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 ستخدام التمرينات بالكرة السويسرية على مستوى الضغوط النفسية إتأثير 

 لدى عينة من عضوات هيئة التدريس بجامعة جازان 

 نجالء فتحي مهدي 

 مشكلة البحث :
تتأثر شخخخخخالخخخخخال ديدرم  ايمواو  و ديرود ا تديترتر ديتا تتمر  ي ا نخخخخخود   و دي ا ال        

ن أدال تلاميل أت دالجتراعال أت ديثقافال أت ديتملارال ت ع إن ديضغوط ظاهرة إنسانال  ويرل إال 
ار هترام ب ا كون ا  جااًل يلوردنخخخخخخخخخخخل هو ديه  اركح علاف ديذا ثاو فا ههد ديملخخخخخخخخخخخر ت ي  يتغدإل

نخخخخخخخرام ديرجترمام فا ديملخخخخخخخر ديرواا  و وما ثورة ديرملو ام ت ا نتد ع  ا  و تمقاو فا 
   ا ا ديرااة ديراتلدل.    

فايضخخخخخخخغوط دي دسخخخخخخخال  ايل أت ظاهرة ال يسخخخخخخخلل    ا فرم تال  جترع تي و بورجام  تداتتل        
تتسخخخخخخخخخخار  فاف ف رو نماش فا علخخخخخخخخخخر احور  ايلخخخخخخخخخخردعام تديرحخخخخخخخخخخ مم تتحمدم   اي  ديرااة ت 

 ديتغااردم ديت  ويوجال تديثقافال تديقارال  را ا تد ع ف  ود ا ضاغ ل ت لامر يلقلق تديتوتر. 
إن أعضخخخخخخخخا  هايل ديتوردى هل إ ول فيام ديرجترع تياسخخخخخخخخود فا      عو هه  ديترتر        

رتذ ل إ ا تديرود ا ديرااتال تديلخردعام ديراتلدل ف ل اتمرضخون يلمواو  و ديضخغوط دي دسخال دير
 ترتر ديمرل تديتداعمم دير  ال أت دير ام ديتوردسخخخخخخخخخخخخخخال أت تو مام ديمرل تديردت  تديتر ال أت 

 ديالائص ديحالال.
تدمتذر ديضخخخخخخخخغ  دي دسخخخخخخخخا  و باو ديمود ل دي دسخخخخخخخخال دالجتراعال ديتا ت ثر عل  ديلخخخخخخخخرل        

راتا أن اتر ل فاف عو طردق ديجسخخخخويل تدي دسخخخخال يدفردم ع و ا ام   ديدرم  و دا ضخخخخاغ ا فانف ي
 (16 اتلا دالنتجا ام ديتا  و شان ا أن ت ثر عل  ههد ديروث ديضاغ  تتادا  و  وتف. )

يهد ا ذغا  ردعاة عضخخخخخخخخخو هايل ديتوردى عل  أن يد ل  دتف تعرلف  را ير  ف  و ديسخخخخخخخخخا رة علا را 
 تتوجا  را يرودج ل أ  ضغوط ندسال  رترلل. 

 

 
 *أنتا   ساعو  قسل نتردام تت ذاقام ديجرذاز تديتررد ام تديمرت  ديرداضال 

   لال ديتربال ديرداضال جا مل  وا ل ديسامدم
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تدمو أنخخخلول ديرااة ديملخخخردل  لخخخورًد رئاسخخخاًا يلضخخخغوط دي دسخخخال  راتلا أشخخخ اي ا  تهه         
 (417:  6ديضغوط رم فمل يلتغااردم ديرامة تديسردمل ديتا طرأم عل  كافل نود ا ديرااة.  )

تف  ديود ع فان دال ودث ديضخخخخاغ ل فا  و  دت ا ال ت ثر عل  ديدرم تي و  ا ا ثر عل  ديدرم هو 
م   ديروث  اي سذل يف تكادال دمردكف تتدسار  ي هد ديروث تكهي  دمردك ديدرم تتقوار  يقورتف عل   

:  11 ودج ل ههد ديروث تتمو ديضخخخخخغوط فا  ايت ا ديرمتويل ع لخخخخخرًد  جومًد يل ا ل دإلنسخخخخخانال.) 
96  ) 

 أن ( Law , & Glover  "21 (2000)(ال  تجلدار   "تدوعل  ي   ا أشخخخخخخخخخخخخخخار إياف        
ديضخخخخخخخخخخخخخغ  ا تد عو ديقلق  و أ ودث ديرااة كرا ت ثر فا  د وم ديدرم عو  دتف تف  طردقل  ااتف 
تتت ل    ف أن ات اا  ع دألتضخخخخخخخخخخخا  ديجواوة  كرا أن ديروث يلخخخخخخخخخخخ ا  أنف ضخخخخخخخخخخخاغ  أت غار 

ديتجربل تتمترو عل   ضخخخخخخخخخخخخخخخاغ  تفقا يمرلال ديتقاال ديرمرفا يلرود ا تديرثاردم ديروجومة فا ديذايل
  .  ديحالال يلدرم

( أن  لامر 1988 ( )24 )  Milstein & Farkas"تدحار كًم  و " لستاو ت فاركى        
ديضغوط دي دسال تحاع فا دير نسام ديتملارال إال أن رمتم ديدمل تجا   لامر ديضغوط  اتلدل 

  اا يت ر دألفردم أعردضًا ندسال تتردتح  و دالنحعاج تديقلق إي  دإلن اك دي دسا.
د خخخخل فردم رمتم فمخخخخل يلمو ن يخخخخول  متل دألأSelye (1996) (26 ) "تدرل " نخخخخخخخخخخخخخخامل       

 تدندمايالعرد  جسخخخخرال أ ي  إمل بوترها   ن تأغار ت ادال ير و  دنخخخختجا امديضخخخخاغ ل تترثل فا 
 .كاأليل تديقلق تدإل ذاط

( إي  أن 2000 ( )16)  Bar- on & Parkerأتن  ت  اركر" -تدضاا كًم  و "   ار       
تد ع ديرااة اوفع دألفردم إي  إتذا   مض دألنايا  يرودج ل ديضغوط تدألز ام دياو ال تأن دي جاح 

 يتا ا ا ات ل   وردم ت  اردم دندمايال تشالال تدجتراعال. 
 

