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 ملخص

عالقتهدددا بلاعليددت إوايق الوقدددك لددود   ل ددد  الددوي وي  ددد  إلددض ودددلوم ال  دد  و  هددو ك الوياسددت الت دددي       
(  يوًا  ن   ل   و  ل اك الوي وي    96ك عينت الوياست  ن )ال واٌي ال توسمت    وولت ال ويك، وت ون

 ال واٌي ال توسمت     حا ظت الجهياء بوولت ال ويك.
ي    ال واٌي ال توسمت    وولت أن  ستود ولوم ال    لود   ل   الوي و وأظهيك نتائج الوياست        
 سددتود  دد   ددن ال ددفء الددوظيل ، وعددوم ووددون ادوواي، وال دديووو ال دداو   ددان أن  ددان  توسددمًا، و  ال ويددك

 سدتود  اعليددت إوايق أن  سدتود اتتادا  اسنسددان   دان  يتل ددًا،   دا أظهديك النتددائج ن  توسدمًا،  د  حددين أ
 .الوقك  ان  يتل اً 

ودديويق ال  دد   ددن قبدد  إواياك ال ددواٌي علددض الحددو  ددن وًا  ددن التواددياك أه هددا وقددو ك الوياسددت عددو      
ولوم ال    لود ال  ل ين والتقلي   نها بقوي ال ستماع، حيل أ وك نتائج الوياسدت وجدوو  سدتود  توسدم 

 أه يددت قيددام إواياك ال ددواٌي بالحددو  ددن ادعبدداء الوظيليددت التدد  ت،قدد  علددض ال  ل ددين، والقيددامو ددن الوددلوم، 
بتحويو  هام ع   ال  ل ين بش   أ ،ي وودوحًا ووقدت ب دا يحدو  دن عدوم وودون ادوواي لدويهم، ووديويق أن 
ًيداوق ادجدوي واليواتدف ب دا يتناسدف  د   تقوم الجهاك ال سؤولت    الوولت بال    علض تحليً ال  ل دين عبدي 

ب وددهم الددب    ددن جهددت، وبددين نسددان  بددين ال  ل ددين سايتلدداع ال  يشددت، والقيددام بتل يدد  جانددف اتتاددا  ا
واياك ال واٌي  ن جهت أخيد  .ال  ل ين وا 

 

 ولوم ال   ، إوايق الوقك،   ل و الوي وي.الكممات المفتاحية: 

 
Abstract 

      The study aimed at identifying the level of job stress and its relationship to the effectiveness 

of time management among decoration teachers in intermediate schools in the State of 

                                                 

ًايق التيبيت والت ليم  (1)  .ال ويتيتو
  ليت ال لوم التيبويت، جا  ت آ  البيك.( 2)
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Kuwait. The study sample consisted of 96 decoration teachers in intermediate schools in 

the State of Kuwait. 

      The study results showed that the level of work stress among teachers decoration in 

middle school in the State of Kuwait was average, and that each of the functional burden, lack 

of clarity of roles and the physical yield was average, while the level of human contact was 

high, and the results showed that the level of effectiveness time management was high. 

      The study made a number of recommendations including the need for action by the 

school administrations to reduce work stress among teachers and minimize them as much as 

possible, which confirmed the results of the study and the existence of the average pressure 

level, and the importance of the school administrations to reduce the functional burden on 

teachers, and do select tasks teachers work more clearly and accurately, including limiting the 

lack of clarity in the roles they have, and the need for the responsible parties in the state to 

work to motivate teachers by increasing wages and salaries commensurate with rising living, 

and to activate the side of human communication between teachers each other on the one hand, 

and between teachers and school administrations on the other hand. 

Keywords: Job Stress, Time Management, Decoration Teachers. 

 
 .اإلطار العام للدراسة

 .املكدمة

تشهو ال  ليت الت لي يت     واٌي وولت ال ويك، شأنها    ىلك شأن باق  الوو ، ال ويو  دن        
ال وا   الت  أابحك تؤ،ي علض قويق ال  لدم  د  إوايق وقتده بالشد   اد ود ، وعلدض الديعم  دن ت دوو هدى  

بشد    ك القليلدت ال اوديت تشد   أ ديًا يجدف وياسدته وتحليلدهال وا   واختال ها إت أنها أابحك    السدنوا
 ي  ن  ن خالله   الجت هى  ال وا   الت  تش   ولومًا وظيليت علض ال  لم.

وب ددا أن ال  لددم هددو نددواق ال  ليددت الت لي يددت   دد  و حويهددا، وال ؤسسددت الت لي يددت هدد  ال ؤسسددت التدد         
تتخدددديم ال لدددداءاك القدددداويق علددددض النهددددو  بددددال جت    دددد   تت حددددوي حولهددددا  ا ددددت  ؤسسدددداك الوولددددت،   نهددددا

ال ستقب ، وحيل أن ال اي الى  ن يشه حاليًا يتسدم بال ويدو  دن الودلوم الناج دت عدن ادعبداء الوظيليدت 
ًايوق، وت وو ال هام    ال ؤسسداك   دا يخلدد عدوم وودون  د  ادوواي ال نامدت بال دا لين، إلدض جاندف  ال ت

ًا اك ال اويدت ال تيتبدت علدض اد دوي الحياتيدت  ال ا   ال او  الى  ي،ق  ًوياو حجم اتلت ظهي ال  لم نتيجت ا
ًا ًا علض الباح،ين  حاولت وياست أوجه الخل  و  الجتها.     ال اي الحويل، أابح ل

وقو تنشأ ولوم ال     ن أسباف  ،ييق و ت ووق لويجت أن أ  شد ء واخد  ال  د  قدو ي دون        
ًياوق ال هام وعييها() قلدوال اويًا للتوتي  ، وي ت و هدىا علدض  الن م اسواي ، قلت ال يووو ال او ، 
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إوياك الليو لهى  ادسباف وعلض أب داو ال  د  والبيئدت ال حيمدت بده،  قدو ي ند  ودلم ال  د  دحدو ال  ل دين 
ح، وقدو حالت  ن التوتي الناجم عدن الخدو  أو القلدد  دن احت داتك عدوم تأويدت ال  د  علدض الوجده الادحي

ينددتج ودددلم ال  دد  ل  لدددم  ددا  دددن عددوق أشدددياء  جت  ددت ناب دددت  ددن إحساسددده ب ددوم قويتددده علددض إوايق وقتددده 
 (.2116بالش   الاحيح )الشا ان، 

  ددا أن  شدد لت الوقددك ت ددو  ددن ال شدد الك الها ددت التدد  تواجدده اسنسددان  دد  ال جت  دداك الحوي،ددت،        
تن ددوام القددويق علددض إوايق الوقددك بالشدد   اد ،دد   دد   حيددل تظهددي أعدديا  السدديعت والقلددد والتددوتي نتيجددت

ًيو  ن ويجدت الودلوم التد  يت دي  لهدا ال دا لون، ول د  هدى  ادعديا  تظهدي   ،يي  ن ادحيان،   ا ي
بشد   أ بدي لددود ال دا لين  د  ال جدداتك اسواييدت أ ،دي  ددن سدواهم،  ال  د  اسواي  يتملددف جهدوًا وتل يدديًا 

، وه  التخميم، والتنظيم، والتوجيده، واليقابدت. وبادلت خاادت  ل دا انتقد  ال دويي ىهنيًا     ياحله اديب ت
ًواوك الولوم الت  يت ي  لهدا، حيدل يتي ًد ووي  علدض اتخداى قدياياك  د   ال شي  إلض  ناف أعلض ا
ًء  نهددا ول ددن عليدده أن يسدد ض دن  وددوء بياندداك و  لو دداك  تاحددت يسدده  الحاددو  علددض ب وددها أو جدد

 (.2118و  والقياياك    الوقك ال حوو )السل  ، يلاو  بين الحل
ًيو  ن اتهت ام بوياست ولوم ال  د  وادسدباف ال ولدوق لهدا، والسدب              ا سبد يوعو إلض ال 

اد ،ددد  للت ا ددد    هدددا ب دددا ي دددوو بدددالنل  علدددض ال  لدددم وال ؤسسدددت الت لي يدددت، وبالتدددال  علدددض  خيجددداك ال  ليدددت 
 سدددتود ه ال جت ددد    ددد . و دددن هندددا جددداءك هدددى  الوياسدددت لتسدددليم الودددوء علدددض الت لي يدددت  دددن الملبدددت، و نددد

 .ولوم ال    وعالقتها بلاعليت إوايق الوقك لود   ل   الوي وي    ال واٌي ال توسمت    وولت ال ويك
 

 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

لحساسديت وظيلدت و  نظيًا ل ا أابح يتسم به ال اي الحويل  ن ودلوماك وظيليدت علدض ال دا لين،       
ال  لم   سؤو  عن تنشئت جي  بأ  له  نام به قياوق ال جت      ال سدتقب  القييدف، ول دا عايشده الباحدل 
ً ددالؤ   ددن وددلوماك  بح ددم مبي ددت ع لدده    لددم ل دداوق الددوي وي  دد   ددواٌي وولددت ال ويددك و ددا يواجهدده و

ت التد  ت ٌد ال  ليدت الت لي يدت وظيليت  ختللت، أابح  وووع وياست ودلوم ال  د   دن ال واودي  ال ه د
بأ  لهددا، ىلددك أن ال  لددم الددى  ي  دد   دد  بيئددت ع دد   ناسددبت و ييحددت وب يددوق عددن التددوتياك والوددلوماك، 
وايتهدددا بالشددد   اد ،ددد ، وهدددىا بدددووي  سدددي وو علدددض  سدددي ون قددداويًا وون شدددك علدددض تنظددديم أوقاتددده الوظيليدددت وا 

