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الضغوط النفسية وعالقتها باإلحباط لدى عينة من
اجلنسني باملنطقة الغربية باململكة العربية السعودية
الملخص_ هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الضغوط

نتعرض لضغوط اجتماعية أو نفسية ال نستطيع مواجهتها فتؤدي

النفسية واإلحباط لدى عينة من الجنسين بالمنطقة الغربية (مكة – جدة

إلى التوتر ثم االستسالم والشعور بالعجز وبالتالي إلى اإلحباط،

– الطائف) بالمملكة العربية السعودية ،إلى جانب الكشف عن الفروق

فحين تتراكم علينا المشاكل والعقبات والحواجز التي نفشل في

في ضوء متغير (النوع – المستوى التعليمي – العمر – الحالة

التوصل إلى حل لها ،كل ذلك يدفع بنا إلى الشعور باإلحباط.

االجتماعية – مكان اإلقامة) ،ولتحقيق هذا تم تصميم مقياسي

وتترك الضغوط اليومية التي يعاني الفرد آثا ار ال تمحى في

الضغوط النفسية واإلحباط وحساب صدقهما وثباتهما وتكونت عينة

بنائه النفسي ،وتعرضه لخطر اإلصابة بالعديد من األمراض

البحث من ( )333مفحوصا من الجنسين ومن فئات عمرية

خاصة النفسية الجسمية وتتباين أشكال الضغوط وتتسع أنماطها

ومستويات تعليمية مختلفة ،وانتهت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية

حيث الضغوط االقتصادية المتمثلة في المعاناة والمصاعب التي

دالة احصائيا بين الضغوط النفسية واإلحباط ،وقد تم تفسير النتائج

تشهدها معظم األسر عند محاولتها لتوفير الحياة الكريمة واشباع

في ضوء ما انتهت إليه نتائج البحوث السابقة ،كما انتهى البحث

الحاجات لألبناء والضغوط األسرية وما يترتب عليها من تزايد

ببعض التوصيات والبحوث المستقبلية.

العنف األسري والطموح المفرط الذي يرهق الفرد ويثير السخط

الكلمات المفتاحية :الضغوط ،الضغوط النفسية ،اإلحباط.

والغضب ،ويؤدي إلى تغيير صورة الذات واآلخرين وتفكك

 .1المقدمة

العالقات االجتماعية ].[2

عاش اإلنسان منذ بداية الكون باحثا عن االستقرار

 .2مشكلة الدراسة

واألمان ،جاريا وراء الراحة التي تعطيه االتزان ،فمنذ تلك
األزمان وهو ينشد الطمأنينة له وألبنائه ،فهو يسعى لتخفيف

ال تخلو حياة اإلنسان من التعرض للضغوط النفسية أو

عبء الحياة عن كاهله ،ولما ازدادت الحياة تعقيد وقوة توسعت

الفيزيقية واذا تعرض اإلنسان لهذه الضغوط فإنه يصاب بما

وازدادت مطالبها وحاجاتها ،ازدادت الضغوط الواقعة عليه لتلبية

يعرف باسم األمراض السيكوسوماتية ،وهناك مجموعة من

تلك المطالب ،فال يستطيع التوقف عن مجاراة ذلك ألنه

أحداث الحياة التي يطلق عليها أحداث الحياة الضاغطة أي

سيتخلف عن اللحاق بها ،مما اضطره إلى مواكبة التسارع

التي تسبب في شعور صاحبها بالضغط وبالتالي بالتوتر الذي

لتحقيق الرغبات والمطالب ،هذا اإلسراع زاده مرة أخرى من

يؤدي إلى االحباط [.[3
وعلى الرغم من تعدد البحوث في موضوع الضغوط النفسية

الضغط على النفس وتحميلها أكثر من طاقتها بغية اللحاق
بموكب التحضر بكل ما يحمله من قسوة ورخاء [.[1

وموضوع اإلحباط وتنوع العينات التي تضمنتها تلك البحوث ،إال

فالحضارة تحمل معها رياح التغيير ،والتغيير يحمل معه التبديل

أن هناك قلة منها التي أجريت في المجتمع السعودي بصفة

في السلوك ،وينتج عنه بعض االنحرافات والمشكالت ،ومن هذه

عامة ،وعليه تكمن مشكلة الدراسة الراهنة في محاولة الكشف

المشكالت مشكلة اإلحباط وهو يؤثر بشكل سلبي على

عن الضغوط النفسية في عالقتها باإلحباط لدى عينة من

سلوكياتنا ،فهو يعوق تقدمنا في مواصلة الحياة ويجعلنا نبدو

الجنسين بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية إلى جانب

مكبلين بالهموم وعاجزين عن اإلنجاز ،ويحدث لنا اإلحباط حين

التعرف على الفروق في هذين المتغيرين في ضوء متغير (النوع
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– المستوى التعليمي – العمر – الحالة االجتماعية – مكان

النفسية والمهنية.

اإلقامة).

د .فرضيات الدراسة

ومن ثم تحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

أ .أسئلة الدراسة

(عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات العينة على

 .1هل هناك عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية ومشكلة

مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للنوع.

االحباط؟

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 .2ما الفروق في مستوى الضغوط النفسية ومستوى االحباط

(عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات العينة على

تبعا لمتغير النوع؟

مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للمستوى التعليمي.

 .3ما الفروق في مستوى الضغوط النفسية ومستوى االحباط

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

تبعا لمتغير المستوى التعليمي؟

(عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات العينة على

 .4ما الفروق في مستوى الضغوط النفسية ومستوى االحباط

مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للعمر.

تبعا لمتغير العمر؟

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

 .5ما الفروق في مستوى الضغوط النفسية ومستوى االحباط

(عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات العينة على

تبعا لمتغير الحالة االجتماعية؟

مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للحالة االجتماعية.

 .6ما الفروق في مستوى الضغوط النفسية ومستوى االحباط

 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

تبعا لمتغير مكان اإلقامة؟

(عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات العينة على

ب .أهداف الدراسة

مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا لمكان اإلقامة.

تهدف الدراسة الحالية إلى:

 .6ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجات أفراد العينة على

 .1التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية

مقياس الضغوط النفسية ودرجاتهم على مقياس اإلحباط.

ومشكلة االحباط لدى العينة.

ه .حدود الدراسة

 .2الكشف عن الفروق بين متغيري الضغوط النفسية واإلحباط

يتحدد مجال الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:

في ضوء متغ ــير(النوع – المستوى التعليمي – العمر – الحالة

أوال :البعد الجغرافي :المملكة العربية السعودية (مكة – جدة –

االجتماعية – مكان اإلقامة).

الطائف).

ج .أهمية الدراسة

ثانيا :البعد الزمني4,12 :م.

يمكن تحديد أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية في النقاط التالية:

ثالثا :البعد البشري :يتمثل في العينة المستخدمة وتتكون من

 -قلة الدراسات النفسية العربية – في حدود علم الباحثة – التي

( )333مفحوصا من الجنسين.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

تناولت هذا الموضوع رغم أهميته النظرية والتطبيقية ،مما دفع

أوال :الضغوط النفسية :Psychological pressures

بالباحثة إلى محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين هذين

يواجه الفرد في حياته العديد من المواقف الضاغطة التي

المتغيرين.
 -محاولة وضع برامج لتخفيف حدة الضغوط النفسية ،وكذلك

تتضمن خبرات غير مرغوب فيها وأحداثا قد تنطوي على الكثير

برامج لتحسين مواجهة الضغوط النفسية بفعالية لتحسين الصحة

من مصادر التوتر وعوامل الخطر والتهديد في كافة مجاالت
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المستمرة بالوظائف الجسمية أو تحدث المرض [.[8

تلعب دو ار في نشأة األعراض النفسية المرضية عامة ،ومن ثم

كما عرف " دانيليز ] " Daniels [9الضغط بأنه العملية

فأحداث الحياة المثيرة للضغوط هي بمثابة متغيرات نفسية

النفسية التي تحدث عندما يدرك الفرد بيئته أو ذاته بأنها مختلفة

إجتماعية تسهم في اختالل الصحة النفسية للفرد [.[2

تماما وبشكل ملحوظ عما يرغبه ].[9

ويمكن أن تزيد من التوتر وتخفف الرفاهية الشخصية ،فهي

ويعرف الضغط بأنه مصطلح يدل على نطاق واسع من

ترتبط ارتباطا إيجابيا بكل من االكتئاب وضغط الدم وأمراض

حاالت اإلنسان الناشئة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوة،

القلب ،حيث تبين أن حوالي نصف الوفيات المبكرة في بريطانيا

والضغوط هي تلك الظروف المرتبطة بالضبط والتوتر والشدة

تعود إلى نمط الحياة التي يعيشها األفراد والى األمراض ذات

الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة التوافق عند

العالقة بالضغوط ].[5

الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية ،وقد تنتج هذه
الضغوط من الصراع واإلحباط والحرمان والقلق [.[1,

وتشير دراسة سالم ونجيب [ ]3إلى أن الضغوط النفسية لها
تأثير كبير على النواحي االنفعالية والمزاجية للفرد ،حيث تؤدي

وتعرف الضغوط بأنها مجموعة العمليات التي تؤدي إلى

إلى اإلصابة بالعديد من األمراض مثل الشعور بالتوتر وعدم

ردود فعل نفسية وفسيولوجية من محاوالت التكيف مع المتطلبات

الكفاية.

