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 ملخص البخث:
مؤسدات ُيعتبخ األعزاء األكاديسيؾن واألكاديسيات في الجامعات أىؼ مكؾن في 

التعميؼ العالي، فعمييؼ يقع عبء تحقيق أىجاف وجؾدة التعميؼ العالي. فإذا ما نغخنا إلى 
ميشة التجريذ وىي الجور الخئيذ ليؼ، فإن ىح السيشة تعتبخ مؽ أكثخ السيؽ تعخضًا 
لمزغؾط السيشية الستعجدة مسا يؤثخ سمبًا عمى حياتيؼ السيشية بذكل خاص وحياتيؼ 

م. وإذا ما أضفشا دورًا قياديًا ليحا العزؾ األكاديسي كخئاسة القدؼ، فإن اليؾمية بذكل عا
ىحه الزغؾط عميو  ستتبايؽ كسًا ونؾعًا. إذ أن تؾلي ميام القيادة األكاديسية تزفي عميو 
ميام السؾعف اإلداري بسا فييا مؽ متظمبات تشغيسية وإدارية وتقيسية وتؾاصل مع 

عؽ حج القيادي األكاديسي نفدو فقط عشج كؾنو مدؤال  السخؤوسيؽ. وىحه اآلثار ال تقف
عؽ أفخاد / مخؤسيؽ وميام إدارية وطالبات،  إنسا تستج إلى جسيع ىحه الفئات بل إلنجاز 

 السؤسدة ككل.
ومؽ ثّؼ فإن إخزاع الستغيخات الشفدية كاالحتخاق الشفدي والخضا السيشي لمبحث 

يخ فعال، قج يديؼ في محاولة اقتخاح الحمؾل والجراسة في  ضؾء متغيخات قج يكؾن ليا تأث
والغخوف السالئسة لمحج مؽ تفاقؼ عاىخة االحتخاق الشفدي والحث عمى زيادة الخضا 
السيشي لجي رئيدات األقدام األكاديسية ،لسا تمعبو ىحه الفئة مؽ دور فعال و حيؾي في 

اء بيؽ السخؤوسيؽ ميشتيا ،كؾنيا مدؤولة عؽ حدؽ سيخ العسل مؽ جانب والتفاعل البشّ 
 مؽ جانب وانعكاس ذلػ عمى العسمية التعميسة بذكل إيجابي مؽ جانب آخخ.                                                           
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ولقج استخجمت الباحثة  مقياس ماسالك لالحتخاق الشفدي ومقياس فمسبان لقياس 
أكاديسي في جامعة األميخة نؾرة بشت ( رئيدة قدؼ 13الخضا السيشي لعيشة مكؾنة مؽ )

عبجالخحسؽ. وكذفت نتائج الجراسة عؽ وجؾد عالقة ارتباطية سمبية بيؽ االحتخاق الشفدي 
والخضا السيشي ألفخاد عيشة البحث . كسا تؾصمت نتائج البحث عؽ عجم وجؾد تأثيخ دال 

الخضا السيشي. إحرائيًا لستغيخ العسخ وسشؾات الخبخة  عمى مدتؾى االحتخاق الشفدي و 
وتؾصمت نتائج البحث إلى وجؾد فخوق دالة إحرائيًا بيؽ بعج االنياك العاطفي والسقياس 
الكمي لالحتخاق الشفدي والخضا السيشي لرالح الستدوجات، وكحلػ تؾصمت الشتائج إلى 
وجؾد فخق دال إحرائيًا في بعج الذعؾر بتجني االنجاز الذخري ومقياس االحتخاق 

 الخضا السيشي تعدى إلى السختبة العمسية. الشفدي وكحلػ
 الكممات المفتاحية:

جامعة األميخة نؾرة بشت  –رؤساء األقدام األكاديسية  –الخضا السيشي  –االحتخاق الشفدي 
 عبجالخحسؽ
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 مقدمة:
تذيج مؤسدات التعميؼ العالي في السسمكة العخبية الدعؾدية حخاكًا تشغيسيًا ونؾعيًا 
استجابًة لحاجات التشسية السدتجامة لخفع مدتؾى جؾدة التعميؼ، ولتحقيق الخؤية السدتقبمية 

 الستخاتيجيات تشسية التعميؼ العالي.
في مؤسدات التعميؼ العالي، وُيعتبخ األعزاء األكاديسيؾن واألكاديسيات أىؼ مكؾن 

فعمييؼ يقع عبء تحقيق أىجاف وجؾدة التعميؼ العالي. فإذا ما نغخنا إلى ميشة التجريذ وىي 
الجور الخئيذ ليؼ، نجج أن ىح السيشة تعتبخ مؽ أكثخ السيؽ تعخضًا لمزغؾط السيشية 

ذكل الستعجدة مسا يؤثخ سمبًا عمى حياتيؼ السيشية بذكل خاص وحياتيؼ اليؾمية ب
( حيث أن الزغؾط الشفدية تدبب أضخارًا كثيخة عمى السدتؾى الذخري 1133عام.)شارف،

%مؽ أمخاض العرخ كالشؾبات القمبية وضغط الجم أمخاض 61والتشغيسي، إذ تداىؼ بحؾالي 
الجياز العربي ومذاكل التشفذ. اذ تبيؽ اإلحراءات أن الزغؾط تؤثخ عمى الرحة 

نرف عامل يؾميًا وومميؾن عامل يتغيبؾن بدبب الزغؾط وما الجدجية والعقمية ألكثخ مؽ 
يعادل ستة مالييؽ يؾم مفقؾدة في الؾاليات الستحجة األمخيكية، وتقجر تكاليف الغياب 

مميؾن دوالر سشؾيًا. كسا أشارت  331وتعؾيزات  التأميؽ ونفقات العالجي الرحي بـ 
ي تقخيخىا الدشؾي حؾل االضظخابات اإلحرائيات الظبية التي نذختيا السشغسة العالسية ف

% مؽ كل 61% إلى 31الرحية السختبظة بالزغؾط،أن ىحه األخيخة تسثل ما بيؽ 
 (1131األمخاض السعخوفة.)الخافعي والقزاة،
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وإذا ما أضفشا دورًا قياديًا ليحا العزؾ األكاديسي كخئاسة القدؼ، فإن ىحه الزغؾط 
ميام رئاسة القدؼ ُتزفي عميو ميام السؾعف اإلداري  عميو  ستتبايؽ كسًا ونؾعًا. إذ أن تؾلي

 بسا فييا مؽ متظمبات تشغيسية وإدارية وتقيسّية وتؾاصل مع السخؤوسيؽ.
فالقيادات الجامعية يقع عمييا الكثيخ مؽ األعباء وفقًا لمتحؾالت الستدارعة والتغيخات 

السيام واألدوار والدمظات  العالسية مؽ أجل التشافدية العالسية. وبالخغؼ مؽ اختالف طبيعة
السسشؾحة لمقيادات اإلدارية الجامعية، إال أن ىشاك العجيج مؽ السخاوف السحتسمة التي قج 
يؾاجييا العامميؽ في السؤسدات الجامعية مثل : قمة األمؽ الؾعيفي، قمة الثقة في اإلمكانات 

ا يؤدي إلى التؾتخ ، نقص السؾارد ،التجريب غيخ الكافي لستظمبات السيشة مسالبذخية
 (1131السيشي .)أبؾ خزيخ،

ىحه التؾتخات والزغؾط السيشية ىي عسمية ديشامية معخفية فخدية تشغيسية معقجة 
متعجدة السثيخات والستغيخات. لحا فإن التؾتخ السيشي يربح كامشًا إما في الفخد أو في البيئة 

الدمبي لمتؾتخات والزغؾط عمى ويغيخ التأثيخ  Hamiton,2005)السحيظة أو االثشيؽ معًا.)
الخوح السعشؾية لمقيادات الجامعية متسثمة في قمة الخضا الؾعيفي ونجرة اإللتدام التشغيسي 

( فزاًل عؽ ذلػ فإن التؾتخ التشغيسي يؤثخ عمى الرحة Mohamed, et al.,2007ليؼ)
 السؤسدي.البجنية مسا يؤدي إلى االحتخاق الشفدي لجييؼ، ويشعكذ سمبًا عمى اإلنجاز 

وبالخغؼ مؽ الجيؾد التي تبحليا مؤسدات التعميؼ العالي فيسا تحقق مشيا مؽ 
انجازات، إال أن مؤسدات التعميؼ العالي لمفتاة ال تدال تؾاجو بعض التحجيات التي تسثل 
عائقًا لمقيادات األكاديسية الشدائية لتحقيق التسيد والخيادة في مؤسداتيا.اذ تذيخ دراسات 

