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ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

 
ُ نُوُر  ماَّلله أَلْرِض َمثَُل نُوِرِه َوا تو اـالسه

ٍة ِفهيَا ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِِف ُزَجاَجٍة و اـََكِْشكَ 

َا َكْوَكٌب ُدر ِ  َجاَجُة ََكََّنه يٌّ يُوقَُد ِمْن ََشََرٍة الزُّ

ِقَهةٍ ُمبََ  َوش  غَْرِبيهٍة يَََكُد َزْيُُتَا  َكٍة َزيُْوونٍَة ش  َْرْ

يُِِضُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه ََنٌر نُوٌر عَََل نُوٍر 

ُ ِلُنوِرِه َمْن يَشَ  ُ ََيِْدي اَّلله اُء َويَْْضُِب اَّلله

ٍء عَِليٌ  لَ اأَلْمثَ  ُ ِبُك ِ ََشْ   ِللنهاِس َواَّلله
 

ُ اْلَعِظيمُ   َصَدَق ّللاَّ
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م
 شرفإقرار ال
 

بنااامقياس ااام يلعاااااليالياااا يا  ا  ي) لرسههةلا  لسوسهههوسا  ههه  هههه   إعهه    َأن  نشهه    
، و لته  تده ب   هة بةله  (كل امتيالت ب اةيال  معا ةيااعياليا ا يلابي لله ئمتيالت   س ةي

/ ا لريةضهيإشهر ننة نه  يةيها  لتر يها  ق  تسه   عب الك  ميعالماهلليعب ال حان() لسةجستير 
  لتر يا  لريةضيا. عةوب جةسعا  يةلى وه  جزء سن ستبة ة  نيل  رجا  لسةجستير ن 

 
 
 

          لتوقيع          
     لسشرف          

     أ.ب.  نصير قةسب خةف   
    لريةضيا  يةيا  لتر يا   

   ةسعا  يةلى ج       
       /  /2014                   
  لتوصية  نرشح  لرسةلا لةسنةقشا.  و  لتعةيسة  نةًء عةى

  لتوقيع           
 ثةئر رشي  حسن . أ.ب                                                        

 سعةون  لعسي  لةشؤون  لعةسيا و لبة ا                                                  
 / جةسعا  يةلى لريةضيايةيا  لتر يا 

            /   /2014 
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 إقرار القوم اللغوي
 

بنمقياس م يلعاااليالياا يا  ا  يلله ئامتي) لرسةلا  لسوسوسا  ه   قرأ  أش   أن 
قهه  تسهه  سر جعت ههة سههن  لنةحيهها (يكل اامتيالت ب ااةيال  معاا ةياااعيالياا ا يلاابي الت   ساا ةي

يههههر   سههههن  ءخبههههةء و لتع  سههههةو  عةسهههه  سههههةيب خههههةل   إشههههر ن   حيههههب أصهههه ح   إ  لةغويهههها
    لةغويا غير  لصحيحا وءجةه وقع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لتوقيع  
 لؤي َ ل صي و   السب:                                                               

  لسرت ا  لعةسيا: أستة  سسةع                                                          
 جةسعا  يةلى   

                                                                 /  / 2014 
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 والتقويم إقرار جلنة الناقشة
ننهة قه   بةعنهة عةهى  لرسهةلا  لسوسهوسا ألجنا  لسنةقشا و لتدويب نش    أعضةءنحن         

معا ةيكل متيالت ب ةيال  يلبي بنمقياس م يلعاالياليا يا  ا  يلله ئمتيالت   س ةي) ه 
سحتويةت هة ونيسهة لهه  نه (يعبا الك  ميعالاماهلليعبا ال حان)وق  نةقشنة  لبةل   (اعيالي ا 

  لتر يا  لريةضيا.  عةوب  ن ة ج يرة  ةلد ول لنيل  رجا  لسةجستير ن  عالقا   ة، وُندرُ 
 

  لتوقيع:
 أ.                         

 حسن نةج  سحسو 
 )رئيس  لةجنا(                

                                    /   /2015 
 

 

  لتوقيع:                 لتوقيع:      
 أ.ب.                                                       أ.ب.        

 حي ر شةير سزهر                             صالح وهة  شةير
 )عضو  لةجنا(             )عضو  لةجنا(   
    /   /2015              /   /2015             

 جةسهههته  / جةسعههها  يهههةلى لريةضهههياسجةهههس يةيههها  لتر يههها سهههن هههه    لرسهههةلا صههه  ق   
  2015 لسنعد ة  تةريخ   /   /  لسرقسا)    ( و 

  لتوقيع                                                                 
      أ.  سةج ة حسي  يس ش 
    لريةضياعسي  يةيا  لتر يا                                                        

 جةسعا  يةلى                                                              
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 اإلهداء

د اهلدىمصباح   إىل
َّ
م
َ
ح
ُ
 وبدر التمام....................................... سيدنا م

 

  اىل من كان يتمىن يوما  
ُ
 كهذا ولكن القدر كان اقوى من االمنيات....... والدي رمحه

 اهلل

اىل ينبوع احلنان الذي ال ينضب اىل من كانت االوىل وستبقى ........... والدتي اطال 
 اهلل يف عمرها

 اىل من كانوا نورا لدربي واشد بهم ازري .....................................اخ
ُ
م وتي رعاه

 اهلل

 
ُ
 م اهللاىل مجيع افراد عائلتي التي غمرتني بالوفاء واحملبة ......................وفقه

ا...............................إىل من ال حتلو احلياة بدونهم.
 
 . أصدقائي وأحبابي مجيع

 هلم ووفاء را  اىل كل من ساعدني وشجعني ...........................................تقدي

 

 

 

 

 عبدالكريم
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 شكر وثناء
  لحس  هلل ر   لعةلسين و لصالة و لسالب عةى سن ال ن ه   سهن  عه  ي سهي نة ُسحس ه  

 وعةى آله  لبةهرين وصح ه  لسيةسين.
إيال  أْن أتده ب  ةلشهير ال يسعن  وأنة أخبو أول  رجا سهن  رجهة   لعةهب ن ..َأسة  ع ُ  

 لهه ي سنحنهه   لصههحا و لصهه ر عةههى  لعسههل و هه ل  لج هه  لسو صههةا  و لعرنههةن هللي عههز  وجههل  
  لههى  السههتة   لسسههةع   لهه يتور  لسسههيرة نهه  ههه    ل ر سهها، ونههةًء سنهه  أتدهه ب  ةلشههير  لجزيههل

عةهى  لرسهةلا لسهة ق سهه له  سهن إرشهة    عةسيها وسالح هة   لسشهرف  نص  يقمساميللا 
 هلل تعهةلى عنه   نجهزآ يل عةس   قيدا ن  ت ليل  لصعة  سن  جل إخر ج ه    لرسةلا  ش

 . خير  لجز ء
جةسعههها  يهههةلى و لستسثةههها  عسيههه هة  قههه ب و نهههر شهههيري إلهههى يةيههها  لتر يههها  لريةضهههياوأُ  

لسة قه سو  له  سهن  لعهون   ة  لت ريسيينةو لى يل  لس امج ةيحا  يكابش ة الستة   ل يتور 
  سالح هةت ب  لعةسيها ن  إيسةل  ل حهب، ويه لش شهيري لةسهة ة  لخ هر ء  له ين أغنهو   ل حهب

 نجز هب  هلل عن  خير  لجز ء.
عةههى سههة  كمااا يعبااس يحساا ن  لسسههةع   لهه يتور دهه ب  جزيههل  لشههير إلههى  ءسههتة وأت 

 أ     سن سالح ة  س ي ة أغن   ل ر سا  ةلسعةوسة   لعةسيا.
وأتدهههه ب  ةلشههههير و لعرنههههةن إلههههى  ءسههههةت ة  ءنةضههههل جسيًعههههة نهههه   لسههههنا  لتحضههههيريا  

عز  وجل  عن  خير  لجز ء، و له ين أغنهون  وزسالئه  نه   ل ر سها  ةلسعةوسهة   نجزآهب  هلل
  لديسا ولب ي خةو   ةلنصيحا و لسعةوسا ويةنو  نعب  ءسةت ة ونعب  ءخوة  ءعز ء.

ةلجسيههل أْن أقههه ب شههيري و ستنهههةن  إلههى  لههه يتور  ويهه عون  و جههه   لونههةء و لعرنهههةن  
عب اهلليو له يتور  اسامع  ياحا ي عمو ل يتور  حسنينمجعيو ل يتور الم  يعب ال حان

عثااامنيو لهه يتور  احااا يامعاا و لهه يتور  ا اام و لهه يتور  لشاج اا يلاا ابو لهه يتور  هااعا 
لسههة قهه سو  سههن سشههورة عةسيهها أعههةنتن  يثيههًر  و لةهه   لصههعة  نجههزآهب  هلل تعههةلى   احاااس 

 عن  خير  لجز ء.



 
 8 

فههو   لههى جةنهه   ل ةحههب وتحسةههو  سشههدا واليفههوتن  أن  شههير نريههل  لعسههل  لسسههةع   لهه ين وق
  عا يعبا يالسام  يحسا ن لسفر و لعنةء نجز هب  هلل خيهر جهز ء  لسحسهنين، وأخهل  ةله ير 

، ويشهههير  ل ةحهههب  يساحااااس ياحاااا يحاااا سساااماعي مسااا ني سسااايسجمسااامياحاااا ي اعاااع
 لسعههههةون  لعةسهههه  لشههههؤون  ل ر سههههة   لعةيههههة وسههههو ف  وحهههه ة  ثاااامئ ي حاااا  يحساااان  لهههه يتور

وه هها وزينهها ونههرسين ،ويشههير  ل ةحههب سههو ف   وع هه  لرحسن ةيههة ،يههل سههن  يههة  ل ر سههة   لع
سيت ا  لتر يا  لريةضيا  له يتور ضيةء،رشة،ضهحى، سحسه ، سةجه ، نجهز هب  هلل خيهر جهز ء 

  لسحسنين.
يهل زسهالء  ل ر سها بة ها  ل ر سهة   لعةيهة ويسعن  أْن أتده ب  ةلشهير و الستنهةن إلهى  

نوندهه  ويةن ل  نعب  الخ ونعب  لصه يل   ل  سن سسةع ةلسة      جمسمياحا ي اعع)سن
لسهههة ق سهههه لههه  سهههن سسهههةع ة   عااا يعبااا السم   هلل و ز    سهههن نضهههةه وعةسهههه، و الخ  السهههتة  

سعااااقياحاااا يس عااا ي ح ااا  يجل ااا ويهههل سهههن   ن يوندهههه و وال    لهههى يهههل خيهههر، هلل  نةسههه ل
عب ال حانيسك يانياب اه ميسهجسمياسامع  يسك  ميعب يالانعياحا يجيف يساصالفىيسي

 سن عةسهي. ب هلل تعةلى وز  ه ب، حف  (اح ا يستالبيسنس  يسنب ا يسصمب  ن
سهن  عهب  له  هلسهة ق سه ،  ح  يصملحياها  وأتد ب  ةلشير إلى  لس رس  لسسهةع   

 .نجةز  ل حب ونده  هلل تعةلى لسة يح ُه ويرضة ُ إ لالسح و  بيةا س ة 
، يةيههها  يةيههها  لتر يههها  لريةضهههيا جةسعههها  ل صهههرةوال يفهههوتن  أْن أتدههه ب  ةلشهههير إلهههى   

، يةيهههها  لتر يهههها  ، يةيهههها  لتر يهههها  لريةضههههيا جةسعههها يههههر الء  لتر يههها  لريةضههههيا جةسعهههها  ة هههل
، يةيهها  لتر يهها  لريةضههيا  ، يةيهها  لتر يهها  لريةضههيا جةسعهها  غهه     لريةضههيا جةسعهها  ليونهها

، يةيههها  لتر يههها  لريةضهههيا   سستنصهههريا، يةيههها  لتر يههها  لريةضهههيا جةسعههها تيريههه ل لجةسعههها 
عةى  لتعهةون  لي يهر و اللتهز ب  جةسعا  لسوصل، يةيا  لتر يا  لريةضيا لة نة  جةسعا  غ   

  لالسح و .
يسههة و تدهه ب  جزيههل  لشههير و الستنههةن  لههى  الخ و لصهه يل )عسههر يوسههف حسهه ( لسههة 

لشههفةء و ن بيةهها سهه ة  نجههةز  ل حههب ن سهه ل  هلل لههه  ق سههه لهه  سههن سسههةع ة و عههب وتشههجيع 
 يونده  لى يل خير.
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( لسهة سهةس  يةسهين يوسهف)  زسيةهو يسة أتد ب  ةلشير  لخةل و الستنهةن إلهى أخه  
 .بيةا س ة  نجةز  ل حب ونده  هلل تعةلى لسة يح ُه ويرضة ُ  وتشجيعق سه سن  عب 

وأتد ب  ةلشير إلى جسيع أنر   عهةئةت   له ين جه و  وتحسةهو  سشهةل هه    لعسهل نة هب  
 وبول  هلل عز  وجل  ن  أعسةرهب وأس هب  ةلصحا و لعةنيا. ثنةء لح  و لسن  يل 

 

 واهلل ويل التوفيق

                                 

 الباحث                                                                                                                                                            
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 ص الرسالةلستخم

 لبعضبناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات التدريسية 
 كليات الرتبية الرياضية يف العراق

يبإح ا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالبمحثييييييييي

يأ.م.ي ينص  يقمسميلل يييييعب الك  ميعالماهلليعب ال حانييييييييييييييي

يم2015هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي1436

ياحتالتيال سملةيعلىيلاسةيابسابي:

ي:يالتي   يبملبحثالبمبيا س ي:ي

أهسيا  ر سا ضغب  لعسل  ال  ري لة يئة   لت ريسيا ن  يةية  إ  تنةول ه    ل ة  
نضاًل  ،ل وسة يتعرض له  لت ريسين سن ضغوب يوسيا سختةفا لتر يا  لريةضيا ن   لعر 

أهسيا تو ند ب  لس ن   س   تعةسة ب  ليوس  و لس ةشر سع شريحا س سا ه  شريحا  عن
أن  بالع ب عةى  إ  لعةسةون ن  يةية   لتر يا  لريةضيا سحل  ل ر سا  و ن لبة ا ، 

لتغة  عةى ضغب  لعسل وسحةولا  ق  يفي هب ن  تبوير  ستر تيجية  نتةئج ه    ل ر سا 
سسة يس ب ن  تبوير  لسعرنا  ، الرتدةء  سستوى أ  ئ ب  لو يف  لتخةل سنه و ةلتةل  

ل إيجة يا، خةصا  ئ لعةسيا  ضغوب  لعسل و آلثةر  لسترت ا عةي ة وييفيا سو ج ت ة  بر 
إل  ريا إلى آثةرهة  وأن ة تترش آثةرهة  لنفسيا و الجتسةعيا و لجسسيا،  ةإلضةنا 

  .و لتن يسيا
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يالبحث سة  نتح ث  عن  لضغوب  لت  يتعرض ل ة  عضةء  ل يئة   احكلة
 لت ريسيا ن  يةية   لتر يا  لريةضيا خالل سسةرسا  عسةل ب  ءنو ع سختةفا سن 
 لضغوب  لت  تس   ل ب ستةع  ستنوعا ، وهنةش ضغوب ن   يئا  لعسل ق  تس   

 لتشةؤب و لالس ةالة وع ب  قا  ال  ء وسوء  لتو نل  وتؤ ي  لى حةال   لشعور  ةلتوتر
 ح   لريةئز  يع  لعةب و لديةب  ةلو ج ة   صورة تفتدر  لى  الن سةج  لوج  ن   ل ي 

 .ا ن  س نا  لت ريس السةسي

يس ه  يالبحثيالىي:

  نةء سديةس لضغب  لعسل  ال  ري لة يئة   لت ريسيا ن  يةية   لتر يا  لريةضيا 
 . ن   لعر ل

  لتعرف عةى سصة ر ضغب  لعسل  ال  ري لة يئة   لت ريسيا ن  يةية   لتر يا 
  لريةضيا ن   لعر ل.

ياجم تيالبحثي:

 ية   لتر يا  لريةضيا عضةء  ل يئة   لت ريسيا ن  ية:يبح  الاجم يال. 
 :1/7/2014ولغةيا  2013/ 10/ 20الاجم يالعامنعي . 
 :ةضيا ن   لعر ل .يةية   لتر يا  لري الاجم يالاكمنعي 

ي:يسالسمبسةال  اسمتيالنظ  ةيالبمبيالثمنعي:ي

حتوى  ل ة   لثةن  عةى  هسيا وسف وب ضغوب  لعسل وسصة رهة و ثةرهة و نو ع ة أ
لت ريس  ن   ال  رة  لصفيا نضال عن  وس ةب وس ةر    عةي ة وعنةصرهة و الثةر  لسترت ا

 .  لسة دا ل ر سة  
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يلبحثيساج اقاتهيالا  ان ةيالبمبيالثملثي:يانهج ةيا

لسالئسته ب يعا سشيةا  ل حب .   ةءسةو   لسسح  ختةر  ل ةحب  لسن ج  لوصف إ
يبا سن ت ريسي  يةية   لتر يا  لريةضيا ن  و ختير   لعينا  ةلبريدا  لعشو ئيا  ل س

( 9( ت ريس  يسثةون )277 لعر ل و ةد  عةس   ستة  و ستة  سسةع  و ل ةلغ ع  هب )
يةية  وتب تح ي  سجةال   لسديةس وصيةغا ندر ته وتح ي هة عن بريل  لخ ر ء ، 

( نر ً   14)  و ع هة قةب  ل ةحب   جر ء  لتجر ا  الستبالعيا لةسديةس عةى عينا قو س ة
ن  يةيا  ، يسثةون  ل يئا  لت ريسيا ن  يةيا  لتر يا  لريةضيا وقسب  لتر يا  لريةضيا

جةسعا  يةلى لسعرنا  لوق   لسستغرل لإلجة ا عن ندر    لسديةس  لتر يا  السةسيا/
ووضوح ة  ةلنس ا إلنر    لعينا لتجن   لع ةر   غير  لو ضحا و لتعرف عةى  لصعو ة  

 جه عسةيا  لتب يل سن  جل تجن  ة وتالني ة . وق   عتس   عسةيا  نةء  لسديةس  لت  تو 
عةى ع    سن  إلجر ء    لعةسيا ، سن  ين ة ص ل  لخ ر ء و لتحةيل  إلحصةئ  لةفدر   
 بريدت   لسجسوعة   لستبرنا و التسةل  ل  خة  ، نضال عن  لتحةيل  لعةسة  لفدر   

ي. (ألفة يرو ن ةخ)ث ة   بريدت   لتجزئا  لنصفيا وسعة لا  لسديةس ، و ستخر ج سعةسل  ل

ي:يع  يالنتمئجيستحل لهميسانمقحتهمالبمبيال ابعي:ي

تنهههةول هههه    ل هههة  عهههرض  لنتهههةئج وتحةية هههة وسنةقشهههت ة ، إ  أجهههرى  ل ةحهههب  لتحةيهههل 
سههههةو   لتهههه وير  لستعةسهههه  إة ة  لتحةيههههل و  لعهههةسة   ةسههههتخ  ب بريدهههها  لعةسههههل  لههههرئيس   إعهههه

( . وتسخههههض ههههه    Spssيزر ،  و سههههبا  لحدي هههها  إلحصههههةئيا لةعةههههوب  الجتسةعيهههها ) ليههههة
    سعنههى تههب تفسههيرهة عةههى   إلجههر ء  إلحصههةئ  عههن  لحصههول عةههى  ر عهها عشههر عههةسالً 

( ندههرة سههن تفسههير  49تسينهه  )  إ ( نهه يثر لةفدههر    لسيونهها ل ههة ،  0.30ونههل  لتشهه ع ) 
  لعو سل  الر عا عشر .
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  شتسل عةى  الستنتةجة  و لتوصية  نيةن  يسة ية : ا البمبياللم سة 

يا ستنتمجمت:اهمي

توصل  ل ةحب  لى  نةء سديةس لضغب  لعسل  ال  ري لة يئة   لت ريسيا ليةية   -1
  لتر يا  لريةضيا ن   لعر ل .

 عةساًل سفسرً   ع   لت وير  لستعةس  . (14)توصل  ل ةحب  لى  -2
 عةى  لسيونة   لرئيسا لةسديةس . ندرة  شتسة  (49)توصل  ل ةحب  لى -3
يالتسص متي:اهمي
يعهههه  ههههه    لسديههههةس وسههههيةا عةسيهههها لديههههةس سسههههتوى ضههههغب  لعسههههل  ال  ري لة يئههههة   -1

  لت ريسيا ن  يةية   لتر يا  لريةضيا .
 تدنين  لسديةس  لحةل  سن  ل ةحثين . -2
إسيةنيههها  سهههتخ  ب  لسديهههةس  لحهههةل  سهههن  ل هههةحثين و لسختصهههين وبة ههها  لسةجسهههتير   -3

و ل يتور   ن   حوث ب و ر ست ب ، وي لش ن  إجر ء  ر سة  سشة  ا لديةس سستوى 
 ضغب  لعسل  ال  ري .
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  :التعريف بالبحث -1
 :مقدمة البحث وأهميته -1-1

كوادر اإلدارية في عملية أساسية تعتمد عليها كل الهيئات وال اإلدارة أصبحت
، مستندة في ذلك إلى الدعامات القانونية واألسس العلمية والخبرات تحقيق أهدافها

طريق إلى المرتبطة بالعمل اإلداري ، وعلى ذلك فأن اإلدارة العلمية الواعية هي ال
ال عن طريق استغالل الثروات المادية والبشرية إتنمية وتطوير الدول ولن يتحقق ذلك 

"إلى أن  نقال عن خالد عبدالهادي  على أكمل وجــه ، و عن هذا يشير نبيل محمود
تكوين إدارة التربية الرياضية قد أخذت من اإلدارة العلمية الكثير من المبادئ في 

تدريب والعالقات اإلنسانية التي تعنى بالسلوك اإلنساني في العمل مجاالت األعداد وال
 .(1)"وتحسين معنوية العاملين ورفعها

يخلو مجتمع من   دال يكاإحدى األنشطة اإلنسانية التي  هي الرياضةو 
وتعتبر الرياضة فنًا من الفنون األكاديمية التي المجتمعات من ممارسة احد أنشطتها ، 

تق الدول بفتح كليات ومدارس وأندية لتعليم الفنون  أهتمتان لذلك تتطلب مهارة وا 
المختلفة من الرياضات التي تؤهل األفراد والجماعات للدخول في المنافسات والمشاركة 

 في المسابقات المحلية والدولية الفردية منها والجماعية.
ضي لما الريا األكاديميفي العمل  األساسوتعتبر كليات التربية الرياضية هي 

من خالل الجانب العلمي  ةالرياضي االنشطةدعم  لها من اهمية واثر بارز في
نظيما و اشرافا وتوجيها بعاد ، تخطيطا وبرمجة وتالوجه واالفي مختلف ا واالكاديمي

وتعتبر الهيئات التدريسية الركيزة االساسية في كليات التربية الرياضية اذ انها  ،وتقويما
بالكفايات  امالكهممن الطالب و  اجياللة عن تعليم واعداد وتقويم غالبا ما تكون مسؤو 

المسؤوليات االدارية  فضاًل عنالضرورية التي تمكنهم من تطوير وخدمة المجتمع 
 التي تقع على عاتق البعض من التدريسيين .

                                                 

 
(

1
عبــــدالهادي جســــام   الســــلوك اإلداري لرؤســــاة األنديــــة الرياضــــية فـــــــي العـــــراق علـــــى وفــــــق متـغيـــــري خالــــد  (

 .15(،ص2011كلية التربية االساسية ، –التخصص والخبرة الميدانية :)رسالة ماجستير، جامعة ديالى 
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ويواجه التدريسيين في كليات التربية الرياضية جملة من المعوقات والمشاكل التي 
من فعاليتهم من القيام بواجباتهم ، ولعل من ابرز تلك المشكالت التي تواجه قد تحد 

ان  إذ، عمل او ما يسمى بالضغوط المهنيةالتدريسيين هي انتشار ظاهرة ضغوط ال
تعدد مصادر ضغوط العمل جعلت انسان هذا العصر قلقا سهل االستثارة سريع 

الحياة العامة بل ينتقل الى حياة  االنفعال ، وال يقف هذا التأثير في المنزل او في
العمل ، االمر الذي ينعكس سلبا على اداةه الوظيفي وعالقته بزمالئه ورؤسائه في 
العمل وربما على صحته النفسية والجسمية ، كما ان ضغوط العمل ترهق كاهل 

 .(1)االقتصاد الوطني ، وتؤدي الى انخفاض العائد االقتصادي في مؤسسات الدولة
ـــ فـــي مجـــال التربيـــة الرياضـــة فـــان تدريســـي  العمـــل  ضـــغوطور الـــذي تلعبـــه دوعـــن ال

التربية الرياضية في حاجة إلى قدر معين من الضغط بالقدر الطبيعـي الـذي يسـاعده علـى 
التربيـة الوصول إلى أعلى درجة من األداة المطلـوب ،  فكلمـا ارتفـع مسـتوى أداة تدريسـي 

لـذات بينمـا يـرى اأنهـا فرصـة للتحـدي واثبـات  ة فأنه ينظر إلى ضغوط العمل علىيالرياض
وغيــاب الفــرص لنجاحــه واثبــات  فــي انخفــاض مســتوى األداة عــدم تقــدير لمهاراتــه وقدراتــه

 .ذاته

للهيئـات التدريسـية فـي  االداري أهمية الدراسة في بناة مقياس لضغط العملوتكمن 
ض لهـا التدريسـي فـي كليات التربية الرياضية كمعيـار بيـان مـدى ضـغوط العمـل التـي يتعـر 

كليـــات التربيـــة الرياضـــية ومـــا يتعـــرض لـــه مـــن ضـــغوط يوميـــة مختلفـــة إضـــافة إلـــى أهميـــة 
تــوافقهم المهنــي بســبب تعــاملهم اليــومي والمباشــر مــع شــريحة مهمــة هــي شــريحة الطلبــة ، 

أن اطالعهــم علــى  إذأن العــاملون فــي كليــات التربيــة الرياضــية محــل الدراســة  فضــاًل عــن
لتغلـب علـى ضـغط العمـل ومحاولـة اقـد يفيـدهم فـي تطـوير اسـتراتيجيات دراسة نتائج هذه ال

                                                 

 
(

1
بير  ضـغوط العمــل لـدى مــديري المـدارس الحكوميــة بمحافظـات غــزة وسـبل التغلــب محمـد عــوض توفيـق شــ (

ـــــــــــة  –عليهـــــــــــا : رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير منشـــــــــــورة ، الجامعـــــــــــة االســـــــــــالمية  ـــــــــــة التربي االدارة  –غـــــــــــزة ،كلي
 .2،ص2009التربوية،
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ممــا يســهم فــي تطــوير المعرفــة ، االرتقــاة بمســتوى أدائهــم الــوظيفي الــتخلص منــه وبالتــالي
العلميـــة بضـــغوط العمـــل وارثـــار المترتبـــة عليهـــا وكيفيـــة مواجهتهـــا بطـــرق إيجابيـــة، خاصـــة 

 آثارها اإلدارية والتنظيمية. فضاًل عنعية والجسمية، وأنها تترك آثارها النفسية واالجتما
 :مشكلة البحث 1-2

يتعــرض اعضــاة الهيئــات التدريســية فــي كليــات التربيــة الرياضــية خــالل ممارســة      
وهنــاك ضــغوط اعمــالهم  ألنــوات مختلفــة مــن الضــغوط التــي تســبب لهــم متاعــب متنوعــة ، 

ي الى حاالت التشاؤم والالمباالة وعدم دقـة في بيئة العمل قد تسبب الشعور بالتوتر و تؤد
 تعـداالداة وسوة التوافق العام والقيام بالواجبات بصورة تفتقر الى االندماج الوجداني الـذي 

فأصــــبح مــــن الشــــائع الحــــدي  المتكــــرر عــــن احــــد الركــــائز االساســــية فــــي مهنــــة التــــدريس، 
الضــغوط التــي يتعــرض لهــا اعضــاة الهيئــات التدريســية علــى مختلــف المســتويات ، والتــي 

 في إصابة العاملين فيها باألمراض العضوية والنفسية . تتسبب
ويواجـــه العـــاملين فـــي مجـــال التربيـــة الرياضـــية العديـــد مـــن الضـــغوط أثنـــاة ممارســـتهم 

تـــــوثر علـــــى  تســـــلم التدريســـــيين  لتلـــــك الضـــــغوط ، إذ، وغالبـــــًا مـــــا يسلوظـــــائفهم المختلفـــــة 
، ويظهر ذلـك فـي سـلوكهم مـن جانـب وعلـى نـاتج أعمـالهم والوظيفية إمكانياتهم الشخصية 

  .من جانب آخر 
إدارة ضـــغوط  األبحـــا  التـــي اهتمـــت بدراســـةنـــدرة وتبـــرز مشـــكلة البحـــ  الحـــالي مـــن 
، وافتقار وألعضاة الهيئة التدريسية بصفة خاصة العمل في التربية الرياضية بصفة عامة 

البيئــة العراقيــة لمقيــاس يقــيس ضــغوط العمــل فــي مجــال التربيــة الرياضــية )علــى حــد علــم 
ممــا  .يعتبــر فــي حــد ذاتــه مشــكلة المصــادر المحتملــة لضــغوط العمــل  حيــ مــن الباحــ ( 

لهـا اعضـاة  للتعرف علـى مصـادر الضـغوط التـي يتعـرضدفع الباح  ألجراة هذا البح  
 الهيئة التدريسية في كليات التربية الرياضية .
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 :البحث هدفا 1-3
  كليـات التربيـة لـبعض بناة مقياس لضغط العمـل االداري للهيئـات التدريسـية

 الرياضية في العراق .
 كليـة لـبعض ضغط العمـل االداري للهيئـات التدريسـية  مصادر عرف علىتال

 .في العراق  التربية الرياضية
 

 :جماالت البحث 1-4
اعضاة الهيئات التدريسية في كليات التربية الرياضية في  اجملال البشري: 1-4-1 

 العراق.
 .1/7/2014ولغاية  2013/ 10/  20 اجملال الزماني: 1-4-2
 كليات التربية الرياضية في العراق. اجملال املكاني: 1-4-3
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 املصطلحات: حتديد -1-5
( بأنـه " تمثيــل للحقيقـة سـواة كانـت هــذه knezerchعرفـه كنيـزرج )ي المقياس:  -1

لــم يرجــى تحقيقــه علــى ارض الحقيقــة موجــودة بالفعــل فــي مكــان مــا ام مجــرد ح
 (1)الواقع "

هــي مجموعــة مــن المثيــرات التــي تتواجــد فــي بيئــة عمــل األفــراد  ضااط الاللماا   -2
األفــراد فــي  التــي ينــتج عنهــا مجموعــة مــن ردود األفعــال التــي تظهــر فــي ســلوك

العمــــل، أو فــــي حــــالتهم النفســــية والجســــمانية، أو فــــي أدائهــــم ألعمــــالهم نتيجــــة 
 .(2)تفاعل األفراد في بيئة عملهم التي تحوي الضغوط

: كــل تــأثير مــادي او نفســي معنــوي يأخــذ اشــكاال مــؤثرة  ضااطالاللماا لاي ا   -3
احــدا  علــى ســلوك متخــذ القــرار ويعيــق توازنــه النفســي والعــاطفي، ويــؤدي الــى 

تـــوتر عصـــبي ، او قلـــق نفســـي ، يجعلـــه غيـــر قـــادر علـــى اتخـــاذ القـــرار بشـــكل 
جيد، او القيام بالسـلوك الرشـيد تجـاه المواقـف االداريـة التـي تواجـه متخـذ القـرار 

 .(3)في المؤسسة
هو مجموعـة التـأثيرات والتفـاعالت ل- للضطالاللم لاي ا  لالتل يفلايج ائي -4

كليــة التربيــة الرياضــية فــي مواقــف معينــة اثنــاة التــي يتعــرض لهــا التدريســي فــي 
تحد  تفـاعال مـا بـين  إذ ،االخرين وتؤثر فيه بشكل او باخرعمله وتفاعله مع 

ظــروف العمــل وشخصــية التدريســي تدفعــه الــى تغييــر االســلوب الــذي يمارســه 
ادارة الـــدرس او اثنـــاة تكليفـــه بالمناصـــب او اللجـــان االداريـــة واتخـــاذ  حيـــ مـــن 

 . التي تعكسها اداة البح  الي اعدت لهذا البح القرارات و 
                                                 

: ريــاض عبــد اللطيــف العــاني   بنــاة مقيــاس لتقــويم ادارت المــدارس المهنيــة فــي ضــوة مهمــات االداريــة  (1)
 . 20( ص 1996جامعة بغداد،  –دكتوراه، كلية التربية ابن رشد   )اطروحة 

الكـويتيين وغيـر الكـويتيين •دراسـة مقارنـة بـين المـوظفين  ،لمصس  لالضط الفيلاللما ل المشعان، سـلطان (2)
 .72،ص2001في القطات الحكومي، مجلة جامعة الملك سعود، .

مكتبـــة مـــدبولي للنشـــر،   يااااللالراااسا سل،لاي اااالس ل،لاللااا  ل،؛لالضاااط الاي امحســـن احمـــد  الخضـــيري  (3)
 .2م، ص1991القاهرة ، 
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 :والسابقةالدراسات النظرية  -2
 :الدراسات النظرية 2-1
 : ضغوط العملمفهوم   2-1-1
 

 عن  بعيدا   المتنوعة والمنبهات المثيرات تسودها بيئة في نعيش إننا فيه الشك مما
 هنها يقتصنر لن  إه الفنرد  علن  المثينرات هنه  وأثنرت سنيوولويية أو مادينة سنوا  أسنبابها
 الضنوو  بنر ت هننا ومن  العمن  بيئنة إلني تيناو  إنمنا درسنةالم أو البينت فني التنثثير

 .(1)المختلفة البيئية بالمثيرات والمنبهات التثثر نتيية اإلنسانية

 البناثثي  ومندار  التياهنات وفق نا واختلفنت العمن  ضنوو  مفناهي  تعنددت ولقند
 بثو  لكوه اليميع  عليه يتفق المفهو  لهها ودقيق مثدد تعريف هناك يويد فال والوتاب 

 لموضنو  ودراسنته  تنناوله   ريقنة واخنتالف واآلرا  األفونار وتننو  التخصصنات تبناي 
 من  ومننه  بنالفرد  المثي نة الخاريينة البيئة أسا  عل  عرفها م  فمنه  العم ؛ ضوو 
 و للضنوو   المسنببة الخاريينة والقنو  للمنثثرات الفنرد اسنتيابة مند  أسنا  علن  عرفهنا
  .( 2)به المثي ة والبيئة الفرد بي  التفاع  نتاج هي الضوو  أ  آخرو  ير 

                                                 

 2005و يننع   عمننا   : دار وائنن  للنشننر والت السللك الالظيمي لل لنلل ل يم للل لا   للل مثمننود العميننا  ؛  (1)
 .159 ص 

ضنننوو  العمننن  وعالقتهنننا بالرضنننا النننوييفي لننند  المشنننرفي  التربنننويي  مثمننند ثسننن  خمننني  ابنننو رثمنننة ؛   ((2
 .12  ص2012)رسالة مايستير  اليامعة االسالمية غ ة   ولية التربية ( بمثافيات غ ة: 
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 مشتق  (Stress) الضو ,,الظعريفلنيعرفلضغطلالع  ل كىلايهللحيثا لل نل
 الفرنسني افعن  أخنه ومننه شندة  ضنيق  يعنني النه  (Stringers) الالتينني الفعن  من 

(Etreinder)   (1)  قلقال يسبب اله  االختناق إل  مثديا ويسمه هراعيه  وق بمعن. 

ضنننو ه  ثمنننه الننن  الثنننائ  الضنننو   ,,هننني  امنننا فننني المختنننار الصنننثاط تعنننرف الضنننوو 
 .(2)   و ة بالض  فهي الشدة والمشقةونثو   واما الض  

 :التالي النثو عل  معاني ثالثة يتضم  العم  ضوو  مفهو  ثس  أ  وير 

 المواقنف من  لميموعنة اليسن  اسنتيابة ويعنني,, :لكضلغ ط اللااظ  ال فهل   .1
 السنلووية واآلثنار االنثرافنات من  العديند عليهنا يترتنب والتني البيئينة والمتوينرات

 .  مثسسةال في للعاملي  والنفسية والفسيولويية
 علن ,, التعرينف هنها خنال  من  الضنوو  إلن  ينينر إه :لكضلغ ط البيئل  ال فهل   .2

 اهنه خنال  من  فالضنوو  وبالتنالي والقنو  والمثينرات العناصنر من  ميموعنة أنهنا
 الندور  غمنو  مثن  السلبية البيئية العوام  م  ميموعة بثنها عنها يعبر المفهو 
 عمن  بنثدا  عالقنة لهنا والتني ال ائند العمن  العمن   عنب  الندور  ينروف صنرا 
 .  معي 

 أنه عل ,, المنيور هها م  العم  ضوو  إل  وينير :لكضغ ط ال ظكل   ال فه   .3
 الخاريينة البيئينة الينروف منع للفنرد الهاتينة الخصنائص لتفاعن  نتيينة يثند 

 من  تننت  ثالنة عن  عبنارة أننه علن  العمن  ضنوو  تعنرف وبالتنالي بنه المثي نة

                                                 

 اللبنانينة  المصنرية الندار : اليفسلي  الظرب يل  ال صلطكحل   عجل  ؛النينار  يننب   ثسن  شنثاته (1(
 .208   ص2003لبنا  

 .15  ص1967: دار الوتاب العربي  بيروت    خظلرلالصحلحلمثمد ب  ابي بور الرا   ؛  (2)
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 خلن  عليهنا ويترتنب العامن  وخصنائص العمن  فني المويودة اليروف بي  التفاع 
 .(1)  لهلك الفرد السيوولويي الفسيولويي االت ا  في

ثيننرات التنني تتواينند فنني بيئننة عمنن  االفننراد ميموعننة منن  الم,,ويعرفهننا عبننداليواد بانهننا 
التني ينننت  عنهننا ميموعننة من  ردود االفعننا  التنني تيهننر فني سننلوك االفننراد فنني العمنن    او 
فنني ثننالته  النفسننية و اليسننمانية   او فنني ادا هنن  ألعمنناله  نتييننة تفاعنن  االفننراد فنني بيئننة 

 .(2)  عمله  التي تثو  الضوو 

المواقننف أو الثنناالت التنني يتعننر  لهننا الفننرد فنني وعرفهننا فننائق بثنهننا ةميموعننة منن  
مينننا  عملنننه  والتننني تنننثد  إلننن  توينننرات يسنننمية ونفسنننية نتيينننة لنننردود أفعالنننه وتصنننرفاته 

 .  (3)  لموايهتها

 والمنثثرات العوامن  م  ميموعة تعد ,,الوييفية الضوو  أ  ) Maunad   (وير 
 إلن  ينثد  ممنا واليسند   النفسني والتعنب باإلرهناق األفنراد تصنيب قند التني الخاريينة
 .(4)  العم  في وتعثره  أدائه  مستو  انخفا 

فيعننرف ضننوو  العمنن  علنن  انهننا : ةثالننة منن  التننوتر النفسنني والقلننق  (فلمبننا )امننا 
وعننننند  االرتيننننناط تنشنننننا بسنننننبب ميموعنننننة مننننن  المصنننننادر التنييمينننننة المتعلقنننننة بالعمننننن  منننننع 

                                                 

 .400-399. ص2004: يامعة االسوندرية   ولية التيارة   ادارةلال  اردلالبشري راوية ثس  ؛  (1)
 .15 ص2002: دار البشير للثقافة والعلو     ن ا   لحيلةادارةلضغ طلالع  ل المثمد عبداليواد ؛ (2)
: االمارات العربية المتثدة  ضغ طلالع  لال ميف ل,لانلقلاقظصلدي ل علصرةفو   عبد الخالق فائق ؛  (3)

 .67 ص1996 

(
4
) Maunad, L. An Introduction to Human Resource Management, Great Britain 

By Scott Print. (2001).p282. 
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انتاييننننننة تلننننننك القيننننننادات الخصننننننائص الشخصننننننية للقيننننننادات  ويننننننثثر هننننننها التفاعنننننن  علنننننن  
 .(1)  االدارية

 National Institute for)العالميننة للصننثة والسننالمة   مثسسننةبينمننا عرفننت ال

Occupational Safety and Health) ,,علنن  انهننا اسننتيابات يسنندية وشننعورية 
)عا فية( ضارة تثند  عنندما تونو  المت لبنات من  العمن  ال تقابن  قندرات او مصنادر او 

 2).)  المر  إل  وثت  الصثة سو  إل  تثد  قد العم  وضوو م  . ثايات العا

 أثند المختلفنة التنييمنات فني العناملي  علن  اوآثارهن ومصنادرها العمن  ضنوو  تعدو 
 للتثثير وهلك الميا   هها في الدارسي  الباثثي  اهتما  عل  استثوهت التي الموضوعات

 المتعلقنة منهنا سنوا  المختلفنة مصنادر و  العمن  ضنوو  تسببه التي المباشر وغير المباشر
 توليهنا التني المتنامينة األهمينة من  النرغ  وعلن    بالوييفنة المتعلقنة أو نفسنه بنالفرد

 يمون  ال عامنة يناهرة أصنبثت والتني العمن   ضنوو  يناهرة تينا  المختلفنة التنييمنات
 فيهنا عناملي ال وعلن  خدمينة  أو إنتايية سوا  المثسسات و  يشم  تثثيرها إ  إه تينبها 
 .(3)متفاوتة   بدريات ولو  مرثوسي  أو رثسا  وانوا سوا 

 بهنا يشنعر التني والتنوترات للضنوو  مصندرا   اإلدارينة التنييمنات فني العمن  يعند إه
 النفسني باإلرهناق العناملي  من  الوثينر يشنعر إه اإلدارينة  المسنتويات مختلنف فني العناملو 

                                                 

دراسننة ت بيقيننة   ضننوو  العمنن  التنييميننة واثرهننا علنن  انتاييننة القيننادات االداريننة  ؛رافننت اثمنند   فلمبننا   (1)
علنن  يامعننة الملننك عبننندالع ي  ويامعننة ا  القننر  :)رسننالة مايسنننتير   يامعننة الملننك عبنندالع ي    يننندة ( 

 .27 ص 1996 
(

2
) Niosh. National Institute for Occupational Safety and Health, publications 

dissemination, EID, 4676 Columbia parkway Cincinnati, Ohio 4522-1988.p4. 

.http://www.cdc.gov/noish/job stress.html 
ضنوو  العمن  واثرهنا علن  النوال  التنييمني   دراسنة ت بيقينة علن  المندرا  مثمد صالط الدي  ابنو العنال ؛  ((3

غن ة   ولينة التينارة    –) رسنالة مايسنتير  اليامعنة االسنالمية :و ارة الداخلينة فني ق نا  غن ة العاملي  فني
 .8ص  2009غ ة  
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 النه  أدائهن  مسنتو  وعلن  علنيه   ينثثر ممنا  واليسنمي النفسني التنوا   عند  من  وثاالت
  .(1)سلبي بشو  به يقومو 

ونينننرا  ألهمينننة ضنننوو  العمننن  فقننند أصنننبا هنننها الموضنننو  أثننند الميننناالت األساسنننية 
التنني اسننتثوهت علنن  االهتمننا  فنني العقنندي  األخيننري   ولونن  يالثنني أ  الوتابننات فنني هننها 

نيننر   ولنن  تننن  الدراسننات الت بيقيننة الميننا  مننا  الننت فنني معيمهننا علنن  مسننتو  التثلينن  ال
 :(2)ي  همايفيه إال نصيبا  مثدودا  م  االهتما   ويمو  إريا  هلك إل  سببي  رئيس

: تنننو  العوامنن  المسننببة للضننوو  وتننداخلها ممننا يثيننر مشننولة فصنن  ونن  منهننا لدراسننة األ   
 تثثيرها.

عمنن  ممننا يوقننع الباثنن  : عنند  اتفنناق البنناثثي  علنن  مفهننو  مثنندد ودقيننق لضننوو  الالثلللي  
اله  يثاو  الخو  في هها الميا  بثيرة تيعله فني النهاينة إمنا أ  يبتعند عننه ولينا  

 الضنوو  يناهرة أ  منع  المفهنو  النه  يتفنق منع قناعتنه الشخصنية تبننيأو يثناو  
 للدراسة وموضو  بها االهتما  فإ  نفسه  اإلنسا  قد  قديمة ياهرة تعد عامة بصفة
 الو الني أمثنا  من  المسنلمي  علمنا  بعن  يهنود من  النرغ  فعلن  .بيا  نسن ثنديثا   يعند
 والهن  ونالقلق النفسنية  االضن رابات لنبع  وتابتهمنا فني تعرضنا اللهي  سينا   واب 

 الثدي   العصر في بها يبث  أو يدر  التي بالصورة له يعرضا ل  فإنهما والث   
 ثديثنه معنر  فني  Gherman  )يرما  (أشار فلقد للورب  بالنسبة األمر ووهلك
 الرابنع القنر  فني إال المصن لا هنها إلن  يشنيروا ل  أوربا وتاب أ  إل  الضوو  ع 

                                                 

ل:ال خظكفل لال ؤسسلل  ن   الج ل   الفردي ا يسلي  لكسك ا دراس  :الظيمي   السك ا ؛القريوني مثمد )1(
 .271-270ص   2000   الشروق دار:عما  الثالثة  ال بعة

 .159 ص   صدرلسبقلاكرهد العميا  ؛ مثمو  (2)
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 ونا  بثننه العصنر هلنك فني األشنخاص أثند وصنفوا عنندما يهنر إه المنيالد   عشنر
 .(1)لديه الصالط أويه نمو ب   عليه ترتب مما الشديدة  الضوو  تثت

 بدراسنة يهنت  باثن  أو  1932 (Cannon) ونانو  يعند الثندي  العصنر وفني
 األي   ويلة أو مستديمة توو  عندما الضوو  بث  الثو  إل  دراسته قادته إه الضوو  

 (2)لدينه البيولنويي النينا  اضن راب إل  النهاية في تثد  الشخص عل  قاسية آثارا   تترك
 فنإ  الضنوو    بموضنو  االهتمنا  بداينة بشنث  التاريخينة الوتابنات واننت مهمنا أننه علن   

 ( بدراسنات ينرتب  الثندي  العصنر فني الضنوو  موضنو  أ  عل  تيمع المصادر معي 
 المرتب ة الفسيولويية المص لثات تثديد ثو  البداية في عمله ترو  واله ) سيلي هان 
 هني األدريننالي  منادة تفنر  التني الوندد أ  اوتشنف إه الضنوو   تينا  اليسن  أفعا  بردود

 البشنر علن  الالثقنة دراسناته خنال  من الينه  توصن  منا آمنا .للضنوو  األو  المسنتييب
 (وأسنماها بهنا التنبنث الممون  من  للضنوو  متسلسنلة اسنتيابة هنناك أ  إلن  والثيواننات
 تمث  االستيابة هه  )  General Adaptation Syndromeللتويف  العامة األعرا 

 (أو اإلننهار  :هني مراثن  ال بنث يمنر إه الضنوو   تينا  اإلنسنا  فعن  رد اعتقناد  فني
 .(3)واإلنهاك والمقاومة  )للخ ر التنبيه

 يعند والدراسنة للبثن  وموضنو  العمن  بضوو  االهتما  فإ  العربي  العال  في أما
 تن  إه عنا   بشنو  والسنلوك الننف  علن  وتنب فني إليهنا اإلشنارة تمنت فقند نسنبيا   ثنديثا  

 ضنوو  :منهنا متعددة  مسميات تثت عربيال العال  في العم  ضوو  لموضو   رائقالت
رهناق العمن   فني واإليهناد التنييمني  والتنوتر اإلدارينة  والضنوو  العمن    العمن   وا 

                                                 

: معهند االدارة  ضغ طلالع  ل يهجلشل  للدراس ل صلدرهلل يظلئجهلل كيفيل لادارظهللعبدالرثم  هييا  ؛  (1)
 .18  ص1998العامة  الريا  

 .43:ص ال صدرلالسلبقعبدالرثم  هييا  ؛ (2)
: دراسنننة ت بيقينننة علننن  مننندير  االدارات  ادارة الوقنننت وعالقتهنننا بضنننوو  العمننن يهننناد بننن  مثمننند الرشنننيد ؛  (3)

رسنالة مايسنتير   اواديمينة ننايف للعلنو  االمنينة  (:  ومدرا  االقسا  بثر  الثدود لمندينتي الرينا  والندما 
 .32  ص2003)  ولية الدراسات العليا 
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 واننت العمن  لضنوو  والرائدة األول  الدراسة بث  القو  يمو  أنه غير .الوييفة وضوو 
 اإلدارة ( ميلنة فني نشنرها تن  والتني )ه1409 – عسنور أثمند سنمير (بهنا قنا  التني تلنك

 ق نا  فني وت بيقينة نيرينة دراسنة :العمن  ضنوو  متوينرات  عننوا  تثنت) العامنة
  بيعنة توضنيا الدراسنة هنه  اسنتهدفت فقند  " المتثندة العربينة اإلمنارات بدولنة المصنارف
 تثديند ثن  عليهنا  المترتبنة واآلثنار مثسسنةال فني المختلفنة ومصنادرها العمن  ضنوو 

 .(1)مثسسةوال الفرد مستو  عل  العم  ضو  مع للتعام  العامة االستراتيييات

 -: العمل ضغوط دراسة اهمية -2-1-2
 الميناالت شنت  فني الدراسنات من  وافنر بنصنيب العمن  ضنوو  موضو  ثضي لقد
 خنال  من  البناثثي  هنثال  ألدراك عائند وهها   التعليمية ووهلك   واالدارية منها الصناعية

 البنناثثي  هننثال  دفننع ممننا   والمثسسننة الفننرد علنن  و الضننو تننثثير لخ ننورة   الدراسننات تلننك
   الضنننوو  مصنننادر عننن  البثننن  الننن  دراسننناته  خنننال  مننن  هورهنننا السنننابق الميننناالت فننني
 بثومنننة معهنننا والتعامنن  الضنننوو  تلنننك مصننادر علننن  التعنننرف ينبونني لنننها عاليهنننا  رائننقو 

 . المثسسات تلك خدمات فاعلية ل يادة

 بعنننن  عليهننننا ي لننننق إه الثنننندي   رالعصنننن سننننمات منننن  سننننمة العمنننن  ضننننوو  تعنننندو 
 المثسسنات من  العديد وأصبثت (THE SILENT KILLER)  الصامت القات  الباثثي 

 العمنن  ضننوو  ا دينناد منن  تعنناني أنشنن تها اخننتالف علنن  الننراه  الوقننت فنني والمثسسننات
 علننن  سنننلبية اثنننارا يتنننرك اسنننتمرارها أ  وثبنننت فيهنننا  العننناملي  بننني  واسنننع بشنننو  وانتشنننارها
 .(2)الوييفي أدائه  عل  ث  وم  والنفسية بدنيةال صثته 

 المثسسنة بنه تدار اله  األسلوب في خلال   تعد ال العم  ضوو  أ  بالهور واليدير
 إه إدار   تنينني  أ  مننع ينشننث ال   عنصننر ألنهننا فيهننا  وأدائننه العمنن  تنينني   ريقننة فنني أو

                                                 

 .34صال صدرلالسلبقل:يهاد ب  مثمد الرشيد ؛  (1)

(  االمنارات العربينة 68-67 العندد)17افناق اقتصنادية  ميلند :ميلنة ضلغ طلالع ل لالل ميف فو   فنائق ؛  (2)
 .153 ص1997المتثدة  
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 ضنوو  من  ومتنوعنة مختلفنة بمسنتويات فيهنا العناملو  يشنعر ال مثسسنة تويد أ  يصعب
 .(1)وتنفيهها إعدادها أساليب في يهد م  وبه  خ   م  وضعت مهما العم  

 السنلبية اآلثنار تسنببه منا ا  الن  تعنود الضنوو  دراسنة اهمينة ا  الخثيلة هورت وقد
 والعقلينة والنفسنية اليسنمية بناألمرا  المتصنليين  واإليهاد بالتوتر شعور م  العم  لضو 
 إلننن  النهاينننة فننني ينننثد  منننا وهنننها عنننا  بشنننو  واإلنتننناج واإلتقنننا  نينننا اإل علننن  تنننثثر التننني

 فضننوو  واإليهنناد  التننوتر هلننك منن  للثنند الممونننة والوسننائ  العمنن  ضننوو  دراسننة ضننرورة
 األبثنا  وتقوينة النيرينة أسسنه ت نوير يثاو  علما   بصفتها إليها ينير أ  ينبوي العاملي 
 .(2) ثوله الت بيقية

 لننند  العمننن  ضنننوو  بدراسنننة لالهتمنننا  دفعنننت التننني سنننباباال ا  الباثننن  ويضنننيف
 -: يثتي ما الرياضية التربية وليات تدريسي

 الولينننة فننني العمننن  بيئنننة فننني المناسنننب الصنننثي والمننننا  المناسنننبة الينننروف تنننوفير .1
 اتخنننناه مننن  يموننننه بمنننا افضننن  ينننروف فنننني يعمننن  التدريسننني ييعننن  النننه  بالشنننو 
 . افض  بشو  اريةاالد ومهامه لسل اته وممارسته القرارات

 ننناي  خننا   قننرار اتخنناه او القننرارات عشننوائية منن  التدريسننية الهيئننة عضننو ثمايننة .2
 السياسننننات ارتياليننننة منننن  او الويننننداني العننننا في والتننننثثير اللثيننننة انفعنننناالت عنننن 

 . التدريسي اما  دائرتها وضيق الرثيا قصور ع  النايمة واال دوايية والتخ ي 
 
 
 

                                                 

   16: ميلنة التربينة وعلن  الننف    ميلند اسظراظيجيل لالظعل  ل ل لضلغ طلالع ل لا داريوفية الهننداو  ؛  (1)
 .125 ص1994(  58العدد )

: ميلنة يامعنة الملنك  ن لالظعكي لالجل ع  صلدرلضغ طلالع  لك لليدركهللالعل ك نلهند مايد الخثيلة ؛  (2)
 .88 ص1997(   1(  العدد )9سعود   العلو  التربوية والدراسات االسالمية  ميلد )
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 :العمل ضغوط عناصر -2-1-3

 بعضنها منع تتفاعن  التني العوامن  يتنناو  العمن  ضنوو  عناصنر عن  الثندي  إ 
 يمون  فإننه لنها اسنتيابة مثينر ولون  فعن  رد فعن  فلون  العمن  ضنو  عنهنا ويننت  النبع 
 :وهي المثسسة التي يعم  فيها الفرد في للضوو  رئيسة عناصر ثالثة تثديد

و  المختلفنة   الشخصنية وهنو عبنارة عن  مصنادر الضنو)  :ال ثير  يصر2-1-3-1
والبيئينننة والوييفينننة   او هنننو منننا يتعنننر  لنننه الفنننرد مننن  منننثثرات ناتينننة عننن  الفنننرد هاتنننه او 

 .(1)(او البيئة   ويترتب عليها شعور الفرد بالضو  المثسسة

تعرضنه  نتيينة الفنرد عن  تننت  التي الفع  ردة وهي : (ا سظجلب   يصر 2-1-3-2
 وقد الضو  تيا  السلووية أو اليسمانية أو النفسية ردودال في وتتمث  الضاغ ة للمثيرات

 وقند لنه  المويه والهدف السلوك بي  عائق ويود ع  ينت  واله  إثبا  شو  عل  توو 
  .(2)(للمواقف مناسبة بصورة لإليابة االستعداد وعد  قلق شو  في يوو 

اننت هنو النه  يثند  بني  مثينرات الضنوو  سنوا  و) : الظفل ل   يصلرل2-1-3-3
عوامنننن  تنييميننننة ا  بيئيننننة ا  عالقننننات شخصننننية ومشنننناعر انسننننانية وبنننني  مننننا يثنننند  منننن  

 .(3)(استيابات

                                                 

المنا  التنييمي في وليات بع  اليامعات السنعودية وعالقتنه بالضنوو  المهنينة سعيد ب  ع ية الشر  ؛  (1)
 .136  ص2004اال هر   ولية التربية   القاهرة  : )ا روثة دوتورا    يامعة  ألعضا  هيئة التدري 

: )رسنالة لضوو  الدور لد  مويفي المثسسات العامة فني المملونة العربينة السنعوديةفضية ثاني الري  ؛  (2)
 .17 ص1998مايستير   يامعة الملك سعود   ولية العلو  االدارية   الريا   

 .245  ص1995معهد االدارة العامة   الريا  :لمي  السك الا يسلي ل الظيناصر مثمد العديلي ؛  (3)
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 للتعرف التووي  هها صورة في اعضا  هيئة التدري  وضع في تتمث  العر  هها وأهمية
 وينر  .الضنوو  هنه  علن  التولنب أين  من  معهنا التعامن   رائنقو  العناصنر هنه  علن 

 عند  فنإ  العمن  ضنوو  تثند  ثتن  ميتمعنة تونو  وأ  بند ال العوامن  هنه  أ  الباثن 
 ون  يبقني واالسنتيابة المثينر بني  منا تفاعن  وينود عند  وا  فعن  رد يولند لن  مثينر وينود
 . ثاله عل  منها

  :ضغوط العمل  أنواع -2-1-4

 التقسني  وهنها سنلبية وضنوو  إييابينة ضنوو  وهني الضنوو  من  نوعنا  يويند
 : (1)عليها المترتبة رلآلثا وفقا يثتي للضوو 

 إه إييابية انعواسات لها التي المفيدة الضوو  وهي: اإليجلبي  الضغ طل2-1-4-1
نيا  اإلنتاج عل  بالقدرة الفرد يشعر  نفسية آثار لها أ  وما وثس  بسرعة المها  وا 

ييابية  عل  ميمله في هها وينعو  والسرور بالسعادة شعور م  لديه تولد  فيما تتمث  وا 
 2) :)يثتي وما العميا  يوردها وما االييابية اآلثار وم   العم  تاييةإن

  العم  عل  التثفي. 