الوالدية [.[11

وتعد الضغوط النفسية أحد المظاهر الرئيسية المميزة

والضغط النفسي هو كلمة انجليزية استعملت منذ 1933

لمجتمعاتنا المعاصرة وقد شاع استخدام كلمة "  " Stressفي

بعد أعمال  Selyeلتحديد الحالة التي تكون فيها العضوية

ميدان الهندسة والدراسات الفيزيائية لتشير إلى قوة خارجية تؤثر

مهددة بفقدان التوازن تحت تأثير عوامل أو ظروف تضع

بشكل مباشر على موضوع طبيعي ونتيجة لهذه القوة يحدث

ميكانيزمات التوازن البيولوجي في خطر ،وكل العوامل التي

االجهاد الذي يؤثر ويغير من شكل وبناء الموضوع ،هذا المفهوم

يمكنها أن تفسر هذا التوازن سواء كانت فيزيائية (صدمة ،برد)

الذي استعاره علم النفس للداللة على نطاق واسع من الخبرات

أو كيميائية (سم) ،أو نفسية (االنفعال) تسمى عوامل ضاغطة

االنفعالية التي يترافق ظهورها مع حدوث تغيرات فيزيولوجية

فكلمة ضغط تعني فعل العامل المعتدي ورد فعل الجسم في

معرفية وسلوكية ناتجة عن األحداث الضاغطة.

نفس الوقت [.[14

ويعتبر مصطلح الضغط من المصطلحات الشائعة في

والضغط النفسي هو استجابة تكيفية تحدثها الفروق الفردية

الحديث اليومي بين األفراد من مختلف التخصصات العلمية

بين األفراد وتسهم العمليات النفسية فيها ،ولهذا فهي تنتج عن

والمهنية ومن مختلف األعمار الزمنية والمستويات االجتماعية

أي حدث بيئي أو موقف أو حادثة وتحتاج إلى مزيد من الجهد

والتعليمية وهو كلمة مشتقة من الالتينية وشاع استخدامها بشكل

النفسي والجسدي الفيزيائي للفرد ،إن هذا التعريف يركز على

كبير في القرن السابع عشر بمعنى المشقة )،(hardship

دور الظروف البيئية كسبب في إحداث الضغط ،وهذه الظروف

والشدة) ،(straitsأو األسى ) (affic-tionأما في نهاية القرن

هي ما يطلق عليه الضغوط [.[13
وتعرف الضغوط النفسية بأنها حالة من الشعور بالضيق

الثامن عشر فقد استخدم بمعنى القوة والضغط واإلجهاد [.[7
وعرف " سوذرالند " [ ]8الضغط بأنه العبء الثقيل على

وعدم االرتياح يشترك في تكوينها عوامل عدة نفسية واجتماعية

الفرد نتيجة للتوتر أو لتأثير التوتر على الفرد ،وكال من العوامل

وبيولوجية متضافرة كتزايد إفراز األدرينالين ،والشعور باإلحباط

النفسية والفيزيقية يمكن أن تكون ضاغطة فقد تضر الضغوط

أمام موقف حرج ال مخرج منه أو نقص التفهم من قبل األهل
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للمواقف على أنها غير مرغوب فيها ،أوال يمكن السيطرة عليها

واألصدقاء والمعلمين ].[14

تماما ،وان خصائص الموقف ذلك ال تحدد كونه ضاغطا أو

وتعرف الضغوط النفسية بأنها  :استجابة غير محددة من

غير ضاغط.

قبل الجسم ألي متطلبات ملحة ].[38
وتعرف  [39] Ritaالضغوط النفسية بأنها كمية االنفعاالت

ويوجد العديد من المؤشرات التي يمكن أن تدل على احتمال

السالبة والصعوبات المعرفية التي تتولد لدى الفرد عندما يدرك

وقوع الفرد في حالة الضغط النفسي ،ومن أهم هذه المؤشرات ما

المواقف الحياتية كعوامل مهددة أو متغيرة وقامت بتحديد عدة

يلي:

حقائق مرتبطة بالضغوط منها:

 .1مشكالت النوم غير المعتادة كاالستيقاظ في الليل وعدم

 -ارتفاع أو انخفاض الضغوط يؤثر سلبا على األفراد.

القدرة على النوم ثانية بسهولة ،باإلضافة إلى الكوابيس والصراخ

 -يمكن إرجاع الضغوط إلى أحداث سارة أو غير سارة.

أثناء النوم.

 -مستوى الضغوط يعتمد على إدراك الفرد المعرفي لألحداث.

 .2العصبية ،وصعوبة التركيز والتذكر.

 -الضغوط ال تسبب دائما في إصابة الفرد باألمراض ،فهناك

 .3ثورات الغضب ،العدوانية غير المضبوطة والتي قد توجه إلى

طرقا مختلفة لمواجهة اآلثار المرتبطة بالضغوط ومن أهمها

الناس أو إلى األشياء.

صالبة الفرد.

 .4االنسحاب والضجر وعدم الرغبة في أي عمل [.[12

 -ال توجد دالئل علمية أكيدة الختالف الضغوط باختالف

أبعاد الضغوط النفسية التي تناولتها الباحثة:

الجنس أو العمر أو الحالة االجتماعية.

أوال :الضغوط المادية:
ويقصد بها المشكالت المادية التي تقع على عاتق الفرد

العوامل المحدثة للضغوط النفسية:
يصنف الباحثون العوامل المحدثة للضغوط النفسية إلى

نتيجة لعدم قدرته على تلبية احتياجات أفراد أسرته ،والمشكالت

عوامل ثالثة وهي :العامل الفردي والعامل الوظيفي ،والعامل

المادية اليومية ،وقلة ما يدخره من مال لوقت الشدة ،وعدم كفاية

االجتماعي ،إال أن كل عامل من هذه العوامل له وزنه المناسب

الدخل الشهري ،وكثرة الديون المتراكمة عليه [.[10

وفق نوعية المعالجة وكيفيتها ،فالجانب الفردي قد يكون وزنه

فال شك ان ارتفاع تكاليف الحياة تقلق كثير من األفراد،

وكذلك االستعداد الشخصي

والقلق على عدم كفاية ما لديهم من مال لشراء الغذاء والمالبس

لالستجابة لمحدثات التوتر بشكل عام ،بينما ضغط العمل قد

والخدمات األخرى يمكن أن تكون ضاغطة بشدة ،واستمرار

يكون األكثر وزنا عند دراسة الضغط من خالل بيئة العمل ،أما

الزيادة في أسعار الطعام ،والمالبس والعناية الصحية والخدمات

العامل االجتماعي فيتمثل في المواقف االجتماعية المثيرة

والتعليم يضعف قوة األفراد ويؤدي إلى الخوف من البطالة أو

للضغط مثل نظرة المجتمع للعمل الذي يقوم به الفرد ومانحو

من التوقف عن العمل والعجز المدرك أو الحقيقي لألفراد للبقاء

ذلك [.[33

على حالة مادية جيدة تدفع العديد من األفراد للبحث عن وظيفة

أكبر عند معالجة الضغط

أيضا من األمور الضاغطة والمسببة لإلحباط فقدان شريك

إضافية ،فالعمل اإلضافي يجلب المال اإلضافي ،لكنه يسلب

أو شريكة الحياة وفقدان قريب أو األب او األم أو صديق عزيز،

من الفرد وقت راحته ويضعف قوته وطاقته ،ويتضح ذلك في

وفقدان الوظيفة ،وفقدان الثروة وفقدان الصحة [.[3

زيادة االنفعال والعصبية واإلحباط والقلق ،ومن ثم فإن

عالمات وأعراض الضغوط النفسية:

المشكالت المادية واالقتصادية تزيد من ضغط التعب

الضغوط هي أمور معرفية وادراكية متعلقة بتفسير الفرد
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والمشكالت األسرية وتؤدي إلى انخفاض األداء المهني للفرد

السلوك المطلوب ،وتتكون مثل هذه الجماعات لتحقيق هدف

[.[13

مشترك قد يتوافق أوال يتوافق مع األهداف العامة للمؤسسة.

ويتفق كثير من الباحثين على أن الزيادة في بطالة الشباب

ومن المتوقع أن ينشأ عن هذا التفاعل العديد من مسببات

تمثل مصد ار قويا للضغط ففي عام  ،1997عانى حوالي ثالثة

الضغط في العمل كوجود شخصيات عدائية ومشاغبة في

ماليين شاب تقريبا في بريطانيا من البطالة ،وقد كان القلق

العمل ،وارتفاع الكثافة االجتماعية ،وافتقاد الخصوصية في

والشك شائعان لدى هؤالء الشباب في ذلك الوقت .فالشاب

العمل وضعف القيادة وعدم قدراتها على الدفاع عن مصالح

العاطل يواجه عدم اشباع اقتصادي وتضيع عليه الفرصة

األفراد والجماعة أو تسلطها عليه ،وتفكك الجماعة ،وتفشي

للوصول إلى المكانة واالحترام والدخل ،وهكذا فإن الشباب الذين

الصراعات داخل الجماعات [.[17
وتعرف بأنها حالة من عدم التوازن النفسي تنتج من عدم

يفشلون في إيجاد وظائف قد يصبحون محبطين ساخطين
وغاضبين ضد المجتمع الذي سد هذا المدخل لهم [.[2

التكافؤ بين ما هو مطلوب من الفرد ومقدرته على الوفاء به

ثانيا :الضغوط األسرية:

[.[18

ويقصد بها كثرة ما يلقى على عاتق الفرد من مسئوليات

ويعرف هيجان ضغوط العمل بأنها تجربة ذاتية لدى الفرد تحدث

وأعباء نتيجة عدم تنظيم أفراد أسرته ،أو والدة طفل جديد أو

نتيجة لعوامل في الفرد نفسه أو البيئة التي يعمل بها ،بما في

حمل زوجته غير المتوقع ،وكذلك عدم مالئمة المسكن الذي

ذلك المنظمة ،حيث يترتب على هذه العوامل حدوث آثار ونتائج

تعيش فيه أسرته أو إجراء أحد أفراد أسرته لعملية جراحية ،أو

جسمية أو نفسية أو سلوكية على الفرد تؤثر بدورها على أدائه

مرضه بمرض خطير ،أو وقوعه في مشكلة قانونية ،أو تعرضه

للعمل [.[19

لحادثة خطيرة ،أو محاولة انتحاره ،أو وفاة أحد أفراد أسرته ،أو

ويشير هيجان [ ]19أن جارديل ) (Gardellيعد من أوائل

سفره بعيدا عن المنزل ،وكذلك المشكالت التي قد تحدث بينه

الذين اهتموا بدراسة العالقة بين بيئة العمل على اعتبار أنها

وبين جيرانه وأقاربه [.[10

ظروف خارجة عن إرادة الفرد – والضغوط ،حيث أوضح أن

ثالثا  :ضغوط الصداقة:

بيئات العمل التي تسهم في الشعور بالعجز والعزلة ،تعتبر من
البيئات المسببة لمعظم العاملين بها.

