ػػير فػ ػ ػ ػ ػػوزي

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "والدي يشجعوف إخوتى عمى إىانتى

بشػػرى(ٖ )ٜٜٔإلػػى أف نوعيػػة المسػػكف والتصػػميـ الػػداخمي

وضربي مما يؤذى مشاعري" - .لصالح (نعـ) حيث

والحجػ ػ ػرات والمس ػ ػػاحات المفتوح ػ ػػة وم ػ ػػدى م ػ ػػا ت ػ ػػوفره م ػ ػػف

بمغ العدد(ٕٖ٘) بنسبة مئوية ( )%ٛٛوترى الباحثة

خصوصػ ػػية إشػ ػػباع لئلحتياجػ ػػات الشخصػ ػػية تػ ػػؤثر تػ ػػأثي اًر
كبي ػ ػ ػ اًر عمػ ػ ػػى الفػ ػ ػػرد وعمػ ػ ػػى جوانػ ػ ػػب النضػ ػ ػػج الشخصػ ػ ػػي

التحصيمى .وتؤكػد نعمػو رقبػاف ،إينػاس خمػيس(ٖٕٓٓ) أف
األعداد المتزايدة سنوياً مف شػباب المغتػربيف ال يقابميػا زيػادة

فى عدد المدف الجامعية المتاحػة األمػر الػذي يػنعكس سػمبياً
عمػ ػ ػ ػػى ارتفػ ػ ػ ػػاع الكثافػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػى الحجرة(معػ ػ ػ ػػدؿ اإلزدحػ ػ ػ ػػاـ)

أف ذلؾ يرجع إلى تفضيؿ الوالديف إلى أحد األبناء

وفقاً لنوع الجنس وعادة يكوف الذكر أو السف

(األكبر سنا) أو التعميـ(أعمى مستوى تعميمي) أو
األكثر قوة ويعتبر ذلؾ نوعا مف العنؼ والتسمط الذي

يزرع داخؿ األبناء اإلحساس بالقير والظمـ واأللـ.
ويضيؼ ىشاـ حمبص(ٖٕٓٓ) أف ذلؾ يعتبر نوع مف

واإلنخفػػاض فػػى مسػػتوى الخػػدمات المقدمػػة ممػػا يػػؤدى إلػػى

أنواع التفرقة والتفضيؿ والتمييز بيف األبناء فى

ظي ػ ػػور العدي ػ ػػد م ػ ػػف المش ػ ػػكبلت الس ػ ػػموكية والنفس ػ ػػية غي ػ ػػر

المعاممة ألسباب غير منطقية كالجنس(ذكور -إناث)،

السػػوية المؤديػػة الػػى التػػأخر الد ارسػػي ،كمػػا أوصػػت الد ارسػػة

بأنػ ػ ػػو كممػ ػ ػػا تحسػ ػ ػػف مسػ ػ ػػتوى الرعايػ ػ ػػة الغذائيػ ػ ػػة والصػ ػ ػػحية
واإلجتماعية والرياضية كمما زاد التحصيؿ الدراسي.
المحووووووور الخووووووامس :الضووووووغوط النفسووووووية واإل نفعاليووووووة
والعاطفية

تشير نتائج جدوؿ( )ٙإلي اآلتى:

 بمغت قيمة كإ(ٓ )ٕٖ٘.ٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "يناديني بعض األفراد بأسماء أو
ألقاب اكرىيا وبألفاظ بذيئة

تؤذى مشاعري"-

لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد(ٔ )ٕٛبنسبة مئوية
(ٕ٘ .)%ٚٓ.وترى الباحثة أف ذلؾ نوع مف أنواع
اإلساءة اإلنفعالية والنفسية والتي تؤذى المشاعر
اإلنسانية ،والمتمثمة فى التجاىؿ بسخرية ،والتحقير،

واطبلؽ ألقاب غير محببة ،أوالمعايرة بالعيوب
وجوانب النقص .ولذلؾ بالغ األثر عمى نفسية الفرد
وشخصيتو وسموكو ،ويؤكد(عماد مخيمر ،عماد عبد
الرزاؽ )ٜٜٔٛ ،أف مف اآلثار المترتبة عمى اإلساءة
اإلنفعالية الشعور بعدـ األمف ،والعدواف ،وانخفاض

تقدير الذات ،القمؽ ،واإلكتئاب ،وضعؼ التحصيؿ
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باإلحباط.

والترتيب الميبلدي بشكؿ يولد الحقد والغيرة والكراىية.
ٕ

 بمغت قيمة كا ( )ٙ٘.ٚٚوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالحزف والذنب والتقصير فى
أداء فروضي الدينية وطاعة اهلل وامتثاؿ أوامره"- .
لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد( )ٔٛٙبنسبة مئوية

(٘ )%ٗٙ.وترى الباحثة أف شعور الفرد بالحزف

مؤشر
والذنب والتقصير تجاه طاعة اهلل وعبادتو يعتبر
اً
صحياً ودليبل عمى تأنيب الضمير إلعادة النظر فى

عبلقتو مع اهلل ،حيث أف القرب مف اهلل سعادة والبعد

(و َم ْف
عنو إكتئاب امتثاالً لقولو تعالى فى قرآنو الكريـ َ
ِ
ِ
ضنكاً َوَن ْح ْش ْرهْ َي ْوَـ
أْ
ض َع ْف ذ ْك ِري فَِإ َّف لَوْ َمعي َشةً َ
َع َر َ
ِ
اؿ َر ِّ
َع َمى َوقَ ْد
َع َمى (ٕٗٔ) قَ َ
ب لِ َـ َح َش ْرتَنِي أ ْ
ام ِة أ ْ
ا ْلقَي َ
نت ب ِ
ؾ َآياتَْنا فََن ِسيتَيَا
ؾ أَتَتْ َ
اؿ َك َذلِ َ
صي اًر (ٕ٘ٔ) قَ َ
ْك ْ َ
نسى) سورة طو اآلية (ٕ٘ٔ،)ٕٔٗ.
َو َك َذلِ َ
ؾ ا ْلَي ْوَـ تْ َ
ويذكر()Pargament & Park,1997

أف

التديف

والمواظبة عمى أداء الشعائروالتردد عمى دورالعبادة
بإنتظاـ يمثؿ عامؿ وقاية أو حماية لمفرد مف التأثر
بالضغوط واألزمات والصدمات ،كما يزيد إيجابية قدرة
الفرد عمى المواجية ،حيث أف التديف يساعد عمى
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تكويف نظاـ ثابت مف القيـ الدينية واألخبلقية التي

الحياة اليومية واف يحقؽ مطامحو ،كما أنيا تعد

تؤثر فى سموؾ الفرد وتفكيره وتجعمو أكثر قدرة عمى

وسيمة لميروب مف واقع مؤلـ ،فيي سبلح ذو حديف

 -بمغت قيمة كإ( )ٕٜٕ.٘ٚوىي دالة عند مستوي

متاعب الحياة الواقعية ولكف إذا طغت أحبلـ اليقظة

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أشعر بالحرماف مف حناف األب أو

تؤدى إلى إبتعاد الشخص عف عالـ الواقع واندماجو

األـ أو كبلىما نتيجة لغيابيـ عف حياتي" - .لصالح

فى عالـ خيالي مف صنعو ،وىذا ما يتنافى مع أسس

(نعـ)حيث بمغ العدد(ٗ )ٕٜبنسبة مئوية (٘.)%ٖٚ.

ومبادئ الصحة النفسية السميمة ،وتؤكد أمؿ العنزي

التوافؽ والتغمب عمى الصعاب.

فالقميؿ منيا مفيد فى التنفيس عف التوترات مف

وترى الباحثة أف الحرماف مف حناف الوالديف وخاصة

(ٕٗٓٓ) اف بعض األساليب اليروبية يمجأ إلييا

األـ يؤدى إلى شعور األبناء بعدـ اإلتزاف الوجداني

البعض وىى تمثؿ أساليب إيجابية ومف أمثمتيا عدـ

وال يستطيعو تحمؿ أعباء الحياة ويؤثرذلؾ سمباً عمى

التفكير فى المشكمة كثي اًر وعدـ إعطائيا وزناً أكثر مما

أمنيـ النفسي وتوافقيـ الشخصي واإلجتماعي وقد

يستحؽ ،وشغؿ النفس بأمور أخرى لئلبتعاد عف

المطوع(ٕٔٓٓ)أف الكثير مف المشكبلت النفسية التي

لمواجيتيا بشكؿ أكثر فاعمية ،وفى حيف أف المجوء

يظيرىا الطفؿ فى مستقبؿ حياتو ترجع إلى حد كبير

لؤلساليب السمبية والتى يمجأ إلييا الفرد أثناء التعرض

إلى حرمانو مف الدؼء العاطفي مف أمو فى طفولتو

لضغوط نفسية أو إجتماعية ويعتبرضا اًر عمى الصحة

إلى أف الدؼء الوالدي يمثؿ عامؿ وقائي مف
األمراض النفسية والعقمية واضطرابات الشخصية

المجوء إلى النوـ كثي اًر أو تناوؿ الطعاـ بكثرة

أو

المجوء لمتدخيف عند الشعور بالضغط ،أو العض عمى

واإلنحرافات السموكية ،وىو بذلؾ يمثؿ قيمة إيجابية

الشفاه أو قضـ األظافر عند الشعور بالتوتر أو تناوؿ

تترؾ آثار بعيدة المدى عمى سبلمة األداء النفسي

األدوية الميدئة عند الشعور بالقمؽ.

يمتد األمر إلى السموؾ المنحرؼ ،وتؤكد آمنة

المبكرة ويشير عماد مخيمر

(ٖٕٓٓ)

المشكمة الشائكة ،مما يعطى الفرد دفعة جديدة

النفسية لمفرد مف أمثمتيا اليروب مف المشكمة أو

ٕ

واإلجتماعي لمشخصية حيث تنتظـ الشخصية نحو

 -بمغت قيمة كا ( )ٖٓٚ.ٓٙوىي دالة عند مستوي

قادرة فى ظؿ ظروؼ

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "أشعر بالحزف الشديد عند اإلنفصاؿ

التطور واإلرتقاء وتصبح

إجتماعية مساعدة عمى تحقيؽ ذاتيا بشكؿ إيجابي.

العاطفي وأفكر فى االنتحار"  -لصالح (نعـ) حيث

 -بمغت قيمة كإ ( )ٕ٘.ٕٚوىي دالة عند مستوي

بمغ العدد( )ٕٜٚبنسبة مئوية (ٕ٘ .)%ٚٗ.وترى

اليقظة أو أتناوؿ الطعاـ بكثرة عندما أتعرض لمضغوط

األفراد،حيث أنيا تمتاز بخصائص جسمية وحركية

الحياتية" -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٓ)ٔٚ

وعقمية واجتماعية وا نفعالية تميزىا عف غيرىا مف

بنسبة مئوية (٘ )%ٕٗ.وترى الباحثة أنو عندما

مراحؿ النمو حيث يندفع الشباب فى ىذه المرحمة

يتعرض الفرد ألحداث ضاغطة فإنيا تسيطر عميو

إلى الحب و العطاء والرومانسية والمثاليات

وأساليب لميروب مثؿ النوـ وأحبلـ اليقظة أو إتباع

تتميز بحدة اإلنفعاالت واإلندفاعات العاطفية تجاه

عادات وممارسات غذائية خاطئة وغير صحية ويشير

الجنس اآلخر وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت

عبد السبلـ عبد الغفار( )ٜٜٔٙإلى أف الفرد عف

الفردية مع الطمبة أنيـ يتعرضوف لمشاكؿ عاطفية

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "أكثر مف اليروب إلى النوـ أو أحبلـ

ويعانى مف ضغط األفكار فيمجأ إلى حيؿ دفاعية

طريؽ أحبلـ اليقظة يستطيع أف يتجاوز مخاوؼ

الباحثة أف مرحمة ال شباب مف أىـ المراحؿ فى حياة

فك ارً واحساساً والجراءة والحماسة واإلستقبللية ،فيي

وأنيـ يعانوف مف تقمب العواطؼ وحب التجريب
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والمغامرة واإلكتشاؼ ،وبعضيـ لديو ضعؼ فى

حسيف ،ومنى الزيانى(ٖ )ٜٜٔأف الشباب الجامعي

الخبرة في التعامؿ مع الجنس اآلخر ومع الواقع

يعانى مف مستويات عالية نسبيا مف الشعور

العممي والمواقؼ الحياتية مما يؤدى إلى عبلقات

بالوحدة،ويؤكد كامؿ عويضو(ٕ )ٜٜٔأف الشعور

عاطفية غير مناسبة وينتج عف ذلؾ ألـ وفراؽ

بالوحدة يعتبر مف العوامؿ المسببة لمضغوط بحيث

وصدمات عاطفية .ويشير مرواف دياب ()ٕٓٓٙ

تؤدى إلى العدوانية وظيور بعض أعراض اإلنسحابية

إلى أنو عندما يصدـ الفرد فى حب اآلخريف فإنو

والبلمباالة ،واإلكتئاب ،ويضيؼ محمود عطا(ٖ)ٜٜٔ

يتحوؿ إلى حب يائس ،وتوتر نفسي ،وقمؽ دائـ

أف مشاعر الوحدة النفسية ومستويات اإلكتئاب

وكرامتو مف اآلخريف ،وفى أ غمب األحياف مف نفس

الحميد رجيعو ،وابراىيـ الشافعي (ٕٕٓٓ) أف

ويصبح إنطوائياً أو عدوانياً يريد االنتقاـ لحبو

تنخفض فى ظؿ التقدير اإليجابي لمذات ،ويؤكد عبد

الجنس الذي سبب لو الصدمة .ويؤكد حساف المالح

األشخاص المكتئبيف يعانوف مف قصور فى الميارات

(ٕٔٔٓ) أف الصدمة العاطفية اإلعتيادية ىي رد

اإلجتماعية عموماً ونقص فى الحساسية والضبط

مرضاً أو إضطراباً إذا لـ تتجاوز الحدود الواقعية،

ويمميوف إلى الصمت ولذلؾ ال يعبروف بشكؿ جيد

فعؿ مفيوـ ومؤقت عمى فقداف الحبيب وال تسمى

ويمكف إ عتبار الصدمات العاطفية أم اًر طبيعياً

فب عضيـ يعتبر الصدمة تجربة مفيدة تعممو دروس
الحياة وتزيده خبره ونضجاًوصبلبة وفي الحاالت

اإلنفعالي حيث يعانوف مف نوبات البكاء والحزف
عف مشاعرىـ نحو اآلخريف وىذه المشاعر ذاتيا
تتصؼ بالسمبية والعزوؼ عف التفاعؿ اإلجتماعي.
ٕ

 -بمغت قيمة كا (ٔ )ٖٕٓ.ٚوىي دالة عند مستوي

المرضية يمكف أف تكوف ردود الفعؿ شديدة ،وتستمر

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "تجرح مشاعري ألبسط األسباب" -

ل فترات طويمة يرافقيا تغيرات عاطفية وسموكية

لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد( )ٕٜٚبنسبة مئوية

تظيرعمييـ مثؿ القمؽ والتوتر ونقص التركيز

(ٕ٘ .)%ٚٗ.وترى الباحثة أف األفراد يختمفوف فى رد

والعزلة ،ويكوف المزاج عادة متوت اًر وحزيناً ،وتقؿ

فعميـ تجاه المواقؼ واألحداث المختمفة وعندما تجرح

الشيية وتضعؼ الطاقة واليمة ،وبعضيـ ييمؿ

مشاعرىـ ألتفو األسباب فإف ذلؾ دليؿ عمى أنيـ

مظيره ،وبعضيـ اآلخر تتأثر دراستو أو عممو بشكؿ

يفتقروف لميارة الضبط اإلنفعالي ولدييـ حساسية

سمبي ويمكف لو أف يرسب فى دراستو أو يتوقؼ عف

إنفعالية مفرطة تجاه اآلخريف وتجاه المواقؼ واألحداث

الدراسة أو يستقيؿ مف عممو .وفي حاالت أخرى

المختمفة وتحدث ألتفو األسباب.

