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 الملخص

وعالفته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر ،ويهدف يتناول البحث الحالي موضوع  الدعم النفسي االجتماعي    

فسي مستوى أبعاد الدعم النالبحث إلى معرفة مدى عالقة  الدعم النفسي االجتماعي بالضغوط النفسية ، وإلى التعرف على 

ية لدى ضغوط النفسفي الدعم النفسي االجتماعي والومدي انتشار الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة والفروق  االجتماعي

وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج رجال الشرطة في ضوء متغير الخبرة والمؤهل الدراسي والحالة االجتماعية 

جتماعي وأعد مقياًسا للدعم النفسي اال لتتبع واستقصاء الظاهرة، الليوالتعبير عنها والمنهج االستد الوصفي لوصف الظاهرة،

ومقياًسا للضغوط النفسية وطبق الباحث المقياسين من خالل وسائل التواصل االجتماعي ، واالتصال المباشر، والمقابلة 

( رجل من رجال الشرطة بدولة قطر يتراوح  011الشخصية وبرنامج جوجل فورمز على  عينة البحث التي تتكون من)

وقد خرج الباحث بجملة من النتائج من خالل االستفادة من أدبيات  البحث والدراسات   ( عاًما 01- 01ن )أعمارهم ما بي

د ارتباط ومن هذه النتائج أن يوج السابقة ، ومن التطبيق العملي للبحث من خالل تطبيق المقياسين على عينة البحث الحالي،

ة لدى رجال الشرطة أي أنه كلما زاد الدعم النفسي االجتماعي قلت عكسي  بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسي

الضغوط النفسية ،وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط النفسية ، ومستوى بعد الدعم النفسي االجتماعي من 

قل ة لصالح المؤهل األاألسرة أعلى من بعدي األصدقاء وزمالء العمل، وتوجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسي

 االجتماعية،وال توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية للحالة 
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إمكانيه تطبيقه عمليًا من خالل  نتائج ومدىقدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء ما قدمته من  كما  

 الداخلية.مؤسـسات الدولة وخاصةً من المختصين بوزارة 

 لالعم ضغوط العمل، زمالء مساندة النفسية، الضغوط األسرة، دعم االجتماعي، النفسي الدعم أبعاد لمفتاحية:الكلمات ا

 األصدقاء دعم الشرطة، رجال المهنية،

 

Summary of the Research 

 The current research deals with the subject of psychosocial support and its relationship 

to psychological pressures among policemen in the State of Qatar. The aim of the research is to 

know the extent of the relationship of psychosocial support to psychological pressures, and to 

identify the level of dimensions of psychosocial support and the extent of psychological stress 

among police officers and the differences in psychosocial support and psychological pressures 

in light of the variable of experience, academic qualification and marital status, the policemen 

have. 

 In this research, the researcher used the descriptive approach to describe the 

phenomenon, its expression, and the inferential approach to track and investigate the 

phenomenon. He prepared a measure of psychosocial support and a measure of psychological 

stress. The researcher applied the two scales through social media, direct contact, personal 

interview and Google Forms program on the research sample that consists of (100) men from 

the police force in the State of Qatar, aged between (20-60) years, and the researcher came out 

with a set of results by making use of the research literature and previous studies And from the 

practical application of the research by applying the two scales to the current research sample, 

and among these results is that there is an inverse correlation between psychosocial support and 

psychological pressures among police officers, meaning that the more psychosocial support 

increases, the psychological pressure decreases, and the less psychosocial support increases the 

psychological pressure, and the level of After the psychosocial support from the family is higher 

than the dimensions of friends and co-workers,  
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 And there are statistically significant differences in psychological stress in favor of the lower 

qualification and there are no statistically significant differences in the psychological stress of 

the social condition, and the researcher also presented a set of recommendations and proposals 

in light of the results and extent of The possibility of applying it practically through state 

institutions, especially by specialists in the Ministry of Interior. 

Keywords: Dimensions of psychosocial support, family support, psychological pressure, support 

for work colleagues, professional work pressures policemen, support for friends  

 

 فهرس قائمة المحتويــات 

 

 الصفحة الموضــــوع

مستخلص البحث باللغة العربية واإلنجليزية    3 

مدخل إلى البحث األول:الفصل     4 

 5 مقدمـــة البحث

مشكـــلة البحث       0 

 0 أهـــداف البحث

أهمـية البحث      0 

 7 مصطلحات البحث

حـــدود البحث        7 

المفاهيم النظرية للبحث :الثانيالفصل   8 

النفسي االجتماعي األول: الدعمالمبحث         8 

الدعم النفسي االجتماعيمفهوم           8 

أهمية وأشكال الدعم النفسي االجتماعي       9 

النفسي االجتماعي مصادر الدعم         9 

النفسي االجتماعي االيجابية للدعماآلثار           01 

شروط تقديم الدعم النفسي االجتماعي          01 
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الدعم النفسي االجتماعي في اإلسالم        00 

الضغوط النفسية الثاني:المبحث          00 

مفهوم الضغوط النفسية              00 

مراحل الضغط النفسي           04 

مصادر الضغوط النفسية         05 

أمراض الضغوط النفسية     00 

آليات تجنب الضغوط النفسية      00 

الفصل الثالث: دراسات وأبحاث سابقة      08 

دراسات وأبحاث سابقة        08 

تعليق عام على دراسات وأبحاث سابقة       01 

فروض البحث          00 

الخطوات اإلجرائية للبحث     00 

ث وإجراءاتهحمنهج الب الرابع:الفصل         00 

منهج البحث       00 

عينة البحث          00 

خطوات بناء المقياس        00 

الفصل الخامس: نتائج البحث وتفسيرها    00 

األول وتفسيره ومناقشتهنتائج الفرض       00 

الثاني وتفسيره ومناقشتهنتائج الفرض     00 

ومناقشته الثالث وتفسيرهنتائج الفرض     07 

ومناقشته الرابع وتفسيرهنتائج الفرض     08 

نتائج الفرض الخامس وتفسيره ومناقشته      08 

التوصيات والمقترحات    09 

الخاتمة    09 

 31 المراجع    

حقالمال  30 
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 (مدخل البحث) الفصل األول

  البحث  مقدمة

تتحقق التنمية االقتصادية وال  ،وال تتطور المجتمعات  ،تزدهر الحضارة وال ،الحياة بغير أمن  سعدت ال   

أجهزة أمنية قوية قادرة على تحقيق يتحقق األمن والطمأنينة إال بوجود  تقل الفتن واألزمات بغير أمن، وال واالجتماعية وال

األمن والطمأنينة للفرد والمجتمع، ومن أهم هذه األجهزة جهاز الشرطة الذي يقع على عاتقه الوقاية من الجريمة ومكافحتها ، 

تطبيق العقوبات الالزمة على من يعبثون بأمن الفرد والمجتمع ، فلرجل الشرطة أعمال كثيرة ،وكلها تستهدف خدمة األفراد و

طمأنينة وسالم ، ولذا وجب على األفراد ليعيش المجتمع في  ؛والجماعات في تحقيق األمن واألمان والعدل والمساواة

لشرطة ليستطيع أداء مهامه لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الفرد ومؤسسات المجتمع المحلي دعم ومساندة رجل ا

                                                        .والمجتمع

و طويلة أ،األجل قصيرة التي قد تكون موقع يعملون فيه  للعديد من المخاطر واآلثار  أي في يتعرض ضباط وأفراد الشرطة  

ل وننام والكثير  من أجل أن نسير ونعم ،،فهم يعانون الكثيرلرجل الشرطة على الصحة البدنية والنفسية التي قد تؤثر األجل 

 التيحية واآلثار النفسية والص يتعرض لها رجل الشرطة بحكم طبيعة عمله التيالضغوط النفسية اليومية و،مطمئنين آمنين 

 إلنسانياكثير من حاالت اإلرهاب واإلحباط والبؤس لل مواجهتهموت أثناء لل حتىلإلصابة أو تصيبه نتيجة تعرضه المستمر 

 رقزيادة التوتر و واألإلى وكذلك الضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية باإلضافة إلى طبيعة عمله كل ذلك يؤدي ،

                                                                                    . واضطراب النوم لديه والنفسي العضوياإلجهاد و،

جل ر والمجتمع مشاركـةووفقاً لهذا الدور الحيوي الذي يقوم به رجل الشرطة ينبغي على األسرة واألصدقاء وزمالء العمل  

                                                                                     .ومهنيةما يتعرض له من ضغوط نفسية ليمنحه القوة والقدرة على مواجــهة  الالزم؛ الدعم النفسي االجتماعيالشرطة ب

م المساعدة وقادًرا على تقدي نفسه،من اآلخرين شخًصا واثقًا من  بالدعم النفسي االجتماعي ويُصبح رجل الشرطة الذي يتمتع 

؛ وقادراً على حل مشكالته بطريقة إيجابية سليمة النفسية،ويكون أقل عرضةً لالضطرابات  لآلخرين، والمساندة االجتماعية

                                                                                      .يلعب دوًرا مهًما في تخفيف ِحدة الضغوط النفسيةالدعم النفسي االجتماعي لذلك نجد أن 

يرى الباحث أهمية ضرورة وجود الدعم النفسي االجتماعي واستمراريته في حـياة رجل الشرطة بصفـة عامة وخاصةً و

يومية بشكل الضغوط الحياتية ال التعامل مع ألنه يزيد من قدرته على يتعرض لها يوميًا التيأثناء تعرضه للضغوط النفسية 

                                                                                                اآلخرين.ويزيد من درجة المشاعر االيجابية تجاه  ،وينمي لديه الثقة بالنفس نجاحاً،أكثر 

الصداقات.....الخ قد تزودنا  المنزل أو أن الدعم النفسي االجتماعي في العمل أو (034: 83، 0999)هارون توفيق، ويرى  

 ،النفسية فعال ومخفف للصدمات ضد آثار الضغوط بعازل
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ية، األمريكفقد أوضحت بعض الدراسات أن اإلصابة بأمراض القلب لدى الشعب الياباني أقل عنها في الواليات المتحدة  

شتركة مذلك إلى مالمح معينة ألسلوب حياة اليابانيين مثل المشاركة في اتخاذ القرار واالنتماء للجماعة والهوية ال ويرجع

 الجماعة.واستشارة 

من الذين يعيشون حوله ر األمن الذي يحتاجه رجل الشرطة ويعتبر الدعم النفسي االجتماعي مصدًرا هاًما من مصاد    

يكون الدعم بالنصيحة  ومساندة، وقد دعم، وعونوأنه يحتاج إلى  أُنِهكت، طاقته قد يهدده، وأنعندما يشعر أن هناك ما 

 الفضائلالعالية، وبتقديم المال، وكل ذلك يدخل في إطـار األخالق  مفيدة، أوأو بتقديم معلومات  والرفق،الطيبة والتسامح 

 السماوية.عليها الشرائع  اإلسالم، وحثّتالنبيلة التي دعا إليها 

                                         -التالي: في التساؤل  البحثمشكلة  ويمكن بلورة البحث:مشكلة 

 حجم واتجاه العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر؟ ما 

 -التالية: ويتفرع من هذا التسـاؤل التـساؤالت 

 الشرطة؟ الرج هل توجـد فروق ذات داللـة إحصائية في أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى 

  هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء

 الخبرة؟متغير 

  هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء

 الدراسي؟متغير المؤهل 

  هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء

 االجتماعية؟متغير الحالة 

     -الحــــالي: البحث  يستــهدف البحث:أهــداف 

  ي دولة قطرفالتعرف على العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة  

 التعرف على مستوى أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة في دولة قطر                 

   .التعرف على مدى انتشار الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر 

   رجع والتي ت لدى رجال الشرطة والضغوط النفسيةالتعرف على داللة الفروق في الدعم النفسي االجتماعي

 المؤهل الدراسـي الخبرة، االجتماعية، إلى الحالـة

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 131  

ISSN: 2706-6495 

يلعب الدعم النفسي االجتماعي دوًرا هاًما في التأثير على إدراك رجل الشرطة للضغوط النفسية والتعامل  :البحثأهمية  

    -يلـي: الحالي في أهميتين: األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما البحث  معها ويتضح أهمية

  طر.قلدى رجال الشرطة في دولة  والضغوط النفسيةالدعم النفسي االجتماعي العالقـة بين  دراسة-النظرية: األهمية 

    طر.قالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة في وضع برامج عالجية لضـبط وإدارة  البحثفيد يقد 

   رجال لدى  وتدعيم شبكة العالقات االجتماعية االجتماعي،الدعم النفسي في بناء برامج لتنمية البحث فيد نتائج يقد

 قطر.الشرطة في دولة 

  م؛ انعكاس ومن ثالضغوط النفسية في التخفيف من حدة الدعم النفسي االجتماعي لعبه يأهميـة الدور الذي يمكن أن

 .اآلخرينوتعـامله مع  هلعمفي  رجل الشرطةذلك على 

  مقياس واالجتماعي،  فسيالدعم الن مقياس الباحث:المكتبة العربية بمقياسين من إعداد  إثراءالتطبيقية: األهمية

 ، لعل توفر مثل هذه المقاييس يفيد في دراســات وبحوث ميدانية جديدة.النفسية لرجال الشرطة الضغوط

   الشرطية.وقدرته على القيام بواجباته  رجل الشرطةفي تحسين كـفاءة  البحثساعد يقد 

  مقترحات.ثيره من يمن نتائج وما  لبحثا اقدمه هذياإلسهام في مساعدة الباحثين الجدد بما 

الُشْرطَة واحد الُشْرط  (005 :0970)مرتضى  عند محمدفي اللغة  مفهوم رجال الشرطة اإلجرائية: البحثمصطلحـات 

ها بوهم نخبة السلطان ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمات يعرفون  للموت،الجيش تشهد الحرب وتتهيأ  كتيبة منكُصرد وهم أول 

                              الوالة.طائفة من أعوان  أيًضا: الُشرطة والشرطةالزمخشري ومنه صاحب  قال

هي هيئة نظامية مدرسية تدريبًا خاًصا للمحافظة على األمن وتطبيق  (00 :0101 سالم،بن  )عواض اصطالًحا عندالشرطة 

                                                                          .النظامأوامر الدولة وتعليماتها دون المساس بأموال الناس وأعراضهم وحرياتهم الشخصية إال في حدود  األنظمة، وتنفيذ

الموظفون الحكوميون الذين تكمن مهمتهم بالحفاظ على النظام والعمل على منع هم  :اإلجرائي لرجال الشرطةالتعريف 

 . وقوع الجرائم وحماية ارواح افراد مجتمعها والعمل على تنفيِذ اللَّوائح

الدعم النفسي  أن ( 00: 0110أماني عبد المقصود ، ،ي) أسماء السرس ذكرتمفهوم الدعم النفسي االجتماعي :

األسرة، كيتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به  التي ةـيواألدائ ةوالمادي ،ةاالنفعاليالمساعدة  هو االجتماعي

                                            المساعدة. هومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذ ،الفصل الجيران ،زمالء العمل أو واألصدقاء،

لتي ا والوجدانية والمعلوماتيرى الباحث أن الدعم النفسي االجتماعي هو مجموعة المساعدات المادية التعريف اإلجرائي: 

 العمل.تُقدم باستمرار لرجل الشرطة من جانب األسرة واألصدقاء وزمالء 

الضغوط النفسية بأنها مجموعة من األحداث الضاغطة  (005 :0111 متولي،)عباس  ويعرفالنفسية: مفهوم الضغوط 

التي يتعرض لها الفرد أثناء القيام بمهنته والتي تشكل تهديًدا لذاته ألنها تكون أكبر من إمكاناته الذاتية وتؤدي إلى استجابات 
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عل لتلك والسلوكية كرد فويصاحب ذلك مظاهر سلبية تنعكس على أداء الفرد وحالته النفسية  لديه،انفعالية حادة ومستمرة  

 الضغوط.

