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 لمستخلصا*
Abstract 

 ع*

بين طالب الجامعات الذين يدرسون للتوتر األكثر انتشارا األسباب تحديد  الدراسة إلىهدفت 

تبعا ختلف تإذا كانت في مصادر التوتر التصميم الداخلي واألثاث. وباإلضافة إلى ذلك، تم النظر 

الثانية والثالثة والرابعة من  المستوىطالبة من  59تكونت عينة الدراسة من وقد  . رحلة الدراسيةللم

وقد بجدة.  زعبد العزي، كلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك بقسم األسكانالتصميم الداخلي واألثاث 

ل األكاديمية، محاور رئيسية هي: العواممن ثالث ويتكون استبيان على الطالبات  تم استخدام

جهاد للتوتر واال النتائج إلى أن أكبر مصدرقد أشارت والعوامل البيئية والعوامل الشخصية. و

األكاديمي. ومن العبء العوامل األكاديمية، في حين أن الضغوطات األكثر انتشارا للطالبات هي 

، وغياب أعضاء هيئة للتقييموالمواعيد النهائية  التقييم،العوامل األكاديمية المجهدة األخرى معايير 

بيئة االستوديو وأيضا مكان يئية، . بينما العوامل البس خالل ساعات العمل ونقص المراجعالتدري

الخوف من كالتالي: الرئيسية المتعلقة العوامل الشخصية  كانت الضغوطاتاألدوات. ولتخزين 

توجد فروق ذات داللة  ال وكذلك النتائج أوضحت أنهالفشل والقلق بشأن مستقبلهم الوظيفي. 

 التوتر بين المراحل المختلفة. إحصائية بين مستويات

 * ضرورة تعبئة البيانات التي تحتوي على عالمة



 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 عبد العزيز جامعة الملك
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005رقم النموذج: 

 ثانياإلصـــــــدار: ال

 3 من 2ة: ـــــــصفح
 

6952960 

6952960 
 21551جدة           42807ص.ب. 

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 برقياً: جامعة الملك عبد العزيز

Cable: jameatabdulaziz 

فاكس: 

6952006(02) 

Fax: (02)6952006 

*E 

This study investigated the stressors experienced by students and aimed to 

determine the most prevalent cause of stress amongst university students 

studying Interior Design and Furniture. In addition, consideration was given 

to whether sources of stress differ depending on the students’ year of study. 

The sample consisted of 59 female students from the second, third and 

fourth years of the Interior Design and Furniture course in the Housing 

Department, Faculty of Home Economics, at King Abdulaziz University, 

Jeddah. The method of investigation was a questionnaire which classified 

stress into three main themes: academic factors, environmental factors and 

personal factors. The results indicate that the largest source of stress for 

students was academic factors, while the most prevalent stressor was 

academic overload. Other stressful academic factors included unclear 

evaluation criteria, assessment deadlines, faculty absence during office 

hours and shortage of course references. A major environmental factor 

causing stress was linked to finding a studio environment and also a place 

to store work and equipment. The principal stressors regarding personal 

factors were fear of failure and concern about their future career. Most 

notably, there is no significant differences between different year levels in 

respect to the stress level p>0.05. 
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