أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي
( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م)

أمحد عبد اهلل البدوي ،قسم االقتصاد البحت ،كلية االقتصادوالعلوم االجتماعية ،جامعة البحر األمحر

مستخلص

هدفت هذه الدراسة الي التعرف على الضغوط االقتصادية واالجتماعية الشائعة لدى االستاذ اجلامعي و أثرها
علي نشاطه األكادميي.استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.إعتمدت الدراسة علي املصادر الثانوية و االولية
املتمثلة يف االستبانة .مت استخدام برامج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSملعاجلة البيانات وحتليلها ايضا
مت إستخدام مربع -كا (  )Chi- Squareالثبات فروض الدراسة كما مت استخدام معامل ارتباط اسبريمان لعكس
مستوي و إجتاه العالقة بني متغريات الدراسة.اهم نتائج الدراسة تتمثل يف ان الضغوط (االقتصادية/االجتماعية)
هي من أكثر الضغوط اليت يعاني منها أفراد العينة املبحوثة.كما ابانت النتائج ان هناك فروق يف مستوي الضغوط
االقتصادية و االجتماعية تنسب ملتغريات (الدخل -النوع  -الدرجة العلمية – احلالة العائلية – السن (.كما اوضحت
نتائج الدراسة ان الضغوط االقتصادية املتمثلة يف اخنفاض مستوي الدخل احلقيقي وعدم توفر االحتياجات االساسية
لالستاذ اجلامعي هي من اكثر الضغوط تاثريا علي النشاط االكادميي .اما يف جانب الضغوط االجتماعية فقد بينت
نتائج الدراسة ان الضغوط االجتماعية تتحدد باحلالة العائلية لالستاذ اجلامعي عالوة علي ذلك اوضحت نتائج
الدراسة ان الضغوط االسرية هي من اكثر انواع الضغوط االجتماعية تاثريا يف النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي.
اهم توصيات الدراسة تتمثل يف إداره الضغوط الداخلية و اخلارجية ومواجتها ببعض الطرق الفعالة اليت أشارت
اليها الدراسة وحتسني االوضاع املعيشية لالستاذ اجلامعي ورفع دخلة و توفري املتطلبات االساسية له.
Abstract
This study aimed at clarifying the widely spread economic and social types of stress
among staff members and their influences on their academic activity. The study
adopted a descriptive analytical approach because it is the most suitable method
used in economic and social studies.The study relied on both primary and secondary
sources of data. The statistical package for social sciences (SPSS) is used for the
manipulation and analysis of data and the (Chi- square & correlation) is used to
test and prove the hypothesis of the study.The most important results were that: the
socio-economic stress was found to be the major cause of stress in the sample of
study, also it is found that, there are divergences in the level of economic and social
stress linked to variables of income, gender, academic title, marital status and age.
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In addition, the results revealed that, the economic stress which represented in the
deterioration of real income and the lack of basic needs for staff member were the
most factors affecting the academic activity of staff member. In the side of social
stress the study showed that, the social stress is determined by the marital status for the
staff member moreover, the results showed that, the family stress is the major factor
influencing the academic activity of the staff member. The main recommendations
of the study were the management of the internal and external stress and facing it by
some effective methods as indicated in this study and improving the living stander
for staff member and raisyng his real income and saving the basic needs for him by
facilitating bank funds through low rates and long period for repayment for his\her
needs.

 1-1مقدمة:
تعترب الضغوط االقتصادية و االجتماعية من
انواع الضغوط اخلارجية اليت يتعرض هلا
كل افراد اجملتمع مبا فيها االستاذ اجلامعي
وهذه الضغوط تعيق تكيفه مع نفسه ومع
اجملتمع و املؤسسة اليت يعمل فيها ملا هلا
من تأثري خارجي وداخلي على حياته اليومية
واليت قد ينتج عنها ضعف القدرة على إحداث
االستجابة املناسبة للموقف وما يصاحب ذلك
من اضطرابات انفعالية فسيولوجية تؤثر سلبا
عليه يف جانب أو أكثر من جوانب حياته وخاصة
نشاطه االكادميي.
وختتلف شدة الضغوط االقتصادية و االجتماعية
من فرد إىل آخر وقد تزداد حدتها فقد يفقد
الفرد قدرته على التوازن يف اجملال احليوي
النفسي واجلسمي والسلوكي .إن اإلنسان يف
هذا العصر يعيش الضغوط بأشكاهلا لذا مسي
عصرنا هذا بعصر الضغوط  ،وتسعى كل الدول

يف العامل جاهدة للحد من كل الضغوط وخاصة
االقتصادية و االجتماعية ملا هلا من تأثري سليب
علي اجملتمع بكل فئآته.
يعترب اساتذة اجلامعات راس الرمح يف عملية
التطوير و التنمية من خالل نشاطهم االكادميي
لذا جند معظم الدول تولي إهتماما اكرب بهذا
القطاع وتوفري إحتياجاته وسبل الراحة له ملا
هلذه الفئة من أهمية يف بناء وتطوير اجملتمعات
احلالية و يف املستقبل.
 2-1مشكلة البحث:
تبلورت مشكلة البحث يف إطارها العام من
خالل مالحظتنا للضغوط اليت يعانيها االستاذ
اجلامعي سواء كانت ضغوط اقتصادية أو
اجتماعية مما يعيق نشاطه االكادميي.ومن
هنا شعر الباحث بضرورة دراسة الضغوط
االقتصادية و االجتماعية لدى االستاذ اجلامعي
وحماولة التعرف عليها وتصنيفها ومعرفة مدي
تاثريها علي نشاطه االكادميي  .ومن هنا فإن
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دراسة الضغوط االقتصادية و االجتماعية س - 2هل هناك فروق يف مستوي الضغوط
ومدى انتشارها وسط اساتذة اجلامعات تشكل االقتصادية و االجتماعية تنسب ملتغريات
إحدى اخلطوط األساسية يف حتديد املشاكل الدخل -النوع –احلالة العائلية – الدرجة
اليت قد تنجم عنها .تتحدد مشكلة الدراسة يف العلمية-السن.
التساؤالت اإلجرائية التالية:
س - 3ماهو أثر الضغوط االقتصادية علي
س - 1ما هي أكثر أنواع الضغوط شيوعاً النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي؟
لدى عينة البحث (اجتماعية – اقتصادية -س - 4ماهو أثر الضغوط االجتماعية علي
إجتماعية /إقتصادية)
النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي؟
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج الدراس ـ ـ ــة
املتغري التابع
النشاط األكادميي
لألستاذ اجلامعي
 .1تأليف.
 .2نشر.
 .3ندوات .
.4مؤمترات.
 .5ورش عمل.

املتغريات املستقلة

الضغوط االقتصادية
 .1اخنفاض مستوى الدخل
احلقيقي.
 .2اخنفاض نسبة البحث
العلمي يف الناتج القومي
االمجالي.
 .3عدم ارتباط البحث العلمي
بأنشطة القطاع اخلاص.
 .4ضعف احلوافز املادية
للبحث العلمي.
 .5عدم كفاية معينات البحث
العلمي باجلامعات.

الضغوط االجتماعية
 .1تربية و تعليم االبناء.
 .2ترفيه االسرة.
 .3عدم وجود خدمات
اجتماعية متكاملة يف
اجلامعات.
 .4املناسبات االجتماعية.
 .5االهتمام بشئون االسرة
املمتدة وإعانتها.
 .6عالج االسرة.
 .7العادات والتقاليد
السائدة يف اجملتمع.

جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )181 ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي ( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م) أمحد عبد اهلل البدوي

 3 - 1أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إىل ما يلي:
 من الناحية الوقائية التعرف على الضغوطاالقتصادية واالجتماعية الشائعة لدى العينة
املبحوثة و أثرها علي النشاط األكادميي
لالستاذ اجلامعي .
 تصنيف الضغوط وأنواعها وبيان متى تكونإجيابية ومتى تكون سلبية.
 التاكيد علي اهمية حتويل الضغوط بكافة امناطهاالي اجيابية بدال عن السلبية عرب وسائل معينة.
 4-1أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية الدراسة من توصيات عدد من
البحوث والدراسات السابقة واليت أوصت
بضرورة حبث ومعرفة اثر الضغوط بشكل عام
لدى األفراد وخاصة االقتصادية و االجتماعية
منها ،عليه تتجلي أهمية الدراسة يف اآلتي :من
الناحية النظرية :إستعراض مفهوم الضغوط
و أنواعها و مسبباتها .من الناحية التطبيقية:
إقرتاح حلول للحد من اثر الضغوط االقتصادية
و االجتماعية لزيادة النشاط االكادميي
لالستاذ اجلامعي.
 5-1فروض الدراسة:
الفروض العامه:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النشاطاالكادميي و الضغوط االقتصادية.
 توجدعالقة ذات داللة إحصائية بني النشاطاالكادميي و الضغوط االجتماعية.
الفرضيات اجلزئية للضغوط االقتصادية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

النشاط االكادميي و اخنفاض مستوى الدخل
احلقيقي.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي و اخنفاض نسبة البحث
العلمي يف الناتج القومي االمجالي.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي وعدم ارتباط البحث العلمي
بأنشطة القطاع اخلاص.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي و ضعف احلوافز املادية
للبحث العلمي.
 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي و عدم توفر معينات البحث
العلمي يف اجلامعات.
الفرضيات اجلزئية للضغوط االجتماعية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي وتربية و تعليم األبناء.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النشاط
االكادميي و االهتمام بعالج االسرة و االبناء.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي و ترفيه االسرة.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي وعدم وجود خدمات
متكاملة يف اجلامعة.
.5توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني النشاط
االكادميي و املشاركة يف املناسبات االجتماعية.
 .6توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي و االهتمام بشئون االسرة
املمتدة.
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 .7توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
النشاط االكادميي والعادات و التقاليد.
 6-1منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
وهو املنهج األكثر استخداما يف الدراسات
اإلقتصادية واالجتماعية ،وكون هذه الدراسة
ذات طابع إقتصادي اجتماعي ،فإنه من
املناسب استخدام هذا املنهج الذي يعتمد على
دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ،والوصول
إىل نتائج دقيقة والتمكن من تفسريها وتأويلها.
مت إستخدام مربع -كا (  )i- Squareالثبات
فروض الدراسة كما مت استخدام معامل ارتباط
اسبريمان لعكس مستوي و إجتاه العالقة بني
متغريات الدراسة.
 7-1مصادر بيانات الدراسة:
إعتمدت الدراسة يف مصادر بياناتها علي
املصادر الثانوية املتمثلة يف املراجع و الكتب
و اجملالت و الدوريات و التقارير و املنشورات
و الرسائل و املواقع االليكرتونية.كما إعتمدت
علي املصادر االولية املتمثلة يف االستبانة.
 8-1حدود الدراسة:
 1-8-1احلدود املكانية :السودان.
 2-8-1احلدود املوضوعية :تتحدد مبوضوع
البحث وهو :اثر الضغوط االقتصادية
واالجتماعية علي النشاط االكادميي لالستاذ
اجلامعي يف بعض اجلامعات السودانية.
 3-8-1احلدود الزمانية :إكتوبر2016م -يناير
2017م.
 9-1املفاهيم اإلجرائية املستخدمة يف الدراسة:

 1-9-1الضغوط االقتصادية:
هي الضغوط الداخلية املتمثلة يف الضغوط
املعيشية اليت يتعرض هلا االستاذ اجلامعي
الناجتة عن اخنفاض مستويات الدخل
احلقيقي حيث أنه أصبح غري قادر علي تلبية
حاجاته األساسية من مأكل وملبس ومسكن و
صحة و تعليم ألبنائه و الضغوط اخلارجية و
اليت تتمثل يف اخنفاض نسبة البحث العلمي
يف الناتج القومي االمجالي عالوة علي عدم
ارتباط البحث العلمي بأنشطة القطاع اخلاص
وضعف احلوافز املادية املقدمة للبحث العلمي
باالضافة الي عدم توفر معينات البحث العلمي
بالقدر الكايف يف اجلامعات.
 2-9-1الضغوط االجتماعية:
هي الضغوط الناجتة من داخل حميط االسرة
النووية املتمثلة يف تربية االبناء وتعليمهم
وصحتهم وترفيههم وكذلك الضغوط املوجودة
يف احمليط اخلارجي لالسرة النووية النامجة
عن ضغوط االسرة املمتدة و العادات و التقاليد
السائدة يف اجملتمع و عدم توفر اخلدمات
املتكاملة يف اجلامعات.
 3-9-1النشاط االكادميي:
هو النشاط املرتبط باملشاركة يف الندوات ،ورش
العمل ،املؤمترات احمللية و العاملية ،التأليف
والنشر واالوراق العلمية املنشورة حمليا و عاملياً.
 4-9-1االستاذ اجلامعي :هو أي أستاذ يعمل
يف أي جامعة من اجلامعات يف السودان.
 10-1الدراسات السابقة:
دراسة (حجاح 2007م) جاءت هذه الدراسة
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حتت عنوان أثر الضغوط الوظيفية اليت
يتعرض هلا العاملون يف مهنة التمريض يف
مستشفيات قطاع غزة يف فلسطني .هدفت
الدراسة الي الكشف عن مدي وجود عالقة
بني ضغط العمل و االنتماء الوظيفي وعن مدي
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي
ضغط العمل تعزي للمتغريات التالية (العمر-
اجلنس -املؤهل -احلالة االجتماعية –مدة
اخلربة واحلالة االقتصادية) .استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .ابانت نتائج
الدراسة ان هناك ارتباط بني ضغوط العمل
و االنتماء الوظيفي وان هناك فروق ذات
داللة إحصائية يف ضغط العمل تعزي للحالة
االقتصادية و االجتماعية.
(دراسة سليمان 2004م) هدفت الدراسة الي
التعرف علي الضغوط الوظيفية يف مستشفيات
عني مشس يف القاهرة كما هدفت الي معرفة
عالقة الضغوط الوظيفية باالنتماء الوظيفي
وكذلك هدفت الي التعرف علي مدي وجود
عالقة بني مستوي الضغوط و متغري (العمر
– اجلنس -مدة اخلربة-احلالة االجتماعية-
مستوي التعليم  -التخصص الوظيفي و
املستوي االداري) .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي اعتمادا علي دراسة احلالة
واستخدمت مربع – كا الثبات الفروض .ابانت
نتائج الدراسة ان هناك عالقة إرتباطية عكسية
جوهرية عند مستوي ( )0.01بني الضغوط
الوظيفية و االنتماء التنظيمي كما توجد
اختالفات جوهرية يف االهمية النسبية ملصادر

الضغوط الوظيفية عالوة علي وجود اختالفات
جوهرية يف االهمية النسبية ملصادر الضغوط
الوظيفية بإختالف اخلصائص الشخصية
للعاملني يف املستشفيات ما عدا النوع و املستوي
التعليمي و املستوي االداري.
(دراسة أمحد 2003م) هدفت الدراسة الي
التعرف علي انواع الضغوط اليت يتعرض
هلا االطباء يف القطاع الصحي احلكومي يف
االردن – عمان كما هدفت الي معرفة اثر
ضغوط العمل علي الرضا الوظيفي .استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .توصلت
الدراسة الي النتائج التالية :يعاني االطباء يف
املستشفيات احلكومية من ضغوط العمل.يوجد
تاثري جوهري لعامل السن و احلالة االجتماعية
و املؤهل العلمي و اخلربة و نوعية الوظيفة علي
ضغوط العمل.يوجد عالقة بني عوامل البيئة
اخلارجية و ضغوط العمل.توجد عالقة عكسية
بني ضغوط العمل و الرضا الوظيفي.
التعليق علي الدراسات السابقة:
ركزت الدراسات اليت تعرضنا هلا علي اثر
الضغوط الوظيفية علي قطاع العاملني يف القطاع
الصحي ،بينما الدراسة احلالية ركزت علي اثر
الضغوط االقتصادية و االجتماعية علي النشاط
االكادميي لالستاذ اجلامعي .هناك التقاء بني
هذه الدراسه و الدراسات السابقة من حيث
املنهج املستخدم وطريقة إختبار الفروض.
استفاد الباحث من هذه الدراسات يف وضع
تصور لالطار النظري و صياغة املشكلة و
الفرضيات وكذلك من املصادر اليت أشارت هلا.
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 - 2اإلطـار النظري للدراسة:
 1-2املق ـ ـ ــدم ـ ــة:
عاش اإلنسان منذ بداية نشأة الكون عرب
ماليني السنني ،باحثاً عن االستقرار ،واألمان،
جارياً وراء الراحة اليت تعطيه االتزان ،فمنذ
تلك األزمان وهو ينشد الطمأنينة له وألبنائه..
فهو يسعى لتخفيف عبء احلياة عن كاهله ..وملا
ازدادت احلياة تعقيداً وقوة وتوسعت وازدادت
مطالبها وحاجاتها ،ازدادت الضغوط الواقعة
عليه لتلبية تلك املطالب ..فال يستطيع التوقف
عن جماراة ذلك ،ألنه سيتخلف عن اللحاق
بها ،مما اضطره إىل مواكبة التسارع لتحقيق
الرغبات واملطالب ،هذا اإلسراع زاده مرة
أخرى من الضغط على النفس وحتميلها أكثر
من طاقتها بغية اللحاق مبوكب التحضر بكل
ما حيمله من قسوة ورخاء .فاحلضارة حتمل
معها رياح التغيري ،والتغيري حيمل معه التبديل
يف السلوك ،وينتج عنه بعض االحنرافات ،وهي
بالتالي نتاج احلضارة.
إن الضغوط بكل أنواعها هي نتاج التقدم
احلضاري املتسارع الذي يؤدي إىل إفراز
احنرافات تشكل عبئاً على قدرة ومقاومة الناس
يف التحمل ..فرياح احلضارة حتمل يف طياتها
آفات تستهدف النفس اإلنسانية .وزيادة التطور
حت ّمل النفس أعبا ًء فوق الطاقة ..وينتج عنها
زيادة يف الضغوط على أجسامنا ،مما ينعكس
على احلالة الصحية (اجلسدية  -البدنية)
والنفسية العقلية ويؤدي إىل االنهيار.
يف هذا املبحث سنتعرض إىل الضغوط احلياتية

بأنواعها :النفسية ،االجتماعية ،االقتصادية،
األسرية ،و املهنية .وآثارها املتوقعة يف حالة
عدم وجود وسيلة أو آلية للتخفيف منها ،كذلك
التطرق إىل الضغوط الداخلية واخلارجية
ومكوناتها ،وظروف نشأتها ،ثم آثارها على
الصحة اجلسدية والنفسية..
إن أساليب التعامل مع الضغوط بنوعيها
الشعورية (اليت يتحكم بها اإلنسان)
والالشعورية (اليت ال يستطيع أن يتحكم بها
اإلنسان) تهدف أساساً إىل إحداث التوازن
وحماولة التخفيف من شدة تلك الضغوط ،وهي
استجابات يلجأ إليها الكائن البشري سعياً إىل
الراحة ،وإىل حالة االتزان ،ومن تلك األساليب:
التصدي للمشكلة ،طلب اإلسناد االجتماعي،
ضبط النفس ،التجنب ،اخليال والتمين..
اخل .أما األساليب الالشعورية فهي :التربير،
النكوص (االرتداد) ،اإلسقاط ،االستدخال،
الكبت ،التكوين العكسي (الضدي) ،العزل..
اخل.
 2-2تعريف الضغوط )stress( :الضغوط
مفهوم يشري إىل درجة استجابة الفرد
لألحداث أو املتغريات البيئية يف حياته اليومية،
وهذه املتغريات رمبا تكون مؤملة حتدث بعض
اآلثار الفسيولوجية .مع أن تلك التأثريات
ختتلف من شخص إىل آخر تبعاً لتكوين
شخصيته وخصائصه النفسية اليت متيزه عن
اآلخرين ،وهي فروق فردية بني األفراد.
عرفها (ميكانيك) بأنها تلك الصعوبات اليت
يتعرض هلا الكائن البشري حبكم اخلربة واليت
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تنجم عن إدراكه للتهديدات اليت تواجهه .أما
(إبراهيم) فريى :أنها تغري داخلي أو خارجي
من شأنه أن يؤدي إىل استجابة انفعالية
حادة ومستمرة (إبراهيم .)118 :إن هذا
املفهوم الذي شاع استخدامه يف علم النفس
والطب النفسي ،متت استعارته من الدراسات
اهلندسية والفيزيائية ،حينما كان يشري إىل
(اإلجهاد  ،Strainوالضغط  ،Pressوالعبء
.)Load
هذا املفهوم استعاره علم النفس يف بداية القرن
العشرين عندما انفصل عن الفلسفة وأثبت
استقالليته كعلم له منهج خاص به .وأيضاً
جرى استخدامه يف الصحة النفسية والطب
النفسي على يد (هانز سيلي) الطبيب الكندي
يف العام 1956م عندما درس أثر التغريات
اجلسدية واالنفعالية غري السارة الناجتة عن
الضغط واإلحباط واإلجهاد .يف احلديث اليومي
نستخدم مصطلح الضغط بطريقة غري دقيقة
و غري حمدده ليشري إىل عملية مواجهه مشاق
احلياة و مشكالتها و املشاعر السلبية اليت
تثريها هذه املشاق بصفة عامه ولكن لدراسة
الضغوط و أسبابها فإننا حباجه إىل تعريف
أكثر دقة و حتديداّ.
يعترب سيلي ( )Selyeأول رائد لدراسة
الضغط و لكنه مل يستخدم هذا املصطلح يف
كتاباته األوىل  ،بل أشار إىل زمله التكيف
العامي (GAS).General Adaptation
 Syndromeليشري بها إىل حماوالت اجلسم
للدفاع عن نفسه ضد العوامل الضارة  .و

قد رأى (سيلي) أن تعريف الضغط يتضمن
مشكالت خطرية فهو مثله مثل مفهوم النسبية:
فهو مفهوم علمي يعانى من غموض يف فهمه و
معرفته املعرفة اجليدة  ،وقد عرف الضغوط
بأنها جمموعه أعراض تتزامن مع التعرض
ملوقف ضاغط وقد قال ايضاّ أنها استجابة
جسميه عامه و غري حمدده ضد املوقف
الضاغط (.)Selye. 1980
وقيل أن الضغط مفهوم مستعار من الفيزياء:
ويشري إىل إجهاد أو ضغط أو قوة متارس
ضغطها على األجسام  :وقد استعار علم النفس
بوصفه علم حديث نسبياّ مصطلح الضغوط من
الفيزياء  .حيث تشري إىل املشقة أو االنعصاب
إىل درجه مرتفعه من الضغوط الواقعة علينا يف
حياتنا اليومية) امحد عبد اخلالق  1993 :م).
أما ( سوزرالند ( Sutherland ) ( 1991فقد
عرفه بأنه العبء الثقيل على الفرد نتيجة للتوتر
أو لتأثري على الفرد  .وكال من العوامل النفسية
و الفيزيائية ميكن أن تكون ضاغطة  .فقد
تضمر الضغوط املستمرة بالوظائف اجلسمية
أو حتدث املرض (.)1991Sutherland
وقد عرفت (رواية دسوقي  )1991ضغوط
احلياة بأنها “جمموعه من الرتاكمات النفسية
و البيئية و الوراثية و املواقف الشخصية نتيجة
لالزمات و التوترات و الظروف الصعبة أو
القاسية اليت يتعرض هلا الفرد وختتلف من
حيث شدتها كما تتغري عرب الزمن تبعاّ لتكرار
املواقف الصعبة اليت يصادفها اإلنسان ،بل
إنها تبقى وقتاّ طوي ّ
ال إذا ما إستمرت الظروف
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املثرية هلا  ،و ترتك آثارا نفسيةعلى الفرد.
كما عرفه (دانييلز ()Daniels) (1992
بأنه العملية النفسية اليت حتدث عندما يدرك
بيئته أو ذاته بأنها خمتلفة وبِشكل ملحوظ عما
يرغبه.
أما (رايس  .)1998فقد أعطى أحسن و اعم
و امشل تعريف للضغوط فقد أشار انه يف
السنوات احلالية استخدمت ثالث تعريفات
للضغط كالتالي :
أوال :الضغط كعبء أو مشقة خارجية Stress :
As External Pressure