(، إلى أن ىشاك صعؾبات تشغيسية وإدارية 1117أىسيا دراسة )السشقاش وآخخيؽ، محمية ومؽ
وقرؾرًا في الرالحيات السسشؾحة لمقيادات الشدائية السدؤولة وغيخ ذلػ مؽ السعؾقات والتي 

 تؤثخ عمى فعالية الجور القيادي ليؽ.
ت البخامج فالقيادات الشدائية في مؤسدات التعميؼ العالي كخئيدات األقدام ومجيخا

التعميسية، يؾاجيؽ ويختبخن العجيج مؽ ىحه التحجيات التي تختبط باألدوار الستعجدة التي 
يسارسشيا كخئاسة القدؼ والتجريذ واإلرشاد األكاديسي لمظالبات واإلشخاف عمى طالبات 
الجراسات العميا واجخاء األبحاث والجراسات وغيخىا. وفي مثل ىحا السشاخ السيشي، قج يؤدي 
التعخض السدتسخ لمزغؾط السيشية لكل ىحه األدوار إلى االحتخاق الشفدي. وإذا ما أضفشا 
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ليحه األدوار دور الدوجة واألم ،فإن صخاع ىحه األدوار مجتسعة وما تحسمو مؽ ضغؾط مفخدة 
 Chandola etأو مجتسعة ستكؾن ذات أثخ عمى صحتيا الشفدية. فمقج أكجت دراسة )

al.,2004 صخاع األدوار في الرحة الشفدية لمسخأة ،كسا تؾصمت دراسة ( عمى تأثيخCoty 
& Waliston,2008 إلى أن ضغؾط الجور كانت مؤشخًا لمتشبؤ بالرحة الشفدية لمسخأة. كسا )
(عؽ ارتباط االحتخاق الدمؾكي والجدجي بعجد األدوار التي 1131كذفت دراسة )صجيق،

بئة باالحتخاق الشفدي لجى السخأة تتسثل في عشاصخ تقؾم بيا السخأة، كسا تبيؽ أن العؾامل السش
 مثل صخاع األدوار والحالة االجتساعية .

ولقج تشاولت الجراسات االحتخاق الشفدي لألعزاء األكاديسييؽ بذكل عام مثل   
 Zamini et،) (1131(، )الخافعي والقزاة،1117دراسة كال مؽ: )الختتاتشة،

al.2011  ( ،)Reddy&Poornima,2012( ،)Boran,2011( ،)Noordin et 
al.2013(  ،)Chen et al.2014  والتي كذفت عؽ ارتفاع مدتؾى االحتخاق الشفدي )

لألعزاء األكاديسييؽ وضخورة الحج مشيا، حيث أن أثخىا ال يتؾقف عمى العزؾ نفدو فقط 
بل عمى الظالب أيزًا بل ويستج إلى السشغسات عمى حج سؾاء. كسا كذفت دراسة 

(Lin,2012 عؽ أن االحتخاق الشفدي لمسخشجات في الجامعة  تأثخ بدبب التغيخات في بيئة )
العسل وفي ميشة اإلرشاد. وتشاولت دراسات أخخى االحتخاق الشفدي لمقيادات الجامعية 
ورؤوساء األقدام األكاديسية في الجامعات بذكل خاص والتي كذفت عؽ أن اآلثار الدمبية 

حتخاق الشفدي لخئيذ القدؼ األكاديسي ال تقف عمى الخئيذ ذاتو الستختبة عمى  عاىخة اال
فقط، إنسا تستج إلى جؾدة العسل في القدؼ مؽ خالل تأثيخ التؾافق الشفدي لمخئيذ عمى 

 & Yoleriمخؤسيو مؽ حيث الكفاءة واالنتاجية وااللتدام بالحزؾر، وىؾ ما أكجتو دراسة )
Bostanci,2012( )Saleh et al.,2007راسة ( ود(Gabbe et al.,2002)  ودراسة

(David et al.,2006،1117( ودراسة )عيجاروس.) 
ولقج تؼ الكذف عؽ العجيج مؽ العؾامل التي يسكؽ أن تتشبأ بحجوث االحتخاق 
الشفدي. وبرفة عامة يسكؽ ترشيفيا في مجسؾعتان، إحجاىسا شخرية )ديسؾغخافية( و 

عؾامل الجيسؾغخافية التي قج تدبب االحتخاق الشفدي األخخى بيئية) العسل و التشغيؼ(. فسؽ ال
العسخ والجشذ والحالة االجتساعية والسؤىل العمسي وسشؾات الخبخة كسا بيشت دراسة كاًل مؽ :  

Butler &Constantine,2005)،) (Sünter et al., 2006 ،)
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 ( ،1131)الحخبي، ، (Rothman &Barkhuizen,2008(،)1116)السخزوقي،
( ، )طذظؾش 1131( ،)سالؼ ،1133(، )البخيت والحدؽ،1133،)الشؾري، (1131)بحخ،
 (. 1131وآخخيؽ،

وتؾصمت دراسات أخخى إلى تأثيخ العؾامل السختبظة بالبيئية التشغيسية ومشاخ العسل 
 & Mena   والدمؾك اإلداري تختبط بذكل أكبخ باالحتخاق الشفدي كسا في دراسة كاًل مؽ

Marguerite,2001) ( ، )Zamini et al., 2011،1134( ، )مختار( ، )Winefield 
et al.,2003. ) 

كسا أكج بعض الباحثيؽ إلى أن االخفاق في تحقيق قجر مشاسب مؽ الخضا السيشي   
يؤدي إلى  نتائج سمبية ويشيػ فعالية الفخد ويتختب عميو آثار سمبية قج ترل إلى االحتخاق 

 الشفدي.
تحقق الخضا السيشي لمفخد حيث أعيخت بعض الجراسات ارتباط الخضا  وتتشؾع السرادر التي

السيشي بذكل إيجابي مع القيادة الجيجة ،إذ أن العالقة بيؽ الخئيذ والسخؤوس تمعب دورًا ىامًا 
 (1113في الخضا عؽ العسل واإلنتاج. )مؾسى،

الجيجة  كسا اتزح أن السقابل السادي السجدي لمعسل مع أفخاد متعاونيؽ واإلدارة
 (.1111والسذاركة في اتخاذ القخار)األغبخي،

وأشارات دراسات أخخى إلى أن السدانجة االجتساعية مؽ األسخة والدمالء تمعب دورًا 
( كسا كذفت الجراسات عؽ تأثيخ 1112إيجابيًا في الخضا السيشي واالنتاجية. )اسساعيل،

لتعميسي بيؽ مكؾنات االحتخاق عؾامل كالسدانجة االجتساعية  وسشؾات الخبخة والسؤىل ا
( ، 1133(، )رمزان،Bauruch et al.,2002الشفدي بعض مكؾنات الخضا السيشي )

 (.1131)طذظؾش وآخخيؽ،
وإذا ما تفحرشا طبيعة العالقة بيؽ الخضا السيشي واالحتخاق الشفدي االنتاجية 

ة، نجج أن الجراسات الجيجة والكفاءة السيشية لجى العامميؽ السؾعفيؽ في السؤسدات السختمف
كذفت عؽ االرتباط الدمبي بيشيسا، فالسدتؾى السختفع مؽ اإلحتخاق الشفدي يختبط بجرجة 

 مشخفزة مؽ الخضا السيشي.
(، حيث ىجفت الجراسة إلى الكذف العالقة بيؽ الخضا 1131ففي دراسة ) الحخبي،

لسعمسيؽ والسعمسات الؾعيفي واالحتخاق الشفدي في ضؾء عجد مؽ الستغيخات لجى عيشة مؽ ا
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( معمسًا ومعمسة مؽ 111بالسجيشة السشؾرة ومحافغة يشبع البحخ، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
مجارس التعميؼ الستؾسظة والثانؾية، ومؽ أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة وجؾد ارتباط 

ؽ الحكؾر واإلناث سمبي بيؽ الخضا الؾعيفي والذعؾر باالحتخاق الشفدي، كسا تبيؽ أن السعمسي
ذوي الخبخة التجريدية األقل كانؾا أكثخ شعؾرًا بالخضا عؽ السيشة وأقل شعؾرًا باالحتخاق 

 الشفدي مقارنة بقخنائيؼ األكثخ خبخة تجريدية.
( والتي ىجفت إلى التعخف عمى طبيعة العالقة بيؽ 1133وفي دراسة )رمزان،