وهي تتعلق بما يط أر على العالقة بين الفرد وصديقه من
توترات ومشكالت نتيجة للخيانة وعدم اإلخالص ،أو عدم

أما بارون وجرينبرج [ ]4,يلخصان أهم أسباب ضغوط

مساعدة األصدقاء لبعضهم وقت الشدة ،أو تعرض أحد

العمل فيما يلي :العبء الزائد ،غموض الدور ،نقص المشاركة

األصدقاء لحادثة مؤلمة أو مرضه بمرض خطير أو وفاته أو

في اتخاذ الق اررات ،ظروف العمل السيئة ،المشكالت الفنية،

وقوعه في مشكلة مادية أو التشاجر مع األصدقاء وانقطاع

غياب أو نقص المساندة االجتماعية من اآلخرين ومن أعضاء

العالقة بينهم [.[10

المؤسسة ،صراع الدور ،نقص أو عدم أهمية الدور ،المسئولية

رابعا :ضغوط العمل:

عن اآلخرين ،تقييمات األداء غير العادلة [.[4,
ثانيا :اإلحباط :Frustration

عند النظر في عالقات الفرد داخل المؤسسة يتضح أن
المديرين والموظفين على السواء ينتمون للعديد من الجماعات

يتعرض األفراد لمواقف تثير لديهم االحباط ،وتختلف شدة

الرسمية والغير رسمية المختلفة والمتشابكة ،فعضوية جماعات

هذا االحباط باختالف شخصياتهم ،أما الفرد الذي يحاول حل

العمل الوظيفية يرسمها هيكل المنظمة الذي يحدد األدوار ونمط

مشكلته في نفسه فيقوي ثقته في نفسه وتترقى مهارته التي تمكنه
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من حل المشاكل التي يتعرض لها في المستقبل ،بعكس الفرد

أي ﺍﻥ ﺍلفﺭﺩ يﻭﺍجه حقيقة ﺍلمﻭقﻑ فقﺩ يﺭﻯ ﺍﻥ ﺍلحاجة غيﺭ

الذي يتهرب من حل هذه المشاكل ،فتكون درجة االحباط لديه

ﻭﺍقعية ﻭغيﺭ ضﺭﻭﺭية ﻭال يتخﺫ ﺭﺩ فع ٍل في ﺍتجاهها ﺍﻭ يتبنى

أصعب وأقوى ،وهذا ما يؤدي إلى فقدان ثقته في نفسه.

سلﻭﻜاﹰ ﺩفاعياﹰ عنﺩما يشعﺭ بأﻥ فشله في ﺍشباﻉ ﺍلحاجة قﺩ سبﺏ

ويتصف األفراد الذين يشكون من االحباط بالتوتر والضيق

مﻭقفاﹰ يهﺩﺩ ﺫﺍته ﺍﻭ بكبرياءه .ﻭهناﻙ ﺁلياﺕ للتﻜيﻑ مع ﺍالحباﻁ،

والقلق ،كما تعتمد هذه الحاالت على مقدار قوة الحاجة وحجم

ﻭقﺩ باتﺕ تعﺭﻑ بالحيل ﺍلﺩفاعية ﺍﻭ خافضاﺕ ﺍلقلﻕ ،ألنها تﺩفع

العائق وطبيعته ومدى استم ارره ،ويتكون االحباط بفعل المشاكل

"ﺍألنا" ﻭتستصغﺭها ﻭهي حيل تقﻭﻡ بتﺯﻭيﺩ "ﺍألنا" بشيﺀ مﻥ

التي يواجهها الفرد ويجد صعوبة في حلها ،أو لوجود عائق يمنع

ﺍلﺭﺍحة ﺍلﻭقتية حتى ال يختل تﻭﺍﺯنه منها :ﺍلعﺩﻭﺍﻥ ،ﺍالستسالﻡ،

تحقيق اشباع حاجات الفرد الملحة ،األمر الذي يؤدي إلى

ﺍلجمﻭﺩ ،ﺍلنﻜﻭﺹ ،ﺍلتبﺭيﺭ ،ﺍإلسقاﻁ ،ﺍلتﻜﻭيﻥ ﺍلعﻜسي،

الشعور بالتوتر والغضب والقلق والتمرد على الظروف والبيئة

ﺍلتقمﺹ ،ﺃحالﻡ ﺍليقﻅة ،ﺍلتعﻭيﺽ ،ﺍلعناﺩ ،ﺍالنسحاﺏ ،ﺍلتقليﺩ

االجتماعية التي تحيط بالفرد ،كما تلعب العوامل البيئية

ﻭﺍلتحﻭل.
ﻭﺃكدت ﺩﺭﺍسة ﺍلسامﺭﺍئي [ ]40ﺃﻥ لالحباﻁ نتائج ﺍيجابية

والشخصية دو ار فعاال في درجة ذلك االحباط.
ويتأثر األفراد بمواقف ذلك الصراع الذي يقود بدوره إلى

منها ﺍلتسهيالﺕ ﺇﺫ ﺍﻥ ﺍلفﺭﺩ يستﻁيع بعﺩ ﺍستقﺭﺍﺭه ﻭﺍتﺯﺍنه ﺃﻥ

االحباط بدرجات مختلفة ،ويشوب تفكير الفرد الذي يقع تحت

يتخلﺹ مﻥ حالة ﺍالحباﻁ ،ﻭبالتالي تسهل عملية ﺍشباﻉ

تأثير االحباط نوع من التشاؤم والتعميم والخوف من الوقوع في

حاجاته .كما تﺅﺩﻱ بالفﺭﺩ ﺍلمحبﻁ ﺍلى تبني مهاﺭﺍﺕ جﺩيﺩﺓ ﺇﺫ

مشاكل معقدة ،وقد يجد نفسه قد ضعف وانهار أمام هذه

يتفاعل ﺍلفﺭﺩ مع ﺍلمﻭقﻑ ﺍالحباﻁي مﻥ خالل ﺍلفشل ﻭيحاﻭل

المشاكل [.[41044

جاهﺩﺍﹰ ﺍبتﺩﺍﻉ نشاﻁ جﺩيﺩ ﺍﻭ ﺍكتساب مهاﺭﺓ ليعﻭﺽ خساﺭته.
العوامل المسببة لإلحباط (حسب المصدر):

ومن حسن الحظ أن معظم االحباطات مؤقتة ،ولكن هناك
مواقف احباط لها آثار طويلة األمد من ذلك الفشل أو الرسوب

يمكن تصنيف العوامل المسببة لإلحباط في مجموعتين هما:

وخسارة المال أو الوظيفة أو الزوجة [.[3

أوال :عوامل شخصية (داخلية المصدر):
ومصدرها خصائص الشخص ذاته وسماته منها:

وتتمثل مواقف االحباط في قيام شخص عزيز لديك بقطع
عالقته بك بصورة نهائية رغم محاوالتك االتصال به دون

 .1عجزه الجسمي بسبب ضعف حالته الصحية العامة أو

جدوى ،فاإلنسان يتعرض للشعور باإلحباط عندما يكون بصدد

المرض أو اإلعاقة الحسية أو الحركية.

إشباع أو تحقيق هدف ما ،ثم يهدد هذا الهدف ويعجز عن

 .2قصور استعداداته العقلية المعرفية.

تحقيقه ،فاإلنسان يشعر باإلحباط عندما يرغب في اقتناء شيء

 .3سماته المزاجية االنفعالية.

ما ثم يعجز عن تحقيق ذلك وعلى ذلك فمواقف الحياة اليومية

 .4ضعف الحالة الدافعية العامة للفرد وما يترتب عليها من

مليئة بالمواقف المحبطة.

تكاسل وخمول وتواكل.
 .5مقدرة الفرد على مواجهة المواقف الصراعية.

ﻭﺃشاﺭ  [23] Linzerفي ﺩﺭﺍسة حياﺓ ﺍلعمل ﺍلماﺩية لتقييﻡ
ﺍلﺭضا في ﺍلسيﺭﺓ ﺍلﻭﻅيفية لألﻁباءﺀ باستخﺩﺍﻡ مسح قﻭمي شمل

ثانيا :عوامل بيئية ( خارجية المصدر):

( )31,,ﻁبيﺏ في تخصصاﺕ مختلفة ﺍلى ﺃﻥ نسبة ﻜبيﺭﺓ

تتمثل المصادر الخارجية لإلحباط في الظروف والعوامل البيئية

منهﻡ يعانﻭﻥ مﻥ ﺍإلحباﻁ ﻭﺍلقلﻕ.

والتي تخرج عن إرادة الفرد ويعجز عن السيطرة عليها والتحكم
فيها وهي:

وأكد ﺍلمغﺭبي [ ]42ﺍﻥ مﻥ نتائج ﺍالحباﻁ ﺍلسلﻭﻙ ﺍاليجابي
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 .1الظروف البيئية المادية الطبيعية :كالتضاريس والمناخ

اشتمل على األبعاد المعرفية والوجدانية والسلوكية لخبرة الضغط.

والضوضاء والتلوث البيئي.

وافترض أن المكون المعرفي لخبرة الضغط هو القلق الذي تسببه

 .2الظروف البيئية االجتماعية واألسرية :كمعاملة الوالدين

عدم الموائمة بين الفرد وبيئة العمل في المحيط المعرفي ،أما في

وأساليبهما في التنشئة وبعض العادات والتقاليد وجماعة األقران.

المجال الوجداني ،فإن خبرة الضغط يفترض أنها مرادفة ومساوية

 .3الظروف البيئية التعليمية المدرسية.

لإلكتئاب الذي ينتج عن عدم الموائمة الوجدانية أو االنفعالية

 .4الظروف البيئية االقتصادية :كالنظم اإلقتصادية وسوق

بين الفرد وبيئة العمل ،وعلى المستوى السلوكي ،يتوقع أن يتخذ

العمل والفرص المتاحة لتشغيل األفراد والمستوى االقتصادي.