 هايت ال ما    خيجاك لهى  ال  ليت الت لي يت.ال  ليت الت لي يت     بلائوق يل سها الملبت    ن
 كدددددد ستود ولوم ال    وعالقتها بلاعليت إوايق الوق ش لت الوياست    تحويو وبناًء عليه، تت ،          
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 اتجابت عن ادسئلت التاليت:لود   ل   الوي وي    ال واٌي ال توسمت    وولت ال ويك  ن خال  
 ؟ولوم ال    لود   ل   الوي وي    ال واٌي ال توسمت    وولت ال ويك  ستود ا  السؤال األول:
 سدتود ودلوم ال  د  لدود   ل د  الدوي وي  د  ال دواٌي ال توسدمت ه  هناك  يود  د   السؤال الثاني:

ًد لل تليياك الشخايت والوظيليت )ال  ي، والجنٌ، وال ؤه  الت لي  ، والخبيق(  ؟   وولت ال ويك ت 
 

 :سةأهداف الدرا

 تس ض هى  الوياست إلض:       
    ال واٌي ال توسمت    وولت ال ويك.ت ي   ستود ولوم ال    لود   ل   الوي وي    -1

 سددتود وددلوم ال  دد  لددود   ل دد  الددوي وي  دد  ال ددواٌي ال توسددمت  دد  وولددت تحويددو اللدديود  دد     -2
ًد لل تليياك الشخايت والوظيليت. ال ويك  الت  ت 

 

 :سةأهمية الدرا

نظددديًا ليه يدددت الباللدددت لل ؤسسدددت الت لي يدددت  يا دددو لل جت ددد  بال لددداءاك البنددداءق، وأه يدددت ووي ال  لدددم        
 لاعددد  أساسددد   ددد  هدددى  ال  ليدددت الت لي يدددت، وب دددا أن إوايق الوقدددك عا ددد  يئددديٌ  ددد  تمدددويي أواء ال  لدددم 

الدددوي وي  ددد  ال دددواٌي وتحسدددينه، تتودددح أه يدددت الوياسدددت  دددن حيدددل اسدددتمالعها  ياء   ل ددد  و  ل ددداك 
ال توسدددمت  ددد  وولدددت ال ويدددك حدددو  عالقدددت ودددلوم ال  ددد  بلاعليدددت إوايق الوقدددك لدددود   ل ددد  و  ل ددداك 

.   ددالددوي وي  دد  هددى   قددو تسدداهم هددى  الوياسددت  دد  للددك انظدداي القددائ ين علددض ال  ليددت الت لي يددت  اال ددواٌي
لوبددت  ددنهم، ليسددتمي وا إوايق وقدددتهم باتهت ددام أ ،ددي ب  ل دد  الددوي وي و حاولددت التخليددد   ددن ادعبدداء ال م

نجاً واجباته  بإتقان. موا 
 

 :التعريفات االصطالحية واالجرائية

ًايدوق  ضغوط العمل: اتن  اٌ السلب  والواي علدض ادحت اسنسدان النلسديت وال ودويت نتيجدت لل تملبداك ال ت
 (.27، 2115هي، )ما    بيئت ال    والت  تلود قويق الشخص علض ال ماء    ال ،يي  ن ادحيان

 مالبددت ال وظدد  ب هددام وواجبدداك وظيليددت  ،يدديق و ت ددووق تلددود قوياتدده وادوقدداك  العبب ا الببو:يفي:
سددناو  هددام وأع ددا  وظيليددت تتملددف  هدداياك ت تتددوا ي لويدده )الخ،يلددت،  ًهددا، وا  ال خااددت لهددم سنجا

2113 ،89). 
و دىلك عدوم وودون الادالحياك عوم الووون    أهوا  ال    ال سدنو لل وظد ،  عدم وضوح األدوار:

 .(19، 2115ال  نوحت له، إوا ت إلض أن  سؤولياته    ال    عيي  حووق تحويوًا وقيقًا )الشاو ، 
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ً ددالء ال  دد  ب وددهم ب وددًا أو  :اإلنسببانياالتصببال  ال القددت التدد  تدديبم بددين ال وظدد  وال ددويي أو بددين 
شدباعها تحتياجد اك ال دوظلين ويعبداتهم التد  تحقدد ىاتهدم  دن ملبدت ال ويسدت، و دود قدوق تلدك ال القداك وا 

 .(13، 2118اليوا والقبو  واتحتيام، و ستود تيج تها إلض سلو ياك لاالح ال    ) ل بان، 
ادجددي ال دداو  الددى  يلشدد ي ال وظدد  بالم أنينددت وال والددت  دد   حيمدده اتجت دداع ،  المببردود المببادي:

شباع م  ً  علض اتستقياي واد ن الوظيل  وا   .(211، 2115وحاته ال اويت وال  نويت )ال يي، ويحل

ع ليت اتستلاوق  ن الوقك ال تدان وال واهدف الشخاديت ال تدو يق لدود اللديو لتحقيدد ادهدوا   إدارة الوقت:
ًن بددين  تملبدداك ال  دد  والحيدداق  ال ه ددت التدد  يسدد ض إليهددا  دد  حياتدده،  دد  ال حا ظددت علددض تحقيددد التددوا

 .(67، 2112ليون وال ق  )الق يو، حاجاك الجسو وا الخاات، وبين
 

 :ضغوط العمل: أواًل

ال  د  ت للدت  بيديق علدض اللديو وال نظ دت وال جت د   دن الناحيدت الادحيت واتقتاداويت  ودلومت ،د         
ال يودديت  ددإن لهددا  والتنظي يددت،  وددلوم ال  دد  لهددا آ،دداي نلسدديت و سدديولوجيت وددايق وبجانددف هددى  ا ،دداي

 ياك اد ددياو و سدتود أوائهدم الدوظيل ،  ت ،لددت  د  انخلدا  الشد وي باتنت دداء ان  اسداك سدلبيت علدض سدلو 
ًياوق  نسبت ادخماء. للوظيلت وايتلاع   و  اللياف والتسيف الوظيل  و

ًويدداو بددين ال ددوظلين  دد   نظ دداك ال اددي الحددويل بشدد   عددام و دد          والوددلوم الوظيليددت آخددىق  دد  ات
وص بسدددددبف  دددددا يشدددددهو  عال ندددددا ال  اادددددي  ددددد  ال،دددددويق ال  ي يدددددت ال ؤسسددددداك الت لي يدددددت علدددددض وجددددده الخاددددد

وال  لو اتيت نتيجت التقوم الت نولوج  الحويل الى  ل دف وويًا  بيديًا  د  تحقيدد الي اهيدت البشدييت، وبال قابد  قدو 
ًيدداوق الت قددو  دد  حياتنددا اليو يددت وبالتددال  تتلشددض اد دديا  النلسدديت والبونيددت التدد  تهدد وو تددو   وددييبت التقددوم  ددن 
 حياق اسنسان، وان  اساك ىلك سلبًا علض  ود اتنت اء التنظي   لهىا ال وظ  ب نظ ته الت  ي    بها.

 

 تعريف ضغوط العمل:
وددلم ال  دد  بأندده:  (Al-Kahtani, 2005, 20)عددي   سدديل  ال شدداي إليدده  دد  القحمددان         

   جهددووًا ل دد  يت يدد   دد  الظدديو  "اتسددتجابت اللسدديولوجيت التدد  تدديتبم ب  ليددت الت يدد ،  الجسددم يبددى
 الخايجيت والواخليت  حو،ًا ن مًا  ن اتستجاباك عيي النوعيت الت  تحول حالت  ن السيوي أو ادلم".

إلض أن ولوم ال    "تستخوم للوتلت علض حالتين   (Sharma, 2009, 138)ويشيي شاي ا       
تدد  تحدديم بددالليو  دد  بيئددت ال  دد  وتسددبف لدده  ختللتددين تشدديي  يه ددا ادولددض إلددض الظدديو  البيئيددت ال

 الودديد والتددوتي )ال ادداوي الخايجيددت للوددلوم( أ ددا الحالددت ال،انيددت  إنهددا تشدديي إلددض يووو الل دد  الواخليددت
 الت  تحول بسبف هى  ال ظاهي".
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وييد الباح،ان   دا سدبد بدأن ودلوم ال  د  التنظي يدت ت دو اسدتجابت اللديو لل وا د  التنظي يدت        
 .قو تحول نوعًا  ن الويد النلس  أو الخل  ال وو  للليو يا ف الت ي    ها بويجت

 

 مل:مصادر ضغوط الع
( أن أ  ش ء واخ  ال    قو ي ون  اويًا للتوتي والقلد، وي ت دو هدىا علدض 2112ييد هانسون )       

 إنهدا ت ددو تجيبددت ىاتيددت إوياك اللديو لهددى  ادسددباف وعلدض أب دداو ال  دد  والبيئددت ال حيمدت بدده، أو ب  نددض آخددي 
تحول لود الليو.  قو ي ن  ولم ال    دحو ال ا لين حالت  ن التوتي الناجم عن الخدو  أو القلدد  دن 
احت دداتك عددوم تأويددت ال  دد  علددض الوجدده الاددحيح. وقددو ينددتج وددلم ال  دد  ل وظدد   ددا  ددن عددوق أشددياء 

  جت  ت ناب ت  ن إحساسه بخمويق قياياته علض ادواء الوظيل . 
 

 الن:ريات المفسرة لمضغوط:
لقددو احتدد   ووددوع الوددلوم جدد  اهت ددام البدداح،ين وال هت ددين بوياسددت الوددلوم   ددا ج لهددم يقددو وا        

لدددض  ب دد  النظييددداك ال ،يدديق التددد  حددداولوا بهددا تلسددديي الوددلوم، التددد  تحتدددام إلددض الت  دددد  دد  وياسدددتها وا 
ًاء   وعنااي الولوم، و ن هى  النظيياك:التحلي  ال ل   الشا   والوقيد ل  ي ت   وناك وأج

 

 :Hans Selyeن:رية هانز سيمي في الضغط 
ً ددت 1936قددوم سدديل  نظييتدده الخااددت بالوددلوم عددام          حيددل أملددد علددض هددى  النظييددت اسددم ) تال

 ، و دان  تدأ،يًا بل ديق أن   ظدم ال ائنداك البشدييت)(General Adaptation Syndromeالتوا دد ال دام( 
للوددلوم عددن مييددد تن يددت أعدديا  عيددي نوعيددت،  تلددي  الوددلوم علددض اللدديو  تملبدداك قددو  لهددا يو   دد 

(. وقددو حددوو سدديل  ،دالل  ياحدد  ي ددي بهددا 91، 2113ت دون  سدديولوجيت أو اجت اعيددت أو نلسدديت )الخ،يلدت، 
 اللدديو  دد  اسددتجابته للوددلوم وهدد : ال يحلددت ادولددض ال ت ،لددت  دد  يو الل دد  تجددا  الخمددي، وال يحلددت ال،انيددت

 ال ت ،لت    ال قاو ت، وال يحلت ال،ال،ت ال ت ،لت    اسنهاك.
 