يرى الباحث أنها حالة من الضيق والتوتر والقلق واالكتئاب بتعرض لها الفرد نتيجة  :النفسيةالتعريف اإلجرائي للضغوط 

 وعمله.عدم توافقه النفسي مع المؤثرات الخارجية أثناء القيام بعمله فيشعر بعدم رضا عن ذاته 

 شرطة من رجال شرطة قطر رجل (011) التي تتكون منالبحث الحالي بخصائص عينة  البحثتحدد ي حـــدود البحث:

 الدراسـي، والحالـة، والتخصص األكاديمي والمؤهل العمليةمتنوعي الخبرة  عاًما (01- 01يتراوح أعمارهم ما بين )

الدعم النفسي  وهيالبحث وضوع الحالي بطبيعة متغيرات م لبحثتحدد ايكـما  ،0101 الميالدياالجتماعـية خـالل العام 

 لبحثاكما تتحدد بالزمان والمكان اللذان تم إجراء  فيها،المستخدمـة  تقاس باألدواتالتي  والضغوط النفسيةاالجتماعي 

 فيهما 

 الدعم النفسي االجتماعي    إعداد الباحث  مقياس: البحثأدوات 

 إعداد الباحث        مقياس الضغوط النفسية            

 (للبحثة النظري مفاهيمال) الفصل الثاني

 النفسي االجتماعي  األول: أوالً: الدعمالمبحث 

  االجتماعي:مفهوم الدعم النفسي 

في معجمه لسان  ابن منظورذكر    المساندة، وقدالباحث أن الدعم هو  : يرىاللغةالدعم النفسي االجتماعي في مفهوم   

والجمع إسناد، وكل  ،الوادي والسند ما ارتفع من األرض في قُبل الجبل أو، سند منأن المساندة  (0004 :0118)العرب 

اندتـه إلى ويقال س ،سند غيرهوقد سند إلى الشيء يسند سنوداً واستند وتساند وأسند وأُ  ،مسندشيء أسندت إليه شيئاً فهو 

                                                                                                  عاضدته وكانفته. وساند الرجل مساندة إذ الشيء فهو يتساند إليه،

 ،ةاالنفعالي هو المساعدةمفهوم الدعم النفسي االجتماعي  أن (00: 0110أماني عبد المقصود ، ،يالسرس )أسماءذكرت      

 لفصررل،ا أو العمل الجيران زمالء يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به كاألسرررة، واألصرردقاء، تيال ةيواألدائ ةوالمادي

      .عدةه المساومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذ

أنه مقدار ما يحصل عليه الفرد من مساعدة على مواجهة المواقف الضاغـررررطة في  (018: 0998السيد ، محمد)ويذكر      

  المباشرين.وزمالء العمل أو الدراسـة والوالدين والمدرسين والرؤساء  والزوجة واألصدقاء، اآلخرين كالزوجحياته من 

لتي ا والوجدانية والمعلومات المادية هو مجموعة المساعدات الدعم النفسي االجتماعي يرى الباحث أن التعريف اإلجرائي:

                  العمل.صدقاء وزمالء األسرة واألمن جانب  لرجل الشرطةتُقدم باستمرار 
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ة الدعم النفسي االجتماعي بصـورة صحي لرجل الشرطة ينبغي توافر عدة شروط وضوابط حتى يقدم يرى الباحث أنهو      

                                                                       كالتالي:وهي  ومستمرة،

  لديه عدد كاف من األشخاص في حياته يرجع إليهم عند الحاجة. يوجد أنه رجل الشرطةأن يدرك    

  لرجل الشرطةمن الرضا عن هذا الدعم النفسي االجتماعي الذي يقدمه  الدعم درجةمقدم أن يكون لدى  

 السارة. السارة، وغيرقدم وقت األزمات والمشكالت والمناسبات الدعم النفسي االجتماعي ي أن               

  اآلخرين.شكل من أشكال التفاعل مع الدعم النفسي االجتماعي أن                                    

                                                                         أهمية الدعم النفسي االجتماعي

 ،النفسبويزيد من تقدير الذات والثقة  بالسعادة،من الشعور  النفسية، ويزيد اةـيخفف الدعم النفسي االجتماعي من المعانقد 

                      ة اإلحباط.ـويزيد من قدرة الفرد على مقاوم درجة من المشاعر االيجابية، ويولد

كالهــما المنظمة في اتجاهين  يعمل داخـــــــــل أن الدعم النفسي االجتماعــي(   007،008: 0113عسكر، )عليويرى 

الفرد والمنظمة ، فمن جانب يزيد من استجابات الفرد في العمل ألنه يحقق حاجات مهمة مثل الضمان،  لصالح الطرفين:

وتوفير الفرص للعالقات االجتماعية، وبث روح التعاون والتآلف بين العاملين ،ومن جانب آخر  القبول االنتماء، المحبة،

                                                           ويتم ذلك من خالل التعاطف وتقديم المساعدة . ،كمنطقة عازلة أو مخففة للضغوط  يعمل الدعم النفسي االجتماعي فإن

بصفـة عامة وخاصةً  رجل الشرطةواستمراريته في حـياة  يرى الباحث أهمية ضرورة وجود الدعم النفسي االجتماعيو

ألنه يزيد من قدرته على مقاومة اإلحباط والتعامل مع الضغوط الحياتية اليومية  الشرطيةنفسية وأثناء تعرضه للضغوط ال

                                                                     آلخرين.اوينمي لديه الثقة بالنفس والشعور باألمن النفسي، ويزيد من درجة المشاعر االيجابية تجاه  نجاحاً،بشكل أكثر 

                                                                                       الدعم النفسي االجتماعي: أشكال

    هي: أشكال للدعم النفسي االجتماعي ةإلى أربع  ( Cohen&Wills,1985:336-375كوهين، ويلز )كٌل من  لتوص     

 التقدير دعم Esteem Support في تقديم أشكال مختلفة من  هذا النوع من الدعم النفسي االجتماعي ويتمثل

المعلومات لمساعدة الفرد على تعميق إحساسه بأنه مقبول من اآلخرين، ولديه مقومات التقدير الذاتي من المحيطين 

النوع من الدعم النفسي االجتماعي يطلق عليه  الذات، وهذايعطي اإلحساس بالقيمة الشخصـية واحترام  به، وهذا

لتنفيس ا ومساندة ،الذاتالعديد من المسميات األخرى مثل المساندة النفسية والمساندة التعبيرية ومساندة احترام 

 والمساندة الوثيقة 

 الدعم بالمعلوماتInformational Support : قي الدعم النفسي االجتماعي في إمداد متل يظهر هذا النوع من

 ،ة صعبة يواجهها في حياته اليوميةده في حل مشكلفيالمساندة بالمعلومات التي ت
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  إرشاده ويطلق على هذا النوع من الدعم بعض المفاهـيم األخـرى مثل  توجيهه أوح له أو ـومن خالل إبداء النص

 والدعم بالنصح واإلرشاد. دعم التوجيه المعرفي،

 الصحبة االجتماعيةSocial Companionship  في ممارسة بعض به : قضاء الفرد مع اآلخرين المحيطين

األنشطة الترفيهية والترويحية والمشاركة االجتماعية في المناسبات المختلفة إلشباع الحاجة إلى االنتماء والتواصل 

 من قلقه وهمومه ، والتخفيف عنه في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة. مع اآلخرين، ومساعدة الفرد على التخلص

    الدعم اإلجرائيProcedural Support تقديم المساعدات المادية وقت حاجة المتلقي لها في حل مشكالته :

عدة اويطلق على هذا النوع بضع مسميات مثل مس أو تقديم الخدمات العينية لتخفيف أعباء الحياة عليه، ،اليومية

 .أو المساعدات المادية أو المساندة الملموسة العون،

ويتضح للباحث أن عدداً من الباحثين يتفقون على هذه األشكال مثل )اكسفورد، أرجايل ، داك  نوريس  وكانتز ، هـاوس( 

.  

يختلف باختالف المرحلة العمريـة  الدعم النفسي االجتماعي مصادرأن الباحث  ويرىاالجتماعي: مصادر الدعم النفسي 

االجتماعي  الدعم النفسي يأتيواألم واألب واألشقاء( )األسرة في  يكون الدعم متمثاًل  الطفولة مرحلة ففيالفرد التي يمر بها 

                                                                     هي: من ثالثة مصادر رئيسيةلرجل الشرطة 

 ل رج، وتساعد عمله( وهي تقلل من تأثير عدم القناعة بوالزوجة واألبناء األسرة: ويمثلها )األم واألب واألشقاء

جل رويتم عن طريقه تعزيز مصادر االقتناع األخرى من خالل اإلنجازات التي يسهم بها  التكيف،على الشرطة 

 لديه.وتعزز من احترام الذات  عملهالمشاعر السالبة التي يشعر بها في  ه عنتعوض الشرطة، وقد

  ن م فالدعم النفسي االجتماعي (في عمله الشرطة، أقرانهرجل  زمالء)يمثله و مؤسسته  واألقران: داخلالزمالء

 ةحدِ و وارتفاع درجة التفاعل اإليجابي والمودة بينهم قد يقلل من  و التماسك في جماعة العملزمالء وأقران 

                                                           الشرطة.رجل الضغوط والمشكالت لدى 

  لرجل فهم بالنسبة  مصدر من مصادر الدعم النفسي االجتماعي،رؤساء العمل يرى الباحث أن  العمل:رؤساء

هم ويؤثر ر بكما أنه يتأثضه للعديد من المشكالت والعقبات المرجعية التي يلجأ إليها غالباً في حال تعر الشرطة

لى وبحاجة دائماً إلى تكوين عالقات قائمة ع ،عي بطبعه ال يستطيع العيش بمفردهفيهم كذلك فاإلنسان كائن اجتما

                                                                  االحترام والتقدير

                                                                         النفسي االجتماعي اآلثار اإليجابية للدعم     

                                          هما:إلى نوعين  النفسي االجتماعي للدعم المفيدة تقسم اآلثارو

 الكالت أم مش أو سواء كان الفرد يتعرض لضغوط آثار مباشرة تشمل التأثير اإليجابي للدعم النفسي االجتماعي.                                                                                                 
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  غوطمن حدة التعب واإلجهاد والض الفرد المرتفع يحمي الدعم النفسي االجتماعي تشير إلى أن مستوىو آثار مخففة                                                                                             

 :الشرطةرجل النفسي االجتماعي في حياة  دور الدعم

 :ًالدور اإلنمائي: أوال                                                

في بناء الذات ، وزيادة إحساس الفرد  اهامً  ايلعب دورً  النفسي االجتماعي الدعم أنإلى ( 58:  0101)محمد محمد،ويشير  

يتبادلونها مع غيرهم ،ويدركون أن هذه العالقات موثوق بها أفضل اجتماعية بذاته فقد تبين أن األفراد الذين لديهم عالقات 

 من الناحية النفسية من أولئك الذين يفتقدون هذه العالقات.

 :ًقـائيالو الدور ثانيا:                                                                                       

وإتاحة عالقات  النفسي االجتماعي أن الدعمإلى ( (Cutrona,Russell,1990:47-54  ريوسيل كوترونا، أشارت كل من

التأثير السلبي لضغوط الحياة على الصحة الجسمية ُمرضية تتميز بالحب والود والثقة تعمل كحواجز أو مصدات ضد 

لها التأثير المباشر على  كان يمكن أن يخفف من الضغوط ومنها ما النفسي االجتماعي والنفسية، كذلك فإن طرقاً عدة للدعم

فاعل ي؛ إذ يولد التوربما كان لها تأثيراً مباشراً على النظام االنفعال نظام الذات والذي يزيد من تقدير الذات والثقة بها،

 المدعم درجة من المشاعر االيجابية تخفف من القلق واالكتئاب.    

مجموعة من المواقف، ومن هذه  فيرجل الشرطة دوراً هاماً في حياة  يلعب النفسي االجتماعي الدعم ويرى الباحث أن

ار والتخفيف من آث ن وتخفيف آثار األسىالوقاية من االكتئاب في حالة األحداث المؤلمة، والتخفيف من األحزا المواقف

                                           في بيئات ذات مشقة وإجهاد. العملضغوط 

                                                                        النفسي االجتماعي: شروط تقديم الدعم

ي النفس الدعم بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في عملية(  Shinn &Stanley,1984:55-76) وستنلي يذكر شين،  

 -ومن أهم تلك الشروط : وذات تأثير إيجابي على المتلقي، لكي يكون فاعل، االجتماعي

 معتدالً في إعطاء الدعم حتى ال يكون اتكالياً واعتمادياً على  عند تقديم الدعم يجب أن يكون المانح للدعم :كمـية الدعم

 غيره في المواقف األخرى وأال تكون كمية الدعم قليلة جداً بحيث ال تقدم الدور المطلوب منها 

 النفسي  دعمال يعتبر التوقيت المناسب لتقديم الدعم من أدق وأصعب مهارات :اختيار التوقيت المناسب لتقديم الدعم

فعلى سبيل المثال إذا كان تقديم الدعم بعد الظروف الضاغطة بفترة زمنية طويلة، قد تكون غير مناسبة،  تماعياالج

يحة بصورة صح النفسي االجتماعي فاختيار الوقت المناسب من قبل المانح للدعم يساعد الفرد على إدراك الدعم

                                                                        ومفيدة.