أو يحاوؿ اإلنتحار وغير ذلؾ.

(٘ٓ )ٓ.لمؤشر " أصاب بالقمؽ والتوتر واالنفعاؿ

مرضية يمكف أف يصاب الشاب بنوبة إكتئابية شديدة

ٕ

 -بمغت قيمة كا (ٗ )ٛ٘.ٛوىي دالة عند مستوي

 -بمغت قيمة كإ( )ٜٙ.ٛٛوىي دالة عند مستوي

عندما أتعرض لبعض الضغوط والمشاكؿ وافشؿ فى

لمؤشر "أشعر بالوحدة وأرى وجودي فى

مواجيتيا"  -لصالح(نعـ) حيث بمغ العدد()ٔٛٛ

الحياة غير ميـ" -لصالح(نعـ)حيث بمغ العدد (٘)ٜٔ

بنسبة مئوية( )%ٗٚوترى الباحثة أف إستجابات

(٘ٓ)ٓ.

بنسبة مئوية (٘ .)%ٗٛ.ٚوترى الباحثة أف إحساس

األشخاص تختمؼ عندما تتعرض لمضغوط أو عند

األفراد بالوحدة وشعورىـ بعدـ االىمية راجع إلى

الفشؿ فى مواجيتيا ،فيناؾ اشخاص قد تمرض

شعورىـ بعدـ الثقة بالنفس وافتقارىـ لمميارات

جسمانياً أو نفسياً ويضيؼ عماد مخيمر(ٕٔٔٓ) أف

واإلحساس بقيمتيـ الذاتية ،ويؤكد دراسة محمد

يحتفظ بصحتو الجسمية والنفسية ويتأثر قميبلً

االجتماعية التي تمكنيـ مف اإلنخراط فى المجتمع
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بالضغوط وىناؾ شخصاً قد يقوى بعدىا حيث أف
الضغوط بعد مواجيتيا تزيد مف كفاءتو وتضيؼ إلى

أفضميـ ،إلف الزواج عبلقة جسدية ،عاطفية ،عقمية،
إجتماعية وروحية لذلؾ يجب النظر إلى كؿ تمؾ األبعاد

إطاره المعرفي خبرات جديدة تفيده فى المواجيات

عندما نفكر في الزواج ،و أف الزواج الذي يقوـ عمى بعد

البلحقة ،وعمى ىذا فإف الشخصية المستيدفة

واحد ميما كانت أىميتو ميددا بمخاطر كثيرة.

لؤلمراض تحت وطأة الضغوط تستجيب بزيادة فى
إدراؾ وتضخيـ حجـ الحدث الضاغط والتقميؿ مف
شأف قدراتو عمى مواجيتو مما يترتب عميو إنفعاؿ

سمبي وسموؾ غير صحي.

 بمغت قيمة كإ( )ٔٔٓ.ٗٚوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "اختياري لشريؾ حياتي مستقببل
مشكمة كبيرة ترىقني" – لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد
(ٖٕٔ) بنسبة مئوية(٘ ،)%٘ٚ.ٚوترى الباحثة أف
الزواج نظاـ إجتماعي مؤسسي ويعتبر سبب ىاماً في

اجتماعيا ،لذلؾ
ً
إستقرار الرجؿ والمرأة نفسياً وعاطفياً و

يجب أف يبنى عمى أسس متينة وقوية و يجب اإلنتباه
والتأني بدالً مف الندـ والحسرة بعد الزواج ،حيث التشتت

واإلنفصاؿ يكونا الحصاد المر لسوء اإلختيار وأف عممية
إختيار شريؾ الحياة مف أصعب الق اررات الحياتية ،نظ اًر

ألىميتيا ودورىا الياـ في تحقيؽ السعادة الزوجية ،وترى
الباحثة مف المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أنو مف

أصعب الق اررات التي تواجييـ أسس اإلختيار المناسب،
فمنيـ مف يفضؿ النمط العاطفي حيث يقوـ عمى عاطفة
حب قوية ال تخضع لمعقؿ ،ومنيـ يفضؿ النمط العقبلني
حيث يقوـ عمى حسابات عقمية ومنطقيو ،وآخروف

يفضموف النمط الجسدي الذي يقوـ عمى اإلعجاب
بالمواصفات الشكمية فقط ،والبعض يفضؿ النمط
المصمحي وىو زواج ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة ما،
ومنيـ مقتنع بالنمط اإلجتماعي الذي يقوـ أساساً عمى
رؤية المحيطيف أف ىذا الشاب مناسب ليذه الفتاة،

فيبدأوف في التوفيؽ بينيما ،ومنيـ يفضؿ النمط العائمي

وذلؾ لمـ الشمؿ العائمي مثؿ أف يتزوج الشاب إبنو عمو أو
خالو و لكف ىناؾ مف يبحث عف النمط المتكامؿ ويرى
انو أفضميـ وىو متعدد األبعاد حيث يشتمؿ عمى الجانب

العاطفي ،العقمي،والديني...الخ وترى

الباحثة

أنو
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 بمغت قيمة كإ(ٕ )ٕٕٗ.ٙوىي دالة عند مستوي(٘ٓ )ٓ.لمؤشر "اشعر بالغيرة مف بعض اصدقائى و
زمبلئى"  -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد(٘ )ٕٚبنسبة

مئوية(٘ ،)%ٙٛ.ٚوترى الباحثة أف الغيرة بيف
األصدقاء مف أكثر المشاكؿ التي يواجييا األفراد،
فيناؾ غيرة إيجابية قد تدفع الفرد وتحفزه عمى تنمية
ذاتو وىناؾ غيرة سمبية ضارة تنعكس بالسمب عمى الفرد
وعمى اآلخريف ،فيي مجموعة مف األفكار والمشاعر
السمبية والتي تؤرقيـ وقد ال يدركيا الفرد ولكنو يعانى
منيا أو قد يدركيا لكنو ال يستطيع التخمص منيا
ولكنيا تؤدى فى النياية إلى

تدمير العبلقات بيف

األصدقاء ومميء القموب باألحقاد وتؤدى فى نياية
األم ارلى إنياء الصداقة ،وقد ترجع لعدة أسباب منيا
نفسية واجتماعية متشابكة مع بعضيا مثؿ عدـ الشعور
بالثقة بالنفس أو تدنى تقدير الذات أو الحقد والتقميؿ

مف شأف اآلخريف ،وقد تنتج الغيرة بيف البنات بسبب
الخطوبة والزواج ،أو نتائج اإلمتحانات ،أوالتفوؽ فى
العمؿ او بسبب الشكؿ والمظير وكذلؾ إذا وجدت فتاة
صديقتيا محبوبة مف الجميع فتنشأ لدييا الغيرة والحقد،

وقد تكوف الغيرة سببيا حب اإلستحواذ بأف تكوف
صديقتيا ىي فقط ،وكؿ العجب عندما أصبح الفيس

بوؾ سبباً مف أسباب الغيرة وذلؾ عند تناؿ منشوراتيا

إعجاب الكثير ،وفى األخير أياً كاف السبب فإف الغيرة
شعور سمبي يعكر صفو الصداقة ،ولذلؾ يجب

التخمص منيا بأف يعرؼ كؿ إنساف أف اهلل ميزه بميزة
تختمؼ عف اآلخريف وأف يحترـ قدرات الغير ونجاحيـ
ويبتعد عف األنانية ومف األفضؿ أف يعرؼ كؿ فرد
مميزاتو ويحدد نقاط ضعفو لمحاولة تقويتيا حتى
يستطيع اإلستمتاع بحياتو وبحب اآلخريف.
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 -بمغت قيمة كإ( )ٔ٘ٙ.ٔٙوىي دالة عند مستوي

فى كثير مف األحياف مع روح العصر حيث التفاوت

(٘ٓ)ٓ.لمؤشر "أنا سريع البكاء والتأثر عند مواجية

الحضاري والثقافي والتكنولوجي وأف الطالب الجامعي

العدد(ٕٗٗ) بنسبة مئوية(ٔ )%ٙوترى الباحثة أف
البكاء رد فعؿ إنفعالي عندما يتعرض الشخص لحدث

الخضوع إلى تمؾ العادات والتقاليد المتحجرة متطمعاً

نحو مستقبؿ أفضؿ ونحو التقدـ والرقى وأتفقت نتائج

غير سار أو حدث ضاغط وتؤكد أمؿ العنزي

الدراسة مع ما وجده طالح نصيرة

(ٕٔٔٓ)

(ٕٗٓٓ) أف ىناؾ بعض األساليب اإلنفعالية يمجأ

حيث كانت مف أىـ مصادر الضغوط لدى األفراد

أي ضغط أتعرض لو" -لصالح (نعـ) حيث بمغ

يرى أنو عمى مستوى تعميمي وثقافي عاؿ يرفض

إلييا األشخاص عند مواجية الضغوط والمتمثمة فى

وخاصة الشباب ىي الضغوط االجتماعية ،اى أف

أو

لمبيئة االجتماعية مف عادات وتقاليد وقيـ ليا تأثير

التصرؼ بعصبية مع اآلخريف أو عدـ السيطرة عمى

عمى معاناة الطمبة وىذا ما أثبتتو دراسة حسف عبد

اإلنفعاؿ عند التفكير بالمشكمة أو ندب الحظ ولوـ

المعطى(ٗ )ٜٜٔحيث توصؿ إلى أف المجتمع

يتعرضوف لمضغوط فإنيـ يستجيبوف انفعالياً بمجموعة

ضغوط بحيث يدركوف الضغوط ويحسوف بيا حسب

البكاء لتخفيؼ حدة التوتر الناتج عف الضغط

الذات وتأنيبيا ،باإلضافة الى أف معظـ األفراد عندما

مف

األعراض،

التي

أكدىا

عمى

عسكر

(ٕٓٓٓ)متمثمة في :تقمب المزاج ،والعدوانية ،والمجوء

وثقافتو ليا تأثير عمى معاناة طمبة الجامعة مف
المجتمع الذيف ينتموف إليو ،وأف االصطداـ بالواقع

االجتماعي غير المرغوب فيو قد يكوف وراء شعوره

إلى العنؼ ،سرعة البكاء ،السمبية ،الجمود .ويضيؼ

بالضغط إذ يجبره عمى قمع رغباتو والتعبير عنيا

محمد عبد اهلل(ٕٔٓٓ) الضيؽ والكآبة وفقداف

متمشيا مع العادات والتقاليد .ثانياً أف إنخفاض الدعـ

والغضب ،والخموؿ والممؿ.

مف اآلخريف سواء مف األسرة أو خارجيا تعد عامبلً

اإلىتماـ وفرط النشاط وعدـ اإلستقرار ،فقداف الصبر،
مجموع الضغوط التي يتعرض لها الشباب

اإلجتماعي أو المساندة اإلجتماعية التي يتمقاىا الطمبة

نفسياً ىاماً فى الصحة النفسية وفى حيف غيابيا أو

يشير نتائج جدوؿ( )ٚإلي ترتيب مستويات ضغوط

إنخفاضيا تنشط اآلثار السمبية لؤلحداث الضاغطة

الحياة لدى الشباب الجامعي حيث احتمت الضغوط

والمواقؼ السيئة التي يتعرضوف ليا مما يؤدى إلى

الضغوط التعميمية والمينية ثـ الضغوط النفسية

(شعباف جاب اهلل )ٜٜٖٔ ،إلى أف المساندة

واإلنفعالية والعاطفية وأخي اًر الضغوط األسرية التى جاءت

االجتماعية التي يتمقاىا الفرد بإعتبارىا متغي اًرمعدالً

ٔ-بمغت قيمة كإ ( )ٔٚٔ.ٚٛوىي دالة عند مستوي

النفسية قد حظيت بإىتماـ لدى بعض الباحثيف ،وذلؾ

لمحور "الضغوط االجتماعية"  -لصالح

(نعـ) حيث بمغ العدد(ٕٕ٘) بنسبة مئوية (ٖ)%ٙ

إعتماداً عمى مسممة مفادىا أف ىذه المساندة التي
يحصؿ عمييا الفرد مف خبلؿ شبكة العبلقات

وترى الباحثة أف الضغوط االجتماعية تعد بمثابة

اإلجتماعية والجماعات التي ينتمي إلييا ،تؤدى دو اًر

أفراد المجتمع ،وأنيا جاءت فى الترتيب األوؿ وذلؾ

عمى صحتو النفسية وبخاصة فيما يتعمؽ بأعراض

راجع لؤلسباب اآلتية ،أوالً أف المجتمع المصري

اإلكتئاب .ثالثا ًً أف لدييـ بعض القصور لمميارات
اإلجتماعية أو بمعنى أدؽ يفتقروف الكفاءة اإلجتماعية

اإلجتماعية الترتيب األوؿ يمييا الضغوط اإلقتصادية ثـ

فى الترتيب الخامس.
(٘ٓ)ٓ.

