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ملخص البحث :
دى مـدیري و مـدیرات المـدارس الثانویـة و ـضـغط العمـل لـتناولت الدراسة الحالیة مصـادر

مـدیرا  )٥٠(ن ـد تكون مجتمـع الدراسـة مــن وجهة نظرهم في مركز محافظة نینوى و قـاإلعدادیة م

مدیرة للمدارس الثانویة و اإلعدادیة في مركز محافظـة نینـوى  )٢٥(و  مدیراً  )٢٥(و مدیرة ومنهم 

فقـرة موزعـة  )٦٠(ن ـاالعتمـاد علـى أداة الطعـاني المؤلفـة مـو تـم  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦للعام الدراسـي 

األداة علــى لجنــة مــن الخبــراء إلیجــاد علــى تســع مجــاالت لمصــادر ضــغط العمــل و قــد تــم عــرض

صدقها وتم استخراج الثبات بطریقـة أعـادة االختبـار وذلـك باسـتخدام معامـل أرتبـاط بیرسـون حیـث 

تطبیــق االختبــار التــائي علــى عینیتــین مســتقلتین و) كمــا تــم أســتخدام الوســط المــرجح ٠,٨٧بلــغ (

أظهــــرت النتــــائج عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین المــــدیرین و كوســــائل إحصــــائیة 

المدیرات في مصادر ضغط العمل لدیهم كما أظهرت النتائج إلـى أن هنـاك حاجـة إلـى المزیـد مـن 

بحاجة إلى التخطیط الفعال یزالونأنهم الالمعلومات والخبرات المهاریة واإلداریة بشكل فعال كما

مــن التوصــیات أهمهــا إعطــاء لتســییر شــؤون اإلدارة و فــي ضــوء هــذه النتــائج اقتــرح الباحــث عــدداً 

دیر والهیئـة التدریسـیة كمـا قـدم الباحـث ـدور المدیر و كذلك ضرورة توثیـق العالقـة بـین المــأهمیة ل

سـة حـول مصـادر ضـغط العمـل لـدى مـدراء المدرسـة اء درار عددا من المقترحات كان من بینهـا إجـ

االبتدائیة .
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Abstract:
The current study handles job stress sources of preparatory and

secondary school headmasters according to their point of view in Nineveh
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governorate . The society of the study consisted of (50) headmaster at the

center of Nineveh governorate for the academic year (2006 - 2007) . This

society was divided into (25) male headmaster & (25) female headmaster

. AL. Taani tool which is formed out of (60) items distributed on (9)

aspects of job stress was used . The tool was presented to a pannel of

experts to verify its reliability . After using the appropriate statistically

means & applying T - test on two independents groups , the result showed

no statistically significant differences between male and female

headmasters regarding job stress resources . The results showed also a

need for further effective knowledge , administrative and expertise skills .

Planning is also needed to handle management affairs .

Due to the results , the researcher made a number of suggestions

the most important of which is giving an importance for the role of the

headmasters , to tighten the relations between the headmasters and his

staff . The researcher finally gave a number of suggestions one of which

is initiating a study regarding job stress resources of primary headmasters

مشكلة البحث
تـــأتي مشـــكلة البحـــث مـــن أهمیـــة الـــدور الفاعـــل لمـــدیر المدرســـة لتحقیـــق النمـــو المتكامـــل 

للمتعلم في النواحي العقلیـة والجسـمیة والنفسـیة واالجتماعیـة ، وان هـذا الـدور یتـألف مـن مجموعـة 

ـــات المتشـــابكة التـــي تتكامـــل فیمـــا بینهـــا لتحقیـــق األغـــراض التربویـــة المنشـــودة فـــي إحـــ داث العملی

التغیــرات المرغوبــة فــي ســلوك األفــراد المتعلمــین ، فلــم یعــد دوره علــى تمشــیة األمــور اإلداریــة كمــا 

كــان ســابقًا ، فهــذا التطــور الــذي حــدث فــي أســالیب وادوار المــدیر أضــاف ضــغوطًا وأعبــاء كبیــرة 

) . إن مـدیر المدرسـة یتعـرض إلـى ضـغوط ١٧٠،  ٢٠٠٤علیه كي ینجح في عمله . (طـانش ، 

ل التي تنشأ من مصادر مختلفة مثل غمـوض العمـل والمهـام والعالقـات المختلفـة بـین المـدیر العم

والهیئة التدریسیة والطلبة وأولیاء األمور والمجتمع المحلي وربما لدیه من مشكالت شخصیة وعدم 

الرضــا الــوظیفي ممــا قــد یــؤدي إلــى عــدم قیــام مــدیر المدرســة بمهامــه ومســؤولیاته بشــكل فعــال ممــا 

هم في تقلیص دوره في تحقیق أهداف المدرسة.یس
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وبمـــا أن هنـــاك قلـــة مـــن البحـــوث والدراســـات فـــي موضـــوع مصـــادر الضـــغط لـــدى مـــدیري 

المـــدارس اإلعدادیـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم فـــي مجتمعنـــا كمشـــكلة قائمـــة ، حیـــث تحـــاول هـــذه الدراســـة 

دادیـة ومـدیراتها التصدي لها للتعرف على أهم مصادر الضغوط العمـل لـدى مـدیري المـدارس اإلع

في مركز محافظة نینوى .

أھمیة البحث 
یعــد مصــطلح الضــغط مــن المصــطلحات القدیمــة مــن حیــث االســتخدام فــي مجــال العلــوم 

الطبیعیة حیث یشیر إلى التأثیر الذي تحدثه قوة معینة على جسم سـواء كـان فـي شـكله أو حجمـه 

ال العلـوم اإلنسـانیة عامـة والتربیـة وعلـم أو طبیعته ، ثم تم اسـتخدام هـذا المصـطلح حـدیثًا فـي مجـ

الــنفس خاصــة لیشــیر إلــى القــوة التــي تــؤثر علــى الفــرد بصــورة كبیــرة فتســفر عــن تعرضــه لــبعض 

المتغیــرات النفســیة الضــارة كــالتوتر والصــراع والقلــق والضــیق ، وقــد یتعــرض الفــرد جــراء ذلــك إلــى 

) . والضــغط النفســي الســلبي هــو ١٦،  ٢٠٠٣االضــطراب النفســي وســوء التوافــق . (الرویشــدي ، 

عبــارة عـــن األحـــداث التــي یواجههـــا الفـــرد فــي العمـــل أو فـــي المنــزل أو فـــي العالقـــات االجتماعیـــة 

) ٤٥،  ٢٠٠٠وغیرها وتأثیر هذه الضغوط سلبًا على الحالة الجسمیة والنفسیة للفـرد . (عسـكر ، 

.