الضغط صورة أو شكل االغتراب نتيجة لعدم الموائمة السلوكية

 .5الظروف البيئية السياسية ومدى كفالتها لممارسة حرية الرأي

بين الفرد وبيئته المهنية ،وأجرت هذه الدراسة على عينة من

والتعبير والفكر.

عمال الصناعة طبق عليهم مقاييس لقياس الضغط والقلق

 .6الظروف البيئية الحضارية كاالنفجار السكاني وتعقد النظم

واالكتئاب واالغتراب ،وأوضحت نتائج الدراسة أن  %0,من

والتراكم المعرفي [.[43

معدل التباين في الضغط ينتج عن القلق واالكتئاب واالغتراب

أنواع االحباط:

].[27
كذلك فحصت دراسة " أيوتا وآخرون " [28] Iwata et al

يأخذ اإلحباط عددا من األشكال تختلف فيما بينها من حيث
الشدة ومقدار التهديد الذي يصيب الذات كما يختلف من حيث

العالقة بين الضغط – التوتر ،ومدى تأثير نمط الشخصية أ &

المصدر الذي تأتي منه العوائق ومن أشكال االحباط ما يلي:

ب على هذه العالقة ،وذلك على عينة مكـ ـ ـ ــونة من ( )403من

 .1اإلحباط األولي :يتضمن شعور الفرد بالحاجة مع عدم وجود

الشباب العاملين في إحدى البنوك اليابانية طبق عليهم عدة

ما يحقق إشباع هذه الحاجة.

مقاييس منها ما يخص قياس الدور وكذلك قياس عدم الرضا

 .2اإلحباط الثانوي :يتضمن وجود الحاجة ووجود الشيء الالزم

عن العمل ،وتوصلت هذه الدراسة إلى اختالف تأثير نمط

إلشباعها ولكن هناك عائق يحول دون ذلك.

الشخصية أ & ب على العالقة بين الضغط والتوتر باختالف

 .3اإلحباط اإليجابي :وينتج عن وجود عائق يرافقه تهديد قوي

جنس العامل ووظيفته المهنية ،ونوع ضغط العمل ،ونمط

يحول دون إشباع حاجة ملحة.

االضطراب الشخصي [.[48
كما ﺃجﺭﻯ ﺍلعﺯﺍﻭﻱ ]49[ ،ﺩﺭﺍسة حﻭل ﺃثﺭ ﺍالحباﻁ

 .4اإلحباط السلبي :ينتج عن وجود عائق ال يرافقه تهديد قوي
يحول دون تحقيق الحاجة.

ﺍلﻭﻅيفي في كفاءة ﺍألداء على عينة مﻥ ﺍلعامليﻥ في بعﺽ

 .5اإلحباط الداخلي للشخص :ينبع من صفات الفرد الشخصية

منشﺂﺕ ﺍلقﻁاﻉ ﺍلصناعي ﺍلعﺭﺍقي ،لمعﺭفة ﺃهﻡ عﻭﺍمل
ﺍالحباﻁ

ﻭعالقة

ﺍلخصائﺹ

الديموغرافية

مثل وجود عاهات أو مرض.

ﻭمتغيﺭﺍﺕ

 .6اإلحباط الخارجي البيئي :ينبع من البيئة المحيطة بالفرد مثل

ﻭﺍلخصائﺹ ﺍلتنﻅيمية مع ﺍالحباﻁ ،ﻭبينﺕ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃﻥ

الفقر أو التقاليد االجتماعية [.[1

هناﻙ عالقة بيﻥ ﺍلصفاﺕ ﺍلشخصية ﻭﺍالحباﻁ ،كما أﻅهﺭﺕ

دراسات سابقة:

ﺃيضاﹰ عالقة ﺍﺭتباﻁية بيﻥ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلﻭﻅيفية ﻭﺍالحباﻁ.

هدفت دراسة توكر [ ]47إلى فحص إمكانية تجزأة الضغط

كما قاﻡ ﺍلتميمي ]3,[ ،بﺩﺭﺍسة لمعﺭفة ﺍألسباﺏ ﺍلتي تسهﻡ

إلى مكونات أو عناصر ذات مغزى ،بغض النظر عن العوامل

في تعﺭﺽ ﺍلعامليﻥ لالحباﻁ ﺍلﻭﻅيفي في ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلخﺩمية

المسببة لكل منها ،والختبار هذا االفتراض وضع توكر نموذجا

ﺍلعﺭﺍقية ،حيﺙ ﺃﻅهﺭﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭجﻭﺩ عالقة ﺍﺭتباﻁ قﻭية في
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مﻅاهﺭ ﺍالحباﻁ ﺍلﻭﻅيفي ضمﻥ مجمﻭعة ﺍلعﻭﺍمل ﺍلشخصية

الدراسة ومكان االقامة بينما ال توجد فروق تعزى لمتغير الجنس

ﻭﺍلﻭﻅيفية ،ﻭتبيﻥ ﺃﻥ نتيجة ﺍالحباﻁ ( )%39لﺩﻯ ﺍالناﺙ

ونوع الدراسة.
وهدفت دراسة الحجار ودخان [ ]33الى التعرف على

ﻭ( )%31لﺩﻯ الذكور.
كذلك هدفت دراسة كارجفين  [31] Karagiivenإلى

مستوى الضغط النفسي ومصادره لدى طلبة الجامعة االسالمية

فحص العالقة بين الضغط والمستوى التعليمي وحوادث العمل

فضال عن تأثير بعض المتغيرات على الضغط النفسي لدى

لدى عينة من عمال النسيج مكونة من ( )428عامل تركي

طلبة الجامعة .استخدم الباحثان المنهج الوصفي بلغت عينة

و 21أجنبي من عمال الغزل والنسيج من تسعة مصانع للنسيج

الدراسة ( (٥٤٥طالبا وطالبة وهي تمثل حوالي ( (%٤من

في إسطنبول بتركيا ومصنعين للنسيج في مانشستر ببريطانيا

مجتمع الدراسة البالغ ( (٥٥٤٤٥طالبا وطالبة وقد استخدم

حيث تم جمع بيانات ديموجرافية عن العمال باستخدام

الباحثان استبانة الضغط النفسي وتوصلت الدراسة الى ان

استفتاءات باللغة اإلنجليزية والتركية وكذلك طبق عليهم مقياس "

مستوى الضغط النفسي لدى الطلبة كان ( )%٠٠0٦٥كما بينت

جالسر  " Glaserللضغوط باللغة األجنبية والتركية .وتوصلت

الدراسة وجود فروق ذي داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين

الضغط النفسي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور أي ان

مستوى الضغط والمستوى التعليمي للعمال ،حيث وجدت فروق

مستوى الضغط النفسي لدى الطالب أعلى منه لدى الطالبات

دالة بين األكثر مستوى تعليما واألدنى في مستوى التعليم وكانت

وبينت وجود فروق ذي داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى

هذه الفروق دالة عند مستوى  ,.,0فاألكثر تعليما من العمال

الضغط النفسي عدا الدراسية وضغوط بيئة الجامعة تعزى

لديهم مستويات مرتفعة من الضغوط أكثر من العمال منخفضي

لمتغير المستوى الجامعي لصالح المستوى الرابع ،كما بينت عدم

التعليم ،كذلك وجود عالقة ارتباطية بين الجنس ومستوى الضغط

وجود فروق ذي داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغط

لدى عمال النسيج ،حيث أوضحت النتائج وجود فروق بين

النفسي – عدا المالية والدرجة الكلية – تعزى لمتغير الدخل

الذكور واإلناث في مستوى الضغوط لصالح اإلناث حيث كان

الشهري.
كذلك هدفت دراسة الضريبي [ :]32إلى الكشف عن

متوسط درجات اإلناث أكبر وبشكل دال من مستوى درجات

األساليب التي يتبعها العمال لمواجهة الضغوط النفسية المهنية

الذكور ].[31
وهدفت دراسة البرعاوي [ ]34الى التعرف على الفروق

التي يتعرضون إليها ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة

بين طلبة الجامعة في تقدير مصادر الضغط النفسي وعالقتها

إحصائياً في أساليب مواجهة الضغوط تعزى لمتغيرات الدراسة:

بكل من عامل الجنس ومستوى الدراسة ونوع الدراسة ومكان

المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمر لدى عمال مصنع زجاج

االقامة وكذلك التعرف على اكثر المواقف واالبعاد التي تشكل

القدم بدمشق وأجريت الدراسة على ( )4,,عامل اختيروا

ضغطا عليهم وتكونت عينة الدراسة ( (٠٥٦طالبا وطالبة من

بالطريقة العشوائية العرضية وقد طبق الباحث مقياس أساليب

طلبة الجامعة االسالمية .وتوصل الباحث الى عدة نتائج اهمها:

مواجهة الضغوط النفسية الذي أعده الباحث لهذا الغرض،

ان مستوى الضغوط لدى الطلبة ( (%٥,،٥بحسب الترتيب

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للتفاعل بين المؤهل التعليمي،

اآلتي الدراسية ،االنفعالية ،بيئة الجامعة ،الشخصية ،الصحية،

والعمر في أساليب مواجهة الضغوط لدى أفراد عينة البحث

االجتماعية ،المالية وأخي ار األسرية وتوصلت الدراسة الى وجود

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساليب مواجهة

فروق تقدير الطلبة لمصادر الضغوط تعزى لمتغير مستوى

الضغوط المواجهة والتحدي ،واللجوء إلى الدين ،إعادة التقييم
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اإليجابي للمشكلة) وفي الدرجة الكلية لألساليب اإليجابية تعزى

ذي داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغط النفسي

للمؤهل العلمي (أساسي ،ثانوي( ،وذلك لصالح حملة الشهادة

والصالبة النفسية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور أي ان

الثانوية ،ولم توجد فروق في استخدام األساليب السلبية تعزى

مستوى الضغط النفسي والصالبة النفسية لدى الطالب أعلى

لمتغير المؤهل العلمي أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية

منه لدى الطالبات.
مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

في استخدام األساليب اإليجابية جميعها ،وفي الدرجة الكلية لهذه

اتجهت الدراسات السابقة إلى توضيح مفهوم الضغوط

األساليب تعزى لمتغير العمر ،وذلك لصالح الفئة العمرية

النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات والبعض اآلخر تناول

األكبر ،أكثر من  0,سنة.
كذلك هدفت دراسة فاضل [ ]30الى التعرف على مستوى

اإلحباط وعالقته ببعض المتغيرات وقد استفادت الباحثة من

الضغط النفسي ومصادرها لدى طلبة كلية التربية في جامعة

الدراسات السابقة في صياغة المشكلة والتعرف عليها من المنهج

الموصل وعالقته بمستوى الصالبة النفسية لديهم .فضال عن

الوصفي المتبع في هذه الدراسات ،باإلضافة إلى طرق اختيار

عالقته ببعض المتغيرات على الضغط النفسي لدى طلبة كلية

العينة وشروطها ومالئمتها البحث.