 العم  عل  الفرد تروي  ي داد. 

 بتمي  عمله ال  الفرد ينير. 

  العم  نتائ  عل  التروي. 

                                                 

  موتبنة سنعيد 6:   يمريل ل ك لالليف ل ال لداخ لا سلسلي لللدراسل لالسلك الا يسللي سيد عبدالعا  ؛  (1)
 .75  ص1986رافت  يامعة عي  شم    القاهرة  

 .165  ص صدرلسبقلاكرهل :العميا  سليما  مثمود (2)
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 والمشاعر االنفعاالت ع  التعبير عل  المقدرة. 

 عل  السلبية االنعواسات تها المثهية الضوو  وهيل.السكبي  الضغ طل2-1-4-2
نتاييته أدائه عل  تنعو  ث  وم  اإلنسا  ونفسية صثة  الضوو  تلك مث  العم  في وا 
 تيا  السلبية النيرة فضال  ع   العم  ع  الرضا وعد  باإلثبا  ثمنها الواقع في ندفع

 الضارة السلبية االثار بع  العم  ضوو  بت ايد اإلثسا  عل  يترتب العم  قضايا
 :يثتي ما ومنها مثسسةوال لفردل

ل-:الفرد  كى الضغ ط اثلرل-1

 ييهر موايهتها يست ع ول  ومتورر قو  بشو  الفرد لد  الضو  استيابة تثار عندما
 تختلف ضارة وسلووية ونفسية فسيولويية نتائ  ال  يثد  ث  وم  للضو  السلبي اليانب
 .البع  وبعضه  األفراد بي  ثدتها

( 1982 (Holt) (دراسة منها الدراسات م  مت ايد عدد يوضال: ل جي الفسي ا ثلر .1
 (Human)  (1991)ميلة في صدر تقرير ووهلك  ) Matteson) )) 1982 ودراسة

Resource Magazine) )  واالض رابات الضو  بي  قوية عالقة هناك ا 
 يرتب   األمرا م  %) 50 (م  أوثر ع  توشف ال بية البثو  ا  وما الفسيولويية 

 المعدة  قرثة الد   ضو  ارتفا  القلبية  األ مات األمرا  هه  وم  .بالضو  أصال
 األمرا  هه  عل  البع  وي لق اليهر آال  النصفي  الصدا  الربو  الد   سور

 .(1)الميوروبات او العدو   ريق  ع  تنشث ال ألنها التويف أمرا  مسم 

                                                 

 المصنارف علن  ميدانينة دراسنة:  القنرارات اتخناه عملينة علن  العمن  ضنوو  ثنراميسنو  سنلي  السنقا ؛  (1)
غنن ة   وليننة التيننارة   قسنن  إدارة  –) رسننالة مايسننتير   اليامعننة اإلسننالمية :للغنن ة ق ننا  فنني العاملننة

 .18  ص 2009األعما  ( غ ة   
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 عليه الضوو  بت ايد الفرد إثسا  عل  تترتب تيال اآلثار بي  م ل:السك كي  .اآلثلر2
 تلك توو  ما وعادة .المعتادة سلووه وأنما  المثلوفة عاداته في التويراتلبع  ثدو 

 .ال وي  األي  او القصير األي  في سوا  ضارة سلبية أثار وهات األسوأ ال  التويرات
 وفقدا  الو   اض راب خي  التد في اإلفرا  األرق  م  المعاناة التويرات تلك اه  وم 

 األنيمة اثترا  وعد  العدوانية المهدئة  األدوية واستخدا  النو  عادات في التوير الشهية 
ل.( (1المثسسة في المرعية والقواني 

 ثدو  العم  في عليه الضو  بت ايد الفرد إثسا  عل  يترتبل:اليفسي  اآلثلر .3
 باآلخري  عالقاته وعل  الفرد تفوير عل  هاتثثير  تثد  التي النفسية االستيابات بع 
 ال  النير بالوير  الثقة فقدا  بالقلق  الشعور الوآبة  الث    األعرا  تلك أه  وم 

 .(2)الالمباالة التردد  المتورر  النسيا    بتشاث  المستقب 

 -:ال ؤسس   كى الضغ ط اثلرل-2

 .(3)يلي بما ةمثسسال عل  العم  لضوو  السلبية اآلثار إييا  يمو 

 التواليف  يادة. 

 يودته وانخفا  اإلنتاج مستو  تدني. 

 العم  عل  التروي  صعوبة. 

  الوييفي الرضا وعد  والتيلمات الشواو  معد  ارتفا. 

                                                 

 .166  ص 2005:  صدرلسبقلاكرهل؛  العميا  سليما  مثمود (1)
 .166:ص ال صدرلالسلبقليفسهالعميا  ؛  ا سليم مثمود (2)
 .167  ص 2005:  صدرلسبقلاكرهل؛  العميا  سليما  مثمود (3)
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  القرارات اتخاه في الدقة عد. 

  وتشويه الدور غمو  بسبب االتصا  وسو  المثسسة افراد بي  العالقات سو 

 المعلومات. 

 -:األداء  كى الع   غ طض ظأثيرل-3

 وتفسير وشعور إدراك مد  عل  األدا  عل  العم  ضوو  تثثير مقدار يعتمد
 ييع  الضوو  م  ومناسب معقو  مقدار أ  هو الثابت أ  إال الضوو  لهه  الفرد

 في ويتثوموا عل  يسي روا لوي ويثمسه  يدفعه  اله  األمر بالتوتر يشعرو  األفراد
 لقدرات التثد  م  مقدارا   يمث  العم  صعوبة ع  النات  التوتر  أ وما .التوتر هها

 .االنيا  في الرغبة ي يد مما العاملي  

 وارتفا  العم  أدا  عل  مساعدا   هو العم  ضوو  م  مناسب مقدار وأ 
 او المناسب المقدار هها ع  العم  ضوو  مستو  ارتفا  م  وال ا  وما مستوا  
 1).)العم  أدا  عل  سلبي تثثير هو سيوو  عنه انخفاضه

 ينخف  ا  يمو  الدريات  أقص  ال  الضو  مستويات ترتفع أ  ا  ثينما
 و اقته يهد  م  قدرا   الشخص لتوري  نتيية الوضع هها ويثد  ملثوية بصورة األدا 

 األدا  . نثو يهد  توييه م  أوثر الضو  لتخفيف

 القرارا ل:  اظخلا الع   ضغ طل-4

 عل  وعرفه اإلدار  الضو  بمسم  القرار متخه عل  الواقعة لعم ا ضوو  ا 
 ويعيق القرار متخه سلوك عل  مثثرة أشواال يثخه معنو  نفسي او ماد  تثثير و " انه

                                                 

 .411    ص2002:   صدرلسبقلاكرهاثمد ؛  ماهر (1)
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 قادر غير ييعله نفسي قلق او عصبي توتر إثدا  ال  ويثد  والعا في النفسي توا نه
 والتنفيهية اإلدارية المواقف تيا  الرشيد بالسلوك القيا  او ييد بشو  القرار اتخاه عل 
 يودة عل  يثثر اإلدار  الضو  فا  هنا وم   المثسسة في القرار متخه توايه التي
 واإلنتايية اإلنتاج عل  التثثير شثنه م  ويوو  المثسسة في الفرد يتخه  اله  القرار
 الضو  باستمرارو  .المثسسة في النشا  تثو  التي والنو  وال م  الو  عوام  وعل 

 ال  واالتيا  منه الهروب وال  معه التوافق عد  إل  يدفعه قد القرار متخه عل  اإلدار 
 بيو  يو  واإلدارة الفع  ورد الفع  سياسة عل  تقو  التي اإلدارية اللثية سياسات
 قراراته تصبا ث  وم  القرار متخه عل  العا فية وانفعاالتها اللثية أثدا  وتسي ر
 المستقب  في ممتدة مستقبلية رثية او استراتييية بدو  عشوائية وسياساته ولثيية عفوية
 .(1)البعيد او المتوس  او القريب

 يتعنر  قند التني للضنوو  مننا ق ثالثنة هنناك وقد نصت بع  الدراسات ال  ا 
ل:(2)هي الفرد لها

 إلن  ينثد   النه الضنوو  م  القدر هلك تعني وهي:لاإليجلبي  الضغ ط  يطق  : األ لى
 البدنينة ال اقنة بمسنتويات المن قنة هنه  وتتنثثر راضنيا   وتيعلنه الفنرد وأدا  صنثة تثسني 
ل.يشوله اله  العم  وموقع شخصيته وقوة وبخبرته للفرد

                                                 

 .12    ص1991:  صدرلسبقلاكرهل؛  الخضير  مثس  (1)
  لنننند  الهيئننننة اإلداريننننة أثننننر بعنننن  المتويننننرات الداخليننننة علنننن  مسننننتو  ضننننو  العمنننن؛لتورينننند  ينننناد عمننننار  (2)

) رسننالة مايسننتير   اليامعننة االسننالمية غنن ة   وليننة  واألواديميننة فنني اليامعننات الفلسنن ينية بق ننا  غنن ة :
 .24 ص2006التيارة(   
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 الضنوو  من  القندر هلنك عن  عبنارة وهني:لال يخفضل  السلكبي  الضلغ ط  يطقل  :الثلييل 
 أنهنا ومنا األدا  علن  الفنرد تثمن  ال فهني مثندود  تثثيرهنا ويونو  الفرد لها يتعر  التي
ل.الصعاب تثد  عل  الثاف  أو الدافع لديه تخلق ال

 ي يند النه  السنلبية الضنوو  م  القدر هلك وهو:لالزائدة السكبي  الضغ ط  يطق  :الثللث 
 اض هاد أو مر  نتيية مت ايدة لضوو  الفرد يتعر  فعندما له  الفرد وتثم  قدرة ع 
ل.مت ايدة السلبية الضوو  توو  فعندئه العم  في مباشر رئي  م 

 أو متشنابهة تونو  قند نتنائ  إلن  تثدينا  المنخفضة أو المت ايدة السلبية الضوو  م  وو 
 فرد م  وتختلف والتوتر واالنفعا  واألرق والقلق ال بع ثدة مث  تثثيرها قوة إه م  مختلفة
 .آلخر

 : العمل ضغط حیاة دورة -2-1-5

 ومتتالية    متعاقبة بمراث  إدارية يمر ياهرة أ  مث  مثله اإلدار  العم  ضو 
 المتعاقبة المراث  هه  دراسة فإ  ث  وم  أثر   ويفر  تثثير   ويوم  أروانه توتم  ثت 

 العم  ضو  مع التعام  ويفية معرفة في سيساعد منها و  ويروف خصائصها ومعرفة
 ضو  أ  الدورة هه  لنا وتيهر .يستفث  أ  قب  مبورة مراث  في وتشخصيه اإلدار  
 :(1)وهي مراث  بخم  يمر اإلدار  العم 

 اإلدار   العم  ضو  الميالد مرثلة تمث  وهيل:لالع  لا داريلضغط يش ء  رحك  .1
 غير أولي بدائي شو  في الضو  هها وأعرا  بوادر أول  يهور معها تبدأ والتي

 أو عنه التواضي إل  هها ويثد  أهمية  هو غير هأن القرار لمتخه يبدو وا   وا   مباشر 

                                                 
 .74-72    ص1991:   صدرلسبقلاكرهمثس  الخضير  ؛  ((1
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 دافع الضاغ ة القو  لد  يتولد وبالتالي االستيابة  وعد  باإلهما  إال معه التعام  عد 
 إل  المرثلة هه  في الوليد الضو  بهلك ويتثو  الضوو   م  م يد توليد نثو قو 

 .النمو مرثلة

 أثومت الضاغ ة القو  توو  لمرثلةا هه  فيل:لالع  لا داريلضغط ي    رحك  .2
 لديه  عليها الضو  يمو  التي الضعف موا   أي  وأدروت القرار  متخه عل  سي رتها

 القرار متخه وويدا  عق  م  و  إل  تنفه خاللها م  التي االختراق منا ق توم  وأي 
 في التثو  عل  تعم  السي رة هه  خال  وم  عوا فه  وعل  أفوار  عل  فتسي ر
 يانب م  المرغوب االتيا  في القرارات وتلك السلوك هها توييه ويت  قراراته  وفي سلووه
ل.النض  مرثلة إل  الضو  يص  عندما الضاغ ة  القو  تلك

 العم  ضو  يص  المرثلة هه  وفيل:لالع  لا داريلضغط  يض ج اكظ ل   رحك  .3
 معها يست يع أصبا التي دريةال بلغ قد الضو  يوو  آخر وبمعن  قمته  إل  اإلدار 

 متخه مقاومة م  أوبر الضو  يوو  أ  أ  الم لوبة  الويهة القرار متخه يثرك أ 
ل.له االستيابة إال أمامه القرار متخه يملك وال القرار 

 يانب يتثقق عندما المرثلة هه  تبدأ : اإلداري الضغط  ايك لش ا يحسلر  رحك  .4
 اتفاق إل  بوصولها أو اإلدار   الضو  قو  بها تناد  التي الم الب م  ورئيسي ها 
 ب  القرار  متخه عل  الضو  بتخفيف القو  هه  تبدأ ث  وم  القرارات  متخه مع

 وم  المهادنة إل  المعارضة م  التثو  في تبدأ ث  وم  .له دعمها وتقدي  ومساعدته
 وبال الوام  والتعاو  الواملة المشاروة إل  ث  الي ئية  والمشاروة التعاو  إل  المهادنة
 .اإلدار  العم  ضو  ويختفي ثدود 
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 المرثلة هه  وتثتيلجديدةل:  جل   إلى الضغط ظح   أ   ايظهلء اخظفلء  رحك  .٥
 المبرر هه  القو  تفقد ث  وم  بالوام   اإلدار  الضو  قو  م الب تتثقق عندما
ل:هما خياري   إال مامهاأ يوو  ال ث  وم  واستمرارها  توتلها في والسبب

 لتثقق اإلدار  القرار متخه عل  الضو  في االستمرار ع  واالنصراف التفوك .1
 .بالوام  م البه 

 ما إها خاصة م البها تثقيق في لمساعدتها ضاغ ة وقو  يماعات إل  التثو  .2
 لها تثقق أو األولية الضاغ ة القو  نفو  في هو  تيد الم الب هه  وانت
 .(1)والمصالا المواسب بع 

  : مصادر ضغوط العمل -2-1-6

ال تنبع الضوو  م  فراغ ب  هناك العديد م  المسببات والعوام  التي تنشي هه  
تتعدد وتتنو  هه  المصادر وهلك  إهالضوو    وهو ما ن لق عليه مصادر الضوو     

في ثياته العادية الرتبا ها بالمواقف التي يمر بها الفرد   سوا  وانت هه  المواقف  ا  ر ين
 تثثيرهااو ثياته العملية وهه  المصادر يعم  و  منها بشو  مستق  او تتفاع  معا في 

 .عل  الفرد 

وقد ايتهد الباثثو  في وضع تصنيف لمصادر الضوو  تبعا لمصادرها المسببة 
  -:(2)هي نماهج ةلها وسلووا ثالث

 عتي  .يصنف مصادر ضوو  العم  في ميمو  ا ي  اجلالثيلئ ل: -1

                                                 

 .74-72    ص1991:   صدرلسبقلاكرهمثس  الخضير  ؛  (1)
 .73.ص 1998:   صدرلسبقلاكرهمد هييا  ؛ عبد الرثم  اث (2)
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ل: -2 لالثالث  يصنف مصادر ضوو  العم  في ثال  ميموعات  ا ي  اج
 رئيسة .

و  العم  في اربع ميموعات يصنف مصادر ضو ا ي  اجل ظعددلا بعلدل: -3
 ة فثوثر.رئيس

 : (1)عر  لهه  النماهج  يثتيوفيما 

لالثيلئ  - أ : يصنف مصادر ضوو  العم  في ميموعتي  ويتثلف هها  ا ي  اج
  ميموعتي  رئيسيتي  م  العوام  المسببة لضوو  العم  وتشتم  االنموهج م

و  ميموعة عل  عدد م  العناصر الفرعية   ويتدرج تثت و  عنصر فرعي 
 عدد م  مسببات ضوو  العم  .

 ة االول  : وتشتم  عل  ثال  ميموعات فرعية هي :الميموعة الرئيس -1

 السياسات التنييمية . -1

 الهيو  التنييمي . -2

 ت التنييمية .االيرا ا -3

 ة الثانية : تشم  عل  خمسة ميموعات فرعية هي :الميموعة الرئيس -2

 تيهي ات بيئة العم  المادية . -1

 السالمة والصثة المهنية . -2
                                                 

الضننوو  االيتماعيننة وضننوو  العمنن  واثرهننا علنن  اتخنناه القننرارات صننالا بنن  ناصننر شننورود القث نناني ؛ ( (1
) رسالة مايسنتير  يامعنة ننايف للعلنو  االمنينة   ولينة الدراسنات العلينا   قسن  العلنو  االدارينة    االدارية :
 .23  ص 2007
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 عالقات العم  الشخصية . -3

 مت لبات الوييفة . -4

 مت لبات الدور . -5

ة ضوو  العم  في ثال  ميموعات رئيس: يصنف مصادر  ا ي  اجلالثالث  - ب
ة مصادر ثاب هها االتيا  بشو  عا  مسببات ضوو  العم  ال  ثالثويريع اص

  العوام   مثسسةة هي العوام  المتعلقة بالفرد   والعوام  المتعلقة بالرئيس
( انموهيا ثالثيا Mcgrathالمتعلقة بالبيئة واله  يسي  باس  العال  ماويرا  )

   التالي :انما  تتمث  في التقسي ةتنقس  فيه ضوو  العم  ال  ثالث

اثنا  تثدية  مثسسةضوو  ناتية ع  البيئة المادية التي يتعر  لها الفرد داخ  ال -1
 االعما  والوايبات وممارسة المسثوليات المتنوعة .

 ضوو  ناتية ع  البيئة االيتماعية في العم  م  خال  التفاع  مع ال مال . -2

ارثة مث  القلق   ضوو  ناتية ع  النيا  الشخصي للفرد هاته والخصائص المتو  -3
 .(1)واالساليب االدراوية

لا بعلد - ت ل ظعدد ضوو  العم  في اربع ميموعات : يصنف مصادر  ا ي  اج
 : (2)ة فاوثر هيرئيس

                                                 

: Work Satisfastion and stressin the frist and third year of en Coply ,Ols  )2(

, joumal of Higher , Education  , Vo1 ,64 , No .2 , 1990 ,P 169 .appoint ment  
دراسة مقارنة بي  المويفي  الوويتيي  وغير  : صلدرلالضغ طلن لالع  ؛لعويد سل ا  المشعا  ( (2

 .74    ص2001ومي: ميلة يامعة الملك سعود: العلو  اإلدارية   الوويتيي  في الق ا  الثو
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وتشم  البيئة المادية التي تلعب دورا  ال صلدرلاليلظج ل نلالع ا  لالفيزيقي ل: -1
ات الثرا رة وبيرا في صنع الضوو  في منيمات العم  وعوام  االضا ة   ودري

   والضوضا    وتلو  الهوا    والمخا ر عل  االم  وسالمة المويف .

ل: -2 لالع   لج ل   ل ن لاليلظج  وتشم  ضعف العالقة مع ال مال   ال صلدر
والمرثوسي  والمديري  واالفتقار ال  تماسك اليماعة   والصرا  بي  افراد 

 ا .اليماعة   ونقص الدع  االيتماعي م  اليماعة ومثا رته

وتشم  عوام  صرا  الدور   وغمو  الدور   والعب  ال ائد  ال صلدرلالفردي ل: -3
والمنخف  في العم    وقلة لرقابة والمسثولية   وعد  االستقرار الوييفي   وعد  

 توفر فرص التقد  والترقية والنمو المهني .

ل: -4 لالظيمي ي  وتشم  عوام  ضعف تصمي  الهيو  التنييمي   وعد   ال صلدر
 ويود سياسة مثددة وواضثة   وعد  المشاروة في اتخاه القرارات.

وما ا  بع  الدراسات تصنف مصادر الضوو  في ست ميموعات تتفر  ال   
 : (1)عناصر ي ئية اصور منها يمو  اييا ها في االتي

مسببات الضوو  الخاصة بها   عل  ا   مثسسة: لو    ؤسس  طللبلال -1
 ة .هناك بع  المسببات المشترو

: ترتب  هه  الم الب باألنش ة الم لوبة التي ينبوي القيا  بها   طللبلالع   -2
 ألدا  عم  معي  .

                                                 

 .27   ص2007:   صدرلسبقلاكرهناصر ب  صالا شورود القث اني ؛  (1)
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: ويقصد به ميموعة التوقعات السلووية التي يتوقعا االخرو    طللبلالد ر -3
 م  الشخص القائ  بدور معي  .

 : وتتمث  في يروف البيئة التي يعم  بها  الفرد .  طللبلمر فلالع   -4

: وهي نمو الوييفة اله  يمر بها الفرد وتمر عادة بثال   لبلال هي  طل -5
-مرثلة منتصف الوييفة    ج -مرثلة بد  الوييفة   ب -مراث  هي : أ

مرثلة نهاية الوييفة وما يصاثبها م  توير عل  ثايات الفرد واهدافه 
 وتوقعاته مع االنتقا  م  مرثلة ألخر  .

: ويقصد بها التفاع  اله  ينش  ع   ج ل ل  طللبلالعالقل ل  لا نرادل ال -6
اشخاص م  موونات ايتماعية وتقنية وويود  مثسسةتفاع  موونات ال

  وارتفا  الوثافة االيتماعية وافتقار عدائيي  في العم  ومشاغبي 
الخصوصيات   والفتور في المساندة االيتماعية وغيرها م  مسببات لضوو  

 العم .

  اهمية ثدو  تفاع  بي  الموونات الرئيسية لضوو  وم  الضرور  التنبيه ال
العم  لثدو  تلك الضوو  وهها ما يختلف فيه فرد ع  اخر وتمث  تلك الموونات ما 
يسم  بالمثير بوصفه مسببا للضوو    واالستيابة وونها تمث    ردود افعا  سلووية 

ا   إهاالستيابة لها  ونفسية ويسمانية   والتفاع  بوصفه ناتيا للعوام  المثيرة ونم 
غالبية الباثثي  في هها المضمار يرو و  عل  استيابة الفرد الفسيولويية والنفسية 

 .(1)للضوو  دو  رب ها بالعوام  المسببة للضو 

                                                 

)رسنالة مايسنتير   يامعنة ننايف  ؛ ضنوو  العمن  وعالقتهنا بالتعامن  منع اليمهنور :فالا عبيداهلل الثربني  (1)
 .37    ص2009العليا  قس  العلو  االدارية (  العربية للعلو  االمنية   ولية الدراسات



 سابقةالثاني: الدراسات النظرية والالباب 

 

50 

ويتضا م  العر  السابق   انه ال يويد تصنيف واثد متفق عليه لد  الباثثي  
التي يمو  ا  تصنف وفقها هه   ثو  مصادر ضوو  العم    ال فيما يتعلق بالفئات

المصادر   وال ما تتضمنه هه  المصادر م  عوام  مسببة للضوو  وبالتالي يصعب 
تبني نموهج مثدد م  النماهج السابق عرضها   لهلك فا  الباث  ل  يتبن  نموهيا 
بعينه م  النماهج السابقة   وانما سيعمد ال  االختيار م  بي  المصادر االوثر شيوعا 

ي الهيئات  التدريسية استنادا ال  ارا  الخبرا  مث  الدراسة وعل  هها يثدد الباث  ف
) ميا  صرا  الدور  ميا  غمو  مصادر ضوو  العم  في العناصر التالية : 

الدور  ميا  عد  مالئمة الدور  ميا  عب  الدور  ميا  العم  بالتخصص  ميا  
  ميا  االتصا   ( العالقات الشخصية العالقات مع ال مال  والرثسا  في العم  )

تيا  االخري    ميا  الهيو  التنييمي  ميا  بيئة  المسثوليةوالتواص  المهني  ميا  
العم  المادية  ميا  االما  الوييفي  ميا  العم  الروتيني  ميا  النمو والتقد  

يا   بيعة العم   المهني  ميا  المشاروة في اتخاه القرارات  ميا  الثقافة التنييمية  م
 ميا  المساندة االيتماعية (

 هها وينشث العم   لضو  الوامنة األسباب م  الدور صرا  يعدل :الد ر صراعل-1
 أشيا  يعم  عندما أو المتناقضة  العم   لبات م  العديد الفرد يوايه عندما الصرا 

ل.(1)عمله م  ي   أنها يعتقد ال أو أصال   يرغبها ال
 -أهمها: الصرا  م  أنوا  عدة داخله يثو  الدور صرا  فإ  ث  وم 

والمعايير  القي  بي  التعار  أ  :الدور داخ  الصرا  أو الفرد  الدور صرا  .1
 .منه المتوقع السلوك وبي  للفرد الهاتية

                                                 

(
1
)  - Debra L. Nelson & James quick, Organizational Behavior: Foundations, 

., West Publishing Co., NY, 1994., p 206Realities & challenges 
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مع  متوافقة غير سلووية أنما  تت لب التي :للفرد المتعددة األدوار بي  الصرا  .2
نتيية  هلك يثد  ما وغالبا   للموقف  تبعا   لسلوكا في تويرات أو البع  بعضها
 .الدور نيا  في وييفة م  ألوثر الفرد لشو 

 .المتوقع السلوك وبي  الفرد ووقت وموارد قدرات بي  الصرا  .3
 .(1)الفرد م  اآلخري   لبات أو توقعات بي  الصرا  .4
الفرد  ويعني غمو  الدور االفتقار إل  المعلومات التي يثتايهالغ  ضلالد رل: -2

  مث  المعلومات الخاصة بثدود سل ته ومسئوليته  المثسسةفي أدا  دور  في 
تقيي  األدا  وغيرها    رائق  و المثسسةوالمعلومات الخاصة بسياسات وقواعد 

ويترتب عل  هلك أ  يصبا الفرد غير متثود م  مت لبات وييفته مث  عد  معرفته 
ل.(2)ثقيق هه  التوقعاتبالتوقعات الم لوبة منه لألدا  وويفية ت

ا  افتقار الفرد للمعلومات الال مة ألدا  العم    وسياسات ولوائا . وقد توصلت دراسة 
قا  بها باثثو  م  يامعة ميتشوا  بالواليات المتثدة االمريوية ال  ا  غياب تصور 

 نه ا  يثد  به ال  شعور بضو  العم اله  يقو  به المورد البشر  م  شثواضا للدور 
 .(3)  وي داد هها الشعور ثدة عندما ال ييد المورد البشر  م  يرشد 

                                                 

  ظأثيرهلل الحكل    القطللع نل  ال لدير ن لهلل يظعلرض الظ  ال ميفي  الضغ ط؛  والمبني  اليند  ثس  (1(
   )2 عندد) والتينارة  لالقتصناد العلمينة الميلنة التينارة  ولينة-شنم  عني  يامعنة :الل ميف  الرضلل  كلى

 . 1910 ص   1995
العالقنننة بننني  الضنننو  النفسننني والرضنننا النننوييفي لننند  العننناملي  فننني الق ننناعي  مثمننند سنننليما  الثيننندر  ؛  (2)

   1994ولينة التربينة (   -يسنتير   يامعنة الملنك سنعود )رسنالة ما الثوومي والخناص بمديننة الرينا  :
   .18ص

ضنننوو  العمننن  وعالقتهنننا بنننالوال  التنييمننني   دراسنننة علننن  مثمننند بننن  فنننالط بننن  سنننعد اليفنننرا  السنننبيعي ؛  (3)
: ) رسنننالة مايسنننتير   يامعنننة ننننايف العربينننة للعلنننو   اعضنننا  هيئنننة التننندري  بولينننة الملنننك خالننند العسنننورية

 .20    ص2013راسات العليا ( ولية الد –االمنية 
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يعد م  أه  العوام  المسببة للضوو  الوييفية ومع تعدد أشوا  لالهيك لالظيمي  :ل-3
 يمو  أ  تستخد  هيوال  تنييميا  بيروقرا يا المثسسةالهياو  التنييمية المختلفة فإ  

يا  ال مرو يا   أو ما بينهما م  أشوا  أخر  هات ن اق إشراف ضيق أو هيوال  تنييم
ل.(1)ينعو  هلك عل  ويفية أدا  الفرد لعمله إه

 للعالقات الداخلية الترويبة يثدد اله  البنا  هلك التنييمي بالهيو ,, ويقصد

 بينها ما في تتوام  التي والفرعية الرئيسية الوثدات يوضا إه المثسسة في السائدة
 .(2)  المثسسة أهداف تثقق التي األنش ة إلنيا 

 خ و  وضوط فعد   ضعيفة  تنييمية هياو  بويود العم  ضوو  وتيهر
 التنفيهية الوثدات بي  الصرا  واشتداد والتنسيق االتصاالت وضعف والمسثولية السل ة

 م  ت يد عوام  ولها   صثيا غير بشو  ضيقة أو اإلشراف ن اق واتسا  واالستشارية
 مرنة تنييمية هياو  ويود عد  فإ  العم    وهلك بضوو  البشرية الموارد شعور ثدة

 البشرية الموارد ييع  للمثسسة  والخاريية الداخلية البيئة في تثد  التي التويرات تواوب
 .(3)عالية عم  ضوو  م  تعاني

ويقصد به اله  يتضم   يادة في الدور اله  يولف به المويف وقد ل: بءلالد ر-4
ة وم البة المويف بالقيا  بمها  وثيرة ال يست يع انيا ها في الوقت توو   يادة ومي

                                                 

 ق نا  علن  بنالت بيق اإلدارينة الوينائف شناغلي أدا  علن  العمن  ضنوو  أثنر؛  أثمند مثمند ناصنف (1)
 .18  ص1994   التيارة( ولية القاهرة  يامعة   مايستير رسالة ):  المصر  الصناعة

المسنيرة   دار الثانينة  عنةال ب : ؤسسل ال يمريل  ؛ مثمنود وناي  خضنير والشنما    ثسن  مثمند خلين  )2(
 .163 ص  2007 عما  

) رسنالة :للالصليل ي  بلل ؤسسل لالبشلري  لك ل ارد الل ميف  الرضلل  كلى الع   ضغ ط أثرلشا ر شفيق ؛ (3)
 .98 -97    ص2010مايستير   يامعة مثمد بوقرة بومردا    ولية العلو  االقتصادية ( 
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والتوليف بثدا  مها  تت لب قدرات يسمية  نوعيا   ئا  المثدد م  قب  ادارته   او عب
ل.(1)ومهارات علمية عالية ال يملوها المويف

وافي  غير وقت في إنيا ها منه ي لب وثيرة لمها  البشر  المورد تثم  ا 
 العب    او القيا  بمها  وييفية تفوق مهاراته وقدراته ) ا ) العب  الومي (إلتمامه
 ما وهو واالض راب  اإلثراج و بالتهديد يشعر البشر  المورد مما ييع    ) الويفي
 .(2)مرتفعة عم  ضوو  م  يعاني ييعله

لالشخصي -٥ ل العالقل  والياته داخ  المثسسات اثد  يعد شو  االتصا  :ا ظصل 
الثقة المتبادلة بي  المدير العالقات الشخصية و ب ضوو  العم    وا  قلة اسبا

ومرثوسيه تثثر سلبا عل  وفا ة االتصا  بينهما والتي تثد  بدورها ال  خلق يو م  
المستويات المرتفعة لضوو  العم  ت يد م  إموانية  وأ   (3)التوتر بي  ال رفي 

معنية في المثسسة وهو ما يثد  إل  عد  تثريف المعلومات المرسلة إل  األ راف ال
ل.(4)تثدية مها  العم الدقة والفعالية في 

                                                 

  1996(  68-67  عندد17: ميلة آفنناق اقتصاديننة  ) ميلند  ل طلالع  ضغلفننو   عبنند الخالننق فننائننق ؛  (1)
 .158-131  ص 

: دار اليامعننة اليدينندة  اإلسننوندرية   السللك الالظيمي لل لبللينلاليمريلل ل لالظطبيللقمثمنند إسننماعي  بننال  ؛  (2)
 .42  ص 2005

 .189   ص1998:   صدرلسبقلاكرهعبدالرثم  اثمد هييا  ؛  (3)
: ) رسنالة  الصنناعية بالمثسسنة البشنرية للمنوارد النوييفي الرضنا علن  العمن  ضنوو  أثنر ؛شنا ر شنفيق  (4)

 .134   ص2010مايستير   يامعة أمثمد بوقرة بومردا    ولية العلو  االقتصادية ( 
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الملقاة عل  القيادات االدارية تيا  االخري   المسثوليةا  ل:ي لظجلهلا خرينال سؤ ل-6
قد تشم  ت وير ادا  المويفي  في منيماته  وتقدي  الرأ  والمشورة للعاملي  

ل.(1)ا  اتخاه القرارات قد يثثر عل  العاملي   ع فضال  بمساعدته  في ث  مشاوله   
 وعقابه   وموافثته   )تثفي ه   في آخري  ع  المسئولي  األفراد فا  عا  بويه
 في المديري  ويائف فا  لهلك غيره   م  أوثر ضوو ا يوايهو  به ( واالتصا 
  .(2)هاوقرارات المثسسة لسياسات اإلنسانية التواليف تتثم  التي هي المثسسة

 عالقاته   بيعة عل  تثثر والمشرفي  المديري  وتوقعات اتياهات وهلك 
 يتبعه اله  اإلشرافي األسلوب وهلك عليه   يشرفو  الهي  العاملي  او بالمويفي 
 نثو اييابية المديري  نيرة وانت ما إها انه هلك .المويفي  لهثال  قيادته  في المديري 
 رفع عل  يثثر سوف هلك فا  العم   يثبو  أنه  تباراع عل  ويعاملونه  مويفيه 
 عليه   العم  ضوو  م  يقل  وبالتالي الوييفي رضاه  و يادة المويفي  معنويات
 بالنسبة سلبية أيضا توو  سوف النتيية  فإ   سلبية النيرة وانت ما إها فانه وبالمقاب 
 .(3)العم  في يعانونها التي الضوو  ودرية المويفي  لمعنويات

                                                 

: ) رسنالة مايسنتير ضنوو  العمن  واثرهنا علن  عملينة اتخناه القنرارات علي ب  ثمد ب  سليما  النوشنا  ؛  (1)
ديميننننة نننننايف العربيننننة للعلننننو  األمنيننننة   وليننننة الدراسننننات العليننننا   قسنننن  العلننننو  اإلداريننننة ( الريننننا      أوا

 .30   ص2003

سنماعي  رفناعي مثمند رفناعي تريمنة  ال ؤسسلل  نل  السلك ا إدارة ,بنارو  روبنرت   ييرالند يرينبنرج )2(  وا 
 .260 2004 الريا   المريخ  دار بسيوني  علي

 .18  ص1998:   صدرلسبقلاكرهييا  ؛ عبدالرثم  اثمد ه (3)
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     إضا ة  ر وبة إ  اختال  يروف العم  المادية م  تهويةل:بيئ لالع  لال لدي -7
  ونيرا  لالرتبا  الوثيق بي  هه  األمور وصثة    ضوضا  درية ثرارة عالية

ل.(1)وسالمة الفرد البدنية فإنها يمو  أ  توو  مصدرا  أساسيا م  مصادر ضوو 
م  سببا م  اسباب الضوو    ف يادة او انخفا  ا  ا  المثيرات المادية في بيئة الع

درية الثرارة   او عد  توفر اليروف الصثية المناسبة داخ  بيئة العم    او الخوف 
م  التعر  لمخا ر يسدية   او ارتفا  الضوضا    وانخفا  االضا ة   والتيهي ات 

 . (2)ا عوام  مساعدةالموتبية   وردا ة وسو  االيه ة التي يستخدمها المويف وغيرها وله

لالقرارا -8 لاظخلا لن  تمث  عملية اتخاه القرارات يوهر االدارة   لها فا  ل:ال شلرك 
عملية اتخاه القرارات ب ريقة عشوائية او استبدادية قد توو  مصدرا م  مصادر 
ضوو  العم  سوا  وا  هلك بالنسبة للمدير او بالنسبة لألشخاص المتثثري  بهها 

اها وانت هه  القرارات قائمة عل  اسا  المرو ية الشديدة   وعد  القرار   خاصة 
مشاروة المويفي    وتثد  المرو ية في اتخاه القرار ال  فقد الثقة بي  العاملي  لعد  

  وفقدا  الثماسة للقرارات االدارية التي تتخهها االدارة  المسثوليةتعوده  عل  ثم  
ل.(3)العليا

ومعلوماته في عملية اتخاه القرار المتعلق  ة الفرد بثفوار ا  اهما  االدارة لمشارو
بعمله يثد  ال  انخفا  مستو  المعنوية لديه وانخفا  انتاييته ومستو  الرضا لديه 

                                                 

  عمنا   وائن  للنشنر دار : 2  : األ  لل   يم لل  نل  الظيمي ل  السلك ا؛لسنليما  العمينا  مثمنود )1(
ل.163 ص2004

: ) رسنالة ضوو  العم  لد  المراقنب الينو  وعالقتهنا بسنالمة الثرونة اليوينة سعيد مثمد عبداهلل غنا  ؛  (2)
  2004للعلو  االمنية   ولية الدراسات العلينا   قسن  العلنو  اإلدارينة ( الرينا    مايستير   اواديمية نايف 

 .34 ص
) رسنالة  من  صالا البليهد ؛ مسببات ضوو  العم  لد  مديرات مدار  التعلي  العا  في مديننة الرينا : (3)

 .21 – 20 ص 2001مايستير   يامعة الملك سعود   ولية التربية ( الريا    
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اثبتت بع  الدراسات  إه وولها تثد  ال  نتائ  وخيمة لضوو  العم  السلبية لديه
 تترك للمويفي  الثرية في اتخاه القرار هي التي تثد  ال  التي ال المثسساتالعلمية ا  

 .(1)م يد م  الضوو 

 فيما اإلدارية القرارات اتخاه بإموانه  أنه  أ  القرارات باتخاه المدرا  ي لع إه
 إل  عائد وهلك المشرفي  أو للمديري  اختصاصاته  ضم  تقع التي بالمياالت يتعلق
 :(2)منها عوام  عدة

 .عنه المترتبة والنتائ  لقرارا أهمية-أ

 .القرار تعقيد درية-ب

 .القرار اتخاه في المشاروة مد -ج

 .القرار عل  المترتبة المسثولية-د

ما   وهه  القي   مثسسةهي تعبير ع  قي  االفراد هو  النفوه في ل:الثقلن لالظيمي ي -9
وما تثدد وفي سلوك االفراد    مثسسةتثثر بدورها في اليوانب الملموسة م  ال

ل.(3)االسلوب اله  ينتهيه هثال  في قراراته  واداراته  لمرثوسيه  ومنيماته 
 بوفا ة أهدافها تثقيق إل  تسع  مثسسة أية فلسفة يوهر تنييميةال ثقافةال تعد إه
 تثدد وما  مثسسةال نثو العامة واتياهاته  العاملي  شعور تعو  وأنها  وفاعلية

                                                 

 .21 – 20 ص 2001: الريا     ال صدرلالسلبقليفسهصالا البليهد ؛  من  (1)
   والتو يع للنشر المسيرة دار : األ  ل  إدارة  كى الظركيز    اإلدارة  بلدئ ؛الشما   ثسي  مثمد خلي  )2(

 .109ص  2007 األرد    عما  

 الرقابنة هيئنة علن  ينةنميدا دراسنةنييمني : الثقافة التنييمية وعالقتها بالوال  الت؛  العوفي غالب ب  مثمد  ((3
 الدراسنات ولينة   األمنينة للعلنو  العربينة ننايف  ) رسنالة مايسنتير   يامعنةالرينا  :  بمن قنة والتثقينق
 .6    ص2005اإلدارية (   الريا    العلو  قس  العليا  
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 ويفية عل  يتوقف المثسسات نياط أ  يعتقد لها ليومية؛ا ألنش ته  العريضة الخ و 
  وا  ا  قصور او عد  فه  لهه   بمويبها والعم  التنييمية القي  لتلك منسوبيها إدراك

 .(1)القي  يثد  بدور  ال   يادة ضوو  العم  لد  العاملي 

 م  بالضوو  األفراد شعور في تسبب التي الشخصية العوام  م  ميموعة هناك 
 -:((2العوام  هه  أه  وم  )مصادر شخصية( عدمه

 الموينودة الضنوو  تونو  قند :العمن  بضنوو  للشنعور ومسنبب الفرد شخصية اختالف .1
 للفنرد الفرصنة تع ني التني هني لألفنراد المختلفنة الشخصنية أ  إال واثندة  العمن  بيئنة فني
 .أخر شخص دو  بالضوو  يشعر بثنه

 فني دورا هلنك ويلعنب آخنر  إلن  فنرد من  القندرات وتتتفنا : األفنراد قندرات اخنتالف .2
 :القدرات هه  وم    العم  بضوو  الشعور تفاوت

 .الصعبة والمها  األعبا  تثم  عل  القدرة -أ

 المسنثوليةو  اآلخنري  علن  اإلشنراف مسنثولية تونو  وقند المسنثولية تثمن  علن  القندرة -ب
 .لألفراد مادية أشيا  ع 

 مع التويف عل  القدرة لديه  األفراد فبع  :الضوو  مع التثقل و  التعام  عل  القدرة -ج
 ياننب من  مختلفنة فعن  ردود لهنا أ  إال واثندة الضوو  مصادر أ  ومع العم   ضوو 
 .األفراد

                                                 

فنني األيهنن ة األمنيننة بالمملوننة  أثننر الثقافننة التنييميننة فنني فعاليننة عمليننات التنندريب أثمنند مصنن ف  النعمنني ؛ (1)
    1998) رسنننالة مايسنننتير   يامعنننة ننننايف العربينننة للعلنننو  األمنينننة (   الرينننا    العربينننة السنننعودية : 

 .24ص
 اإلسنوندرية  اليديندة  اليامعنة دار  : علصلر ظطبيقل   لدخ ل :الظيمي ل  السلك ا؛  صنالط البناقي عبند )2(

 .336    ص2003



 سابقةالثاني: الدراسات النظرية والالباب 

 

58 

   ثوله  م  للضوو  إدراوه  مد  في يختلفو  فاألفراد  :للضوو  الفرد إدراك مد  -د
 .لها وتفسيره  فهمه  ومد  األفراد بواس ة دروةالم المعاني بي  التفاوت إل  هلك ويريع

 بني  تنرب  التني األدلنة بعن  تويند : (خناريي أو داخلني) األثندا  فني النتثو  مرون  .3
 بضنوو  الشنعور وبني  بنه المثي نة األثندا  علن  وسني رته تثومنه مد  في الفرد اعتقاد
 علن  والسني رة تثو الن يسنت يع اننه يعتقند الفنرد أ  يعنني النداخلي النتثو  فمرون  .العمن 

 الفنرد أ  يعنني الخناريي النتثو  مرون  أ  ثني  فني وبينرة بدرينة بنه المثي نة األثندا 
  الثني مثن  وسني رته تثومنه عن  خارينة وقنو  بعوامن  يتثندد لنه يثند  منا أ  يعتقند

 .1) )والفرصة

 فني أثندا  إلن  آلخنر ثني  من  الفنرد يتعنر   :الفنرد ثيناة فني الضناغ ة األثندا  .4
 تنوتر من  تسنببه بمنا األثندا  وهه  النفسي والضو  اإلثارة م  قدرا تمث  لشخصيةا ثياته
 وغيرهنا األبننا  اثند منر  أو ال نالق أو ال وينة وأ الن وج فوفناة العمن  إل  تثثيرها ينتق 
 .(2)عليه الواقعة بالضوو  الفرد إثسا   يادة عل  تساعد أ  يمو  المثلمة األثدا  م 

 الشخصية  العالقات م  العديد تووي  العم  أدا  مت لبات م   :الشخصية العالقات .5
 العالقنات هنه  تمين  إلن  ينثد  ممنا اسنتواللها  يسنيئوا قند العالقنات هنه  أ نراف أ  إال

 قند ومنا   العالقنة أ نراف أثند ترهق سياسية مناورات ويود أو الصراعات أو   بالعدوانية
 سنرية علن  الثفناي عند  أو الشخصنية الثرينة إلن  اإلسنا ة إلن  العالقنات بعن  تنثد 

 النه  الثند إلن  عالينة بدرينة الشخصنية العالقنات ثين  ي يند وقند   الشخصية المعلومات

                                                 

 .18    ص1988:  درلسبقلاكره صلسمير اثمد عسور ؛ (1)
 .162ص    صدرلسبقلاكره العميا  ؛ سليما  مثمود (2)
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 يمث  اله  الثد إل  وبيرة بدرية العالقات هه  تق  وقد تثملها  يمو  ال عالية إثارة يمث 
  .(1)الفرد قب  م  واغتراب  انفصا 

 البدنينة التويرات م  نو  يصاثبه أ  بد ال التوتر م  نو   أ : والبدنية النفسية الثالة .6
 من  فإننه الضنو  من  بثالنة الفنرد يمنر عنندما أ  الداخلينة  الفسيولويية والتويرات الياهرة
 القلنب؛ ضنربات  ينادة من  يسنمه فني يينر  منا علن  الثالنة هنه  آثنار ينتلم  أ  الممون 
 وتت نور الثلنق  ويفناف العنرق  وتصنبب التننف   معند  و يادة الد   ضو  ارتفا  و يادة
 نفسنية واضن رابات فسنيولويية نتنائ  مثدثنة بنب   العمن  ضنو  عن  النايمنة اآلثنار تلنك

 . (2)وسلووية

 ع  عبارة المثسسة ثير واضا عل  المورد البشر  اه ا وما ا  للبيئة الخاريية تث
 لهنا يتعنر  تنيال الضنوو  نقصنر ا  الصنعب م  يصبا البيئة  مع يتفاع  مفتوط نيا 
 إلن  الفنرد ينثتي فعنندما .العمن  سناعات خنال  المثسسة داخ  تثد  التي تلك عل  الفرد

 ومعنه ينثتي ومنا الميتمنع  من  اوتسنبها التني والتقاليند والعنادات القني  ومعه يثتي المثسسة
 بهنا  ومن  تتنثثر ومنا العمن  ضنوو  علن  تنثثر بندورها وهني يعيشنها  التني الثياة ضوو 

 .(3)نهور منها للضو  البيئية المسببات

 .األسرة مشاو  مقدمتها في وتثتي الثياة ضوو  .1

                                                 

 اإلسنوندرية  اليامعينة   الندار الثامننة   ال بعنة  :ال هلرا  بيلء  دخ ,للالظيمي   السك ا؛  اثمد ماهر )1(
 .406    ص2002

 .257.ص 1998:   صدرلسبقلاكرهعبد الرثم  اثمد هييا  ؛  (2)
 العامنة    االدارة ميلنة   :  اجهظهلل  كيفيل  الع ل  ضلغ ط لظفسلير شلل   اطللر يحل ؛  ل فني مثمند )3(

 .84  ص  1992  75العدد
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 الوسناد  بثالنة ومنرور المسنتقب   فني واتياهاتهنا السنائدة االقتصنادية الينروف .2
 .التضخ  معدالت وارتفا  الب الة  وانتشار   الدخ  مستويات وانخفا 

 .المخدرات وانتشار لميتمعا في المشاو  بع  ويهور االيتماعية التويرات .3

 .واال دثا  لها العا  الميهر ووآبة تخ ي ها وسو  البيئة تلو  .4

 .الميتمع داخ  الثقافات تباي  .5

 .والثروب والثرائق ال بيعية الووار  .6

  :العمل ضغوط مستوى قياس -2-1-7

 العوامن  بني  خلن  هنناك أ  ومنا   الضنوو  مفهنو  ثنو  النينر ويهنات تختلنف
 تواينه الضنوو  قينا  عملينة فنإ  وبالتنالي   عليهنا المترتبنة األثنار و للضنوو  سنببةالم

 فني البناثثو  يتبعهنا التني المنداخ  ثسنب القينا  أسناليب تختلنف إه   بالونة صنعوبات
 فيهنا السنيوومترية الشنرو  تنوفر من  فالبند لنهلك المسنتخدمة واننت أين  و الضوو  دراسة
 مثندد و واضنا نينر  إ نار علن  مرتون ة و   الموضنوعية   الثبنات   الصندق مثن 

 .(1)الضوو  ياهرة أبعاد لمختلف

وتخلف اساليب قيا  الضوو  في مثتواها و ريقتها   فبعضها يثتو  عل  اسنئلة 
سنننهلة ومباشنننرة وهلنننك بال لنننب مننن  االفنننراد ا  يسنننيلوا مسنننتو  الضنننو  لنننديه  عننن   رينننق 

                                                 

: ) رسننننالة ؛ التوافننننق المهننننني وعالقتننننه بضننننوو  العمنننن  لنننند  مننننويفي المثسسننننات العقابيننننةموناسنننني مثمنننند (1)
االيتماعينة ( اليمهورينة الي ائرينة  قسنن ينة   ولينة العلنو  اإلنسنانية و العلنو  –مايستير  يامعة منتور  

 .  127    ص2007  
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يي  ثندة   وتونرار مصنادر الضنو  االيوبة . وهناك مقايي  اخر  ت لنب من  االفنراد تسن
 او اعرا  الضو  وبعد هلك ثسابها بشو  وفق البيانات . 