حجر األساس في التماسؾ والتفاعؿ االجتماعي بيف

مجتمع تقميدي تحكمو العادات والتقاليد التي تتعارض

إختبلؿ

الصحة

النفسية

لدييـ

ويشير

فى العبلقة بيف األحداث الضاغطة واإلضطرابات

ىاماً فى خفض اآلثار السمبية لؤلحداث الضاغطة
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والتي تتضمف ميارات إجتماعية وسموكيات لفظية

اإلجتماعية والمينية وىو يواجو مرحمة الرشد األكثر

يحتاجيا الفرد فى حياتو وعبلقاتو

حساسية وىى مرحمة اإلقباؿ عمى تحمؿ المسئولية

وغير لفظية

اإلجتماعية فالشخص ذو الكفاءة اإلجتماعية ينجح

اإلجتماعية الكاممة وأماـ مخاوؼ المستقبؿ سواء

فى إختيار الميارات المناسبة لكؿ موقؼ ويستخدميا

التجنيد أو العمؿ واإلزدحاـ واليجرة أو الزواج

بطرؽ تؤدى إلى نواتج مرضية وايجابية وأف مف أىـ

باإلضافة إلى وجود التبايف والتفاوت الطبقي داخؿ

مظاىرىا قصور الكفاءة اإلجتماعية حيث أنيـ ال

البيئة اإلجتماعية التي يشعر بيا الفرد وقمو نصيبو

يستطيعوف التفاعؿ بشكؿ مبلئـ مع اآلخريف أو سوء

مف الرفاىية اإلجتماعية والوسائؿ التكنولوجية التي

صداقات إجتماعية ،و قمة خبرات الحياة لدى الطالب

االجتماعي واألسرى بصفة خاصة.

العبلقة باآلخريف أو مع المواقؼ ،وصعوبة تكويف

وتدنى تقدير الذات وانخفاض الثقة بالنفس وجمود
وتصمب الرأي وصعوبة إتخاذ الق اررات والتردد

والشعور بالوحدة واإلغتراب.ويشير

Jones, H., etal

ٔ -بمغت قيمة كإ ( )ٙٛ.ٖٙوىي دالة عند مستوي
(٘ٓ )ٓ.لمحور"الضغوط اإلقتصادية" -لصالح (نعـ)
حيث بمغ العدد(ٗ )ٔٚبنسبة مئوية (ٖٗ )%وترى

) (1998إلى أف نقص الميارات اإلجتماعية يقود إلى

الباحثة أف الضغوط اإلقتصادية جاءت فى الترتيب

العديد مف الصعوبات فى الحياة اإلجتماعية وأنيا مف

الثاني وذلؾ راجع إلى العديد مف األسباب منيا الفقر

أىـ أسباب الشعور بالوحدة النفسية ،ويضيؼ وليـ

والجيؿ وانتشار البطالة وعدـ وجود فرص لمعمؿ أو

أى أف لدييـ الميارات اإلجتماعية البلزمة لمتفاعؿ

األوضاع

والكثافة

اإلجتماعي ولكنيـ ال يؤدونيا بسبب القمؽ أو الخوؼ

السكانية ،والضغط السكنى أو إزدحاـ السكف وقمة

مف قمة الدافع أو قصور فى التحكـ الذاتي وىؤالء

الخدمات المجتمعية ،وعدـ عدالة توزيع الناتج

غالبا ما يفتقروف إلى ضوابط سموكية مبلئمة لقمع

القومي ،وافتقار األسر الفقيرة لممساندة المجتمعية،

أنيـ يؤدوف سموكاً يعتبر غير مبلئـ لظروؼ البيئة أو

اإلحصائية أف الضغوط اإلقتصادية أسرع الطرؽ

إبراىيـ ( )ٕٓٓٙانو قد يكوف ىناؾ قصور فى األداء

السموؾ االجتماعي العدواني المشوش المندفع ،حيث

يؤدوف سموكيات بدوف تفكير فى عواقب إستجابتيـ.
ويؤكد إبراىيـ عبد الستار ( )ٜٜٔٛأف ضعؼ

عدـ مبلئمة العمؿ والتفاوت الطبقي وعدـ التكيؼ مع

وعدـ

اإلقتصادية

الشعور

وغمو

بالكفاية،

وقد

األسعار،

أثبتت

الدراسات

لئلنتحار وانتشار أرتكاب الجرائـ(السرقة ،تجارة
المخدرات ،تجارة األعضاء ،أعماؿ الدعارة ،والعنؼ

الميارات اإلجتماعية المتعمقة بقدرة الفرد عمى تكويف

واإلدماف وظاىرة أطفاؿ الشوارع التي تعد بمثابة قنبمة

عبلقات إجتماعية ناجحة يؤدى إلى اإلحباط ومشاعر

موقوتة تيدد أمف واستقرار المجتمع ،فالضغوط

الفشؿ والتعاسة ،ويرى عمماء السموؾ أف العبلقة

اإلقتصادية ليا الدور األعظـ في تشتيت جيد اإلنساف

الجيدة بيف األفراد والمبنية عمى التأييد والثقة والمساندة

وضعؼ قدرتو عمى التركيز والتفكير وقد أشارت

والتعاوف تسيـ فى خمؽ بيئة إجتماعية صحية وعكس

دراسة( )Conger et al,1992إلى أف المعاناة

وبذلؾ

لموالديف وتجعميا أكثر قمقاً وتوت اًر واكتئاباً مما يزيد مف

الضغوط رابعاً أف المرحمة التي يمر بيا الطالب ىي

التي تنعكس بدورىا عمى األبناء فيصبح الوالديف أقؿ

ذلؾ فإف سوء الثقة أوعدميا قد يؤدى إلى نشوء

عبلقات متوترة ،يسودىا الحقد والكراىية

تصبح العبلقات بيف األفراد مصد اًر مف مصادر
المرحمة اإلنتقالية مف الحياة الدراسية إلى الحياة
262

أثرت بشكؿ كبير عمى الحياة اإلجتماعية والتواصؿ

اإلقتصادية تؤثر عمى الحالة اإلنفعالية والسموكية
الخبلفات األسرية والزوجية ويؤثر عمى كفاءة الوالديف
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التركيز ،وعدـ توافر بيئة تعميمية مناسبة وعدـ القدرة

شعو اًر بالكفاية وأكثر رفضاً لؤلبناء مما يعرضيـ

عمى أداء الواجبات المنزلية وفوبيا اإلمتحانات وافتقار

لممشكبلت النفسية والسموكية.

ٕ -بمغت قيمة كإ (ٖٗ )ٔٚ.وىي دالة عند مستوي

الطبلب لؤلنشطة الترويحية وعدـ تفعيؿ الخدمات

(٘ٓ )ٓ.لمحور "الضغوط التعميمية المينية" -لصالح

اإلرشادية والتربوية والنفسية بالجامعة ،والخوؼ والقمؽ

(نعـ) حيث بمغ العدد ( )ٜٔٙبنسبة مئوية (ٕٗ)%

مف المستقبؿ..الخ ،وتؤكد دراسة

وترى الباحثة أف ىناؾ عدة أسباب منيا المتعمقة

) Sandler,I.N.,1992عمى أف طبلب الجامعات ىـ

بظروؼ الدراسة مثؿ صعوبة التعامؿ مع الزمبلء

في مرحمة إنتقالية بيف مرحمتي المراىقة والرشد وليـ

&(Kliewer, W.

الزميبلت ووجود فجوة بيف الطالب واألستاذ الجامعي،

أنماط خاصة مف الضغوط النفسية التي يواجيونيا في

صعوبة التحصيؿ الدراسي ،وضعؼ القدرة عمى

حياتيـ،

جدول  :7العدد والنسب المئوية وقيمة كا 1وداللتها اإلحصائية لمجموع الضغوط التي يتعرض لها الشباب
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**دالة عند مستوي ٘ٓٓ.

وتتمثؿ في مواجية ضغوط اإلمتحانات والمنافسة مف

والتردد ،الغيرة،ونقص الثقة بالنفس والوحدة وعدـ تحمؿ

الطمبة مع األصدقاء ،ويضيؼ) Peterson (2005أف
االىتماـ بإحتياجات الشباب وتنمية المعارؼ العممية

والعاطفية وأحياناً التعصب والتطرؼ الديني .ويضيؼ
حامد زىراف (ٕٔٓٓ) إلى ذلؾ الشعور بالفراغ

لدييـ وتحقيؽ التعاوف بيف الجامعة ومؤسسات

والضياع والخوؼ مف الخضوع واإلىانة والنقد ،ونقص

ساعد في معرفة حقوقيـ وواجباتيـ وتنمية قيميـ

اإلنفعالية ،واإلىماؿ ،وضعؼ اإلرادة ،ونقص القدرة

وميوليـ وسموكيـ وطموحاتيـ في المستقبؿ.

عمى التصرؼ وقت الطوارئ ،واإلستغراؽ فى أحبلـ

أجؿ النجاح ،وبعض المشكبلت الجنسية ،واقامة

المجتمع ومساعدة الشباب عمى التفكير السميـ قد

المسئولية ،عدـ القدرة عمى مواجية الصدمات الحياتية

اإلستقرار ،وسيولة اإلستثارة العصبية والحساسية

ٖ -بمغت قيمة كإ(٘ )ٕٙ.ٜوىي دالة عند مستوي

اليقظة ،ويشير عماد مخيمر(٘ )ٜٜٔإلى أف ىناؾ

واالنفعالية

عبلقة بيف أحداث الحياة الضاغطة وبيف أعراض القمؽ

بنسبة مئوية ( )%ٗٙوترى الباحثة أف طبلب الجامعة

تعرض الفرد لمستوى عالي مف الضغط عادة ما

عرضو لئلضطرابات النفسية وذلؾ ألنيـ يواجيوف

يصاحبو الشعور بالقمؽ واإلحباط والتعب واإلرىاؽ

مواقؼ كثيرة تعتبر ىذه المواقؼ ضغوطاً رئيسية فى

واالكتئاب والتوتر واإلنفعاؿ واألرؽ ،وانخفاض تقدير

الشعور بتأنيب الضمير ،والقمؽ ،التوتر ،اإلرتباؾ،

النفسية تشكؿ األساس الرئيسي الذي تبنى عميو بقية

(٘ٓ)ٓ.

لمحور

"الضغوط

النفسية

والعاطفية"  -لصالح (نعـ) حيث بمغ العدد (ٕ)ٔٛ

مرحمة الشباب ،ففي ىذه المرحمة يعانى الشباب مف

واالكتئاب وىذا ما أكده فيصؿ الزارد(ٕٓٓٓ) حيث إف

الذات ،ويضيؼ سعد اإلمارة (ٕٔٓٓ) أف الضغوط
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الضغوط األخرى ،وىو يعد العامؿ المشترؾ في جميع

(  )Holahan&Moos,1981,1985, 1986,1987إلى أف

أنواع الضغوط األخرى مثؿ :الضغوط اإلجتماعية،

البيئة األسرية التي يسودىا الحب والتماسؾ وحرية

الضغوط األسرية ،الضغوط الدراسية ،الضغوط

والكفاية والقدرة عمى مواجية الضغوط.

ضغوط

العمؿ(المينية)،

الضغوط

اإلقتصادية،

العاطفية.

ٗ -بمغت قيمة كإ (ٓ )ٜٕ.ٙوىي دالة عند مستوي

ثالثاً :النتائج في ضوء فروض البحث

الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات

(٘ٓ )ٓ.لمحور "الضغوط األسرية"  -لصالح (نعـ)

درجات عينة البحث فى الوعي ببعض الضغوط

الباحثة أف الضغوط األسرية إحتمت الترتيب األخير

التعميميمة والمهنية ،النفسية واألنفعالية والعاطفية)

حيث بمغ العدد(ٕٕٔ) بنسبة مئوية (ٖ٘ ،)%وترى
وذلؾ راجع إلى تفيـ األسرة ومساندتيا لمطالب
الجامعي وخاصة عند وصولو إلى السنة النيائية

وعندما يقيـ الطمبة بالمدف الجامعية فإنو بذلؾ يبتعد

الحياتية(األسرية،

االجتماعية،

االقتصادية،

تبعا لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي
(النوع ،المسكن ،عمل الشباب).

ولمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض اس ػػتخدمت الباحث ػػة

عف أسرتو لفترات مع كثرة إنشغاليـ بالدراسة ولكف

اختبػار " "t testلموقػوؼ عمػي داللػة الفػروؽ ،الجػداوؿ مػف

تنتج ىذه الضغوط مف أسباب متعددة داخؿ األسرة

أوالً :تبعا لمنوع

احد الوالديف أو الطبلؽ وكذلؾ وجود ونشوب

فػ ػػرؽ داؿ إحصػ ػػائيا عنػ ػػد مسػ ػػتوي ٘ٓ ٓ.بػ ػػيف متوسػ ػػطات

ذلؾ ال يمنع مف وجود بعض الضغوط األسرية وقد
مثؿ مرض أحد أفراد األسرة أو غياب أو فقد أو وفاة
الخبلفات والنزاعات األسرية والعبلقات األسرية غير

( )ٛإلي (ٓٔ) يوضح ذلؾ.

تتبػػيف مػػف النتػػائج التػػي يمخصػػيا جػػدوؿ()ٛأنػػو "يوجػػد

اسػػتجابات الشػػباب الجػػامعي عمػػي اسػػتمارة الػػوعي بػػبعض

اآلمنة وأساليب التربية غير السوية والعنؼ والتيديد...

الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػغوط الحياتية(الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػغوط األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ،الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػغوط

ظيور بعض اإلضطراب النفسية لدى األفراد ،وتتفؽ

والضغوط الحياتية ككؿ) وفقا لمتغير النػوع(ذكر ،أنثػي) –

الخ ،وكميا مصادر لمضغوط النفسية تتسبب فى

نتائج الدراسة مع دراسة ( )D'zurilla,1991والتى
أسفرت نتائجيا عف وجود عبلقة إرتباطيو بيف

االجتماعي ػ ػ ػػة ،الض ػ ػ ػػغوط النفس ػ ػ ػػية واألنفعالي ػ ػ ػػة والعاطفي ػ ػ ػػة

لصالح الذكور حيث بمغػت قيمػة "ت" (ٖ )ٕ.ٓٚلمضػغوط
ككػ ػػؿ وىػ ػػي قيمػ ػػة دالػ ػػة إحصػ ػػائيا عنػ ػػد مسػ ػػتوي ٘ٓ،ٓ.