(اجتاه القوة الفيزيقية

The Physical

Force Approach

وهذا االجتاه يعرف الضغط كحدث ال ميكننا
التنبؤ به أو التحكم فيه و ميكن إرجاعه إىل
قوة خارجية قاسية وعنيفة ،ويفرتض هذا
االجتاه أن مجيع اإلفراد بإمكانهم أن يفعلوا
شيئا ما كمحاولة ملقاومة الضغوط  ،وعلى هذا
فان الضغط اخلارجي هو شيء ما يضع عبئاّ
شديداّ على الفرد ،و كل فرد ميكنه مقاومه
هذا الضغط من اجل البقاء و االستمرارية.
ثانياّ :الضغط كتوتر داخـليStress As :
Internal Tension

(االجتاه النفسي
)Approach
و يشري هذا االجتاه إىل أن الضغط حاله
داخلية من الصراع النفسي و التوتر و القلق
ورمبا حتى الرتكيز الذي يتضمن إدراك تهديد
أو ضرر .والضغط وفقا هلذا االجتاه هو صراع

The Psychological

داخلي يستمر بداخلنا عندما حناول مواجهه
شيئاّ ضاغطاّ بشده ويرى هذا االجتاه إننا قد
نستخدم امليكانزمات النفسية مثل االنكسار
أو التربير و اليت تعترب بصفة عامه دفاعات
سلبية ضد الضغط .كما قد يقاوم الضغط
بالطرق االجيابية أيضا مثل استحداث احللول
االبتكارية حلل املشكالت الصعبة  ،على أيه
حال فاملقاومة النفسية تستهلك وقتاّ و طاقة ،
وإذا استمرت لفرتة طويلة فأن الضغط يستنفذ
طاقة الفرد و حيبط دافعيته(رايس . )1998
ثالثا :الضغط كأستاره جسميه Stress As
Body Arousal

(االجتاه الفسيولوجي
)Approach
وهذا االجتاه افرتضه (سيلي  )1956الذي
يرى إن الضغط استجابة عامه غري حمدده
يقوم بها جسم ألي متطلب يقع على عاتقه وقد
استخدم (سيلي) مصطلح احملنه ()Distress
ليشري به للضغط غري السار أو غري املرغوب :
والضغط املرغوب ( )Euostressيشري إىل
الضغوط احلسنه أو االجيابية وفى منوذجه
يتوقف الضغط على بعض املتطلبات أو احلاجات
امللحة ,لكنه مل يفرق بني ما إذا كانت احلاجة
امللحة سيئة أم حسنه  .فالضغط مل يعرف بلغه
احلاجة امللحة يف حد ذاتها بل مبواجهتها حيث
يستجيب اجلسم مبستويات مرتفعه من االثاره
ويستهلك طاقه اكرب.
رابعاّ :االجتاه املعريف Cognitive Approach
ومسى بالنموذج املعريف وقد صاغه (الزاروس
The Physiological
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وزمالئه  .)1970وهذا النموذج املعريف
يعرف للضغط بأنه(( :ليس مثري بيئي
خاص بالفرد،وال استجابة ولكنه عالقة بني
مثري ((حاجه ملحه)) واستجابة (( وهى
قدره على املواجهة بدون عواقب هدامة ))
وهكذا يوجد الضغط عندما تفوق املتطلبات
البيئية قدره الفرد على املواجهة فإن واجه
الفرد تلك املتطلبات بكل كفاءة ،ال حتدث
ضغوط ،وعلى العكس  ،إذا كانت مهارات
مواجهه الفرد ضعيفة وغري فاعله ،فقد حيدث
الضغط(. )RICE.1998
 3-2ان ــواع الضغــوط:
تشكل الضغوط النفسية األساس الرئيس
الذي تبنى عليه بقية الضغوط األخرى ،وهو
يعد العامل املشرتك يف مجيع أنواع الضغوط
األخرى مثل :الضغوط االجتماعية ،ضغوط
العمل (املهنية) ،الضغوط االقتصادية،
الضغوط األسرية ،الضغوط الدراسية،
الضغوط العاطفية.
ضغوط العمل :
يف الضغوط النامجة عن إرهاق العمل ومتاعبه
يف الصناعة ،أوىل نتائجه اجلوانب النفسية
املتمثلة يف حاالت التعب وامللل اللذين يؤديان
إىل القلق النفسي حسب شدة أو ضعف
الضغط الواقع على الفرد..وآثار تلك النتائج
على التكيف يف العمل واإلنتاج ،فإذا ما استفحل
هذا اإلحساس لدى العامل يف عمله ،فسوف
تكون النتائج :التأثري على كمية اإلنتاج ،أو
نوعيته ،أو ساعات العمل ،مما يؤدي إىل تدهور

صحة العامل اجلسدية والنفسية ..ومن أوىل
تلك األعراض ،هي زيادة اإلصابات يف العمل
واحلوادث ،ورمبا تكون قاتلة فض ً
ال عن زيادة
الغياب أو التأخر عن العمل ،ورمبا يصل إىل
االنقطاع عنه وتركه نهائياً.
إن الظروف الداخلية لدى العامل هي السبب
الف ّعال يف التعرض لإلصابة باإلضافة إىل
الظروف اخلارجية يف العمل (عالقات
العمل ،أجور العمل ،وسائط نقل العمال..
اخل) والظروف الفيزيقية (احلرارة ،التهوية،
اإلضاءة ،الضوضاء) كل تلك جمتمعة تسبب
ضغوطاً عالية تعيق إنتاجية العامل وتؤدي إىل
بعض احلوادث واإلصابات يف جمال العمل
الصناعي ،ورمبا يقود بعضها إىل أمراض
وإصابات جسدية ونفسية.
لقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أن تزويد
مكاتب املوظفني وصاالت العمل باملصانع
بأجهزة تكييف اهلواء قد قلل من نسبة اإلصابة
عند املوظفني والعمال .كذلك أكدت التجارب
أن زيادة الضوضاء تؤدي إىل اإلضرار براحة
األفراد مما يدفعهم إىل امللل والضجر وعدم
القدرة على الرتكيز ،ويؤدي ذلك إىل خفض
إنتاجهم ،وقد يتسبب عن الضوضاء يف بعض
احلاالت صمم وإجهاد نفسي أو اضطراب
عصيب نتيجة للتوتر الذي تسببه الضوضاء.
(جرجس.)217 :
مل يشكل العمل إىل وقت قريب أية مشكلة
على العامل إال بعد أن تعقدت قدرة املصانع
على التشغيل واتسعت وترامت على مساحات
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واسعة ،وأصبح التوتر واإلجهاد مرادفاً لعمل
املصانع الواسعة ،وظهرت أعراض مرضية
خمتلفة اختصت يف شرحية معينة من اجملتمع،
وهي العمال ومسيت هذه األمراض باألمراض
املهنية ،وبضمنها الضغوط .وقد نتجت عنها
زيادة ساعات العمل ومطالبة إدارات املصانع
بزيادة اإلنتاج وحتسني نوعيته ،كل ذلك على
حساب صحة العامل مما أدى إىل ظهور
حاالت الضغوط املختلفة الناجتة عن عدم
قدرة التحمل ملتطلبات العمل ،مما جعل
املتخصصني يف جمال الصحة العامة والنفسية
يتجهون لدراستها يف املصانع الكربى ،ومعرفة
العبء الزائد على الفرد وتقديره كمياً .لقد
أدت هذه احلركة إىل املطالبة بتحسني ظروف
العمل ،وختفيض شدة الضغوط النامجة عن
العمل ودفع التعويضات العالية للعمال املصابني
حبوادث العمل أو املعرضني لإلجهاد بسبب
ضغوط العمل.
إن الضغوط واإلجهاد يف العمل مرتفع جداً
بالنسبة للعمال وعائالتهم يف الواليات املتحدة
وأوربا .ففي بعض الدول الصناعية يف أوربا
وأمريكا الشمالية ،أثبتت بعض الدراسات أن
 43%من حوادث العمل كانت بسبب األخطاء
الناجتة عن عوامل أربعة :التعب ،جو العمل،
كثافة العمل ،املشاكل العائلية( .ستورا و سعد
االماره ( :)2001ص .)41
 - 2الضغوط االقتصادية:
تلعب الضغوط اإلقتصادية الدور األعظم
يف تشتيت جهد اإلنسان وضعف قدرته على

الرتكيز والتفكري وخاصة حينما تعصف به
األزمات املالية أو اخلسارة أو فقدان العمل
بشكل نهائي ،إذا ما كان مصدر رزقه ،فينعكس
ذلك على حالته النفسية ،وينجم عن ذلك
عدم قدرته على مسايرة متطلبات احلياة بكل
نواحيها مبا فيه نشاطه االكادميي.
 - 3الضغوط االجتماعيةSocial Stress :
تعد احلجر األساس يف التماسك االجتماعي
والتفاعل بني أفراد اجملتمع .فمعايري اجملتمع
حتتم على الفرد االلتزام الكامل بها واخلروج
عنها يعد خروجاً على العرف والتقاليد
االجتماعية.
 - 4الضغوط األسريةFamily Stress :
يعترب مفهوم الضغوط االسرية من املفاهيم
احلديثة و هو مفهوم نفسي إجتماعي و بدأ
االهتمام به يف مثانينات القرن العشرين فقط
عند عدد قليل من الباحثني االجانب و العرب،
هلذا جاءت التعاريف حول هذا املفهوم قليلة.
حيث يعرفه نومان ( )Neumanعلي انها تلك
الضغوط اليت تتضمن كل القوي (املشكالت) و
الظروف و املواقف اليت ميكن تؤدي الي عدم
ثبات و إستقرار نظام االسرة (نومان 1983م
ص .)264
ويري كل من (بركي و هانسون) (&Berky
 )Hansonان الضغوط االسرية هي التوتر
الناتج من مثري او قوي حتدث داخل او خارج
احلدود البيئية للنظام االسري و تؤدي الي عدم
إستقرار هذا النظام(بركي و هانسون 1991
ص.)38
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وحسب (أماني عبد املقصود وتهاني حممد
عثمان) فالضغوط األسرية هي حالة يتعرض
فيها الوالدين وأبنائهما لظروف أو مطالب
تفرض عليهم نوعا من عدم التوافق ،وكلما
ازدادت وطأة تلك الظروف أو املطالب أو
استمرت لفرتات طويلة تزداد هذه احلالة
خطورة (أماني عبد املقصود ،تهاني حممد
عثمان:2006،ص .)5
مصادر الضغوط األسرية عديدة ومتنوعة،
وعلى العموم هي األحداث اليت تسبب
ردود فعل الضغط أو الشعور بالضغط ،وقد
تسهم كل من أحداث احلياة الطبيعية أو
الغري طبيعية والتغريات احلادثة يف النظام
العائلي يف تصادم الضغوط وبعددها ،ولقد
حددت جمموعة من الباحثني{)}Bauman
بومان )Harris،(،هاريس ()Mccubbin ،
ماك كوبن() Patterson،باترسن(()1989
ستة جماالت ملصادر الضغوط األسرية تتمثل يف:
التغري يف عدد أفراد األسرة ،ويف أدوراهم ،ويف
أساليب معيشتهم .والتغري يف القضايا اجلنسية
يف األسرة (احلمل) ،وحتمل أعباء تربية األبناء
وفقدان عضو من أعضاء األسرة أو أحد األقارب
أو األصدقاء ،أو فقدان دخل أو ثروة واملسؤوليات
املرتبطة بالشؤون العائلية ،أو املرتبطة بالرعاية
الصحية وقضايا إدمان املخدرات وقضايا
الصدام مع القانون (أماني عبد املقصود وتهاني
حممد عثمان.)33 :2007،
 5الضغوط االكادميية و االدارية:متثل االعباء التدريسية الزائدة و االشراف