العمـل التـي یتعـرض لهـا ومن اآلثار الفسیولوجیة التي تظهر على اإلداري نتیجة ضغوط

، أمــــراض القلــــب والقرحــــة والصــــداع والتــــي تــــؤثر علــــى تــــدني اإلنتاجیــــة ونوعیــــة المخرجــــات فــــي 

المؤسسة وكذلك اآلثار المعرفیة والفكریة متمثلة في ضعف القدرة التركیز والتفكیر المنطقـي وكثـرة 

جز وعـــدم وضـــوح المهـــام القـــرارات الخاطئـــة وتـــدني القـــدرة علـــى التحلیـــل والتقیـــیم واإلحســـاس بـــالع

  ) . ٥٩،  ٢٠٠٠وشرود الذهن في االجتماعات . (مبیضین والحسن ، 

ویرى الحنفي أن الضـغوط إمـا داخلیـة أو خارجیـة ، فالضـغوط الداخلیـة منهـا المثـل العلیـا 

فــوق طاقتنـا ونرهــق أنفســنا فــي محاولـة الحصــول علــى األحســن  توالطموحـات ، فنتحمــل مســؤولیا

غوط الخارجیـــة فهـــي مطالـــب تقتضـــیها البیئـــة كـــان یمـــارس اآلبـــاء ألـــوان مـــن واألفضـــل ، أمـــا الضـــ

الضغوط علـى األبنـاء لتحصـیل درجـات أعلـى . وان االهتمـام بمصـادر ضـغوط العمـل یرجـع إلـى 

اآلثـــار الســـلبیة لضـــغط العمـــل علـــى ســـلوك األفـــراد ، وان األفـــراد یتبـــاینون فیمـــا بیـــنهم فـــي تحمـــل 

والنفســـي فــي كیفیــة التعامــل معهــا . (الحنفـــي ،  يالبیولــوجالضــغوط والصــراعات حســب تكــوینهم

٢٦٥،  ١٩٩٥ . (  

ان االهتمام بمصادر ضغط العمل یرجع لآلثار السلبیة لضغط العمل على سـلوك األفـراد 

إدارتهـا مـن اجـل والجماعات . ومن هنا البد من وجود إدارة تهتم بمصادر ضغوط العمل وأسـالیب 

  )٢٣٠،  ١٩٩٥بوظائفهم على الوجه الصحیح .(المیر ، تمكین المرؤوسین من القیام 
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قــد أدى إلــى ظهــور بعــض )الضــغوط الوظیفیــة(إن شــیوع اســتخدام مفهــوم ضــغوط العمــل 

األفكار التي تعبر عن فهم صحیح إذ تهتم ضغوط العمـل بالعوامـل التنظیمیـة المـؤثرة فـي السـلوك 

ه الفـرد للعمــل ومـا یترتـب علـى ذلــك اإلنسـاني داخـل المؤسسـة التــي لهـا صـلة وثیقـة فــي مـدى توجـ

 ٢٠٠٢جودة والیـافي ، (من مشكالت وظیفیة تؤثر بدورها في مستوى الرضا الوظیفي للعاملین . 

 ،٧٤( .  

وان الضـغوط فـي مجــال العمـل تـؤثر ســلبًا علـى أداء العامـل مــن حیـث الكمیـة والنوعیــة ، 

إذ أن هنـــاك عالقـــة بـــین انخفـــاض كـــذلك تـــؤثر علـــى أداء إدارات المـــدارس واالنجـــاز األكـــادیمي ، 

االنجـــاز وارتفـــاع ضـــغوط الحیـــاة والعمـــل الســـلبیة التـــي یتعـــرض لهـــا الفـــرد فـــي حیاتـــه . (الحلـــو ، 

٦ – ٥،  ١٩٩٥ . (  

إن األفراد یختلفون في مستوى تعرضهم للضغط النفسي فمن األفراد من یتعـرض للضـغط 

إال بشــكل نــادر ونتیجــة عوامــل بشــكل متكــرر وألي أمــر مــن األمــور ، ومــنهم مــن ال یتعــرض لــه

وظروف قاسیة ، وان من األفراد مـن یكـون مسـتوى الضـغط لدیـه مرتفعـًا بینمـا یكـون لـدى آخـرون 

  ) .٢٢،  ١٩٩٤منخفضًا ومحددًا . (الطریري ، 

ویتوقــف نجــاح الفــرد فــي مواجهــة الضــغوط علــى عــدة عوامــل أهمهــا قدرتــه علــى التحمــل 

  ) .١٨،  ٢٠٠٠د للضغط . (الرویشدي ، وشدة مصادر الضغط ومدة تعرض الفر 

وهناك عوامل كثیرة تساهم في وقوع الضغوط على أي مهني في مجال عمله األمر الذي 

یجعلــه یحــس بــالعجز عــن تقــدیم عملــه بالمســتوى المطلــوب ، وفــي مجــال التربیــة والتعلــیم یعــاني 

ا ركــز البــاحثون علــى األشــخاص الــذین یمارســون هــذه المهنــة مــن الضــغوط النفســیة والمهنیــة ولهــذ

سبل التعامل مع تلـك الضـغوط واالسـتراتیجیات التـي یمكـن اسـتخدامها للحـد مـن التـأثیرات السـلبیة 

Capel(التي قد تنجم من تلك الضغوط .  et al. , 2003 , 30 -35(.

ومما الشك فیه أن مدیر المدرسة له دور كبیر في تحسین العملیة التربویة وتطویرهـا مـن 

ئة الجو المالئم الصالح للعملیة التعلیمیة والسعي في توفیر اإلمكانیـات المادیـة والبشـریة خالل تهی

وكــذلك االهتمــام بالعالقــات اإلنســانیة مــع جمیــع األفــراد ذو العالقــة فــي العملیــة التعلیمیــة بفاعلیــة 

  ) .٢٧،  ١٩٩١وكفاءة . (احمد ، 

فــراد مثــل المدرســین والطلبــة وبمــا أن مــدیر المدرســة یتعامــل مــع جماعــات مختلفــة مــن األ

وأولیاء األمـور والمسـؤولین ولكـل مـنهم متطلبـات وحاجـات وتوقعـات خاصـة بهـم ممـا یجعـل مـدیر 

المدرسة عرضة إلى ضغوطات وصراعات ونفسیة وٕاحباطات له تأثیر كبیر علـى صـحته النفسـیة 

تــؤثر فــي صــحته ، لــذلك كــان البــد مــن التعــرف الــى المشــكالت التــي تواجــه مــدیر المدرســة والتــي

وٕادارتــه للعمــل ، وٕاجــراء البحــوث للتعــرف علــى أهــم مصــادر ضــغوط العمــل لــدى مــدیري المــدارس 

اإلعدادیة . 
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أھداف البحث 
یهدف البحث إلى :

ما مستوى مصادر ضغط العمل لدى مـدیري ومـدیرات المـدارس اإلعدادیـة فـي مركـز محافظـة  .١

نینوى ؟

صــــائیة بــــین متوســــط درجــــات ضــــغط العمــــل بــــین المــــدیرین هــــل هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إح .٢

والمدیرات في مركز محافظة نینوى ؟

حدود البحث
یقتصــر هــذا البحــث علــى مــدیري المــدارس اإلعدادیــة والثانویــة فــي محافظــة نینــوى للعــام 

  . ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦الدراسي   

تحدید المصطلحات 
عرفها كل من :ط العمل :و ضغأوًال : 

ترهـــق أو تفــوق طاقتــه وتعــرض ن عوامــل یتعــرض لهــا اإلنســانـعبــارة عــ"  ١٩٩٣المحــارب -

 ) .٣٣٥،  ١٩٩٣سعادته للخطر " . (المحارب ، 

" أي موقــــف أو ظــــرف یســــبب للفــــرد الشــــعور بــــالتوتر والضــــیق وعــــدم ١٩٩٧د وحمــــدي و دا-

 ١٩٩٧د وحمـدي ، و دا(للموقف من قبل الفرد الذي یتعرض لـه " .  ماالرتیاح بناء على التقیی

 ،٢٥٦(  .  

