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

 جامعة الزقازيؽ –كمية التربية النوعية -قسـ االقتصاد المنزلى -تخصص إدارة المنزؿ والمؤسسات

 03/4/1326:تاريخ القبول                                03/21/1325 تاريخ التسميم:

 الممخص
الشباب ىـ رأس ماؿ األمة وعدتيا وحاضرىا ومستقبميا وأغمى ثروتيا األمر الذي جعؿ االىتماـ بيذه الفئة أمرًا ىامًا وضروريًا وخاصة 

كدتو ىذه المرحمة والتي تعد مف أىـ مراحؿ حياة الفرد حيث يتعرض فييا الشباب لمكثير مف التحديات وخاصة الشباب الجامعي وىذا ما أ
  .ف طبلب الجامعة ىـ أكثر عرضو ليذه التحديات والمواقؼ واألحداث الجديدة والمتعددة والضاغطة فى حياتيـ الجامعيةأالدراسات الحديثة ب

 لذلؾ كاف اليدؼ مف الدراسة وبصفة رئيسية دراسة وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض المتغيرات، ولقد تـ اختيار
قجتماعية و إ( طالب وطالبة  ومف مستويات ٓٓٗعينة صدفية قواميا ) تصادية وتعميمية مختمفة، وتـ تطبيؽ االستبياف عمييـ المكوف ا 

وقد أظيرت النتائج  .مف)استمارة البيانات العامة لمشباب الجامعي، وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض المتغيرات
بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير  ٔٓ.ٓؿ إحصائيا عند مستويفرؽ دا وجود

بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض  ٘ٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ، ووجودالسف لصالح األكبر سنا
بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي  ٘ٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ووجودر النوع لصالح الذكر، الضغوط الحياتية وفقا لمتغي

بيف متوسطات  ٘ٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ووجوداستمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير المسكف لصالح الحضر، 
فرؽ  ووجودببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير التخصص العممي لصالح رياض األطفاؿ، استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي 

بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير حجـ  ٔٓ.ٓداؿ إحصائيا عند مستوي 
بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة  ٘ٓ.ٓتوي فرؽ داؿ إحصائيا عند مس ووجوداألسرة لصالح األسرة صغيرة الحجـ، 

بيف متوسطات  ٘ٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ووجودالوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير عمؿ الشباب لصالح اليعمؿ، 
، المرتفعلجامعي لصالح مستوى الدخؿ استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير دخؿ الشاب ا

بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا  ٘ٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ووجود
ف متوسطات استجابات بي ٔٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ، ووجودـؤللمتغير المستوي التعميمي لؤلـ لصالح المستوى التعميمي المرتفع ل

المستوى التعميمي المرتفع لؤلب،  الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير المستوي التعميمي لؤلب لصالح
وفقا بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية  ٔٓ.ٓفرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي  ووجود

عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف وعي الشباب الجامعي بالضغوط  ووجودلمتغير الدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح مستوى الدخؿ الشيري المرتفع، 
 .الحياتية )ككؿ( وعند كؿ مكوف مف مكوناتيا وببعض المتغيرات الديموجرافية

 .تغيراتبعض الم –الضغوط الحياتية  -الشباب الجامعى   :كممات دليمية

 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، 
( أف الشباب ٜٜٜٔوتؤكد  فاطمة النبوية، ماجدة سالـ )

، حيث ىـ أمؿ األمة وسواعدىا التي تنيض عف طريقيا
يمثؿ قوة ال يستياف بيا فإذا صمحت صمح المجتمع وارتقى 

ذا فسدت فسد المجتمع ككؿ وتخمؼ عف ركب  وا 
نو يمكف النظر أ( ٕٓٓٓالحضارة.ويضيؼ حاـز البببلوى )

إلى المكانة التي يشغميا الشباب فى كافة المجتمعات 
ًا لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية جبوصفيا نتا

ربوية وتكمف أىمية الشباب بالنسبة لممجتمع فيما يمثمو والت
مف مصدر التجديد والتعيير مف خبلؿ المشاركة فى أىداؼ 

 المجتمع.
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نو عمى الرغـ أ( ٜٜٙٔويوضح عبداليادى الجوىري)
نو يواجو العديد مف أمف األىمية التي يشغميا الشباب إال 

 قيداً المشكبلت المختمفة، فحياة اإلنساف أصبحت أكثر تع
وذلؾ ألنيا تزخر بالكثير مف الضغوط والمطالب ،

نتقمنا مف عصر الثورة إلى عصر إالمختمفة، فقد 
المعمومات والمعرفة بكؿ عواقبو العميقة التأثير، لذا فإننا 

حمد أنواجو تحديات ومشاكؿ فى حياتنا، لذلؾ يرى 
 وأشارات( أف ىذا العصر ىو عصر القمؽ. ٜٜٛٔعكاشو)
عصر عمي أف العصرالحالي يسمي ( ٕٗٓٓ)العنزيأمؿ 

( أف تعرضنا ٜٜٔٔالضغوط ويشير ممدوحة سبلمو)
لمضغوط أمر حتمي ال مفر منو، فواقع الحياة محفوؼ 
بالعقبات والصعوبات وأشكاؿ الفشؿ والنكسات والظروؼ 
غير المواتية، ونحف ال نستطيع تجنب الفشؿ أو اإلحباط 

رب مف متطمبات او الفقد، وال نستطيع أف نتجنب أو ني
ى مرحمة مف مراحؿ النمو، االتغير فى النمو الشخصي فى 

ويمخص سميث كؿ ذلؾ فى قولو " الحياه بدوف ضغوط، 
 وحيث توجد الحياة توجد الضغوط ".

فالحياة ليست سيمة ميسرة ويقوؿ اهلل تعالى فى كتابو 
 صدؽ اهلل العظيـ" َخَمقَنا اإِلنَساَف في َكَبد   ۡ  َلَقد " العزيز

أي مشقة وتعب وعناء. لذلؾ أصبح ( ٗاآلية ) سورة البمد
أف ىذه الضغوط تجعؿ اإلنساف عرضو بمف المسمـ بو 

ضطرابات النفسية، ئلنييار العصبي والوقوع فريسة لئلل
نعداـ القوة وقمة التحمؿ، وعدـ القدرة إحيث أف الشعور ب

عمى التحكـ فى األحداث والمشكبلت ىي مسببات 
            فسية. ويضيؼ إبراىيـ عبد الستارضطرابات النئلل
( أف الفرد يواجو مجموعة مف األحداث الضاغطة ٜٜٛٔ)

التي تضـ خبرات غير مرغوب فييا وأحداث قد تنطوي 
عمى الكثير مف مصادر التوتر وعوامؿ الخطر والتيديد فى 
كافة مجاالت الحياة، وىذا مف شأنو أف يجعؿ األحداث 

فى نشأة األمراض النفسية والجسمية ًا دور الضاغطة تمعب 
ومف ثـ فاألحداث ىي متغيرات نفسية اجتماعية تسيـ فى 
اختبلؿ الصحة النفسية لدى الفرد، وترتبط ىذه الضغوط 

ستثناء نتعرض يوميًا إبأحداث الحياة اليومية فكمنا ببل 
لمصادر متنوعة مف الضغوط الخارجية بما فييا ضغوط 

األسرية وضغوط تربية األبناء العمؿ والدراسة والضغوط 
ومعالجة مشكبلت الصحة واألمور المالية واألزمات 
المختمفة كما نتعرض يوميا لمضغوط ذات المصادر 
الداخمية مثؿ اآلثار العضوية والنفسية والسمبية التي تنتج 

 عمى( ٕٙٓٓمرواف دياب) ؤكدعف أخطائنا السموكية، وي
ى العديد مف أف ىذه الضغوط قد تؤدى إلى الوقوع ف

المشكبلت النفسية واالجتماعية كالعزلة والوحدة والشعور 
نطواء إللجنوح واليأس وااغتراب والميؿ إلى العدوانية و إلبا
 نسحاب وفقداف الثقة بالنفس والشعور بالعجز.إلوا

ستمراريتيا مع إويمكف تقسيـ أنواع الضغوط حسب 
 الفرد إلى:

فرد لفترة الضغوط المزمنة: وىى ضغوط تحيط  بال -ٔ
زمنية طويمة، وال يستطيع الفرد مواجيتيا، وخاصة 

شد صعوبة مف مقدرة أإذا كاف الموقؼ الضاغط 
الفرد عمى التحمؿ، وىذا بدوره سيعرضو إلى اآلالـ 
المزمنة، وىذه الضغوط المزمنة تعد ضغوط سالبة 
حيث يجمع الفرد طاقاتو لمواجية ىذه الضغوط، 

أعراض نفسية ونتيجة لذلؾ يظيرعمى الفرد 
 وفسيولوجية.

ىي ضغوط تحيط بالفرد لفترة  :المؤقتة الضغوط -ٕ
امتحانات، إلمثؿ: ضغوط ا زمنية قصيرة ثـ تنتيي؛

أو مواجية موقؼ صعب مفاجئ، أو الزواج 
الحديث إلى غير ذلؾ مف الظروؼ المؤقتة التي ال 

ىذه الضغوط تكوف  تدـو آثارىا لفترة طويمة، ومعظـ
 (ٕٜٜٔسوية )سيد عجاج، 

( أف الضغوط نوعاف تتمثؿ ٜٜٚٔوترى آماؿ الفقي)
 في:
ضغوط سوية)موجبة(: وىى مواقؼ ضاغطة  (ٔ)

تتضمف مطمبًا في حدود إمكانات الفرد ويمكف 
إشباعيا، حتي تساعد عمى التوافؽ والترابط وتكويف 

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

ستعدادات الفرد ا  ات و مطالب تفوؽ إمكانات وقدر 
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العقمية، وفي ىذه المواقؼ يترتب عمييا عدـ التوافؽ 
 نفعالية ال تنتمي لمسوية.ا  ومظاىر سموكية و 

( أربعو أنواع لمضغوط ٜٜٛٔأحمد عكاشة )ولقد حدد 
 :ىي

ضغوط حادة: تتمثؿ فى فقداف أحد الوالديف أو  -ٔ
 كمييما وفقد الماؿ المفاجئ وفقد المينة والعمؿ.

مة المدى: تتمثؿ فى تنافس الضغوط ضغوط طوي -ٕ
وتراكميا عمى مدى األياـ مثؿ الشخصية الطموحة 
التي تنقصيا القدرة عمى تحقيؽ رغباتيا أو عدـ 
التوافؽ فى الزواج سواء مف الناحية العاطفية 

 والمزاجية.

ضغوط  ذاتيو: يقصد بيا الضغوط التي تؤثر عمى  -ٖ
العمؿ  جتماعي أو مجاؿإلالفرد بعينو فى المجاؿ ا

مثؿ النزاع المستمر بيف الفرد ورؤسائو أو زمبلئو 
 فى العمؿ وكؿ ما يعتبره أىانو لذاتو أو لكرامتو.

صابو الفرد باألمراض إضغوط جسميو: تتمثؿ فى   -ٗ
الشديدة أو المزمنة كاإلصابة بالفيروسات الكبدية، 

 أومرض السرطاف أوالفشؿ الكموي.

ط وأحداث بيف الضغو ( ٜٜٔٔممدوحة سبلمو)وتربط 
الحياة، وتري أنو يمكف تقسيـ األحداث الحياتية الضاغطة 

 : إلي ثبلثة أقساـ ىي
أحداث رئيسية جسمية: مثؿ فقد شخص عزيز،  -1

نفصاؿ الوالديف وما يستتبعو مف ىدـ ا  الطبلؽ و 
 لكياف األسرة.

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

ضايقات يومية مثؿ: مشكبلت األبناء، منغصات وم -3
صعوبة الحصوؿ عمي متطمبات الحياة، 

 االضطرابات الصحية البسيطة والعارضػة.
( وجود ضغوط مف ٕٗٓٓويضيؼ جمعو يوسؼ)

 حيث:
المنشأ: وتصنؼ إلى ضغوط داخمية )أى مف داخؿ  -ٔ

الفرد مثػؿ الحاجػات والمتغيػرات الفسيولوجية، 
رىا(، فى مقابؿ والطموحات واألىداؼ وغي

خارجية)أى تأتى مف البيئة الخارجيػة، وىى كثيرة 
كالضوضاء والظروؼ الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف 

 .واألعاصير، والمموثات وغيرىا
عدد المتأثريف بيا: وتصنؼ إلى العامة )أي التي  -ٕ

كبير مف الناس كاألحداث  عدد يتأثر بيا 
ثر عمى فرد المزلزلة(، فى مقابؿ الخاصػة التي تؤ 

واحد أو عمى عدد محدود مف األفراد )كحوادث 
  )الطرؽ، أو منغصات الحياة اليومية

قتصادي أو السياسي إلمجاؿ الحياة: منيا المجاؿ ا -ٖ
 .جتماعي أو اإلداري والتنظيمي، وىكذاإلأو ا

ف ىذه الضغوط بأنواعيا المختمفة أا الشؾ فيو بمم
أو تعميمية أو مينية قتصادية ا  جتماعية أو ا  سواء أسرية أو 

نفعالية ليا تأثير عمى النفس البشرية بردود إأو نفسية 
إبراىيـ ويؤكد أفعاؿ مختمفة ومتنوعة وبدرجات مختمفة. 

( أف الشخص يشعر ببعض اإلنذارات ٜٜٛٔعبد الستار)
التي تعطي مؤشرًا باتجاه وجود ضغوط مرتفعة أو حاالت 

ت اتخاذ بعض مف اإلجياد، ويستمـز إزاء ىذه اإلنذارا
اإلجراءات لخفض التوتر أو الضغوط لكي ال تتحوؿ عند 
استمرارىا لفترة طويمة إلى حاالت مرضية. وىذه 

، إاإلنذارات:  ضطرابات اليضـ، إضطرابات النـو
ضطرابات التنفس، خفقاف القمب، التوجس والقمؽ عمى إ

أعراض اكتئابية، التوتر العضمي أشياء ال تستدعي ذلؾ، 
غضب ألتفو األسباب، التفسير الخاطئ والشد، ال

لتصرفات اآلخريف ونواياىـ، اإلجياد السريع، تبلحؽ 
 .األمراض والتعرض لمحوادث

( Holahan & Moos, 1990)ىولياف وموسويضيؼ 
أف إدراؾ الفرد لؤلحداث الضاغطة، وقدرتو عمى 
مواجيتيا يتوقؼ عمى طبيعة المصادر النفسية 

يعتقد فى   ، فإذا كاف الفردواالجتماعية المتاحة لمفرد
قيمتو وكفايتو وتمكنو وفاعميتو، فانو سوؼ يكوف أقؿ تأثرًا 
باألحداث الضاغطة، وأكثر ايجابية وقدرة عمى مواجيتيا، 
بينما مف يعتقد فى عدـ كفايتو أو تمكنو أو قيمتو أو 
شعوره بأنو وحيدا دوف مساندة اجتماعية فعالة فى مواجية 

ه الحالة يصبح الفرد أكثر تأثرا نو فى ىذإالضغوط، ف



Vol. 61, No. 2, pp. 227-280, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 232 

نو إقؿ قدرة عمى مواجيتيا، كما أباألحداث الضاغطة، و 
 يصبح أكثر عرضو لممرض النفسي.

وىناؾ بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية والتي 
تجعمنا نتحمؿ قسوة الحياة وشدة الضغوط، تمؾ المتغيرات 
د مف شأنيا التخفيؼ مف اآلثار السمبية عند تعرض الفر 

ألحداث الحياة الضاغطة بؿ وتجعمنا نتعايش معيا 
حتفاظ بصحتنا الجسمية والنفسية حتى إلونستمر فى ا

تحت وطأة الضغوط، فيي بمثابة حصف واقي مف األثر 
 النفسي الذي تحدثو الضغوط الحياتية.

( أف التديف مف أىـ ٕٔٔٓويضيؼ عماد مخيمر)
حدة وقع المتغيرات النفسية واالجتماعية المخففة مف 

الضغوط، فالشخص المتديف تدينًا جوىريًا وليس ظاىريًا 
يعرؼ حقوقو وواجباتو وكذلؾ حقوؽ اآلخريف ويعتبر أف 
المشكبلت والضغوط ىي اختبار لمدى تدينو وال يعتبرىا 
تيديدًا، كما أف مواظبتو عمى أداء الفروض يجعمو أكثر 

انة كبر حصأشعورا باليدوء والراحة والسكينة مما يشكؿ 
ضد األمراض النفسية والسموكية. كما يري أف الصبلبة 
النفسية ومكوناتيا تعمؿ كمتغير سيكولوجي يخفؼ مف 
وقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية والنفسية، 
فاألشخاص األكثر صبلبة يتعرضوف لمضغوط وال 
يمرضوف وىـ أكثر صمودًا ومقاومة وانجازًا وضبطا 

وأكثر شعورًا باألمف والمرونة  داخميًا وسيطرة وقيادة
 والنشاط والواقعية.

حد أ( أف تقدير الذات ٜٜٔٔوترى ممدوحة سبلمة)
أىـ متغيرات الشخصية والتي تمثؿ وقاية أو حصانة فى 
مواجية األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسمية، 
فإدراؾ الفرد لقيمتو الذاتية وكفايتو ال يعتبر فقط أىـ 

عمى المواجية الناجحة لمضغوط متغير فى قدرة الفرد 
فحسب، ولكنو يعتبر أىـ متغير فى حياة الفرد وشخصيتو 

حد أويؤكد عمي أف الفاعمية الذاتية ىي ، عمى اإلطبلؽ
المتغيرات الوسيطة بيف إدراؾ الفرد لؤلحداث الضاغطة 
وبيف مواجيتو ليا؛ مما يعطيو شعورًا بالثقة بالنفس والقدرة 

و والتحكـ فى أمور حياتو عمى التغمب عمى مشكبلت
وتصبح الفاعمية الذاتية فى نفس الوقت مؤشرًا لقدرة الفرد 

قتداروثقة ا  عمى مواجية األحداث الضاغطة بكفاية و 
 وتمكف.

أف  (Johnson.& Sarasan, 1979)كما أشار كبل مف 
حد أىـ متغيرات الشخصية وأقواىا أمصدر الضبط يعتبر 

ؿ وأحيانا تقي مف والتي يفترض أف تخفؼ أو تعدؿ، ب
األثر النفسي الذي تحدثو األحداث الضاغطة عمى الصحة 

الذيف يتعرضوف لمضغوط  الجسمية والنفسية، فاألشخاص
عتقاد فى قدراتيـ عمى التحكـ فى أمور حياتيـ إولدييـ 

سوؼ يحتفظوف بصحتيـ الجسمية والنفسية عف ىؤالء 
وىى الذيف يشعروف بالعجز فى مواجية القوى الخارجية 
تخاذ إترى أف إدراؾ التحكـ يظير فيما يمي )القدرة عمى 

ى أالقرار، واالختيار بيف بدائؿ متعددة، التحكـ المعرفي 
القدرة عمى التفسير والتقدير لؤلحداث الضاغطة، القدرة 
عمى المواجية الفعالة مع بذؿ المجيود مع دافعية كبيرة 

 لئلنجاز والتحدي(. 
المساندة االجتماعية حيث ومف ثـ يمكف مناقشة دور 

يري  حيثجتماعي إال يمكف فصؿ ما ىو نفسي عما ىو 
( أف المساندة االجتماعية تمعب دورا ٕٔٔٓعماد مخيمر)

ىاما فى نمو ودعـ المتغيرات النفسية)كتقدير الذات، 
والفعالية الذاتية، ومصدر الضبط( كما أنيا تتفاعؿ مع ىذه 

وقع األحداث  المتغيرات النفسية كي تخفؼ مف شدة
الضاغطة عمى الفرد، بؿ وتقي الفرد أحيانًا مف اآلثار 
المترتبة عمى التعرض ليذه األحداث، فالمساندة االجتماعية 
تشتمؿ عمى مكونيف رئيسيف ىما )األوؿ: أف يدرؾ الفرد أف 
ىناؾ عدد كاؼ مف األشخاص فى حياتو يمكف أف يرجع 

ى الفرد درجة مف إلييـ وقت الحاجة،  والثاني: أف يكوف لد
الرضا عف ىذه المساندة المتاحة لو، واالعتقاد فى كفاية 
الدعـ(، ويضيؼ محمد الشناوى، ومحمد عبد 

( أف لممساندة االجتماعية دوراف أساسياف ٜٜٗٔالرحمف)
فى حياة الفرد وىما )األوؿ: الدور اإلنمائي وفيو يكوف 

مع غيرىـ  األفراد الذيف لدييـ عبلقات اجتماعية ويتبادلونيا
يدركوف أف ىذه العبلقات يوثؽ بيا أفضؿ مف ناحية 
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 
ات عميقة لنتائج األحداث الضاغطة، وكمما كانت العبلق

ويوثؽ بيا، ومساندة كما وكيفا كاف وقع األحداث 
خؼ كما أف المساندة تحسف مف أساليب تفاعؿ أالضاغطة 

 الفرد مع الضغوط.
 وتري الباحثة أف المساندة االجتماعية تمعب دور ًاىاماً 
فى صحة الفرد النفسية والجسمية بكؿ أنواعيا المختمفة 

بالمعمومات، الصحبة منيا: مساندة بالتقدير، المساندة 
االجتماعية، المساندة اإلجرائية. فيي مصدرا ىاما مف 
مصادر األمف الذي يحتاجو اإلنساف مف عالمو الذي يعيش 

 فيو.
 المشكمة البحثية

يعتبر شريحة الشباب بصفة عامة والشباب 
الجامعي بصفة خاصة أكثر شرائح  المجتمع عرضو 

وطا أكاديمية لضغوط الحياة المعاصرة سواء أكانت ضغ
قتصادية أو إنفعالية نفسية وعاطفية أو إأو أسرية أو 

ضغوط متعمقة بالعبلقات مع اآلخريف، سواء فى السنوات 
األولى، حيث قد يفقد الفرد أنظمة المساندة االجتماعية 

األصدقاء( لبعده عنيـ بسبب  –األـ –الفعالة )كاألب
لتي تختمؼ الدراسة، كما تزداد عميو الضغوط األكاديمية ا

عتاده فى سنوات ما قبؿ الجامعة، وفى السنوات إعما 
قتصادية، مما إلجتماعية واإلالنيائية تزداد التغيرات ا

يضاعؼ مف حدة القمؽ والتوترات التي يستشعرىا طالب 
الجامعة وتنعكس عمى مستواه التحصيمى وصحتو 

 الجسمية والنفسية .
ركو وقد تكمف خطورة تمؾ الضغوط فى مدى ما تت

مف أثار سمبية عمى نمط شخصياتيـ بأبعادىا المختمفة، 
األمر الذي يؤدى إلى اختبلؿ اآلليات الدفاعية لدى 

حتماليا فى حيف قد إالبعض منيـ لعدـ قدرتيـ عمى 
يحاوؿ بعضيـ األخر تحقيؽ قدرا مف التكيؼ والتبلـؤ 
معيا، إدراكا منيـ بأنيـ قادروف عمى تحديدىا ومواجيتيا 

ستماع بالقدر إلنت مصادرىا محاوليف بذلؾ اكا أياً 
 المناسب مف السعادة النفسية. 

نو قد يكوف إ( Sharp & Cowie 1998ويضيؼ )
لموسط االجتماعي والثقافي دور وقائي مف األمراض 
النفسية والعقمية، وقد يمثؿ ىذا الوسط االجتماعي عامؿ 

، لمتنبؤ باألمراض النفسية والعقمية Risk Factor خطورة
واألمر يتوقؼ عمى عدة متغيرات منيا : األسرة بما فييا 
مف عبلقات وأساليب معاممة بيف الوالديف وبيف الوالديف 

تجاىات وسموكيات ا  واألبناء مما قد يشكؿ ميارات و 
األبناء، وكذلؾ توجد متغيرات ثقافية واجتماعية أخرى 
بجانب األسرة تؤثر عمى األبناء مثؿ: األسموب الثقافي 

تبع فى التعامؿ مع األبناء بحسب النوع)ذكور، إناث( الم
والسف )طفولة، مراىقة، رشد، شيخوخة( وكذلؾ المعتقدات 

 قتصادي.إلجتماعي اإلالدينية، والمستوى ا
( أف طبلب الجامعة ٕ٘ٓٓويؤكد مازف شمساف)

جتماعية إلجتماعي لسموكيـ والمساندة اإلالذيف يمقوف القبوؿ ا
ـ األفراد الذيف يستطيعوف مواجية والعاطفية مف أسرىـ ى

أحداث الحياة الضاغطة فى تعامميـ مع البيئة المحيطة، 
 ولدييـ القدرة عمى التوافؽ السريع مع البيئة الجامعية.

ىتماـ الدوؿ بشبابيا لتحتؿ مكانة مرموقة إف إلذلؾ ف
فى شبابيا أداة لتحقيؽ أماليا وبموغ  وتريبيف األمـ 

ىتماـ بما تقـو بو مف ألثؿ ىذا اأىدافيا المنشودة ويتم
أعماؿ وجيود تجاه فئة الشباب وخاصة ما تقـو بو 
الجامعة واألسرة مف أساليب توعية ووقاية ورعاية ليـ، 

جؿ ىذه الفئة اليامة أوبالرغـ مف كؿ الجيود المبذولة مف 
مف المجتمع، إال أف ىناؾ معيقات قد تحوؿ مف قياميـ 

برز ىذه المعيقات أمف بدورىـ عمى الوجو األكمؿ، و 
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 

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

 ببعض المتغيرات
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 أهداف البحث
استيدؼ البحث بصفو رئيسية دراسة وعى الشباب 
الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا ببعض 

 المتغيرات وذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
ى وعى الشباب الجامعي ببعض قياس مستو   -1

 الضغوط الحياتية المختمفة.

جتماعية اإلدراسة العبلقة بيف الخصائص   -2
قتصادية ألفراد العينة)مكاف السكف، دخؿ األسرة، إلوا

عمؿ الوالديف، حجـ األسرة، تعميـ الوالديف( ووعييـ 
 ببعض الضغوط الحياتية. 

دراسة الفروؽ بيف أفراد العينة ووعييـ ببعض  -3
 ، السف،النوعختبلؼ إل ضغوط الحياتية تبعاال

 .التخصص العممي، دخؿ الشاب، عمؿ الشاب
 أهمية البحث

 تكمف أىمية البحث فى: 
ىتماـ بالشباب كشريحة عمريو ىامة بيف فئات إلا -ٔ

المجتمع، وما يكتنفيا مف مشكبلت متعددة تستدعى 
ىتماـ المسئوليف بشئوف التعميـ بضرورة مراعاتيا إ

 يف االعتبار.وأخذىا بع

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 

يـ ومد يد توخطورتيا عمى حياتيـ مف خبلؿ مساند
 دي ليا. العوف ليـ حتى يستطيعوا مواجيتيا والتص

 
 
 

 األسموب البحثي
يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي  منهج البحث: .ٔ

 التحميمي
 التعاريف اإلجرائية البحث: .1

: يقصد بو إجرائيا كؿ طالب أو الشباب الجامعي -
طالبة ذكر أو أنثى يمر بمرحمة التعميـ الجامعي 

 سنو. ٖٕ -ٚٔويقع فى الفئة العمرية 

ئيا: "ىي مجموعة : ويقصد بيا إجراالضغوط الحياتية -
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 

اقؼ الحياة وبيف مستوى تمؾ المتطمبات وذلؾ فى مو 
 –جتماعيةإلالضغوط ا –المختمفة)الضغوط األسرية

الضغوط التعميمية والمينية –اقتصاديةإلالضغوط ا
 نفعالية(إلالضغوط النفسية والعاطفية وا –

( طالب وطالبة ٓٓٗشتممت عمى)إ عينة البحث: -ٖ
تـ كمية التربية النوعية بالزقازيؽ مف طبلب 

اجتماعية إات ومف مستوي صدفيةاختيارىـ بطريقة 
 قتصادية وتعميمية مختمفة. ا  و 

: تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة الحدود المكانية -ٗ
مف طبلب كمية التربية النوعية، جامعة  صدفية
 الزقازيؽ

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

ٕٓٔٗ. 
 بحثية: المتغيرات ال -6
اإلجتماعية  المتغيرات المتغير المستقؿ: بعض -

   واإلقتصادية
 المتغير التابع:  الضغوط الحياتية. -
 
  

 فروض البحث: -7
درجات توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات  -ٔ

الوعي ببعض الضغوط الحياتية عينة البحث فى 
)األسرية، االجتماعية، االقتصادية، التعميميمة 

تبعا ية، النفسية واألنفعالية والعاطفية( والمين
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النوع، لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي )
 . (المسكف، عمؿ الشباب

يوجد تبايف داؿ إحصائيا بيف متوسطات درجات  -ٕ
الوعي ببعض الضغوط الحياتية فى عينة البحث 

)األسرية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، التعميميمة 
واإلنفعاليةوالعاطفية( تبعا والمينية، النفسية 

السف، قتصادي )إلجتماعي واإلالمستوى ا المتغيرات
التخصص التعميمي، دخؿ الشاب الجامعي، حجـ 
األسرة، المستوي التعميمي لؤلـ، المستوي التعميمي 

 لؤلب، الدخؿ الشيري لؤلسرة (

الدرجة الدالة توجد عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف  -ٖ
الجامعي بالضغوط الحياتية وعي الشباب عمى 
 .مكوف مف مكوناتيا وكؿ)ككؿ( 

شتممت أدوات البحث إ -إعداد وبناء أدوات البحث: -ٛ
 -الحالي عمى ما يمي:

إعداد )ستمارة البيانات العامة لمشباب الجامعيإ -ٔ
 .(الباحثة

ستبياف وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط إ -ٕ
 الحياتية. إعداد الباحثة.

