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ف اعلية برنامج معرفي بيئي مقترح لخفض الضغوط النفسية والبيئية  
 مهني لدي العاملين بمترو االنف اقلتحسين األداء ال

               [21] 
 (3)الفرحاتي السيد محمود -(1)ليلي أحمد كرم الدين -(2)معاذ بالل ياقوت راشد

 (2)أحمد فخري هاني
، كلية الدراسات العليا للطفولة (8. عة عين شمسجام ،معهد الدراسات والبحوث البيئية (0

 ومي لالمتحانات والتقويم التربويالمركز الق (3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
الضغوط النفسية والبيئية لدي العاملين بمترو االنفاق  مستويالي تحديد الدراسة هدفت 

علي تحسين مستوي معرفي بيئي لخفض الضغوط النفسية والبيئية والعمل  قبل عمل برنامج
استخدام المنهج التجريبي، بينما اعتمدت الدراسة الحالية على برنامج مقترح من أعـداد ادائهم و 
لخفض الضغوط النفسية والبيئية للعاملين بمترو االنفاق مصمم من قبل الباحث وذلك  ونالباحث

الدراسة في وتمثلت أدوات . من أجل جمع البيانات والمعلومات الخاصة بموضع الدراسة
كانت عينة الدراسة بلغ قوامها و . مقياس الضغوط النفسية والبيئية، ومقياس األداء المهني

وهذه المجموعة لم تتعرض للبرنامج . عامل( 01)وتنقسم إلى المجموعة الضابطة ( 33)
وهذه المجموعة . عامال( 01)التدريبي المعرفي البيئي، والثانية هي المجموعة التجريبية 

 .ت للبرنامج التدريبي المعرفي البيئيتعرض
وكانت من أهم نتائج الدراسة وجود فرق ظاهر بين المتوسطين حيث إن متوسط درجات 

بينما متوسط درجات المجموعة التجريبية قيمته ( 834310)المجموعة الضابطة قيمته 
وذلك في الفرض األول، بينما وجد فروق ظاهرة بين متوسطات درجات ( 304.22)
في التطبيق البعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية في ( الضابطة والتجريبية)مجموعتين ال

أبعاد المقياس الخاصة بالضغوط البيئية لكل بعد على حده، كما جاء المتوسط الكلي 
بينما قيمة متوسط درجات المجموعة التجريبية ( 0324831)للمجموعة الضابطة بقيمة 

في حين ال توجد فروق ذات . بين المتوسطين في الفرض الثانيوهو فرق كبير ( 8114831)
بين درجات المجموعة التجريبية في القياس ( a ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

الحالة  –الجنس  –العمر)البعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية يرجع إلى خصائص العينة 
  .(قتصاديالوضع اال –سنوات الخبرة  –االجتماعية 

تخفيف االعمال للحد من الضغوط النفسية والبيئية لدي العاملين وأوصت الدارسة الي 
وتوفير اإلمكانيات المادية من أماكن وأدوات واموال لإلسهام في رفع درجة . بمترو االنفاق
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من ممارسة االنشطة الترفيهية واالجتماعية لدي العاملين بمترو االنفاق بصورها المختلفة للحد 
للضغوط النفسية عمل برامج تربوي عالج للحد من التأثر السلبي و . الضغوط النفسية والبيئية

الضغوط عن السلوكيات المكتسبة من  الهيئةعمل منشورات في وكذلك ، والتعامل معها والبيئية
 .النفسية والبيئية

 

 المقدمة
ير جدًا في إحداث مع التقدم التكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كب

مشكالت في البيئة مما أدي الى احداث ضغوط هائلة على توزان النظام البيئي سواء كانت 
الضغوط بيئية أو نفسية حيث تعد الضغوط بمثابة المحرك األساسي للحياة فمن خاللها 
يه تتكشف اإلمكانيات والقدرات اإلنسانية الكامنة التي تدفع الفرد إلى العمل والمثابرة عل

فالضغوط ال يمكن النظر إليها من الزاوية السلبية فقط من حيث تأثيرها . والتحدي والمواجهة
على الصحة النفسية للفرد وتوافقه، بل ينبغي أن ننظر إليها أيضًا من الناحية اإليجابية من 

من  حيث قدرتها على استثارة همم األفراد ودفعهم نحو المزيد من العمل في بيئته لتحقيق حالة
التوافق النفسي واالجتماعي التي يرتضيها الفرد لنفسه ويرضى عنها مجتمعه داخل البيئة 
االجتماعية وفي حالة عدم وجود ضغوط لدى الفرد ال يتحقق إال بالموت ولكن توجد بالقدر 
الذي ال يؤثر على حياة اإلنسان وتوافقه واتزانه النفسي والجسدي، كما ان الضغوط إذن مفهوم 

فالحد المعقول من . على متصل تمثل اإليجابية أحد طرفيه بينما تمثل السلبية طرفه األخريقع 
الضغوط هو ذلك الطرف اإليجابي الذي يدفع الفرد إلى بذل الجهد بينما التطرف نحو الزيادة 
سواء في الشدة أو التكرار هو ذلك الطرف السلبي الذي تنتج عنه العديد من المشكالت وتعد 

لحد الفاصل بين ما هو إيجابي وسلبي مسألة نسبية تختلف باختالف الكثير من مسألة ا
الرحمن  عبد. )ثرها على االفراد في البيئةأالمتغيرات الشخصية واالجتماعية والثقافية و 

  .(.، ص م8118: السعدني، ثناء مليجي
قع ويرى الباحثون أن الضغوط العمل بوجه عام سمة من سمات العصر وجزءًا من وا

الحياة العملية ال يمكن التغاضي عنها أو إهمالها الن ذلك يؤدى إلى انخفاض مستوى أداء 
مترو )العمل وخاصة في هيئة تقوم بخدمة المواطنين في محافظات القاهرة الكبري وهي 

وشيوع مناخ من عدم الثقة والحذر وفقدان الفاعلية في حالة الكوارث سواء كانت ( االنفاق
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أو بيئية أو بشرية وتتركز أهمية الضغوط العمل على حيوية وأهمية العمل في  كوارث طبيعية
حياة الفرد، فهو يقضى ما يعادل أكثر من الثلث يومه مزاوال عماًل بوصفه وسيلة إلشباع 

 .حاجاته األساسية من مأكل ومشرب وملجأ وحاجاته النفسية من تقدير وانتماء ونمو ذاتى
 

 البحث  مشكلة
لون بعلم النفس إلى إيجاد أنسب األساليب التي تساعد الفرد على مواجهة يسعى المشتغ

مترو  هذا ومن ناحية أخري فان عدد الركاب. تلك الضغوط وكيفية التعامل الصحي معها
. مليون راكب سنوياً  20243لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  اإلنفاق وفقاً 

الخطة الرئيسية للنقل الحضري بالقاهرة الكبرى،  :ة الكبريهيئة مترو االنفاق بالقاهر )
 .(م8118
كيلومتر عبر  8348ماليين راكب وتمتد خطوطه على طول  3ينقل المترو يوميًا نحو و 

الخط الثاني شبرا الخيمة المنيب ، كيلومتر 33الخط األول حلوان المرج بطول  خطين رئيسيين
ترو األنفاق وضرورة استمرارية تنفيذ مشروعاته، بدأ وفى ضوء أهمية م متر كيلو 8048بطول 

 3،8كيلومتر وبتكلفة نحو  3،3تنفيذ المرحلة األولى إلنشاء الخط الثالث للمترو بطول 
البدء في العمل في إنشاء المرحلة األولي من الخط الثالث  8111شهد عام يمليارات جنيه، و 

 (. 9، صم8118: الدوليالبنك . )ةمليار جني  3،8لمترو األنفاق بقيمة 
رحلة يوميًا تنقل ما يزيد  08.م بلغ عدد رحالت المترو 8101/م8119وفي عام 

مليون ماليين  241مليون راكب سنويًا هذا من المتوقع ان يصبح استيعاب ما يقرب  31243
ورشة عمل متخصصة عن حوادث السكك الحديد ) .م8188ميًا بمترو االنفاق بحلول راكب يو 
 (. م8100يناير ،النفاقومترو ا

ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة من أهمية الموضوع حيث أن كافة الضغوط التى تواجه 
فقد . العاملين بمترو االنفاق تمثل قضية مهمة وحاسمة بالنسبة للعاملين واسرهم داخل البيئة

بمترو االنفاق من العاملين ( 31)قام الباحثون بعمل دراسة استطالعية على عينة من العاملين 
حيث طبقت الباحثون مقياس الضغوط النفسية والبيئية لقياس الضغوط بهدف تحسين األداء 
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يهم في وجود برنامج معرفي بيئي لخفض تلك هني وهدفت االسئلة الى استطالع رأالم
من افراد العينة اظهر %( .1)وقد اظهرت الدراسة االستطالعية الي ان اكثر من . الضغوط
وبالتالي تتلخص مشكلة الدراسة فى تدني مستوى . مستوى الضغوط النفسية والبيئية ارتفاع في

مواجهة الضغوط، وهذا ما استدعى ضرورة القيام بهذه الدراسة لرفع مستوى األداء المهني من 
خالل عمل برنامج معرفي بيئي مقترح لخفض الضغوط النفسية والبيئية لتحسين االداء المهني 

 .االنفاق للعاملين بمترو
 

 أسئلة البحث
تخفيف الضغوط النفسية والبيئية للعاملين  فيما مدى فاعلية البرنامج المعرفي البيئي  .0

 بمترو االنفاق؟ 

تخفيف  فيدرجة االستجابة البرنامج المعرفي البيئي  في( إناث -ذكور)هل يؤثر الجنس  .8
 الضغوط النفسية والبيئية للعاملين بمترو االنفاق؟ 

تخفيف الضغوط النفسية والبيئية  فيمرارية تأثير البرنامج المعرفي البيئي ما مدى است .3
 ؟ نامج  وبعد انتهاء فترة المتابعةللعينة التجريبية بعد االنتهاء من تطبيق البر 

 

 أهداف الدراسة
التعرف على تأثير البرنامج المعرفي البيئي في تخفيف الضغوط النفسية والبيئية لدي  .0

 .النفاقالعاملين بمترو ا
معرفة كفاءة فنيات البرنامج المعرفي البيئي في إكساب العاملين قدرة على مواجهة  .8

 . الضغوط النفسية والبيئية
 

 أهمية الدراسة
أكدت الدراسات أن األفراد الذين يتعرضون لضغط نفسي شديد وقاسي يكونون أقل من  .0

ابات السيكوسوماتية                       ً                                  حيث صحتهم الجسمية عموما  كما تتطور لديهم العديد من االضطر 
مما يدل على أهمية دراسة متغير الضغوط النفسية                                      ً مقارنة بنظائرهم من األفراد األقل توترا  

 .في عالقته باألداء المهني للعاملين بمترو االنفاق
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قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في بناء برنامج معرفي بيئي لتنمية وعي العامل بمترو  .8
ومن هنا . الفعال في خفض شدة الضغوط النفسية والبيئية لديهم االنفاق، مما يكون األثر

بدراسة موضوع برنامج معرفي بيئي لخفض الضغوط النفسية والبيئية  كان اهتمام الباحث
السالمة )وهم المستفيدين أفراد . لدي العاملين بمترو االنفاق لتحسين االداء المهني بعملهم

الهندسة الفنية  –التسويق واإليرادات –خدمات الدعم  –الشئون المالية واإلدارية –والجودة
 –تشغيل خط ثالث –تشغيل خط ثاني –تشغيل خط أول –التحكم المركزي –والميكانيكية

 (.موظفين األمن -الموظفين االدارية -الهندسة المدنية وهندسة السكة
 

 فروض الدراسة
بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .0

 المجموعتين التجريبية والضابطة في درجة الضغوط النفسية من خالل التطبيق البعدي
 .لمقياس الضغوط النفسية والبيئية

بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .8
 ية من خالل التطبيق البعديالمجموعتين التجريبية والضابطة في درجة الضغوط البيئ

 .لمقياس الضغوط النفسية والبيئية
بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .3

البعدي لصالح المجموعة المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس اآلداء المهني 
 .التجريبية

بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)مستوى معنوية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .3
ة والبيئية لصالح المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الضغوط النفسي

 .التطبيق البعدي
بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ..