االكادميي و االعباء االدارية و النظام الدراسى
املتبع مصادر ضغط مستمر علي االستاذ
اجلامعي ما يؤثر سلبا علي نشاطه االكادميي.
 6الضغوط العاطفية:متثل بكل نواحيها ،النفسية ،االنفعالية ،لبين
البشر واحدة من مستلزمات وجوده اإلنساني.
فالعاطفة لدى اإلنسان غريزة اختصها اهلل
عند البشر دون باقي املخلوقات .فعندما يعاق
اإلنسان يف طلب الزواج واالستقرار العائلي
بسبب احلاجة االقتصادية أو عدم االتفاق
مع شريك احلياة وتتعثر جهوده يف االستقرار
الزوجي ،يشكل ذلك ضغطاً عاطفياً ،تكون
نتائجه نفسية ،مما جيعله يرتبك يف حياته
اليومية وتعامله ويف عمله أيضاً ..إىل أن جيد
احلل يف التوصل إىل تسوية مشاكله ..وتشكل
مشكالت عدم االتفاق بني الزوجني ،أو صعوبة
اختيار شريك احلياة ،أو مشكلة االنفصال بني
الزوجني ،مشكالت عاطفية يبحث اإلنسان عن
حلول هلا (أماني عبد املقصود2005 ،م).
 4-2كيف تتكون الضغوط:
قد تنشأ الضغوط من داخل الشخص نفسه،
وتسمى ضغوطاً داخلية ،أو قد تكون من احمليط
اخلارجي ،مثل العمل ،العالقة مع األصدقاء
واالختالف معهم يف الرأي ،أو خالفات مع
شريك احلياة ،أو الطالق ،أو موت شخص
عزيز ،أو التعرض ملوقف صادم مفاجئ..
تسمى ضغوطاً خارجية.
وعلى العموم فإن الضغوط سواء أكانت داخلية
املنشأ نتيجة انفعاالت أو احتباسات احلالة
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النفسية وعدم قدرة الفرد على البوح بها
وكبتها ،أو ضغوطاً خارجية متمثلة يف أحداث
احلياة ،فإنها تعد استجابات لتغريات بيئية.
فأحداث احلياة اليومية حتمل معها ضغوطاً
يدركها اإلنسان عندما يساير باستمرار املواقف
املختلفة يف العمل أو التعامالت مع الناس أو
املشكالت اليت ال جيد هلا حلوالً مناسبة ،أو
تسارع أحداث احلياة ومتطلباتها ،وهي حتتاج
إىل درجة أعلى من املسايرة لغرض التوافق
النفسي ،ورمبا يفشل يف هذه املوازنة الصعبة،
فحتى أسعد البشر تواجههم الكثري من خيبة
األمل والصراعات واإلحباط واألنواع املختلفة
من الضغوط اليومية ،ولكن عدداً قلي ً
ال منهم
نسبياً ،هم الذين يواجهون الظروف القاسية
(( A.Michel:)1972ص.)616
يتعرض اإلنسان للضغوط املختلفة باستمرار
ويستطيع أن يعيد توازنه بشكل سريع حال
انتهاء املوقف الضاغط أو مدى قدرته على
املواجهة واملطاولة يف التحمل ،فالشخصية
اإلنسانية ذات خصائص يتميز بعضها عن
البعض اآلخر ،فبعض العوامل الضاغطة تشكل
عبئاً على أمناط معينة من الشخصيات ،يف حني
تستطيع أمناط أخرى حتملها ومن ثم تصريفها
بالشكل الذي ال يرتك أثراً لدى الفرد ،وأيضاً
تتدخل املكونات البيولوجية يف قدرة التحمل
وقوة أجهزة الفرد البدنية.
 5-2حتديد الضغوط و قياسها:
يقاس الضغط النفسي عند اإلنسان بعدة وسائل
أو أدوات ،ومن تلك األدوات ،أدوات القياس

النفسي املستخدمة لدى املختصني يف موضوع
القياس النفسي أو اإلكلينكي .وتكون تلك األداة
إما مكتوبة؛ أي عن طريق اإلجابة على بعض
األسئلة ،ثم حتسب اإلجابات لتستخرج نسبة
اإلجهاد أو كمية الضغوط الواقعة على الفرد،
أو يقاس بواسطة أجهزة عملية تقيس التوازن
احلركي  -العقلي أو قوة االنفعاالت وشدتها،
ومن األدوات الشائعة االستخدام املقاييس
املكتوبة ..ونستعري من مقياس (هوملز وداهي
2006م) بعض الفقرات اليت تدل على وجود
ضغوط معينة:
 .1وفاة القرين (الزوج أو الزوجة).
 .2الطالق.
 .3االنفصال عن الزوج أو الزوجة.
 .4حبس أو حجز أو سجن أو ما أشبه ذلك.
 .5موت أحد أفراد األسرة املقربني.
 .6فصل عن العمل.
 .7تغري يف صحة أحد أفراد األسرة (بعض
األمراض املزمنة).
 .8تغري مفاجئ يف الوضع املادي.
 .9وفاة صديق عزيز.
 10االختالفات الزوجية يف حميط األسرة. .11سفر أحد أفراد األسرة بسبب الدراسة أو
الزواج أو العمل.
 .12خالفات مع أهل الزوج أو الزوجة.
 .13التغري املفاجئ يف السكن أو حمل اإلقامة.
 .14تغري شديد يف عادات النوم أو االستيقاظ.
يشعر الشخص ببعض اإلنذارات اليت تعطي
مؤشراً باجتاه وجود ضغوط مرتفعة أو حاالت
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من اإلجهاد ،ويستلزم إزاء هذه اإلنذارات
اختاذ بعض اإلجراءات خلفض التوتر أو
الضغوط لكي ال تتحول عند استمرارها لفرتة
طويلة إىل حاالت مرضية .وهذه اإلنذارات:
اضطرابات النوم -.اضطرابات اهلضم- .
اضطرابات التنفس -.خفقان القلب.
 التوجس والقلق على أشياء ال تستدعيذلك -.أعراض اكتئابية -.التوتر العضلي
والشد -.الغضب ألتفه األسباب.
 التفسري اخلاطئ لتصرفات اآلخرينونواياهم -.اإلجهاد السريع -.تالحق
األمراض والتعرض للحوادث (إبراهيم :1998
ص.)123:
 6-2استجابة االنسان للضغوط الداخلية و
اخلارجية:
تعد الضغوط الداخلية أو اخلارجية مثريات
( )stimulusالبد أن يستجيب هلا اإلنسان
استجابات خمتلفة تبعاً خلصائصه من جهة
وطبيعة تلك الضغوط وشدتها من جهة أخرى
وميكننا تقسيم االستجابات إىل:
 - 1استجابات إرادية:
وهي تلك اليت يعيها الفرد ،ويشعر إزاء وقوعها
برد فعل مثل استجابته بتخفيف مالبسه عند
اإلحساس بارتفاع درجة احلرارة أو ارتداء
مالبس أخرى عند اإلحساس بالربد.
 - 2استجابات ال إرادية:
وهي ردود فعل بعض أجهزة اجلسم اليت يصعب
التحكم بها مثل االرجتاف عند التعرض ملوقف
ال يستطيع التحكم فيه ،أو التعرق بسبب اخلجل

وميكن تقسيم االستجابة إىل:
 - 1عضويةorganic :
مثل التنبيهات اهلرمونية وإفرازات بعض الغدد
وفعاليات اجلهاز السمبثاوي املسؤول عن أمن
اجلسم تلقائياً من حيث السيطرة على مجيع
أجهزته احليوية الالإرادية مثل اجلهاز الدوري
والتنفسي وجهاز الغدد واجللد الذي يعمل
وقت تعرض اجلسم للخطر (ضغط خارجي
أو داخلي) وهو يعلن ما يشبه حالة الطوارئ
وذلك بتجهيز طاقاته ووضعها يف أعلى درجات
االستعداد ،وكذلك اجلهاز البارامسبثاوي،
حيث العمل باالجتاه املعاكس للسمبثاوي
بإبطاء أو كف عمل بعض أجهزة اجلسم.
(زهران1987م ص.)102 :
 - 2نفسيةpsychological :
كافة االستجابات اليت يتحكم أو ال يتحكم بها
الفرد يف املوقف احملدد وهي:
أوالً :العمليات املعرفية.
واليت متثل العمليات العقلية مثل التفكري
مبعطيات الضغط ومسبباته ،وكذلك تقييم
الضغط املوجود ثم الوصول إىل معرفة
الضغوط دون القيام بفعل ما.
 - 3السلوكيةbehavioral :
وهي االستجابات اليت يلجأ إليها الفرد حتت
وطأة الضغوط ،تلك االستجابات اليت ميكن
مالحظتها .واالستجابة للضغوط ال تقتصر
على الكائن البشري ،بل إنها موجودة عند
احليوانات أيضاً .لذا فإن أي ضغوط يتعرض
هلا اإلنسان ال تؤثر يف أجهزة اجلسم كلها،
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بل على قسم منها ،إذ قد يتأثر أحدها بشدة،
بينما ال يكاد يتأثر اآلخر أبداً .وعندما يتعرض
اإلنسان لضغط ما فإنه مير بثالث مراحل هي:
األوىل :رد فعل لألخطار :حيث يقوم اجلهاز
العصيب السمبثاوي والغدد األدرينالينية بتعبئة
أجهزة الدفاع يف اجلسم ،إذ يزداد إنتاج الطاقة
إىل أقصاه ملواجهة احلالة الطارئة ومقاومة
الضغوط ،وإذا ما استمر الضغط والتوتر انتقل
اجلسم إىل املرحلة الثانية.
الثانية :املقاومة :عندما يتعرض الكائن
للضغوط يبدأ باملقاومة وجسمه يكون يف حالة
تيقظ تام ،وهنا يقل أداء األجهزة املسؤولة
عن النمو ،وعند الوقاية من العدوى حتت
هذه الظروف ،وبالتالي سيكون اجلسم يف
حالة إعياء وضعف ليتعرض لضغوط من نوع
آخر هي األمراض .وإذا ما استمرت الضغوط
األوىل وظهرت ضغوط أخرى (األمراض)
انتقل إىل املرحلة الثالثة.
الثالثة :اإلعياء :ال ميكن جلسم اإلنسان
االستمرار باملقاومة إىل ما ال نهاية ،إذ تبدأ
عالمات اإلعياء بالظهور تدرجيياً وبعد أن يقل
إنتاج الطاقة يف اجلهاز العصيب السمبثاوي
يتوىل اجلهاز العصيب البارامسبثاوي األمور
فتتباطأ أنشطة اجلسم وقد تتوقف متاماً.
وإذا ما استمرت الضغوط يصبح من الصعوبة
التكيف هلا لتؤدي إىل اضطرابات نفسية مثل
االكتئاب أو أمراض جسمية تصل حد املوت.
 8- 2أساليب مواجهة ضغوط احلياة:
 -إن املواجهة السلوكية للفرد سوف تعدل من