ستيفاء البيانات البحثية مف إمع البيانات:تـ أسموب ج -ٜ
ستبيانيف عف طريؽ المقابمة الشخصية مع إخبلؿ 

الطبلب)عينة البحث(، ومف أجؿ ىذا تـ تصميـ 
ستبيانات في ضوء األىداؼ البحثية إلىذه ا

 وتتضمف:
 ستمارة البيانات العامة لمشباب الجامعي:إ -2

طالب/ تـ إعدادىا لجمع البيانات األساسية عف ال
التخصص  -النوع– المسكفالطالبة الجامعية مف حيث)

 -دخؿ الشاب –عمؿ الشاب  –حجـ األسرة -العممي
 .ـ واألب، دخؿ األسرة(ؤلتعميـ لالمستوى 

ستبيان وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط إ-1
 الحياتية:

أعدت الباحثة استبياف يوضح وعي الشباب ببعض  
 ستبياف خمس محاور.إلالضغوط الحياتية: تضمف ىذا ا

عبارة، الضغوط  ٘ٔ)الضغوط األسرية ويتكوف مف 

اقتصادية إلعبارة، الضغوط  ا ٘ٔجتماعية ويتكوف مف إلا
عبارة، الضغوط التعميمية والمينية  ٘ٔويتكوف مف 
نفعالية إلعبارة، الضغوط النفسية وا ٕٓويتكوف مف 

عبارة( وتجيب)عينة البحث(  ٕٓوالعاطفية  ويتكوف مف 
ستجابتيا وفؽ إمى الخمس محاور بما يناسبيا وتحدد ع

ختيارات )دائما، أحيانا، نادرًا( وتـ التصحيح طبقًا إثبلث 
( ٖ، ٕ، ٔ( لمعبارات الموجبة، )ٔ، ٕ، ٖلمتقدير الثبلثي)
 لمعبارات السالبة.
 الصدق والثبات:

 ستمارة: إلأواًل: اختبار صدق محتوي ا
ـ عرضو في ستبياف تإللمتحقؽ مف صدؽ محتوى ا

صورتو األولية عمي مجموعة مف المحكميف مف الخبراء 
تخصص في الجامعات المصرية الواألساتذة في مجاؿ 

)إدارة المنزؿ والمؤسسات( وذلؾ لمحكـ عمي مدي مناسبة 
كؿ عبارة لممحور الخاص بيا وكذلؾ صياغة العبارات 
ضافة أي عبارات مقترحة، وتـ حساب نسبة االتفاؽ  وا 

ستبياف، وتـ إلكميف عمي كؿ عبارة مف عبارات الدي المح
تفاؽ المحكميف إستبعاد العبارات التي تقؿ نسبة إ

ستبياف قد خضع لصدؽ المحتوي، إلعمييا،وبذلؾ يكوف ا
تفاؽ السادة األساتذة المحكميف عمي إوقد بمغت نسبة 

 %(  ٘ٛستبياف )إلعبارات ا
كما تـ حساب الصدؽ باستخداـ معامؿ كنداؿ 

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

( وىى قيمة دالة عند مستوى ٜ٘ٗ.ٓلممحاور )ككؿ( ىو)
( وتعتبر ىذه القيمة عالية بالنسبة ليذا ٔٓ.ٓمعنوية )

النوع مف حساب الصدؽ وتؤكد االتساؽ الداخمي لممحاور 
 ككؿ.

تم التطبيق عمى عينة  -ختبار ثبات االستمارة:ثانيًا: ا
تتوافر فيها نفس شروط عينة الدراسة  23قوامها 

 وبعد التطبيق تم حساب الثبات بطريقتين: 
حساب معامؿ ألفا لتحديد االتساؽ الداخمي 

  Reliabilityتـ حساب ثبات االستمارة  -لممقياس:
ف باستخداـ معامؿ الثبات واالتساؽ الداخمي وذلؾ ع
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وذلؾ مف   Alpha Cronbachطريؽ معادلة الفا كرونباخ
خبلؿ رصد درجات العينة االستطبلعية لكؿ عبارة، ثـ 
حساب قيمة ألفا تـ التحقؽ مف ثبات االستمارة  باستخداـ 
معامؿ ألفا وتـ حساب معامؿ ألفا لكؿ عبارة مف عبارات 

ستمارة، إلالمحاور كؿ عمى حده ولكؿ عبارة مف عبارات ا
تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ محور ولممقياس ككؿ،  كما

ووجد أف قيمة معامؿ ألفا لكؿ عبارة في كؿ محور 
مناسب بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات وتؤكد 
االتساؽ الداخمي لكؿ محور. ويتضح أف معامؿ ألفا 
لمجموع عبارات استمارة استبياف واقع وعى الشباب 

عبلقتيا ببعض الجامعي ببعض الضغوط الحياتية و 
( وتعتبر ىذه القيمة عالية ٜٛٗ.ٓالمتغيرات)ككؿ( ىو)

بالنسبة ليذا النوع مف حساب الثبات. وتؤكد االتساؽ 
ستبياف واقع وعى إالداخمي لمجموع عبارات استمارة 

الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية وعبلقتيا 
 ببعض المتغيرات.

حساب الثبات  تـ -:Split-Halfطريقة التجزئة النصفية 
بطريقة التجزئة النصفية وذلؾ عف طريؽ تقسيـ كؿ 

ستمارة  إلى نصفيف، عبارات فردية، إلمحور مف محاور ا
زوجية وقد تـ ىذا التقسيـ بالنسبة لكؿ محور مف محاور 

رتباط إلستمارة  وكذلؾ بالنسبة لممحور ككؿ. لحساب اإلا
الباحثة  معادلة  تستخدمإستمارة إلبيف نصفي ا

Spearman-Brown  وكذلؾ معادلةGuttman ووجد أف ،
معامؿ ارتباط التجزئة النصفية استمارة استبياف خاصة 
بواقع وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية 

( لسيبرماف ٕٕٜ.ٓوعبلقتيا ببعض المتغيرات ككؿ ىو)
براوف، جتماف، وتأسيسًا عمى ما سبؽ أصبحت –

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

نتياء مف تجميع ىذه البيانات تـ تفريغيا إلوبعد ا
ستخداـ "برنامج إوتبوبييا وجدولتيا وتحميميا إحصائيا ب

"  اإلصدار spss21جتماعية  إلالحـز اإلحصائية لمعمـو ا
وذلؾ لحساب (. ٕٗٔٓ)حسف الجندي، الحادي والعشروف

لمعياري، والتوزيع التكراري، النسب نحراؼ اإلالمتوسط وا
( لدراسة داللة الفروؽ بيف العدد ٕالمئوية، قيمة)كا

والنسب المئوية لمستويات العبارات، وتوجيييا لصالح أي 
لممقارنات  Tukeyمستوي،  قيمة)ؼ(،)ت(، واختبار 

 رتباط.إلالمتعددة بيف مستويات كؿ متغير، معامؿ ا
 ومناقشتهاالنتائج 

 عينة البحثأواًل: وصف 
فيما يمي وصؼ شامؿ لعينة البحث التي تـ إختيارىا 

 بطريقة صدفية.
 :(ٔنتبيف مف جدوؿ)

%( مف أفراد العينة األساسية مف ٕ٘.ٖٛأف نسبة) (ٔ)
 .%( كانت مف الذكور٘ٚ.ٙٔاإلناث واف نسبة)

أكثر مف نصؼ العينة يعيشوف فى مناطؽ ريفية  (ٕ)
 %( منيـ مف الحضر.ٖٛ%( وكانت)ٕٙبنسبة)

العينة كانت ال تعمؿ  لبية العظمى مف أفرادالغا (ٖ)
منيـ  (%٘ٚ.ٖٖف نسبة)أو  (%ٕ٘.ٙٙبنسبة)
 تعمؿ.

%( مف أفراد األسر ٘ٚ.ٔ٘أكثر مف نصؼ العينة) (ٗ)
افراد( بينما ٙ-٘متوسطة الحجـ والتي تضـ مف)

سر كبيرة الحجـ والتي تضـ أحوالي ثمث العينة مف 
%( يمييا  ٘.ٖٓأفراد فأكثر( بنسبة) ٚمف)

سر أ%( مف أفراد العينة ينتموف إلى ٘ٚ.ٚٔ)
 افراد(.ٗ-ٕصغيرة الحجـ)

أعمى نسبة مف أفراد عينة البحث مصروفيـ  (٘)
( يميو %ٕ٘.ٖٚجنيو بنسبة) ٓ٘ٔالشيري أقؿ مف 

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

%( تتراوح ٘.٘ٗكبر نسبة مف أفراد العينة)أأف  (ٙ)
%( تتراوح ٖٗ) ،سنة ٜٔ-ٚٔأعمارىـ مف 
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 %( ٘.ٔٔنسبة) وأقؿسنة  ٕٔ-ٕٓأعمارىـ مف 
 سنة فأكثر. ٕٕ وقعت أعمارىـ فى الفئة

غالبية أفراد عينة البحث األساسية كاف المستوى  (ٚ)
متوسط بنسبة ائيـ يقع فى فئة الي ألبالتعميم

( بينما كانت أقؿ نسبة لممستوى %٘ٚ.ٛٗ)
ف أعمى نسبة مف أ(، و %ٕٗالتعميمي المنخفض)

أميات عينة البحث كاف مستواىف التعميمي متوسط 
قؿ نسبة أ( بينما %٘ٚ.ٕٗحيث بمغت نسبتيف)

 منخفض منيف كاف مستواىف التعميمي
(ٔٚ.ٕ٘%).  

سر عينة البحث تقع فى أخؿ أعمى نسبة لمتوسط د (8)
( يمييا فئة %40.5بنسبة) مستوى الدخؿ المنخفض

( واقؿ %٘ٚ.ٖٙمستوى الدخؿ المتوسط بنسبة)
نسبة كانت لفئة مستوى الدخؿ المرتفع 

(ٜٔ.ٚ٘.)% 
مف أبناء  كانوا %(ٕ٘.ٚٙالعينة) مايقرب مف ثمثى (ٜ)

بمغت نسبة ابناء ميات غير العامبلت بينمااأل
%( ٘ٚ.ٚٛ%(، وأف )٘ٚ.ٕٖ)االميات العامبلت

 وف.يعمم كانوا آلباءمف أفراد 
قػػػد نسػػػبة أفػػػراد العينػػػة مػػػف قسػػػـ االقتصػػػاد المنزلػػػي ( ٓٔ)

تعمػػػػػػػػػػيـ ال%( ومػػػػػػػػػػف قسػػػػػػػػػػـ تكنولوجيػػػػػػػػػػا ٘.ٕٔبمغػػػػػػػػػػت)
%( ومػف ٘ٚ.ٗ%( ومف قسـ إعػبلـ تربػوي )٘ٚ.ٖٚ)

%( ومػػػف قسػػػـ معمػػػـ ٕ٘قسػػػـ المغػػػة االنجميزيػػػة بمغػػػت)
%( ٘.ٚالفنيػة ) %( ومف قسـ التربيػة٘الفصؿ الواحد)

%( ومػػػػػف قسػػػػػـ ٘ٚ.ٗومػػػػػف قسػػػػػـ التربيػػػػػة الموسػػػػػيقية)
 .%(٘ٚ.ٕرياض األطفاؿ )

ثالثا: وعى الشباب الجامعي ببعض الضغوط الحياتية 
 وعالقتها ببعض المتغيرات 

 المحور األول: الضغوط األسرية
 :اآلتى إلي (ٕجدوؿ)تشير نتائج 

وىي دالة عند مستوي  (ٛ٘.ٕٛ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أشعر بالضغط لوجود الخبلفات ٘ٓ.ٓ)

المتكررة بيف أفراد أسرتي" لصالح )نعـ( حيث بمغ 

%( وترى الباحثة ٘.ٖ٘( بنسبة مئوية )ٕٗٔالعدد )
أف وجود الخبلفات والنزاعات المتكررة بيف أفراد 

غير سوى يسوده  األسرة يخمؽ مناخًا أسريًا مضطرباً 
فؽ بيف أفراد تمؾ التفرقة والتباعد والصراع وسوء التوا

األسرة نظرا لوجود خمؿ فى أداء األسرة لوظائفيا 
ويمثؿ ذلؾ ضغطًا عمى األبناء وشعورىـ  بالقمؽ 

( ٖٜٜٔضطراب وتضيؼ )زينب غريب، إلوالتوتر وا
يترتب عمى ذلؾ عدـ تمتع األفراد بدوافع كافية  انو
بحرية فى التعبير عف اآلراء، وال الو  نجاز والتفوؽ،ئلل
اـ بالنواحي الثقافية والعممية والترفييية ىتمإلبا

( ٜٜٜٔوروبرت زابؿ) والدينية.ويؤكد جوزيؼ ريزو،
أف المناخ األسرى المضطرب يصنع أفراد مضطربيف، 
ويتسـ المناخ العاـ لنمؾ األسرة باأللـ واإلحباط 

 والركود.

( وىي دالة عند مستوي  ٙٙ.ٖٔ)ٕبمغت قيمة كا -
أمي المسئولية  ( لمؤشر "يضايقني تحمؿ٘ٓ.ٓ)

( ٚٙٔلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد )-األسرية وحدىا" 
كؿ فرد ل%( وترى الباحثة أف ٘ٚ.ٔٗبنسبة مئوية)

داخؿ األسرة الواحدة دور يقـو بو ولكؿ دور مجموعة 
التوقعات و مف الحقوؽ والواجبات والمسئوليات 

حد أبيا وعندما يتخمى  اإلالتزاـوالسموكيات التي يجب 
وخاصة األب تقع المسئولية  دورهسرة عف أفراد األ

بأكمميا عمى األـ مما يؤدى إلى شعور األبناء 
بالضيؽ والذنب تجاه األـ التي تحمؿ عمى عاتقيا 

( ٕٔٓٓعبء األسرة، ويشير عبد الحميد الشاذلي)
أف العبلقات األسرية وسموؾ الوالديف فى المناخ إلى 

فى  ىاماً  األسرى وقياـ كبل منيما بدوره يمثؿ دوراً 
ًا( كما يخمؽ مناخ يتوافؽ األبناء)نفسيًا واجتماعيًا وأسر 

مناسب لنمو الشخصية المتزنة والمتكاممة ويؤكد 
 (ٕٓٓٓمحمد خميؿ)
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أنو يجب أف يكوف الطابع العاـ لمحياة األسرية تتوافر 
وتحديد بو األمانة والتضحية والتعاوف ووضوح األدوار 

 .المسئوليات

( وىي دالة عند مستوي  ٓٚ.ٕٕ٘) ٕبمغت قيمة كا -
(لمؤشر "أشعر باالنزعاج عندما ييدد والدي ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث بمغ العدد -والدتي بالطبلؽ." 
ترى الباحثة أف طبيعة  .%(ٛٙ( بنسبة مئوية )ٕٕٚ)

العبلقات بيف األسرة الواحدة ىي التي تشكؿ وحدتيا 
يجب أف  حيثقائيا ووجودىا االجتماعي ودعامات ب

حتراـ إلىذه العبلقات عمى األمف والحب واتتبنى 
ضطراب العبلقات ا  ف أخطرما يواجو األسرة ىو أوالثقة و 

األسرية وخاصة العبلقة بيف األب واألـ فعندما تكوف 
مف  نو يشيع جواً فإعبلقة األب باألـ ميدده بالطبلؽ 

واألماف لدى األبناء، ستقرار إلالتوتروعدـ الشعور با
إف إلى ( ٕٓٔٓ)منار خضرو  وتشير  نجبلء الحمبي

طبيعة العبلقات األسرية ليا تأثير كبير عمى حياة 
(، إف Burt, etal,1998الشباب ومستقبميـ ويؤكد)

األسر التي تعانى مف التفكؾ وعدـ الترابط والتماسؾ 
يظير لدى أفرادىا سمات االكتئاب بأبعاده المختمفة 

 نة بأفراد األسرة المتماسكة.مقار 

( وىي دالة عند مستوي  ٘٘.ٔ٘)ٕبمغت قيمة كا -
لمؤشر "يزعجني تدخؿ األقارب واألصدقاء  (٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث بمغ العدد  -فى حياتنا الخاصة " 
وترى الباحثة أف . %(٘.ٛٗ( بنسبة مئوية)ٜٗٔ)

نتقاؿ إستقرارىا ىو ا  أخطر ما ييدد الحياة األسرية و 
كؿ األسرة خارج أسوار المنزؿ وخاصة إلى األىؿ مشا

حد الوالديف ليذا التدخؿ وعادة ما أنقياد ا  واألصدقاء و 
حد أقاربو او أصدقائو ويتحوؿ الموضوع أيكوف مف 

حتواؤه إمف مجرد خبلؼ إلى صراع عائمي ال يمكف 
وتصبح مشاكؿ تمؾ األسرة عمى مشاع ومسمع مف 

مبًا عمى الحالة ذلؾ يؤثر س فإفالجميع وبالتالي 
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 

ى مشكمة تحدث بيف أفراد األسرة أاألىؿ واألقارب فى 
قتضت الضرورة وفى حالة خوؼ الشقاؽ إإال إذا 

ـْ ِشَقاَؽ َبْيِنِيَما َفاْبَعْثوا تنفيذا لقوؿ اهلل ْف ِخْفْت  تعالى "َواِ 
َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًما ِمْف َأْىِمَيا ِإْف ْيِريَدا ِإْصبلًحا 

ف يكوف أسورة النساء و  ْٖ٘يَوفِِّؽ المَّْو َبْيَنْيَما  " اآلية 
التدخؿ بنية إصبلح المشكمة وليس إلحداث مشكمة 

)زينب حقي، نادية يؼتضغير موجودة أصبل، و 
( أف تدخؿ األقارب فى العبلقات ٕٕٓٓحسف، 
شتراكيـ فى معيشة األسرة وتدخؿ األصدقاء ا  األسرية و 

والجيراف فى شئوف األسرة سببًا فى ظيور األزمات 
 األسرية.

( وىي دالة عند مستوي  ٜٛ.٘ٓٔ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "يغضبني كثيرا تبادؿ والداي األلفاظ ٘ٓ.ٓ)
 – .جارحة عند االختبلؼ في وجيات النظر بينيما"ال

( بنسبة مئوية ٕٕٗ)نعـ( حيث بمغ العدد) لصالح
نو يجب عمى الوالديف أف أترى الباحثة و   %(ٙ٘)

يكونا بمثابة قدوة صالحة ونموذج يحتذي بو أماـ 
ف تبادؿ األلفاظ أاألبناء فى المواقؼ المختمفة، و 

أخبلقي ناتج عف يعد بمثابة انييار  بينيـالجارحة 
عوامؿ متعددة منيا عدـ نضج الوالديف مف الناحية 

 مكانتيـدى إلى ضعؼ ؤ نفعالية بدرجو كافية مما يإلا
لدى األبناء وشعورىـ باأللـ والغضب ويرى حسف 

(أف العنؼ األسرى يتخذ أشكااًل متعددة ٕ٘ٓٓشكور)
درج تحت فئتيف رئيسيتيف : األولى تشمؿ نلكنيا ت

قدرة  تضيؼنية تشمؿ األلفاظ الجارحة، و األفعاؿ والثا
بشكؿ  خطورتوتكمف أف العنؼ المفظى (ٕٛٓٓالير)

عاـ بأنو ليس كغيره مف أشكاؿ العنؼ ذات النتائج 
غالبا ما يحدث فالمباشرة، بؿ أف نتائجو غير مباشرة 

ىتزازًا فى نمط الشخصية مما ا  خمبل فى نسؽ القيـ، و 
إلى خمؽ أشكاؿ  يؤدى فى النياية وعمى المدى البعيد

مشوىو مف العبلقات والسموؾ، وأنماط مف الشخصية 
 المتصدعة نفسيًا وعصيبًا.

( وىي دالة عند مستوي  ٜ٘.ٜٖٔ)ٕبمغت قيمة كا -
لمؤشر "أشعر باإلحراج مف تعاطي احد أفراد  (٘ٓ.ٓ)
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لصالح)نعـ( حيث  -.أسرتي الكحوؿ أو المخدرات"
رى %(. وت٘.ٜٚ( بنسبة مئوية)ٖٛٔبمغ العدد)
يؤدى إلى الف وجود فرد مدمف باألسرة أالباحثة  

، شعورىـ باإلحراج فحسب بؿ يمتد إلى أكثرمف ذلؾ
خالطيف مثؿ عبئا ثقيبًل عمى األشخاص المي حيث أنو

نما أسرىـ  يفوليس فقط عمى المتعاط ليـ وا 
وأصدقائيـ وزمبلئيـ والمجتمع ككؿ فاإلدماف مرض 

لدراسات التي حيث أشارت ا،جتماعي ا  بدني ونفسي و 
ضطرابات إسر المدمنيف إلى وجود أأجريت عمى 

مزاجية وحزف واكتئاب لدى آباء وأميات المدمنيف، 
عمى ذلؾ الميؿ إلى العزلة االجتماعية ويؤثر   وأيضا

كفاءة العبلقات االجتماعية لؤلسرة وتنتابيا مشاعر 
الخجؿ لتأثر السمعة، وكذلؾ يتأثر التماسؾ األسري 

نفصاؿ واإلحساس إلاألسرة مشاعر ا حيث تظير لدى
والرغبة في إقصاء المدمف عف حياتيا عندما 

ويزداد األمر سوءًا عندما يكوف نتكاسات، إلتتكررا
التفكؾ األسري  فيحدثألب أو الزوج المدمف ىو ا

وتتأثر القيـ واألخبلقيات في  .نفصاؿ والطبلؽواإل
 األسرة.

ستوي  ( وىي دالة عند مٚٚ.ٕٛٔ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أعانى بشدة مف فقداف أو وفاة ٘ٓ.ٓ)

شخص  -احد  أفراد أسرتي –كبلىما –األب  –)األـ
( ٜٕٓلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد ) -.عزيز عمى("
ترى الباحثة أف الوفاة تعتبر . %(ٕ٘.ٕ٘بنسبة مئوية)

مف أقوى الضغوط التي تواجو اإلنساف وىناؾ العديد 
ة اآلثار السمبية الناتجة مف الدراسات أجريت لمعرف

حد الوالديف، فقد أوضحت أعف فقداف أو وفاة 
( عبلقة بعض ٜٜٗٔدراسة)فوقية عبد الحميد، 

ضطرابات النفسية لكؿ مف طوؿ مدة وفاة احد إلا
الوالديف وجنس المفقود وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

حداىما يعانوا مف إاألبناء الذيف فقدوا الوالديف أو 
كما توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة االكتئاب، 

إحصائية بيف الذيف فقدوا األب وأقرانيـ الذيف فقدوا 

األـ فى مستوى االكتئاب حيث كاف لفقد األـ التأثير 
 األقوى فى رفع مستوى االكتئاب.

( وىي دالة عند مستوي ٕٛ.ٔٛ) ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أعانى مف غياب والدي عف المنزؿ ٘ٓ.ٓ)

          لصالح نعـ( حيث بمغ العدد-طويمة".  لفترات
ويؤكد محمد كاتبي  %(٘ٚ.ٕ٘( بنسبة مئوية )ٕٔٔ)
( أف األفراد ذوى الشعور المرتفع بالوحدة ٕٕٔٓ)

النفسية قد أقروا بأف آباءىـ لـ يكونوا يقضوف معيـ 
وقتًا كافيًا وال يتفيموف مشاكميـ وال يحاولوف 

قروا أيضا بأنيـ كانوا مساعدتيـ عند الحاجة إلييـ، وأ
يعيشوف فى أسر يسودىا البرود العاطفي فى العبلقات 
ثارة األلـ  مع الوالديف والقسوة الشديدة واإلىماؿ وا 

 النفسي والتسمط الوالدي.

( وىي دالة عند مستوي ٖٚ.ٗٗٔ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "يسود سوء االتصاؿ والتواصؿ بيف ٘ٓ.ٓ)

( ٕ٘ٗ( حيث بمغ العدد)لصالح)نعـ -أفراد األسرة" 
أف ذلؾ يرجع وترى الباحثة  .%(ٕ٘.ٔٙبنسبة مئوية)

نشغاؿ الدائـ أو الغياب المستمر لموالديف أو إلاإلى 
ختبلؼ فى وجيات النظر ووجود الخبلفات وكذلؾ إلا

جتماعي)الفيس إلإدماف أفراد األسرة لوسائؿ التواصؿ ا
 أدى ذلؾ إلى التباعد وقد بوؾ، التوتير،.. الخ(

نعداـ إوالتنافر بيف أفراد األسرة الواحدة وقمة أو 
تصاؿ والتواصؿ المباشر يبنيـ وىذا ما أكدتو  إلا

% ٗٚ( فى دراسة ليا أثبتت أف ٕٓٔٓانشراح الشاؿ)
ىذه التكنولوجيا  –مف العينة تتفؽ أف اإلنترنت 

جتماعية بيف إلالحديثة تتسبب فى الحد مف العبلقات ا
( أف ٕٗٓٓد بثينة عماره)وتؤك ،األفراد وتضعفيا

العبلقات الزوجية بيف الطرفيف تضطرب نظرًا إلىماؿ 
ندفاع كؿ أحاسيسو تجاه ا  خر، و آلكؿ طرؼ ل

اإلنترنت، وينتج عف ذلؾ مشكبلت كثيرة بسبب إقامة 
 .البعض عبلقات غير شرعية عبر اإلنترنت 

( وىي دالة عند مستوي  ٖٔ.ٓٓٗ) ٕت قيمة كابمغ -
نفصاؿ والدي عف إني كثيرا "يؤلم شر(لمؤ ٘ٓ.ٓ)

( بنسبة ٕٖٔ)نعـ( حيث بمغ العدد ) لحوالدتي " لصا
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نفصاؿ إ%( وترى الباحثة أنو قد يحدث ٕ٘.ٓٛ)يةمئو 
بيف األزواج دوف طبلؽ ويحتفظوف بالصورة الكاذبة 
لمزواج وقد يكوف ذلؾ بصورة دائمة أو مؤقتة بسبب 

بسبب  ذلؾ غالبا يكوفو حد الزوجيف الطبلؽ أرفض 
نفصاؿ آثار متشابيو لحد كبير آلثار ئلول،بناء األ

الطبلؽ بؿ وتزيد عمييا  فى تحطـ مكانة األسرة 
وتجعميا بصفة مستمرة محبًل لؤلقاويؿ وخاصة إذا 

ًا يقتصاديًا ونفسإكانت فى مجتمع ريفي وتتأثراألسرة 
التى  العديد مف الضغوطتتعرض إلى كما  واجتماعياً 

نحرافية إإلى صور  تؤدى فى الكثير مف الحاالت
ضطرابات فى السموؾ لمزوجة واألبناء منيا القمؽ، ا  و 

فتقادىـ الشعور باألمف إلاالكتئاب،اإلدماف، االنتحار 
النفسي ويؤثر عمى الشخصية بدرجة كبيرة فيخمؽ 
شخصية ميزوزة، ويظؿ ىؤالء األبناء فى عقد 
مقارنات مستمرة بيف أسرىـ المفككة والحياة األسرية 

يشيا باقي األبناء مما يولد لدييـ الشعور التي يع
نفعالي إلضطراب النمو اإباإلحباط مما يؤدى إلى 
إلى إستخداميـ  الزوجيف وخاصة عندما يمجأ أحد

لى ما يسمى بالحب كوسيمة ضغط عمى األخراو  ا 
نو عندما أ( ٜٜٜٔويؤكد عبلء كفافى) .المصطنع

نفعالية إليكوف الزوجيف غير ناضجيف مف الناحية ا
بدرجة كافية فإنيما يتخذا مف أبنائيما وسيمة لتحقيؽ 
ما ينقص الوالديف، فيمنحاف أبنائيـ نمط مف الحب 

نو حب مصطنع أو مشروط وغير أيكتشؼ األبناء 
نقى، وأماـ ىذا النمط مف الحب يسمؾ األبناء احد 
الطريقتيف األولى يتظاىروف بالسعادة وبالتالي 

يتقبموف ىذا الحب يتعمموف المراوغة والثانية ال 
 اً المزيؼ ويجاىروف بذلؾ وبالتالي يصبحوف مصدر 

 ألسرة.  اضطراب وقمؽ إل

( وىي دالة عند مستوي  ٗٔ.٘ٓٔ)ٕبمغت قيمة كا -
والقمؽ الستخداـ  (  لمؤشر "أشعر بالضيؽ٘ٓ.ٓ)

لصالح -أسرتي العنؼ الكبلمي أو الجسدي معنا " 
%(. ٘.ٕ٘( بنسبة مئوية )ٕٓٔ)نعـ(حيث بمغ العدد)
أف العنؼ األسرى  إلى (ٕٙٓٓويشير عمر الفراية )

الموجو نحو األبناء يعد مصطمحا حديثا لئلشارة إلى 
األفعاؿ المباشرة وغير المباشرة التي يوجييا الوالداف 

حد األبناء بيدؼ إيقاع األذى أأو أولياء األمور نحو 
النفسي أو المفظي أو الجسدي أو الجنسي وانو بذلؾ 

العديد مف العواقب واآلثار التي تأخذ ينطوي عمى 
أشكااًل عديدة جسدية وصحية ونفسية ويضيؼ محمد 

نو يكوف لدى األبناء ردود أفعاؿ أ( ٕٚٓٓأبو حبلوة )
سمبية تنعكس عمى البيئة واألفراد المحيطيف بيـ  مثؿ 
ممارسة العنؼ والسرقة وممارسة الجريمة والخروج 

د رحاب وتؤك،عف القانوف وتعاطي المخدرات 
مف يتعرضوف إلى العديد  يـ( أنٕٛٓٓاحمد)

ضطرابات القمؽ واالكتئاب إضطرابات النفسية كإلا
ضطرابات النطؽ، كما ا  ضطرابات النـو واألكؿ و ا  و 

أنيـ يفقدوف الشعور باألمف، وقد يصابوف بالعجز 
واإلحباط والفشؿ فى القدرة عمى التواصؿ وبناء 

 العبلقات مع اآلخريف. 