جى معمسي السخحمة االبتجائية والكذف عؽ مدتؾى االحتخاق الؾعيفي ومدتؾى الخضا السيشي ل
تأثيخ متغيخات مثل الجشذ وسشؾات الخبخة ومدتؾى التأىيل التعميسي. وتؾصمت نتائج الجراسة 
إلى وجؾد ارتباطات سالبة دالة إحرائيًا بيؽ مكؾنات االحتخاق الؾعيفي مؽ ناحية وبعض 

 أخخى. مكؾنات الخضا السيشي لسعمسي السخحمة االبتجائية مؽ ناحية
( والتي ىجفت إلى التعخف عمى مدتؾى 1131وفي دراسة )طذظؾش وآخخيؽ،

االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي والعالقة بيشيسا لجى معمسي غخف السرادر باألردن، 
ومعخفة تأثيخ متغيخات كالجشذ والسؤىل العمسي وعجد سشؾات الخبخة عمى طبيعة ىحه 

( معمسًا. وتؾصمت نتائج الجراسة إلى أن مدتؾى 313العالقة. تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي كان بجرجة متؾسظة ،إضافة إلى جؾد عالقة عكدية دالة 

 احرائيًا بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي.
( والتي ىجفت إلى التعخف عمى نؾع العالقة 1131أما في دراسة )حدؽ والجالمجة،

لشفدي والخضا الؾعيفي لجى معمسات التعميؼ العام ومعمسات التخبية الخاصة. بيؽ االحتخاق ا
( معمسة. ومؽ الشتائج التي أسفخت عشيا الجراسة وجؾد عالقة 113تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

 ارتباطية عكدية بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي.
قة االحتخاق ( والتي ىجفت إلى معخفة عال1132وفي دراسة )مختارومرظفى، 

الشفدي بالخضا الؾعيفي، وكحلػ إذا ما كانت ىشاك فخوقًا ذات داللة احرائية في عالقة 
االحتخاق الشفدي بالخضا الؾعيفي تبعًا الختالف الجشذ وسشؾات الخبخة لجى عيشة مؽ أساتحة 

د ( أستاذًا وأستاذة . كذفت الجراسة عؽ وجؾ 115التعميؼ الثانؾي بؾالية معدكخ قؾاميا )
عالقة سمبية دالة احرائيًا بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي لجى أساتحة التعميؼ الثانؾي. 
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كسا كذفت الجراسة عؽ عجم وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي 
 تعدى لستغيخي الجشذ وسشؾات الخبخة.
لعالقة بيؽ االحتخاق ( إلى التعخف عمى طبيعة ا1132كسا ىجفت دراسة )الدبيعي،

( معمسًا مؽ 75الشفدي والخضا الؾعيفي لجى معمسي التخبية الخاصة، وبمغت عيشة الجراسة )
معمسي التخبية الخاصة. ومؽ الشتائج الستؾصل إلييا وجؾد عالقة ارتباطية سالبة بيؽ الجرجة 

قة ارتباطية سالبة الكمية لالحتخاق الشفدي والجرجة الكمية لمخضا الؾعيفي فزاًل عؽ وجؾد عال
 بيؽ الجرجة الكمية لمخضا الؾعيفي وبيؽ جسيع أبعاد االحتخاق الشفدي.

( إلى معخفة العالقة بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا 1134وىجفت دراسة )مختار،
الؾعيفي ونسط القيادة التخبؾية وتحجيج طبيعة العالقة بيؽ ىحه الستغيخات نتيجة الختالف 

( أستاذًا مؽ أساتحة التعميؼ الثانؾي في والية 115عيشة الجراسة مؽ ) سشؾات الخبخة. وتكؾنت
معدكخ. كذفت نتائج الجراسة عؽ وجؾد عالقة سمبية بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي 
لجى أساتحة التعميؼ الثانؾي. كسا كذفت الشتائج عؽ عجم وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ االحتخاق 

 عًا لستغيخ الخبخة التجريدية.الشفدي والخضا الؾعيفي تب
( والتي ىجفت إلى دراسة العالقة بيؽ Mena & Marguerite,2001وفي دراسة )

االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي لمعامميؽ، حيث سعت الجراسة لفحص العالقة بيؽ نؾعية 
( 61)رئاسة العامميؽ وعالقتيا باالحتخاق الشفدي والخضا السيشي. وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

( رئيذ. ولقج تؼ الكذف عؽ أن نؾعية الخئاسة الجيجة قج ارتبظت 33مؽ األفخاد العامميؽ و)
إيجابيًا بالخضا السيشي السختفع واالحتخاق الشفدي السشخفض لجى األفخاد العامميؽ. وبرفة 
عامة تبيؽ أن السدتؾيات السختفعة مؽ الخضا السيشي قج تراحبت مع مدتؾيات مشخفزة 

 خاق الشفدي.مؽ االحت
( والتي ىجفت إلى تفحص كيفية ارتباط Bauruch et al.,2002وفي دراسة )

مرادر السدانجة االجتساعية واالحتخاق الشفدي والخضا السيشي واالنتاجية، وتكؾنت عيشة 
( مؾعفًا مؽ متعيجي الذخريات التجارية. ولقج تؼ الكذف عؽ وجؾد 133الجراسة مؽ )

أبعاد االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي واالنتاجية الجيجة، وارتباط ارتباط سالب بيؽ جسيع 
 السدانجة االجتساعية سمبيًا باالحتخاق الشفدي وايجابيًا بالخضا السيشي واالنتاجية الجيجة.
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( والتي ىجفت إلى دراسة كيفية ارتباط االحتخاق Sanbaul,2003وفي دراسة )
لسخكد الزبط والخضا الؾعيفي والعؾامل الجيسؾغخافية، الشفدي لمسعمسيؽ بالجؾانب السختمفة 

( معمسًا بتخكيا. ولقج تؼ التكذف عؽ وجؾد ارتباط سالب بيؽ 175وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
 جسيع أبعاد االحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي لمسعمسيؽ.

( والتي سعت لمكذف عؽ العالقة بيؽ مدتؾى Tsigilisi,2006أما في دراسة )
( معمسًا، 356تخاق الشفدي والخضا الؾعيفي لجى السعمسيؽ اليؾنانيؽ، شارك في الجراسة )االح

وقج أشارت الشتائج إلى أن جؾانب الخضا الؾعيفي ساىست سمبًا في التشبؤ باالحتخاق الشفدي 
 لجى معمسي القظاع العام.
( والتي ىجفت إلى معخفة العالقة بيؽ الحكاء Pltisdou,2010وفي دراسة )

النفعالي واالحتخاق الشفدي والخضا الؾعيفي لجى معمسي التخبية الخاصة في اليؾنان. ومؽ ا
أىؼ الشتائج التي كذفت عشيا الجراسة أن االجياد االنفعالي يسكؽ التشبؤ بو مؽ خالل الخضا 
الؾعيفي وأن االنجاز الذخري يسكؽ التشبؤ بو مؽ خالل الحكاء االنفعالي والخضا الؾعيفي. 

صمت الجراسة إلى أن السعمسيؽ الحيؽ حرمؾا عمى درجات مختفعة عمى مقياس الحكاء كسا تؾ 
االنفعالي كان لجييؼ مدتؾى مشخفض مؽ االحتخاق الشفدي وارتفاع  في مدتؾى الخضا 

 الؾعيفي.
( والتي سعت إلى تحجيج العالقة Yoleri & Bostanic,2012كحلػ في دراسة )

خضا السيشي لألكاديسيؽ في جامعة ىايتي، وتقييؼ العالقة بيؽ مدتؾيات االحتخاق الشفدي وال
بيشيسا وبيؽ عجد مؽ الستغيخات كالجشذ والعسخ والحالة االجتساعية والسختبة العمسية والعبء 

( أكاديسيًا . وتؾصمت نتائج الجراسة 133التجريدي األسبؾعي. وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
السيشي لؼ تتأثخ بعامل العسخ والحالة االجتساعية إلى أن أبعاد االحتخاق الشفدي والخضا 

والعبء التجريدي. كسا اتزح ارتباط الخضا السيشي باالجياد االنفعالي، فكمسا ارتفع االجياد 
 االنفعالي انخفض الذعؾر بالخضا السيشي وبالعكذ.