تدمو دي حخخخخخخخاط ديرداضخخخخخخخا أ و دفضخخخخخخخل دألنخخخخخخخلرل ديتا يرل  ا ديرجترع يرقات ل ديرحخخخخخخخ مم        
ل تدالجتراعال  تواصخخخخخخخل يول ديررأة ديما لل ديتا يقع علا ا ع   ديمواو  و ديرسخخخخخخخ تياام دي دسخخخخخخخا

تدالمتدر فا ت ت تد و تديتا تجمل ا أكثر عرضخخخخخخخخخل يعصخخخخخخخخخا ل  ايمواو  و ديرحخخخخخخخخخ مم دي دسخخخخخخخخخال  
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فايررارنخخخل ديرداضخخخال تروث تغاردم إندمايال تدجتراعال فا ديحخخخالخخخال إي  جان  ديتغاردم ديذونال 
ديتا ت حخخأ عو أمد  ديتررد ام ديذونال يهد تمتذر تل  ديررارنخخل أهل دألنحخخ ل ديتربودل ديتا ديجسخخرال 

ت ور دي  أعودم ديدرم يلت اا  ع  ااتف ت جترمف  و وما ت راتف بوناا تعقلاا تندسخخخخاا تدجتراعاا 
 (57 58:  9) 0تديوصوا دي  دي رو دي دسا ديرتودزن 

( إي  أن 2006"  سخخخخخخاو  حخخخخخخرت ت لخخخخخخ د   اها"  )تف  ههد ديلخخخخخخوم يحخخخخخخار كم  و        
 رارنل دألنح ل ديرداضال ت س  ديدرم مرجل عايال  و ديقورة عل  ديتودفق دالجتراعا تر  ف  و 
ديت اا  ع ندسخخف ت ع  جترمف  راا يلخخذد فرم ا ثر تدتأثر  انوردو تهه  عم ل عل  ديلخخرل 

 (  69:  8دي دسال ديجاوة. ) 
ياف وذرد  ديلاا ل ديذونال إي  أن  رارنل نو   و دي حاط ديذونا  ح ل تدوعل  ي   ا أشار د

  تتل يرثل إ ول دي رق ديسخخ لل تدألكثر فائوة يلرلخخوا عل  تغاردم إيجابال تتر او ديجسخخل فا 
ديتما ل ديدماا  ع ديرود ا ديضخخخخخخخاغ ل كرا أشخخخخخخخارم ديوردنخخخخخخخام أن دألشخخخخخخخاا  ديهاو يرارنخخخخخخخون 

تديضخخخخخغوط  و غارهل  ي  أن ديتررد ام ديرداضخخخخخال  و دألشخخخخخاا  ديرداضخخخخخل هل أ ل عرضخخخخخف يلتوتر 
ديتا تسخخخخخاعو عل  ديت تال ديداحدويوجا ألعضخخخخخا  ديجسخخخخخل كرا أن ا تحدو  و  اودل ديجسخخخخخل تدي ا ل 
تدي حخخخخخخخخخخخاط تت م  إي  ترقاق دالنخخخخخخخخخخختروا  ديهل يسخخخخخخخخخخخاعو بوترة عل  دي وت  تديو ايل  و دال رد  

 ( 35:  10دي دسال تديجسرال. ) 
ضرو برد د  Swiss ballتف  دنتنل دألوارة دنتحرم  مض ديتررد ام  اي رة ديسوبسربل        

 و دشخخخ ر أمتدم ديلاا ل ديذونال فا ديمايل تتراري فا  1991ديلاا ل ديذونال  اا أصخخخذرت عام 
 (15: 18دألنويل تف  دير حا. )

ي رة ديسخخخودسخخخردل يرارنخخخ ا ( إي  أن ديتررد ام  ا2004( )17) Better,Uتدحخخخار" باتر او"       
 جراع دالعرار تديقوردم ت داوة فا ديممج دي دسا تديذونا تدي ذاما.

تي ذامل عرل ديذا ثل كمضخخخخخخخخخخخخخخو هايل توردى تكر سخخخخخخخخخخخخخخقل يدنحخخخخخخخخخخخخخخ ل دي مبال تد ت اك ا 
تتودصل ا ديرسترر  ع عضودم هايل ديتوردى ديرتماتنام  م ا يت داه و ل دألنح ل فقو ال تت 

ديرتاهر ديتا  و شخخخخخخخخان ا أن توا عل  تجوم ضخخخخخخخخغوط ندسخخخخخخخخال  ثل إنادا   مض دير شخخخخخخخخردم ت 
ديدمايال تديرراي يلمرل تكثرة ديحخخخخخ ول  و  ت لذام ديمرل تديم   تديقلق تدالندماا ت لل ديتداعل 
 ع دالوردو  را  ود  ايذا ثل إي  ديتد ار فا دجرد  مردنخخخل تسخخخم  دي   راتيل ديرو  و ديضخخخغوط 

 . ل ديتررد ام  اي رة ديسودسردل رارندي دسال فا ضو  
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ت و وما  ردجمل تدطم  ديذا ثل عل  ديوردنخخخخخخخخام ديررتذ ل  رتغاردم تعا ل ديوردنخخخخخخخخل يل        
تجو ديذا ثل مردنخخخام دنخخختاو ت ديررارنخخخل ديرداضخخخال تباألوص ديتررد ام  اي رة ديسخخخودسخخخردل يلرو 

 . و ديضغوط دي دسال
وردنخخخخخخخل دألتي  )عل   و علل ديذا ثل( تديتا تت اتا مردنخخخخخخخل تت رو أهرال ديوردنخخخخخخخل فا أن ا دي     

 ديضغوط دي دسال يول عضودم هايل ديتوردى فا جا مل جازدن فا ضو  ديررارنل ديرداضال. 
تإن ديما ل ديتا تت اتي ا ديوردنخخخخخخخخل )كمضخخخخخخخخو هايل توردى( ت ا اوكل دياف  و ترقاق أهودر تربودل 

الندمايال يل مل  ت وضخخو  ديضخخغوط دي دسخخال ت ا ا تد ع ف تتملق  ايجودن  ديرمرفال تدير اردل تد
 و آثار  را ا م ى عل   د وم ديدرم يهدتف تتقاارف يف  كل  ي  نخخخخاهل فا إع ا  أهرال يلوردنخخخخل 

 ديرايال.
فروضو  ديضغوط دي دسال يمضودم هايل ديتوردى  و دأل ور دألنانال تدير رل يرا ي ا  و تأثار 

ا تدالجتراعا  اعتذارهل شخخخخخردرل نوعال  و  اا ديرسخخخخخاهرل فا ديرجترع كذار عل  ب ائ ل دي دسخخخخخ
ديسخخخخموم  يهي  ترثل  مرفل تأثار دنخخخختاودم برنا د تررد ام  انخخخختاودم دي رة ديسخخخخودسخخخخردل يلرو  و 

 هه  ديضغوط دي دسال جوهر هه  ديرح لل.
 

 أهداف البحث:
ديتررد ام  اي رة ديسودسردل عل  ديذرا إي  ديتمرر عل  فاعلال دنتاودم ا ور         

 ديتوردى  جا مل جازدن .هايل  عضودمعا ل  و   ستول ديضغوط دي دسال يول
 : فروض البحث

فا  ستول  تديذمو  ديقذلاديقااناو   تون اتوجو فرتق مديل إ لائاًا باو  -
 ديضغوط دي دسال يول أفردم عا ل ديذرا.