( وىي دالة عند مستوي  ٗٙ.ٗٛ)ٕكا بمغت قيمة -
(  لمؤشر " أحد أفراد أسرتي متسمط ويفرض ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث  - .رأيو عمى اآلخريف دوف نقاش"
ترى الباحثة و  ،%(٘٘( بنسبة مئوية)ٕٕٓبمغ العدد)

أف أسموب التسمط أو التشدد أو فرض الرأي عمى 
ة اآلخريف اليدؼ منو الضبط لسموؾ األبناء والصرام

لزاميـ الطاعة العمياء والخضوع  فى معاممتيـ وا 
 التعبيرعفبلؤلوامر لمتعميمات بحيث ال يسمحوف ليـ 

رغاميـ  رادتيـ بؿ ولوميـ ونقدىـ وحرمانيـ وا  أرائيـ وا 
ويؤكد احمد عبد ، بالقوة والتخويؼ المستمر

بف إل( أف التسمط فى المعاممة يجعؿ اٜٙٛٔالرحمف)
ة والخوؼ والقمؽ والعجز يتصؼ بنقص الكفاية والدوني

 واإلحباط.

( وىي دالة عند مستوي  ٕٔ.ٖٚٙ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أشعر باإلحراج مف إصابة أحد أفراد ٘ٓ.ٓ)

أسرتي باإلعاقة سواء عقمية أو بصرية أو جسمية،،، 
( بنسبة ٖٗٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد )-الخ" 
لى إ( ٖٕٓٓتشير إيماف إبراىيـ )و %( ٘.ٛٚمئوية)
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عد أزمة أسرية واجتماعية ت االفرادأف اإلعاقة ألحد 
تعانى منيا األسرة، وترى الباحثة انو يصاحب تمؾ 
األزمة مجموعة مف الضغوط يجب عمى األسرة أف 

جتماعي، إلتتصدى ليا وتقـو بدورىا األسرى وا
قد األسرة تواجو مجموعة كبيرة مف األحداث والتي ف

ر مرغوب فييا مثؿ سمبية ضاغطة وغي تكوف أحيانا
ألنيا تمقى عمى أووالدة طفؿ معاؽ  صابة باإلعاقةإلا

لما يتطمبو الفرد  ياً ماد ئاً عبو  عمبًل إضافياً  عاتؽ االسرة
تسبب ليـ  قدأو رعاية صحية ونفسية المعاؽ مف 

ىـ شعور  باإلضافة الىمشكبلت معينة تفوؽ قدراتيـ 
 .باإلحراج واأللـ النفسي والجسدي

 جتماعيةإل: الضغوط االمحور الثاني

 :اآلتى إلي (ٖجدوؿ)تشير نتائج 
(وىي دالة عند مستوي  ٕٚ.ٛٗٔ)ٕبمغت قيمة كا -

 -( لمؤشر "أتعرض لمخصاـ لفترات طويمة" ٘ٓ.ٓ)
( بنسبة مئوية ٕٗٗلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)

%( وترى الباحثة أف الخصاـ أسموب مف أساليب ٔٙ)
خدمو الوالديف عندما المعاممة الوالدية غير السوية، يست

يخطأ األبناء كنوع مف أنواع العقاب النفسي وكأسموب 
لمضغط عمى األبناء لمشعور بالذنب تجاه الوالديف 
وذلؾ لطاعة أوامرىـ مما يؤدى إلى شعوراألبناء 

كتئاب، إلبالقسوة والتباعد والتفرقة واأللـ النفسي وا
لذلؾ يجب عمى الوالديف أف يكوف العقاب عمى قدر 

 لخطأ ويكوف ىناؾ قدر مناسب مف التسامح. ا

( وىي دالة عند مستوي  ٜٕ.ٜٕٓ) ٕبمغت قيمة كا -
"يمنعني أىمي مف زيارة األىؿ  (لمؤشر٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث  -.واألصدقاء دوف سبب مقنع"
%( وترى ٘ٚ.ٙٙ( بنسبة مئوية)ٕٚٙبمغ العدد)

الباحثة  أف ىذا نوع مف أنواع الحرماف ينتج عنو كبت 
ف ىذا أو حتياجات الفرد فى الترويح عف النفس إل

ستمر يؤدي إلى تفريغ الطاقة عمى شكؿ إالكبت إذا 
نو مف الميـ لآلباء تفيـ متطمبات الشباب أو عدواف ،

عطاء المزيد مف ا ستقبللية إلوفقًا لمتغيرات العصر، وا 
والحرية لمشباب فى شئونيـ الخاصة والعامة خصوصًا 

تقامة فى مسيرتيـ الحياتية سإلمع ظيور الصبلح وا
مع الترشيد والمراقبة الواعية، وتقديـ النصح واإلرشاد 

  .والبعد عف أساليب الخشونة والمعاممة القاسية معيـ

( وىي دالة عند مستوي  ٔٚ.ٕٛٚ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "تسمح أسرتي لي بالتحدث مع ٘ٓ.ٓ)

لصالح)نعـ( حيث بمغ العدد  -.أصدقائي بحرية"
%(. ويضيؼ عبد اهلل ٘ٚ.ٔٚ( بنسبة مئوية )ٕٚٛ)

( انو  يجب عمى اآلباء أف ال يقفوا ٕٕٓٓ)اليوسؼ
حجر عثرة أماـ النزوع الطبيعي إلى االستقبللية 
والحرية الشخصية فى إطار الضوابط الشرعية 
واألخبلقية وأف يتوافؽ ذلؾ مع الترشيد والنصح 

 بيـ فيووالتوجيو وقبؿ ذلؾ زرع اإليماف فى أعماؽ قمو 
 ستقامة فى طريؽ الخير والصبلح.ئلضماف ل خير

( وىي دالة عند مستوي  ٜٜ.ٖٚٓ) ٕبمغت قيمة كا -
"أفتقر أنا وأسرتي لممساعدة والمساندة  ( لمؤشر٘ٓ.ٓ)

( ٜٕٛلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد ) -مف اآلخريف" 
%( وترى الباحثة مف خبلؿ ٘.ٗٚبنسبة مئوية)

العينة أنيـ يحتاجوف إلى  المقاببلت الفردية مع أفراد
مساعدة اآلخريف وتقديـ المساندة االجتماعية ليـ مف 
قبؿ البيئة المحيطة بيـ سواء أشخاص أو مؤسسات  

ويقفوف بجانبيـ بحيث يقدموف ليـ الحب واالىتماـ 
مصادر لمدعـ الوقت الحاجة، ولذلؾ فيي تعتبر أحد 

الفعاؿ لكي تخفؼ مف شدة وقع األحداث الضاغطة 
، مف آثارىا ييـ بؿ وتساعدىـ عمى الوقايةعم

فى صحة الفرد  جتماعية تمعب دورًاىاماً إلفالمساندة ا
ىامًا مف مصادر األمف  النفسية والجسمية ومصدراً 

الذي يحتاجو اإلنساف عندما يشعر أف ىناؾ ما ييدده 
نو يحتاج إلى مدد أف طاقتو قد استيمكت  و أو 

 ومساعدة وعوف خارجي. 

( وىي دالة عند مستوي  ٙٔ.ٛٗ) ٕكا بمغت قيمة -
(  لمؤشر "أشعر بالضيؽ مف نقد اآلخريف لي" ٘ٓ.ٓ)
( بنسبة ٜٙٔلصالح)أحيانا( حيث بمغ العدد) -

%( وترى الباحثة أف النقد الذي يوجيو ٕ٘.ٕٗمئوية)
فرصة لتعمـ أنماط سموكية  يعتبر اآلخروف لمفرد
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وخبرات جديدة كما يساعد الفرد عمى تعديؿ سموكو 
وفكره وآرائو وذوقو دوف الحاجة إلى المرور بتجربة 
مؤلمة لكي يتعمـ منيا، ويضيؼ مصطفى 

حتراـ آراء اآلخريف يعتبرقيمة إ( أف ٕٓٔٓزيداف)
جتماعية تعتمد عمى العمؿ الجيد مع ا  سموكية و 

حتراـ آرائيـ والتفاعؿ معيـ ا  األشخاص اآلخريف و 
ح مع بشكؿ إيجابي، ويبرز الثقة المتبادلة والتسام

اآلخريف مف خبلؿ الوعي بالذات، والقدرة عمى 
اإلنصات الجيد، والقدرة عمى التعاطؼ مع شعور 
 وأحاسيس الغير وفيميا والتجاوب معيا بقدر اإلمكاف.

( وىي دالة عند مستوي  ٙٙ.ٓٔ)ٕبمغت قيمة كا -
يد اآلخريف لحريتي ي"أعانى مف تق شر( لمؤ ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ(  - .ى في اى موضوع"أيعند إبداء ر 
%(، ٕ٘.ٖٛ( بنسبة مئوية)ٖ٘ٔحيث بمغ العدد)

( أف التعامؿ مع الشباب ٜٙٛٔويؤكد محمود نصار)
يحتاج إلى قواعد خاصة أىميا أف يقـو عمى الصدؽ 
والحوار اليادئ واليادؼ ومراعاة الديمقراطية، وىناؾ 

جتماع ورجاؿ التربية إلتصوروضعو عمماء النفس وا
حو الشباب فى تعامميـ، تباعو نإيضـ ما يجب 

ىذا التصور تحت كممة)الممسة اإلنسانية  ويندرج
Human Touch وتفسيرىا يكوف بتفسير كؿ حرؼ )

مف حروفيا باإلنجميزية حيث يرشد إلى طريؽ خاص 
شباع حاجات الشباب  حتـر إستمع إليو، إفى معاممة وا 

شعوره، حرؾ رغبتو، قدر مجيوداتو، مده باألخبار، 
ويضيؼ . تفيـ تفرده، أتصؿ بو وكرمو ،دربو، أرشده

( أف ٜٜٛٔ)               صبلح أبو ناىية
الديمقراطية والحرية المعقولة تقوى الشعور بالمسئولية 

 .ستقبللية إلوا

( وىي دالة عند مستوي  ٜٔ.ٚٛٗ) ٕبمغت قيمة كا -
(  لمؤشر " أىمي ييددوني بالضرب أو ٘ٓ.ٓ)

إذا لـ أطيع  بالحبس أو بأي عقاب أماـ اآلخريف
( ٖٔٗلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد) -أوامرىـ." 

وترى الباحثة أف ىذا يعد .%(ٕ٘.٘ٛبنسبة مئوية )
ر السوية القائمة عمى التيديد يمف أساليب التنشئة غ

والعنؼ و القسوة وخضوع األبناء التاـ لؤلوامر 
والتعامؿ معيـ كدمية يحركوىا كيفما يشاءوا وينتج 

عيفة ال تقوى عمى المنافسة عف ذلؾ شخصيات ض
بداء الرأي وال تمارس ألواف النشاط االجتماعي   يولدو وا 

بالتعسؼ والظمـ والكراىية والسخط  اً شعور  لدييـ ذلؾ
فى كؿ  وفيشعر و  شديداً  توترًا وألماً  ـالذي يسبب لي

ويشير عبلء   ـستغبلليا  و  ـلحظو بتيديد كياني
نسنة وىى ألبل أف ىذا ما يسمى باإلى ( ٜٜٜٔكفافى)

تجريدىـ مف صفاتيـ اإلنسانية ومعاممتيـ كأشياء 
فيعيش الفرد ليحقؽ أىداؼ والديو ويشبع رغبات والديو 

 مع قميؿ مف الوعي بطموحاتو الشخصية.

( وىي دالة عند مستوي  ٜٙ.ٖٕٔ) ٕبمغت قيمة كا -
نزعاج مف إل( لمؤشر "اشعر بالضيؽ وا٘ٓ.ٓ)

ياد ، عزومات... جتماعية ) أفراح.، أعإلالمناسبات ا
( بنسبة ٕٕٚلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد ) -الخ(" 

%( وترى الباحثة أف ذلؾ ناتج وجود ٛٙمئوية )
جتماعية لدى أفراد إلقصور فى مستوى  الميارات ا

ندماجيـ مع اآلخريف والتعاوف إالعينة التي تحوؿ دوف 
والمشاركة الفعالة فى المناسبات المختمفة ويؤكد 

 ( أف ذلؾ القصور يجعؿٕٕٓٓؼ شوقي)يطر 
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الفرد غير قادر عمى إقامة عبلقات ودية مع    
المحيطيف بو وصعوبة فيـ وتفسير سموؾ ومقاصد 
اآلخريف مما يؤدى إلى اإلحباط ومشاعر الفشؿ 

أف إلى ( ٜٜٙٔوالتعاسة وتشير  كريمة العيدانى)
توصموا إلى أف قصور عمماء التربية وعمـ النفس 

الميارات االجتماعية يسيـ فى حدوث الخجؿ، والقمؽ 

يؤدى إلى ضبط  بيااالجتماعي، فى حيف أف التزود 
السموؾ عند التفاعؿ االجتماعي، فإجادة الميارات 

كما  االجتماعية يؤدى إلى االنبساطية والقياـ بالدور،
أف التواصؿ والتفاعؿ  (ٕٔٓٓآمنة المطوع) ذكرت

ىامة ماعي والقدرة عمى مشاركة اآلخريف عوامؿ جتإلا
جتماعية لمفرد وتوظيفيا إلوضرورية لنمو العبلقات ا
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مصحة ل اليامةحد المؤشرات أ وىى بالصورة الصحيحة
 .النفسية

( وىي دالة عند مستوي  ٜٙٔٓ) ٕبمغت قيمة كا -
"تفتقد أسرتي الكثير مف األصدقاء  (لمؤشر٘ٓ.ٓ)
صالح)نعـ( حيث بمغ العدد ل -فى منزلنا"  زيارتنال
وترى الباحثة أف . %(٘ٚ.ٗ٘( بنسبة مئوية )ٜٕٔ)

األسرة تعتبر العامؿ الرئيسي إلكساب األبناء 
جتماعية السوية سواء داخؿ األسرة أو إلالعبلقات ا
فتقاد األسرة لمزيارات يشعر األبناء بالوحدة إخارجيا، ف

ع جتماعي، حيث أف اإلنساف ال يستطيإلغتراب اإلوبا
أف يعيش بمفرده فيو فى حاجة مستمرة إلى األخر 

نتماء وذلؾ إلابلسد حاجاتو وتحقيؽ تكيفو والشعور 
تصاؿ إمف خبلؿ ما يتاح لمفرد مف قنوات 

مختمفة)المفظية وغير المفظية( ويضيؼ يحيى عبد 
( أف نجاح الفرد فى إقامة عبلقات ٕٕٓٓالعاؿ)

انية التي جتماعية سميمة يعد قدرة مف القدرات اإلنسإ
دوف يتختمؼ مف فرد ألخر، فنجد بعض األفراد ال يج

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

كتساب إرة عمى دفتقاد وجود أصدقاء أو عدـ القإأف 
أصدقاء والعجز فى إقامة عبلقات ناجحة أو حميمة 

اء والعزلة والمعاناة مف نطو إلمع اآلخريف يسبب ا
 الوحدة النفسية. 

( وىي دالة عند مستوي  ٕٓ.ٜٖ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "ترى أسرتي أف الترفية والترويح عف ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث بمغ -النفس أمر غير ضروري" 
%( وترى الباحثة أف ٙٗ( بنسبة مئوية )ٗٛٔالعدد)

اء أو لمقض ىاـ الترفيو والترويح عف النفس أمر
متخفيؼ مف وطأة التوترواإلجياد الناجـ عف المتاعب ل

ستعادة نشاطو بشكؿ إلالحياتية وفرصة لئلنساف 
ينعكس ذلؾ عمى راحتو النفسية والجسدية، و أفضؿ 

( أف الراحة والترفيو ىي ٜٜٓٔوتؤكد ميرفت النونو)
تفؽ عمييا معظـ الباحثيف فى عمـ إسس التي األاحد 

النفسية خاصة والتي يجب  النفس عامة وفى الصحة

مراعاتيا حتى يتحقؽ لمفرد مستوى مناسب مف التوافؽ 
ويشير كبل مف كماؿ درويش و  ،والصحة النفسية
( إلى أف الترويح األسرى خبلؿ ٕٔٓٓأميف الخولى)

وقت الفراغ وسيمة ىامة لتحقيؽ الترابط األسرى مف 
 .جتماعية والثقافية لؤلسرةإلىتماـ بالوظيفة اإلخبلؿ ا

( وىي دالة عند مستوي  ٛٔ.ٓٗٔ)ٕبمغت قيمة كا -
(لمؤشر "تزعجني مكانة أسرتي االجتماعية " ٘ٓ.ٓ)
( بنسبة مئوية ٕٛٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد ) -
%( وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت الفردية ٘.ٗ٘)

حد أفراد مف أمع أفراد العينة أف منيـ مف يخجؿ 
أو اإلصابة بمرض  فالسجف او اإلدما أسرتو بسبب 

و أالسمعة السيئة لتمؾ األسرة  التفكؾ االسرى أوما أو 
جتماعي إلنخفاض المستوى التعميمي وابسبب الفقر وا  

فى مساكف شعبية ضيقة ال تصمح  بسبب العيشو أ
ؤدى إلى شعوراألفراد ي فكؿ ذلؾستخداـ اآلدمي، ئلل

جتماعي إلبعدـ الثقة بالنفس والخجؿ مف وضعيـ ا
قد تتصؼ  لؾ بالغ األثرعمى شخصياتيـ التيويكوف لذ

االنسحاب مف أو بالعنؼ أحيانًا و نزواء إلنطواء واإلاب
أف األبناء الذيف  حيثجتماعية إلمعترؾ الحياة ا
يعانوف مف  بيا حاالت طبلؽسر أيعيشوف فى 

صعوبات كثيرة منيا المشاكؿ السموكية والنفسية 
لتركيز قدرتيـ عمى ا ضعؼ والتحصيؿ الدراسي وأيضا

 تفاعميـ سمبي.يكوف  داخؿ الفصؿ و

( وىي دالة عند مستوي  ٗٛ.ٜٚٔ)ٕبمغت قيمة كا -
(  لمؤشر "أشعر أنني أقؿ مف غيري فى كؿ ٘ٓ.ٓ)

( بنسبة ٕٓٙلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد) -حاجة" 
أف إلى ( ٜٜٗٔيشير فؤاد موسى)و %( ٘ٙمئوية)

ىناؾ العديد مف حاجات الشباب التي يجب إشباعيا 
الحاجات االجتماعية  ،الحاجات النفسية نيام
أف ىناؾ حاجات صحية وجسمية و الحاجات العقمية  و 

(عمى بعض ٜٜٜٔ) أيضا ويؤكد ماىر أبو المعاطى
الحاجات و الحاجات الترويحية  الحاجات األخرى منيا

إذا لـ يتـ إشباع ىذه  أنو وترى الباحثة .الدينية
ماف وانو اقؿ الحاجات فإف الفرد يشعر بالنقص والحر 
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مف غيره مما ينعكس ذلؾ بالسمب عمى جميع نواحي 
تخاذه سموؾ عدواني بغرض إثبات الذات وأف ا  حياتو و 

إشباع حاجات الشباب يعد وسيمة وىدؼ فى نفس 
الوقت حيث أف الشباب ال يستطيع مواصمة حياتو 

ويكوف وسيمة يستخدميا المجتمع  حاجاتودوف إشباع 
ليقـو بدوره فى المجتمع عمى  فى إعداد شبابو وتييئتو

 .الوجو األمثؿ

( وىي دالة عند مستوي  ٙٗ.ٕٖٚ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "اشعر بالضعؼ والقير عندما ٘ٓ.ٓ)

 -يستقوى عمى اآلخريف نظرا لغياب مف يحميني " 
( بنسبة مئوية ٖٖٓلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد )

%( وترى الباحثة أف األسرة ىي المسئوؿ ٘ٚ.٘ٚ)
يعد ذلؾ احد  ،وبالدرجة األولى عف حماية أبنائيا

فاألب يعد بمثابة الصماـ الرئيسي  ،وظائفيا األساسية
لحماية أسرتو، فاألب ال يمنح الحماية الجسمانية فقط 

نما يمنحيـ أيضا الحماية ا ، قتصادية والنفسيةإلوا 
أو وجود  ،نشغاؿ الدائـ لرب األسرةإلالغياب أو اف

 األسرى اإلرادي المتمثؿ فى الخبلفات والتفكؾ
والمتمثؿ فى بل إرادي ألاالنفصاؿ، الطبلؽ أو التفكؾ 
عف تتخمى األسرة  يجعؿالسجف، المرض، الوفاة  

وظيفتيا  فى الحماية أو تتيرب منيا أو تتركيا 
لآلخريف فيشعر األبناء بالضعؼ والقير وعدـ األماف 

 بالغ األثر عمى نفسية األبناء. لذلؾويكوف 

( وىي دالة عند مستوي  ٘ٔ.ٖٕٗ) ٕمغت قيمة كاب -
(  لمؤشر "اشعر بالضيؽ والتوتر عندما ٘ٓ.ٓ)

لصالح  -يتجاىؿ اآلخريف وجودي ويقمموا مف قدراتي" 
( بنسبة مئوية ٕٗٚ)نعـ( حيث بمغ العدد )

%( وترى الباحثة انو ذلؾ يرجع إلى سببيف ٘.ٛٙ)
جتماعية األوؿ أنيـ يفتقدوف ميارات الكفاءة االالسبب 

حتفاظ بعبلقات إلويتضح ذلؾ فى عدـ قدرتيـ عمى ا
 ),Kazdin)              مرضية مع اآلخريف ويذكر

فى توكيد تتمثؿ أف ميارات الكفاءة االجتماعية  2000
الذات،  وميارات المواجية، وميارات التواصؿ، 
وميارات تنظيـ المعرفة والمشاعرويؤكد مجدي 

تفعي الكفاءة مر األشخاص ( أف ٖٕٓٓحبيب)
جتماعية أكثر قدرة عمى مواجية المواقؼ والمشاركة إلا

نفتاحا مع اآلخريف أكثر ا  جتماعية و إلفى األنشطة ا
يؤكد كذلؾ جتماعية إلمف األفراد منخفضي الكفاءة ا

تأثيرىا  الى رجعت أىميتيا( أف ٕٗٓٓإبراىيـ المغازى)
مواجية و جتماعي إلعمى قدرة الفرد عمى التفاعؿ ا

وط الحياتية، كما أنيا تؤثر عمى التحصيؿ، الضغ
ىتماـ إلالثاني أنيـ فى أمس الحاجة إلى ا السببو 

يجابي والفيـ والتحفيز مف قبؿ اآلخريف والتقييـ اإل
وذلؾ إلشباع حاجاتيـ األساسية وتدعيـ مياراتيـ 
االجتماعية لتحقيؽ التواصؿ االيجابي مع اآلخريف 

و الشعور بالنقص حتى ال يعانوف مف عدـ الكفاءة أ
 أو التجاىؿ.

( وىػػػػي دالػػػة عنػػػػد مسػػػػتوي  ٘ٔ.ٕٖٗ) ٕبمغػػػت قيمػػػػة كػػػا -
(  لمؤشػػػػػػر "ال يوجػػػػػػد أي تعػػػػػػاوف بينػػػػػػي وبػػػػػػيف ٘ٓ.ٓ)

( ٜٕٙلصػػػػالح )نعػػػػـ( حيػػػػث بمػػػػغ العػػػػدد ) -اآلخػػػػريف" 
%( وتػرى الباحثػة أف معظػـ مشػاكمنا ٗٚبنسبة مئوية )

الحقيقيػػػػة ليسػػػػت فػػػػى عػػػػالـ األشػػػػياء ولكنيػػػػا فػػػػى عػػػػالـ 
ص، وأكبػػػػر فشػػػػؿ ممكػػػػف أف يواجيػػػػو اإلنسػػػػاف األشػػػػخا

 ىوعدـ القدرة عمى  تحقيؽ تعاوف مع اآلخػريف وفيميػـ
بػػأف معايشػػة الشػػباب  Suzuki Shingo,(2004)ويؤكػػد  

ألحػػداث الحيػػاة الضػػاغطة أدت إلػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى 
التعػػاوف والتفاعػػؿ مػػع اآلخػػريف والػػدخوؿ فػػي صػػراعات 

ـ الثقػػة بالػػذات مسػػتمرة، والشػػعور بػػالقمؽ واإلحبػػاط وعػػد
ىتماـ بالتوصؿ إلى إلوأوصت الدراسة بضرورة تنظيـ ا

برنػػامج يمكػػف مػػف خبللػػو الحػػد مػػف المشػػكبلت الناتجػػة 
عػػػف الضػػػغوط وخاصػػػة فػػػي مرحمػػػة الشػػػباب وضػػػرورة 

مكانياتيـإمساعدة الشباب عمى   .ستثمار قدراتيـ وا 
 قتصاديةإلالمحور الثالث: الضغوط ا

 :اآلتى إلي (ٗجدوؿ)تشير نتائج 
( وىي دالة عند مستوي  ٕٕ.ٖٗ)ٕبمغت قيمة كاو  -

( لمؤشر "أتجنب بعض األنشطة التي يمارسيا ٘ٓ.ٓ)
 -أصدقائي بسبب ما تتطمبو مف تكاليؼ مالية" 

( بنسبة ٜٗٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد)
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%( حيث يعتبر نقص الماؿ واإلمكانات ٘.ٛٗمئوية)
أىدافيـ  المادية عائقا يمنع كثيرا مف الناس مف تحقيؽ

فى الحياة، وقد يسبب ليـ الشعور باإلحباط، لذا 
اعتبر اإلماـ عمى رضي اهلل عنو  أف الفقر عدوا 
لئلنساف وقاؿ لو كاف الفقر رجبل لقتمتو، باعتباره عائقا 
قويا يمنع الفقراء مف إشباع حاجاتيـ األساسية، 
ويسبب ليـ الكدر واأللـ، حيث يمنع كثير مف الشباب 

ىدافيـ فى التعميـ والزواج والعمؿ مف تحقيؽ أ
 والحصوؿ عمى مسكف وغير ذلؾ)سيير أحمد،

ٜٜٖٔ  .) 

( وىي دالة عند مستوي  ٖٗ.ٕٓٔ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أخجؿ مف زيارة زمبلئي لبيتي ٘ٓ.ٓ)

لتواضع أثاثو ونقصو العديد مف المواـز واألساسيات" 
 ( بنسبة مئويةٕ٘ٓلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد) -
%( وترى الباحثة أف المسكف المناسب مف ٕ٘.ٔ٘)

أىـ حقوؽ الفرد فى الحياة الكريمة والبد أف يشعر فيو 
نو يشكؿ بعض أالفرد بالراحة والرضا حيث 

يجابية منيا أو السمبية، ويعتبرخجؿ إلالسموكيات ا
فتقارهكنيـ و ابعض األفراد مف مس  لمعديد مف المواـز ا 

نخفاض المستوى إمنيا لى عدة أسباب إ راجعاً  يكوف
جتماعي والثقافي لؤلسرة الذي يحوؿ إلقتصادي واإلا

ختيارىا األمثؿ لقطع األثاث وكيفية توزيعيا إدوف 
نشطة ويفي األوتنسيقيا بما يتبلءـ مع المساحة و 

كما أف بعض اآلباء يتمسكوف  ، حتياجاتيـ المختمفةإب
بروف ختيار األثاث ويعتإبالعادات والتقاليد القديمة فى 

التجديد والتغيير نوع مف الرفاىية أو المظاىر الخداعة 
نفسية  عمى مما ينعكس ذلؾ بالسمب لمماؿأو إىدار 

( أف المسكف  ٕٛٓٓاألبناء، وتؤكد سماح أحمد )
بيئة سكنية مؤثرة فى حياة األسرة حيث تتضح  أكثر

جتماعية إلأىميتو وتأثيره عمى حياة أبنائيا النفسية وا
 الصحية.قتصادية و إلوا

( وىي دالة عند مستوي  ٕٖ.ٔٔ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "كثيرا ما تمر أسرتي بأزمات ٘ٓ.ٓ)

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

عبد و %( وتشير سموى الصديؽ ٔٗبنسبة مئوية)
قتصادية إلأف األزمات ا إلى (ٕٓٓٓالحي محمود)

قتصادية إلا تظير فى الحاالت التي تقؿ فييا الموارد
والمالية بحيث تصبح غير مبلئمة لمواجية جوانب 

نو عندما تعانى أنفاؽ المختمفة، وترى الباحثة إلا
ظيور فيؤدى ذلؾ الى قتصادية إلاألسرة مف األزمات ا

العديد مف المشكبلت التي تواجو الشباب ومنيا 
الفقروالبطالة وتأخر سف الزواج وظاىرة أطفاؿ الشوارع 

( أنيا تتسبب أيضا ٜٕٓٓمصطفى)ويضيؼ محمد 
نتشار السرقة ا  نحراؼ والجريمة و إلفى زيادة معدالت ا

أف ( ٜٜٙٔواليجرة غير الشرعية، وتؤكد أميرة عمى)
قتصادية إلاألزمات ا العبلقات األسرية تسوء بفعؿ

 جتماعية. إلوالنفسية وا

( وىي دالة عند مستوي  ٖٗ.ٕٓٔ)ٕبمغت قيمة كا -
 -. أفراد أسرتي مف البطالة"( لمؤشر "يعانى ٘ٓ.ٓ)

( بنسبة مئوية ٕ٘ٙلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)
 %( وترى الباحثة أف ىذا المؤشر المتعمؽ ٕ٘.ٙٙ)
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وىومرور  بالمؤشر السابؽ رتباطًا وثيقاً إبالبطالة يرتبط    
قتصادية  ويؤكد ذلؾ أحمد إلاألسرة باألزمات ا

قتصادية تؤدى إلى تفاقـ إل( أف األزمة إ٘ٓٓالنجار)
مشكمة البطالة حيث أف البطالة عندما تصيب عامبًل 

فتقارعائمة بكامميا، ويضيؼ إواحدًا فإف ذلؾ يعنى 
( أف المواقؼ تزداد حدة عندما ٜٜٜٔالسيد رمضاف)

ى يكوف المتعطؿ عف العمؿ ىو األب، حيث يؤدى إل
حتراـ الضمني لمزوج وتزداد الصراعات بيف إلعدـ ا

الزوجيف فيؤدى إلى الطبلؽ واليجر ويشير  حمدي 
أف األسر التي  إلى (ٜٕٓٓالفرماوى، رضا عبد اهلل)

تعيش حياة الفقر والبطالة ستعجز تمبية كؿ مطالب 
كؿ ىذه ، وكثرة الخبلفات األسريةمع وحاجات أفرادىا 

قرب إلى التعرض ألفرد األوضاع المزرية تجعؿ ا
 لمضغط النفسي.