 وإذا ما تأممشا أىجاف مؤسدات التعميؼ العالي في تحقيق الخيادة التسيد والجؾدة في
مخخجاتيا،فإنو يجب التخكيد عمى القيادات األكاديسية برفتيا تسمػ األداة الخئيدة لمتغييخ 
السؤسدي وتسمػ القجرة االستخاتيجية عمى إحجاث التشسية السشذؾدة في مشغؾمة العسل 
الجامعي. فإن الستغيخات الشفدية كاالحتخاق الشفدي والخضا السيشي، ُتعج مؽ الستغيخات اليام 
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ا وبحث أسبابيا وسبل الحج مؽ اآلثار الدمبية الستختبة عمييا لسا ليا مؽ آثار عمى دراستي
مدتؾى األفخاد والسؤسدات. حيث تبجو آثارىا واضحة عمى الرحة الشفدية والجدجية، أما 
عمى مدتؾى السؤسدات، فتكاليف الخدارة الشاتجة عؽ االحتخاق الشفدي ونقص الخضا عؽ 

 .السيشة ال يسكؽ تجاىميا
ومؽ خالل اإلحرائيات التي أكجتيا الجراسات، يتزح كبخ حجؼ عاىخة الزغؾط 
عمى السدتؾى الذخري واالجتساعي االقترادي، لحا يتؾجب عمى حكؾمات الجول إعظاء 
أىسية بالغة لمحج مشيا أو إبقائيا ضسؽ حجودىا الظبيعية بإيجاد استخاتيجيات لمتعامل معيا 

الؾصؾل إلى حالة االحتخاق الشفدي  وفقجان الذعؾر بالخضا  والديظخة عمييا لمحيمؾلة دون 
 السيشي.

 :مشللة البخث
مؽ خالل استعخاض التخاث الديكؾلؾجي ذو العالقة بجراسة االحتخاق الشفدي 
وعالقتو بالخضا السيشي لجى العامميؽ في مجاالت متعجدة بذكل عام وفي مجال التخبية 

يذ وقيادات أكاديسية بذكل خاص، يحاول البحث والتعميؼ مؽ معمسيؽ وأعزاء ىيئة تجر 
الحالي الكذف عؽ طبيعة العالقة بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا السيشي لخئيدات األقدام 
األكاديسية في جامعة األميخة نؾرة بشت عبجالخحسؽ في ضؾء بعض الستغيخات مثل الخبخة 

 السيشية، العسخ، الحالة االجتساعية، السختبة العمسية. 
ربح ىحه الحاجة ممحة في عل نجرة الجراسات األبحاث العخبية واألجشبية عمى حج وت

سؾاء والتي سعت لكذف طبيعة العالقة بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا السيشي لخئيدات 
 األقدام األكاديسية في مؤسدات التعميؼ العالي وارتباطيسا بعجد مؽ الستغيخات.

عية كخئاسة القدؼ مؽ السيؽ التي تتظمب ميارات حيث ُتعج القيادة األكاديسية الجام
شخرية وتشغيسية وإدارية في العزؾ األكاديسي لمتعامل مع اآلخخيؽ والتفاعل معيؼ بذكل 
بشاء. فباالضافة إلى ميشة التجريذ، يسارس رئيذ القدؼ دوره كسخشج ومذخف وباحث 

م. ىحه األدوار الستعجدة، أكاديسي. وكؾنيا امخأة فإن ذلػ قج يزيف ليا دورّي الدوجة واأل
مشفخدة أو مجتسعة، تحسل في طياتيا الكثيخ مؽ ضغؾط العسل والسيشة واألسخة. وتخاكؼ ىح 
الزغؾط، قج يتختب عميو عاىخة االحتخاق الشفدي وانخفاض الذعؾر بالخضا عؽ السيشة لسا 

 يعؾد عمى الفخد مؽ آثار سمبية.
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عشج كؾنو مدؤال عؽ أفخاد/ مخؤسيؽ  وىحه اآلثار ال تقف عؽ حج الفخد نفدو فقط
 وميام إدارية وطالبات،  إنسا تستج إلى جسيع ىحه الفئات بل إلنجاز السؤسدة ككل.

ومؽ ثّؼ فإن إخزاع ىحه الستغيخات لمبحث والجراسة قج يديؼ في محاولة اقتخاح 
الخضا  الحمؾل والغخوف السالئسة لمحج مؽ تفاقؼ عاىخة االحتخاق الشفدي والحث عمى زيادة

السيشي لجي رئيدات األقدام األكاديسية، لسا تمعبو ىحه الفئة مؽ دور فعال و حيؾي في 
ميشتيا، كؾنيا مدؤولة عؽ حدؽ سيخ العسل مؽ جانب والتفاعل البّشاء بيؽ السخؤوسيؽ مؽ 

 جانب وانعكاس ذلػ عمى العسمية التعميسة بذكل إيجابي مؽ جانب آخخ. 
 أهمية البخث:
ميشية تعسل في مؤسدات التعميؼ العالي، تسارس أدوارًا متعجدة وىؼ تشاول شخيحة 

 القيادات األكاديسية عامة ورؤساء األقدام األكاديسية خاصة.
تشاول عؾاىخ نفدية ذات أثخ ممسؾس في إنتاجية الفخد، وذات أثخ ممسؾس عمى 

 .السدتؾى الذخري واالجتساعي واالقترادي عمى الفخد والسجتسع عمى حٍج سؾاء
إلقاء الزؾء عمى طبيعة العالقة بيؽ نؾعية األدوار التي تقؾم بيا السخأة بذكل عام  وما 
تعانيو مؽ احتخاق نفدي ونقص رضا عؽ السيشة التي تسارسيا نتيجة لرخاع األدوار 

 والقيادات األكاديسية الشدائية بذكل خاص لسا ليا مؽ تأثيخ عمى اإلنجاز السؤسدي.
طبيعة العالقة بيؽ الستغيخات الشفدية )االحتخاق الشفدي والخضا  الحاجة السمحة لتحجيج

السيشي( بالشدبة ليحه الذخيحة إليجاد حمؾل ليا والحج مؽ تفاقسيا. إذ أن آثارىا الدمبية تؤدي 
إلى إىجار الظاقات وضعف اإلنتاجية. فالعشرخ البذخي والعشرخ السادي يؤثخان ويتأثخان 

يجابيًا لتقميل مدتؾى االحتخاق الشفدي ورفع درجة الخضا السيشي ببعزيسا، ويتظمبان مشاخًا إ
 لديادة الكفاءة واالنتاجية واإلبجاع في العسل.

 أسئلة البخث:
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عؽ األسئمة التالية:      

لجى رئيدات  الؾعيفي والخضا االحتخاق الشفدي إحرائيًا بيؽ دالة ارتباطية ىل تؾجج عالقة
 األقدام االكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ؟
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 الشفدي والخضا الؾعيفي عشج االحتخاق درجة في إحرائية داللة فخوق ذات ىشاك ىل
 العسخ؟  إلى رئيدات األقدام األكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ تعدى 

 لشفدي والخضا الؾعيفي عشجا االحتخاق درجة في إحرائية داللة فخوق ذات ىشاك ىل
الحالة  إلى رئيدات األقدام األكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ تعدى 

 االجتساعية؟
 الشفدي والخضا الؾعيفي عشج االحتخاق درجة في إحرائية داللة فخوق ذات ىشاك ىل

 ؟السختبة العمسية إلى رئيدات األقدام األكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ تعدى 
 الشفدي والخضا الؾعيفي عشج االحتخاق درجة في إحرائية داللة فخوق ذات ىشاك ىل

إلى سشؾات الخبخة  رئيدات األقدام األكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ تعدى 
 كخئيدة لمقدؼ؟

 حمددات البخث:
 تتحجد نتائج البحث الحالي بالسحجدات التالية:     
تظبيق أدوات البحث عمى عيشة مؽ رئيدات األقدام األكاديسية في جامعة األميخة  -3

 .1133/1134نؾرة بشت عبجالخحسؽ بالخياض خالل العام الجامعي 
 األدوات السدتخجمة لجسع البيانات الالزمة لتحقيق أىجاف البحث الحالي ىي : -1

 لالحتخاق الشفدي. )  ( Maslachمقياس ماسالش -
 (1133لسيشي مؽ إعجاد فمسبان )مقياس الخضا ا -
استسارة البيانات األولية مؽ إعجاد الباحثة لجسع بيانات الستغيخات الؾاردة في  -

 البحث.
 مصطلخات البخث:

 االحتراق النفدي:
حالة مؽ اإلنياك العقمي واالنفعالي والبجني، يذعخ بيا الفخد نتيجة لألعباء 

والؾاقعة عمى كاىمو، تغيخ عمى شكل إعياء   والستظمبات الدائجة والسدتسخة في مجال عسمو
شجيج وشعؾر بعجم الججوى وفقجان األمل واتجاىات سمبية نحؾ العسل الحياة والشاس. 