ـــراهیم - ـــى اســـتجابة " ١٩٩٨إب ـــي او خـــارجي مـــن شـــأنه ان یـــؤدي إل ـــر داخل ان الضـــغوط تغیی

  )١١٨،  ١٩٩٨(إبراهیم ، "انفعالیة حادة ومستمرة 

" بأنها حالة نفسـیة ذهنیـة وجسـمیة تنتـاب اإلنسـان وتتسـم باإلرهـاق الجسـمي ٢٠٠١معروف -

م بالشــعور بالضــیق والتعاســة وعــدم القــدرة والبــدني قــد یصــل إلــى االحتــراق النفســي ، كمــا تتســ

  .)٣،  ٢٠٠١من عدم رضا عن النفس والمجتمع".(معروف،على التأقلم وما یصاحب ذلك

" بأنها الجهود المعرفیة والسلوكیة واالنفعالیـة التـي یسـتخدمها الفـرد لمواجهـة  ٢٠٠٢جرجیس -

  ) .١٧،  ٢٠٠٢متطلبات الحیاة والتوافق مع الواقع " . (جرجیس ، 

" إن مصادر الضغوط الوظیفیة عدیدة ومتنوعة وقد تنشأ عن الفرد أو الجماعة ٢٠٠٣حریم -

  ) .١٠١،  ٢٠٠٣(حریم ، أو المنظمة (المؤسسة) بصورة عامة".التي یعمل معها 

، و المعرفیـــة  ة" هـــو مجموعـــة مـــن ردود الفعـــل الســـلوكیة ،و الفســـیولوجی٢٠٠٥الطعـــاني -

تغیــــــــرات بیئیــــــــة تتطلـــــــب مــــــــن الفــــــــرد التكیــــــــف ". الناتجـــــــة عــــــــن حالــــــــة نفســــــــیة تنشـــــــأ عــــــــن

  )٢٠٨ ، ٢٠٠٥ (الطعاني ،
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التي یحصل علیها مدیر المدرسـة عنـد الدرجة الكلیة ":التعریف اإلجرائي لضغط العمل-

إجابته عن فقرات األداة المعتمدة في هذا البحث " .

مدیر المدرسةثانیًا : 

ذي عالقــة بأحــد میــادین الدراســة الثانویـــة ، (هــو الشــخص المتخــرج فــي كلیــة أو معهـــد عــالٍ 

ویفضـــل حملـــة الشـــهادات الجامعیـــة بدرجـــة بكـــالوریوس فـــأعلى والمعـــد أعـــدادا  تربویـــا للتـــدریس). 

  )٧,١٩٨٢الجمهوریة العراقیة (

الدراسات السابقة 
Earlly ١٩٨٩دراسة ایرلي  .١

ى تحدیـــد مصـــادر مصـــادر ضـــغط العمـــل لـــدى مـــدیري المـــدارس فـــي كالیفورنیـــا هـــدفت إلـــ

ضغط العمل وتحدید االستراتیجیات المستخدمة للتخفیف من ضغط العمل ، توصلت الدراسة إلـى 

أن أهم مصادر ضغط العمـل فـي االلتـزام والتقیـد بالتعلیمـات والسیاسـات المتعلقـة بالعمـل واألجـور 

Earllyولساعات العمل واالجتماعات المطولة . ( 1989 .Vol 50.No 7(

      ١٩٩٢العدوان  دراسة .٢

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك مـدیري المـدارس الثانویـة فـي محافظـة البلقـاء 

لمستوى ضغط العمل والى مصادر الضغط في ضوء متغیرات الجنس والعمر والخبرة بلغت عینـة 

) مدیرًا ومدیرة في المدارس الثانویة .٤٣البحث (

لدرجـــــة متوســـــطة مـــــن ضـــــغط العمـــــل كمـــــا أن أظهـــــرت النتـــــائج أن المـــــدیرین یتعرضـــــون 

المصادر ضغط العمل المهنیة تمثلت في العالقة بأولیاء األمور . 

Buchanan ١٩٩٤ اندراسة بوكان .٣

ـــــة  ـــــوظیفي عنـــــد مـــــدیري المـــــدارس االبتدائی عالقـــــة الضـــــغط ومصـــــادر التكیـــــف واألداء ال

واإلعدادیة والثانویة .

أداة البحث تكونت من استبیانین یقیسان الضـغط ) من المدیرین . أما ١٠٧بلغت العینة (

ومصادر التكیف لتقویم أداء المدیرین وقد ظهرت أهم النتائج أن هنـاك عالقـة بسـیطة بـین ضـغط 

العمــــل ومصــــادر التكیــــف واألداء الــــوظیفي وأن مســــتویات الضــــغط عنــــد المــــدیرین كانــــت بدرجــــة 

).Buchanan ١٩٩٤(P.1150.متوسطة إلى درجة عالیة .  
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  ) ٢٠٠٢دراسة الدلیمي وعلي ( .٤

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى الضـغوط النفسـیة التـي تواجـه مـدیري المـدارس األساسـیة 

أثناء قیامهم بأعمالهم من وجهـة نظـر المـدیرین أنفسـهم فـي مدینـة بغـداد حیـث بلغـت عینـة البحـث 

داة ، أظهـرت النتـائج ان ) مدیرا وهم یمثلون مجتمـع البحـث الكلـي . وقـد قامـا الباحثـان بنـاء أ٣٦(

بعـــض األنظمـــة و التعلیمـــات التـــي تحمـــل المـــدیر أكثـــر مـــن طاقتـــه وزیـــارة (المـــدیرین یعـــانون مـــن 

المشرف المفاجئة وقلة اهتمام أولیاء أمور الطلبة و انخفاض دافعیة الطلبة .

أن المدیرین على مستوى عال من اإلدراك . .١

االستقرار الوظیفي أثر في معاناة المدیرین .أن صراع وغموض الدور ، واتخاذ القرارات و .٢

٢٠٠٥دراسة الطعاني  .٥

ـــدى مـــدیري المـــدارس  ـــى درجـــة مصـــادر ضـــغط العمـــل ل ـــى التعـــرف عل هـــدفت الدراســـة إل

) مــدیرًا ومــدیرة فــي محافظــة الكــرك ١٦٠الحكومیــة مــن وجهــة نظــرهم ، تكونــت عینــة البحــث مــن (

) فقـرة موزعـة علـى تسـع مجـاالت مـن أهـم ٦٠مـن (وقد تـم اسـتخدام االسـتبیان أداة البحـث وتـألف

نتــائج البحــث . إن درجــة وجــود مصــادر الضــغط كانــت مرتفعــة فــي العالقــة مــع القــادة التربــویین 

وعــدم الرضــا الــوظیفي وفــي ضــوء نتــائج البحــث كــان مــن ابــرز التوصــیات هــو تفعیــل دور مــدیري 

المدارس في توثیق العالقة مع المجتمع المحلي . 