ة والبيئية لصالح لبعدي لمقياس الضغوط النفسيالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي وا
 .التطبيق البعدي
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بين متوسطي درجات ( a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .8
ة والبيئية المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس الضغوط النفسي

 .ومستوى األداء المهني
بين درجات ( a ≤ 0.05)لة إحصائية عند مستوى معنوية ال توجد فروق ذات دال .1

المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية يرجع إلى 
الوضع  – سنوات الخبرة – الحالة االجتماعية – الجنس – العمر)خصائص العينة 

 .(االقتصادي
 

 الدراسات السابقة
فت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة الفروق بين وهد :(م1222)دم العتيبي آدراسة 

 الباحث أجرى وقدالجنسين وفي ضغوط العمل لدى العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، 
 من األخر والنصف اإلناث من نصفهم وموظفة موظف 11. عددها عينة على الدراسة
 لضغوط       ً مقياسا   الباحث ماستخد وقد الكويت بدولة حكومية وزارات بخمس يعملون ممن الذكور
 .وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة بين اإلناث والذكور في ضغوط العمل العمل

كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة بين اإلناث في صعوبة العمل وكذلك 
 .عدم وجود فروق ذات داللة بين الذكور في ضغوط العمل

واستهدفت الدراسة التعرف علي تقدير احتياجات عمال  :(م1222)دراسة مني محمود 
مترو االنفاق والتعرف علي احتياجاتهم ومشكالتهم وأولوية تلك االحتياجات من خالل وجهة 

 اسات الوصفية واعتمدت الدراسة علىنظرهم ووجهة نظر المسئولين، وتنتمي الدراسة الي الدر 
استمارة استبار لعمال مترو االنفاق : ت التاليةمنهج المسح االجتماعي وأدوات جمع البيانا

وتوصلت هذه الدراسة الي أهم النتائج إن الحاجات االقتصادية  .واستمارة مقابلة للمسئولين
 وأوصت الدراسة إلى .جاءت في قائمة أولوية الحاجات ثم الحاجات الصحية ثم يليها الثقافية

 .ن خالل الدورات التدريبيةزيادة عدد العاملين بالهيئة وتنمية قدراتهم م
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حيث هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير محطات  :(م1221)محمد عبده دراسة 
مترو االنفاق على التطور العمرانية للمناطق المحيطة ومدي العالقات التبادلية بين شبكات 

فاق قد ساهم االن وقد اظهرت الدراسة أن مترو. الكبرىيم القاهرة ني في اقلاالنقل والنمو العمر 
 .في حماية البيئة من التلوث ورفع معدل االنتاج

وهدفت الدراسة الى تعرض للعالقة ما بين شبكة مسارات  :(1221)دراسة إسراء أسامة 
األنفاق، وكذلك األسس التي تحكم تلك العالقة وتختص تلك األسس  المشاة وشبكة مترو

لمرتبطة بمحطات مترو األنفاق تحت األرض ا بتخطيط وتصميم مسارات المشاة فوق أو
لى تلك المحطات بدون تداخلها مع حركة                                                                                  واالحتياجات العمرانية التي تسهل حركتهم من وا 

 .اآلليات السطحية
 بالتوجه وعالقته ضغوط العمل، الدراسة وهدفت :(1223) واليافي جودة دراسة

 طبقت الدراسة وقد ،الشخصية الخصائص وبعض الرضا الوظيفي وعدم الفرد، لدى البيروقراطي

 وجود البحث عن هذا نتائج وتوصلت الدراسة الى .الثقافة وزارة في يعملون     ً فردا  ( 031) على

 .العمل وضغوط الوظيفي، رضاه وعدم ،منظمة بيروقراطية ظل في للعمل الفرد توجه بين عالقة
ن وهدفت الدراسة الى التعرف على عمارة باطن األرض م :(1222)دراسة سها حلمي 

االنسان وفي مناطق متعددة  لنشأةاالنماط المستحدثة في العمارة فلقد بدأت مع المراحل االولي 
في العالم وكانت بهدف الحماية من المخاطر البيئية المحيطة اومن االعداء من االنسان ومع 
تطور ونمو الحضارات وحدوث تغيرات عديدة بالمجتمع وظهور مشكالت واحتياجات مستحدثة 

 .ر الذي جعل البناء تحت األرض يمثل حال مثاليا ويوفر بيئة اكثر راحةاالم
لى التعرف على معرفة طبيعة العالقة إوهدفت الدراسة  :(م1222) ىدراسة إيهاب موس

بين التلوث البيئي والضغوط وكذلك االضطرابات النفسية ومعرفة الفروق بين الجنسين في 
موجبة الدراسة الى ان هناك  وتوصلت .ضطرابات النفسيةادراكهما للتلوث البيئي والضغوط واال

 .           ً                               دالة احصائيا  بين التلوث البيئي وبين الضغوط
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هدفت الدراسة الى التعرف على ايجاد منظومة علمية و  :(1222) ياسر محمددراسة 
االقتصادية بصفة عامة مع امكانية التطبيق لهذه المنظومة على هيئة  للمنشآتاالخطار  إلدارة
حديد مصر كأحد المؤسسات االقتصادية الفاعلة في االقتصاد القومي مع ترتيب اليات  سكك

لتطبيق هذه المنظومة في كافة قطاعات هيئة سكك حديد مصر، كذلك ترشيد قرار ادارة 
واستخدام الباحث اسلوب البحث الميداني واسلوب الدراسة . بهيئة سكك حديد مصر االخطار

واختيار  لتعرض الدراسات السابقة في بيان طرق قياس الخطرالمكتبية وذلك من خالل ل
 . الخطر من خالل المراجع والدوريات المختلفة إلدارةالسياسة المثلي 

الدراسة العوامل المؤثرة على العمل ومنها  وقد استهدفت :(م1222) براكش ناير دراسة
ت الدراسة الى أهم النتائج وتوصل .العوامل الضغط الوظيفي والرضا الوظيفي على نقل التعليم

 .أن ضغوط العمل لها تأثير علي الرضا الوظيفي والدافع للنقل
وهدفت الدراسة في تحديد منهجية واضحة لتصميم نظم  :(1222)دراسة مي فوزي 

اإلرشاد في مباني المواصالت باالستعانة بإدارة رقيمة حديثة لتسهيل واإلسراع من عملية 
التعرف وكذلك  .منهجية على مباني محطات مترو األنفاق في القاهرةالتصميم واختبار هذه ال

 ،لوني عالمات بصرية وعالمات إرشادية تكويد)على التأثير المتبادل بين نظام اإلرشاد 
 .(خرائط
وقد هدفت هذه الدراسة الى  :(م1222)  Farag – Stubbs, Susieسي فارج دراسة

الت وضغوط العمل وقد توصلت الدراسة إلي أن معرفة العالقة بين القدرة على حل المشك
غوط العمل التي يعيشها الطفل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قدرات حل مشكلة وض

 .واألسرة
 

 مف اهيم الدراسة
تعرف الفاعلية بأنها عبارة عن القدرة على تحقيق النتيجة االيجابية : مفهوم الفاعلية

  ً                                                 بقا  حيث ترتفع درجة الكفاية عندما يتم تحقيق النتيجة المقصودة حسب المعايير المحددة مس
جرائيا  و  .(33، ص م0928 :حمد ذكى بدوىأ) .بشكل كامل هي األثر الذي يتركه البرنامج :         ً ا 
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، وذلك بتحقيق درجة أفضل في القياس البعدي والتتبعي من تلك ونالمصصم من قبل الباحث
بلي على مقياس الضغوط النفسية بعد تطبيق الدرجة التي حققها المفحوص نفسه في القياس الق

 .البرنامج المقترح لتخفيف الضغوط النفسية لدي العاملين بمترو االنفاق
برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات  :مفهوم البرنامج المعرفي

جميع  وهي عبارة عن ارشادات ومعارف ومعلومات عن البيئة المحيط بمترو االنفاق وذلك الى
حمد أ) .افراد المؤسسة بهدف مساعداتهم في تحقيق النمو وتقديم الخدمة على اكمل وجه

 .(083، صم8111 :شفيق
 وعصر كبس بمعنى      ً لغويا   الضغط (م0928) إلياس عـرف قاموس: الضغوط النفسية

جبـار كـراه         وا  ومصطلح الضغوط يستخدم للداللة علي نطاق واسع من حاالت اإلنسان  .        وا 
وتحدث الضغوط نتيجة العوامل الخارجية . ة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوةالناشئ

 العمل ضغط يمثل :التالي النحو على       ً إجرائي ا ضغطال تعريف وقد توصل الباحث إلى( البيئية)

 يمثل .للعاملين والذاتية المهنية الوظيفة والقدرات متطلبات بين التناغم لعدم مؤلمة استجابة

 .والخارجية الداخلية بيئة العمل مع التكيف على المهني قدرة لعدم حتمية نتيجة العمل ضغط
 .المهنيين العاملين لدى المهني األداء لضعف حتمية مقدمة اليومي العمل ضغط يشكل

أدى الشئ قام به وأنجزه واألداء هو العمل " :                  ع رف في اللغة بأنه: مفهوم األداء المهني
 . "واإلنجاز

اهتمت نظريات علم  :أهم النظريات المفسرة للضغوط النفسية: مفسرة للضغوطالنظريات ال
 : النفس بتفسير طبيعة الضغط النفسي وفيما يلي سنعرض بعضها

استخدم مصطلح الضغوط في البداية في العلوم البيولوجية ثم استخدمه : نظرية سبيلبرجر
و في مجال فهم دور علماء االجتماعي وعلم النفس خاصة في مجال الصحة المرض أ

  .العوامل االجتماعية والثقافية والسيكولوجية في حدوث المرض
فيعرف البرشت الضغوط البيئية بأنها الحالة التي تتجاوز فيها احتياجات الفرد المهمة 
مكانياته، باإلضافة الى ان الضغوط البيئية بأنها تنشأ عندما يواجه الفرد موقفا                                                                                           ً  حدود قدراته وا 

ً  يستطيع التكيف معه مما يؤدي لسلوك غير صحيح ينتج عنه نتائج سلبية، فمثال     ً    صعبا  ال                                                                     
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عندما يواجه الفرد امتحان صعب وال يستطيع استكمال اإلجابة فقد يؤدي هذا إلي سوء إجاباته 
ورسوبه أو فشله، ويالحظ أن التعريفين رغم وجود اختالف في المداخل إال انهما يتفقا على 

تتمثل في وجود قوى خارجية تمثل عقبة أو مشكلة أمام الشخص تعوق  الضغوط االجتماعية
 .(91 – 23م، ص 8113: حاتم عبد المنعم) .تحقيق أهدافه أو إشباع احتياجاته

يتألف النسق الفكري لنظرية سيلي في الضغوط بأن الضغوط متغير  :نظرية هانز سيلي
أو الدفاع ضد الضغط وبين التعرض مستقل وهو استجابة لعامل ضابط، كما يربط بين التقدم 

: المستمر المتكرر للضاغطة وحدد ثالثة مراحل للدفاع وتسمى مراحل التكيف العام وهي
  .(.3م، ص 8113 :سمير شيخاني). مرحلة اإلجهاد؛ و مرحلة المقاومة؛ و مرحلة التنبيه

ى أن                          ً                                         وأن هناك استجابة أو أنماطا  معينة من االستجابات يمكن االستدالل منها عل
أن أعراض االستجابة الفسيولوجية " سيلي"الشخص يقع تحت تأثير بيئي مزعج، ويعتبر 

م، ص 0999: فاروق عثمان السيد) .للضغط عالمية وهدفها المحافظة على الكيان والحياة
92).  

 :ويرى أن هذه مراحل التكيف العام وهي. ثالث مراحل للدفاع ضد الضغط" سيلي"وحدد 
وفيه يظهر الجسم تغيرات واستجابات عندما يدرك : Alarm Phaseو التنبيه مرحلة اإلنذار أ

وتحدث : Resistance Phaseمرحلة المقاومة ؛ و الفرد التهديد الذي يواجهه كازدياد التنفس
عندما يتحول الجسم من المقاومة العامة إلى أعضاء حيوية معينة تكون قادرة على الصد 

 ات التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولى وتظهر تغيراتوتختفي التغير ، لمصدر التهديد
 .Exhaustion Phaseمرحلة االستنـزاف ؛ و تدل على التكيف

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
هذا ويعتبر المنهج التجريبي من ، في دراسته المنهج التجريبي وناتبع الباحث :منهج الدراسة

في التوصل إلى نتائج دقيقة يوثق بها وذلك  أدق أنواع أساليب ومناهج البحث وأكفأها
أنه يسمح بتكرار التجربة تحت شروط واحدة مما يتيح جمع المالحظات : لألسباب التالية

وهذا يحقق للباحث التحقق من ثبات النتائج . والبيانات عن طريق باحث واحد أو أكثر
تغير معينا وهو يتيح المنهج التجريبي التغيير عن قصد وعلى نحو منظم م. وصدقها
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خر هو آ مدى تأثير هذا المتغير على متغيرلرؤية ( المتغير التجريبي أو المستقل)
ى تقدير األثر النسبي مع ضبط جميع المتغيرات األخرى، وهذا يساعد عل( المتغير التابع)

  .(313م، ص 8118: سامي محمد) .للمتغيرات
ي باستخدام مجموعتين متكافئتين، على التصميم التجريب مفي دراسته ونويعتمد الباحث

( البرنامج المعرفي البيئي)مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، لمعرفة أثر المتغير المستقل 
لدي العاملين ( خفض الضغوط النفسية والبيئية لتحسين األداء المهني)على المتغير التابع 

 .بمترو االنفاق
لحالية من جميع العاملين بمترو األنفاق يتكون المجتمع العام للدراسة ا :مجتمع الدراسة

 .م8102/م8101بالقاهرة الكبرى عام 
 ونفقد قام الباحث: العينة االستطالعية :تكونت عينة الدراسة من قسمين :عينة الدراسة

من العاملين بمترو أنفاق القاهرة الكبرى وقام بتطبيق ( 31)باختيار عينة استطالعية قوامها 
لضبط األدوات والتحقق من صدقها  ية والبيئية واألداء المهني، وذلكمقياسي الضغوط النفس

وثباتها باستخدام أساليب إحصائية مختلفة باالعتماد على نتائج استجابات أفراد العينة 
تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين، في (: عينة الدراسة)العينة الفعلية و . االستطالعية

بلغ قوامها  العاملين بمترو أنفاق القاهرة الكبرىى عينة كبيرة من المرحلة األولى تم التطبيق عل
تطبيق المقاييس على هذه  دبع. ، وتم اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقيةفرد( 11.)