(Maslach & Leiter,2001 ) 
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وُيعخف إجخائيًا بأنو الجرجة التي تحرل عمييا رئيدة القدؼ األكاديسي مؽ خالل 
 الثة.مقياس ماسالش لالحتخاق الشفدي بأبعاده الث

 الرضا المهني:
( الخضا السيشي بأنو يعكذ مدتؾى االتدان في السذاعخ 1111ُيعّخف )األغبخي،

اإليجابية والدمبية نحؾ العسل بسختمف أبعاده كالخاتب وعخوف العسل والعالقة مع الخؤوساء 
 والسخؤوسيؽ وفخص التخقي الؾعيفي والشسؾ السيشي.

تحرل عمييا رئيدة القدؼ األكاديسي مؽ خالل ُيعّخف اجخائيًا بأنو الجرجة التي 
 مقياس الخضا السيشي بأبعاده األربعة.

 رئيدة القدم األكاديمي:
ُيعّيؽ رئيذ القدؼ األكاديسي مؽ أعزاء ىيئة التجريذ الستسيديؽ بالكفاءات العمسية 

جة سشتيؽ واإلدارية بقخار مؽ مجيخة الجامعة بشاء عمى تخشيح عسيج الكمية ، ويكؾن التعييؽ لس
قابمة لمتججيج ويكؾن السدؤول عؽ تيديخ األمؾر العمسية واإلدارية والسالية فيو، ويقجم تقخيخًا 
عؽ أعسال القدؼ في نياية كل سشة دراسية. )نغام مجمذ التعميؼ العالي والجامعات 

 (1117ولؾائحو،
 عدد من المتغيرات:

ا ذات عالقة محتسمة ذات تأثيخ عمى ُيقرج بيا الستغيخات التي حجدتيا الباحثة لكؾني     
 طبيعة العالقة بيؽ االحتخاق الشفدي والخضا السيشي لخئيدات األقدام األكاديسية وىي:

سشة، مؽ  11 – 13مؽ  العسخ: وفييا اشتسمت عيشة البحث عمى أربع فئات عسخية وىي:
 سشة. 41  - 33سشة ، مؽ  31 – 23سشة ، مؽ 21 – 13

 وفييا اشتسمت عيشة البحث عمى فئتيؽ وىي: متدوجة وآندة.  الحالة االجتساعية:
الجرجة العمسية الحالية: وفييا اشتسمت عيشة البحث عمى أربعة فئات وىي:   السختبة/

 محاضخ، أستاذ مداعج، أستاذ مذارك ، أستاذ.
 عجد سشؾات الخبخة كخئيدة لمقدؼ: وفييا اشتسمت عيشة البحث عمى أربع فئات وىي :

 سشؾات. 4سشؾات ، أكثخ مؽ  4-3سشؾات ، مؽ  2-1شة، مؽ س 1-3مؽ 
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 منهجية البحث:
( رئيدة قدؼ أكاديسي في جامعة األميخة نؾرة 13تكؾنت عيشة البحث الحالي مؽ )

 ( تؾزيع أفخاد العيشة وفقًا لمستغيخات الجيسؾغخافية لمبحث.3بشت عبجالخحسؽ. ويبيؽ الججل )
 (3ججول )

 تؾزيع العيشة وفقًا لمستغيخات الجيسؾغخافية 
 الندبة المئهية % العدد المتغيرات الديمهغرافية

 العمر:
13 – 11 1 4.3% 
13 – 21 31 23.7% 
23 – 31 31 16.5% 
33 – 41 2 31.7% 

 الحالة االجتماعية:
 %65.3 15 متدوجة
 %31.7 2 آندة

 المرتبة العممية الحالية:
 %34.3 3 محاضخ

 %53.1 11 استاذ مداعج
 %7.5 1 استاذ مذارك
 %1.1 3 استاذ دكتؾر

 عدد سنهات الخبرة كرئيدة لمقدم:
 %61.4 13 سشة 1 – 3
 %4.3 1 سشة 2 – 1
 %7.5 1 سشة 4 – 3

 %1.1 3 ( سشؾات4أكثخ مؽ )
 أدوات البحث: 

 مقياس االحتراق النفدي
( لقيــاس مدــتؾى االحتــخاق الشفدــي لخئيدــات Maslachتــؼ اســتخجام مقيــاس ماســالش)       

(، ليقـــيذ ثالثــة أبعـــاد ىـــي: 3763األقدــام األكاديسيـــة. ولقــج تـــّؼ ترــسيؼ ىـــحا السقيـــاس عــام )
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االجيــاد االنفعــالي، تبمــج السذــاعخ، نقــص الذــعؾر باالنجــاز الذخرــي. ويتكــؾن السقيــاس مــؽ 
ـــام الـــؾ 11) ـــخد نحـــؾ ميشتـــو. ولقـــج ق ـــيؽ 3773ابمي )( فقـــخة مترـــمة بذـــعؾر الف ـــاجخاءات تقش ( ب

الشدخة السعخبة مؽ السقياس، وتؼ استخجامو في البيئة الدعؾدية في عجة دراسات مثـل: حدـؽ 
( وغيخىـا. ولمتأكـج 1134(، فـي دراسـة مذـاقبة)1131( ، فـي دراسـة سـالؼ )1131والجالمجة)

لـة صـجقو مـؽ ( باسـتخخاج دال1131مؽ مشاسبة السقياس لمبيئـة الدـعؾدية،قام حدـؽ الجالمـجة)
خــالل عــخض الرــؾرة األصــمية والرــؾرة السعخبــة عمــى مجسؾعــة مــؽ السخترــيؽ فــي العمــؾم 
الشفدية، وأجسعؾا عمى مالئستو بجون تعـجيالت. وكـحلػ تـّؼ اسـتخخاج معامـل الثبـات مـؽ خـالل 

ـــارق زمشـــي ) (. كســـا قـــام مذـــاقبة 1.63( يؾمـــًا، وكـــان معامـــل الثبـــات )33إعـــادة التظبيـــق بف
السقيــاس فــي صــؾرتو السعخبــة عمــى مجسؾعــة مــؽ الستخررــيؽ فــي العمــؾم ( بعــخض 1134)

الشفدــية حيـــث أبــجوا مـــؾافقتيؼ عمـــى اســتخجامو، كســـا تـــّؼ التأكــج مـــؽ معامـــل الثبــات مـــؽ خـــالل 
( ، تبمـــــج 1.61معادلـــــة كخمبـــــاخ ألفـــــا حيـــــث كانـــــت الشتيجـــــة كســـــا يمـــــي: )االجيـــــاد االنفعـــــالي)

 (.1.61(، ولمسقياس الكمي)1.61(، ونقص الذعؾر باالنجاز)1.67السذاعخ)
وألغـــــخاض البحـــــث الحـــــالي، قامـــــت الباحثـــــة بترـــــشيف السدـــــتجيبات عمـــــى مقيـــــاس 
االحتخاق الشفدي إلى ثالث فئات: عالية االحتخاق، ومتؾسظة االحتخاق، ومشخفزة االحتـخاق، 
وكمسا كانت الجرجة فـي بعـج االنيـاك العـاطفي وبعـج فقـجان العشرـخ اإلندـاني عاليـة، دل ذلـػ 

القخب مؽ االحتخاق. أما بعج الذعؾر بتجني اإلنجاز الذخري، فإنيا تقيذ عكذ ذلـػ،  عمى
 فكمسا كانت الجرجة مشخفزة دل ذلػ عمى وجؾد درجة عالية مؽ االحتخاق.