مستوى اخلربة الشاقة للفرد رداّ على أو نتيجة
جلميع املثريات للمشقة .وتلك املواجهة حتتوى
كل اجلهود و اإلمكانيات ألعاده حل املشاكل
املشرتكة مع املثريات للمشقة كما أنها حتتوى
على استجابات اإلفراد املباشرة رداّ عليها،
كما إنها حماطة بقدره الفرد و اقرتاحاته على
حل املشكلة يف الشبكة االجتماعية خاصة داخل
الوحدة العائلية.
 وحيث أن الفرد قادراّ على االتصال مع اإلفراداآلخرون يف نظامه أو نظامها االجتماعي و هم
معاّ قادرون على تطوير اسرتاتيجيات فعاله
الستخدام مفتاح املشكالت و إن اخلطر الناتج
أشبه بأن يكون اقل ( .)Minimizedوذلك
هو ملخص الشكل األول و الثاني .وجيب أن
يكون معروفاّ أن اإلفراد يف تلك العتبة ميكن
زيادة خربتهم يف املشقة نتيجة للمشاركة يف
التعليق باإلحداث الشاقة األهم.
 وجيب أن يكون معروفا أن مجيع اإلفراداملوجودون على عتبه املشقة من املمكن أن
تزداد خربتهم يف مستوى املشقة حيث متارس
تلك اخلربة تأثرياّ مباشراّ على الفرد داخل
جمموعه احلياة.
 وان التوترات اليومية ميكن إن تكون العتبةاليت تزيد من نسبة عتبة املشقة عند اإلفراد
يف نفس الوقت.
 فقد يكون من اجملدي جتنب كل التوترات أوكل املواقف الضاغطة ،لكن هذا مستحيل متاماّ
 ...فكل فرد يواجه الضغوط يف كثري من املواقف.
لذلك فنحن ال نستطيع أن نهرب من الضغوط
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و بالتالي فإننا حباجه الن نتعلم كيف نتعامل
معها بفاعليه .و املواجهة كما عرفها (الزاروس
و فولكمان) (هي اجلهود الثابتة املعرفية و
السلوكية لتغري أو التعامل مع املتطلبات اخلارجية
و الداخلية اليت تفوق قدره الفرد ".و مبعنى
ابسط هي حماولة أداره املواقف الضاغطة
ببعض الطرق الفعالة  :و هي ليست فعل واحد
فقط ،و لكنها عملية تسمح لنا أن نتعامل مع
ضغوط متنوعة)Hufman 1997( .
 و من اجملدي تقسيم أساليب املقاومة إىلنوعني هما:
أوال :األساليب االجيابية االقدمية يف مواجهة
ضغوط احلياة - :و تصنف إىل:
 - 1العمل من خالل احلدث :ويشري إىل
استفادة الفرد من احلدث يف حياته.
 - 2املساندة االجتماعية :وتتضمن حماولة
الفرد للبحث عمن يسانده يف حمنته و ميده
بالتوجيه للتعامل مع احلدث .
 - 3العالقات االجتماعية :وهى تشري إىل
إجياد الفرد متنفس عن اإلحداث اليت مر بها
يف عالقات مع اآلخرين بالتواجد معهم.
 - 4تنمية الكفائة الذاتية :ويتضمن تكريس
الفرد جهده للعمل و االجناز ملشروعات جديدة
ترضى طموحه (حسن مصطفى .)1994
وقد صنفها (حسن مصطفى (:)2006إىل:
 -1املبادأة :و تتمثل يف مبادأة الفرد بالقيام
بأفعال ملواجهه املشكلة مع حماولة مستمرة من
جانبه لزيادة جهده ضد تلك املشكلة .
 2-الرتيث :و يتمثل يف حماولة الفرد عدم

التسرع و إجبار الذات على االنتظار إىل الوقت
املناسب يقتضى الفرد ذلك إىل اسرتجاع
خرباته السابقة يف املواقف الضاغطة.
ثانياّ :األساليب السلبية و االجيابية ملواجهة
الضغوط :و تصنف الي:
 - 1السـلبية :و تبدو يف نقص جهد الفرد يف
التعامل مع املوقف الضاغط و اإلفراد يف
ممارسه أنشطة أخرى كالنوم أو مشاهده
التلفاز  ......اخل .
 - 2االلتفات إىل اجتاهات و أنشطة أخرى:
وهى قدره الفرد على أعاده تنظيم حياته
من جديد بعد اإلحداث الصادمة و التفكري
يف األشياء اجلديدة يف حياته و إجياد عنصر
فكاهى حبياته.
 - 3التجنب و االنكسار :وهى تشري إىل مشاعر
االنقباض التخيلي ،وانكسار املعاني و النتائج
املرتتبة على احلادث و تبلد اإلحساس  .و
الالمباالة الشعورية و الكبت السلوكي لألنشطة
املرتبطة به .
 - 4اإلحلاح و االقتحام القهري :وهذا
األسلوب يشري إىل مدى تدخل األفكار و
التلقائية املرتبطة باحلدث بصورة قهرية و
تكرار األحالم املطربة و املوجات املؤملة من
األحاسيس و السلوكيات املتعلقة باحلدث حبيث
ال جيد قراراّ فيها (حسن مصطفى .)1994
و يف النهاية جيب على الفرد مواجهة الضغوط
اليت يتعرض هلا يف حياته حتى ال تتزايد و
يصبح أما كم هائل من الضغوط و جيد نفسه
حماصر بها وال يستطيع حلها.
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و يف اخلتام نقول إن الضغوط ترتبط باألحداث عشوائية من جمتمع الدراسة وذلك بغرض
اليومية ،فنحن بال استثناء نتعرض هلا يومياً احلصول علي البيانات االولية املطلوبة لغرض
ومن مصادر خمتلفة ،فالضغوط اخلارجية الدراسة بلغت يف جمملها الصايف (.)150
تالحقنا يف البيت أو الشارع أو العمل أو الدراسة  2-3اجراءات وخطوات تصميم االستبانة:
أو التعامالت املالية وتسبب لنا بعض األحيان من اجل احلصول املعلومات والبيانات االولية
أزمات نقف عاجزين أمام حلها ،نضطر ألن هلذه الدراسة مت تصميم اداة الدراسة
نبحث عن سبيل حللها .ورمبا تتعقد هذه (االستبانة) لقياس اثر الضغوط االقتصادية
الضغوط وخاصة االجتماعية ،فيسعى الفرد و االجتماعية علي النشاط االكادميي لالستاذ
حللها ،وتولد له ارجتاجاً يعجز عن قلبه إىل اجلامعي .بعد حذف الفقرات اليت اقرتحها
اتزان ،فيعاني مرارة اإلحباط ،وخاصة عندما احملكمني واضافة الفقرات اليت اقرتحوها
تنشأ عن مطالب اجتماعية منحرفة (أسعد اخذت االستبانة شكلها النهائى .بناءا علي
1986م:ص )102 :ويكون الطموح أكثر من ماتقدم مت تصميم استمارة االستبانة لتفي
القدرة على التنفيذ ،فيقف عاجزاً عن إجياد بالغرض املطلوب جملتمع الدراسة والعينة
املختارة من هذا اجملتمع.من ثم مت توزيع عينة
احللول.
وكذلك إن الضغوط الداخلية متثل تفاعالت استطالعية من االستبيان عددها ( .)20وقد
احلالة النفسية لإلنسان من داخل ذاته هو ،كانت ردود االستبانة من العينة املختارة ذات
فالنفس اإلنسانية أثناء جهادها للمعرفة عما فائدة للباحث حيث اتضح عدم فهم بعض
يدور بداخلها هو جهاد ليس سه ً
ال ،بل عصي االسئلة وعليه مت تعديل هذه االسئلة بصورة
على النفس ذاتها وخاصة عندما يقف الفرد تؤدي الي الفهم الواضح للسؤال وبعدها مت
أمام نفسه ال يستطيع أن جيد ح ً
ال يريح ذلك اعداد االستبانة بصورتها النهائية ثم التاكد
الصراع ،فإذا ما عرف اإلنسان نفسه ،وصل من صدقها وثباتها ومن ثم مت توزيع االستبانة
بها إىل االستقرار والراحة النفسية ..ومعرفة ميدانيا علي العينة املستهدفة معززا خبطاب
النفس مطلب كل إنسان حكيم يبحث لنفسه يوضح عنوان الدراسة ،الغرض منها و تشجيع
عن السبيل الصحيح ويقول (زيور) يف ذلك :وحث املستجوبني لالجابة عن االسئلة املضمنة
إذا عرفت استطعت( .زيور1986م ص .)99 :باالستمارة بدقة وصراحة واملساهمة يف اجناح
الدراسة.وبناء عليه مت توزيع عدد ()150
 - 3الدراسة امليدانية:
استمارة استبانة علي املستهدفني واملمثلني
 1-3جمتمـع و عينة الدراسـة:
يتكون جمتمع الدراسة من االساتذة العاملني يف لعينة الدراسة حسب البيانات املوضحة ادناه:
مجيع اجلامعات السودانية.اعتمد الباحث عينة
جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )195 ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي ( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م) أمحد عبد اهلل البدوي

جدول رقم ( :)1 - 3يوضح االستمارات املوزعة واملستلمة
البيان
العدد

االستمارت املوزعة االستمارات املستلمة االستمارت املستبعدة االستمارات املستوفية
150

130

املصدر :اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية.

مت استعادة  130من االستمارات املوزعة و
بعد القيام بفرز وتدقيق االستبانات من قبل
الباحث مت استبعاد عدد ( )7استمارات لعدم
االجابة عنها بشكل مقبول وعليه مت اعتماد
( )123استمارة استبانة بنسبة  % 82وهي
تعترب نسبة ممتازة مع حجم عينة الدراسة.
 4-3اإلختبارات املستخدمة:
مت استخدام بعض االساليب االحصائية للتاكد من
جودة ودقة البيانات التى مت مجعها الجراء التحليل
االحصائى املطلوب الختبار الفرضيات وذلك كما يلي:
 - 1مت قياس اعتمادية البيانات باستخدام معيار
(الفا -كرونباخ) للتاكد من اتساق الوحدات املبحوثة
وخلوها من االخطاء غري املنتظمة اليت تشوب القياس.
 - 2مت استخدام اختبار Kobmogrov-
 Smirnovللتاكد من ان البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي ،وذلك الن عدد احلاالت اكرب من
( )50وتكون قاعدة القرار قبول ان البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي اذا كانت قيمة ()Sig.
اكرب من  % 5حبيث يتم تطبيق االساليب
االحصائية املعلمية الختبار فرضيات الدراسة.
واتضح من خالل نتائج التحليل ان مجيع
املتغريات اليت استخدمت الثبات فرضيات
الدراسة مل تتبع التوزيع الطبيعي ولذلك
استخدم الباحث االختبارات االحصائية

