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 مستخلص البحث

الرياضية في محافظة  التربية معممات لدى التعرف عمى الضغوط  النفسية ىدف البحث الى 
الرياضية في محافظة ديالى  التربية معممات لدى ومعرفة الفروق في الضغوط النفسية ديالى

حسب متغير )الشيادة, عدد سنوات الخبرة(  واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموبو 
المسحي عمى معممات المدارس االبتدائية لمبنين والبنات في محافظة ديالى والبالغ عددىن 

الى عينة  اً مفتوح وأعدت الباحثة استبانة بعد ان وجيت سؤاالً ، ( معممة111)
تضمن االستفسار عن الضغوط النفسية التي  الرياضية  في محافظة  ديالى  التربية معممات من

 الرياضية  وبعد جمع النتائج وتحميميا  التربية يتعرضن ليا من خالل ممارستين الختصاص
ستنتجت  بأن معممات الرياضية  يعانين من الشعور بالضغوط النفسية في محافظة  التربية وا 

البيئة  -عينة البحث وىي)الدور الوظيفي لدى ديالى وظيرت ستة مصادر لمضغوط النفسية
الجانب الشخصي(  -االنشطة المدرسية -السياسات االدارية -العالقة مع االخرين -الدراسية

وتبين أن حممة  شيادة الدبموم اقل ضغوط نفسية من حممة شيادة البكالوريوس والماجستير  
( سنوات  ىي الفئة  11-1لخبرة ) والمذان لم تظير فروق بينين في ضغوط نفسية وان ذوي ا

( سنة   وأوصت الباحثة إجراء المزيد  01-11االكثر شعورا بالضغوط  النفسية بذوي الخبرة ) 
ثراء ثقافة المعممة   التربيةمعمماتي لالنفسمن البحوث لدراسة الواقع الميني و  الرياضية وا 

 الرياضية.  التربيةبالمستجدات واألساليب الحديثة المعنية بتدريس 
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Studying the Psychological Pressure of the Female Teachers of Physical 

Education According to the Variable of Certificate and Years of 

Experience in the Province of Diyala 

Dr. Rajaa Hassan Ismael 

Abstract 
The aim of the research is to identify the psychological pressures of the female 

teachers of physical education in the Province of Diyala, and to identify the 

differences in the psychological pressures among the female teachers of physical 

education in Diyala Governorate according to the variable of (certificate and years of 

experience). The researcher used the descriptive method in his survey method on the 

primary school teachers for boys and girls in Diyala Governorate (111) female 

teachers. The researcher prepared a questionnaire after she asked an open question to 

a sample of female teachers of physical education in Diyala Governorate, which 

included inquiring about the psychological pressure they are subjected to through 

practicing sports education.  

     After collecting the results and analyzing them, the researcher concluded that the 

female teachers of physical education suffer from the psychological stress in Diyala 

Governorate. Six sources of psychological pressures among the research sample 

(functional role, school environment, relationship with others, administrative policies, 

school activities, personal aspect), and that those who have diploma certificate are of 

less psychological pressure than those of bachelor's and master's degrees and there are 

no differences among them in the psychological pressures, and that those of 

experience (1-11) years are the most experienced sense of psychological pressure 

compared to those of the experience of (11-01) years.  

     The researcher recommended conducting more research to study the professional 

and psychological reality of the female teachers of physical education, and enrich the 

culture of the female teacher with the latest developments and methods of teaching 

the physical education.    
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 الباب األول 
 التعريف بالبحث : -1
  مقدمة البحث وأىميتو: 1-1

أصبحت ضغوط الحياة واالنفعاالت من اخطر الظواىر المعقدة التي تيدد حياة اإلنسان  
المعاصر في تفاعمو وتعاممو مع البيئة المحيطة بو، وما يترتب عمييا من أثار نفسية سمبية 

تحقيق رغباتو فالحياة العصرية تتميز بتعرض اإلنسان لكثير من مواقف الفشل واإلحباط في 
شباع حاجاتو ، فينفعل اإلنسان نتيجة لذلك ويتألم لما يطمب منو . مما يؤدي الى وقوعو تحت  وا 

 وطأة الضغوط النفسية وسيطرة االنفعاالت عمى كل نشاط يقوم بو. 
إن األزمات النفسية الشديدة أو الصدمات االنفعالية أو أي اضطراب في عالقة الفرد مع غيره    

اد عمى مستوى البيت أو المدرسة او المجتمع وغير ذلك من المشكالت والصعوبات التي من األفر 
يجابييا الفرد في حياتو، كل حالة من ىذه الحاالت او بعضيا من السيل ان تدفع الشخص الى 