( وىي دالة عند مستوي  ٙٛ.ٕٜٔ)ٕبمغت قيمة كا -
"لـ تعد مؤسسات المجتمع تقوـ  لمؤشر (٘ٓ.ٓ)

لصالح  -بدورىا بشكؿ جيد تجاه األسر الفقيرة"
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%( ٘.٘ٙ( بنسبة مئوية )ٕٕٙ)نعـ(حيث بمغ العدد )
بيف وترى الباحثة أف الشباب يشعر بعدـ المساواة 

لغياب العدالة والمساواة نظرا  داخؿ المجتمع فراداال
جتماعي إلنخفاض دور الدولة اا  وتكافؤ الفرص و 

سر الفقيرة، ؤلمخدمات المقدمة للومسئولياتيا بالنسبة 
باإلضافة إلى شعورىـ بالسخط نتيجة لعدـ المساواة 
التي يتعرض ليا الشباب خاصة مف أبناء الفقراء 

دور مؤسسات الدولة  وواقع الحاؿ يشير إلى ضعؼ
جتماعي مف أمف وعدالة وتكافؤ إلفى مجاؿ الضبط ا

جتماعية مف قوانيف إلالمعايير ا وتطبيؽالفرص 
ويؤكد سعيد ،بيف األفراد  العدالةوسياسات تحقؽ 

( ضرورة إشباع الحاجات األساسية ٕٛٓٓحمداف)
جتماعي اإللكؿ الطبقات وتقميؿ حدة التفاوت 

جتماعي إلشعوراألفراد بالعدؿ اقتصادي بينيـ، وأف إلوا
نتماء والمواطنة إلوتكافؤ الفرص يؤدي إلى تدعيـ قيـ ا

ف تييئة الفرص المتساوية أماـ المواطنيف في  لدييـ، وا 
التعميمية والعممية والخدمية وغيرىا  كافة  المجاالت

يزيد مف إمكانيات العطاء والمشاركة بكؿ إخبلص مف 
بذؿ الجيود لدفع  قبؿ المواطنيف، ويدفع ذلؾ إلى
 .حركة التقدـ والتطور في المجتمع

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

 - .بسبب حادث ما" الكثير مف)الماؿ والممتمكات(
( بنسبة مئوية ٜٕٓلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)

رة لحادث ما %( وترى الباحثة أف تعرض األس٘.ٕٚ)
حد أفراد أوفاة ، التعرض لمسرقة ،مثؿ نشوب حريؽ

كؿ  األسرة فى حادث ما أو اإلصابة بمرض خطير
مف األحداث الضاغطة السمبية  يعتبر ذلؾ
والتي ينتج عنيا فقد األسرة  ئةرالمرغوبة والمفاجيغ

لمواردىا سواء البشرية أو االقتصادية والمالية وبالتالي 
 مبية عمى نفسية  أفرادىا. ا سيترؾ ذلؾ أثارً 

 المحور الرابع: الضغوط التعميمية والمهنية

 : اآلتى إلي (٘جدوؿ)تشير نتائج 

( وىي دالة عند مستوي  ٜٛ.ٗٔ) ٕبمغت قيمة كا - 
ذىب إلى الكمية رغما عنى أ( لمؤشر "٘ٓ.ٓ)

 .فاألنشطة التعميمية قميمة وال تشبع حاجاتي وميولي"
( بنسبة مئوية ٘ٙٔالعدد) لصالح )أحيانا( حيث بمغ -
أف البرامج  ((Walker Joyce ,2005%(ويؤكدٕ٘.ٔٗ)

ليا عبلقة وتأثير إيجابي في  الجامعيةواألنشطة 
تخاذ القرار واإلدراؾ الصحيح إمساعدة الشباب عمى 

، حتياجاتو ومشكبلتو والمساىمة في حمياإل
شتراكيـ في إف أ ((Magick Hanray, 2007ويضيؼ

شتراكيـ في ا  اقشات مع المعمميف و الحوارات والمن
قضايا ومشكبلت المجتمع وفيـ الموضوعات 

جتماعية والسياسية داخؿ الجامعة وخارجيا إلا
عدادىـ لمتعامؿ مع التحديات التي تواجييـ في ا  و 

الحياة وتعمميـ األسموب الديمقراطي يسيـ في غرس 
( أف 2006)Calvertوتدعيـ القيـ لدييـ، ويضيؼ

في تعميـ الطبلب الديمقراطية  اً دور الجامعة تمعب 
والثقة بالنفس وتكويف العبلقات الطيبة والمشاركة 
اإليجابية في قضايا المجتمع وتنمية إحساسيـ 
بالمواطنة وتحمؿ المسئولية وذلؾ مف خبلؿ أنشطتيا 

 .ومشروعاتيا التي تتيحيا لمطبلب
( وىي دالة عند مستوي  ٜٜ.ٕٖٔ) ٕبمغت قيمة كا -

ؤشر "أتضايؽ مف كثرة التزاحـ داخؿ (  لم٘ٓ.ٓ)
لصالح)نعـ( حيث بمغ العدد  -القاعة الدراسية"

%(.وترى الباحثة أف كثرة ٘.ٗٚ( بنسبة مئوية)ٜٕٛ)
التزاحـ داخؿ القاعة الدراسية مف المصادر البيئية 
الضاغطة الخارجة عف السيطرة مما يؤدى إلى شعور 

الدرس  الطالب باالختناؽ وبالضيؽ والرغبة فى إنياء
بسرعة وقد تؤدى إلى حاالت مف اإلغماء لعدـ توافر 
التيوية ودرجة الحرارة المناسبة ويترتب عمى ذلؾ 
ظيور أعراض نفسية وجسدية لدييـ وقد يصؿ األمر 
إلى الغياب ويعود ذلؾ بالسمب عمى مستواه 

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

مف صعوبة فى فيـ وحفظ  ( لمؤشر "أعانى٘ٓ.ٓ)
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لصالح)نعـ( حيث  -وتذكر بعض المقررات الدراسية" 
وترى  %(٘ٚ.ٚٙ( بنسبة مئوية)ٕٔٚبمغ العدد)

أف ىناؾ  العديد مف الطبلب بمختمؼ  الباحثة
التخصصات يفتقدوف القدرة عمى تذكر األفكار 

سترجاعياالميمة، وتنظيميا   عند الحاجة الييا وا 
تحصمييـ الدراسي ويضيؼ   وبالتالي ىناؾ تدنى فى

( أف مشكمة تدنى ٕٗٔٓحسف الجندي، سماح أحمد)
التحصيؿ مف أىـ المشكبلت التي تعوؽ العممية 
التعميمية الحديثة وتحوؿ بينيا وبيف أداء رسالتيا عمى 

وقد تغيرت األولويات التي ظيرت في  الوجو األكمؿ
المجتمع والتي أثرت فيو، وأصبح االىتماـ بالمتعمـ 

، و يت ف أناسب مع التغيرات التي يشيدىا العالـ اليـو
التعميـ في الوقت الحالي يتوجو نحو توظيؼ التعمـ 

ستخداـ تكنولوجيا ا  الجامعي في مجاالت الحياة و 
المعمومات، والعديد مف األىداؼ التي ال تعتمد عمى 
التمقيف والحفظ بؿ تمتد وتتعمؽ أكثر في عمميتي 

قائـ عمى نظريات تعميمية التعميـ والتعمـ الفعاؿ ال
متجددة، مما يتطمب مف المؤسسات التربوية التعميمية 
إعادة تطوير برامجيا لكي تفي بحاجات الحياة 
العصرية، ومواكبة التطورات العممية والتقنية السريعة 
في التغيير، والتي تتطمب تعميما مف نوع جديد في كؿ 

يس وطرائقو ىتماـ بالتدر إلف اأمراحؿ وأنواع التعميـ، و 
ىتماـ المؤسسات إوأساليبو كاف وال يزاؿ محؿ 

التعميمية والتربوية وذلؾ في سبيؿ النيوض بمستوى 
الطمبة عمميًا ومياريًا واعداىـ إعدادًا جيدًا لتحمؿ 
أعباء الحياة ومواجيو المشاكؿ التي قد تعترضيـ في 

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

( لمؤشر "أشعر بالحرماف مف عدـ توافر ٘ٓ.ٓ)
النت( التي يمكف استخداميا –بعض األجيزة)الكمبيوتر

( ٜٛٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد) -فى الدراسة"
( ٜٕٓٓويؤكد محمد ارشيده)  %(٘.ٜٗبنسبة مئوية)

ف الشعور بالحرماف المصاحب لتدني المستوى أ
قيـ، المعيشي، يؤدي إلى اإلحباط وفقداف الثقة بال

جتماعية، والسموؾ الحميد، مما يجعؿ ىذه إلوالمثؿ ا
الفئة مف الطمبة ناقمة عمى وضع معيف، فيكونوا بذلؾ 

ستفزاز، وأقؿ اكتراثًا لما قد ينجـ عف ئلأكثر عرضة ل
 السموؾ الخطأ.

( وىي دالة عند مستوي  ٕٔ.ٖٚ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "يصبني التوتر أثناء االمتحانات ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث   -فوية نظرا لخجمي الشديد" الش
وترى  %(٘ٚ.ٜٗ( بنسبة مئوية)ٜٜٔبمغ العدد)

قد  متحانات الشفويةإلتوتر الطبلب مف ا أفو الباحثة 
برىبة الموقؼ حيت  الشعورلعدة أسباب منيا  يرجع

أنيـ يفتقدوف القدرة عمى التواصؿ المفظي المباشر 
بالخوؼ أو يصابوف قد ويؤثر ذلؾ عمى أدائيـ و 

متحانات التحريرية إلالخجؿ أو االرتباؾ ويفضموف ا
ومنيـ مف يخاؼ مف صعوبة األسئمة وعدـ العدالة 
فى التقييـ حيث أنيا تعتمد عمى التقديرالذاتي لممعمـ، 
لذلؾ يجب التغمب عمى ىذا التوتر والخوؼ أثناء 

يمثؿ ضغطًا عمى الفرد ويؤثر  إلنواالمتحانات 
العقمية والمعرفية، ويضيؼ حسف  وكفاءتبالسمب عمى 

نو كمما زادت حدة الضغوط كمما زاد إ( ٕٛٓٓوىباف )
نخفاض فى الكفاءة المعرفية أو فى مرونة التفكير إلا

إلى أف  (ٕٓٓٓ) لدى الفرد، ويشير عمى عسكر
 فىتتضح  ستجابة لمضغوط إلاألعراض العقمية فى ا

ر، ضطرابات فى التفكيا  النسياف، وصعوبة التركيز، و 
نجاز المياـ، إوذاكرة ضعيفة، او دافعية منخفضة فى 

صدار أحكاـ غير صائبة.  وا 
( وىي دالة عند مستوي  ٔٚ.ٕٖ)ٕبمغت قيمة كا -

( لمؤشر "أعانى مف عدـ وجود قدوة أو مثؿ ٘ٓ.ٓ)
أعمى لي بالجامعة أحتذي بو" لصالح )نعـ( حيث بمغ 

وترى الباحثة  %(٘ٚ.ٙٗ( بنسبة مئوية)ٚٛٔالعدد)
خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أف ىناؾ مف 

فجوة بيف عضو ىيئة التدريس والطالب وأنيـ يفقدوف 
القدوة والمثؿ األعمى لعدة أسباب منيا أف 
التخصصات التي تعتمد عمى الحفظ قد تزيد الفجوة 

إبداء بعض أعضاء ىيئة  كذلؾبيف الطرفيف، 
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والفتور ة التدريس نوعًا مف الجفاء والشدة والفوقي
ووضع الحواجز،   التسمط والتعسؼ وعدـ العدالةو 

عدـ إدراؾ بعض أعضاء ىيئة التدريس ألىمية كذلؾ 
 لذلؾ يجب افأثر العبلقة اإليجابية بيف الطرفيف، 

واالحتراـ  عمى الحوار مبنية بينيـتكوف العبلقة 
العبلقة الجيدة بيف  ، وأفالمتبادؿ لتتحطـ تمؾ الحواجز

عي وأستاذه تمثؿ حجر الزاوية في الطالب الجام
مسيرتو العممية والعممية، وىذا بدوره يضع عمى عاتؽ 
الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس مسؤولية كبيرة 

قنوات أكاديمية مف خبلؿ إليجاد بيئة جامعية خبلقة 
واضحة، وفي ضوء لوائح وتنظيمات معمنة بكؿ 
شفافية، لذلؾ يجب تعريؼ الطبلب وأعضاء ىيئة 

دريس بأىمية وطبيعة العبلقة الطيبة التي ينبغي أف الت
تسود بينيما، وذلؾ مف خبلؿ عقد المقاءات التعريفية 
واإلرشادية في بداية كؿ عاـ دراسي وعمى ضرورة أف 

تكاممية وتواصمية؛ لكونيا ستؤثر  بينيـعبلقة التكوف 
 .مستقببًل في مسيرة الطالب العممية

الة عند مستوي  ( وىي دٓ٘.ٙٙ)ٕبمغت قيمة كا -
(لمؤشر "أبنية الكمية)الفناء، القاعات، ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ(  -المعامؿ، دورات المياه( غير مناسبة" 
وترى  %(٘.ٚٗ( بنسبة مئوية )ٜٓٔحيث بمغ العدد)

الباحثة أف الطبلب يشعروف بالقمؽ والخوؼ مف 
ستخداـ والغير ئلغيرالمناسبة لالقديمة و  بعض األبنية

ف القاعات الدراسية أفات اآلمنة و مطابقة لممواص

السماعات  ، وأفمع األعداد وال ًا تتناسب جدضيقة 
والميكروفونات بيا ال تعمؿ أو غير موجودة وبعض 
مقاعد الجموس مستيمكة وبيا بعض العيوب 
كالمسامير واألخشاب المكسورة التي تمزؽ ثيابيـ 
وكذلؾ عدـ نظافتيا أوؿ بأوؿ وكذلؾ تفتقر الكمية 

لبعض المعامؿ واألجيزة البلزمة لدراسة بعض  أيضا
المقررات، وباإلضافة إلى ذلؾ عدـ توافر أماكف 

بعض دورات كما أف  ، لممارسة األنشطة الترويحية
ستخداـ اآلدمي، وكؿ ذلؾ يعود ئلالمياه غير صالحة ل

ف أبالسمب عمى الراحة النفسية لمطالب عندما يشعر ب
تتوافر بيا الشروط التي  البيئة التعميمية غير آمنة وال

تساعده عمى الشعور بالراحة واآلماف وتدفعو لمنجاح 
نجاز، ولذلؾ ينبغي توفير بيئة آمنة لمطمبة تشعرىـ إلوا

لمتعمـ والتعميـ،  عاً ونو  ماً مناسبة كتكوف  بالطمأنينة و
ووجود مختبرات ومعامؿ إلجراء التجارب العممية، 

وكؿ  التفاعمية، وتوافر أجيزة حاسوب متعددة الوسائط
ف أو  ما تتطمبو المقررات والمناىج الدراسية،

وأف تعمؿ الكمية جاىدة ، األنشطةتتوافرأماكف لممارسة 
عمى تحديث الوسائؿ واألساليب التعميمية السائدة في 
بيئتيا التعميمية وتطويرىا مما يثير دافعية الطمبة 
 لمتعمـ ويحقؽ ليـ مستوى عاؿ مف التحصيؿ الدراسي.
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( وىي دالة عند مستوي  ٚٓ.ٕٕٛ)ٕبمغت قيمة كا -

( لمؤشر "ترىقني كثرة المحاضرات فى اليـو ٘ٓ.ٓ)
لصالح )نعـ( حيث  -الواحد والواجبات والتكاليؼ " 

%(. ترى ٕ٘.ٓٚبنسبة مئوية) (ٕٔٛ) بمغ العدد
العينة  الباحثة  مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد

أف الطمبة الذيف يعمموف بجانب الدراسة يكوف وقتيـ 
محدود ويضطروف لمعمؿ فى أوقات الدراسة غير 

رسمية لذلؾ يبحثوف عف أعماؿ معينة تتناسب مع ال
طاقاتيـ وظروفيـ الدراسية حتى يستطيعوا التوفيؽ بيف 
الدراسة والعمؿ وحتى ال يؤثر ذلؾ بالسمب عمى 

ما تتكاثر عمييـ المحاضرات مستواىـ الدراسي، فعند
والتكاليؼ وال يجدوف الوقت الكافي لكؿ ذلؾ يصابوف 
باإلرىاؽ والتعب الشديد، ويؤكد )طالح نصيرة، 

( أف ضغوط الوقت والتحدي والمثابرة والتوتر ٕٔٔٓ
نجاز قد تؤثر عمى الفرد وتؤدى إلى ئلوالتوجو ل

 معاناتو حيث يشعر باإلجياد واإلنياؾ.
( وىي دالة عند مستوي  ٜٙ.ٖٓٔ) ٕابمغت قيمة ك -

"أعانى مف الضغوط المتعمقة  ( لمؤشر٘ٓ.ٓ)
( ٜٕٓبالمواصبلت" لصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)

 (ٕٛٓٓ%( ويشير حسف وىباف )٘.ٕٚبنسبة مئوية)



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 2, pp.227-280, 2016 (Arabic) 

 253 

أف طمبة الجامعة فى البيئة العربية يعانوف ضغوط 
كتظاظ إالضوضاء، الدخاف،  متمثمة فىمرتفعة بيئية 

وترى الباحثة أف معظـ الطمبة يعانوف  .تالمواصبل
كتظاظ كافة وسائؿ المواصبلت المختمفة ا  زدحاـ و إمف 

وغيرىا سواء كاف ىؤالء الطمبة مقيميف بمدينة الزقازيؽ 
تأخرىـ عمى  حيث ينتج عف ذلؾأو خارجيا 

رىاقيـ النفسي والجسدي وكذلؾ المادي  المحاضرات وا 
افة أو بعض ختناؽ سواء مف طوؿ المسإلشعورىـ باو 

بلئقة سواء مف الركاب أو سائقي ال السموكيات غير
ستفزاز بعض السائقيف إالمواصبلت باإلضافة إلى 

كبر مف األجرة الرسمية مستغميف حاجة أألخذ أجرة 
عداد تتعدى الحمولة العادية ألالطمبة لمسفر وتحميميـ 

فيجمس الطالب طوؿ الطريؽ بطريقة خاطئة تؤثر 
فسيًا ويصؿ إلى الكمية وىو متعب عميو جسمانيًا ون

وفاقد الطاقة والحماس بسبب معاناتو فى المواصبلت 
اإلحباط والضيؽ الشديد وخاصة عندما يفكر بفيصاب 

نو سوؼ يواجو تمؾ المعاناة فى كؿ يـو دراسي أ
 يذىب فيو إلى الكمية.

( وىي دالة عند مستوي  ٜٛ.ٖ) ٕبمغت قيمة كا -
التغيب عف العمؿ  ضطررت إلىإ(  لمؤشر "٘ٓ.ٓ)

تركو نيائيًا نتيجة لسوء عبلقاتي أنقطاع عنو أو إلأو ا
لصالح )نعـ( حيث بمغ  -بزمبلئي أو بمديري المباشر"

%(، ويشير احمد ٖٛ( بنسبة مئوية )ٕ٘ٔالعدد)
إلى أف العبلقة بيف العامؿ برؤسائو  (ٕٓٔٓالشحاتو)

فى العمؿ، فقد  اً شد المصادر تأثير أفى العمؿ تعد مف 
وجدت إحدى الدراسات أف العامميف الذيف وصفوا 

قؿ صداقة ومراعاة لمشاعرىـ أرئيسيـ فى العمؿ بأنو 
وثقة باآلخريف كانت مستويات الضغوط النفسية 
مرتفعة لدييـ، كما أشار األطباء وعمماء النفس أف 
المشكبلت النفسية فى بيئة العمؿ غالبا ما تنتج عف 

عامميف ورؤسائيـ وجود عبلقات غير صحيحة بيف ال
فى العمؿ، وتعد العبلقة بيف العامؿ وزمبلئو فى 

أيضا لمضغوط النفسية  اليامةالعمؿ مف المصادر 
عمى الفرد، حيث أف الصراع بيف العماؿ قد يؤدى 

نسحاب مف اإلحدىما إلى إباألطراؼ المتصارعة أو 
نخفاض الرضا إمكاف العمؿ ويؤدى أيضا إلى 

وى القمؽ، كما أف الدعـ رتفاع مستألى ا  الوظيفي و 
جتماعي الذي يحصؿ عميو العامؿ مف زمبلئو يؤثر إلا
  .الشعور باإلجياد خفضيجابيا فى إ

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

لصالح )نعـ(  -أثناء  فترة الدراسة واالمتحانات" 
وترى  %(،ٔٚ( بنسبة مئوية)ٕٗٛحيث بمغ العدد)

الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف اإلجراءات التعميمية 
يجب عمى كؿ العامميف بالمؤسسة التعميمية العمؿ بيا 

 الموظفيف أو أعضاء ىيئة التدريس كانواسواء 
لمنيوض بمستوى الطالب وخاصة المتعثريف  الطبلبأو 

تضح إمنيـ وتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، حيث 
مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع أفراد العينة أنيـ 
يعانوف مف ضعؼ التكيؼ مع البيئة الجامعية وخاصة 
الطمبة الجدد وضعؼ العبلقة بيف الطالب واألستاذ 
الجامعي وعدـ إعطاء الطالب النصائح والمعمومات 
الكافية التي ترشده وتساعده عمى النجاح والتأقمـ مع 

فتقادىـ لمبرامج إعية وكذلؾ البيئة التعميمية الجام
واألنشطة وخدمات اإلرشاد التربوي والنفسي 
واألكاديمي، مما يؤدى إلى عدـ االكتراث وكثرة 

نجاز وبالتالي ئلالغياب والشعور بعدـ الدافعية ل
 الدراسي. تحصيميـ نخفاض إ

( وىػػػػػي دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوي  ٜٙ.ٓٔ) ٕبمغػػػػت قيمػػػػػة كػػػػػا -
ة والراحػػػة فػػػى ( لمؤشػػػر "يصػػػعب عمػػػى المػػػذاكر ٘ٓ.ٓ)

لصػػػالح )نعػػػـ( حيػػػث بمػػػغ  -السػػػكف الػػػذي أعػػػيش فيػػػو" 
%(، وتػػرى الباحثػػة أف ٔٗ( بنسػػبة مئويػػة )ٗٙٔالعػػدد)
الطمبػػػة يضػػػطروف إلػػػى السػػػكف الخػػػارجي وذلػػػؾ  بعػػػض

ألسباب متعددة منيا تخفيؼ العػبء المػادي والمعيشػي 
الممقػػى عمػػى عػػاتؽ ذوييػػـ أو بسػػبب بعػػد كميػػاتيـ عػػف 

 عمػى ذلػؾ عػدة مشػاكؿ منيػاموطنيـ األصػمي ويترتػب 
األمػػػػػػاكف التػػػػػػي يسػػػػػػكنيا الطػػػػػػبلب ليسػػػػػػت بالبيئػػػػػػة أف 

نوعيػة المسػكف والتصػميـ الػداخمي   ثالمناسبة مػف حيػ
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ومتطمباتو األساسية مف إضػاءة ولػوف ومسػاحة، معػدؿ 
زدحػػػاـ، والشػػػعور بالراحػػػة، وسػػػموكيات وقػػػيـ الطمبػػػة إلا

المقيمػػػػػيف فػػػػػى نفػػػػػس السػػػػػكف، وسػػػػػوء حالػػػػػة الوجبػػػػػات 
نػػػػواع أ نخفػػػػاضا  كمػػػػًا ونوعػػػػًا وعػػػػدـ النظافػػػػة و  الغذائيػػػػة

، ويشػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػوزي فتقػػػػػػػػػػاد الجػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػرىا  الرعايػػػػػػػػػػة و 
أف نوعيػػة المسػػكف والتصػػميـ الػػداخمي  إلػػى (ٖٜٜٔبشػػرى)

والحجػػػػػرات والمسػػػػػاحات المفتوحػػػػػة ومػػػػػدى مػػػػػا تػػػػػوفره مػػػػػف 
تػػػػػأثيرًا حتياجػػػػػات الشخصػػػػػية تػػػػػؤثر ئلخصوصػػػػػية إشػػػػػباع ل

صػػػػػػػي عمػػػػػػػى الفػػػػػػػرد وعمػػػػػػػى جوانػػػػػػػب النضػػػػػػػج الشخ كبيػػػػػػػراً 
( أف ٖٕٓٓالتحصيمى. وتؤكػد نعمػو رقبػاف، إينػاس خمػيس)

األعداد المتزايدة سنويًا مف شػباب المغتػربيف ال يقابميػا زيػادة 
فى عدد المدف الجامعية المتاحػة األمػر الػذي يػنعكس سػمبيًا 

زدحػػػػػػػػػاـ( إلعمػػػػػػػػػى ارتفػػػػػػػػػاع الكثافػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػى الحجرة)معػػػػػػػػػدؿ ا
 مقدمػػة ممػػا يػػؤدى إلػػىالنخفػػاض فػػى مسػػتوى الخػػدمات اإلو 

ظيػػػػػور العديػػػػػد مػػػػػف المشػػػػػكبلت السػػػػػموكية والنفسػػػػػية غيػػػػػر 
 دراسػػةالالتػػأخر الدراسػػي، كمػػا أوصػػت ديػػة الػػى السػػوية المؤ 

نػػػػػػو كممػػػػػػا تحسػػػػػػف مسػػػػػػتوى الرعايػػػػػػة الغذائيػػػػػػة والصػػػػػػحية بأ
 .جتماعية والرياضية كمما زاد التحصيؿ الدراسيإلوا

نفعاليووووووة إل المحووووووور الخووووووامس: الضووووووغوط  النفسووووووية وا
 والعاطفية

 :اآلتى إلي (ٙجدوؿ) تشير نتائج
( وىي دالة عند مستوي  ٓٙ.ٖٕ٘)ٕبمغت قيمة كا -

( لمؤشر "يناديني بعض األفراد بأسماء أو ٘ٓ.ٓ)
 -ألقاب اكرىيا وبألفاظ بذيئة  تؤذى مشاعري"

( بنسبة مئوية ٕٔٛلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)
وترى الباحثة أف ذلؾ نوع مف أنواع  .%(ٕ٘.ٓٚ)

لنفسية والتي تؤذى المشاعر نفعالية واإلاإلساءة ا
اإلنسانية، والمتمثمة فى  التجاىؿ بسخرية، والتحقير، 

طبلؽ ألقاب محببة، أوالمعايرة بالعيوب  رغي وا 
ولذلؾ بالغ األثر عمى نفسية الفرد  .وجوانب النقص

ويؤكد)عماد مخيمر، عماد عبد ، وشخصيتو وسموكو
ة ( أف مف اآلثار المترتبة عمى اإلساءٜٜٛٔالرزاؽ، 

نخفاض ا  نفعالية الشعور بعدـ األمف، والعدواف، و إلا
كتئاب، وضعؼ التحصيؿ إلتقدير الذات، القمؽ، وا

نخفاض الدافعية، وقصور فى الذكاء ا  الدراسي، و 
والشعور المستمر ،جتماعيإلنفعالي واإلالمعرفي وا

 .باإلحباط

( وىي دالة عند مستوي  ٖٔ.ٖٛ٘)ٕبمغت قيمة كا -
يشجعوف إخوتى عمى إىانتى  لمؤشر "والدي (٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث  - .وضربي مما يؤذى مشاعري"
%( وترى الباحثة ٛٛ( بنسبة مئوية )ٕٖ٘بمغ العدد)

حد األبناء أأف ذلؾ يرجع إلى تفضيؿ الوالديف إلى 
            وفقًا لنوع الجنس وعادة يكوف الذكر أو السف
أو )األكبر سنا( أو التعميـ)أعمى مستوى تعميمي( 

األكثر قوة ويعتبر ذلؾ نوعا مف العنؼ والتسمط الذي 
 .يزرع داخؿ األبناء اإلحساس بالقير والظمـ واأللـ

( أف ذلؾ يعتبر نوع مف ٖٕٓٓويضيؼ ىشاـ حمبص)
أنواع التفرقة والتفضيؿ والتمييز بيف األبناء فى 

إناث(،  -المعاممة ألسباب غير منطقية كالجنس)ذكور
 كؿ يولد الحقد والغيرة والكراىية. والترتيب الميبلدي بش

( وىي دالة عند مستوي  ٚٚ.٘ٙ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أشعر بالحزف والذنب والتقصير فى ٘ٓ.ٓ)

 - .أداء فروضي الدينية وطاعة اهلل وامتثاؿ أوامره"
( بنسبة مئوية ٙٛٔلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد)

شعور الفرد بالحزف  أف %( وترى الباحثة٘.ٙٗ)
 اً مؤشر يعتبر الذنب والتقصير تجاه طاعة اهلل وعبادتو و 

ودليبل عمى تأنيب الضمير إلعادة النظر فى  ياً صح
عبلقتو مع اهلل، حيث أف القرب مف اهلل سعادة والبعد 

الكريـ )َوَمْف  قرآنوكتئاب امتثااًل لقولو تعالى فى إعنو 
َنْحْشْرْه َيْوـَ َأْعَرَض َعْف ِذْكِري َفِإفَّ َلْو َمِعيَشًة َضنكًا وَ 

ـَ َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ٕٗٔاْلِقَياَمِة َأْعَمى ) ( َقاَؿ َربِّ ِل
( َقاَؿ َكَذِلَؾ َأَتْتَؾ آَياْتَنا َفَنِسيَتَيا ْٕ٘ٔكنْت َبِصيرًا )

 ،(ٕ٘ٔ.ٕٗٔسورة طو اآلية ) َوَكَذِلَؾ اْلَيْوـَ تْنَسى(
( أف التديف Pargament & Park,1997)يذكرو 

اظبة عمى أداء الشعائروالتردد عمى دورالعبادة والمو 
ر ثنتظاـ يمثؿ عامؿ وقاية أو حماية لمفرد مف التأإب

يجابية قدرة إبالضغوط واألزمات والصدمات، كما يزيد 
الفرد عمى المواجية، حيث أف التديف يساعد عمى 
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تكويف نظاـ ثابت مف القيـ الدينية واألخبلقية التي 
فكيره وتجعمو أكثر قدرة عمى تؤثر فى سموؾ الفرد وت

 التوافؽ والتغمب عمى الصعاب. 