التربية والصالبة النفسية لديهم وقد استخدمت الباحثة المنهج

 .4الطريقة واالجراءات

الوصفي التحليلي وبلغت عينة الدراسة ( (٥٤,طالبا وطالبة

أ .منهج الدراسة

وهي تمثل حوالي ( (%٥١من مجتمع الدراسة البالغ ((٥،١٠

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي.

طالبا وطالبة من جميع األقسام .وقد استخدمت الباحثة مقياسين

ب .عينة الدراسة

األول لقياس الضغط النفسي المعد مسبقا والثاني لقياس مدى

تكونت عينة الدراسة من ( )333مفحوصا من الجنسين ومن

الصالبة النفسية لديهم والذي أعدته الباحثة وقد تم التحقق من

فئات عمرية ومستويات تعليمية مختلفة والجداول التالية تصف

الصدق والثبات لكلتا األداتين وتوصلت الدراسة الى وجود فروق

عينة الدراسة وفقا لعدد من المتغيرات الديموجرافية.

جدول 1

توزيع العينة وفقا للنوع  -لمكان اإلقامة  -للمستوى التعليمي  -للحالة االجتماعية  -للسن
توزيع العينة وفقا للنوع
م

النوع

العدد

النسبة المئوية

1

ذكور

339

% 03.3

4

إناث

492

% 23.2

333

% 1,,

الكلي

توزيع العينة وفقا لمكان اإلقامة
م

مكان اإلقامة

النسبة المئوية

العدد

1

مكة

130

% 43.1

4

جدة

29

% 7.7

3

الطائف

219

% 33.4

333

% 1,,

الكلي

توزيع العينة وفقا للمستوى التعليمي
م

العدد

التعليم

النسبة المئوية

1

بكالوريوس

0,4

% 7903

4

أعلى من بكالوريوس

131

% 4,07

333

% 1,,

الكلي
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توزيع العينة وفقا للحالة االجتماعية
م

الحالة االجتماعية

العدد

1

متزوج

103

% 42.4

4

متزوجة

121

% 44.3

3

غير متزوج

183

% 49.2

2

غير متزوجة

103

% 42.4

333

% 1,,

الكلي

النسبة المئوية

توزيع العينة وفقا للسن
السن

م

النسبة المئوية

العدد

1

من  3, – 4,سنة

018

% 8108

4

أكثر من  2, – 3,سنة

110

% 1804

333

% 1,,

الكلي

ج .أدوات الدراسة

درجة واحدة.

أوال :مقياس الضغوط النفسية.

واالستجابة (أحيانا) درجتان ،واالستجابة (غالبا) ثالث درجات.

تم تصميمه في ضوء تعريف الضغوط النفسية بأبعادها

ويصحح المقياس بحيث تحتسب درجة كل من المقاييس الفرعية

األساسية ،وهو من (إعداد الباحثة) وتمثلت األبعاد في

على حده ،وتجمع درجاتها للحصول على الدرجة الكلية على

(الضغوط المادية ،الضغوط األسرية ،ضغوط الصداقة ،ضغوط

المقياس.

العمل) ويتكون من ( )4,عبارة ،وتم الرجوع إلى عدد من

ويحسب مستوى الضغوط النفسية للمفحوص بمجموع الدرجات

المقاييس األخ ـ ــرى للضغوط النفسية.

الكلية التي يحصل عليها في المقياس فكلما كانت الدرجة أعلى

طريقة اإلجابة والتصحيح:

كان مستوى الضغوط النفسية عاليا والعكس إذا كانت الدرجة

تم اإلجابة على فقرات المقياس بوضـ ـ ــع عالمة )

متدنية كلما كان مستوى الضغوط النفسية إيجابيا وبلغت الدرجة

على

درجة الموافقة على أن يختار المفحوص لكل عبارة إجابة واحدة

الكلية للمقياس ( )3,درجة.

نادر).
من اإلجابات الثالث التالية (غالبا– أحيانا – ا

ويمكن للمستجيبين أن يحصلوا على درجات يتراوح مداها ما بين

وتم تحديد طريقة تقدير الدرجات بحيث تعطى االستجابة (نادرا)

( )3, – 4,درجة.
جدول 2

يوضح توزيع مفردات مقياس الضغوط النفسية
أبعاد المقياس

أرقام المفردات

الضغوط المادية

7-2-4

الضغوط األسرية

4, -18-13 - 17-10-9

ضغوط الصداقة

19 - 12-13- 0-1,-8

ضغوط العمل

14-11-3-3-1

الخصائص السيكومترية للمقياس:

وأهداف وتساؤالت الدراسة ،وتم اختيار العبارات التي اتفق عليه

الصدق:

 %8,فأكثر من المحكمين ،فأصبح عدد العبارات ( )4,عبارة،

أوال :صدق المحكمين :تم عرض عبارات المقياس على مجموعة

وبذلك تم وضع المقياس في شكله النهائي وأصبح صالحا

من المحكمين ألخذ أراءهم في مدى صدق العبارات الموجودة

للتطبيق.
ثانيا :صدق االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط

بالبنود األربع للمقياس من حيث وجود ترابط بين هذه العبارات
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بطريقة بيرسون بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي

والدرجة الكلية للمقياس على عينة مكونة من ( )1,,مفحوصا،

تنتمي إليه وكذلك معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد

وجاءت النتائج كما بالجدولين التاليين:

جدول 3
قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من مقياس الضغوط النفسية
الضغوط المادية
المفردة

الضغوط األسرية

االرتباط

**

4

,.22

2

,.20

7

,.31

المفردة

ضغوط الصداقة

االرتباط

**

9

,.02

10

,.23

13

,.32

-

-

17

,20

-

-

18

,.02

-

-

4,

,.33

**
**

المفردة

**
**

**
**
**

**القيمة دالة عند ...1

ضغوط العمل

االرتباط

**

0

,.21

8

,.07

1,

,.23

13

,.22

12

,.27

19

,.30

**
**
**
**
**

االرتباط

المفردة

**

1

,.24

3

,.22

3

,.39

11

,.28

14

,.24

**
**
**
**

-

-

يتضح من جدول ( )3أن قيم معامالت االرتباط بين درجة

 ,.,1مما يدل على أن العبارات تقيس ما يقيسه البعد وهو

المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة عند مستوى

مؤشر على الصدق.

جدول 4

قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية
م

البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

الضغوط المادية

,.38

,.,1

4

الضغوط األسرية

,.89

,.,1

3

ضغوط الصداقة

,.79

,.,1

2

ضغوط العمل

,088

,0,1

يتضح من جدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد

الثبات:

والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى  ,.,1مما يدل على

تم حساب الثبات لألبعاد والدرجة الكلية للمقياس بطريقة ألفا

أن األبعاد تقيس ما يقيسه المقياس ككل وهو مؤشر على

كرونباخ وجاءت النتائج كما بجدول ( )0التالي:

الصدق.
جدول 5
قيم معامالت الثبات لمقياس الضغوط النفسية
م

البعد

قيم معامالت الثبات

1

الضغوط المادية

,.30

4

الضغوط األسرية

,.79

3

ضغوط الصداقة

,.70

2

ضغوط العمل

,039

0

الدرجة الكلية

,.79

يتضح من جدول ( )0السابق أن قيم معامالت الثبات تتراوح

ويتكون من ( )4,عبارة ،وتم الرجوع إلى عدد من المقاييس

بين  ,.79 -,.30وهي قيم ثبات عالية وتشير لثبات المقياس.

األخ ـ ــرى لإلحباط.

ثانيا :مقياس االحباط.

طريقة اإلجابة والتصحيح:

تم تصميمه في ضوء تعريف االحباط وهو من (إعداد الباحثة)،

تم اإلجابة على فقرات المقياس بوضـ ـ ــع عالمة )
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على درجة

الموافقة على أن يختار المفحوص لكل عبارة إجابة واحدة من

الخصائص السيكومترية للمقياس:

اإلجابات الثالث التالية (غالبا– أحيانا –– ناد ار).

الصدق:

وتم تحديد طريقة تقدير الدرجات بحيث تعطى االستجابة (نادرا)

أوال :صدق المحكمين :تم عرض عبارات المقياس على مجموعة

درجة واحدة.

من المحكمين ألخذ أراءهم في مدى صدق العبارات الموجودة

واالستجابة (أحيانا) درجتان ،واالستجابة (غالبا) ثالث درجات.

للمقياس من حيث وجود ترابط بين هذه العبارات وأهداف

ويحسب مستوى اإلحباط للمفحوص بمجموع الدرجات

وتساؤالت الدراسة ،وتم اختيار العبارات التي اتفق عليه %8,

الكلية التي يحصل عليها في المقياس فكلما كانت الدرجة أعلى

فأكثر من المحكمين ،فأصبح عدد العبارات ( )4,عبارة ،وبذلك

كان مستوى اإلحباط عاليا والعكس إذا كانت الدرجة متدنية كلما

تم وضع المقياس في شكله النهائي وأصبح صالحا للتطبيق.

كان مستوى اإلحباط إيجابيا وبلغت الدرجة الكلية للمقياس ()3,

ثانيا :صدق االتساق الداخلي :تم حساب معامالت االرتباط

درجة.