 حالة من الضيق والتوتر والقمق.   
تزخر بو البيئة التعميمية  وُتعد مينة التعميم من اكثر مجاالت العمل ضغوطًا, وذلك من خالل ما

من مثيرات ضاغطة، يرجع بعضيا الى شخصية المعمم التي تحدد قدراتو عمى التكيف مع 
المتغيرات السريعة والكبيرة في مجال التعميم ومؤسساتو، وما ينظم عممو من قرارات ولوائح 

يا المعمم ومدى وقوانين، ويرجع البعض االخر الى البيئة االجتماعية الخارجية التي يعيش في
تقديرىا لدوره ألىمية التعميم, إال ان العالقة في بيئة العمل قد تخمق نوعا من المواقف التي تؤدي 
الى الشعور بالضغوط  النفسية مثل العالقة بين االدارة والموظفين وانعدام المشاركة في اتخاذ 

ا لممواقف النفسية التي تتعرض ليا القرارات.ومن خالل التجربة والرؤية الميدانية لمباحثة ومتابعتي
الرياضية، فإنياتجد أىمية كبيرة في اجراء دراسة لمعرفة ما ينتج عن تفاعل  التربية معممة
الرياضية  مع دورىا الوظيفي، وما تفرضو من بيئة مينية تفرز مواقف ضاغطة،   التربية معممة

ُتعد بحسب االدبيات والنظريات مصادر لمضغوط  النفسية تمقي بكاىميا عمييا وربما تعيقيا عن 
اداء دورىا الوظيفي كما ينبغي، كما ان معرفة تمك المصادر تؤدي الى التخفيف من حدة العبء 

ع عمييا، ومن ثم تدفعياالى مزيد من االبداع واالبتكار، ليكون نتاجيا وىو التمميذ قد حظي الواق
 بوافر من النماء المعرفي والتطبيقي وىذا ما دعا الباحثة الى القيام بيذه الدراسة.

 :مشكمة البحث 1-2
ليا من اثار تعد الضغوط النفسية لمعممات التربية الرياضية  من أكثر الظواىر خطورة لما     

سمبية والمتمثمة في اإلجياد واإلنياك واالحتراق النفسي ، وىناك العديد من العوامل التي تؤدي 
الى زيادة ىذه الضغوط منيا تكميفين بالمسئوليات والواجبات الخارجة عن نطاق عممين األساسي 
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، وكذلك تدريس مثل لجان االنتخابات ولجان التعداد السكاني ولجان الصحة المدرسية وغيرىا
بعض الحصص وكثرة عدد التالميذ في الصفوف وعالقتو بالمعممات وغيرىا, مما يؤدي في 
النياية الى قمة الدافعية وفقدان القدرة عمى اإلبداع في العمل والقيام بجميع الواجبات بصورة أليو 

عممية من  وظيور حالة التشاؤم و الالمباالة, وتتضح مشكمة البحث الحالي في انو محاولة
الباحثة لمتعرف عمى الضغوط النفسية التي تواجو معممات التربية الرياضية حتى يتم إيجاد 

 الوسائل الالزمة لتخفيف حدة ىذه الضغوط والتقميل من أثارىا السمبية.
 ىدفا البحث: 1-3
 الرياضية في محافظة ديالى. التربية معممات لدى التعرف عمى الضغوط  النفسية -1
الرياضية في محافظة ديالىحسب  التربية معممات لدى معرفة الفروق في الضغوط النفسية -0

 متغير )الشيادة, عدد سنوات الخبرة(.
 فروض البحث : 1-4
افظة الرياضية  في مح التربية معمماتوجود عدة مصادر لمضغوط النفسية التي تتعرض ليا  -1

 ديالى.
الرياضية حسب متغير )الجنس,  التربية معممات لدى وجود الفروق في الضغوط النفسية  -0

 عدد سنوات الخبرة( في محافظة ديالى.
 مجاالت البحث : 1-5
( 111محافظة ديالى والبالغ عددىن )معممات التربية الرياضية في المجال البشري:  1-5-1

 معممة. 
 .0111-3-02إلى0111-0-11من  لممدة لزماني:االمجال  1-5-2
 لمدارس االبتدائية في محافظة ديالى.ا المجال المكاني: 1-5-3

 الباب الثاني
جراءاتو الميدانية: ية منيج -2     البحث وا 
 منيج البحث :  -2-1
تمجأ البحوث العممية في حل مشكالتيا الى اختيار منيج يتالءم وطبيعة المشكمة، اعتمادا    