( وىي دالة عند مستوي  ٚ٘.ٕٜٕ)ٕبمغت قيمة كا -
( لمؤشر "أشعر بالحرماف مف حناف األب أو ٘ٓ.ٓ)

لصالح  - .األـ أو كبلىما نتيجة لغيابيـ عف حياتي"
  .%(٘.ٖٚ( بنسبة مئوية )ٜٕٗ)نعـ(حيث بمغ العدد)
حرماف مف حناف الوالديف وخاصة وترى الباحثة أف ال

تزاف الوجداني إلاألـ يؤدى إلى شعور األبناء بعدـ ا
عمى  اً ذلؾ سمبيؤثر و وال يستطيعو تحمؿ أعباء الحياة 

جتماعي وقد إلمنيـ النفسي وتوافقيـ الشخصي واأ
يمتد األمر إلى السموؾ المنحرؼ، وتؤكد آمنة 

لتي (أف الكثير مف المشكبلت النفسية إٔٓٓالمطوع)
يظيرىا الطفؿ فى مستقبؿ حياتو ترجع إلى حد كبير 
إلى حرمانو مف الدؼء العاطفي مف أمو فى طفولتو 

 (ٖٕٓٓ)              المبكرة ويشير عماد مخيمر
إلى أف الدؼء الوالدي يمثؿ عامؿ وقائي مف 

ضطرابات الشخصية ا  األمراض النفسية والعقمية و 
يجابية إثؿ قيمة نحرافات السموكية، وىو بذلؾ يمإلوا

تترؾ آثار بعيدة المدى عمى سبلمة األداء النفسي 
جتماعي لمشخصية حيث تنتظـ الشخصية نحو إلوا

رتقاء وتصبح  قادرة فى ظؿ ظروؼ إلالتطور وا
 يجابي.إجتماعية مساعدة عمى تحقيؽ ذاتيا بشكؿ إ

( وىي دالة عند مستوي  ٕٚ.ٕ٘) ٕبمغت قيمة كا -
ليروب إلى النـو أو أحبلـ لمؤشر "أكثر مف ا (٘ٓ.ٓ)

اليقظة أو أتناوؿ الطعاـ بكثرة عندما أتعرض لمضغوط 
( ٓٚٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد ) -الحياتية"

عندما  أنو وترى الباحثة %(٘.ٕٗبنسبة مئوية )
يتعرض الفرد ألحداث ضاغطة فإنيا تسيطر عميو 
ويعانى مف ضغط األفكار فيمجأ إلى حيؿ دفاعية 

حبلـ اليقظة أو إتباع وأالنـو  مثؿروب وأساليب لمي
عادات وممارسات غذائية خاطئة وغير صحية ويشير 

( إلى أف الفرد عف ٜٜٙٔعبد السبلـ عبد الغفار)
طريؽ أحبلـ اليقظة يستطيع أف يتجاوز مخاوؼ 

الحياة اليومية واف يحقؽ مطامحو، كما أنيا تعد 
وسيمة لميروب مف واقع مؤلـ، فيي سبلح ذو حديف 

القميؿ منيا مفيد فى التنفيس عف التوترات مف ف
متاعب الحياة الواقعية ولكف إذا طغت أحبلـ اليقظة 

ندماجو ا  بتعاد الشخص عف عالـ الواقع و إتؤدى إلى 
فى عالـ خيالي مف صنعو، وىذا ما يتنافى مع أسس 

 العنزيومبادئ الصحة النفسية السميمة، وتؤكد أمؿ 
إلييا  أوبية يمج( اف بعض األساليب الير ٕٗٓٓ)

يجابية ومف أمثمتيا عدـ إالبعض وىى تمثؿ أساليب 
التفكير فى المشكمة كثيرًا وعدـ إعطائيا وزنًا أكثر مما 

بتعاد عف ئليستحؽ، وشغؿ النفس بأمور أخرى ل
المشكمة الشائكة، مما يعطى الفرد دفعة جديدة 
لمواجيتيا بشكؿ أكثر فاعمية، وفى حيف أف المجوء 

إلييا الفرد أثناء التعرض  أيمجوالتى  لسمبيةلؤلساليب ا
ويعتبرضارًا عمى الصحة  جتماعيةإلضغوط نفسية أو 

مف أمثمتيا اليروب مف المشكمة أو  النفسية لمفرد
المجوء إلى النـو كثيرًا أو تناوؿ الطعاـ بكثرة  أو 
المجوء لمتدخيف عند الشعور بالضغط، أو العض عمى 

الشعور بالتوتر أو تناوؿ  الشفاه أو قضـ األظافر عند
 األدوية الميدئة عند الشعور بالقمؽ.

( وىي دالة عند مستوي  ٙٓ.ٖٚٓ)ٕابمغت قيمة ك - 
نفصاؿ إلشعر بالحزف الشديد عند اأ"شر (لمؤ ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث  -العاطفي وأفكر فى االنتحار" 
وترى  .(%ٕ٘.ٗٚ( بنسبة مئوية )ٜٕٚبمغ العدد)

شباب مف أىـ المراحؿ فى حياة الباحثة أف مرحمة ال
األفراد،حيث أنيا تمتاز بخصائص جسمية وحركية 

نفعالية تميزىا عف غيرىا مف ا  جتماعية و ا  وعقمية و 
مراحؿ النمو حيث يندفع الشباب فى ىذه المرحمة 
إلى الحب و العطاء والرومانسية والمثاليات 

حساسًا والجراءة والحماسة وا ستقبللية، فيي إلفكراً وا 
ندفاعات العاطفية تجاه إلنفعاالت واإليز بحدة اتتم

الجنس اآلخر وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت 
الفردية مع الطمبة أنيـ يتعرضوف لمشاكؿ عاطفية 

يعانوف مف تقمب العواطؼ وحب التجريب  أنيـو 
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لديو ضعؼ فى  بعضيـكتشاؼ، و إلوالمغامرة وا
ع الخبرة في التعامؿ مع الجنس اآلخر ومع الواق

العممي والمواقؼ الحياتية مما يؤدى إلى عبلقات 
لـ وفراؽ أغير مناسبة وينتج عف ذلؾ  عاطفية

( ٕٙٓٓمرواف دياب ) يروصدمات عاطفية. ويش
نو إعندما يصدـ الفرد فى حب اآلخريف فأنو إلى 

يتحوؿ إلى حب يائس، وتوتر نفسي، وقمؽ دائـ 
بو ًا يريد االنتقاـ لحينطوائيًا أو عدوانإويصبح 

غمب األحياف مف نفس أوكرامتو مف اآلخريف، وفى 
 لو الصدمة. ويؤكد  حساف المالحسبب الجنس الذي 

عتيادية ىي رد إلا أف الصدمة العاطفية (ٕٔٔٓ)
فعؿ مفيوـ ومؤقت عمى فقداف الحبيب وال تسمى 

ضطرابًا إذا لـ تتجاوز الحدود الواقعية، إمرضًا أو 
أمرًا طبيعيًا عتبار الصدمات العاطفية إويمكف 

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

تستمر و المرضية يمكف أف تكوف ردود الفعؿ شديدة، 
فترات طويمة يرافقيا تغيرات عاطفية وسموكية ل

القمؽ والتوتر ونقص التركيز تظيرعمييـ مثؿ 
ة متوترًا وحزينًا، وتقؿ والعزلة، ويكوف المزاج عاد

وتضعؼ الطاقة واليمة، وبعضيـ ييمؿ  الشيية
مظيره، وبعضيـ اآلخر تتأثر دراستو أو عممو بشكؿ 
سمبي ويمكف لو أف يرسب فى دراستو أو يتوقؼ عف 
الدراسة أو يستقيؿ مف عممو. وفي حاالت أخرى 

كتئابية شديدة إمرضية يمكف أف يصاب الشاب بنوبة 
 حار وغير ذلؾ.نتإلأو يحاوؿ ا

( وىي دالة عند مستوي  ٛٛ.ٜٙ)ٕبمغت قيمة كا -
(  لمؤشر "أشعر بالوحدة وأرى وجودي فى ٘ٓ.ٓ)

( ٜ٘ٔلصالح)نعـ(حيث بمغ العدد ) -الحياة غير ميـ"
وترى الباحثة أف إحساس  .%(٘ٚ.ٛٗبنسبة مئوية )

األفراد بالوحدة وشعورىـ بعدـ االىمية راجع إلى 
فتقارىـ لمميارات ا  لنفس و الثقة با بعدـشعورىـ 

نخراط فى المجتمع إلاالجتماعية التي تمكنيـ مف ا
واإلحساس بقيمتيـ الذاتية، ويؤكد دراسة محمد 

( أف الشباب الجامعي ٖٜٜٔحسيف، ومنى الزيانى)
يعانى مف مستويات عالية نسبيا مف الشعور 

( أف الشعور ٕٜٜٔبالوحدة،ويؤكد كامؿ عويضو)
وامؿ المسببة لمضغوط بحيث بالوحدة يعتبر مف الع
نسحابية إلا أعراض بعض ظيورو تؤدى إلى العدوانية 

( ٖٜٜٔكتئاب، ويضيؼ محمود عطا)إلوالبلمباالة، وا
كتئاب إلأف مشاعر الوحدة النفسية ومستويات ا

يجابي لمذات، ويؤكد عبد إلتنخفض فى ظؿ التقدير ا
براىيـ الشافعي )  ( أفٕٕٓٓالحميد رجيعو، وا 

مكتئبيف يعانوف مف قصور فى الميارات األشخاص ال
جتماعية عمومًا ونقص فى الحساسية والضبط إلا
نفعالي حيث يعانوف مف نوبات البكاء والحزف إلا
مميوف إلى الصمت ولذلؾ ال يعبروف بشكؿ جيد يو 

عف مشاعرىـ نحو اآلخريف وىذه المشاعر ذاتيا 
 جتماعي.إلتتصؼ بالسمبية والعزوؼ عف التفاعؿ ا

( وىي دالة عند مستوي  ٔٚ.ٕٖٓ)ٕقيمة كا بمغت -
 -(  لمؤشر "تجرح مشاعري ألبسط األسباب" ٘ٓ.ٓ)

( بنسبة مئوية ٜٕٚلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد)
وترى الباحثة أف األفراد يختمفوف فى رد  .%(ٕ٘.ٗٚ)

فعميـ تجاه المواقؼ واألحداث المختمفة وعندما تجرح 
 أنيـ عمى ف ذلؾ دليؿإمشاعرىـ ألتفو األسباب ف
 حساسيةنفعالي ولدييـ إليفتقروف لميارة الضبط ا

نفعالية مفرطة تجاه اآلخريف وتجاه المواقؼ واألحداث إ
 المختمفة وتحدث ألتفو األسباب. 

( وىي دالة عند مستوي  ٗٛ.٘ٛ) ٕبمغت قيمة كا -
(  لمؤشر " أصاب بالقمؽ والتوتر واالنفعاؿ ٘ٓ.ٓ)

اكؿ وافشؿ فى عندما أتعرض لبعض الضغوط والمش
( ٛٛٔلصالح)نعـ( حيث بمغ العدد) -مواجيتيا" 

ستجابات إ%( وترى الباحثة أف ٚٗبنسبة مئوية)
األشخاص تختمؼ عندما تتعرض لمضغوط أو عند 
الفشؿ فى مواجيتيا، فيناؾ اشخاص قد تمرض 

( أف ٕٔٔٓجسمانيًا أو نفسيًا ويضيؼ عماد مخيمر)
صًا قد الضغوط قد تزيد مف األمراض، فيناؾ شخ

يحتفظ بصحتو الجسمية والنفسية ويتأثر قميبًل 



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 2, pp.227-280, 2016 (Arabic) 

 252 

حيث أف  ىابالضغوط وىناؾ شخصًا قد يقوى بعد
الضغوط بعد مواجيتيا تزيد مف كفاءتو وتضيؼ إلى 
إطاره المعرفي خبرات جديدة تفيده فى المواجيات 

ف الشخصية المستيدفة فإوعمى ىذا  البلحقة،
دة فى لؤلمراض تحت وطأة الضغوط تستجيب بزيا

إدراؾ وتضخيـ حجـ الحدث الضاغط والتقميؿ مف 
نفعاؿ إشأف قدراتو عمى مواجيتو مما يترتب عميو 

 .سمبي وسموؾ غير صحي

( وىي دالة عند مستوي  ٚٗ.ٓٔٔ)ٕبمغت قيمة كا -
لمؤشر "اختياري لشريؾ حياتي مستقببل  (٘ٓ.ٓ)

)نعـ( حيث بمغ العدد لح لصا –مشكمة كبيرة ترىقني" 
%(، وترى الباحثة أف ٘ٚ.ٚ٘بة مئوية)( بنسٖٕٔ)

 في ىاماً  ويعتبر سبب مؤسسي جتماعيإ الزواج نظاـ

واجتماعياً، لذلؾ  وعاطفياً  نفسياً  والمرأة الرجؿ ستقرارإ
نتباه إلعمى أسس متينة وقوية و يجب ا يجب أف يبنى

 التشتت الزواج، حيث بعد والحسرة الندـ مف الً والتأني بد

ف عممية أختيار و إلا لسوء المر ادالحص يكونا نفصاؿإلوا
ختيار شريؾ الحياة مف أصعب القرارات الحياتية، نظرًا إ

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

ختيار المناسب، إلأصعب القرارات التي تواجييـ أسس ا
 عاطفة يقـو عمى ط العاطفي حيثفمنيـ مف يفضؿ النم

العقبلني  لمعقؿ، ومنيـ يفضؿ النمط تخضع ال قوية حب
حسابات عقمية ومنطقيو، وآخروف  عمى حيث يقـو

اإلعجاب  عمى يقـو الجسدي الذي يفضموف النمط
 فقط، والبعض يفضؿ النمط الشكمية بالمواصفات

ما،  مصمحة تحقيؽ إلى ييدؼ زواج المصمحي وىو
عمى  أساساً  جتماعي الذي يقـوإلا ع بالنمطومنيـ مقتن

 الفتاة، ليذه مناسب الشاب أف ىذا المحيطيف رؤية

العائمي  بينيما، ومنيـ يفضؿ النمط التوفيؽ في فيبدأوف
 أو عمو بنوإ الشاب يتزوج أف مثؿ العائمي الشمؿ لمـ وذلؾ

خالو و لكف ىناؾ مف يبحث عف النمط المتكامؿ ويرى 
 الجانب عمى يشتمؿ حيث األبعاد عددانو أفضميـ وىو مت

وترى الباحثة أنو  الخ...العقمي،والديني العاطفي،

 عقمية، عاطفية، جسدية، عبلقة ف الزواجإلأفضميـ، 

 األبعاد تمؾ كؿ إلى النظر يجب وروحية لذلؾ جتماعيةإ

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

 كثيرة.  بمخاطر ميددا أىميتو كانت ميما واحد
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( وىي دالة عند مستوي  ٕٙ.ٕٕٗ)ٕبمغت قيمة كا -

( لمؤشر "اشعر بالغيرة مف بعض اصدقائى و ٘ٓ.ٓ)
( بنسبة ٕ٘ٚلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد) -زمبلئى" 
ة بيف %(، وترى الباحثة أف الغير ٘ٚ.ٛٙمئوية)

األصدقاء مف أكثر المشاكؿ التي يواجييا األفراد، 
يجابية قد تدفع الفرد وتحفزه عمى تنمية إفيناؾ غيرة 

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 

و قد يدركيا لكنو ال يستطيع التخمص منيا أمنيا 
ولكنيا تؤدى فى النياية إلى  تدمير العبلقات بيف 
األصدقاء ومميء القموب باألحقاد وتؤدى فى نياية 

لى إنياء الصداقة،  لعدة أسباب منيا  وقد ترجعاألمرا 
عدـ الشعور مثؿ  جتماعية متشابكة مع بعضياوا  نفسية 

ر الذات أو الحقد  والتقميؿ بالثقة بالنفس أو تدنى تقدي
الغيرة بيف البنات بسبب  وقد تنتجمف شأف اآلخريف، 

أوالتفوؽ فى  متحانات،إلالخطوبة والزواج، أو نتائج ا
فتاة العمؿ او بسبب الشكؿ والمظير وكذلؾ إذا وجدت 

تنشأ لدييا الغيرة والحقد، فمحبوبة مف الجميع  تياصديق
ف تكوف أواذ بستحإلوقد تكوف الغيرة سببيا حب ا

صديقتيا ىي فقط، وكؿ العجب عندما أصبح الفيس 
بوؾ سببًا مف أسباب الغيرة وذلؾ عند تناؿ منشوراتيا 

ف الغيرة إكاف السبب ف اً يأوفى األخير  إعجاب الكثير،
شعور سمبي يعكر صفو الصداقة، ولذلؾ يجب 

ف يعرؼ كؿ إنساف أف اهلل ميزه بميزة أالتخمص منيا ب
ف يحتـر قدرات الغير ونجاحيـ أخريف و تختمؼ عف اآل

ويبتعد عف األنانية ومف األفضؿ أف يعرؼ كؿ فرد 
ويحدد نقاط ضعفو لمحاولة تقويتيا حتى  ومميزات

 ستمتاع بحياتو وبحب اآلخريف.إليستطيع ا
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( وىي دالة عند مستوي  ٙٔ.ٙ٘ٔ)ٕبمغت قيمة كا -
(لمؤشر "أنا سريع البكاء والتأثر عند مواجية ٘ٓ.ٓ)

لصالح )نعـ( حيث بمغ  -ضغط أتعرض لو" أي
%( وترى الباحثة أف ٔٙ( بنسبة مئوية)ٕٗٗالعدد)

نفعالي عندما يتعرض الشخص لحدث إالبكاء رد فعؿ 
العنزي غير سار أو حدث ضاغط وتؤكد أمؿ 

 أنفعالية يمجإل( أف ىناؾ بعض األساليب إٗٓٓ)
إلييا األشخاص عند مواجية الضغوط والمتمثمة فى 

التوتر الناتج عف الضغط  أو  حدةء لتخفيؼ البكا
التصرؼ بعصبية مع اآلخريف أو عدـ السيطرة عمى 

نفعاؿ عند التفكير بالمشكمة أو ندب الحظ ولـو إلا
معظـ األفراد عندما  باإلضافة الى أفالذات وتأنيبيا، 

 مجموعةيتعرضوف لمضغوط فإنيـ يستجيبوف انفعاليًا ب
            عسكر مف األعراض، التي أكدىا عمى

(متمثمة في: تقمب المزاج، والعدوانية، والمجوء ٕٓٓٓ)
إلى العنؼ، سرعة البكاء، السمبية، الجمود. ويضيؼ 

( الضيؽ والكآبة وفقداف ٕٔٓٓمحمد عبد اهلل)
ستقرار، فقداف الصبر، إلتماـ وفرط النشاط وعدـ اإلىا

 والغضب، والخموؿ والممؿ.

  الشباب مجموع الضغوط التي يتعرض لها
إلي ترتيب مستويات ضغوط  (ٚجدوؿ)يشير نتائج 

الحياة لدى الشباب الجامعي حيث احتمت الضغوط 
قتصادية ثـ إلجتماعية الترتيب األوؿ يمييا الضغوط اإلا

الضغوط التعميمية والمينية ثـ الضغوط النفسية 
التى جاءت الضغوط األسرية  وأخيراً نفعالية والعاطفية إلوا

 .  الخامسفى الترتيب 
( وىي دالة عند مستوي  ٛٚ.ٔٚٔ) ٕبمغت قيمة كا-ٔ

لصالح  -(  لمحور "الضغوط االجتماعية" ٘ٓ.ٓ)
%( ٖٙ( بنسبة مئوية )ٕٕ٘)نعـ( حيث بمغ العدد)

وترى الباحثة أف الضغوط االجتماعية تعد بمثابة 
حجر األساس في التماسؾ والتفاعؿ االجتماعي بيف 

فى الترتيب األوؿ وذلؾ أفراد المجتمع، وأنيا جاءت 
أف المجتمع المصري  الً أو  ،راجع لؤلسباب اآلتية

مجتمع تقميدي تحكمو العادات والتقاليد التي تتعارض 

فى كثير مف األحياف مع روح العصر حيث التفاوت 
ف الطالب الجامعي أو  الحضاري والثقافي والتكنولوجي

نو عمى مستوى تعميمي وثقافي عاؿ يرفض أيرى 
إلى تمؾ العادات والتقاليد المتحجرة متطمعًا الخضوع 

تفقت نتائج أنحو مستقبؿ أفضؿ ونحو التقدـ والرقى و 
( ٕٔٔٓ)           طالح نصيرة ما وجده الدراسة مع

أىـ مصادر الضغوط لدى األفراد  كانت مفحيث 
وخاصة الشباب ىي الضغوط االجتماعية، اى أف 

قيـ ليا تأثير لمبيئة االجتماعية مف عادات وتقاليد و 
عمى معاناة الطمبة وىذا ما أثبتتو دراسة حسف عبد 

( حيث توصؿ إلى أف المجتمع ٜٜٗٔالمعطى)
وثقافتو ليا تأثير عمى معاناة طمبة الجامعة مف 
ضغوط بحيث يدركوف الضغوط ويحسوف بيا حسب 

ف االصطداـ بالواقع أالمجتمع الذيف ينتموف إليو، و 
قد يكوف وراء شعوره االجتماعي غير المرغوب فيو 

بالضغط إذ يجبره عمى قمع رغباتو والتعبير عنيا 
نخفاض الدعـ أف إ اً ثانيمتمشيا مع العادات والتقاليد. 

جتماعية التي يتمقاىا الطمبة إلالمساندة ا جتماعي أوإلا
 مبلً مف اآلخريف سواء مف األسرة أو خارجيا تعد عا

يابيا أو فى الصحة النفسية  وفى حيف غ نفسيًا ىاماً 
نخفاضيا تنشط اآلثار السمبية لؤلحداث  الضاغطة إ

والمواقؼ السيئة التي يتعرضوف ليا مما يؤدى إلى 
            ختبلؿ الصحة النفسية لدييـ ويشيرإ

ف المساندة أإلى  (ٖٜٜٔ)شعباف جاب اهلل، 
عتبارىا متغيرًامعداًل إاالجتماعية التي يتمقاىا الفرد ب

ضطرابات إلحداث الضاغطة وافى العبلقة بيف األ
ىتماـ لدى بعض الباحثيف، وذلؾ إالنفسية قد حظيت ب

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

 جتماعية والجماعات التي ينتمي إلييا، تؤدى دوراً إلا
ؤلحداث الضاغطة لىامًا فى خفض اآلثار السمبية 

صحتو النفسية وبخاصة فيما يتعمؽ بأعراض عمى 
أف لدييـ بعض القصور لمميارات  ًً اثالث. كتئاباإل
جتماعية إلأو بمعنى أدؽ يفتقروف الكفاءة ا جتماعيةإلا
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جتماعية وسموكيات لفظية إميارات  والتي تتضمف
وغير لفظية  يحتاجيا الفرد فى حياتو وعبلقاتو 

ماعية ينجح جتإلجتماعية فالشخص ذو الكفاءة اإلا
ختيار الميارات المناسبة لكؿ موقؼ ويستخدميا إفى 

ف مف أىـ أيجابية و ا  بطرؽ تؤدى إلى نواتج مرضية و 
أنيـ ال  حيث جتماعيةإلمظاىرىا قصور الكفاءة ا

يستطيعوف التفاعؿ بشكؿ مبلئـ مع اآلخريف أو سوء 
العبلقة باآلخريف أو مع المواقؼ، وصعوبة تكويف 

و قمة خبرات الحياة لدى الطالب جتماعية، إصداقات 
وجمود  نخفاض الثقة بالنفسا  وتدنى تقدير الذات و 

رارات والتردد قتخاذ الإوتصمب الرأي وصعوبة 
 Jones, H., etalويشير.غترابإلوالشعور بالوحدة وا

جتماعية يقود إلى إلإلى أف نقص الميارات ا (1998)
مف  جتماعية وأنياإلالعديد مف الصعوبات فى الحياة ا

أىـ أسباب الشعور بالوحدة النفسية، ويضيؼ وليـ 
( انو قد يكوف ىناؾ قصور فى األداء ٕٙٓٓإبراىيـ )

جتماعية البلزمة لمتفاعؿ إلى أف لدييـ الميارات اأ
نيا بسبب القمؽ أو الخوؼ و جتماعي ولكنيـ ال يؤداإل

مف قمة الدافع أو قصور فى التحكـ الذاتي وىؤالء 
لى ضوابط سموكية مبلئمة لقمع يفتقروف إ ما غالبا

السموؾ االجتماعي العدواني المشوش المندفع، حيث 
أنيـ يؤدوف سموكًا يعتبر غير مبلئـ لظروؼ البيئة أو 

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

يف جتماعية المتعمقة بقدرة الفرد عمى تكو إلالميارات ا
جتماعية ناجحة يؤدى إلى اإلحباط ومشاعر إعبلقات 

الفشؿ والتعاسة، ويرى عمماء السموؾ أف العبلقة 
المبنية عمى التأييد والثقة والمساندة و الجيدة بيف األفراد 

جتماعية صحية وعكس إوالتعاوف تسيـ فى خمؽ بيئة 
سوء الثقة أوعدميا قد يؤدى إلى نشوء  فإفذلؾ 

ودىا الحقد والكراىية  وبذلؾ عبلقات متوترة، يس
مف مصادر  تصبح العبلقات بيف األفراد مصدراً 

أف المرحمة التي يمر بيا الطالب ىي  اً رابعالضغوط  
نتقالية مف الحياة الدراسية إلى الحياة إلالمرحمة ا

يواجو مرحمة الرشد األكثر  وىوجتماعية والمينية إلا
ولية حساسية وىى مرحمة اإلقباؿ عمى تحمؿ المسئ

جتماعية الكاممة وأماـ مخاوؼ المستقبؿ سواء إلا
زدحاـ واليجرة أو الزواج  إلالتجنيد أو العمؿ وا

باإلضافة إلى وجود التبايف والتفاوت الطبقي داخؿ 
جتماعية التي يشعر بيا الفرد وقمو نصيبو إلالبيئة ا

جتماعية والوسائؿ التكنولوجية التي إلمف الرفاىية ا
جتماعية والتواصؿ إلعمى الحياة اأثرت بشكؿ كبير 

 االجتماعي واألسرى بصفة خاصة.

( وىي دالة عند مستوي  ٖٙ.ٛٙ) ٕبمغت قيمة كا -ٔ
لصالح )نعـ(  -قتصادية"إل( لمحور"الضغوط ا٘ٓ.ٓ)

%( وترى ٖٗ( بنسبة مئوية )ٗٚٔحيث بمغ العدد)
قتصادية جاءت فى الترتيب إلالباحثة أف الضغوط ا
األسباب منيا الفقر لعديد مف االثاني وذلؾ راجع إلى 

نتشار البطالة وعدـ وجود فرص لمعمؿ أو ا  والجيؿ و 
عدـ مبلئمة العمؿ والتفاوت الطبقي وعدـ التكيؼ مع 

قتصادية وغمو األسعار، والكثافة إلاألوضاع ا
زدحاـ السكف وقمة إالسكانية، والضغط السكنى أو 

الخدمات المجتمعية، وعدـ عدالة توزيع الناتج 
فتقار األسر الفقيرة لممساندة المجتمعية، ا  مي، و القو 

وقد أثبتت الدراسات ، وعدـ الشعور بالكفاية
قتصادية أسرع الطرؽ إلاإلحصائية أف الضغوط ا

رتكاب الجرائـ)السرقة، تجارة أنتشار ا  نتحار و ئلل
والعنؼ   ،المخدرات، تجارة األعضاء، أعماؿ الدعارة

ي تعد بمثابة قنبمة واإلدماف وظاىرة أطفاؿ الشوارع الت
ستقرار المجتمع، فالضغوط ا  مف و أموقوتة تيدد 

قتصادية ليا الدور األعظـ في تشتيت جيد اإلنساف إلا
وقد أشارت  وضعؼ قدرتو عمى التركيز والتفكير

أف المعاناة  إلى (Conger et al,1992دراسة)
نفعالية والسموكية إلقتصادية تؤثر عمى الحالة اإلا

ا يزيد مف مم ا أكثر قمقًا وتوترًا واكتئاباً لموالديف وتجعمي
الخبلفات األسرية والزوجية ويؤثر عمى كفاءة الوالديف 
التي تنعكس بدورىا عمى األبناء فيصبح الوالديف أقؿ 
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 يـؤلبناء مما يعرضلشعورًا بالكفاية وأكثر رفضًا 
 لممشكبلت النفسية والسموكية.