المثشنننرات الفسنننيولويية والسنننلووية وال بينننة  دراسنننة تناولنننتوهنننناك بعننن  الدراسنننات التننني 
للضو  مث  )شرود الهه   ترك المهنة   مستويات القلنق العالينة   عند  القندرة علن  الننو  

 ين    التويرات الهرمونية التي تصيب اليس (.  انخفا  الرغبة لل

وتست يع ا  تالثي ا  ا  م  هنه  االسناليب والمقنايي  يشنتم  ممين ات ومسناون اال ا   
هه  المقايي  وانت نايثنة فني خلنق معلومنات ثنو  الضنو  النه  يتعنر  لنه الفنرد ولنك 

فسنه   البند ا  نونو  بسبب ا  هه  االساليب هاتية بمعن  ا  المعلومات ي ودهنا االفنراد ان
 .(1)ثهري  ثو  استخدامها ودقتها

 -: (2)ويمو  االشارة ال  بع  االساليب عل  النثو التالي

 بالضوو . شعوره  مد  ع  المباشر بسثاله  للضوو  األفراد إدراك قيا  -1

الضنوو  ومنهنا االسنتمارة التني اعندها  لدرينة ومثشنر الضنوو  مصنادر قينا   -2
 لية .الباث  في الدراسة الثا

 الضوو  عل  الدالة األعرا  ثييت قد و   أعراضها خال  م  الضوو  قيا  -3
 م  أنها يعتقد التي و سلووية أعراضا تلك األعرا  توو  فقد   الباثثي  بإهتما 

مسنتو   علن  أو   عدمنه من  الضنو  وينود علن  بنه اإلسنتدال  يمون  منا أهن 

                                                 

  دار الوتناب اليننامعي    2: تريمننة   وليند العمنر      الضلغطلل القكللقلللدملال عك لينونري  ويراغنو ؛  (1)
 .44-43  ص  2008فلس ي     –غ ة 

: م ابع  جهل ل قل  ظه اللطرائقالضغطلاليفس ل:ل فه  هل,لظشخيصهل,لال رير   ؛  عبد الرثما  ب  سليما  (2)
 .26   ص1994الريا   –شروة الصفثات الههبية المثدودة 
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 أعراضنا تونو  قند و العمن   عن  التوينب مثن  الضنعف و القنوة إه من  الضنو 
 بالتعاسة. نفسية والشعور توو  قد و الصدا  مث  في يولويية

  :العمل  ضغوط ملواجهة التنظيمية األساليب -2-1-8

 لهنها و المثسسنة و الفنرد من  ون  يهنود تينافر تقتضني العمن  ضنوو  موايهة إ 
 إتخناد  خنال من  العمن  ضنوو  لموايهنة المناسنبة األسناليب بإتخناد مل منة المثسسنة فنإ 

 الضوو  مسببات عل  السي رة إل  الهادفة اإليرا ات و القرارات م  لميموعة المثسسة
 التني األسناليب أهن  تتمثن  و مثسسنةوال دالفنر  من  ون  علن  الضنارة آثارها م  التخفيف و

ل :(1)هي العم  ضوو  لموايهة المثسسات تستخدمها أ  يمو 

 الحديث : اإلدارة أسلليب ظطبيق .1
 المننا  تويينر و اإلينرا ات و البنرام  و السياسنات تعندي  من  تنبيتر  منا و

 التني االيتماعينة و االقتصنادية المتوينرات و المسنتيدات منع ليتواونب التنييمني
 .الميتمع يشهدها

 المثسسنة فني العناملي  بهنا يقنو  التني األد ار: بلين ا يسلجل  ظحقيلق  كلى الع   .2
 . الدور صرا  عل  للقضا 

 تنوفير و الرثسنا  بي  و بينه  و : العل كين بين جيدة  القل  ظك ين  كى الع   .3
 ثندة تخفني  بالتنالي و   القيادينة المسنتويات بني  و   بيننه  فيمنا التعناو  سنب 

 " ينر  يهتنه من  و. بهنا يعمن  التني المثسسنة داخن  الفنرد يوايههنا التني الضوو 
 بينا  و بتثديند دارةاإل بقينا  تونو  الضنوو  لموايهنة التنييمية األساليب " هييا 

                                                 

  الشنقر  موتبنة : ال جظ ل  نل  الع ل  نل  األسلرة نل  الضلغ ط   جهل   هللرا  ؛معنروف  إعتندا  )1(
 .89 – 87ص    2002 الريا 
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 قني  منع القني  هنه  ت نابق أين  من  يلن   منا تتخنه إه   فيهنا السنائدة التنييمية القي 
 . أساليب عدة خال  م  هلك و سلووه  و قيمه  م  ي  ا لتصبا األفراد

 لهنه  المنديري  إستيعاب خال  م : ال ؤسس  ن  حلليل ال  ج دة الثقلن  ظ ميف .4
 و األفنراد قني  بني  الفينوة لتضييق مثسسةال في الدنيا اتالمستوي إل  نقلها و القي 
 . بها يعملو  التي مثسسةال قي 

 األفنراد اختينار خنال  من  المثسسنة ثقافنة األفنراد تلقني  أ : ا جظ لل   الظطبيل  .5
 و المثسسنة واقنع منع األفنراد تويينف عل  العم  و المثسسة في للتعيي  المناسبي 

 .المثسسة داخ  الفرد بها يقو  التي األدوار تثديد
 .(1)التوير مع التويف عل  األفراد مساعدة بهدف :الظيمي ي  الثقلن  ظغيير .6
 الضنيي    الثنرارة   الصنوت   اإلضنا ة من : ال لديل  الع ل  ملر ف ظحسلين .7

 . العم  أماو  تصمي 
 النه  للندور الواضنا التثديند المثسسنة وايبنات أهن  من  : لكلد ر ال اضح الظحديد .8

 غمنو  إلن  ينثد  المبندأ هنها إغفنا  أ  هلنك   داخن  المثسسنة عامن ال بنه يقنو 
 شنيو  هني مباشنرة عنهنا المترتبنة النتنائ  تونو  و الضنوو  ثن  من  و الندور

  تدهور األدا . و المسثولية
 والتنيني  اإلدارة بمبنادن المثسسنة إلتن ا  عند  إ  : الظيمي  ل بلدئ الجيد الظطبيق .9

 العلينا اإلدارينة المسنتويات علن  لهلك يتعني     للعاملي الضوو  م  الوثير تسبب
 اإلنضنبا  من  ينو إشناعة إلن  ينثد  فهنها   ييند بشنو  التنيني  مبنادن ممارسنة
 .(2)الدنيا المستويات بي  التنييمي

                                                 

 .378 – 366    ص1998:   صدلسبقلاكرهعبدالرثم  اثمد هييا  ؛  (1)
    2002   عمنا  للنشنر  وائن  دار   األ  لل   يم لل  نل  الظيمي   السك ا  :ما  العميا  سل مثمود )2(

 .169ص
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عل  االنسا  ا  يقو  بتثديند قائمنة ظحديدل صدرلالضغطل الع  ل كىل الجهل:ل .10
علنن  التثدينند   فننالتعمي  فنني بمصننادر ضننوو ه تثدينندا قا عننا وصننريثا   ونثونند 

هه  الثالة امر غير مرغوب فيه   علن  سنبي  المثنا  : يمون  ا  يقنر الفنرد بنا  
الوييفننة مصنندر ضننو   .... فهننها تعمنني  ولنني  تثدينند  لونن  المفينند هننو ا  تقننر 
بالتثدينننند معبننننرا عنننن  المصنننندر فنننني العمنننن  المسننننبب للضننننو  وعاليننننه. اننننننا ال 

سننننتراتيييات التنننني نتولننننب بهننننا علنننن  مصننننادر نسننننت يع ا  نعنننند قائمننننة عامننننة باال
الضننو   ال  ونن  مصنند لننه  بيعننة خاصننة  ولونن  االينند  هننو ا  نقنند  تثدينندا 

 .(1)للمصادر   ونقد  اقتراثات للتولب عليها تتالئ  مع و  مصدر عل  ثدة

 ضغوط العمل للتدريس يف اجلامعة : -2-1-9

ضننوو    ولمننا وانننت   عننا  علنن  االنسننا  لقنند تننناو  الباثنن  اثننار الضننوو  بشننو
ا  البننناثثي  فننني ميننندا  بيئنننة نهنننا بننندأت تسنننتق ب اهتمنننالضنننوو  فإنوعنننا  مننن  أننننوا   العمننن 
 .العم 

ا  ضننوو  العمنن  لنن  تقتصننر علنن  مهنننة منن  المهنن  فثسننب   بنن  امتنندت النن  ونن  
عم  ي او  فيه االنسا  نشا ا معينا   ومهنة التدري  هي واثدة م  المه  التي تتعنر  

يشنعر  إهة . فقد لوثي ا  التدري  يعند مهننة تن نو  علن  القلنق والتعنب ال  ضوو  مهني
فيهنننا المدرسنننو  بو نننثة الوثننندة او الشنننعور بالع لنننة عننن   مالئهننن  بثسننناليب عديننندة . وهنننه  
الع لة والمشاعر السلبية نثنو التندري  خلقنت موقفنا يمون  التعنر  فينه للضنوو  الن  ثند 

                                                 

  دار صننفا  1:   الضللغ طلاليفسللي لنلل ل جللل لالع لل ل الحيلللةثمنند  علنني الفرمنناو  و رضننا عبننداهلل ؛  (1)
 .61   ص2009للنشر والتو يع  عما   
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و  فنننني ادارة الصننننفوف او التعامنننن  مننننع وبيننننر بسننننبب الصننننعوبات التنننني يوايههننننا المدرسنننن
 .(1)المشوالت التي تنشا في التدري 

مننن  هنننها يتضنننا ا  مهننننة التننندري  هننني مهننننة مليئنننة بالضنننوو  وا  اسنننتمرار هنننه  
 االدا  العلمي لعضو هيئة التدري .الضوو  لها تثثيرات سلبية عل  فاعلية 

 : يف اإلدارة الصفية التدريسيمهام ومهارات  -2-1-10

فننني الصنننف بعننندد مننن  المهنننا  اإلدارينننة والفنينننة  وسنننوف نتنننناو  هنننه  لالتدريسننني يقنننو 
المهننا  التنني تمثنن  مثننورا  إداريننا  وفنيننا  لتعاملننه مننع الصننف علنن  اعتبننار أ  اإلدارة الصننفية 

 عملية إدارية وفنية.

 لل:ن لاإلدارةلالصفي للكظدريس ال هل لاإلداري ل 2-1-11-1
دارينننة فننني الصنننف عننن  وعننني ووفنننا ة علننن  تيسنننيد صنننورة العملينننة اإللالتدريسنننييعمننن  

تمونننه منن  إدارة الصننف وتنييمننه  ورعايننة ال ننالب وتيسننير الننتعل  الصننفي لهنن  لتثقيننق 
لهنه  الواينة  لالتدريسنياألهداف التي يصنبو إليهنا  ومن  المهنا  اإلدارينة التني يقنو  بهنا 

ل-:(2)عناصر العملية اإلدارية الصفية ما يلي تعدو 
 التخ ي . -1

   التنيي  والتنسيق. -2

 التنفيه. -3

                                                 

current and : g role American  teacher Philips , B. N. and M. Lee , The changin) 1(

C. L. Coopera and J. Marshal (eds) White  Cellar and   future sources of stress in

professional stress , John Wiely  Chichester1980, .p101.                                  
  موتبننة االنيلننو المصننرية  القنناهرة   1:  كلللدي  ل ال هيلل ل ظق ي للهالدانعيلل ل ا يجلللزلا ل؛  انننور مثمنند الشننرقاو  ((2

 .62    ص2000
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 القيادة )التوييه(. -4

 اإلشراف والمتابعة. -5

 التقوي . -6

ينرا ات مسنبقة للمسنتقب  القرينب مرننه  التدريسنيويقصند بنه وضنع لأ ً :لالظخطيط: خ نة وا 
قابلة للتوير م  شنثنها بلنوغ األهنداف التربوينة التني يسنع  إليهنا  وهلنك فني ضنو  اسنتثمار 

ل.الموارد البشرية والمادية المتاثة

ويقصننند بنننه تنيننني  وتنسنننيق المنننوارد المادينننة المتاثنننة  وويفينننة ل:لالظيملللي ل الظيسللليق:ثلييللللًل
البنننند منننن   فنننني الوليننننةاالسننننتفادة منهننننا  فنننناألدوات والخامننننات واأليهنننن ة والوسننننائ  المتننننوفرة 

 التدريسننننيالتويينننف الفاعننن  لهنننا بشننننو  منننني  ومناسنننب منننع أهننننداف الننندرو  التننني يقنننو  
  بيئة التعل  ووقته واستخدامه للوسنائ  والمنواد من  قبن  بتنفيهها  وو  هلك يهدف إل  تنيي

أ  يننننني  االسننننتفادة منننن  هننننه  اإلموانننننات  التدريسننننيالمننننتعل  ليننننتعل  منننن  خاللهننننا.   وعلنننن  
البشننرية ويعمنن  علنن  تنسننيق أدوارهنن  وتسننخير  اقنناته  لخدمننة العمنن  التربننو  الننه  يننثد  

لإل  تثقيق غاياته.

بننالتخ ي  لهننا ويتضننم   التدريسننييننه اإليننرا ات التنني قننا  ويقصنننند بننه تنف ثللثللًل:لالظيفيللا:
 -اليوانب التالية:

إثنننارة دافعيننننة ال نننالب للننندرو   والمثافينننة علننن  درينننة اإلثنننارة والتشنننويق لنننديه  ثتننن   .1
 نهاية الثصة.

استخدا  أساليب التدري  المناسبة للمستو  العقلي والمعرفني لل النب  وتناسنب وتومن   .2
 وما تتناسب مع  بيعة المادة العلمية التي يقو  بتدريسها. الخبرات السابقة لديه  
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 المثافية عل  اليو النفسي وااليتماعي الصفي.  .3

 المثافية عل  استمرارية النيا  الصفي م  قب  ال الب. .4

تويف مع ميو  واهتمامات وثايات ال الب أثنا  الدر   وتقدي  التع ين   واسنتخدا  ال .5
 .  (1)الوسائ  التعليمية المناسبة

نهننا ةالسننلوك الننه  يقننو  بننه الفننرد ثنني  يويننه نشننا  يماعننة ثتعننرف القيننادة ب رابعللًل:لالقيلللدة:
للصننننف منننن  أهنننن  األعمننننا  اإلداريننننة  االسننننتاهقيننننادة  تعنننندوبننننهلك ,لة (2)نثننننو هنننندف مشننننترك

تثقنق األهنداف   نياط القيادة عنصرا  هاما  للداللة علن  مند يعدالتربوية التي يقو  بها   و 
إلنيا هننا داخنن  الورفننة الصننفية  واشننتراك اليميننع فنني اتخنناه  االسننتاهتنني يسننع  التربويننة ال

 القرارات وث  المشوالت ضم  الدور القياد  للصف.

فنني الصننف باإلشننراف علنن  ال ننالب  ومتابعننة  االسننتاهيقننو  لخل سللًل:لاإلشللرافل ال ظلبعلل :
قينننق وننن  مننننه  تفننناعله  الصنننفي  وتنننوييهه  نثنننو األنشننن ة المرغوبنننة  سننناعيا  ورا  هلنننك تث

المهمة التي تسنند إلينه  ومنا يقنو  بتقندي  التوهينة الرايعنة لنديه  فني يمينع األمنور التني تنت  
لفي الصف  سوا  بالشرط اللفيي أو التصثيا المعنو  لهلك.

 -:(3)وتشير مهمة اإلشراف والمتابعة إل  مهمات فرعية تستند عليها وهي

فية عل  النينا  داخن  الثصنة أمنر إ  المثا إهل-الضبطل ال حلنم ل كىلاليمل : .1
لو البه. االستاهها  لنياط 

                                                 

 .153   ص1986  دار عمار: عما    األرد    أس لالظربي إبراهي  ناصر ؛  (1)
 .141   ص2001: عال  الوتب   القاهرة    اص  لالظربي مثمد منير مرسي ؛  (2)
 .78-76    ص2007غ ة   -  م بعة مقداد 5     لال قلري ال يسرلن لالظربيفثاد علي العاي  ؛  (3)
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أ  يراقنب دوا  ال نالب ويراعني  التدريسنيعلن  ل- راقب لحض رلالطالبل غيلبه : .2
لمد  الت امه  بدخو  الصف والخروج منه باالستئها  المناسب.

رشلللده : .3 أ  يعمنن  مرشندا  ل البنه يتعنرف علنن   التدريسنيعلن  ل-ظ جيلهلالطلالبل اش
ته   ومنهنننننا علننننن  سنننننبي  المثنننننا  وينننننود مشننننناو  صنننننثية أو اقتصنننننادية أو مشنننننوال

لايتماعية أو تعليمية  مما يثثر عل  رغبة ال الب في التعل . 

فننني ضنننو  هنننه  العناصنننر اإلدارينننة بعملينننة تقنننوي  شننناملة  االسنننتاهيقنننو  لسلدسلللًل:لالظقللل ي :
لألعما  التي يثديهنا  بتقوي  هاتي التدريسيللعمليات اإلدارية ضم  هها اإل ار  وما يقو  

 في الصف  ومد  نياط هه  األعما  واوتمالها لتثقيق أهدافه.

ويعد التدريسي في المثسسات التربوية ومنها اليامعات المسثو  فني تويينه العملينة 
التربوية والعلمية ألنه يمث  الي   الفاع  فني عملينة صننع المسنتقب  لأليينا  من  ال لبنة   

سنننتو  العلمننني فقننن  بننن  إعنننداده  إعننندادا شخصنننيا وعقلينننا وفننني وال يقتصنننر هلنننك علننن  الم
توافقه  النفسي وااليتماعي والسلووي   فتفاني التدريسي ودور  الممي  فني تعاملنه وتفاعلنه 
مع االخري  يخلق الفنرص المناسنبة فني بيئنة عملنه وبننا  عالقنات  يبنة بيننه وبني   مالئنه 

يونو  ها فاعلينة اييابينة ولنه تنثثير واضنا فني التدريسيي  واعضا  الهيئة االدارية   عندها 
 فني البيئتني  الدراسنية واالدارينة وضع الثلو  المناسنبة عنندما تثصن  مشنوالت ومعوقنات 

عننندها توننو  هات التدريسنني فاعلننة وقننادرا علنن  ادا  مثنن  هننها النندور االييننابي بعنندما تهيننا 
عليميننة هنني المسننثولة عنن  المسننتل مات التنني تننثم  اسننتقرار  النفسنني . بينند ا  المثسسننة الت

عمننا  تننهلي  الصننعوبات والضننوو  التنني تعتننر   ريقننه وتننوفير االيننوا  المناسننبة لننه بعينندا  
 يشتت يهد  خارج رسالته المهنية .
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 الدراسات السابقة:-2-2
( "فاعلية الذات والضغوط املهنية لدى 2010دراسة عبد اجمليد حممد ) -2-2-1

 ."(1)تدريسيي جامعة االنبار
 هدفت الدراسة إل  :وقد 

 .سيي  اليامعيي  في يامعة األنبارمستو  فاعلية الهات لد  التدريالتعرف عل   .1
إيينناد الفننروق هات الداللننة المعنويننة فنني فاعليننة الننهات لنند  التدريسننيي  اليننامعيي   .2

 عل  وفق :
 إنساني ( .  –متوير  التخصص ) علمي  - أ

 .   ويلة (  –متوير  مدة الخدمة ) قصيرة  - ب
 مستو  الضوو  المهنية لد  التدريسيي  اليامعيي  في يامعة األنبار. .3
 بيعننة العالقننة االرتبا يننة بنني  دريننات فاعليننة الننهات ودريننات الضننوو  المهنيننة  .4

 لد  التدريسيي  اليامعيي  في يامعة األنبار . 
 :البحثل  ييظه يهجل

 بقينة  ب ريقةالعينة وقد اختيرت  استخد  الباث  المنه  الوصفي باالسلوب المسثي
( تدريسني وتدريسنية 200بلنغ ثيمهنا ) إهعشوائية م  الوليات التابعة ليامعة االنبار 

 .( تدريسيا  وتدريسية  1417م  عدد أفراد الميتمع البالغ ) 

 عة نتائ  اهمها :و ال  ميم الدراسة توقد توصل 

 النننهات فاعلينننة مسنننتو  وينننود عالقنننة اثصنننائية هات داللنننة معنوينننة بننني  .1
 .للتدريسيي  والضوو  المهنية

                                                 

: ) رسننننالة  فاعليننننة الننننهات والضننننوو  المهنيننننة لنننند  تدريسننننيي يامعننننة االنبننننارعبنننند الميينننند مثمنننند ربيننننع ؛  (1)
   .2010مايستير   يامعة االنبار   ولية التربية للعلو  اإلنسانية (  
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 : باآلتي الباث  يوصي الدراسة اليها تتوصل التي النتائ  ضو  في

 المهني والرضا النفسية الصثة عل  وأضرارها المهنية الضوو  بمياهر التعريف -1
 العالقة . هات اليهات م 

 أين  من  الخاريينة المنثتمرات فني للمشناروة التدريسنيي  أمنا  الميا  فسا ضرورة -2
 . التعليمية العملية في الثاص  الت ور ومواوبة الخبرة اوتساب

 الخبننرة أصننثاب التدريسننيي  علنن  المترتبننة الضننوو  أعبننا  منن  التخفيننف ضننرورة -3
 العمنر متوينر اإلعتبنار بنينر واألخنه الم لوب بالشو  رسالته  يثدوا لوي ال ويلة
 . له  بالنسبة

 اتخناه فني فعلينا   إشنراوا   اليامعنة فني التدريسنيي  بإشنراك اليامعة إدارة قيا  ضرورة -4
 . واليامعة والولية القس  مستو  عل  واألواديمية المهنية القرارات

( "ضةةغوط العمةةل وع قتهةةا بةةالوال  2013دراسةةة حممةةد بةة) فةة   ) -2-2-2
التنظيمةةي لةةدى اعضةةا  هيدةةةة التةةدريس باليةةة امللةة   الةةةد 

 ".(1)العسارية

 وقد هدفت الدراسة ال  :

ل  مصادر ضوو  العم  لد  اعضا  هيئة التدري  بولية الملنك خالند التعرف ع -1
 العسورية بالريا  .

 الملننك بوليننة التنندري  هيئننة اعضننا  التعننرف علنن  مسننتويات ضننوو  العمنن  لنند  -2
 . بالريا  العسورية خالد

                                                 

وعالقتهننا بننالوال  التنييمني لنند  اعضننا  هيئننة التنندري  ضننوو  العمنن  مثمند بنن  فننالط بنن  سننعد اليفنرا  ؛  (1)
)رسنننالة مايسنننتير   يامعنننة ننننايف للعلنننو  االمنينننة  ولينننة الدراسنننات العلينننا ( :بولينننة الملنننك خالننند العسنننورية

2013 . 
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 التعنننرف علننن  العالقنننة بننني  مسنننتو  ضنننوو  العمننن  ودرينننة النننوال  التنييمننني لننند  -3
 . بالريا  العسورية خالد الملك يةبول التدري  هيئة اعضا 

  يهجلالبحثل  ييظه:
واسننتخد  الباثنن  المنننه  الوصننفي بشننقيه المسننثي واالرتبننا ي علنن  ميتمننع الدراسننة 

( عضنو هيئنة 200م  يميع المعلمي  العاملي  بولية الملك خالد العسنورية وعندده  )
 تدري  .

ل:ا لليظلئجلالدراس 

هات داللننة اثصننائية بنني  ضننوو  العمنن  لنند  فقنند توصنن  الباثنن  النن  ويننود عالقننة  
 هيئة التدري  بولية الملك خالد االعسورية ومستو  الوال  التنييمي لديه  .

ل:اه ل للي ص لبهلالبلحثلن لدراسظه  نل

 خالنند الملننك بوليننة التنندري  هيئننة تننوفير المت لبننات الال مننة للعمنن  ألعضننا  -1
 . بالريا  العسورية

رات التثهيلينة والتخصصنية فني مينا  العمن   يادة فرص الثصو  عل  الندو  -2
 . بالريا  العسورية خالد الملك بولية التدري  هيئة ألعضا 

 هيئنة  يادة االموانيات المادية الم لوبنة إلنينا  مت لبنات التندري  ألعضنا  -3
 . بالريا  العسورية خالد الملك بولية التدري 
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ل:بينلالدراسل لا جهلالظشلبهل ا خظالف
ل:الدراس لا  لىللللللللل
 .(عبد المييد مثمد ربيع) الباث اس   -1
 (.2010السنة) -2
 (.المنه  الوصفي باالسلوب المسثيالمنه  المستخد  ) -3
 تدريسيي يامعة االنبار(.العينة ) -4
 فاعلينننة مسنننتو  وينننود عالقنننة اثصنننائية هات داللنننة معنوينننة بننني االسنننتنتايات ) -5

 (.للتدريسيي  والضوو  المهنية الهات
ل:اس لالثليي الدرللللللل
 (.مثمد ب  فالط ب  سعداس  الباث  ) -1
 (.2013السنة ) -2
 (.المنه  الوصفي بشقيه المسثي واالرتبا يالمنه  المستخد  ) -3
 تدريسي(. 200المعلمي  العاملي  بولية الملك خالد العسورية وعدده  العينة ) -4
ويننود عالقننة هات داللننة اثصننائية بنني  ضننوو  العمنن  لنند  هيئننة االسننتنتايات ) -5

 (.ومستو  الوال  التنييمي لديه  العسوريةالتدري  بولية الملك خالد 
لالدراس لالحللي :

 اس  الباث  )عبدالوري  ع ااهلل عبدالرثم (. -1
 (.2015السنة ) -2
 المنه  المستخد  )المه  الوصفي باالسلوب المسثي(. -3
 العينة )تدريسيي وليات التربية الرياضية بلقب علمي أ.د و أ. .د(. -4
ايات )توصنننن  الباثنننن  الننن  بنننننا  مقيننننا  لضنننو  العمنننن  االدار  للهيئننننات االسنننتنت -5

 14التدريسننننية فنننني وليننننات التربيننننة الرياضننننية فنننني العننننراق  ثينننن  تضننننم  المقيننننا  
 فقرة  مثلت مقيا  ضو  العم  االدار (. 49عامال   تتضم  
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 :منهجية البحث وإجراءاته امليدانية -3

 :منهج البحث 3-1
ان من االمور الواجب مراعاتها لنجاح أي دراسة او بحث علمي للوصول الى 
تحقيق اهداف الموضوع التي وضعت من اجلها ، اختيار نوع المنهج وقد اختار الباحث 

والذي يعرف  ،سةمنهج البحث الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته تحقيق أهداف الدرا
 .(1)بأنه المنهج الذي يهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد  بين الوقائع والمظاهر

 : والعينة جمتمع البحث -3-2

( المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى populationيقصد بالمجتمع )
 .(2)الباحث الى ان يعمم عليها النتائج ذات العالقة بالمشكلة المدروسة 

ان مجتمع البحث الحالي يتكون من الهيئة التدريسية في كليات التربية الرياضية 
-2013في العراق ممن يحملون اللقب العلمي )استاذ واستاذ مساعد( للعام الدراسي) 

)انظر  ( كلية16( تدريسي موزعين على )388( اذ بلغ مجتمع البحث ) 2014
 ( يوضح ذلك .1والجدول ) (2ملحق

 

 

 

 
                                                 

عمرران م مسسسررة الرروراق  .لاسسسالاحث سسعلاح العسسدلالسسااالاحجسسسية لاح يع  سس المجيررد ابررراهيم    مررروان عبررد (1)
 . 90، ص 2000للنشر والتوزيع ،

م  اا صسي لحالثي سعل سدلاحيجث س للاح السلفلاح وسس  للاا سسي   احمد سليمان عودة و نبيل يوسرف الخليلري    ((2
 .159ص م،1988دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،
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ل(1) ال لاح

ل(الااالاحياج س  نل دلكال يتلاحيجث  لاحج يض  ل دلاح جاق)لع يععلاحث عل ث ن

 العدد الكلي استاذ مساعد استاذ اسم الكلية ت
 112 60 52 التربية الرياضية -بغداد  1
 30 16 14 التربية الرياضية للبنات -بغداد 2
 64 42 22 التربية الرياضية –الموصل  3
 39 25 14 ة الرياضيةالتربي –البصرة  4
 39 29 10 التربية الرياضية –بابل  5
 10 7 3 التربية الرياضية –المستنصرية 6
 13 6 7 التربية الرياضية –تكريت  7
 8 7 1 التربية الرياضية –الكوفة  8
 8 8 0 التربية الرياضية -كربالء  9
 12 9 3 التربية الرياضية -ديالى  10
 10 4 6 ة الرياضيةالتربي -االنبار  11
 10 8 2 التربية الرياضية -ذي قار  12
 2 1 1 التربية الرياضية -واسط  13
 6 3 3 التربية الرياضية -ميسان  14
 19 15 4 التربية الرياضية -القادسية  15
 6 5 1 التربية الرياضية -المثنى  16
 388 245 143لاحع علع 
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(  277لها تمثيل مجتمع البحث وقد بلغت ) التي يمكن من خال وهيعينة البحث 
( من مجتمع البحث الكلي وتم اختيار العينة 71.39تدريسي وشكلوا نسبة مئوية مقدارها )

جدول رقم ( كليات وكما موضح في 9يمثلون ) بطريقة القرعة البسيطة بالطريقة العشوائية
(2. ) 

ل(2 ال ل)اح

لاحث ع ث نلالااالاحياج س  نلاحذ نل عثاللنلل   ل

استاذ  استاذ اسم الكلية ت
 مساعد

العدد 
 الكلي

 89 52 37 التربية الرياضية -بغداد  1
 25 15 10 التربية الرياضية للبنات -بغداد 2
 58 40 18 التربية الرياضية –الموصل  3
 37 25 12 التربية الرياضية –البصرة  4
 34 27 7 التربية الرياضية –بابل  5
 9 7 2 لتربية الرياضيةا –المستنصرية 6
 11 6 5 التربية الرياضية –تكريت  7
 7 6 1 التربية الرياضية –الكوفة  8
 7 7 0 التربية الرياضية -كربالء  9

 277 185 92لاحع علعل10
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 :دوات البحثأ  3-3
سرتطاع الباحرث بموجبهرا الحصرول علرى جميرع البيانرات وتردوينها أهي األدوات التي          
 (1) . منهاخالص النتائج لحل المشكلة لتحقيق أهداف البحث واست

 -وسائل مجع املعلومات: 3-3-1
 المصادر العربية واالجنبية.-  
 .(3، انظر ملحق)()المقابالت الشخصية -
 المالحظة. -
 األستبانة.   -
 شبكة االنترنت العالمية.  -
 -:وسائل مجع البيانات 3-3-2
 (.4ظر ملحق )ان فريق العمل المساعد -
 ساعة توقيت. -
 اقالم جاف . -
 .(SONY)( نوع 1كاميرا تصوير فيديو رقمية عدد ) -
 (.1عدد ) (( DELL نوع  جهاز حاسوب البتوب -
 (.1عدد ) (KENKO)حاسبة يدوية نوع -
 

 

 

                                                 

 .179،ص1993، دار الحكمة، طجاةقلاحث علاح العدللع ه ه( وجيه محجوب  1)
(

 طارق عبدالرحمن محمود -1 ( 

 عبدهللا هزاع الشافعي -2 

 كامل عبود حسين -3 
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 اجراءات بناء املقياس : -3-4

 :الغرض من بناء املقياس 3-4-1

معين هو تحديد الغرض مرن المقيراس تحديرداا واضرحاا  أن الخطوة االولى لبناء مقياس     
ومررا هرررو االسرررتعمال المنشرررود لهررذا المقيررراسا وان  ررررض البحرررث الحررالي هرررو بنررراء مقيررراس 
 لضرررررغط العمررررررل االداري للهيئرررررات التدريسررررررية فررررري كليررررررات التربيرررررة الرياضررررررية فررررري العررررررراق

ضررغط لقيرراس  كأحررد المسشررراتوالبرراحثين وذوي االختصرراص  الكليرراتواسررتخدامه مررن قبررل 
 العمل االداري للهيئات التدريسية في كليات التربية الرياضية في العراق.

 :حتديد الظاهرة املطلوب قياسها 3-4-2
دودها واضررررحة وان ينبغرررري تحديررررد الظرررراهرة المطلرررروب قياسررررها وان يكررررون مفهومهررررا وحرررر    

يررة الرياضررية ضررغط العمررل االداري فرري كليررات التربهرري  المفهرروم الررذي ينرروي الباحررث قياسرره
 .في العراق

 :حتديد املنطلقات النظرية لبناء املقياس 3-4-3
تحديرد المنطلقرات النظريرة التري  في االطار النظري للبحرث ترم تم عرضهمن خالل ما     

 يستند اليها الباحث في بناء المقياس.
 
 : حتديد جماالت املقياس 3-4-4

 ي ملغرض تحديد مجاالت المقياس قام الباحث بما يأت
. االطالع على المتوافر من الدراسات والبحوث والمصادر العلمية المتخصصة في ألاال

علوم  اإلدارة والمقاييس التربوية والنفسية وعلوم التربية الرياضية ، ومن هذه المصادر 
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 ، محمد حسن خميس أبو رحمة(2)زياد عمار  ، تغريد(1)والمقاييس ) مكناسي محمد 

(5)صالح بن ناصر شغرود،(4)،كريس كيراكو(3)
 ( . (6)سعيد عامر وعلي عبدالوهاب،  

. وجد الباحث بأن معظم الدراسات والبحوث تسكد أن أهم المجاالت التي نستطيع ثي  ي
من خاللها تغطية هذا المفهوم والبالغة سبعة عشرة مجاالا ومدى تمثيلها للموضوع هيم ) 

مالئمة الدور، مجال عبء الدور،  مجال صراع الدور، مجال  موض الدور، مجال عدم
العالقات  مجال العمل بالتخصص، مجال العالقات مع الزمالء والرسساء في العمل )

تجاه االخرين،  مجال  المسسولية، مجال االتصال والتواصل المهني، مجال  ( الشخصية
الهيكل التنظيمي، مجال بيئة العمل المادية، مجال االمان الوظيفي، مجال العمل 
الروتيني، مجال النمو والتقدم المهني، مجال المشاركة في اتخاذ القرارات، مجال الثقافة 
التنظيمية، مجال طبيعة العمل، مجال المساندة االجتماعية (، وهذا التحديد عززتُه 

 المعايشة الميدانية والمقابالت الشخصية التي قام بها الباحث .
( خبيراا في  17والبالغ عددهم )  ،(3لحق )الم م توجيه استبانة إلى الخبراءثيحثي

لتحديد  اختصاصات االدارة والتنظيم، واإلدارة الرياضية، واالختبار والقياس، وعلم النفس
صالحية  حيث( ، واعتمد الباحث على "مربع كاي" من 5الملحق ) مجاالت المقياس

 ( .3جدول رقم )المجاالت وكما مبين في 

                                                 
م )رسررررالة  التوافررررق المهنرررري وعالقترررره بضررررغوط العمررررل لرررردى مرررروظفي المسسسررررات العقابيررررة  مكناسرررري محمررررد ((1

 .89م، ص2007قسنطينة ، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، – ماجستير، جامعة منتوري
 .36صتغريد زياد عمار. مصدر سبق ذكره ،   ((2
ضرررغوط العمرررل وعالقتهرررا بالرضرررا الررروظيفي لررردى المشررررفين التربرررويين  محمرررد حسرررن خمررريس أبرررو رحمرررة    ((3

 .23-19م، ص2007التربية (   زة ، كلية-م )رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية بمحافظات  زة
 .58م ص عصاجلسثقلذكجهكريس كيراكو     ((4
م الضررغوط االجتماعيررة وضررغوط العمررل واثرهررا علررى اتخرراذ القرررارات االداريررة صررالح بررن ناصررر شررغرود    ((5

 .23م، ص2007)رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، كلية  الدراسات العليا ( 
القرررراهر، مراكررررز وايررررد سرررريرفس  احوكسسسسجلاحع يصسسسسجل سسسسدلاحي  سسسس فللااااج  عررررامر وعلرررري عبرررردالوهاب  سررررعيد  (6)

 .376م ، ص 1994لالستشارات والتطوير اإلداري، 



 إجراءاته الميدانيةالثالث: منهجية البحث والباب 

 

80 

ل(3 ال ل)اح
احخثجا ل ل لصال   لاحع ياتلحعق يالضغطلاح ع للآلجا ل2علكي ث نل ييةجلعجث

لااااجيلحاله ة لاحياج س  ل دلكال يتلاحيجث  لاحج يض  ل دلاح جاق
عدد  المجاالت ت

 الخبراء
 ير  الموافقين

 الموافقين
 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

  17 صفر 17 17  موض الدور 1
 
 
 
 
3.84 

 دال
 دال 7.1 3 14 17 صراع الدور 2
  ير دال 0.22 9 8 17 عدم مالئمة الدور 3
 دال 9.94 2 15 17 عبء الدور 4
  ير دال 0.22 8 9 17 العمل بالتخصص 5
العالقات مع الرزمالء  6

والرسسررراء فررري العمرررل  
)العالقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 

 الشخصية(

 دال 17 صفر 17 17

االتصال والتواصل  7
 المهني

 دال 4.76 4 13 17

تجاه  المسسولية 8
 االخرين

 دال 13.22 1 16 17

 دال 9.94 2 15 17 الهيكل التنظيمي 9
 دال 17 صفر 17 17 بيئة العمل المادية 10
  ير دال 1.46 6 11 17 االمان الوظيفي 11
  ير دال 0.22 9 8 17 العمل الروتيني 12
 دال ير  2.88 5 12 17 النمو والتقدم المهني 13
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المشاركة في اتخاذ  14
 القرارات

 دال 17 صفر 17 17

 دال  7.1 3 14 17 الثقافة التنظيمية 15
  ير دال 1.46 6 11 17 طبيعة العمل 16
  ير دال 0.22 8 9 17 المساندة االجتماعية 17

 (0.05(  ومستوى داللة )1(  تحت درجة حرية)3.84=)2قيمة كا
ضغط صلت على موافقة السادة الخبراء لصالحيتها في قياس وبذلك تكون االبعاد التي ح

 هيم تسعة مجاالت العمل االداري للهيئات التدريسية في كليات التربية الرياضية
ع سسي للسس  ل,للع سسي لاحه كسس لاحي   عسسد,لع سسي لوعسسلدلاحسسالج,لع سسي لصسسجاعلاحسسالج)

ع سسي لث ةسس ل,لي سسيهلااخسسج نلاحعسسسللح  ع سسي ل,لاايصسسي للاح التسسيتلاحةخصسس  ,لاحسسالج
 (.ع ي لاحثقي  لاحي   ع  ,ل ل دلايخيذلاحقجاجاتع ي لاحعةيجك,لاح ع لاحعيا  

وكررررذلك تررررم دمررررج مجررررالين مررررع بعررررض وهمررررا المجررررال السررررادس )العالقررررات مررررع الررررزمالء 
والرسسرررراء فرررري العمررررل )العالقررررات الشخصررررية( ( مررررع المجررررال السررررابع )االتصررررال والتواصررررل 

تصال والعالقات الشخصية( وكما مبرين فري الجردول المهني( ليصبحا تحت مسمى واحد )اال
 . اعاله

(المحسرروبة اكبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة عنررد درجررة 2وهرري االبعرراد الترري كانررت فيهررا قرريم )كررا
( لصرررالح االجابرررة )تصرررلح(،"عندما تكرررون 3.84( والبالغرررة)0.05( ومسرررتوى داللرررة)1حريرررة)
كرررون لصرررالح االجابرررة التررري تقابرررل ( المحسررروبة أكبرررر مرررن قيمتهرررا الجدوليرررة فأنهرررا ت2قيمررة)كا

أكثر التكرارات آلراء السادة الخبراء،أما عندما يكرون العكرس فرال يعتمرد المكرون وذلرك لعردم 
 .(1) وجود اتفاق من قبل السادة الخبراء على صالحيتها"

 
 
 

                                                 

 .144،ص 2000مطبعة طبرق، ،طرابلس، احيقل فللاحق يا ( كريم مهدي صالح واخرون 1)
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 اعداد فقرات املقياس : -3-4-6

ف منها المقياس بعد ان تم تعريف ضغط العمل االداري وتحديد المجاالت التي يتأل
فقرات كل مجال من تلك  دووضع التعريفات العامة لها والتي تم اعتمادها في جمع واعدا

ر االعتبار طبيعة وخصائص ظمجال واالخذ بنتكون منسجمة مع تعريف ال المجاالت إذ
 -بما يلي م قام الباحث إذالمجتمع الذي سيطبق عليه المقياس 

االطررررررالع علررررررى و  النظريررررررة لضررررررغط العمررررررل االداريمراجعررررررة االدبيررررررات واالطررررررر  -م الا
انات السررابقة فرري التربيررة الرياضررية والترري اجررع والدراسررات والمقرراييس واالسررتبالمصررادر والمر 

 لها عالقة أو مشابهة للبحث الحالي . 

متكونة من سسال استطالعي على وزع الباحث استبانة استطالعية مفتوحة  -م ثي  ي
كليات التربية الرياضية من داخل مجتمع البحث و من خارج  مجموعة من التدريسيين في

العينة اذ احتوت االستبانة على سسال استطالعي واحد وطلب من التدريسي االجابة على 
ة يالسسال االستطالعي بذكر المهام االدارية التي يكلف بها التدريسي في كليات الترب

 (.6ية في الكلية، انظر ملحق )الرياضية الى جانب االعمال االكاديمية والتدريس

، وعلى ضوء هذه االجابات واالستعانة بالدراسات النظرية التي تناولت الموضوع
 قام الباحث بصيا ة فقرات المقياس. فضال عن اراء الخبراء

 م (1)وقد روعي في صيا تها ما يأتي

 صيا ة الفقرات بأسلوب واضح وبسيط . .1
 وقابلة لتفسير واحد . ان تكون الفقرة معبرة عن فكرة واحدة .2

                                                 
 .81م، ص1989، عمان، االردن، م دار الفكر  احق ياللاحيقل فل دلاحيجث  عزيز سمارة    ((1
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عدم استخدام فقرات التي يحتمل ان يجيب عنها الجميع او ال يجيب لكي ال تقدم  .3
 فرصة المقارنة امام الباحث .

 ان تكون بصيغة المتكلم . .4
 تجنب استخدام الكلمات مثل )كل ، دائما ،  البا ( . .5
 تجنب نفي النفي. .6
 . (1)ان تكون الفقرات مناسبة لمستوى المستجيبين .7
 2))أن تقيس العبارة أحد مجاالت الدراسة .8

 -في بناء المقياس الحالي لكونه يمتاز بما يلي م (ليكرت)وقد اختير اسلوب 

انها تحتوي على مجموعة بدائل تمكنها من قياس درجة الموافقة او عدم الموافقة  -1
 .(3)بالنسبة لكل وحدة من الوحدات التي يتضمنها المقياس

 يقة البناء .انها اكثر سهولة في طر  -2
 .(4)كونها ذات درجات عالية من الثبات -3
يمكن جمع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على جميع عبارات المقياس  -4

 لتوضيح الدرجة الكلية التي تتخذ مقياسا لتقدير السمة المراد قياسها .
 تحقيق مقياسا اكثر تجانسا . -5

                                                 
) القرراهرة ، مكتبررة  1ط ااخيثسسيجاتللاحعقسسي  ال سسدلاحيجث سس لاحج يضسس  لمصررطفى برراهي وصرربري عمررران     ((1

  41( ص2007االنجلو المصرية ،
2
  بناء مقياس لمستوى االداء االداري والفني ألندية الدرجة االولى والممتازة في العراقم صالح وهاب شاكر ((

 .48م، ص2004كلية التربية الرياضية (   -ة ماجستير ، جامعة بغداد )رسال
م مطبعرررة الخرررانجي ، القررراهرة ، مصرررر  لالسسسفلاحسسس والاا يعسسسيلدمصرررطفى فهمررري ومحمرررد علررري القطررران    (3)

 .187م ، ص1977،
م 1970م الردار المصررية للطباعرة ، القراهرة ،  اح وال السويهلل يضسجهللعسسيقثالهللالففساد البهي السيد    (4)

 .108، ص
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ات المقيررراس تمكرررن ومرررن خرررالل اسرررتخدام طرائرررق واسررراليب عررردة لجمرررع وكتابرررة فقرررر 
عررض هرذه  وبعد دراسرة تلرك الفقررات وتحليلهرا ترم ( فقرة،127الباحث من صيا ة)

( 40اسرتبعاد ) (، وعلرى ضروء رأي الخبرراء ترم3الفقرات علرى الخبرراء انظرر ملحرق)
فقرة متشابهة و ير واضحة ومفهومة ،ولتقدير االهمية النسربية لكرل مجرال مرن هرذه 

البعرررررراد علررررررى مجموعررررررة مررررررن السررررررادة الخبررررررراء المجرررررراالت قررررررام الباحررررررث بعرررررررض ا
(،وطلررب مررنهم تحديررد االهميررة النسرربية للمجرراالت علررى وفررق مقيرراس مترردرج 7ملحررق)

( للمجرال االكثرر أهميرة والدرجرة 10( درجات تعطى الدرجرة)10-يتكون من )صفر
 )صفر( تمثل انعدام االهمية.