  شةالمناق
مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات الســابقة لــوحظ أن معظمهــا هــدفت إلــى التعــرف علــى 

مصــادر الضــغط لــدى المــدیرین والمــدراء ، أو ضــغوط العمــل وقــد اســتخدمت الدراســات االســتبیان 

أداة للتعــرف إلــى مصــادر الضــغط أو ضــغط العمــل ، أمــا مجتمــع البحــث فقــد كــان أمــا المــدیرین 

و المدارس اإلعدادیة والثانویة وقد تباین إعداد المدراء فقـد انحصـر العـدد بـین المدارس االبتدائیة أ

) في دراسة العدوان ، أما في هذه الدراسة فقد استهدف البحـث ٤٣) في دراسة الطعاني و (١٦٠(

إلـــى معرفـــة مســـتوى مصـــادر ضـــغط العمـــل لـــدى مـــدیري ومـــدیرات المـــدارس اإلعدادیـــة فـــي مركـــز 

محافظة نینوى .
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ءات البحثإجرا
مجتمع الدراسة والعینة 

) مــدیرة للمــدارس ٣٥) مــدیرًا و (٢٥) مــدیرًا ومــدیرة مــنهم (٦٠تكــون مجتمــع الدراســة مــن (

، واقتصـرت عینـة  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦الثانویة و اإلعدادیة في مركـز محافظـة نینـوى للعـام الدراسـي 

مدارس الثانویة واإلعدادیة .) مدیرة لل٢٥) مدیرًا و (٢٥) مدیرًا ومدیرة منهم (٥٠البحث على (

أداة البحث
مجــــاالت ) فقــــرة موزعــــة علــــى تســــع ٦٠تــــم االعتمــــاد علــــى أداة الطعــــاني المؤلــــف مــــن (

لعالقــة بــین الهیئــة ا –٣آلیــة الصــراع ،  –٢غمــوض المهــام ،  –١لمصــادر ضــغط العمــل وهــي ((

العالقـــة مـــع المجتمـــع  –٦العالقــة مـــع التالمیـــذ  –٥ نالعالقـــة مـــع القـــادة التربـــویی –٤التدریســیة ، 

عــدم الرضــا  –٩الت الشخصــیة لمـــدیر المدرســـة ، المشــك –٨التطــور والنمـــو المهنــي  –٧المحلــي 

وفـــــق تــــدرج " أوافــــق بشــــدة ، أوافــــق، الــــوظیفي)) . وقــــد رتبــــت االســــتجابة عــــن فقــــرات االســــتبیان

.) للبدائل على التوالي٠،  ١ ،٢،  ٣، أعارض بشدة " . وأعطیت درجات (أعارض

وقــد عرضــت األداة علــى لجنــة مــن المحكمــین والمختصــین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة 

  . ١للتحقق من الصدق الظاهري

) ٦٠ونتیجة لذلك تم تعدیل بعض الفقرات لغویـًا وتـم اإلبقـاء علـى جمیـع الفقـرات البالغـة (

فقرة بشكلها النهائي في مجاالتها التسع .

ثبات األداة 
األداة علـى عینــة  قألداة تــم اسـتخراجه بإعـادة االختبـار إذ جــرى تطبیـللتعـرف إلـى ثبـات ا

) مدیرًا ومدیرة من غیر أفراد عینة البحث األساسیة وبعد مضـي ثالثـة أسـابیع مـن ١٥مكونة من (

) وهـــو عـــال ٠,٨٧تطبیقـــه األول أعیـــد تطبیقـــه علـــى العینـــة نفســـها ، اذ بلـــغ معامـــل ثبـــات األداة (

ومقبول لهذا البحث .  

أسماء الخبراء١

أ . م . د خشمان حسن / كلیة التربیة األساسیة-

أ . م . د ثابت محمد / كلیة التربیة األساسیة -

أ . م . د احالم ادیب / كلیة التربیة األساسیة -
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الوسائل اإلحصائیة
تم استخدام الوسط المرجح لكـل مجـال مـن مجـاالت مصـادر ضـغط العمـل لـدى المـدیرین 

والمدیرات كما تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات االستبیان .

مـــدیرین ال) االختبـــار التـــائي تـــم التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین متوســـط درجـــات T.testو باســـتخدام (

  .)٢٩٣، ١٩٧٧(البیاتي ، ستخراج الثبات والمدیرات .وتم استخدام معامل ارتباط بیرسون ال

نتائج الدراسة
أوالً : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 

مــا مســتوى وجــود مصــادر الضــغط لــدى مــدیري ومــدیرات المــدارس اإلعدادیــة فــي مركــز 

محافظة نینوى ؟ 

ســـط المـــرجح إلجابـــات أفـــراد عینـــة البحـــث عـــن كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت وقـــد اســـتخرج الو 

  ) .١البحث وكما مبین في الجدول (

   )١(جدول ال

الوسط المرجح لمجاالت البحث مرتبًا تنازلیاً 

الترتیبالوسط المرجحالمجالرقم المجال

٢.٨١١العالقة مع الهیئة التدریسیة ٣

٢.٧٨٢العالقة مع المجتمع المحلي٦

٢.٥٨٣العالقة مع التالمیذ٥

٢.٤٧٤العالقة مع القادة التربویین٤

٢.٤٢٥التطور المهني٧

٢.٣٢٦عدم الرضا لوظیفي٩

٢,٢٨٧آلیة الصراع ٢

٢.١٣٨المشكالت الشخصیة لمدیر المدرسة٨

١,٩٨٩غموض المهام ١

) حــدًا أعلــى ٢.٨١حــت بــین () أن الوســط المــرجح للمجــاالت تراو ١یتضــح مــن الجــدول (

) حـــدًا أدنـــى للمجـــال األول " غمـــوض ١.٩٨للمجـــال الثالـــث " العالقـــة مـــع الهیئـــة التدریســـیة " و (

كما یأتي . تالمهام " وسیقوم الباحث بعرض هذه المجاال
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١٠

المجال األول : غموض المھام 
) كحـد ٢.١٥ن () یتبـین أن الوسـط المـرجح تتـراوح مــا بـی٢مـن خـالل النظر في الجدول (

  ) . ٢) كحد أدنى كما موضح في الجدول (١.٧١أعلى و(

  )٢( جدول

إلجابات أفراد العینة على فقرات مجال غموض المهام تنازلیاً الوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