ت ثر ديتررد ام  اي رة ديسودسردل تأثارًد إيجاباًا عل   ستول ديضغوط دي دسال يول  -
 أفردم عا ل ديذرا.
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 المصطلحات المستخدمة في البحث:
 الضغوط النفسية: 

 ( 2006" ) حسن عبد المعطيعرف ا " 
عل  أن خا " ديرثاردم تديتغااردم ديتا ترخوث فا ديذايخل ديخودولاخل تدياخارجاخل يلدرم تت ون شخخخخخخخخخخخخخخخواخوة 
تمدئرل تديتا تسخخخخخخخخخخخخخخذ  يلدرم عوم ديقورة ديت ادال تديتا ت م  فا ظرتر  ما ل إي  دالوتما فا 
ديسخخخخخلوك أت دالوتما ديوظادا ديهل يسخخخخخذ  ديرر  تترتذ  دالنخخخخختجا ام ديجسخخخخخرال تدي دسخخخخخال غار 

 (23:  7يلرال  انترردر تل  ديضغوط ". )د
تتمرر إجردئاًا  ان ا ديورجل ديتا ترلل علا ا عضوة هايل ديتوردى فا  قااي ديضغوط دي دسال 

 ديرستاوم فا ديوردنل ديرايال.
 

 الكرة السويسرية:
عذارة عو كرة   اطال ديلخخخخخ ع ت رل ة  ضخخخخخغ  عايا  و دي ود  تي ا عوة ديودن تدتردتح   رها  ا 

نل ( ت ي  يت ان  كل د جام تدعرار  و يرارنون ا  و ديج ساو  95نل    65نل    55باو ) 
 (36: 22) أطداا   شذال    كذار ديسو (. )

  الدراسة:حدود 
 يتحدد البحث الحالي بما يلي:

عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم يتحدد البحث الحالي بعينة من  البشرية:الحدود  -

 الطبية التطبيقية.

كلية العلوم الطبية بالصالة الرياضية بتمثلت الحدود المكانية للبحث  المكانية:الحدود  -

 .التطبيقية بالمجمع الطبي

الدراسي الثاني الفصل  يالبحث فترتبط الحدود الزمانية بفترة تطبيق  الزمانية:الحدود  -

 م.2017/2018للعام الجامعي 

 الدراسات المرتبطة:
( تهوفت إي  ديتمرر عل   ستول 2010 ( )25)  Ping,Du.et al بينج دو وآخرون مردنل "   -

ديرضخخخخخخخا عو ديرااة يول دنخخخخخخخاتهة ديجا مل تديالخخخخخخخائص ديت تارال يلجا مل ت ي  عل  عا ل بلغت 
توردى فا تسخخخخخخخخخخخخخمل جا مام صخخخخخخخخخخخخخا ال تبمو ت ذاق دمتدم جرع ديذاانام ( عضخخخخخخخخخخخخخو هايل 7701)

نخخاانخخل دير ترل  –ديرسخخذذل يلرضخخا عو ديرااة ترثلت فا دألجور  توصخخلت ديوردنخخل إي  أن ديمود ل
 ديرركح دالجتراعا. –ديمم ام  ع ديرؤنا   –ظرتر ديمرل  –دالشردر  –
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هوفت إي  ديتمرر علا أنايا   ودج ل  ( تديتا12( )2016" )  محمد ابراهيم عطاهللامردنل "  -
ديضخخخخخخخخخخغوط دي دسخخخخخخخخخخال تعم ت ا  داعلال ديهدم تجومة ديرااة يول  ماتنا أعضخخخخخخخخخخا  هايل ديتوردى 
تترواو ديدرتق فا أنخخخخخخخخخايا  ديرودج ل تذما يل و  تديورجل ديوظادال ت و دنخخخخخخخخختاوم ديذا ا دير  د 

دى  جا مل دير لخخورة تبمو (  و  ماتنا دعضخخا  هايل ديتور 150ديوصخخد  عل  عا ل شخخرلت ) 
ت ذاق دمتدم جرع ديذاانام تدجرد  ديرمايجام دال لخخخخخخخخخخائال فقو دشخخخخخخخخخخارم دي تائد دي  عوم تجوم 
فرتق مديل د لخخخخخخخائاا باو دفردم عا ل ديذرا تذما يل و  تديوظادل فا أنخخخخخخخايا   ودج ل ديضخخخخخخخغوط 

جومة ديرااة تفاعلال دي دسخخال ف   او توجو فرتق مديل د لخخائاا باو دير ادضخخاو تديررتدماو فا 
 ديهدم عل  أنايا   ودج ل ديضغوط دي دسال يلايد ديررتدماو ف  جومة ديرااة تفاعلال ديهدم.

 

( تهوفت إي  تلخخخرال برنا د  انخخختاودم توردذام 13( ) 2017" )  منى يحيى الفضاااليمردنخخخل "  -
دي رة ديسودسردل ت مرفل أثرة عل   مض ديلدام ديذونال تدي دسال ت ستول دألمد  دير ارل يجرذاز 
ديرركام دألرضخخخخخخخخال  يل ايذام تدنخخخخخخخختاو ت ديذا ثل دير  د ديتجردذا يرجروعتاو إ ودهرا تجردذال 

( طايذل تبمو إجرد  ديتجانى تديت اف  تجرع ديذاانام 40 ل بلغت )تدألورل ضا  ل ت ي  عل  عا
تت ذاق ديذرنا د ديرقترح تدجرد  ديرمايجام دإل لخخخائال دشخخخارم دي تائد إي  أن ديذرنا د  انخخختاودم 
توردذام دي رة ديسخخخخخخودسخخخخخخردل يف دثر إيجابا عل  ت رال  مض ديلخخخخخخدام ديذونال تديثقل  اي دى كرايل 

 يجرذاز. ت ستول دألمد  فا د
( تهوفت إي  ديتمرر عل  ديمم ل باو ديضخخخخغوط 14( ) 2018" ) وائل السااايد حامدمردنخخخخل "  -

دي دسخخخخخال تجومة ديرااة يول دعضخخخخخا  هايل ديتوردى  جا مل ديرل  نخخخخخموم تدي حخخخخخا عو ديدرتق فا 
و هه  ديرتغاردم تفقا يموم نخخ ودم دياذرة   تتل دالنخختمانل  اير  د ديوصخخدا عل  عا ل عحخخودئال  

( عضخخخخخخو تتل ت ذاق  قااي ديضخخخخخخغوط 140أعضخخخخخخا  هايل ديتوردى  جا مل ديرل  نخخخخخخموم بلغت )
دي دسخخخخخال ت قااي جومة ديرااة تديهل دعو  ديذا ا تبمو دجرد  ديرمايجام دإل لخخخخخائال تل ديتوصخخخخخل 

باو ديضخخخخخغوط دي دسخخخخخال تجومة ديرااة   با را ال   وجذل مديل د لخخخخخائاا  دي  دنف توجو عم ل درتذاط
م فرتق مديل د لخخخائاا فا د مام  قااي ديضخخخغوط دي دسخخخال تذما يرتغار نخخخ ودم دياذرة  ا عود توجو 

 مول ) ظرتر ديمرل  تديتورد  دير  ا  ( تأيضخخا عوم تجوم فرتق  دم ماليل إ لخخائال فا كل 
 و  قااي جومة ديرااة تبمول جومة ديلرل دي دسال تجومة ديتوردى تديمرل فا  او توجو فرتق 