 عـؽ لمسقياس الجاخمي االتداق الباحثة بحداب ولمتحقق مؽ صجق السقياس، قامت
وبعـجىا كـلع عمـى حـجا. ولقـج  السقيـاس فقـخات فقـخة مـؽ كـل االرتباط بيؽ معامالت إيجاد طخيق

(، α  =1.13كانت جسيـع قـيؼ معـامالت االرتبـاط ذات داللـة إحرـائية عشـج مدـتؾى الجاللـة )
وتذـــيخ ىـــحه الشتـــائج إلـــى تـــؾافخ درجـــة مقبؾلـــة مـــؽ صـــجق االتدـــاق الـــجاخمي لفقـــخات السقيـــاس 

 وأبعاده الثالثة.
مالت ثبــات كخونبــاخ ألفــا ألبعــاد مقيــاس وألغــخاض البحــث الحــالي، تــّؼ حدــاب قــيؼ معــا     

وبالتـالي أمكـؽ (، 1.51االحتخاق الشفدي والسقياس الكمي، ووجج أن جسيعيا تديج عؽ السعيار)
القــؾل مــؽ خــالل قــيؼ معــامالت الثبــات السحدــؾبة أّن مقيــاس االحتــخاق الشفدــي يتستــع بجرجــة 

 نتائج دقيقة. وبالتالي يسكؽ االعتساد عميو لمحرؾل عمىمقبؾلة مؽ الثبات، 
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 الهظيفي: الرضا مقياس
( لقيـــــاس الخضـــــا الـــــؾعيفي لخئيدـــــات األقدـــــام 1116تــــّؼ اســـــتخجام مقيـــــاس فمسبـــــان)

األكاديسية. واحتؾى السقياس عمى  أربعة أبعاد وىي: بعج الخضا عؽ الخاتب والسكافآت ويزـؼ 
عــؽ خســذ عبــارات وبعــج الخضــا عــؽ ميــام العســل اجباتــو ويزــؼ ســبع عبــارات وبعــج الخضــا 

العالقــات مــع الــدمالء الخؤســاء ويزــؼ ســبع عبــارات وبعــج الخضــا عــؽ التقــجيخ احتــخام الــحات 
 ويزؼ أربع عبارات.

وبحدــــاب معامــــل االرتبــــاط بــــيؽ كــــل بعــــج مــــؽ األبعــــاد األربعــــة والجرجــــة الكميــــة لمخضــــا       
(، وىــي قــيؼ ذات 1.637(،)1.637(،)1.623(،)1.511الــؾعيفي وجــج أنيــا عمــى التــؾالي:)

. وقامــت الباحثــة بالتأكــج مــؽ ثبــات السقيــاس بحدــاب معامــل 1.13لــة معشؾيــة عشــج مدــتؾى دال
( وىـحا يعظـي مؤشـخًا 1.67الثبات عؽ طخيـق ألفـا كخونبـاخ وكانـت قيسـة الثبـات الكمـي تدـاوي)

 مقبؾاًل لقابمية تظبيق السقياس لتحقيق أىجاف البحث.
 الجاخمي االتداق الباحثة بحداب ولمتحقق مؽ صجق السقياس في البحث الحالي، قامت     

واالداء الكمي،  السقياس فقخات فقخة مؽ كل بيؽ االرتباط معامالت إيجاد طخيق عؽ لمسقياس
(، وقج كانت جسيع قيؼ معامالت االرتباط ذات 1.21 – 1.61وقج تخاوحت القيؼ ما بيؽ )

(، وىحا يجل عمى تؾافخ α  =1.13( و)α  =1.13داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة )
درجة مقبؾلة مؽ صجق االتداق الجاخمي لفقخات مقياس الخضا الؾعيفي. وقامت الباحثة 

مقارنة  عمى أساس يقؾم الحي التسييدي  كحلػ بالتحقق مؽ صجق األداة باستخجام الرجق
ثانية ( والسجسؾعة ال33العزؾات الخاضييات)ن =  مؽ مجسؾعتيؽ، األولى مجسؾعة استجابة
(. وجخى تظبيق اختبار " ت" لعيشتيؽ مدتقمتيؽ وقج 33راضييات عؽ وعيفتيؽ) ن =  غيخ
(، وىحه القيسة 16حخية ) ( بجرجات1.11( بسدتؾى داللة مقجاره)4.16) ''ت'' قيسة بمغت

(. ولمتحقق مؽ 0.01α = ( و)0.05α = دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة االحرائية)
 الشرفية التجدئة طخيق عؽ الثبات بحث الحالي، قامت الباحثة بحدابثبات السقياس في ال

(. 1.67(، وبمغت قيسة معامل ثبات كخونباخ ألفا )1.65وقج بمغت قيسة معامل الثبات )
وبالتالي أمكؽ القؾل مؽ خالل قيؼ معامالت الثبات السحدؾبة أّن مقياس الخضا الؾعيفي 

وبالتالي يسكؽ االعتساد عميو لمحرؾل  ؽ الثبات،لخئيدات األقدام يتستع بجرجة مختفعة م
 عمى نتائج دقيقة.
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وبحدــاب قــيؼ الستؾســظات الحدــابية واالنحخافــات السعياريــة ونظــاق اإلجابــات لمسقــاييذ       
الفخعية الستعمقة بسقياس االحتخاق الشفدي، باإلضافة إلى البشؾد التي يذتسل عمييا كل مقيـاس 

فـي اإلنيـاك العـاطفي وتـجني االنجـاز وفقـجان العشرـخ اإلندـاني  ُوجج  أن أعمى درجـة احتـخاق
( نقاط كؾزن لكل فقـخة مـؽ فقـخات 4( عمى التختيب. حيث أعظت الباحثة )11، 26، 32ىي)

(، ولبعـــج 7X4  =32مقيـــاس االحتـــخاق، وبالتـــالي كانـــت اعمـــى درجـــة فـــي اإلنيـــاك العـــاطفي )
(. وفــــي ضــــؾء 3X4  =11ندــــاني)(، ولبعــــج فقــــجان العشرــــخ اإل6X4  =26تــــجني اإلنجــــاز)

مدـــتؾيات االحتـــخاق الشفدـــي يالحـــ  أن الستؾســـط الحدـــابي لبعـــج اإلنيـــاك العـــاطفي قـــج بمغـــت 
(، 14 – 37( وىــــؾ يقــــع ضــــسؽ مــــجى درجــــة االحتــــخاق الستؾســــط مــــا بــــيؽ )15.21قيستــــو )

(. وأن الستؾســط الحدــابي لبعــج تــجني االنجــاز الذخرــي قــج 31.13بــانحخاف معيــاري مقــجاه)
ــــو )بمغــــت  ــــانحخاف 34 - 1( ويقــــع ضــــسؽ مــــجى درجــــة االحتــــخاق العــــالي )31.36قيست (، ب

(. وأن الستؾسط الحدابي لبعج فقجان العشرخ اإلنداني قج بمغت قيستو 33.63معياري مقجاره)
(، بـــانحخاف 11 – 33( وىـــؾ يقتـــخب مـــؽ مـــجى درجـــة االحتـــخاق الستؾســـط مـــا بـــيؽ )31.62)

( ندبة 1يات االحتخاق الشفدي، ويؾضح الججول رقؼ)(.وجخى تحجيج مدتؾ 4.42معياري مقجاه)
السدـتجيبات فــي كـل بعــج مـؽ أبعــاد االحتــخاق الشفدـي، وقــج قدـست درجــات االحتـخاق لكــل بعــج 
ـــث" السجســـؾع الكمـــي  ـــخاق مـــشخفض ومتؾســـط وعـــال، حيـــث قدـــست عمـــى أســـاس " ثم ـــى احت إل

 لمسقياس الفخعي:
 (1ججول )

 ام األكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ.مدتؾيات االحتخاق الشفدي لخئيدات األقد
 الندبة المئهية % العدد المدى درجة االحتراق المقاييس الفرعية لالحتراق النفدي

 االنياك العاطفي
 

 %13.63 6 36 – 1 احتخاق مشخفض
 %23.71 31 14 – 37 احتخاق متؾسط
 %11.14 31 32 – 15 احتخاق عال

 %4.23 1 26 – 11 احتخاق مشخفض الذخري*تجني االنجاز 
 %11.36 5 11 – 35 احتخاق متؾسط
 %51.75 11 34 – 1 احتخاق عال

 %32.62 35 31 – 1 احتخاق مشخفض فقجان العشرخ اإلنداني
 %16.53 31 11 – 33 احتخاق متؾسط
 %4.23 1 11 – 13 احتخاق عال
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 تعشي: مقياس معكؾس 
( عزــؾات 6( حدــب بعــج اإلنيــاك العــاطفي أن )1رقــؼ)ويالحــ  مــؽ نتــائج الجــجول 

( عزــؾة 31%( وىــي الشدــبة األقــل، وأن )13.63يعــانيؽ مــؽ درجــة احتــخاق مــشخفض بشدــبة)
( عزـؾات 31%( وىي الشدـبة األكبـخ، وأن )23.71يعانيؽ مؽ درجة احتخاق متؾسط بشدبة)
 %(.11.14يعانيؽ مؽ درجة احتخاق عالي بشدبة)

( مـؽ العزـؾات يعـانيؽ مـؽ درجـة 1الذخرـي يالحـ  أن ) وفـي بعـج تـجني االنجـاز
( عزــؾات يعــانيؽ مــؽ درجــة 5%( وىــي الشدــبة األقــل، وأن )4.23احتــخاق مــشخفض بشدــبة)
( عزـــــؾة تعـــــانيؽ مـــــؽ درجـــــة احتـــــخاق عـــــالي 11%(، وأن )11.36احتـــــخاق متؾســـــط بشدـــــبة)