لنسرررربية أتبررررع فرررري ضرررروء أهميتهررررا ا التسررررعومررررن أجررررل توزيررررع الفقرررررات علررررى االبعرررراد 
 م1))الباحث

لحالع ي ااهع  لاح سث  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لل100ل×لللللللللللللللللللللللللللللللللل=لحالع ياتللللللاهع  لاح سث  ا سي ل

لاحع ياتع سلااهع  لاح سث  لح ع علللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل

للاالاحوقجاتلاحكالد×للحالع ي لاهع  لاح سث  الللللللللللللللللللللللللللللللل
ل سي للاال قجاتلك لث ال=لل

ل100لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

كايلللللللد ال ر يلللللللد  اطروحلللللللد دك لللللللورا   الشخصللللللليد اللياديلللللللد ل,عبلللللللي كلللللللر  الللللللللد   سلللللللاما  ع لللللللا   (1)

 .94 ص2006الرياضيد جامعد ا ل 
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ل(4اح ال ل)
ل ث نلااث ياللاح س لاحعةل  لحألهع  لاح سث  لللاال قجاتلك لث ا

 ألهمية النسبيةا االبعاد ت

 للمجالت

عدد 

 لفقراتا

 12 9.45  مجال صراع الدور   1

 16 12.88 مجال  موض الدور 2

 14 10.91 مجال الهيكل التنظيمي 3

 14 10.91 مجال عبء الدور 4

 13 10.29 االتصال والعالقات الشخصية 5

 15 11.48 تجاه االخرين المسسوليةمجال  6

 14 10.91 مجال بيئة العمل المادية 7

في اتخاذ مجال المشاركة  8
 القرارات

12.88 16 

 13 10.29 مجال الثقافة التنظيمية 9

ل127ل%100لاحع علعل

 
 
 



 إجراءاته الميدانيةالثالث: منهجية البحث والباب 

 

86 

 الفقرات: صالحية  3-4-6-1

اتجه المختصون في القياس النفسي الى تحديد بعض الخصائص السايكومترية 
للمقياس والتي يمكن ان تحد من اخطاء القياس او تبعد المقياس عن اعطاء نتائج 

قة في قياس السمة حتى تصبح باإلمكان استعمال نتائج المقياس في  ير دقي
 .(1)اال راض العلمية 

ولغرض التعرف على مدى صالحية الفقرات ومالئمتها للمجال الذي وضعت فيه فقد 
 اتبع الباحث الخطوات االتية م

 اختار مجموعة من الخبراء في مجال االدارة العامة واالدارة الرياضية وعلم النفس -1
العام وعلم النفس الرياضي والقياس والتقويم وقد عرضت عليهم فقرات المقياس 

 ( .3( فقرة وكما موضح في ملحق رقم )127بصيغتها االولية والبالغ عددها )
استنادا الى اراء الخبراء والمختصين حول صالحية بعض الفقرات ومدى مالئمة  -2

عمل االداري والتعريفات كل فقرة للمجال على وفق التعريف النظري لضغط ال
الخاصة بكل مجال من مجاالت المقياس وتم التحقق من الصدق المنطقي وذلك 

 بتمثيل الفقرات للمجاالت والسمة المراد قياسها.
قيمتها الجدولية،  ( المحسوبة اكبر من2كانت قيمة )كا التي الفقرات على االبقاء -3

 (5جدول رقم )وكما مبين في 
 
 

                                                 
، دار الفكرررر، عمررران، االردن، 5م ط احعسسساخ لاحسسساللالسسسفلاحسسس واعبررردالرحمن عررردس ومحررري الررردين تررروق     ((1

 .284م، ص1998
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ل(ل5 ال ل)لاح
آلجا لاحخثجا ل ل لصال   لاحوقجاتلحعق يالضغطلاح ع لااااجيلل2جلعجثعلكي يية

لحاله ةيتلاحياج س  ل دلكال يتلاحيجث  لاحج يض  ل دلاح جاق
ل
لت

لااللجتفلاحوقج لاحع ي 
لاحخثجا 

و جللاحعلا قلن
لاحعلا قلن

ل2ت ع لكي

لاحع سلث 
ل2ت ع لكي

لاح الح  
عسيلىل
لاحااح 

ل
ل1
ل

ل
لصجاعلاحالج

لل8-9-10-11
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل17

لل17لصوجل17
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل3.84

لااح 
لااح ل9.94ل2ل15ل1-12-6

لااح ل7.1ل3ل14ل4-5-7
لو جلااح ل0.52ل7ل10ل2-3

ل
ل2

ل
 وعلدلاحالج

ل

لااح ل17لصوجل17ل11-14-15
لااح ل13.22ل1ل16ل6-12
لااح ل7.1ل3ل14ل3-13

لااح ل4.76ل4ل13ل16
1-4-5-7-8-9-

ل10
لو جلااح ل أت 2.88ل أكثجل5ل عيلالن12

ل
ل3

ل
احه ك ل
 احي   عد

ل

لااح ل17لصوجل17ل6-11-14
لااح ل9.94ل2ل15ل3-7-8-12

لااح ل7.1ل3ل14ل2-10
لو جلااح ل أت 2.88ل أكثجل5ل عيلالن12ل1-4-5-9-13

ل
ل4

ل
 ل  لاحالج

ل

لااح ل17لصوجل17ل2-9-13-14
لااح ل13.22ل1ل16ل6-10

لااح ل9.94ل2ل15ل1-8
لااح ل7.1ل3ل14ل3-4

لو جلااح ل أت 2.88ل أكثجل5ل عيلالنل12ل5-7-11-12

ل
ل5

ل
اايصي ل
لاح التيتل

لااح ل17لصوجل17ل3-4
لااح ل13.22ل1ل16ل5

لااح ل9.94ل2ل15ل6-7
لااح ل7.1ل3ل14ل1-8



 إجراءاته الميدانيةالثالث: منهجية البحث والباب 

 

88 

لااح ل4.76ل4ل13ل13-11-10لاحةخص  ل

لو جلااح ل أت 2.88ل أكثجل5ل عيلالنل12ل2-9-12

ل
ل6

ل
لاحعسللح  

 ي يهلااخج ن.
ل

لااح ل17لصوجل17ل5-6-12-15
لااح ل13.22ل1ل16ل3-7-14

لااح ل9.94ل2ل15 4-11
لااح ل4.76ل4 13ل13

لو جلااح ل أت 2.88ل يكثجل5ل عيلالنل12ل1-2-8-9-10

ل
ل7

ل
ث ة لاح ع ل

 احعيا  .
 

لل1-9-10-13
ل
ل
ل
ل
ل17

لااح لل17لصوجل17
لااح ل13.22ل1ل16ل5-12-14

لااح ل7.1ل3ل14ل2-4
لو جلااح ل أت 2.88ل أكجل5ل عيلالنل12ل3-6-7-8-11

ل
ل
ل8

ل
احعةيجك ل دل
لايخيذلاحقجاجات.

لااح ل17لصوجل17ل6-9-12-15
لااح ل13.22ل1ل16ل3-11

لااح ل9.94ل2ل15ل4

لااح ل7.1ل3ل14ل-2-5

لااح ل4.76ل4ل13ل13-16

لو جلااح ل أت ل2.88ل أكثجل5ل عيلالنل12ل1-7-8-10-14

ل
ل
9 

 
ل

لاحثقي  
لاحي   ع  .

ل

لااح ل17لصوجل17ل10-11
لااح ل13.22ل1ل16ل1-2-5

لااح ل9.94ل2ل15ل4-6
لااح ل7.1ل3ل14ل3-7

لو جلااح ل أت ل2.88ل أكثجل5ل عيلالنل12ل8-9-12-13

ل.(3,84)ليسيليل(ل0,05)لل سث لخطأل(1)لاح الح  لل الاج  ل ج  ل(2)كيلت ع 
ل
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 إعداد تعليمات املقياس بصيغته النهائية -3-5
من اجل أن تكتمل صرورة المقيراس بغيرة الرتمكن مرن تطبيقره علرى عينرة البحرث، ترم        

اإلجابرررة عرررن فقررررات المقيررراس ،  أعرررداد تعليمرررات المقيررراس . وقرررد حرررددت التعليمرررات طريقرررة
البحث العلمي فقط ، فقرد  أل راضوالتأكيد على عدم ذكر االسم ، وان إجاباتهم ستستخدم 

( م " إن التغلرررررررب علرررررررى عامرررررررل الميرررررررل لالستحسررررررران ) المر وبيرررررررة Wylieأكرررررررد و يلررررررري )
. فضررالا عررن ذلررك  (1)االجتماعيررة ( يررتم مررن خررالل طمأنررة المسررتجيبين بسرررية اسررتجاباتهم "

فقررد طلررب مررنهم ضرررورة اإلجابررة بدقررة تامررة ، وعرردم ترررك أي فقرررة بررال إجابررة للوصررول إلررى 
 .نتائج موضوعية ومثمرة 

فقرررة( الترري ُكتبررت بشرركل  87وفقراترره البالغررة ) التسررعوبررذلك اصرربح المقيرراس بمجاالترره 
 مجتمع بدون ذكر اسم المجاالت جاهزاا ، تمهيداا إلجراء التجربة االستطالعية عليه .

 :التجربة االستطالعية للمقياس -3-6
 ( فررداا يمثلرون14جراء التجربة االستطالعية على عينة والبالغ عرددها)إقام الباحث ب 

التدريسررررية لكليررررة التربيررررة الرياضررررية الهيئررررة  عينررررة البحررررث االسررررتطالعية والترررري تكونررررت مررررن
االساسرية جامعرة  جامعة ديالى واعضاء الهيئة التدريسية في قسم الرياضة في كلية التربية

وذلرك بالسراعة  ،( اسرتاذ دكترور واسرتاذ مسراعد دكترورديالى ممن يحملون اللقرب العلمري ) 
، وكرران الغرررض مررن هررذه التجربررة  17/3/2014الموافررق  صررباح يرروم االثنررينمررن  التاسررعة

 ما يأتي م

 . التأكد من مدى وضوح التعليمات وفقرات المقياس . 1

ي تواجه عملية التطبيق بغية تالفيها عند تطبيق     . التعرف على الصعوبات الت 2
 المقياس بصيغته النهائية .

                                                 
 .72م، ص2004 هممصدر سبق ذكر   صالح وهاب شاكر ((1
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  .. التعرف على الوقت الالزم للتطبيق واإلجابة عن فقرات المقياس 3

علرررى  عية تررردوين مالحظررراتهم تحريريررراوقرررد طلرررب الباحرررث مرررن أفرررراد العينرررة االسرررتطال    
 .  نها افضل وانسبوالصيا ة التي يرو الفقرات التي فيها  موض ، 

وبعد مناقشة تعليمات المقياس وفقراته تبين إنها كانت مفهومة وواضحة وال تحتاج      
( دقيقة  30 – 25إلى تعديل ، وان الوقت المستغرق في اإلجابة قد تراوح بين )

(  87وبذلك اصبح المقياس بتعليماته وفقراته الر )( دقيقة ، 27،5وبمتوسط حسابي )
 بيق .جاهزاا للتط

 :التجربة األساسية للمقياس -3-7
ضغط العمل االداري للهيئة إن الغرض من إجراء هذه التجربة هو تطبيق مقياس      

بصيغته النهائية وتحليل فقراته إحصائياا  التدريسية في كليات التربية الرياضية في العراق
وابعاد الفقرات  ير الصالحة  إليجاد القوة التمييزية لكل فقرة بغية اختيار الفقرات الصالحة

 تحقيق ذلك اتبع الباحث الخطوات اآلتية م  وألجل، 

( تدريسي من الهيئة التدريسية في 277تطبيق المقياس على عينة مكونة من ) -1
كليات التربية الرياضية في العراق ممن يحملون اللقب العلمي استاذ واستاذ 

 مساعد .
اد عينة البحث رتبت الدرجات ترتيبا تنازليا بعد الحصول على الدرجات الكلية ألفر  -2

 من اعلى درجة الى ادنى درجة .
( 75%( من المجموعة العليا البالغة )27حددت الدرجات المتطرفة اذ اعتمدت ) -3

 .( استمارة ايضا 75%( من المجموعة الدنيا البالغة )27استمارة و)
بار داللة الفروق ( الختT-testاستعمل االختبار التائي لعينتين مستقلتين ) -4

االحصائية بين متوسطي درجات المجموعة العليا والمجموعة الدنيا لكل فقرة من 
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بعدها تم استخراج الوسط الحسابي  ،( فقرة87فقرات المقياس البالغ عددها )
استخراج القيمة التائية )المحسوبة( والتي تعد مسشر  واالنحراف المعياري ،اذ تم
 . (1)قارنتها بالقيمة الجدوليةلتميز كل فقرة من خالل م

 تصحيح املقياس : -3-8
بعرررد جمرررع االسرررتمارات صرررححت اجابرررات العينرررة باسرررتخدام مفتررراح تصرررحيح الخماسررري فررري 

 وضع درجة الستجابة المختبر على كل فقرة من فقرات المقيراس يتم إذاحتساب الدرجات، 
لية لكل استمارة ، وقد ترم ومن ثم جمع هذه الدرجات إليجاد الدرجة الك وبحسب نوع البديل

( فقررررة بعرررد أن اعطيرررت الررردرجات لالسرررتجابة علرررى 87سررراس )اتصرررحيح االسرررتمارات علرررى 
لضرررغط العمرررل االداري للهيئرررات التدريسرررية فررري كليرررات التربيرررة الفقررررات االيجابيرررة والسرررلبية 

 (.6إلحدى البدائل وكما هو مبين في الجدول ) الرياضية

 (ل6ل ال ل)اح

لالالثااة لاإل يث لحعق يالضغطلاح ع لاإلااجييلز علاحاج يتلل

لاحثااة 
ل

لاثاال ياجالا  ي يلويحثيلااةعي

ل5ل4ل3ل2ل1لاحوقجاتلاا  يث  
ل1ل2ل3ل4ل5لاحوقجاتلاحسالث  

ل

وألجررل اسررتخراج الدرجررة الكليررة للمقيرراس ، تجمررع الرردرجات الترري يحصررل عليهررا المسررتجيب 
 فرررأن أعلرررى درجرررة يمكرررن الحصرررول عليهرررا( لرررذا 87فررري اجابتررره علرررى فقررررات المقيررراس الرررر )

( أمررا 87هرري ) يمكررن الحصررول عليهررا للمقيرراس ( درجررة وادنررى درجررة435هرري ) للمقيرراس
( والترري يمكررن الحصررول عليهررا مررن خررالل جمررع درجررات مقيرراس 261درجررة الحيرراد فهرري )

                                                 
1
 .356   ص1980: ترجمد خايل ا راهيم البياتس  دار الح مد   غداد   علم النفس التجريبيا  مايرز    ((
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( برردائل  ، ثررم نقرروم بضررربها فرري عرردد فقرررات 5( ثررم تقسرريمها علررى )5،4،3،2،1التقرردير )
 ( فقرة وبذلك نحصل على درجة الحياد .87والبالغة ) المقياس

 :األسس العلمية للمقياس -3-9

 :صدق املقياس -3-9-1

هرم الخصرائص السريكومترية التري ينبغري توافرهرا فري أ( من Validityيعد الصدق )
والصرردق  خاصررية "المقيرراس ألنرره يسشررر قرردرة المقيرراس علررى قيرراس مررا يجررب قياسرره فعررالا، 

ي تقررويم أي اداة، والهرردف منرره معرفررة صررالحية األداة فرري قيرراس الجانررب أساسررية ومهمررة فرر
 . (1)المتصور قياسه وهو قدرة األختبار على تأدية عمله كما يجب" 

واالختبرررار الصرررادق هرررو " االختبرررار الرررذي يقررريس بدقرررة كافيرررة الظررراهرة التررري صرررمم 
 .(2)و ال يقيس شيئاا  خر بدالا عنها أو باإلضافة أليها لقياسها،

 -وقد حددت الرابطة األمريكية لعلم النفس ثالثة انواع رئيسة للصدق هيم
ل.صاقلاحع يلى-1
 .صاقلاحث ي -2

 .احصاقلاحعجيثطلثيحع ك-3

 -الباحث من صدق المقياس بمسشرين للصدق هما م سيتحققو 
   .اوالام صدق المحتوى
   .ثانياام صدق البناء

                                                 

م )رسرالة ماجسرتير، جامعرة البصررة، كليرة قيراس االترزان األنفعرالي لمدرسري المرحلرة المتوسرطةامرل مهردي   (1)
 . 72( ص1988التربية، 

، القراهرة، احق يال دلاحيجث س لاحج يضس  لللالسفلاحس والاحج يضسدنصر الدين. محمد حسن عالوي، ومحمد   ((2
 .255،ص2000الفكر العربي، دار
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ل-الاال لصاقلاحع يلى 
خرررالل التحليرررل العقالنررري لمحتررروى المقيررراس  يتحقرررق هرررذا النررروع مرررن الصررردق مرررن

 . (1)وهو على نوعين هما وتحديده مستنداا الى احكام ذاتيه
ل-احصاقلاح يهجي -أ

أن افضرررررل طريقرررررة ألسرررررتخراج الصررررردق الظررررراهري، تتمثرررررل فررررري عررررررض فقررررررات 
المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم علرى صرالحيتها فري قيراس الخاصرية المرراد 

هرذا النروع مررن الصردق فرري المقيراس الحرالي، وذلررك عنردما عرضررت قياسرها وقرد تحقررق 
فقراترررره علررررى مجموعررررة مررررن الخبررررراء فرررري االدارة العامررررة واالدارة الرياضررررية واالختبررررار 
والقيراس و علررم الرنفس العررام وعلرم الررنفس الرياضري وكمررا ترم ذكررره سرابقا فرري صررالحية 

 .  (3انظر ملحق) الفقرات
ل-احصاقلاح   د ل- 

نرررروع مررررن الصرررردق تحديررررداا دقيقرررراا للمجررررال أو الموضرررروعات الترررري يتطلررررب هررررذا ال
يعطيهررا األختبررار وكلمررا كانررت هررذه الموضرروعات اكثررر تحديررداا، فسرروف يكررون الصرردق 
العينررري اعلرررى، ويركرررز هرررذا النررروع مرررن الصررردق علرررى األسرررئلة او الفقررررات بينمرررا يركرررز 

وقررد  (2)هاالصرردق الظرراهري علررى محترروى األسررئلة او الفقرررات بصرررف النظررر عررن عرردد
ُعد هرذا النروع مرن الصردق متروافراا فري المقيراس الحرالي عنرد بدايرة اعرداد المقيراس مرن 

حديرررررد مجاالتررررره خرررررالل تعريرررررف مفهررررروم ضرررررغط العمرررررل االداري للهيئرررررات التدريسرررررية وت
سرررتعانة بمجموعرررة مرررن الخبرررراء فررري مجرررال االدارة الرياضرررية واالدارة العامرررة وعلرررم باإل

                                                 

(1) Anastasi. A:. psychological testing 6thed, New york: Macillan publishing 

company ,1988,p139. 

 (2) Allen,M.&yen W.)op.cit(.p95 
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راء القيررراس والتقرررويم الرررذين ترررم اخرررذ رأيهرررم فررري فقررررات الرررنفس الرياضررري وكرررذلك مرررن خبررر
 .(3ملحق) المقياس

ل-ثي  يال صاقلاحث ي  
يعررد صرردق البنرراء مررن أهررم مسشرررات صرردق المقرراييس النفسررية ألنرره مررن اكثررر   

انرررواع الصررردق تمثررريالا " لمفهررروم الصررردق الرررذي يسرررمى احيانررراا بصررردق المفهررروم او صررردق 
اء، الدرجررة الترري يقيسررها المقيرراس لبنرراء افتراضرري التكرروين الفرضرري أذ يقصررد بصرردق البنرر

أي انه عبارة عن " المدى الذي يمكن ان تقرر بموجبه أن المقياس يقريس بنراءا  (1)معين "
ويسررررمى صرررردق البنرررراء احيانرررراا بصرررردق المفهرررروم او صرررردق  (2)نظريرررراا أو خاصررررية معينررررة "

صرردق مالئمررة لبنرراء التكرروين الفرضرري، ويعررد هررذا النرروع مررن الصرردق " مررن اكثررر انررواع ال
المقرررراييس ألنرررره يعتمررررد علررررى التحقررررق التجريبرررري مررررن مرررردى تطررررابق درجررررات الفقرررررات مررررع 

 . (3)الخاصية او المفهوم المراد قياسه "
 -اذ اعتمد الباحث من صدق البناء من خالل ثالثة مسشرات هيم

ل-احع علليتلاحعيطج    -1
برار وذلرك مرن خرالل ان الهدف من تحليل  فقرات المقياس هو تحسرين نوعيرة االخت

اكتشاف ضعف جوانب الفقرة ومن ثم العمل اما على اعادة صيا تها او استبعادها ان لرم 
، والقررررروة التمييزيرررررة تعنررررري قررررردرة الفقررررررة علرررررى التمييرررررز برررررين األفرررررراد ذوي (4)تكرررررن صرررررالحة "

                                                 

(1)  Gay, L. R:. Educational Evaluation measurement .Ohio, charles Lse ,Merrill 

publishing company , 1986 ,P168. 

)2( Anstasi ,A.)op.cit( , P151. 

: الموصلل   جامعلة الموصلل  االختبارات والمقاييس النفسيةعبد الجليل إبراهيم الزوبعي و)آخرون( ؛  (3)

 .43، ص1984  
 (4) Webwr A.L Social psychology , New york . harper Collins publishers , 1992, 

p214. 
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ا يعرد المستويات العليا واألفراد ذوي المستويات الدنيا بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقررة وهرذ
 .(1)دليالا على صدق البناء

وقررررد تحقررررق هررررذا المسشررررر عنرررردما ُحسرررربت القرررروة التمييزيررررة للفقرررررات باسررررتخدام أسررررلوب 
.  المجموعتين المتطرفتين ، إذ ترم اإلبقراء علرى الفقررات المميرزة واسرتبعاد الفقررات الضرعيفة

وزعرت اسرتمارات فرداا هي عينة التمييز ، ثرم  (277)ُعدت عينة البحث الرئيسة البالغة  إذ
المقيرراس لكررل فرررد مررن أفررراد العينررة ، وبعررد االنتهرراء مررن االسررتجابة ُجمعررت االسررتمارات ، 

وحررددت الدرجررة الكليررة  ضررغط العمررل االداريوصررححت إجابررات أفررراد العينررة علررى مقيرراس 
مررن  % ( 27) الترري حصررل عليهررا كررل فرررد وُرتبررت الرردرجات تنازليرراا ، ثررم ُاختيرررت نسرربة 

 إذ، مررن الرردرجات الرردنيا لتمررثال المجمرروعتين المتطرررفتين  % ( 27)  ويررا ، الرردرجات العل
( فردا لكل مجموعرة بعرد ذلرك  75كان عدد االفراد في المجموعتين العليا والدنيا مساويا ) 

تررم حسرراب الوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لرردرجات المجمرروعتين فرري كررل محررور مررن 
( للعينرررررات المسرررررتقلة للتعررررررف علرررررى الداللرررررة T.Testمحررررراور المقيررررراس وتطبيرررررق اختبرررررار )

االحصائية للفرق بين المجموعتين العليا والدنيا من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغرة 
( يبرررين  7( . والجررردول )  0.05( ومسرررتوى داللرررة )  148 ( عنرررد درجرررة حريرررة ) 1.96 )

 . ذلك

 

 

 

 

                                                 

م )اطروحررة دكترروراة، كليررة التربيررة بنرراء وتقنررين مقيرراس ل حتررراق النفسرري لرردى العبرري كرررة اليررد اميرررة حنررا   (1)
 .55(  ص2001الرياضية، جامعة بغداد، 
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 (  7 جدول )ال

 ستخدام المجموعات المتطرفةإات المقياس ب( المحتسبة لفقر t) قيمة يبين 

 
 ت

( tقيمة ) المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 المحتسبة

 
 ع -س ع -س الداللة

 دالةل8.506ل0.61649ل2.7778ل0.66250ل4.5185ل1

 دالةل20.854ل0.55222ل2.3519ل0.45499ل4.7870ل2

 دالةل31.746ل0.40463ل2.2037ل0.35690ل3.8519ل3

 غير دالةل0.725ل0.82096ل2.2941ل0.76723ل3.0331ل4

 دالةل7.252ل0.90497ل2.1481ل0.41383ل4.8426ل5

 دالةل9.724ل0.64126ل2.667ل0.60366ل3.4907ل6

 دالةل21.915ل0.52060ل2.5000ل0.38893ل3.8704ل7

 دالةل8.7810ل0.85663ل2.7037ل0.66582ل4.6204ل8

 دالةل11.332ل0.81708ل2.8796ل0.35690ل3.8519ل9

 دالةل23.388ل0.35690ل2.1481ل0.59673ل3.7130ل10

 دالةل6.855ل0.83675ل2.6944ل0.68409ل3.4074ل11

 دالةل12.856ل0.58443ل2.4352ل0.66217ل3.5278ل12

 دالةل14.102ل0.63058ل2.5648ل0.51155ل3.667ل13

 دالةل17.619ل0.55900ل2.3796ل0.56093ل3.7222ل14

 دالةل4.217ل0.82953ل2.3519ل0.60537ل3.2685ل15

 دالةل17.423ل0.69985ل2.4259ل0.46363ل3.8333ل16

 دالةل12.576ل0.93321ل2.6296ل0.36588ل3.8426ل17

 دالةل12.081ل0.81453ل2.6907ل0.18973ل3.9630ل18

 دالةل5.666ل0.81708ل2.4796ل0.74233ل4.4815ل19

 دالةل24.306ل0.62403ل2.3889ل0.23013ل3.9444ل20

 دالةل14.697ل0.66582ل2.6796ل0.29121ل3.9074ل21

 دالةل22.484ل0.13545ل2.0185ل0.66250ل4.4815ل22

 دالةل17.062ل0.3590ل2.1481ل0.7529ل3.4167ل23

 دالةل2.397ل0.1173ل2.2885ل0.7398ل3.4653ل24

 دالةل5.142ل0.70961ل2.3981ل0.66582ل4.3796ل25

 دالةل11.435ل0.3835ل2.6022ل0.59901ل3.7649ل26

 دالةل24.912ل0.59332ل2.2778ل0.31573ل3.8889ل27
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 غير دالةل0.511ل0.81082ل2.7675ل0.85766ل3.1392ل28

 دالةل3.749ل0.42065ل2.3765ل0.74997ل4.3772ل29

 دالةل18.718ل0.57125ل2.4722ل0.45449ل3.7870ل30

 دالةل23.708ل0.55222ل2.3519ل0.35690ل3.8519ل31

 دالةل7.517ل0.88891ل2.2352ل0.50841ل3.6759ل32

 دالةل23.708ل0.55222ل2.3519ل0.35690ل3.8519ل33

 دالةل20.624ل0.55222ل2.3519ل0.50233ل3.8333ل34

 دالةل29.344ل0.40463ل2.2037ل0.39762ل3.8051ل35

 غير دالةل0.331ل0.62971ل2.1142ل0.35724ل3.0256ل36

 دالةل10.942ل0.88030ل2.4722ل0.24735ل3.9352ل37

 دالةل13.697ل0.58004ل2.3333ل0.75039ل3.5833ل38

 دالةل19.606ل0.52060ل2.5000ل0.44845ل3.7963ل39

 دالةل14.113ل0.6638ل2.8241ل0.35690ل3.8519ل40

 دالةل7.251ل0.78846ل2.2963ل0.31573ل3.8889ل41

 دالةل4.725ل0.83079ل2.5630ل0.85799ل3.9463ل42

 دالةل11.583ل0.8434ل2.6933ل0.2823ل3.9111ل43

 دالةل32.409ل0.2451ل2.8254ل0.3349ل4.3421ل44

 غير دالةل0.713ل0.4633ل2.7326ل0.6654ل3.5426ل45

 دالة ل9.106ل0.6739ل2.6478ل0.25387ل4.3285 46

 دالةل21.256ل0.63998ل2.2119ل0.54784ل3.7233 47

 دالةل22.743ل0.40353ل2.2773ل0.35776ل3.5247 48

 دالةل3.326ل0.82491ل2.3331ل0.72988ل3.6673 49

 دالةل6.997ل0.90779ل2.1494ل0.47390ل3.8274 50

 دالةل9.208ل0.14216ل2.5863ل0.78216ل4.3488 51

 دالةل19.497ل0.27754ل2.4760ل0.33763ل3.8794 52

 دالةل8.397ل0.28634ل2.3837ل0.36529ل3.9765 53

 دالةل10.994ل0.70102ل2.7121ل0.40521ل3.7928 54

 دالةل23.422ل0.49891ل2.2241ل0.49893ل3.8124 55

 دالةل5.899ل0.79499ل2.4744ل0.67158ل3.9175 56

 دالةل11.892ل0.55482ل2.3354ل0.67127ل4.4879 57

 دالةل13.914ل0.48725ل2.6457ل0.25532ل3.776 58
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 دالةل18.214ل0.30422ل2.7175ل0.3542ل3.7421 59

 دالةل4.462ل0.45208ل2.3528ل0.90053ل3.5664 60

 دالةل16.929ل0.57547ل2.7643ل0.6427ل3.5449 61

 دالةل3.363ل0.36143ل2.37639ل0.3619ل3.7301 62

 دالةل2.374ل0.36865ل2.41457ل0.4693ل4.4643 63

 دالةل7.478ل0.47898ل2.7856ل0.7648ل3.6795 64

 دالةل23.986ل0.24578ل2.4664ل0.46793ل3.6675 65

 دالةل13.726ل0.41886ل2.3787ل0.64383ل4.4653 66

 دالةل11.563ل0.79546ل2.2964ل0.78541ل3.5930 67

 غير دالةل0.353ل0.1664ل2.2741ل0.14572ل3.7286 68

 دالةل17.784ل0.29175ل2.4295ل0.73071ل4.1957 69

 دالةل4.549ل0.57319ل2.5671ل0.58275ل3.8520 70

 دالةل20.337ل0.29539ل2.7948ل0.76932ل3.7952 71

 دالةل8.564ل0.67410ل2.5742ل0.673210ل3.5503 72

 دالةل11.467ل0.56438ل2.4001ل0.87849ل3.7842 73

 دالةل22.337ل0.46209ل2.4729ل0.25194ل3.57340 74

 دالةل18.225ل0.37189ل2.5498ل0.56338ل3.5551 75

 دالةل9.863ل0.57493ل2.7549ل0.65948ل3.8854 76

 دالةل6.493ل0.22467ل2.6593ل0.24196ل3.7894 77

 دالةل19.233ل0.46775ل2.1649ل0.35228ل3.8603 78

 دالةل8.658ل0.77688ل2.2347ل0.87005ل4.4522 79

 غير دالةل0.922ل0.29425ل2.2410ل0.5124ل3.0274 80

 دالةل17.784ل0.56737ل2.7864ل0.67520ل3.7852 81

 دالةل9.369ل0.55426ل2.2510ل0.74849ل3.7694 82

 دالةل11.453ل0.96585ل2.2266ل0.99754ل3.7842 83

 دالةل18.546ل0.34280ل2.3426ل0.38297ل3.8963 84

 غير دالةل0.281ل0.34281ل2.6142ل0.33425ل3.6355 85

 دالةل7.564ل0.56392ل2.7527ل0.32952ل3.7520 86

 دالةل3.565ل0.78644ل2.7609ل0.9790ل3.8932 87

 ( .0.05( ومستوى داللة )148عند درجة حرية )( 1.96) ية تساوي( الجدولtقيمة )
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ويالحللم مللن الجللدول اعلللال  ان جميللا الممللراب سانلللب مميللز  ب سللتثناء المملللراب 

( المحسلوبة صصل ر ملن tإذ سانب قيمة )( سانب غير مميز  4 28 36 45 68 80 85)

سمللا مو لل  فللي  ر ( فملل80وتللم االبمللاء عللل  ) ( الجدوليللة وعليلله تللم إسللتبعادهاtقيمللة )

 .( 10الملحق )

ل-األيسيقلاحااخالدل  -2
يعرررد أرتبررراط درجرررة الفقررررة بالدرجرررة الكليرررة للمقيررراس مسشرررراا لصررردق الفقررررة كمرررا ويعرررد 

، إذ يعررد المجمرروع الكلرري للمقيرراس (1)مسشررراا لتجررانس الفقرررات فرري قياسررها للظرراهرة السررلوكية
فرراد علرى الفقررات، ومرن ثرم فرأن بمثابة قياسات محكية انية من خالل ارتباطها بدرجات اال

ارتبررراط الفقررررة بالدرجرررة الكليرررة للمقيررراس يعنررري أن الفقررررة تقررريس المفهررروم نفسررره الرررذي تقيسررره 
الدرجررة الكليررة وسرروف يسررتخدم الباحررث هررذا المسشررر عنرردما يسررتخرج معررامالت أرتبرراط كررل 

 (8جدول رقم )مبين في  فقرة بالدرجة الكلية للمقياس ، وكما
ل(8 ال ل)اح

لع يعالتلااجيثيطلث نل قجاتلاحعق يالثيسيخاافلطج ق لاايسيقلاحااخالدل ث ن
ع يع للت

لااجيثيط
ع يع للتلاحااح 

لااجيثيط
ع يع للتلاحااح 

لااجيثيط
لاحااح 

 ااح ل0.653ل55لااح  0.238ل28لااح ل0.352ل1
 ااح  0.492ل56لااح  0.462ل29لااح  0.537ل2
 ااح ل0.648ل57لااح  0.295ل30لااح  0.266ل3
  ير دالةل0.034ل58لااح  0.476ل31لااح  0.498ل4
  ير دالة 0.019ل59لااح  0.346ل32لااح  0.632ل5
  ير دالة 0.009ل60لااح  0.327ل33لااح  0.465ل6
 ااح  0.254ل61لااح  0.129ل34لااح  0.457ل7

                                                 

لمدرسرررري التربيررررة  بنرررراء وتقنررررين مقيرررراس سررررمات الشخصررررية األبتكاريررررةبيررررداء كرررريالن محمررررود التميمرررري    (1)
 .71(ص2007م )اطروحة دكتوراة، جامعة بغداد، كلية التربية الراضية للبنات،الرياضية
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 ااح  0.327ل62لااح  0.346ل35لااح  0.548ل8
  ير دالة 0.074ل63لااح  0.793ل36لااح  0.420ل9

 ااح  0.265ل64لااح  0.241ل37لااح  0.673ل10
 ااح  0.828ل65لااح  0.632ل38لااح  0.642ل11
 ااح ل0.581ل66لااح  0.538ل39لااح  0.646ل12
 ااح  0.235ل67لااح  0.236ل40لااح ل0.342ل13
 ااح  0.311ل68لو جلااح ل0.064ل41لااح  0.234ل14
 ااح  0.189ل69لااح  0.269ل42ل ااح 0.339ل15
 ااح  0.550ل70لااح  0.271ل43لااح  0.476ل16
 دالة  يرل0.052ل71لااح ل0.338ل44لااح  0.430ل17
 ااح  0.514ل72لااح  0.559ل45لااح  0.301ل18
 ااح  0.190ل73لااح  0.527ل46لااح  0.434ل19
 ااح  0.485ل74لااح  0.366ل47لااح  0.519ل20
 ااح  0.567ل75لااح  0.443ل48لااح  0.155ل21
 ااح ل0.304ل76لو جلااح  0.013ل49لااح ل0.411ل22
 ااح  0.431ل77لااح  0.378ل50لو جلااح ل0.093ل23
 ااح  0.629ل78لااح  0.395ل51لااح  0.232ل24
 ااح ل0.343ل79لااح  0.342ل52لو جلااح ل0.079ل25
 ااح  0.288ل80لااح  0.367ل53لااح  0.273ل26
 لللااح  0.492ل54لو جلااح  0.028ل27

 ( .2( ودرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )( 0.11قيمة )ر( الجدولية تساوي )
ويالحللم مللن الجللدول اعلللال  ان جميللا الممللراب سانلللب مميللز  ب سللتثناء المملللراب 

( ر( سانللللب غيللللر مميللللز  إذ سانللللب قيمللللة )23 25 27 41 49 58 59 60 63 71)

 ( فملر 70  وتم االبماء عل  )( الجدولية وعليه تم إستبعادهارص ر من قيمة )المحسوبة ص

 (.11سما مو   في الملحق )
ل-احصاقلاح يعالدل  -3
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يعررد الصرردق العرراملي أحررد المسشرررات المهمررة فرري تحديررد صرردق البنرراء والررذي يمكررن 
وهررررو طريقررررة إحصررررائية تهرررردف الررررى دراسررررة  (1)التوصررررل إليرررره باسررررتخدام التحليررررل العرررراملي 

الظواهر المعقدة إلستخالص العوامل التي أثرت فيها من خرالل تحليرل معرامالت األرتبراط 
بررررين متغيرررررات الظرررراهرة، كمررررا ان التحليررررل العرررراملي يقرررروم علررررى معرفررررة المكونررررات الرئيسررررة 

 للظواهر التي تخضع  للقياس .
( فقررررة للتحليرررل العررراملي،  70البحرررث، اخضرررع الباحرررث )  هررردفاومرررن اجرررل تحقيرررق 

 (.SPSSأستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )وذلك ب

  -ثبات املقياس: -3-9-2
ُيعرررد ثبرررات األختبرررار مرررن الخصرررائص السررريكومترية المهمرررة للمقررراييس النفسرررية ألنررره 

، (2)يسشررر اتسرراق فقرررات المقيرراس فرري قيرراس مررا يفترررض أن يقيسرره بدرجررة مقبولررة مررن الدقررة
تسراقه  كما ان ثبات األختبار يعني " دقة ا لمقياس في المالحظة وعدم تناقضره مرع نفسره واا

لحسرراب  طرائررقوهنرراك عرردة  (3)فيمررا يزودنررا برره مررن معلومررات علررى سررلوك الفرررد " واطررراده
 هيم طرائقثبات األختبار وهذه ال

 .طريقة اعادة تطبيق األختبار -
 .طريقة الصور المتكافئة -

 .طريقة التجزئة النصفية -

 .ريتشادوسون-معادلة كيودر -

 .ادلة الفاكورنباخمع -

 .معادلة هويت لتحليل التباين -
                                                 

 .269،ص 2007، القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية،6، ط احق يالاح وسد( صفوت فرج  1)
 .235ص ،1993دار االمل،  االردن،ل احق ياللاحيقل فل دلاح عال  لاحياج س  احمد سليمان واخرون ( 2)
 .101، ص1987تبة االنجلو المصرية، ، القاهرة ، مك 3ط ماحيقل فلاح وسد؛ل( فساد ابو حطب و خرون 3)
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وسرريتحقق الباحررث مررن ثبررات مقيرراس ضررغط العمررل االداري  مررن خررالل طريقررة 
 التجزئة النصفية ومعامل الفاكرونباخ .

ل-طج ق لاحي زة لاح صو  ل ل-1

 طرائرررقالثبرررات اسرررتخداماا ألنهرررا تتالفرررى عيررروب بعرررض ال طرائرررقوهررري مرررن اكثرررر 
بار وتتميز هذه الطريقة بأقتصادها بالجهد والوقرت، كمرا أن طريقرة كطريقة اعادة األخت

التجزئررة النصررفية تقرريس التجررانس الررداخلي لفقرررات المقيرراس اذ ان تجررانس الفقرررات "يرردل 
علرررى مررردى اتسررراق واطرررراء اداء المفحوصرررين علرررى جميرررع الفقررررات  التررري يتكرررون منهرررا 

د يسرررتخدم النصرررف األول مرررن لتجزئرررة األختبرررار، فقررر طرائرررقوهنررراك عررردة  ،(1)المقيررراس"
األختبررار فرري مقابررل النصررف الثرراني او قررد تسررتخدم طريقررة األسررئلة الفرديررة فرري مقابررل 
األسررئلة الزوجيررة وقررد اسررتخدم الباحررث فرري إيجرراد الثبررات علررى جميررع الفقرررات والعالقررة 
بين األسئلة الفردية والزوجية، من خالل األعتماد على بيانرات عينرة التجربرة األساسرية 

( اسرررررتمارة اذ ترررررم اسرررررتخدام الحقيبرررررة اإلحصرررررائية للعلررررروم األجتماعيرررررة 277البالغرررررة ) و 
(SPSS وادخلررت البيانرررات منهررا ثرررم قسرررمت فقرررات مقيررراس ضررغط العمرررل االداري الرررى )

نصفين وتم إستخراج معامل الثبات بين مجموع درجات النصرفين فقررات فرديرة وفقررات 
مرن  (بيرسرون)وع درجات النصفين بطريقة ثم ُأستخرج معامل االرتباط بين مجم زوجية

إال إن هررذه القرريم تمثررل ( 0.81) ،وقررد بلررغ معامررل االرتبرراط بررين النصررفين(3)القرريم الخررام
معامررل ثبررات نصررف االختبررار ، لررذلك يتعررين تعررديل معامررل الثبررات أو تصررحيحه حتررى 

سررربيرمان   )نحصرررل علرررى معامرررل ثبرررات االختبرررار ككرررل ، وعليررره اسرررتخدمت معادلرررة 
وهرو  (0.89) لتصحيح معامل االرتباط ، وبعد التصحيح اصبح معامرل الثبرات (نبراو 

 معامل ثبات عال ، ويمكن االعتماد عليه لتقدير ثبات االختبار .
                                                 

 .314ص احعصاجلاحسيثق,للصفوت فرج  (1)
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ل-ع يع لأحويكجل ثيخ  -2
أن هذا النوع من الثبات يردعى التجرانس الرداخلي وُيعرد مرن أكثرر معرامالت الثبرات 

ات الميررزان المترردرج ويشررير الررى " قرروة األرتباطررات شرريوعاا واكثرهررا مالءمررة للمقرراييس ذ
، أن فكرررة هررذه الطريقررة تعتمررد علررى مرردى أرتبرراط الفقرررات (1)بررين الفقرررات فرري المقيرراس "

مررع بعضرررها الررربعض داخرررل المقيررراس كرررذلك تعتمررد علرررى ارتبررراط كرررل فقررررة مرررع المقيررراس 
 .(2)ككل

مررد الباحررث علررى ولحسرراب الثبررات بهررذه الطريقررة لمقيرراس ضررغط العمررل االداري اعت
( تدريسرررري، وعنرررد حسرررراب قيمررررة معامررررل الثبررررات  277عينرررة بنرررراء المقيرررراس والبالغررررة ) 

 ( وهو معامل ثبات جيد ومقبول ويمكن االعتماد عليه .0.89اتضح أنها تبلغ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

م اسيسسسس يتلاحث سسسعلاح العسسسدل سسسدلاحيجث سسس للاح السسسلفلاأل سسسسي   احمرررد سرررلمان عرررودة وفتحررري حسرررن ملكررراوي  ( 1)
 .161( ص1987يع، )عمان، مكتبة المنار للنشر والتوز 

 .78، صاحعصاجلاحسيثقاميرة حنا  ( 2)
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 -:(1)الوسائل اإلحصائية 3-10
واسررررتخدام  (2)(spssُعوِلجررررت البيانررررات اإلحصررررائية باسررررتخدام البرنررررامج الجرررراهز ) 

 -الوسائل اآلتية م
 النسبة المئوية.   -1

 (.2قانون )كا -2

 قانون االهمية النسبية -3
 الوسط الحسابي . -4

 األنحراف المعياري . -5

 .(3)للعينات المستقلة (Tاختبار ) -6
 معامل االرتباط البسيط بيرسون. -7

 التحليل العاملي  . -8

 معادلة الفاكرونباخ  . -9

 معادلة سيبرمان براون . -10

 

                                                 

احيطث قسيتلاإل صسية  للاسسيخااعيتلاح يسسل ل سدلث سلعل( وديع يأسين التكريتري و حسرن محمرد العبيردي  1)
-124-155-301( ص1999م )جامعرررة الموصرررل، دار الكترررب للطباعرررة والنشرررر، احيجث سسس لاحج يضسسس  

264-272. 

النجرررررررف االشررررررررف،دار البيضررررررراء  .1,طلspssيا صسسسسسسسي لليطث قسسسسسسسيتلعقاعسسسسسسس لثعايرررررررد عبرررررررد الكرررررررريم ( 2)
 .245-215،ص 2010للطباعة،

لقراهرةمدار الفكرر .ا1اا صسي لاحلصسودل سدللالسلفلاحيجث س لاحثا  س للاحج يضس ,طمحمد نصر الردين رضروان ( 3)
 .279،ص2002العربي،
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 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها: -4
 التحليل العاملي: -4-1

يهدد التحليليددعلتحيددلىلتلتحددكللي يدد لت ددلقيلس دد تدلتحى يددلقلسددتل دد  لهلل لددكل يددلقلىددلل
وضدديدلىددللتللددعلحدد لل ي ددحلتح يددءلولي يدد لت ددلقيلىلددل دلتحى يددلقلوتت   ددللضددهو تلتول

يدددحلولاددد يلدلتدددعلت ل دددل لىدددلللى دددييلوي لهدددتلتحليليدددعلتحيدددلىلتلتحدددكلىلددد وسحلتحيوتىدددعلتح  
ل.(1)ت  ل ل تدلتحىسل  ىحلستلتحليليعل لحيوتىعلتحىسل للح

و دد لتل ددبلتح ليددءل ددجتلتحىدد هملت يلددلدتلىددللتلددعللي يدد لت ددلقيلس دد تدلتحى يددلقلسددتل
 دد  لهلل لددكل يددلقلىددللوضدديدلح يلسددعلحدد لل ي ددحلتح يددءل.وتددجح للي يدد لت ددلقيلىلددل دل

ت  ت يلحلهيدددددلدلتحل  يسدددديحلسددددتلتليددددلدلتحل  يددددحلتحى يددددلقلتحىتو ددددحلحى هددددو لضدددد  لتحيىددددعل
تح يلضدديحلسددتلتحيدد تحلوتحلي ددحلىددللتللتحى هددو ل ددعل ددولىليدد  لتحىلددل دلت لياددىعلىلددل ل

(لتسدلىل يل276ىدلل ديعلض ضدل ل)ل(لس د يلحلليليدعلتحيدلىلت70وتي تلس  ,لحدجتللد لت  دلعل)
ل.ل)و  حلتلل ح(

لىيل  دعلتحلد وي لت لتلل دجللتحيوتىدعل(ل د27ولى ضدل للدملتحليليدعلتحيدلىلتل دلل لدو يل)
غيددددد ل ل لدددددحلحلل سدددددي لت ل يددددد للددددد وي  لل.لحدددددجتلتسدددددل   لتح ليدددددءلتسدددددلو لتحلددددد وي لتحىليلىددددد ل

(لأل عليؤ يلتحكلتسضعلتحيلوعلتحلدتللسدلوستلKaiser(لعل)تيز لVarimax)تح ل يىلتقل
لوتجح لأل عليىللزل ل لت:(2) للدصلتحل تي لتح سي لح  سلول

 .º(90حىليلى لل ت لتحيوتىعلىيًللىبلت يل لظل لحليلى ل ي هللو زتويح)ستلتحل وي لت -1
تحيوتىددعلتحىليلىدد يلغيدد لى ل  ددح,لميلمللتحىيددلو لليددل ظل لسددل يحهلل يدد لتحلدد وي لى لىددلل -2

 .3)) تل دل  علتحل وي لوتللىيلىيدلت  ل ل ل ي هلللسلويلل  تًل
 

                                                 
:)لت  ويحل تلو تل,لللىيحل   ت ل,لتليحللحل يلضييل   لقلول  يللى يلقلت غل ت  تلىعل  و ليسيلل؛لل((1

ل.100 ل,(ص2008تحل  يحلتح يلضيحل,ل
 (ل1997:ل)ل   ت ل,لىؤسسحلتح  لسحلتحيلحىيحل,للتحليل العامليالمدخل الى الت  لسيوقلتح يللتل؛للل((2

ل.293ص
ل.114صل, مصدر سبق ذكرهل  ىلللىيىو لايلجي؛((3
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 .(1)ي حلتىللستلتحل وي لتحىلدعتحزوتيلل ل لحل يللتحىيلو لو لل للال ل ليالتحيل -3
وتسددددددل  حلتح ليددددددءلموحددددددكل  ددددددوتدلتحيىددددددعلت يلددددددلدتلو ددددددتلت وسددددددل لتحيسددددددل يحلللل

(لي دددديللتحولددددالت يلددددلدتلحل  دددد تدلتح ت لددددحلسددددتل9وت  ي تسددددلدلتحىييل يددددحلوتحلدددد وع)
تحليليعلو ييدظلملل دي لتألوسدل لتحيسدل يحل لىيدبلتح  د تدللللدلوزلت  يد تالتحىييدل يل

مللس  تدلتحى يلقللدلحيحلحد  دلعلضدىللتحىلد وسحلت  ل ل يدحلتحىيد يللىىللي عل لك
لحلليليعلتحيلىلت.