إنخفاض قدرة طبلب الجامعة عمى حؿ مشكبلتيـ

وترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى عػػدة أسػػباب منيػػا أف الػػذكر أو

(, 1994

خريج ػػي الجامع ػػات ع ػػاطميف ع ػػف العم ػػؿ ،ف ػػإف ذل ػػؾ يول ػػد

الناتجة عف تعدد أحداث الحياة الضاغطة في حياتيـ

الطالػػب الجػػامعي عنػػدما يعػػرؼ أف ىنػػاؾ أعػػدداً كبيػرة مػػف

 )Mahonوالتي أسفرت نتائجيا عف أف إحساس

عنده ذع اًر يحبط دوافعو وآمالو التي يحمـ بيا ،فيجنح نحو

خاصة مف األسرة ،تؤدي إلى الكثير مف المشكبلت

لتيدي ػ ػػد األم ػ ػػف الج ػ ػػامعي ،خاص ػ ػػة عن ػ ػػدما يش ػ ػػعر ىػ ػ ػؤالء

الجامعية ،وبيف ضعؼ دور األسرة ،ودراسة

طبلب الجامعة بإنخفاض درجة المساندة اإلجتماعية
النفسية والسموكية ،مف أىميا إنخفاض مستوى التوافؽ
النفسي واالجتماعي مع الحياة الجامعية ،وعدـ
اإلنتظاـ في الدراسة ،وانخفاض مستوى التفاعؿ
اإلجتماعي مع أحداث الحياة الضاغطة ،وتذبذب
مستوى التحصيؿ الدراسي ،لذلؾ تشير سمسمة دراسات
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الرأي والمشاعر واإلستقبللية تجعؿ الفرد يشعر باألمف

السػػموؾ الع ػػدواني تعبيػػ اًر ع ػػف فشػػمو ،ويشػػكؿ ىػػذا مص ػػد اًر
الطبلب أنيـ يمثموف فئة متفتحة وبذات الوقت الػدفاع عػف
مسػ ػ ػ ػػتقبميـ فػ ػ ػ ػػي إيجػ ػ ػ ػػاد فػ ػ ػ ػػرص عمػ ػ ػ ػػؿ .تضػ ػ ػ ػػيؼ ىبػ ػ ػ ػػة
حم ػػاد(ٖٕٔٓ) أف ال ػػذكور يع ػػانوف أكث ػػر م ػػف اإلن ػػاث م ػػف
حيػ ػػث اإلىمػ ػػاؿ واإلسػ ػػاءة البدنيػ ػػة والحرمػ ػػاف مػ ػػف التعم ػ ػيـ

واإلساءة المفظية وتتفؽ مع دراسة ( Rutter (1990وتختمؼ
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مع دراسة كبل مف دراسة عزة الرفاعى (ٖٕٓٓ) ،وفتحية

مواجيػ ػػة مواقػ ػػؼ الحيػ ػػاة وضػ ػػغوطاتيا مػ ػػف الػ ػػذكور أو مػ ػػا

القصػػبى(ٕٗٔٓ) ب ػإف الطالبػػات ي ػواجيف ضػػغوطا حياتيػػة

تفرضػػو بعػػض األسػػر مػػف رقابػػة شػػديدة فػػى متابعػػة سػػموؾ

الطبيعة األنثوية لدييف باعتبارىف أكثر حساسػية وقمػؽ فػى

الجنس باألخر.

بمستوى يزيد عف الػذكور تفسػراف ذلػؾ بػأف ذلػؾ ارجػع إلػى

األنثػػى وتحديػػد عبلقتيػػا اإلجتماعيػػة بمػػف حوليػػا وخاصػػة

جدول  :8قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي اسوتمارة الووعي
ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير النوع
المحور
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية
الضغوط الحياتية (ككؿ)
*تقاس الداللة عند مستوي ٘ٓٓ.

النوع

ن

ذكر
أنثي
ذكر
أنثي
ذكر
أنثي
ذكر
أنثي
ذكر
أنثي
ذكر
أنثي

ٙٚ
ٖٖٖ
ٙٚ
ٖٖٖ
ٙٚ
ٖٖٖ
ٙٚ
ٖٖٖ
ٙٚ
ٖٖٖ
ٙٚ
ٖٖٖ

ثانيا :تبعا لممسكن

المتوسط
الحسابي
ٖٔٚ.ٙ
ٖٔ٘٘.
ٕٖٜٗ.
ٖٚ.ٜ٘
ٖٖٛ.ٙ
ٖٔٛ.ٚ
ٗٙ.ٖٙ
ٖٗ٘.ٛ
ٕٔٗٙ.
ٖٗ.ٜٜ
ٖٕٔٓٛ.
ٕٕٓٔ.ٙ

االنحراف
المعياري
ٖٓٚ.
ٕٓٚ.
ٗ.ٜٓ
ٔ٘٘.
ٕٗ.ٚ
ٙ.ٔٚ
ٓٙ.ٜ
ٔ٘ٗ.
٘.ٜٛ
٘ٙ.ٙ
ٖٕٖ٘.
ٕٖٗٗ.

درجة
الحرية

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

ٖٜٛ

*ٕ.ٕٖٙ

ٓ.ٕٓٙ

ٖٜٛ

ٓ*ٕ.٘ٛ

ٓٔٓٓ.

ٖٜٛ

ٓ.ٔٓٙ

٘ٔٓ.ٜ

ٖٜٛ

ٓ.ٚٛٛ

ٖٔٗٓ.

ٖٜٛ

*ٕ.ٖٗٙ

٘ٔٓٓ.

ٖٜٛ

ٖ*ٕ.ٓٚ

ٓ.ٖٜٓ

يمك ػػف أف يش ػػكمو ذل ػػؾ م ػػف خط ػػر يي ػػدد التنش ػػئة األسػ ػرية،

يتبػػيف مػػف النتػػائج ال ػواردة بجػػدوؿ( )ٜأنػػو "يوجػػد فػػرؽ

وكذلؾ العوامػؿ البيئػة المحيطػة مثػؿ الضوضػاء واإلزدحػاـ

داؿ إحصػ ػ ػ ػػائيا عن ػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػتوي ٘ٓ ٓ.ب ػ ػ ػ ػػيف متوس ػ ػ ػ ػػطات

والتمػػوث وضػػعؼ الخصوصػػية وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فإننػػا

اسػػتجابات الشػػباب الجػػامعي عمػػي اسػػتمارة الػػوعي بػػبعض
الض ػػغوط الحياتي ػػة وفق ػػا لمتغي ػػر المس ػػكف(ريؼ ،حض ػػر).

حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت"(ٔٗ )ٙ.وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائيا
عن ػ ػػد مس ػ ػػتوي ٘ٓ -.ٓ.لص ػ ػػالح متغي ػ ػػر الحض ػ ػػر وت ػ ػػرى
الباحثػػة مػػف خػػبلؿ المقػػاببلت الفرديػػة مػػع أف ػراد العينػػة أف
الطػػبلب الػػذيف ينتمػػوف لمحضػػر يواجيػػوف ضػػغوطاً متعػػددة

وى ػػـ عم ػػى وع ػػى وداري ػػة بي ػػا ،حي ػػث أف األسػ ػرة الحضػ ػرية

نجػ ػػد بيػ ػػا إرتفػ ػػاع فػ ػػى المسػ ػػتوى التعميمػ ػػي والثقػ ػػافي الػ ػػذي
يس ػ ػػاعدىا عم ػ ػػى إيج ػ ػػاد الحم ػ ػػوؿ والب ػ ػػدائؿ لممش ػ ػػاكؿ الت ػ ػػي
تعترض ػ ػ ػػيـ وتس ػ ػ ػػاعدىـ عم ػ ػ ػػى مواجي ػ ػ ػػة تم ػ ػ ػػؾ الض ػ ػ ػػغوط
والتصػػدي ليػػا ،فكممػػا كانػػت األس ػرة تتمتػػع بػػدرجات عاليػػة

مػػف التعمػػيـ والقػػدرة عمػػى العمػػؿ واعالػػة أفرادىػػا ف ػإف ذلػػؾ
يفػػتح ليػػا المجػػاؿ لمواجيػػة تحػػديات الحيػػاة ،لػػذلؾ نجػػد أف
ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف البيئػػة الحضػرية عػػف الريفيػػة حيػػث أف

تتميزبعػ ػػدة خصػ ػػائص منيػ ػػا سػ ػػيادة نمػ ػػط األس ػ ػرة النوويػ ػػة،

البيئة الريفية الطبيعية تمعب دو ار ميما فى مستوى الصحة

واستخداـ التكنولوجيا وخروج المرأة لمعمؿ وما يترتػب عمػى

النفس ػ ػػية لؤلفػ ػ ػراد ،أك ػ ػػدت الد ارس ػ ػػات أف البيئ ػ ػػة الحضػ ػ ػرية

أثارجتماعي ػػة ونفسػػية عم ػػى األسػ ػرة واألبن ػػاء
كػػؿ ذل ػػؾ م ػػف ا
خاصػػة حيػػث ي ػربط الكثيػػروف بػػيف تمػػؾ الخصػػائص وبػػيف

تمػػارس ضػػغوطاً كبي ػرة عمػػى األف ػراد والتػػي تقضػػى بػػدورىا
عمى معدؿ مرتفع مف اإلضطرابات النفسية.

إىم ػ ػػاؿ األدوار والمس ػ ػػئوليات وظي ػ ػػورقيـ اجتماعي ػ ػػة غي ػ ػػر

إيجابية ،كاإلتكالية ،واإلعتماد عمى الغير ،وانتشػار ظػاىرة
الخادمػػات والسػػائقيف واألـ البديمػػة فػػي التربيػػة والرعايػػة ومػػا

ثالثاً :تبعا لعمل الشباب
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تتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ(ٓٔ) أنو
"يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي ٘ٓ ٓ.بيف
متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة
الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير عمؿ

بإيجابية فيصبح أكثر إدراكاً و قدرة عمى مواجية تحديات
الحياة.

الفرض الثاني :يوجد تباين دال إحصائيا بين متوسطات
درجات عينة البحث فى الوعي ببعض الضغوط

الشباب(يعمؿ -ال يعمؿ) -لصالح (ال يعمؿ) حيث بمغت

الحياتية

٘ٓ .ٓ.وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع

تبعا لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي

قيمة "ت" ( )ٔ.ٙٛوىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي

(األسرية،

االجتماعية،

االقتصادية،

التعميميمة والمهنية ،النفسية واألنفعالية والعاطفية)

أفراد العينة أف الطالب يعمؿ ألسباب متعددة منيا

(السن ،التخصص التعميمي ،دخل الشاب الجامعي،

غمو األسعار وسائؿ النقؿ ،اإلغتراب عف بمدتيـ ،وقمة

التعميمي لألب ،الدخل الشهري لألسرة).

إنخفاض المستوى اإلقتصادي ،تكاليؼ الدراسة المرتفعة،

حجم األسرة ،المستوي التعميمي لألم ،المستوي

المصروؼ اليومي لمطالب ،أو بناء عمى رغبة والده لكي

ولمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض اس ػػتخدمت الباحث ػػة

يتعمـ ويواجو الحياة وبالتأكد ميما كاف السبب فإف ذلؾ
يمثؿ نوعاً مف الضغط عمى الطالب سواء ضغوط الوقت
والمجيود والمثابرة ويصاب الطالب باألرؽ واإلجياد ،فى

حيف أف الطالب الذي ال يعمؿ يكوف لديو وقت وامكانيات

أسػػموب تحميػػؿ التبػػايف

االحػػادي""One Way ANOVA

لموقػ ػػوؼ عمػ ػػي داللػ ػػة الفػ ػػروؽ ،والجػ ػػداوؿ مػ ػػف (ٔٔ) إلػ ػػي
( )ٔٚيوضح ذلؾ.

مادية مناسبة لو وإلحتياجاتو ،فبالتالي ينعكس ذلؾ عميو
جدول :9قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشوباب الجوامعي عموي اسوتمارة الووعي
ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير المسكن
المحور
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية
الضغوط الحياتية (ككؿ)
*تقاس الداللة عند مستوي ٘ٓٓ.

المسكن

ن

المتوسط

ريؼ
حضر
ريؼ
حضر
ريؼ
حضر
ريؼ
حضر
ريؼ
حضر
ريؼ
حضر

ٕٗٛ
ٕ٘ٔ
ٕٗٛ
ٕ٘ٔ
ٕٗٛ
ٕ٘ٔ
ٕٗٛ
ٕ٘ٔ
ٕٗٛ
ٕ٘ٔ
ٕٗٛ
ٕ٘ٔ

ٖٗٓٗ.
ٖٗٛ.ٛ
ٖٚ.ٓٛ
ٕٖٜٔ.
ٖٖٔٚ.
ٕ٘ٗٔ.
ٖٗٗ٘.
ٗٙ.ٛٚ
ٖٗ.ٗٛ
٘ٗ٘.ٚ
ٜٔٚ.ٓٛ
ٕٔٔٔ.ٜ

االنحراف
المعياري
ٓٙ.ٛ
ٗٗٙ.
ٕ٘.ٚ
ٗ.ٖٚ
ٓٗٙ.
ٓٓٗ.
٘ٗ.ٜ
ٕٗ.ٜ
ٖ٘ٙ.
٘ٗٙ.
ٕٖٕٖ.
ٕ٘ٓ.ٜ

درجة
الحرية

قيمة "ت"

مستوي
الداللة

ٖٜٛ

ٖ*ٙ.ٜٛ

ٓٓٓ

ٖٜٛ

ٖٖ*ٖ.ٜ

ٓٓٓٓ.

ٖٜٛ

ٕٗٔ*ٚ.

ٓٓٓٓ.

ٖٜٛ

*ٖ.ٓٓٛ

ٖٓٓٓ.

ٖٜٛ

ٔ*ٖ.ٖٜ

ٔٓٓٓ.

ٖٜٛ

*ٙ.ٗٔٙ

ٓٓٓٓ.

جدول :23قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي
ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير عمل الشباب
المحور
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
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عمل
الشباب
يعمؿ
ال يعمؿ
يعمؿ
ال يعمؿ
يعمؿ

ن

المتوسط

ٖ٘ٔ
ٕ٘ٙ
ٖ٘ٔ
ٕ٘ٙ
ٖ٘ٔ

ٕٕٖ٘.
ٖٓ٘.ٜ
ٖٗٓٚ.
ٖٗٚ.ٜ
ٖ٘ٙ.ٙ

االنحراف
المعياري
ٕٚ.ٚ
ٕٓٚ.
ٗ.ٚٛ
٘.ٖٛ
٘.ٙٙ

درجة
الحرية

قيمة "ت"

مستوي
الداللة

ٖٜٛ

ٔ٘ٗٓ

ٕٙ٘.

ٖٜٛ

ٚٛ٘.

ٖٖٗ.