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 136  

ISSN: 2706-6495 

  :واألسرة، واألقارب وزمالء العمل  ،رؤساء العمل والمتمثلة في النفسي االجتماعي مصادر الدعم مصـدر الدعم

فر فيهم أن تتو ، البدالدين النفسي، وعلماءالذين يوفرون الرعايـة الصحية والنفسية والمرشد  والجيران، واألفراد

ها النفسية والفهم الكامل لطبيعة المشكلة التي يمر ب والنصح، والصالبةبعض الخصائص والتي تتمثل في المرونة 

                                     الدعم.المتلقي حتى يساهموا بفاعلية في تقديـم 

 ها، بى المتلقي، مما قد يساهم سريعاً في حل مشكلته التي يمر : يقصد بها تعدد مصادر الدعم االجتماعي لدكثافـة الدعم

                                        على تخطي األزمات المختلفة في حياته. ويساعده

  في القدرة والمهارة والفهم لدى مانحي المساندة في تقديمها بما يتناسب مع  : يتمثلاالجتماعيالدعم النفسي نوع

 ورغبه المتلقي لطبيعة المساندة التي تُقدم إليه، وتتناسب مع تصرفاته وسلوكياته. ما يدركه،

 ماعي فالتشابه النفسي واالجت كلما كان هناك تشابه في المشكالت كان التعاطف أكبر، :التشابه والفهم المتعاطف

 والمتلقي تساعد كثيراً في إدراك المساندة. للمانح

جابية لما له من آثار إي لرجل الشرطةينبغي عليه ان يقدم الدعم النفسي االجتماعي باستمرار  مقدم الدعم ويرى الباحث أن 

في شكل دعم مادي  رجل الشرطةل مقدم الدعم، ويكون الدعم النفسي االجتماعي من قبل  رجل الشرطةمتعددة على سلوك 

بأهميته، يشاركه  دائًما رجل الشرطة رئيس العملن يُشعر   يلي : ما أو معنوي أو معلومات ،وغير ذلك ، ومن هذه الصور

يمده بالمعلومات والمعارف المفيدة، يتقبله بمزاياه وهمومه و مشاكله، يساعده على الهدوء واالسترخاء عندما يكون متوتراً، 

يالزمه و ا،م بعمل ميقدم له النصيحة عندما يقوويساعده على التفكير الجيد، ويرشده إلي من يجد عنده المساعدة،  وو عيوبه ،

ى يشجعه علويساعده على اتخاذ قراراته المهمة ، ويساعده على تنظيم أفكاره ، ويقف دائما بجواره، و في وقت الضيق

     يقف بجانبه عندما يحتاج لمساعدته .وعمل األشياء الصعبة ، 

 النفسي االجتماعي في اإلسالم الدعم  

بين الناس، فقد حّث المسلمين على دعم بعضهم البعض فنجده في ذلك قد  االجتماعي النفسي اهتم الدين اإلسالمي بالدعم   

سبق كافة المؤسسات والجمعيات الحكومية واألهلية التي تقوم بتلبية حاجات أفراد المجتمع، وحادثة الهجرة من أكبر الدروس 

تجاه المهاجرين ،ولقد شبه  تخذه األنصارالنفسي االجتماعي ؛ حيث تجد المؤازرة والدعم في الموقف الذي ا في الدعم

الرسول "صلى هللا عليه وسلم " المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم باالستجابة العضوية التلقائية للجسد الواحد الذي 

 يؤثر بعضه في بعض، ولقد حثنا رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم على الدعم والوقوف بجوار أخينا المسلم في

قال: " من نفس عن مؤمن كربة من  عن النبي  صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه –وقت الشدة والعسر فعن أبي هريرة 

ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسلماً  كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة،

يم كما ورد الدعم في القرآن الكر  ،ي عون العبد مادام العبد في عون أخيه "  رواه مسلم ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا ف

في استجابة المولى عّز وجّل لطلب سيدنا موسى عليه السالم بأن يرسل معه أخاه هارون كي يكون عونًا له ولسانه الذي 

تعالى: على لسان سيدنا موسى عليه السالم " يتحدث به ويساعده ويقويه على مواجهة فرعون وبني إسرائيل فيقول هللا 
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بُوِن ، قَ   قُنِي إِنِّي أََخاُف أَْن يَُكذِّ اَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َونَْجَعُل َوأَِخي هَاُروُن هَُو أَْفَصُح ِمنِّي لَِسانًا فَأَْرِسْلهُ َمِعَي ِرْدًءا يَُصدِّ

                                                                          (43، 43بِآَيَاتِنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّبََعُكَما اْلَغالِبُوَن.) القصص، : لَُكَما ُسْلطَانًا فاََل يَِصلُوَن إِلَْيُكَما

كما  يزيد من روح المشاركة والتكافل االجتماعي، إلى أن الدعم النفسي االجتماعي ( 87: 0113)كويك نوتس،كما أشار

أنه يوحـد األفراد مع بعضـهم البعض في سبيل القـيام ببعض األهداف السامـية وروح التعاون والمشاركـة بين األفراد قد 

وعلى الجانب اآلخر فإن االنتماء لجماعـة دينية ما يساعـدك على التواصل مع  تساعـد على خفض حدة الضـغوط النفسية،

                                                                             ما يجعلك تشعر أن حياتك قد أصبح لها معنى وقيمة .اآلخرين الذين هم في حاجة إلى مساعدتك م

ولقد أوجـب اإلسالم التكافل والرحمة والمساعدة، واألمر باإلحسان للوالدين لما ينتابهم من كبر وضعف ووفاء لبعض ما 

ى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار القريب والجار األجنبي وابن السبـيل ، كما يفرض اإلسالم قدما لالبن ،ثم ينتقل إل

على القادرين زكاة في أموالهم تُرد إلى الفقراء من المسلمين ، فأي مساعدة يبديها إنسان نحو إنسان آخر في إطار البر 

الم أبناءه بعقد عالقات طيبة مع اآلخـرين وخاصة مع من شك مما يدخل في هذا التعاون، ويأمر اإلس والتقوى هي بال

وفي نفس الوقت ال يمنع أن يمد اإلنسان المساعدة لغير المسلم طالما أنه لم يعاِد أو يحارب ويمتد التعاون  يشـاركوننا الدين،

ا َخلَْقـنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَ  ِ في الخير ليشمل البشر جميعاً "يَأَيُّـهَا النَّاُس إِنّـَ  أُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

            (03أنقاكم ".) الحجرات،: 

ويلزم اإلسالم المسلمين بأداء واجبات اجتماعية يفيد بها بعضهم البعض اآلخر كالزكاة، فهي تساعد على تنمية مشاعر المودة 

والفقراء، وتقضي على مشاعر الحقد والحسد والكراهية بينهم فاإلسالم دعا إلى تثبيت الروح الجماعية  بين األغنياء

واالجتماعية والفرد الذي يريد أن يتوافق مع مجتمعه الذي يعيش فيه البد أن يقيم عالقات اجتماعية سليمة تقوم على احترام 

هام  رغم أنه جزء النفسي االجتماعي ويتضح مما سبق أن الدعم ـواعده،اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع واالمتثال لق

يمكن  أو ،تنزل به الشدائد تداهمه المواقف الطارئة أو أو في حياة التلميذ فإنه أكثر ميالً إلى االستفادة منه عندما يلم به الملمات

                           . أن تجعله تحت حدة الضغوط

 الضغوط النفسية  الثاني:المبحث  ثانيًا:

ك فإن أسباب لذلوبناء المجتمع الذي يجد نفسه فيه  الفرد،ظاهرة تتعلق بالعالقة بين  نفسية، وهيالضغوط ظاهرة اجتماعية   

 االجتماعية.الضغوط النفسية يمكن أن ترجع للفرد نفسه أو بيئته 

                                               النفسية:مفهوم الضغوط  

تعريف الضغوط النفسية اختلفت تعريفات مصطلح الضغط النفسي باختالف االتجاه والمحددات والمجاالت التي يعالجها كلُّ 

لجة اتعريف على حدة، فبعض التعريفات اعتمدت على التركيز على عامل المثير الخارجي، وبعضها اآلخر اعتمدت على مع

                                                                              االستجابات للمثيرات المختلفة، وهناك تعريفات قامت أيضاً على دراسة عامل المثير واالستجابة معاً.
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الشيء إلى شيء،  ( على أنه يأتي من الضغط والضغطة: عصر0590: 0118، منظور )ابنيعرف الضغط النفسي لغة  

ضغطه يضغطه ضغطا: زحمه إلى حائط ونحوه، ومنه ضغطه القبر. وفي الحديث لتضغطن على باب الجنة أي تزحمون، 

                                   يقال: ضغطه إذا عصره وضيق عليه وقهره

ة عامة يخل بتوازنه ويؤثر على تكيفه بصور وعليه فالضغط لغة هو الضيق والزحمة التي يشعر بها الفرد عند مواجهته تهديدا

ليشير إلى تلك القوة التي تحدث له مجموعة من التغيرات النفسية والفزيولوجية، فالضغوط خاصية للحياة، وبقدر استمرارها 

 .                         .بقدر ما يتبعها من استجابات نفسية وجسمية غير صحية

جميع العوامل الخارجيّة التي تضغط على  هومصطلح الضغط النفسي ( 00-8:  0994ويذكر )عبد الرحمن الطريري ، 

الحالة النفسيّة للفرد لدرجة تجعله في حالة من التوتر والقلق والتأثير السلبي في قدرته على تحقيق التكامل والتوازن في 

لي وظهور أنماط سلوكية جديدة، وتظهر هذه الضغوط عند مواجهة الفرد أمراً شخصيته، باإلضافة إلى فقدان االتزان االنفعا

ملّحاً يتوّجب االستجابة الصحيحة له أو مطلباً ال يملك القدرة الكافية لتلبيته، أو أنه يقع خارج حدود استطاعته، كما عّرف 

 عة من المثيرات التي تصيب الفرد، ومحّصلةبأنها مجمو( الزاروس)عّرفها فقد الكثير من العلماء مصطلح الضغوط النفسية 

االستجابات المترتّبة عليها، باإلضافة إلى مستوى الخطر الذي يقوم الفرد بوضعه وتقديره للمثير، واألساليب واالستراتيجيات 

ظروف لالتي تساعد على عملية التكيف مع كافة أشكال الضغوط، والطرق الدفاعية النفسية التي تستدعي استخدامها في ا

التوقعات واألفكار الُمسبقة التي تتكّون عند الفرد تجاه عجزه أو عدم قدرته على إظهار  بأنه (ولتر جملش) كما عرفهاالمختلفة. 

االستجابات المناسبة للمثيرات التي قد يتعّرض لها، أو اآلثار الجانبيّة واألعراض التي تنتج عن االستجابات غير الصحيحة 

االستجابات التي تشمل حالة الالشعور التي يمّر بها  بأنهاالضغوط النفسيّة  (كويك وجوناثان كويك يمس)ج وعرف ،والخاطئة

 الفرد، حيث تتطلب منه استنزاف واستنفار كافة أشكال الطاقة الطبيعيّة في جسم اإلنسان لتهيئته لمواجهة الظروف الصعبة.

أنها مزيج من ثالثة عوامل مهمة؛ وهي البيئة الخارجيّة التي يعيش يرى الباحث ضغوط النفسية العلماء للتعريف  خاللومن  

والمشاعر واألحاسيس السلبيّة التي تسيطر على الفرد، باإلضافة إلى مجموعة االستجابات الجسميّة الفسيولوجيّة  فيها الفرد،

 لتُنتج بدورها حاالت القلق ها بطرق خاصة،الصادرة عنه، لتظهر بذلك الضغوط النفسيّة عند تفاعل هذه العوامل مع بعض

                                                                 .واالكتئاب والتوتر التي تسيطر على ذات الفرد ونفسيّته

عرض لها ( بأنه حالة نفسية وذهنية واجتماعية يت 00:  0110: تعرفه )إعتدال معروف ، مفهوم الضغط النفسي اصطالًحا 

اإلنسان وتتسم بالشعور باإلرهاق الجسمي والبدني الذي يصل إلى االحتراق ، كما تتسم بالشعور بالضيق والتعاسة ، وعدم 

                                                                     يصاحب ذلك من عدم الرضا عن النفس أو المنظمة أو المجتمع بصفة عامة . القدرة على التوافق ، وما

بأنه التوترات أو األحمال الثقيلة التي تُلقى على  يعرف الضغط النفسي  ( (Hinkleأن (  017:  0997ويذكر ) علي علي ، 

كاهل الفرد ، ويؤكد على أن الضغط أو الخبرات الضاغطة يمكن معرفتها من خالل المحرك لالستجابة " سبب الضغط " 

 رها على األجهزة البيولوجية والنفسية للفرد يثلهذه االستجابة تأواالستجابة ، وتكون 
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( الضغوط النفسية بأنها مجموعة من األحداث الضاغطة التي يتعرض لها الفرد أثناء  005:  0111 متولي،ويعرف )عباس  

مرة لديه استجابات انفعالية حادة ومستمن إمكاناته الذاتية وتؤدي إلى القيام بمهنته والتي تشكل تهديًدا لذاته ألنها تكون أكبر 

 ويصاحب ذلك مظاهر سلبية تنعكس على أداء الفرد وحالته النفسية والسلوكية كرد فعل لتلك الضغوط .

رد نتيجة بتعرض لها الف واالكتئاب يرى الباحث أنها حالة من الضيق والتوتر والقلق :النفسيةالتعريف اإلجرائي للضغوط 

 وعمله.فيشعر بعدم رضا عن ذاته ع المؤثرات الخارجية أثناء القيام بعمله عدم توافقه النفسي م

من األوائل الذين تحدثوا عن التجارب يعتبر  سيليهانز أن  ( 0999:50،50) هارون توفيق ، ويذكر : مراحل الضغط النفسي

الجسم  حدوث اضطرابات في أنحاء ي يؤدي إلىسان وقد تبين أن التعرض المستمر للضغط النفسالمتنوعة على الحيوان واإلن

المختلفة مما يؤدي إلى ظهور األغراض الذي أطلق عليها سيلي اسم زملة أعراض التكيف العام وهذه الزملة تحدث من خالل 

                                          ثالث مراحل:

سم كل قواه الدفاعية لمواجهة الخطر الذي يتعرض ستدعي الجي: في هذه المرحلة استجابة اإلنذار األولى: وتسمىالمرحلة 

له فيحدث نتيجة التعرض المفاجئ لمنبهات لم يكن مهيئاً لها وهي عبارة عن مجموعة من التغيرات العضوية الكيميائية، 

ب من هفترتفع نسبة السكر في الدم، ويتسارع النبض ويرتفع الضغط الشرياني، فيكون بالتالي الجسم في حالة استنفار وتأ

 أجل التكيف مع الفاعل المهدد. وتنقسم إلى مرحلتين: مرحلة الصدمة وطور الصدمة.

خالل هذه المرحلة، يمر للجسم بعدة التغييرات مثل نقص حجم الدم، نقص صوديوم الدم، نقص بوتاسيوم  مرحلة الصدمة:

مرض أديسون. مقاومة العضو للتوترات تنخفض الدم، نقص السكر في الدم، مع ظهور تأثير اإلجهاد عليه. هذه المرحلة تشبه 

 .مؤقتًا إلى ما دون المدى الطبيعي وقد يكون هناك بعض الصدمة )مثل صدمة الدوران(

فعندما يتم تحديد التهديد أو الضغط، يبدأ الجسم في االستجابة ويكون في حالة من اإلنذار. خالل  المرحلة المضادة للصدمة:

هذه المرحلة، يتم تنشيط الجهاز العصبي التاجي والجهاز العصبي الودي، ويتم إنتاج الكاتيكوالمين مثل األدرينالين، وبالتالي 

. مما ينتج عنه زيادة وزن العضالت، وزيادة ضغط الدم (flight or fightخول في وضع القتال أو الطيران )باإلنجليزية: دال

 بسبب ضيق األوعية وعدم انتظام دقات القلب، وزيادة الجلوكوز في الدم.