 

 ( الوصف االحصائي للفقرات الداخلة في التحليل 9يوضح الجدول )
ل

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرات

1 3.41 0.961 36 2.96 0.99 

2 3.12 1.009 37 3.43 1.209 

3 3.47 1.073 38 3.16 0.991 

4 3.42 1.000 39 3.29 1.009 

5 3.48 1.05 40 3.37 1.051 

6 3.23 1.143 41 3.51 1.078 

7 3.83 0.785 42 3.16 1.001 

8 3.42 1.014 43 2.89 1.263 

9 3.34 1.075 44 3.25 0.907 

10 3.15 1.019 45 3.15 0.953 

11 3.37 0.98 46 3.02 0.896 

12 3.51 1.007 47 3.34 0.998 

13 3.19 1.063 48 3.12 1.014 

14 3.36 0.986 49 3.32 0.97 

15 3.35 1.07 50 3.49 1.251 

16 3.38 0.978 51 3.31 1.079 

17 3.5 0.963 52 3.35 0.974 

18 3.07 1.21 53 2.91 1.219 

19 3.07 1.016 54 3.34 1.019 

20 3.48 1.087 55 3.42 1.065 

21 3.47 1.012 56 3.34 0.948 

                                                 
,صل1986 ي ود,ل ت لتح هضحلتحي  يح,التحليل العاملي لذكاء وقدرات االنسان.ىيىو لتحسي لت ولتح يع:(ل(1

ل.50
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22 3.42 1.107 57 3.47 0.992 

23 3.33 1.011 58 3.47 1.046 

24 3.34 1.048 59 3.5 1.249 

25 3.51 0.924 60 3.32 0.968 

26 3.51 1.022 61 3.09 0.894 

27 2.97 1.074 62 3.71 1.028 

28 3.4 1.055 63 3.27 1.019 

29 3.03 0.992 64 3.04 1.208 

30 3.44 0.968 65 3.17 1.11 

31 3.22 1.198 66 3.54 1.132 

32 2.97 1.093 67 3.41 1.177 

33 3.43 0.895 68 2.93 1.15 

34 3.26 1.092 69 3.12 1.077 

35 3.11 0.929 70 3.8 1.035 

 
 : مصفوفة االرتباطات البينية -4-2

تح  ددويلتألوحددكلتحلددتلي دد ملسيهددللتحليليددعلتحيددلىلتل ددتليسددل لىيددلىيدلت  ل ددل ل دديلل
ل.(1)تحىل ي تدلولسليلهللستلىل وسحللللحلحهجتلتح و لىللتحليليع

تسددل   لتح ليددءلتحدد  للدلتح ددل لسددتلتحيلددوعل لددكلت  ل ل ددلدلتح ي يددحلحلىل يدد تدللضج
,لحددجتلل(ل276)لملل دد  لمسد ت ل ي ددحلتح يددءللضج,للح ي سددولل لتح سدي ل وتسد حلىيل حددحلت  ل دد

ل0.148ل)تدددلللعلىيلىدددعلت  ل دددل لجتل  حدددحلىي ويدددحلضجتلتل ددددل يىلدددعللسدددلويلموللزيددد ل دددلل
لل),لوجتل  حددحلىي ويددحلضجتلتل دددل يىلددعللسددلويلموللزيدد ل ددللل(ل0.01ل)  دد لىسددلولل  حددحل(

ل.ل(2)(ل0.05)لل  حح   لىسلوللل(ل0.113
و د للدد لتسددل  ت لتحدد  للدلتح ددل لسددتلتحيلدوعل لددكلت  ل ل ددلدلتح ي يددحلحلىل يدد تدل وتسدد حل

(لىيلىدددعلت ل دددل ل)لحددد لليلسددد لتح ييدددللتح   يدددح(ل2415ىيل حدددحل ي سدددوللو دددلمل دددللجحددد ل)
(ل1124ضجلتل ددددلتحىلددد وسحلللضدددىلل)ل,(لي ددديللىلددد وسحلت  ل ل دددلدلتح ي يدددح13وتحىليدددح)

(لىيلىددددددددددعلت ل ددددددددددل لسددددددددددلح ل1291%(لول)46.542ىيلىدددددددددعلت ل ددددددددددل لىولدددددددددد ل  سددددددددد حل)

                                                 

ل.408,صل1989,لتح ل  يل, ت لتحىي سح,وعلم النفس اإلحصاء والقياس في التربية   لتحلوت لى ستل.لل(1)
لالتطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربيةو يبليلسيلل,لولىيى ليسللتحي ي يل.للل(2)

 .ل435,لصلل1999,لتحىولعل,ل ت لتحتل ل,لل2,ل لالرياضية
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(لت ل ددددددددل ل تعل677%(ل,لويييددددددددظلميضددددددددًلل دددددددد للتحىلدددددددد وسحللضدددددددد ل)ل53.457  سدددددددد ح)
(ل445%(لو)ل9.60(لت ل ددددل لىي ددددويلىولدددد ل  سدددد حل)232%(لى هددددلل)ل28.033  سدددد ح)

%(,لمىددللت  ل ل ددلدلغيدد لىي ويددحلس دد ل ل دددلل18.42ىيلىددعلت ل ددل لىي ددويلسددلح ل  سدد ح)
ل.(1732)
 : نتائج التحليل العامليعرض  -4-3
 : العوامل األولية قبل التدوير -4-3-1

مللتح  ضلىدللتحليليدعلتحيدلىلتل دولل سدي لت  ل ل دلدلتحىادل  يل ديللتحىل يد تدلسدتل
,لويل ددلوعلل(1)ضددوقلم ددعل دد  لىىتددللىددللتحيوتىددعل,لوتحيوتىددعلليدد لمسددلو ًللحلولددالتحلىيددت

 للتسددل يحهللمولت ل ل هدددللومللتدددعلل سددي لتحيوتىدددعلتح يددءلسدددتل  ييددحلوملدددعلتحيوتىددعلوىددد
تحليليددعلتحيددلىلتللل ددجلوضدديًللىيي ددًللحليوتىددعلتحى لييددحل,لحددجتلسدد لللدد وي لل  تدددح  ي ددحلىددلل

تحليليليددحلل  تدددحتحيوتىددعلضحددكلىوتضددبلىيدد  يليسددهعلل سددي ل ددجللتحيوتىددعلوى ل  لهددللسددتلتح
ل.(2)ح  قلتح يل لد

ت ل  ي ددحلتحىتو ددلدلتألسلسدديحلح دد للى ضدددل لددلدملتحليليددعلتحيددلىلتلتحى لادد ل لسددل  
 دددلىًيل,لو دددجللتحيوتىدددعللسدددىكل لحيوتىدددعلتحى لاددد يل,لميلض  دددلل ل سدددل يبلل(27) دددلل لدددو يل

ل سي  للض لضجتلل لل وي  لل,لول وي لتحيوتىعل ولعل ىليحل لدىدحل لدكلمسدقل يلضديحللهد ال
حت يددد يلمسلسدددًللضحدددكللي يدددحلل تيددد ل سدددي لحىلددد وسحلتح ىدددوجحل ييدددءلل سدددبل يىدددحلتحلاددد يلدلت

ل(لي يللل لليعلجح ل.11وتحل وعل)ل,(3)ول لعل يىحلتحلا يلدلتحل ي ي
ل
ل
ل

                                                 

,للالتحليل العاملي طرائقنية باستخدام تصميم وبناء اختبارات اللياقة البد؛ ى وتلل   لتحىلي لض  ت ي لل(1)
ل.ل35,لصلل2001,ل ىللل,لىؤسسحلتحو تحلحل ا لوتحلوزيبل,لل1 

ل.لل286,لصل1999ل:لمصدر سبق ذكرهو يبليلسيللىيى لويسللىيى ل   ل؛لل(2)
,لللىيحلتصميم بطاريات االختبار والقياس في التربية الرياضية طرائق لد ل تو ل.لولل يسللل  ي  ,ل(3)

 .65صل1992 ل يل, ت لتحيتىح,تح
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 (10الجدول )
 يبين قيم القيمة العينية ونسبة التباين والنسب التراكمية للعوامل قبل التدوير 

 النسب التراكمية نسبة التباين القيمة العينية ت

1 6.064 8.663 8.663 

2 2.852 4.075 12.738 

3 2.715 3.879 16.616 

4 2.174 3.106 19.723 

5 1.908 2.725 22.448 

6 1.854 2.648 25.096 

7 1.787 2.553 27.649 

8 1.744 2.492 30.141 

9 1.684 2.406 32.547 

10 1.65 2.357 34.904 

11 1.561 2.23 37.135 

12 1.552 2.218 39.352 

13 1.472 2.103 41.456 

14 1.44 2.057 43.513 

15 1.394 1.992 45.505 

16 1.361 1.945 47.45 

17 1.339 1.913 49.363 

18 1.292 1.846 51.209 

19 1.267 1.81 53.018 

20 1.239 1.77 54.788 

21 1.207 1.724 56.512 

22 1.173 1.675 58.187 

23 1.115 1.593 59.781 

24 1.109 1.584 61.365 

25 1.055 1.508 62.873 

26 1.051 1.501 64.374 

27 1.013 1.447 65.821 

ل
 (11الجدول )

 التدوير قبل المقياس لفقرات العوامل مصفوفةيبين  
 ت
 

 العوامل

 15ع 14ع 13ع 12ع 11ع 10ع 9ع 8ع 7ع 6ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع

1 0.13 -.254- 0.271 0.243 0.088 -.021- 0.148 0.038 0.155 -.002- 0.158 0.159 -.112- -.260- 0.067 

2 0.241 -.191- 0.086 0.252 -.204- -.029- 0.402 -.178- 0.009 -.056- 0.136 -.060- 0.081 -.027- -.104- 

3 0.313 -.052- -.270- -.057- 0.156 0.084 0.055 -.210- -.009- 0.028 0.014 -.104- 0.265 0.077 -.226- 

4 0.344 -.006- -.210- -.171- -.146- 0.205 0.004 -.103- 0.266 0.005 0.149 0.047 -.014- -.016- -.127- 

5 0.319 -.033- -.217- -.221- -.041- -.112- -.056- -.026- 0.225 -.150- 0.277 -.213- -.012- 0.078 0.113 

6 -.056- 0.09 -.134- -.113- 0.22 0.096 0.06 0.179 0.04 -.136- -.007- 0.141 0.25 -.218- 0.082 

7 0.358 -.115- -.099- -.148- 0.224 -.108- -.020- -.346- 0.065 0.021 -.107- 0.052 0.016 -.100- 0.029 

8 0.201 0.081 -.183- 0.191 0.337 -.254- 0.095 -.006- 0.006 0.227 -.016- 0.177 -.051- -.149- -.165- 

9 0.339 -.017- -.266- -.193- 0.184 -.138- 0.279 0.091 0.03 0.058 0.06 0.197 -.037- 0.097 0.101 

10 -.061- 0.086 -.059- 0.298 -.125- -.174- 0.016 -.147- -.133- 0.174 0.197 -.043- -.179- 0.024 -.079- 

11 0.392 -.223- -.093- -.337- 0.169 0.297 0.011 -.248- -.101- 0.115 0.167 -.085- 0.089 0.056 -.096- 

12 0.271 -.305- 0.192 0.185 -.167- -.005- -.045- -.020- -.072- -.141- -.261- 0.153 -.372- -.029- 0.117 

13 0.322 -.382- 0.179 -.193- -.029- 0.257 -.070- -.006- -.078- 0.163 0.156 0.031 0.028 -.105- 0.06 

14 0.371 -.201- 0.117 0.241 -.031- -.029- -.045- 0.033 -.059- 0.268 0.22 0.273 0.002 0.087 -.094- 

15 0.176 -.103- -.039- -.065- 0.211 0.035 -.039- 0.223 0.242 0.248 -.175- -.200- -.076- -.162- 0.273 

16 0.465 -.066- -.328- -.197- 0.103 0.041 -.026- -.130- -.013- -.202- -.201- 0.005 0.137 -.013- -.032- 

17 0.169 -.059- 0.049 0.296 0.169 0.206 0.233 0.106 0.015 -.063- -.181- -.078- -.010- 0.165 -.263- 

18 0.396 -.239- -.086- 0.321 -.021- 0.197 -.247- 0.067 0.107 -.026- 0.02 0.085 -.161- -.231- 0.08 

19 -.152- 0.117 0.044 -.103- 0.037 0.098 0.146 0.196 0.404 0.029 -.027- -.110- -.043- 0.266 -.029- 
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20 -.112- 0.141 -.223- 0.209 0.051 0.243 -.123- -.002- 0.301 0.07 -.036- 0.345 -.097- 0.054 -.106- 

21 0.411 -.291- 0.044 0.018 0.149 -.256- -.050- -.200- -.135- 0.187 -.059- -.188- 0.028 0.035 0.105 

22 0.354 -.137- 0.07 0.187 -.005- -.032- -.105- -.070- -.077- -.193- -.166- -.198- -.143- 0.035 -.137- 

23 0.475 -.085- -.179- 0.049 0.233 0.227 -.018- -.108- -.148- -.097- 0.057 0.211 -.041- -.002- 0.073 

24 0.378 -.147- -.381- 0.048 -.141- 0.031 -.249- 0.272 0.136 -.130- 0.196 0.108 0.129 0.065 0.039 

25 0.259 0.065 -.012- 0.203 -.132- -.062- -.083- 0.124 -.024- -.295- -.032- -.262- 0.342 -.004- 0.224 

26 0.346 -.132- -.064- -.012- -.027- 0.049 -.045- 0.114 0.187 0.238 0.132 -.082- -.099- 0.016 -.145- 

27 0.001 0.109 0.094 0.324 -.034- 0.09 0.002 -.215- 0.378 -.087- 0.029 0.085 0.11 0.265 0.082 

28 0.281 -.183- -.210- 0.102 0.028 -.111- 0.192 0.181 -.159- 0.046 0.077 0.007 0.19 -.009- 0.025 

29 -.147- 0.24 -.118- 0.544 -.086- 0.015 -.086- 0.156 0.144 0.04 -.061- -.015- 0.054 -.068- -.175- 

30 0.321 -.231- 0.297 0.039 0.125 -.009- -.072- -.065- -.249- 0.06 -.210- -.246- -.153- 0.031 -.174- 

31 0.375 -.261- 0.08 -.074- 0.061 -.348- -.057- 0.245 -.157- -.183- -.079- 0.112 0.144 0.147 -.222- 

32 0.515 -.126- -.092- -.013- 0.006 0.069 0.115 0.116 0.31 -.155- -.003- 0.12 0.072 -.205- -.046- 

33 0.394 -.086- -.152- 0.091 -.065- -.072- -.187- 0.21 0.054 0.122 -.314- 0.114 -.082- 0.081 -.161- 

34 -.267- 0.21 -.266- 0.093 0.242 0.064 -.323- -.091- -.135- 0.177 -.250- 0.008 0.2 -.118- -.028- 

35 0.168 -.136- 0.361 0.113 0.008 0.068 0.192 0.223 -.020- 0.091 -.243- 0.112 0.219 0.261 0.301 

36 -.104- 0.105 0.058 0.299 0.021 -.028- -.258- -.095- -.161- 0.149 0.369 0.129 0.108 -.059- 0.061 

37 0.362 -.194- 0.103 0.065 -.030- 0.268 0.101 0.07 0.056 0.265 -.232- -.107- -.031- -.305- 0.204 

38 0.383 -.088- -.332- 0.11 -.259- 0.07 -.246- -.144- 0.012 -.238- -.070- -.068- -.187- 0.101 -.089- 

39 0.369 -.011- -.094- 0.212 0.021 -.218- -.043- -.028- -.092- 0.062 0.021 -.048- -.096- 0.149 0.163 

40 0.289 0.114 -.114- 0.289 -.136- -.119- 0.195 0.181 0.114 0.197 0.12 -.241- 0.213 -.088- -.089- 

41 0.343 0.08 0.037 0.155 0.063 -.062- 0.31 0.009 0.076 0.21 0.069 -.228- 0.142 -.011- 0.041 

42 0.462 -.039- -.218- 0.102 -.040- -.127- -.217- -.039- -.031- -.113- 0.083 -.132- 0.07 0.248 0.062 

43 0.25 -.237- 0.324 -.115- -.013- 0.091 -.068- 0.343 -.234- -.065- 0.027 0.29 -.003- 0.217 0.068 

44 0.232 0.202 -.316- -.118- -.260- -.309- 0.006 -.006- 0.099 0.052 0.034 0.093 -.230- -.165- 0.187 

45 -.067- -.043- 0.027 0.232 0.41 0.277 -.162- 0.065 0.005 -.163- 0.184 -.153- -.159- 0.104 -.033- 

46 0.425 0.238 0.176 -.140- -.159- -.117- 0.167 -.125- 0.102 0.189 -.035- 0.116 -.076- 0.004 -.157- 

47 0.261 0.116 0.291 -.083- -.429- 0.133 -.088- -.291- 0.038 -.040- -.203- 0.123 0.094 -.087- -.077- 

48 0.406 0.399 0.084 -.051- -.176- -.062- 0.091 -.144- -.079- -.048- -.052- 0.163 -.078- -.109- 0.17 

49 0.295 0.412 0.036 -.035- 0.116 0.075 -.156- 0.1 -.025- 0.22 -.207- 0.142 0.019 0.047 0.098 

50 0.347 0.332 0.236 -.108- 0.086 -.328- -.098- 0.004 0.159 0.155 -.183- 0.139 -.063- 0.121 -.222- 

51 0.28 0.337 0.063 0.073 -.231- 0.304 0.141 0.093 -.152- 0.038 -.069- -.173- 0.068 -.011- -.328- 

52 0.028 0.195 -.285- 0.069 0.183 0.04 0.212 -.002- 0.049 -.068- -.246- 0.028 -.208- 0.288 0.172 

53 0.247 0.169 -.165- 0.268 -.139- -.013- -.047- -.070- -.027- 0.047 -.104- -.013- 0.132 -.015- 0.288 

54 0.022 -.034- 0.145 -.062- 0.136 0.099 0.134 0.099 0.265 -.108- 0.044 0.19 0.04 0.202 0.059 

55 0.355 0.192 0.052 -.136- -.061- 0.361 0 0.16 -.197- 0.187 0.147 -.006- -.039- 0.032 0.127 

56 0.291 0.405 -.037- -.005- -.037- 0.252 -.263- 0.09 -.182- -.040- -.070- -.081- 0.085 0.027 0.025 

57 0.067 0.144 0.145 0.018 0.171 0.005 -.223- -.010- 0.163 0.054 -.115- -.301- 0.001 -.084- 0.212 

58 0.198 0.212 0.171 0.134 0.327 0.176 0.22 -.009- 0.01 -.126- 0.016 -.171- -.100- -.174- -.090- 

59 0.318 0.004 0.345 -.009- 0.05 -.241- -.064- -.104- 0.249 -.212- 0.061 -.114- 0.057 0.077 0.098 

60 0.179 0.062 0.462 0.038 0.152 -.066- -.207- -.183- 0.25 -.095- 0.1 0.128 0.054 -.123- -.067- 

61 0.272 0.139 0.378 -.008- 0.009 0.203 -.044- -.402- 0.173 0.002 -.005- -.006- 0.176 0.16 0.061 

62 0.147 0.26 0.098 0.239 0.381 -.177- 0.064 -.206- -.176- -.214- 0.129 0.133 0.025 -.128- 0.188 

63 0.3 0.222 0.083 0.017 -.254- 0.049 0.179 0.106 -.210- -.141- 0.038 0.151 0.222 -.229- 0.019 

64 0.025 0.119 -.268- 0.027 -.137- 0.094 0.318 -.238- -.137- 0.148 -.086- 0.021 -.062- 0.302 0.241 

65 0.101 0.18 -.151- 0.021 0.196 0.042 0.189 -.049- -.108- -.359- -.150- 0.237 0.096 -.152- -.131- 

66 0.192 0.266 0.219 0.001 -.030- -.041- 0.116 0.274 -.084- -.374- 0.109 -.172- -.277- -.004- 0.029 

67 0.14 0.254 0.043 0.159 0.108 0.184 -.008- -.054- -.198- 0.085 0.306 0.09 -.160- 0.293 0.063 

68 0.263 0.39 0.237 -.228- 0.003 -.032- -.252- 0.188 0.028 0.044 0.17 -.032- 0.021 -.018- 0.023 

69 0.4 0.32 0.116 -.155- 0.181 -.235- -.120- 0.185 -.057- 0.107 0.078 -.040- 0.088 0.09 -.155- 

70 0.371 0.314 -.131- -.193- 0.059 0.071 0.141 0.047 -.029- -.074- 0.132 -.142- -.432- -.159- -.028- 

ل
 ت
 

 سرالتباين المف العوامل

 27ع 26ع 25ع 24ع 23ع 22ع 21ع 20ع 19ع 18ع 17ع 16ع

1 0.09 0.155 -.138- -.157- 0.102 0.242 0.245 -.098- 0.152 -.059- -.145- -.206- 0.709 

2 0.118 0.099 -.063- 0.045 0.051 0.01 -.039- -.179- -.126- 0.009 0.121 -.049- 0.542 

3 -.042- -.249- 0.114 -.027- 0.17 -.166- 0.25 -.108- 0.15 0.016 -.160- 0.107 0.663 

4 -.032- 0.021 -.044- 0.258 -.224- -.299- -.117- 0.019 0.014 0.192 -.078- -.169- 0.673 

5 -.010- 0.124 -.017- 0.088 -.111- 0.157 0.06 -.162- -.042- 0.006 -.139- 0.00 0.543 

6 0.032 0.311 -.243- 0.332 -.179- 0.029 -.051- -.092- -.039- 0.141 0.102 -.031- 0.636 

7 0.088 0.087 -.107- -.081- -.044- 0.016 0.098 -.225- -.132- -.157- 0.34 -.131- 0.656 

8 -.013- -.174- -.149- -.154- -.048- -.127- 0.071 -.090- -.039- -.203- -.073- 0.095 0.604 

9 -.067- -.058- -.217- 0.083 0.28 0.068 -.024- -.035- 0.19 -.028- -.045- 0.072 0.621 

10 0.282 0.106 -.026- 0.132 0.156 -.409- 0.111 0.16 0.072 -.184- 0.012 0.157 0.701 

11 -.001- 0.052 0.034 -.155- -.043- 0.07 0.068 0.23 0.121 -.004- -.008- 0.125 0.705 

12 -.002- 0.207 -.041- -.155- -.075- -.010- 0.051 0.125 0.209 0.107 -.006- 0.049 0.687 

13 0.211 -.259- 0.013 -.032- -.034- 0.172 -.057- -.028- 0.056 0.176 0.013 0.005 0.646 

14 0.324 -.014- 0.081 0.085 -.202- 0.034 0.089 0.068 0.084 -.028- -.062- -.127- 0.671 

15 -.105- -.029- 0.029 -.069- 0.202 0.054 -.014- 0.167 -.171- 0.038 -.003- -.013- 0.561 

16 0.069 0.198 0.099 -.176- -.060- -.104- -.066- -.150- 0.138 -.098- -.078- -.052- 0.661 

17 -.268- -.193- 0.222 0.192 -.037- 0.077 -.222- -.146- 0.18 -.141- 0.022 -.050- 0.727 

18 0.092 -.270- 0.064 0.055 0.02 -.063- -.098- -.187- -.051- 0.062 0.081 0.044 0.686 
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19 0.147 0.106 0.094 -.095- -.141- 0.232 0.118 -.108- 0.149 -.242- 0.135 0.299 0.709 

20 0.201 0.049 -.030- 0.04 0.204 0.204 0.084 0.127 -.207- 0.01 -.029- 0.269 0.71 

21 0.1 0.113 0.072 -.114- -.101- -.013- -.115- 0.123 -.031- 0.079 0.25 -.015- 0.641 

22 -.127- -.095- 0.063 -.063- -.004- 0.048 0.325 -.013- -.048- 0.216 0.128 0.139 0.577 

23 -.128- 0.151 0.009 0.028 0.077 -.056- 0.107 -.073- 0.145 -.121- -.019- -.072- 0.579 

24 -.080- 0.133 0.12 0.042 0.062 0.063 0.102 0.151 -.128- -.009- 0.143 -.053- 0.698 

25 0.225 0.041 0.18 -.128- 0.174 -.061- 0.092 -.084- -.120- -.046- -.191- 0.152 0.708 

26 0.072 0.287 0.317 -.037- 0.233 -.228- -.204- -.087- -.150- -.078- 0.124 -.051- 0.698 

27 -.084- -.004- -.319- -.114- -.017- -.152- 0.016 0.153 0.025 -.177- 0.016 -.161- 0.656 

28 0.114 -.273- -.128- 0.009 -.131- 0.212 0.021 0.017 -.065- 0.025 -.018- 0.06 0.495 

29 -.104- 0.217 -.077- 0.052 -.076- 0.047 0.141 0.007 0.223 0.14 0.183 -.149- 0.712 

30 -.119- 0.061 -.186- 0.137 -.046- -.005- 0.166 0.105 -.145- 0.117 -.079- -.094- 0.659 

31 -.032- 0.139 -.022- 0.032 -.095- 0.075 0.09 -.102- -.118- -.023- -.024- -.143- 0.668 

32 0.066 -.127- -.088- 0.031 -.092- -.061- 0.158 0.226 -.092- -.010- 0.155 0.019 0.656 

33 -.299- -.029- 0.1 -.108- -.069- 0.085 -.056- 0.157 -.070- -.126- -.095- -.034- 0.634 

34 -.007- 0.141 0.025 0.02 0.16 0.105 0.222 0.059 0.026 -.038- 0.001 -.077- 0.655 

35 0.023 0.096 0.008 0.003 -.088- -.111- -.086- 0.14 -.008- 0.002 0.084 0.095 0.641 

36 -.111- -.018- 0.256 -.019- 0.052 0.258 -.086- -.090- 0.071 0.165 0.221 0.061 0.659 

37 -.012- 0.145 -.057- -.022- -.027- -.130- 0.002 -.116- 0.232 -.057- -.101- 0.224 0.719 

38 0.119 -.042- -.196- -.023- -.052- 0.16 -.198- -.022- 0.066 0.029 -.159- 0.157 0.727 

39 -.095- -.134- -.220- 0.353 0.264 -.041- 0.002 -.115- -.046- 0.079 0.03 0.191 0.644 

40 -.175- 0.117 -.010- -.079- -.183- -.040- -.012- -.174- -.011- 0.191 -.079- 0.144 0.662 

41 -.001- 0.148 0.182 0.07 0.139 0.181 -.031- 0.257 -.075- -.016- -.232- -.103- 0.631 

42 0.045 -.080- -.049- 0.128 0.041 0.186 -.145- 0.253 0.098 -.127- -.017- -.103- 0.633 

43 0.023 0.133 0.177 0.134 0.131 -.179- -.038- -.088- 0.017 -.129- -.009- 0.047 0.708 

44 -.092- -.015- 0.108 -.120- -.151- -.153- 0.012 0.08 -.054- 0.071 -.006- 0.01 0.605 

45 -.025- 0.225 0.002 -.112- 0.093 -.162- 0.04 -.148- -.221- 0.24 -.216- -.056- 0.735 

46 -.108- 0.016 0.267 0.128 0.105 0.135 0.103 -.214- 0.026 -.012- 0.113 -.095- 0.67 

47 0.05 0.069 0.047 0.152 0.02 0.079 0.102 -.008- -.343- -.191- -.027- 0.021 0.754 

48 0.007 -.044- 0.177 0.096 -.082- 0.073 0.201 -.044- 0.086 0.058 -.209- 0.01 0.634 

49 0.176 -.012- -.085- 0.169 -.185- -.060- -.091- -.171- -.038- 0.176 -.097- 0.132 0.638 

50 0.165 -.016- 0.011 -.079- 0.023 0.091 -.109- -.054- -.130- 0.147 -.174- -.015- 0.719 

51 0.144 0.006 -.097- -.029- 0.033 -.003- -.107- 0.136 0.134 0.121 0.089 -.038- 0.651 

52 0.28 -.008- 0.019 -.050- 0.166 0.072 -.130- -.115- 0.022 0.161 -.072- -.324- 0.709 

53 -.143- -.197- 0.019 -.343- -.124- -.097- -.186- -.131- -.047- -.111- 0.09 -.145- 0.627 

54 -.041- -.373- 0.219 -.068- -.018- -.263- 0.275 0.121 -.015- 0.267 0.073 -.109- 0.69 

55 -.231- -.018- -.263- -.046- 0.06 0.135 -.026- -.049- -.212- -.095- 0.097 -.011- 0.671 

56 0.289 -.076- 0.031 -.003- 0.028 -.026- 0.029 -.030- 0.192 -.103- 0.162 -.142- 0.635 

57 -.062- -.153- 0.111 0.429 -.112- -.020- 0.235 -.005- 0.069 -.186- 0.033 -.106- 0.655 

58 0.281 -.094- 0.021 -.031- -.187- 0.089 -.094- 0.168 -.196- -.123- -.027- -.049- 0.637 

59 -.041- 0.121 -.069- 0.161 -.014- 0.002 -.062- 0.075 0.236 0.029 0.025 0.134 0.57 

60 -.200- -.067- -.065- -.078- 0.227 0.111 -.279- 0.009 0.149 0.04 -.019- 0.021 0.696 

61 -.106- 0.027 -.093- -.069- 0.093 -.054- -.048- -.068- -.122- 0.096 0.039 0.075 0.606 

62 0.062 0.035 0.242 0.104 -.131- -.012- -.156- 0.159 -.031- 0.009 -.017- 0.052 0.687 

63 -.145- -.042- -.134- -.026- 0.286 -.079- 0.025 0.11 -.015- -.027- -.145- -.137- 0.63 

64 -.024- 0.144 0.029 -.013- 0.05 0.139 0.194 0.042 0.001 0.248 0.17 0 0.648 

65 -.126- 0.113 0.167 -.050- -.029- 0.018 -.076- 0.133 -.047- 0.086 0.129 0.301 0.614 

66 0.092 -.125- -.055- -.106- 0.1 0.028 0.134 -.161- -.062- -.091- 0.204 0.02 0.659 

67 -.263- 0.069 -.034- -.077- -.371- -.007- 0.106 -.039- -.147- -.203- -.147- 0.084 0.747 

68 0.007 0.088 0.013 -.296- -.051- 0.022 0.134 0.043 0.198 0.081 -.106- -.053- 0.641 

69 0.068 0.001 -.274- -.126- 0.073 -.175- 0.012 0.055 0.032 0.063 0.232 0.082 0.699 

70 -.152- 0.067 0.076 0.092 0.08 -.006- -.101- 0.161 0.043 -.043- 0.101 -.025- 0.677 

ل
ل
ل
 

 : العوامل األولية بعد التدوير -4-3-2
,لل(Kaiser)حتليز ل(لVarimax)لتسل   لتح ليءلتحل وي لتحىليلى ل  سلو لتح ل يىلتقل

لتسضعلمسلو ليؤ ي ضحكلتحيلوعلتحلتلل للتغل لتح لي يلليىيلولل سل  تىعل,لتو علع
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ل   ل لتحسلح ح لتحلا يلد لىل لتحل لص ليي ت لتحجي لتح سي  لتحل تي  ل للدص لسلوست
ل.لل(1)ىتللل,لوزيل يل   لتح يىحلتح  ي حلىللتحل  تإل

ل لكللا بل ل  لًق لحلل سي  لتح ل لح لتحيوتىع لتح ليءل لي ي  ل ل  ل, لتحيوتىع لل وي  و ي 
ل للا ب لتسل  ت  لل  لضج ل, لتح   تدلوتحيوتىع ل0.30) لو  وعل( لتح   تدل, لح  وع لم  ك تي 

مولتت  ل.لضجلملل(ل0.30)لهللتحيوتىعلتحلتللا يدلسيعل يءلس  تدلمولتت  لوتل دللا يل
ل ل ل لسيع لتحلا ب للسلول لمو لتحجيلزت  لت  ل ل  لتح ليءلي لل  لع ل  وعلل(0.30) لويل  ,

ل.(2)تحيلىعلتحجيلتل دللا يللعل ي حلت ل ل تدلس ت  ل ي لتحل وي 
ل ل  وع لمىتل ل, لتحىي  ل جت ل لىعو ل لىل  ل ا  لى يلقللت  يح لى هل ض  ليلتول

ل.لل(لي يللجح 13وتحل وعل)لتح يلضيحلستلتحي تحل يحتحيىعلت  ت يلتليلدلتحل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
 (12الجدول )

 يبين قيم القيمة العينية ونسبة التباين والنسب التراكمية للعوامل بعد التدوير 

                                                 

بناء مقياس لمستوى االداء االداري والفني الندية الدرجة االولى والممتازة في ؛للالت لو ل ليحللل(1)
 .71 ل,لص2004:ل) سلححلىللسلي ل,للىيحل   ت ل,لتليحلتحل  يحلتح يلضيحل,للالعراق

واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية  التطبيقات اإلحصائية؛ و يبليلسيلل,لولىيى ليسللتحي ي يلل(2)
 .ل355,لصلل1999,لتحىولعل,ل ت لتحتل ل,لل2,ل لالرياضية
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النسب  نسبة التباين القيمة العينية ت
 التراكمية

1 2.507 3.581 3.581 

2 2.103 3.004 6.585 

3 2.088 2.982 9.567 

4 2.086 2.98 12.547 

5 2.014 2.877 15.424 

6 1.906 2.722 18.146 

7 1.859 2.656 20.802 

8 1.837 2.624 23.427 

9 1.827 2.61 26.036 

10 1.805 2.578 28.615 

11 1.71 2.442 31.057 

12 1.681 2.401 33.458 

13 1.675 2.392 35.85 

14 1.596 2.279 38.13 

15 1.592 2.275 40.404 

16 1.592 2.274 42.678 

17 1.578 2.254 44.932 

18 1.56 2.228 47.16 

19 1.546 2.209 49.369 

20 1.538 2.198 51.567 

21 1.511 2.159 53.725 

22 1.503 2.147 55.873 

23 1.457 2.081 57.954 

24 1.4 2 59.954 

25 1.383 1.976 61.929 

26 1.369 1.955 63.885 

27 1.355 1.936 65.821 

ل
 ( 13  )الجدول 

 مصفوفة العوامل لفقرات المقياس بعد التدوير   يبين 
 ت
 

 العوامل

 15ع 14ع 13ع 12ع 11ع 10ع 9ع 8ع 7ع 6ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع

1 -.051- 0.019 -.045- 0.016 -.075- 0.074 0.04 0.053 0.014 0.06 0.042 0.079 -.040- 0.06 0.808 

2 -.026- 0.124 -.247- 0.077 0.023 0.123 0.03 0.091 0.067 0.406 0.106 0.135 -.080- 0.202 0.188 

3 0.051 0.038 -.005- 0.136 0.056 0.014 0.019 0.091 -.144- 0.125 0.179 -.023- 0.691 0.073 -.091- 

4 0.254 0.14 0.038 0.13 0.051 0.138 0.245 -.068- -.169- 0.182 -.081- -.036- 0.137 -.048- -.133- 

5 0.363 0.103 0.055 0.176 -.144- 0.058 0 0.006 -.321- 0.134 0.111 -.049- 0.015 0.046 0.034 

6 -.015- -.078- 0.001 -.087- 0.022 -.057- -.038- -.111- 0.046 0.038 0.045 0.032 -.045- 0.073 0.003 

7 0.05 0.115 0.034 0.088 -.041- 0.093 0.064 0.092 -.083- -.062- 0.071 0.036 0.107 0.739 0.069 

8 -.071- -.079- 0.279 -.152- -.097- -.156- 0.096 -.068- -.058- 0.172 0.275 0.181 0.237 0.305 0.12 

9 0.157 0.028 0.098 0.128 0.004 -.026- -.054- -.149- 0.006 0.022 0.633 -.074- 0.17 0.062 0.146 

10 -.040- -.014- -.044- -.139- 0.044 -.055- -.010- -.008- -.005- 0.013 0.087 0.045 0.023 -.023- -.014- 

11 0.207 -.032- -.060- 0.595 0.138 0.097 -.106- 0.111 -.029- 0 -.059- 0 0.379 0.134 0.035 

12 0.122 0.051 0.014 0.036 -.033- 0.071 0.313 0.35 0.248 -.086- -.112- -.160- -.165- -.026- 0.385 

13 0.06 0.028 0.003 0.651 0.108 -.004- 0.268 0.08 0.108 0.01 0.004 0.016 0.038 0.035 0.151 

14 0.28 0.12 0.191 0.191 0.007 -.127- 0.164 0.041 0.279 0.115 -.049- 0.157 0.092 0.062 0.321 

15 0.046 -.074- 0.05 0.065 -.053- -.011- 0.045 0.052 0.045 0.036 0.093 0.053 -.042- 0.056 0.028 

16 0.256 0.041 0.118 0.093 0.055 -.011- 0.144 -.041- -.025- -.020- -.058- -.043- 0.402 0.294 0.033 

17 0.023 0.028 -.190- -.239- 0.08 0.036 0.207 0.127 0.211 0.106 0.177 0.334 0.28 -.164- -.068- 

18 0.152 -.004- -.042- 0.073 0.033 -.009- 0.717 0.104 -.004- 0.045 0.089 0.074 0.017 0.099 0.094 

19 -.047- 0.01 0.007 -.044- 0.041 0.007 -.110- -.144- 0.054 0.038 -.026- 0 -.039- -.031- 0.024 

20 0.057 -.018- 0.058 -.078- -.033- 0.025 0.097 -.100- -.069- -.082- 0.014 0.01 0.002 -.087- 0.036 
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21 0.228 -.062- 0.105 0.258 -.081- 0.056 0.019 0.263 0.198 0.137 -.030- 0.096 0.009 0.424 -.025- 

22 0.102 0.068 -.011- -.005- 0.061 0.035 0.168 0.643 -.061- 0.088 0.025 -.037- 0.068 0.093 0.029 

23 0.203 0.054 -.075- 0.056 0.083 0.042 0.179 0.076 0.059 -.146- 0.181 0.009 0.363 0.175 0.246 

24 0.631 0.011 -.086- -.009- 0.057 -.139- 0.071 0.007 -.011- 0.069 0.034 -.209- 0.007 0.077 0.033 

25 0.165 0.035 0.019 -.027- 0.069 0.034 0.066 0.02 0.101 0.139 -.030- 0.065 0.095 -.036- -.006- 

26 0.119 0.017 0.056 0.069 0.044 0.011 0.091 -.032- 0.046 0.126 -.012- -.009- 0.047 0.124 -.008- 

27 0.163 -.117- -.099- -.314- 0.033 0.514 -.010- -.150- 0.09 0.061 -.058- 0.022 -.004- 0.111 0.103 

28 0.246 -.043- -.002- 0.213 0.018 -.292- 0.068 0.018 0.114 0.31 0.268 0.147 0.046 0.111 0.045 

29 0.072 -.088- -.038- -.609- 0.23 -.013- 0.06 0.077 -.037- 0.255 -.164- -.080- 0.005 -.088- 0.166 

30 0.018 0.005 0.073 0.098 0.031 0.06 -.040- 0.687 0.122 0.001 0.017 0.119 0.037 0.049 0.059 

31 0.313 0.023 0.241 -.015- -.103- -.174- -.143- 0.314 0.218 0.035 0.126 -.039- 0.012 0.189 0.146 

32 0.33 0.14 -.029- 0.122 0.131 0.028 0.184 0.071 0.024 0.177 0.087 0.12 0.012 0.226 0.151 

33 0.393 0.112 0.201 -.160- -.019- -.125- 0.14 0.17 0.164 0.076 -.012- -.082- 0.11 0.019 -.016- 

34 -.062- -.086- 0.048 -.294- 0.064 -.151- -.165- 0.008 -.089- -.226- -.171- -.076- 0.339 0.104 -.068- 

35 0 0.004 0.022 0.043 0.013 0.136 -.011- 0.032 0.743 0.09 0.011 0.03 -.104- -.010- 0.007 

36 0.013 -.006- -.022- -.009- -.004- 0.056 0.056 -.071- -.049- 0.052 -.041- -.033- -.044- -.032- 0.019 

37 -.158- 0.118 -.046- 0.164 0.11 0.056 0.39 0.07 0.271 0.207 0.018 -.068- 0.207 0.01 0.234 

38 0.468 -.019- 0.057 0.126 0.082 0.087 0.421 0.142 -.207- 0.054 0.056 -.078- 0.025 -.044- -.048- 

39 0.168 0.078 0.049 -.058- -.061- 0.109 0.197 0.254 0.048 0.084 0.605 -.036- 0.009 0.026 -.126- 

40 0.048 0.03 0.116 -.125- 0.056 -.021- 0.07 0.047 -.014- 0.742 0.043 -.026- 0.083 -.050- 0.01 

41 0.204 0.194 0.02 0.057 0.009 0.067 -.261- 0.022 0.096 0.337 0.067 0.367 0.133 -.128- 0.15 

42 0.704 0.008 0.033 0.05 0.106 0.099 0.047 0.062 0.013 -.029- 0.179 0.123 0.085 0.035 -.065- 

43 0.04 0.069 0.06 0.153 0.029 -.067- 0.061 0.077 0.532 -.282- 0.161 -.114- -.025- -.121- 0.105 

44 0.202 0.277 0.207 -.042- -.099- -.166- 0.14 -.160- -.244- 0.161 0.00 -.173- -.175- 0.096 -.072- 

45 -.151- -.487- 0.04 -.068- -.096- 0.116 0.076 0.251 -.149- -.063- -.103- 0.135 0.078 -.149- 0.111 

46 -.027- 0.633 0.194 -.006- 0.111 0.093 -.047- 0.082 -.036- 0.104 0.157 0.006 0.075 0.119 0.068 

47 0.016 0.624 -.024- 0.076 0.083 0.236 0.018 0.135 0.089 -.051- -.204- -.001- -.091- 0.127 -.077- 

48 0.041 0.612 0.254 0.027 0.088 0.027 0.102 0.015 -.057- 0.009 0.045 0.076 0.073 -.085- 0.112 

49 -.066- 0.163 0.543 -.003- 0.16 0.014 0.262 -.016- 0.159 0.028 0.067 0.075 0.061 -.004- -.198- 

50 0.032 0.216 0.741 -.012- 0.007 0.156 -.061- 0.085 0.005 0.053 0.066 0.137 -.044- 0.052 -.007- 

51 0.02 0.097 0.07 0.035 0.686 0.051 0.006 0.091 0.033 0.237 -.064- 0.126 0.043 -.149- -.067- 

52 0.029 -.106- 0.153 -.156- 0.05 -.082- 0.07 -.124- -.034- -.134- 0.132 0.189 0.023 0.025 0.029 

53 0.122 0.035 0.021 -.182- 0.113 0.068 0.303 -.235- 0.078 0.22 -.063- -.009- 0.008 0.289 -.101- 

54 -.062- -.006- 0.033 0.04 -.049- 0.071 0.02 0.021 0.107 -.058- -.017- 0.011 0.077 -.071- -.012- 

55 0.021 0.104 -.017- 0.208 0.4 0.048 0.008 0.017 0.052 0.06 0.223 -.062- -.122- 0.078 -.035- 

56 0.144 0.105 0.171 -.044- 0.616 -.037- 0.167 -.061- 0.023 -.214- -.065- 0.084 0.137 0.089 -.085- 

57 0.05 0.244 -.041- -.216- -.014- 0.067 0.099 0.157 -.031- -.205- 0.002 0.224 0.128 0.009 -.130- 

58 -.051- -.026- 0.066 0.084 0.198 0.022 0.037 0.055 -.042- 0.039 -.086- 0.714 -.072- 0.078 0.07 

59 0.222 0.11 0.141 0.011 -.059- 0.488 -.005- 0.153 0.088 0.014 0.141 0.061 -.055- -.030- 0.099 

60 -.008- 0.017 0.201 0.022 -.001- 0.629 0.065 -.021- -.030- -.095- 0.101 0.08 -.023- -.040- 0.187 

61 -.105- 0.154 0.072 0.141 0.076 0.659 0.004 0.106 0.094 0.057 -.042- 0.011 0.074 0.139 -.079- 

62 0.055 0.064 0.128 -.063- -.148- 0.113 0.017 -.050- 0.057 -.087- 0.025 0.522 0.003 0.047 0.003 

63 0.034 0.265 -.032- -.029- 0.346 0.067 -.098- -.103- 0.066 0.105 0.188 -.031- 0.016 -.112- 0.166 

64 0.004 0.172 -.165- 0.051 0.045 -.051- -.157- 0.072 0.048 0.138 0.064 -.171- 0.017 0.08 -.075- 

65 -.014- 0.05 -.018- -.060- 0.028 -.007- -.023- 0.03 0.024 0.014 0.029 0.148 0.088 0.038 -.105- 

66 -.087- 0.061 0.033 -.077- 0.354 -.038- 0.044 0.164 -.137- -.095- 0.26 0.154 -.351- 0.036 0.11 

67 0.047 0.029 0.062 -.028- -.017- 0.031 -.019- 0.031 0.034 0.061 -.019- 0.122 0.021 -.036- -.021- 

68 0.069 0.076 0.488 0.085 0.336 0.118 -.123- -.047- -.104- -.043- -.129- -.122- -.004- -.086- 0.187 

69 0.08 -.106- 0.498 0.02 0.394 0.113 -.155- 0.095 0.032 0.078 0.276 -.039- -.029- 0.245 -.085- 

70 0.127 0.203 0.023 0.048 0.284 -.019- 0.028 0.052 -.318- -.063- 0.22 0.198 -.110- -.060- -.022- 

ل
 ت
 

 التباين المفسر العوامل

 27ع 26ع 25ع 24ع 23ع 22ع 21ع 20ع 19ع 18ع 17ع 16ع

1 -.017- -.004- -.029- -.043- 0.026 -.105- 0.035 0.024 0.005 -.034- 0.004 0.007 0.709 

2 -.083- 0.174 0.053 0.099 -.289- -.029- 0.012 0.089 -.033- 0.055 0.073 -.036- 0.542 

3 -.026- 0.016 0.059 -.009- -.048- 0.022 0.017 0.127 -.104- 0.025 0.027 0.181 0.663 

4 0.065 0.23 0.276 0.043 -.078- -.051- -.071- -.240- 0.322 0.062 0.135 0.208 0.673 

5 0.134 0.112 0.103 0.05 0.005 -.091- -.154- 0.206 0.206 -.084- -.189- -.024- 0.543 

6 -.026- -.056- 0.034 -.024- 0.002 0.127 0.036 -.037- 0.739 -.127- 0.027 -.063- 0.636 

7 -.006- 0.084 0.054 0.056 0.008 0.024 -.033- -.031- 0.094 -.041- -.021- -.039- 0.656 

8 0.136 -.071- 0.058 -.168- 0.05 0.089 0.104 -.120- -.162- 0.132 0.064 0.012 0.604 

9 -.004- 0.021 0.137 0.152 0.09 0.132 -.016- -.101- 0.057 -.031- 0.00 0.023 0.621 

10 0.006 0.115 -.008- -.025- -.119- -.073- 0.064 0.022 -.126- 0.775 0.049 -.075- 0.701 

11 0.151 0.065 0.046 0.003 0.105 0.144 -.028- -.132- -.009- 0.024 -.064- -.006- 0.705 

12 -.020- -.021- 0.139 0.127 0.018 0.243 -.114- -.082- -.146- 0.119 0.017 -.087- 0.687 

13 -.086- 0.009 -.108- -.064- 0.021 -.185- -.012- -.059- 0.001 -.138- 0.048 0.087 0.646 

14 0.076 0.093 -.156- -.039- -.214- -.222- 0.081 -.143- -.008- 0.231 0.041 0.103 0.671 

15 -.074- 0.127 0.066 0.019 0.682 -.066- 0.063 0.038 -.028- -.121- 0.004 0.051 0.561 

16 -.009- 0.166 0.263 0.132 -.043- 0.281 -.181- 0.162 0.073 -.120- 0.001 -.131- 0.661 

17 0.016 0.167 -.024- -.011- -.116- 0.042 -.101- -.213- -.155- -.336- -.144- 0.005 0.727 

18 -.025- 0.143 -.113- -.100- 0.075 -.048- 0.122 0.074 -.027- -.026- 0.106 0.101 0.686 
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19 0.034 0.012 0.083 0.008 0.019 -.009- 0.12 0.033 -.026- -.069- -.795- 0.027 0.709 

20 0.011 0.02 -.059- 0.092 0.055 0.112 0.77 -.028- 0.04 0.085 -.154- 0.017 0.71 

21 -.111- 0.11 -.132- 0.094 0.142 0.028 -.251- -.043- -.094- 0.147 0.044 -.102- 0.641 

22 -.003- -.042- -.046- 0.003 0.012 0.136 -.018- 0.136 -.150- -.028- -.045- 0.145 0.577 

23 0.294 0.158 0 0.097 0.015 0.207 -.044- -.010- 0.131 -.008- 0.126 -.012- 0.579 

24 0.076 0.257 -.082- -.074- 0.104 0.095 0.164 0.157 0.135 -.056- 0.038 0.173 0.698 

25 -.075- 0.025 0.011 -.008- 0.038 0.035 -.018- 0.78 -.042- 0.042 0.023 -.024- 0.708 

26 -.036- 0.768 -.002- -.020- 0.136 -.027- 0.027 0.017 -.065- 0.106 -.031- -.022- 0.698 

27 0.167 -.152- 0.177 0.062 -.057- -.139- 0.147 -.049- -.095- 0.111 0.002 0.163 0.656 

28 -.015- -.222- -.021- -.024- -.053- -.035- 0.042 0.065 -.012- -.106- 0.062 0.045 0.495 

29 -.057- -.065- -.235- 0.06 -.014- -.005- 0.113 -.135- 0.144 0.079 -.070- -.004- 0.712 

30 0.074 0.014 0.149 -.061- 0.077 -.144- -.094- -.106- 0.006 -.014- 0.197 -.104- 0.659 

31 -.030- 0.147 0.102 -.184- -.252- 0.027 -.133- 0.103 0.068 -.235- 0.093 0.009 0.668 

32 -.081- 0.009 0.259 -.184- 0.141 0.177 0.137 -.006- 0.141 0.003 0.003 0.359 0.656 

33 0.104 0.118 0.132 -.117- 0.212 0.118 0.09 -.160- -.276- -.226- 0.071 -.059- 0.634 

34 -.051- -.157- -.239- 0.065 0.234 -.020- 0.258 0.025 0.123 0.024 0.091 -.202- 0.655 

35 0.033 -.018- 0.07 0.069 0.108 0.02 -.061- 0.067 0.029 -.019- -.055- 0.104 0.641 

36 0.075 0.017 -.786- -.033- -.066- 0.02 0.045 -.014- -.037- 0.004 0.044 -.036- 0.659 

37 0.021 0.061 0.184 -.054- 0.37 0.037 -.111- 0.011 0.088 0.088 -.084- -.213- 0.719 

38 0.009 -.070- 0.193 0.126 -.178- 0.09 0.116 0.075 -.107- -.005- -.012- -.298- 0.727 

39 0.039 -.004- -.088- 0.082 0.055 -.107- 0.024 0.089 0.039 0.177 0.123 -.069- 0.644 

40 0.101 0.083 -.057- -.042- 0.07 0.023 -.103- 0.108 0.062 0.000 -.041- -.034- 0.662 

41 -.016- 0.172 -.021- 0.145 0.284 -.048- -.002- 0.081 -.051- 0.036 0.073 -.073- 0.631 

42 0.000 -.029- -.041- 0.068 0.009 -.079- -.069- 0.064 -.091- 0.031 0.047 -.110- 0.633 

43 0.128 0.364 0.006 -.163- -.145- 0.025 -.095- 0.122 0.052 -.038- 0.04 0.073 0.708 

44 0.086 0.015 0.102 0.093 0.185 0.214 -.161- -.011- -.089- 0.191 0.102 0.109 0.605 

45 0.29 0.29 -.046- 0.133 0.018 -.015- 0.105 0.21 0.156 -.043- 0.079 0.075 0.735 

46 -.010- 0.283 -.100- 0.06 -.038- -.009- -.063- -.115- -.080- -.105- -.075- 0.069 0.67 

47 0.037 0.053 0.161 -.138- -.103- -.064- 0.272 0.146 -.015- -.030- 0.133 -.129- 0.754 

48 0.164 -.130- -.013- 0.153 0.009 0.143 -.115- 0.144 0.03 0.067 0.08 0.06 0.634 

49 0.155 -.062- -.007- 0.121 0.072 -.038- 0.086 0.013 0.28 0.01 -.016- -.060- 0.638 

50 -.089- 0.107 0.058 0.032 -.036- -.019- 0.099 -.017- -.116- -.084- 0.003 -.007- 0.719 

51 -.050- 0.053 0.083 0.079 -.097- 0.061 0.048 -.068- -.021- 0.026 0.052 -.072- 0.651 

52 -.091- 0.067 0.138 0.701 -.013- -.041- 0.043 0.041 -.028- -.121- 0.001 0.039 0.709 

53 0.195 -.107- -.064- 0.129 0.112 0.021 -.152- 0.158 -.280- -.116- 0.191 -.002- 0.627 

54 -.017- -.012- 0.031 0.065 0.019 0.008 0.001 -.010- -.061- -.061- -.022- 0.797 0.69 

55 0.488 0.07 0 -.022- 0.201 -.079- 0.093 -.025- 0.052 -.213- 0.126 -.086- 0.671 

56 0.053 -.015- -.096- 0.081 -.007- -.077- -.048- 0.182 0.062 0.047 -.029- -.022- 0.635 

57 0.022 -.115- -.066- -.145- 0.324 -.337- -.188- 0.055 0.204 0.053 -.175- 0.089 0.655 

58 0.091 -.020- 0.114 -.017- 0.056 0.084 0.056 0.045 0.024 -.005- -.055- 0.034 0.637 

59 -.120- -.018- 0.001 -.127- 0.002 0.059 -.275- 0.079 0.125 0.104 -.188- 0.013 0.57 

60 -.118- 0.05 -.200- -.264- 0.039 0.082 -.040- -.080- -.103- -.171- 0.083 -.020- 0.696 

61 0.142 0.037 -.021- 0.058 -.012- -.031- 0.081 0.085 -.006- -.060- 0.044 0.058 0.606 

62 0.11 -.075- -.303- 0.054 -.027- 0.352 -.152- 0.105 0.111 0.176 0.144 0.023 0.687 

63 0.039 -.029- 0.111 -.103- 0.01 0.148 -.012- 0.192 -.009- -.053- 0.482 0.031 0.63 

64 0.12 -.097- -.091- 0.651 0.032 0.09 0.082 -.059- 0.003 0.098 -.046- 0.034 0.648 

65 -.013- -.031- -.034- -.007- -.065- 0.721 0.111 0.034 0.11 -.086- 0.02 0.034 0.614 

66 0.118 0.051 0.063 -.048- -.089- 0.081 -.157- 0.318 -.098- -.055- -.168- 0.16 0.659 

67 0.825 -.040- -.081- 0.009 -.111- 0.011 -.008- -.061- -.050- 0.056 -.063- -.006- 0.747 

68 0.194 0.002 -.086- -.111- 0.142 0.017 -.203- 0.141 -.002- -.017- -.079- 0.1 0.641 

69 0.047 0.054 -.004- -.165- 0.049 0.059 -.094- 0.015 0.045 0.137 -.004- 0.101 0.699 

70 0.177 0.263 0.098 0.079 0.244 0.281 -.191- -.161- 0.022 0.071 -.014- -.013- 0.677 

 

  : تفسري العوامل املستخلصة -4-4

حيهلل ي لتحل وي لتحىليلى ل  ىًلل لىيًللمتي ًتلضتتللي تلتحيوتىعلتحلتلل لتحلولعلحل
لس  لي صلتح ليءل لكلى ت ليل يضلتحا و لتألسلسيحلستل لمت  لسهوححلوسهىًل ول سي ًت

ل-  وعلتحيوتىعلول سي  للوتىللمت لهللتح  تسلدلوتأل  يلدلتحسل  حلو تل:
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لحىي لي  عل .1 لجح ل   ل ل لكلت  عل, ل يءلس  تدل تحح تحيلىعلتحجيليلا بل ليع
 (0.30ليل و  ل)ل+

 .(1)ت لىل لىل وسحلتحيوتىعل ي لتحل وي لتحىليلى لحلىسل  يلستلل سي لتح للدم .2
لحل وتيتل,لتحيلىلتلتحولالستلت  للل ))للللضىللتحلتل  سلوللليليىلدلمل ل  .3

 .(2)((لىي كلحهللتحلتلتحل سي تدل,لعتحيوتىللا يلدلت ليال,لتح  ي ي
لتح   تدلت لي دلو  ل,لتحيوتىعلىلل لىعلتعلستلل لزحيلًللتح   تدلل لي لل لضج