 جومة إمدرة ديو ت ألفردم عا ل ديذرا تذما يس ودم دياذرة.فا ُ مو 
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 خطة وإجراءات البحث: 
  أوال خطة البحث:

 منهج البحث: -
تل دنخخخختاودم دير  د ديتجردذا  االنخخخختمانل  أ و تلخخخخراراتف ديتجردذال  ت ديرجروعل ديود وة         

 عو طردق ديقااي ديقذلا تديذمو  يرتغاردم ديذرا ت ي  يرمئرتف ي ذامل ديذرا. 
 عينة البحث:  -

( عضوة  و عضودم هايل 20تل دوتاار عا ل ديذرا   ردقل عرويل عحودئال  ود  ا )
ديتوردى  و كلال ديملوم دي ذال ديت ذاقال  جا مل جازدن  ت ي   رو ت  ذق علا ل 

 ديحرتط ديتايال: 
 ن ل. 45-35أن تتردتح دعرارهو  ا باو  -
 ال تراري أ  نو   و ديرداضل  و  ذل. -
 وايال  و دال رد  ديتا ير ع فا ا  رارنل دي حاط. -
 رنا د ديررارنل.أن تودفق عل  دالشتردك فا ت ذاق ديذرا تتلتحم بذ -

 ( عضودم كما ل دنت معال.10ههد  اإلضافل إي  نر  عا ل عحودئال  ود  ا)
ديوزن (  –دي وا  –ت و تل ديتجانى باو دفردم عا ل ديذرا فا  تغاردم دي رو ) ديسو 

  اإلضافل دي   ستول ديضغوط دي دسال.
 ( اوضد تجانى دفردم عا ل ديذرا فا هه  ديرتغاردم 1تجوتا )

 (1ل )جدو
 20ن =                 ديتوصاا دإل لائا يما ل ديذرا فا ديرتغاردم  او ديذرا    

المتوسط  األبعاد المتغيرات

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 ديوصدال

 0,951 1,994 38,00 38,39 العمر الزمني )سنة(

 0,394 2,965 161,00 162,23 الطول )سم (

 0,348 2,013 86,40 83,14 الوزن )كجم(

ديضغوط 
 دي دسال 

 

  0.457 - 2.758 22.00 22.15 البعد األول )ظروف العمل(

 0.099 3.756 22.00 22.00 البعد الثاني )التفاعالت المهنية(

 0.054 4.751 22.00 21.60 البعد الثالث )التدريب المهني(

0.746- 4.290 22.00 21.25 التدريسية(البعد الرابع )المهام   
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البعد الخامس )توقعات العمل 

 والراتب والترقية(
19.90 21.50 4.734 -0.321  

البعد السادس )الخصائص 

 الشخصية(
21.35 22.00 4.069   -0.729  

 0.462   13.070 128.00 128.25 المجموع الكلي للمقياس

( 0,34  0,746-تردت ت باو ) يلرتغاردم  او ديذرا داليتود م ( أن  ما م1اتضد  و جوتا )
فا جراع ديذاخخخانخخخام باو أفردم عا خخخل ديذرخخخا دعتخخخودياخخخل عل   رخخخا اخخخوا  3± خخخا باو  أ  ت رلخخخخخخخخخخخخخخر
 0وردنل ديرتغاردم  او دي

 أدوات جمع البيانات: اا 

ترت دالنخخخخخخخخختمانل  رجروعل  و ديونخخخخخخخخخائل يجرع باانام ههد ديذرا  مضخخخخخخخخخ ا وا   ايترقق  و 
 ديذاانام تبمض ا وا   جرع باانام ديذرا دألنانال كرا الا: دعتوديال

 المتغيرات الوصفية 

 . و وما تاردخ ديرامم أل رل ن ل الزمني:العمر  -
 .أل رل ن تارتر  انتاودم ج از ديرنتا اتر الطول: -
 . انتاودم  احدن طذا أل رل كالوجردم وزن:ال -

 البحث األساسية:متغيرات 

 مقياس الضغوط النفسية: -
 ( 1( ت و تل تضمل يا ان  ديذايل ديسموميل.   رفق )2016دعودم " تدئل ديساو  ا و " )

عذاردم ( د مام فرعال يلضغوط دي دسال بود ع نت 6( عذارة  قسرل عل  )36تدت ون ديرقااي  و )
 ي ل ُ مو.

 وصف المقياس:  -أ
دشترل ديرقااي عل  نتل د مام رئاسال يرثل كل    ا  لورًد  و  لامر ديضغوط دي دسال 

  تد ورج ترت كل ُ مو فقردم فرعال تها:
ها نر   و ديت ساق تكثرة ديمرل تدير ام تديسل ل تديمم ام ديتا ترب  ظروف العمل:  -1

 تديرجروعام.عرل  اتلا ديم اصر 
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 .ها ديمم ل ديتذاميال باو كل  و دإلمدرة تديح م  تدي ملالتفاعالت المهنية:  -2
ها ت تال ديوتردم ديتوردذال تديتا ي ا عم ل  ايمرل  و أجل ت رال التدريب المهني:  -3

   اردم عضو هايل ديتوردى تتأهالف يرا يقوم  ف  و عرل.
تدير ام تديتا ي ا عم ل  ايررارنام تدإلجرد دم  جروعل  و دير اردم المهام التدريسية:  -4

 ديتا ا ذغا عل  عضو هايل ديتوردى دتذاع ا يترقاق دألهودر دالكاميرال. 
ها  جروعل تو مام تتحرل تو مام عضو هايل ديتوردى توقعات العمل والرواتب والترقية:  -5

ل دعل  نتاجل كدا تف فا  و ديمرل تديردت  هو  قابل  ا  و ف  و ج و  ديتر ال ديوظادال يرتذ
 أمد    ا ف تعرلف.

ها  جروعل  و دالتجاهام تديالائص ديتا تراح فرمًد عو آور تديتا الخصائص الشخصية:  -6
 ي ا تأثار كذار عل  نلوكف تعرلف.

 طريقة تصحيح المقياس:  -ل
تتردتح ديورجل  ا  إجا ام عل  أنلول يا رم ورىإجا ل  و باو  دوتاارتتل دإلجا ل عو طردق 

( إي  1( ت  ذق عل  ترا ا تدحار تقوار )5( ال ت  ذق عل  دطم ًا ت)1(  اا )5- 1باو )
 ستول ديضغوط  درتدا ( إي  5دنادا  ديضغوط دي دسال إيا أمن   ستودات ا با را يحار تقوار )

ديرقااي  ا باو  دي دسال ديتا تتمر  ي ا عضو هايل ديتوردى تدر و أن ترتو ديورجل دي لال عل 
(36 – 180.) 