. فإذا استمر الموقف الضاغط فإن مرحلة اإلنذار تتبعها مرحلة أخرى وهي مرحلة بمرحلة المقاومةوتسمى  :المرحلة الثانية

غطة، االموقف وتشتمل هذه المرحلة األعراض الجسمية التي يحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمواقف الضالمقاومة لهذا 

التي يكون الكائن الحي قد اكتسب القدرة على التكيف معها. وتعتبر هذه المرحلة هامة في نشأة أغراض التكيف أو ما يسمى 

قدرة اإلنسان على مواجهة المواقف عن طريق رد الفعل التكيفي،  راض السيكوسوماتية، ويحدث ذلك خاصة عندما تعجزعباأل

ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى اضطراب التوازن الداخلي مما يحدث مزيداً من اإلفرازات الهرمونية المسببة 

ستجابة النظامية االلالضطرابات العضوية. وتشهد المرحلة الثانية زيادة في إفراز الجاليكورتيكويد، والتي تساهم في تكثيف 

 مع زيادة تركيز الجلوكوز والدهون والحمض األميني/البروتين في الدم. 
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 :في المرحلة الثالثة يمر الجسم بإحدى المرحتلين، وهما االستنفاد أو التعافيالمرحلة الثالثة:  

 الضغوطات.تحدث عندما تنجح آليات النظام في التغلب على تأثير  مرحلة التعافي:

أعراض النظام العصبي الذاتي التلقائي في  الجسم، وتبدأفي هذه النقطة، تنضب كل الموارد الموجودة في  اإلرهاق:مرحلة 

الظهور )التعرق، ارتفاع معدل ضربات القلب، إلخ(. استمرار الجسم في هذه المرحلة قد يسبب الضرر على المدى الطويل 

 دى إلى انهيار الجهاز المناعي.يؤمما 

يعمل  النفسية في المؤسسة أو المنظمة التي رئيسية للضغوطيرى الباحث أنه يوجد ثالثة عناصر  النفسية:غوط عناصر الض

 هي:وهذه العناصر  يمكن أن يحدث الضغط بدون توفر أي عنصر من هذه العناصر، الشرطة فالبها الفرد أو رجل 

  يكون مصدر هذا  الضغوط وقدويحتوي هذا العنصر على المثيرات األولية الناتجة عن مشاعر  المثير:عنصر

 العنصر البيئة أو المؤسسة أو الفرد ،

  يمثل هذا العنصر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية والسلوكية التي يبديها الفرد مثل القلق والتوتر  االستجابة:عنصر

 وغيرها.واإلحباط 

  المستجيبة.وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل  ل:التفاععنصر 

 -النفسية: مصادر الضغوط 

  دعم يعد عدم ال لإلنسان وعليهاالساسية يصنف ماسلو الحاجة االجتماعية ضمن الحاجات  :االجتماعيالدعم النفسي

لذا فإن تقديم الدعم النفسي االجتماعي داخل أي مؤسسة  العمل،النفسي االجتماعي مصدًرا من مصادر ضغوط 

كذلك المؤسسات تستطيع تحقيق الصحة  أكبر،لى أداء دورهم بفاعلية يساهم مساهمة مباشرة في مساعدة العاملين ع

 العالية.النفسية للعمال من خالل خلق جو صالح للعمل يتصف بالروح المعنوية 

  وال النقد،وكذلك العمل مع رئيس كثير  الجمهور،مل مع نوعيات صعبة من كالتعا :اآلخرينمشكلة العالقة مع 

ماعي االجتالنفسي يقدمون الدعم  وأحيانًا يكون زمالء العمل ال الفرد،يقدر مجهودات  وال اإلنسانية،يراعي الجوانب 

 .ويثيرون مشكالت عدة تولد نوًعا من التوتر في العالقات لزمالئهم اآلخرين،

 :أحد أسباب ضغوط يعد  ؤسسات ( أن شكل االتصال وآلياته داخل الم 00:  0119يرى ) محمد شبير ،  االتصال

العمل ، حيث أن االتصال الواضح المبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين يشكل عاماًل مهًما في تخفيف الضغوط 

ؤدي سلبًا على كفاءة االتصال بينهما والتي توسيه تؤثر في بيئات العمل ، وإن قلة الثقة المتبادلة بين المدير ومرؤ

 بدورها إلى خلق جو من التوتر بين الطرفين .

  أن من مصادر الضغوط النفسية  (005 :0994 سليمان،الرحمن  )عبديوضح  :)االنفعالية(المشكالت النفسية

 التهور.واإلثارة وسرعة الثورة والغضب واالكتئاب والفتور 
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   فرويد نبرجر   :الشخخخخخصخخخخيالمستوى الفردي أو ( ذكرFreudenberger  ،0975  :059  أن المخلصررررين  )

واألفراد ذوو الدافعية القوية للنجاح المهني ، فالجماعة  والملتزمين هم أكثر الناس عرضررررة للضررررغوط النفسررررية،

خصرررية باب الشررروالتزاماً بمهنتها هم األكثر تعرضررراً للضرررغوط النفسرررية نتيجة بعض األسررر المهنية األكثر مثالية،

 والفردية وهي  كالتالي :

  وطموحاته.مدى واقعية الفرد لتوقعاته وآماله 

  اإلنهاك.فزيادة االهتمام بالعمل يزيد من  العمل،مدى اإلشباع الفردي خارج نطاق 

  المهنية.األهداف                        

  العامة.مهارات التكيف 

  الفرد.النجاح السابق في مهن ذات تحدي لقدرات 

  لنفسه.درجة تقييم الفرد                  

  النفسي.الوعي والتبصر بمشكلة اإلنهاك   

  رجل أن الضـغوط االجتماعية التي تقع على (  00،07:  0118،  نوال عثمان)ترى االجتماعي: المستوى

  للضغوطفي عالقاتـه المختلفة متعددة حيث يوجد عدد من العوامل االجتماعية التي تعتبر مصدراً الشرطة 

 منها :  ةالنفسي

  مشكالت.وما ترتب عليها من  المجتمع،التغيرات االجتماعية االقتصادية التي حدثت في  

  سسات الهامشية التي الطبيعة التطور االجتماعي والثقافي بالمجتمع التي تساعد على إيجاد بعض المؤ 

 النفسية.للضغوط فيصبح العاملون أكثر عرضة  المجتمع،تلقى دعماً من 

 -النفسية: أمراض الضغوط 

ومن  لهروب،اعندما يفقد الفرد القدرة على التحكم في المصادر التي تسبب له ضيقًا فإن جسمه يمر بحالة تُعرف بالمواجهة أو 

 وهذه عمليات حيوية غير العين،وتتسع حدقة  الداخلية،ويتحول الدم من األطراف إلى العضالت  القلب،ثم تزداد ضربات 

جميع  وال على واحد،تظهر في وقت  كما أن هذه االضطرابات ال للضيق،طبيعية للجسم تظهر مع استمرار المصادر المسببة 

 الحياتية.فلكل فرد له ادراكه المميز للمواقف  األفراد،

 ( هذه االضطرابات على النحو التالي :  39:  0998عسكر ،  )علىويصنف 

  واإلمساك  النوم،وعدم االنتظام في  العضالت،مثل العرق الزائد والصداع بأنواعه وآالم  الجسمية:االضطرابات

 الشهية.والتغير في  والقرحة، الظهر،أسفل  وآالم

  باإلنهاكوالشعور  والعدوانية، الغضب،وسرعة  المزاج،وتقلب  االنفعال،سرعة  االنفعالية: مثلاالضطرابات 

 البكاء.وسرعة  واالكتئاباالحتراق النفسي  االنفعالي أو
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   اصدار و التفكير،واالضطراب في  القرارات،مثل النسيان والصعوبة في التركيز واتخاذ  الذهنية:االضطرابات

 التحفظ.وانجاز المهام بدرجة عالية من  الخاطئة،األحكام 

  يل قونسيان المواعيد أو إلغائها  باآلخرين،مثل عدم الثقة غير المبررة  الشخصية:االضطرابات الخاصة بالعالقات

 الشخصي.وغياب االهتمام  اآلخرين،والسخرية من  وجيزة،فترة 

 :النفسيةالضغوط آليات تجنب 

(أن أسلم الطرق لتجنب التعرض للضغوط النفسية  Barbara Braham  ،1891  :89-98) بار برا براهم  ذكرت  

 -في محيط العمل ما يلي :

 . عدم االنشغال الدائم بمهام العمل والحرص على سرعة إنجازه على حساب الحياة الخاصة 

 . تجنب إرضاء رؤساء العمل على حساب تعريض  الذات لإليذاء واإلحساس بعدم الرضا 

 المهنية مع االهتمام بأوقات الراحة والترويح عن النفس . التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة 

 وضع  أولويات  للعمل وعدم التسرع في اتحاد القرارات ،بل االعتماد على خطط مسبقة وفق برنامج زمني محدد.   

 من طرق مواجهة الضغوط النفسية ما يلي :طرق مواجهة الضغوط النفسية : 

 أن العالقات االجتماعية والروابط األسرية، (49: 0117)جمعة سيد، يرى :التدريب على المساندة االجتماعية 

والعالقة باآلخرين سواء على أساس ديني أو اجتماعي في غاية األهمية ، فاإلنسان كائن اجتماعي ، يفضل التواجد 

دم رضية ،وتقمع الجماعة ،ويأنس إلى اآلخرين ، وينفر من العزلة  إال في بعض الظروف الخاصة ، والحاالت الم

وضغوطها وأحداثها السيئة  هذه األشكال من العالقات مساندة اجتماعية للفرد تعينه على مواجهة ظروف الحياة،

 ، وكذلك مناسباتها السارة ، وقد يجد البعض صعوبة في الحصول على المساندة االجتماعية  أو تقديم هذه المساندة،

 وكيفية إدارة العالقة باآلخرين بكفاءة أكبر.   راد على كيفية المساعدة،ويمكن من خالل التدريب مساعدة هؤالء األف

 ويرى الباحث أن الصالة عالج ناجح للغضب والتسرع والتهور ،فهي تعلم  :مواجهة اإلنهاك بالتقرب إلى هللا

اإلنسان كيف يكون هادئاً وخاشعاً وخاضعاً هلل عّز وجّل ،وتعلمه الصبر والتواضع ،وهذه األشياء تؤثر بشكل جيد 

ن صبروا "  والذيوعلى عمل القلب وتنظيم ضرباته وتدفق الدم خالله ، ويقول هللا تعالى :  على الجملة العصبية،

بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى  ويدرؤونابتغاء وجه ربهم  وأقاموا الصالة  وأنفقوا مما رزقناهـم سًرا وعالنية  

الضغط النفسي سعيداً راضياً بقضاء  وهو في أشد حاالت (  فالمؤمن يصبر ابتغاء وجـه هللا، 00الدار ")الرعد : 

    ،وقدره هللا 

 أن التقرب إلى هللا والمحافظة على الجوانب الدينية والروحية لها تأثير  ( 41د.ت: الدايم الكحيل،)عبد  كما أشار

إيجابي في نفسية األشخاص بشكل عام ؛ ألن الموظف المؤمن يكون دائم الحرص على أداء عمله بما يرضي ربـه 

 ؛أو تحقيق مكانة اجتماعية ، وضميره  ؛ ألنـه يرى في عملـه عبادة قبل أن يكون وسيلـة لكسب الرزق
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   وألن اإلنهاك الوظيفـي هو النتيجة المتطرفة للضغوط النفسية والمهنية وبالتالي فإن عالجه يؤدي حتماً القضاء

                                                                                                                                                                             النفسية. على ظاهرة الضغوط 

 خي رشداً في أغلب أعضائه، لهذا فمن المفيد معه أن يست الضغط النفسييجد الفرد الذي يعاني من  : االسترخاء والتأمل

أن السيطرة على الضغوط ال يتم في لحظة  ( 010: 0110) فاروق السيد،ويرى ويتأمل إضافةَ ألخذ الراحة المناسبة،

وأن أهداف السيطرة على التوتر يتضمن  وممارسته بأسلوب علمي، ولكنه يحتاج إلى تدريب منتظم على االسترخاء،

لحياة المعاصرة إلى حالة من االسترخاء الملحوظ خالل بضع أن يتعلم الشخص أن يتحول من حالة القلق التي تميز ا

دقائق  ، ثم يكرر ذلك مرة بعد مرة حتى يصبح االسترخاء معتاداً  فاالسترخـاء والتأمل يساعدان على تقليل بعض 

 األلـم والمعاناة  ، كما يقلل من استجابة الشخص للمنبهات المروعة كالضجيج المباغت . 

قد يقوي من شعور رجل الشرطة بقيمته وإحساسه بكفاءتـه الشخصية ،   الدعم النفسي االجتماعي الباحث أنيرى   تعقيب:

وتعبيرات االحترام للمتلقي؛ فيصبح رجل الشرطة أقل تعرضاً لعوامل الضغط النفسي  وذلك عن طريق االستحسان والمدح،

وهنا يجب أن يظهر دور اإلدارة الشرطية في تشجيع رجل ماعي ، مقارنةً برجال الشرطة الذين لم يتلقوا الدعم النفسي االجت

الشرطة وتعزيز األعمال اإليجابية التي يقوم بها رجل الشرطة فوجـود الضغط النفسي لدى رجل الشرطة يؤدي إلى تطوير 

 اتجاهات سلبية نحو ذاتـه والعمل واآلخرين . 