لىؤا تًللتح يىحل جلللي لضجل,لس ت  (ل0.30+)لىللوتحوت يحلتحيلحيحلتحلا يلدل لكلتحيلللح
ل لىعل ا لت  يح(ل14)ل  وعلمىتللتحىي ل جتلو ل لىل ل,لتحيوتىعللا يلدلح  وعللي ت

لتحل  يسيحلى يلقلى هلليلتول لحلهيدلد لت  ت ي لتحيىع لىبللل حلتح ليلحلو جلل,لض  
ل,لتحىلل دلىلي  لض  لتحيىعلت  ت يلى هو لمللىللتحسل  حلوتح  تسلدلتح ظ يلتإل ل 

ل,لتحيوتىعللل لس  تدللا يلدلوسحل لكلتحى يلقلى هلليلتوللتحلتلتحيوتىعلوس سلي ض
ل(14)لل وعتحلستلى يللوتىل

ل

 (14الجدول )

 التشبع في قيم أعلى على حازت التي المقياس فقرات يبين عدد 

 
 
 ت

تحيلىعل
لت وع

تحيلىعل
لتح ل ت

تحيلىعل
لتح لحء

تحيلىعل
لتح ت ب

تحيلىعل
لتح لىق

تحيلىعل
لتحسل ق

تحيلىعل
لتحسل ب

قيمة رقم قيمة رقم قيمة رقم قيمة رقم قيمة رقم قيمة رقم قيمة رقم 

                                                 

:ل)تح ل  يل,لى تزلتحتلل لحل ا للالتطبيق –التحليل العاملي, النظرية ىل  كليسيلل ل تلوت  ولل؛لل(1)
 .45 (لص2002,

 .80:لصمصدر سبق ذكرهتلىعل  و ليسيلل؛لل(2)
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 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة

 0.717 18 0.659 61 0.686 51 0.651 13 0.488 68 0.633 46 0.704 42ل1

 0.390 37 0.629 60 0.616 56 0.609 29 0.741 50 0.624 47 0.631 24ل2

 0.303 53 0.514 27 0.354 66 0.595 11 0.543 49 0.612 48 0.468 38ل3

   0.488 59     0.498 69 0.487 45 0.393 33ل4

             0.363 5ل5

ل
لد

تحيلىعللتحيلىعلتحللسبلتحيلىعلتح لىل
لتحيلا 

تحيلىعلتح ل تل
ل ا 

تحيلىعلتح لحءل
ل ا 

تحيلىعلتح ت بل
ل ا 

تحيلىعل
لتح لىقل ا 

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

 قيمة
 التشبع

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

رقم 
 الفقرة

قيمة 
 التشبع

 0.808 1 0.739 7 0.691 3 0.714 58 0.742 40 0.743 35 0.687 30ل1

 0.385 12 0.424 21 0.402 16 0.522 62 0.406 2 0.532 43 0.643 22ل2

 0.321 14 0.305 8 0.363 23 0.367 41 0.310 28 0.318 70 0.314 31ل3

لللل 0.339 34 0.334 17للللللل4
 
 
 
 
 
 :تفسري العامل األول  -4-4-1

وتحيدلدزل لدكلم لدكلل(ل15ل)يلتوللتحيلىدعلتألوعلىدللتح  د تدلتحىوضديحلسدتلتحلد وعل
سد ت  ,لو د   للل(0.30+)لا يلدلوسدحلاد و لل سدي لتحيوتىدعلتحىيلىد يلتحلدتل لداللاد يهلل

ل.تدس  لل(5)
 ( 15)  الجدول
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 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل األول مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبعيبين 
 درجة التشبع الفقرات الفقرة رقم ت
 0.704 ضعف االتصال الفعال بين االقسام والكادر التدريسي . 42 1

 0.631 على حساب اسرتي وحياتي الخاصة. ان نجاحي في عملي يكون 24 2

 0.468 الهيئة االدارية في الكلية ال تمتلك رؤية تنظيمية واضحة . 38 3

 0.393 يزعجني عدم التزام بعض التدريسيين بتعليمات الكلية . 33 4

 0.363 الهيكل التنظيمي المتوافر في الكلية ال يتسم بالوضوح والدقة . 5 5

يييدظل لدكلتحيلىدعلت دعللاد بل دلحىل ي تدلتحىتو حلحليلىدعلت وعللو   لسيصلتح   تد
و ىيددد علس ددد يلللددد ت لتحددد و لوىلدددلعل,و ىيددد علس ددد ليللتحهيتدددعلتحل ظيىدددتتح للدددحل ىلدددلعل

,لوىلدددددلعلت للدددددلعلوتحيي دددددلدلو ىيددددد علس ددددد يلوتيددددد يلوىلدددددلعلتح  لسدددددحلتحل ظيىيدددددحل,وتيددددد ي
ت وعل لدددكلىلىو دددحلىدددلللو يددد ل ددد ضلس ددد تدلتحيلىدددعلولو ىيددد علس ددد يلوتيددد ي,لتحا لددديح

سددتلسددتلت  ت يلتح يلضدديحلوت  ت يلتحيلىددحلو لدد لتحدد  قلتح يلضددتلوتح يددلقلوتحل ددوي للتح  دد تق
ل(.للتحل سيحل يللت  وت لوى و حلت لللع)لضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىع

ييدددد لتحل سدددديحلتيدددد لتلددددزتقلتحيىليددددحلتإل ت يددددحلو ددددلل  ي ددددعليسددددل يبلتإل ت يددددولللل دددد ل
ت ز وتحلستلتحيىعلوتحلالدلستللي ي لتحىسدؤوحيلدللوتحلديييلدلىىدلليدؤ يلتحليل ضلتول

ويي د ل  هدلل دل حلمح د  يل,ل(1)تحكلتحليلولل يللتحيلىليللوتإل ت يديللسدتلى تيدعلتحيىدعلتلسدح
تحل سديحل:ع دولت لدد تقلتحدجيلي ىدكلتحددكللي يدحللدد ت  لولتلىدعل ديللسيلحيددلدلتحى ظىدحل,و دديلل

 يلتحيىدعلعو دجح لسدلللتحل سديحليل دلوعلتحىيي ديللتح دل لتلتحىيي لتح ل لتلحتتللي حلويد

                                                 
تليحلتحل  يحلل-,لىتلللتحيىع/لللىيحل يلحك,ل ل لتح  قلتح يلضتتلىعل  و ليسيللتح   تقل:لم. . ل-ل

تليحلت  ت يلوت  للل ل,لل–,لىتلللتحيىع/للىيحل يلحكل,لت ت يل لىحتح يلضيحل,لم. . ل ي  ليي و ليوسا
,ل . لىيى للتليحلتحل  يحلتح يلضيحل-,لىتلللتحيىعل/لللىيحلسليىل يح,ل يلقلول وي م. . لىلي ل  تي شلتس 

,لت ت يلتليحلتحل  يحلتح يلضيحل,ل  ىلللىيىو لايلجيل-,لىتلللتحيىعل/لللىيحل يلحك,لت ت يل يلضيحسلضع
لتليحلتحل  يحلتح يلضيحل.ل-,لىتلللتحيىعل/لللىيحلسليىل يح يلضيح

 
(

1
 )

 
 . 19،ص19 78ـ مصر، دار المعارف، االدارة في المجال الرياضيشكرية خليل ملوخيه؛ 
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تىللتحى و حلسهتلى لو حل تعل ىعلت ت يلوتعلو ددلوضدىللتحسديلحل,(1)لوتح ت لتلحلى ظىح
تإل ت يلو ليدددددحليلددددد لتلللتدددددوللتحى و دددددحلىيدددددد و يلووتضددددديحلحتدددددتليدددددل لتلددددد تقلولسددددددهيعل

 سدددديو تل:عليدددد  دللت لدددد تقتدلو دددد  لتحي يددددحلتولتحلي يدددد لسددددتلتحيىددددعلوييدددد ال  دددد لتح  ددددت
تحلي ي ددلدلتحيلىيددحلحلل سدديحلوتحى و ددحلوىددبلجحدد لس  هددلللىييهددلللدد و ليددوعلتحلتلىددعلوتأل تقل

ل(2)تحلىل تلحليىعلتإل ت يل  يحللي يحلت   تالتحىال تحلوضىلللوي يلتحيىعلوتحلل ا
عل و لت يدد لسددتلل  يددالتحضدد و لتحلددتلتحليدد لوت للددلعلتح يددللتحل سدديحويدد للتح ليددءلتلل

ىدلليددوس للليدعلتحادد صلتحى لسد لسددتلتحىتدلللتحى لسدد لولحهدللتحل  يسددتلىدلل دديعليليد ضل
علوجحدد لتلددعليددؤ يلتحددكلل  يددالتحضدد  ل لددكل ضددولتحهيدددحلتحيىددسددتلىدللت سدديل يحلوسددهوححل

 .تحل  يسيح
 :تفسري العامل الثاني  -4-4-2

 لدددكلم لدددكلوتحيدددلدزلل(ل16ل)يلتدددوللتحيلىدددعلتح دددل تلىدددللتح  ددد تدلتحىوضددديحلسدددتلتحلددد وعل
لسددد ت  ,ل(0.30+)يلدل لدددكلوسدددحلاددد و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددتل لددداللاددد يهلللاددد 

ل.س  تدل(4)و    ل
ل
ل
ل
ل

 ( 16)  الجدول
 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثاني مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبعيبين 

ل
 درجة التشبع الفقرات الفقرة رقم ت
 0.633 الكلية بطريقة تبين انهم في موقع المسؤولية . يتصرف المسؤولون في 46 1
اشعر بان االدارة العليا في الكلية ال تتصرف بطريقة حازمة لمعالجة  47 2

 القضايا واالحداث السلبية في الكلية .
0.624 

                                                 
 (1  )

 . 44،صمصدر سبق ذكرةطارق ألبدري ؛
 

(
2

)
 

 . 407، مصر:االسكندرية،منشاة المعارف،1االدارة العامة , طعبد الغني بسوني وسامي جمال الدين ؛
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 0.612 تؤثر اتخاد قراراتي على مصالح االخرين من حولي. 48 3
الالزم لطالبي لالرتقاء بالمستوى  اعمل على تقديم الدعم المعنوي 45 4

 العلمي الى المستوى المطلوب .
0.487 

يييدظل لدكلتحيلىدعلت دعللاد بل دلحىل ي تدلو   لسيصلتح   تدلتحىتو حلحليلىعلتح ل تل
و ىيد عللىلدلعلتح  لسدحلتحل ظيىيدحوللو ىي علس  ليل,لتحىسدوحيحللللللت   يلتح للحل ىللعل

سددتلضددوقلجحدد ليىتددلللسددىيحل ددجتلتح ددل تل لددكلتح  دد تقللو يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلس دد ليل,
وي للتح ليءلحلدو تلتحدوظي تلت ىيدحلت يد يلسدتلىلدلعل ىدعلل,(تحو تلتحوظي تلللل)لتحيلىع

تحل  يسددتلىددللييددءلل  يددالت   ددلقلتحوظي يددحلتحلددتلل ددبل لددكل لل ددعلتجلتللت حىددل ل ىلددلعل
ل يدحلوتح  دحلسدتلتحيىدعلوىدللتحيىعلوتحوظي دحلليد  لتح  ي دحلتحلدتليللد ال هدللتحىسدؤوعلوتح
لا لل جتلتلعلل  يالتحض و لتحلتليلي ضلحهللتحل  يستل.

 :تفسري العامل الثالث  -4-4-3
وتحيلدزل لكلم لكللا يلدل لدكل(ل 17)يلتوللتحيلىعلتح لحءلىللتح   تدلتحىوضيحلستلتحل وع

ل.س  تدل(4)و    للس ت  ,ل(0.30+)وسحلا و لل سي لتحيوتىعلتحىيلى يلتحلتل لاللا يهل
 (17) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثالث مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبعيبين 
 درجة التشبع الفقرات الفقرة رقم ت
 0.741 اشعر بضعف العالقات االجتماعية بيني وبين رؤسائي في العمل . 50 1
 0.543 ي الكلية .يضايقني عدم توافر وسائل الترفيه ف 49 2
 0.498 عدم توافر كل ما هو مطلوب من ادوات خاصة بالعمل داخل الكلية . 69 3
 0.488 زمالئي في العمل ال يساعدوني في  حمل بعض االعباء الوظيفية 68 4

ليييدددظل لدددكلتحيلىدددعلت دددعللاددد بل دددلحىل ي تدتح لحدددءلو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىدددعل
و ىيدد عللوىلددلعلت للددلعلوتحيي ددلدلتحا لدديحلو ىيدد علس دد ليل,لىددعلتحىل يددح يدددحلتحيتح للددحل ىلددلعل

سددتلضددوقلجحدد ليىتددلللسددىيحل ددجتلو يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلتح لحددءل لددكلتح  دد تقل,لس دد ليل
ل(.تح يدحلتحىل يحلوتحيي لدلتحا ليحلللل)لتحيلىع
  ددلضلللتحى يدد تدلتحىل يددحلسددتل يدددحلتحيىددعلسدد  للىددللتسدد ل لتحضدد و ل,لسزيددل يلتولت ت

  لددحلتحيدد ت يل,لتول دد  للددوس لتحظدد والتحلددييحلتحى لسدد حل ت ددعل يدددحلتحيىددعل,لتولتح ددوال
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ىللتحلي ضلحى دل  للسد يحل,لتولت ل دل لتحضوضدلقل,لوت   دلضلت ضدلقيل,لوتحللهيدزتدل
ل(.1تحىتل يحل,لو  تقيلوسوقلت لهزيلتحلتليسل  ىهللتحىوظالوغي  للتلهلل وتىعلىسل  ي)

 ل   ييدحلتحيي دلدل ديللتحلىل دلدلسيهدل,لسلحي يد لىدللت لقيلميلى ظىحلللد  
تحلىل لدلىىتدللملللتدوللىلد  لحلضد و لحد يضلتألسد ت .لتحي يد لىدلللل لد
ت للىدددل لولددد وتلمللتحيي دددلدلتحليددد يل ددديلللىل دددلدلتحيىدددعل دددتل لىدددعلل لىدددلق

ليدد لحليددلىليللسددتليدديللمللتحيي ددلدلتحىلددول يللتددوللىلدد  لحيدد  لللددو  يلأل تق
ل.2عيهلل  لحلتحليلوللحيعلتحىالتعلتألى لتحجيليزي لض  لتحيىتح  حلول على

وي للتح ليءلتللحل يدحلتحىل يدحلوتحيي دلدلتحا لديحلسدتلىتدلللتحيىدعلحهدللاد للت يد ل
ستلل  يالتحض و لتحلدتليليد ضلحهدللتحل  يسدتلىدلل ديعللدوس لتدعلىدلل دولى لدو لىدلل

لدل ددديللتحل  يسدددتلو ؤسدددلدعلتىدددو لووسدددلدعلىل يدددحلتحلدددتلييلللهدددللتحل  يسدددتلول ويدددحلتحيي ددد
لوزىيدعلستلتحيىعلو جتلتلعلىللا  علتللي لعلىللتحض  لتحجيليلي ضلحعلتحل  يستل.

ل
ل
ل

 :تفسري العامل الرابع  -4-4-4

وتحيلدزل لكلم لكللا يلدل لدكلل( 18)يلتوللتحيلىعلتح ت بلىللتح   تدلتحىوضيحلستلتحل وعل

ل.س  تدل(3)و    لللس ت  ,(ل0.30+)لا يهلوسحلا و لل سي لتحيوتىعلتحىيلى يلتحلتل لال

 ( 18)  الجدول

                                                 
سيي لىيى ل   تهلللغ ل ل؛لض و لتحيىعلح للتحى ت  لتحلويلو ي لهلل سيىحلتحي تحلتحلويحل:ل)ل سلححلل((1

 ل2004ت ى يحل,لتليحلتح  تسلدلتحيليلل,ل س لتحيلو لتإل ت يحل(لتح يلضل,للىللسلي ل,لتتل يىيحل ليالحليلو 
ل.34,ص
 .37 ,لص2006:لمصدر سبق ذكره  ؛ل  ي لزيل ل ىل ل(2)
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 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الرابع مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.651 تزعجني التغيرات المستمرة في السياسة التعليمية للكلية . 13 1

بعض االشخاص في الهيكل التنظيمي للكلية ال يمتلكون  اتوتر بسبب 29 2
 الخبرة االدارية الالزمة مما قد يخل في سير العمل.

0.609 

 0.595 يتميز النظام االداري في الكلية بالتعقيد وعدم المرونة . 11 3

ليييددظل لددكل ددجتلتحيلىدعلت ددعللادد بل ددلحىل ي تدلو  د لسيددصلتح  دد تدلتحىتو ددحلحليلىددعلتح ت دب

تحيلىددعلتح ت ددبللو يدد ل دد ضلس دد تد,لو ىيدد عل دديءلس دد تدلتحهيتددعلتحل ظيىددتلس دد للددحل ىلددلعلتح 
 (.تحهيتعلتحل ظيىتل)لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىع لكلتح   تقل

ىددللم د لتحيوتىددعلتحىسدد  حلحلضدد و لتحوظي يدحلوىددبلليدد  لماددتلعللتحهيتددعلتحل ظيىددتلييد 
جتدلليىتللملللسل   ل ديتًيلل ظيىيدًلل ي و  ت يدللتحىؤسسحتحهيلتعلتحل ظيىيحلتحى لل حلسإلل

لضج  دددلحلضاددد تالضددديحلمول ددديتًيلل ظيىيدددًلل لى تزيدددلل,لمولىدددلل ي هىدددللىدددللمادددتلعلم ددد لل
 ل ظيىيدح  يلتدع  ولو  تحيىع ض و  ولظه ,ل(1)ي يتقلجح ل لكلتي يحلم تقلتح   لحيىلع

 وتادل ت  وتحل سديح ت للدل د وضديالوتحىسدؤوحيح تحسل ح   و  وضوح سي   ,ضيي حل
 غيد   ادتع ضدي ح مو تإلاد تال  دلح وتلسل  وت سلال يح تحل  يجيح تحوي تد  يل تحل ت 
 سدإل تحيىدعل,لتدجح ل ضد و  تح اد يح تحىدوت   اديو  يد ي ىدل لزيد   وتىدع تلهدل , لدييح

                                                 

   دل   لدك  دلحل  يح تإل ت يدح تحوظدلدالادلغلت م تق  لدك تحيىدع ضد و  م د ؛ل ميىد  ىيىد   للدال(1)
ل.18 ,ص1994ل,لتحللل ي( تليح ل  ي,تح  للىيح , ىللسلي   سلحح ):للتحىل ي تحل ل ح
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 وتح ل ليدحلتح ت ليح تح يدح ست لي ء تحلت تحل ي تد لوتت  ى  ح ل ظيىيح  يلتع ولو     
 .(1) لحيح  ىع ض و  ىل ليل ت تح ا يح تحىوت   يليع سح,حلىؤس

ويددد للتح ليدددءلتللحلهيتدددعلتحل ظيىدددتلسيلحيدددحلو و لت يددد لسدددتلل  يدددالتحضددد و لتحلدددتل
يلي ضلحهللتحل  يستلسدتلتحتليدحلتجلتللتلىدللتدلللتح ظدل لت  ت يلتحىلدوس لسدتلتحتليدحليلىيدزل

يليىيددددحلسددددتلتحتليددددحلولددددوس لتح  دددد يل لحى و ددددحلتحيزىددددحلو دددد  لتحلي يدددد لوتسددددل  ت لتحسيلسددددلدلتحل
تحى لو حلحلل  يسييللوت  ت ييللستلىللعل ىله ل جتلتلعلىللاد  علتللي  دالىدللتحضد  ل

لتحجيليلي ضلحعلتحل  يستل.

 :تفسري العامل اخلامس  -4-4-5
وتحيدددلدزل لدددكلل(ل19ل)يلتدددوللتحيلىدددعلتح دددلىقلىدددللتح  ددد تدلتحىوضددديحلسدددتلتحلددد وع

ل(0.30+)سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددتل لددداللاددد يهللم لدددكللاددد يلدل لدددكلوسدددحلاددد و لل 
ل.س  تدل(3)و    لللس ت  ,
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ( 19)  الجدول

                                                 

)ل سدلححل:  الصىناعية بالمؤسسىة البشىرية للمىوارد الىوظيفي الرضىا علىى العمل ضغوط أثر ال  لا يحل؛ل(1)
 .98ل-97 ل,لص2010ىللسلي ل,لللىيحلىيى ل و  يل وى  تقل,لتليحلتحيلو لت  للل يحل(ل
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 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الخامس مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.686 ئي عني .العالقات الشخصية هي التي تحكم رضا رؤسا 51 1

 0.616 الثقافة التنظيمية في الكلية ال ترتقي الى المستوى المطلوب . 56 2

 0.354 هناك قدر من الصعوبة في التعامل مع االدارة مما يؤثر في اداء عملي . 66 3

ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللاددد بعلتح دددلىقلو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
تحا لدددديحلوىلددددلعلتح  لسددددحلتحل ظيىيددددحلتحيي ددددلدللت للددددلعلولع ددددلحىل ي تدلتح للددددحل ىلددددل

و يد ل د ضلس د تدلتحيلىدعلتح دلىقلل,,لو ىي علس  يلوتي يلحتعلىلدلعوىللعلل ت لتح و 
ل(.ت لللعلتحل ظيىت)لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىع لكلتح   تقل

حى لل حل اتعلسيلعليل ل جتلتح و لىللت لللعل لسل  ت لوسلدعلو  وتدلت لللعلتللللللل
لت ىيحل لولز ت  ل لتحل ظيىيح ل لستللي يحلت  تسهل ل  ت علتحى ظىلدلوتحىؤسسلدلحىسل  لهل
ت لللعلتحل ظيىتلستلتحىؤسسلدلوتحى ظىلدلتحلتللسيكلتحكلليىيحلليلهلل لحلىهو ل
لليىعل لتج لتحىؤسسلد ل ل  ل ييش لوم  ل ل للح لىيه  لحيلللع لسل ع لى لخ ولوسي 

 تلى لوحلح  علتح سلدعلوتحىيلوىلدلىللوتحكللىهو  للوي ل ل لكلتحىؤسسحلت ظل لتللىل
لتحىوتلهح لتسلو لت لللعلتحا لتلتو لت للل دلتحل ظيىيح لحولع(, لتللل )ولع سوتق

ت لللعلتحا لتل  لديللتلحيوت لوتحىيل  حل يللتحزىيقلستلتحيىعلتولىبلتحى ي لمولتللل
ل.(1)ت لللعللىل يللىلل يعلتحل لقتد

سدتلتحتليدحلىدللييدءلتحيي دلدلتحا لديحلوسدهوححللتحىد ظ لح ليءلتللت للدلعوي للت
تحلوتلددددعلوتحليلىددددعلىددددبلت  ت يلحددددعل و لت يدددد لسددددتلل  يددددالتحضدددد  لتحىولددددو ل لددددكل ددددللحل

                                                 

(
1

)
 

.عماان : دار فافا  2،ط ال وصكنولوجياا الععياي وساال  االصصاربحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس ؛  

 .82، ص2003للنشر والتوزيع ، 
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ميلتللت لللعلحعل و لت ي لوسيلعلستلزيل يلتحض  ل لكلت س ت لسيىدللتجتلتدللللتحل  يست
ل.لللت لللعلغي للي لوغي لسيلع

 :سري العامل السادس تف -4-4-6
وتحيدددلدزل لدددكلل(ل20ل)يلتدددوللتحيلىدددعلتحسدددل قلىدددللتح  ددد تدلتحىوضددديحلسدددتلتحلددد وعل

ل(0.30+)م لدددكللادددد يلدل لددددكلوسددددحلادددد و لل سددددي لتحيوتىددددعلتحىيلىدددد يلتحلددددتل لدددداللادددد يهل
ل.س  تدل(4)و    لللس ت  ,

 ( 20)  الجدول

 بة تنازليًا بحسب درجة التشبعتسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل السادس مرت
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.659 ال انال دورات تدريبية وتطويرية ألداء واجباتي بدقة 61 1

 0.629 زيادة اعبائي في العمل مقارنة مع زمالئي . 60 2

 0.514 اعمل في ظل سياسات وارشادات متناقضة . 27 3

 0.488 .انجازها خالل ساعات الدوام الرسمي لدي اعمال كثيرة ال يمكن 59 4

ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللاددد بعلتحسدددل قلو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
و ىيددد علس ددد ليللحتدددعلل, ددد قلتحددد و ل,لوىلدددلعللددد ت لتحددد و  دددلحىل ي تدلتح للدددحل ىلدددلعل

سددتلضددوقلجحدد لو يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلتحسددل قل لددكلىلىو ددحلىددللتح  دد تقلوللىلددلع,
ل(.تإلي ل لتحوظي ت)للسىيحل جتلتحيلىعليىتل

وي للتح ليءلتلل د  للدوتس لتحد و تدلتحل وي يدحلوت   دلقلتحوظي يدحلتحزتدد يلوتحيىدعلسدتل
ضعلسيلسلدلىل ل ضحلحعل و لت ي لستلزيل يلتحض  ل لكلتحل  يسدتلتىدللويل دحلتح ليدءل
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 ل ددد و للسدددتلوليلى دددعلسدددتل ددد  ل ددد  يلتح ددد  ل لدددكلتح يدددلسدددتل دددجتلتحىلدددلعل,لل(1)ىدددبلتحادددلجحت
ىدلل ديعللتحىؤسسدحتحى ظىحل سد  ل وتددحلتح يددحلتحلدتلييىدعل هدل,لوليليد  ل و لتح د  لسدتل

تحولالتحوظي ت,لولىؤ يلدعلول   تلدعلولىو يدعلسدتلتح  دلقلتحل ظيىدتلولييلىد لل و لتح د  ل
ى ددع,لولسدد  ل يددضلتحيوتدددحلساددعلتحدد و للتحىؤسسددحوللو يددلدللتحىؤسسددح لددكللو يللددعلىددلل

,لولتحىؤسسددحولللى دعل دجللتحيوتددحلسددتل  دصلتحىيلوىدلدلتح للدحل د و للسدتلتحى دل لحل د  ل,
ى ل  دحل دلألس ت للتحىؤسسدحتحلدتلليد ال  ىدوضلتحد و ,لولتدجح ل د  لوضدوحل و لتح د  لسدتل

ل.لتآل  يللمولىلليي ال ل ت لتح و 
 : السابعتفسري العامل  -4-4-7

تحيددلدزل لددكلم لددكلولل(21)ىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتحسددل بيلتددوللتحيلىددعل
لسددد ت  ,ل(0.30+)لاددد يلدل لدددكلوسدددحلاددد و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددتل لددداللاددد يهلل

ل.س  تدل(3)و    لل
 (21) الجدول

 مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع السابعتسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل 
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.717 مع المعلومات التي تساعد في تحديد القرار .ارغب في ج 18 1

 0.390 ارى بأن ترددي في اتخاذ القرار يؤدي الى زيادة تحديات العمل. 37 2

اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تعنى بمجاالت عملي  53 3
 المستقبلية .

0.303 

                                                 

,تحىتل دددحلتحللىييدددحل,لل2, للالصىىىحة النفسىىىية و سىىىيكولوجية الشخصىىىية  ددد لتحيىيددد لىيىددد لتحادددلجحتل؛لل(1)
 .65,لصل2001تإلست   يحل,ل
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ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللاددد بعلتحسدددل بلو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
و يد ل د ضلس د تدلتحيلىدعلل,تحىادل تحلسدتلتل دلجلتح د ت تدلس د ل لحىل ي تدلتح للحل ىلدلع

ل(.تحىال تحلستلتل لجلتح  ت تد)لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىعتحسل بلتح   تقل
لتح  ت تدل لتل لج لسللل ىليح لحجت ل, لت  ت ي لتح  ت تدللو   لتل لج ل ىليح    ي حللى ع

 اوتديحلتولتسل  ت يحل  للتوللىل  تلىللىلل  لض و لتحيىعلسوتقلتلللجح ل لح س حل
حلى ي لتول لح س حلحدا لصلتحىل   يلل هجتلتح  ت ل,ل للحلتجتلتل دل جللتح  ت تدل لدىحل
لتل لجل لست لتحى تزيح لولؤ ي ل, لتحىوظ يل لىال تح لو    ل, لتحا ي ي لتسلقلتحى تزيح  لك

,لوس  تللتحيىلسحللتحىسؤوحيحتح  حل يللتحيلىليللحي  لليو   ل لكليىعلتح  ت لتحكلس  ل
 .(1)حل  ت تدلت  ت يحلتحلتللل ج للت  ت يلتحيليل

وىيلوىللعلستل ىليحلتل لجلتح  ت لتحىليلحللتللت ىلعلت  ت يلحىال تحلتح   ل  ستل ل
لوللتح ضللح يعل يىلعليؤ يلتحكلت   لضلىسلوللتحىي ويحلح يعلوت   لضلت للليلعلوىس

لح يع لتحسل يح لتحيىع لحض و  لو يىح ل للدم لتحك للؤ ي ل يضلتح  تسلدللضجلوتلهل ت  لد
تحلتل للل  لحلىوظ يللتحي يحلستلتل لجلتح  ت ل تلتحلتللؤ يلتحكللتحىؤسسلدتحيلىيحلتلل

ل.(2)ىزي لىللتحض و 

لجلتح د ت تدلوي للتح ليءلتللتحىال تحلتح يليحلىلل  دعلتحل  يسدتلو د  لتحلد   لسدتلتل د
وجحدد لحلل دد لميل اددوتديحلسددتلتح دد ت تدلتوللولىيددعلحلىيلوىددلدلتحتلسيددحل  ددعلتل ددلجلميل دد ت 

لىللا  علتللي لعلىللتحض و لوت   لقلتحىولو يل لكل لل عل.لتل لجلتح  ت تدلتح ل دح
ل
ل

                                                 

)ل سدلححللستلى ي دحلتح يدلض:لى كلللححلتح ليه ل؛لىس  لدلض و لتحيىعلح للى ي تدلى ت قلتحليلي لتحيل ل(1)
 .21ل–ل20,صل2001ىللسلي ل,لللىيحلتحىل لسيو ل,لتليحلتحل  يحل(لتح يلضل,ل

 .21ل–ل20,صل2001:لتح يلضل,للالمصدر السابق نفسهى كلللححلتح ليه ل؛لل(2)
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 : الثامنتفسري العامل  -4-4-8
وتحيدلدزل لدكلم لدكلل(لل22ل)ىللتح   تدلتحىوضديحلسدتلتحلد وعلتح لىليلتوللتحيلىعل

لسدد ت  ,ل(0.30+)لادد يلدل لددكلوسددحلادد و لل سددي لتحيوتىددعلتحىيلىدد يلتحلددتل لدداللادد يهلل
ل.س  تدل(3)و    لل

 (22)  الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثامن مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.687 . واضح بشكل عملي في االدارة تتدخل 30 1

 0.643 اشعر بان العمل هو سبب تردي عالقاتي مع الزمالء واالصدقاء . 22 2

 0.314 الصراعات الشخصية تحول دون انسجام العاملين . 31 3

ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللادددد بعلتح دددلىللو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
وىلدلعللد ت للو ىيد علس د ليل,للللعلوتحيي لدلتحا لديحت ل لحىل ي تدلتح للحل ىللع

سدتلضدوقلجحد ليىتدللو ي ل  ضلس  تدلتحيلىدعلتح دلىللتح  د تقلل,و ىي علس  يلوتي يلتح و 
ل(.تحىسل  يلت للىل يح)للسىيحل جتلتحيلىع

 لحلوت د لتحى لل دحلحللديحللل ل  لتحىسل  يلت للىل يحلتحلتليلل ل للتح   لىللتآل  يل
ت للىل يددحلضحددكلتحادديو ل لح تيددحللت لتح  سددتلوت للىددل ت.لوياددي لى هددو لتحىسددل  يوت سددل  ل

تللددلحعلتح سددىتلمولغيدد لتح سددىتللوتحىسددل  يلمولتحىيلوىددلدلتحلددتليلل ل ددللتح دد  لىددلل دديع
حادتولللد ي علتحدجيلل  دكلسدتلتحل  يدحلل لحلىل لدلوتألسد ت .لوى دل لحدجح لتسدلىل لتحيلىدع

,لمولىسل  يلتح   لزىيلعلتحجيلسلدعلىدلللليل لىهل تدلل ي يمولىسل  يلتحيلىعلزىيلعلستل
 ىلدددعلسدددتلتح يدددءل دددلل ىدددعلسدددلح   ليادددي ل لألىدددللليي ىدددلليلددد ل لدددوت لللددد يحلمول  يددد ل

يي ىدددلليوتلدددعللددديو لدلمولىاددتلحلمولييلدددلحلضحدددكلىادددو ي.لوىدددلل  دددللليسددل يبلتحللدددوقلضحيدددع
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ل ت حل يللتحدزىيقلسدتلتحيىدعل,لولولتحوى ؤوسيعتإل سل يحل يللتحى ي للل لتلم ىيحلتحيي ح
ل.1تللي  الىللى  ت لتحض و لتحلتليوتلههللتح   ل للجح لىللا  ع

لل يدددحلىدددبلزىيدددعلو ؤسدددلدعلسدددتلتحيىدددع ي دددلدلتيللتحل  يسددتملل  دددلقلويدد للتح ليدددءلل
تيلل يًلل لكل  سيلع,لييءليتو وللس  ًتلحعل   ليلللدعلضحديه ,لضىدلل ىسدل  لعلسدتللسل يتق

ضجتلت لضدلتحض و ي,لمولض ال للستلتي يحلم تقل ىلع,لمولل  ي لتحد   لليىعللزقلىلل ىلع
ل.تحىي ويلوتحلاليبلتحيز 

 : التاسعتفسري العامل  -4-4-9
وتحيددلدزل لددكلم لددكلل(23)ىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتحللسددبيلتددوللتحيلىددعل

لسدد ت  ,ل(0.30+)لادد يلدل لددكلوسددحلادد و لل سددي لتحيوتىددعلتحىيلىدد يلتحلددتل لدداللادد يهلل
ل.س  تدل(3)و    لل

 (23) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل التاسع مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.743 من الصعب الحصول على وقت راحة في اثناء العمل . 35 1

 0.532 الرسمية بصورة كبيرة . يتكرر استدعائي للعمل اثناء اجازاتي 43 2

يتم الحكم على التدريسي من خالل التفضيل الشخصي وليس من خالل  70 3
 نتائج عمله .

0.318 

ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللاددد بعلتحللسدددبلو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
و ىيد عللوىلدلعلتح  لسدحلتحل ظيىيدحلو ىي علس د ليل,ل  قلتح و ل لحىل ي تدلتح للحل ىللع

                                                 
1
 .15ميسون سليم السقا؛ مصدر سبق ذكره: ص ((
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سددتلضددوقلجحدد ليىتددلللسددىيحلو يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلتحللسددبل لددكلتح  دد تقلل,س دد يلوتيدد ي
ل(.تحلسل لت  ت ي)ل جتلتحيلىع
حلسل لتإل ت يلىللم  زلىيو لدل للحلتحىؤسسح,ل عل  ليتوللتحىيوعلتألوعلستل   لميلتللت

تحسل ويحلستلتإل ت يلتحل  ويحللوى علل لتل, ديقلحلل ىي لتحجتلتلحجح لتحتيلل  لٍقلىؤسستلوتح ل ءلتح
ل.(1)م تلللتحيىليحلتحل  ويحلوتحليليىيحل   لحتحلتلليّ  لستلم   ل وتللهلل لل

ويدد للتح ليددءلتلل ليلدددحلحيدد  ليلدددوعلتحل  يسددتل لددكلو ددددلتددلستلحل تيدددحلوحزيددل يلتحىهدددل ل
وتحىيسددو يحلسددتلل ليلددحلحللسددل لت  ت يلتحى دد وضلىددلل  ددعلتحيىددل يلتحى  وضددحل لددكل لل ددع

 .تحيت ل يللتحل  يسييلل جتلتلعلىللا  علتلليزي لتحض و لتحىولو لستل يدحلتحيىع
 : العاشرتفسري العامل  -4-4-10

وتحيددلدزل لددكلم لددكلل(24)ىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتحيلادد يلتددوللتحيلىددعل
لسدد ت  ,ل(0.30+)لادد يلدل لددكلوسددحلادد و لل سددي لتحيوتىددعلتحىيلىدد يلتحلددتل لدداللادد يهلل

ل.س  تدل(3)و    لل
 (24) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل العاشر مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
ل

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.742 اقوم بعملية تقييم اداء المرؤوسين بموضوعية . 40 1

 0.406 جاه الطلبة.اعمل على الموازنة بين واجباتي االدارية ومسؤوليتي ات 2 2

اقوم بتقديم المشورة والنصائح للطلبة في حالة مواجهتهم اي مشكلة  28 3
 ومحاولة ايجاد الحلول الالزمة لها .

0.310 

                                                 
1
 .62محسن الخضيري؛  مصدر سبق ذكره: ص ((
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ليييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعللاددد بعلتحيلاددد لو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
 ضلس ددد تدلتحيلىدددعلو يددد ل دددل,تحىسددددوحيحلللدددلللت  ددد يللس ددد لل دددلحىل ي تدلتح للدددحل ىلدددلع

ل(.تحىسدوحيحللللللت   يل)لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىعتحيلا ل لكلتح   تقل
تحىل ليل لكلتح يل تدلت  ت يحللللللت   يلل  للاىعلل وي لت تقلتحىوظ يلللتحىسؤوحيحتلل

للتلسضًيل لستلى ظىلله لول  ي لتح ميلوتحىاو يلحليلىليلل ىسل  له لستليعلىالتله ل,
 .(1)تل لجلتح  ت تدل  ليؤ  ل لكلتحيلىليل

  لحىوظ يل  ي لله    ييح  لك لؤ   وتحىا سيللتحى ي يل ولو يلد تللل لد تجح 
 ست تحى ي يل يل يع تحجي تإلا تست تألسلو لتجح   ليه , يا سول تحجيل تحيلىليل تو

 ىوظ يه   يو  يحتيلل تحى ي يل  ظ ي تل دلىل ضجت ت ع جح  .تحىوظ يل حهؤ ق  يل له 
 ىي ويلد  سب  لك يؤ   سوا جح  سلللتحيىع, يي ول م ه  ت ل ل   لك وييلىلو ه 
 سل ع و لحى ل ع  ليه , تحيىع ض و  ىللي لع و لحللحت تحوظي ت  ضل   وزيل ي تحىوظ يل

 حىي ويلد  لح س ح سل يح ميضل لتوللسوا تح ليلح لسإ , سل يح تح ظ ي تل د ىل ضجت
ل.(2)تحيىع ست ييل و هل تحلت تحض و   لحو  تحىوظ يل

 حدجح  غيد    ىل مت   يوتلهوللض و  آ  يل  ل تحىسدوحيل تألس ت  ضلوي للتح ليءلل

 تإل سدل يح تحلتدلحيا لليىدع تحلدت  دت ت سد ت لجويلتحىسدؤوحيحل دللت  د يل وظدلدا سدإل

ووت ًيددللل دد  لىللليددعلتح دد  لل ددللت  دد يلتىددللمللتحىسدددوحيحل .لو  ت تلهددل تحى ظىددح حسيلسددلد
 دجتلتلدعليزيد لىدللتىيدحلتحضد و لتحى  وضدحلتحل ىيدحلوتحل د  للحلل ي تدلتحلتللي ءلىللملع

ل. لكلتح   
ل

                                                 

:ل)ل سدلححلىللسدلي للضغوط العمل واثرهىا علىى عمليىة اتخىاذ القىراراتيى ل للسليىلللتح وادللل؛ل لتل للل(1)
 ,ل2003,لمتل يىيددحل ددليالتحي  يددحلحليلددو لتألى يددحل,لتليددحلتح  تسددلدلتحيليددلل,ل سدد لتحيلددو لتإل ت يددحل(لتح يددلضل,ل

 .30ص

ل.18 ,ص1998:للمصدر سبق ذكره   تح يىللتيى ل يلللل؛لل(2)
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 : الثاني عشرتفسري العامل  -4-4-11
وتحيددلدزل لددكلل(25)ىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتح ددل تل ادد يلتددوللتحيلىددعل

ل(0.30+)تحلدددتل لددداللاددد يهللم لدددكللاددد يلدل لدددكلوسدددحلاددد و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يل
ل.س  تدل(4)و    لللس ت  ,

 (25) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثاني عشر مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.714 اشعر بالتعب لكثرة وتنوع االعمال االدارية التي اقوم بها . 58 1

 0.522 اعمل بأقصى درجة ممكنة لمقابلة المواعيد المحددة خالل العمل . 62 2

 0.367 عدة واجبات ومسؤوليات غير مرتبطة ببعضها البعض .ب اكلف للقيام 41 3

 0.334 اشعر في كثير من االحيان بان االعمال الموكلة الي صعبة ومعقدة . 17 4

ليييدظل لدكل دجتلتحيلىدعلت دعللاد ب اد للعلتح دل تو   لسيصلتح   تدلتحىتو حلحليلىد
و يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلتح ددل تل ادد لل, دد قلتحدد و لس دد لل ددلحىل ي تدلتح للددحل ىلددلع

ل(.  قلتح و )لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىعىللتح   تقل
لتحىوظالو  للتوللزيل يل لستلتح و لتحجيليتلال ع لتحجيليلضىللزيل ي ل ع وي ل 

لح يل ل ىهل لت ي يل ليسل يبلت للز للستلتحو دلتحىي  لىلل  علتىيحلتى لح حلتحىوظال 
تلحلتليال   تقلىهل للل ل ل   تدللسىيحلوىهل تدل لىيحل لحيحلل و يلًللدلًل,لتول  ت ت لع

 .(1) ليىلتهللتحىوظا

                                                 

 ل1996(لل68-67,ل   17:لىللحلآسددلحلت للل يددحل,)لىلل للضغىىوط العمل  دد لتح لحددحلسددلدددحل؛للسددوزيل(1)
 .158-131,لصل
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تدلستللغيد  و دد سدت ض للز دل ى دع ي لد  ت يد ي حىهدل  تح اد ي تحىدو   ليىدع تي
 تحيدد ق تولتح يددل ل ىهددل لوظي يددحلل ددوحلىهل تلددعلو   تلددعل)ل,لإللىلىهددلل)لتحيدد قلتحتىددتل(

 ىدل و دو وت ضد  ت , تإليد تح و  لحله يد  يادي  تح اد ي تحىدو   ىىدلليليدع , ) تحتي دت
ل.(1)ى ل يحل ىع ض و  ىل ييل ت يليلع

 سدت جحد  يلسد    ل للدع    تلدعلولىدل مت د  ويد للتح ليدءلتللليىدعلتحل  يسدتلت  دلقل

لل د قلتحيىدعلتحزتدد لييد لسد  للتسلسديللحلضد  لحىدلليل لد ل ليدعلتىدللت  ليدع ضد و  سد ض
ليىيددعلتح دد  ل    ددلقلسددوحل ,لميلتلىددللت دد يلت   ددلقلسددتلت  تقلولدد  تلتحىسددلوللتحددوظي ت

ىلددل  لتحضد و ل,لو دد للتدوللزيددل يلتأل  دلقلىددللتح لييدحلتحتىيددحلل ل لدعلييل د لىلدد  تلىدل
يبلت لدلزللسدتلتحو ددلتحىيد  .لتىدلل د لتح يدل ل   ىدلعلمت د لىىدلليسدل لييءلي ل لىللتح د  

لىددددللتح دددد  لتح يددددل ل   ىددددلعل لليددددد اددددتعل ددددو ت,لتدددد للي لدددد لللتددددوللزيددددل يلتحيدددد قلسددددت
لتسلي ت تلعلو   تلعلتح للح

 : الثالث عشرتفسري العامل  -4-4-12
وتحيددلدزل لددكلل(26)ىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتح لحددءل ادد يلتددوللتحيلىددعل

ل(0.30+)و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددتل لددداللاددد يهللم لدددكللاددد يلدل لدددكلوسدددحلاددد ل
ل.س  تدل(4)و    لللس ت  ,
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

:ل ت لتحللىيحلتحل ي ي,لتإلست   يح,للالسلوك التنظيمي بين النظرية و التطبيقىيى لضسىل يعل يعل؛لل(1)
ل.42,لصل2005
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 (26) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثالث عشر مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.691 اجئ اثناء العمل.اتوتر بسرعة حينما اتعرض لموقف مف 3 1

 0.402 عدم مالئمة الهيكل التنظيمي الحالي لفرص النمو والتقدم . 16 2

 0.363 االدارة العليا ال تفوض صالحيات واسعة إلنجاز االعمال المكلف بها . 23 3

احاول تجنب التحديات الصعبة واالعمال المبهمة التي تواجهني اثناء  34 4
 عملي .