١  
أشــعر بــأن المعلومــات التــي امتلكهــا غیــر كافیــة 

ألداء عملي بكفاءة
١  ٢.١٥  

٢  
ر بــــأن المهــــام الملقــــاة علــــى عــــاتقي كبیــــر أشــــع

وأنني غیر قادر على تحدیدها
٢  ٢.١٤  

٥  
أشــعر بــان التشــریعات التربویــة المتعلقــة بعملــي 

غیر واضحة
٣  ٢.١٢  

١.٧٩٤أشعر بأنني ال أعرف الصالحیات الموكلة لي٣

١.٧١٥أشعر بأنني غیر قادر على التخطیط إلعمالي٤

) ١.٧١) و(٢.١٥مجال قـد حـاز علـى وســط مرجــح تـراوح بـین (یتضح مـن الجـدول أن ال

" علـى أشـعر بـأن المعلومـات التـي امتلكهـا غیـر كافیـة إلدارة عملـي بكفـاءة حیث حصـلت الفقـرة " 

) درجـة وقـد یـدل هـذا علـى أن مـدیر المدرسـة یمتلـك ٢.١٥أعلى متوسط اذ كان وسطها المرجح (

المعلومــات والخبــرات والمهــارات اإلداریــة ألداء عملــه بشــكل فعــال . فــي حــین جــاءت الفقــرة " مــن

" جاءت في المرتبة األخیرة في هذا المجال بوسط أشعر بأنني غیر قادر على التخطیط إلعمالي

) درجــة ممــا یــدل علــى أن المــدیر ال یــزال بحاجــة إلــى التخطــیط الفعــال لتســیر ١.٧١مــرجح قــدره (

  اإلدارة . شؤون 

المجال الثاني  :  آلیة الصراع
  )٣استخرج الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات المجال الثاني وكما مبین في الجدول (

  )٣(جدول ال

ابات أفراد العینة عن مجال آلیة الصراع مرتبة تنازلیاً جإل الوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٢.٥٥١دات التربویة في وجهات النظرأختلف مع القیا٩

٢.٤٣٢أشــــــعر أن عــــــبء عملــــــي أكبــــــر مــــــن طاقــــــاتي ٦
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١١

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

الجسمیة والفكریة

٧  
أتلقى تعلیمات متناقضة من أكثر من مدیر في 

المدیریة العامة للتربیة
٣  ٢.٢٧  

٨  
أشـــــعر باضـــــطراب حـــــین أحـــــاول التوفیـــــق بـــــین 

مطالب الطلبة وأولیاء األمور والمدرسین
٤  ٢.١٨  

١.٢٧٥أشعر بعدم التوفیق بین عملي وحیاتي العائلیة١٠

قیـادات التربویـة فـي وجهـات یتضح من الجدول في المجال الثاني أن الفقرة (أختلف مـع ال

، أمــا بقیــة ) درجــة وهــي درجــة عالیــة٢.٥٥داره(قــد حصــلت علــى أعلــى متوســط إذ بلــغ مقــالنظر)

ت الفقــرة (أشــعر بعــدم التوفیــق بــین الفقــرات فــي المجــال فقــد حصــلت علــى متوســطات أقــل وجــاء

) درجـة وهـذا یـدل بـأن بعـض المــدراء ١.٢٧عملـي وحیـاتي العائلیـة) علـى أدناهـا بمتوسـط مقـداره (

غیر قادرین على التوفیق بین عمله في المدرسة والبیت .

المجال الثالث : العالقة مع الھیئة التدریسیة   
  ) .٤ال كما مبین في الجدول (استخرج الوسط المرجح  للفقرات في هذا المج

   )٤(جدول ال

الوسط المرجح إلجابات أفراد العینة عن فقرات المجال العالقة مع الهیئة التدریسیة مرتبة تنازلیاً 

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

١٦  
أشــــعر بالضــــیق واالنزعــــاج عنــــد غیــــاب بعــــض 

المدرسین عن الدوام الرسمي
١  ٢.٨  

١٧  
ــــأخر بعــــض أشــــعر بال ضــــیق واالنزعــــاج عــــن ت

المدرسین عن الدوام الرسمي
٢  ٢.٦٨  

١٣  
یزعجنـــــي ضـــــعف المـــــدرس فـــــي إدارة المواقـــــف 

التعلیمیة
٣  ٢.٦٦  

١٤  
ال ینفـــذ المدرســـون مـــا أطلبـــه مـــنهم أحیانـــًا ممـــا 

یفقدني صبري
٤  ٢.٥١  

١١  
أشـــــعر باإلرهـــــاق عنـــــد تعـــــاملي مـــــع المدرســـــین 

الجدد بسبب قلة خبرتهم
٥  ٢.٤٤  

٢.٢٨٦زعجني قلة واقعیة بعض المدرسین للعملی١٥
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١٢

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

١٩  
أشــعر بــأن ازدیــاد عــدد المدرســین فــي المدرســة 

یسبب لي اإلرهاق والتعب
٧  ٢.٢٤  

١٢  
أشــــعر باالنزعــــاج والتــــوتر لعــــدم اهتمــــام بعــــض 

المدرسین بتنفیذ التعلیمات اإلداریة
٨  ٢.١٥  

١٨  
اشــــعر باإلرهــــاق عنــــدما أحــــاول حــــل مشــــكالت 

مع بعضالمدرسین بعضهم
٩  ٢.١١  

) انه جمیع فقرات هذا المجال قد حصلت على وسط مرجح مرتفـع ٤نالحظ من الجدول (

ــــدوام " و ٢.٨إذ تراوحــــت بــــین ( ) " أشــــعر بالضــــیق واالنزعــــاج عـــــندما یتــــأخر المدرســــون عــــن ال

) أشـعر بــأن ازدیـاد عــدد المدرســین فـي المدرســة یسـبب لــي اإلرهــاق والتعـب ماعــدا الفقــرة " ٢.١١(

شـــعر باإلرهـــاق عنـــدما أحـــاول حـــل مشـــكالت المدرســـین مـــع بعضـــهم الـــبعض " إذ كـــان  وســـطها أ

) درجة .٢.٤٤المرجح قد بلغ (

المجال الرابع : العالقة مع القادة التربویین 
  ) .٥استخرج الوسط المرجح لكل فقرات المجال كما مبین في الجدول (

  )٥(جدول ال

مرتبة تنازلیاً  نفقرات مجال العالقة مع القادة التربوییإلفراد عینة البحث عن الوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٢٤  
بــالمظهر دون نیزعجنــي اهتمــام القــادة التربــویی

الجوهر
١  ٢.٧٨  

٢٢  
أشــــعر بعــــدم تفهــــم القــــادة التربــــویین للمشــــكالت 

التي تعاني منها مدرستي
٢  ٢.٧٥  

٢٣  
القــادة التربـویین فــي أشـعر بالضـیق لعــدم عدالـة

توزیع المهام
٣  ٢.٥٦  

٢٦  

أشعر بان تقویمي فـي نهایـة العـام الدراسـي مـن 

قبل القادة التربویین ال یمثـل الحقیقـة ممـا یـؤدي 

إلى إحباطي في عملي

٤  ٢.٤٥  

٢.٤١٥أشعر بان القـادة التربـویین ال یقفـون إلـى جانـب ٢٠
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١٣