 %( وىي الشدبة األكبخ.51.75بشدبة)
( عزـــؾة تعـــانيؽ مـــؽ 35دـــاني فـــيالح  أن )وفيســا يتعمـــق ببعـــج فقـــجان العشرـــخ اإلن

( عزـؾة تعـانيؽ مـؽ 31%( وىـي الشدـبة األكبـخ، وأن )32.62درجة احتخاق مشخفض بشدبة)
( عزــؾة تعــانيؽ مــؽ درجــة احتــخاق عــالي 1%(، وأن )16.53درجــة احتــخاق متؾســط بشدــبة)

 %( وىي الشدبة األقل مؽ بيؽ أفخاد عيشة الجراسة.4.23بشدبة)
 قشتها:نتائج البخث ومها

إحرائيًا عشـج مدـتؾى  دالة ارتباطية ىل تؾجج عالقةالشتائج الستعمقة بدؤال البحث: 
لجى رئيدـات األقدـام  الؾعيفي والخضا االحتخاق الشفدي ( بيؽ0.05α = الجاللة االحرائية)

 االكاديسية بجامعة األميخة نؾرة بشت عبج الخحسؽ. 
 الؾعيفي: والخضا الشفدي االحتخاق بيؽ االرتباط معامل ( قيسة1ويبيؽ الججول رقؼ)

 (1ججول )
 الؾعيفي. والخضا الشفدي االحتخاق بيؽ االرتباط معامل

 مدتؾى الجاللة االحرائية قيسة معامل االرتباط السقياس
 **1.11  - 1.43 االحتخاق الشفدي
 الخضا الؾعيفي

 (.0.01α = ( و)0.05α=** تعني: ذات داللة إحصائية عند مدتهى الداللة االحصائية)
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بـيؽ  إحرـائيا دالـة سـمبية عالقـة ( سـابق الـحكخ وجـؾد1ويالحـ  مـؽ خـالل الجـجول )
( بسدـتؾى داللـة - 1.43حيث بمغت قيسة معامل االرتبـاط) الؾعيفي والخضا الشفدي االحتخاق

 (. α  =0.01( و)α  =0.05( وىحه القيسة دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )1.11)
( مرــفؾفة معــامالت االرتبــاط بــيؽ أبعــاد مقيــاس االحتــخاق الشفدــي 2الجــجول )ويبــيؽ 

 ومقياس الخضا الؾعيفي:
 (2ججول )

 مرفؾفة معامالت االرتباط بيؽ أبعاد مقياس االحتخاق الشفدي ومقياس الخضا الؾعيفي.

 (.0.01α = ( و)0.05α = ** تعشي: ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة االحرائية)
بـيؽ  سـمبية (( وجـؾد عالقـة2ويالح  مؽ خـالل السرـفؾفة سـابقة الحكخ)جـجول رقـؼ)

( بسدــتؾى - 1.11حيــث بمغــت قيســة معامــل االرتبــاط ) الــؾعيفي االنيــاك العــاطفي والخضــا
 (.α  =0.05( وىحه القيسة غيخ دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )1.16داللة )

 بـيؽ تـجني االنجـاز الذخرـي والخضـا إحرـائيا دالـة سـمبية عالقـة ويالحـ  وجـؾد
( وىــحه القيســة 1.12( بسدــتؾى داللــة )- 1.13الــؾعيفي حيــث بمغــت قيســة معامــل االرتبــاط)

االنياك  السقياس/ األبعاد
 العاطفي

تجني االنجاز 
 الذخري

فقجان العشرخ 
 اإلنداني

االحتخاق  مقياس
 الشفدي

مقياس الخضا 
 الؾعيفي

– 1.12 3 االنياك العاطفي  
(1.37)  

1.33  
(1.112)**  

1.52  
(1.11)**  

1.11 –  
(1.16)  

 
(2تابع ججول )  

تجني االنجاز 
 الذخري

 3 1.34 –  
(1.23)  

1.23 
(1.11)**  

1.13 –  
(1.12)**  

فقجان العشرخ 
 اإلنداني

  3 1.41  
(1.11)**  

1.36 –  
(1.113)**  

مقياس االحتخاق 
 الشفدي

   3 1.43 –  
(1.11)**  

مقياس الخضا 
 الؾعيفي

    3 
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 دالـة سـمبية عالقـة (. ويالحـ  كـحلػ وجـؾدα  =0.05دالـة إحرـائيًا عشـج مدـتؾى الجاللـة )
الــــــؾعيفي حيــــــث بمغــــــت قيســــــة معامــــــل  بــــــيؽ فقــــــجان العشرــــــخ اإلندــــــاني والخضــــــا إحرــــــائيا
( وىــحه القيســة دالـة إحرــائيًا عشــج مدــتؾى الجاللــة 1.113( بسدــتؾى داللــة )- 1.36االرتبـاط)

(α  =0.05.) 
وتفدــــخ الباحثــــة طبيعــــة العالقــــة االرتباطيــــة الدــــمبية بــــيؽ االحتــــخاق الشفدــــي الخضــــا 
السيشي لخئيدات األقدام األكاديسية ، إلى تعجد األدوار التي يسارسشيا داخل مؤسدـات التعمـيؼ 
العــالي مــؽ ميــام تجريدــية وارشــادية واشــخافية وإداريــة ومــا يتزــسشو كــل دور مشيــا مــؽ ضــغؾط 

الرـعؾبات اإلداريــة والتشغيسيــة التــي تحـج مــؽ صــالحياتيؽ. كســا أن  ومظالـب فــي عــل بعــض
عــجم شــعؾر القيــادي األكــاديسي بالخضــا الــؾعيفي نتيجــة عــجم اشــباع حاجاتــو وتحقيــق تؾقعاتــو 
الخاصــة بالعؾائــج الساديــة يشــتج عشــو ســؾء تكيــف واحبــاط وانخفــاض فــي السعشؾيــات، وبالتــالي 

سـاالت اإلصـابة بـاالحتخاق الشفدـي. ولقـج اتفقـت ىـحه التعخض لمزغؾط الشفدية والتي تديـج احت
الشتيجـة مـؽ حيـث طبيعـة العالقـة بـيؽ االحتــخاق الشفدـي والخضـا السيشـي مـع دراسـة كـاًل مــؽ : 

( و )حدــــــــــــــؽ 1131( و)طذــــــــــــــظؾش وآخــــــــــــــخيؽ،1132،الدــــــــــــــبيعي( و )1134)مختــــــــــــــار،
 & Mena(  و)1131( و)الحخبــــــي،1133(  و )رمزــــــان،1131والجالمــــــجة،

Marguerite,2001( و )Bauruch et al.,2002( و )Sunbaul,2003 )
( )مختــار و Yoleri & Bostanic,2012( و)Pltisdou,2010( و)Tsigliisi,2006و)

والتي أسفخت فـي مجسميـا عـؽ وجـؾد عالقـة ارتبـاط عكدـية أو سـمبية بـيؽ  (،1132مرظفى،
 االحتخاق الشفدي والخضا السيشي.

 االحتثراق درجثة فثي إحصثائية داللثة فثروق ذات لنثا  النتائج المتعمقة بدؤال البحثث: لث 
رئيدثات األسدثاا األكاديميثة بجامعثة األميثرة بثهرة دنث  عبثد  النفدثي والرضثا الثهظيفي عنثد

 المتغيرات التالية: إلى الرحمن تعزى 
 أواًل: العمر:

ولمتعخف عمى ما إذا كانت ىشالػ فخوق ذات داللة إحرائية في متؾسظات استجابات أفخاد 
عيشة الجراسة تبعًا إلى اختالف متغيخ العسخ، قامت الباحثة باستخجام تحميل التبايؽ األحادي 

One Way ANOVA وكذفت نتائج التحميل عؽ عجم وجؾد فخوق دالة إحرائيًا عشج .
( في استجابات عيشة الجراسة ألبعاد مقياس االحتخاق 0.05α =االحرائية )مدتؾى الجاللة 
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الشفدي والسقياس الكمي، وكحلػ مقياس الخضا الؾعيفي تعدى إلى متغيخ العسخ، وفيسا يمي 
 نتائج التحميل:

( لبعج االنيـاك العـاطفي، وىـحه 0.12( باحتسال)F( )1.31بمغت قيسة اإلحرائي ) .3
 (.α  =0.05ًا عشج مدتؾى الجاللة )القيسة غيخ دالة إحرائي

( لبعـج الذـعؾر بتـجني االنجـاز 0.24( باحتسـال)F( )3.27بمغت قيسـة اإلحرـائي ) .1
=  αالذخرــي فــي العســل، وىــحه القيســة غيــخ دالــة إحرــائيًا عشــج مدــتؾى الجاللــة )

0.05.) 
( لبعج فقجان العشرخ االنداني 0.22( باحتسال)F( )3.36بمغت قيسة اإلحرائي ) .1

 αذخري في التعامـل، وىـحه القيسـة غيـخ دالـة إحرـائيًا عشـج مدـتؾى الجاللـة )أو ال
 =0.05.) 