بطريقة بيرسون بين درجة المفردة والدرجة الكلية للمقياس على

ويمكن للمستجيبين أن يحصلوا على درجات يتراوح مداها ما بين

عينة مكونة من ( )1,,مفحوصا ،وجاءت النتائج كما بالجدول

( )3, – 4,درجة.

التالي:
جدول 6
قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمقياس اإلحباط
االرتباط

المفردة

**

1

,.04

4

,.23

3

,.39

2

,.33

0

,.32

**
**
**
**

المفردة

المفردة

االرتباط
**

3

,.03

7

,.08

8

,.27

9

,.01

1,

,.23

**
**
**
**

االرتباط
**

11

,.28

14

,.20

13

,.23

12

,.27

10

,.30

**
**
**
**

المفردة

االرتباط
**

13

,.27

17

,.03

18

,.27

19

,.23

4,

,.38

**
**
**

يتضح من جدول ( )3أن قيم معامالت االرتباط بين درجة

 -معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.

المفردة والدرجة الكلية لمقياس اإلحباط دالة عند مستوى ,.,1

 -اختبار .t- test

مما يدل على أن العبارات تقيس ما تقيسه الدرجة الكلية وهو

 -اختبار تحليل التباين األحادي ).(ANOVA

مؤشر على الصدق.

 -استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية للمتوسطات.

الثبات:

**

 .5النتائج

تم حساب الثبات للمقياس كامال بطريقة ألفا كرونباخ فبلغت

الفرض األول وينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة

قيمة معامل الثبات  ,081وهي قيمة عالية وتشير لثبات

إحصائية (عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات

المقياس.

العينة على مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للنوع.

األساليب اإلحصائية:

الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين

 -اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات المقياس.

مجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج وفقا لجدول ( )7التالي:
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جدول 7

قيم (ت) وداللتها للفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للنوع
البعد

النوع

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ()t

الداللة

الضغوط المادية

ذكور

339

0.17

1.23

1032

غير دالة

إناث

492

0.33

1.01

ذكور

339

1,.41

4.43

إناث

492

1,.,8

1.99

ذكور

339

9.77

4.44

إناث

492

9.88

4.3,

ذكور

339

7.02

1.98

إناث

492

7.01

4.,7

ذكور

339

34.38

3.,3

إناث

492

34.84

3.23

ذكور

339

34.17

3.,3

إناث

492

34.,2

3.22

الضغوط األسرية
ضغوط الصداقة
ضغوط العمل
الدرجة الكلية
الدرجة الكلية لإلحباط

,077
,031
,018
,049
,047

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن قيم (ت) للفروق بين الجنسين

النفسية دو ار فعاال في هذه المواجهة ،فالفرد المتعب والمتوتر

في الشعور بالضغوط النفسية واإلحباط غير دالة مما يعني أنه

والمريض جسميا والذي يعاني حاالت واضطرابات نفسية تكون

ال توجد فروق بن الجنسين في الشعور بالضغوط النفسية

درجة االحباط لديه أشد وأقوى من الفرد الذي ال يعاني هذه

واإلحباط.

المشاكل.

وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة  [31] Karagiivenفقد

أيضا نوع ودرجة الهدف المراد تحقيقه ،فكلما كان للهدف أهمية

أثبتت نتيجة  Karagiivenبوجود عالقة ارتباطية بين الجنس

لدى الفرد كان اإلخفاق في تحقيقه شديد األثر عليه ،والعكس

ومستوى الضغوط لدى عمال النسيج ،حيث أوضحت النتائج

بالعكس ،كما يعتمد ذلك على نظرة الفرد وكيفية تقييمه للموقف

وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الضغوط لصالح

الذي يؤدي إلى االحباط.

اإلناث حيث كان متوسط درجات اإلناث أكبر وبشكل دال من

كذلك الشعور بالذنب ،فإن شعر الفرد بالذنب تجاه المواقف

()80.2483

الصعبة التي يتعرض لها فإن االحباط يكون مضاعفا وذلك

و( )84.4231على التوالي ،أيضا تختلف هذه النتيجة عن

بسبب اللوم الذي يوقعه على نفسه ،ويعتبر نفسه في هذه الحالة

نتيجة الحجار ودخان [ ]33في وجود فروق ذات داللة إحصائية

السبب في ذلك ].[21

مستوى

درجات

الذكور

حيث

كانت

أما بالنسبة للضغوط النفسية فنجد أنه عندما يتعرض

بين الطلبة في مستوى الضغط النفسي تعزى لمتغير الجنس
لصالح الذكور ،كما تختلف هذه النتيجة عن نتيجة التميمي،
[ ]3,حيث تبين أن هناك فروق بين الذكور واإلناث

شخصان لنفس المثير الضاغط فإن استجابة كل منهما ستختلف
تبعا الختالف إدراك كل منهما لهذا المثير والخصائص

في

الشخصية لكل منهما ].[7

مستوى اإلحباط.
وترى الباحثة أن هناك فروق فردية وفروق موقفية تؤثر

فطبيعة إدراك الفرد للمشكلة أو الموقف الذي يواجهه يشكل

على درجة ونوع اإلحباط الذي يتعرض له الفرد ،ومن هذه

عنص ار أساسيا في التعرف على طبيعة الضغط ،فالكيفية التي

الفروق كيفية مواجهة الفرد المواقف المحبطة  :يختلف الفرد في

يدرك بها الفرد الموقف يكون لها أثر في مستوى وعمق الضغط

درجة هذه المواجهة من وقت إلى آخر ،وتلعب حالة الفرد

الناتج ].[36
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التعليمي.

الفرض الثاني وينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية (عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات

الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين

العينة على مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للمستوى

مجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج وفقا لجدول ( )8التالي:
جدول 8

قيم (ت) وداللتها للفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للمستوى التعليمي
البعد

المستوى التعليمي

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ()t

الداللة

الضغوط المادية

بكالوريوس

0,4

0.4,

1.23

1094

,0,0

أعلى من بكالوريوس

131

0.27

1.33

بكالوريوس

0,4

9.97

1.93

أعلى من بكالوريوس

131

1,.84

4.7,

بكالوريوس

0,4

9.37

4.,7

أعلى من بكالوريوس

131

1,.39

4.79

بكالوريوس

0,4

7.39

1.8,

أعلى من بكالوريوس

131

8.,0

4.30

بكالوريوس

0,4

34.43

0.24

أعلى من بكالوريوس

131

32.73

8.38

بكالوريوس

0,4

31.00

0.00

أعلى من بكالوريوس

131

32.43

7.98

الضغوط األسرية
ضغوط الصداقة
ضغوط العمل
الدرجة الكلية
الدرجة الكلية لإلحباط

20,3
3047
3038
2010
2001

,0,1
,0,1
,0,1
,0,1
,0,1

يتضح من الجدول السابق أن قيم (ت) للفروق بين مستويي

دالة عند مستوى  ,.,0فاألكثر تعليما من العمال لديهم

التعليم في الشعور بالضغوط النفسية واإلحباط دالة مما يعني أنه

مستويات مرتفعة من الضغوط أكثر من العمال منخفضي

توجد فروق بين مستويي التعليم في الشعور بالضغوط النفسية

التعليم ،أيضا تتفق هذه النتيجة مع نتيجة الضريبي ]32[ ،حيث

واإلحباط وبالرجوع لقيم المتوسطات يالحظ أن متوسطات

توصلت الدراسة إلى وجود أثر للتفاعل بين المؤهل التعليمي

مجموعة األعلى من البكالوريوس أكبر من متوسطات مجموعة

والعمر في أساليب مواجهة الضغوط.

البكالوريوس مما يعني أن الحاصلين على شهادات أعلى من

الفرض الثالث وينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة

البكالوريوس أكثر شعو ار بالضغوط النفسية واإلحباط.

إحصائية (عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات
العينة على مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للعمر.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  [31] Karagiivenبأنه
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين مستوى الضغط

الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين

والمستوى التعليمي للعمال ،حيث وجدت فروق دالة بين األكثر

مجموعتين مستقلتين وجاءت النتائج وفقا لجدول ( )9التالي:

مستوى تعليما واألدنى في مستوى التعليم وكانت هذه الفروق
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جدول 9

قيم (ت) وداللتها للفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للعمر
البعد

السن

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ()t

الداللة

الضغوط المادية

من  3, – 4,سنة

018

0.13

1.23

303,

,0,1

من  2,- 3,سنة

110

0.33

1.3,

من  3, – 4,سنة

018

9.94

1.89

من  2,- 3,سنة

110

11.18

4.79

من  3, – 4,سنة

018

9.08

1.87

من  2,- 3,سنة

110

1,.89

3.34

من  3, – 4,سنة

018

7.33

1.78

من  2,- 3,سنة

110

8.2,

4.71

من  3, – 4,سنة

018

31.99

0.42

من  2,- 3,سنة

110

33.13

8.73

من  3, – 4,سنة

018

31.42

0.13

من  2,- 3,سنة

110

33.,4

8.72

الضغوط األسرية
ضغوط الصداقة
ضغوط العمل
الدرجة الكلية
الدرجة الكلية لإلحباط

يتضح من الجدول السابق أن قيم (ت) للفروق بين فئتي

0088
0070
0043
3033
708,

,0,1
,0,1
,0,1
,0,1
,0,1

متطلبات إضافية على قدرتنا للتوافق للحياة الجديدة.

العمر في الشعور بالضغوط النفسية واإلحباط دالة مما يعني أنه

الفرض الرابع وينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة

توجد فروق بين فئتي العمر في الشعور بالضغوط النفسية

إحصائية (عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات

واإلحباط وبالرجوع لقيم المتوسطات يالحظ أن متوسطات

العينة على مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للحالة

مجموعة من  2, – 3,سنة أكبر من متوسطات مجموعة من

االجتماعية.

 3, – 4,سنة مما يعني أن األكبر سنا أكثر شعو ار بالضغوط

الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (تحليل التباين األحادي)

النفسية واإلحباط.

للفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلة وجاءت النتائج وفقا

وهذا ما ذكره  [37] Patelبأن الضغوط تنتج من التقدم في

لجدول ( )1,التالي:

العمر أو العجز أو وفاة أحد الزوجين ،حيث تفرض علينا
جدول 10

قيم (ف) وداللتها للفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للحالة االجتماعية
البعد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

الداللة

الضغوط المادية

بين المجموعات

42.339

3

8.413

3083

,0,1

داخل المجموعات

1327.214

349

4.124

الكلي

1374.,01

334

بين المجموعات

29.371

3

13.007

داخل المجموعات

4822.37,

349

2.044

الكلي

4892.,21

334

بين المجموعات

12,.,,8

3

23.339

داخل المجموعات

3,83.,99

349

2.9,3

الكلي

3443.1,7

334

بين المجموعات

2.332

3

1.000

داخل المجموعات

4077.103

349

2.,97

الكلي

4081.84,

334

الضغوط األسرية

ضغوط الصداقة

ضغوط العمل

145

3033

9001

,038

,0,1

,0,1

غير دالة

الدرجة الكلية للضغوط

الدرجة الكلية لإلحباط

بين المجموعات

030.080

3

178.048

داخل المجموعات

43909.974

349

38.,94

الكلي

42290.008

334

بين المجموعات

1327.230

3

229.100

داخل المجموعات

431,4.,13

349

33.748

الكلي

42229.279

334

,0,1

2039

,0,1

14043

يتضح من جدول ( )1,السابق أن قيم (ف) للفروق في

الفروق دالة ،ولتعرف اتجاه الفروق تم استخدام اختبار توكي

الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للحالة االجتماعية جاءت دالة

للمقارنات البعدية للمتوسطات وجاءت النتائج وفقا لجدول ()11

جميع األبعاد والدرجة الكلية ما عدا بعد ضغوط العمل فلم تكن

التالي:

جدول 11
اتجاه الفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا للحالة االجتماعية
البعد

الحالة االجتماعية

المتوسط

متزوجة

غير متزوج

الضغوط المادية

متزوج

0.41

,021

,0,8

متزوجة

0.34

-

,029

غير متزوج

0.13

-

-

غير متزوجة

0.14

-

-

*

غير متزوجة
,0,9

*

,00,

,0,1
-

متزوج

1,.04

,013

*

,003

,039

متزوجة

1,.30

-

,02,

,003

غير متزوج

9.93

-

-

,013

غير متزوجة

9.84

-

-

متزوج

1,.37

,013

101,

متزوجة

1,.42

-

,097

غير متزوج

9.47

-

-

,047

غير متزوجة

9.02

-

-

-

متزوج

33.34

,043

1071

متزوجة

33.80

-

1092

غير متزوج

31.91

-

-

غير متزوجة

31.88

-

-

متزوج

33.30

,0,3

407,

متزوجة

33.38

-

4073

غير متزوج

3,.90

-

-

,023

غير متزوجة

3,.04

-

-

-

الضغوط األسرية

ضغوط الصداقة

الدرجة الكلية للضغوط

الدرجة الكلية لإلحباط

*
*

*

-

*

*

,083

*

,07,

1070

*

1098

,0,3
*
*

-

*

3013

*

3013

يتضح من جدول ( )11ما يلي:

 -توجد فروق دالة بين المتزوجة وغير المتزوج وغير المتزوجة

 -توجد فروق دالة بين المتزوجة وغير المتزوج وغير المتزوجة

في الشعور بضغوط الصداقة في اتجاه المتزوجة ،وتوجد فروق

في الشعور بالضغوط المادية في اتجاه المتزوجة بينما ال توجد

دالة بين المتزوج وغير المتزوج وغير المتزوجة في الشعور

فروق بين المجموعات األخرى.

بضغوط الصداقة في اتجاه المتزوج ،بينما ال توجد فروق بين

 -توجد فروق دالة بين المتزوج وغير المتزوج وغير المتزوجة

المجموعات األخرى بينما ال توجد فروق بين المجموعات

في الشعور بالضغوط األسرية في اتجاه المتزوج بينما ال توجد

األخرى.

فروق بين المجموعات األخرى.

 توجد فروق دالة بين المتزوجة وغير المتزوج وغير المتزوجة146

3

في الشعور بالضغوط بوجه عام في اتجاه المتزوجة بينما ال
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يمكن معها استمرار الحياة الزوجية ].[37
كذلك قد تحدث مواقف صراعية أخرى في العالقة بين

توجد فروق بين المجموعات األخرى.
 -توجد فروق دالة بين المتزوجة وغير المتزوج وغير المتزوجة

الزوجين ،كما في أي عالقة حميمة أخرى ،حيث تتوتر

في الشعور اإلحباط في اتجاه المتزوجة ،وتوجد فروق دالة بين

االنفعاالت ويحدث اإلحباط وعدم الرضا والسخط ،ومثل هذا

المتزوج وغير المتزوج وغير المتزوجة في الشعور باإلحباط في

االحباط والغضب يتم التعبير عنه في المناقشات والخالفات أو

اتجاه المتزوج ،بينما ال توجد فروق بين المجموعات األخرى

المشاجرات ،التي قد تصفي الجو لكن بخسائر ،وعندما تظهر

بينما ال توجد فروق بين المجموعات األخرى.

مشاعر االحباط والغضب مرة أخرى فإنها تؤدي إلى االستياء
المزمن والسيئ فالخالفات التي تدوم طويال هي السبب الخفي

فعندما يقيم فردان من بيئات أسرية مختلفة في مكان واحد،
ويقرران أن يعيشا معا مدى الحياة ،فإن ذلك كفيل بأن يحدث

وراء كثير من األمراض السيكوسوماتية.

بعض التغيرات ،ولكي يكون الزواج ناجحا ،فإنه يتطلب مجموعة

الفرض الخامس وينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة

من التوافقات من كال الشريكين (الزوجين) وأيضا االنسجام

إحصائية (عند مستوى داللة ≤  ),0,0بين متوسطات درجات

والتفاهم والمحبة ،والتضامن ،والتوافق ألي تغير يؤدي ويسبب

العينة على مقياسي الضغوط النفسية واإلحباط وفقا لمكان

بعض الضغوط بشكل ثابت ،وهناك طريقة ثابتة للتوافق أحيانا

اإلقامة الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار (تحليل التباين

من أحد الزوجين ،ولكن قد توجد بعض العوائق لتحقيق هذا

األحادي) للفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلة وجاءت

التوافق في بعض األحيان ،وهنا تظهر الضغوط التي غالبا ماال

النتائج وفقا لجدول ( )14التالي:
جدول 12

قيم (ف) وداللتها للفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا لمكان اإلقامة
البعد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة (ف)

الداللة

الضغوط المادية

بين المجموعات

3.,,,

4

3.,,,

1038

غير دالة

داخل المجموعات

1333.,01

33,

4.138

الكلي

1374.,01

334

بين المجموعات

42,.880

4

14,.224

داخل المجموعات

4303.103

33,

2.411

الكلي

4892.,21

334

بين المجموعات

344.949

4

131.230

داخل المجموعات

49,3.178

33,

2.3,8

الكلي

3443.1,7

334

بين المجموعات

101.323

4

70.843

داخل المجموعات

423,.172

33,

3.807

الكلي

4081.84,

334

بين المجموعات

4480.772

4

1124.887

داخل المجموعات

444,9.782

33,

30.402

الكلي

42290.008

334

بين المجموعات

1210.,13

4

7,7.0,3

داخل المجموعات

43,32.233

33,

33.033

الكلي

42229.279

334

الضغوط األسرية

ضغوط الصداقة

ضغوط العمل

الدرجة الكلية للضغوط

الدرجة الكلية لإلحباط
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4803,

300,2

19033

34024

19030

,0,1

,0,1

,0,1

,0,1

,0,1

يتضح من جدول ( )14السابق أن قيم (ف) للفروق في

الفروق دالة ،ولتعرف اتجاه الفروق تم استخدام اختبار توكي

الضغوط النفسية واإلحباط وفقا لمكان اإلقامة جاءت دالة جميع

للمقارنات البعدية للمتوسطات وجاءت النتائج وفقا لجدول ()13

األبعاد والدرجة الكلية ما عدا بعد الضغوط المادية فلم تكن

التالي:

جدول 13
اتجاه الفروق في الضغوط النفسية واإلحباط وفقا لمكان اإلقامة
البعد

اإلقامة

المتوسط

جدة

الطائف

الضغوط األسرية

مكة

11.13

,033

1021

جدة

1,.27

-

,072

الطائف

9.74

-

مكة

1,.99

10,7

جدة

9.94

-

,007

الطائف

9.32

-

-

مكة

8.32

,083

1013

جدة

7.01

-

,03,

الطائف

7.41

-

مكة

30.82

4029

جدة

33.30

-

1089

الطائف

31.23

-

-

مكة

32.29

1007

3021

جدة

34.94

-

1082

الطائف

31.,8

-

-

ضغوط الصداقة

ضغوط العمل

الدرجة الكلية للضغوط

الدرجة الكلية لإلحباط

يتضح من جدول ( )13ما يلي:

*

*

*

-

*

1030

-

*

*

2038

*

فيمكن أن تكون ظروف اإلقامة مثل :النظام ،والجمال

 -توجد فروق بين سكان جدة والطائف في الشعور بالضغوط

الطبيعي ،والنظافة ،واألمن ،والجيرة ،مواقف ضاغطة تؤثر على

األسرية في اتجاه سكان جدة ،وال توجد فروق بين المجموعات

سلوك األفراد في العمل ،وتعتمد درجة هذه المواقف الناتجة عن

األخرى.

ظروف اإلقامة على درجة تقييم األفراد لها ،ويتوقف ذلك على

 -توجد فروق بين سكان مكة وسكان جدة ،وسكان مكة وسكان

العمر ،والتعليم ،وسمات الشخصية ،والخبرات السابقة ،والطبقة

الطائف في بعد ضغوط الصداقة في اتجاه سكان مكة وال توجد

االجتماعية ،كذلك من أكثر الضغوط خارج المؤسسة هي

فروق بين جدة والطائف.