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

مدیر المدرسة

٢١  
اشر مـع المدیریـة أجد صعوبة في االتصال المب

العامة للتربیة
٦  ٢.٢٥  

٢٥  
أشــــعر أن الزیــــارات المتكــــررة للمشــــرف التربــــوي 

للمدرسة هدفها التعرف على أخطائي
٧  ٢.٠٦  

) أن الفقـــــرة یزعجنـــــي (اهتمـــــام القـــــادة التربـــــویین بـــــالمظهر دون ٥یالحـــــظ مـــــن الجـــــدول (

رة (أشعر بعدم تفهـم القـادة ) درجة تلیها الفق٢.٧٨الجوهر) قد حصلت على وسط مرجح وقد بلغ (

) درجـة أمـا الفقـرة (أشـعر ٢.٧٥التربویین للمشكالت التي تعاني منهـا مدرستي)وسـط مـرجح قـدره (

أن الزیــارات المتكــررة للمشــرف التربــوي للمدرســة هــدفها التعــرف إلــى أخطــائي) فقــد حصــلت علــى 

) درجة .٢.٠٦(

المجال الخامس : العالقة مع التالمیذ
  ) ٦المرجح لكل فقرة من فقرات المجال كما مبین في الجدول (استخرج الوسط

   )٦(جدول ال

ال العالقة مع التالمیذ مرتبة تنازلیاً جإلجابات إفراد عینة البحث عن فقرات مالوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٢٨  
ـــــي یقـــــوم بهـــــا  ـــــة الت ـــــي األعمـــــال التخریبی تزعجن

والبناء المدرسيالطلبة في األثاث 
١  ٢.٩  

٢٩  
تزعجنــــي بعــــض الســــلوكیات الســــلبیة مــــن قبــــل 

الطلبة مثل السرقة واالعتداء على اآلخرین
٢  ٢.٨٥  

٣٢  
اشـــــعر باالنزعـــــاج لهـــــروب بعـــــض الطلبـــــة مـــــن 

المدرسة
٣  ٢.٧٦  

٣٣  
ضـــعف العالقـــة بـــین الطلبـــة والمدرســـین یســـبب 

لي اإلرهاق والتعب
٤  ٢.٤٨  

٣١  
اول حل المشـاكل بـین أشعر باإلرهاق عندما أح

الطالب والمدرسین
٥  ٢.٤٣  

٣٤  
ـــاد عـــدد الطـــالب فـــي المدرســـة  ـــان ازدی أشـــعر ب

یسبب لي اإلرهاق والتعب
٦  ٢.٢١  
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١٤

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٢.٠٦٧أجد صعوبة في ضبط الطلبة في المدرسة٢٧

٣٠  
أشعر بأن الطلبة فـي المدرسـة هـم سـبب التـوتر 

في عملي
٨  ٢.٠١  

قرة (تزعجني األعمال التخریبیـة التـي یقـوم بهـا الطلبـة فـي ) نجد أن الف٦من مالحظة الجدول (

) درجـة وقـد یعـود ذلـك إلـى ٢.٩األثاث والبناء المدرسـي) حصـلت علـى أعلىوسـط مـرجح إذ كـان (

الظروف االجتماعیة والظواهر األمنیة التي یمر بها المجتمع .

د جـاءت فـي المرتبـة أما الفقرة (اشعر بان الطلبة في المدرسـة هـم سـبب التـوتر فـي عملـي) قـ

) درجـة وقـد یعـود ذلـك إلـى المسـؤولیة المشـتركة ٢.٠١األخیرة إذ حصلت على وسط مرجح قـدره (

مع المدرسین .

المجال السادس : العالقة مع المجتمع المحلي
  )٧استخرج الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات المجال كما مبین في الجدول (

   )٧(جدول 

فراد العینة على فقرات مجال العالقة مع المجتمع المحليإلجابات أالوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٣٥  
ــــــة  یزعجنــــــي عــــــدم متابعــــــة أولیــــــاء أمــــــور الطلب

ألبنائهم في أمورهم التحصیلیة والسلوكیة
١  ٢.٨٨  

٣٩  
یزعجنــــي قلــــة تعــــاون المؤسســــات األخــــرى فــــي 

المجتمع مع المدرسة إلنجاح برامجها
٢  ٢.٨٥  

٤٠  
ـــة انطباعـــًا  ـــاء أمـــور الطلب ـــان لـــدى أولی أشـــعر ب

سلبي عن هودي مع أبنائهم
٣  ٢.٧١  

٣٧  
ضـــعف الثقـــة بـــالنفس بـــین بعـــض أولیـــاء أمـــور 

الطلبة والمدرسین یسبب لي اإلزعاج
٤  ٢.٤٧  

٣٦  
تــدخل بعــض أمــور الطلبــة فــي أمــور المدرســین 

یسبب لي اإلزعاج
٥  ٢.١٤  

٣٨  
أمـــور الطلبـــة فـــي یزعجنـــي قلـــة مشـــاركة أولیـــاء 

نشاطات المدرسة واحتفاالتها
٦  ٢.١٢  

) نجـد أن الفقـرة (یزعجنـي عـدم متابعـة أولیـاء أمـور الطلبـة ألبنـائهم ٧نالحظ مـن الجـدول(

) ٢.٨٨فـي أمـورهم التحصـیلیة والســلوكیة) قــد حصـلت علـى أعلــى درجــة إذ كــان وسـط مــرجح   (
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ألبنـــائهم فـــي الوقـــت الحـــالي لشـــدة األزمـــات درجـــة وقـــد یعـــود ذلـــك لضـــرورة متابعـــة أولیـــاء الطلبـــة

والظروف األمنیة غیر المستقرة والخطورة مما یتطلب على أولیاء األمور متابعة أبنائهم .

أما الفقرة (یزعجني قلة مشاركة أولیاء أمور الطلبة فـي نشـاطات المدرسـة واحتفاالتهـا) قـد 

درجة وقد یعود ذلك إلـى لعـدم إمكانیـة ) ٢.١٢جاءت في المرتبة األخیرة إذ كان وسطها المرجح (

األولیاء للقیام بهذه المهمة في الوقت الحاضر .