ٖٜٛ

ٕٓٔ.ٚ

ٜٓٛ.
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الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية
الضغوط الحياتية (ككؿ)
*تقاس الداللة عند مستوي ٘ٓٓ.

ال يعمؿ
يعمؿ
ال يعمؿ
يعمؿ
ال يعمؿ
يعمؿ
ال يعمؿ
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ٕ٘ٙ
ٖ٘ٔ
ٕ٘ٙ
ٖ٘ٔ
ٕ٘ٙ
ٖ٘ٔ
ٕ٘ٙ

ٕٖٛ.ٛ
ٕٗ.ٔٚ
٘ٔٗٙ.
ٖٔٗ.ٙ
ٗٗ.ٖٜ
ٜٓٔٗ.ٚ
ٕٕٖٓٓ.

٘٘.ٜ
ٙ.ٚٛ
ٗ.ٚٚ
ٖٔ٘.
ٙ.ٙٚ
ٕٓ٘ٗ.
ٕٖٗٗ.

ٖٜٛ

ٕ*ٖ.ٚٚ

ٓٓٓ.

ٖٜٛ

٘٘ٓ.

ٖ٘ٛ.

ٖٜٛ

*ٔ.ٙٛٙ

ٖٓٗ.

المش ػ ػػاكؿ وك ػ ػػذلؾ تختم ػ ػػؼ الض ػ ػػغوط بػ ػ ػإختبلؼ المرحم ػ ػػة

أوالً :تبعا لمتغير السن

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ(ٔٔ) وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيا

العمري ػ ػػة .وف ػ ػػي ض ػ ػػوء المق ػ ػػاببلت الفردي ػ ػػة الت ػ ػػي أجرتي ػ ػػا

عنػ ػػد مسػ ػػتوي ٔٓ ٓ.بػ ػػيف متوسػ ػػطات اسػ ػػتجابات الشػ ػػباب

الباحثػػة مػػع عينػػة الد ارسػػة لػػوحظ أف الطالػػب يمػػر خػػبلؿ

الجػػامعي عمػػي اسػػتمارة الػػوعي بػػبعض الضػػغوط الحياتيػػة
وفقػ ػػا لمتغيػ ػػر السػ ػػف( ٕٕ ،ٕٔ-ٕٓ ،ٜٔ-ٔٚفػ ػػأكثر)- ،
لصػػالح متغيػػر السػػف(ٕٕ سػػنة فػػأكثر) كمػػا جػػاء فػػي نتػػائج

ج ػ ػػدوؿ المتوس ػ ػػطات ويمك ػ ػػف لمباحث ػ ػػة الق ػ ػػوؿ أف المرحم ػ ػػة
العمريػػة التػػي يكػػوف فييػػا الفػػرد ليػػا تػػأثير ىػػاـ فػػى الكيفيػػة
التي يتعامؿ بيا مع الضغوط فميارات الطفػؿ تختمػؼ عػف

مرحمػػة الد ارسػػة الجامعيػػة بسمسػػمة مػػف التحػػديات والتوقعػػات

وتش ػػيد زيػ ػػادة ف ػػى التوقع ػػات االجتماعي ػػة وتكػػػوف مطال ػػب
النمػػو أكثػػر إلحاح ػاً مػػف ذي قبػػؿ ألنيػػا مرحمػػة حرجػػة ممػػا
يصػػاحب ذلػػؾ ص ػراع نفسػػي واجتمػػاعي وزيػػادة فػػى الشػػد

والتػػوتر اإلنفعػػالي فػػالطبلب فػػى السػػنوات األولػػى تػػتمخص
مشكبلتيـ فى التوافؽ واإلستقبلؿ والمسئولية

ميػػارات الم ارىػػؽ أو ال ارشػػد أو المسػػف فػػى كيفيػػة مواجيػػة

ج ودول :22تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط
الحياتية وفقا لمتغير السن
المحور
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية واالنفعالية
والعاطفية
الضغوط (ككؿ)
**تقاس الداللة عند مستوئٓٓ.

مصدر التباين
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي

مجموع
المربعات
ٕٜٙٗ.ٕٚٙ
ٕٕٔٔٚٓٔ.ٚ
ٜٔٛ٘ٔ.ٖٗٚ
ٜٕٖ.ٕٚٛ
ٓٓٔٔٓٗٙٔ.
ٖٔٔٛٗ.ٖٚٛ
ٜٓ٘ٓٔٓ٘.
ٖٖٔٓٙ.ٖٗٚ
ٕٕٔٗٔ.ٖٜٚ
ٔٓٔٛ.ٜ٘ٔ
ٕٜٔٛٓٗ.ٜ
ٜٜٕٖٓٗٗ.
ٜٕٙ.ٖٔٛ
ٖٖٔٙ٘.ٜٚ٘
ٕٜٔٚٛ.ٓٚٛ
ٕٕٛٚٙ.ٙ٘ٙ
ٜٕٗ٘ٔ٘٘ٗ.ٛ
ٕٕٖٓٔ٘ٔٔٚ.

درجات
الحرية
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ
ٕ
ٖٜٚ
ٖٜٜ

متوسط
المربعات
ٖٖٕٔٗ.ٛٙ
ٖٗ.ٖٕٜ

ٖٓ.٘ٚٚ
*

ٓٓٓٓ.

ٗٙٔ.ٖٜٙ
ٖٕٓ٘ٙ.

ٔٚ.ٜ٘ٔ
*

ٓٓٓٓ.

ٕٕٜ٘٘٘.
ٖٕ٘ٓ.ٜ

ٕٔٙ.ٜٓ
*

ٓٓٓٓ.

ٜٓ٘ٓ.ٕٙ
ٖٕٕٔٗ.

ٕٕٗٓ.ٚ
*

ٓٓٓ.

ٗٛٔ.ٜٔ٘
ٗٔ.ٔٗٛ

ٖٔٔ.ٜٙ
*

ٓٓٓٓ.

ٕٜ.ٙ٘ٔ ٖٔٗٛٔ.ٖٕٛ
*
ٕ٘ٓٗٛ٘.

ٓٓٓٓ.

قيمة "ف"

مستوي
الداللة

فقػ ػػد يجػ ػػرب الطالػ ػػب الحيػ ػػاة بعيػ ػػدا عػ ػػف أس ػ ػرتو ألوؿ م ػ ػرة

بػػالجنس اآلخػػر ألوؿ م ػرة فػػى حيػػاتيـ الد ارسػػية ممػػا يشػػكؿ

باإلضػػافة إلػػى كيفيػػة إختيػػار التخصػػص وخب ػرة اإلخػػتبلط

مصػػد اًر لمتػػوتر يتطمػػب مػػنيـ القي ػاـ بالعديػػد مػػف التوافقػػات
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الجديػػدة أمػػا طػػبلب السػػنوات األخيػرة فمشػػكبلتيـ أكثػػر مػػف

وخبػ ػراتيـ ومػ ػواجيتيـ لممواق ػػؼ والمش ػػاكؿ الحياتي ػػة وال ػػذي

ذلؾ بكثير فيـ عمى وشػؾ التخػرج ويشػعروف بػالتوتر نظػ اًر

يساعدىـ فى تنمية وتطوير أساليب تفكيرىـ يوماً بعد يوـ.

ويش ػ ػػعروف بمخ ػ ػػاوؼ وتح ػ ػػديات كثيػ ػ ػرة عم ػ ػػييـ مواجيتي ػ ػػا
والتغمػػب عمييػػا ففػػى السػػنوات األخي ػرة يكػػوف الطػػبلب أكثػػر

يتضح مف الجدوؿ(ٕٔ) يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا عنػد

مستوي ٔٓ ٓ.بيف متوسطات إستجابات الشباب الجػامعي

وعي ػ ػاً واد ارك ػ ػاً بمػ ػػا يػ ػػدور مػ ػػف حػ ػػوليـ ومػ ػػا ي ػ ػواجييـ مػ ػػف

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقػا لمتغيػر

إلقت ػرابيـ مػػف الحيػػاة العمميػػة والتخطػػيط لممسػػتقبؿ المينػػي

تحػ ػػديات حي ػػث يص ػػؿ الط ػػبلب إل ػػى مرحم ػػة م ػػف النضػ ػػج

تساعدىـ عمى التعامػؿ الفعػاؿ مػع الضػغوط والتػي تتطمػب

ثانيا :تبعا لمتغير التخصص العممي

المؤىؿ التعميمػي (إقتصػاد منزلػي ،تكنولوجيػا تعمػيـ ،إعػبلـ
تربػ ػػوي ،المغػ ػػة اإلنجميزيػ ػػة ،معمػ ػػـ الفصػ ػػؿ الواحػ ػػد ،التربيػ ػػة

قػػد اًر معين ػاً مػػف القػػدرات والميػػارات المعرفيػػة وىػػذه القػػدرات

الفنية ،التربيػة الموسػيقية ،ريػاض األطفػاؿ) ،لصػالح شػعبة

لػػو فػػى البيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا لػػذلؾ تتوقػػؼ القػػدرة عمػػى

ويمكػػف لمباحثػػة القػػوؿ أف ىػػذا يرجػػع إلػػى الد ارسػػة العمميػػة

تنمو مع الفرد مف خػبلؿ مػا يمػر بػو مػف أحػداث ومػا يقػدـ
الوعي بالضغوط وكيفيػة مواجيتيػا بشػكؿ صػحي عمػى كػـ

ري ػػاض األطف ػػاؿ كم ػػا ج ػػاء ف ػػي نت ػػائج ج ػػدوؿ المتوس ػػطات

التي تكسب الطبلب معارؼ وميارات وخبرات متنوعة مف

ىذه القدرات والخبرات التي قدمت إليو خبلؿ سنوات عمػره
الماضػ ػػية وتشػ ػػير نجػ ػػبلء حسػ ػػيف(ٕٗٔٓ) إلػ ػػى أف العمػ ػػر

شػ ػػأنيا أف تعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى تنمي ػ ػػة ق ػ ػػدراتيـ وتط ػ ػػوير أس ػ ػػاليب
تفكيػرىـ تجػػاه مػػا يعترضػػيـ مػف تحػػديات ومشػػاكؿ ومواقػػؼ

الزمنػػي لػػو تػػأثير إيجػػابي عمػػى أسػػاليب التفكيػػر بمعنػػى أنػػو

حياتية مختمفة.

كمم ػ ػػا تق ػ ػػدـ الش ػ ػػباب ف ػ ػػى العم ػ ػػر كمم ػ ػػا إزدادت مع ػ ػػارفيـ

جوودول  :21تحميوول التبوواين األحووادي لمفوروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط
الحياتية وفقا لمتغير التخصص العممى
المحور
الضغوط األسرية

الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية واالنفعالية
والعاطفية
الضغوط (ككؿ)
**تقاس الداللة عند مستوي ٔٓٓ.
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مصدر التباين
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي

مجموع
المربعات
ٖٕٔٔ.ٔٛٚ
ٕٖٜٓ٘ٔٙٚ.
ٜٔٛ٘ٔ.ٖٗٛ
ٕٖٕٓٔٙٚ.
ٜ٘ٚ٘ٚ.ٓٚ
ٖٔٔٛٗ.ٖٚٛ
ٖٗٔٔٔ٘.ٙ
ٖ٘٘ٔٓٓٙ.ٚ
ٕٕٔٗٔ.ٖٜٛ
ٕٕٗ٘ٛ.ٛ
ٜٔٓٓ.٘ٛٙ
ٜٜٕٖٓٗٗ.
ٖ٘ٗٔٚ٘ٛ.
ٖٖٜٗٔ٘٘.ٙ
ٕٜٔٚٛ.ٓٚٛ
ٖٓٗٓٚٓٔ٘.
ٖٕٓٔٛٗٓ.ٗٚ
ٕٕٖٓٔ٘ٔٔٚ.

درجات
الحرية
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ
ٚ
ٕٖٜ
ٖٜٜ

متوسط
المربعات
ٗٗٗ.ٜ٘ٛ
ٕٕٓٗ.ٚ

قيمة "ف"

مستوي
الداللة

ٕٔٗٓ.ٓٓٓ *ٔٓ.

ٕٕٖٕ.ٗٚ
ٕٓٗ.ٜٛ

ٖٓٗ*ٜ.

ٓٓٓٓ.

ٜٔ٘.ٖٚٛ
ٖٖٓ.ٔٛ

ٖٓ*ٗ.ٛ

ٓٓٓٓ.

ٔ٘٘ٔٔٚ.
ٕٖ.ٕٔٙ

ٖ*٘.ٓٙ

ٓٓٓٓ.

ٕٕ٘ٓ٘ٔ.
ٕٖٜٗ.ٙ

*ٙ.ٖٖٚ

ٓٓٓٓ.