 (دراسات وأبحاث سابقةالثالث )الفصل 

ابقة دراسات وأبحاث س وهي الحالي،تناول الباحث في هذا الفصل دراسات وأبحاث سابقة تتعلق بموضوع البحث يسوف  

تناول ي سوف قطر، وكذلكالدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة اهتمت بمتغير 

 وأخيًرا الخطوات اإلجرائية للبحث. الباحث فروض البحث،تناول يالباحث تعليق عام على دراسات وأبحاث سابقة، ثم 

   وأبحاث سابقة أوالً: دراسات

 واالضطرابات  ية وعالقتها بالضغوط النفسية،ـلمساندة االجتماعا :بعنوان (3004محمد، دراسة)عبير

فت وجدة  وهد ، السيكوسوماتية  لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات العامالت في مدينتي مكة المكرمة

ة بين المساندة االجتماعية والضغوط النفسية ومعرفة الفروق في المساندة ـالدراسة إلى التعرف على العالق

امرأة من مختلف المهن، واستخدمت الباحثة  (411) وتكونت العينة من االجتماعية في ضوء متغير الخبرة،

المرأة أكثر سعيًا للحصول على دعـم ومساندة اآلخرين ة إلى أن ـوتوصلت الدراس ، مقياس المساندة االجتماعية

ي ال يتلقين مساندة بالقدر الكافي ال يساعدهن ذلك على مواجهة الضغوط ـفي مواقف الشدة ، وأن النساء الالت

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المساندة االجتماعية تبعاً لمتغير الخبرة . ،النفسية الالئي يتعرضن لها

  ، بعنوان : عالقة الضغوط النفسية ببعض مغيرات الشخصية لدى العاملين في  ( 3003دراسة ) معن خليل العمر

المرور بمدينة الرياض، وهدفت الدراسة إلى التعرف معرفة األحداث الضاغطة التي يتعرض لها العاملون في 
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منها العاملون في المرور بمدينة الرياض  المرور  والتعرف على العالقة بين درجة الضغوط النفسية التي يعاني 

( موظف من  051وتكونت عينة الدراسة من ) ببعض مغيرات الشخصية) الخبرة ، الحالة االجتماعية ، المؤهل (

العاملين في المرور بمدينة الرياض من األفراد والضباط ، وقد استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس 

نتائج الدراسة أن من أهم األسباب التي تؤثر على الضغوط النفسية لدى العاملين في  مفهوم الذات ، وأظهرت

مكافآت مادية أو معنوية المرور عدم منح الفرص للتدريب أو التطوير ، وعدم الحصول على الترقية، وعدم منح 

اعية تؤثر أيًضا على ، كما أظهرت النتائج أنه كلما زادت الخبرة زادت الضغوط النفسية، وأن الحالة االجتم

وكلما زاد مؤهل عامل المرور قلت  الضغوط فكلما كان عامل المرور متزوج زادت الضغوط النفسية عليه،

                                                                 . الضغوط النفسية عليه

 ، بعنوان: مصادر الدعم االجتماعي وإسهامها في التخفيف من ضغوط العمل  (3009دراسة )حنان سليمان

لدى المعلمين العمانيين في التعليم األساسي، وهدفت الدراسة إلى معرفة ترتيب مصادر الدعم االجتماعي ، 

( منهم ) 301والجنس ،والخبرة في ضغوط العمل، وكانت العينة ) ودرجة إسهام مصادر الدعم االجتماعي،

وأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر  ( معلًمة ،واستخدمت مقياس الدعم االجتماعي للمعلمين،049)   ( معلماً  070

مصادر الدعم توافًرا هو الدعم من األصدقاء  ثم الدعم من األسرة ثم من المشرف التربوي، وأقلها الدعم من 

ل جميعها ال تسهم في الضغوط ، بينما الجنس ودعم زمالء العم الزمالء، وأن الخبرة التعليمية ودعم األصدقاء،

،والدعـم االجتماعي من األسرة  والدعم من المشرف التربوي تسهم بنسبة قليلة ، وتشير النتائـج إلى أن العالقة 

 بين الدعم من األسرة والدعم االجتماعي من المشرف عالقة سالبة .

 ،مساندة االجتماعية لدى عينة من العمال السعوديين ( بعنوان: التوافق المهني وال3008 دراسة )فواز صالح

العاملين في بعض المصانع بمحافظة جدة ،وتهدف الدراسة معرفة الفروق في المساندة في ضوء متغيرات ) مدة 

( عامالً ، واستخدم الباحث مقياس 008الخدمة ، المؤهل العلمي ، الحالة االجتماعية(، وتكونت العينة من )

ماعية ،وتوصلت نتائج الدراسـة إلى وجود مظاهر في أبعاد المساندة يتمتع بها العمال وهي على المساندة االجت

الترتيب) المساندة األسرية، مساندة الزمالء األقارب، المشرف ،اإلدارة (وال توجد فروق ذات داللة إحصائية  

 ندة االجتماعية.        ومدة الخدمة على أبعاد مقياس المسا للحالة االجتماعية والمؤهـل العلمي،

 ،مع الضغوط  :المساندة االجتماعـية وفاعلية الذات وأساليب التعامل بعنوان (3010 دراسـة)سوسن مصطفى

         النفسية لدى عينة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ومن أهداف الدراسـة دراسـة بعض المتغيرات  

(عضًوا معاونًا 011وتكونت عينة الدراسة من) (المرتبطة بالمساندة االجتماعية،جهة العمل  ) النوع ،الوظيفة،

واستخدمت مقياس  ، ألعضاء هيئة التدريس)معيدين ،مدرسين مساعدين( من جامعتي قناة السويس وطنطا

عدم و وأظهرت النتائج عن وجود فروق بين أفراد العينة في المساندة لصالح المعيدين ، المساندة االجتماعية،

ة ارتباطية سالبة بين ــوتوجد عالقـ وجود فروق بين أفراد العينة في ) جهة العمل ، والنوع ( في المساندة ،

 المساندة االجتماعيـة واألساليب السلبية في التعامل مع الضغوط النفسية. 
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   ، لدى رجال الشرطة العاملين المغايرة وضغوط العمل -بعنوان : المسايرة(  3011دراسة ) زهير بسام

( عنصر من المباحث العامة ، وقد استخدم 0110وتكونت عينة الدراسة من)في محافظات غزة ،بالمباحث العامة 

ال توجد فروق ذات والمغايرة ومقياس ضغوط العمل، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن  المسايرةالباحث مقياس 

عاد على أبوالرتبة العسكرية ، ومجال ومكان العمل  العمرو ـل العلمي،داللة إحصائية  للحالة االجتماعية والمؤه

 .ساعات عمل أكثر نظام ضغوط العمل عدا متغير واحد وهو ساعات العمل لصالح العاملين ب مقياس

  وعالقتها بالضغوط النفسية لدى أفراد الجالية االجتماعية  لمساندةا:بعنوان (3013 ،دراسة) فوزية إبراهيم

وتكونت  ،ة بين المساندة والضغوط النفسيةـالتعرف على العالقوهدفت الدراسة الفلسطينية المقيمة في السعودية،

ت الباحثة مقياس اإلسناد ، واستخدم( فرد من الذكور والنصف األخر من اإلناث  311)عينة الدراسة من 

 ،المساندة من قبل األسرة أظهرت النتائج أن أكثـر مجاالت مقياس اإلسناد االجتماعي شيوعـاً هو االجتماعي و

ة ارتباطية عكسية سالبة بين المساندة االجتماعية ـعالقوجود و، اءـاألصدق قبلويليه مجال المساندة من 

 ة االجتماعية لصالح اإلناث .ة إحصائية بين الجنسين في المساندـداللات ذ فروق وجـودو  والضغوط النفسية

  ، بعنوان : الضغط النفسي لدى عمال قطاع المحروقات وعالقته بالدافعية (  3014دراسة ) رضوان إبراهيم

بين الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنجاز لدى عمال تكرير نحو اإلنجاز ، وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة 

الضغط النفسي، ومقياس الدافعية  الباحث مقياس ، واستخدم( عاماًل  074)البترول وتكونت عينة الدراسة من 

نحو اإلنجاز، وكشفت الدراسة وجود عالقة عكسية قوية بين الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنجاز، كما كشفت 

ز حسب اذات داللـة إحصائية بين العمال قي مستوى الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنج فروق وجـودوالدراسة 

 متغيرات الدراسة .

 

  ،ضغوط العمل الشرطي و أثرها على الصحة و السالمة المهنية،  ( بعنوان : 3014دراسة )ممدوح مجيد إسحاق

وهدفت الدراسة إلى إيجاد آلية علمية و عملية لقياس مستوى الضغوط التي يتعرض لها رجال الشرطة في محيط 

األمني، و كذلك البحث عن مسببات و مصادر و مخاطر هذه الضغوط و عملهم و أثر ذلك على مستوى األداء 

أثرها على الصحة و السالمة المهنية و محاولة إيجاد بيئة عمل آمنة لرجال الشرطة. و توصلت الدراسة إلى عدة 

ى تنتائج منها: تعرض رجال الشرطة أثناء عملهم إلى ضغوط في العمل بشكل مباشر منذ بدء الحياة الوظيفية ح

نهايتها، و هي ضغوط تختلف عن ضغوط العمل التي يتعرض لها العاملون المدنيون في المنشآت المدنية نظرا 

الختالف طبيعة العمل. كما أن لضغوط العمل إيجابيات و سلبيات و من أهم هذه اإليجابيات أن الضغوط قد تولد 

متزايدة قد تحول دون اتخاذ القرارات الصحيحة روح االبتكار و اإلبداع و المنافسة في العمل. ضغوط العمل ال

المناسبة. كما أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين األمان الوظيفي و ضغوط العمل التي تنتج بسبب عدم 

االستقرار الوظيفي. و أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج خاصة لتدريب رجال الشرطة لتنمية مهاراتهم في 

 .غوط العمل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة للتخفيف من ضغوط العملالتعامل مع ض
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   ، وعالقته وغير العامالت بعنوان : أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت (  3013دراسة ) منى عبد هللا نبهان

ذات لإلى دراسة أبعاد مفهوم ا ، وهدفت الدراسة بمستوى الضغوط النفسية والتوافق األسري بمحافظة الداخلية

الضغوط النفسية ومستوى التوافق األسري لدى األمهات ،والمقارنة بين األمهات العامالت وغير  وىتومس

 ، واستخدمت( أم عاملة وغير عاملة  011)،وتكونت عينة الدراسة من العامالت في مستوى الضغوط النفسية 

ة مستوى الضغوط النفسية منخفض لدى عينأن الباحثة مقياس مستوى الضغوط النفسية ، وتوصلت الدراسة إلى 

توجد واألمهات العامالت وغير العامالت في مستوى الضغوط النفسية، توجد فروق دالة إحصائيًا بين  البحث ، وال

 عالقة ارتباطية سالبة بين مفهوم الذات المثالية ومستوى الضغوط النفسية .

 يالدعم النفسالسابقة أهمية واألبحاث نتائج الدراسات يتضح من  التعليق على الدراسات واألبحاث السابقة :

 بوجه ألمنية والعملية ا لما يمثله هؤالء من أهمية خاصة في المجتمع ككل،رجال وأفراد الشرطة االجتماعي لدى 

خاص إضافةً إلى اآلثار السلبية التي تتراكم عليهم من الشعور بالعجز من استنفاد الجهد  الذي  يبذلـه األمر الذي 

على الدراسات  االطالعيؤدي إلى حالة من اإلنهاك االنفعالي ، واالستنزاف النفسي ، ورغم ما قام به الباحث من 

دراسة إال أن هذه الفئة لم تنل قسطاً  وافراً من الدراسات التربوية السابقة واإلطار النظري المتعلق بموضوع ال

أن الدراسات في ميدان البحث التربوي  –حد علم الباحث  –، فعلى بالفئات األخرى والنفسية بشكل عام مقارنةً 

درجة أكبر باهتمت بمجاالت العمل المختلفة   الضغوط النفسيةالسيكولوجي التي تناولت المساندة االجتماعية ، و

إال أنها لم  الضغوط النفسية ولو أن الدراسات السابقة أبرزت تعدد مصادر  ،رجال الشرطة من اهتمامها بدائرة

 سية الضغوط النفاالجتماعي في التخفيف من ِحدة الدعم النفسي تجتمع مع بعضها في دراسة واحدة لمعرفة أثر 

عت في استخدامـها إلجراءات البحث من حيث األدوات كما أن الدراسات السابقـة تنو ،رجال الشرطةلدى 

فرصـة لالستــفادة واالستنارة بها وفق ، كل حسب هدفه وفروضه مما أتاح  للباحث الحالـي والمعالجـة اإلحصائـية

الحالي على أدوات قام بإعدادها:  البحثأما األدوات والمقاييس فقد أعتمد الباحث في  متطلبات البحث الحالي،

 بالتأكد من صدقها وثباتها الباحث أدوات قامهي ، و غوط النفسية الضاالجتماعي ، مقياس الدعم النفسي مقياس 

 قبل تطبيقها أما من حيث الفروض فقد تناول الباحث المتغيرات الديموجرافية الخاصة بالعينة: الخبرة ، المؤهل

 تماعية ،ولقد تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة في هذه الدراسة طبقاً لتنوع الهدف فيها،، الحالة االج الدراسي

ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعاً في هذه الدراسة اختبار " ت " ومعامل ارتباط بيرسون ، ولذا ارتبطت 

تنفرد لبحث ا اوبالتالي فإن هذ إثبات صحة فروضها، النتائج المستخلصة باألهداف التي سعت الدراسة لتحقيقها أو

   :السابقة في أمرين واألبحاث عن الدراسات

 النفسية.الدعم النفسي االجتماعي والضغوط تناول العالقة بين  األول:

 قطر.رجال الشرطة بدولة عينة الدراسة وهي  الثاني:

كما الحظ  للدراسة،واختيارها مجاالً  الدراسة،واستطاع الباحث أن يتوصل إلى ما يدعم وجهة نظره في مشكلة    

 ،إليهاعن تضارب نسبي في بعض النتائج التي توصلت  كشفتالسابقة  اتـالدراسنتائج أن الباحث 
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نتمي وحجمها والخلفية الثقافية واالجتماعية التي ت يرجع ذلك إلى استخدام تلك الدراسات لعينات متفاوتة في جنسها وقد  

 ،لقطريةاأن الكثير من تلك الدراسات أجريت على عينات من مجتمعات ذات طبيعة مختلفة عن البيئة والثقافـة  إليها، كما

 أجريت.الدراسات التي  إلى-هللا بإذن-هذه الدراسة إضافة  فإن لذاو

 -البحث: فــروض  ثانـياً: 

 الشرطةرجال والضغوط النفسية لدى  يوجد ارتباط دال إحصائياً بين الدعم النفسي االجتماعي. 

    رجال الشرطةلدى الدعم النفسي االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد. 

  رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط توجد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجـات

 الخبرة.في ضوء متغير النفسية 

  رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط توجـد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجات

 الدراسي.في ضوء متغير المؤهل النفسية 

  رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات

 االجتماعية.في ضوء الحالة النفسية 

البحث الحالي بعدد من الخطوات تتمثل في: يمر :للبحثاإلجرائية  : الخطواترابعا ً  

 الضغوط النفسية  االجتماعي،الدعم النفسي  المتغيرات:وتحديد  قام الباحث بإعداد اإلطار النظري للدراسة، -

 والدراسات التي تناولت المتغيرين مجتمعينقام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت كل متغير على حدة  -

 لدى فئات مختلفة في بيئات عربية وأجنبية.

قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها من خالل العينة االستطالعية وبعد عرضها على لجنة من  -

 المحكمين.

لى سين بصيغتهما النهائية وتم توزيعها عايطبع نسخ من المقتحديد عينة الدراسة األساسية وتطبيق األدوات عليها وذلك ب -

 ثم بعدها قام الباحث بجمع اإلجابات من أفراد ،أفراد العينة لإلجابة عليها حسب التعليمات التي أعطها الباحث ألفراد العينة

وتحليل  بعدها قام الباحث بتفريغ اإلجابات أسابيع(،إلى ثالثة  بوعين)أس العينة، واستغرقت عملية توزيع وجمع المقاييس من

 النتائج.