المجال السابع : التطویر والنمو المھني
  )٨استخرج الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات المجال كما مبین في الجدول (

  )٨(جدول ال

ر والنمو المهني تنازلیاً إلجابات أفراد العینة على فقرات المال التطویالوسط المرجح

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٤٤  
إذا كان طموحي الحصول علـى ترقیـة علـى أن 

ابحث عن عمل آخر
١  ٢.٧٠  

٢.٤٤٢أشعر بعدم التقدم في حیاتي الوظیفیة٤٥

٤٢  
أشــعر بــأن عملــي المرهــق یتــیح لــي فرصــًا قلیلــة 

في النمو والتقدم المهني
٣  ٢.٣٩  

٤٣  
التطـویر والنمــو المهنــي لــدي جــاء نتیجــة الخبــرة 

العملیة ونشاطي في عملي
٤  ٢.٣٦  

٤١  
أشـــــعر بـــــأن الـــــدورات التـــــي التحقـــــت بهـــــا فـــــي 

المدیریة العامة لم تسهم في تطویري المهني
٥  ٢.٢١  

) بــأن الفقــرة (إذا كــان طمــوحي الحصــول علــى ترقیــة علــى أن أبحــث ٨یتضــح مــن الجــدول (

) درجـة أو قـــد ٢.٧٠المرتبـة األولــى لهـذا المجـال بوسـط مـرجح قـدره (عـن عمـل آخـر) جـاءت فـي 

یدل على أن الوظیفة لم تحقق طموح مــدراء المـدارس فـي حـین جــاءت الفقـرة (أشـعر بـأن الـدورات 

التــي التحقــت بهــا فــي المدیریــة العامــة لــم تســهم فــي تطــویري المهنــي) فــي المرتبــة األخیــرة بوســط 

یــدل هــذا عــدم فائــدة مثــل هــذه الــدورات أو ربمــا لــم تقــوم المدیریــة ) درجــة وقــد٢.٢١مــرجح قــدره (

العامة بإقامة مثل هذه الدورات لمدراء المدارس .
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المجال الثامن : المشكالت الشخصیة لمدیر المدرسة 
) أدناه . ٩استخرج الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات هذا المجال وفق الجدول (

  )٩(جدول 

ات أفراد عینة البحث عن فقرات مجال المشكالت الشخصیة لمدیر إلجابالوسط المرجح

المدرسة تنازلیاً 

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٤٩  
أشــــعر بــــان وظیفتــــي تســــبب لــــي اإلزعــــاج فــــي 

اغلب األحیان مع زمالئي وأقربائي
١  ٢.٢٤  

٥٠  
دوري مــدیرًا یضــعني فــي مواقــف ال تــتالءم مــع 

طبیعة شخصیتي
٢  ٢.٢١  

٥٢  
ـــًا فـــي  ـــأن وظیفتـــي مـــدیرًا تجعلنـــي متقلب أشـــعر ب

شخصیتي
٣  ٢.١٧  

٢.١٤٤اضطر أن اعمل أشیاء ضد مبادئي الشخصیة٥١

٤٨  
أتــأثر بالعوامــل الشخصــیة التــي ممــا یســبب لــي 

مشاكل كثیرة
٥  ٢.٠٩  

٤٦  
أشــعر أن المشــكالت التــي أواجههــا مــع أســرتي 

تنعكس على إدارتي في العمل 
٦  ٢.٠٣  

١.٩٩٧مشكالتي الحالیة في أدائي لعمليتؤثر ٤٧

) أعــاله بــان الفقــرة (أشــعر بــان وظیفتــي تســبب لــي اإلزعــاج فــي ٩نالحــظ مــن الجــدول (

اغلــب األحیــان مــع زمالئــي وأقربــائي) جــاءت فــي المرتبــة األولــى إذ كانــت وســطها المــرجح بلغــت 

مـع أهـواء ومصـالح ) درجة وقد یدل ذلك على أن أداء الواجب بشكل صحیح قد یتضارب٢.٢٤(

اآلخرین . 

أما الفقرة (تؤثر مشكالتي الحالیة في أدائي لعملي) جاءت فـي المرتبـة األخیـرة بوسـط مـرجح 

) درجة ١.٢٩قدره (

المجال التاسع : عدم الرضا الوظیفي
). ١٠استخرج الوسـط المرجح لكل فقـرة مـن فقرات المجـال كمـا مـبین في الجـدول (
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  )١٠(جدول ال

إلجابات أفراد العینة عن فقرات مجال عدم الرضا الوظیفيلوسط المرجحا

الترتیبالوسط المرجحالفقراترقم الفقرة

٢.٨٨١أشعر أن دخلي الشهري غیر كاف٥٦

٥٩  
اعتقــــد أننــــي لــــن اختــــار عملــــي إذا أتیحــــت لــــي 

فرصة االختیار مرة ثانیة
٢  ٢.٣٩  

٥٧  
هـــذه ال أنصـــح زمالئـــي بااللتحـــاق بالعمـــل فـــي 

المهنة
٣  ٢.٣٦  

٥٨  
أشعر باالنزعـاج بكثـرة مـن یتوسـطون للحصـول 

على النتائج النهائیة لالمتحانات
٤  ٢.٣٤  

٥٥  
أشــعر أن وظیفتــي لیســت لهــا أهمیــة كبیــرة فـــي 

المجتمع مقارنة مع الوظائف األخرى
٥  ٢.٢٧  

٦٠  
اشــعر بــالتوتر واالنزعــاج مــن هــذه المهنــة عنـــد 

  نوضع التقاریر السنویة للمدرسی
٦  ٢.٢٥  

٥٤  
أشـــــعر بعـــــدم االحتـــــرام والتقـــــدیر مـــــن اآلخـــــرین 

نتیجة موقعي الوظیفي
٧  ٢.١٣  

١.٩٥٨أشعر بأنني غیر راض عن وظیفتي٥٣

) أعــاله تبــین بــان الفقــرة (أشــعر أن دخلــي الشــهري غیــر كــاف) ١٠( لمــن خــالل الجــدو 

فض الدخل الشهري ) درجة وهذا یدل أن خ٢.٨٨جاءت في أعلى مرتبة إذ كان وسطها المرجح (

غیر مالئم لما حدث من ارتفاع في المواد المختلفة . 

المرتبـة األخیـرة بوسـط مـرجح أما الفقرة (أشعر بأنني غیر راض عن وظیفتي) جاءت فـي

.اآلن مكانها المناسب في المجتمع) درجة مما یدل بان الوظیفة لم تأخذ لحد١.٩٥(قدره

لھدف الثانيثانیاً : النتائج المتعلقة با
هل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات المـدیرین والمـدیرات فـي مركـز 

محافظة نینوى في اختبار ضغط العمل ؟ 

لتحقیق هذه الفرضیة تم اسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین مسـتقلتین للمقارنـة بـین متوسـط 

) درجــة  وبــانحراف معیــاري ١٤٣( درجــات المــدیرین والمــدیرات اذ كــان متوســط درجــات المــدیرین
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ـــاري مقـــداره  ١٤٥) . فیمـــا كـــان متوســـط درجـــات المـــدیرات (٤.١٩قـــدره ( ـــانحراف معی ) درجـــة  وب

)٤.٩٤. (  

) فـي حـین أن القیمـة ١.٥وقد أشـارت نتـائج االختبـار أن القیمـة التائیـة المحسـوبة كانـت (

) وقـد تبـین نتیجـة ٠.٠٥لـة () ومسـتوى دال٤٨) عند درجة حریـة (٢.٠١١التائیة الجدولیة كانت (

المقارنة أن القیمـة التائیـة المحسـوبة أقـل مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة وهـذه النتیجـة تشـیر إلـى عـدم 

وجود فروق دالة إحصائیًا بین المدیرین والمدیرات في مسـتوى ضـغط العمـل . وقـد یعـود ذلـك إلـى 