الدرجات، جاءت المرحلة د العينة وتصحيح المقاييس حسب كراسة التعليمات بكل مقياس ورص
الحاصلين على درجات مرتفعة في  العاملين، وهي عينة ديةقص الثانية، وفيها تم اختيار عينة

عامال ( 33)، وبلغ قوامها ومنخفضة في مقياس األداء المهني الضغوط النفسية والبيئيةمقياس 
، تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين، إحداهما المجموعة الضابطة من العاملين بمترو االنفاق

، والثانية هي التدريبي المعرفي البيئيرض للبرنامج وهذه المجموعة لم تتع. عامل( 01)
. التدريبي المعرفي البيئيوهذه المجموعة تعرضت للبرنامج . عامال (01)المجموعة التجريبية 

 :                                   ً المجموعتين الضابطة والتجريبية تفصيال   أفرادوفيما يلي خطوات اختيار 
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، وفقا ين بمترو أنفاق القاهرة الكبرىالعاملتم اختيار عينة عشوائية طبقية من  :المرحلة األولى
أقسام حسب الهيكل ( 01)تم تقسيم العاملين بمترو أنفاق القاهرة الكبرى إلى : التاليةللخطوات 

 –خدمات الدعم  –الشئون المالية واإلدارية –السالمة والجودة)التنظيمي للعاملين به كالتالي 
تشغيل  –تشغيل خط أول –التحكم المركزي –يةالهندسة الفنية والميكانيك –التسويق واإليرادات

موظفين  -الموظفين االدارية -الهندسة المدنية وهندسة السكة –تشغيل خط ثالث –خط ثاني
تم االختيار العشوائي للعينة من داخل األقسام سابقة الذكر بالتساوي حسب قوة العمالة (. األمن

تم  .فرد منها( 11.)ة والبالغ عددهم لعينتم توزيع المقاييس على أفراد ا. داخل كل قسم منها
تجميع المقاييس من العينة وتم حساب الفاقد منها والغير صالح للتحليل ألسباب مختلفة من 

 .كامل والتي يوضحها الجدول التاليعدم استجابة على العبارات بشكل 
 الموزعة والصالح للتحليل سعدد المقايي :(2)جدول 

 مقياس األداء المهني سية والبيئيةمقياس الضغوط النف العينة
 11. 11. مجموع المقاييس الموزعة
 323 321 مجموع المقاييس المستردة

 321 311 الصالح للتحليل
بعد فحص المقاييس المستردة واستخراج الصالح منها : من الجدول السابق يتضح ما يلي

مقياسا لألداء المهني، ( 321) مقياسا للضغوط النفسية والبيئية،( 311)للتحليل والتي بلغت 
تم حساب درجات كل منها وفق مقياس ليكرت الثالثي والتي يوضحها الجدول التالي لكال 

 .المقياسين

 مفتاح التصحيح لمقياسي الضغوط النفسية والبيئية ومقياس األداء المهني :(1)جدول 
 أبدا أحيانا دائما والبيئية مقياس الضغوط النفسية

0 8 3 
 ال إلى حد ما نعم س األداء المهنيمقيا

3 8 0 
                                      حيـــث تـــم رصـــد درجـــات مقيـــاس الضـــغوط النفســـية   :          ضـــح مـــا يلـــي                   مـــن الجـــدول الســـابق يت

                                                                      وحصرها واستخراج أعلى مفردات العينـة والتـي حصـلت علـى أعلـى درجـات فـي مقيـاس          والبيئية 
  .                في الجدول التالي       الثالثي   (      ليكرت )               يئية حسب مقياس                    الضغوط النفسية والب
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 البيئية وفق مقياس ليكرت الثالثيدرجات العينة على مقياس الضغوط النفسية و  :(3)جدول 
 االستجابة %النسبة  عدد العاملين فئات المقياس الثالثي فئات الدرجات الخام

 دائما %81،3 031 0،88 -0من  033اقل من  – 21
 أحيانا %33 .81 8،33 – 0،81من  021اقل من -033

 أبدا %89،1 038 3- 833من  831 – 021
                                                                           تــم تصــحيح مقيــاس األداء المهنــي وفــق فئــات مقيــاس ليكــرت الثالثــي واســتخراج أقــل أفــراد 

  .                               قياس والتي يوضحها الجدول التالي                         العينة من حيث الدرجات الم
 درجات العينة على مقياس األداء المهني وفق مقياس ليكرت الثالث :(4)جدول 

 االستجابة %النسبة  عدد العاملين المقياس الثالثيفئات  فئات الدرجات الخام
 ال %8143 92 0488 -0من  031اقل من  – 28

 إلى حد ما %3.42 881 8433 – 0481من  .09اقل من -031
 نعم %3342 088 3- 833من  8.2 – .09

                                               تـم تحديــد أقـل أفـراد العينـة فـي درجـاتهم علـى مقيــاس   :                             مـن الجـدول السـابق يتضـح مـا يلـي
                         مـــن العينـــة الكليـــة والبـــالغ    %(     8143 )                  مـــن العـــاملين بنســـبة   (   92 )                     المهنـــي والبـــالغ عـــددهم    اء    األد

                                                              تـــم مقابلـــة الـــدرجات بـــين المقياســـين عكســـيا واســـتخراج العـــاملين الـــذين    .      مقياســـا  (    321 )      عـــددها 
             والحاصـلين فـي   (    031 )                     النفسية والبيئية وهم                                         حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس الضغوط 

            ليصــبح العــدد   (   92 )                                           درجــات منخفضــة علــى مقيــاس األداء المهنــي وعــددهم               نفــس الوقــت علــى 
  .                                        من أفراد العينة وهم عينة الدراسة النهائي  (   2. )                            المستخرج منها على المقياسين 

           وبعـــد البحـــث   (   2. )                                                  تـــم إجـــراء مقابلـــة مـــع العينـــة المســـتخرجة والبـــالغ عـــددهم    :               المرحلةةةة الثانيةةةة
                        منهم تم تقسيمهم عشوائيا   (   33 )                     ب لكل منهم تم اختيار                                      والتحقق من إمكانية المشاركة في التدري

                                        للمجموعة الضابطة وهي التي لن يطبـق عليهـا   (   01 )      بواقع   (               ضابطة، تجريبية )             إلى مجموعتين 
    هــذا    .                                                 للمجموعــة التجريبيــة وهــم الــذين ســيطبق علــيهم البرنــامج  (   01 )                         البرنــامج المعرفــي البيئــي و

               تهـدف الـى تحقيـق              الباحـث ومنهـا     ها  ضع ي      التي  ة       المخطط         البرامج          مجموعة من                 ويحتوي البرنامج 
       مــن خــالل        مؤسســي      إطــار    فــي      تمــارس                                  فــي ظــل الضــغوط النفســية والبيئيــة، و           االجتمــاعي     االمــن 

       واهـداف    .                                                        تنفيذ البرنامج امكانيات المؤسسة والبيئة المحيطـة والمجتمـع    في       يستخدم             مترو االنفاق 
                                يئـــة الـــواعي بمـــا يواجههـــا مـــن مشـــكالت                                                   البرنــامج ومنهـــا إعـــداد العامـــل بمتـــرو االنفـــاق مـــتفهم للب

                                                                            وقضــايا ومــا يهــددها مــن أخطــار والقــادر علــى المســاهمة فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه فــي 
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                                                                   وتزويــد العامـل بمتــرو االنفـاق بقــدر مناسـب مــن الحقـائق المتعلقــة بــالموارد   .                   العمـل واثنــاء العمـل
                                ارف والمعلومـات المتعلقـة بالنظـام                                                          الطبيعية والبيئية في عمل مترو االنفاق، وتزويد العامل بالمعـ

                                       طرق تفكيرية، وحوارات تقوم بـين العـاملين   :                                                   البيئي، ومن الوسائل المادية الالزمة لتنفيذ البرنامج
  .                               واحتوي البرنامج ثمانية عشر جلسة   .                       بمترو االنفاق والمواطنين

     ، تـم       االنفـاق                        عـامال مـن العـاملين بمتـرو  (   33 )            وبلـغ قوامهـا                    تكونت عينـة الدراسـة    :            عينة الدراسة
              وهـذه المجموعـة   .     عامـل  (   01 )                                       إلـى مجمـوعتين، إحـداهما المجموعـة الضـابطة                  تقسيمهم عشـوائيا

   .     عامال   (  01 )                                 ، والثانية هي المجموعة التجريبية                        التدريبي المعرفي البيئي                  لم تتعرض للبرنامج 
  :             أدوات الدراسة
                            لبيئية بالرجوع إلى الدراسـات                                                وقد قام الباحثون بإعداد مقياس الضغوط النفسية وا   :            بناء المقياس

  (     8111          علــى عســكر،  )                                                             واألدبيــات التــي اهتمــت ببنــاء المقــاييس فــي هــذا المجــال ومنهــا دراســة 
                      كمـــا تكـــون مقيـــاس الضـــغوط     (.    8108          محمـــد عمـــر،  )       ودراســـة   (     8118         طـــه حســـين،  )       ودراســـة 

      ألفـراد   (    فيـة         الديموغرا )                                                                  النفسية والبيئية مـن ثالثـة محـاور، المحـور األول يمثـل البيانـات األساسـية 
                                                                          الجنس، والعمر، ومكان اإلقامة الحالي، وعدد سنوات الخبـرة، والحالـة االجتماعيـة،   :           العينة مثل

                                                                                  والوضع االقتصادي ألفراد العينة، والدخل لكل مـنهم بالجنيـه المصـري، والمسـمى الـوظيفي لكـل 
               والمحـور الثـاني                                                                         فرد، والـدورات التدريبيـة التـي حصـل عليهـا كـل فـرد، ومكـان الـدورات التدريبيـة، 

                                  عبارة، والمحور الثالـث يمثـل الضـغوط   (   08 )                                             يمثل الضغوط النفسية ألفراد العينة وقد تكون من 
  .                             ً ح أبعاد وعبارات المقياس تفصيالً                                أبعاد فرعية، والجدول التالي يوض  (  8 )                    البيئية وقد تكون من 
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 أبعاد وعبارات مقياس الضغوط النفسية والبيئية :(5)جدول 
 العبارات األبعاد اورالمح المقياس

مقياس 
الضغوط 

 النفسية والبيئية

   البيانات األساسية: المحور األول
 08  الضغوط النفسية: المحور الثاني

 الضغوط البيئية: المحور الثالث

 08 ضغوط بيئة العمل
 01 ضغوط بيئة السكن
 08 ضغوط بيئة الحي
 01 ضغوط أسرية

 9 ضغوط اجتماعية
 00 غوط اقتصاديةض

 21 8 3 المجموع
            مــن العــاملين   (   31 )                                                تــم تطبيــق المقيــاس علــى العينــة االســتطالعية التــي بلغــت    :           ضةةبط المقيةةاس

                                                                                  بمترو األنفاق والتي تم تحديدها من قبل، وتم إجراء معامالت الصدق والثبـات مـن خـالل نتـائج 
    صـدق     (:Pilot study )   اس          صـدق المقيـ   :                                             استجابات العينة االستطالعية على المقياس كالتـالي

                                              قــام البـــاحثون بعــرض المقيــاس فـــي صــورته األوليــة علـــى    :Referees Validity         المحكمــين 
    (.            صـــدق المحكمـــين )                                                    محكـــم وذلـــك للتحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس وقـــد تـــم حســـابه بطريقـــة   (   08 )
    قـــام   : Cronbach's Alpha                            الثبـــات بطريقـــة ألفـــا كـــرو نبـــاخ   : Reliability             ثبـــات المقيـــاس   و 