ٖٕ٘ٛٚ.ٛٙ
ٗٚٓ.ٜٔ٘

ٓ.ٓٓٓ *ٔٔ.ٕٗٚ
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ثالثا :تبعا لمتغير حجم األسرة

يتضح مف الجدوؿ(ٖٔ) وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند

مستوئٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي
عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية (األسرية،

االجتماعية ،االقتصادية ،التعميمية ،النفسية) وفقا لمتغير
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سمباًعمى نموه ويرسب فى نفسيتو مشاعر اإلحباط والقمؽ
والدونية والحقد والكراىية والظمـ وقد أكد اف األحواؿ تزداد

سواء إذا ما اقترنت الزيادة فى عدد األطفاؿ بظروؼ

تدنى الوضع اإلقتصادى لؤلسرة وتدىور أحواليا
المعيشية ،حيث تشتد

الضغوط

النفسية ،وتتزايد

حجـ األسرة(ٕ ٗ-أفراد ٙ-٘ ،أفراد ٚ ،أفراد فأكثر) –

اإلحباطات لقمة فرص إشباع الحاجات ويشيع التوتر

لصالح األسرة صغيرة الحجـ مف ٕ إلي ٗ أفراد كما جاء

والشد اإلنفعالي ،ويكثر الشقاؽ واإلحتكاؾ والصراع فى

في نتائج جدوؿ المتوسطات.
وترى الباحثة فى ضوء نتائج البحث بأنو تزداد قدرة

األسرة عمى مواجية الضغوط كمما كاف عدد أفرادىا قميبلً،

ويضيؼ(عبد المطمب القريطى ٖٕٓٓ) أف طفؿ األسرة
كبيرة العدد اى التي يفوؽ عدد أفرادىا ما يتاح مف
ظروؼ وامكانات وفرص النمو السميـ فى نطاقيا ويكوف

المناخ األسرى ،مما يؤثر سمبياً عمى الصحة النفسية

لؤلبناء ،ومما يعرضيـ لئلضطراب .وتضيؼ(جوزيت
عبد اهلل )ٜٜٖٔ ،أف األطفاؿ الذيف ينتموف إلى أسر
كبيرة الحجـ يتسموف أكثر مف أولئؾ المنتميف ألسر

صغيرة الحجـ بالسموؾ اإلجتماعي غير المناسب والسموؾ
التدميرى العنيؼ ،والتصرفات غير البلئقة ،واإلضطرابات

أكثر عرضو لمتجاىؿ واإلىماؿ والعقاب البدني مف قبؿ

النفسية ،واإلفتقار الممحوظ لمثقة بالنفس وعدـ تحمؿ

والديو ،والحرماف مف إشباع حاجاتو األساسية مما يؤثر

المسئولية.
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ٖٕٕٙ.ٜٚ
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ٓٗٛٓ.ٚٚ
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ٖٕٖ٘ٗٛٗ.ٛ
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عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية (األسرية،

يتضح مف الجدوؿ(ٗٔ) وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند

اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،التعميمية ،النفسية) وفقا لمتغير

مستوئٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي

دخؿ الشاب الجامعي المرتفع كما جاء في نتائج جدوؿ
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المتوسطات ،وترى الباحثة فى ضوء نتائج البحث أف

يتضح مف الجدوؿ(٘ٔ) وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند

مستوى دخؿ الشاب الجامعي يعتبر أىـ عامؿ يحدد

مستوئٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي

مستوى اإلنفاؽ والطموح والدافعية لئلنجاز ،فعندما

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية (األسرية،

يحصؿ الطالب عمى مصروؼ شيري يكفى إحتياجاتو

اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،التعميمية ،النفسية) وفقا لمتغير

ومتطمباتو وتكاليؼ تعميمو ودراستو وتنميو قدراتو وميارتو

المستوي التعميمي لؤلـ– لصالح المستوي التعميمي المرتفع

فإف ذلؾ ينعكس ذلؾ بإيجابية عمى حياتو بعكس الطالب

لؤلـ.

ذو المصروؼ الشيري المنخفض الذي يشعر بالحرماف

ويحمؿ الباحثة ذلؾ فى ضوء نتائج البحث بأنو كمما

واإلحباط ويؤثر ذلؾ بالسمب عمى نفسيتو ومستواه

إرتفع المستوى التعميمي لؤلـ كمما كانت أكثر قدرة وأكثر

التحصيمى ،وىذا ما أكده نياؼ الجابرى ()ٕٓٓٚبأف

وعياً بالضغوط ومواجيتيا بحيث تستطيع العبور بأسرتيا

الوضع االقتصادي األفضؿ يؤدى إلى تحسف األداء

إلى بر األماف بخبلؼ األـ ذات المستوى التعميمي

األكاديميى ،ويشير محمد توفيؽ(ٕٕٓٓ) أنو عندما يممؾ

المنخفض ألف إرتفاع مستواىا التعميمي يزيد مف خمفيتيا

مستوى الطموح درواً ميما فى حياة األفراد.

وجسمانياً واجتماعياً وثقافياً مف خبلؿ الرؤية الجيدة

الفرد إمكانيات جيدة يحدد عمى أساسو طموحو ويعتبر

تساعدىا فى تحصيف أبنائيا نفسياً

الثقافية والتي

والتقييـ الصحيح لؤلمور والبحث عف إيجاد العديد مف

خامساً :تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألم

البدائؿ والحموؿ لمموقؼ أو المشاكؿ
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المربعات
ٕٖ٘٘.ٕٗٙ
ٖٕٔٔٗٛ.ٜٔ
ٜٔٛ٘ٔ.ٖٗٛ
ٕٔٚٔ.ٕٖٙ
ٜٖٔٗٔٙٙ.
ٖٔٔٛٗ.ٖٚٛ
ٜٜٗٓٗٗٗ.
ٜٕٕٗٙ.ٜٜ
ٕٕٔٗٔ.ٖٜٛ
ٖٖٜٕٓٙ.
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*
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والقدرة عمى إدارة األزمات التي تواجو أسرتيا وبالتالي فإف

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية (األسرية،

ىذه الخبرة يمكف لؤلـ أف تكسبيا ألبنائيا تدريجياً خبلؿ

االجتماعية ،االقتصادية ،التعميمية ،النفسية) وفقا لمتغير

مراحميـ العمرية المختمفة ،وتضيؼ(نجبلء حسيف،

المستوي التعميمي لؤلب(منخفض ،متوسط ،مرتفع)–

ٕٗٔٓ) أنو كمما إرتفع المستوى التعميمي لؤلفراد كمما

لصالح المستوي التعميمي المرتفع لؤلب.

ازداد معو إستخداـ أسموب التفكير التحميمي القائـ عمى

ويمك ػػف تفس ػػير ذل ػػؾ بأن ػػو بإرتف ػػاع المس ػػتوى التعميم ػػي

المنطؽ والعقبلنية والمنيجية العممية لمتفكير والتخطيط

لؤلب ترتفع لديػو السػمات الشخصػية واإلجتماعيػة والعمميػة

واإلستنتاج حتى يتمكنوا مف مواجية المواقؼ والعقبات

والثقافيػػة ك ػػاإلتزاف النفسػػي واإلنفعػػالي والقػػدرة عمػػى تحمػػؿ

والمشكبلت التي تعترضيـ خاصة فى وقتنا الراىف الذي

األزم ػػات و الت ػػي تجع ػػؿ لدي ػػو ق ػػدرة عم ػػى التف ػػاىـ ووجػػػود

إتسـ بكثير مف التغيرات واألحداث السياسية واإلجتماعية

مساحة مػف الحػوار بينػو وبػيف أفػراد أسػرتو واتاحػة الفرصػة

والتحديات .وتؤكد ميجة مسمـ(ٖٕٓٓ) أف اتجاىات ربة

لتبػػادؿ اآلراء والمناقشػػة والبحػػث عػػف حمػػوؿ وبػػدائؿ لكافػػة

األسرة وسموكياتيا التي تتسـ بالجيؿ وقمة الوعي تعد سبباً

المش ػػاكؿ الت ػػي تعترض ػػيـ وبالت ػػالي تنتق ػػؿ تم ػػؾ الخبػ ػرات

سادساً :تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألب

مف آباءىـ خبلؿ المراحؿ العمرية المختمفة فيصبح األبناء

فى ظيور األزمات األسرية واإلجتماعية.

يتضح مف جدوؿ( )ٔٙوجود فرؽ داؿ إحصائيا عند

مستوئٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي

والميػػارات إلػػى األبنػػاء ويسػػتطيعوف إكتسػػابيا بمرورالوقػػت
أكثػػر قػػدرة عمػػى مواجيػػة الضػػغوط مػف خػػبلؿ مػػا يقػػدـ ليػػـ
مف مساندة اجتماعية متمثمو فى أسرتيـ.

جوودول  :26تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط
الحياتية وفقا لمتغير المستوي التعميمي لألب(منخفض ،متوسط ،مرتفع)
المحور

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة "ف"

مستوي
الداللة

262

Alex. J. Agric. Sci.

الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية
والمينية
الضغوط النفسية
واالنفعالية والعاطفية
الضغوط (ككؿ)

)Vol. 61, No. 2, pp. 227-280, 2016(Arabic
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
التبايف الكمي

**تقاس الداللة عند مستوئٓٓ.
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سابعاً :تبعا لمتغير الدخل الشهري لالسرة

يتضح مف الجدوؿ( )ٔٚوجود فرؽ داؿ إحصائيا عند

مستوي٘ٓ ٓ.بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي
عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير

الدخؿ الشيري(منخفض ،متوسط ،مرتفع) – ،لصالح
الدخؿ المرتفع.
ويمكف تفسير ذلؾ بأنو كمما إرتفع دخؿ األسرة

وامكانياتيا المادية والدعـ المجتمعي ودعـ المحيطيف

لؤلسرة كمما ساعدىا ذلؾ عمى مواجية الضغوط أو
التخفيؼ منيا بينما أف األسر التي تعانى مف إنخفاض
الدخؿ أو أف يكوف األب عاطؿ عف العمؿ أو يعمؿ
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وبيف زوجتو ،كما تشعر األسرة جميعيا بالضغط النفسي،
وقد يتقمص إحتراـ األبناء لآلباء فى ظؿ شعور األبناء
لعجز اآلباء عف توفير اإلحتياجات الضرورية ليـ وفى
ظؿ مقارنة األبناء لظروفيـ اإلقتصادية مع ظروؼ
زمبلئيـ ال سيما فى ىذه المرحمة وىى مرحمة المقارنات
فى الشكؿ والممبس والدخؿ والمكانة اإلجتماعية .وتؤكد

(زينب

شقير،

ٕٔٓٓ)أف

المستوى

اإلجتماعي

واإلقتصادي لؤلسرة يؤثرعمى توافؽ األبناء ويرى عمماء
النفس واالجتماع أف التغير الحضاري والثقافي السريع

والمتطور دوف قدرة األسر النفسية والمادية عمى مبلحقة
ىذا التطور وعدـ الوفاء بإحتياجات أفراد األسرة

بشكؿ مؤقت يعانوف مف مستويات عالية مف الضغوط

ومتطمباتيـ الشخصية وذلؾ بسبب قمة الدخؿ األسرى مما

النفسية حيث تشعر تمؾ األسر بأنيا ال تستطيع أف توفر

يؤدى إلى اإلضطراب والتوتر واإلتجاه نحو العنؼ

ألبنائيا المتطمبات األساسية لمحياة مما يجعؿ األبناء
يشعروف بالقمؽ والضغط وعدـ األماف النفسي والتشاؤـ
بشأف المستقبؿ ويضيؼ( )Sharp & Cowie 1998أف
الوالد الذي يعانى مف الضيؽ المادي وعدـ كفاية دخمو

لتمبية إحتياجات أسرتو تتزايد المشكبلت الزواجية بينو

222

األسرى .وتضيؼ بركات المييرات(ٕٓٓٓ) أف الدراسات
اإلحصائية تفيد بوجود عبلقة وطيدة بيف الضغط الناتج
عف غياب العدالة االجتماعية والحرماف وبيف جرائـ
العنؼ فى الشوارع
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جوودول  :27تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط
الحياتية وفقا لمتغير الدخل الشهري لألسرة (منخفض ،متوسط ،مرتفع)
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إذا أف اغمب ىذه الجرائـ ترتكب مف فقير ضد فقير آخر

أظيرت النتائج الواردة أنو توجد عبلقة إرتباطية

مع زيادة نسبة إرتكاب جرائـ العنؼ والسرقة بيف أفراد

دالة إحصائيا بيف الدرجة الدالة عمى الضغوط الحياتية

مف غير المتعمميف أو العاطميف عف العمؿ ،كما أف أفراد

ٔ -توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى

الطبقة الفقيرة يكونوا عرضو أيضا لئلدماف أو مجبروف

داللةٔٓ ٓ.بيف الوعي بالضغوط األسرية والضغوط

عمى السرقة أو ممارسة أعماؿ الدعارة او بيع المخدرات

والضغوط

األسرة الفقيرة ،كما تبيف ىذه الدراسات أف معظـ الجناة

(ككؿ) و كؿ مكوف مف مكوناتيا.

االجتماعية،

بيف

الضغوط

األسرية

مف اجؿ توفير الماؿ وفى ظؿ غياب نظاـ إجتماعي

االقتصادية ،وبيف الضغوط األسرية والضغوط

وصحي كامؿ ألفراد المجتمع.

التعميمية والمينية ،وبيف الضغوط األسرية والضغوط

الفرض الثالث :توجد عالقة ارتباطيه دالة موجبة بين

النفسية واإلنفعالية ،وبيف الضغوط األسرية والضغوط

الدرجة الدالة عمى وعي الشباب الجامعي بالضغوط

الحياتية (ككل) وعند كل مكون من مكوناتها وبعض

المتغيرات

قام ػػت الباحث ػػة بحس ػػاب مص ػػفوفة مع ػػامبلت ارتب ػػاط

بيرس ػػوف ب ػػيف المتغيػ ػرات الخاصػ ػػة بالد ارس ػػة وىػػػي :نتػ ػػائج
تطبيػػؽ اسػػتمارة الضػػغوط الحياتيػػة(ككؿ) وكػػؿ مكػػوف مػػف
مكوناتيػا لػػدي الشػػباب الجػػامعي عينػة البحػػث وذلػػؾ لمتأكػػد

م ػ ػػف ص ػ ػػحة الف ػ ػػرض الح ػ ػػادي عش ػ ػػر ،كم ػ ػػا ى ػ ػػو موض ػ ػػح
بالجدوؿ(.)ٔٛ

عند مستوي

الحياتية(ككؿ) وىي دالة إحصائياً

ٔٓٓ.

ٕ -توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة
ٔٓ ٓ.بيف الوعي بالضغوط االجتماعية والضغوط
االقتصادية ،وبيف الضغوط اإلجتماعية والضغوط
التعميمية والمينية ،وبيف

والضغوط

النفسية

الضغوط

واإلنفعالية،

وبيف

اإلجتماعية
الضغوط

اإلجتماعية والضغوط الحياتية (ككؿ) وىي دالة
إحصائياً عند مستوي ٔٓٓ.
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ٖ -توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى

ٗ -توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة

داللةٔٓ ٓ.الوعي بالضغوط اإلقتصادية وبيف

ٔٓ ٓ.بيف الوعي بالضغوط التعميمية والمينية،

الضغوط

والضغوط النفسية واإلنفعالية ،وبيف الضغوط التعميمية

الضغوط

التعميمية

والمينية،

وبيف

اإلقتصادية والضغوط النفسية واإلنفعالية ،وبمغت قيمة

والمينية والضغوط الحياتية(ككؿ) وىي دالة إحصائياً

و بيف الضغوط اإلقتصادية والضغوط الحياتية (ككؿ)

عند مستوي ٔٓٓ.

وىي دالة إحصائياً عند مستوئٓٓ.

جدول  :28معامالت ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية بين الدرجة الدالة عمى وعي الشباب الجامعي بالضغوط
الحياتية(ككل) وكل مكون من مكوناتها.
المحور
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** داؿ عند مستوي ٔٓٓ.

٘ -توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة

وأشكاؿ المعاناة النفسية إلى اإلىتماـ والتركيز عمى

ٔٓٓ.بيف الوعي بالضغوط النفسية واإلنفعالية،

المتغيرات المدعمة لقدرة الفرد عمى المواجية الفعالة ،أو

مستوي ٔٓٓ.