 الن:رية المعرفية:
ًك علدددددض أه يدددددت التل يدددددي وال وا ددددد  ال  ي يدددددت         ت ددددو النظييدددددت ال  ي يدددددت إحدددددود النظييددددداك التددددد  ي دددد

والتلسدددديياك التدددد  توددددليها هددددى  النظييددددت علددددض خبددددياك اللدددديو  دددد  تحويددددو اسددددتجابته للوددددلوم، حيددددل أن 
تجابت للوددلوم تتددأ،ي ب ددا يشدد ي بدده اللدديو  ددن إ،ددايق و ددود  قاو تدده وقويتدده علددض الادد وو وال واجهددت، اتسدد

 (2116وتستنو النظييت ال  ي يت    تلسييها للولوم إلض ،الل ا تياواك وه : )ال تيب ، 
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 تدهات تيا  ادو  يت ،     أن اتنل اتك التد  تاديف اللديو ت ،د  ان  اسدًا د  داي اللديو حدو  ىا .أ 
 وال الم ال حيم به.

 يت ،دد  ات تدديا  ال،ددان   دد   ددود إ  انيددت اللدديو  دد  وددبم أ  دداي  التدد  ت ددون سددببًا  دد  اتنل دداتك .ف 
 السلو يت.

أ ا ات تديا  ال،الدل  يت ،د   د   دون أن السدلوك  دا هدو إت نتدام لتقيديم ال وقد  الوداعم و  .م 
 ال وق .اتستجابت ادوليت له، وتوق اك النجان    الت ا      ىلك 

 

 ن:رية التوافق البيئي:
تي ً هى  النظييت علدض  حادلت التلاعد  ال دين بدين اللديو والبيئدت التد  ي  د  بهدا وتدأ،يي  د   نه دا        

   ا خدي وتهدو  إلدض تحقيدد اتنسدجام بينه دا. وعليده  دإن وجدوو الودلوم لدود اللديو و قدًا لهدى  النظييدت 
بيئددت التدد  ي  دد  بهددا. وهندداك نوعددان  ددن التوا ددد بددين اللدديو والبيئددت ي ندد  أن هندداك سددوء توا ددد بددين اللدديو وال

 (Sharma, 2009)الت  ي    بها وه ا: 

 النوع ادو : وي ،  ال ود الى  توا ف  يه إ  اناك الليو و هاياته أعباء ال    و تملباته. . أ

 .يوالنوع ال،ان : ويت ،     ال ود الى  ت     يه بيئت ال    علض إشباع حاجاك الل . ف
 

 نتائج وآثار ضغوط العمل:
 إن ت ي  ال  ل ين لحاتك ولوم ال  د  الشدويوق ي  دن أن تدنجم عنهدا آ،داي سدلبيت وودايق علدض       

 .(2111ال  لم وال ؤسست الت لي يت علض حو سواء، و ن هى  ا ،اي  ا يدل : )جبسون، 
وال لدددد  واسيهدداد، وعددوم تقددويي  وهدد   ،دد  القلددد وات تئدداف، واوددمياف الندددوم، واسحبدددام،النفسببية: 

ًام وال ابيت.  الىاك، و قوان ال 
وهدد   ،دد  ال يدد  للحددواول، واسو ددان علددض ال خددوياك، واس دديام  دد  التددوخين، والسددلوك السببموكية: 

 ال ووان ، وسوء استخوام ال قاقيي.
ياف  دد  وهدد   ،دد  عددوم ال قددويق علددض اتخدداى القددياياك السددلي ت، وودد   التي يددً، واوددمالمعرفيببة: 

 الىا يق وت ياي النسيان.
ًايددو إ ددياً الفسببيولوةية:  ًيدداوق وددلم الددوم، وجلددا  الحلددد، وت ًيدداوق ودديباك القلددف، و وهدد   ،دد  

ًايو نسبت الجلو ًو    الوم، وايتلاع أو انخلا  حيايق الجسم.  ال يد، وت
ًلددالتن:يميببة:  ً الء،وهدد  تشدد   ودد   ادواء الددوظيل ، والليدداف، وعددوم اليوددا الددوظيل  وال   ت عددن الدد

ااباك ال   . ًام ال وظ  ووتئه و ،يق الحواول وا   وانخلا  الت
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ددا سددبد أن وتيدديق        ًحددام، وهدد   يتوددح     الحيدداق اليو يددت السدديي ت جددوًا، ويوتددين ال  دد  والوددجيج وال
تي حياتندا اليدوم،  إنهدا ت تبدي  دن ال وا د  ال هيئدت لظهدوي حداتك الودلم النلسد  والتدو   ظاهي  ت ييق   

وال ساعوق علض تموي تلك الحالت، وعلض اليعم  ن أنده ت ي  دن ع ليدًا تجندف هدى  ادحدوال اليو يدت التد  
ًالددت التددوتي الندداجم عنهددا والتللددف عليدده باتسددتيخاء الددى   تحددوو اتجددا  حيدداق اد ددياو، إت أندده  ددن ال   ددن إ

ًاء ال وا   الخايجيت، والتخلص بالتال   يس ح بت وي  يووو الل   وبش   تدوييج   دن ال وا د  ال سداعوق إ
تقدان  ندون التأ د   وتمدوي الودلم بال  د ، ولتحقيدد ىلدك،  إنده ت بدو وأن ي  دو اللديو لدت لم علدض ظهدوي وا 

ن دا  ًنه الجسو  والنلس  ال لقوو. وت يقادو باتسدتيخاء هندا الندوم  قدم، وا  واتستيخاء الى  ي يو للجسم توا
  تياك اتستياحت القاييق      ان ال   . ته حتض   اتستيخاء الاح  الى  ي  ن   ايس

 

 عالقة ضغوط العمل بإدارة الوقت:
وايق الوقدك عالقدت تباوليدت إلدض حدو ب يدو، 1998أووح هيجان )        ( أن ال القت بدين ودلوم ال  د  وا 

يد حيل أن ولوم ال  د  تحدو  دن قدويق اللديو علدض إوايق وقتده بالشد   اد ،د  والادحيح، و دن جهدت أخد
 إن سوء إوايق الوقك  ن قبد  ال وظد  يدن  ٌ سدلبًا عليده  سدببًا ودلومًا وظيليدت عليده تخلدد لويده حالدت 
 ددن اسيبدداك. وي تبددي سددوء إوايق الوقددك  ددن أهددم ال ظدداهي السددلو يت الليويددت ال ؤويددت إلددض وددلوم ال  دد ، 

ىاتدده  دد  بيئددت ال  دد ،  ددن  و دد  أن هددىا السددبف  ،يدديًا  ددا يدديتبم بأعبدداء ال  دد ،  هددو عا دد  ي ددوو إلددض اللدديو
حيل عوم قويته علض تنظيم وقته حتض    عياف أعباء ال  د .   د  أن عدفء ال  د   سدبف  دن أسدباف 
ولوم ال    قو يتو ن عناي الوقك وىلك  ن حيل عوم قويق ال وظ  سدواء  دان يئيسدًا أو  يؤوسدًا 

ًا اتده، نتيجدت لل هددام ال و لدت إليده أو بسدبف عدوم و  جددوو الوقدك ال دا   سنجداً هدى  ال هددام، علدض الو داء الت
ن ا ي وو إلدض الشدخص ىاتده نتيجدت ل دوم  ًياوق أو نقاان هى  ال هام، وا   إن سوء إوايق الوقك قو ت ييتبم ب

 قويته علض تنظيم هىا الوقك أ،ناء ال   .
 

 :الدراسات السابكة: ثانياً 
ًء عيوًا للوياساك السدابقت ىاك ال القد        ت ب تليدياك الوياسدت  دن حيدل ودلوم يتناو  هىا الج

وايق الوقك، وعلض النحو ا ت :  ال    وا 
 الولوم ال هنيت لود ال ويسين هو ك إلض الت ي  علض  ااويوياست  (4444المشعان )أجيد         

   ال يحلت ال توسمت لوولت ال ويك وعالقتها باتومياباك النلسيت الجس يت، وتأللك عينت الوياسدت 
 (383(  ددن ال ددويتيين، و)363(   ل ددت، و ددنهم )369و)   ل ددًا،( 377  ل ددًا و  ل ددت،  ددنهم )( 746 دن )
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 ددن عيددي ال ددويتيين. وبينددك نتددائج الوياسددت وجددوو  دديود   نويددت بددين ال ددويتيين وعيددي ال ددويتيين  دد  
وجوو  يود   نويت بين الجنسين  د   اداوي و  ااوي ولوم ال   ، لاالح ال  ل ين ال ويتيين، 

م ال هنيت واتومياباك النلسيت والجس يت، لاالح اسنال،  دىلك بيندك نتدائج الوياسدت وجدوو الولو 
  ا ددد  ايتبدددام   ندددو  بدددين  اددداوي الودددلوم ال هنيدددت واتودددمياباك النلسددديت الجسددد يت. وأوادددك 

 الوياست بأه يت  ياعاق الليود بين ال وظلين  ن حيل الولوم الوظيليت تب ًا ل تليياك الوياست.
بوياست هو ك إلض توويح ال القت بين إوايق الوقدك والودلوم الناج دت  (4444النعاس )قام        

عددن ىلددك علددض ال ددا لين، وت ،دد   جت دد  الوياسددت  دد  ال ددا لين بأ انددت اللجنددت الشدد بيت ال ا ددت للوحددوق 
%(  دددن 51(  وظلدددًا و وظلدددت، وهدددو  دددا  ج وعددده )75اد ييقيدددت، وانحاددديك عيندددت الوياسدددت  ددد  )