                                                                           بتقدير ثبات المقياس في صورته النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لكـل محـور مـن          الباحثون 
                                                                               المحــاور والدرجــة الكليــة للمقيــاس، ويــرى المتخصصــون أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ يفضــل 
                                                                                      عندما يكون المقياس مبنيا من محاور وأبعاد، والجدول التالي يوضح معامل ثبات ألفا كرونبـاخ 

  .              نفسية والبيئية                لمقياس الضغوط ال
 يوضح ثبات مقياس الضغوط النفسية والبيئية بطريقة ألفا كرونباخ :(2) جدول

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات محاور المقياس
 14832 08 الضغوط النفسية: المحور األول
 ..148 82 الضغوط البيئية: المحور الثاني

 14133 21 الدرجة الكلية
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                                                            السابق أن معامل ثبـات ألفـا كرونبـاخ للمحـور األول الخـاص بالضـغوط                 يتبين من الجدول 
                بينمــا بلــغ معامــل   (      ..148 )                                     وللمحــور الثــاني الخــاص بالضــغوط البيئيــة   (      14832 )            النفســية بلــغ 

                              وهـــي معـــامالت تـــدل علـــى ثبـــات مرتفـــع   (      14133 )                                       الثبـــات بطريقـــة ألفـــا كورنبـــاخ للمقيـــاس ككـــل 
  .      ومقبول

                                                    س األداء المهنــي ليصــبح جــاهزا للتطبيــق علــى عينــة الدراســة        مــر مقيــا   :                  مقيةةاس األداء المهنةةي
                                                     قــام البــاحثون ببنــاء مقيــاس األداء المهنــي للعــاملين بمتــرو   :                                األساســية بعــدة مراحــل بنــاء المقيــاس

                                                                               األنفــاق بحيــث تكــون المقيــاس مــن ثالثــة محــاور رئيســية، المحــور األول والــذي يمثــل البيانــات 
                                                     عمر، ومكـان اإلقامـة الحـالي، وعـدد سـنوات الخبـرة، والحالـة           الجنس، وال   :                    األساسية للعاملين مثل

                                                                                 االجتماعية، والوضـع االقتصـادي ألفـراد العينـة، والـدخل لكـل مـنهم بالجنيـه المصـري، والمسـمى 
                                                                                     الـوظيفي لكــل فـرد، والمحــور الثـاني وهــو أبعـاد المقيــاس والتـي تمثلــت فـي ثالثــة أبعـاد، والمحــور 

                                                  ومقترحـــات أفـــراد العينـــة لتطـــوير األداء المهنـــي فـــي مجـــال                                الثالـــث وهـــو معوقـــات األداء المهنـــي 
  .                               ح أبعاد وعبارات المقياس كالتالي                               عمل كل منهم، والجدول التالي يوض

 أبعاد وعبارات مقياس األداء المهني للعاملين بمترو األنفاق :(2)جدول 
 العبارات األبعاد المحاور المقياس

مقياس األداء 
 المهني

   ات األساسيةالبيان: المحور األول

 األداء المهني: المحور الثاني
 03 األداء المعرفي
 08 األداء المهارى
 02 األداء الوجداني
 08 األداء الفني

 80 معوقات تواجه العاملين معوقات ومقترحات: المحور الثالث
 9 مقترحات التطوير

 28 8 3 المجموع
 

            مــن العــاملين   (   31 )                          لعينــة االســتطالعية التــي بلغــت                       تــم تطبيــق المقيــاس علــى ا   :           ضةةبط المقيةةاس
                                                                                  بمترو األنفاق والتي تم تحديدها من قبل، وتم إجراء معامالت الصدق والثبـات مـن خـالل نتـائج 

   تــم    (: Pilot study )            صــدق المقيــاس    :                                             اســتجابات العينــة االســتطالعية علــى المقيــاس كالتــالي
    قـام    :Referees Validity    مـين          صـدق المحك  :                                   حساب صـدق مقيـاس األداء المهنـي مـن خـالل

                        محكـــم وذلـــك للتحقـــق مـــن صـــدق   (   08 )                                 بعـــرض المقيـــاس فـــي صـــورته األوليـــة علـــى    ون       البـــاحث
       الثبــــات   : Reliability             ثبـــات المقيـــاس     (.            صـــدق المحكمــــين )                            المقيـــاس وقـــد تـــم حســــابه بطريقـــة 
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                                           قـام البـاحثون بتقـدير ثبـات المقيـاس فـي صـورته  : Cronbach's Alpha                     بطريقة ألفا كرو نبـاخ 
                                                                                      النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لكل محور من المحاور والدرجـة الكليـة للمقيـاس، والجـدول 

  .                                                       التالي يوضح معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس األداء المهني
 ثبات مقياس األداء المهني بطريقة ألفا كرونباخ :(2)جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات محاور المقياس
 14.08 08 الضغوط النفسية: ر األولالمحو 

 .1412 82 الضغوط البيئية: المحور الثاني
 .1413 21 الدرجة الكلية

                                                                            يتبين من الجدول السابق أن معامل ثبات ألفا كرو نباخ للمحـور األول الخـاص بمجـاالت 
ــــات األداء المهنــــي ومقترحــــات   (      14.08 )                 األداء المهنــــي بلــــغ                                                     وللمحــــور الثــــاني الخــــاص بمعوق

    وهي   (      .1413 )                                                        بينما بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ للمقياس ككل   (      .1412 )      تطوير   ال
  .                                معامالت تدل على ثبات مرتفع ومقبول

 

 نتائج الدراسة
                     ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة  "                    يــــنص الفــــرض األول علــــى  :               صةةةةحة الفةةةةر  األول       اختبةةةةار 

                  جمــوعتين التجريبيــة                     بــين متوســطي درجــات الم  ( a ≤ 0.05 )                         إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
                                                                            والضــابطة فــي درجــة الضــغوط النفســية مــن خــالل التطبيــق البعــدي لمقيــاس الضــغوط النفســية 

                                                قـام الباحـث بحسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة                        والختبار صحة الفرض األول    . "        والبيئية
      لفـروق             لتعـرف داللـة ا   ""independent sample t test                 للعينـات المسـتقلة   "  ت "              بـإجراء اختبـار 

ــــين متوســــطات درجــــات المجمــــوعتين                           فــــي التطبيــــق البعــــدي لمقيــــاس   (                   التجريبيــــة والضــــابطة )                             ب
           فــي التطبيــق   (                   الضــابطة والتجريبيــة )                                                 الضــغوط النفســية والبيئيــة متوســطات درجــات المجمــوعتين 

                                                                                 البعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية فـي بعـد الضـغوط النفسـية، ويالحـظ وجـود فـرق ظـاهر 
            بينمـا متوسـط   (       834310 )                                            ن حيـث إن متوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة قيمتـه             بين المتوسطي

              . (      304.22 )                               درجات المجموعة التجريبية قيمته 
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التجريبية "للعينات المستقلة بين متوسطات درجات المجموعتين " ت"نتائج اختبار  :(2)جدول 
قياس الضغوط في درجة الضغوط النفسية من خالل التطبيق البعدي لم" والضابطة

 النفسية والبيئية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات البعد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

الضغوط 
 النفسية

 4855. 2.0018 31.588 01 التجريبية 0.00 12.250 32 4298. 1.7719 23.471 01 الضابطة
 (32)ودرجات حرية ( 0.05)عند مستوى داللة  (1.967= )الجدولية " ت"قيمة 

                               للعينات المستقلة لمتوسطي درجات   "  ت "               والخاص باختبار                            بين من نتائج الجدول السابق   يت
                                                                                   المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي بعــد الضــغوط النفســية أن هنــاك فروقــا دالــة إحصــائيا بــين 

                   وهــي أكبــر مــن قيمتهــا   (    8.1 4  08 )                   المحســوبة فــي االختبــار  "  ت "              حيــث جــاءت قيمــة            المتوســطين
         ممـا يعنــي   (   38 )             وبــدرجات حريـة   (     .141 )               عنــد مسـتوى داللـة   (      04981 )                     الجدوليـة والتـي تسـاوي 

                                                                                أن هنـاك فروقــا دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجـات المجمــوعتين فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس 
   .                                              الضغوط النفسية والبيئية في بعد الضغوط النفسية

            ال توجـد فـروق  "    أنـه                                     ينص الفرض األول من فـروض الدراسـة علـى   :                      تفسير نتائج الفر  األول
                            بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين   ( a ≤ 0.05 )                                  ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 

                                                                              التجريبيــة والضــابطة فــي درجــة الضــغوط النفســية مــن خــالل التطبيــق البعــدي لمقيــاس الضــغوط 
                             روض الدراســـة أنـــه تـــم رفـــض الفـــرض                              نـــتج عـــن اختبـــار الفـــرض األول مـــن فـــ   ".                 النفســـية والبيئيـــة

                          قام الباحث من خالل التطبيق   :              النتيجة األولى  :                                           الصفري وقبول الفرض البديل وتفسيرها كالتالي
  (                   الضابطة والتجريبيـة )                                                                  القبلي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية بالتحقق من تجانس المجموعتين 
                  جمــــوعتين علــــى البعــــد                                                      فــــي مســــتوى الضــــغوط النفســــية حيــــث جــــاءت متوســــطات اســــتجابات الم

  (       834.89 )                        للمجموعـــــــة الضـــــــابطة وبقيمـــــــة   (       8341.8 )                            الخـــــــاص بالضـــــــغوط النفســـــــية بقيمـــــــة 
  "  ت "                                                                             للمجموعـــة التجريبيـــة، وبعـــد التحقـــق مـــن داللـــة الفـــروق بـــين المتوســـطين باســـتخدام اختبـــار 

                           وهــي أقــل مــن قيمتهــا الجدوليــة   (      14311 )                                             لعينتــين مســتقلتين والــذي جــاء بقيمــة محســوبة بلغــت 
    ممـا   (     .141 )                            وهـي أكبـر مـن القيمـة المختبـرة   (      14188 )             وبمستوى داللة   (      04131 )      تساوي       والتي 

ـــي عـــدم وجـــود فـــروق بـــين متوســـطات اســـتجابات المجمـــوعتين     فـــي   (                   الضـــابطة والتجريبيـــة )                                                   يعن
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        هـذا وقـد    .                                                                      التطبيق القبلي لمقياس الضـغوط النفسـية ممـا دفـع إلـى رفـض الفـرض الصـفري األول
                    فـي حـين اخـتالف مـن حيـث   (     8113 )                           ائج دراسة نانيس عبـد الحـافظ                          اتفقت نتائج الدراسة مع نت

  .                                             العينة واالطار المكاني والزمني لكل حدة علي حدة
                                                                          بعــــد تطبيــــق البرنــــامج المعرفــــي البيئــــي علــــى المجموعــــة التجريبيــــة قــــام الباحــــث بحســــاب 

جــــراء   (                   الضــــابطة والتجريبيـــة )                                                  متوســـطات اســـتجابات العينــــة علـــى المقيــــاس مـــن المجمـــوعتين          وا 
  (       834310 )                                 ين المتوســـطين بعـــديا واللـــذان بلغـــا                              مـــرة ثانيـــة الختبـــار داللـــة الفـــروق بـــ  "  ت "      ختبـــار  ا

ــــار جــــ  (       304.22 )                  للمجموعــــة الضــــابطة و ــــة، وبعــــد إجــــراء االختب   "  ت "    اءت                                         للمجموعــــة التجريبي
ــــــى مــــــن القيمــــــة الج  (       0848.1 )               المحســــــوبة بقيمــــــة  ــــــة لهــــــا كمــــــا جــــــاء مســــــتوى                       وهــــــي أعل                         دولي

                                    ممـا يعنـي وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين   (     .141 )               قيمة المختبرة             وهو أقل من ال  (    411 1 )      الداللة
                                                                                متوســطي درجــات المجمــوعتين علــى مقيــاس الضــغوط النفســية بعديــــا وهــو مـــا دفــع إلــــى قبــول 

ــــرض األول ــــديل للف ـــــرض الب ـــــة                           الفـ ــــة إحصائي ــــروق معنويــــة ذات دالل ــــد وجــــود ف ـــــذي يفي ــــين                                                 وال     ب
                    هــذا وقــد اتفقــت نتــائج    .                                                            متوسطـــات المجمــوعتين فــي التطبيــق البعـــدي لمقيــاس الضــغوط النفســية

ـــده ـــة مـــع دراســـة محمـــد عب   (  م    8113 )                           ، وكـــذلك دراســـة جـــودة واليـــافي  ( م    8118 )                                    الدراســـة الحالي
                       ار الزمنــي والمكــاني لكــل                         ، بينمــا تختلــف مــن حيــث االطــ ( م    8113 )                        ودراســة نــانيس عبــد الحــافظ 