0.339 

ليييدظل لدكل دجتلتحيلىدعلت دعللاد بعلتح لحدءل اد ليصلتح   تدلتحىتو حلحليلىو   لس
ل,لوىلددلعلتحهيتددعلتحل ظيىددتو ىيدد علس دد يلوتيدد يللدد ت لتحدد و ل ددلحىل ي تدلتح للددحل ىلددلع

و يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلل,و ىيدد علس دد ليلل,لوىلددلعلغىددوضلتحدد و و ىيدد علس دد يلوتيدد ي
غىددوضلوليددل ضل)لسددىيحل ددجتلتحيلىددعسددتلضددوقلجحدد ليىتددلللتح لحددءل ادد ل لددكلتح  دد تقل

 (.ت  وت لتحوظي يح

ىدددددد لل دددددد  لت ل ددددددلحلوت لسددددددلحلوت  ددددددليالسددددددتلتحلو يددددددلدلل,,وليددددددل ضلتحدددددد و ل ددددددو
 .,,(1)وتحىل ل لدل يللت  يللتولتت  لىللتحا تلقلستلتح و 

تللغىددوضلتحدد و لوتحىلى ددعلسددتل دد  لوضددوحلوسهدد لتحىهددل لتحلددتليلدد للويدد للتح ليددء
تحدددكلىدددلليسدددىكلليدددل ضلتحددد و لوتحىلى دددعلسدددتللل دددتلل لإلضدددلسح هدددلل لدددكلتحل  يسدددتلتح يدددل ل

لليليىددددلدلولوليهددددلدلىلضددددل  حلىددددلل ددددديقلتح سدددد لتولىددددللتحيىددددل يلتولتحللىيددددحتحل  يسددددتل
تحدددكلتحليدددل ضلتح لادددمل ت دددعلتحىوظدددال  سدددعلتدددعل دددجتلىدددللاددد  علتلليزيددد لىدددللل لإلضدددلسح

                                                 

tisfaction as a function of individual Salesforce performance and sa, Bagozzi-1

difference, interpersonal, and situational factors. Journal of Marketing 
1

R. (1978), p517. ,Research  
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 يسدددييلليتدددولل لىدددعلتلللدددجحيعلتحلددديو لدلول ليلهدددللولوضددديحلت  وت لحلل ضددد و لتحيىدددعلول
تيلدددل تلسدددتلل ليدددعلتحضددد و لتحىولدددو يل  ددد لتحل  يسددديللىىدددلليدددؤ يلتحدددكلت دددلقيلسدددتلتحيىدددعل

لتحى لزل.
 : الرابع عشرتفسري العامل  -4-4-13

وتحيددلدزل لددكلل(27)لىددللتح  دد تدلتحىوضدديحلسددتلتحلدد وعلتح ت ددبل ادد يلتددوللتحيلىددعل
ل(0.30+) لددداللاددد يهلللم لدددكللاددد يلدل لدددكلوسدددحلاددد و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددت

ل.س  تدل(3)و    لللس ت  ,
 (27) الجدول

 تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الرابع عشر مرتبة تنازليًا بحسب درجة التشبع
ل

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.739 االمكانات المادية والبشرية المطلوبة إلنجاز العمل غير متوفرة . 7 1

 0.424 نقص االمكانات الحديثة يعرقل سير عملي . 21 2

 0.305 ضعف التوازن بين بيئة العمل والتطلعات الخاصة بي . 8 3

يييدظل لدكل دجتلتحيلىدعلت دعللاد بلعلتح ت دبل اد لو   لسيدصلتح  د تدلتحىتو دحلحليلىد
ح ت ددبلو يدد ل دد ضلس دد تدلتحيلىددعلتل, يدددحلتحيىددعلتحىل يددحلس دد لل ددلحىل ي تدلتح للددحل ىلددلع

ل(. يدحلتحيىعلتحىل يح)لستلضوقلجح ليىتلللسىيحل جتلتحيلىع ا ل لكلتح   تقل
تحىل يددحلحليىددعلوىددللليلويددعلىددلل وتىددعلىل يددحللتحظدد واوي لدد ل  يدددحلتحيىددعلتحىل يددحل

ى عل  ي دحلللدىي لتحىتلد لوىسدلوللت ضدلقيلو  لدحلتحيد ت يلوتح د ىلدلتحىسدل  يلووسدلدعل
ى ل  لتولتىد تضلىه يدحلوغي  دللىدللتحيوتىدعللأليح ضلتحليحلوتحسيىحلىللتيلىلعلتحلي

ى لاددد تل لدددكلتحيدددلىليللوىسدددلوللت تدهددد لويددد ه لحيىلهددد لتولتح  دددو لى دددعللل  ي  دددلتحلدددتليتدددولل
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ويلوحددد لحددد للتحيدددلىليللسيدددعلضددد و ل ىسدددلويلدلى لل دددحللزيددد لولددد   ضل يسددد ل دددو لتحيىدددعل
ل.(1)و  ييلع

ل ليددعلتحضدد و لتحىولددو يلسددتل يدددحلويد للتح ليددءلضللحل يدددحلتحىل يددحلحهددلل و لت يدد لسددتل
تحيىعلىلل ديعللدوس لت ىتل دلدلتحىل يدحلوتح اد يحلتحى لو دحل ىدللي لسد لىل ل دلدلظد وال

لتحيىعلتحىولو يلستلتحتليحل.
 : اخلامس عشرتفسري العامل  -4-4-14

وتحيددلدزل لددكلل(28)ىدللتح  دد تدلتحىوضديحلسددتلتحلد وعلتح دلىقل ادد يلتدوللتحيلىددعل
ل(0.30+)حلاددد و لل سدددي لتحيوتىدددعلتحىيلىددد يلتحلدددتل لددداللاددد يهللم لدددكللاددد يلدل لدددكلوسددد

 ل.س  تدل(3)و    لللس ت  ,
 (28) الجدول

تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الخامس عشر مرتبة تنازليًا بحسب درجة 
 التشبع

 

درجة  الفقرات الفقرة رقم ت

 التشبع

 0.808 ع مرور الوقت . اشعر ان اعباء العمل تزداد تعقيدا م 1 1

 0.385 أواظب على العمل بشكل مستمر ويومي من اجل التفوق في العمل . 12 2

 0.321 المهام التي يكلفني بها رؤسائي تزداد تعقيدا مع مرور الوقت . 14 3

يييدددظل لدددكل دددجتلتحيلىدددعلت دددعلعلتح دددلىقل اددد لو  ددد لسيدددصلتح  ددد تدلتحىتو دددحلحليلىددد
ل,لوىلدددلعلغىدددوضلتحددد و و ىيددد علس ددد ليلل ددد قلتحددد و لىلدددلعلاددد بل دددلحىل ي تدلتح للدددحل 

ستلضدوقلجحد لو ي ل  ضلس  تدلتحيلىعلتح لىقل ا ل لكلتح   تقلل,و ىي علس  يلوتي ي
ل(.  قلوغىوضلتح و )ليىتلللسىيحل جتلتحيلىع

                                                 
1
الضاغوط االجتماعياة وواغوط العمال وا رلاا علاى الخااذ القارارال :) رساالة فالح بن نافار شاغرود ؛  ((

 .34ص م،2007،االمنية ،كلية الدراسال العليا( ماجستير،جامعة نايف للعلوم
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ملليتدددددوللحل ددددد  ل ددددد قل ىدددددعلمت ددددد لىدددددلل   تلدددددعلمولتح  دددددلحلل يددددد قلتحددددد و لوي لددددد 
سدتلسد ضلضد و ل ليدعلمولملليتدولل د قلتحيىدعل ييدءليلسد  لجحد للتحى لصلحليىدع,

سيلسد  لجعلسدتلاديو لل لحىلدعلو د  لت  ليدلح,لسيد قلتحد و ليتدولللت علىلل   تلدعلو ل للدع
 إي للتحلو لتحللحيدح:لزيدل يل ىدعلتىدتلىد ل  ل ت د يلتألل ىدلع,لوآ د ل دو تلىد ل  ل يد  ل

يلد لسددوتقلىددللتح لييددحللتحيزىدحلأل تدددعلمولليىيددعلتح د  ل   ددعلىىددلللدوس لتح دد  تدلوتحىهددل تد
ىتل يللعلتحتىيحلمولىللتح لييحلتح و يح ل.(1)ألللجح ليي تلتسلهل حل    تلعلوت 

تحىيلوىدددلدلل ددد  لوضدددوحلتحددد و لتحدددجيلي دددو ل دددعلتح ددد  ل ت دددعلتحيىدددعلوجحددد ل  ددد لغيدددل 
لي ي هللغيد للتحتلسيح,لمول   ىللل   لحعلىيلوىلدلى لو ح.لمول   ىلللتوللتأل  تالتحى ت 

ييدد الل  دد ىلل للل لسدد للو يددلدلتحدد و ل لحىسددؤوحيلدلتحى ل  ددحل ددع.لو ددولىددلوتضدديح.لمول
ىدللل لحلو يلدلغي لتحوت ييحلللللل و لىييللوتحلتللوحد لحد للتحيلىدعلستد يلغيد لى ل  دحل دل

ل.(2)تلللي لظ للم  لقل يلىعل هجتلتح و 
غيددد للتحل  يسدددتلملليلددد حيدددعليل لددد ل لتللغىدددوضلتحددد و لحلل  يسدددتللويددد للتح ليدددء

 لىدددللىل ل دددلدلوظي لدددعلى دددعل ددد  لىي سلدددعل لحلو يدددلدلتحى لو دددحلى دددعلحدددد تقلوتي يدددحلىل تددد
ضللزيدددل يلت   دددلقلتحوظي يدددحلوغىوضدددهلليدددؤ يلتحدددكلت ل دددحلسدددي للدلتيلي يدددحل دددجللتحلو يدددل

لتحيىعلتحى لو ل اتلعلتحلييحلوزيل يلتحض و لتحىولو يل لكل للحلتحل  يسييلل.
ل

,لتحسدددل بل اددد ل,لتح دددلىلل اددد ل,ل اددد مىدددللتحيوتىدددعل)تحيدددل يل اددد ل,لتحسدددل قلللل
تحللسبل ا ل,لتحيا يلل,لتحيل يلوتحيا يلل,لتح ل تلوتحيا يلل,لتح لحءلوتحيا يلل,لتح ت بل

(ل,لس ددددد للددددد للوتحياددددد يلل,لتح دددددلىقلوتحياددددد يلل,لتحسدددددل قلوتحياددددد يلل,لتحسدددددل بلوتحياددددد يل
ل تدلتحلددتلتسددل يل  للىددلل ىددعلتح ليددءلوىددللتحل ادديحل,ل ظدد ًتلحيدد  لل اددحل دد  لىددللت  ل دد

للل ل حلىبلتحا و لتحىل يحلستل  وعلتحيلىعل.ل
ل
ل

                                                 
1

 -قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري: )رسالة ماجستير، لدى أعوان الحماية المدنية الضغوط المهنية و عالقتها بدافعية اإلنجازعثمان مريم؛  

 .34م، ص2010(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
2

 .38صم، 2010: المصدر السابقعثمان مريم؛  
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 :املقياس النهائي -4-5
 يددد لت  هدددلقلىدددللتحىيلحلدددلدلت يلدددلديحلو يددد لل  يدددحلتحاددد و لت سلسددديحلح  دددوعل

لولدددعلتح ليدددءلتحددكلت  يدددحل اددد ل دددلىًيللى ددعلىتو دددلدلى يدددلقلضددد  للتحيوتىددعلول سدددي  ل
دلتحل  يددحلتح يلضدديحلسددتلتحيدد تحلوتحددجيليلضددىللتحيىددعلت  ت يلحلهيدددلدلتحل  يسدديحلسددتلتليددل

(لي دديللجحدد ,لوتل دددلتحلددي حلتح هلديددحلحلى يددلقلتىددللىوضدديحلسددتل29وتحلدد وعل)(لس دد يل49)
ل.(ل12تحىليحل)

ويلضدددحلىدددلل لدددلدملتحليليدددعلتحيدددلىلتلحهدددجللتح  تسدددحلتللى هدددو لضددد  لتحيىدددعلت  ت يل
حلددد حلتحيدددلىلتلو لسدددل  ت لولددد لتحلي دددحلىدددللجحددد ل لل,حلهيددددلدلتحل  يسددديحلىليددد  لتحىلدددل د

لتحليليعلتحيلىلتل,لتحجيلُيي لاتًيلىل و ًتلوىي  ًتلىللماتلعلتحل ح.
ل

 (29الجدول )
ضغط العمل االداري للهيئات ( فأكثر المكونة لمقياس 0.30الفقرات ذات التشبع )يبين 

 بصورته النهائية التدريسية في كليات التربية الرياضية في العراق
 

ــوامل رقم الفقرة ت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــعـــ ــــ ــــ ــــ  الــــــ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

1 42 0.704              
2 24 0.631              
3 38 0.468              
4 33 0.393              
5 5 0.363              
6 46  0.633             
7 47  0.624             
8 48  0.612             
9 45  0.487             

10 50   0.741            
11 49   0.543            
12 69   0.498            
13 68   0.488            
14 13    0.651           
15 29    0.609           

16 11    0.595           

17 51     0.686          

18 56     0.616          
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19 66     0.354          

20 61      0.651         

21 60      0.629         

22 27      0.514         

23 59      0.488         

24 18       0.717        

25 37       0.390        

26 53       0.303        

27 30        0.687       

28 22        0.643       

29 31        0.314       

30 35         0.743      

31 43         0.532      

32 70         0.318      

33 40          0.742     

34 2          0.406     

35 28          0.310     

36 58           0.714    

37 62           0.522    

38 41           0.367    

39 17           0.334    

40 3            0.691   

41 16            0.402   

42 23            0.363   

43 24            0.339   

44 7             0.739  

45 21             0.424  

46 8             0.305  

47 1              0.808 

48 12              0.385 

49 14              0.321 

ل
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 :االستنتاجات والتوصيات -5
 5-1- االستنتاجات :

 
 من خالل ما أفرزته نتائج البحث يمكن استنتاج اآلتي :

توصل الباحث الى بناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات التدريسية لكليات  .1
 التربية الرياضية في العراق .

ضغط العمل ياس لمق عامالً ( 14بناءًا على نتائج التحليل العاملي تم استخالص ) .2
 وهي : االداري للهيئات التدريسية في كليات التربية الرياضية

 ( فقرات .5هيكلة التنظيم وفاعلية االتصال والذي احتوى على) -العامل االول : - أ
 ( فقرات .4الوعي الوظيفي والذ يحتوى على ) -العامل الثاني  : - ب
( 4الذي احتوى على )و البيئة المادية والعالقات الشخصية   -العامل الثالث : - ت

 فقرات .
 ( فقرات .3الهيكل التنظيمي والذي احتوى على ) -العامل الرابع : - ث
 ( .3والذي احتوى على ) االتصاالت التنظيمية الفعالة -العامل الخامس : - ج
 ( فقرات .4االحباط الوظيفي والذ احتوى على ) -العامل السادس : - ح
 ( قرات .3والذي احتوى على ) اتالمشاركة في اتخاذ القرار  -العامل السابع : - خ
( 3والذي احتوى على ) العالقات الشخصية وصراع الدور -العامل الثامن : - د

 فقرات .
( 3والذي احتوى على ) الضعف في التنظيم والتسلط االداري -العامل التاسع : - ذ

 فقرات .
 ( فقرات .3المسئولية تجاه االخرين والذي احتوى على ) -العامل العاشر : - ر
 ( فقرات .4عبء الدور والذي احتوى على ) -الثاني عشر : العامل - ز
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تقليل الصراع وتوضيح االدوار التنظيمية والذي احتوى  -العامل الثالث عشر : - س
 ( فقرات .4على )

 ( فقرات .3بيئة العمل المادية والذي احتوى على ) -العامل الرابع عشر : - ش
 ( فقرات .3عبء وغموض الدور والذي احتوى على ) -العامل الخامس عشر : - ص
 فقرة اشتملت على المكونات الرئيسة للمقياس .( 49) توصل الباحث الى .3

 

 التوصيات : -5-2 
 : باآلتي الباحث يوصي االستنتاجات ضوء في     

ت يعددد هددذا المقيدداس وسدديلة علميددة لقيدداس مسددتوى ضددغط العمددل االداري للهيئددا -1
 التدريسية في كليات التربية الرياضية .

للوقددددوف علددددى  الهيئددددات التدريسددددية قبددددل يمكددددن اسددددتخدام المقيدددداس الحددددالي مددددن -2
وامكانيدددة التغلدددب  هم اثنددداء القيدددام بمعمدددالهمالصدددعوبات والمشدددكالت التدددي تدددواجه

 ما يحتويه المقياس من مجاالت متعددة .ل عليها
 تقنين المقياس الحالي من الباحثين . -3
كانيدة اسدتخدام المقيدداس الحدالي مدن البدداحثين والمختصدين وطلبدة الماجسددتير إم  -4

والددددكتوراه فدددي بحدددوثهم ودراسدددتهم ج وكدددذلا فدددي إجدددراء دراسدددات مشدددابهة لقيددداس 
 ضغط العمل االداري .مستوى 

ضدددغط العمدددل االداري  مفهدددوم بدددين العالقدددة بحدددث فدددي الحدددالي البحدددث اسدددتخدام -5
 ارة وعلم النفس .في االد األخرى المتغيرات من وعدد
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 :املصادر العربية
 القران الكريم 
  م.1986، دار عمار: عمان ، األردن ، أسس التربيةإبراهيم ناصر ؛ 

  بغيييداد ، مةسسيييا ااث ا يييا  المددد ال الدددل التلعيدددل ال ددد مع اثناسييييال اابييييا   ؛ ( :
 م( .1997ااعااميا ، 

  االلص ء لعب لث ف  التربيدة اال عداماحمد سليمان عادة ا نبيل ياسف ااخليل  ؛ 
 م.1988: دار اافكر النشر ااا ازيع ، عمان ، االردن ، النفسية ااالنس نية

 اس سددي ا البلددث ال عمدد  فدد  التربيددة مان عييادة ا  حيي  حسيين ملكيياا ؛ ياحمييد سييل
 ( .1987: )عمان، مك با اامنار النشر ااا ازيع، اال عام األنس نية

 االردن،دار االميل، ,القي س االتقايم فد  ال معيدة الت ريسديةاحمد سليمان ااخيران؛
1993. 

  أثدر الثق فدة التنميميدة فد  ف  ليدة تمعيد ا التد ري  فد  أحمد مصيفف  اانعمي  ؛
: ) رسييااا ماتسيي ير ، تامعييا نييايف  األجهدد ا األمنيددة ب لممعكددة ال ربيددة السدد ا ية

 م .1998ااعربيا العلام األمنيا ( ، اارياض ، 

 المجتمد  فد  ال مدل ف  األسرا ف  الضغاط ماجهة مه راا ؛معيراف  إع دال : 
 م .2002،اارياض ،ااش ر  مك با

 رسييييااا قيدددد س االتدددد ان األنف دددد ل  لم رسدددد  المرلعددددة المتاسددددطةميييل م؛ييييد ؛ ا( :
 ( .1988ماتس ير، تامعا اابصرة، كليا اا ربيا، 

  افراحيا  بن ء اتقنين مقي س لأللتراق النفس  ل ى التب  كرا اليد اميرة حنا؛( :
 (  .2001ا اارياضيا، تامعا بغداد، دك اراة، كليا اا ربي
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  رتمييا خليييل ابييراهيم اابيييا ل، دار ااحكمييا،  تعددم الددنفس التجريبدد ان مييايرز ؛  :
 م .1980بغداد، 

  1: فال اف يدددة ااالنجددد   االكددد  يم  االمهنددد  اتقايمددد ؛  انيييار محميييد ااشييير اا ،
 م .2000مك با االنتلا اامصريا، اا اهرة ، 

 بندددد ء اتقنددددين مقيدددد س سددددم ا  ؛  بيييييداال كييييي ن محميييياد اا ميميييي
: )افراحا دك ياراة، تامعيا بغيداد، الشاصية األبتك رية لم رس  التربية الري ضية

 (.2007كليا اا ربيا ااراضيا البنات،
  أثر ب ض المتغيراا ال ااعية تعدل مسدتاى ضدغط ال مدل لد ى  غريد زياد عمار ؛

: ) رسيييااا  بقطددد ز  دد االهيئددة اا اريددة ااألك  يميدددة فدد  الج م ددد ا الفعسددطينية 
 .2006ماتس ير ، ااتامعا االس ميا غزة ، كليا اا تارة( ، 

  ؛ ا ارا الاقددا اتتقتهدد  بضددغاط ال مددل ت  راسددة تطبيقيددة ت؛ياد بيين محميد اارشيييد
 ( :تعل م يري اال اراا ام راء االقس م بلرس اللد ا  لمد ينت  الريد ض االد م م

 .2003)االمنيا ، كليا اادراسات ااعليا رسااا ماتس ير ، اكاديميا نايف العلام 

  ر ياع   رتميا ،المنممد ا فد  السدعا  إ ارا ,بياران رابيرت ، تيراايد ترينبير 
سماعيل ر اع  محمد  م .2004 اارياض، اامريخ، دار بسيان ، عل  اا 

 فد  المد يران لهد  يت درض التد  الاميفيدة الضدغاط؛  ااامبييض ااتنيد  حسين 
 كلييا-شيمل عيين تامعيا   :الداميف  الرضد  لتعد اتأثيرهد  اللكدام  القطد ز
 .199٥،  )2 عدد) ااا تارة، ا   صاد ااعلميا اامتلا اا تارة،

   اايدار االنفسديةت التربايدة المصدطعل ا م جدم ؛اانتيار زيني  ، حسين شيحا 
 م.2003ابنان، االبنانيا، اامصريا
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  االليد ا الضغاط النفسية ف  مج ل ال مدلحمد  عل  اافرماا  ا رضا عبيدا  ؛ 
 م.2009، دار صفاال النشر ااا ازيع، عمان، 1: ف

 اافبعيا :المنممدة نمريدة ؛ محمياد كيامم خضيير اااشيما    نيحسي محميد خلييل 
 .2007 اامسيرة، عمان، دار ااثانيا،

 دار : األتمد ل إ ارا تعل التركي  م  اا ارا مب  ئ ؛ااشيما   حسين محمد خليل 
 .2007 األردن ، عمان، ، ااا ازيع النشر اامسيرة

  ضددغاط ال مددل التنميميددة ااثرهدد  تعددل انت جيددة القيدد  اا را ييت احمييد ،  لمبييان ؛
 .1996:)رسااا ماتس ير ، تامعا ااملك عبدااعزيز ، تدة ( ،اال ارية

  2004: تامعا االسكندريا ، كليا اا تارة ، ا ارا الماار  البشريةراايا حسن ؛. 

  س لتقددايم ا ارا المدد ارس المهنيددة فدد  ؛ بندد ء مقيدد رييياض عبييد االفيييف ااعييان 
 –)افراحيا دك ياراغ غيير منشيارة، كلييا اا ربييا ابين رشيد ضاء مهمد ا اال اريدة ت 

 ( . 1996تامعا بغداد، 
  . طرق تصميم بط ري ا االاتب ر االقي س فد  التربيدة ريسان خريبف،ا ثيارر دااد

 . 1992، تامعا اابصرة ،دار ااحكما،الري ضية

  المند   التنميمد  فد  كعيد ا ب دض الج م د ا السد ا ية ااشيرم ؛ سعيد بن عفييا
: )افراحيا دك ياراغ ، تامعيا  اتتقت  ب لضغاط المهنيدة ألتضد ء هيئدة التد ريس

 .2004االزهر ، كليا اا ربيا ، اا اهرة ،

  اا اهر، مراكز  الفكر الم  صر ف  التنميم ااال اراتسعيد عامر اعل  عبداااها ؛
 م .1994ارات ااا فاير اإلدار ، اايد سير ل ا س ش
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  ضدغاط ال مدل لد ى المراقد  الجداي اتتقتهد  بسدتمة سعيد محمد عبدا  غنام ؛
: ) رسييييااا ماتسيييي ير ، اكاديميييييا نييييايف العلييييام االمنيييييا ، كليييييا  اللركددددة الجايددددة

 م .2004اادراسات ااعليا ،  سم ااعلام اإلداريا ( اارياض ، 

  قطد ز فد  اتطبيقيدة نمريدة  راسدة :ال مدل ضدغط متغيدرااسمير احمد عسيكر ؛ 
، 60،     ااعاميا، اإلدارة متليا ،"المتلد ا ال ربيدة اامد راا ب الدة المصد ر 

1988 . 
  نمريددد ا تعدددم الدددنفس االمددد اال االس سدددية  ل راسدددة السدددعا  سييييد عبيييدااعال ؛

 . 1986، مك با سعيد را ت ،تامعا عين شمل ، اا اهرة ،6: ف االنس ن 

  البشددرية لعمدداار  الدداميف  الرضدد  تعددل ال مددل ضددغاط أثددرشيافر شييفي  ؛ 
: ) رسيااا ماتسي ير ، تامعيا أمحميد بيا رة بيامردال ، كلييا  الصن تية ب لمؤسسة

 م .2010ااعلام اال  صاديا ( 

  الضغاط االجتم تية اضغاط ال مل ااثره  تعدل اتاد   صااح بن ناصر شغراد ؛
عيا نيايف ااعربييا العليام االمنييا ، كلييا  : )رسيااا ماتسي ير ، تام القدراراا اال اريدة
 م .2007اادراسات ااعليا ( 

  2007، اا اهرة ،مك با االنتلا اامصريا،6، ف القي س النفس صفات  ر ؛ . 
  دار اافكيييير 1: ف القيدددد س االتقددددايم التربدددداي االنفسدددد صيييي د ااييييدين عيييي م ؛ ،

 م .1993ااعرب ، اا اهرة، مصر، 
  1999: دار ااتامعيا ، االسيكندريا ، ريدة م  صدراقضد ي  ا اص د عبد اابا   ؛ 

. 
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 بن ء مقي س لمستاى اال اء اال اري االفند  ألن يدة ال رجدة ؛  ص د اها  شياكر
كليييا اا ربيييا   -: )رسييااا ماتسيي ير ، تامعييا بغييداد  االالددل االممتدد  ا فدد  ال ددراق

 م .2004اارياضيا ( 
 ااتامعيا دار  :م  صدر  تطبيقد مد ال  :التنميمد  السعا ؛  صي د اابا   عبد 

 م .2003 اإلسكندريا، ااتديدة،

  .  اا يياهرة ،دار االصدد ء االقيدد س فدد  التربيددة اتعددم الددنفسعبييد ااتييااد منسيي ،
 . 1989اامعر ا،

  ضددغاط ال مددل االليدد ا بددين المدد ير االابيددر سعسددعة عبييد ااحكييم احمييد ااخزاميي  ؛
 .2002ا اهرة ، : دار ابن سيناال النشر ااا ازيع ، ا اا ارا الم  صرا

  2،ف  الصدددلة النفسددية ا سددديكالاجية الشاصددديةعبييد ااحميييد محميييد ااشييا ا  ؛ 
 . 2001،اامك با ااتامعيا ، اإلسكندريا ، 

 الضددغط النفسدد  ت مفهامدد  , تشايصدد  , اافرييير   ؛  ن بيين سييليمانعبييد ااييرحم
اارييياض –: مفييابع شييركا ااصييفحات اا هبيييا اامحييدادة  طددرق تتجدد  ا مق امتدد 

 م .1994،
  ف تعية الد اا االضدغاط المهنيدة لد ى ت ريسدي  ج م دة عبد اامتيد محمد ربييع ؛

: ) رسيييااا ماتسييي ير ، تامعيييا االنبيييار ، كلييييا اا ربييييا العليييام اإلنسيييانيا (،  االنبددد ر
 م .2010

  دار اافكير، ٥: ف الم ال الل تعم الدنفسعبداارحمن عدل امح  اادين  ا  ؛ ،
 م .1998عمان، االردن، 
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  ضدددغاط ال مدددل مدددنهر شددد مل ل راسدددة مصددد  ره  انت ئجهددد  حمن هيتيييان ؛ عبيييداار
 م .1998: مع؛د االدارة ااعاما ،اارياض، اكيفية ا ارته 

 الضددغاط المهنيددة اتتقتهدد  ب اف يددة االنجدد   لدد ى اتدداان اللم يددة عثمييان مييريم ؛
 سييينفينا ، كلييييا ااعليييام   -رسيييااا ماتسييي ير ، تامعيييا االخييياة من يييار  ( :الم نيدددة

 . 2010انيا ااالت ماعيا ، ااتزارر ، االنس

  دار اافكيييير ، عمييييان، االردن،  القيدددد س االتقددددايم فدددد  التربيددددةعزيييييز سييييمارة ؛ :
 م .1989

  ضددغاط ال مدددل ااثرهددد  تعددل تمعيدددة اتاددد   عليي  بيين حميييد بيين سييليمان ااناشيييان ؛
) رسييييااا ماتسيييي ير ، أكاديميييييا نييييايف ااعربيييييا العلييييام األمنيييييا ، كليييييا  القددددراراا ت

 م .2003ات ااعليا ،  سم ااعلام اإلداريا ( اارياض ، اادراس

  دراسيا م ارنيا بيين ااميامفين مص  ر الضغاط ف  ال ملعايد سلفان اامشيعان ؛ :
ااكاي يين اغير ااكاي يين    اا فيا  ااحكيام : متليا تامعيا اامليك سيعاد: ااعليام 

 م .2001اإلداريا ، 
 باا عامييل مييع ااتم؛ييار : )رسييااا   ييااح عبيييدا  ااحربيي  ؛ ضييغاف ااعمييل اع   ؛ييا

ماتس ير ، تامعا نايف ااعربيا العلام االمنيا ، كليا اادراسيات ااعلييا ، سيم ااعليام 
 م .2009االداريا ( 

 اط ال ار ل ى مامف  المؤسس ا ال  مدة فد  الممعكدة  ضيا ثان  ااريل ؛ ض 
عليام االدارييا : )رسااا ماتس ير ، تامعيا اامليك سيعاد ، كلييا ااال ربية الس ا ية 

 . 1998، اارياض ،
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  اا يييياهرة ، مك بييييا االنتلييييا  3، ف  التقددددايم النفسدددد  يييةاد ابييييا حفيييي  ا خييييران ؛ ،
 . 1987اامصريا ، 

  اايييدار اامصيييريا  الدددنفس فعسدددفت  ال ضدددره امسدددتقبع  تعدددم يييةاد ااب؛ييي  ااسييييد ؛ :
 م .1970الفباعا ، اا اهرة ، 

  غييزة ، -، مفبعييا م ييداد ٥، ف الميسددر فدد  التربيددة المق رنددة ييةاد عليي  ااعيياتز ؛
 م .2007

  17: متليا   يييا  ا  صادييييا ،) متليد  ضغدداط ال مدل يياز  عبييد ااخاايي   ييارييي  ؛ ،
 م .1996(  68-67عدد

  ضددغاط ال مددل الدداميف  , افدد ق اقتصدد  ية م  صددرا يياز  عبييد ااخيياا   ييار  ؛  :
 . 1996االمارات ااعربيا اام حدة ،

  67،ااعيدد)17:متليا ا يا  ا  صياديا، متليد ضغاط ال مل الاميف  از   يار  ؛-
 . 1997( ،االمارات ااعربيا اام حدة ،68

 افراحييييا  بندددد ء اتقنددددين مقيدددد س اال تددددرا  لعري ضدددديين كاميييل عبيييياد حسيييين ؛ (:
 م ( .2008دك اراغ، تامعا بغداد ، كليا اا ربيا اارياضيا ، 

  2:  رتمييا ، ااييد ااعميير  ، ف لقعددق لدد ى الم عمدينالضددغط  ااكيريل كيراغيا ؛  ،
 م .2008 لسفين ،  –دار ااك ا  ااتامع  ، غزة 

 اايدار ااثامنيا ، اافبعيا  :المهد راا بن ء م ال,  التنميم  السعا ؛  احميد ماهر 
 م .2002 اإلسكندريا، ااتامعيا ،
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  دددت الضدددغاط اال اريدددةه المددد هرا , االسدددب   , المحسييين احميييد  ااخضيييير  ؛   ،
 م .1991مك با مدباا  النشر، اا اهرة ، 

 اامك بيا : التطبيدق ا النمريدة بدين التنميمد  السدعا  ؛ ااك بي  علي  محسين 
 م .200٥ ، اإلسماعيليا ، األكاديميا

  دار ااتامعيا  السعا  التنميم  بدين النمريدة ا التطبيدقمحمد إسماعيل ب ل ؛ :
 . 200٥ااتديدة، اإلسكندريا، 

 االجمد ت  الفدر ي االنسد ن  لعسدعا   راسدة :التنميم  السعا  ان ،اا ريي محمد 
 . 2000 ، ااشرا  دار:عمان ااثااثا، اافبعا ، المنمم ا الماتعفة  ف 

  دار ااك يييا  ااعربييي  ،بييييرات ، ماتددد ر الصدددل   محميييد بييين ابييي  بكييير اايييراز  ؛ :
1967 . 

 دراسيا:  التنميمد الثق فة التنميميدة اتتقتهد  بد لاالء ؛  ااعا   غاا  بن محمد 
  ااريياض : ) رسيااا ماتسي ير ، تامعيا بمنف ا ااا ح ي  اار ابا هيرا عل  يانميدا
اإلدارييا ( ،  ااعليام  سيم ااعلييا ، اادراسيات كلييا،  األمنييا العليام ااعربييا نيايف

 م .200٥اارياض ،

  ضدددغاط ال مدددل اتتقتهددد  بددد لاالء محميييد بييين  ييي د بييين سيييعد ااتفيييران ااسيييبيع  ؛
، دراسيييا علييي  اعضييياال هيريييا اا يييدريل بكلييييا اامليييك خاايييد ااعسيييكريا : )  يمددد التنم

كليييا اادراسييات ااعليييا (  –رسييااا ماتسيي ير ، تامعييا نييايف ااعربيييا العلييام االمنيييا 
 م .2013
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  ضددغاط ال مددل اتتقتهدد  ب لرضدد  الدداميف  لدد ى محمييد حسيين خميييل أبييا رحمييا ؛
غيزة -سي ير، ااتامعيا االسي ميا: )رسيااا مات المشرفين التربايين بمل فم ا  د ا

 م .2007، كليا اا ربيا ( 
  .القيدد س فدد  التربيددة الري ضددية اتعددم محمييد حسيين عيي ا ، امحمييد نصيير ااييدين

 . 2000، اا اهرة، دار    اافكر ااعرب ،النفس الري ض 
   ؛ ال تقدددة بدددين الضدددغط النفسددد  االرضددد  الددداميف  لددد ى محمييد سيييليمان ااحييييدر

: )رسيااا ماتسي ير ،  اللكدام  االاد ب بم يندة الريد ضال  معين ف  القطد تين 
 .  1994كليا اا ربيا (   -تامعا ااملك سعاد 

  ضددغاط ال مددل ااثرهدد  تعددل الدداالء التنميمدد محمييد صيي د ااييدين ابييا ااعيي  ؛  ،
) رسييااا  :دراسييا  فبي يييا عليي  اامييدراال ااعيياملين  يي  ازارة ااداخليييا  يي   فييا  غييزة

 . 2009غزة ، كليا اا تارة ، غزة ، –ميا ماتس ير، ااتامعا االس 

 دار اابشيييير الث ا يييا اااعليييام ،  ا ارا ضدددغاط ال مدددل االليددد ا محميييد عبيييدااتااد ؛ :
 . 2002فنفا ،

 متليا   :مااجهته  اكيفية ال مل ضغاط لتفسير ش مل اط ر نلا؛  افف  محمد 
 . م1992 ،7٥ااعدد ااعاما، ، االدارة

  م .2001: عاام ااك   ، اا اهرة ،  ةاصال التربيمحمد منير مرس  ؛ 

 ااريل دار ، األتمد ل منممد ا فد  التنميمد  السدعا  : سيلمان ااعمييان  محمياد 
 .م 2002،  عمان النشر،

 ااريل دار األتمد ل ت منممد ا فد  التنميمد  السدعا  ااعمييان ؛ مانسيل محمياد 
 م .200٥األردن،  عمان، النشر،
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 ااريل  دار :،2ف  :األتم ل منمم ا ف   التنميم ؛ السعا مان ااعميانسل محماد
 . 2004، عمان، النشر

  اسددس البلددث ال عمدد  التدد ا  الرسدد ئل الج م يددة همييراان عبييد اامتيييد ابييراهيم ؛ 
 . 2000عمان : مةسسا ااارا  النشر ااا ازيع ،

  ؛ تصددميم ابندد ء ااتبدد راا العي قددة الب نيددة ب سددتا ام مييراان عبييد اامتيييد إبييراهيم
 . 2001، عمان ، مةسسا ااارا  النشر ااا ازيع ،  1، ف   مع طرق التلعيل ال

 دراسيييا م ارنيييا بيييين ااميييامفين , مصددد  ر الضدددغاط فددد  ال مدددل ت اامشيييعان، سيييلفان
ااكيييياي يين اغييييير ااكيييياي يين  يييي  اا فييييا  ااحكييييام ، متلييييا تامعييييا ااملييييك سييييعاد، •
.2001 . 
  الري ضددية االاتبدد راا االمقدد ييس فدد  التربيددة مصييفف  بيياه  اصييبر  عمييران ؛ 

 ( .2007) اا اهرة ، مك با االنتلا اامصريا ، 1ف
  اا ياهرة  التطبيدق –التلعيل ال د مع , النمريدة مصفف  حسين باه  ااخران ؛( :

 م( .2002، مركز ااك ا  النشر ،
  مفبعيا ااخيانت   تعم الدنفس االجتمد ت مصفف   ؛م  امحمد عل  اا فيان ؛ :

 م .1977، اا اهرة ، مصر ،
 ؛ التاافق المهن  اتتقت  بضغاط ال مل ل ى مامف  المؤسس ا حميد مكناس  م

 سينفينا ، كلييا ااعليام اإلنسيانيا  –: ) رسااا ماتسي ير ، تامعيا من يار   ال ق بية
 م . 2007ا ااعلام االت ماعيا ( ااتم؛اريا ااتزارريا ، 
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  فد   مسبب ا ضغاط ال مل ل ى م يراا م ارس الت عيم ال  ممن  صااح اابلي؛يد ؛
: ) رسااا ماتس ير ، تامعا ااملك سعاد ، كليا اا ربيا ( ااريياض  م ينة الري ض

 ،2001 . 

  راسدةت  القدراراا اتاد   تمعيدة تعدل ال مدل ضدغاط اثدرميسيان سيليم ااسي ا ؛  
) رسيااا ماتسي ير ، ااتامعيا ت   د ا قطد ز فد  ال  معدة المصد ر  تعدل مي انيدة

 . 2009سم إدارة األعمال ( غزة ، غزة ، كليا اا تارة ،   –اإلس ميا 

  السدددعا  االنسددد ن  االتنميمددد  ت م هددد  اال ارا ال  مدددةناصييير محميييد ااعيييديل  ؛  ،
 . 199٥اارياض 

 اا اريدة الامد ئ  شد  ع  أ اء تعدل ال مدل ضدغاط أثدر؛  أحميد محميد ناصيف 
 اا ياهرة، تامعيا ، ماتسي ير رسيااا : ) المصدري الصدن تة قطد ز تعدل بد لتطبيق

 م .1994 ، تارة(اا  كليا

 األردن، عميان، ، ااا ازييع النشير ااث ا يا دار ،اا اريدة القيد  ا :كنعيان نيااف 
2007. 

  مصددد  ر ضدددغاط ال مدددل كمددد  يددد ركه  ال ددد معان فددد  الت عددديم هنيييد ماتيييد ااخثيليييا ؛
: متلا تامعا ااملك سعاد ، ااعلام اا ربايا ااادراسات االسي ميا ،متليد  الج م  

 . م1997( ، 1( ،ااعدد )9)

  .  1993، بغيداد ، دار ااحكميا ،  طرائق البلدث ال عمد  امن هجد اتي  محتا 
. 
  .  التطبيقدددد ا االصدددد ئية ااسددددتا ام ا اديييييع ياسييييين ، ا محمييييد حسيييين ااعبيييييد
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 (2ملحق)

 يبين اعداد التدريسيين في كليات التربية الرياضية في العراق
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 ( 3ملحق )ال

 يبين اسماء الخبراء والمختصين الذين عرضت عليهم استمارات المحاور والفقرات

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي اسم الخبير ت
طارق عبدالرحمن   .1

 محمود
ارة وتنظيم /تعلم اد أستاذ دكتور

 حركي
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية

 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية المناهج /ادارة وتنظيم أستاذ دكتور اسماعيل محمد رضا  .2
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية ادارة وتنظيم  أستاذ دكتور حسن ناجي محمود  .3
 جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية ادارة وتنظيم /علم نفس رأستاذ دكتو  عبداهلل هزاع الشافعي  .4
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية االختبار والقياس أستاذ دكتور ناظم كاظم جواد  .5
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية االختبار والقياس أستاذ دكتور عبدالرحمن ناصر راشد  .6
 ادارة وتنظيم/تعلم أستاذ دكتور نبيل محمود شاكر  .7

 حركي
 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية

الجامعةةةةةةةةة المستنصةةةةةةةةرية/ كليةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةة  علم النفس الرياضي أستاذ دكتور غازي صالح محمود  .8
 الرياضية

صالح الين عواد   .9
 الكبيسي

 جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال أستاذ دكتور

 جامعة ديالى/ كلية االدارة واالقتصاد احصاء/ ادارة اعمال استاذ دكتور ظمابراهيم جواد كا  .11
 جامعة ديالى/ كلية االدارة واالقتصاد اقتصاد كلي /ادارة استاذ مساعد دكتور نادية مهدي عبدالقادر  .11
 جامعة سليمانية/ كلية التربية الرياضية قياس وتقويم استاذ مساعد دكتور مجيد خدايخش اسد  .12
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية علم النفس الرياضي أستاذ مساعد دكتور ل عبود حسينكام  .13
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية علم النفس الرياضي أستاذ مساعد دكتور االء زهير مصطفى  .14
 صادجامعة ديالى/كلية االدارة واالقت قسم ادارة االعمال دكتورأستاذ مساعد  مهدي صالح داوي  .15
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية ادارة وتنظيم مدرس دكتور محمد فاضل   .16
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية ادارة وتنظيم مدرس دكتور عثمان محمود شحاذة  .17

 



 163 المالحق

 (4ملحق)
 اسماء فريق العمل المساعديبين 

 

 العنوان الوظيفي االسم ت

 ربية رياضية/ جامعة ديالىطالب ماجستير ت عبدالقادر حسين رعد 1

 طالب ماجستير تربية رياضية/ جامعة ديالى جاسم محمد راضي 2

 بكالوريوس ارشاد تربوي/ جامعة ديالى سامي ياسين يوسف 3

 طالب بكالوريوس ادارة واقتصاد/جامعة الموصل محمود احمد حمد 4
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 ( 5الملحق ) 

 االت المقياساستبانة آراء الخبراء لتحديد مج

 م /استبانة اراء الخبراء

 االستاذ الفاضل ................................................... المحترم
) بناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات التدريسية الباحث اجراء دراسة بعنوان  يروم

ل على درجة وذلك جزء من متطلبات الحصو  في كليات التربية الرياضية في العراق (
 الماجستير في التربية الرياضية .

يتضمن محاور ضغط العمل االداري , كما تم ارفاق  ومن اجل ذلك اعد الباحث أنموذجا  
تعريف نظري لكل محور لنعطي ايضاحا كافيا لمضمون كل محور او مجال ,معتمدا 

 بذلك على االدبيات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع من عدة جوانب .
ونظرا  الى ما تتمتعون به من دراية وخبرة علمية في هذا المجال يود الباحث أن يستنير 
بأرائكم من خالل مساهمتكم في تحديد صالحية المجاالت المرشحة التي تتالئم مع 
المجال الرياضي والمرافقة طيا  والتي جمعها الباحث من خالل أطالعه على المصادر 

 معنا. ذات العالقة أملين تعاونكم
وفي الختام ارجو قبول خالص شكري وتقديري لجهودكم العلمية لمساعدة الباحث في 

 انجاز هذا البحث بصورة متكاملة ........ واهلل الموفق .
 
 

 اسم الخبير :
 : واالختصاص اللقب العلمي
 مكان العمل :

 2114التاريخ :      /     /
 الباحث                    :                                 التوقيع 

 عبدالكريم عطااهلل عبدالرحمن                                                 
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 المالحظات صالحية المجال المجال ت
غير  صالح

 صالح
 
1 
 
 
 

 

المعلومةةات التةةي  ويعنةةي غمةةود الةةدور االفتقةةار  لةةى -:غموووا الوودور
مثةةةةل المعلومةةةةات الخاصةةةةة  مةةةةة,يحتاجهةةةةا الفةةةةرد فةةةةي أداء دور  فةةةةي المنظ

بحةةةةةدود سةةةةةلطته ومسةةةةةئوليته, والمعلومةةةةةات الخاصةةةةةة بسياسةةةةةات وقواعةةةةةد 
المنظمة, وطرق تقييم األداء وغيرها, ويترتب على ذلك أن يصةبح الفةرد 
غير متأكةد مةن متطلبةات وظيفتةه مثةل عةدم معرفتةه بالتوقعةات المطلوبةة 

 منه لألداء وكيفية تحقيق هذ  التوقعات .

   

 
2 

 

يعتبر صراع الدور من األسباب الكامنة لضةغط العمةل,  -اع الدور:صر 
العديةةةةةد مةةةةةن طلبةةةةةات العمةةةةةل  وينشةةةةةأ هةةةةةذا الصةةةةةراع عنةةةةةدما يواجةةةةةه الفةةةةةرد

المتناقضةةةة , أو عنةةةدما يعمةةةل أشةةةياء ال يرغبهةةةا أصةةةال  أو ال يعتقةةةد أنهةةةا 
 جزء من عمله .

   

 
3 

هةةةو عةةةدم تأكةةةد الفةةةرد مةةةن شةةةكل واختصاصةةةات  -عووودم مةئموووة الووودور:
عملةةه, وينةةدرا هةةذا  لةةى عةةدم تأكةةد الفةةرد مةةن توقعةةات ا خةةرين عنةةه فيمةةا 
يجب أن يؤديه أو التصرفات الواجب أن يسلكها, ويؤدى هذا األمر  لةى 

 .شعور الفرد بعدم سيطرته على عمله مما يزيد من الشعور بالضغط

   

 
4 

ويقصد به الذي يتضمن زيادة في الةدور الةذي يكلةف بةه  -عبء الدور:
ظف وقد تكون زيادة كميةة كمطالبةة الموظةف بالقيةام بمهةام كثيةرة ال المو 

يسةةةتطيع انجازهةةةةا فةةةةي الوقةةةةت المحةةةةدد مةةةةن قبةةةةل ادارتةةةةه , او عبةةةةأ نوعيةةةةا 
كةةالتكليف بةةأداء مهةةام تتطلةةب قةةدرات جسةةمية ومهةةارات علميةةة عاليةةة ال 

 يملكها الموظف .

   

 
5 

جةال تحدث ضغوط العمل بسبب العمل في غير م -العمل بالتخصص:
تعلةيم طويلةة وال يسةتفيد منهةا  مةدةاالختصةاص ويشةعر الفةرد بانةه قضةى 

 ممل يجعله محبطا مما ينتج عنه الضغط وعدم اتقان المهنة .

   

 
6 

 العةقات مع الزمةء والرؤساء في العمل  )العةقات 
تتكون المؤسسات على اختالف انواعها من مجموعة من  -الشخصية(:

ون مةةع بعضةةهم الةةبعد لتحقيةةق اهةةداف المنظمةةة , االفةةراد الةةذين يتفةةاعل

   



 166 المالحق

هذا التفاعل ينشا عنةه انةواع مختلفةة مةن العالقةات , فهنةاك العالقةة بةين 
القائةةد والمةةةرؤوس وهنةةاك عالقةةةة بةةين المرؤوسةةةين فيمةةا بيةةةنهم , وان هةةةذ  
 العالقة قد تكون احد مصادر ضغوط  العمل التي يتعرد لها االفراد .

 
7 

يعةةةةد شةةةةكل االتصةةةةال و لياتةةةةه داخةةةةل  -المهنووووي : االتصووووال والتواصوووول
أن االتصةال الواضةح المبنةةي   ذالمؤسسةات أحةد أسةباب ضةغوط العمةل, 

علةةةةى الثقةةةةة المتبادلةةةةة بةةةةين الطةةةةرفين يشةةةةكل عةةةةامال  مهمةةةةا  فةةةةي تخفيةةةةف 
الضغوط في بيئات العمل, ٕوان قلة الثقة المتبادلة بين المدير ومرؤوسيه 

ينهما والتي تؤدي بدورها  لةى خلةق جةو تؤثر سلبا  على كفاءة االتصال ب
 .من التوتر بين الطرفين

   

 
8 

 
 

 

ان المسئولية الملقاة على القيادات االدارية  -المسئولية تجاه االخرين :
تجةةةا  االخةةةرين قةةةد تشةةةمل تطةةةوير اداء المةةةوظفين فةةةي منظمةةةاتهم وتقةةةديم 

الةةى الةةرأي والمشةةورة للعةةاملين بمسةةاعدتهم فةةي حةةل مشةةاكلهم , با ضةةافة 
 .ذ القرارات قد يؤثر على العاملينان اتخا

   

 
9 

يعةةد مةةن أهةةم العوامةةل المسةةببة للضةةغوط الوظيفيةةة  -الهيكوول التنظيمووي :
ومةةةع تعةةةدد أشةةةكال الهياكةةةل التنظيميةةةة المختلفةةةة فةةة ن المنظمةةةة يمكةةةن أن 
تسةةتخدم هةةيكال  تنظيميةةا  بيروقراطيةةا ذات نطةةاق  شةةراف ضةةيق أو هةةيكال  

ينعكس ذلةك علةى   ذ, أو ما بينهما من أشكال أخرى  تنظيميا  ال مركزيا
 كيفية أداء الفرد لعمله .

 

   

 ن اخةةتالل ظةةروف العمةةل الماديةةة مةةن تهويةةة ,  -بيئووة العموول الماديووة : 11
 ضةةةةاءة, رطوبةةةةة , درجةةةةة حةةةةرارة عاليةةةةة , ضوضةةةةاء , ونظةةةةرا  لالرتبةةةةاط 

كةةةن أن الوثيةةةق بةةةين هةةةذ  األمةةةور وصةةةحة وسةةةالمة الفةةةرد البدنيةةةة ف نهةةةا يم
 تكون مصدرا  أساسيا من مصادر ضغوط .

   

ان عةةدم تحقةةق االمةةان الةةوظيفي وتةةدني درجتةةه فةةي  -االمووان الوووظيفي : 11
المؤسسةةةة دائمةةةا مةةةا يةةةنعكس علةةةى انتاجيةةةة تلةةةك المؤسسةةةة اذ ان االمةةةان 
الةةوظيفي فةةي أي مؤسسةةة يعةةد امةةرا هامةةا وجوهريةةا اذ ان عةةدم تةةوفر  يزيةةد 

 من حدة الضغوط في العمل .
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12 

  ذالعمل الروتيني يؤدي الى مشاعر الملل والضيق  -العمل الروتيني: 
  ذتتسم العديد من االعمال بالروتين والتكرار والجمود أي عدم التجديةد بة

 يسبب الملل واالنضغاط النفسي للعامل .

   

 
13 

يعةةةد النمةةةو والتقةةةدم المهنةةةي سةةةببا مةةةن اسةةةباب  -النموووو والتقووودم المهنوووي:
ل خاصة عندما ال يكةون للمؤسسةة خطةة للتطةوير الةوظيفي ضغوط العم

 او تكون الفرصة محدودة جدا لتطوير العاملين .

   

 
14 

ان اهمال االدارة لمشةاركة الفةرد بأفكةار   -المشاركة في اتخاذ القرارات :
ومعلوماتةةه فةةي عمليةةة اتخةةاذ القةةرار المتعلةةق بعملةةه يةةؤدي الةةى انخفةةاد 

فةةةاد انتاجيتةةةه ومسةةةتوى الرضةةةا لديةةةه وكلهةةةا مسةةةتوى المعنويةةةة لديةةةه وانخ
 تؤدي الى نتائج وخيمة لضغوط العمل السلبية لديه .

   

 
15 

هي تعبير عةن قةيم االفةراد ذوي النفةوذ فةي منظمةة  -الثقافة التنظيمية :
مةةا , وهةةذ  القةةيم تةةؤثر بةةدورها فةةي الجوانةةب الملموسةةة مةةن المنظمةةة وفةةي 

ي ينتهجةةةه هةةةؤالء فةةةي قةةةراراتهم سةةةلوك االفةةةراد , كمةةةا تحةةةدد االسةةةلوب الةةةذ
 واداراتهم لمرؤوسيهم ومنظماتهم .

   

 
16 

مةدى تنةوع   ذ ن طبيعة العمل الذي يقوم بةه الفةرد مةن  -طبيعة العمل :
الواجبةةةات المطلوبةةةة أو مةةةدى أهميةةةة العمةةةل وكميتةةةه ونوعيةةةة المعلومةةةات 
المرتةةدة مةةن تقيةةيم األداء كلهةةا مةةن العوامةةل التةةي مةةن المحتمةةل أن تكةةون 

 مصدرا أساسيا لإلحساس بالضغوط

   

 
17 

يقصةد بهةا العالقةات التةي يتمتةع بهةا الفةرد فةي  -المساندة االجتماعية :
محيط بيئته التي من شانها تنشيط استجابته نحو مثيرات ضغوط العمةل 

 او تخفيفها .
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 ( 6الملحق ) 

 استبانة استطالعية مفتوحةيبين 

 م/ استبيان

 ...................................................... المحترماالستاذ الفاضل.

 تحية طيبة :

يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم بة) بناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات التدريسية 
في كليات التربية الرياضية في العراق( وذلك جزء من متطلبات الحصول على درجة 

تعون به من خبرة ودراية علمية في هذا اضية , ونضرا لما تتمالماجستير في التربية الري
المجال لذا يشكر الباحث تعاونكم معه من خالل االجابة على السؤال االستطالعي ادنا  

 مع خالص الشكر والتقدير .

 -السؤال االستطالعي :

الى جانب ما هي برأيك المهام االدارية التي يؤديها التدريسي في كليات التربية الرياضية 
 االعمال االكاديمية والتدريسية في الكلية ؟

1- .................................................................. 
2- .................................................................. 
3- .................................................................. 
4- .................................................................. 

 الباحث                                                  

 عبدالكريم عطااهلل عبدالرحمن
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 (7ملحق )ال
 ضغط العمل االدارياستبانة االهمية النسبية البعاد مقياس يبين 

 الدكتور ............. المحترم
 بة:تحية طي

نظةةرال للمكانةةة العلميةةة التةةي تتمتعةةون بهةةا تةةم اختيةةاركم فةةي لجنةةة خبةةراء تقةةويم ابعةةاد مقيةةاس 
لضةةةغط العمةةةل االداري بغيةةةة اكمةةةال البحةةةث الموسةةةوم)بناء مقيةةةاس  ضةةةغط العمةةةل االداري

( يشةةتمل المقيةةةاس علةةةى ابعةةةاد للهيئةةات التدريسةةةية فةةةي كليةةةات التربيةةة الرياضةةةية فةةةي العةةةراق
, وقةد تةم اختيةار االبعةاد مةن قبةل الخبةراء وتةم تثبيةت االبعةاد المتعلقةة ضةغط العمةل االداري

بهةةذا المقيةةاس مةةن المصةةادر العلميةةة ,ولغةةرد بيةةان االهميةةة النسةةبية لكةةل بعةةد مةةن االبعةةاد 
يرى الباحث أن الرصانة العلمية تقتضي منه عةرد هةذ  االبعةاد علةى حضةرتكم  مةالل فةي 

 اءتها وتأشير االهمية النسبية لها.ان تتفضلوا مشكورين بالموافقة على قر 
فةةي الوقةةت الةةذي يشةةعر الباحةةث بةةاحراا شةةديد لتكلةةيفكم بهةةذ  المهمةةة واخةةذ جةةزء مةةن وقةةتكم 

 الثمين ,لكنه في الوقت نفسه يطمع بكرمكم بهذا الجهد خدمة للبحث العلمي.
 مالحظة:

 الدرجة )صفر( تمثل انعدام البعد او المجال.-
 .( تمثل االهمية االعلى وهكذا بقية الدرجات2لقليلة,والدرجة )( تمثل االهمية ا1الدرجة)-

 التوقيع :

 أسم الخبير :                                                           

 اللقب العلمي واالختصاص : 

 مكان العمل:

 الباحث                                                          2014التأريخ :    /    /

 عبدالكريم عطاهللا عبدالرحمن                                                                             
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 صراع الدور : -
يعتبر صراع الةدور مةن األسةباب الكامنةة لضةغط العمةل, وينشةأ هةذا الصةراع عنةدما يواجةه 

نةةدما يعمةةل أشةةياء ال يرغبهةةا أصةةال  أو ال الفةرد العديةةد مةةن طلبةةات العمةةل المتناقضةة , أو ع
 يعتقد أنها جزء من عمله .
 
 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

           

 : الدور غموا -
 فةةةي دور  أداء فةةةي الفةةةرد يحتاجهةةةا التةةةي المعلومةةةات  لةةةى االفتقةةةار الةةةدور غمةةةود ويعنةةةي 

 الخاصةةةةةة والمعلومةةةةةات وليته,ومسةةةةةئ سةةةةةلطته بحةةةةةدود الخاصةةةةةة المعلومةةةةةات مثةةةةةل المنظمةةةةةة,
 الفةرد يصةبح أن ذلةك علةى ويترتةب وغيرها, األداء تقييم وطرق المنظمة, وقواعد بسياسات

 وكيفيةة لةألداء منةه المطلوبةة بالتوقعةات معرفتةه عةدم مثةل وظيفتةه متطلبات من متأكد غير
 . التوقعات هذ  تحقيق

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

           

 : الهيكل التنظيمي -
يعةةةد مةةةن أهةةةم العوامةةةل المسةةةببة للضةةةغوط الوظيفيةةةة ومةةةع تعةةةدد أشةةةكال الهياكةةةل التنظيميةةةة 

ذات نطةةةاق  شةةةراف  المختلفةةةة فةةة ن المنظمةةةة يمكةةةن أن تسةةةتخدم هةةةيكال  تنظيميةةةا  بيروقراطيةةةا
يةةنعكس ذلةك علةةى   ذضةيق أو هةيكال  تنظيميةةا  ال مركزيةا , أو مةةا بينهمةا مةن أشةةكال أخةرى 

وعةدم مالئمةة الةدور يجةب االهتمةام باختيةار وتعيةين الشةخص , كما فية أداء الفرد لعمله كي
المناسةةةب فةةةي المكةةةان المناسةةةب للتوفيةةةق بةةةين خصةةةائص الفةةةرد ومتطلبةةةات الوظيفةةةة ومحةةةيط 

 العمل.
 