وي  ( وىي دالة عند مستٖٗ.ٚٔ) ٕبمغت قيمة كا -ٕ
لصالح  -( لمحور "الضغوط التعميمية المينية"٘ٓ.ٓ)

%( ٕٗ( بنسبة مئوية )ٜٙٔ)نعـ( حيث بمغ العدد )
وترى الباحثة أف ىناؾ عدة أسباب منيا المتعمقة 
بظروؼ الدراسة مثؿ صعوبة التعامؿ مع الزمبلء 
الزميبلت ووجود فجوة بيف الطالب واألستاذ الجامعي، 

ضعؼ القدرة عمى صعوبة التحصيؿ الدراسي، و 

التركيز، وعدـ توافر بيئة تعميمية مناسبة وعدـ القدرة 
فتقار ا  متحانات و اإلعمى أداء الواجبات المنزلية وفوبيا 

الطبلب لؤلنشطة الترويحية وعدـ تفعيؿ الخدمات 
اإلرشادية والتربوية والنفسية بالجامعة، والخوؼ والقمؽ 

 &.Kliewer, W)وتؤكد دراسة مف المستقبؿ..الخ، 

Sandler,I.N.,1992) أف طبلب الجامعات ىـ  عمى
نتقالية بيف مرحمتي المراىقة والرشد وليـ إفي مرحمة 

أنماط خاصة مف الضغوط النفسية التي يواجيونيا في 
 حياتيـ، 

  لمجموع الضغوط التي يتعرض لها الشبابوداللتها اإلحصائية  1العدد والنسب المئوية وقيمة كا :7جدول 

رالمحاو   
 درجة التحقق

1قيمة كا المتوسط  لصالح 
 الحسابي

الوزن 
 نادرا أحياناً  نعم الترتيب النسبي

 % ن % ن % ن
سريةألالضغوط ا  ٘ ٜٔ.ٓٙ ٔٛ.ٔ نعـ ٓٙ.ٕٜ ٖٖ ٖٗٔ ٗٔ ٗ٘ ٖ٘ ٕٕٔ 

 ٔ ٜٜ.ٖٛ ٕ٘.ٕ نعـ ٛٚ.ٔٚٔ ٔٔ ٗٗ ٕٙ ٗٓٔ ٖٙ ٕٕ٘ الضغوط االجتماعية
 ٕ ٘ٗ.ٙٙ ٜٜ.ٔ نعـ ٖٙ.ٛٙ ٖٗ ٔٚٔ ٗٔ ٘٘ ٖٗ ٗٚٔ الضغوط االقتصادية
الضغوط التعميمية 

 والمينية
 ٖ ٜٖ.ٖٙ ٜٓ.ٔ نعـ ٖٗ.ٚٔ ٕٖ ٖٓٔ ٕ٘ ٔٓٔ ٕٗ ٜٙٔ

الضغوط النفسية 
 واالنفعالية والعاطفية

 ٗ ٚٙ.ٓٙ ٕٛ.ٔ نعـ ٜ٘.ٕٙ ٕٛ ٓٔٔ ٕٚ ٚٓٔ ٙٗ ٕٛٔ
٘ٓ.ٓ**دالة عند مستوي      ٔٓ.ٓ**دالة عند مستوي   

متحانات والمنافسة مف إلجية ضغوط اوتتمثؿ في موا  
قامة  أجؿ النجاح، وبعض المشكبلت الجنسية، وا 

أف Peterson (2005) ويضيؼالطمبة مع األصدقاء، 
حتياجات الشباب وتنمية المعارؼ العممية إاالىتماـ ب

لدييـ وتحقيؽ التعاوف بيف الجامعة ومؤسسات 
 قد المجتمع ومساعدة الشباب عمى التفكير السميـ

عد في معرفة حقوقيـ وواجباتيـ وتنمية قيميـ سا
 وميوليـ وسموكيـ وطموحاتيـ في المستقبؿ.

( وىي دالة عند مستوي  ٜ٘.ٕٙ)ٕبمغت قيمة كا -ٖ
واالنفعالية  "الضغوط النفسية لمحور (٘ٓ.ٓ)

( ٕٛٔلصالح )نعـ( حيث بمغ العدد ) -والعاطفية" 
%( وترى الباحثة أف طبلب الجامعة ٙٗبنسبة مئوية )

ضطرابات النفسية وذلؾ ألنيـ يواجيوف ئلرضو لع
رئيسية فى  مواقؼ كثيرة تعتبر ىذه المواقؼ ضغوطاً 

مرحمة الشباب، ففي ىذه المرحمة يعانى الشباب مف 
رتباؾ، إلالشعور بتأنيب الضمير، والقمؽ، التوتر، ا

والتردد، الغيرة،ونقص الثقة بالنفس والوحدة وعدـ تحمؿ 
عمى مواجية الصدمات الحياتية  المسئولية، عدـ القدرة

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

والضياع والخوؼ مف الخضوع واإلىانة والنقد، ونقص 
ستثارة العصبية والحساسية إلستقرار، وسيولة اإلا
رة نفعالية، واإلىماؿ، وضعؼ اإلرادة، ونقص القدإلا

ستغراؽ فى أحبلـ إلعمى التصرؼ وقت الطوارئ، وا
( إلى أف ىناؾ ٜٜ٘ٔاليقظة، ويشير عماد مخيمر)

عبلقة بيف أحداث الحياة الضاغطة وبيف أعراض القمؽ 
( حيث إف ٕٓٓٓواالكتئاب وىذا ما أكده فيصؿ الزارد)

تعرض الفرد لمستوى عالي مف الضغط عادة ما 
والتعب واإلرىاؽ يصاحبو الشعور بالقمؽ واإلحباط 

نخفاض تقدير ا  واألرؽ، و  نفعاؿإلواالكتئاب والتوتر وا
( أف الضغوط ٕٔٓٓالذات، ويضيؼ سعد اإلمارة )

النفسية تشكؿ األساس الرئيسي الذي تبنى عميو بقية 
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الضغوط األخرى، وىو يعد العامؿ المشترؾ في جميع 
جتماعية، إلأنواع الضغوط األخرى مثؿ: الضغوط ا

قتصادية، إل)المينية(، الضغوط اضغوط العمؿ
الضغوط األسرية، الضغوط الدراسية، الضغوط 

 العاطفية.

( وىي دالة عند مستوي  ٓٙ.ٕٜ) ٕبمغت قيمة كا -ٗ
لصالح )نعـ(  -( لمحور "الضغوط األسرية" ٘ٓ.ٓ)

وترى  %(،ٖ٘( بنسبة مئوية )ٕٕٔحيث بمغ العدد)
حتمت الترتيب األخير إالباحثة أف الضغوط األسرية 

وذلؾ راجع إلى تفيـ األسرة ومساندتيا لمطالب 
الجامعي وخاصة عند وصولو إلى السنة النيائية 

نو بذلؾ يبتعد إوعندما يقيـ الطمبة بالمدف الجامعية ف
نشغاليـ بالدراسة ولكف إعف أسرتو لفترات مع كثرة 

ذلؾ ال يمنع مف وجود بعض الضغوط األسرية وقد 
دة داخؿ األسرة تنتج ىذه الضغوط مف أسباب متعد

مثؿ مرض أحد أفراد األسرة أو غياب أو فقد أو وفاة 
احد الوالديف أو الطبلؽ وكذلؾ وجود ونشوب 
الخبلفات والنزاعات األسرية والعبلقات األسرية غير 
اآلمنة وأساليب التربية غير السوية والعنؼ والتيديد... 
الخ، وكميا مصادر لمضغوط النفسية تتسبب فى 

 ضطراب النفسية لدى األفراد، وتتفؽإلظيور بعض ا
التى ( و D'zurilla,1991نتائج الدراسة مع دراسة )

رتباطيو بيف إأسفرت نتائجيا عف وجود عبلقة 
نخفاض قدرة طبلب الجامعة عمى حؿ مشكبلتيـ إ

الناتجة عف تعدد أحداث الحياة الضاغطة في حياتيـ 
 1994 ,) الجامعية، وبيف ضعؼ دور األسرة، ودراسة

Mahon  والتي أسفرت نتائجيا عف أف إحساس )
جتماعية إلنخفاض درجة المساندة اإطبلب الجامعة ب

خاصة مف األسرة، تؤدي إلى الكثير مف المشكبلت 
نخفاض مستوى التوافؽ إمف أىميا  النفسية والسموكية،

النفسي واالجتماعي مع الحياة الجامعية، وعدـ 
التفاعؿ  نخفاض مستوىا  نتظاـ في الدراسة، و إلا
جتماعي مع أحداث الحياة الضاغطة، وتذبذب إلا

مستوى التحصيؿ الدراسي، لذلؾ تشير سمسمة دراسات 

(Holahan&Moos,1981,1985, 1986,1987  إلى أف )
البيئة األسرية التي يسودىا الحب والتماسؾ وحرية 

ستقبللية تجعؿ الفرد يشعر باألمف إلالرأي والمشاعر وا
 عمى مواجية الضغوط.والكفاية والقدرة 

 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض البحث
الفرض األول: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 

الوعي ببعض الضغوط درجات عينة البحث فى 
الحياتية)األسرية، االجتماعية، االقتصادية، 
التعميميمة والمهنية، النفسية واألنفعالية والعاطفية( 

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

ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض اسػػػتخدمت الباحثػػػة 
لموقػوؼ عمػي داللػة الفػروؽ، الجػداوؿ مػف  "t test"اختبػار 

 .( يوضح ذلؾٓٔ( إلي )ٛ)
 أواًل: تبعا لمنوع

أنػػػو "يوجػػػد (ٛجػػػدوؿ)تتبػػيف مػػػف النتػػػائج التػػػي يمخصػػػيا 
بػػػػيف متوسػػػػطات  ٘ٓ.ٓفػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتوي 

اسػػتجابات الشػػباب الجػػامعي عمػػي اسػػتمارة الػػوعي بػػبعض 
)الضػػػػػػػػػػػػػػغوط األسػػػػػػػػػػػػػػرية، الضػػػػػػػػػػػػػػغوط الضػػػػػػػػػػػػػػغوط الحياتية

االجتماعيػػػػػػػة، الضػػػػػػػغوط النفسػػػػػػػية واألنفعاليػػػػػػػة والعاطفيػػػػػػػة 
 – وفقا لمتغير النػوع)ذكر، أنثػي(والضغوط الحياتية ككؿ( 

لمضػغوط  (ٖٚٓ.ٕحيث بمغػت قيمػة "ت" ) لصالح الذكور
، ٘ٓ.ٓىػػػػػي قيمػػػػػة دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتوي  و  ككػػػػػؿ

ف الػػذكر أو أوترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى عػػدة أسػػباب منيػػا  
الطالػػب الجػػامعي عنػػدما يعػػرؼ أف ىنػػاؾ أعػػددًا كبيػػرة مػػف 
خريجػػػي الجامعػػػات عػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ، فػػػإف ذلػػػؾ يولػػػد 
عنده ذعرًا يحبط دوافعو وآمالو التي يحمـ بيا، فيجنح نحو 

بيػػػرًا عػػػف فشػػػمو، ويشػػػكؿ ىػػػذا مصػػػدرًا السػػػموؾ العػػػدواني تع
لتيديػػػػػد األمػػػػػف الجػػػػػامعي، خاصػػػػػة عنػػػػػدما يشػػػػػعر ىػػػػػؤالء 
الطبلب أنيـ يمثموف فئة متفتحة وبذات الوقت الػدفاع عػف 
مسػػػػػػػػػتقبميـ فػػػػػػػػػي إيجػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػرص عمػػػػػػػػػؿ. تضػػػػػػػػػيؼ ىبػػػػػػػػػة 

( أف الػػػذكور يعػػػانوف أكثػػػر مػػػف اإلنػػػاث مػػػف ٖٕٔٓحمػػػاد)
يـ  حيػػػػػث اإلىمػػػػػاؿ واإلسػػػػػاءة البدنيػػػػػة والحرمػػػػػاف مػػػػػف التعمػػػػػ

 تختمؼو  Rutter (1990)واإلساءة المفظية وتتفؽ مع دراسة 
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(، وفتحية ٖٕٓٓمع دراسة كبل مف  دراسة عزة الرفاعى )
ف الطالبػػات يػػواجيف ضػػغوطا حياتيػػة إ( بػػٕٗٔٓالقصػػبى)

ف ذلػؾ راجػع إلػى أبمستوى يزيد عف الػذكور تفسػراف ذلػؾ بػ
الطبيعة األنثوية لدييف باعتبارىف أكثر حساسػية وقمػؽ فػى 

مواجيػػػػة مواقػػػػؼ الحيػػػػاة وضػػػػغوطاتيا مػػػػف الػػػػذكور أو مػػػػا 
تفرضػػو بعػػض األسػػر مػػف رقابػػة شػػديدة فػػى متابعػػة سػػموؾ 

جتماعيػػػة بمػػػف حوليػػػا وخاصػػػة إلاألنثػػػى وتحديػػػد عبلقتيػػػا ا
 .الجنس باألخر

ي قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي اسوتمارة الووع :8جدول 
 ببعض الضغوط الحياتية وفقا لمتغير النوع

 المتوسط ن النوع المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
*ٖٕٙ.ٕ ٜٖٛ ٖٓ.ٚ ٔٙ.ٖٚ ٚٙ ذكر الضغوط األسرية  ٕٓ.ٚ ٔ٘.ٖ٘ ٖٖٖ أنثي ٕٙٓ.ٓ 

*ٓٛ٘.ٕ ٜٖٛ ٜٓ.ٗ ٕٗ.ٜٖ ٚٙ ذكر الضغوط االجتماعية  ٔ٘.٘ ٜ٘.ٖٚ ٖٖٖ أنثي ٓٔٓ.ٓ 
 ٚٔ.ٙ ٔٚ.ٖٛ ٖٖٖ أنثي ٜ٘ٔ.ٓ ٙٓٔ.ٓ ٜٖٛ ٕٚ.ٗ ٖٙ.ٖٛ ٚٙ ذكر الضغوط االقتصادية

 ٔ٘.ٗ ٖٛ.٘ٗ ٖٖٖ أنثي ٖٔٗ.ٓ ٛٛٚ.ٓ ٜٖٛ ٜٓ.ٙ ٖٙ.ٙٗ ٚٙ ذكر الضغوط التعميمية والمينية
*ٖٙٗ.ٕ ٜٖٛ ٜٛ.٘ ٕٔ.ٙٗ ٚٙ ذكر الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية  ٘ٙ.ٙ ٜٜ.ٖٗ ٖٖٖ أنثي ٘ٔٓ.ٓ 

*ٖٚٓ.ٕ ٜٖٛ ٖ٘.ٖٕ ٖٔ.ٕٛٓ ٚٙ ذكر الضغوط الحياتية )ككؿ(  ٗٗ.ٖٕ ٕٙ.ٕٔٓ ٖٖٖ أنثي ٜٖٓ.ٓ 
 ٘ٓ.ٓ*تقاس الداللة عند مستوي 

 
 ثانيا: تبعا لممسكن

أنػػػو "يوجػػػد فػػػرؽ  (ٜالػػػواردة بجػػػدوؿ)يتبػػػيف مػػػف النتػػػائج 
بػػػػػػػػػيف متوسػػػػػػػػػطات  ٘ٓ.ٓداؿ إحصػػػػػػػػػائيا عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػتوي 

سػػتجابات الشػػباب الجػػامعي عمػػي اسػػتمارة الػػوعي بػػبعض ا
الضػػػغوط الحياتيػػػػة وفقػػػا لمتغيػػػػر المسػػػكف)ريؼ، حضػػػػر(. 

( وىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائيا ٔٗ.ٙحيػػػث بمغػػػت قيمػػػة "ت")
وتػػػػػػرى  لصػػػػػػالح متغيػػػػػػر الحضػػػػػػر -.٘ٓ.ٓعنػػػػػػد مسػػػػػػتوي 

 أف الباحثػػة مػػف خػػبلؿ المقػػاببلت الفرديػػة مػػع أفػػراد العينػػة
متعػػددة  يواجيػػوف ضػػغوطاً  الطػػبلب الػػذيف ينتمػػوف لمحضػػر
حيػػػث أف األسػػػرة الحضػػػرية  ،وىػػػـ عمػػػى وعػػػى وداريػػػة بيػػػا
 سػػػػيادة نمػػػػط األسػػػػرة النوويػػػػة، تتميزبعػػػػدة خصػػػػائص منيػػػػا

ستخداـ التكنولوجيا و  وما يترتػب عمػى خروج المرأة لمعمؿ وا 
 األبنػػػاءو جتماعيػػػة ونفسػػػية عمػػػى األسػػػرة ا  أثار كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف 

 ئص وبػػػيفبػػيف تمػػؾ الخصػػاحيػػث يػػربط الكثيػػػروف  خاصػػة
قيـ اجتماعيػػػػػة غيػػػػػر األدوار والمسػػػػػئوليات وظيػػػػػور إىمػػػػػاؿ 
ظػاىرة  نتشػارا  ، و الغيرعتماد عمى إلوا كاإلتكالية، إيجابية،

الخادمػػات والسػػائقيف واألـ البديمػػة فػػي التربيػػة والرعايػػة ومػػا 

، يمكػػػف أف يشػػػكمو ذلػػػؾ مػػػف خطػػػر ييػػػدد التنشػػػئة األسػػػرية
زدحػاـ إلوا العوامػؿ البيئػة المحيطػة مثػؿ الضوضػاءوكذلؾ 

والتمػػوث وضػػعؼ الخصوصػػية وعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فإننػػا 
رتفػػػػاع فػػػػى المسػػػػتوى التعميمػػػػي والثقػػػػافي الػػػػذي إنجػػػػد بيػػػػا 

يسػػػػػاعدىا عمػػػػػى إيجػػػػػاد الحمػػػػػوؿ والبػػػػػدائؿ لممشػػػػػاكؿ التػػػػػي 
تعترضػػػػػػػػيـ وتسػػػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػػػى مواجيػػػػػػػػة تمػػػػػػػػؾ الضػػػػػػػػغوط 
والتصػػدي ليػػا، فكممػػا كانػػت األسػػرة تتمتػػع بػػدرجات عاليػػة 

عالػػػةمػػػف التعمػػػيـ وال ف ذلػػػؾ إفػػػ أفرادىػػػا قػػػدرة عمػػػى العمػػػؿ وا 
ف أ مواجيػػة تحػػديات الحيػػاة، لػػذلؾ نجػػدليفػػتح ليػػا المجػػاؿ 

ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػيف البيئػػة الحضػػرية عػػف الريفيػػة حيػػث أف 
البيئة الريفية الطبيعية تمعب دورا ميما فى مستوى الصحة 
النفسػػػػػية لؤلفػػػػػراد، أكػػػػػدت الدراسػػػػػات أف البيئػػػػػة الحضػػػػػرية 

يػػرة عمػػى األفػػراد والتػػي تقضػػى بػػدورىا تمػػارس ضػػغوطًا كب
 .ضطرابات النفسيةإلعمى معدؿ مرتفع مف ا

 
 ثالثًا: تبعا لعمل الشباب
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          أنو (ٓٔ)تتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ
بيف  ٘ٓ.ٓ"يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوي 

متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة 
حياتية وفقا لمتغير عمؿ الوعي ببعض الضغوط ال

لصالح )ال يعمؿ( حيث بمغت  -ال يعمؿ( -الشباب)يعمؿ
( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي ٛٙ.ٔقيمة "ت" )

. وترى الباحثة مف خبلؿ المقاببلت الفردية مع ٘ٓ.ٓ
أفراد العينة أف الطالب يعمؿ ألسباب متعددة منيا 

لمرتفعة، قتصادي، تكاليؼ الدراسة اإلنخفاض المستوى اإ
قمة و ، اإلغتراب عف بمدتيـسعار وسائؿ النقؿ، غمو األ

المصروؼ اليومي لمطالب، أو بناء عمى رغبة والده لكي 
ف ذلؾ إيتعمـ ويواجو الحياة وبالتأكد ميما كاف السبب ف

مف الضغط عمى الطالب سواء ضغوط الوقت  يمثؿ نوعاً 
فى  والمجيود والمثابرة ويصاب الطالب باألرؽ واإلجياد،

مكانيات يحيف أف الطالب الذي ال يعمؿ  كوف لديو وقت وا 
فبالتالي ينعكس ذلؾ عميو ، حتياجاتوإلمادية مناسبة لو و 

يجابية فيصبح أكثر إدراكًا و قدرة عمى مواجية تحديات إب
 الحياة.

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

الحياتية )األسرية، االجتماعية، االقتصادية، 
التعميميمة والمهنية، النفسية واألنفعالية والعاطفية( 
 تبعا لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي

السن، التخصص التعميمي، دخل الشاب الجامعي، )
حجم األسرة، المستوي التعميمي لألم، المستوي 

 . (رةالتعميمي لألب، الدخل الشهري لألس
ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض اسػػػتخدمت الباحثػػػة 

 "One Way ANOVA"أسػػموب تحميػػػؿ التبػػػايف االحػػػادي
( إلػػػػي ٔٔلموقػػػػوؼ عمػػػػي داللػػػػة الفػػػػروؽ، والجػػػػداوؿ مػػػػف )

 ( يوضح ذلؾ.ٚٔ)

قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشوباب الجوامعي عموي اسوتمارة الووعي  :9جدول
 وفقا لمتغير المسكن ض الضغوط الحياتيةببع

االنحراف  المتوسط ن المسكن المحور
 المعياري

درجة 
مستوي  قيمة "ت" الحرية

الداللة   
*ٖٜٛ.ٙ ٜٖٛ ٓٛ.ٙ ٗٓ.ٖٗ ٕٛٗ ريؼ الضغوط األسرية  ٗٗ.ٙ ٗٛ.ٖٛ ٕ٘ٔ حضر ٓٓٓ 

*ٖٖٜ.ٖ ٜٖٛ ٕٚ.٘ ٛٓ.ٖٚ ٕٛٗ ريؼ الضغوط االجتماعية  ٖٚ.ٗ ٕٔ.ٜٖ ٕ٘ٔ حضر ٓٓٓ.ٓ 
*ٕٗٔ.ٚ ٜٖٛ ٓٗ.ٙ ٖٔ.ٖٚ ٕٛٗ ريؼ الضغوط االقتصادية  ٓٓ.ٗ ٕ٘.ٔٗ ٕ٘ٔ حضر ٓٓٓ.ٓ 

*ٛٓٓ.ٖ ٜٖٛ ٜ٘.ٗ ٖٗ.٘ٗ ٕٛٗ ريؼ الضغوط التعميمية والمينية  ٕٜ.ٗ ٚٛ.ٙٗ ٕ٘ٔ حضر ٖٓٓ.ٓ 
*ٜٖٔ.ٖ ٜٖٛ ٖ٘.ٙ ٛٗ.ٖٗ ٕٛٗ ريؼ الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية رحض ٔٓٓ.ٓ   ٕٔ٘ ٗ٘.ٚ٘ ٙ.ٗ٘ 

*ٙٔٗ.ٙ ٜٖٛ ٕٖ.ٖٕ ٛٓ.ٜٚٔ ٕٛٗ ريؼ الضغوط الحياتية )ككؿ(  ٜ٘.ٕٓ ٜٔ.ٕٔٔ ٕ٘ٔ حضر ٓٓٓ.ٓ 
 ٘ٓ.ٓ*تقاس الداللة عند مستوي 

قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين متوسطات استجابات الشباب الجامعي عمي استمارة الوعي  :23جدول
 تية وفقا لمتغير عمل الشبابببعض الضغوط الحيا

عمل  المحور
االنحراف  المتوسط ن الشباب

 المعياري
درجة 
مستوي   قيمة "ت" الحرية

 الداللة
ٕ٘ٙ. ٔ٘ٗٓ ٜٖٛ ٕٚ.ٚ ٕٕ.ٖ٘ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط األسرية  ٕٓ.ٚ ٜٓ.ٖ٘ ٕ٘ٙ ال يعمؿ 

٘ٛٚ. ٜٖٛ ٛٚ.ٗ ٗٓ.ٖٚ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط االجتماعية  .ٖٖٗ  ٖٛ.٘ ٜٗ.ٖٚ ٕ٘ٙ ال يعمؿ 
ٜٛٓ. ٕٓٚ.ٔ ٜٖٛ ٙٙ.٘ ٘ٙ.ٖٙ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط االقتصادية  
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 ٜ٘.٘ ٕٛ.ٖٛ ٕ٘ٙ ال يعمؿ
*ٕٚٚ.ٖ ٜٖٛ ٛٚ.ٙ ٚٔ.ٕٗ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط التعميمية والمينية  .ٓٓٓ  ٚٚ.ٗ ٘ٔ.ٙٗ ٕ٘ٙ ال يعمؿ 

ٓ٘٘. ٜٖٛ ٖٔ.٘ ٔٙ.ٖٗ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط النفسية واالنفعالية والعاطفية  .ٖ٘ٛ  ٚٙ.ٙ ٜٖ.ٗٗ ٕ٘ٙ ال يعمؿ 
*ٙٛٙ.ٔ ٜٖٛ ٓ٘.ٕٗ ٓٚ.ٜٗٔ ٖ٘ٔ يعمؿ الضغوط الحياتية )ككؿ(  .ٖٓٗ  ٗٗ.ٖٕ ٕٓ.ٖٕٓ ٕ٘ٙ ال يعمؿ 
 ٘ٓ.ٓ*تقاس الداللة عند مستوي 

 أواًل: تبعا لمتغير السن
وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا  (ٔٔ)يتضػػح مػػػف الجػػػدوؿ

ب بػػػػيف متوسػػػػطات اسػػػػتجابات الشػػػػبا ٔٓ.ٓعنػػػػد مسػػػػتوي 
الجػػامعي عمػػػي اسػػتمارة الػػػوعي بػػبعض الضػػػغوط الحياتيػػػة 

-فػػػػأكثر(،  ٕٕ، ٕٔ-ٕٓ، ٜٔ-ٚٔوفقػػػػا لمتغيػػػػر السػػػػف)
سػػنة فػػأكثر( كمػػا جػػاء فػػي نتػػائج  ٕٕلصػػالح متغيػػر السػػف)
ويمكػػػػػف لمباحثػػػػػة القػػػػػوؿ أف المرحمػػػػػة   جػػػػػدوؿ المتوسػػػػػطات

تػػأثير ىػػاـ فػػى الكيفيػػة ليػػا العمريػػة التػػي يكػػوف فييػػا الفػػرد 
مع الضغوط فميارات الطفػؿ تختمػؼ عػف  التي يتعامؿ بيا

ميػػػارات المراىػػػؽ أو الراشػػػد أو المسػػػف فػػػى كيفيػػػة مواجيػػػة 

ختبلؼ المرحمػػػػػػة إالمشػػػػػػاكؿ وكػػػػػػذلؾ تختمػػػػػػؼ الضػػػػػػغوط بػػػػػػ
 العمريػػػػػة. وفػػػػػػي ضػػػػػػوء المقػػػػػاببلت الفرديػػػػػػة التػػػػػػي أجرتيػػػػػػا 

الطالػػب يمػػر خػػبلؿ  لػػوحظ أف مػػع عينػػة الدراسػػة الباحثػػة 
التحػػديات والتوقعػػات  مرحمػػة الدراسػػة الجامعيػػة بسمسػػمة مػػف

وتشػػػػيد زيػػػػادة فػػػػى التوقعػػػػات االجتماعيػػػػة وتكػػػػوف مطالػػػػب 
مػػف ذي قبػػؿ ألنيػػا مرحمػػة حرجػػة ممػػا  النمػػو أكثػػر إلحاحػػاً 

يصػػػاحب ذلػػػؾ صػػػراع نفسػػػي واجتمػػػاعي وزيػػػادة فػػػى الشػػػد 
نفعػػالي فػػالطبلب فػػى السػػنوات األولػػى تػػتمخص إلوالتػػوتر ا

 ستقبلؿ والمسئولية إلمشكبلتيـ فى التوافؽ وا

تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط  :22دولجوو
 الحياتية وفقا لمتغير السن

 مصدر التباين المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة

 الضغوط األسرية
ٚٚ٘.ٖٓ ٖٙٛ.ٕٖٗٔ ٕ ٕٙٚ.ٜٕٗٙ بيف المجموعات

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٜٕٖ.ٖٗ ٜٖٚ ٕٔٚ.ٕٔٓٚٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٖٚٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
ٜٔ٘.ٚٔ ٜٖٙ.ٔٙٗ ٕ ٕٛٚ.ٖٕٜ بيف المجموعات

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٖٓ٘.ٕٙ ٜٖٚ ٓٓٔ.ٔٙٗٓٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٖٛٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
جموعاتبيف الم  ٜٔٓ٘.ٓ٘ٓ ٕ ٕٜ٘.ٕ٘٘ ٔٙ.ٜٕٓ

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٜ٘ٓ.ٕٖ ٜٖٚ ٖٚٗ.ٖٖٙٓٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٜٖٚ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي
 الضغوط التعميمية والمينية

 
ٗٓٚ.ٕٕ ٕٓٙ.ٜٓ٘ ٕ ٜٔ٘.ٛٔٓٔ بيف المجموعات

* 
 

.ٓٓٓ  
 ٖٔٗ.ٕٕ ٜٖٚ ٕٜٔ.ٜٗٓٛ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية واالنفعالية 

 والعاطفية
ٖٜٙ.ٔٔ ٜ٘ٔ.ٔٛٗ ٕ ٖٛٔ.ٕٜٙ بيف المجموعات

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٛٗٔ.ٔٗ ٜٖٚ ٜ٘ٚ.ٖٖ٘ٙٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
ٔ٘ٙ.ٜٕ ٕٖٛ.ٖٔٛٗٔ ٕ ٙ٘ٙ.ٕٕٙٚٛ بيف المجموعات

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٕ٘ٓ.٘ٛٗ ٜٖٚ ٗ٘ٛ.ٕٜٗ٘٘ٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي
 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي

فقػػػػد يجػػػػرب الطالػػػػب الحيػػػػاة بعيػػػػدا عػػػػف أسػػػػرتو ألوؿ مػػػػرة 
خػػػتبلط إلختيػػػار التخصػػػص وخبػػػرة اإباإلضػػػافة إلػػػى كيفيػػػة 

الدراسػػية ممػػا يشػػكؿ  بػػالجنس اآلخػػر ألوؿ مػػرة فػػى حيػػاتيـ
العديػػػد مػػػف التوافقػػػات باـ مصػػػدرًا لمتػػػوتر يتطمػػػب مػػػنيـ القيػػػ
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يـ أكثػػر مػػف تالجديػػدة أمػػا طػػبلب السػػنوات األخيػػرة فمشػػكبل
 يشػعروف بػالتوتر نظػراً و  ذلؾ بكثير فيـ عمى وشػؾ التخػرج