                                                                 وفــي ضـوء النتـائج الســابقة الشـك أن األفـراد الـذين تــتحكم فـيهم الضـغوط فــي    .   حـده           دراسـة علـى
                                  م فــي ضــغوطهم وقــد يرجــع ذلــك الــي مــدى                                           بيئــة العمــل يختلــف عــن األفــراد ال يســتطيعون الــتحك

  .                               خبرات األفراد المحدودة في الحياة
                     ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة  "                     يـــنص الفـــرض الثـــاني علـــى    :                       اختبةةةار صةةةحة الفةةةر  الثةةةاني

                                      بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة   ( a ≤ 0.05 )                    ية عنــد مســتوى معنويــة      إحصــائ
                                                                            والضـــابطة فـــي درجـــة الضـــغوط البيئيـــة مـــن خـــالل التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس الضـــغوط النفســـية 

  . "        والبيئية
  



 معاذ بالل ياقوت راشد وآخرون
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للعينات المستقلة بين متوسطات درجات المجموعتين " ت"نتائج اختبار  :(22)جدول 
درجة الضغوط البيئية من خالل التطبيق البعدي  في" التجريبية والضابطة"

 لمقياس الضغوط النفسية والبيئية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات البعد
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

ضغوط بيئة 
 العمل

 5608. 2.3121 30.294 17 التجريبية 0.00 7.308 32 7667. 3.1611 23.353 17 الضابطة
ضغوط بيئة 

 السكن
 6353. 2.6192 23.882 17 التجريبية 0.00 7.251 32 7270. 2.9975 16.882 17 الضابطة

ضغوط بيئة 
 الحي

 7403. 3.0522 38.235 17 التجريبية 0.00 7.888 32 9453. 3.8976 28.765 17 الضابطة
الضغوط 
 األسرية

 6127. 2.5263 24.588 17 التجريبية 0.00 6.346 32 6580. 2.7130 18.882 17 الضابطة
الضغوط 
 االجتماعية

 5162. 2.1282 22.176 17 التجريبية 0.00 6.895 32 7633. 3.1471 15.824 17 الضابطة
الضغوط 
 االقتصادية

 4687. 1.9327 29.882 17 التجريبية 0.00 9.960 32 7025. 2.8965 21.471 17 الضابطة
المقيــــــــاس 

 ككل
 2.0898 8.6164 200.647 17 التجريبية 0.00 15.175 32 2.7156 11.1968 148.647 17 الضابطة
 (32)ودرجات حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 1.967= )الجدولية " ت"قيمة 

           وسطي درجات                     للعينات المستقلة لمت  "  ت "               والخاص باختبار                            بين من نتائج الجدول السابق   يت
                                                                                    المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيــة فـي أبعــاد المقيـاس الخاصــة بالضـغوط البيئيــة أن هنـاك فروقــا 

                                المحســوبة فــي المقارنــة بــين متوســطي   "  ت "                                          دالــة إحصــائيا بــين المتوســطات، حيــث جــاءت قيمــة 
                                   وفـي البعـد الثـاني والخـاص بضـغوط بيئـة   (      14312 )                                     الدرجات في بعد ضغوط بيئة العمل بقيمـة 

       وللبعــد    (       14222 )                                           وللبعــد الثالــث والخــاص بضــغوط بيئــة الحــي بقيمــة   (      148.0 )         كن بقيمــة    الســ
                             وللبعـــــد الخـــــامس والخـــــاص بالضـــــغوط   (      84338 )                                   الرابـــــع والخـــــاص بالضـــــغوط األســـــرية بقيمـــــة 

  ،  (     94981 )                                             وللبعــد السـادس والخـاص بالضــغوط االقتصـادية بقيمــة   (      .8429 )                االجتماعيـة بقيمـة 
                                         المحسوبة السابقة أكبر من قيمتهـا الجدوليـة   "  ت "          وجميع قيم   (   .1    0.40 )                     ولمجموع األبعاد بقيمة 

                 ممـا يعنـي أن هنـاك   (   38 )             وبـدرجات حريـة   (     .141 )               عنـد مسـتوى داللـة   (      04981 )            والتي تساوي 
                                                                               فروقـا دالــة إحصــائيا بـين متوســطي درجــات المجمـوعتين فــي التطبيــق البعـدي لمقيــاس الضــغوط 

  .               بالضغوط البيئية                المقياس الخاصة                          النفسية والبيئية في أبعاد 
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                             ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية  "                     يــنص الفـرض الثــاني علــى    :                        تفسةةير نتةةائج الفةةر  الثةةاني
                                                  بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي   ( a ≤ 0.05 )                 عند مستوى معنويـة 

  ن      نـتج عـ   . "                                                                        درجة الضغوط البيئيـة مـن خـالل التطبيـق البعـدي لمقيـاس الضـغوط النفسـية والبيئيـة
                                                                               اختبار الفرض الثاني من فروض الدراسة أنـه تـم رفـض الفـرض الصـفري وقبـول الفـرض البـديل 

                                               قـــام الباحـــث مـــن خـــالل التطبيـــق القبلـــي لمقيـــاس الضـــغوط   :              النتيجـــة األولـــى  :                 وتفســـيرها كالتـــالي
                فــي مســتوى الضــغوط   (                   الضــابطة والتجريبيــة )                                             النفســية والبيئيــة بــالتحقق مــن تجــانس المجمــوعتين 

                                                                  جـاءت متوسـطات اسـتجابات المجمـوعتين علـى أبعـاد المقيـاس الخاصـة بالضـغوط              البيئية حيـث
                         للمجموعة التجريبية، وبعد   (        4930..0 )                        للمجموعة الضابطة وبقيمة   (        0.04.22 )              البيئية بقيمة 

                           لعينتــين مســتقلتين والــذي جــاء   "  ت "                                                    التحقــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطين باســتخدام اختبــار 
        وبمستوى   (      04131 )                                       وهي أقل من قيمتها الجدولية والتي تساوي   (   19   040 )                  بقيمة محسوبة بلغت 

ـــرة   (      14831 )     داللـــة  ـــر مـــن القيمـــة المختب ـــين   (     .141 )                            وهـــي أكب ـــي عـــدم وجـــود فـــروق ب                            ممـــا يعن
                                فـي التطبيـق القبلـي لمقيـاس الضـغوط   (                   الضـابطة والتجريبيـة )                            متوسطات اسـتجابات المجمـوعتين 

  .  ول                                       البيئية مما دفع إلى رفض الفرض الصفري األ
                                                                               بعد تطبيق البرنامج المعرفي البيئي قام الباحث بحساب متوسطات استجابات العينـة علـى 

جــراء اختبــار   (                   الضــابطة والتجريبيــة )                      المقيــاس مــن المجمــوعتين  ــة   "  ت "               وا                        مــرة ثانيــة الختبــار دالل
ــذان بلغــا    (        8114831 )                  للمجموعــة الضــابطة و  (        0324831 )                                        الفــروق بــين المتوســطين بعــديا والل

         وهـي أعلـى   (       .0.401 )               المحسـوبة بقيمـة   "  ت "                                  لتجريبية، وبعد إجراء االختبار جاءت           للمجموعة ا
  (     .141 )                           وهو أقـل مـن القيمـة المختبـرة   (     1411 )                                            من القيمة الجدولية لها كما جاء مستوى الداللة 

                                                                             مما يعني وجود فروق دالة إحصـائيا بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين علـى مقيـاس الضـغوط 
ـــرض البــديل للفــرض الثــاني والـــذي يفيــد وجــود فــروق                      البيئيــة بعديــــا وهــو مــ                                                                     ـا دفــع إلــــى قبــول الفـ

                                                                                  معنوية ذات داللة إحصائيـة بين متوسطـات المجموعتين في التطبيق البعــدي لمقيـاس الضـغوط 
                            مــع نتــائج الدراســة الحاليــة مــن   (  م    8111 )            إيهــاب موســى                          وهــذا مــا اتفقــت نتــائج دراســة    .       البيئيــة

                                                    وممــا ال شــك فيــه قــد يرجــع ذلــك الــي البرنــامج ومــدي اســتيعاب   .  ن                       وجــود فــروق بــين المجمــوعتي
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       ً                                           اجتماعيــًا بطبعــه وعــادة يميــل للعالقــات االجتماعيــة فــي ظــل                                األفــراد للبرنــامج هــذا وان االنســان 
    .                                               السياق االجتماعي ومعرفة من حوله من ضغوط وغيرها

     داللـــة                 ال توجـــد فـــروق ذات  "                      يـــنص الفـــرض الثالـــث علـــى  :                        اختبةةةار صةةةحة الفةةةر  الثالةةة 
                                      بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة   ( a ≤ 0.05 )                         إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 

              أن هنـــاك فروقـــا   "                                                                والضـــابطة علـــى مقيـــاس األداء المهنـــي البعـــدي لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة
                                                                               ظــاهرة بــين متوســطات درجــات المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس 

                       فــي األداء المعرفــي بينمــا   (       824002 )                               د جــاءت المجموعــة الضــابطة بمتوســط                 األداء المهنــي، فقــ
  (      83411 )                            ، وفـــي األداء المهـــارى للضـــابطة  (      .33418 )                             جـــاءت المجموعـــة الضـــابطة بمتوســـط 

  ،  (      3843.3 )           والتجريبيــــة   (       3.41.9 )                             ، وفـــي األداء الوجــــداني للضـــابطة  (      824930 )           والتجريبيـــة 
ــــــي للضــــــابطة  ــــــة      والتج  (       834308 )                        وفــــــي األداء الفن ــــــد جــــــاءت المجموعــــــة  (      814228 )      ريبي                     ، وق

                                   بينمـا جـاءت المجموعـة الضـابطة بمتوسـط   (        0014.22 )                                الضابطة بمتوسط كلي لألداء المهنـي 
   (.       0334930 )      درجات 
للعينات المستقلة بين متوسطات درجات المجموعتين " ت"نتائج اختبار  :(22)جدول 

 المهنيفي التطبيق البعدي لمقياس األداء " التجريبية والضابطة"
االنحراف  المتوسط العدد المجموعات البعد

 المعياري
الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
"ت"  

مستوى 
 الداللة

األداء 
 المعرفي

 6215. 2.5625 34.765 22 التجريبية 0.00 6.613 32 7900. 3.2573 28.118 22 الضابطة
األداء 
 المهارى

 5249. 2.1642 28.941 22 التجريبية 0.00 6.476 32 7524. 3.1024 23.000 22 الضابطة
األداء 
 الوجداني

 8784. 3.6218 42.353 22 التجريبية 0.00 5.241 32 1.0795 4.4507 35.059 22 الضابطة

 7470. 3.0798 27.882 22 التجريبية 0.00 3.385 32 7022. 2.8952 24.412 22 الضابطة األداء الفني
األداء 

مهني ككلال  
 1.4962 6.1692 133.941 22 التجريبية 0.00 8.666 32 2.2411 9.2403 110.588 22 الضابطة
 (32)ودرجات حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 1.697= )الجدولية " ت"قيمة 

                              للعينات المستقلة أن هناك داللة   "  ت "                        والذي يمثل نتائج اختبار                        يتضح من الجدول السابق
                                                                  لفــــروق بــــين متوســــطات درجــــات اســــتجابات المجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي          إحصــــائية ل
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         فـي البعـد   (      84803 )         المحسـوبة   "  ت "                                                  التطبيق البعـدي لمقيـاس األداء المهنـي، حيـث جـاءت قيمـة 
                                 ، وفــي البعـــد الثــاني والخـــاص بـــاألداء  (    1411 )                                       األول والخــاص بـــاألداء المعرفــي بمســـتوى داللـــة 

                                          ، وفـــي البعـــد الثالـــث والخـــاص بـــاألداء الوجـــداني  (    1411 )   لـــة           وبمســـتوى دال  (      84318 )        المهـــارى 
ـــــي                 ، وفـــــي البعـــــد الرا (    1411 )             وبمســـــتوى داللـــــة   (      4830. )   (      .3432 )                       بـــــع والخـــــاص بـــــاألداء الفن

  (      24888 )             د جـــاءت بقيمـــة                                     ، أمـــا فـــي مجمـــوع أبعــاد األداء المهنـــي فقـــ (     14118 )             وبمســتوى داللـــة 
                                  في جميـع أبعـاد المقيـاس وفـي المجمـوع          المحسوبة   "  ت "              وبالنظر لقيمة    (.     1411 )             وبمستوى داللة 

  (     .141 )               عنــد مســتوى داللــة   (      04981 )                               مــن قيمتهــا الجدوليــة والتــي تســاوي                      الكلـي نجــد أنهــا أكبــر
                                                           ، وهــو مــا يؤكــد وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات  (  38 )            ودرجــات حريــة 