االنتقال إلى مكان آخر موقفا ضاغطا بدرجة شديدة لكل أفراد

 -توجد فروق بين سكان مكة والطائف في الشعور بضغوط

األسرة.

العمل في اتجاه سكان مكة ،وال توجد فروق بين المجموعات

ويتضمن االنتقال لمكان جديد أيضا االعتماد االنفعالي للزوجين

األخرى.

كال منهما على اآلخر وفقد األصدقاء ومثل هذا االنتقال يزيد

 -توجد فروق بين سكان مكة وسكان جدة ،وسكان مكة وسكان

من الضغوط األسرية للزوجين ،ويؤثر كذلك على األطفال

الطائف في الدرجة الكلية للضغوط في اتجاه سكان مكة وال

].[16

توجد فروق بين جدة والطائف.

الفرض السادس وينص على أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا

 -توجد فروق بين سكان مكة والطائف في الشعور باإلحباط في

بين درجات أفراد العينة على مقياس الضغوط النفسية ودرجاتهم

اتجاه سكان مكة ،وال توجد فروق بين المجموعات األخرى.

على مقياس اإلحباط.

148

3

الختبار هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب

9

2014

التالي:

االرتباط بين درجات المتغيرين وجاءت النتائج وفقا للجدول
جدول 14
قيم معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية والشعور باإلحباط
م

أبعاد الضغوط النفسية

معامل االرتباط باإلحباط

مستوى الداللة

1

الضغوط المادية

,034

,0,1

4

الضغوط األسرية

,039

,0,1

3

ضغوط الصداقة

,039

,0,1

2

ضغوط العمل

,008

,0,1

0

الدرجة الكلية للضغوط

,070

,0,1

 .2إجراء دراسات خاصة بالبرامج اإلرشادية التي تتعلق بتخفيف

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين
درجات الضغوط النفسية (األبعاد والدرجة الكلية) باإلحباط دالة

حدة الضغوط النفسية واإلحباط.

وموجبة مما يعني وجود عالقة طردية بين الضغوط النفسية

 .3إجراء دراسات خاصة بالبرامج اإلرشادية التي تتعلق بتحسين

واإلحباط فكلما زادت الدرجة على مقياس الضغوط النفسية زادت

مواجهة الضغوط النفسية واإلحباط.

الدرجة على مقياس اإلحباط ،والعكس.

 .2توجيه المجتمع من خالل وسائل اإلعالم نحو مشكلتي
الضغوط النفسية واإلحباط.

فأي موقف يثير االحباط أو خيبة األمل أو المشاحنات
اليومية أو المشكالت األسرية واالجتماعية وعدم تحقيق األمنيات

المراجع

أو الهزيمة أو عدم االرتياح أو الكوارث في الحياة الشخصية أو

أ .المراجع العربية

المهنية يمثل موقفا ضاغطا.

] [1عبيد ،ماجدة بهاء الدين ( :)4,,8الضغط النفسي ،دار

فنحن عندما نحدد هدف نمنع من الوصول إليه ،فإننا

صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.

نشعر باإلحباط ،وهذا قد يؤدي للضغط ،واإلحباط حالة انفعالية

] [2تفاحة ،جمال السيد وحسيب ،عبد المنعم عبداهلل (:)4,,4

سلبية عامة ترتبط باألهداف التي يعاق تحقيقها ،ويرتبط اإلحباط

االلتزام الشخصي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط "

تماما بالدافعية ،فنحن غير محبطين عندما ال تكون لدينا

دراسة سيكومترية مقارنة بين البدو والحضر " مجلة

الدافعية إلنجاز هدف محدد ،عالوة على أن األكثر دافعية هو

اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ،ع  ،10ص ص

األكثر شعو ار باإلحباط عندما تعاق أهدافه [.[2,

.3,7-409

ويرى الزاروس [ ]7أن الشعور بالضغط هو نتاج التفاعل

] [3العيسوي ،عبد الرحمن محمد ( :)4,,8الوقاية من

بين خصائص البيئة وخصائص الفرد وكفاءة آلياته الدفاعية
المعرفية ،فتقييم الفرد للموقف ودور كل من اإلحباط والصراع

اإلضطرابات النفسية وسبل عالجها ،دار هال للنشر

والتهديد ،هو الذي يولد الضغط ،فاإلحباط هو شكل الخطر

والتوزيع ،الجيزة.

واألذى الذي يتعرض له الفرد ويهدد أهدافه [.[0

] [4فايد ،حسين علي ( :)4,,0المشكالت النفسية االجتماعية

 .6التوصيات

– رؤية تفسيرية ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة.

 .1إجراء دراسات وبحوث مماثلة للبحث الحالي على عينات من
الجنسين في مجاالت جغرافية أكثر تنوعا واتساعا.
149

] [5حسن ،هدى جعفر ( :)4,,3التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما

] [19هيجان ،عبد الرحمن أحمد ( :)1998ضغوط العمل

بضغوط العمل والرضا عن العمل ،مجلة دراسات نفسية،

"منهج شامل لدراسة مصادرها ونتائجها وكيفية إدارتها"

مج  ،13ع ،1ص ص .1,3-83

معهد اإلدارة العامة ،الرياض.
] [21مخزومي ،أمل ( :)4,,8دليل العائلة النفسي ،دار العلم

] [6سالم ،إيناس أحمد ونجيب ،محمد محمد ( :)4,,4ضغوط
الحياة وعالقتها باألعراض السيكوسوماتية وبعض خصال

للماليين ،لبنان.

الشخصية لدى طالب الجامعة " دراسة استكشافية " مجلة

] [22زهران ،حامد عبد السالم ( :)4,,0الصحة النفسية

دراسات نفسية ،مج  ،14ع ،3القاهرة ،ص ص -217

والعالج النفسي ،عالم الكتب ،القاهرة.

.208

] [24ﺍلمغﺭبي ،كامل محمﺩ ) :)1990ﺍلسلﻭﻙ ﺍلتنﻅيمي:

] [10عثمان ،فاروق السيد ( :)4,,1القلق وادارة الضغوط

مفاهيﻡ ﻭﺃسﺱ سلﻭﻙ ﺍلفﺭﺩ ﻭﺍلجماعة في ﺍلتنﻅيﻡ ،ﺩﺍﺭ

النفسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.

ﺍلفﻜﺭ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ ،ﺹ .144-130

] [13أبو حميدان ،يوسف والعزاوي ،محمد الياس (:)4,,1

] [25ﺍلسامﺭﺍئي ،هاشﻡ جاسﻡ ( :)199,ﺍلمﺩخل ﺇلى علﻡ

تطور الضغوط النفسية عبر األبعاد الزمنية (الماضي –

ﺍلنفﺱ ،بغﺩﺍﺩ.

الحاضر – المستقبل) وعالقتها بمتغيرات الجنس والحالة

] [26الكحيمي ،وجدان عبد العزيز وحمام ،فادية كامل

االقتصادية والحالة االجتماعية لدى عينة من المعلمين

ومصطفى ،علي أحمد ( :)4,11الصحة النفسية للطفل

الملتحقين بالدراسة في جامعة مؤتة ،مجلة جامعة دمشق

والمراهق ،مكتبة الرشد ،الرياض.

للعلوم التربوية ،مج  ،17ع ،4ص ص .132-119

] [29ﺍلعﺯﺍﻭﻱ ،سامي فياﺽ ( :)1994ﺍإلحباﻁ ﺍلﻭﻅيفي ﻭﺃثﺭه

] [14طنجور ،إسماعيل محمد ( :)4,,1الضغوط النفسية عند

في كفاءة ﺍألداء :ﺩﺭﺍسة على عينة مﻥ منشﺂﺕ ﺍلقﻁاﻉ

األطفال ،مجلة الطفولة العربية ،الكويت ،مج  ،4ع ،7ص

ﺍلصناعي ،ﺭسالة ماجستيﺭ في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألعمال ،ﺍلجامعة

ص .79 - 72

ﺍلمستنصﺭية.

] [15إسماعيل ،بشرى ( :)4,,2ضغوط الحياة واالضطرابات

] [30ﺍلتميمي ،ﺯهيﺭ ( :)1990ﺃسباﺏ ﺍإلحباﻁ ﺍلﻭﻅيفي في

النفسية ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.

ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلخﺩمية :ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية ،مجلة ﺃبحاﺙ

] [17محمد ،لطفي راشد ( :)1994نحو إطار شامل لتفسير

ﺍليﺭمﻭﻙ ،مج  ،13ﻉ  ،3ﺹ .9

ضغوط العمل وكيفية مواجهتها مجلة اإلدارة العامة ،ع

] [32البرعاوي ،أنوار ( :)٠٦٦٥الضغط النفسي لدى طلبة

 ،70الرياض ،ص ص .90-39

الجامعة وعالقتها ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير

] [18الفرماوي ،حمدي علي ( :)1997ضغوط العمل واالتجاه

منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة  :فلسطين.

نحو التدريب لدى المتدربين أثناء خدمة في الكويت،
المجلة المصرية للدراسات النفسية ،مج  ،7ع  ،71ص
ص .108-149
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PSYCHOLOGICAL STRESS AND ITS
RELATIONSHIP TO FRUSTRATION
AMONG A SAMPLE OF BOTH SEXES IN
THE WESTERN REGION OF SAUDI
ARABIA
Nadia Abdul Aziz Hassanein
Taif University
ABSTRACT_ The study aimed to uncover the relationship between psychological stress and frustration among
a sample of both sexes in the Western Region (Makkah - Jeddah - Taif), Saudi Arabia, in addition to detect
differences in light of the variable (type - educational level - age - marital status - place of residence), to
achieve this is designed measurements of stress and frustration and expense Sedkhma and Thbathma The
sample consisted of (633) Mvhossa of gender and age groups and different educational levels, and ended the
results to the presence of statistically significant correlation between psychological stress and frustration
The results were interpreted in light of the conclusion of the results of previous research, as search ended
with some recommendations and future research.
Keywords: stress, psychological stress, frustration.
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