(  وظلددًا و وظلددت، وأ،بتددك نتددائج الوياسددت أن هندداك عالقددت 151ل ددا لين اتج ددال  والبددال  ) ج ددوع ا
بين توجه الليو لل  د   د  ظد  بييوقياميدت وبدين عدوم اليودا الدوظيل ،   دا جداء  د  نتدائج الوياسدت 
أن هندداك عالقددت بددين توجدده اللدديو لل  دد   دد  ظدد   نظ ددت بييوقياميددت وبددين  سددتود اليوددا الددوظيل  

 ال     ن جهت والخاائص الوي وعيا يت  ن جهت أخيد.  وولوم
( بوياست هو ك إلض بيان عالقت إوايق الوقك بودلوم ال  د  عبدي إجدياء 2113  ا قام اليشيو )       

وياسدددت تمبيقيدددت علدددض  دددويي  اسواياك ويؤسددداء ادقسدددام بحدددٌي الحدددووو ب دددوينت  الييدددا  والدددو ام  ددد  
(  دديوًا. وأظهدديك نتددائج الوياسددت ت تدد  231تددم تمبيددد الوياسددت علددض )ال  ل ددت ال يبيددت السدد وويت، حيددل 

أ دياو عيندت الوياسدت بالقدويق علددض إوايق الوقدك  دن وجهدت نظديهم،   ددا أظهديك نتدائج الوياسدت أن  سددتود 
ولوم ال    لدود أ دياو عيندت الوياسدت  دان  توسدمًا،  دىلك أظهديك النتدائج أنده  ل دا  دان هنداك إوايق 

 ق   ستود ولوم ال   .  جيوق للوقك  ل ا
تووددديح عالقدددت ودددلوم ال  ددد  الوظيليدددت بالقيددداوق وياسدددت هدددو ك إلدددض ( 4444ياركنبببدي )وأجددديد        

(  ددددوييق  ددددن  ددددويياك ال ددددواٌي اتبتوائيددددت 96 ددددن )التيبويددددت ووجهددددت الوددددبم، وت ونددددك عينددددت الوياسددددت 
% 36.5أظهديك نتدائج الوياسدت أن وال توسمت وال،انويت     حا ظت جوق    ال  ل ت ال يبيدت السد وويت، و 

ًون 45 ن أ ياو ال ينت ي انون  ن ولوم ال   ،   ا أظهيك نتائج الوياست أن  %  ن أ دياو ال يندت يت يد
 (Ibrahim & Al-Masha an, 2004)بوجهدت الوددلوم الخايجيددت.  ددىلك قا ددك إبددياهيم وال شد ان 

ن وال  ل ددداك ال ادددييين وال دددويتيين  ددد  بوياسدددت هدددو ك إلدددض الت دددي  علدددض اللددديود ال  نويدددت بدددين ال  ل دددي
وددلوم ال  دد ، ووجهددت الوددبم، واليوددا الددوظيل ، واللدديود ال  نويددت بددين الجنسددين  دد   تليددياك  وودد  

(   ل دًا 155(   ل دًا  ادييًا، و)253،  دنهم )ن ال  ل دين(  د418الوياست، وت وندك عيندت الوياسدت  دن )
 نويددت بددين ال  ل دددين ال اددييين وال دددويتيين  دد  ودددلوم  ويتيددًا. وبينددك نتدددائج الوياسددت أنددده توجددو  ددديود  
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ال  دد ، لاددالح ال  ل ددين ال ددويتيين،   ددا بينددك نتددائج الوياسددت أندده توجددو  دديود   نويددت بددين الجنسددين  دد  
 ولوم ال   ، لاالح اسنال. 

بوياست هدو ك إلدض الت دي  علدض أهدم  اداوي ودلوم ال  د  التنظي يدت  (2006الشامان )  ا قام        
(  شدي اك إواييداك. وتدم تمبيدد 114د ال شي اك اسوايياك     وينت الييا ، وبللك عينت الوياسدت )لو

اسددتبانت علددض عينددت الوياسدددت تددم تادد ي ها لهددىا اللدددي  يقدداٌ  ددن خاللهددا أهدددم  ادداوي وددلوم ال  ددد  
  التنظي يددت. وأظهدديك نتددائج الوياسددت أن   يددت ال  دد  واتتاددا  تددأت   دد   قو ددت  ادداوي وددلوم ال  دد

التنظي يت،    حين جداء ادياع الدووي  أحدو أود    اداوي الودلوم التنظي يدت تدأ،ييًا علدض أ دياو عيندت 
ًد ل تليي ال  ي.   الوياست،   ا أسليك نتائج الوياست عن عوم وجوو  يود ىاك وتلت إحاائيت ت 

ام تقنيداك إوايق ( وياست هو ك إلض الت ي  علض ال القت بدين اسدتخوGerald, 2006أجيد جييالو )       
الوقك وبين  ااوي التوتي وولوم ال    لود  ويي  ال دواٌي الح و يدت  د  وتيدت  يسدوي  اد يي يدت، 
  ا هو ك الوياست إلض توويح  سبباك ولوم ال    الناتجت عدن سدوء إوايق الوقدك لدود عيندت الوياسدت، 

ن لإلجابددت: ادو  عددن يم  قياسدد( شخاددًا  ددن الددى وي واسنددال، وتددم اسددتخوا524وشدد لك عينددت الوياسددت )
إوايق الوقك، وال،دان  عدن ودلوم ال  د ، وأوودحك نتدائج الوياسدت أن  دويي  ال دواٌي الدىين ت ي تل دون 
ً الئهدم الدىين  بينا جًا واوحًا سوايق الوقك هم اد ،ي عيوت ل ااوي التدوتي وودلوم ال  د   دن بداق  

 ي ل ون بينا جًا واوحًا و حووًا سوايق الوقك.
الوددلوم النلسدديت وعالقتهددا وياسددت هددو ك إلددض تحويددو  (4446الكحمببوت والكحمببوت ) ددىلك أجدديد        

بأواء   ل   الت نولوجيا بال يحلت ادساسديت ال ليدا، وال شد  عدن  دود شديوع الودلوم ال ويسديت و سدتود 
 نولوجيددا بال يحلددت (   ل ددًا و  ل ددت  ددن   ل دد  الت66ادواء وال القددت بينه ددا. وت ونددك عينددت الوياسددت  ددن )

ًق وشددد الها32(  دددن ال  ل دددين و )34ادساسددديت ال ليدددا بواقددد  ) وت ،لددددك  .(  دددن ال  ل ددداك ب حدددا ظت  عددد
ادوواك الت  استخو ها الباح،ان ب قياٌ الولوم ال ويسديت واسدتبانت  الحظدت ادواء. وقدو أظهديك نتدائج 

  الت نولوجيددا بال يحلددت ادساسدديت ال ليددا الوياسددت أن الوددلوم ال ويسدديت شددائ ت عنددو أ ددياو ال ينددت  ددن   ل دد
%، وأن الوددلوم ال ويسدديت تتددويم  دد  سدلم أعددال  وددلوم سددلو ياك التال يددى وأونددا  55.19عندو  سددتود 

%. وأن ادواء يتددويم  دد  77.95وددلوم ال القددت  دد  ال ددويي.   ددا أن أواء ال  ل ددين يقدد  عنددو  سددتود 
التقييم والتقويم. ولدم تظهدي نتدائج الوياسدت وجدوو عالقدت  سلم أعال  ال جا  الشخا  واسواي  وأونا   جا 
 بين الولوم ال ويسيت وأواء   ل   الت نولوجيا. 

هددو ك إلددض   ي ددت  ادداوي الوددلوم التنظي يددت التدد  قددو ت ،دد  أهددم  بوياسددت (2008فممبببان ) وقددام       
ت إلدددض  حاولدددت ووددد   اددداوي للودددلوم التددد  تواجههدددا القيددداواك اسواييدددت  ددد  ال  ددد ،   دددا هدددو ك الوياسددد
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ًي هدا   قتيحاك للتخلي   ن حوق هى  الولوم. وقو تدم تاد يم استقاداء لج د  ال  لو داك ال ملوبدت وتو
ًيددًد وجا  دددت أم القددديد بشدددمييه ا )نسددداء، يجدددا (، إى  علدددض القيددداواك اسواييدددت  ددد  جا  دددت ال لدددك عبدددو ال 

ا للبيانددداك علدددض الت دددياي والنسدددف (  ددديوًا. واعت دددوك الباح،دددت  ددد  تحليلهددد251ت وندددك عيندددت الوياسدددت  دددن )
. وأظهددديك نتدددائج الوياسدددت ي ددد  القيددداواك اسواييدددت  ددد  الجا  ددداك (X2) ال ئويدددت وأسدددلوف  دددا  ال يب دددت

ًء  دددن سدددلماتها ال ه دددت،   دددا أوودددحك النتدددائج وجدددوو سدددوء اسدددتخوام للوقدددك عندددو القيددداواك  تلدددوي  جددد
ًيدداوق عددفء ال  دد  ال  دد  والنددوع ، وأخيدديًا أظهدديك نتددائج الوياسددت أن هندداك  اسواييددت، وأووددحك النتددائج 

 ع و     ووي القياواك اسواييت يساهم    خلد ولوم تنظي يت لود ال ا لين. 
بوياست هو ك إلض توويح أ،ي الولوم التنظي يت علض  (Sharma, 2009)  ا قام شاي ا        

ًيدً ي دا  ال دا لين  د  هدىا القمدا ع، وتناولدك عيندت الوياسدت ال ا لين  د   جدا  الادحت ال هنيدت، وت 
( شخادددًا  دددن ال دددا لين  ددد  قمددداع الادددحت ال هنيدددت، وت وندددك أواق الوياسدددت  دددن 131ال  وندددت  دددن )

(  قيق تقيٌ أ،ي الولوم النلسيت علض ال ا لين    قماع الاحت ال هنيدت 30استبانت تحتو  علض )
ج أن ادسدباف ال ؤويدت وميد الحو  دن هدى  الودلوم لتدو يي بيئدت ع د   ييحدت لهدم. وأظهديك النتدائ