وتعرضـهم الـى نفـس ضـغوط العمـل  . طبیعة العمل بـین الـذكور واإلنـاث وعـدم االخـتالف بینهمـا 

) یوضح ذلك .١١والجدول (

  )١١(جدول 

نتائج االختبار التائي بین متوسط درجات المدیرین والمدیرات في محافظة نینوى

  العددالمجموعة
متوسط 

الدرجات

االنحراف 

المعیاري

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

یةالجدول

  الداللة

٢٥١٤٣٤.١٩المدیرین
غیر دالة  ٢.٠١١  ١.٥

٢٥١٤٥٤.٩٤المدیرات

التوصیات والمقترحات
في ضوء نتائج البحث هناك بعض التوصیات وكما یأتي 

إعطاء أهمیة لدور مدیر المدرسة لتوثیق العالقة بینه وبین الهیئة التدریسیة . .١

توثیق العالقة بین مدیر المدرسة والمجتمع المحلي . .٢

وثیق العالقة بین مدیر المدرسة وكلیات التربیة والتربیة األساسیة .ت .٣

المقترحات
إجراء دراسة حول مصادر ضغط العمل لدى مدراء المدارس االبتدائیة . .١

إجراء دراسة حول مصادر ضغط العمل لدى مدراء ریاض األطفال . .٢
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المصادر
طراب العصـــر الحـــدیث ، عـــالم المعرفـــة ، ) . االكتئـــاب اضـــ١٩٩٨إبـــراهیم ، عــــبد الســـتار . (.١

الكویت .

) . نحـــو تطـــویر اإلدارة المدرســـیة ، سلســـلة دراســـات نظریـــة ١٩٩١احمـــد ، إبـــراهیم احمـــد . (.٢

، دار المطبوعات الجدیدة ، اإلسكندریة ، مصر . ١ومیدانیة ، ط

سـتداللي ) . اإلحصـاء الوصـفي واال١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار توفیق و زكریا اثناسیوس . (.٣

في التربیة وعلم النفس ، بغداد ، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمیة .

) . أســـــالیب التعامـــــل مـــــع ضـــــغوط الحیـــــاة وعالقتهـــــا ٢٠٠٢جـــــرجیس ، مؤیـــــد إســـــماعیل . (.٤

بالطمأنینة والمیول العصابیة لـدى الشـباب الجـامعي ، (رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة) ، كلیـة 

التربیة ، جامعة صالح الدین .

) . ضـــغوط العمـــل وعالقتهـــا بالتوجـــه البیروقراطـــي ٢٠٠٢دة ، إیمـــان ، ورنـــده الیـــافي  . (جـــو .٥

، عـدد  ١٨وعدم الرضا الوظیفي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، المجلد 

.  ١٢٠ – ١، ص  ١

ارة التربیــة ) . نظــام المــدارس الثانویــة ، مطبعــة وز ١٩٨٢الجمهوریــة العراقیــة ، وزارة التربیــة، (.٦

)٣ .(  

) . قوة تحمل الشخصیة وأسالیب التعامل مع ضغوط الحیـاة ١٩٩٥الحلو ، بثینة منصور . (.٧

(أطروحة دكتوراه غیر منشورة) ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد . 

) . ضـغوط العمـل لـدى الكـادر التمریضـي فـي المستشـفیات الخاصـة ٢٠٠٣حلیم ، حسین . (.٨

  . ١٢٠ – ٢٦، ص  ١، عـدد  ٦للعلوم التطبیقیة ، مجـلد باألردن ، المجلة األردنیة

، ي ، المجلـد األول ، مكتبـة مـدبولي) . موسـوعة الطـب النفسـ١٩٩٥الحنفي ، عبد المنعم . (.٩

  القاهرة .

) . العالقــة بــین مصــادر الضــغوط التــي یعــاني منهــا ١٩٩٧داؤد ، نســیمة ، ونزیــه حمــدي . (.١٠

. ٢٥٣، ص  ٢، عدد  ٤، مجلد الطلبة ومفهوم الذات لدیهم ، دراسات 

) . (الضـــغوط النفســـیة التـــي ٢٠٠٢الــدلیمي ، أحمـــد محمـــد خلـــف و كـــریم منصـــور علـــي . (.١١

ــــة المعلمــــین ، الجامعــــة المستنصــــریة العــــدد  تواجــــه مــــدیري المــــدارس األساســــیة) ، مجلــــة كی

  )١٤٠-١٢٥.ص.ص (٣٢

اث الحیـــــاة ) . الضـــــغط النفســــي كاســــتجابة إلحــــد٢٠٠٣الرویشــــدي ، ســــامي بــــن صــــالح . (.١٢

الضــاغطة دراســة میدانیــة ســطحیة علــى ضــباط مكافحــة المخــدرات وضــباط الــدوریات أجریــت 

في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة .
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) . الضـغط النفسـي لـدى بعـض المـوظفین ، مجلـة ١٩٩٤الطریري ، عبد الرحمن سـلیمان . (.١٣

  . ١ونس ، العدد تعلیم الجماهیر ، المنظمة العربیة للثقافة والعلوم ، ت

) . مصــادر ضــغط العمــل لــدى مــدیري المــدارس الحكومیــة ٢٠٠٥الطعــاني ، حســن احمــد . (.١٤

، العدد الثاني . ٢١في محافظة الكرك من وجهة نظرهم ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

) . مستوى ومصادر الضغط العمـل لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة ١٩٩٢العدوان ، محمد . (.١٥

بلقاء ، رسالة ماجستیر غ . م . الجامعة األردنیة .في محافظة ال

، ، دار الكتـاب الحدیثـة ٢هتهـا ، ط ) . ضغوط الحیـاة وأسـالیب مواج٢٠٠٠، علي . (عسكر.١٦

الكویت .

) . ضغوط العمل التـي یواجههـا موظفـو الشـؤون ٢٠٠٠مبیضین ، عقلة ، وربحي الحسن . (.١٧

ـــــة أب ـــــة ، مجل ـــــي اإلدارة العامـــــة األردنی ـــــة ف ـــــوم اإلنســـــانیة المالی حـــــاث الیرمـــــوك ، سلســـــلة العل

  . ١٨١ – ١٤٥) ، ص ٣( ١٦واالجتماعیة ، 

) . الضـغوط الـنفس اجتماعیـة واالكتئـاب وبعـض جوانـب ١٩٩٣المحارب ، ناصر إبراهیم . (.١٨

  . ٣جهاز المناعة لدى اإلنسان ، مجلة دراسات نفسیة ، عدد 

األســـرة والعمـــل والمجتمـــع ، ) . مهـــارات مواجهـــة الضـــغوط فـــي ٢٠٠١معـــروف ، اعتـــدال . (.١٩

مكتبة الشقري ، الریاض .

) . العالقــة بــین ضــغوط العمــل وبــین الــوالء التنظیمــي واألداء ١٩٩٥المیــر ، عبــد الــرحیم . (.٢٠

. ٢٠٧) ، ٥اإلدارة العامة  (–والرضا الوظیفي والصفات الشخصیة ، دراسة مقارنة 
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