او دراسة مشكمتو عمى ان المنيج ىو"الطريقة او األسموب الذي ينتيجو الباحث في بحثو 
 عميو استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموبو المسحي. (1)والوصول الى حمول ليا "

 
                                                 

1
،  هٌاُج الثحج العلوي في الفكر اال سالهي والفكر الحذيجي ؛ عثذ الفتاح العيسوي وعثذ الرحوي العيسو - 

 . 11، ص 0111تيروخ ،دار الراتة الجاهعيح ، 
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 مجتمع البحث وعينتو :  2-2
تحدد مجتمع البحث بمعممات المدارس االبتدائية لمبنين والبنات في محافظة ديالى والبالغ     

( مدرسة,  وبذلك تكون العينة 01ددىا)( معممة ضمن المدارس االبتدائية البالغ ع111عددىن )
 ( يبين تفاصيل العينة.1ممثمة لمجتمع البحث بأكممو. والجدول )

 ( يبين تفاصيل العينة1جدول )
عدد سنوات  الشيادة عدد المدارس

 الخدمة
 عدد العينة

عينة أعداد االستبانة واألسس  41 سنة 11-1 94 دبموم 29 لمبنين
 العممية

36 

-11 11 ريوسبكمو  21 لمبنات
 سنة 21

 5 العينة االستطالعية  69

 69 عينة التطبيق النيائي 111المجموعة  5 ماجستير 51 المجموع
 111 المجموعة 111المجموعة 

 أدوات البحث :  2-3
وىي" الوسيمة او الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حل مشكمتو وميما كانت تمك األدوات،  

 . وقد استعانت الباحثة باألدوات اآلتية: (1" )ة وغيرىابيانات، عينات، او أجيز 
 المصادر والمراجع العممية. -
 :(1)ممحقاالستبانة المفتوحة  -
 استمارة الضغوط النفسية : 2-4

لعدم وجودة مقياس لمضغوط النفسية لمعممات التربية الرياضية  أعدت الباحثة استمارة      
الرياضية  في محافظة   التربية معممات الى عينة من استبانو بعد ان وجيت سؤاال مفتوحا

تضمن االستفسارعن الضغوط  النفسية التي يتعرضن ليا من خالل  ( معممة,33ديالىعددىن )
الرياضية، وتضمنت االستبانة أيضا مقدمة أوضحت من خالليا  التربية ممارستين الختصاص

الباحثةاليدف من البحث واآلثار السمبية الناجمة عن التعرض لمضغوط النفسية, و طمبت الباحثة 
 ان تكون االجابة بكل دقة وصراحة و ان تذكر الشيادة و عدد سنوات الخبرة في االختصاص.

ل المفتوح في مجاالت ومكونات ضمنية رئيسة تمثل مصادر صنفت االستجابات عمى السؤا
ظير من أجوبة العينة أن ىنالك ستة مجاالت متمثمة في فقراتيا تشكل  النفسية إذ  الضغوط

 الرياضية وفق المفاىيم اآلتية : التربية مصدرا لمضغوط  النفسيةلمعممات
 

                                                 

(
1
 . 161( ص 0110،) تغذاد ، هذيريح دار الكتة للطثاعح والٌشر ،  الثحج العلوي وهٌاُجَوجيَ هحجوب ؛ (
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 مجال البيئة الدراسية : :والً أ
ويشتمل عمى إمكانية توافر منيج لمتربية الرياضية و مستوى توافر المعدات واألجيزة والقاعات   

الرياضية  ، والمواقف التي تتعرض ليا   التربيةالالزمة لمتدريس، ومدى اىتمام التالميذ بدرس
 . التوترالمعممة وتسبب ليا الضيق و 

 : الجانب الشخصي :ثانياً 
ويشمل مستوى التوافق بين قدرات الفرد ومتطمبات العمل والفرص المتاحة إلشباع حاجاتو، وعدم  

 الرياضية. التربية نتيجة لممارستو اختصاص شعوره بالضغط
 : السياسات اإلدارية :اً ثالث 
 ،ميام ، وعدم تقدير الجيد المبذولوتتمثل في المركزية الشديدة في صنع القرار و سوء توزيع ال   

والسيما من االدارة المدرسية، وكذلك االحساس بعدم الجدوى من  وتعثر قنوات االتصال ،
ة  وتطورىا ، وزياراتيم غير المجدية وتقويميم غير الرياضي  التربيةبواقع المشرفين اىتمام