123

7

الالمعلمية (اختبار ( ) χكاى – تربيع) و
معامل االرتباط إلسبريمان (املشهداني ،حسن
حممود 1989م ص ص.)96-89:
و لتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد مت
استخدام االختبارات االحصائية التالية وذلك بعد
اجراء االختبارات الالزمة الجابات الوحدات املبحوثة.
 - 1التوزيع التكراري لالجابات (لعكس
االجتاهات العامة للمبحوثني).
( - 2مربع – كاي) الختبار الداللة االحصائية
لفروض الدراسة وحتديد معامل االرتباط عند
مستوي معنوية  % 5فاكثر كما هو متبع يف
العلوم االجتماعية ،يعين ذلك انه اذا كانت قيمة
(مربع -كاي) احملسوبة عند مستوي معنوية اقل
من  % 5او درجة ثقة  % 95اكرب من قيمتها يف
جدول توزيع (كاي  -تربيع) يرفض صحة فرض
العدم ويقبل الفرض البديل (فرض البحث
صحيح) .اما اذا كانت قيمة مربع – كاي اقل
من قيمتها يف جدول كاي – تربيع عند مستوي
 % 5يقبل فرض العدم وبالتالي يكون الفرض
البديل (فرض البحث غري صحيح).
 - 3اختبـار صـدق وثبـات االستبـانة :الصدق
 validityهو مدي جناح فقرات االستبانة
يف قياس ما خصصت لقياسة حبيث تكون
الفروق بني اجابات االفراد فروقا حقيقية يف
2
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مباحث الدراسة (املشهداني1989 ،م) .ويعين
اختبار ثبات املقياس اعطاء نفس النتيجة فيما
لو طبقت مرة ثانية علي االفراد انفسهم.
وللتحقق من ثبات اداة الدراسة املتعلقة بأثر
الضغوط االقتصادية واالجتماعية علي النشاط
االكادميي لالستاذ اجلامعي مت حساب معامل
(الفا -كرونباخ) باعتباره مؤشرا للتجانس
الداخلي واالتساق ( )consistencyوذلك
من خالل فقرات االداة البالغ عددها()25
حيث تبني ان االداة تتمتع مبعامالت ثبات
جيدة نسبيا حيث بلغ معامل الثبات يف املتوسط
 % 84.3وكقاعدة عامة يعترب املعامل االقل من

 % 60ضعيفا وان املعامل املوجود يف حدود 70

 %يعترب مقبوال ،وان املعامل املوجود يف حدود
 % 80يعترب جيد حبيث كلما اقرتب املعامل
من الواحد الصحيح كانت درجة الثبات افضل
(اوما،سيكرن1989 ،م) .ومقياسا لذلك
فان معامل الثبات الداخلي اخلاص بالدراسة
اخلاصة باملبحوثني يعترب جيد ،وعليه ميكن
اعتماد اجابات الوحدات املبحوثة يف حتليل
االستبيان واختبار فرضيات الدراسة.
 5 - 3حتليل بيانات الدراسة امليدانية:
 1-5-3التوزيع التكراري الجابات افراد عينة الدراسة:
احملور األول :البيانات األولية:
جدول رقم ( )1التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة حسب النوع:
الرقم
1
2

التكرار

النسبة %

النوع
ذكر

64

0.52

أنثى

59

0.48
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% 100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تشري إجابات أفراد عينة الدراسة حسب ميثلون نسبة  % 52بينما اإلناث  % 48من
النوع من اجلدول رقم ( )1أعاله ان الذكور عينة الدراسة.
جدول رقم ( )2التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة حسب العمر
الرقم

الفئة العمرية

العدد

النسبة %

1

()40-30
()50-41

27

0.22

68

0.55

أكثر من 50

28

0.23

اجملموع

123

100%

2
3

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.
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من جدول ( )2اعاله يتضح ان التوزيع
التكراري الجابات افراد عينة الدراسة حسب
العمر ان الفئة العمرية (  )40-30متثل نسبة

متثل % 55

 % 22بينما الفئة () 50 - 41
اماالفئة ( – 50فاكثر) متثل .% 23

جدول رقم ( )3التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة حسب احلالة العائلية
الرقم احلالة العائلية
 1أعزب
2
3

متزوج
متزوج و يعول
اجملموع

التكرار

النسبة %

13

0.11

20

0.16

90

0.73

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

من اجلدول ( )3والذي يوضح التوزيع العائلية يتبني ان  % 73متزوجون ويعولون
التكرارى الجابات عينة الدراسة حسب بينما  % 16منهم متزوجون و  % 11اعزب.
جدول رقم ( )4التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية
الرقم الدرجة العلمية
 1أستاذ
 2أستاذ مشارك
 3أستاذ مساعد
 4حماضر
اجملموع

التكرار

النسبة %

21

0.17

37

0.30

49

0.40

16

0.13

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

من اجلدول ( )4يتضح ان افراد عينة الدراسة
حسب الدرجة العلمية يرتكزون يف درجة
االستاذ املساعد بنسبة  % 40يليها االستاذ

املشارك بنسبة  % 30ثم االستاذ بنسبة
 %واخريا احملاضر بنسبة .% 13

17
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احملور الثاني :الدخل و اإلنفاق الشهري باجلنيه السوداني:
 2.1فئة الدخل الشهري:
جدول رقم ( )5التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – فئة الدخل الشهري:
الرقم فئة الدخل الشهري  /جنيه سوداني
8.9
11
1
اقل من 2000
2
43.9
54
3000-2001
3
24.4
30
4000-3001
10.6
13
4
5000 40015
12.2
15
اكثر من 5000
100%
123
اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.
يظهر اجلدول ( )5و الذي يوضح التوزيع الفئة بني (4000-3001ج) بنسبة % 24.4
التكراري الجابات افراد عينة الدراسة ان ثم الفئة( أكثر من 5000ج ) بنسبة % 12.2
الدخل الشهري الفراد العينة املبحوثة يرتكز يف ثم الفئة (5000 – 4001ج) بنسبة  % 10.6و
الفئة (3000 - 2001ج) بنسبة  % 43.9تليها أخريا (الفئة أقل من 2000ج) بنسبة . % 8.9
 2.2االنفاق اليومي باجلنبه:
جدول رقم ( )6التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – االنفاق اليومي
الرقم فئة االنفاق اليومي  /جنيه سوداني
1
اقل من 100
2
200 - 101
3
300 - 201
4
400 - 301
5
اكثر من 400
اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

19

15.4

54

43.9

30

24.4

13

10.6

7

5.7

123

100%
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( 400 – 301ج) بنسبة  % 10.6و أخريا
الفئة (اكثر من  400ج) بنسبة .% 5.7
احملور الثالث :النشاط األكادميي (مؤلفات – أوراق
علمية منشورة – مشاركة يف مؤمترات عاملية وحملية –
مشاركة يف ندوات عاملية وحملية -مشاركة يف ورش عمل:

يوضح التوزيع التكراري من اجلدول ( )6ان
االنفاق اليومي الفراد العينة املبحوثة يرتكز يف
الفئة (200 – 101ج) بنسبة  % 43.9تليها
الفئة (300 201-ج) بنسبة  % 24.4ثم الفئة
(اقل من 100ج) بنسبة  % 15.4ثم الفئة من

جدول رقم ( )7التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – هل لديك نشاط األكادميي
الرقم

نوع النشاط االكادميي

نعم

النسبة %

التكرار

ال

النسبة %

التكرار

1

مؤلفات (كتب و مراج ــع)

6

4.8

117

95.2

2

اوراق علمية منشــورة

48

39.0

75

61.0

3

مشاركة يف مؤمترات(عاملية)
مشاركة يف مؤمترات(حملية)
مشاركة يف نـدوات(عاملية)
مشاركة يف نـدوات(حملية)
مشاركة يف ورش عمـل

21

17.0

102

83.0

59

48.0

64

52.0

12

10.0

111

90.0

54

44.0

69

56.0

72

58.5

51

41.5

4
5
6
7

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

من اجلدول ( )7اعاله و اخلاص بالتوزيع
التكراري الجابات افراد العينة املبحوثة و
اخلاص بالنشاط االكادميي تشري النتائج الي
ان  % 4.8من افراد العينة لديهم مؤلفات بينما
 % 95.2ليس لديهم مؤلفات كذلك ان % 39
لديهم اوراق علمية منشورة و  % 61ليس
لديهم اوراق علمية منشورة وان  % 17لديهم
مشاركات يف مؤمترات عاملية و  % 83ليس
لديهم مشاركات يف املؤمترات العاملية و% 48

لديهم مشاركات يف مؤمترات حملية بينما 52

 %ليس لديهم مشارات يف املؤمترات احمللية و
 % 10لديهم مشاركات يف ندوات عاملية و 90
 %ليس لديهم مشاركات يف الندوات العاملية و
 % 44منهم لديهم مشاركات يف ندوات حملية
بينما  % 56ليس لديهم مشاركات يف الندوات
احمللية عالوة علي ذلك جند ان الذين لديهم
مشاركات يف ورش العمل بلغت نسبتهم 58.5
 %و الذين ليس لديهم مشاركات .% 41.5
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احملور الرابع :الضغوط االقتصادية:
جدول رقم ( )8التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – إخنفاض مستوي الدخل
احلقيقي يؤثر سلباً علي النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

57

46.3

2

موافق

49

39.9

3

غري متأكد

9

7.3

4

ال أوافق بشدة

3

2.4

5

ال أوافق

5

4.1

اجملموع

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تبني اجابات افراد عينة الدراسة من خالل
اجلدول ( )8اعاله ،ان  % 86.2منهم يوافقون

علي ان إخنفاض الدخل احلقيقي يؤثرسلبا
علي النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي.

جدول رقم ( )9التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -عدم ختصيص الدولة لنسبة
مناسبة من الناتج القومي االمجالي للبحث العلمي يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ
اجلامعي.
التكرار

النسبة %

الرقم االجابات
1

موافق بشدة

69

56.0

2

موافق

42

34.2

3

غري متأكد

12

9.8

4

ال أوافق بشدة

0

0.0

5

ال أوافق

0

0.0

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.
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تبني نتائج اجلدول ( )9ان  % 89.2من
عينة الدراسة يوافقون علي ان عدم ختصيص
الدولة لنسبة مناسبة من الناتج القومي

االمجالي للبحث العلمي يؤثر سلبا علي النشاط
االكادميي لالستاذ اجلامعي.

جدول رقم ( )10التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة -عدم ارتباط البحث العلمي يف
اجلامعات بانشطة القطاع اخلاص يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

47

38.2

2

موافق

44

35.8

3

غري متأكد

11

8.9

4

ال أوافق بشدة

8

6.5

5

ال أوافق

13

10.6

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

يوضح التوزيع التكراري الجابات افراد عينة
الدراسة من اجلدول ( )10ان % 74.0
يوافقون علي ان عدم ارتباط البحث العلمي

بانشطة القطاع اخلاص يؤثر سلبا علي النشاط
االكادميي لالستاذ اجلامعي.

جدول رقم ( )11التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة -احلوافز املادية واملعنوية علي
البحث العلمي تؤثر اجياباً على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

53

43.1

2

موافق

43

34.9

3

غري متأكد

17

13.8

4

ال أوافق بشدة

6

4.9

5

ال أوافق

4

3.3

123

100

اجملموع

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.
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أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي ( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م) أمحد عبد اهلل البدوي

من نتائج اجلدول ( )11يتضح ان  78%من و املعنوية تؤثر اجيابا علي النشاط االكادميي
عينة الدراسة يوافقون علي ان احلوافز املادية لالستاذ اجلامعي.
جدول رقم ( )12التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -عدم كفاية معينات البحث
العلمي يف اجلامعة يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي
التكرار

النسبة %

الرقم

االجابات

1

موافق بشدة

67

54.4

2

موافق

52

42.3

3

غري متأكد

4

3.3

4

ال أوافق بشدة

0

0.0

5

ال أوافق

0

0.0

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

البحث العلمي (معامل ،متويل...،اخل) يف اجلامعة
يؤثر سلبا علي النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي.