 الضغوط النفسية المعامالت العلمية لمقياس

 مقياس: الصدق  أواًل:
 الداخلي:اا صدق االتساق  - 

تل  سخخخخال ديلخخخخوق  انخخخختاودم صخخخخوق دالتسخخخخاق ديودولا ت ي   رسخخخخال  ما مم دالرتذاط باو كل 
ت ي   درتذاط كل  مو  ايورجل دي لال يلرقااي تديورجل دي لال يلُذمو ديتا ت ترا إياف تأيضخخخخخخخخخخخخخخاً   درمة

( عضخخخخخخخخخخخودم تل دوتاارهو  و  جترع ديذرا 10عل  عا ل ديذرا دالنخخخخخخخخخخخت معال تديذاي   ود  ا )
 دإل لائال.ندرم ع  ا ديرمايجل أالا عر  يل تائد ديتا  عا ل ديذرا تفارا توارج
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 (2)جوتا 

 الضغوط النفسية مقياس  بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للُبعد فيمعامالت ارتباط 

 البعد االول

 ظروف العمل

 البعد الثاني

التفاعالت 
  المهنية

 البعد الثالث

 التدريب المهني

 البعد الرابع

 المهام التدريسية

 البعد الخامس

توقعات العمل 
 والراتب والترقية

 البعد السادس

الخصائص 
 الشخصية

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة 

معامل 
 االرتباط

رقم 

 المفردة 

معامل 

 االرتباط

1 0.754 7 0.651 13 0.722 19 0.643 25 0.654 31 0.663 

2 0.759 8 0.668 14 0.654 20 0.676 26 0.721 32 0,644 

3 0.682 9 0.652 15 0.651 21 0.672 27 0.762 33 0,678 

4 0.674 10 0.654 16 0.661 22 0.659 28 0.733 34 0,676 

5 0.742 11 0.667 17 0.678 23 0.641 29 0.754 35 0,644 

6 0.723 12 0.654 18 0.666 24 0.677 30 0.763 36 0,692 

0,911 0,901 0,899 0.922 0,899 0,900 

  0,632(  =   0.05)  ارل ر ديجوتيال ع و  ستول 
مو ديه  يذُ ت جرو  مرجل د  درمةأن  ما مم دالرتذاط باو كل  (2اتضخخخخخخخخخخخخخخد  و جوتا )       
( تههد 0.05) ل مو  ايورجل دي لال يلرقااي مدا إ لخخائاا ع و  سخختو  ُ رتذاط كل إيضخخا أياف ت إت تر  

فا  ااي  ا تضخخخخخخخع  و  تسخخخخخخخاق ديودولا تبهي  ي ون صخخخخخخخام اً يم ا أن ديرقااي يويف مرجل  و دإل
  .أجلف

  الضغوط النفسية: مقياسثانيًا: ثبات 

 و وما مرجام " ديداكرتنذاخ " دنخخخخخختاودم  ما ل  ديضخخخخخخغوط دي دسخخخخخخال تليرسخخخخخخال ثذام  قااي   -
 و  جترع ديذرا توارج عا ل ديذرا  عضخخخخخخخخخخخخخخودم( 10ديما ل دالنخخخخخخخخخخخخخخت معال تديتا بل   ود  ا )

 0,874) الاأل مام ديرقااي تديورجل دي لال يف كرا  يدا كرتنذاخأن  ال  ما مم أشارم دي تائد أت 
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 لائاًا  را تحار إته   ال مديل  (  0,878،   0,900،   0,854،    0,899،   0,867،  
  .ي  ثذام ديرقاايإ
إعامة ت ذاق ديرقااي: ت ي   إيجام  ما ل دالرتذاط باو ت ذاق ديرقااي تدعامة ت ذاقف عل   -

 و  جترع ديذرا توارج عا ل ديذرا  داصخخخل  دوتارم عحخخخودئااً  ضخخخودمع( 10عا ل بل   ود  ا )
 .( 0,83ز  ا  ور  دنذوعان فذل   ما ل دالرتذاط باو ديت ذاقاو   ردقل  ما ل بارنون )

 

 برنامج التمرينات باستخدام الكرة السويسرية 
ديسخخخودسخخخردل ب ور ديتمرر :  ا ت ديذا ثل بوضخخخع برنا د تررد ام  انخخختاودم دي رة أهمية البرنامج

 عل  تأثار  عل   ستول ديضغوط دي دسال يول عا ل  و أعضا  هايل ديتوردى.
 : أسس وضع البرنامج

  ردعاة عا لا دال و تديسم ل فا دوتاار تت داه ديتررد ام. .1
 أن يمرل عل  ترقاق دي ور ديه  تضع  و أجلف. .2
 .دن اتسل  ايررتنلأن ات ان   ع  ستول عا ل ديذرا ت  .3
  ردعاة عا ل ديتورج فا ديتررد ام  و ديس ل يللم  ت و ديذسا  يلررك . .4
دنتاودم ديروناق  ديرت وعل تدير انذل ع و ت داه ديتررد ام يضران دنترردردل دألمد  تعوم  .5

 ديحمور  ايرلل.
 ( ت ودم توردذال دنذوعاًا )دال و تديثمثا  تدياراى(. 3( أناباع بود ع )8: )مدة البرنامج •
 ( م اقل.  45: )زمن الوحدة •
 ( م اقل. 1080( ت وة بح و  ور  )24عوم ديو ودم دي لال: ) •
 :  سرت إي  ثمث أجحد  رئاسال:أجزاء الوحدة •
سل )د را  تدعودم بون  ق(: تررد ام ت ايل تإطايل يجراع أعضا  ديج 10ديجح  ديتر او  ) -

 عام. 
 (: تررد ام  اي رة ديسودسردل. 30ديجح  ديرئاسا ) -
 (2(: تررد ام ت وئل تدنتروا .   رفق)5ديجح  دياتا ا ) -
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 ( كرة نودسردل.20  ان ديت داه: صايل دي حاط  اي لال   اإلضافل دي  توفر عوم ) •
 ثانيًا: إجراءات البحث:  -

 االستطالعية:الدراسة  -
 ا ت ديذا ثل  إجرد  مردنخخل دنخخت معال عل  عا ل إوتارم عحخخودئاًا  و  جترع ديذرا توارج   

م إي  دالث او             2018/ 2/  4( عضخخخخخخخخخخخخخخودم فا ديدترة  و دال خخو 10عا خخل ديذرخخا بل   ود  خخا )
ل ديذرا م ت ي   و دجل ديتمرر عل  صخخخخخخم ال تنخخخخخخائل جرع ديذاانام ألفردم عا 2/2018/ 5

ت  انخخخخخخخذل ديتررد ام ديرسخخخخخخختاو ل تكهي  ديتمرر عل  أ   حخخخخخخخ مم دت عودئق  ر و دن تروث 
 دث ا  ديت ذاق.