المرتبطة بإستمرار السبلمة النفسية حتى فى مواجية

والضغوط الحياتية(ككؿ) وىي دالة إحصائياً عند

عوامؿ المقاومة ،أى المتغيرات النفسية أو البيئية

بذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث

الظروؼ الضاغطة والتي مف شأنيا دعـ قدرة الفرد عمى

والذي ينص عمي :توجد عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف

مواجية المشكبلت والتغمب عمييا ،حيث أف إدراؾ الفرد

الدرجة الدالة عمى وعي الشباب الجامعي بالضغوط

لؤلحداث الضاغطة وقدرتو عمى مواجيتيا يتوقؼ عمى

الحياتية(ككؿ) وعند كؿ مكوف مف مكوناتيا ،ويمكف

طبيعة

تفسير ذلؾ بأف الضغوط الحياتية بكؿ أنواعيا ظاىرة مف

لمفردكالضبط

ظواىر الحياة اإلنسانية والتي يمر بيا اإلنساف فى أوقات

اإلجتماعية .ويشير( )Holahan &Mooe,1990إلى أف

ومواقؼ مختمفة مترابطة ومتشابكة مع بعضيا البعض بؿ

الفرد الذي يعتقد فى قيمتو وكفايتو وتمكنو وفاعميتو سوؼ

بعض المتغيرات اإلجتماعية اإلقتصادية لمفرد وذلؾ ألنيا

عمى مواجيتيا ،بينما مف يعتقد فى عدـ كفايتو أو تمكنو

قد تكوف نقاط ضعؼ أو نقاط قوة لدى الفرد وتساعده

أو قيمتو أو شعوره بأنو وحيداً دوف مساندة إجتماعية

(ممدوحة

أكثر تأث ار باألحداث الضاغطة وأقؿ قدرة عمى مواجيتيا

وتؤثر كبل منيا عمى األخر وتتوقؼ حدتيا أو شدتيا عمى

المصادر

النفسية

الداخمي،

واإلجتماعية

وتقدير

الذات،

المتاحة

والمساندة

يكوف أقؿ تأث ار باألحداث الضاغطة وأكثر إيجابية وقدرة

عمى أف يظؿ محتفظاً بصحتو الجسمية والنفسية رغـ

فعالة فى مواجية الضغوط ،فإنو فى ىذه الحالة يصبح

سبلمة )ٜٜٔٔ ،أف الدراسات فى السنوات القميمة

كما أنو يصبح أكثر عرضو لممرض النفسي.

تعرضو لمضغوط ،وتؤكد دراسة

الماضية تتجاوز مجرد العبلقة بيف األحداث الضاغطة

222

التوصيات

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.227-280, 2016 (Arabic

 -عمى المؤسسات المعنية فى الدولة وأجيزة اإلعبلـ عقد

العبلجي والتربوي والميني .ويجب ترشيد توجيات

ندوات ومؤتمرات ولقاءات تدريبية عممية يشارؾ فييا

الشباب بحيث تكوف بإتجاه الحؽ والخير والصبلح،

قبؿ تخرجيـ وبعده ووضع آليات لمواجيتيا والتخفيؼ

بما يعود بالنفع والفائدة عمييـ وعمى المجتمع ومسيرة

منيا.

األمة نحو التقدـ والتطور.

الشباب والطمبة تتناوؿ أىـ المشكبلت التي تواجييـ

واستثمار المواىب والقدرات فى البناء والعطاء واإلنتاج

 العمؿ عمى وضع البرامج اإلرشادية والدورات التدريبيةوالخدمات المتنوعة(خدمات رعاية الشباب ،برامج

اإلرشاد الميني ،برامج اإلرشاد النفسي والتربوي) التي
تساعد الشباب عمى إستكشاؼ الواقع ومشكبلتو حتى
يمكف تناوليا ومعالجتيا وتوجيو الشباب توجيياً سميماً،

واثارة دوافعيـ الذاتية لئلرتقاء بمستواىـ وتقديـ يد
العوف ليـ ومساعدتيـ عمى المواجية الفعالة لمضغوط

األزمات والتحديات الحياتية المختمفة ،وذلؾ مف خبلؿ
األتي:

المراجع

إبراىيـ المغازى( :)1334الكفاءة االجتماعية وعبلقتيا
بالتحصيؿ الدراسي لدى طبلب كمية التربية،

القاىرة ،مجمة دراسات نفسية ،رابطة األخصائييف
النفسييف ،ع .4

إبراىيـ عبد الستار( :)2998االكتئاب :اضطرابات
العصر الحديث منيج وأساليب عبلجو العدد ،0

القاىرة ،عالـ المعرفة.

أحبلـ محمد الدمرداش( :)1333تنمية اتجاىات الشباب

 -تقديـ خدمات ممموسة لمطمبة مف خبلؿ إعادة النظر

الجامعي نحو العمؿ فى المشروعات اإلنتاجية

لمجامعة واإلىتماـ بالبيئة الخارجية سواء فى الجامعة

الخدمات االجتماعية والعموـ اإلنسانية ،كمية

فى الخريطة الجامعية والتخمي عف الدور التقميدي
أو خارجيا لمتخفيؼ مف الضغوط لدى الشباب عامة

والطمبة خاصة.

الصغيرة ،بحث منشور ،مجمة الدراسات فى
الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف ،العدد التاسع،

أكتوبر.

 -إعداد برامج منظمة لخدمات اإلرشاد النفسي لطمبة

احمد عبد الرحمف( :)2986بعض أساليب المعاممة

وانما تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لتعمـ أساليب وميارات

الضبط لدى األبناء ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجامعة ال تيدؼ فقط إلى التخفيؼ مف الضغوط

الوالدية فى التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بموضع

وخبرات جديدة بناءة لمواجية كافة أنواع الصعوبات.

كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ.

 -توفيراألمف النفسي لمطالب الجامعي،والتركيز عمى

أحمد السيد النجار( :)1335الفقر والوطف العربى،

مف خصائص التدريس وعبلقات ومواقؼ وحماية

احمد عكاشة( :)2998الطب النفسي المعاصر ،الطبعة

الييئة التدريسية بالطمبة الجامعييف وتفيـ حاجاتيـ،

احمد عيد مطيع الشحاتة(:)1323التكيؼ مع الضغوط

تنمية إدراكو لمبيئة الجامعية بكؿ ما تحممو في طياتيا
حقوقو األكاديمية ومستقبمو الدراسي ،واىتماـ أعضاء
تثقيفية ودورات إرشادية لمطمبة
واعداد برامج
ّ
الجامعييف.

مركزالدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاىرة.
التاسعة ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية.

النفسية ،طٔ ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،

األردف.

 -قياـ األسرة والجامعة بدورىا اإلجتماعي ،فمف

آماؿ إبراىيـ الفقي( :)2997ضغوط الوالدية وعبلقتيا

المثؿ الصالح والقدوة الحسنة أماـ الشباب ،وتحسيف

المرحمة األولى مف التعميـ األساسي ،رسالة

الضروري بذؿ الجيود لتييئة البيئة الصالحة ،واعطاء
عبلقتو بأسرتو وكميتو وأقرانو واإلىتماـ باإلرشاد

ببعض اضطرابات النطؽ لدى عينة مف تبلميذ
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ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
الزقازيؽ(فرع بنيا)،

مصر.

واالقتصادي ،بحوث المؤتمر السنوي السادس
لمطفؿ المصري ،القاىرة ،مركز دراسات الطفولة

أمؿ سميماف تركي تركي العنزى( :)1334أساليب

بجامعة عيف شمس.

مواجية الضغوط عند الصحيحات والمصابات

جوزيؼ ريزو ،وروبرت زابؿ( :)2999تربية األطفاؿ

مقارنة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،جامعة الممؾ

التطبيؽ) .ترجمة عبد العزيز الشخص وزيداف

سعود ،المممكة العربية السعودية.

السرطاوى ،األمارات ،دار الكتاب الجامعي.

باالضطرابات النفسجسمية

السيكوماتية" "دراسة

آمنة المطوع( :)1332الميارات االجتماعية والثبات

االنفعالي لدى التبلميذ أبناء األميات المكتئبات،

رسالة

ماجستيرغير

منشورة،

معيد

البحوث

والدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.
أميرة منصور يوسؼ عمى( :)2996المدخؿ االجتماعي
لمسكاف واألسرة ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة.

انشراح الشاؿ(:)1323الدش واإلنترنت والتمفزيوف في
إطار عمـ االجتماع اإلعبلمي ،القاىرة ،دار

النيضة العربية.

إيماف عمى عبد الرحمف إبراىيـ( :)1330إدارة األزمات
األسرية وعبلقتيا بالموارد البشرية لدى الشباب،
رسالة دكتورة غير منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي،
جامعة المنوفية.
بثينو حسنيف عمارة( :)1334العولمة وتحديات العصر
وانعكاساتيا عمى المجتمع المصري ،دار األميف،

القاىرة.

والمراىقيف

المضطربيف

سموكيا

(النظرية

–

حازـ البببلوى( :)1333النظاـ االقتصادي الدولي

المعاصر ،سمسمة كتب عالـ المعرفة ،الكويت،

المجمس الوطني لمثقافة والفنوف ،مايو.
حامد عبد السبلـ زىراف( :)1332عمـ نفس النمو
(الطفولة والمراىقة) ،الطبعة الخامسة ،عالـ الكتب،
القاىرة.
حساـ الديف طوسوف( :)1330فاعمية استخداـ برنامج

خدمة الجماعة لمتخفيؼ مف حدة الشعور بالوحدة
النفسية لدى التبلميذ وتمميذات الصؼ الخامس

االبتدائي ،دراسة تجربيبة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة
عيف شمس.
حساف المالح( :)1322الصدمات العاطفية عند الشباب
وكيفية التعامؿ معيا ،مجمة الباحثوف العممية
الشيرية ،العدد ،40كانوف األوؿ مف:
http://www.albahethon.com/?page=show_det&id=1
109

بركات محمد المييرات( :)1333جغرافيا الجريمة ،دراسة

حسف شكور( :)1335مفاىيـ العنؼ األسرى فى العالـ

المممكة االردنية اليامشية ،دار مجد الوى لمنشر،

المغرب فى المؤتمر العربى االقميمى لحماية األسرة

تطبيقية لمجوانب المكانية لظاىرة الجريمة فى
عماف.

جمعو سيد يوسؼ( :)1334إدارة ضغوط العمؿ :نموذج

العربي ،ورقة عمؿ ،مديرية الشرطة القضائية،

الذي عقد فى عماف.

لمتدريب والممارسة ،القاىرة ،دار ايتراؾ لمطباعة

والنشر والتوزيع.
جوزيت عبد اهلل( :)2990دراسة السموؾ التوافقى لدى
عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كدالة عمى حجـ

األسرة ،جنس األطفاؿ ،ومستواىـ االجتماعي
224

حسف عمى وىباف( :)1338اثر ضغوط الحياة عمى
االضطرابات السيكوسوماتية لدى الطمبة(دراسة

مقارنة بيف جامعة الجزائر واليميف) ،رسالة دكتوراه
فى عمـ النفس الصحة واإلرشاد ،جامعة الجزائر.
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حسف عوض حسف الجندي ،سماح عبد الفتاح عبد الجواد

سعيد بف سعيد ناصر حمداف( :)1338دور األسرة في

الخرائط الذىنية وأثرىا عمي تنمية التحصيؿ

العولمة ،الممتقى العممي األسرة السعودية والتغيرات

الدراسي وبعض الميارات الحياتية لدي طالبات

المعاصرة ،الجمعية السعودية لعمـ االجتماع

فى مصر والعالـ العربي(رؤى واستراتيجيات)

اإلسبلمية ،المممكة العربية السعودية21-23 ،

احمد( :)1324تصميـ إستراتيجية قائمة عمي

االقتصاد المنزلي( ،التعميـ النوعي وتنمية اإلبداع
المؤتمر السنوي العربي التاسع ،الدولي السادس،
كمية التربية النوعية جامعة المنصورة.
حسف عوض حسف الجندي(:)1324اإلحصاء والحاسب
اآللي :تطبيقات IBM SPSS Statistics V21مكتبة
األنجمو المصرية،القاىرة ،الطبعة األولي.
حسف مصطفى عبد المعطى( :)2994ضغوط أحداث
الحياة وأساليب مواجيتيا ،دراسة حضارية مقارنة
فى المجتمع المصري واالندولسى ،المجمة المصرية

تنمية قيـ المواطنة لدى الشباب في ظؿ تحديات

والخدمة االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود
مايو.

سموى عثماف الصديؽ ،عبد المحى محمود(:)1333
األسرة

والسكاف،

اإلسكندرية.

دار

المعرفة

الجامعية،

سماح عبد الفتاح عبد الجواد احمد( :)1338فاعمية

برنامج تدريبي لتنمية وعى ربة األسرة نحو بتأثيث

وتجميؿ المسكف وعبلقتو بالتوافؽ األسرى ،رسالة
دكتوراه ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.

لمدراسات النفسية ،العدد الثامف ،مكتبة االنجمو

سيير كامؿ أحمد( :)2990الصحة النفسية واالجتماعية،

حمدى عمى الفرماوى ،رضاعبداهلل ( :)1339الضغوط

سيد أحمد عجاج( :)2991دراسة القمؽ لدى األطفاؿ مف

المصرية.
النفسية فى مجاؿ العمؿ والحياة ،طٔ ،دار الصفاء

لمنشر والتوزيع ،عماف.
رحاب يونس احمد( :)1338خصائص األسرة الريفية

مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

حيث عبلقتو بالضغوط الوالدية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ(فرع

بنيا)،

مصر.

وعبلقتيا بعنؼ الوالديف ،رسالة ماجستير غير

السيد رمضاف( :)2999مدخؿ فى رعاية األسرة والطفولة

زينب غريب(ٖ :)ٜٜٔشبكة االتصاؿ بيف أفراد األسرة

شعباف جاب اهلل ( :)2990عمـ النفس االجتماعي:

ماجستير غير منشورة ،كمية البنات ،جامعة عيف

صبلح الديف أبو ناىيو( :)2989العبلقة بيف الضبط

زينب محمد حقي ،نادية حسف( :)1331العبلقات

الوالدية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مجمة عمـ

منشورة ،جامعة دمشؽ

المصرية وعبلقتيا بالجو األسرى العاـ ،رسالة
شمس.
األسرية بيف النظرية والتطبيؽ ،مكتبة عيف شمس،

القاىرة.