 
 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
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   عبء الدور : -
ة فةةي الةةدور الةةذي يكلةةف بةةه الموظةةف وقةةد تكةةون زيةةادة كميةةة ويقصةةد بةةه الةةذي يتضةةمن زيةةاد

كمطالبة الموظف بالقيام بمهام كثيرة ال يستطيع انجازها في الوقت المحةدد مةن قبةل ادارتةه 
, او عبةةةأ نوعيةةةا كةةةالتكليف بةةةأداء مهةةةام تتطلةةةب قةةةدرات جسةةةمية ومهةةةارات علميةةةة عاليةةةة ال 

 يملكها الموظف .
 
  

 درجة االهمية 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

           

 : االتصال والعةقات الشخصية -
والياته داخل المؤسسات احةد اسةباب  والعالقات الشخصية االجتماعية يعد شكل االتصال 

الثقةة المتبادلةة بةين المةدير ومرؤوسةيه تةؤثر العالقةات الشخصةية و ضغوط العمل , وان قلةة 
بدورها الى خلق جو من التةوتر بةين الطةرفين  سلبا على كفاءة االتصال بينهما والتي تؤدي

المسةةتويات المرتفعةةة لضةةغوط العمةةل تزيةةد مةةن  مكانيةةة تحريةةف المعلومةةات المرسةةلة  وأن, 
تأديةة مهةام  لى األطراف المعنية في المؤسسةة وهةو مةا يةؤدي  لةى عةدم الدقةة والفعاليةة فةي 

 .العمل
 

 
 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

           

 المسؤولية تجاه االخرين : -
ان المسئولية الملقاة على القيادات االدارية تجةا  االخةرين قةد تشةمل تطةوير اداء المةوظفين 
فةةي منظمةةاتهم وتقةةديم الةةرأي والمشةةورة للعةةاملين بمسةةاعدتهم فةةي حةةل مشةةاكلهم , با ضةةافة 

 الى ان اتخاذ القرارات قد يؤثر على العاملين .
 
 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
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 بيئة العمل المادية : -
 ن اخةةةتالل ظةةةروف العمةةةل الماديةةةة مةةةن تهويةةةة ,  ضةةةاءة, رطوبةةةة , درجةةةة حةةةرارة عاليةةةة , 
ضوضةةاء , ونظةةرا  لالرتبةةاط الوثيةةق بةةين هةةذ  األمةةور وصةةحة وسةةالمة الفةةرد البدنيةةة ف نهةةةا 

 . يمكن أن تكون مصدرا  أساسيا من مصادر ضغوط
 

 
 
 
 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

            

 : القرارات اتخاذ في المشاركة -
 بعملةةه المتعلةةق القةةرار اتخةةاذ عمليةةة فةةي ومعلوماتةةه بأفكةةار  الفةةرد لمشةةاركة االدارة اهمةةال ان

 وكلهةةا لديةةه الرضةةا ومسةةتوى انتاجيتةةه وانخفةةاد لديةةه المعنويةةة مسةةتوى انخفةةاد الةةى يةةؤدي
 . لديه السلبية العمل لضغوط وخيمة نتائج الى ؤديت

 
 
 

 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر

           

 

 الثقافة التنظيمية : -

وهذ  القيم تؤثر بدورها في  ,م األفراد ذوي النفوذ في منظمة ماهي تعبير عن قي
ه ةاألسلوب الذي ينتهجتحدد  كما, رادةوسة من المنظمة وفي سلوك األفالجوانب الملم

 م .يهم ومنظماتهةوسؤم لمرةراراتهم وإداراتهةي قةف هؤالء

 
 
 

 

 درجة االهمية
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر
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 ( 8الملحق ) 

 استبانة آراء الخبراء لتحديد فقرات المقياس

 م /استبانة اراء الخبراء

 ....................... المحترماالستاذ الفاضل ............................
) بناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات التدريسية الباحث اجراء دراسة بعنوان  يروم

وذلك جزء من متطلبات الحصول على درجة  في كليات التربية الرياضية في العراق (
 الماجستير في التربية الرياضية .

محاور ضغط العمل االداري مع فقرات كل  يتضمن ومن اجل ذلك اعد الباحث أنموذجا  
محور , كما تم ارفاق تعريف نظري لكل محور لنعطي ايضاحا كافيا لمضمون كل 
محور او مجال , معتمدا بذلك على االدبيات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع من 

 عدة جوانب .
وذلك ايمانا منه  وعليه فان الباحث يتوجه الى سعادتكم في عرد هذا النموذا للمقياس

بقدراتكم العلمية وخبرتكم الواسعة , امال تفضلكم با جابة التي يتطلبها بناء المقياس وفقا 
 -لما يأتي :

 ابداء الرأي في صالحية كل محور وفقراته او عدم صالحيتها . -1
 وضوح الفقرات والتعديالت المطلوبة ان وجدت . -2
 ا المقياس .اضافة فقرات جديدة والتي ترونها مناسبة لهذ -3
دائما , غالبا , مدى مالئمة البدائل المقترحة من قبل الباحث للمقياس وهي : ) -4

 صالحة)    ( غير صالحة)    (. (   احيانا , نادرا , ابدا
وفي الختام ارجو قبول خالص شكري وتقديري لجهودكم العلمية لمساعدة الباحث في 

  الموفق .انجاز هذا البحث بصورة متكاملة ........ واهلل
 اسم الخبير :
 : واالختصاص اللقب العلمي
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  الباحث                                                           مكان العمل :
 عبدالكريم عطااهلل عبدالرحمن                                2114التاريخ :      /     /

 التوقيع :

 المحور االول : صراع الدور :

ر صراع الدور من األسباب الكامنة لضغط العمل, وينشأ هذا الصراع عندما يواجه الفرد العديد يعتب
من طلبات العمل المتناقضة , أو عندما يعمل أشياء ال يرغبها أصًة أو ال يعتقد أنها جزء من عمله 

. 

 
 ت

 
 الفقرات

  صةحية الفقرات
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
    تطلبات متناقضة من المسؤول نفسه .اتلقى م  -1
    اعاني من اوامر متناقضة من المسؤولين في المؤسسة .  -2
    ارى ان متطلبات العمل تتعارا مع متطلبات حياتي العائلية .  -3
اشعر بتضارب في بعا االعمال بين المهام المطلوبة   -4

 واعتقاداتي الخاصة .
   

    قضة .اعمل في ضل سياسات وارشادات متنا  -5
    يتوقع مني االخرون انجاز ما ال اتوقعه من نفسي .  -6
    نجاحي في عملي على حساب اسرتي وحياتي الخاصة . ان  -7
    اعاني من تداخل االختصاصات مع الزمةء في العمل .  -8
    تتدخل االدارة في عملي بشكل واضح .  -9

    ت واحد .اطالب بتأدية مهام ومسؤوليات متعددة ومتنوعة في وق  -10
هناك قدر من الصعوبة في التعامل مع االدارة مما يؤثر في اداء   -11

 عملي.
   

    اتوتر بسرعة حينما اتعرا لموقف مفاجئ في اثناء العمل.   -12
 المحور الثاني : غموا الدور :
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ثل ويعني غموا الدور االفتقار إلى المعلومات التي يحتاجها الفرد في أداء دوره في المنظمة, م 
المعلومات الخاصة بحدود سلطته ومسئوليته, والمعلومات الخاصة بسياسات وقواعد المنظمة, 
وطرق تقييم األداء وغيرها, ويترتب على ذلك أن يصبح الفرد غير متأكد من متطلبات وظيفته مثل 

 عدم معرفته بالتوقعات المطلوبة منه لألداء وكيفية تحقيق هذه التوقعات .

 
 ت

 
 الفقرات

  حية الفقراتصة
 غير صالحة صالحة التعديةت المقترحة

    ال املك معلومات كافية عن الدور الذي اقوم فيه . 1
    تفتقر وضيفتي الى الوضوح واالهداف المحددة . 2
    ال اتمتع بسلطات كافية للقيام بمسؤوليات عملي . 3
    .الية العمل لتحقيق االعمال المكلف بها غير واضحة  4
    القواعد واالجراءات واالوامر في المؤسسة غير مفهومة . 5
    حدود صةحياتي غير واضحة . 6
    االعمال الوظيفية ال تتبع الخطة االجرائية للمؤسسة . 7
ال اعرف جيدا الطريقة السليمة ألداء ما انا مكلف به من  8

 اعمال وواجبات .
   

تحقيق اهداف الكلية ككل  ال افهم مدى مساهمة عملي في 9
. 

   

    ال يتفهم الرؤساء طبيعة عملي . 10
    عدم وضوح االنظمة والتعليمات وتعددها . 11
اعجز عن فهم الهدف من وراء الكثير من تعليمات  12

 رؤسائي .
   

    ال يوجد مسؤول مباشر يتم الرجوع اليه عند الحاجة . 13

سائي تزداد تعقيدا مع مرور المهام التي يكلفني بها رؤ  14
 الوقت .

   

االدارة العليا ال تفوا صةحيات واسعة إلنجاز االعمال  15
 المكلف بها.
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احاول تجنب التحديات الصعبة واالعمال المبهمة التي  16
 تواجهني اثناء عملي.

   

 : المحور الثالث : الهيكل التنظيمي

ظيفية ومع تعدد أشكال الهياكل التنظيمية المختلفة ف ن يعد من أهم العوامل المسببة للضغوط الو 
ذات نطاق  شراف ضيق أو هيكال  تنظيميا  ال  المنظمة يمكن أن تستخدم هيكال  تنظيميا  بيروقراطيا

وعدم , كما ينعكس ذلك على كيفية أداء الفرد لعمله   ذمركزيا , أو ما بينهما من أشكال أخرى 
باختيار وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب للتوفيق بين مالئمة الدور يجب االهتمام 

 خصائص الفرد ومتطلبات الوظيفة ومحيط العمل.

 
 ت

 الفقرة
 

 التعديةت المقترحة صةحية الفقرة

غير  صالحة
 صالحة

    اقوم بأعمال ومهام اشعر انها ليست من اختصاص عملي . 1
    . وظيفة التي اشغلهاال تتناسب مع الاشعر بان مؤهةتي  2
    ال انال دورات تدريبية وتطويرية ألداء واجباتي بدقة . 3
    ال تتناسب وظيفتي الحالية مع ميولي المهنية . 4
اتوتر بسبب بعا االشخاص في الهيكل التنظيمي للكلية ال  5

 يمتلكون الخبرة االدارية الةزمة مما قد يخل في سير العمل .
 
 

  

    الهيكل التنظيمي بوجود كثير من الروتينية .يتصف  6
    بالوضوح والدقة . ال يتسم  الهيكل التنظيمي الموجود 7
    عدم مةئمة الهيكل التنظيمي الحالي لفرص النمو والتقدم . 8
    تخصصي ال يتناسب مع مادة التدريس المسندة الي . 9

    تعليمية للكلية .تزعجني التغيرات المستمرة في السياسة ال 10
    يزعجني عدم التزام بعا التدريسيين بتعليمات الكلية . 11
    النظام االداري في الكلية ضعيف وال يعالج المشاكل . 12
   االدارة العليا غير قادرة على فا الخةفات والنزاعات لدى  13
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 المستويات االدارية المتوسطة والدنيا .
    اري في الكلية بالتعقيد وعدم المرونة .يتميز النظام االد 14

  المحور الرابع : عبء الدور :

ويقصد به الذي يتضمن زيادة في الدور الذي يكلف به الموظف وقد تكون زيادة كمية كمطالبة 
الموظف بالقيام بمهام كثيرة ال يستطيع انجازها في الوقت المحدد من قبل ادارته , او عبأ نوعيا 

 اء مهام تتطلب قدرات جسمية ومهارات علمية عالية ال يملكها الموظف .كالتكليف بأد

 
 ت

 التعديةت المقترحة صةحية الفقرة الفقرة
غير  صالحة

 صالحة
    يتكرر استدعائي للعمل اجازاتي بصورة كبيرة .  -1
    زيادة اعبائي في العمل مقارنة مع زمةئي .  -2
    اء العمل .الحصول على وقت راحة اثن من الصعب  -3
    لدي اعمال كثيرة ال يمكن انجازها خةل ساعات الدوام الرسمي .  -4
عدة واجبات ومسؤوليات غير مرتبطة ببعضها ب اكلف للقيام  -5

 البعا .
   

    اشعر بالتعب لكثرة وتنوع االعمال االدارية التي اقوم بها .  -6
    ليست لدي صةحيات كافية تخولني للقيام بعملي بدقة .  -7
    اعمل بأقصى درجة ممكنة لمقابلة المواعيد المحددة .  -8
    اشعر ان اعباء العمل تزداد تعقيدا مع مرور الوقت .  -9
اشعر في كثير من االحيان بان االعمال الموكلة الي صعبة   -10

 ومعقدة .
   

    هام عمل خارج وقت الدوام الرسمي .ماكلف ب  -11
    ني الى مكان العمل.اجد صعوبة في التنقل من مكان سك  -12
    تتغير المسؤوليات الموكلة الي باستمرار .  -13
اواظب على العمل بشكل مستمر ويومي من اجل التفوق في   -14

 العمل.
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 : المحور الخامس :االتصال والعةقات الشخصية

والياته داخل المؤسسات احد اسباب ضغوط  والعالقات الشخصية االجتماعية يعد شكل االتصال 
الثقة المتبادلة بين المدير ومرؤوسيه تؤثر سلبا على كفاءة العالقات الشخصية و العمل , وان قلة 

المستويات المرتفعة  وأناالتصال بينهما والتي تؤدي بدورها الى خلق جو من التوتر بين الطرفين , 
المؤسسة وهو ما لضغوط العمل تزيد من  مكانية تحريف المعلومات المرسلة  لى األطراف المعنية في 

 .تأدية مهام العمليؤدي  لى عدم الدقة والفعالية في 

 
 ت

 
 الفقرة

  صةحية الفقرة
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
    . مةئم للعةقات االنسانية الكلية مناخاشعر ان  1
    . في العمل تسود عةقات طيبة بيني وبين زمةئيال  2
    هي التي تحكم رضا رؤسائي عني . العةقات الشخصية 3
    الصراعات الشخصية تحول دون انسجام العاملين . 4
اشعر بضعف العةقات االجتماعية بيني وبين رؤسائي في  5

 العمل .
   

اشعر بان العمل هو سبب تردي عةقاتي مع الزمةء  6
 واالصدقاء.

   

    رية .ارى ان عةقاتي قلت بسبب كثرة االعباء االدا 7
    االتصال الفعال بين االقسام والكادر التدريسي . ضعف 8
    عملية االتصال في الكلية غير فعالة وغير مفيدة . 9

وقوف زمةئي في العمل معي عند حدوث اي يضايقني عدم  10
 . مشكلة

   

حمل بعا االعباء  العمل ال يساعدوني في زمةئي في 11
 . الوظيفية

   

    . دائما شدني زمةئي في كيفية اداء عمليير ال  12
الدعم المعنوي والتشجيع  ال يقدمون لي رؤسائي في العمل 13

 الةزم .
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 المحور السادس :المسؤولية تجاه االخرين :

ان المسئولية الملقاة على القيادات االدارية تجا  االخرين قد تشمل تطوير اداء الموظفين في 
رأي والمشورة للعاملين بمساعدتهم في حل مشاكلهم , با ضافة الى ان اتخاذ منظماتهم وتقديم ال

 القرارات قد يؤثر على العاملين .

 
 ت

 
 الفقرة

  صةحية الفقرة
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
    يضايقني عدم وقوف زمةئي في العمل معي عند حدوث اي مشكلة . 1
ي تمكنني من ممارسة مسؤولياتي تجاه افتقر الى الصةحيات الت 2

 االخرين .
   

    اقوم بعملية تقييم اداء المرؤوسين بموضوعية . 3
يتحتم علي تقديم المساعدة والمشورة لزمةئي في حل بعا مشاكلهم  4

. 
   

    تؤثر اتخاد قراراتي على مصالح االخين من حولي . 5
    الدارية .زمةئي في بعا االعمال ا اقوم بمساعدة 6
اتشاور مع زمةئي لوضع االستراتيجيات المناسبة لحل المشاكل  7

 الخاصة بالعمل . 
   

    مراعاة الفروق الفردية في تقييم ادا الطلبة . 8
    تقويم جهود الطةب التي ال تتكلل بالنجاح . 9

    اعطاء فرصة للطلبة للتعبير عما في نفوسهم بصورة بناءة . 10
اعمل على تقديم الدعم المعنوي الةزم لطةبي لةرتقاء للمستوى  11

 العلمي المطلوب .
   

اعمل جاهدا على تحسين صورة المادة التي اقوم بتدريسها عند الطلبة  12
. 

   

اقوم بتقديم المشورة والنصائح للطلبة في حالة مواجهتهم اي مشكلة  13
 ومحاولة ايجاد الحلول الةزمة لها .

   

    احاول رفع الروح المعنوية لزمةئي عندما اشعر بانهم بحاجة الي . 14
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    اعمل على الموازنة بين واجباتي االدارية ومسؤوليتي اتجاه الطلبة. 15
 المحور السابع : بيئة العمل المادية :

,  , ضوضاء , درجة حرارة عالية , إضاءة, رطوبة إن اختةل ظروف العمل المادية من تهوية
ونظرًا لةرتباط الوثيق بين هذه األمور وصحة وسةمة الفرد البدنية فإنها يمكن أن تكون مصدرًا 

 أساسيا من مصادر ضغوط .

 
 ت

 
 الفقرة

  صةحية الفقرة
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
 عدم توافر كل ما هو مطلوب من ادوات خاصة بالعمل داخل الكلية 1

. 
 
 

  

    كثرة الضوضاء في مكان العمل . انزعج 2
    رفة الواحدة بالتدريسيين يعرقل العمل .غاكتظاظ ال 3
    اشعر بان عملي بحاجة الى وسائل االمان والسةمة . 4
    نقص االمكانات الحديثة يعرقل سير عملي . 5
    اشكو من ضيق مساحة المكتب الخاص بي . 6
مكتبي ال ترتقي الى المستوى  وسائل التهوية واالضاءة في 7

 المطلوب .
   

اشعر بصعوبات كبيرة في تأدية عملي بسبب تباين في درجات  8
 الحرارة .

   

    االمكانات المادية والبشرية المطلوبة إلنجاز العمل غير متوفرة . 9
    ضعف التوازن بين بيئة العمل والتطلعات الخاصة بي . 10
    ملي اجراءات السةمة والصحة المهنية .ال يتوفر في مكان ع 11
يضايقني عدم وجود االجهزة الحديثة في القاعات الدراسية في  12

 الكلية.
   

    يضايقني عدم وجود المةعب والتجهيزات الحديثة في الكلية . 13

    يضايقني عدم توفر وسائل الترفيه في الكلية. 14
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 اذ القرارات :: المشاركة في اتخ الثامنالمحور  

ان اهمال االدارة لمشاركة الفرد بأفكاره ومعلوماته في عملية اتخاذ القرار المتعلق بعمله يؤدي الى 
انخفاا مستوى المعنوية لديه وانخفاا انتاجيته ومستوى الرضا لديه وكلها تؤدي الى نتائج 

 وخيمة لضغوط العمل السلبية لديه .

 
 ت

 
 الفقرة

  صةحية الفقرة
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
االدارة بالتقارير واالنتقادات التي اقدمها  مامتعدم اه 1

 عن سير العمل .
   

اتفاجأ ببعا القرارات المصدرة والتي تمس صميم  2
 عملي .

   

اشعر بأن رئيسي بالعمل يحد من مشاركتي في اتخاذ  3
 القرارات.

 
 

  

اذ القرار يؤدي الى زيادة ارى بأن ترددي في اتخ 4
 تحديات العمل .

 
 

  

تحديد الهدف المراد الوصول اليه مع زمةئي قبل  5
 اتخاذ اي قرار .

 
 

  

ارغب في جمع المعلومات التي تساعد في تحديد  6
 القرار .

 
 

  

في بعا االحيان احاول اقناع زمةئي باتخاذ الحل  7
 المقترح من قبلي .

   

القرارات التي يتم اتخاذها من قبل  وقوع اخطاء في 8
 الهيئة االدارية .

   

يؤخر  التسويف والتأجيل والمماطلة في اتخاذ القرارات 9
 .  من سير العمل

 
 

  

    قرارات متسرعة اثناء اداء عملي . قوم باتخاذا 10
   اشعر بالضيق عند رفا قراري من االدارة المشرفة  11
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 علي .
    تؤخذ بشكل ارتجالي في الكلية . اتاشعر بان القرار  12
    افوا من قبل الكلية التخاذ قرارات ادارية مهمة . 13
بشكل انفرادي من قبل الهيئة  تؤخذ القرارات في الكلية 14

 االدارية .
   

اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تهم  15
 مجاالت العمل المستقبلية.

   

خاذ قرارات غير مدروسة عندما اجد نفسي مضطرا الت 16
 اتعرا للضغط.

   

 الثقافة التنظيمية : : التاسعالمحور 

وهذه القيم تؤثر بدورها في الجوانب  ,هي تعبير عن قيم األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما 
راراتهم وي قوؤالء فوه هوا تحدد األسلوب الذي ينتهجوكم, راد والملموسة من المنظمة وفي سلوك األف

 م .يهم ومنظماتهووسؤم لمروراتهوإدا

 
 ت

 
 الفقرة

  صةحية الفقرة
غير  صالحة التعديةت المقترحة

 صالحة
يتصرف المسؤولون في الكلية بطريقة تبين انهم في موقع  1

 المسؤولية .
   

  الثقافة التنظيمية في الكلية ال ترتقي الى المستوى المطلوب . 2
 

  

    .  االداء المتميزضعف الدعم للمسؤولين ذي  3
    بالعدالة . ة ال تتسماالجراءات االدارية المطبقة في الكلي 4
    تمتلك رؤية تنظيمية واضحة . الهيئة االدارية في الكلية ال 5
المنافسة البناءة بين الهيئة التدريسية لرفع كفاءة عدم توافر  6

 االداء .
   

ال تتصرف بطريقة حازمة الكلية  االدارة العليا في اشعر بان 7
 لمعالجة القضايا واالحداث السلبية في الكلية .
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الكلية تتعامل مع افرادها كأدوات او ايدي تستخدم طاقتهم  8
 وأوقاتهم لصالح االدارة .

   

المهام الموكلة للتدريسيين من قبل الكلية تتم على اساس  9
 ر .التفضيل الشخصي للعاملين وحاجاتهم للنمو والتطو 

   

يتم الحكم على التدريسي من خةل التفضيل الشخصي وليس  10
 من خةل نتائج عمله .

   

اميل الى حل المشكةت في العمل بعيدا عن االجراءات الرسمية  11
. 

   

ان الهيئة االدارية في الكلية ال تمارس الديمقراطية وقبول اراء  12
 االخرين.

   

ي تطوير الموارد البشرية ومعنويات اشعر بعدم جدية الكلية ف 13
 الموظفين والعمل الجماعي .
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 (9ملحق )

 بصورته االوليةالمقياس 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى          

 كلية التربية الرياضية /الدراسات العليا

 االستاذ المحترم 

 .......... تحية طيبة

) بناء مقياس لضغط العمل االداري للهيئات اجراء دراسة بعنوان يروم الباحث 
وذلك جزء من متطلبات  التدريسية في كليات التربية الرياضية في العراق (

 الحصول على درجة الماجستير في التربية الرياضية .

ولكونكم من المسؤولين عن تطور الرياضة والعمل االكاديمي الرياضي في البلد العزيز 
بين ايديكم الكريمة هذا المقياس الذي له عالقة مباشرة بمجال عملكم . لذا يرجى  نضع

من حضرتكم قراءة فقرات هذا المقياس بتمعن واالجابة عنها بأمانة وموضوعية بحسب ما 
ترونه مناسبا مع الظروف الحقيقية لواقع عملكم  . ولما لرأيكم من اهمية في انجاح هذ  

البحث  ألغراداال  تستعملالتي سيحصل عليها الباحث لن  وماتالمعلالدراسة علما ان 
تستوجب الشكر الجزيل والموفقية  العلمي , وبهذ  االجابة تسدون خدمة جليلة للباحث

 الدائمة لكم ............. واهلل الموفق

 الباحث                                                             

  عبدالرحمنعبدالكريم عطااهلل
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 -بيانات شخصية :

 

 الجنس : (1
 

 ذكر )   (                         انثى )   (    
 

 اللقب العلمي :  (2
 
 أ . د )   (                        أ . م. د )   (   
 

 المسمى الوظيفي االداري الذي تشغله او الذي شغلته سابقا في الكلية : (3
 

 ون عميد )   (               رئيس قسم )   (  عميد )   (                 معا
 

 اخرى )................................(         
 
 لم اشغل اي منصب اداري عدا االعمال االكاديمية والتدريسية في الكلية )   ( 
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 ت

 
 الفقرات

 

 
 دائما  

 
 غالبا  

 
 احيانا  

 
 نادرا  

 
 ابدا  

      . الوقت مرور مع يداتعق تزداد العمل اعباء ان اشعر  .1

      .المتوفرة غير العمل إلنجاز المطلوبة والبشرية المادية االمكانات  .2

      .العمل اثناء مفاجئ لموقف اتعرض حينما بسرعة اتوتر  .3

      . رؤسائي تعليمات من الكثير وراء من الهدف فهم عن اعجز  .4

      . العمل اثناء ينفس من اتوقعه ال ما انجاز االخرون مني يتوقع  .5

      . والدقة بالوضوح يتسم ال الكلية في المتوافر التنظيمي الهيكل  .6

      .الطلبة اتجاه ومسؤوليتي االدارية واجباتي بين الموازنة على اعمل  .7

      .المتوفرة غير العمل إلنجاز المطلوبة والبشرية المادية االمكانات  .8

      . بي الخاصة والتطلعات العمل بيئة بين التوازن ضعف  .9

 القضايا لمعالجة حازمة بطريقة تتصرف ال الكلية في العليا االدارة بان اشعر  .11
 . الكلية في السلبية واالحداث

     

      . االدارية االعمال بعض في زمالئي بمساعدة اقوم  .11

      . المرونة وعدم بالتعقيد الكلية في االداري النظام يتميز  .12

      . العمل في التفوق اجل من ويومي مستمر بشكل العمل على ظبأوا  .13

      تزعجني التغيرات المستمرة في السياسة التعليمية للكلية .  .14

      . الوقت مرور مع تعقيدا تزداد رؤسائي بها يكلفني التي المهام  .15

      . الحاجة عند اليه الرجوع يتم مباشر مسؤول يوجد ال  .16

      . والتقدم النمو لفرص الحالي التنظيمي الهيكل مالئمة عدم  .17

      . ومعقدة صعبة الي الموكلة االعمال بان االحيان من كثير في اشعر  .18

      . القرار تحديد في تساعد التي المعلومات جمع في ارغب  .19

      . قرار اي اتخاذ قبل زمالئي مع اليه الوصول المراد الهدف تحديد  .21

      .الرسمية االجراءات عن بعيدا العمل في المشكالت حل الى اميل  .21

      . عملي سير يعرقل الحديثة االمكانات نقص  .22

      .واالصدقاء الزمالء مع عالقاتي تردي سبب هو العمل بان اشعر  .23

      اتلقى متطلبات متناقضة من المسؤول نفسه .  .24

      . بها المكلف االعمال إلنجاز واسعة صالحيات تفوض ال العليا االدارة  .25

      . باستمرار الي الموكلة المسؤوليات تتغير عندما بالضيق اشعر  .26

      .الخاصة وحياتي اسرتي حساب على يكون عملي في نجاحي ان  .27

      . بالعدالة تتسم ال الكلية في المطبقة االدارية االجراءات  .28

      .مشاكلهم بعض حل في لزمالئي المشورة وتقديم بالمساعدة اقوم  .29

      .القرارات اتخاذ في مشاركتي من يحد بالعمل رئيسي بأن اشعر  .31

      الكلية في الحديثة والتجهيزات المالعب توافر عدم يضايقني  .31

      . متناقضة وارشادات سياسات ظل في اعمل  .32

 محاولةو مشكلة اي مواجهتهم حالة في للطلبة والنصائح المشورة بتقديم اقوم  .33
 . لها الالزمة الحلول ايجاد

     

 الخبرة يمتلكون ال للكلية التنظيمي الهيكل في االشخاص بعض بسبب اتوتر  .34
 العمل سير في يخل قد مما الالزمة االدارية

     

      . واضح بشكل عملي في االدارة تتدخل  .35
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      . الي بحاجة بانهم اشعر عندما لزمالئي المعنوية الروح رفع احاول  .36

      . العاملين انسجام دون تحول الشخصية الصراعات  .37

      . بالعدالة تتسم ال الكلية في المطبقة االدارية االجراءات  .38

      . الكلية بتعليمات التدريسيين بعض التزام عدم يزعجني  .39

      . عملي اثناء في تواجهني التي المبهمة واالعمال الصعبة التحديات تجنب احاول  .41

      . العمل اثناء في راحة وقت على الحصول الصعب من  .41

      . الالزم والتشجيع المعنوي الدعم لي يقدمون ال العمل في رؤسائي  .42

      .العمل تحديات زيادة الى يؤدي القرار اتخاذ في ترددي بأن ارى  .43

      . المشاكل يعالج وال ضعيف الكلية في االداري النظام  .44

      الطلبة عند بتدريسها اقوم التي المادة صورة تحسين على اهداج اعمل  .45

      . واضحة تنظيمية رؤية تمتلك ال الكلية في االدارية الهيئة  .46

      .الروتينية من بكثير الكلية في المتوافر التنظيمي الهيكل يتصف  .47

      . بموضوعية المرؤوسين اداء تقييم بعملية اقوم  .48

      عدة واجبات ومسؤوليات غير مرتبطة ببعضها البعض .ب اكلف للقيام  .49

      . التدريسي والكادر االقسام بين الفعال االتصال ضعف  .51

      .كبيرة بصورة الرسمية اجازاتي اثناء للعمل استدعائي يتكرر  .51

      .الكلية في الدراسية القاعات في الحديثة االجهزة توافر عدم يضايقني  .52

      . اشغلها التي الوظيفة مع تتناسب ال مؤهالتي بان اشعر  .53

 الى العلمي بالمستوى لالرتقاء لطالبي الالزم المعنوي الدعم تقديم على اعمل  .54
 . المطلوب المستوى

     

      المسؤولية موقع في انهم تبين بطريقة الكلية في المسؤولون يتصرف  .55

 القضايا لمعالجة حازمة بطريقة رفتتص ال الكلية في العليا االدارة بان اشعر  .56
 . الكلية في السلبية واالحداث

     

      . حولي من االخرين مصالح على قراراتي اتخاد تؤثر  .57

      الكلية في الترفيه وسائل توافر عدم يضايقني  .58

      . العمل في رؤسائي وبين بيني االجتماعية العالقات بضعف اشعر  .59

      . عني رؤسائي رضا تحكم التي هي الشخصية العالقات  .61

      . بالعمل الخاصة المشاكل لحل المناسبة االستراتيجيات لوضع زمالئي مع اتشاور  .61

      . العمل في الزمالء مع االختصاصات تداخل من اعاني  .62

      .بالكلية المتميز االداء ذوي للمسؤولين الدعم ضعف  .63

      . مهمة ادارية قرارات التخاذ الكلية قبل من افوض  .64

      . المستقبلية عملي بمجاالت تعنى التي القرارات اتخاذ في فعال بشكل اشارك  .65

      . الكلية في الترفيه وسائل توافر عدم يضايقني  .66

      . واضحة غير العمل في صالحياتي حدود  .67

      . مشكلة اي حدوث عند معي العمل في زمالئي وقوف عدم يضايقني  .68

      . الخاصة واعتقاداتي المطلوبة والمهام االعمال بعا بين بتضارب اشعر  .69
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 (10الملحق )
 يبين فقرات المقياس بعد القوة التمييزية

 
 ت

 
 الفقرات

 

 
 دائما  

 
 غالبا  

 
 احيانا  

 
 نادرا  

 
 ابدا  

      . الوقت مرور مع تعقيدا تزداد العمل اعباء ان اشعر  .1

      .الطلبة اتجاه ومسؤوليتي االدارية واجباتي بين الموازنة على اعمل  .2

      .العمل اثناء مفاجئ لموقف اتعرض حينما بسرعة اتوتر  .3

      . العمل ناءاث نفسي من اتوقعه ال ما انجاز االخرون مني يتوقع  .4

      . والدقة بالوضوح يتسم ال الكلية في المتوافر التنظيمي الهيكل  .5

      عدم اهتمام االدارة بالتقارير واالنتقادات التي اقدمها عن سير العمل .  .6

      .المتوفرة غير العمل إلنجاز المطلوبة والبشرية المادية االمكانات  .7

      . بي الخاصة والتطلعات لالعم بيئة بين التوازن ضعف  .8

 القضايا لمعالجة حازمة بطريقة تتصرف ال الكلية في العليا االدارة بان اشعر  .9
 . الكلية في السلبية واالحداث

     

      . االدارية االعمال بعض في زمالئي بمساعدة اقوم  .11

      . المرونة وعدم بالتعقيد الكلية في االداري النظام يتميز  .11

      . العمل في التفوق اجل من ويومي مستمر بشكل العمل على اظبأو  .12

      تزعجني التغيرات المستمرة في السياسة التعليمية للكلية .  .13

      . الوقت مرور مع تعقيدا تزداد رؤسائي بها يكلفني التي المهام  .14

      . الحاجة عند اليه الرجوع يتم مباشر مسؤول يوجد ال  .15

      . والتقدم النمو لفرص الحالي التنظيمي الهيكل ةمالئم عدم  .16

      . ومعقدة صعبة الي الموكلة االعمال بان االحيان من كثير في اشعر  .17

      . القرار تحديد في تساعد التي المعلومات جمع في ارغب  .18

      . قرار اي اتخاذ قبل زمالئي مع اليه الوصول المراد الهدف تحديد  .19
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      .الرسمية االجراءات عن بعيدا العمل في المشكالت حل الى اميل  .21

      . عملي سير يعرقل الحديثة االمكانات نقص  .21

      .واالصدقاء الزمالء مع عالقاتي تردي سبب هو العمل بان اشعر  .22

      اتلقى متطلبات متناقضة من المسؤول نفسه .  .23

      . بها المكلف االعمال زإلنجا واسعة صالحيات تفوض ال العليا االدارة  .24

      . باستمرار الي الموكلة المسؤوليات تتغير عندما بالضيق اشعر  .25

      .الخاصة وحياتي اسرتي حساب على يكون عملي في نجاحي ان  .26

      .مشاكلهم بعض حل في لزمالئي المشورة وتقديم بالمساعدة اقوم  .27

      .القرارات اتخاذ يف مشاركتي من يحد بالعمل رئيسي بأن اشعر  .28

      الكلية في الحديثة والتجهيزات المالعب توافر عدم يضايقني  .29

      . متناقضة وارشادات سياسات ظل في اعمل  .31

 ومحاولة مشكلة اي مواجهتهم حالة في للطلبة والنصائح المشورة بتقديم اقوم  .31
 . لها الالزمة الحلول ايجاد

     

 الخبرة يمتلكون ال للكلية التنظيمي الهيكل في صاالشخا بعض بسبب اتوتر  .32
 العمل سير في يخل قد مما الالزمة االدارية

     

      . واضح بشكل عملي في االدارة تتدخل  .33

      . العاملين انسجام دون تحول الشخصية الصراعات  .34

      . بالعدالة تتسم ال الكلية في المطبقة االدارية االجراءات  .35

      . الكلية بتعليمات التدريسيين بعض التزام عدم يزعجني  .36

      . عملي اثناء في تواجهني التي المبهمة واالعمال الصعبة التحديات تجنب احاول  .37

      . العمل اثناء في راحة وقت على الحصول الصعب من  .38

      . الالزم والتشجيع المعنوي الدعم لي يقدمون ال العمل في رؤسائي  .39

      .العمل تحديات زيادة الى يؤدي القرار اتخاذ في ترددي بأن ارى  .41

      . المشاكل يعالج وال ضعيف الكلية في االداري النظام  .41
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      . واضحة تنظيمية رؤية تمتلك ال الكلية في االدارية الهيئة  .42

      .الروتينية من بكثير الكلية في المتوافر التنظيمي الهيكل يتصف  .43

      . بموضوعية المرؤوسين اداء تقييم مليةبع اقوم  .44

      عدة واجبات ومسؤوليات غير مرتبطة ببعضها البعض .ب اكلف للقيام  .45

      . التدريسي والكادر االقسام بين الفعال االتصال ضعف  .46

      .كبيرة بصورة الرسمية اجازاتي اثناء للعمل استدعائي يتكرر  .47

      .الكلية في الدراسية القاعات في الحديثة االجهزة توافر عدم يضايقني  .48

      . اشغلها التي الوظيفة مع تتناسب ال مؤهالتي بان اشعر  .49

 الى العلمي بالمستوى لالرتقاء لطالبي الالزم المعنوي الدعم تقديم على اعمل  .51
 . المطلوب المستوى

     

      مسؤوليةال موقع في انهم تبين بطريقة الكلية في المسؤولون يتصرف  .51

 القضايا لمعالجة حازمة بطريقة تتصرف ال الكلية في العليا االدارة بان اشعر  .52
 . الكلية في السلبية واالحداث

     

      . حولي من االخرين مصالح على قراراتي اتخاد تؤثر  .53

      الكلية في الترفيه وسائل توافر عدم يضايقني  .54

      . العمل في رؤسائي وبين بيني االجتماعية العالقات بضعف اشعر  .55

      . عني رؤسائي رضا تحكم التي هي الشخصية العالقات  .56

      . بالعمل الخاصة المشاكل لحل المناسبة االستراتيجيات لوضع زمالئي مع اتشاور  .57

      . العمل في الزمالء مع االختصاصات تداخل من اعاني  .58

      .بالكلية لمتميزا االداء ذوي للمسؤولين الدعم ضعف  .59

      . مهمة ادارية قرارات التخاذ الكلية قبل من افوض  .61

      . المستقبلية عملي بمجاالت تعنى التي القرارات اتخاذ في فعال بشكل اشارك  .61

      . الكلية في الترفيه وسائل توافر عدم يضايقني  .62

      . واضحة غير العمل في صالحياتي حدود  .63
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      . الخاصة واعتقاداتي المطلوبة والمهام االعمال بعا بين رببتضا اشعر  .64

      .المطلوب المستوى الى ترتقي ال الكلية في التنظيمية الثقافة  .65

      . عملي بمسؤوليات للقيام كافية بسلطات اتمتع ال  .66

      . بها اقوم التي االدارية االعمال وتنوع لكثرة بالتعب اشعر  .67

      .الرسمي الدوام ساعات خةل انجازها يمكن ال ثيرةك اعمال لدي  .68

      . زمةئي مع مقارنة العمل في اعبائي زيادة  .69

      بدقة واجباتي ألداء وتطويرية تدريبية دورات انال ال  .71

      . االدارية االعباء كثرة بسبب قلت عةقاتي ان ارى  .71

      . العمل خةل حددةالم المواعيد لمقابلة ممكنة درجة بأقصى اعمل  .72

      .بشكل دقيق وتعددها عدم وضوح االنظمة والتعليمات  .73

      . والسةمة االمان وسائل الى بحاجة عملي بان اشعر  .74

      .العمل سير من يؤخر القرارات اتخاذ في والمماطلة والتأجيل التسويف  .75

      . عملي اداء في يؤثر مما االدارة مع التعامل في صعوبة هنالك  .76

      . الكلية في ارتجالي بشكل تؤخذ القرارات بان اشعر  .77

      الوظيفية االعباء بعا حمل  في يساعدوني ال العمل في زمةئي  .78

      . الكلية داخل بالعمل خاصة ادوات من مطلوب هو ما كل توافر عدم  .79
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 (11الملحق )
 يبين فقرات المقياس بعد االتساق الداخلي

 

 ت
 

 الفقرات
 

 
 دائما  

 
 غالبا  

 
 احيانا  

 
 نادرا  

 
 ابدا  

      اشعر ان اعباء العمل تزداد تعقيدا مع مرور الوقت .  .1

      اعمل على الموازنة بين واجباتي االدارية ومسؤوليتي اتجاه الطلبة.  .2

      اتوتر بسرعة حينما اتعرض لموقف مفاجئ اثناء العمل.  .3

      يتوقع مني االخرون انجاز ما ال اتوقعه من نفسي اثناء العمل .  .4

      الهيكل التنظيمي المتوافر في الكلية ال يتسم بالوضوح والدقة .  .5

عدم اهتمام االدارة بالتقارير واالنتقادات التي اقدمها عن سير   .6

 العمل .

     

      االمكانات المادية والبشرية المطلوبة إلنجاز العمل غير المتوفرة.  .7

      ضعف التوازن بين بيئة العمل والتطلعات الخاصة بي .  .8

اشعر بان االدارة العليا في الكلية ال تتصرف بطريقة حازمة   .9

 لمعالجة القضايا واالحداث السلبية في الكلية .

     

      ساعدة زمالئي في بعض االعمال االدارية .اقوم بم  .10

      يتميز النظام االداري في الكلية بالتعقيد وعدم المرونة .  .11

أواظب على العمل بشكل مستمر ويومي من اجل التفوق في العمل   .12

. 

     

      تزعجني التغيرات المستمرة في السياسة التعليمية للكلية .  .13

      ا رؤسائي تزداد تعقيدا مع مرور الوقت .المهام التي يكلفني به  .14

      ال يوجد مسؤول مباشر يتم الرجوع اليه عند الحاجة .  .15

      عدم مالئمة الهيكل التنظيمي الحالي لفرص النمو والتقدم .  .16

اشعر في كثير من االحيان بان االعمال الموكلة الي صعبة ومعقدة   .17

. 

     

      تي تساعد في تحديد القرار .ارغب في جمع المعلومات ال  .18

      تحديد الهدف المراد الوصول اليه مع زمالئي قبل اتخاذ اي قرار .  .19

      اميل الى حل المشكالت في العمل بعيدا عن االجراءات الرسمية.  .20
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      نقص االمكانات الحديثة يعرقل سير عملي .  .21

      ء واالصدقاء.اشعر بان العمل هو سبب تردي عالقاتي مع الزمال  .22

االدارة العليا ال تفوض صالحيات واسعة إلنجاز االعمال المكلف   .23

 بها .

     

      ان نجاحي في عملي يكون على حساب اسرتي وحياتي الخاصة.  .24

      اشعر بأن رئيسي بالعمل يحد من مشاركتي في اتخاذ القرارات.  .25

      يثة في الكليةيضايقني عدم توافر المالعب والتجهيزات الحد  .26

      اعمل في ظل سياسات وارشادات متناقضة .  .27

اقوم بتقديم المشورة والنصائح للطلبة في حالة مواجهتهم اي مشكلة   .28

 ومحاولة ايجاد الحلول الالزمة لها .

     

اتوتر بسبب بعض االشخاص في الهيكل التنظيمي للكلية ال   .29

 قد يخل في سير العمل يمتلكون الخبرة االدارية الالزمة مما

     

      تتدخل االدارة في عملي بشكل واضح .  .30

      الصراعات الشخصية تحول دون انسجام العاملين .  .31

      االجراءات االدارية المطبقة في الكلية ال تتسم بالعدالة .  .32

      يزعجني عدم التزام بعض التدريسيين بتعليمات الكلية .  .33

ديات الصعبة واالعمال المبهمة التي تواجهني في احاول تجنب التح  .34

 اثناء عملي .

     

      من الصعب الحصول على وقت راحة في اثناء العمل .  .35

      رؤسائي في العمل ال يقدمون لي الدعم المعنوي والتشجيع الالزم .  .36

      ارى بأن ترددي في اتخاذ القرار يؤدي الى زيادة تحديات العمل.  .37

      ئة االدارية في الكلية ال تمتلك رؤية تنظيمية واضحة .الهي  .38

      يتصف الهيكل التنظيمي المتوافر في الكلية بكثير من الروتينية.  .39

      اقوم بعملية تقييم اداء المرؤوسين بموضوعية .  .40

اكلف للقيام بعدة واجبات ومسؤوليات غير مرتبطة ببعضها البعض   .41

. 

     

      الفعال بين االقسام والكادر التدريسي .ضعف االتصال   .42

      يتكرر استدعائي للعمل اثناء اجازاتي الرسمية بصورة كبيرة.  .43
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يضايقني عدم توافر االجهزة الحديثة في القاعات الدراسية في   .44

 الكلية.

     

اعمل على تقديم الدعم المعنوي الالزم لطالبي لالرتقاء بالمستوى   .45

 توى المطلوب .العلمي الى المس

     

يتصرف المسؤولون في الكلية بطريقة تبين انهم في موقع   .46

 المسؤولية

     

اشعر بان االدارة العليا في الكلية ال تتصرف بطريقة حازمة   .47

 لمعالجة القضايا واالحداث السلبية في الكلية .

     

      تؤثر اتخاد قراراتي على مصالح االخرين من حولي .  .48

      ني عدم توافر وسائل الترفيه في الكليةيضايق  .49

      اشعر بضعف العالقات االجتماعية بيني وبين رؤسائي في العمل .  .50

      العالقات الشخصية هي التي تحكم رضا رؤسائي عني .  .51

اتشاور مع زمالئي لوضع االستراتيجيات المناسبة لحل المشاكل   .52

  الخاصة بالعمل

     

ل في اتخاذ القرارات التي تعنى بمجاالت عملي اشارك بشكل فعا  .53

 المستقبلية .

     

      يضايقني عدم توافر وسائل الترفيه في الكلية .  .54

اشعر بتضارب بين بعض االعمال والمهام المطلوبة واعتقاداتي   .55

 الخاصة .

     

      الثقافة التنظيمية في الكلية ال ترتقي الى المستوى المطلوب.  .56

      متع بسلطات كافية للقيام بمسؤوليات عملي .ال ات  .57

      اشعر بالتعب لكثرة وتنوع االعمال االدارية التي اقوم بها .  .58

      لدي اعمال كثيرة ال يمكن انجازها خالل ساعات الدوام الرسمي.  .59

      زيادة اعبائي في العمل مقارنة مع زمالئي .  .60

      ألداء واجباتي بدقةال انال دورات تدريبية وتطويرية   .61

      اعمل بأقصى درجة ممكنة لمقابلة المواعيد المحددة خالل العمل .  .62

      عدم وضوح االنظمة والتعليمات بشكل دقيق وتعددها.  .63

      اشعر بان عملي بحاجة الى وسائل االمان والسالمة .  .64

ير التسويف والتأجيل والمماطلة في اتخاذ القرارات يؤخر من س  .65

 العمل.
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 (12ملحق )
 ضغط العمل االداريمقياس يبين 

      هنالك صعوبة في التعامل مع االدارة مما يؤثر في اداء عملي .  .66

      اشعر بان القرارات تؤخذ بشكل ارتجالي في الكلية .  .67

      زمالئي في العمل ال يساعدوني في  حمل بعض االعباء الوظيفية  .68

ية عدم توافر كل ما هو مطلوب من ادوات خاصة بالعمل داخل الكل  .69

. 

     

يتم الحكم على التدريسي من خالل التفضيل الشخصي وليس من   .70

 خالل نتائج عمله .
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 الفقرات ت

 ضعف االتصال الفعال بين االقسام والكادر التدريسي . 1

 سرتي وحياتي الخاصة.ان نجاحي في عملي يكون على حساب ا 2
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Abstract 
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administrative work for the teaching committees in the 
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The study comprised five chapters: 

Chapter One: includes: 

The significance of studying the pressure of administrative 

work for the teaching committees in the colleges of physical 

education in Iraq and what the teachers face, like different daily 

pressure, in addition to the importance of their professional 

concord because of their daily dealing with important section of 

people, that is students, in addition to those who work in the 

colleges of physical education. Noticing the results may benefit 

the teacher to develop the strategies to overcome the pressure of 

the work and trying to get rid of it and finally improving the 

professional performance which contributes in developing 

scientific knowledge of the work pressure, their influences and 

how to face them with positive methods, because they make 

psychological, social and physical influences, in addition to their 

administrative and systematic influences. 

 While the problem of the study handles the pressure 

suffered by the members of the teaching committees in the 

colleges of physical education while doing their jobs. 

The teachers face different kinds of pressure and there 

pressure in the environment of the work, which may cause 
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tension and may lead to pessimism, carelessness, inaccuracy in 

the performance, bad concord, and doing the jobs in a way that 

lack emotional integration, which is to be considered one of the 

basic props in the professions of teaching and medicine and 

other professions.  

The study aims at:  

 Constructing a test to measure the pressure of  

administrative work for the teaching committees in the 

colleges of physical education in Iraq  

Domains of the study: 

 Human domain: Members of the teaching committees in 

the colleges of physical education in Iraq. 

 Time domain : 20/10/2013 until 1/7/2014 

 Place domain: Colleges of physical education in Iraq. 

Chapter Two: includes: 

Chapter two includes the significance and the concept of 

work pressures, their sources, influences, kinds, elements, tasks 

and skills of the teacher in class administrative in addition to the 

similar studies.  

Chapter Three: Method of the study and it's and field 

procedures: 

The researcher chooses the descriptive method for its 

suitability for the nature of the problem of the study. the sample 

is chosen in random simple way of the teachers in the colleges 

of physical education in Iraq , with the scientific title professor 

and professor assistant , who are (277) representing (9) colleges 

. The domains of the test and its items are specified and 

designed by experts. After that, the researcher implemented the 

pilot experiment for the measurement on a sample of (14), 

representing the teacher of the teaching committee in the college 
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of physical education and the department of physical education 

in the university of Diyala, to know the time needed to answer 

the item of the test and their clearness for the sample, to avoid 

vague statements and to avoid the difficulties that may face the 

process of application. The process of constructing the test 

depends on a number of  scientific procedures like validity of 

the experts , statistical analysis of the items in the ways of 

extremist groups and internal consistency , in addition to factor 

analysis , And extracting the reliability coefficient by the two 

ways of retail midterm and alpha Crown Bach equation . 

Chapter Four:  

This chapter handles displaying, analyzing and discussing 

the results. The factor analysis is implemented by the researcher 

using the main factor way by the reanalyzing and in an 

orthogonal recycling manner of Kaiser, by the Statistical 

package of Social Sciences (Spss) 

This statistical procedure results in achieving fourteen 

meaningful factors explained according to saturation (0.30) or 

more of its constituent paragraphs, where (49) paragraphs 

explains the fourteen factors. 

While chapter five comprised the conclusions and 

recommendations, and they are as follows:  

Conclusions: 

1- The researcher constructs a test for the pressure of 

administrative work for the teaching committees in the 

colleges of physical education in Iraq. 

2- The researcher recognizes fourteen explaining factors after 

the orthogonal recycling.  

3- The researcher recognizes (49) paragraphs comprised the 

main constituents of the test.  
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Recommendations:  

1- This test is to be considered a scientific tool to measure the 

pressure of administrative work for the teaching 

committees in the colleges of physical education. 

2- Typifying the current test by the researchers  

3- The capability of using the current test by the researchers 

and the specialists and the students of master and doctoral 

degrees in their researches and studies , making similar 

studies to measure the pressure of  administrative work 

too. 

 

 