 القياسات القبلية:   -
تل إجرد  ديقااي ديقذلا ألفردم عا ل ديذرا فا  قااي ديضغوط دي دسال ت ي  اوم دألربما    
 م 7/2/2018

 سويسرية:تطبيق برنامج التمرينات باستخدام الكرة ال -

م إي  اوم 11/2/2018( أنخخخخخخخخخخخخخخخخاباع ت يخخ  فا ديدترة  و اوم دال خخو 8تل ت ذاق ديذرنخخا د يرخخوة )  
 ( ت ودم توردذال أنذوعاًا. 3م   بود ع )5/4/2018دياراى 

 القياسات البعدية: -
دال و اوم  دي دسخخخخخخخخخخخخخخال ت ي  قااي ديضخخخخخخخخخخخخخخغوط تل إجرد  ديقااي ديذمو  ألفردم عا ل ديذرا فا   
  م ب دى ديحرتط تديترتر ديتا دنتاو ت فا ديقااي ديقذلا.8/4/2018

 

 المعالجات اإلحصائية: -
 فا ضو  أهودر ديذرا تف   وتم فرتضف تل دنتاودم ديرمايجام دإل لائال ديتايال:   

  ما ل دإلرتذاط  –إوتذار)م( يواليل ديدرتق  -دإلنرردر ديرماار   –ديرتون  ديرسابا 
 ديريودل يترسو ديقاانام ديذمويل عو ديقذلال.دي سذل 

 ( فا عر  ت  ا حل دي تائد.0.05ت و تل دوتاار  ستول  م ودل )
 



13 
 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها: 

 أواًل: عرض النتائج:
 
 (3جدول )

 ي في مستوى الضغوط النفسية القياسين القبلي والبعد متوسطي داللة الفروق بين
                                             20ن=                                                                                    

            

 دال مام                  

 ديرتغاردم

 موا  ديقااي ديذمو  ديقااي ديقذلا
 ديتغاار

  ارل

ديرتون   " م " 
 ديرسابا

دالنرردر 
 ديرماار  

ديرتون  
 ديرسابا

دالنرردر 
 ديرماار  

 

 

 

 

 

 

 

الضغوط 

 النفسية

 البعد األول 

 ظروف العمل

22.15 2.758 12.50 2.482 -43.57% 12.179 

البعد الثاني 

المهنيةالتفاعالت   
22.00 3.756 12.45 2.373 -43.41% 8.747 

الثالث التدريب البعد 

 المهني
21.60 4.751 13.00 2.026 -39.81% 8.271 

 البعد الرابع 

 المهام التدريسية

21.25 4.290 13.35 2.961 -37.18% 6.429 

 البعد الخامس

توقعات العمل  

 والراتب والترقية

19.90 4.734 14.95 2.800 -24.87% 5.136 

 البعد السادس

 الخصائص الشخصية
21.35 4.069 14.50 3.120 -32.08% 6.881 

المجموع الكلي 

 للمقياس
128.25 13.070 80.75 6.512 -37.04% 13.898 

 1,73( = 0,05 ارل "م" ديجوتيال ع و  ستو  )
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 فا دتجا فا ت ي   تديذمو ( تجوم فرتق مديل إ لائاا باو ديقااناو ديقذلا 3اتضد  و جوتا )
 %24,87-)  ا باو   قااي ديضغوط دي دسالديقااي ديذمو  ههد ت و تردت ت  موا ديتغار ف  

    % (  43,57-ديا 

 
 دي دسالماليل ديدرتق باو  تون ا ديقااناو ديقذلا تديذمو  فا  ستول ديضغوط ( 1ش ل )

 

 
  قااي ديضغوط دي دسال فا موا ديتغار ( 2ش ل )

 ثانيًا: مناقشة النتائج: 
ديقذلا باو  تونخخخخخخخخ ا ديقاانخخخخخخخخاو  ل لخخخخخخخخائاإتجوم فرتق  دم ماليل ( 3اتضخخخخخخخخد  و جوتا )     

 تديذمو  يلرجروعل ديتجردذال فا  ستول ديضغوط دي دسال ت ي  فا إتجا  ديقااي ديذمو .

تترجع ديذا ثل هه  ديدرتق إي  أن دالشخختردك فا برنا د ديتررد ام  اي رة ديسخخودسخخردل كان يف       
 ل ديذراأثرًد إيجاباًا  اا نخخاهرت فا د ودث تغاردم فا  سخختول ديضخخغوط دي دسخخال يول أفردم عا 

دأل ر ديه   و ا مل إي  إتا ل ديدرصخخخخخخخخخخخخخخخل يمضخخخخخخخخخخخخخخودم هايل ديتوردى يلتالص  و  تاهر ديقلق 
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 اا أن هه  ديررارنخخخخل دير تترل تديتوتر فا  را  تربو  ندسخخخخ    ات  يتراا  ااة ندسخخخخال آ  ل  
تديرق  ل يلتررد ام  اي رة ديسخخخخخخودسخخخخخخردل   و نخخخخخخاهرت فا ودض  سخخخخخختول ديضخخخخخخغوط دي دسخخخخخخال تديه  

فا مرجام أ مام  ديسخخخخخخخخخخخخخختل  ) ظرتر ديمرل تديتداعمم دير  ال تديتورد  دير  ا تدير ام  دنم ى
ديتوردسال تتو مام ديمرل تديردت  تديتر ال تديالائص ديحالال ( تإن هه  ديتررد ام ت ا تتراح 
 ف  و ت و  تدثارة تتحخخخخخخخخخودق نخخخخخخخخخاعوم عل  زدامة ديرغذل دإليجابال فا دالنخخخخخخخخخترردر فا دألمد  تإن 

 اخ ديمام يررارنخخخل تررد ام دي رة ديسخخخودسخخخردل ديهل يسخخخوم  دالبت ار تديررح تدرتحج بورجل عايال دير
 و ديتداعل دالجتراعا  اا ديررارنخخخخخخخخخخخل ديجراعال  را ا م  إي   حخخخخخخخخخخخاركل  رتمل واصخخخخخخخخخخخل  ع 
ديرلا ذل ديروناقال تديتا تضد  جراال عل  بايل ديررارنل فتحدل آثار ديرلل تتساعو فا ديو ايل 

 . اأعرد  ديضغ  تديتوتر ديملذ  و

(  تديتا 4()  2016تتتدق هه  دي تاجل  ع نتاجل مردنخخخخخخل " إنخخخخخخراعال نخخخخخخموم ديمون تآورتن " ) 
 أتضرت أن دي حاط ديرداضا ديروجف يف متر كذار فا ديرو  و ديضغوط دي دسال يول دي لذل.