للتوتي التنظي   والناج دت عدن الودلوم التنظي يدت لدود عيندت الوياسدت ت ،لدك  د  اسجهداو التنظي د  
. وأواددك الوياسددت بودديويق اهت ددام ال نظ دداك بياحددت ال ددا لين لددويها الددى   ددان أهددم وأبددًي ادسددباف

 للحو  ن الولوم التنظي يت علض ال ا لين.
إلدض تووديح بوياسدت هدو ك  (Khatibi, Asadi & Hamidi, 2009)ون وقدام خميبد  وآخدي        

ًام الوظيل  لود ال ا لين  د  اد اوي يدت الومنيدت ادول بيدت دول بيداو  ال القت بين الولوم التنظي يت واتلت
( 59ال  ددداقين، وقدددو شددد لك عيندددت الوياسدددت ج يددد  ال دددا لين بدددووام  ا ددد   ددد  اد اوي يدددت والبدددال  عدددووهم )

وأظهدديك نتددائج الوياسددت يوًا  ددن الددى وي واسنددال، وتددم تمبيددد اسددتبانت اسجهدداو الددوظيل  علدديهم. شخاددًا  دد
ًام  وجدددوو عالقدددت سدددلبيت ىاك وتلدددت إحادددائيت بدددين إجهددداو ال  ددد  النددداجم عدددن الودددلوم التنظي يدددت واتلتددد

ام ال دامل  التنظي  ،   ا أووحك نتائج الوياسدت أن هنداك عالقدت سدلبيت ىاك وتلدت إحادائيت بدين اتلتدً 
ًام ال  ياي ، ول ن لم تووح نتدائج الوياسدت وجدوو عالقدت  بيديق بدين إجهداو ال  د  واسدت ياي  ًاواتلت م  اتلتد

 الوظيل  لود أ ياو عينت الوياست. 
تووديح  د   دن  لهدو   ودلوم ال  د  وأب داو ، إلدض بوياست هدو ك  (4444قباقيبي )  ا قا ك        

أ،دي ودلوم ال  د  علدض اتنت داء التنظي د   دن خدال    ا هدو ك إلدض تحليد   واتنت اء التنظي   وأب او ،
(  وظلدًا 311إجياء وياست تمبيقيت علض قماع اتتاداتك الخلويدت السدوي . وت وندك عيندت الوياسدت  دن )

و وظلدددت  دددن  ج دددوع ال دددا لين  ددد  قمددداع اتتاددداتك الخلويدددت السدددوييت  ددد  ال سدددتوياك اسواييدددت ال ليدددا 
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وأظهديك نتدائج الوياسدت وجدوو أ،دي ىو وتلدت احادائيت ق  شدي تين )سديييا تيد ( و)الومنيدت(. والوسمض، بوا
لتأ،يي ولوم ال    علض اتنت اء التنظي      قماع اتتاداتك الخلويدت السدوي ،   دا أظهديك النتدائج 

ع اتتاددداتك وجدددوو أ،دددي ىو وتلدددت إحادددائيت لتدددأ،يي ال دددفء الدددوظيل  علدددض اتنت ددداء التنظي ددد   ددد  قمدددا
الخلويددت السددوي ،  ددىلك أظهدديك نتددائج الوياسددت وجددوو أ،ددي ىو وتلددت إحاددائيت لتددأ،يي عددوم ووددون ادوواي 
علددض اتنت دداء التنظي دد   دد  قمدداع اتتادداتك الخلويددت السددوي .  ددن جهددت أخدديد أظهدديك نتددائج الوياسددت 

د ل تليددي ال  ددي لاددالح وجددوو  دديود ىاك وتلددت إحاددائيت بددين وددلوم ال  دد  واتنت دداء التنظي دد  ت ددً 
 ال وظلين اد بي ع يًا. 

تناولهدا  سدتود ودلوم ال  د  وعالقتهدا بلاعليدت  السدابقت  د تختل  الوياسدت الحاليدت عدن الوياسداك        
إوايق الوقك لود   ل   الوي وي    ال دواٌي ال توسدمت  د  وولدت ال ويدك، وهدو  دا لدم يدتم بح،ده  دن قبد  

و  عدددوو  دددن الوياسددداك السدددابقت عالقدددت الودددلوم الوظيليدددت ب تليدددياك تندددا-علدددض حدددو امدددالع الباحدددل -
شداي ا ( ووياسدت 2008 ل بدان )( ووياسدت 2006( ووياست الشدا ان )2113ياي نو  )  ختللت،  ،  وياست

(Sharma, 2009)  خميب  وآخيون ووياست(Khatibi et al., 2009). 

عدن  تليدياك  قت إوايق الوقك ب تليياك  ختللت  ا أن عووًا  ن الوياساك السابقت تناولك عال       
 .(2113الن اٌ ) ،  وياست  الوياست الحاليت

 

 

 :مههجية الدراسة

 تم استخوام ال نهج الوال  ال سح  اتيتبام  نظيًا ل الء ته دعيا  هى  الوياست.       
 

 

 جمتمع الدراسة وعيهتها:

و  ل اك  داوق الدوي وي  د  ال دواٌي ال توسدمت ت ون  جت   الوياست وهو عينتها  ن   ل          
(   ل ددت. 43(   ل ددًا و )53(  دديوًا بواقدد  )96 دد   حا ظددت الجهددياء بوولددت ال ويددك والبددال  عددووهم )

ًي :1والجوو  )  ( يووح هىا التو



 يوسف بدر وأمساء اإلبراهيم .......................................................................... مستوى ضغوط العمل وعالقتها بفاعلية

 

 

                                                                                 (849)                                                             م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (4الةدول )
 وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديموغرافية

 النسبة العدد الفئة المتغير

 يال  

 

 7.29 7 اً عا  25أق   ن 

 37.51 36 اً عا  35إلض  25 ن 

 39.58 38 اً عا  45إلض  36 ن 

 15.63 15 اً عا  45أ ،ي  ن 

 111 96 ال ج وع

 الجنٌ

 

 55.21 53 ى ي

 44.79 43 أن،ض

 111 96 ال ج وع

 ال ؤه 

 

 6.25 6 وبلوم

 86.46 83 ب الوييوٌ
 7.29 7 وياساك عليا

 111 96 وعال ج 

 الخبيق

 

 12.51 12 سنواك 5أق   ن 
 18.75 18 سنواك 11إلض  5 ن 
 38.54 37 سنت 15إلض  11 ن 

 31.21 29 سنت 15أ ،ي  ن 
 111 96 ال ج وع

 

 

 :أداة الدراسة

مددويي أواق للوياسددت )اسددتبانت( لج دد  البياندداك  ددن عينددت الوياسددت حددو   سددتود تقددام الباح،ددان ب       
ل    وعالقتها بلاعليدت إوايق الوقدك لدود   ل د  الدوي وي  د  ال دواٌي ال توسدمت  د  وولدت ولوم ا

ال ويددددك، وىلددددك بدددداليجوع لدددديوف النظددددي  والوياسدددداك السددددابقت ىاك ال القددددت  ،دددد  وياسددددت الخميددددف 
. وت وندك (2113(، ووياست الخ،يلدت )2114(، ووياست سل ان )2118(، ووياست السل   )2119)

س ين، احتدود القسدم ادو  علدض البيانداك ادوليدت وال  لو داك الشخاديت لل سدتجيبين اتستبانت  ن ق
 ن حيل ال  ي، والجنٌ، وال ؤه  الت لي  ، والخبيق.    حين تناو  القسم ال،ان   اًل  دن ودلوم 

 .(  قياك6ك بواق  )(  قيق، و اعليت إوايق الوق19ال    بواق  )
 



 يوسف بدر وأمساء اإلبراهيم .......................................................................... مستوى ضغوط العمل وعالقتها بفاعلية

 

 

                                                                                 (984)                                                             م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 :صدق األداة

ًيد  اتسدتبانت علدض عدوو  دن أعوداء الهيئدت للتحقد  ن الا        ود الظاهي  دواق الوياسدت تدم تو
التوييسدديت  دد  التخاادداك التيبويددت  دد  الجا  دداك اديونيددت وال ويتيددت، حيددل تددم تمبيددد الت ددويالك 
ال قتيحت  ن قبلهم، و انك   ظم  الحظاتهم تت لدد بالادياعت الللويدت، و دود اتسداد ال بداياك  د  

 ت. جاتك اتستبان
 

 :ثبات األداة

للتأ دددو  دددن ،بددداك أواق الوياسدددت تدددم حسددداف   ا ددد  ال،بددداك بمييقدددت اتتسددداد الدددواخل  حسدددف   اولدددت        
 يونبدداه أللددا، يبددين   ا دد  اتتسدداد الددواخل  و ددد   اولددت  يونبدداه أللددا لل جدداتك وادواق   دد  واعتبدديك 

 1.825وبللدك قدديم ال،بدداك  1.858  دد   بللدك لالسددتبيان لحيدد الوياسدت.هدى  القدديم  الئ دت للايدداك هددى  
 ل ديووو ال دداو ل 1.871و اسنسددان  لالتادا  1.791و ل ددوم وودون ادوواي 1.845و لل دفء الدوظيل 

وت دددو ج يددد  هدددى  القددديم  ناسدددبت  للاعليدددت إوايق الوقدددك 1.855ال ليدددت للودددلوم وبللدددك  للويجدددت 1.914و
 ناسبت.قيم ،باك   إلضو ا يت دعيا   ،  هى  الوياست وتشيي 

 

 :نتائج الدراسة ومهاقشتها

ما مستوى ضغوط العمبل لبدى معممبي البديكور فبي المبدارس المتوسبطة فبي السؤال األول:  نتائج
 دولة الكويت؟ 

بحسدداف ال توسددماك الحسددابيت واتنحيا دداك ال  ياييددت  انلإلجابددت علددض هددىا السددؤا  قددام الباح،دد       
 ض النحو التال : ل جاتك  ستود ولوم ال       علض حو  عل

 

 (4ةدول رقم )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الكمية لمةاالت مستوى ضغوط العمل مرتبة ترتيبا تنازليا