الموضوعي ومطالبيم غير المتالئمة مع البيئة المدرسية ومستوى ثقة المعممة بالمشرف التربوي 
 وتقبمو لتوجيياتو . المختص

  : الدور الوظيفي :رابعاً 
حياتيا ويشمل نقص المعمومات التي تحتاجيا المعممة ألداء عمميا ووضوح سمطاتيا وصال

وتعرضيا لمتطمبات متناقضة او متعارضة والشعور بعدم األىمية مما يؤدي الى حالة 
 واالضطراب والممل وعدم القدرة عمى اإلبداع أواالبتكار. التوتر من
 العالقة مع اآلخرين: :خامساً  
ويشمل سوء العالقة مع الييئة التعميمية والمواقف التي تتعرض ليا المعممة مع أولياء األمور  

  . التوتروتسبب ليا الضيق و 
 األنشطة المدرسية : :سادساً 

الرياضية    التربيةوتشمل مستوى قناعة المعممة باألنشطة المدرسية )الالصفية( الخاصة ب
ورضاىا عنيا وثقتيا بنتائج التقييم المترتبة عمى مشاركتيا مما يؤدي إلى الشعور 

 واالنزعاج والرغبة في تغيير االختصاص أو اإلىمال وعدم المبادرة. التوترب
( فقرة تتضمن مفيوم وألفاظ العبارات الواردة في أجوبة العينة 20وقد بمغ عدد الفقرات )

د الرياضية  بحدو   التربية معمماتاالستطالعية التي تمثل نواة ألداة مصادر الضغوط  النفسية ل
 ( .0كما ىو موضح في جدول) مفيوم كل مجال من المجاالت ،
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 (فقرات مصادر الضغوط  النفسية وفق المجاالت2جدول )
 رقم الفقرة عدد الفقرات المجال

 199922927911942 6 البيئة الدراسية
 3918923931924914916917931 9 الجانب الشخصي
 29496989259893593991291595911921934937 15 السياسات اإلدارية

 4192694197 4 الدور الوظيفي
 29921933 3 العالقة مع اآلخرين
 19932913936938 5 األنشطة المدرسية

االستمارة عمى وفق األسموب الثالثي المختصر عن االسموب الخماسي )ليكرت( ت صمم     
نادرا(  مدرج من ثالث نقاط أمام كل فقرة تتدرج )دائما ،أحيانا ، وذلك بوضع

( ، وطمبت الباحثة من أفراد عينة البحث تحري الدقة 1،  0،  3التصحيح ) عند يقابميا
 والموضوعية واإلجابة بأنفسين عن الفقرات واالستعانة بمرفق التعميمات.

 -وقد أجرت الباحثةاألسس العممية لالستمارة وكما يمي:
 : صدق األداة :أوالً 

وقد تم التحقق (1)شيئا اخر وىو قدرة االختبارعمى قياس الشئ الذي وضع لقياسو فعال فال يقيس
من ذلك باعتماد الصدق الظاىري .ويدل ىذا الصدق عمى المظير العام لالختبار بوصفو وسيمة 
من وسائل القياس، أي انو يدل عمى مدى مالءمة ووضوح فقراتو لممستجيب . ولمتحقق من 

ولية عمى صالحية الفقرات في قياس ما وضعت من اجل قياسو ، عرضت االداة بصيغتيا اال
( 0( خبراء )ممحق11ية والرياضية بمغ عددىم )النفسمجموعة من الخبراء في العموم التربوية و 

وطمب منيم تحديد مدى صالحية الفقرات في تمثيميا لممجاالت الموضحة في االداة.وفي ضوء 
مالحظاتيم وآرائيم تم تعديل صياغة بعض الفقرات بما يناسب اليدف من البحث ومدى داللة 

 الفقرة عمى المفيوم الذي وضعت من اجمو  .
 ثبات األداة: ثانيا:

التجزئة النصفية لغرض التحقق من ثبات األداة، إذ تم تقسيم فقرات المقياس إلى  استعممت الباحثة
نصفين، نصف تضمن الفقرات الفردية ونصف تضمن الفقرات الزوجية، وتم استخراج قيمة معامل 

عنوية طردية عمى ( درجة, وتبين ان ىنالك عالقة م1,20ارتباط بيرسون بين النصفين، اذ بمغت )
( درجة فأكثر في الدراسات الوصفية يعد 1,11(، اذ ان معامل الثبات )1,11مستوى داللة )