 قتػػػرابيـ مػػػف الحيػػػاة العمميػػػة والتخطػػػيط لممسػػػتقبؿ المينػػػيإل
ويشػػػػػػعروف بمخػػػػػػاوؼ وتحػػػػػػديات كثيػػػػػػرة عمػػػػػػييـ مواجيتيػػػػػػا 

يكػػوف الطػػبلب أكثػػر  فػػى السػػنوات األخيػػرةفوالتغمػػب عمييػػا 
دراكػػػػػًا بمػػػػا يػػػػػدور مػػػػف حػػػػػوليـ ومػػػػا يػػػػػواجييـ مػػػػػف  وعيػػػػًا وا 
تحػػػػديات حيػػػػث يصػػػػؿ الطػػػػبلب إلػػػػى مرحمػػػػة مػػػػف النضػػػػج 

عمى التعامػؿ الفعػاؿ مػع الضػغوط والتػي تتطمػب  ىـتساعد
مػػف القػػدرات والميػػارات المعرفيػػة وىػػذه القػػدرات  قػػدرًا معينػػاً 

يقػدـ  تنمو مع الفرد مف خػبلؿ مػا يمػر بػو مػف أحػداث ومػا
لػػػو فػػػى البيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا لػػػذلؾ تتوقػػػؼ القػػػدرة عمػػػى 
الوعي بالضغوط وكيفيػة مواجيتيػا بشػكؿ صػحي عمػى كػـ 
ىذه القدرات والخبرات التي قدمت إليو خبلؿ سنوات عمػره 

( إلػػػػى أف العمػػػػر ٕٗٔٓالماضػػػػية وتشػػػػير نجػػػػبلء حسػػػػيف)
نػػو أيجػػابي عمػػى أسػػاليب التفكيػػر بمعنػػى إالزمنػػي لػػو تػػأثير 

زدادت معػػػػػػارفيـ إقػػػػػػدـ الشػػػػػػباب فػػػػػػى العمػػػػػػر كممػػػػػػا كممػػػػػػا ت

وخبػػػراتيـ ومػػػػواجيتيـ لممواقػػػػؼ والمشػػػػاكؿ الحياتيػػػػة والػػػػذي 
 .بعد يـو اً يساعدىـ فى تنمية وتطوير أساليب تفكيرىـ يوم

 ثانيا: تبعا لمتغير التخصص العممي

يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا عنػد ( ٕٔ)يتضح مف الجدوؿ
شباب الجػامعي ستجابات الإبيف متوسطات  ٔٓ.ٓمستوي 

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية وفقػا لمتغيػر 
قتصػاد منزلػي، تكنولوجيػا تعمػيـ، إعػبلـ إالمؤىؿ التعميمػي )
نجميزيػػػػة، معمػػػػـ الفصػػػػؿ الواحػػػػد، التربيػػػػة إلتربػػػػوي، المغػػػػة ا

لصػالح شػعبة  الفنية، التربيػة الموسػيقية، ريػاض األطفػاؿ(،
 ؿ المتوسػػػطاتريػػػاض األطفػػػاؿ كمػػػا جػػػاء فػػػي نتػػػائج جػػػدو 

ويمكػػف لمباحثػػة القػػوؿ أف ىػػػذا يرجػػع إلػػى الدراسػػة العمميػػػة 
وميارات وخبرات متنوعة مف  معارؼالطبلب  تكسبالتي 

عمػػػػػى تنميػػػػػة قػػػػػدراتيـ وتطػػػػػوير أسػػػػػاليب تعمػػػػػؿ شػػػػػأنيا أف 
تفكيػرىـ تجػػاه مػػا يعترضػػيـ مػف تحػػديات ومشػػاكؿ ومواقػػؼ 

 .حياتية مختمفة

روق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط تحميوول التبوواين األحووادي لمفوو :21جوودول 
 الحياتية وفقا لمتغير التخصص العممى

 مصدر التباين المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة
 الضغوط األسرية

 
*ٕٔٗ.ٓٔ ٜٛ٘.ٗٗٗ ٚ ٚٛٔ.ٕٖٔٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

المجموعات داخؿ   ٖٜٔٙٚ.ٕ٘ٓ ٖٜٕ ٕٗ.ٕٚٓ 
  ٜٜٖ ٖٛٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
*ٖٓٗ.ٜ ٕٚٗ.ٕٖٕ ٚ ٕٖٓ.ٕٚٙٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٓٛ.ٕٗ ٕٜٖ ٘ٚٓ.ٜٚ٘ٚ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٛٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
*ٖٓٛ.ٗ ٖٛٚ.ٜ٘ٔ ٚ ٖٗٙ.٘ٔٔٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٓٛٔ.ٖٖ ٕٜٖ ٘٘ٚ.ٖٙٓٓٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٜٖٛ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي

 الضغوط التعميمية والمينية
 

*ٖٙٓ.٘ ٔ٘٘.ٚٔٔ ٚ ٗ٘ٛ.ٕٕٛ بيف المجموعات  
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٕٙٔ.ٖٕ ٕٜٖ ٙٛ٘.ٜٓٓٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
نفعالية الضغوط النفسية واال

 والعاطفية
*ٖٖٚ.ٙ ٕ٘ٓ.ٕٔ٘ ٚ ٖ٘ٗ.ٛ٘ٚٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٕٗٙ.ٜٖ ٕٜٖ ٖٗٙ.ٜٖ٘٘ٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
*ٕٚٗ.ٔٔ ٖٙٛ.ٕٚٛ٘ ٚ ٓٗٓ.ٖ٘ٔٓٚ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜ٘ٔ.ٓٚٗ ٕٜٖ ٓٚٗ.ٕٖٓٗٛٔ داخؿ المجموعات 
الكميالتبايف   ٕٕٖٔٔٚ.٘ٔٓ ٖٜٜ  

 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي  
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 ثالثا: تبعا لمتغير حجم األسرة
وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند  (ٖٔ)يتضح مف الجدوؿ

بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي  ٔٓ.ٓمستوي
عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية )األسرية، 

مية، النفسية( وفقا لمتغير االجتماعية، االقتصادية، التعمي
 – أفراد فأكثر( ٚأفراد،  ٙ-٘أفراد،  ٗ-ٕحجـ األسرة)

أفراد كما جاء  ٗإلي  ٕلصالح األسرة صغيرة الحجـ مف 
 في نتائج جدوؿ المتوسطات.

وترى الباحثة فى ضوء  نتائج البحث بأنو تزداد قدرة 
األسرة عمى مواجية الضغوط كمما كاف عدد أفرادىا قميبًل، 

( أف طفؿ األسرة ٖٕٓٓضيؼ)عبد المطمب القريطى وي
كبيرة العدد اى التي يفوؽ عدد أفرادىا ما يتاح مف 
مكانات وفرص النمو السميـ فى نطاقيا ويكوف  ظروؼ وا 
أكثر عرضو لمتجاىؿ واإلىماؿ والعقاب البدني مف قبؿ 
والديو، والحرماف مف إشباع حاجاتو األساسية مما يؤثر 

سب فى نفسيتو مشاعر اإلحباط والقمؽ سمبًاعمى نموه وير 
األحواؿ تزداد  افوالدونية والحقد والكراىية والظمـ وقد أكد 

سواء إذا ما اقترنت الزيادة فى عدد األطفاؿ بظروؼ 
تدنى الوضع اإلقتصادى لؤلسرة وتدىور أحواليا 
المعيشية، حيث تشتد الضغوط النفسية، وتتزايد 

 ات ويشيع التوتراإلحباطات لقمة فرص إشباع الحاج
حتكاؾ والصراع فى إلنفعالي، ويكثر الشقاؽ واإلوالشد ا

المناخ األسرى، مما يؤثر سمبيًا عمى الصحة النفسية 
ضيؼ)جوزيت تو  .ضطرابلئللؤلبناء، ومما يعرضيـ 

سر أ( أف األطفاؿ الذيف ينتموف إلى ٖٜٜٔعبد اهلل، 
كبيرة الحجـ يتسموف أكثر مف أولئؾ المنتميف ألسر 

مناسب والسموؾ ال جتماعي غيرإليرة الحجـ بالسموؾ اصغ
ضطرابات إلوا غير البلئقة، التدميرى العنيؼ، والتصرفات

فتقار الممحوظ لمثقة بالنفس وعدـ تحمؿ إلالنفسية، وا
 المسئولية.

 تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط :20جوودول
 الحياتية وفقا لمتغير حجم األسرة

 مصدر التباين المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة
 الضغوط األسرية

 
*ٗٗ.ٓ٘ ٜٜٕ.ٕٔٔٓ ٕ ٜٛ٘.ٕٕٓٗ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٔٚٛ.ٜٖ ٜٖٚ ٓٗٛ.ٕٛٛ٘ٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٛٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
*ٜٔ.ٕٗ ٓٓٛ.ٜٜٚ ٕ ٜٜ٘.ٜٜ٘ٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٗٙ.ٖٕ ٜٖٚ ٛٚٚ.ٖٜٛٛ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٚٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
*ٓٚ.ٗٚ ٔ٘ٚ.ٖٜٓٔ ٕ ٖٓ٘.ٖٔٙٛ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٙٗٛ.ٕ٘ ٜٖٚ ٜ٘ٛ.ٕٓٙٓٔ داخؿ المجموعات 
ايف الكميالتب  ٕٕٔٗٔ.ٖٜٛ ٖٜٜ  

الضغوط التعميمية 
 والمينية

 

*ٔ٘.ٜ ٖٜٚ.ٕٕٙ ٕ ٜٙٗ.ٖ٘ٗ بيف المجموعات  
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٖ٘ٛ.ٖٕ ٜٖٚ ٜٗٗ.ٜٜٙٗ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية 

 واالنفعالية والعاطفية
*ٛٙ.ٔٔ ٓٚٚ.ٓٛٗ ٕ ٓٗ٘.ٜٔٙ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٓ٘ٔ.ٔٗ ٜٖٚ ٖٛ٘.ٖٖٙٙٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
*ٓٔ.ٙ٘ ٖ٘ٛ.ٖٕٗٛٗ ٕ ٙٓٚ.ٜٙٚٛٗ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٕٙ.ٖٗٗ ٜٖٚ ٗٓٛ.ٕٚٗ٘ٚٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي

 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي 

 بعا لمتغير دخل الشاب الجامعيرابعًا: ت
وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند  (ٗٔ)يتضح مف الجدوؿ

بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي  ٔٓ.ٓمستوي

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية )األسرية، 
قتصادية، التعميمية، النفسية( وفقا لمتغير إلجتماعية، اإلا

ء في نتائج جدوؿ المرتفع كما جا دخؿ الشاب الجامعي
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، وترى الباحثة فى ضوء  نتائج البحث أف المتوسطات
مستوى دخؿ الشاب الجامعي يعتبر أىـ عامؿ يحدد 

نجاز، فعندما لئلوالدافعية  مستوى اإلنفاؽ والطموح
حتياجاتو إؼ شيري يكفى و يحصؿ الطالب عمى مصر 

ومتطمباتو وتكاليؼ تعميمو ودراستو وتنميو قدراتو وميارتو 
يجابية عمى حياتو بعكس الطالب إذلؾ ينعكس ذلؾ بف إف

ذو المصروؼ الشيري المنخفض الذي يشعر بالحرماف 
واإلحباط ويؤثر ذلؾ بالسمب عمى نفسيتو ومستواه 

ف أ(بٕٚٓٓالتحصيمى، وىذا ما أكده نياؼ الجابرى )
الوضع االقتصادي األفضؿ يؤدى إلى تحسف األداء 

نو عندما يممؾ أ( ٕٕٓٓكاديميى، ويشير محمد توفيؽ)ألا
يحدد عمى أساسو طموحو ويعتبر جيدة الفرد إمكانيات 

 ميما فى حياة األفراد. مستوى الطموح درواً 

 خامسًا: تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألم

وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند  (٘ٔ)يتضح مف الجدوؿ
الجامعي بيف متوسطات استجابات الشباب  ٔٓ.ٓمستوي

ي ببعض الضغوط الحياتية )األسرية، عمي استمارة الوع
قتصادية، التعميمية، النفسية( وفقا لمتغير إلجتماعية، اإلا

لصالح المستوي التعميمي المرتفع  –المستوي التعميمي لؤلـ
 لؤلـ.

كمما  وفى ضوء  نتائج البحث بأن ذلؾلباحثة ا حمؿوي
ـ كمما كانت أكثر قدرة وأكثر لؤلرتفع المستوى التعميمي إ

بالضغوط ومواجيتيا بحيث تستطيع العبور بأسرتيا  وعياً 
إلى بر األماف بخبلؼ األـ ذات المستوى التعميمي 

رتفاع  مستواىا التعميمي يزيد مف خمفيتيا إف ألالمنخفض 
تحصيف أبنائيا نفسيًا  فىالثقافية والتي  تساعدىا 

وجسمانيًا واجتماعيًا وثقافيًا مف خبلؿ الرؤية الجيدة 
صحيح لؤلمور والبحث عف إيجاد العديد مف والتقييـ ال

 والحموؿ لمموقؼ أو المشاكؿ البدائؿ
تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط  :24جوودول 

 الحياتية وفقا لمتغير دخل الشاب الجامعي
 مصدر التباين المحور

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة
 الضغوط األسرية

 
*ٗٙ٘.ٚٗ ٕٗٙ.ٜٛٔٔ ٕ ٜٕٗ.ٖٖٚٛ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٖٖٛ.ٓٗ ٜٖٚ ٜٛٔ.ٗٔٓٙٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٛٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
*ٜ٘ٔ.ٖٙ ٕٔٔ.ٚٚٛ ٕ ٖٕٗ.ٗ٘ٚٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

مجموعاتداخؿ ال   ٜٖٙٓ.ٖٔ٘ ٖٜٚ ٕٗ.ٕ٘ٚ 
  ٜٜٖ ٖٛٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
*ٖٗٓ.ٙٛ ٚٗٚ.ٜٖٕٔ ٕ ٜ٘ٗ.ٜٕٚٗ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٖٜٚ.ٕٗ ٜٖٚ ٖٜٓ.ٕٜٗٛ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٜٖٚ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي

الضغوط التعميمية 
 والمينية

 

*٘ٔٙ.ٙ ٕٔٓ.ٓٙٔ ٕ ٔٗٓ.ٕٖٓ بيف المجموعات  
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٜٓٔ.ٕٗ ٜٖٚ ٜٜٖ.ٖٜٓٙ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية 

 واالنفعالية والعاطفية
*ٜ٘ٓ.ٙٔ ٖٙ٘.ٚٗٙ ٕ ٕٔٚ.ٜٕٗٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٖٔٔ.ٓٗ ٜٖٚ ٖ٘ٙ.ٖٓٓٙٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

لضغوط )ككؿ(ا  
*ٖٕٕ.٘٘ ٙٚٓ.ٕ٘ٛٓٗ ٕ ٖ٘ٔ.ٓٚٔٛٗ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٖٔ.ٖٙٗ ٜٖٚ ٖٚ٘.ٖٚٗٔٚٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي

 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي

عض الضووغوط تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووب :25جوودول 
 الحياتية  وفقا لمتغير المستوي  التعميمي لألم )منخفض، متوسط، مرتفع(

مستوي   قيمة "ف" متوسط درجات مجموع مصدر التباين المحور
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 الداللة المربعات الحرية المربعات

 الضغوط األسرية
*ٛٔ٘.ٙٚ ٖٕٙ.ٕٔٙٚ ٕ ٕٙٗ.ٖٕ٘٘ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٔٓ.ٖٙ ٜٖٚ ٜٔٔ.ٕٖٛٗٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٛٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
*ٖٛ٘.ٖ٘ ٛٔٙ.ٓٙٛ ٕ ٖٕٙ.ٕٔٚٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٖٓٗ.ٕٗ ٜٖٚ ٔٗٔ.ٖٜٙٙ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٛٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
*ٕٔٛ.ٕٜ ٕٓٚ.ٜٕٕٗ ٕ ٗٓٗ.ٜٜٗٗ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٜٖٕ.ٕٗ ٜٖٚ ٜٜٗ.ٕٕٜٙ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٜٖٛ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي

 الضغوط التعميمية والمينية
 

*ٚٛٛ.ٗٔ ٕ٘ٔ.ٖٙٗ ٕ ٖٖٓ.ٕٜٙ بيف المجموعات  
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٕٕ٘.ٖٕ ٜٖٚ ٖٚٔ.ٖٕٜٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية واالنفعالية 

 والعاطفية
*ٜٗٛ.ٕٗ ٕ٘ٚ.ٕٜٙ ٕ ٜٗ٘.ٕٜٗٔ بيف المجموعات  

 
ٓ.ٓٓٓ 

 ٕٗٚ.ٖٛ ٜٖٚ ٕٛ٘.ٖٖٚ٘ٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
ٙٙ٘.ٙٚ ٜٛٗ.ٕٖٓٛٓ ٕ ٜٜٚ.ٗٓٙٔٙ بيف المجموعات

* 
 

ٓ.ٓٓٓ 
 ٜٜٕ.ٕٓٗ ٜٖٚ ٖٔ٘.ٕٜٔٚ٘ٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي
 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي

 
 

فإف والقدرة عمى إدارة األزمات التي تواجو أسرتيا وبالتالي 
ـ أف تكسبيا ألبنائيا تدريجيًا خبلؿ ؤلىذه الخبرة يمكف ل

وتضيؼ)نجبلء حسيف،  مراحميـ العمرية المختمفة،
رتفع المستوى التعميمي لؤلفراد كمما إكمما  أنو (ٕٗٔٓ

ستخداـ أسموب التفكير التحميمي القائـ عمى إو ازداد مع
المنطؽ والعقبلنية والمنيجية العممية لمتفكير والتخطيط 

ستنتاج حتى يتمكنوا مف مواجية المواقؼ والعقبات إلوا
والمشكبلت التي تعترضيـ خاصة فى وقتنا الراىف الذي 

جتماعية إلتسـ بكثير مف التغيرات واألحداث السياسية واإ
أف اتجاىات ربة  (ٖٕٓٓ)ات. وتؤكد  ميجة مسمـوالتحدي

األسرة وسموكياتيا التي تتسـ بالجيؿ وقمة الوعي تعد سببًا 
 .جتماعيةإلفى ظيور األزمات األسرية وا

 سادسًا: تبعا لمتغير المستوي التعميمي لألب
وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند  (ٙٔجدوؿ)يتضح مف 

الجامعي  بيف متوسطات استجابات الشباب ٔٓ.ٓمستوي

عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتية )األسرية، 
االجتماعية، االقتصادية، التعميمية، النفسية( وفقا لمتغير 
 –المستوي التعميمي لؤلب)منخفض، متوسط، مرتفع(

 لصالح المستوي التعميمي المرتفع لؤلب.

رتفػػػػاع المسػػػػتوى التعميمػػػػي إبأنػػػػو ب تفسػػػػير ذلػػػػؾويمكػػػػف 
جتماعيػة والعمميػة إلالسػمات الشخصػية وا لؤلب ترتفع لديػو

نفعػػػالي والقػػػدرة عمػػػى تحمػػػؿ إلتزاف النفسػػػي واإلوالثقافيػػػة كػػػا
األزمػػػػات و التػػػػي تجعػػػػؿ لديػػػػو قػػػػدرة عمػػػػى التفػػػػاىـ ووجػػػػود 
تاحػة الفرصػة  مساحة مػف الحػوار بينػو وبػيف أفػراد أسػرتو وا 
لتبػػادؿ اآلراء والمناقشػػػة والبحػػث عػػػف حمػػوؿ وبػػػدائؿ لكافػػػة 

تعترضػػػػيـ  وبالتػػػػالي تنتقػػػػؿ تمػػػػؾ الخبػػػػرات المشػػػػاكؿ التػػػػي 
كتسػػػابيا بمرورالوقػػػت إوالميػػػارات إلػػػى األبنػػػاء ويسػػػتطيعوف 

مف آباءىـ خبلؿ المراحؿ العمرية المختمفة فيصبح األبناء 
خػػبلؿ مػػا يقػػدـ ليػػـ  فأكثػػر قػػدرة عمػػى مواجيػػة الضػػغوط مػػ

 مف مساندة اجتماعية متمثمو فى أسرتيـ.

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

 مصدر التباين المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة
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 الضغوط األسرية
 

*ٔٚٔ.ٕٗ ٜٗٔ.ٜٖٚٔ ٕ ٖٚٛ.ٖٛٚٗ بيف المجموعات  
 

.ٓٓٓ  
 ٕٕٗ.ٔٗ ٜٖٚ ٓ٘ٓ.ٖٖٚٙٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٖٛٗ.ٜٔ٘ٛٔ التبايف الكمي

 الضغوط االجتماعية
*ٜٛٙ.ٕٔ ٖٜٛ.ٓٙ٘ ٕ ٙٛٚ.ٕٔٔٔ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٓ٘ٛ.ٕ٘ ٜٖٚ ٕٜ٘.ٕٕٙٓٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٚٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

صاديةالضغوط االقت  
*ٖٙٛ.ٜٗ ٖٖٛ.ٖٕٕٛ ٕ ٚٚٙ.ٙٙ٘ٗ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٓٚٓ.ٕٗ ٜٖٚ ٕٔٚ.ٜ٘٘٘ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٜٖٛ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي

الضغوط التعميمية 
 والمينية

 

*ٓٓٚ.ٖ ٜٛٚ.ٜٓ ٕ ٜ٘٘.ٔٛٔ بيف المجموعات  
 

.ٕٓٙ  
 ٜٖ٘.ٕٗ ٜٖٚ ٘ٗٛ.ٜٔٗٚ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية 

 واالنفعالية والعاطفية
*ٜٚٚ.ٚ ٓٛٛ.ٕٖٙ ٕ ٜ٘ٚ.ٖ٘ٙ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٕٜ٘.ٔٗ ٜٖٚ ٖٛٔ.ٗٗٙٙٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
*ٕٔٗ.ٕٗ ٖٛٓ.ٜٔٛٗٔ ٕ ٙٚٓ.ٕٜٖٙٛ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٖٖٗ.ٜ٘ٗ ٜٖٚ ٖٗٗ.ٖٕ٘٘ٛٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي

 ٔٓ.ٓ**تقاس الداللة عند مستوي

 
 سابعًا: تبعا لمتغير الدخل الشهري لالسرة

وجود فرؽ داؿ إحصائيا عند  (ٚٔ)يتضح مف الجدوؿ
بيف متوسطات استجابات الشباب الجامعي  ٘ٓ.ٓمستوي

ة وفقا لمتغير عمي استمارة الوعي ببعض الضغوط الحياتي
لصالح  – الدخؿ الشيري)منخفض، متوسط، مرتفع(،

 الدخؿ المرتفع.

رتفع دخؿ األسرة إنو كمما تفسير ذلؾ بأويمكف 
مكانياتيا المادية والدعـ المجتمعي ودعـ المحيطيف  وا 
لؤلسرة كمما ساعدىا ذلؾ عمى مواجية الضغوط أو 

ض نخفاإاألسر التي تعانى مف  أف التخفيؼ منيا بينما
األب عاطؿ عف العمؿ أو يعمؿ يكوف الدخؿ أو أف 

بشكؿ مؤقت يعانوف مف مستويات عالية مف الضغوط 
تمؾ األسر بأنيا ال تستطيع أف توفر  رتشع ثالنفسية حي

ألبنائيا المتطمبات األساسية لمحياة مما يجعؿ األبناء 
يشعروف بالقمؽ والضغط وعدـ األماف النفسي والتشاـؤ 

( أف Sharp & Cowie 1998ويضيؼ)ف المستقبؿ أبش
الوالد الذي يعانى مف الضيؽ المادي وعدـ كفاية دخمو 

حتياجات أسرتو تتزايد المشكبلت الزواجية بينو إلتمبية 

وبيف زوجتو، كما تشعر األسرة جميعيا بالضغط النفسي، 
حتراـ األبناء لآلباء فى ظؿ شعور األبناء إوقد يتقمص 

حتياجات الضرورية ليـ وفى إللعجز اآلباء عف توفير ا
قتصادية مع ظروؼ إلظؿ مقارنة األبناء لظروفيـ ا

زمبلئيـ ال سيما فى ىذه المرحمة وىى مرحمة المقارنات 
وتؤكد جتماعية. إلفى الشكؿ والممبس والدخؿ والمكانة ا

جتماعي إلالمستوى ا أف(ٕٔٓٓ)زينب شقير، 
مماء عمى توافؽ األبناء ويرى عيؤثر قتصادي لؤلسرة إلوا

النفس واالجتماع أف التغير الحضاري والثقافي السريع 
والمتطور دوف قدرة األسر النفسية والمادية عمى مبلحقة 

حتياجات أفراد األسرة إوعدـ الوفاء ب ىذا التطور
ومتطمباتيـ الشخصية وذلؾ بسبب قمة الدخؿ األسرى مما 

تجاه نحو العنؼ إلضطراب والتوتر واإليؤدى إلى ا
( أف الدراسات ٕٓٓٓوتضيؼ بركات المييرات) .األسرى

وطيدة بيف الضغط الناتج  عبلقة بوجوداإلحصائية تفيد 
عف غياب العدالة االجتماعية والحرماف وبيف جرائـ 

 العنؼ فى الشوارع 
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تحميوول التبوواين األحووادي لمفووروق بووين اسووتجابات الشووباب الجووامعي عمووي اسووتمارة الوووعي بووبعض الضووغوط  :27جوودول 
 )منخفض، متوسط، مرتفع( تية وفقا لمتغير الدخل الشهري  لألسرةالحيا

 مصدر التباين المحور
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
مستوي   قيمة "ف" المربعات

 الداللة
 الضغوط األسرية

 
*ٙ٘.ٖٚ ٛٓ٘.ٜٚ٘ٔ ٕ ٙٔٓ.ٜٖ٘ٔ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٙٗٓ.ٕٗ ٜٖٚ ٕٔٗ.ٕٜٙٙٔ داخؿ المجموعات 
بايف الكميالت  ٜٔٛ٘ٔ.ٖٗٚ ٖٜٜ  

 الضغوط االجتماعية
*ٖٛ.ٖٙ ٚ٘ٚ.ٔٛٛ ٕ ٖٔ٘.ٖٙٚٔ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٖٕٗ.ٕٗ ٜٖٚ ٗٙٛ.ٕٜٓٙ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٖٚٚ.ٖٗٛٔٔ التبايف الكمي

 الضغوط االقتصادية
*ٚٔ.٘ٓٔ ٗٔ٘.ٕ٘ٗٗ ٕ ٕٚٓ.ٜٔٛٗ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٖٕ٘.ٖٕ ٜٖٚ ٖٓٚ.ٖٕٜٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٜٖٚ.ٕٕٔٗٔ التبايف الكمي

الضغوط التعميمية 
 والمينية

 

*ٗٓ.ٖٔ ٖ٘ٛ.ٖ٘ٓ ٕ ٙٓٚ.ٔٔٙ بيف المجموعات  
 

.ٓٓٓ  
 ٘٘ٗ.ٖٕ ٜٖٚ ٖٗٚ.ٖٜٔٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٓٗٗ.ٖٕٜٜ التبايف الكمي
الضغوط النفسية 
 واالنفعالية والعاطفية

*ٛٗ.ٚٔ ٖٕٛ.ٓٓٚ ٕ ٘ٙ٘.ٓٓٗٔ بيف المجموعات  
 

.ٓٓٓ  
 ٗٗٓ.ٓٗ ٜٖٚ ٕٔ٘.ٜٚٛ٘ٔ داخؿ المجموعات 

  ٜٜٖ ٛٚٓ.ٜٕٛٚٔ التبايف الكمي

 الضغوط )ككؿ(
*ٕٜٓ.ٔٙ ٖٔٓ.ٕٕٗٓٙ ٕ ٕٓٙ.ٕٗٛٓ٘ بيف المجموعات  

 
.ٓٓٓ  

 ٜٕٚ.ٕٙٗ ٜٖٚ ٜٛٓ.ٕٖٕٜٙٔ داخؿ المجموعات 
  ٜٜٖ ٓٔ٘.ٖٕٕٚٔٔ التبايف الكمي

 ٘ٓ.ٓمستوي  *تقاس الداللة عند
إذا أف اغمب ىذه الجرائـ ترتكب مف فقير ضد فقير آخر 

رتكاب جرائـ العنؼ والسرقة بيف أفراد إمع زيادة نسبة 
األسرة الفقيرة، كما تبيف ىذه الدراسات أف معظـ الجناة 
مف غير المتعمميف أو العاطميف عف العمؿ، كما أف أفراد 

اف أو مجبروف الطبقة الفقيرة يكونوا عرضو أيضا لئلدم
عمى السرقة أو ممارسة أعماؿ الدعارة او بيع المخدرات 

جتماعي إمف اجؿ توفير الماؿ وفى ظؿ غياب نظاـ 
 .وصحي كامؿ ألفراد المجتمع

: توجد عالقة ارتباطيه دالة موجبة بين الثالثالفرض 
وعي الشباب الجامعي بالضغوط الدرجة الدالة عمى 

من مكوناتها وبعض الحياتية )ككل( وعند كل مكون 
 المتغيرات 

قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب مصػػػفوفة معػػػامبلت ارتبػػػاط 
بيرسػػػػوف بػػػػيف المتغيػػػػرات الخاصػػػػة بالدراسػػػػة وىػػػػي: نتػػػػائج 
تطبيػػؽ اسػػػتمارة الضػػػغوط الحياتيػػة)ككؿ( وكػػػؿ مكػػػوف مػػػف 
مكوناتيػا لػػدي الشػػباب الجػػامعي عينػة البحػػث وذلػػؾ لمتأكػػد 
مػػػػػف صػػػػػحة الفػػػػػرض الحػػػػػادي عشػػػػػر، كمػػػػػا ىػػػػػو موضػػػػػح 