 خرج الباحث بمجموعة نتائج قام بتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -

 خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات؛ حيث قدم بناء عليها عدة توصيات لالستفادة منها في ميدان العمل التربوي والنفسي. -
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 (منهج البحث وإجراءاته) رابـعلفصـل الا 

ة الحالي، ووصفاً لعينة البحث االستطالعية وكذلك عين في بحثه عليه الباحث يتضمن هذا الفصل منهج البحث الذي اعتمد     

ومدى توافر الخصائص السيكومترية لتلك األدوات وخطوات الدراسة  البحث األساسية، واألدوات المستخدمة فيهما،

 .البحثاستخدمه الباحث من أساليب إحصائية للتحقق من صحة فروض  ومااإلجرائية، 

 ىالحالي على المنهج الوصفي بناًء على طبيعة موضوع البحث لكونه يقوم علـــ اعتمد الباحث في بحثه -أوالً: منهج البحث:

ي دراسة الظاهرة كما توجد ف يقوم  أسلوب المنهج  الوصفي علىطبيعة تحديد عالقة كل متغير بالمتغيرات األخرى ؛ حيث 

الواقع ، ويهتم بوصفها، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً ، وتعبيراً كميًا حيث أن التعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة المدروسة، ويوضح 

لمنهج اخصائصها ،أما التعبير الكمي؛ فيعطيناً وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة  أو حجمها ، كذلك اعتمدت الباحثة على 

 االستدالي في تتبع ، واستقصاء المشكلة من أدبيات  الكتب والدراسات السابقة .

  -البحث: ثانياً: عينة 

 للتحقق من و الدعم النفسي االجتماعي: تهدف عينة البحث االستطالعية إلى بناء مقياس عينة البحث االستطالعية

رجل شرطة من رجال ( 01تكونت عينة البحث االستطالعية من ) الخصائص السيكومتريـة ألدوات الدراسة،

أو تركـوا بعض الفقرات في المقاييس، والعينة من  ،نيالذين لم يُّكملوا اإلجابة على المقياسالشرطة بدولة قطر 

 والحالة االجتماعية  الدراسي،والسن والمؤهل  خبرة الشرطيةمتنوعي ال

 رجل من رجال ( 011تتكون عينة البحث الحالي من مجموعة من الذكـور بلغ عددهم )  البحث األساسية: عينة

(عاًما يتم اختيارهم بطريقة عشوائية من المجتمع القطري 01 -01أعمارهم ما بين ) تتراوح ،الشرطة بدولة قطر 

 ل الشخصي .اإليمي أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي أو االتصال المباشر أو المقابلة الشخصية،

 االجتماعي:الدعم النفسي  بناء مقياس ثالثًا: خطوات

 التالي:يمر بناء المقياس بعدة خطوات تتمثل في 

  والتعاريف المختلفة والنظريات  النظرية،وذلك عن طريق االستفادة من األُطر  المقياس،اإلعداد األولي لعبارات

واإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بمشكلة  ،الدعم النفسي االجتماعيالنفسية التي تناولت متغير 

 اإلنترنت. ومنتديات، ومواقعالبحث، والرجوع إلى الكتب المتخصصة 

  الشخصية.استطالع رأي عينة من المجتمع عن طريق المقابالت 

  مية.واالجتماع والشريعة اإلسال النفس،مناقشة جوانب إعداد المقياس مع بعض المتخصصين فـي مجال التربية وعلم 

 وهي:على المقاييس السابقة المتعلقة بمتغير المساندة االجتماعية  االطالع 
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  مقياس المساندة االجتماعية إعداد سوزان ديون وآخرون Dunn,s.et al.,1987   ترجمة وتعريب أسماء

 ( . 8،  0110السرسي وأماني عبد المقصود )

  محمد، )عبير ( في0991وأبوبيه ) وتقنين الشناوي، ( تعريب0983إعداد ساراسون )مقياس المساندة االجتماعية 

0113 ،40)                  

  فوكس مقياس المساندة االجتماعية إعدادVaux,1982  (43 ،0990 الحميد،عبد  )عزتترجمة وتعريب  

 ( 50، 0100مقياس اإلسناد االجتماعي إعداد فوزية إبراهيم.) 

  خالل:االجتماعي الحالي من دعم النفسي باستنباط مقياس القام الباحث 

  المقياس.تحديد األبعاد الثالثة الرئيسية التي اشتمل عليها 

  فقرة. (54والتي اشتملت ) األولية،إعداد المقياس في صورته 

 سية النفعرض الباحث المقياس في صورته األولية على  خمسة عشر من المتخصصين في العلوم : صدق المحكمين

، وقاموا بإبداء آرائـهم ،ومالحظتهم حول مناسبة فقرات المقياس ، مؤسسات التعليمية والشرطية والتربويةوالتربوية بال

ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد المقياس ، وكذلك وضوح صياغته اللغويـة  وحذف وتعديل صياغة بعض 

( من  00تها مع خصائص العينة  وتم اختيار الفقرة التي أجمع عليها )الفقرات وخاصةَ تلك التي ال تتناسب صياغ

 وتعديل صياغـة المفردات التي أشار إليها السـادة المحكمون، المحكمين، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات،

( ، وقد أشار السادة المحكمون  % 85فقرة وهي التي نالت درجة موافقة أقل من )  ( 01)        كما قام الباحث باستبعاد

 .                                                                               أو أنها تقيس ما تقيسه مفردات أخرى أن هذه الفقرات بعضها مكرر،

  أبعاد:عدد الفقرات بعد صياغتها النهائية موزعة على ثالثة 

ويقصد الباحث به مقدار ما يتلقاه  العمل،االجتماعي من جانب زمـالء دعم النفسي فقرات ويقيس ال (9)يتكون من  :األولالبعد 

وتأخذ األرقام عمله يتعلق بجوانب عمله المهني داخل  كل ماوتأييد من جانب زمـالء العمل في  مساعدة،من رجل الشرطة 

 ( . 07 – 9البعد بين ) درجة هذا  تتراوح ( ،و30،  09، 05،  01،  08، 9،  0،  4،  0)

جل رويقصد الباحث به مقدار ما يتلقاه  األسرة،االجتماعي من جانب  النفسي ويقيس الدعمفقرة  (03): يتكون من البعد الثاني

   األرقام:وتأخذ  األسرة،من مساندة ودعم مادي ومعنوي من جانب  الشرطة

 ( . 39 – 03درجة هذا البعد بين )  تتراوح( ،و 34،  31، 08، 04، 00،  00،   09، 00،  05،  03،  00، ، 7،  3)

تلقاه يويقصد الباحث به مقدار ما  األصدقاء،من جانب الدعم النفسي االجتماعي فقرة و يقيس  (00)من  الثالث: يتكونالبعد 

 01، 8،  5،  0)مادي أو معنوي من جانب أصدقائه خارج المدرسة وتأخذ األرقام  ودعم، وتأييدمساندة رجل الشرطة  من

 ( . 30 – 00درجة هذا البعد بين )  وتتراوح( ،33،   30،  07،  00،   03، 07،  04،  00،

 الشرطة. رجالى لدالدعم النفسي االجتماعي مستوى  غالباً( لقياس أحياناً،، نادراً )ثالثي حيث أُعِطى لكل فقرة مستوى مدرج 

( 0( درجات لالستجابة بـ )غالباً ( ، ويعطى)  3يُصحح المقياس على النحو التالي يُعطى )   طريقة تصحيح المقياس :

 ( درجة لالستجابة بـ ) نادراً (وذلك للفقرات الموجبة ،0درجة لالستجابة بـ ) أحياناً (، ويعطى )
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تُجمع درجـات  ،و( 09،  00، 04،  07، 04، 01،  9،  7، 0والعكس في حالة الفقرات السلبية والفقرات السلبية هي )   

كل مستجيب في الفقرات لتحديد درجة المساندة لكل بعد أو الدرجة الكلية للمقياس وعليه فإن أعلى درجة يحصل عليها 

الدعم ( ،وبذلك فإن الدرجة المرتفعة على المقياس تدل على ارتفاع  34(،وأدنى درجة على المقياس )000المستجيب هي)

المستجيب  لدىالدعم النفسي االجتماعي ، والدرجـة المنخفضة تدل على انخفاض مستوى لدى المستجيب النفسي االجتماعي 

 ( . 74،ودرجة الحياد هي ) 

  ل ألفا وبلغت قيم معام المقياس،الباحث هذه الطريقة لمزيد من التأكد من ثبات  استخدم نباخ:كروألفا  المقياس: معاملثبات

( ، مما يدل على أن المقياس .,93 -.,99االجتماعي والدرجة الكلية بين ) النفسي الدعمكرونباخ في األبعاد الثالثة لمقياس 

 يوضح ذلك . التالييتمتع بدرجة مقبولة من الثبات والجدول 

 والدرجة الكلية للمقياسالدعم النفسي االجتماعي معامل ألفا كرونباخ ألبعاد 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد        

 .,99 8 زمالء العمل دعم

 ., 93 14 األسرة دعم

 . , 34 13 األصدقاء دعم

 0, 90 43 الدرجة الكلية

.(، أما بالنسبة للدرجـة الكلية فبلغ ,80 -.,08يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ تراوحت بين ) 

 باستخدام المقياس في الدراسة الحالية .( وهو معامـل ثبات يسمح للباحث 1, 81معامل الثبات ) 

 التالي:بناء المقياس بعدة خطوات تتمثل في  النفسية: يمربناء مقياس الضغوط  ثالثًا: خطوات

  والتعاريف المختلفة والنظريات  النظرية،وذلك عن طريق االستفادة من األُطر  المقياس،اإلعداد األولي لعبارات

واإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بمشكلة البحث،  غوط النفسية،النفسية التي تناولت متغير الض

 اإلنترنت. ومنتديات، ومواقعوالرجوع إلى الكتب المتخصصة 

  الشخصية.استطالع رأي عينة من المجتمع عن طريق المقابالت 

  مية.واالجتماع والشريعة اإلسال النفس،مناقشة جوانب إعداد المقياس مع بعض المتخصصين فـي مجال التربية وعلم 

 وهي: الضغوط النفسية اإلطالع على المقاييس السابقة المتعلقة بمتغير 

  ( 0113إعداد ) عبير محمد الصبان ،   مقياس الضغوط النفسية    

  ، (   0104مقياس الضغوط النفسية   إعداد ) منى عبد هللا نبهان 

  ، (   0100مقياس الضغط النفسي إعداد  ) هدى خرباش ، فطيمة طوبال 

  خالل:قام الباحث باستنباط مقياس الضغوط النفسية الحالي من 
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   فقرة. (51والتي اشتملت ) األولية،إعداد المقياس في صورته 

 ية ي العلوم النفسعرض الباحث المقياس في صورته األولية على  خمسة عشر من المتخصصين ف   :صدق المحكمين

والتربوية بالمؤسسات التعليمية والشرطية والتربوية، وقاموا بإبداء آرائـهم ،ومالحظتهم حول مناسبة فقرات المقياس ، 

ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد المقياس ، وكذلك وضوح صياغته اللغويـة  وحذف وتعديل صياغة بعض 

( من  00ناسب صياغتها مع خصائص العينة  وتم اختيار الفقرة التي أجمع عليها )الفقرات وخاصةَ تلك التي ال تت

 المحكمين، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات ، وتعديل صياغـة المفردات التي أشار إليها السـادة المحكمون،

( ، وقد أشار السادة المحكمون أن هذه  % 85( فقرة وهي التي نالت درجة موافقة أقل من ) 00كما قام الباحث باستبعاد)

 أو أنها تقيس ما تقيسه مفردات أخرى.   الفقرات بعضها مكرر،

( 0( درجات لالستجابة بـ )غالباً ( ، ويعطى)  3يُصحح المقياس على النحو التالي يُعطى )   طريقة تصحيح المقياس :

ـ ) أحياناً (، ويعطى ) ـ ) نادراً (وذلك للفقرات الموجبة ، والعكس في حالة الفقرات  ( درجة لالستجابة0درجة لالستجابة ب ب

( درجة 0( درجات لالستجابة بـ )غالباً ( ، ويعطى)  0يُعطى ) ( 34، 09،  07،  00، 0السلبية والفقرات السلبية هي ) 

تجيب في الفقرات لتحديد تُجمع درجـات كل مس ، و ( درجة لالستجابة بـ ) نادراً (3لالستجابة بـ ) أحياناً (، ويعطى )

(،وأدنى درجة على 000لكل بعد أو الدرجة الكلية للمقياس وعليه فإن أعلى درجة يحصل عليها المستجيب هي) الدرجة 

رجـة لدى المستجيب ، والد الضغوط النفسية( ،وبذلك فإن الدرجة المرتفعة على المقياس تدل على ارتفاع  34المقياس )

 ( . 74لدى المستجيب ،ودرجة الحياد هي )  الضغوط النفسيةض مستوى المنخفضة تدل على انخفا

 طريقة التطبيق وإعادة التطبيق  المقياس:ثبات 

مقداره  الثاني والتطبيقبفاصل زمن بين التطبيق األول  واعادة االختبارلحساب معامل الثبات استخدم الباحث طريقة االختبار 

قد ( رجاًل من رجال الشرطة بدولة قطر و 01وذلك على عينة من رجال الشرطة في دولة قطر بلغ حجمها ) واحداً.اسبوع 

 وهو معامل ارتباط مرتفع . 1.93   االرتباطوكان معامل  تم حساب معامل االرتباط ) بيرسون ( بين نتائج التطبيقين

 

 (نتائج البحث وتفسيرها) الفصـل الخـامس

وقد قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية مستخدماً  النتائج، ومناقشـة، وتفسيريشمل هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث 

 الباحث.المقترحات من  البحث وبعضكما يتضمن هذا الفصل توصيات  spssاإلحصائي  اآللي، والبرنامجالحاسب 

يوجد ارتباط دال إحصائياً بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط والذي ينص على ": نتائج الـفرض األول وتفسيرها

 أوضحت النتائجول ارتباط بيرسون مهذا الفرض استخدم الباحث معاوللتحقق من صحة  ،النفسية لدى رجال الشرطة

لنفسي فكلما زادت الدعم ا الشرطة،بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال  عكسي وجود عالقة وارتباط

 .االجتماعي قلت الضغوط النفسية وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط النفسية
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 ةيكون أكثر عرضة لإلصاب موثوق فيه دعم نفسي اجتماعيبدون رجل الشرطة ويرى الباحث في ضــوء هذه النتيجة أن      

 جل الشرطةرالتي قد يحصل عليها الدعم النفسي االجتماعي الشديدة ، فكمية  مواجهته للضغوط النفسية بالمرض النفسي عند

ي يمكن أن تؤثر بشكل سلب رجل الشرطة، فزيادة الضــغوط التي يواجهها للضغوط النفسية هي التي تحدد درجة مواجهته 

 ةرجل الشرطيحصل عليها التي  الدعم النفسي االجتماعي، ونقص كمية بالدعم النفسي االجتماعي على درجة إحساسه 

ضغوط أكثر يعانون من ال الدعم النفسي االجتماعي، فالمنخفضون في  بالضغط النفسي لإلصابةيضعف من وقايته وتعرضه 