 .(0)مؤشرا جيدا عمى ثبات المقياس
                                                 

1
 .52, ص0112ليج حازم حثية, هصذر سثق ركرٍ, -

0
 .22,ص 0112, دار وائل للٌشر , االردى , 1،ط spss لتحليل االحصائي تاستخذاما جودج ،هحفوظ، -
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 التجربة االستطالعية : 2-5
معممات( لغرض الوقوف عمى  0عمى )0111-0-00أجرت الباحثة تجربة استطالعية  يوم 

الباحثة خالل توزيع االستبانة , فضال عن إجراءاألسس العممية بعض المعوقات التي قد تصادف 
 ( معممة.33لالستبانة عمى عينة قواميا )

 التطبيق النيائي لالستبانو : 2-6
 .0111-3-2ولغاية  0111-0-01بدأ توزيع استمارة االستبانة عمى عينة البحث اعتبارا من  
 الوسائل اإلحصائية : 2-7
 . (spss)الحقيبة االحصائيةحصائيا بوساطةتمت معالجة البيانات إ 

 الباب الثالث
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا  -3
 عرض وتحميل نتائج استبانو الضغوط النفسية لعينة البحث ومناقشتيا . 3-1

 (3جدول )
 يبين المعالم اإلحصائية لعينة البحث في الضغوط النفسية

 نحراف المعيارياال  الوسط الفرضي الوسط الحسابي عدد العينة
69 97 84 6112 

  
( درجة 21بمغ الوسط الحسابي لمضغوط النفسية لدى عينة البحث من المعممات )

(درجة، ولما كانت قيمة الوسط 02) ( درجة وبمغ الوسط فرضي3,10بانحراف معياري مقداره )
عينة  لدى الحسابي اكبر من قيمة الوسط الفرضي , فيذا يعني أن مستوى الضغوط النفسية

أشارت اليو نظريات الضغوط  النفسية  البحث مرتفعو ، وىذه النتيجة إجماال متطابقة مع ما
والدراسات السابقة من تعرض المعممة لمضغط الميني بشكل عام ، وبالنظر إلى خصوصية عينة 

ا النتائج البحث فإن ارتفاع مستوى الضغوط  النفسية لديينتعزوه الباحثة إلى المصادر التي أفرزتي
 ، المستفادة من بيانات العينة االستطالعية ونتائج تطبيق استبانو الضغوط النفسية .

الرياضية  في   التربية معممات لدى ولغرض معرفة قوة الداللة لمصادر الضغوط  النفسية
محافظة ديالى من وجية نظرىن ، تم تحميل البيانات الواردة وفقًا الستجابات أفراد العينة البالغ 

الرياضية في مدارسين وذلك   التربية ( معممة من المواتي يمارسن اختصاص32عددىم )
موع درجات كل مصدر ومن ثم قورنت تمك بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمج

األوساط مع األوساط الفرضية ,وقد تم اتخاذ مصدر الضغط ، مصدرًا مؤديًا إلى الضغوط  
( تمثل مصدر ضغط عمى 0أن القيمة ) ( درجة ، ذلك0النفسية, إذا زادت قيمة متوسطو عن )

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

. كما مبين (1)االختصاصاألداة المستخدمة في الدراسة بناء عمى رأي عدد من المحكمين ذوي 
 ( .2في الجدول)

 (4جدول)
 يبين المعالم اإلحصائية لمصادر الضغوط النفسية لدى عينة البحث

 الوسط  الفرضي االنحراف المعياري الوسط  الحسابي مصدر الضغط
 12 416 14 البيئة الدراسية

 18 613 2115 الجانب الشخصي
 31 1114 3215 السياسات اإلدارية

 8 3 11 الوظيفيالدور 
 6 211 8 العالقة مع اآلخرين
 11 314 12 األنشطة المدرسية

 
 التربية معممات لدى وعميو يمكن القول بأن ىناك ستة مصادر لمضغوط  النفسية 

الرياضية.وتبين أن جميع األوساط الحسابية لمصادر الضغوط ىي اكبر من قيم األوساط 
 الفرضية وىذا يعني ان كل مصادر الضغوط ىي سبب رئيس لمضغوط بدون استثناء.