زينب محمود شقير( :)1332الباثولوجيا االجتماعية

والمشكبلت المعاصرة ،الطبعة األولى ،مكتبة

االنجمو المصرية ،القاىرة.
سعد االمارة ( :)1332الضغوط النفسية ،مجمة النبأ،

النظرية والتطبيؽ ،الكتاب الجامعى ،االسكندرية.

أسسو وتطبيقاتو ،القاىرة ،مطابع زمزـ.

الداخمي والخارجي وبعض أساليب المعاممة
النفس ،العدد العاشر.

طالح نصيره( :)1322أثر ضغوط الحياة عمى
االتجاىات نحو اليجرة إلى الخارج(دراسة ميدانية

لمطمبة المقبميف عمى التخرج) ،رسالة ماجستير،
كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة مولود

معمرى بتيزى وزوز.

العدد .54
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طريؼ شوقي( :)1331الميارات االجتماعية واالتصالية،

عماد محمد مخيمر( :)2995تقدير الذات مصدر

عبد الحميد رجيعو ،إبراىيـ الشافعي( :)1331الميارات

ضغوط الحياة وأعراض القمؽ واالكتئاب ،رسالة

دراسة وبحوث نفسية ،القاىرة ،دار غريب.

الضبط خصائص نفسية وسيطة فى العبلقة بيف

االجتماعية والتوافؽ الدراسي وعبلقتيما باالكتئاب

دكتورة غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة الزقازيؽ.

لدى طبلب الجامعة فى ضوء بعض المتغيرات،

عماد محمد مخيمر ،عماد عبد الرزاؽ( :)2998خبرات

دراسة تنبؤية ،المؤتمر السنوي التابع ،القاىرة،

اإلساءة التي يتعرض إلييا الفرد فى مرحمة الطفولة

مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس.

وعبلقتيا بخصائص الشخصية ،دراسة مقارنة بيف

عبد الحميد محمد الشاذلي( :)1332الصحة النفسية

وسيكولوجية الشخصية ،الطبعة الثانية ،المكتبة

الجامعية ،اإلسكندرية

عبد اهلل احمد الزىرانى( :)1324الذكاء الوجداني وعبلقتو
بالضغوط الحياتية لدى طمبة جامعة الممؾ سعود،

الجانحيف وغير الجانحيف ،المؤتمر السنوي السادس

لمركز اإلرشاد النفسي.
عماد محمد مخيمر( :)1330إدراؾ األطفاؿ لؤلمف
النفسي مف الوالديف وعبلقتو بالقمؽ واليأس ،مجمة

دراسات نفسية ،مجمد  ،20العدد .4

دراسات مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،المجمد

عماد محمد احمد مخيمر(:)1322عمـ النفس االجتماعي

عبد اهلل احمد اليوسؼ( :)1331خصائص الشباب،

عمر الفراية( :)1336العنؼ األسرى الموجة نحو األبناء

التطبيقي ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

 ،4العدد .0

مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،السعودية ،القطيؼ.

عبد المطمب أميف القريطى( :)2998فى الصحة
النفسية ،الطبعة  ،2دار الفكر العربي.

عبد المطمب القريطى( :)1330فى الصحة النفسية،
الطبعة الثالثة ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

عبد اليادي الجوىري( :)2996دراسة فى التنمية
االجتماعية(مدخؿ

اسبلمى)،

مكتبة

نيضة

الشروؽ ،جامعة القاىرة.
عبيد السبلـ عبد الغفار( :)2996مقدمة فى الصحة
النفسية ،القاىرة ،دار النيضة العربية.

عزة الرفاعى( :)1330الصبلبة النفسية كمتغير وسيط

بيف إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة وأساليب

مواجيتيا ،رسالة دكتوارة غير منشورة ،جامعة
حمواف ،القاىرة.

عبلء الديف كفافى( :)2999اإلرشاد والعبلج النفسي
السري ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

عمى عسكر( :)1333ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا،
دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع ،الكويت،

الطبعة الثانية.
226

وعبلقتو باألمف النفسي ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة مؤتة ،األردف.
فاطمة النبوية محمد ،ماجدة إماـ إماـ سالـ(:)2999
تصميـ وتأثيث المدينة الجامعية لمطالبات بنواج
وعبلقتو بالتوافؽ النفسي واالجتماعي والدراسي،
المؤتمر المصري الرابع لبلقتصاد المنزلي ،جامعة
المنوفية.
فتحية العربي القصبى( :)1324مدى تمتع الشباب
الجامعي بالصبلبة النفسية فى مواجية بعض
الضغوط الحياتية المعاصرة ،المجمة الجامعة ،العدد

السادس عشر ،المجمد الرابع.

فؤاد سيد موسى( :)2994الخدمة االجتماعية فى مجاؿ
رعاية الشباب ،دار النيضة العربية ،القاىرة.

فوزي بشرى( :)2990مشكبلت الطبلب المغتربيف

بالمدف الجامعية ودور الخدمة االجتماعية فى
مواجيتيا ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف.

فوقية حسف عبد الحميد( :)2994بعض االضطرابات
النفسية ومدة وفاة احد الوالديف(دراسة إكمينيكية)

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.227-280, 2016 (Arabic

مجمة كمية التربية بالزقازيؽ ،كمية التربية ،جامعة

محمد توفيؽ( :)1331فاعمية الذات وعبلقتيا بمستوى

فيصؿ محمد خير الزارد( :)1333األمراض النفسية–

والثانوى الفنى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد

الطموح ودافعية االنجاز عند طبلب الثانوى العاـ

الزقازيؽ ،العدد  ،12الجزء األول.

جسدية– أمراض العصر ،بيروت ،دار النفائس.

قدرة عبد األمير الير( :)ٕٓٓٛالعنؼ ضد الزوجة

الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة.
محمد حسيف ،منى الزيانى( :)2990الشعور بالوحدة

وعبلقتو بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات

النفسية لدى الشباب فى مرحمة التعميـ الجامعي،

رسالة

دراسة تحميمية فى ضوء الجنس والجنسية ونوع

المعنفات

فى

مدينة(مالمو)

بالسويد،

ماجستير ،كمية اآلداب والتربية فى األكاديمية

الدراسة ،مجمة عمـ النفس ،القاىرة ،الييئة المصرية

العربية المفتوحة بالدنمرؾ.

لمكتاب ،العدد .03

القرآف الكريـ
كامؿ محمد عويضو( :)2991الصحة مف منظور عمـ

محمد خمؼ أخو ارشيده(:)1339العوامؿ النفسية

واالجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طمبة الجامعات

النفس ،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ،بيروت،

األردنية والحموؿ المقترحة لمحد منو ،رسالة

الطبعة األولى.

الماجستير ،كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا،
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.

كريمة العيدانى( :)2996مدى فاعمية برنامج لتنمية
الميارات االجتماعية فى تخفيؼ الشعور بالوحدة

محمد خميؿ( :)1333المناخ األسرى وعبلقتو بالصحة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف

منشورة ،معيد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة

النفسية لدى المراىقات فى دولة األمارات ،رسالة

النفسية لؤلبناء المراىقيف ،رسالة ماجستير غير

القاىرة.

شمس.
كماؿ درويش وأميف الخولى( :)1332الترويح وأوقات
الفراغ .الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

محمد سمير مصطفى( :)1339األزمة المالية العالمية
وانعكاسيا عمى االقتصاد المصري ،المؤتمر العممي

مازف احمد عبد اهلل شمساف( :)1335عبلقة الضغوط
والدافعية لبلنجاز ومركز التحكـ بالتوافؽ الدراسي
لمطبلب الجامعييف فى الريؼ والحضر ،رسالة

العشروف ،كمية الخدمة االجتماعية ،الفيوـ.
محمد عزت عربي كاتبي( :)1321العنؼ األسرى
الموجو نحو األبناء وعبلقتو بالوحدة النفسية (دراسة

دكتورة ،جامعة عدف.

ميدانية عمى عينة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي
بمحافظة دمشؽ) ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد

ماىر أبو المعاطى( :)2999الممارسة العامة لمخدمة
االجتماعية فى مجاؿ رعاية الشباب ،السوؽ

الريادى ،جامعة حمواف ،القاىرة.
مجدي حبيب( :)1330اختبار الكفاءة االجتماعية،
الطبعة  ،1القاىرة ،دار النيضة المصرية.

محمد السعيد أبو حبلوة( :)1337اإلساءة االنفعالية
القضية الميممة ،منشورات أطفاؿ الخميج لذوى

االحتياجات الخاصة ،السعودية.

 ،18العدد األول.
محمد قاسـ عبد اهلل( :)1332مدخؿ إلى الصحة
النفسية ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف ،الطبعة

محمد

األولى.

محروس

الشناوي،

ومحمد

السيد

عبد

الرحمف( :)2994المساندة االجتماعية والصحة
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النفسية ،مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية ،القاىرة،

التبلميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة ماجستير غير

االنجمو ،المصرية.

منشورة ،المكتبة المركزية ،جامعة عيف شمس.

محمود سعد نصار( :)2986فف التعامؿ مع الشباب،

نجبلء سيد حسيف( :)1324إدارة الذات وعبلقتيا

محمود عطا( :)2990تقدير الذات وعبلقتو بالوحدة

والعالـ

الطبعة األولى ،عماف.

النفسية واالكتئاب لدى طبلب الجامعة ،مجمة
دراسات

نفسية،

القاىرة ،رابطة

األخصائييف

النفسييف ،مكتبة االنجمو المصرية ،المجمد .0
مرواف عبد اهلل دياب( :)1336دور المساندة االجتماعية
كمتغير وسيط بيف األحداث الضاغطة والصحة
النفسية لممراىقيف الفمسطنيف ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

مصطفى محمد قاسـ زيداف( :)1323إسياـ مراكز
الشباب في تدعيـ قيـ المواطنة لدى الشباب ،دراسة

وصفية مقارنة بيف الشباب والقائميف عمى خدمات
وبرامج مراكز الشباب ،كمية العموـ االجتماعية،
جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية .المممكة
العربية السعودية.

بأساليب التفكير لدى الشباب الجامعي( ،التعميـ
النوعي

وتنمية

اإلبداع

فى

مصر

العربي(رؤى واستراتيجيات) المؤتمر السنوي العربي
التاسع ،الدولي السادس ،كمية التربية النوعية جامعة
المنصورة.
نجبلء فاروؽ الحمبي ،منار عبد الرحمف محمد
خضر( :)1323إدارة وقت الفراغ لدى الشباب
الجامعي وعبلقتو باالستقرار األسرى ،مجمة بحوث

التربية النوعية ،العدد السادس عشر ،كمية التربية
النوعية ،جامعة المنصورة.

نعمة مصطفى رقباف ،إيناس محمد خميس(:)1330
فاعمية دور المدف الجامعية فى مواجية مشكبلت
الفتيات المغتربات واثر ذلؾ عمى تحصيميف
الدراسي ،مجمة بحوث االقتصاد المنزلي ،كمية
االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مجمد(،)20
العدد(.)2

ممدوحة سبلمة( :)2992المعاناة االقتصادية وتقدير
الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى طبلب

الجامعة ،مجمة دراسات نفسية ،القاىرة ،ؾ ،2ج.0

ممدوحة سبلمة( :)2990قراءات مختارة فى عمـ النفس،
القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية.

نياؼ الرشيدي الجابري(" :)1337محددات األداء
األكاديمي لطبلب وطالبات جامعة طيبة في
المممكة العربية السعودية" ،رسالة الخميج العربي،

مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج بالرياض،
العدد( ،)222جامعة طيبة ،المدينة المنورة

ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ( :)1330إدارة األزمات

ىبة إبراىيـ حماد( :)1320درجة الوعي بطرؽ مواجية

طالبات كمية التربية إلعداد المعممات بجدة ،مجمة

عالية الجامعية فى األردف وعبلقتيا ببعض

األسرية وعبلقتيا بالتوافؽ الدراسي لدى بعض

بحوث االقتصاد المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلي،
جامعة المنوفية ،مجمد ٖٔ ،العدد(.)2
ميرفت

منير

النونو(:)2993

التنشئة

االجتماعية

لممكفوفيف وعبلقتيا بالنضج االجتماعي لدى

222

العنؼ بأشكالو المتعددة لدى عينة مف طالبات كمية

المتغيرات ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات
التربوية

والنفسية،

االردف،

والعشروف ،العدد األوؿ.
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Awareness of University Students with Some Life Stress and Its
Relationship to Some Variables
Samah Abdel Fattah Abdel Gawad
Home management and institutions, Department of Home Economic,
Faculty of Specific Education, Zagazig University

ABSTRACT
The youth are the capital of the nation and its present and future, and the most expensive wealth, so the
interest in this category is an important and necessary, especially this stage, which is one of the most
important stages of a person's life, and this has been confirmed by recent studies that university students are
more likely subjected to these challenges, new attitudes and multi-pressing in their university events. Aim of
the study : the main objective of this study was to study the awareness of university students of some life
stresses and its relation with some variables. Sample and Methods: The study sample were consisted of (400)
university students, they were chosen randomly from different social, economic and educational levels, the
questionnaire which consisted of general data form for university students, awareness of university students
with some life stresses and its relation to some variables. Results: There is a statistically significant difference
at the level of 0.01 between the average university students responses to awareness form of some life stress
according to the age variable of in favor of older, and there are a statistically significant difference at the level
of 0.05 between the average university student responses to awareness form of some life stress according to
the gender type in favor of the male. There is a statistically significant difference at the level of 0.05 between
the average university student responses to awareness form of some life stress according to the housing
variable in favor of urban areas. There is a statistically significant difference at the level of 0.05 between the
average university student responses to awareness form of some life stress according to the scientific
specialization variable in favor of kindergarten. There is a statistically significant difference at the level of
0.01 between the average university student responses to awareness form of some life stress according to
family size in favor of small- family size. There is a statistically significant difference at the level of 0.05
between the average university student responses to awareness form of some life stress according to Youth
working in favor of non-working. There is a statistically significant difference at the level of 0.05 between the
average university student responses to awareness form of some life stress according to the university students
income in favor of high-income level. There is a statistically significant difference at the level of 0.05
between the average university student responses to awareness form of some life stress according to
educational mother level in favor of high educational mother level. There is a statistically significant
difference at the level of 0.01 between the average university student responses to awareness form of some
life stress according to educational father level in favor of high educational father level. There is a
statistically significant difference at the level of 0.01 between the average university student responses to
awareness form of some life stress according to monthly family income variable in favor of high monthly
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income level. There is a positive correlation relation between the university students awareness of the of
whole life stresses demographic variables.

Keywords: university students, life stresses, some variables
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