رجل ، ف بالضغط النفسيمن اإلصابة  رجل الشرطةعمل على  وقاية يالمرتفع قد لنفسي االجتماعي ا دعممن غيرهم ، فال

األسري يذهب إلى عمله في حالة مزاجية سيئة لما  الدعم النفسي االجتماعيالذي يعاني ضـغوطاً  أسريـة ويفقد الشرطة 

عم النفسي الديحمله من ضيق وضغط إضافةً إلى العمل الذي يمثل مزيداً من الضغط عليه فيشعر باإلجهاد البدني ،وقد ال يجد 

فتضطرب عالقته بزمالئه مما قد يزيد من الضغوط المهنية عليه وعلى العكس  يتوقعه من زمالئه في العمل؛ ذيالاالجتماعي 

لى ، والتعزيز من أسرته فإن ذلك ينعكس إيجابياً عالدعم النفسي االجتماعي السعيد في بيته الذي يجد فرجل الشرطة من ذلك 

وشراً ، فالبيت ،والعمل وجهان لعملة في عمله ينعكس على بيته خيراً  رجل الشرطة عمله وعالقته بمن حوله  ، فما يجده 

 الدعم النفسي االجتماعي،وزيادة حجم  للضغوط النفسيةبدون عالقـات اجتماعية يكون أكثر عرضةً  رجل الشرطةواحدة ، و

وقايـة  المرتفع يعمل علىالدعم النفسي االجتماعي ، وهذا يعني أن مستوى  الضغط النفسييساعد على انخفاض مستوى حدة 

رجل دى ل الضغط النفسيمن الضغوط النفسية التي يتعرض لها وتشير هذه النتيجة إلى أهمية خفض مستوى  لشرطةرجل ا

لتحقيق التوافق النفسي ،كما تؤكد هذه النتيجة على القدرة على التنبؤ بأحد المتغيرات إذا عرف اآلخر ،فإذا عرفنا  الشرطة

لضروري ولهذا أضحـى من االدعم النفسي االجتماعي؛  أن نتنبأ بمستوىنستطـيع  رجل الشرطةلدى  لضغوط النفسيةمستوى ا

 . الضغوط النفسيةمن التعرض لمسببات رجل الشرطة االهتمام بوقايـة 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد الدعم  والذي ينص على: نتائج الـفرض الثاني وتفسيرها

  t-test وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ) ت ( ، الشرطةالنفسي االجتماعي لدى رجال 

ي الدعم النفسبين متوسطات درجات أبعاد  وجـود فروق دالـة إحصائيًاوكشفت النتائج عن  ،منفصلتين لمجموعتين

من األسرة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في بعدي الدعم النفسي االجتماعي في بعد االجتماعي لدى رجال الشرطة 

( التي  0100 ،  ة إبراهيمــــــــــ) فوزي ةـدراس وزمالء العمل ، ويتفق ذلك مع  ، من األصدقاءالدعم النفسي االجتماعي 

لك مع تعارض ذمن األسرة ،ويالدعم النفسي االجتماعي كانت لصالح الدعم النفسي االجتماعي أشارت إلى أن الفروق في 

الدعم النفسي كانت لصالح الدعم النفسي االجتماعي ( التي أشارت إلى أن الفروق في  0110) حنان سليمان ، ةــدراس

 من األصدقاء .االجتماعي 

ويفسر الباحث التعارض بين تلك الدراسات الختالفـات ثقافية واجتماعية تتصل ببيئة الدراسـة وطبيعة العينات المستخدمة    

 من األسرة هي التيرجل الشرطة التي قد يحصل عليها الدعم النفسي االجتماعي ويرى الباحث بأن كمية  في الدراسة،

اقاته واستثارة ط رجل الشرطةاألسرة تعتبر المصدر األساسي إلشباع حاجات ؛ ألن للضغوط النفسيةتحدد درجة مواجهته 

 ،الدعـم ودرجة التوتر داخل األسرةالتي تعمل على التوازن بين  وتنميتها، وهي
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 بالدعم النفسي االجتماعييمكن أن تؤثر بشكل سلبي على درجة إحساسه رجل الشرطة فزيادة الضغوط التي يواجهها   

دعم النفسي فال،  بالضغط النفسيمن األسرة يضعف من وقايته وتعرضه لإلصابة دعم النفسي االجتماعي ال،ونقص كمية 

ة ويرجع ذلك إلى دور األسر ،الدعم النفسي االجتماعي لرجل الشرطةعدُّ أقوى أنواع يُ أتي من ِقبل األسرة ي ذيال االجتماعي

جال رالمسلمة ،فمعظم  القطريةوذلك بحكم االرتباط الوجداني بين أفراد األسرة  ،رجل الشرطةالفاعل في التأثير على 

لتكيف على ا رجل الشرطةوتساعد ،التي تقلل من تأثير عدم القناعة بالعمل  يلقون دعماً ومساندة من قبل األسرة الشرطة

رطة رجل الشالتي يسهم بها  نجازات الل اإلـويتم ذلك عن طريق تعزيز مصادر االقتناع األخرى من خ،  مع طبيعة العمل 

فالجو األسري الذي من  ،في عمله رجل الشرطة وهي بذلك تعوض المشاعر السالبة التي يشعر بها   ارج موقف العملـخ

دره ، بحياة سعيدة داخل أسرة تق رجل الشرطةفتمتع  على التوافق النفسي ،رجل الشرطة سماته الهدوء واالستقرار يساعد 

وتحبه ، وتحنو عليه مع شعوره بدوره الحيوي داخل األسرة واحترامها له ، وأسلوب التفاهم فيها ، وما توفره له أسرته من 

إشباع لحاجاته وحل مشكالته الخاصة ،ومساعدته في إقامة عالقة التواد ، والمحبة ، كـل ذلك يحقق أكبر قدر من الثقة 

،أما إذا كانت األسرة مريضة ،واألوضاع غير سوية وغير رجل الشرطة س وفهم الذات ،وحسن الظن والتقبل لدى بالنف

ألسري ا الدعم النفسي االجتماعيف ،مستقرة يظهر القلق ويطفو عدم االستقرار، وبخاصة عند تفكك الروابط األسريـة

 رجل الشرطة .نفسية المرتفعة على بمثابة عوامل وقائية  تخفف من وقع الضغوط ال واإليجابي ه

ينص على "توجد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال الشرطة  والذي :وتفسيرهانتائج الـفرض الثالث 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث الخبرة.في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء متغير 

رجال  متوسطي درجاتبين  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج عن، t-test(  ت) اختبار استخدامب

سنة ( في المساندة االجتماعية ، ويتفق ذلك مع  05) أكثر من  ورجال الشرطةسنة فأ قل (  05ذوي الخبـرة )  الشرطة

ائج عدم وجود فروق ذات داللة ( ، كما أظهرت النت0119( ، ودراسـة )فواز صالح ،0113دراسة )عبير الصبان ،

سنة ( في  05) أكثر من  رجال الشرطةسنة فأ قل (،و 05) ذوي الخبرة رجال الشرطة إحصائية بين متوسطي درجات

( ، ويتعارض مع 0118( ونتائج بحث) علي إبراهيم ،  0118، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة) حسام زكي ، الضغط النفسي

ودراسة ) مصطفى عبد  (التي أوضحت أنه يوجد فروق لصالح ذوي الخبرة األكبر،Tang&Pang ، 2006دراسة )

   .غط النفسيالض( التي أوضحت أنه كلما زادت الخبرة قل  0119العظيم ،

من ذوي الخبرة الحديثة وذوي الخبرة األكثر يعانون ضغوطاً اجتماعية ووظيفية متقاربة،  رجال الشرطةيرى الباحث أن      

حاب أص الشرطة، وأنرجال والمعنوية التي تواجه  ،الماديـةالكلي للمشكالت يمكن أن يعود إلى تشابه الظروف  فالمجموع

ة المناسبة وكذلك حديثو الخبرة ال يملكون األساليب التكيفي سوية،الخبرة األكثر قد تكون خبرتـهم زودتهم بأساليب تكيفية غير 

 .صائيًامما أذاب الفرق بينهما فلم يكن داالً إح

توجـد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجات رجال الشرطة ينص على " والذي :وتفسيرهانتائج الـفرض الرابع 

 .الدراسيفي الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء متغير المؤهل 
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وجود  فروق ذات داللة وكشفت النتائج عن ،  t-test  ( ت)  استخدام اختبارب وللتحقق من صحة هذا الفرض قـام الباحـث  

فوق الجامعي و المؤهل رجال الشرطة ذويالجامعي و غير المؤهل رجال الشرطة ذوي متوسطي درجاتبين إحصائية 

ويتعارض ذلك مع دراسة ) فواز صالح  ،لصالح المؤهل الجامعي وفوق الجامعي الدعم النفسي االجتماعيالجامعي في 

رجال الشرطة  متوسطي درجاتلبيان الفروق بين و ائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً،(التي أظهرت نت0119،

أظهرت النتائج عن  الضغوط النفسيةفوق الجامعي في الجامعي والمؤهل  ورجال الشرطة ذويالجامعي غير المؤهل  ذوي

 ،و(et al.,  2007  , Gurbuzدراسـة )الجامعي ، ويتفق ذلك مع غير وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المؤهل 

فوق الجامعي قد يكون لديه القدرة على تكوين عالقات اجتماعية طيبة الجامعي والمؤهـل رجل الشرطة ذو يرى الباحث أن 

، وقد يكون لديـه طموح أكبر في الترقية والوصول إلى مناصب  لرجل الشرطةمع اآلخرين وهذه العالقات تُعدُّ سنداً ودعـماً 

لضغط اعليا تتناسب مع مؤهله العلمي ؛ليحقق وضع اقتصادي أفضل يحقق من خالله ذاته، وهذا الطموح قد يقلل من ِحدة 

أما  ية،تجاهات ايجابفوق الجامعي قد يكون لديه ثقة بالنفس ،ودافعية قوية وا رجل الشرطة ذو المؤهلكما أن  لديه، النفسي

الجامعي قد يكون طموحه محدوداً ، فال يجد طموحـاً للترقية أو الوصول إلى مكانة أو منصب أعلى، غير معلم المؤهل 

ضعيفة تعتبر من المصادر المسببة لضـغوط  هتمؤسسبأن فرص الترقي و النمو الوظيفي داخل رجل الشرطة فإحساس 

ومستقبلة المهني والوظيفي. كما أن األعباء الزائدة وصـراع الدور  رجل الشرطة العمل ؛ ألنها تتعارض مـع طموحات

جامعي أكثر استجابـة للتوتر والضغط وقد رجل الشرطة الغير الوظيفي إضافة إلى طبيعة المهنة يؤدي ذلك ألن يكون 

سه الذي يمأل وقت فراغه بتثقيف نفرجل الشرطة كما أن  ،الشرطية لمهنتهيؤدي ذلك إلى فقدان النشاط والحيوية والحماس 

عن طريق الدراسات العليا ال يترك مجاالً لإلضطرابات النفسية ،أما الذي يكون لديه وقت فراغ يكون دائم التفكير في 

همومه وأحزانه مما يجعله عرضة لالضطرابات النفسية  ، والمعروف في دراسـات الطب النفسي بأن ارتفاع المستوى 

تُعدُّ  فوق الجامعي لرجل الشرطة الجامعي وكما أن الدراسات العليا  إلى تخفيف ِحدة المشكالت النفسية،التعليمي يؤدي 

سنداً ودعماً وجدانياً ومادياً له وترفع من تقديره لذاته ،وتعزز من ثقته بنفسه وتكسبه مفاهيم إيجابية تجاه نفسه، فالتعليم 

 يز تقدير الذات ومفهومها الذي يكتسبه الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرين.والبحث العلمي قد يكون عامالً مهماً في تعز

والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال   :وتفسيرها خامسنتائج الـفرض ال

رض هذا الف وللتحقق من صحـة ،الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء الحالة االجتماعية

 متوسطـي درجـاتبين أظهرت النتائج عن وجود فروق دالــة إحصائياً ، و  t-test ) ت (اختبار استخدامب قـام الباحث

ن لصالــح المتزوجي الضغوط االجتماعية والدعم النفسي االجتماعيالمتزوجين والغير المتزوجين فـي  رجال الشرطة

( التي أظهرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المتزوجين  0101،ويتعارض ذلك مع دراسـة ) مودة الشيخ،

  .وغير المتزوجين 

المتزوجين وغير المتزوجين يعيشون نفس الواقع االقتصادي واالجتماعي والضغوط المهنية  رجال الشرطةويرى الباحث أن  

سواء كان  رجال الشرطةال تفرق ما بين  رجال الشرطةلدى  شرطيةالظروف التي تعمل على إيجاد المشـكالت ال كما أن

 متزوج،أم غير  امتزوجً رجل الشرطة 
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ر متزوجين الغي رجال الشرطةالمغاالة في تكاليف الزواج لدى  كما أن متطلبات الحياة اليومية متشابهة لدى الجميع إضافة إلى 

المشكالت االجتماعية والظروف االجتماعية وشعورهم وتصاديـة يقف عائـقاً وسبباً رئيسياً لتأخرهم عن الزواج ، واألعباء االق

ثلة والمتم الدعم النفسي االجتماعيوعدم استطاعتهم على تلبيتها ، أما مصادر  األوالد وكثرة حاجاتهم، باتساع األسرة ،وِكبر

خفف من العناء في الزوجة واألسرة ،واألقارب واألصدقاء وزمالء العمل وزمالء الدراسـة وأحياناً نجاح األوالد كل ذلك قد ي

ي ـر السلبوتقلل من التأثي ة،ـوتولد درجة من المشاعر االيجابي،الذات والثقة بها  زيد من تقديريزيد من الشعور بالسعادة وي، و

 ،المتزوجين  رجال الشرطةرجية لدى لألحداث الخا

 :يليخالل نتائج الدراسة يوصي الباحث بما  والمقترحات: من التوصيات

  الشرطة.تقوية الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال وأفراد 

  الشرطة.رجال وأفراد لدى  للضغوط النفسيةالعمل على إزالـة كافة المعوقات والمشكالت المسببة 

 لذلك.بالمعلومات والموارد الالزمة  محددة، وتزويدهممسؤوليات  رجال وأفراد الشرطة إعطاء 

  على تحقيق تكيفوأفراد الشرطة  رجالوتساعد ، الضغوط النفسيةتخفف من شدة  وبرامج إرشاديةإقامة دورات 

 .صعوبات العملوأفضل مع ظروف وضغوط 

  اإليجابية. موتعزيز أعمالهرجال وأفراد الشرطة تشجيع 

 الخاتمة 

مدخل للبحث مقدمة البحث  المراجع والمالحق ، وتناول الفصل األولاحتوى هذا البحث على خمسة فصول باإلضافة  إلى  

حث وأهدافه وأهم المصطلحات التي استخدمها الباحث في بحثه ، وسعى الباحث إلى التعرف على ومشكلة البحث وأهمية الب

بدولة قطر ، كما سعى إلى الكشف على مدى انتشار وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة الدعم النفسي االجتماعي 