 (.ٛٔ)دوؿبالج

أنو توجد عبلقة إرتباطية  الواردةالنتائج  أظيرت
الضغوط الحياتية  الدرجة الدالة عمى  دالة إحصائيا بيف

 .)ككؿ( و كؿ مكوف مف مكوناتيا
توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى   -ٔ

بيف الوعي بالضغوط األسرية والضغوط  ٔٓ.ٓداللة
الضغوط يف الضغوط األسرية و باالجتماعية، 
بيف الضغوط األسرية والضغوط و االقتصادية، 

بيف الضغوط األسرية والضغوط و التعميمية والمينية، 
بيف الضغوط األسرية والضغوط و نفعالية، إلالنفسية وا

الحياتية)ككؿ( وىي دالة إحصائيًا  عند مستوي 
ٓ.ٓٔ  

توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة  -ٕ
بالضغوط االجتماعية والضغوط  بيف الوعي ٔٓ.ٓ

جتماعية والضغوط إلبيف الضغوط او االقتصادية، 
جتماعية إلبيف الضغوط او التعميمية والمينية، 
بيف الضغوط و نفعالية، إلوالضغوط النفسية وا

جتماعية والضغوط الحياتية )ككؿ( وىي دالة إلا
  ٔٓ.ٓإحصائيًا  عند مستوي 
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ا عند مستوى توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائي  -ٖ
بيف و  قتصاديةإلالوعي بالضغوط ا ٔٓ.ٓداللة

بيف الضغوط و الضغوط التعميمية والمينية، 
فعالية، وبمغت قيمة إلنقتصادية والضغوط النفسية واإلا
قتصادية والضغوط الحياتية )ككؿ( إلبيف الضغوط ا و

  ٔٓ.ٓوىي دالة إحصائيًا  عند مستوي

عند مستوى داللة توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا  -ٗ
بيف الوعي بالضغوط التعميمية والمينية،  ٔٓ.ٓ

بيف الضغوط التعميمية و نفعالية، إلوالضغوط النفسية وا
والمينية والضغوط الحياتية)ككؿ( وىي دالة إحصائيًا 

  ٔٓ.ٓعند مستوي 

اب الجامعي بالضغوط وعي الشب الدرجة الدالة عمىمعامالت ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية بين  :28جدول 
 .الحياتية)ككل( وكل مكون من مكوناتها

 المحور
الضغوط 
 األسرية

الضغوط 
 االجتماعية

الضغوط 
 االقتصادية

الضغوط 
التعميمية 
 والمهنية

الضغوط النفسية 
 واالنفعالية والعاطفية

الضغوط 
 الحياتية )ككل(

 **٘ٓٛ.ٓ **ٙٛٗ.ٓ **ٖٚٙ.ٓ **ٖٖٙ.ٓ **٘ٛ٘.ٓ  الضغوط األسرية
 **ٖٚٛ.ٓ **ٓٗٙ.ٓ **ٕٕٗ.ٓ **ٖٙٙ.ٓ   الضغوط االجتماعية
 **ٙٛٚ.ٓ **ٕٗٗ.ٓ **ٖ٘٘.ٓ    الضغوط االقتصادية

 **ٔٛٙ.ٓ **ٕٔٙ.ٓ     الضغوط التعميمية والمينية
الضغوط النفسية 

 **ٜٜٓ.ٓ      واالنفعالية والعاطفية
       الضغوط الحياتية )ككؿ(

 ٔٓ.ٓ ** داؿ عند  مستوي

بلقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة توجد ع -٘
نفعالية، إلبيف الوعي بالضغوط النفسية وأٓ.ٓ

والضغوط الحياتية)ككؿ( وىي دالة إحصائيًا عند 
  ٔٓ.ٓمستوي 

مف فروض البحث  الثالثبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض 
والذي ينص عمي: توجد عبلقة ارتباطيو دالة موجبة بيف 

لشباب الجامعي بالضغوط وعي االدرجة الدالة عمى 
ويمكف الحياتية)ككؿ( وعند كؿ مكوف مف مكوناتيا، 

الضغوط الحياتية بكؿ أنواعيا ظاىرة مف بأف  تفسير ذلؾ 
ظواىر الحياة اإلنسانية والتي يمر بيا اإلنساف فى أوقات 
ومواقؼ مختمفة مترابطة ومتشابكة مع بعضيا البعض بؿ 

يا عمى تدتيا أو شدوتؤثر كبل منيا عمى األخر وتتوقؼ ح
قتصادية لمفرد وذلؾ ألنيا إلجتماعية اإلبعض المتغيرات ا

قد تكوف نقاط ضعؼ أو نقاط قوة لدى الفرد وتساعده 
بصحتو الجسمية والنفسية رغـ  عمى أف يظؿ محتفظاً 

)ممدوحة                تعرضو لمضغوط، وتؤكد دراسة
( أف الدراسات فى السنوات القميمة ٜٜٔٔسبلمة، 

الماضية تتجاوز مجرد العبلقة بيف األحداث الضاغطة 

ىتماـ والتركيز عمى إلوأشكاؿ المعاناة النفسية إلى ا
المتغيرات المدعمة لقدرة الفرد عمى المواجية الفعالة، أو 
عوامؿ المقاومة، أى المتغيرات النفسية أو البيئية 

ستمرار السبلمة النفسية حتى فى مواجية إالمرتبطة ب
الضاغطة والتي مف شأنيا دعـ قدرة الفرد عمى الظروؼ 

مواجية المشكبلت والتغمب عمييا، حيث أف إدراؾ الفرد 
لؤلحداث الضاغطة وقدرتو عمى مواجيتيا يتوقؼ عمى 

جتماعية المتاحة إلطبيعة المصادر النفسية وا
لمفردكالضبط الداخمي، وتقدير الذات، والمساندة 

ف إلى أ (Holahan &Mooe,1990ويشير). جتماعيةإلا
الفرد الذي يعتقد فى قيمتو وكفايتو وتمكنو وفاعميتو سوؼ 

يجابية وقدرة إقؿ تأثرا باألحداث الضاغطة وأكثر أيكوف 
عمى مواجيتيا، بينما مف يعتقد فى عدـ كفايتو أو تمكنو 

جتماعية إأو قيمتو أو شعوره بأنو وحيدًا دوف مساندة 
ه الحالة يصبح نو فى ىذإفعالة فى مواجية الضغوط، ف

قؿ قدرة عمى مواجيتيا أأكثر تأثرا باألحداث الضاغطة و 
 نو يصبح أكثر عرضو لممرض النفسي. أكما 

 التوصيات
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عمى المؤسسات المعنية فى الدولة وأجيزة اإلعبلـ عقد  -
ندوات ومؤتمرات ولقاءات تدريبية عممية يشارؾ فييا 

ييـ ىـ المشكبلت التي تواجأ تتناوؿالشباب والطمبة 
قبؿ تخرجيـ وبعده ووضع آليات لمواجيتيا والتخفيؼ 

 منيا. 

العمؿ عمى وضع البرامج اإلرشادية والدورات التدريبية  -
برامج  والخدمات المتنوعة)خدمات رعاية الشباب،

التي  برامج اإلرشاد النفسي والتربوي( اإلرشاد الميني،
ستكشاؼ الواقع ومشكبلتو حتى إتساعد الشباب عمى 

سميمًا،  تناوليا ومعالجتيا وتوجيو الشباب توجيياً  يمكف
ثارة  رتقاء بمستواىـ وتقديـ يد ئلالذاتية ل دوافعيـوا 

العوف ليـ ومساعدتيـ عمى المواجية الفعالة لمضغوط 
األزمات والتحديات الحياتية المختمفة، وذلؾ مف خبلؿ 

 األتي:

خبلؿ إعادة النظر  فتقديـ خدمات ممموسة لمطمبة م -
الخريطة الجامعية والتخمي عف الدور التقميدي فى 

الجامعة  ىىتماـ بالبيئة الخارجية سواء فإللمجامعة وا
أو خارجيا لمتخفيؼ مف الضغوط لدى الشباب عامة 

 والطمبة خاصة.

طمبة لإعداد برامج منظمة لخدمات اإلرشاد النفسي  -
الجامعة ال تيدؼ فقط إلى التخفيؼ مف الضغوط 

نما تيدؼ إلى ميارات إتاحة الفرصة لتعمـ أساليب و  وا 
 .خبرات جديدة بناءة لمواجية كافة أنواع الصعوباتو 

التركيز عمى و توفيراألمف النفسي لمطالب الجامعي، -
الجامعية بكؿ ما تحممو في طياتيا  لمبيئة وتنمية إدراك

وحماية وعبلقات ومواقؼ مف خصائص التدريس 
ىتماـ أعضاء ا  و  حقوقو األكاديمية ومستقبمو الدراسي،

الييئة التدريسية بالطمبة الجامعييف وتفيـ حاجاتيـ، 
عداد برامج تثقيفّية ودورات إرشادية لمطمبة  وا 

 الجامعييف.
فمف جتماعي، إلقياـ األسرة والجامعة بدورىا ا -

عطاءالضروري بذؿ الجيود لتييئة البيئة الصالحة، و   ا 
تحسيف المثؿ الصالح والقدوة الحسنة أماـ الشباب، و 

ىتماـ باإلرشاد إلوكميتو وأقرانو وا عبلقتو بأسرتو

العبلجي والتربوي والميني. ويجب ترشيد توجيات 
 تجاه الحؽ والخير والصبلح،إالشباب بحيث تكوف ب

ستثمار المواىب والقدرات فى البناء والعطاء واإلنتاج ا  و 
بما يعود بالنفع والفائدة عمييـ وعمى المجتمع ومسيرة 

 التقدـ والتطور. األمة نحو

 المراجع
(: الكفاءة االجتماعية وعبلقتيا 1334إبراىيـ المغازى)

بالتحصيؿ الدراسي لدى طبلب كمية التربية، 
القاىرة، مجمة دراسات نفسية، رابطة األخصائييف 

   .4النفسييف، ع 
 اضطرابات(: االكتئاب: 2998إبراىيـ عبد الستار)

، 0لعدد العصر الحديث منيج وأساليب عبلجو ا
 القاىرة، عالـ المعرفة.

(: تنمية اتجاىات الشباب 1333أحبلـ محمد الدمرداش)
نحو العمؿ فى المشروعات اإلنتاجية  الجامعي

الصغيرة، بحث منشور، مجمة الدراسات فى 
الخدمات االجتماعية والعمـو اإلنسانية، كمية 
الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، العدد التاسع، 

 أكتوبر.

 المعاممة(: بعض أساليب 2986مد عبد الرحمف)اح
الوالدية فى التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بموضع 
الضبط لدى األبناء، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.

(: الفقر والوطف العربى، 1335أحمد السيد النجار)
 مركزالدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاىرة.

(: الطب النفسي المعاصر، الطبعة 2998مد عكاشة)اح
 التاسعة، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية.

(:التكيؼ مع الضغوط 1323احمد عيد مطيع الشحاتة)
، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، ٔ، طالنفسية
 األردف.

ضغوط الوالدية وعبلقتيا  :(2997آماؿ إبراىيـ الفقي)
عينة مف تبلميذ  ببعض اضطرابات النطؽ لدى

المرحمة األولى مف التعميـ األساسي، رسالة 
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ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة 
 .الزقازيؽ)فرع بنيا(، مصر

(: أساليب 1334أمؿ سميماف تركي تركي العنزى)
مواجية الضغوط عند الصحيحات والمصابات 

السيكوماتية" "دراسة   النفسجسميةباالضطرابات 
الة ماجستير، كمية التربية،جامعة الممؾ مقارنة"، رس

 سعود، المممكة العربية السعودية.

والثبات  االجتماعية(: الميارات 1332آمنة المطوع)
االنفعالي لدى التبلميذ أبناء األميات المكتئبات، 
رسالة ماجستيرغير منشورة، معيد البحوث 

 والدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 االجتماعيالمدخؿ  (:2996ى)أميرة منصور يوسؼ عم
 لمسكاف واألسرة، دار المعرفة الجامعية، القاىرة.

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

 النيضة العربية.

(: إدارة األزمات 1330إيماف عمى عبد الرحمف إبراىيـ)
بشرية لدى الشباب، األسرية وعبلقتيا بالموارد ال

رسالة دكتورة غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، 
 جامعة المنوفية.

(: العولمة وتحديات العصر 1334بثينو حسنيف عمارة)
وانعكاساتيا عمى المجتمع المصري، دار األميف، 

 القاىرة. 

(: جغرافيا الجريمة، دراسة 1333بركات محمد المييرات)
ة لظاىرة الجريمة فى تطبيقية لمجوانب المكاني

المممكة االردنية اليامشية، دار مجد الوى لمنشر، 
 عماف.

(: إدارة ضغوط العمؿ: نموذج 1334جمعو سيد يوسؼ)
لمتدريب والممارسة، القاىرة، دار ايتراؾ لمطباعة 

 .والنشر والتوزيع
 
(: دراسة السموؾ التوافقى لدى 2990جوزيت عبد اهلل) 

درسة كدالة عمى حجـ عينة مف أطفاؿ ما قبؿ الم
األسرة، جنس األطفاؿ، ومستواىـ االجتماعي 

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

 بجامعة عيف شمس.

تربية األطفاؿ  (:2999وروبرت زابؿ) جوزيؼ ريزو،
 –والمراىقيف المضطربيف سموكيا )النظرية 

عبد العزيز الشخص وزيداف  التطبيؽ(. ترجمة
 السرطاوى، األمارات، دار الكتاب الجامعي.

(: النظاـ االقتصادي الدولي 1333حاـز البببلوى)
المعاصر، سمسمة كتب عالـ المعرفة، الكويت، 

 المجمس الوطني لمثقافة والفنوف، مايو.

         (: عمـ نفس النمو1332حامد عبد السبلـ زىراف)
ة(، الطبعة الخامسة، عالـ الكتب، )الطفولة والمراىق

 القاىرة. 

(: فاعمية استخداـ برنامج 1330حساـ الديف طوسوف)
خدمة الجماعة لمتخفيؼ مف حدة الشعور بالوحدة 
النفسية لدى التبلميذ وتمميذات الصؼ الخامس 
االبتدائي، دراسة تجربيبة، رسالة ماجستير غير 

امعة منشورة، معيد الدراسات العميا لمطفولة، ج
 عيف شمس.

عند الشباب  العاطفيةالصدمات (: 1322حساف المالح)
مجمة الباحثوف العممية  ،وكيفية التعامؿ معيا

 مف:، كانوف األوؿ 40الشيرية، العدد
http://www.albahethon.com/?page=show_det&id=1

109 
(: مفاىيـ العنؼ األسرى فى العالـ 1335حسف شكور)

ة الشرطة القضائية، العربي، ورقة عمؿ، مديري
المغرب فى المؤتمر العربى االقميمى لحماية األسرة 

 الذي عقد فى عماف.
 
 
 

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

رسالة دكتوراه  مقارنة بيف جامعة الجزائر واليميف(،
 لجزائر.فى عمـ النفس الصحة واإلرشاد، جامعة ا
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حسف عوض حسف الجندي، سماح عبد الفتاح عبد الجواد 
(: تصميـ إستراتيجية قائمة عمي 1324احمد)

الخرائط الذىنية وأثرىا عمي تنمية التحصيؿ 
الدراسي وبعض الميارات الحياتية لدي طالبات 

)التعميـ النوعي وتنمية اإلبداع  االقتصاد المنزلي،
راتيجيات( فى مصر والعالـ العربي)رؤى واست

المؤتمر السنوي العربي التاسع، الدولي السادس، 
 كمية التربية النوعية جامعة المنصورة.

(:اإلحصاء والحاسب 1324حسف عوض حسف الجندي)
مكتبة  IBM SPSS Statistics V21اآللي: تطبيقات

 األنجمو المصرية،القاىرة، الطبعة األولي.

أحداث  ضغوط(: 2994حسف مصطفى عبد المعطى)
الحياة وأساليب مواجيتيا، دراسة حضارية مقارنة 
فى المجتمع المصري واالندولسى، المجمة المصرية 
لمدراسات النفسية، العدد الثامف، مكتبة االنجمو 

 المصرية.

الضغوط (: 1339حمدى عمى الفرماوى، رضاعبداهلل )
، دار الصفاء ٔالنفسية فى مجاؿ العمؿ والحياة، ط

 .عماف لمنشر والتوزيع،

 (: خصائص األسرة الريفية1338رحاب يونس احمد)
وعبلقتيا بعنؼ الوالديف، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة دمشؽ 

(: شبكة االتصاؿ بيف أفراد األسرة ٖٜٜٔزينب غريب)
المصرية وعبلقتيا بالجو األسرى العاـ، رسالة 
ماجستير غير منشورة، كمية البنات، جامعة عيف 

 شمس.

(: العبلقات 1331قي، نادية حسف)زينب محمد ح
األسرية بيف النظرية والتطبيؽ، مكتبة عيف شمس، 

 القاىرة.

 االجتماعية(: الباثولوجيا 1332زينب محمود شقير)
والمشكبلت المعاصرة، الطبعة األولى، مكتبة 

 االنجمو المصرية، القاىرة.

النبأ،  مجمة(: الضغوط النفسية، 1332سعد االمارة )
 .54العدد 

: دور األسرة في (1338)عيد بف سعيد ناصر حمدافس
تنمية قيـ المواطنة لدى الشباب في ظؿ تحديات 
العولمة، الممتقى العممي األسرة السعودية والتغيرات 
المعاصرة، الجمعية السعودية لعمـ االجتماع 
والخدمة االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود 

 21-23دية، اإلسبلمية، المممكة العربية السعو 
 مايو.

(: 1333سموى عثماف الصديؽ، عبد المحى محمود)
األسرة والسكاف، دار المعرفة الجامعية، 

 اإلسكندرية.

(: فاعمية 1338سماح عبد الفتاح عبد الجواد احمد)
برنامج تدريبي لتنمية وعى ربة األسرة نحو بتأثيث 
وتجميؿ المسكف وعبلقتو بالتوافؽ األسرى، رسالة 

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.دكتوراه، 

(: الصحة النفسية واالجتماعية، 2990سيير كامؿ أحمد)
 مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.

دراسة القمؽ لدى األطفاؿ مف  (:2991سيد أحمد عجاج)
حيث عبلقتو بالضغوط الوالدية، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ)فرع 

 .بنيا(، مصر

(: مدخؿ فى رعاية األسرة والطفولة 2999السيد رمضاف)
 النظرية والتطبيؽ، الكتاب الجامعى، االسكندرية. 

(: عمـ النفس االجتماعي: 2990شعباف جاب اهلل )
. ، القاىرة،وتطبيقاتوأسسو   مطابع زمـز

العبلقة بيف الضبط  (:2989صبلح الديف أبو ناىيو)
أساليب المعاممة  وبعض والخارجيالداخمي 

المصرية العامة لمكتاب، مجمة عمـ الوالدية، الييئة 
 العاشر. دالنفس، العد

(: أثر ضغوط الحياة عمى 1322طالح نصيره)
االتجاىات نحو اليجرة إلى الخارج)دراسة ميدانية 
لمطمبة المقبميف عمى التخرج(، رسالة ماجستير، 

مولود كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
 معمرى بتيزى وزوز.
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، واالتصاليةالميارات االجتماعية  (:1331طريؼ شوقي)
 دراسة وبحوث نفسية، القاىرة، دار غريب.

(: الميارات 1331عبد الحميد رجيعو، إبراىيـ الشافعي)
االجتماعية والتوافؽ الدراسي وعبلقتيما باالكتئاب 
لدى طبلب الجامعة فى ضوء بعض المتغيرات، 

بؤية، المؤتمر السنوي التابع، القاىرة، دراسة تن
 مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس.

الصحة النفسية  (:1332عبد الحميد محمد الشاذلي)
وسيكولوجية الشخصية، الطبعة الثانية، المكتبة 

 الجامعية، اإلسكندرية 

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

العمـو اإلنسانية واالجتماعية، المجمد مجمة  دراسات
 .0، العدد 4

(: خصائص الشباب، 1331عبد اهلل احمد اليوسؼ)
 مكتبة الممؾ فيد الوطنية،  السعودية، القطيؼ.

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

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

(: دراسة فى التنمية 2996عبد اليادي الجوىري)
االجتماعية)مدخؿ اسبلمى(، مكتبة نيضة 

 الشروؽ، جامعة القاىرة.

فى الصحة  مقدمة(: 2996عبيد السبلـ عبد الغفار)
 ة العربية.النفسية، القاىرة، دار النيض

(: الصبلبة النفسية كمتغير وسيط 1330عزة الرفاعى)
بيف إدراؾ أحداث الحياة الضاغطة وأساليب 

رة غير منشورة، جامعة امواجيتيا، رسالة دكتو 
 حمواف، القاىرة.

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

الحياة وأساليب مواجيتيا،  (: ضغوط1333عمى عسكر)
دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، الكويت، 

 الطبعة الثانية.

مصدر  الذات(: تقدير 2995عماد محمد مخيمر)
الضبط خصائص نفسية وسيطة فى العبلقة بيف 
ضغوط الحياة وأعراض القمؽ واالكتئاب، رسالة 

 غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة الزقازيؽ. دكتورة

(: خبرات 2998د محمد مخيمر، عماد عبد الرزاؽ)عما
اإلساءة التي يتعرض إلييا الفرد فى مرحمة الطفولة 
وعبلقتيا بخصائص الشخصية، دراسة مقارنة بيف 
الجانحيف وغير الجانحيف، المؤتمر السنوي السادس 

 لمركز اإلرشاد النفسي.

(: إدراؾ األطفاؿ لؤلمف 1330عماد محمد مخيمر)
والديف وعبلقتو بالقمؽ واليأس، مجمة النفسي مف ال

 . 4، العدد 20دراسات نفسية، مجمد 

النفس االجتماعي عمـ (:1322عماد محمد احمد مخيمر)
 التطبيقي، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.

(: العنؼ األسرى الموجة نحو األبناء 1336عمر الفراية)
وعبلقتو باألمف النفسي، رسالة ماجستير غير 

 جامعة مؤتة، األردف. منشورة،

(: 2999فاطمة النبوية محمد، ماجدة إماـ إماـ سالـ)
المدينة الجامعية لمطالبات بنواج  وتأثيثتصميـ 

وعبلقتو بالتوافؽ النفسي واالجتماعي والدراسي، 
المصري الرابع لبلقتصاد المنزلي، جامعة  المؤتمر
 المنوفية.

 

اب (: مدى تمتع الشب1324فتحية العربي القصبى)
النفسية فى مواجية بعض  بالصبلبةالجامعي 

الضغوط الحياتية المعاصرة، المجمة الجامعة، العدد 
 .الرابعد م، المجالسادس عشر

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

(: مشكبلت الطبلب المغتربيف 2990فوزي بشرى)
ودور الخدمة االجتماعية فى  لجامعيةابالمدف 

 حمواف.جامعة  مواجيتيا، كمية الخدمة االجتماعية،

(: بعض االضطرابات 2994فوقية حسف عبد الحميد)
ومدة وفاة احد الوالديف)دراسة إكمينيكية(  النفسية
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مجمة كمية التربية بالزقازيؽ، كمية التربية، جامعة 
 .األول، الجزء 12الزقازيؽ، العدد 

 –(: األمراض النفسية1333صؿ محمد خير الزارد)في
 أمراض العصر، بيروت، دار النفائس. –جسدية

(: العنؼ ضد الزوجة ٕٛٓٓقدرة عبد األمير الير)
بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات  وعبلقتو

المعنفات فى مدينة)مالمو( بالسويد، رسالة 
ماجستير، كمية اآلداب والتربية فى األكاديمية 

 لعربية المفتوحة بالدنمرؾ.ا
 ف الكريـ آالقر 

(: الصحة مف منظور عمـ 2991كامؿ محمد عويضو)
النفس، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، بيروت، 

 الطبعة األولى.

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

ات فى دولة األمارات، رسالة النفسية لدى المراىق
ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة عيف 

 شمس. 

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

 
 

(: عبلقة الضغوط 1335مازف احمد عبد اهلل شمساف)
وافؽ الدراسي والدافعية لبلنجاز ومركز التحكـ بالت

لمطبلب الجامعييف فى الريؼ والحضر، رسالة 
 دكتورة، جامعة عدف.

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

 الريادى، جامعة حمواف، القاىرة. 

اختبار الكفاءة االجتماعية، (: 1330مجدي حبيب)
 .النيضة المصرية ، القاىرة، دار1الطبعة 

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

 االحتياجات الخاصة، السعودية.

(: فاعمية الذات وعبلقتيا بمستوى 1331محمد توفيؽ)
الطموح ودافعية االنجاز عند طبلب الثانوى العاـ 

ير غير منشورة، معيد والثانوى الفنى، رسالة ماجست
 جامعة القاىرة. الدراسات والبحوث التربوية،

 بالوحدة(: الشعور 2990محمد حسيف، منى الزيانى)
النفسية لدى الشباب فى مرحمة التعميـ الجامعي، 
دراسة تحميمية فى ضوء الجنس والجنسية ونوع 
الدراسة، مجمة عمـ النفس، القاىرة، الييئة المصرية 

 .03لمكتاب، العدد 

 النفسية:العوامؿ (1339محمد خمؼ أخو ارشيده)
واالجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طمبة الجامعات 
األردنية والحموؿ المقترحة لمحد منو، رسالة 
الماجستير، كمية الدراسات التربوية والنفسية العميا، 

 .جامعة عماف العربية لمدراسات العميا
 بالصحةو (: المناخ األسرى وعبلقت1333محمد خميؿ)

النفسية لؤلبناء المراىقيف، رسالة ماجستير غير 
منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة 

 القاىرة.
 
 

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

.  العشروف، كمية الخدمة االجتماعية، الفيـو

(: العنؼ األسرى 1321بي كاتبي)محمد عزت عر 
نحو األبناء وعبلقتو بالوحدة النفسية )دراسة  الموجو

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

 .األول، العدد 18

(: مدخؿ إلى الصحة 1332محمد قاسـ عبد اهلل)
ماف، الطبعة والتوزيع، ع لمنشرالنفسية، دار الفكر 

 األولى.

محمد محروس الشناوي، ومحمد السيد عبد 
االجتماعية والصحة  المساندة(: 2994الرحمف)
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النفسية، مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية، القاىرة، 
 االنجمو، المصرية.

(: فف التعامؿ مع الشباب، 2986محمود سعد نصار)
 الطبعة األولى، عماف.

وعبلقتو بالوحدة  (: تقدير الذات2990محمود عطا)
واالكتئاب لدى طبلب الجامعة، مجمة  النفسية

دراسات نفسية، القاىرة، رابطة األخصائييف 
 .0النفسييف، مكتبة االنجمو المصرية، المجمد 

(: دور المساندة االجتماعية 1336مرواف عبد اهلل دياب)
كمتغير وسيط بيف األحداث الضاغطة والصحة 

يف، رسالة ماجستير، كمية النفسية لممراىقيف الفمسطن
 التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

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

وصفية مقارنة  بيف الشباب والقائميف عمى خدمات 
وبرامج مراكز الشباب، كمية العمـو االجتماعية، 

سعود اإلسبلمية. المممكة جامعة اإلماـ محمد بف 
 العربية السعودية.

 
 
 

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

 . 0، ج2ؾالقاىرة، الجامعة، مجمة دراسات نفسية، 

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

(: إدارة األزمات 1330ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ)
األسرية وعبلقتيا بالتوافؽ الدراسي لدى بعض 
طالبات كمية التربية إلعداد المعممات بجدة، مجمة 
بحوث االقتصاد المنزلي، كمية االقتصاد المنزلي، 

 (.2، العدد)ٖٔة المنوفية، مجمد معجا

ية (: التنشئة االجتماع2993ميرفت منير النونو)
لممكفوفيف وعبلقتيا بالنضج االجتماعي لدى 

التبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، المكتبة المركزية، جامعة عيف شمس.

(: إدارة الذات وعبلقتيا 1324نجبلء سيد حسيف)
التفكير لدى الشباب الجامعي، )التعميـ  بأساليب

النوعي وتنمية اإلبداع فى مصر والعالـ 
العربي)رؤى واستراتيجيات( المؤتمر السنوي العربي 
التاسع، الدولي السادس، كمية التربية النوعية جامعة 

 المنصورة.

نجبلء فاروؽ الحمبي، منار عبد الرحمف محمد 
: إدارة وقت الفراغ لدى الشباب (1323)خضر

الجامعي وعبلقتو باالستقرار األسرى، مجمة  بحوث 
السادس عشر، كمية التربية التربية النوعية، العدد 

 النوعية، جامعة المنصورة.

(: 1330نعمة مصطفى رقباف، إيناس محمد خميس)
فى مواجية مشكبلت  الجامعيةفاعمية دور المدف 

الفتيات المغتربات واثر ذلؾ عمى تحصيميف 
المنزلي، كمية  االقتصادالدراسي، مجمة بحوث 

(، 20مجمد) االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية،
 (.2العدد)

 
 

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

 (، جامعة طيبة، المدينة المنورة 222العدد)
لوعي بطرؽ مواجية درجة ا (:1320ىبة إبراىيـ حماد)

العنؼ بأشكالو المتعددة لدى عينة مف طالبات كمية 
عالية الجامعية فى األردف وعبلقتيا ببعض 

الجامعة اإلسبلمية لمدراسات  مجمةالمتغيرات، 
المجمد الحادي االردف، التربوية والنفسية، 
 والعشروف، العدد األوؿ.
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 األسرية(: التربية 1330ىشاـ مصطفى حمبص)
ة.. الحؿ(، الطبعة األولى، دار السبيؿ )المشكم

 القاىرة.لمنشر والتوزيع، 

(: أثر بعض الميارات االجتماعية 1336وليـ إبراىيـ )
عمى تحسيف األداء والتوافؽ الميني والرضا 
الوظيفي لدى المرضى، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس.

 والمياراتشخصية (: تقدير ال1331يحيى عبد العاؿ )
وارتباطيما باالضطرابات  االجتماعية

السيكوسوماتية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 اآلداب، جامعة الزقازيؽ.
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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 



Vol. 61, No. 2, pp. 227-280, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 222 

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  

 