 ير الشيادة ومناقشتيا .عرض وتحميل نتائج الفروقات في الضغوط النفسية تبعا لمتغ 3-2
ولمعرفة داللة الفروق بين المصادر تبعا لمتغير الشيادة، تمت معالجة البيانات إحصائيا 
باستخدام االختبار )ف( تحميل التباين، فأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

 (.0(درجة وكما ىو مبين في الجدول)1.10مستوى داللة ) عند إحصائية
 (5جدول )

 في الضغوط النفسية. يبين  الفروقات بين المعممين والمعممات

                                                 
1
 .21, ص0112ليج حازم حثية, هصذر سثق ركرٍ, - 

 

مجموع  تحميل التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

 84188 183313 2 3666161 بين المجاميع
 

11111 
 

 معنوي
 21159 66 1425138 داخل المجاميع

 68 5192 المجموع
 (1,10) >معنوي عند مستوى داللة  *

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

لغرض أيجاد الفروق بين افراد عينة البحث في الضغوط النفسية وفقا لمتغير الشيادة )ماجستير , 
(, وعند 02,00( المحسوبة )Fبكموريوس و دبموم( تم استعمال تحميل التباين, فتبين أن قيمة )

وىذا يعني  ( 1,10( فتبين أنيا اقل من مستوى داللة )1,111مقارنتيا بمستوى داللة التي بمغت )
ولغرض  تغير الشيادة .وجود فروق معنوي بين إفراد عينة البحث في الضغوط النفسية وفقا لم

أيجاد أي من حممة الشيادة اكثر تعرض لمضغوط النفسية , تم استعمال قيمة اقل فرق معنوي , 
 (.3كما مبين في الجدول )

 (6الجدول )
 ةيبين قيمة اقل فرق معنوي بين األوساط الحسابي

جود فرق بين حمل شيادة الماجستير والبكالوريوس في الضغوط ( عدم و 3تبين من الجدول )
النفسية وأنين أكثر ضغوط من حممة شيادة الدبموم أي أن حممة شيادة الدبموم ىن اقل ضغوط 
من حممة الشيادتين األخرى كونين اقل وسط الحسابي في الضغوط النفسية. وتعزو الباحثة ذلك 

جستير البكالوريوس في المدارس االبتدائية, كما أن حممة ىذه إلى قمة إفراد عينة حممة شيادة الما
الشيادتين يشعرن بغبن وضياع لحقوقين كون إقرانين من نفس الشيادة في مؤسسات تعميمية  
أفضل اي مدارس اإلعدادية ومتوسطة وكميات في التعميم العالي وىذا ىو سبب رئيس في 

 يني لين . الشعور بالضغط النفسي لعدم تحسين الوضع الم
 عرض وتحميل نتائج الفروقات في الضغوط النفسية تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة ومناقشتيا 3-3  
 

 (7جدول )
 يبين الفروقات بين المعممات في الضغوط النفسية تبعا لعدد سنوات الخبرة.

 
 
 
 
 
 

 مستوى الداللة فرق األوساط األوساط العينة
 1,110 1,30 112,10-111,2 البكالوريوس -الماجستير
 1,111 *10,2 23 -111,2 الدبموم -الماجستير

 1,111 *13,10 112,10-23 البكالوريوس -الدبموم
 (1,10) ≥تعني فرق األوساط معنوية عند مستوى داللة   *

 الضغوط
 النفسية

وحدة 
 القياس

1-11 
 32سنوات/ن=

11-01 
 31سنة/ن=

 قيمة )ت(
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق

 ع س ع س
 معنوي  1,111 *12,11 0,3 00,3 3,2 110,2 درجة

 31ة ودرجةحري 1,10 ≥*معنوي عند مستوى داللة
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

ين اكبر وسط ( كون11-1( أن داللة الفروق كانت لصالح الفئة العمرية )1تبين من الجدول )
حسابي بالضغوط النفسية، ويمكن تفسير ىذه النتيجة أنيذه الفئة اقل خبرة في التعامل مع 
المواقف التي تصادفين خالل العمل المينيمما يؤدي إلى رفع مستوى الشعور بالضغوط لديين 

 سنة(.01-11قياسا بالفئة العمرية من )
، ىم ذوي الخبرة األقل اذ تنشأ الضغوط لديين اذ أن الفئة األكثر شعورا بالضغوط  النفسية   

نتيجة لمحاولتين الوصول إلى عتبةالتوافق الميني وفيم الدور الوظيفي، أما ذوي الخبرة األكثر 
فان إحاطتيم بالظروف  النفسية والدور الوظيفي يجعميم تحت وطأة الصراع ما بين المستوى 

 . (1)اإلدراكي لدييم والواقع الوظيفي
 
 الرابعالباب 

 االستنتاجات والتوصيات : -4
 :االستنتاجات 4-1

 الرياضية من الشعور بالضغوط النفسية في محافظة ديالى. التربية تعاني معممات .1
البيئة  -عينة البحثوىي)الدورالوظيفي لدى ظيرت ستة مصادر لمضغوط النفسية .0

الجانب  -االنشطة المدرسية -السياسات االدارية -العالقة مع االخرين -الدراسية
 الشخصي( .