تظهر نتائج اجلدول ( )12اعاله ان  % 96.7من
افراد العينة يوافقون علي ان عدم توفر معينات
احملور اخلامس :الضغوط االجتماعية:
جدول رقم ( )13التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – تربية و تعليم األبناء ميثل
ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

61

49.6

2

موافق

49

39.8

3

غري متأكد

13

10.6

4

ال أوافق بشدة

0

0.0

5

ال أوافق

0

0.0

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )203 ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي ( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م) أمحد عبد اهلل البدوي

تبني نتائج اجلدول( )13ان  % 86.4من عينة ضغطا عليهم مما ينعكس سلبا علي نشاطهم
الدراسة يوافقون علي ان تعليم االبناء يشكل االكادميي.
جدول رقم ( )14التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة – عالج األسرة و األطفال يشكل
ضغطا األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي .
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

53

43.1

2

موافق

47

38.2

3

غري متأكد

23

18.7

4

ال أوافق بشدة

0

0.0

5

ال أوافق

0

0.0

123

100

اجملموع

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تشري نتائج اجلدول ( )14اعاله علي ان  81.3االسرة يشكل ضغطا علي االستاذ اجلامعي و
 %من أفراد العينة يوافقون علي ان عالج يؤثر سلبا يف نشاطه االكادميي.
جدول رقم ( )15التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -ترفيه األسرة يشكل ضغطاً
على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

40

33.5

2

موافق

45

36.6

3

غري متأكد

23

18.7

4

ال أوافق بشدة

7

5.7

5

ال أوافق

8

6.5

اجملموع

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تعكس نتائج اجلدول ( )15ان من عينة
الدراسة يوافقون علي ان ترفية االسرة يشكل

ضغطا علي االستاذ اجلامعي مما يؤثر سلبا يف
نشاطه االكادميي.
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جدول رقم ( )16التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -عدم توفر خدمات اجتماعية
متكاملة باجلامعة يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي وتؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

52

42.2

2

موافق

48

39.0

3

غري متأكد

13

10.6

4

ال أوافق بشدة

6

4.9

5

ال أوافق

4

3.3

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

من اجلدول رقم ( )16أعاله يتضح ان  81.2ترحيل ،توفري مياه...اخل) متكاملة باجلامعة
 %من افراد العينة يوافقون علي ان عدم توفر يشكل ضغطا علي االستاذ اجلامعي و يؤثر سلبا
خدمات إجتماعية (صحية ،تعليمية ،سكن ،يف نشاطه االكادميي.
جدول رقم ( )17التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -املناسبات االجتماعية تشكل
ضغطاً على األستاذ اجلامعي وتؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

43

35.0

2

موافق

57

46.3

3

غري متأكد

12

9.8

4

ال أوافق بشدة

2

1.6

5

ال أوافق

9

7.3

123

100

اجملموع
املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

توضح نتائج اجلدول رقم ( )17ان
يافقون علي ان مشاركة االستاذ اجلامعي يف
81.3%

املناسبات االجتماعية تشكل ضغطا علي االستاذ
اجلامعي مما يؤثر سلبا يف نشاطه االكادميي.
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جدول رقم ( )18التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -االهتمام بشئون األسرة املمتدة
وإعالتها يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي
الرقم

االجابات

النسبة %

التكرار

1

موافق بشدة

42

34.1

2

موافق

41

33.3

3

غري متأكد

19

15.5

4

ال أوافق بشدة

14

11.4

5

ال أوافق

7

5.7

اجملموع

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تبني نتائج اجلدول رقم ( )18ان  % 67.4من أفراد املمتدة و إعانتها يف النواحى االقتصادية و االجتماعية
العينة يوافقون علي ان االهتمام بشئون االسرة يشكل ضغطا علية ويؤثر سلبا علي نشاطه االكادميي.
جدول رقم ( )19التوزيع التكراري الجابات أفراد عينة الدراسة  -العادات والتقاليد السائدة يف
اجملتمع تؤثر سلبا يف النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي
الرقم االجابات
 1موافق بشدة
 2موافق
 3غري متأكد
 4ال أوافق بشدة
 5ال أوافق
اجملموع

النسبة %

التكرار
40

32.6

49

39.8

16

13.0

11

8.9

7

5.7

123

100

املصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية.

تشري إجابات أفراد عينة الدراسة من جدول
رقم ( )20أعاله ان العادات و التقاليد

املوجودة يف اجملتمع الذي يعيش فيه تؤثر سلبا
علي نشاطه األكادميي بنسبة .% 72.4
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 6-3إختبار فرضيات الدراسة:
يتناول الباحث يف هذا املبحث مناقشة وتفسري
نتائج الدراسة امليدانية وذلك من خالل
املعلومات اليت اسفرت عنها جداول حتليل
البيانات االحصائية وكذلك نتائج التحليل
االحصائي الختبار الفروض .وسوف يقوم
الباحث مبناقشة وتفسري نتيجة كل فرض
علي حده بهدف احلكم علي صحتها او عدمه
استنادا علي التحليل االحصائي ( )SPSSواي
حتليل خاص باي فرضية.
الختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بتحديد
العبارات املرتبطة بالفرضيات ثم اختبارها

(Chi-Square-

باستخدام مربع – كاي
 )Testللداللة علي الفروق بني اعداد اجابات
املبحوثني علي العبارات موضع االختبار ،ومت
اختبار فرضيات الدراسة علي النحو التالي:
أوال :الفرضيات اخلاصة بالضغوط اإلقتصادية:
الفرضيه االولي:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
اخنفاض مستوى الدخل احلقيقي.
 .2الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
اخنفاض مستوى الدخل احلقيقي.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.000

98.00

).285(c

0.88

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يتضح من نتائج التحليل االحصائي من
اجلدول أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت
( )98.00و مستوي املعنوية ( )0.000وهي
قيمة أقل من ( )5.0وهذا داللة علي رفض
فرض العدم وقبول الفرض البديل القائل
بوجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بني
النشاط االكادميي وإخنفاض مستوي الدخل
الشهري لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة
قيمة معامل االرتباط واليت بلغت (. )% 88

Ordinal by Ordinal

الفرضيه الثانيه:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
اخنفاض نسبة البحث العلمي يف الناتج القومي
االمجالي.
 .1الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
اخنفاض النسبة املخصصة للبحث العلمي يف
الناتج القومي االمجالي.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.001

104.00

).000(c

0.9100

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يتضح من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()104.00
و مستوي املعنوية ( )0.001وهي قيمة أقل من
( )0.05وهذا داللة علي رفض فرض العدم وقبول
الفرض البديل القائل بوجود عالقة إحصائية ذات
داللة معنوية بني النشاط االكادميي وإخنفاض
النسبة املخصصة للبحث العلمي يف الناتج القومي
االمجالي لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة

Ordinal by Ordinal

قيمة معامل االرتباط واليت بلغت (.)% 91
الفرضيه الثالثه:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي وعدم
ارتباط البحث العلمي بأنشطة القطاع اخلاص.
 .2الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي وعدم
ارتباط البحث العلمي بأنشطة القطاع اخلاص.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.0060

82.150

.000

0.7500

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يتضح من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ( )82.150و
مستوي املعنوية ( )0.0060وهي قيمة أقل من
( )0.05وهذا داللة علي رفض فرض العدم وقبول
الفرض البديل القائل بوجود عالقة إحصائية
ذات داللة معنوية بني النشاط االكادميي و عدم
إرتباط البحث العلمي بأنشطة القطاع اخلاص
لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة معامل
االرتباط واليت بلغت ( )% 75وهي تعترب جيده.

Ordinal by Ordinal

الفرضيه الرابعة:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بني النشاط االكادميي و ضعف احلوافز
املادية للبحث العلمي.
 .2الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و ضعف
احلوافز املادية للبحث العلمي.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.000

107.154

.000

0.8150

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يتضح من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()107.154
و مستوي املعنوية ( )0.000وهي قيمة أقل من
( )0.05وهذا داللة علي رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و ضعف احلوافز املقدمة للبحث
العلمي لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة

Ordinal by Ordinal

قيمة معامل االرتباط واليت بلغت (.)% 81
الفرضيه اخلامسة:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و عدم
كفاية معينات البحث العلمي يف اجلامعات.
 .2الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و عدم
كفاية معينات البحث العلمي يف اجلامعات.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.000

76.150

.000

0.89

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يتبني من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()76.150
و مستوي املعنوية ( )0.000وهي قيمة أقل من
( )0.05وهذا داللة علي رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و عدم كفاية معينات البحث العلمي يف
اجلامعات لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة
قيمة معامل االرتباط واليت بلغت (. )% 89

Ordinal by Ordinal

اخلاصة

بالضغوط

ثانيا :الفرضيات
االجتماعية:
الفرضيه االولي:
 .1فرض العدم ( :)H0ال توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط الناجتة عن تربية و تعليم األبناء.
 .2الفرض البديل ( :)Haتوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي
والضغوط الناجتة عن تربية و تعليم األبناء.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.003

67.100

.000

0.670

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()67.100
و مستوي املعنوية ( )0.003وهي قيمة أقل من
( )0.5وهذا داللة علي رفض فرض العدم وقبول
الفرض البديل القائل بوجود عالقة إحصائية ذات
داللة معنوية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن تربية االبناء و تعليمهم لعينة الدراسة
ويؤكد هذه العالقة قيمة معامل االرتباط واليت

Ordinal by Ordinal

بلغت ( )67%وهي قيمة مقبولة.
الفرضيه الثانية:
 -1فرض العدم  :))H0التوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و الضغوط
النامجة عن عالج االسرة و االبناء.
الفرض البديل  :))Haتوجد عالقة
-2
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط النامجة عن عالج االسرة و االبناء.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.000

108.877

.158

0.86.300

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()108.877
و مستوي املعنوية ( )0.000وهي قيمة أقل من
( )5.0وهذا داللة علي رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و الضغوط الناجتة عن عالج األسرة
و االبناء لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة
قيمة معامل االرتباط واليت بلغت ()86.3%
وهي قيمة عالية.

Ordinal by Ordinal

الفرضيه الثالثة:
 - 1فرض العدم :))H0التوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط النامجة عن ترفيه االسرة.
 - 2الفرض البديل  : )) Haتوجد
عالقة ذات داللة إحصائية بني النشاط
االكادميي و الضغوط النامجة عن ترفيه
االسرة.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.0289

58.00

.000

Pearson Chi-Square

Spearman Correlation 0.73-

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()58.00
و مستوي املعنوية ( )0.0289وهي قيمة أقل
من ( )5.0وهذا داللة علي رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و الضغوط الناجتة عن ترفيه
االسرة لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة
معامل االرتباط واليت بلغت ( )73-%وهي
قيمة جيدة جدا ولكن يوجد ارتباط سالب بني

Ordinal by Ordinal

املتغريين.
الفرضيه الرابعة:
فرض العدم  :))H0التوجد عالقة
-1
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي
و الضغوط النامجة من عدم وجود خدمات
متكاملة يف اجلامعة.
الفرض البديل( ( :Haتوجد عالقة
-2
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط النامجة من عدم وجود خدمات
متكاملة يف اجلامعة.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.0260

77.147

.000

0.6800

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()77.147
و مستوي املعنوية ( )0.026وهي قيمة أقل من
( )5.0وهذا داللة علي رفض فرض العدم وقبول
الفرض البديل القائل بوجود عالقة إحصائية ذات
داللة معنوية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن تربية االبناء و تعليمهم لعينة الدراسة
ويؤكد هذه العالقة قيمة معامل االرتباط واليت

Ordinal by Ordinal

بلغت ( )% 68وهي قيمة مقبولة.
الفرضيه اخلامسة:
 -1فرض الع ــدم  :))H0التوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن املشاركة يف املناسبات االجتماعية.
-2الفرض البديل  :))Haتوجدعالقة ذات
داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن املشاركة يف املناسبات االجتماعية.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.00640

51.325

.125

0.6200

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ( )51.325و
مستوي املعنوية ( )0.00640وهي قيمة أقل من
( )0.5وهذا داللة علي رفض فرض العدم وقبول
الفرض البديل القائل بوجود عالقة إحصائية ذات
داللة معنوية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن املشاركة يف املناسبات االجتماعية.
لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة معامل
االرتباط واليت بلغت ( )% 62وهي قيمة مقبولة.