  .    مهني      داء ال                                                         المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس األ
            ال توجــد فــروق  "                                   يــنص الفــرض الثالــث مــن فــروض البحــث علــى    :                        تفسةةير نتةةائج الفةةر  الثالةة 

                            بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين   ( a ≤ 0.05 )                                  ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
      نتيجــة   و    . "                                                                         التجريبيــة والضــابطة علــى مقيــاس اآلداء المهنــي البعــدي لصــالح المجموعــة التجريبيــة

                                                              تم رفض الفـرض الصـفري الثالـث مـن فـروض الدراسـة وقبـول الفـرض البـديل    نه               الفرض الثالث أ
                                                                قام الباحث من خـالل التطبيـق القبلـي لمقيـاس اآلداء المهنـي بـالتحقق مـن   :                    له وتفسيرها كالتالي

                                 فــــــي اآلداء المهنــــــي حيـــــث جــــــاءت متوســــــطات   (                   الضــــــابطة والتجريبيـــــة )                 تجـــــانس المجمــــــوعتين 
                 للمجموعــــة الضــــابطة   (        0004831 )             اس ككــــل بقيمــــة                                    اســــتجابات المجمــــوعتين علــــى أبعــــاد المقيــــ

                                                             للمجموعــــة التجريبيــــة، وبعــــد التحقــــق مــــن داللــــة الفــــروق بــــين المتوســــطين   (       018411 )       وبقيمــــة 
        وهــي أقــل   (      04133 )                                             لعينتــين مســتقلتين والــذي جــاء بقيمــة محســوبة بلغــت   "  ت "                باســتخدام اختبــار 

                   وهــي أكبــر مــن القيمــة   (   .1   143 )             وبمســتوى داللــة   (      04198 )                               مــن قيمتهــا الجدوليــة والتــي تســاوي 
        الضـابطة  )                                                       مما يعني عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المجمـوعتين   (     .141 )         المختبرة 
                                                                   فـــي التطبيـــق القبلـــي لمقيـــاس اآلداء المهنـــي ممـــا دفـــع إلـــى رفـــض الفـــرض الصـــفري   (           والتجريبيـــة

  .    األول
          ات العينــة                                                                  بعــد تطبيــق البرنــامج المعرفــي البيئــي قــام الباحــث بحســاب متوســطات اســتجاب  و 

جــراء اختبــار   (                   الضــابطة والتجريبيــة )                          علــى المقيــاس مــن المجمــوعتين                   مــرة ثانيــة الختبــار   "  ت "               وا 
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                 للمجموعـــــــة الضـــــــابطة   (        0014.22 )                                             داللـــــــة الفـــــــروق بـــــــين المتوســـــــطين بعـــــــديا واللـــــــذان بلغـــــــا 
               المحســــــوبة بقيمــــــة   "  ت "                                            للمجموعــــــة التجريبيــــــة، وبعــــــد إجــــــراء االختبــــــار جــــــاءت   (        0334930 ) و
           وهـو أقــل مــن   (     1411 )                                              ى مـن القيمــة الجدوليــة لهـا كمــا جـاء مســتوى الداللــة        وهـي أعلــ  (      24888 )

ـــــين متوســـــطي درجـــــات   (     .141 )                القيمـــــة المختبـــــرة  ـــــة إحصـــــائيا ب                                                  ممـــــا يعنـــــي وجـــــود فـــــروق دال
                                                                                      المجمــوعتين علــى مقيــاس اآلداء المهنــي بعديــــا وهــو مـــا دفــع إلــــى قبــول الفــــرض البــديل للفــرض 

                                                 ويــة ذات داللــة إحصائيـــة بــين متوسطـــات المجمــوعتين فــي                                 الثالــث والـــذي يفيــد وجــود فــروق معن
    آدم  "                                             هــذا وقــد اتفقــت نتــائج الدراســة الحاليــة مــع دراســة    .                                   التطبيــق البعـــدي لمقيــاس األداء المهنــي

                                                               بينمــا اخــتالف مــن حيــث العينــة واالطــار المكــاني والزمنــي، فــي حــين اختلــف   (     8111 )        العتيبــي 
                                       اليــه الفــرض الســابق مــن نتــائج يتضــح لنــا ان            وممــا اشــار    (.    8118 )         ســها حلمــي             نتــائج دراســة 

                                                                               المهني يختلف من فرد الي فرد يرجع ذلك الي الخبرات والمهارات واألداء الوجـداني لـدي       األداء 
   .                                      كل فرد وهذا ما اثبتته النتائج السابقة
            ال توجـد فـروق  "                                    ينص الفرض الرابع من فروض البحث علـى  :                        اختبار صحة الفر  الرابع

                          بــين متوســطي درجــات المجموعــة   ( a ≤ 0.05 )                    ية عنــد مســتوى معنويــة               ذات داللــة إحصــائ
ـــاس الضـــغوط النفســـية ـــي والبعـــدي لمقي ـــين القبل ـــة لصـــالح التطبيـــق                                                            الضـــابطة فـــي التطبيق                        والبيئي

  .      البعدي
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لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة " ت"نتائج اختبار  :(21)جدول 
 بلي والبعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئيةالضابطة في التطبيقين الق

مقياس الضغوط 
االنحراف  المتوسط القياس النفسية والبيئية

 المعياري
الخطأ 
درجة  "ت"قيمةة  المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 4298. 1.7719 23.471 بعدي 0.415 16 0.838 5039. 2.0775 23.765 قبلي الضغوط النفسية
ضغوط بيئة 

 عملال
 7667. 3.1611 23.353 بعدي 0.312 16 1.122 1.1472 4.7302 24.000 قبلي

ضغوط بيئة 
 السكن

 7270. 2.9975 16.551 بعدي 0.082 16 1.441 7270. 2.9975 15.882 قبلي
ضغوط بيئة 

 الحي
 9453. 3.8976 28.765 بعدي 0.332 16 1.00 7527. 3.1036 28.412 قبلي

 6580. 2.7130 18.882 بعدي 0.782 16 0.382 8065. 3.3255 19.059 قبلي ألسريةالضغوط ا
الضغوط 
 االجتماعية

 7633. 3.1471 15.824 بعدي 0.468 16 0.646 6467. 2.6665 16.118 قبلي
الضغوط 
 االقتصادية

 7025. 2.8965 21.471 بعدي 0.144 16 0.887 7809. 3.2199 21.353 قبلي

 2.7156 11.1968 148.647 بعدي 0.144 16 1.554 2.6625 10.9776 151.588 قبلي مجموع األبعاد
 (0.05)عند مستوى داللة ( 1.746= )الجدولية " ت"قيمة 

                                             للعينـات المرتبطـة فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي   "  ت "                                يوضح الجدول السابق نتائج اختبـار 
      للبعــد   "  ت "                                         لــى المجموعــة الضــابطة، والــذي بلغــت فيــه قيمــة                                 لمقيــاس الضــغوط النفســية والبيئيــة ع
                       ، وللبعـد الثـاني والخـاص  (     .1430 )            بمسـتوى داللـة   (      14232 )                            األول والخاص بالضغوط النفسـية 

                                وللبعـد الثالــث والخـاص بضــغوط بيئــة   (      14308 )            بمســتوى داللــة   (      04088 )                 بضـغوط بيئــة العمـل 
  (     0411 )                         ع والخـاص بضـغوط بيئـة الحـي             وللبعد الراب  (      14128 )            بمستوى داللة   (      04330 )      السكن 

            بمسـتوى داللـة   (      14328 )                                    وللبعد الخامس والخـاص بالضـغوط األسـرية   (      14338 )            بمستوى داللة 
  (      14382 )            بمسـتوى داللـة   (      14838 )                                       وللبعد السـادس والخـاص بالضـغوط االجتماعيـة   (      14128 )

             ، بينمـا بلغـت  (     14033 )            بمسـتوى داللـة   (      14221 )                                       وللبعد السابع والخاص بالضغوط االقتصـادية 
            لجميـــع أبعـــاد   "  ت "             وبـــالنظر لقـــيم    (.      14031 )            بمســـتوى داللـــة   (      3..04 )                    لمجمـــوع األبعـــاد الكلـــي 

  (     .141 )               عنـد مسـتوى داللـة   (      04138 )                                                    المقياس نجد أنها أقل من قيمتهـا الجدوليـة والتـي تسـاوي 
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    يمـة                                                                ، وتؤكد ذلك مستويات الداللـة لجميـع أبعـاد والتـي تزيـد جميعهـا عـن الق (  08 )            ودرجات حرية 
  .                              ئية بين المتوسطات قبليا وبعديا                                    مما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصا  (     .141 )         المختبرة 

                                 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "                     ينص الفرض الرابع على    :                        تفسير نتائج الفر  الرابع
                                                      بـين متوسـطي درجـات المجموعـة الضـابطة فـي التطبيقـين القبلـي   ( a ≤ 0.05 )             مسـتوى معنويـة 

                 قــــام الباحــــث بحســــاب   .  "                                                     ي لمقيــــاس الضــــغوط النفســــية والبيئيــــة لصــــالح التطبيــــق البعــــدي      والبعــــد
                                                                                  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتوسـطي درجـات المجموعـة الضـابطة فـي التطبيقـين القلبـي 

                                                 وبعد تطبيـق البرنـامج وقـد بلـغ متوسـط درجـات المجموعـة   (                                  قبل تطبيق البرنامج المعرفي البيئي )
            وفـــي التطبيـــق   (        0.04.22 )                                          بيـــق القلبـــي لمقيـــاس الضـــغوط النفســـية والبيئيـــة                الضـــابطة فـــي التط

                                   لعينتين مرتبطتين والذي نتج عنـه أنـه   "  ت "                             كما قام الباحث بإجراء اختبار   (        0324831 )       البعدي 
                                                                           ال توجـــد فـــروق معنويـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات المجموعـــة فـــي التطبيقـــين 

                           وهــي أقــل مــن قيمتهــا الجدوليــة   (      3..04 )         المحســوبة   "  ت "               حيــث جــاءت قيمــة  (               القبلــي والبعــدي )
  (      14031 )                             وقــد جــاء مســتوى المعنويــة بقيمــة   (   01 )               عنــد درجــات حريــة   (      04831 )            والتــي تســاوي 

                                                 مما يعني قبول الفرض الصفري الرابـع وهـو أنـه ال توجـد   (     .141 )                            وهو أكبر من القيمة المختبرة 
                                    طبيقين القبلي والبعدي لمقياس الضغوط                                              فروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في الت

                                                                      وقد يرجع ذلك الي مستوي الضغوط النفسية والبيئية من فرد الي فرد باإلضـافة    .                النفسية والبيئية
                                                                             الــي مــدي اســتيعاب هــذه الضــغوط فــي ظــل األوضــاع الحاليــة، هــذا وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة 

                 التطبيقـين القبلـي     فـي         الضـابطة                                                      الحالية من أنه ال توجد فـروق بـين متوسـطي درجـات المجموعـة
          ، اال أنهــا  ( م    8111 )                                  لبيئيــة مــع نتــائج دراســة إيهــاب موســى                        لمقيــاس الضــغوط النفســية وا         والبعــدي

  .   حده                                  ار الزمني والمكاني لكل دراسة على                تختلف من حيث االط
                ال توجــد فــروق ذات  "     أنــه                      يــنص الفــرض الخــامس علــى   :                       اختبةةار صةةحة الفةةر  الخةةامس

                                    بـين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة   ( a ≤ 0.05 )          وى معنويـة                     داللـة إحصـائية عنـد مسـت
   ".                             والبيئية لصالح التطبيق البعدي                                                   في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الضغوط النفسية
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لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة " ت"نتائج اختبار  :(23)جدول 
 البعدي لمقياس الضغوط النفسية والبيئيةالتجريبية في التطبيقين القبلي و 

مقياس الضغوط 
االنحراف  المتوسط القياس النفسية والبيئية

 المعياري
الخطأ 
درجة  "ت"قيمةة  المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 4855. 2.0018 31.588 بعدي 0.00 16 11.987 6010. 2.4778 23.529 قبلي الضغوط النفسية
ضغوط بيئة 

 العمل
 5608. 2.3121 30.294 بعدي 0.00 16 7.189 8358. 3.4460 25.000 بليق

ضغوط بيئة 
 السكن

 6353. 2.6192 23.882 بعدي 0.00 16 9.798 8655. 3.5687 17.882 قبلي

 7403. 3.0522 38.235 بعدي 0.00 16 7.882 9540. 3.9333 31.294 قبلي ضغوط بيئة الحي

 6127. 2.5263 24.588 بعدي 0.00 16 7.151 7670. 3.1623 19.000 بليق الضغوط األسرية
الضغوط 
 االجتماعية

 5162. 2.1282 22.176 بعدي 0.00 16 8.301 6190. 2.5524 16.529 قبلي
الضغوط 
 االقتصادية