وم اقل ضغوط نفسية من حممة تبين من خالل النتائج أن ذوي حمل  شيادة الدبم  .3
 شيادة البكالوريوس والماجستير  والمذان لم تظير فروق بينين في ضغوط نفسية .

( سنوات  ىي الفئة االكثر شعورا  11-1تبين من خالل النتائج ان ذوي الخبرة )  .2
 ( سنة. 01-11بالضغوط  النفسيةبذوي الخبرة ) 

 التوصيات: 4-2
 الرياضية.  التربيةمعمماتي لالنفسلواقع الميني و إجراء المزيد من البحوث لدراسة ا .1
 لرياضية .ا  التربيةلحديثة المعنية بتدريسإثراء ثقافة المعممة بالمستجدات واألساليب ا .0
الرياضية  باألنظمة والتعميمات المعمول بيا ليتسنى ليا معرفة   التربية تعريف معممة .3

 حقوقيا وواجباتيا التي نص عمييا القانون .

                                                 
1

الوذرسيي الجسائرييي ، دراسح هقارًح في الوراحل  لذى هصادر الضغوط الٌفسيح شارف خوجح هليكح, -

 .165,ص0111واالرطفوليا ،الجسائر الترتيح ، علومالٌفس ,رسالح هاجستير, كليح االداب ،علن التعليويح الثالث
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  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

الرياضية  بنتائج عمميا التربوي   التربية تصميم برنامج أرشادي لتعزيز ثقة معممة .2
 والرياضي .

 المصادر
 ،التحميل االحصائي باستخدام جودة محفوظ spss دار وائل لمنشر , االردن , 1،ط ,

0110. 
 ىر ، الضغوط النفسية التي يتعرض ليا معممي المدارس االبتدائية ، مجمة حسن محمد ظا

 . 1223التربية ، السنة الرابعة ، 
 ,المدرسين الجزائريين ، دراسة مقارنة في  لدى مصادر الضغوط  النفسية شارف خوجة مميكة

واالرطفوليا  التربية ، عمومالنفس ,رسالة ماجستير, كمية االداب ،عمم المراحل التعميمية الثالث
 .0111،الجزائر

 :ية لمطمبة المسرعين وأقرانيم من غير المسرعين بحسب النفس الضغوط عادلة عبد الرحمن
ابن رشد, جامعة بغداد .  التربية , رسالة دكتوراه,كمية لجنس والمرحمة الدراسيةمتغيري ا
0110. 

 1220, الكويت، عمم المعرفة ،االكتئاب اضطراب العصر الحديثعبد الستار ابراىيم ؛ . 
  مناىج البحث العممي في الفكر اال سالمي عبد الفتاح العيسوي وعبد الرحمن العيسوي ؛

 . 0111، بيروت ،دار الراتب الجامعية ، والفكر الحديث 
 الدنيا في مدينة نابمس  المرحمة االساسية معممي لدى عساف العساف: ضغوط مينة التدريس

ية, المجمد النفس, مجمة العموم التربوية و  بفمسطين ومدى تأثيرىا بالمتغيرات الديموغرافية
 .0111,  1,العدد0,

  1201: بيروت، دار ماكجروىيل لمنشر ،مدخل عمم النفسلندل دافيدوف؛. 
 الخاصة في العراق, رسالة  التربيةمعممي لدى يةالنفس ليث حازم حبيب: مصادر الضغوط

 . 0110,جامعة الموصل,  التربية ماجستير, كمية
  برنامج لمساعدة الذات في عالجيا  الضغوط النفسية ، طبيعتياىارون توفيق الرشيدي ؛ ،

 .1200,القاىرة ، زىراء الشرق ، 
  بغداد ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،  لبحث العممي ومناىجواوجيو محجوب ؛،

0110. 
  يوسف عبد الفتاح محمد ؛ الضغوط النفسية لدى المعممين وحاجاتيم اإلرشادية ، جامعة

 . 1222سنة  10قطر ، مجمة البحوث التربوية ، العدد 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%84%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 

 

  

919 

  (911) ( الى901ص) من الصفحات حسن اسماعيلرجاء  د.م بحث

 (03/6/8302عشر) السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 Arerill,J,R.Personal control over aresive stimuli and it Relation ship to 

stsess .J.of Psychological Bulletin . 1751 .Vol 2o.  