 مستوى األهمية ترتي  أهمية المةال االنحراف المعياري المتوسط الحسابي السؤال الرقم
  توسمت 1 .845 3.65 عوم ووون ادوواي 2
  توسمت 2 .787 2.97 ال فء الوظيل  1
  توسمت 3 .746 2.85 ال يووو ال او  4

  نخلوت 4 .584 2.26 اتتاا  اسنسان  3

  نخلوت 5 .495 1.75 إوايق الوقك 5
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 يتوددح  ددن النتددائج الددوايوق  دد  الجددوو  السددابد أن ال توسددماك الحسددابيت ل جدداتك  سددتود وددلوم       
( 3.65، 1.75 د  وولدت ال ويدك تياوحدك بدين )سمت ال    لود   ل   الوي وي    ال واٌي ال تو 

 ددد   وتياوحدددك ويجدددت اده يدددت بدددين ال توسدددمت وال نخلودددت، حيدددل جددداء  جدددا  عدددوم وودددون ادوواي
ال يتبت ادولض وبويجت أه يت  توسمت، تال   جا  ال فء الوظيل     ال يتبت ال،انيدت وبويجدت يودا 

ل،ال،ت وبويجت يوا  توسمت، تال   جا  اتتاا   توسمت، تال   جا  ال يووو ال او     ال يتبت ا
اسنسددان   دد  ال يتبددت الياب ددت وبويجددت يوددا  نخلوددت، تددال   جددا  إوايق الوقددك  دد  ال يتبددت الخا سددت 

  ب توسم وبويجت يوا  نخلوت.
  ا أظهيك النتائج أن  ن أهم أسدباف ودلوم ال  د  لدود   ل د  الدوي وي علدض  جداتك  سدتود        

) انددك علددض النحددو التددال (  لدد   جددا  ال ددفء الددوظيل  أن ادع ددا  الواجددف علددض   لددم  وددلوم ال  دد 
الددوي وي القيددام بهددا تلددود قوياتدده وا   انياتدده، و دد   جددا  عددوم ووددون ادوواي أن   لددم الددوي وي ي  دد   دد  

 ،يديا أ ،ي  ن  ج وعت تختل  مييقت ع لها، و    جا  اتتاا  اسنسدان  أن اسوايق ال ويسديت ت تهدتم 
بالحاجدداك اسنسددانيت لددود ال  ل ددين، و دد   جددا  ال دديووو ال دداو  عددوم حدديص إوايق ال ويسددت علددض تلبيددت 
احتياجددداك أسدددي ال دددا لين  ددد   جدددا  التدددأ ين الادددح ، و ددد   جدددا  إوايق الوقدددك عدددوم تخاددديص وقدددك 

ًها  .إوا   سعواو جوو  ال هام    حسن تخميم الوقك لل هام ال ياو إنجا
%  ددن أ ددياو ال ينددت 36.5 أن إلددض( التدد  تواددلك 2113ى  النتيجددت  دد  وياسددت ياي نددو  )وتتلددد هدد       

ًون بوجهدددت 45ي دددانون  دددن ودددلوم ال  ددد ،   دددا أظهددديك نتدددائج الوياسدددت أن  %  دددن أ دددياو ال يندددت يت يددد
أن   يدت ال  د  واتتادا  تدأت   د   إلدض( الت  توالك 2116الولوم الخايجيت. و   وياست الشا ان )

ي وددلوم ال  دد  التنظي يددت،  دد  حددين جدداء اددياع الددووي  أحددو أودد    ادداوي الوددلوم  قو ددت  ادداو
وجدوو سدوء اسدتخوام  إلدض( التد  توادلك 2118التنظي يت تأ،ييًا علض أ ياو عينت الوياست. ووياست  ل بدان )

ًيددداوق عدددفء ال  ددد  ال  ددد  والندددوع ، وأظهددديك نتدددائج  للوقدددك عندددو القيددداواك اسواييدددت، وأوودددحك النتدددائج 
اسددت أن هندداك ع ددو   دد  ووي القيدداواك اسواييددت يسدداهم  دد  خلددد وددلوم تنظي يددت لددود ال ددا لين، الوي 

ًيدد  ال هيبدداء يت يوددون  ،دداي 2111و د  وياسددت عابددوين ) ( التدد  توادلك الددض أن ال ددا لين  دد  شدي ت تو
نلسدديت وجسددويت نتيجددت الوددلوم الوظيليددت التدد  يت يوددون لهددا، حيددل أوك الوددلوم الوظيليددت إلددض آ،دداي 
سددددلبيت نلسدددديت علددددض  سددددتود اللدددديو  ،دددد  انخلددددا    ددددو  اليوددددا الددددوظيل ، والقلددددد وات تئدددداف واسحبددددام 

أن  سددتود وددلوم ال  دد  لددود أ ددياو عينددت  إلددض( التدد  تواددلك 2113والال بدداتق، و دد  وياسددت اليشدديو )
 الوياست  ان  توسمًا.
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فببي مسببتوى  4044 السببؤال الثبباني: هببل توةببد فروقببات حات داللببة إحصببائية عنببد مسببتوى داللببة
ضببغوط العمببل لببدى معممببي الببديكور فببي المببدارس المتوسببطة فببي دولببة الكويببت تعببزى لممتغيببرات 

 الشخصية والو:يفية )العمر، والةنس، والمؤهل العممي، والخبرة(؟ 

 (F( )Tلإلجابددت عددن هددىا السددؤا  تددم حسدداف ال توسددماك الحسددابيت واتنحيا دداك ال  ياييددت وقي ددت )       
  اسحاائيت ل ستوياك الوياست وايتبامها    ال تليياك الشخايت والوظيليت.والوتلت 

 

 :المةال األول: الع ا الو:يفي
 

 (4ةدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمةال الع ا الو:يفي تبعا لممتغيرات الشخصية والو:يفية

 الداللة اإلحصائية اراالختب االنحراف المعياري الوسط الحسابي التكرار  
 .F= 161 2.53 .755 3.28 7 سنت 25أق   ن  ال  ي

 .789 3.11 36 سنت 35 – 25

 .745 2.74 38 سنت 45 – 36

 .781 3.31 15 سنت 45أ ،ي  ن 

 .T= 893 .134 .815 2.98 53 ى ي الجنٌ
 .773 2.95 43 أن،ض

ال ؤه  
 ال ل  

 .F= 243 1.434 .861 2.58 6 وبلوم

 .796 2.96 83 ب الوييوٌ

 .472 3.32 7 وياساك عليا

 1 1 1 أخيد

 .F= 151 1.811 .713 2.95 37 سنواك 5أق   ن  الخبيق

 .791 3.33 18 سنواك 11 – 5

 .862 2.85 12 سنت 15 – 11

 .822 2.81 29 سنت 15أ ،ي  ن 

 

 : (  ا يل 3) يظهي  ن الجوو  يقم       
 عددوم وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  ال ددفء الددوظيل  تب ددا ل تليددي ال  ددي حيددل بللددك 

، وهدى  القي دت عيدي والدت 1.15أ بدي  دن  ( وهد 1.161( وبوتلت إحاائيت )2.53قي ت   )
 .إحاائياً 
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  عددوم وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  ال ددفء الددوظيل  تب ددا ل تليددي الجددنٌ حيددل
 ، وهددى  القي ددت عيددي1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.893( وبوتلددت إحاددائيت )1.134ك ) بللددك قي ددت

 0والت إحاائيا

   عوم وجوو  يوقداك ىاك وتلدت إحادائيت ل جدا  ال دفء الدوظيل  تب دا ل تليدي ال ؤهد  ال ل د
 ، وهددى  القي ددت1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.243( وبوتلددت إحاددائيت )1.434حيددل بللددك قي ددت   )

 ا.عيي والت إحاائي

  عددوم وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  ال ددفء الددوظيل  تب ددا ل تليددي الخبدديق حيددل
 ، وهددى  القي ددت عيددي1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.151( وبوتلددت إحاددائيت )1.811بللددك قي ددت   )
 والت إحاائيا.

ًو الباح،ان السبف    ىلك الض أن ال    ت يليد بين ادشخاص باتعت داو علدض ال          دي وي 
او الجددنٌ او ال ؤهدد  ال ل دد  او الخبدديق وىلددك تن  ددا يهددم يؤسدداء ال  دد  هددو انجدداً ال  دد  بالشدد   

 الاحيح وبالوقك السيي  باست،ناء أ   تليياك شخايت ل ن يقوم بال   .
 

 :المةال الثاني: عدم وضوح األدوار
 

 (9ةدول رقم )
 الشخصية والو:يفية وح األدوار تبعا لممتغيراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمةال عدم وض

الوسط  التكرار  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  االختبار
 اإلحصائية

 .929 .151 1.131 3.76 7 سنت 25أق   ن  ال  ي

 .818 3.84 36 سنت 35 – 25

 .914 3.95 38 سنت 45 – 36

 .729 3.86 15 سنت 45أ ،ي  ن 

 .116 -2.786 .784 3.67 53 يى  الجنٌ
 .856 4.14 43 أن،ض

 .376 .989 1.189 3.41 6 وبلوم ال ؤه  ال ل  

 .834 3.91 83 ب الوييوٌ

 .762 3.95 7 وياساك عليا
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 1 1 1 أخيد

 .118 3.512 .829 3.73 37 سنواك 5أق   ن  الخبيق

 .621 4.33 18 سنواك 11 – 5

 1.174 3.44 12 سنت 15 – 11

 .719 3.97 29 سنت 15أ ،ي  ن 

 

 (  ا يل : 4) يظهي  ن الجوو  يقم       
  عوم وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا  عوم وودون ادوواي تب دا ل تليدي ال  دي حيدل

، وهددى  القي ددت 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.929( وبوتلددت إحاددائيت )1.151بللددك قي ددت   )
 ا.عيي والت إحاائي

   وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  عددوم ووددون ادوواي تب ددا ل تليددي الجددنٌ حيددل
، وهددى  القي ددت 1.15أقدد   ددن  ( وهدد 1.116( وبوتلددت إحاددائيت )2.786-بللددك قي ددت ك )

ًد هى  الليوقاك لاالح اسنال.، والت إحاائيا  وت 

 تب دددا ل تليدددي ال ؤهددد   عدددوم وجدددوو  يوقددداك ىاك وتلدددت إحادددائيت ل جدددا  عدددوم وودددون ادوواي
، 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.376( وبوتلدت إحاددائيت )1.989ال ل د  حيددل بللددك قي ددت   )
 وهى  القي ت عيي والت إحاائيا.