 4687. 1.9327 29.882 بعدي 0.00 16 10.783 7562. 3.1178 22.706 قبلي

 2.0898 8.6164 200.647 بعدي 0.00 16 28.243 2.4756 10.2070 155.941 قبلي عادمجموع األب
 (0.05)عند مستوى داللة ( 1.746= )الجدولية " ت"قيمة 

ـــائج الجـــدول الســـابق   يت ـــار                            بـــين مـــن نت ـــات المرتبطـــة  لمتوســـطي   "  ت "               والخـــاص باختب                           للعين
                                      ية والبيئية على المجموعة التجريبية أن                                                   درجات التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الضغوط النفس

                         المحسـوبة فـي المقارنـة بـين   "  ت "                                                     هناك فروقا دالة إحصائيا بـين المتوسـطين، حيـث جـاءت قيمـة 
                        وفـــي البعـــد الثـــاني والخـــاص   (       004921 )                                           متوســـطي الـــدرجات فـــي بعـــد الضـــغوط النفســـية بقيمـــة 

                 بيئــة الســكن بقيمــة                                وفــي البعــد الثالــث والخــاص بضــغوط  (      14029 )                       بضــغوط بيئــة العمــل بقيمــة 
                     وللبعـد الخـامس والخـاص   (      14228 )                      بضغوط بيئة الحي بقيمة                       وللبعد الرابع والخاص  (      14192 )

                                             وللبعــــد الســــادس والخــــاص بالضــــغوط االجتماعيــــة بقيمــــة   (      140.0 )                     بالضــــغوط األســــرية بقيمــــة 
                 ، ولمجمــوع األبعــاد  (      014123 )                              والخــاص بالضــغوط االقتصــادية بقيمــة              وللبعــد الســابع   (      24310 )
                                                     المحســوبة الســابقة أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة والتــي تســاوي   "  ت "          وجميــع قــيم   (       824233 )   مــة    بقي
   (.  08 )             وبدرجات حرية   (     .141 )               عند مستوى داللة   (      04138 )
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                     ال توجــد فــروق ذات داللــة  "    أنــه                      يــنص الفــرض الخــامس علــى    :                        تفسةةير نتةةائج الفةةر  الخةةامس
                      المجموعــة التجريبيــة فــي                   بــين متوســطي درجــات  ( a ≤ 0.05 )                         إحصـائية عنــد مســتوى معنويــة 

    قــــام   .  "                                                                            التطبيقـــين القبلـــي والبعــــدي لمقيـــاس الضـــغوط النفســــية والبيئيـــة لصـــالح التطبيــــق البعـــدي
                                                                                الباحـث بحســاب المتوسـطات واالنحرافــات المعياريـة لمتوســطي درجـات المجموعــة التجريبيـة فــي 

                  امج وقــد بلــغ متوســط                 وبعــد تطبيــق البرنــ  (                                  قبــل تطبيــق البرنــامج المعرفــي البيئــي )                 التطبيقــين القلبــي 
  (        4390..0 )                                                                          درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القلبي لمقيـاس الضـغوط النفسـية والبيئيـة 

                 لعينتـــين مـــرتبطتين   "  ت "            جراء اختبـــار                  كمـــا قـــام الباحـــث بـــإ   (.        8114831 )     بعـــدي               وفـــي التطبيـــق ال
                                                                        والــــذي نــــتج عنــــه فــــروق معنويــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات المجموعــــة فــــي 

                   وهي أكبر مـن قيمتهـا   (       824833 )         المحسوبة   "  ت "              حيث جاءت قيمة   (               القبلي والبعدي )         لتطبيقين  ا
                             وقـــد جـــاء مســـتوى المعنويـــة بقيمـــة   (   01 )               عنـــد درجـــات حريـــة   (      04831 )                     الجدوليـــة والتـــي تســـاوي 

                                     مما يعنـي رفـض الفـرض الصـفري الخـامس وهـو   (     .141 )                           وهو أقل من القيمة المختبرة   (     1411 )
                                                              ن متوســطي درجـــات المجموعــة التجريبيــة فـــي التطبيقــين القبلــي والبعـــدي                   أنــه ال توجــد فـــروق بــي

                             كما أكدت نتائج تحليل االنحدار    .                                                        لمقياس الضغوط النفسية والبيئية، كما تم قبول الفرض البديل
                                                                                المتعـدد الــذي قــام بــه الباحــث مــا توصــل إليـه اختبــار فرضــيات الدراســة األولــى مــن حيــث وجــود 

               داء المهنـــي لـــدى                               الضـــغوط النفســـية والبيئيـــة علـــى اال         ن كـــل مـــن                        فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــي
                                                                                   العــاملين بمتــرو األنفــاق تعــزو إلــى البرنــامج المعرفــي البيئــي الــذي تــم تطبيقــه علــى المجموعــة 

      بــــــراك   )   :                                                       وهـــــذا وتختلــــــف نتـــــائج الدراســــــة الحاليـــــة مـــــع نتــــــائج دراســـــات كــــــل مـــــن   .         التجريبيـــــة
   Farag Stubbs, Susie        فـارج سـي )       دراسـة  و   ،  ( م    Prakash Krishnan Nair  ،  8112    نـاير

  . ( م    8101
                ال توجــد فــروق ذات  "    أنــه                       يــنص الفــرض الســادس علــى   :                       اختبةةار صةةحة الفةةر  السةةادس
                                    بـين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة   ( a ≤ 0.05 )                              داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة 

  . "        ء المهني                                                                       في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية ومستوى األدا
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لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة " ت"نتائج اختبار  :(24)جدول 
 التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية

مقياس الضغوط 
االنحراف  المتوسط القياس النفسية والبيئية

 المعياري
الخطأ 
رجة د "ت"قيمةة  المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 1.1064 4.5617 31.941 تتبعي 742. 16 335. 4855. 2.0018 31.588 بعدي الضغوط النفسية
ضغوط بيئة 

 العمل
 4107. 1.6934 30.353 تتبعي 912. 16 112. 5608. 2.3121 30.294 بعدي

ضغوط بيئة 
 السكن

 7550. 3.1131 23.765 بعيتت 871. 16 165. 6353. 2.6192 23.882 بعدي
ضغوط بيئة 

 الحي
 9384. 3.8692 38.294 تتبعي 954. 16 058. 7403. 3.0522 38.235 بعدي

 4412. 1.8190 25.059 تتبعي 368. 16 926. 6127. 2.5263 24.588 بعدي الضغوط األسرية
الضغوط 
 االجتماعية

 3930. 1.6202 23.000 تتبعي 211. 16 1.304 5162. 2.1282 22.176 بعدي
الضغوط 
 االقتصادية

 8290. 3.4182 29.941 تتبعي 914. 16 109. 4687. 1.9327 29.882 بعدي

 2.1247 8.7603 202.353 تتبعي 332. 16 1.000 2.0898 8.6164 200.647 بعدي مجموع األبعاد
 (0.05)عند مستوى داللة ( 1.746= )الجدولية " ت"قيمة 
                                             لعينتين مرتبطتين فـي القياسـين البعـدي والتتبعـي   "  ت "             نتائج اختبار                    يوضح الجدول السابق 

                                                                               لمقياس الضغوط النفسـية والبيئيـة، ويالحـظ مـن الجـدول عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
                          للبعــد األول والخــاص بالضــغوط   "  ت "                                                 بــين القياســين فــي جميــع أبعــاد المقيــاس، حيــث بلغــت قــيم 

ـــع   (      .1408 )              والبعـــد الثالـــث   (      14008 )              وللبعـــد الثـــاني   (     .433 1 )        النفســـية    (      141.2 )              وللبعـــد الراب
              ، فـي حـين بلغـت  (     14019 )              وللبعـد السـابع   (      04313 )              وللبعـد السـادس   (      14988 )              وللبعد الخامس 

    عنـد   (      04138 )                     الجدوليـة والتـي تسـاوي   "  ت "                وهـي أقـل مـن قيمـة   (     0411 )                     قيمتها لمجموع األبعـاد 
                                            ، كمــا أن مســتوى المعنويــة فـي جميــع األبعــاد أكبــر  (  08 )        ات حريـة     ودرجــ  (     .141 )           مسـتوى داللــة 

                                                                 وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــين متوســطات اســتجابات المجموعــة   (     .141 )   مــن 
  .                                                                     التجريبية على القياسين البعدي والتتبعي لمقياس الضغوط النفسية والبيئية
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                     ال توجــد فــروق ذات داللــة  "    أنــه                      يــنص الفــرض الســادس علــى    :                        تفسةةير نتةةائج الفةةر  السةةادس
                                       بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي   ( a ≤ 0.05 )                         إحصـائية عنــد مســتوى معنويــة 

        والختبـار    . "                                                                            التطبيقين البعدي والتتبعي لمقيـاس الضـغوط النفسـية والبيئيـة ومسـتوى اآلداء المهنـي
         والبيئيــة                              ق كــال مــن مقيــاس الضــغوط النفســية                        الســادس قــام الباحــث بتطبيــ         الدراســة    فــرض     صــحة 

                                                                                  ومقياس اآلداء المهني على المجموعة التجريبية بعد مرور شهر ونصف تقريبا للتأكد مـن مـدى 
                                                                                   استمرار فاعليـة البرنـامج المعرفـي البيئـي فـي خفـض مسـتوى الضـغوط النفسـية والبيئيـة ومسـتوى 

   ات                                                                                االداء المهني لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة، وبعـد تبويـب االسـتجابات تـم حسـاب المتوسـط
                                  حيـــث جـــاء المتوســـط فـــي للتطبيـــق البعـــدي                                               واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد المجموعـــة

    وفــي   (        81843.3 )                         وفــي القيــاس التتبعــي بقيمــة   (        8114831 )                            لمقيــاس الضــغوط النفســية بقيمــة 
                     والتتبعـي بقيمـة متوسـط   (       304.22 )                                                    مقياس الضغوط البيئية البعدي جاء متوسط الدرجات بقيمة 

                   وفــي الضــغوط البيئيــة   (      .1433 )                              محســوبة فــي الضــغوط النفســية بلغــت   "  ت "   مــة     وبقي  (       304930 )
        كمــا جــاء   (      04831 )                                                    وفــي المقياســين هـي أقــل مــن قيمتهـا الجدوليــة والتــي تسـاوي   (     0411 )      بقيمـة 

                                            لهمــا علــى التــوالي وهــو أكبــر مــن مســتوى المعنويــة   (      14338   ( )     14138 )                   مســتوى الداللــة بقيمــة 
ـــر         البعـــدي  )                                     د فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين القياســـين                  ممـــا يعنـــي عـــدم وجـــو   (     .141 )        المختب
        يبيــة فــي                                                                   لمقيــاس الضــغوط النفســية والبيئيــة كمــا جــاء متوســط درجــات المجموعــة التجر   (         والتتبعــي

  (        81941.9 )                  وفـــي التتبعـــي بقيمـــة   (        8184930 )                 داء المهنـــي بقيمـــة                        القيـــاس البعـــدي لمقيـــاس اال
    ممـا   (      14821 )                    وليـة وبمسـتوى معنويـة                       وهي أقل مـن قيمتهـا الجد  (      04009 )       محسوبة   "  ت "       وبقيمة 

                                                                            يمكــن معــه قبــول الفــرض الصــفري الســادس للدراســة والــذي يــنص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات 
    داء                                ضغوط النفسية والبيئيـة ومقيـاس اال                                                    داللة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي لمقياسي ال

               بينمـا تختلـف مـن   (  م    8113 )      يـافي                                                  هذا واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة جـودة وال   .      المهني
    .   حدة                                 طار الزمني لتطبيق لكل دراسة على              حيث المكان واال

                     ال توجـد فـروق ذات داللـة  "    أنـه                      يـنص الفـرض السـابع علـى   :                        اختبار صحة الفةر  السةابع
                                       بــين درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي القيــاس    (a ≤ 0.05 )                          إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة

  –      الجـــنس   –      العمـــر  )                                  ية والبيئيـــة يرجـــع إلـــى خصـــائص العينـــة                           البعـــدي لمقيـــاس الضـــغوط النفســـ
    (.               الوضع االقتصادي  –             سنوات الخبرة   –                 الحالة االجتماعية 
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الختبار الفروق بين  One-way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي  :(25)جدول 
متوسطات المجموعة التجريبية في القياس البعدي للضغوط النفسية والبيئية تبعا 

 ص الديموغرافيةللخصائ
خصائص 
مجموع  مصدر التباين العينة

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 العمر
 33.311 3 99.932 بين المجموعات