Ordinal by Ordinal

الفرضيه السادسة:
 - 1فرض الع ــدم  :))H0التوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط الناجتة عن االهتمام بشئون االسرة
املمتدة.
 - 2الفرض البديل  :)) Haتوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي و
الضغوط الناجتة عن االهتمام بشئون االسرة
املمتدة.

Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.0060

53.1240

.185

0.7200

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من
اجلدول أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت
( )53.1240و مستوي املعنوية ()0.006
وهي قيمة أقل من ( )0.5وهذا داللة علي
رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل
القائل بوجود عالقة إحصائية ذات داللة
معنوية بني النشاط االكادميي و الضغوط
الناجتة عن االهتمام بشئون االسرة املمتدة
لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة قيمة

Ordinal by Ordinal

معامل االرتباط واليت بلغت ( )72%وهي
قيمة مرتفعة جدا.
الفرضيه السابعة:
 - 1فرض العدم  :))H0التوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي
و العادات و التقاليد.
 - 2الفرض البديل  :))Haتوجدعالقة
ذات داللة إحصائية بني النشاط االكادميي
و الضغوط الناجتة عن العادات و التقاليد.
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Chi-Square Tests & Correlation
Approx. Sig.

Value

.000

76.150

.214

0.840

Pearson Chi-Square
Spearman Correlation

يظهر من نتائج التحليل االحصائي من اجلدول
أعاله ان قيمة مربع – كاي بلغت ()76.150
و مستوي املعنوية ( )0.000وهي قيمة أقل من
( )05.0وهذا داللة علي رفض فرض العدم
وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و الضغوط الناجتة عن العادات
و التقاليد لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة
قيمة معامل االرتباط واليت بلغت ()% 84
وهي قيمة عالية.
 - 4النتائج و التوصيات:
 1-4النتائج:
 - 1توجد عالقة إحصائية ذات داللة معنوية
بني النشاط االكادميي وإخنفاض مستوي
الدخل الشهري لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه
العالقة قيمة مربع كا و معامل االرتباط واليت
بلغت (.)88%فإخنفاض مستوي الدخل يؤثر
سلباً علي النشاط األكادميي لالستاذ اجلامعي.
 - 2وجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوية
بني النشاط االكادميي وإخنفاض النسبة
املخصصة للبحث العلمي يف الناتج القومي
االمجالي لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة
قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط واليت

Ordinal by Ordinal

بلغت ( .)% 91فاخنفاض النسبة املخصصة
للبحث العلمي يف الناتج القومي القومي تؤثر
سلباً علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
3ابانت النتائج وجود عالقة إحصائية ذاتداللة معنوية بني النشاط االكادميي و عدم
إرتباط البحث العلمي بأنشطة القطاع اخلاص
لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة مربع كا
و قيمة معامل االرتباط واليت بلغت ()% 75
وهي تعترب جيده.فنجد أن عدم ارتباط البحث
العلمي بانشطة القطاع اخلاص يؤثر سلبا يف
النشاط األكادميي لالستاذ اجلامعي.
 - 4أظهرت النتائج كذلك وجود عالقة
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
االكادميي و ضعف احلوافز املقدمة للبحث
العلمي لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة
مربع كا و قيمة معامل االرتباط واليت بلغت
( .)% 81فضعف احلوافز املادية و املعنوية
يؤثر سلباً علي النشاط األكادميي لالستاذ
اجلامعي.
 - 5وجود عالقة إحصائية ذات داللة معنوية
بني النشاط االكادميي و عدم كفاية معينات
البحث العلمي يف اجلامعات لعينة الدراسة
ويؤكد هذه العالقة قيمة مربع كا و قيمة معامل
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االرتباط واليت بلغت ( .)% 89فنجد ان عدم الضغوط الناجتة عن عدم وجود خدمات
كفاية معينات البحث العلمي بالقدر الكايف يؤثر متكاملة يف اجلامعة لعينة الدراسة ويؤكد هذه
سلباً علي النشاط األكادميي لالستاذ اجلامعي .العالقة قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط
 - 6أيضاً أوضحت النتائج وجود عالقة واليت بلغت ( )% 68وهي قيمة مقبولة.
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط  - 10أظهرت النتائج كذلك وجود عالقة
االكادميي و الضغوط الناجتة عن تربية االبناء إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
و تعليمهم لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة االكادميي و الضغوط الناجتة عن املشاركة يف
قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط واليت املناسبات االجتماعية .لعينة الدراسة ويؤكد هذه
بلغت ( )% 67وهي قيمة مقبولة .فالضغوط العالقة قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط
الناجتة عن تربية األبناء و تعليمهم تشكل واليت بلغت ( )% 62وهي قيمة مقبولة.
ضغطاً مما يؤثر سلباً علي النشاط األكادميي  - 11كما أظهرت النتائج كذلك وجود عالقة
لالستاذ اجلامعي.
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
 - 7كذلك أوضحت النتائج وجود عالقة االكادميي و الضغوط الناجتة عن االهتمام
إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط بشئون االسرة املمتدة لعينة الدراسة ويؤكد
االكادميي و الضغوط الناجتة عن عالج االسرة قوة هذه العالقة قيمة مربع كا و قيمة معامل
و االبناء لعينة الدراسة ويؤكد قوة هذه العالقة االرتباط واليت بلغت ( )% 72وهي قيمة
قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط واليت مرتفعة جدا.
بلغت ( )% 86.3وهي قيمة عالية.فالضغوط  - 12عالو ًة علي ذلك أكدت النتائج علي وجود
النامجة عن عالج االسرة و االبناء تشكل عالقة إحصائية ذات داللة معنوية بني النشاط
ضغطاً علي األستاذ اجلامعي مما يؤثر سلباً االكادميي و الضغوط الناجتة عن العادات و
علي نشاطه األكادميي.
التقاليد لعينة الدراسة ويؤكد هذه العالقة
 - 8كما أوضحت النتائج وجود عالقة إحصائية قيمة مربع كا و قيمة معامل االرتباط واليت
ذات داللة معنوية بني النشاط االكادميي و بلغت ( )% 84وهي قيمة عالية.
الضغوط الناجتة عن ترفيه االسرة لعينة  2-4التوصيات:
الدراسة ويؤكد هذه العالقة قيمة معامل  - 1حتسني مستوي الدخل ألساتذة اجلامعات
االرتباط واليت بلغت ( )% 73-وهي قيمة جيدة بإعتبارهم رأس الرمح يف عملية التنمية و
جدا ولكن يوجد ارتباط سالب بني املتغريين.
التطوير املستمر عرب البحث العلمي.
 - 9أيضاً أوضحت النتائج وجود عالقة إحصائية  - 2زيادة النسبة املخصصة للبحث العلمي يف
ذات داللة معنوية بني النشاط االكادميي و الناتج القومي االمجالي.
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 - 3ربط البحث العلمي بأنشطة القطاع
اخلاص لتطويرة و خلق منافع متبادلة بني
القطاع اخلاص و اجلامعات.
 - 4تشجيع البحث العلمي عرب احلوافز املادية
و املعنوية.
 - 5توفري معينات البحث العلمي املتطورة يف

اجلامعات.
 - 6دعم أساتذة اجلامعات يف تعليم أبناءهم
و عالجهم وتوفري شروط متويل ميسرة للسكن
وشراء العربات اخلاصة.
 - 7توفري خدمات متكاملة يف اجلامعات من
ترحيل و إسكان و مستوصفات ...اخل.
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أثر الضغوط االقتصادية و اإلجتماعية علي النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي ( دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف بعض اجلامعات السودانية 2017م) أمحد عبد اهلل البدوي

منوذج استبانة عن أثر الضغوط االقتصادية واالجتماعية على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي
(دراسة حالة لبعض االساتذة العاملني يف اجلامعات السودانية نوفمرب2016م -يناير 2017م)
احملور األول :البيانات األولية
ب /أنثى
 1-1النوع  :أ /ذكر
 2-1العمر :
 3-1احلالة االجتماعية:
ب /متزوج

ج /متزوج ويعول

أ /أعزب
 4-1الدرجة العلمية:
د /حماضر
ج /أستاذ مساعد
ب /استاذ مشارك
أ /أستاذ
احملور الثاني :مستوى الدخل و االنفاق الشهري باجلنيه السوداني:
 1-2ما هو مستوى الدخل
 2-2االنفاق اليومي باجلنيه
احملور الثالث :النشاط األكادميي (مؤلفات – أوراق علمية منشورة – مشاركة يف مؤمترات – ندوات عاملية وحملية -ورش عمل)
ال
نعم
 1-3هل لديك مؤلفات ؟
ال
نعم
 2-3هل لديك أوراق علمية منشورة؟
ال
نعم
 3-3هل لديك مشاركات يف مؤمترات عاملية؟
ال
نعم
 4-3هل لديك مشاركات يف ندوات ورش عمل حملياً أو عاملياً؟
ال
نعم
 5-3هل تعاني من أي ضغوط؟
 6-3ماهي أكثر انواع الضغوط اليت تعاني منها؟
ج -إقصادية و إجتماعية
ب -إجتماعية
أ -إقتصادية
احملور الرابع :الضغوط االقتصادية
 1-4دخل االستاذ اجلامعي اليكفي االحتياجات االساسية (مأكل -ملبس – سكن -عالج -صحة – تعليم أبناء) ؟
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 2-4اخنفاض مستوى الدخل احلقيقي يؤثر سلبا علي النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي:
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 3-4عدم توفر احلاجات األساسية لألستاذ اجلامعي يؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 4-4عدم ختصيص الدولة لنسبة مناسبة من الناتج القومي االمجالي للبحث العلمي يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ
اجلامعي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
5-4عدم ارتباط البحث العلمي بانشطة القطاع اخلاص يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
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ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 6-4عدم وجود احلوافز املادية واملعنوية للبحث العلمي تؤثر سلبا على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 7-4عدم كفاية معينات البحث العلمي باجلامعة يؤثر سلباً على النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
احملور اخلامس :الضغوط االجتماعية
 1-5تربية األبناء متثل ضغطاً على األستاذ اجلامعي وتؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 2-5تعليم األبناء يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 3-5عالج األسرة واألطفال يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 4-5ترفيه األسرة يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 5-5عدم توفر خدمات اجتماعية متكاملة باجلامعة يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي وتؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 6-5املناسبات االجتماعية تشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي وتؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 7-5االهتمام بشئون األسرة املمتدة وإعالتها يشكل ضغطاً على األستاذ اجلامعي ويؤثر سلباً يف نشاطه األكادميي.
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
أوافق بشدة ( )
 8-5العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع تؤثرسلبا يف النشاط األكادميي لألستاذ اجلامعي.
أوافق بشدة ( )
ال أوافق بشدة ( ) ال أوافق ( )
أوفق ( ) غري متأكد ( )
احملور السادس:
ماهي مقرتحاتك لتحسني النشاط االكادميي لالستاذ اجلامعي؟(النشر-التاليف -املؤمترات -الورش -الندوات)
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