   وجددوو  يوقددداك ىاك وتلددت إحادددائيت ل جددا  عدددوم ووددون ادوواي تب دددا ل تليددي الخبددديق حيدددل
، وهى  القي ت والت 1.15أق   ن  ( وه 1.118( وبوتلت إحاائيت )3.521بللك قي ت   )

ادشخاص  ن إحاائيا، و ن خال  اختباي شليه لل قايناك الب ويت تبين وجوو الليوقاك بين 
سنت( بليد بين  15-11سنواك( و ادشخاص  ن أاحاف الخبيق ) 11-5أاحاف الخبيق )

 سنواك(.  11-5( ولاالح ادشخاص  ن أاحاف الخبيق )1.888أوسامهم الحسابيت )

ًاوك الخبديق ال  ليدت لدويهم أادبحوا و         ًو الباح،دان ىلدك الدض اد دياو  ل دا  قدويق و  ي دت  أ ،ديي 
 والقيام بها بش   أسيع  قاينت بلييهم. إليهم ال و لتبادوواي 
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 :المةال الثالث: االتصال اإلنساني
 

 (4ةدول رقم )
 ي تبعا لممتغيرات الشخصية والو:يفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمةال االتصال االنسان

الوسط  التكرار  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  االختبار
 اإلحصائية

 .116 3.61 .559 2.11 7 سنت 25أق   ن  ال  ي
 .571 2.47 36 سنت 35 – 25
 .614 2.18 38 سنت 45 – 36

 .394 2.31 15 سنت 45أ ،ي  ن 
 .126 2.26 .511 2.38 53 ى ي الجنٌ

 .648 2.11 43 أن،ض
 .942 .161 .458 2.21 6 وبلوم ال ؤه  ال ل  

 .594 2.26 83 ب الوييوٌ
 .624 2.32 7 وياساك عليا

 1 1 1 أخيد
 .535 .733 .529 2.32 37 سنواك 5أق   ن  الخبيق

 .616 2.33 18 سنواك 11 – 5
 .721 2.29 12 سنت 15 – 11

 .584 2.12 29 سنت 15أ ،ي  ن 
 

 (  ا يل : 5) يظهي  ن الجوو  يقم       
  وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا  اتتادا  اسنسدان  تب دا ل تليدي ال  دي حيدل بللدك

، وهددددى  القي ددددت والددددت 1.15أقدددد   ددددن  ( وهدددد 1.116( وبوتلددددت إحاددددائيت )3.61قي ددددت   )
ادشخاص  ن ع دي ( تبين وجوو  يوقاك بين 11و  )إحاائيا، و ن خال  اختباي شليه جو

 (1.393سدنت( بلديد بدين أوسدامهم الحسدابيت ) 45 – 36ع ي ) وادشخاص  نسنت(  25-35)
 سنت(.  35 – 25ولاالح ادشخاص  ن ع ي )

   اسنسان  تب ا ل تليي الجنٌ حيدل بللدك  اتتاا وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا
 ،، وهددى  القي ددت والددت إحاددائيا1.15أقدد   ددن  ( وهدد 1.126لددت إحاددائيت )( وبوت2.26قي ددت ك )

ًد هى  الليوقاك لاالح الى وي.   وت 
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   اسنسان  تب ا ل تليي ال ؤه  ال ل    اتتاا عوم وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا
، وهدددى  1.15أ بدددي  دددن  ( وهددد 1.942( وبوتلدددت إحادددائيت )1.16حيدددل بللدددك قي دددت   )

 عيي والت إحاائيا. القي ت

   اسنسدان  تب دا ل تليدي الخبديق حيدل  اتتادا عوم وجدوو  يوقداك ىاك وتلدت إحادائيت ل جدا
، وهددى  القي ددت 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.535( وبوتلددت إحاددائيت )1.733بللددك قي ددت   )

ًو الباح،ددان ىلددكعيددي والددت إحاددائيا. نددال  دد  الحيدداق الددض أن الددى وي أ ،ددي تحددييا  ددن اس وي 
ندال س ا ت ل وم وجوو ودوابم ت دن هم  دن ال  د  واتتادا   د  أ  شدخص، علدض ع دٌ اال

 وجوو ووابم وعاواك وتقاليو وأخالقياك ت ن ها  ن ال       أ  شخص.
 

 :المةال الرابع: المردود المادي
 

 (6ةدول رقم )
 ت الشخصية والو:يفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمةال المردود المادي تبعا لممتغيرا

الوسط  التكرار  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  االختبار
 اإلحصائية

 .118 3.525 .781 3.68 7 سنت 25أق   ن  ال  ي
 .662 2.75 36 سنت 35 – 25
 .766 2.85 38 سنت 45 – 36

 .692 2.72 15 سنت 45أ ،ي  ن 
 .113 -3.113 .642 2.66 53 ى ي الجنٌ

 .799 3.11 43 أن،ض
 .146 3.173 .575 2.26 6 وبلوم ال ؤه  ال ل  

 .718 2.86 83 ب الوييوٌ
 .965 3.28 7 وياساك عليا

 1 1 1 أخيد
 .564 .685 .749 2.89 37 سنواك 5أق   ن  الخبيق

 .645 2.81 18 سنواك 11 – 5
 .996 3.11 12 سنت 15 – 11

 .696 2.74 29 سنت 15أ ،ي  ن 
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 (  ا يل :6) يظهي  ن الجوو  يقم       
  وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  ال دديووو ال دداو  تب ددا ل تليددي ال  ددي حيددل بللددك

، وهدددى  القي دددت والدددت 1.15وهددد  أقددد   دددن  (1.118( وبوتلدددت إحادددائيت )3.525قي دددت   )
ادشددخاص  ددن ع ددي )أقدد   ددن ك بددين إحاددائيا، و ددن خددال  اختبدداي شددليه تبددين وجددوو  يوقددا

( 1.931سدنت( بلديد بدين أوسدامهم الحسدابيت ) 35 -25سنت( و ادشدخاص  دن ع دي ) 25
ادشددخاص تبددين وجددوو  يوقدداك بددين سددنت(،   ددا  25ولاددالح ادشددخاص  ددن ع ددي )أقدد   ددن 

سنت( بليد بين أوسدامهم  45سنت( و ادشخاص  ن ع ي )أ ،ي  ن  25 ن ع ي )أق   ن 
 سنت(.  25( ولاالح ادشخاص  ن ع ي )أق   ن 1.965)الحسابيت 

  وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  ال دديووو ال دداو  تب ددا ل تليددي الجددنٌ حيددل بللددك
، وهدددى  القي دددت والدددت 1.15أقددد   دددن  ( وهددد 1.113( وبوتلدددت إحادددائيت )3.113-قي دددت ك )
ًد هى  الليوقاك لاالح اسنال. ، إحاائيا  وت 

 اك وتلت إحاائيت ل جا  ال يووو ال او  تب دا ل تليدي ال ؤهد  ال ل د  حيدل بللدك وجوو  يوقاك ى
، وهدى  القي دت والدت إحادائيا، 1.15أق   ن  ( وه 1.146( وبوتلت إحاائيت )3.173قي ت   )

وبلدوم أادحاف ال ؤهد  ال ل د  وجوو الليوقاك بدين  الب ويت تبينو ن خال  اختباي شليه لل قايناك 
 ( ولاددالح أاددحاف1.119ال ل دد  وياسدداك عليددا بلدديد بددين أوسددامهم الحسددابيت ) وأاددحاف ال ؤهدد 

 ال ؤه  ال ل   وياساك عليا. 

  عددوم وجدددوو  يوقددداك ىاك وتلدددت إحادددائيت ل جدددا  ال ددديووو ال ددداو  تب دددا ل تليدددي الخبددديق حيدددل
، وهددى  القي ددت 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.564( وبوتلددت إحاددائيت )1.685بللددك قي ددت   )

 إحاائيا.عيي والت 
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 :المةال الخامس: إدارة الوقت
 

 (7ةدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمةال إدارة الوقت تبعا لممتغيرات الشخصية والو:يفية

الوسط  التكرار  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  االختبار
 اإلحصائية

 .573 .671 .718 1.78 7 سنت 25أق   ن  ال  ي
 .512 1.84 36 سنت 35 – 25
 .485 1.69 38 سنت 45 – 36

 .395 1.67 15 سنت 45أ ،ي  ن 
 .378 .886 .514 1.79 53 ى ي الجنٌ

 .485 1.71 43 أن،ض
 .917 .197 .333 1.83 6 وبلوم ال ؤه  ال ل  

 .521 1.75 83 ب الوييوٌ
 .284 1.71 7 وياساك عليا

 1 1 1 أخيد
 .668 .522 .468 1.81 37 سنواك 5أق   ن  الخبيق

 .638 1.71 18 سنواك 11 – 5
 .624 1.62 12 سنت 15 – 11

 .368 1.75 29 سنت 15أ ،ي  ن 
 

 
 (  ا يل :7) يظهي  ن الجوو  يقم       

  بللددك عددوم وجددوو  يوقدداك ىاك وتلددت إحاددائيت ل جددا  إوايق الوقددك تب ددا ل تليددي ال  ددي حيددل
، وهى  القي ت عيي والت 1.15أ بي  ن  ( وه 1.573( وبوتلت إحاائيت )1.671قي ت   )
 إحاائيا. 