.398 .757 
 83.688 13 1087.950 داخل المجموعات غير دالة

  16 1187.882 الكلي

 الجنس
 33.649 1 33.649 بين المجموعات

.437 .518 
 76.949 15 1154.233 داخل المجموعات غير دالة

  16 1187.882 الكلي
الحالة 
 االجتماعية

 22.709 2 45.418 بين المجموعات
.278 .761 

 81.605 14 1142.464 داخل المجموعات غير دالة
  16 1187.882 الكلي

المستوى 
 االقتصادي

 88.748 4 354.993 بين المجموعات
1.279 .332 

 69.407 12 832.889 داخل المجموعات غير دالة
  16 1187.882 الكلي

سنوات 
 الخبرة

 83.004 4 332.016 بين المجموعات
1.164 .374 

 71.322 12 855.867 داخل المجموعات غير دالة
  16 1187.882 الكلي

ــــل ال                    يشــــير الجــــدول الســــابق  One-way             تبــــاين األحــــادي                          والــــذي يوضــــح نتــــائج تحلي

ANOVA   إلـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق بـــين المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــاس البعـــدي للضـــغوط                                                                   
                                                                                    النفســـية والبيئيـــة ترجـــع إلـــى الخصـــائص الديموغرافيـــة ألفـــراد المجموعـــة، ويعتمـــد تحليـــل التبـــاين 

     عمـــر                            ق بـــين المجمـــوع وفقـــا لمتغيـــر ال                           والتـــي جـــاءت فـــي اختبـــار الفـــرو   ( F )                األحـــادي علـــى قيمـــة 
       بقيمـة  (      الجـنس )                    للمجموعـة وفـق متغيـر  ( F )             كمـا جـاء قيمـة   (      141.1 )             بمستوى داللة  (      14392 )
       بمسـتوى   (      14812 )                                    ، ووفـق متغيـر الحالـة االجتماعيـة بقيمـة  (     14.02 )            بمستوى داللة   (      14331 )

  (      14338 )            بمســتوى داللــة   (      04819 )                                ق متغيــر المســتوى االقتصــادي بقيمــة   ووفــ  (      14180 )     داللــة 
              ويالحـــظ فـــي جميـــع    (.      14313 )            بمســـتوى داللـــة   (      04083 )               ت الخبـــرة بقيمـــة                ووفـــق متغيـــر ســـنوا

                                            المحســــوبة لجميــــع المتغيــــرات جــــاءت أقــــل مــــن قيمتهــــا   ( F )                              المتغيــــرات ســــابقة الــــذكر أن قيمــــة 
   (.    .141 )                        اءت بمستوى داللة أكبر من                الجدولية، كما ج
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       نوية                                         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مع "   :                        تفسير نتائج الفر  السابع
( a ≤ 0.05)    بـين درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي القيـاس البعـدي لمقيـاس الضـغوط النفسـية                                                                    

  –             سـنوات الخبـرة   –                 الحالـة االجتماعيـة   –      الجـنس   –      العمـر  )                               والبيئية يرجع إلى خصائص العينـة 
                                                          والختبـار صـحة الفـرض السـابع مـن فـروض البحـث فقـد تـم إجـراء تحليـل   .  " (              الوضع االقتصـادي

                                               لتحديد الفروقـات بـين متوسـطات المجموعـة التجريبيـة   One-way ANOVA     حادي           التباين األ
                                                                                   فــي القيــاس البعــدي للضــغوط النفســية والبيئيــة والتــي ترجــع إلــى الخصــائص الديموغرافيــة ألفــراد 

                                               مـــن خـــالل اختبـــار الفـــروق بـــين متوســـطات المجموعـــة وفقـــا   ( F )              وقـــد جـــاءت قيمـــة           المجموعـــة
                   للمجموعــة وفــق متغيــر   ( F )             كمــا جــاء قيمــة   (      141.1 )   لــة          بمســتوى دال  (      14392 )             لمتغيــر العمــر 

                                    ، ووفـــق متغيـــر الحالـــة االجتماعيـــة بقيمـــة  (     14.02 )            بمســـتوى داللـــة   (      14331 )      بقيمـــة   (      الجـــنس )
       بمستوى   (      04819 )                                  ووفق متغير المستوى االقتصادي بقيمة   (      14180 )            بمستوى داللة   (      14812 )

      وتشـير    (.      14313 )            بمسـتوى داللـة   (      04083 )                              ووفق متغير سـنوات الخبـرة بقيمـة   (      14338 )     داللة 
                                                                                      نتائج اختبار تحليل التباين السـابقة إلـى أنـه ال توجـد فـروق بـين متوسـطات المجموعـة التجريبيـة 

ــــي درجــــة الضــــغوط النفســــية والبيئيــــة تعــــزو لخصائصــــها الديموغرافيــــة    –      الجــــنس   –      العمــــر  )                                                           ف
ـــى                             ممـــا يعنـــي أنـــه ال يوجـــد تـــأثير لت  (             ســـنوات الخبـــرة  –                 المســـتوى االقتصـــادي                   لـــك المتغيـــرات عل

                                                                               الضــــغوط النفســــية والبيئيــــة ألفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة ممــــا يمكــــن معــــه قبــــول فــــرض الدراســــة 
                              بين متوسطات استجابات المجموعة                                                       ً الصفري السابع والذي يفيد بأنه ال توجد فرق دال إحصائياً 

        هــذا وقــد    .                                                                         التجريبيــة علــى مقيــاس الضــغوط النفســية والبيئيــة يعــزو للخصــائص الديموغرافيــة لهــا
                                         دراسـة منـي محمـود مـن حيـث المسـتوي االقتصـادي،   :                                    اتفقت نتائج الدراسة مع دراسات كـال مـن

                        مـن حيـث العمـل فـي المؤسسـة   (  م    8118 )                  دراسة إسراء أسـامة   و   ،  ( م    8118 )                دراسة محمد عبده   و 
  .                                           الضغوط التي يتعرض لها العاملين بمترو االنفاق   ى     مستو    ى   ومد
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 التوصيات
 الضغوط النفسية والبيئية لدي العاملين بمترو االنفاق                      تخفيف االعمال للحد من                                                 .  
  عـــداد قائمـــة بأعمـــال ـــذ االعمـــال وا                                                                           إعـــداد مشـــرفين مـــدربين ومتخصصـــين فـــي تطـــوير وتنفي

                                                                                    متطورة وقابلة للتنفيذ تواكب هذا العصر المتقـدم وتراعـي احتياجـات العـاملين بمتـرو االنفـاق 
                                تربـوي عــالج للحــد مـن التــأثر الســلبي           عمـل بــرامج   و   .                                 وذلـك لجميــع المراحـل العمريــة وخاصــة

 .              والتعامل معها                         للضغوط النفسية والبيئية
  نشر فـي                            الضغوط النفسية والبيئية، و                          عن السلوكيات المكتسبة من         الهيئة               عمل منشورات في       

  م    إلعــال    فــي ا                            عــن الضــغوط النفســية والبيئيــة           عالميــة مجــالت  ال  وا      بويــة        ة والتر  يــ              الجهــات التعليم
    .              مرئية والمسموع  ال
 

 لمراجعا
 .م0998لسان العرب، بيروت، مكتبة لبنان، : ابن منظور

 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة كنعان: (0928) أحمد ذكى بدوى
قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، االسكندرية، دار : (8111) أحمد شفيق

 .المعرفة الجامعية
سين في ضغوط العمل لدى العمالة الكويتية في القطاع الحكومي الفروق بين الجن: أدم العتيبي

بدولة الكويت، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد الثاني عشر، الرياض، 
 .م8111

العالقة بين شبكة مسارات المشاة وشبكة مترو االنفاق دراسة تطبيقية (: 8118)إسراء أسامة 
نشورة، كلية الفنون الجميلة حالة منطقة شبرا القاهرة، رسالة ماجستير غير م

 .جامعة حلوان
 -الوظيفي  الرضا وعدم العمل، البيروقراطية، ضغوط بين العالقة :اليافي رندة، جودة إيمان 

 .8113، اإلدارية العلوم ،سعود الملك مجلة جامعة حالة، دراسة
التلوث وعالقته بالضغوط واالضطرابات النفسية، رسالة (: م8111) إيهاب موسي شرقاوي

 .ت والبحوث البيئية، جامعة عين شمسماجستير غير منشورة، معهد الدراسا
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 .م8118استراتيجية النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، : البنك الدولي
البيئة،  االتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة في سيسيولوجيا: (8113) حاتم عبد المنعم أحمد

 .دار النصر للنشر والتوزيع، القاهرة
 .ة وعلم النفس، عمان، دار المسيرةمناهج البحث في التربي: (م8118) سامي محمد ملحم
 .بيروت، دار الفكر العربي، الضغط النفسي(: 8113)سمير شيخاني 
رو دراسة لمشروع مت: تصميم وتنفيذ الفراغات تحت األرض( 8118)الجواد  سها حلمي عبد

 .االنفاق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة جامعة القاهرة
دارة الضغوط النفسية: (م0999) فاروق عثمانالسيد   .القلق وا 
مشكالت بيئية، دار الكتاب  :(8118)الرحمن السعدني، ثناء مليجي السيد عوده  عبد

 .الحديث، القاهرة
 .ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، القاهرة، دار الكتاب الحديث :(م0992)علي عسكر 
ماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كما تدركها العامالت المساندة االجت :علي علي

رابطة : ، القاهرة(8)، العدد (1)المجلد  مجلة الدراسات النفسية،. المتزوجات
 .(م0991) (رانم)األخصائيين المصريين النفسيين المصرية 

المساندة االجتماعية والصحة النفسية مراجعة (: م0993)بد الرحمن محمد الشناوي ومحمد ع
 . نظرية ودراسات تطبيقية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

 .، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتابقاموس علم االجتماع(: م0919) محمد عاطف غيث
 . م0913القاهرة، دار المعارف، : المعجم الوسيط
لوحدة النفسية لدى طالب المعاناة االقتصادية وتقدير الذات والشعور با: ممدوحة سالمة

رابطة : القاهرة( 0)العدد ( 2)المجلد . ةمجلة الدراسات النفسي. الجامعة
 .(م0990) (رانم)األخصائيين المصريين النفسيين 

تقدير احتياجات عمال مترو االنفاق كعملية أساسية للتخطيط إلشباعها، : مني محمود عويس
حوث جامعة حلوان، المجلد بحث منشور في مجلة علوم وفنون، دراسات وب

 . (م8111يناير)الثاني عشر، العدد األول، 
دور نظم اإلرشاد في التعرف على مسارات الحركة في المباني العامة ( 8119)مي فوزي فريد 

محطات مترو األنفاق في مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الهندسة 
 .جامعة عين شمس
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لدى األطفال وعالقتها بالضغوط الوالدية واالنفعالية، مجلة  المؤشرات الفسيولوجية :نبيل حسن
 .(م8110) القاهرة، جامعة عين شمس( 03)اإلرشاد النفسي، العدد 

 .م8118الخطة الرئيسية للنقل الحضري بالقاهرة الكبرى، : هيئة مترو االنفاق بالقاهرة الكبري
م، مؤتمره 8100نايرورشة عمل متخصصة عن حوادث السكك الحديد ومترو االنفاق ي

.801. 
ادارة أخطار النقل في هيئة سكك حديد مصر، رسالة : (م8112) ياسر محمد عياد سليمان

 .دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة جامعة بني سويف
 .البيئة والتنمية المستدامة، البيطا  سنتر للنشر والتوزيع، االسكندرية :(8110)يسري دعبس 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the level of psychological and 

environmental pressure of the workers in the subway before the work of 

an environmental knowledge program to reduce the psychological and 

environmental pressures and work to improve the level of performance 

and use of the experimental method, while the current study relied on a 

proposed program of researchers to reduce the psychological and 

environmental stress of the workers of the subway designed by 

Researcher in order to collect data and information on the place of 

study. The tools of the study were the psychological and environmental 

stress gauge and the performance measure. The sample of the study was 

(34) and divided into the control group (17) workers. This group is not 

exposed to the environmental knowledge training program, and the 

second is the experimental group (17) workers. This group was exposed 

to the environmental knowledge training program.  
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The most important results of the study were a difference between 

the two averages. The average score of the control group was 23,471 

and the experimental group average was 31.588. The psychological and 

environmental pressures in the dimensions of the scale of the 

environmental pressures for each dimension, the total mean of the 

control group was (148.647), and the average value of the experimental 

group (200,647), which is a large difference between the averages in the 

second hypothesis. There were no statistically significant differences (a 

0.05 0.05) between the experimental group scores in the post-

measurement of psychological and environmental stress due to the 

characteristics of the sample (age, gender, marital status, years of 

experience, economic situation). To reduce the psychological and 

environmental pressures of the employees of the subway and to provide 

the material resources of places, tools and funds to contribute to raising 

the degree of recreational and social activities of the employees of the 

subway in various ways to reduce psychological and environmental 

pressures. Negative psychological and environmental pressures and 

deal with them, as well as the work of publications in the body of 

learned behaviors from the psychological and environmental pressures. 