لدى رجال الشرطة   الدعم النفسي االجتماعي النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر ، والتعرف على مستوى أبعاد  الضغوط

 فسية في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية مثلالن الضغوطوالتعرف على داللة الفروق في الدعم النفسي االجتماعي و 

عدد سنوات الخبرة ، أما الفصل الثاني قد ناقش الباحث اإلطار النظري للبحث الذي الحالة االجتماعية والمؤهل الدراسي و

ا اشتمل على الدراسات واألبحاث السابقة ، كماحتوى على الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية ، أما الفصل الثالث 

قام الباحث بالتعقيب عليها ، أما الفصل الرابع تناول الباحث منهج البحث واجراءاته ، وقد استخدم الباحث في هذا البحث 

أدوات  د، كما أوضح الباحث عينة البحث المستهدفة االستطالعية واألساسية ، وبين كيفية إعداالمنهج الوصفي االستدالي 

ومن خالل البحث ) المقاييس ( من صدق وثبات أدوات البحث بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمبن 

أما الفصل الخامس قام الباحث بتطبيق المقاييس بصورتها النهائية على عينة البحث األساسية ثم خرج ،طرق ثبات المقاييس 

النتائج أن يوجد ارتباط عكسي  بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى ومن هذه ، الباحث بمجموعة من النتائج 

 ،سي االجتماعي قلت الضغوط النفسيةرجال الشرطة أي أنه كلما زاد الدعم النف
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 ومستوى بعد الدعم النفسي االجتماعي من األسرة أعلى من بعدي النفسية،وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط  

وتوجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية لصالح  قطر،لدى رجال الشرطة بدولة  األصدقاء وزمالء العمل

قدم الباحث مجموعة من  االجتماعية، كماالمؤهل األقل وال توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية للحالة 

إمكانيه تطبيقه عمليًا من خالل مؤسـسات الدولة وخاصةً من  ومدىنتائج التوصيات والمقترحات في ضوء ما قدمته من 

 الداخلية.المختصين بوزارة 

 

 المراجع العربية واألجنبية

 القرآن الكريم 

 ( ،دار المعارف ، القاهرة . 4، المجلد )لسان العرب  (0118)  ابن منظور 

 ،كما يدركـها المراهقون وعالقتها ببعض ية ـالمساندة االجتماع  2001)أماني عبد المقصود ) أسماء السرسي

 . المتغيرات النفسية ، بحث ، قسم علم النفس ، كلية التربية ،جامعة عين شمس

  ( مهارات مواجهة الضغوط في األسرة وفي العمل وفي المجتمع ، مكتبة الشقري 0110إعتدال معروف )

 ،الرياض 

 ( إدارة الضغوط ، الطبعة األولى 0117جمعة سيد يوسف )  الناشر مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في،

 العلوم الهندسية ،جامعة القاهرة .

 ( مصادر الدعم االجتماعي وإسهامها في التخفيف من ضغوط العمل لدى معلمي  0110حنان سليمان البراشدي )

ابوس ، معة السلطان قالتعليم األساسي في منطقة الباطنة جنوب ، رسالة ماجستير ، قسم علم النفس التربوي ،جا

 سلطنة عمان .

 ( الضغط النفسي لدى عمال قطاع المحروقات وعالقته بالدافعية نحو اإلنجاز،  0103رضوان إبراهيم بوناب )

رسالة ماجستير ، قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة فرحات 

 عباس سطيف ، الجزائر .

  ( المسايرة 0100زهير بسام مالخة )- المغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة في

 االسالمية ، غزة .  محافظات غزة، رسالة ماجستير ،قسم علم النفس ، كلية التربية ،الجامعة

 ( المساندة االجتماعيـة وفاعلية الذات وأساليب التعا0101سوسن مصطفى علوي ) مل مع الضغوط النفسية لدى

النفسية  قسم الصحة عينـة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، رسالــة ماجستير  كلية التربية بالعريش،

 يس .، جامعة قناة السو
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   ( الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات الشخصية لدى معلمي 0111عباس متولي )

( ،  الجمعية المصرية  00( ، العدد )  01ية ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد )المرحلة االبتدائ

 للدراسات النفسية ، القاهرة ، مصر .

   عبد الدايم الكحيل ) د.ت ( روائع اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم ، نسخة الكترونيـة متاح على

www.kaheel7.com 

 ( الضغط النفسي 0994 عبد الرحمن سليمان الطريري )- مصادره ومسبباته ، مجلة كلية التربية ، جامعة اإلمارات

 ، اإلمارات .

 (  المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية واالضطرابات السيكوسوماتية   0113عبير محمد الصبان)

وجدة ، رسالة دكتوراه ، قسم علم لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات العامالت في مدينتـي مكة المكرمـة 

 النفس ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية .

 ( الشرطة وحماية حقوق ضحايا الجريمة، رسالة دكتوراه ،  كلية الدراسات  0101عواض بن سالم النقيعي )

 العليا ،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية .

  ( ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ، دار الكتاب الحديث ، الكويت . 0998على عسكر ) 

 (0113علي عسكر  )الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر والقلق ، قسم -ضـغوط الحياة وأساليب مواجهتها

 ( ،دار الكتاب الحديث، الكويت .3علم النفس ،كلية التربية األساسية، الطبعة )

  (الم 0997علي علي ) ، ساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كماتدركها العامالت المتزوجات

 ( ،رابطة االخصائيين النفسيين المصرية )رانم (، القاهرة .0( ، العدد ) 7مجلة الدراسات النفسية ، المجلد )

 (  القلق وإدارة الضغوط النفسية، الطبعة األولى ، دار ال0110فاروق السيد عثمان ) فكر العربي سلسلة المراجع

 في التربية وعلم النفس ،الكتاب السادس عشر، جامعة المنوفية .

 (  التوافق المهني والمساندة االجتماعيــة لدى عينة من العمال السعوديين العاملين في  0119فواز صالح الشيخ )

 لقرى ، السعودية.بعض المصانع  بمحافظة جدة ، رسالة ماجستير ، قسم علم النفس، جامعة أم ا

 ( 0100فوزية إبراهيم الكردي )  اإلسناد االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى إفراد الجالية الفلسطينية المقيمة

في المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب والتربيـة ، قسم العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية، 

 المفتوحة في الدانمارك .األكاديمية العربية 

 أليف إعداد اللجنة  العلمية للت كيف تتغلب على الضغوط النفسية في العمل؟،الطبعة األولى، ( 0113) كويك نوتس

 والتحرير والنشر ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، القاهرة .

 ( دراسات في الصحة النفسية" 0998محمد السيد عبد الرحمن ) ة" الهوي -االستقالل النفسي  -ةالمهارات االجتماعي

 ( ، دار قباء ، القاهرة  .0، الجزء )
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   ( ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ،رسالة  0119محمد شبير )

 ماجستير، الجامعة االسالمية ، غزة .

 الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضـغوط والمساندة االجتماعية  )0101 ) عودة  محمد محمد

والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية كلية التربية  

 ،قسم علم النفس  غزة .

  ( تاج العروس من جواهر القاموس، ج 0970محمد مرتضى الزبيدي )  (دار الكاتب العلمية ، بيروت  09 ، )

 ، لبنان     

  ( عالقة الضغوط النفسية ببعض مغيرات الشخصية لدى العاملين في المرور بمدينة  0114معن خليل العمر

الرياض، رسالة ماجستير ، قسم العلوم االجتماعية والصحة النفسية ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية 

 ألمنية ، الرياض ، السعودية .للعلوم ا

 (ضغوط العمل الشرطي و أثرها على الصحة و السالمة المهنية، بحث ،  0103ممدوح مجيد إسحاق ) القيادة

 ( ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة0(، العدد)  00، المجلد) العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة

  ( أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت وغير العامالت وعالقته بمستوى الضغوط النفسية  0104منى عبد هللا نبهان )

قسم التربية والدراسات اإلنسانية ، كلية العلوم واآلداب ، رسالة ماجستير ،  والتوافق األسري بمحافظة الداخلية،

 وى ، سلطنة عمان .جامعة نز

  االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي ( 0118) نوال عثمان الزهراني

 السعودية  القرى، أم جامعة كلية التربية، قسم علم النفس، ،رسالة ماجستير االحتياجات الخاصة،

 ( الضغوط النفسية وطبيعتها ونظرياتها 0999هارون توفيق الرشيدي )- عالجها، برنامج لمساعدة الذات في

 القاهرة. المصرية، األنجلو

                                                        

 Barbara Braham(1981) social support in the Adjustment of pregnant 

          a dolescents  assessment Issues, in B.H gottliab (EDS) social networks and    

social            support, Beverly ,(A:sage,pp.69-96). 

 Cohen&Wills,(1985) Stress social support and the buffering  hypothesis 

Psychological bulletin,Vol.(98) no.(2) pp.336-375 

 Cutrona,Russell,(1990) social support and adaptation to stress by the 

elderly,Journal of Psychology and Aging , Vol. 1,No.1,47-54. 
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  Freudenberger, H.(1975) staff Burnout ,Journal of social Issues, 50 (1)159-165 

 Shinn &Stanley,)1984 (  Social  Interaction and Social support, Journal  of Social  

Issues,Volume 40, Issue 4,pages 55-76 
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 المالحق 

 البيانات الشخصية األولية                                       

 

 .................................................................. اختياري(االسم )

 

 

 ظيفية  .......................................                الرتبة الو السن............................                                                     المهنة أو 

             

                                عدد سنوات الخبرة في العمل     

 3 -1 10 -9 13  -11 30 -19 30أكثر من 

     

 

 الحالة االجتماعية 

 عزب متزوج مطلق أرمل

    

 

 المستوى التعليمي 

 غير متعلم يقرأ متوسط جامعي دراسات عليا

     

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-9-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                                 161  

ISSN: 2706-6495 

 مقياس الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالباً  أحياناً  نادراً  عبارات المقياس م

    االجتماعية.ضغط العمل يؤدي إلى بعض المشكالت  1

    أسرتي.أعاني من عدم الموازنة بين متطلبات عملي ومتطلبات  3

    عملي،أشعر بعدم االستقرار في  4

    عملي.يزعجني تسلط رؤسائي في  3

    أستاء من عدم الشعور بالتجديد في عملي 3

    عملي.أشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى  9

    العمل.أشعر بالظلم لعدم عدل رؤسائي معي في  3

    لعملي.أشعر بعدم الحرية في أدائي  9

    باأللم.أفرغ شحناتي االنفعالية عندما أشعر  8

    أسرتي.تجاه  مسؤولياتيأقصر في  10

    سببها. ال أعرفأعاني من صداع شديد وآالم في معدتي  11

    عملي.أعاني من عدم التكيف مع بيئة  13

    عملي.لها في  ال مجالاحترام اآلراء الشخصية  14

    العمل.يضايقني عدم الصدق من زمالئي في  13

    عملي.أشعر بالضيق من كثرة التعاميم في  13

    معه.يزعجني صوت رئيسي المرتفع أثناء النقاش  19

    لمهامي.أفتقد المدح والثناء من رؤسائي عند انجازي  13

    أعاني من ضعف العالقات اإلنسانية بين زمالئي. 19

    األوقات.أعاني من األرق في كثير من  18

    أشعر باإلنهاك والتعب الفكري. 30

    أحبها.يناديني زمالئي بألقاب  31

    أعاقب بسبب أشياء بسيطة أرتكبها. 33

    أشعر بالقلق في كثير من األحيان 34

    الوظيفية.أعاني من كثرة المهام  33

    .من مصاحبتيينفر زمالئي  33

    عملي.أعاني من ضعف التركيز في  39

    أشعر باالرتياح عندما أكون في جماعة. 33

    أشعر بالملل في كثير من األحيان 39

    بكلمات أحبها. يمدحني رؤسائي 38

    عملي.أعاني من كثرة تشتت انتباهي أثناء  40

    يوبخني رئيسي في العمل ويهنني أمام زمالئي. 41

    يصعب علَي التعبير عن نفسي بوضوح 43

    أخاف من عدم استطاعتي إدارة أموري. 44

    رجال الشرطة. الناس يحترمونأشعر أن  43
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 مقياس الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة 

 

 غالباً  أحياناً  نادراً  عبارات المقياس م

    وأحزاني.يشاطرني أصدقائي أفراحي  1

    ال أشعر بالسعادة عندما يمدني زمالئي بالمعلومات والمعارف المفيدة  3

    مشاعري.تنصت إلّي أسرتي جيداً إذا أردت أن أتحدث عن  4

    متوتراً.يساعدني زمالئي في المواقف التي أكون فيها  3

    أصدقائي.أستطيع أن أتحدث بصراحة مع  3

    .أوجههايقترح علّي زمالئي البدائل المختلفة لحل المشكالت التي  9

    إليهم.ال أجد العون من أسرتي عندما أحتاج  3

    لزيارتهم.يزورني أصدقائي أو يدعونني  9

    بلطف.ال يعاملني زمالئي كثيراً  8

    أشعر بأنني فقدت أصدقائي الذين كنت أحكي لهم أسراري. 10

    .ماأحصل على أفكار جيدة من أسرتي عند استشارتي لها في عمل  11

    الصعبة.أقصد أصدقائي ليساعدوني في حل المشكالت  13

    متوتراً.تساعدني أسرتي على الهدوء واالسترخاء عندما أكون  14

      أشعر بعدم أهميتي لدى أصدقائي عندما أخطأ في بعض التصرفات 13

    أمور.فيما يخصني من تتحدث أسرتي معي  13

    نفسي.تفعل أسرتي ما يبعث السرور إلى  19

    .كثيراً يوجه أصدقائي إلّي اللوم  13

    ما.ينصحني زمالئي عندما أقوم بعمل  19

    .حياتيتقدم إلّي أسرتي النصيحة في أمور  18

    ما.يساعدني زمالئي عند إنجاز عمل  30

    إليها.ائتمن أسرتي على أسراري عند الحديث  31

    تساعدني أسرتي بالمال عندما أمر بضائقة مالية 33

    .لمساعدتياعتمد على أصدقائي القريبين مني  34

     الحتياجاتي.ال أجد من أسرتي آذاناً صاغية  33

    .هامة ليأعتقد بأن المساندة الوجدانية من الزمالء  33

    ما.ال ألجأ إلى أصدقائي عندما أتعرض إلهانة من شخص  39

    الحياة.يشاركني أصدقائي نفس اهتماماتي في  33

    .باالهتماميشعرني أفراد أسرتي بأنني شخص جدير  39

    مالية.في أزمة  عندما أكونيتخلى عني زمالئي  38

    تربطني بأسرتي عالقة حميمة بسبب الود والحب 40

    .والمقترحاتأعتمد على أصدقائي في توجيه النصائح  41

    .زمالئيأشعر أنني محل اهتمام بين  43

    .قويةأشعر بأن ثقتي بمن حولي من األصدقاء  44

    قيمة.تؤمن أسرتي بأنني أقوم بعمل شيء ذات  43
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