  عوم وجوو  يوقداك ىاك وتلدت إحادائيت ل جدا  إوايق الوقدك تب دا ل تليدي الجدنٌ حيدل بللدك قي دت
، وهدددددى  القي دددددت عيدددددي والدددددت 1.15أ بدددددي  دددددن  ( وهددددد 1.378( وبوتلدددددت إحادددددائيت )1.886ك )

   0اإحاائي
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  عوم وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا  إوايق الوقك تب ا ل تليي ال ؤهد  ال ل د  حيدل
، وهددى  القي ددت 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.197( وبوتلددت إحاددائيت )1.197بللددك قي ددت   )

وجوو  يوقاك ىاك وتلت إحاائيت ل جا  إوايق الوقدك تب دا ل تليدي  مإحاائيا. وعوعيي والت 
، 1.15أ بددي  ددن  ( وهدد 1.668( وبوتلددت إحاددائيت )1.522لددك قي ددت   )الخبدديق حيددل بل

ًو الباح،ددان ىلددك الددض ان  هددايق إوايق الوقددك هدد   هددايق  وهددى  القي ددت عيددي والددت إحاددائيا، وي دد
عندو الشدخص قدو ي تسدبها  دن التدوييف وقدو تولدو   ده أ  بمب دت، لدىلك هدى  ال هدايق ت ت ت ددو 

بدديق ع ليددت،  هدد   هددايق باسددتماعت أ  شددخص  دد  علددض ع ددي او جددنٌ او  ؤهدد  عل دد  او خ
التدددوييف واتجتهددداو ان ي تل هدددا. لدددىلك  دددن ال هدددم ا دددتالك  هدددايق اوايق الوقدددك  ددد  ال  ددد  عندددو 

وتختل  هى  النتيجدت  د  وياسدت الن داٌ .ال ا لين وال وياء وىلك لتخلي  ولوم ال    عليهم
لل  دددد   دددد  ظدددد   نظ ددددت ( التدددد  تواددددلك الددددض اندددده هندددداك عالقددددت بددددين توجدددده اللدددديو 2113)

بييوقياميت وبين  ستود اليودا الدوظيل  وودلوم ال  د   دن جهدت والخادائص الوي وعيا يدت 
( الت  توالك الض أنه  ل ا  ان هناك إوايق 2113وتتلد    وياست اليشيو ) . ن جهت أخيد

 .جيوق للوقك  ل ا ق   ستود ولوم ال   
 

 

 :التوصيات

 ه  ن نتائج    الوياست، و ا تم عيوه سابقًا توا  الوياست ب ا يل :بناًء علض  ا تم التوا  ل        
    ويويق ال     ن قب  إواياك ال واٌي علدض الحدو  دن ودلوم ال  د  لدود ال  ل دين والتقليد

 الولوم. نها بقوي ال ستماع، حيل أ وك نتائج الوياست وجوو  ستود  توسم  ن 

  اء الوظيليددت التدد  ت،قددد  علددض ال  ل ددين، والقيدددام أه يددت قيددام إواياك ال دددواٌي بالحددو  ددن ادعبددد
بتحويدددو  هدددام ع ددد  ال  ل دددين بشددد   أ ،دددي وودددوحًا ووقدددت ب دددا يحدددو  دددن عدددوم وودددون ادوواي 
ًيداوق  لويهم، وويويق أن تقوم الجهاك ال سؤولت    الوولت بال    علض تحليً ال  ل ين عبي 

بتل يدد  جانددف اتتاددا  اتنسددان   ادجددوي واليواتددف ب ددا يتناسددف  دد  ايتلدداع ال  يشددت، والقيددام
واياك ال واٌي  ن جهت أخيد  .بين ال  ل ين ب وهم الب    ن جهت، وبين ال  ل ين وا 

   حيددل أظهدديك ، ودديويق أن تهددتم إواياك ال ددواٌي بالحاجدداك اسنسددانيت لل  ل ددين  دد  ال ددواٌي
لين" علدددض أوندددض ت تهدددتم اسوايق  ،يددديًا بالحاجددداك اتنسدددانيت لدددود ال دددا " النتدددائج حادددو   قددديق

 . توسم حساب 

  ويويق إجياء وياساك أخيد   ا،لت علض عينداك  ختللدت  دن   ل د  ال دواو  د  التخااداك
 ادخيد.
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 :املراجع

 

 المراةع العربية:
 ( ااوي ولوم ال      ا يوي ها ال ا لون    الت ليم الجا   ،  جلت جا  ت 2113الخ،يلت، هنو  )

 .112-85(: 1) 2 وية واإلسالميةمةمة العموم التربال لك س وو، 
 ( 2111الخويي ،  حسدن ) االدارة التنافسية لموقت: المن:ومة المتكاممة المتالك المزايبا التنافسبية

ًي .عصر العولمة وما بعد الشاممة في  ، القاهيق: ايتياك للنشي والتو
 ( 2113اليشيو، جهداو ) مبديري اإلدارات  إدارة الوقت وعالقتهبا بضبغوط العمبل: دراسبة تطبيعيبة عمب

، يسدالت  اجسدتيي عيدي  نشدويق، أ اوي يدت ورؤساا األقسام بحبرس الحبدود بمبدينتي الريبال والبدمام
 ناي  ال يبيت لل لوم اد نيت، الييا .

 ( 2114سل ان، أح و ) تأثير الضغوط الو:يفية عم  االنتماا التن:يمي ببالتطبيق عمب  مستشبفيات
  نشويق،  ليت التجايق جا  ت عين ش ٌ. يسالت  اجستيي عيي ةامعة عين شمس،

 ( 2118السدل  ،  هدو )مبديري  اإلداري لبدى اإلببدا  مهبارات تنميبة فبي وأثرهبا الوقبت إدارة ممارسبة
 والمعممين بتعميم ومديري المدارس المدرسية اإلدارة مشرفي ن:ر وةهة من الثانوية المرحمة مدارس

  ليت التيبيت، جا  ت أم القيد،   ت ال  ي ت. ، يسالت  اجستيي عيي  نشويق،المعدسة العاصمة
 ( 2115الشددداو ، ح دددو )  الثعافبببة التن:يميبببة وعالقتهبببا باالنتمببباا التن:يمبببي: دراسبببة ميدانيبببة عمببب

، يسددالت  اجسددتيي عيددي  نشددويق، جا  ددت منسببوبي كميببة الممببك خالببد العسببكرية المببدنيين والعسببكريين
 ناي  ال يبيت لل لوم اد نيت، الييا .

 (  ااوي ولوم ال    التنظي يت لود ال شي اك اسوايياك     وينت الييدا  2006ن، أ   )الشا ا
 .45-13(: 1) 26، مةمة رسالة التربية وعمم النفس   ووء ب   ال تليياك، 

 ( 2111عابوين، إبياهيم )شركة  في العاممين لدي والةسدية النفسية باآلثار الو:يفية الضغوط عالقة
ًق.محاف:ات غزة الكهرباا في توزيع ًهي، ع  ، يسالت  اجستيي عيي  نشويق، جا  ت اد

 ( الوتء التنظي   وال وا   الشخايت علض ادواء الدوظيل  لدود ال  الدت ال ويتيدت 2116ال تيب ، آوم )
 1، المةمببة العربيببة لمعمببوم االداريببةوال  الددت ال يبيددت الوا ددوق  دد  القمدداع الح ددو    دد  وولددت ال ويددك، 

(1 :)119-134. 
 ( وددلوم ال  دد  عنددو ال  ل ددين: وياسددت  يوانيددت، 2117ال  ددي ، عبيددو )مةمببة ةامعببة الممببك سببعود ،

 .2ال جلو الساوٌ عشي، ال وو 
 ضببغوط العمببل التن:يميببة وأثرهببا عمبب  إنتاةيببة العيببادات اإلداريببة: دراسببة ( 2118، يأ ددك ) ل بددان

  اجستيي عيي  نشويق، جا  ت ال لك ، يسالتتطبيعية عم  ةامعة الممك عبد العزيز وةامعة أم العرى
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ًيً، جوق. عبو  ال 
 ( 2111قبدداقيب ، ليلددض )  أثببر ضببغوط العمببل عمبب  االنتمبباا التن:يمببي: دراسببة تطبيعيببة عمبب  قطببا

 ، يسالت  اجستيي عيي  نشويق، جا  ت ع ان ال يبيت، ع ان.االتصاالت الخموية السوري
 ( 2112الق يو، إبدياهيم )الييدا :  نشدوياك واي ال  ي دت للتن يدت لناةحةالعادات العشر لمشخصية ا ،

 البشييت.
 ( 2116ال حلوك، ع او، وال حلوك، نادي ) الضغوط المدرسية وعالقتهبا ببأداا معممبي التكنولوةيبا

ًق: ال ندداهج الللسددمينيت بالمرحمببة األساسببية العميببا ، وياسددت  قو ددت لل ددؤت ي ادو  بجا  ددت ادقاددض بلدد
ًق.  الواق  والتمل اك، ع

 مصببادر الضببغوط المهنيببة لببدى المدرسببين فببي المرحمببة المتوسببطة بدولببة ( 2111 ان، عويددو )ال شدد
ةامعبة الكويبت، المةمبد  جلت ال لوم اتجت اعيدت،  الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية الةسمية،

 ، العدد األول480
 واء واليودا الدوظيل  ( ال القت بين ولوم ال    وبين الوتء التنظي د  واد2115، عبواليحيم )ال يي

 .252 -217(: 2) 35، مةمة اإلدارة العامةوالالاك الشخايت: وياست  قاينت، 
 ( 2113الن دداٌ، ايهدداف )يسددالت  اجسددتيي اثببر إدارة الوقببت عمبب  ضببغوط العمببل فببي االدارة العامببة ،

 عيي  نشويق،   هو التخميم للوياساك ال ليا، ميابلٌ، ليبيا.
 ( 1998هيجددان، عبددو الددديح ن ) ضببغوط العمبببل: مبببنهج شببامل لدراسبببة مصببادرها ونتائةهبببا وكيفيبببة

 ،   هو اسوايق ال ا ت، الييا .إدارتها
 ( وددددلوم ال  دددد  وعالقتهددددا بالقيدددداوق التيبويددددت ووجهددددت الوددددبم لددددود  ددددويياك 2113ياي نددددو ، هددددانم )

 .41-13(: 24) 89، مةمة رسالة الخميج العربيال واٌي ب حا ظت جوق، 
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