( فا ههد ديلوم إي  أن دنتاودم ديتراردو ديرداضال 1989) " Feldmanتدحار "فالو ان       
يمتذر أنخخخخخلول دكثر فاعلال فا  ودج ل ديضخخخخخغوط دي دسخخخخخال ت ي    رق  اتلدل  اا أن ضخخخخخربام 
ديقل  ت موا ديت دى ت موا ضغ  ديوم تدالنتجا ام ديدساويوجال ديرسانل يلضغ  دي دسا ترال 

 (. 197-187:  19ديرداضل  ح ل   تتل.  )إي  دالنادا  ع و دألشاا  ديهاو يرارنون 

( فا دن  رارنخخخخل دألنحخخخخ ل  2008تتتدق هه  دي تاجل  ع  ا أشخخخخار دياف "ر ضخخخخان يانخخخخاو" )     
ديذونال  و دهل ديمود ل ديتا تستاوم يرقات ل ت مايجل ديضغوط دي دسال فقو تذاو أن أفضل طردقل 

ا  امة دالنورفاو ديتا تدرز دث خا  يغلق دي ردق أ ام هر ونام ديضخخخخخخخخخخخخخخغ  دي دسخخخخخخخخخخخخخخا هو  و وم
دي حخخخخخخخخاط ديذونا عذيًا عل  ديجسخخخخخخخخل  تإنب  قات ل ههد ديم    و  ذل ديتررد ام ديذونال   كرا يرثل 

  9)  ديج از ديملخخذا ت م  إي  رفع كدا ة ديج از ديملخخذا فا  ودج ل ضخخغوط ديرااة ديراتلدل.
  :64  65    ) 

 & Stanton,Rدنخخخخخخخخخخخخخل كل  و  " نخخخخخخخخخخخخختانتون تردذورتن تتتدق نتائد هه  ديوردنخخخخخخخخخخخخخل  ع نتائد مر 
Reabrn,R  (2004(  )27  ت )( فا أن دنخخخخخخخخخخختاودم  13( ) 2017"     يراا ديدضخخخخخخخخخخخايا )
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ايثذام ديودولا ديتررد ام  اي رة ديسودسردل كان يف دثر إيجابا فا ت رال  مض ديلدام دي دسال ك
 . تديثقل  اي دى

إي  أن  رارنل دي حاط ديذونا ب تام تفقًا يرموالم ج و ( 2018ههد ت و أشار " أنا ل ردت  " ) 
 ما ل أظ رم نتائد إيجابال كروول  سخخخخخخخخخخخخخخاعو فا دالرتقا   ايلاا ل دي دسخخخخخخخخخخخخخخال  اا أظ رم نتائد 
ديذروث إي  أن دالنتتام فا  رارنخخخخخخخخخخل دي حخخخخخخخخخخاط ديذونا أمل إي  نقص ديغاال فا ديمرل تودض 

 ( 14: 3 ستول دالكتيال تديغض  تديقلق. )

( أن ديرركام داليقاعال ديرراحة يلتررد ام 2000ا ههد ديلخخخخوم يحخخخخار" أبو ديمم عذو ديدتاح " )تف
دي ودئال يقلل  و دإل سخاي  ايتم  تدحدو  و  سختول ديتركاح تز و دالنختجا ل ديمقلال تديقورة عل  

 ( 8: 1ديتهكر تدرسو ديلورة ديحالال يلدرم. )

( إي  2005 ( )23)    Marco, Aurelio et alتآورتن  "   أتردلاو تدحار كم  و "  اركو
تديثقل  اي دى تديتلور دإليجابا تودض ديرايل  افودئو ديتررد ام فا ترساو دالنتقردر دالندماي

دالندمايال ديرترثلل فا ديغض  تديقلق تديتوتر  اإلضافل إي  أهرات ا عل  ديلرل دالندمايال 
 تدالجتراعال.

( إي  أن أهل دير تسذام يررارنل 5( )2004" أ ل دياارتر ت اجو  جلا"  ) تتوضد نتائد مردنل
ديررأة يلتررد ام ديذونال ها دي ود ا دي دسال تديتا تترثل فا إزديل ديرتاع  تديتوتر ديملذا تديترتدد 

 عو دي دى.

ة  رارنخخخخخل ديتررد ام ديادادل  تونخخخخخ ل ديحخخخخخوإي  أن  ( 2015 رو زعذمت "  )أ"  تدحخخخخخار       
 دم تأثاردم إيجابال عل  ديلخخخخخرل دي دسخخخخخال تولخخخخخوصخخخخخا  اي سخخخخخذل يلهاو يل يمتامتد عل   رارنخخخخخل 

ايررارنخخخخل ديجراعال ديرتداعلل  رحتج  تكلرا كانت ديررارنخخخخل تتل فا جو  رتع   ديرداضخخخخل  و  ذل
ن دالنتتام فا  رارنخخخخخخخخل هه  أكلرا كانت ديتأثاردم دكثر إيجابال تفائوة عل  ديلخخخخخخخخرل دي دسخخخخخخخخال  ت 

يتررد ام يسخخخخخخخخخخخاعو عل  رفع مرجل شخخخخخخخخخخخمور ديدرم  قوردتف ديذونال تديتداعلال تبايتايا احدو  و مرجل د
 (15-13: 2) .يهدتف تديرضا ع  ا د ترد ف

 ت و ديمر  ديسابق اترقق ديدر  دألتا يلذرا تديه  ا ص عل  أنف " 
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في مستوى الضغوط  والبعدي القبليالقياسين  متوسطيتوجد فروق دالة احصائيا بين  -
 .النفسية لدى افراد عينة البحث

 موالم ديتغاار فا  سخخخخختول ديضخخخخخغوط دي دسخخخخخال يول أفردم عا ل ( 3كرا اتضخخخخخد  و نتائد جوتا )
فرتق فا نسخخخخ  ديترسخخخخو يلقاانخخخخام ديذمويل عو ديقاانخخخخام  ديذرا  اا أشخخخخارم دي تائد دي  تجوم

 –ديتداعمم دير  ال  –) ظرتر ديمرل ديقذلال فا  سخخخخخخخختول ديضخخخخخخخخغوط دي دسخخخخخخخخال  أ مام  ديراتلدل 
%   24,87- اا بلغت  ا باو ) ديالائص ديحالال (  –تو مام ديمرل  –دير ام ديتوردسال 

مو ظرتر ديمرل تديهل يرثل نر  ديت سخخخخخخخخخخخخاق تكانت أعل   موا تغاار فا  ُ % (  43,57 -ا دي
تديمم ام ديتا ترب  عرل  اتلا ديم اصخخخخخخخخخخخخخخر تديرجروعام  الاف ُ مو ديتداعمم دير  ال تديهل 
يمذم عو ديمم ل ديتذاميال باو دإلمدرة تديح امم تدي ايذام ثل  ُمو ديتورد  دير  ا ثل ُ مو دير ام 

تترل ديذا ثل   ُ مو تو مام ديمرل تديرتدت  تديتر ال ديتوردسخخخال فُذمو ديالخخخائص ديحخخخالخخخال تأواردً 
 خخو ارجع إي  دالنخخخخخخخخخخخخخخترردر تدالنتتخخام فا أمد  تررد خخام دي رة فا هخخه  دأل مخخام أن هخخهد ديترسخخخخخخخخخخخخخخو 

ديسخخخخخودسخخخخخردل تديتأثار دإليجابا يلذرنا د ت ا يرتودف  و تررد ام  ت وعل ت حخخخخخو ل تمرل عل  ديرو 
و تنخخخالل ها ل  و تنخخخائل ديتالص  و دي ا ام ديسخخخلذال  و هه  ديضخخخغوط  تأن هه  ديررارنخخخل تم

تديت داى دالندمايا يلرحاعر ديسلذال  تديتمذار عو ديهدم تب ا  ديحالال ديرتحنل  و وما دتا ل 
 ديدرصل يلتر ل فا ديرحاعر تإمدرة ديرود ا تدالندماالم   ردقل إيجابال  رل ة  ايرثابرة تديتودفق.