 Kobasa ,S,styessful life . events personality and health an inquiry to 

hardiness. Journal of personality and social psychology , 1757. 

 

 ( 1ممحق ) 
 الضغوط  النفسية إستبانة

 نادراً  حياناً ا دائماً  الفقرات ت
    يزعجني افتقاد المدرسة الى المالعب الرياضية. 1
    تؤلمني نظرة ادارة المدرسة المتدنية الى درس التربية الرياضية. 2
    افتقد الدورات التطويرية التدريبية لمعرفة ما ىو جيد. 3
    يتعبني وضع حصص التربية الرياضية في اخر جدول الحصص االسبوعي. 4
    اشعر باإلحباط من مطالبتي باىتمام المشرفين بالنواحي البدنية لتالميذالمدرسة. 5
    اشعر بالتعب من تكميفي بتدريس اختصاصات اخرى  6
    ترىقني قمو التخصيصات المالية لتوفير المستمزمات دروس التربية الرياضية  7
    مو التربية الرياضية. يتعبني تدخل اداره المدرسة غير المبرر في عمل معم 8
    يؤلمني افتقاد المدرسة الى التجييزات الرياضية. 9

    اشعر باإلحباط لندره المشرفين المتخصصين في ماده التربية الرياضية. 11
    يؤلمني عدم وجود منيج لمتربية الرياضية كبقيو المواد الدراسية.  11
    حصول عمى المراكز المتقدمة في البطوالت.اشعر باليأس من الحاح االدارة في ال 12
    يتعبني تكميفي باألنشطة الخاصة بالمواد الدراسية االخرى. 13
    يؤلمني توجيو االنتقاد الى معمم التربية الرياضية في الندوات و االجتماعات. 14
    يرىقني تخصيص حصص التربية الرياضية لمواد اخرى. 15
    ما ال اتمكن من اخبار المشرف التربوي بمضايقات مدير المدرسة.اشعر بالجزع عند 16
    يتعبني عدم تمكني من التصرف بمنحة التربية الرياضية. 17
    يزعجني افتقادي لمزيارات الميدانية الى البطوالت و دوري األلعاب الرياضية. 18
    بدافع تطوير العمل. تؤلمني مشاركتي في االنشطة المدرسية دفعًا لمعقوبة وليس 19
    اشعر باإلحباط بسبب التقييم السنوي لممشرف التربوي. 21
    اعتقد بان المجتمع ال يعطي اىمية لدرس التربية الرياضية.  21
    الزيادة في عدد التالميذ في الصف يشكل عبًئ عمى معمل التربية الرياضية. 22
    لتطويرية.يتعبني افتقار الندوات و البرامج ا 23
تخصصي في فعالية رياضية واحدة يؤدي الى اخفاقي في تدريس االلعاب الرياضية  24

 االخرى.
   

    اشعر بان مديرية التربية ال تيتم بعمل معمم التربية الرياضية. 25
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    اعتقد بان الراتب الشيري غير كافي. 26
    بية الرياضية.اشعر باإلحباط  لقمة اىتمام التالميذ بدرس التر  27
    يؤلمني مطالبة المعمم  بالواجبات و تيمل حقوقو. 28
    اشعر بان زمالئي بالمينة ال ييتمون بدرس التربية الرياضية. 29
    اشعر بان تطوري الميني ال يكفي بالقيام بالميام المطموبة مني. 31
    وزاري. يرىقني تجاىل دوري و اعتماد نتاجاتي لمحصول عمى تقييم 31
    يتعبني اعتماد الشخصية بتقييم االنشطة المدرسية. 32
    اشعر باإلحباط من منع اولياء االمور ال بنائيم من المشاركة باألنشطة الرياضية. 33
    يتعبني تكميفي بواجبات بعيدة عن اختصاصي من قبل المشرفين. 34

    لتي تتخذ داخل المدرسة.اشعر باإلحباط لعدم باشتراكي في القرارات ا 35
    اشعر ان نتائج البطوالت المدرسية عمى اساس العالقات الشخصية. 36
    تربكني زيارة المشرف التربوي. 37

    يؤلمني تدني مستوى الرياضة المدرسية بسبب المشاركة القسرية. 38
    اشعر ان ادارة المدرسة غير متعاونة معي. 39
    ي الى تحمل التكاليف المادية لألنشطة المدرسية من مالي الخاص.يرىقني اضطرار  41
    اشعر باإلحباط من اقتصار الدورات التدريبية عمى الموضوعات الروتينية كل عام. 41
    يتعبني عدم توفر الكادر التعميمي في المدرسة. 42
 
                 

 