 " Hale & Ragline ع  ا أشخخخخارم ديال نتائد مردنخخخخل "هاا تردجلاو  دكرا تتدق هه  دي تائ      
خخخرد د ديتررد ام اوثر إيجاباخخ( فا أن دالنتتام فا ب2002)  خ خخًا عل  ودض  ايل ديتخ خ خخخوتر تديقلخ ق. خ
 (20  :108 ) 

(    تمدنام 15)Adam Ford " (2005)تدوعل  ي   ا أشار دياف كًم  و " آمم فورم        
Danilla   (2005 ( )18" ت" باتر او  )Better,U  (2004( )17 إي  أن ديتررد ام  اي رة  )

 عل  أن  رارنل ديتررد ام  اي رة ديسودسردل ي ا دهرات ا تفودئوها  و دي ا ال دي دسال.
 ت و وما  ا نذق اترقق ديدر  ديثانا يلذرا تديه  ا ص عل : 

ى على مستوى الضغوط النفسية لد إيجابياً  تؤثر التمرينات بالكرة السويسرية تأثيراً "  
 ." فراد عينة البحثأ
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 : اإلستنتاجات
فا ضخو  أهودر تفرت  ديذرا تدير  د ديرسختاوم تف   وتم عا ل ديذرا تدنخت امًد عل  دي تائد 

 -ديتا تل ديتوصل إيا ا أ  و دنت تاج  ا ال  :
 ديذرنا د  انتاودم دي رة ديسودسردل يف أثر إيجابا فا ودض  ستول ديضغوط دي دسال. -1
ترسخخخخخخخو فا أ مام  سخخخخخخختول ديذرنا د ديرقترح  انخخخخخخختاودم دي رة ديسخخخخخخخودسخخخخخخخردل أ وث نسخخخخخخخ   -2

 0ديضغوط دي دسال ت ي  يول دفردم عا ل ديذرا
 التوصيات:

 يلي: الباحثة بما يفي ضوء نتائج الدراسة وما تم التوصل إليه من نتائج توص

تدمال دي حاطام ديرداضال فا ديرااة ديجا مال تنحر ثقافل ديوعا ديرداضا تأهرال  -
 دياو ال يرا ي ا  و متر   ل فا توعال شالال ديدرم.ديررارنل ديرداضال فا  اات ا 

 توظاا برد د دألنح ل ديرداضال يتمحدح ديسرام ديحالال ع و أعضا  هايل ديتوردى. -
زدامة ديذرد د تدألنح ل ديرداضال إلتا ل ديدرصل يمضودم هايل ديتوردى الوتاار  ا اتدق  -

  ع  اوي ل ترغذات ل تدتجاهات ل.
متر ت ودم ديتوجاف تدإلرشام تدألنح ل فا دالهترام  ايجان  دي دسا تسلا  ديضو  عل   -

 ألعضا  هايل ديتوردى يرا يف درتذاط تعائو عل  طمب ل.
دعودم برد د تمتردم ت ور إي  ت رال   اردم عضودم هايل ديتوردى إلمدرة ديضغوط  -

 تدكتسال دألنايا  دإليجابال يرودج ت ا.
 المراجع

 العربية:: المراجع أوالً 

  .ديمربا  ديقاهرة مدر ديد ر ديرداضا باويوجاا ديرداضل تصرل  (:2000عذو ديدتاح ) ديممو أب -1

ديرداضل تديلرل ديذونال تدي دسال تديمقلال  مدر أ جو يل حر  (:2015أ رو  ساو زعذمت  ) -2
 .دألرمن تديتوزدع  عران 

 جلل دالترام ديسموم  يلرداضل  دي دسال (: دي حاط ديذونا تديلاا ل 2018ردت  )أنا ل كا ل  -3
 .نذترذر 2030ديملرال ديثقافال  ديموم دألتا  م ودن دي حاط ديذونا ترؤدل    ديرجللورنالردي
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(: متر دي حاط ديرداضا ديروجف فا ديرو  و ديضغوط 2016) تآورتن إنراعال نموم ديمون  -4
 مردنام جلل    حور دي دسال يول طلذل ديرر لل دألنانال ديملاا فا ديذاميل ديحرايال   را 

 .1ديموم   43عرامة ديذرا ديملرا ديجا مل دألرمنال  ديرجلو  ديملوم ديتربودل 
(: متدفع  رارنل دألنح ل ديذونال يول ديرحاركام فا 2004)  جلا اجو  دياارتر  ل أ -5

 ردكح ديلاا ل ديذونال فا عران   را   حور  ديرجلل ديملرال يلتربال ديذونال تديرداضال جا مل 
 .42 لودن  ديموم 

اتال (: ضغوط ديرااة تعم ت ا  األعرد  ديسا و 2002دا اي عذو ديدتاح  نجا   ررو ) -6
  ASJPتبمض ولائص ديحالال يول طمل ديجا مل   را   حور  مردنام ندسال 

 .417   2ديموم  12ديرجلو 
 .  تذل زهرد  ديحرق   ودج ت ا ضغوط ديرااة تأنايا   (:2006 سو  ل د  عذو ديرم   ) -7

مدر ديمايراو  ديوظادا ديتودفق دي دسا تديتودزن  (:2006 ساو  حرت ت ل د   اه  ) -8
 .ديقاهرة تديتوزدع يل حر 

 .دألرمن عران  تديتوزدع مدر أنا ل يل حر  ديرداضا علل دي دى  (:2008ر ضان  س   ياناو ) -9

( نا ويوجال  ودج ل ديضغوط دي دسال فا ديرجاا 2005عذو ديمحدح عذو ديرجاو  ررو ) -10
 .ديقاهرة يل حر  ركح دي تال  ديرداضا 

  .ديقاهرة ديمربا مدر ديد ر  دي دسال ديقلق تإمدرة ديضغوط  (:2001فارتق ديساو عثران ) -11

أنايا   ودج ل ديضغوط دي دسال تعم ت ا  داعلال ديهدم تجومة  (:2016) ررو إبردهال ع اهلل  -12
جا مل عاو  دي دسا  جلل دالرشام    حور  را  ديتوردى ديرااة يول  ماتنا أعضا  هايل 

 .77-37ميسرذر    48ديموم  ديقاهرة  شرى 
تأثار برنا د توردذا  انتاودم دي رة ديسودسردل علا  مض  (:2017)    يرا  ديدضايا  -13

 دالتيا ديرتغاردم ديذونال تدي دسال ت ستول دألمد  يجرذاز ديرركام دألرضال ي ايذام ديدر ل 
 .3  حور  ديرجلل ديملرال ديوتيال يملوم تف ون ديرداضل  عوم فذردار  ديجح   ا ر

وط دي دسال تعم ت ا  جومة ديرااة يو  أعضا  هايل مردنل ديضغ (:2018تدئل ديساو  ا و ) -14
ديرجلل ديوتيال يلوردنام ديتربودل تدي دسال ديرجلو    حور  را  نموم ديتوردى  جا مل ديرل  

 .48-25(   1( ديموم )3)
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