( لسقيـــاس االحتـــخاق الشفدـــي 0.08( باحتســـال)F( )1.33بمغـــت قيســـة اإلحرـــائي ) .2
 (.α  =0.05الكمي، وىحه القيسة غيخ دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )

ـــؾعيفي، ( ل0.11( باحتســـال)F( )1.12بمغـــت قيســـة اإلحرـــائي ) .3 ـــاس الخضـــا ال سقي
 (.α  =0.05وىحه القيسة غيخ دالة إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )

وتخى الباحثة أن عجم وجؾد فخوق دالة احرائيًا في االحتخاق الشفدي والخضا السيشي 
يسكــؽ عــدوه إلــى أن رئيدــات األقدــام األكاديسيــات األصــغخ ســشًا يكــؾن لــجييؽ حساســًا ودافعيــة 

وقجرتيؽ عمى القيام بسياميؽ وتؾكيج ذواتيؽ والتأثيخ في أقداميؽ مـثميؽ مثـل إلثبات أنفديؽ 
رئيدات األقدام األكاديسيات األكبخ في العسخ والالتي يخغبؽ في تأكيج استسخار قـجرتيؽ عمـى 
العسل كسا كـّؽ واسـتفادتيؽ مسـا اكتدـبشو مـؽ خبـخة عبـخ سـشؾات عسميـؽ كخئيدـات لألقدـام فـي 

 & Yoleriوضـــغؾطو. وتتفـــق ىـــحه الشتيجـــة مـــع دراســـة ) التكيـــف مـــع عـــخوف العســـل
Bostanci,2012 مــؽ حيـــث عــجم وجـــؾد تـــأثيخ لمعســخ عمـــى طبيعـــة العالقــة بـــيؽ االحتـــخاق )

 الشفدي والخضا السيشي. 
 ثابيًا: الحالة االجتماعية:

 Independent Sampleكذفت نتائج اختبار "ت" لعيشتيؽ مدتقمتيؽ والسعخوف باسؼ 
t – test تخجم لحداب لمفخق بيؽ الستؾسظات الحدابية تبعًا إلى اختالف متغيخ الحالة والسد

 االجتساعية عؽ الشتائج اآلتية:
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( فــي بعــج 0.05α = وجـؾد فــخق دال إحرــائيًا عشــج مدــتؾى الجاللــة االحرــائية ) .3
( 1.21االنياك العاطفي تعدى لمحالة االجتساعية، إذ بمغت قيسة اإلحرـائي )ت( )

(. α  =0.05وىـــحه القيســة دالـــة إحرـــائيًا عشــج مدـــتؾى الجاللـــة )(، 0.02باحتســال)
وقــج كانــت الفــخوق أكبــخ عشــج اآلندــات حيــث بمــي الستؾســط الحدــابي الســتجاباتيؽ 

( بسعشـى أن اآلندـات 6.41( وىؾ األعمى بانحخاف معياري)23.13عمى ىحا البعج)
بمي الستؾسـط  يعانيؽ مؽ درجة عالية مؽ اإلنياك العاطفي مقارنة بالستدوجات حيث

 (.31.51( بانحخاف معياري)13.15الحدابي الستجابات الستدوجات)
( فـي 0.05α = عـجم وجـؾد فـخق دال إحرـائيًا عشـج مدـتؾى الجاللـة االحرـائية ) .1

بعج الذعؾر بتـجني االنجـاز الذخرـي وبعـج فقـجان العشرـخ االندـاني وفـي السقيـاس 
عيفي تعــــدى إلــــى الحالــــة الكمــــي لالحتــــخاق الشفدــــي وكــــحلػ فــــي مقيــــاس الخضــــا الــــؾ 

 αاالجتساعية، حيث كانت جسيع قيؼ )ت( غيخ دالة إحرائيًا عشج مدـتؾى الجاللـة )
 =0.05.) 

وتفدـــخ الباحثــــة وجــــؾد فــــخوق دالــــة احرـــائيًا فــــي االحتــــخاق الشفدــــي والخضــــا السيشــــي 
لخئيدــات األقدــام األكاديسيــة اآلندــات عمــى بعــج االنيــاك العــاطفي إلــى وجــؾد دعــؼ ومدــانجة 
إضــــافية مــــؽ قبــــل الــــدوج واألبشــــاء إلــــى جانــــب األســــخة بالشدــــبة لخئيدــــات األقدــــام األكاديسيــــة 
الستدوجــات مقارنــة باآلندــات مــشيؽ والتــي مــؽ شــأنيا تخفيــف الجيــج واإلنيــاك العــاطفي ليــؽ. 
ولقــــج تؾصـــــمت دراســـــات إلـــــى وجـــــؾد فـــــخوق دالـــــة احرـــــائيًا بـــــيؽ االحتـــــخاق الشفدـــــي والحالـــــة 

( فـــي حـــيؽ Boran,2011( و)1116( و)الدىخانـــي ،1131بحـــخ،االجتساعيـــة مثـــل دراســـة )
تؾصــمت دراســات أخــخى حــؾل الخضــا السيشــي والحالــة االجتساعيــة إلــى عــجم وجــؾد فــخوق دالــة 

 & Yoleri (. أمـا دراسـة )1114و )البـجراني،( 1116احرائيًا بيشيسـا مثـل دراسـة )فمسبـان،
Bostanci,2012 )  االجتساعيــة عمــى جسيــع أبعــاد فقــج كذــفت عــؽ عــجم وجــؾد تــأثيخ لمحالــة

 االحتخاق الشفدي وجسيع أبعاد الخضا السيشي، وىؾ ما يتفق مع نتيجة البحث الحالي.
 ثالثًا: المرتبة العممية الحالية:

وبحداب نتائج تحميل التبايؽ األحادي لمفخوق بيؽ متؾسظات إجابات أفخاد عيشة 
كذفت نتائحج التحميل عؽ وجؾد فخق دال الجراسة تبعًا إلى اختالف متغيخ السختبة العمسية، 

( في بعج الذعؾر بتجني االنجاز 0.05α =إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة االحرائية )
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الذخري وبعج االحتخاق الشفدي وكحلػ في مقياس الخضا الؾعيفي تعدى إلى السختبة العمسية 
 αد عشج مدتؾى الجاللة )( دالة إحرائيًا ليحه االبعاFالحالية، حيث كانت جسيع قيؼ اختبار )

 =0.05.) 
ــؼ تغيــخ نتــائج التحميــل وجــؾد فــخق دال إحرــائيًا عشــج مدــتؾى الجاللــة االحرــائية  ول

(= 0.05α فــي بعــج االنيــاك العــاطفي وبعــج فقــجان العشرــخ االندــاني أو الذخرــي فــي )
ة ( غيـــخ دالـــFالتعامـــل تعـــدى إلـــى السختبـــة العمسيـــة الحاليـــة، حيـــث كانـــت جسيـــع قـــيؼ اختبـــار )

 (.α  =0.05إحرائيًا ليحيؽ البعجيؽ عشج مدتؾى الجاللة )
وتفّدخ الباحثة وجؾد فخوق في بعج الذـعؾر بتـجني االنجـاز الذخرـي وبعـج االحتـخاق 
الشفدــي وكــحلػ مقيــاس الخضــا السيشــي إلــى شــعؾر العزــؾ األكــاديسي القيــادي بكثــخة الزــغؾط 

األكاديسيــة بالشدــبة لســؽ ىــؼ فــي  والسيــام السؾكمــة لــو عمــى حدــاب فــخص التخقــي فــي السخاتــب
السخاتب األدنى ولجييؽ فخصة لمتخقية ،أما مؽ ىؽ في مخاتب عميا فميذ لجييؽ الفخصة كحلػ 
لإلنجــاز الذخرــي عمــى السدــتؾى البحثــي والتــجريب والتظــؾر السيشــي فــي مجــال تخررــيؽ 

. وىـحا األكاديسي، مسا تذكل بـجورىا عـبء آخـخ وضـغط نفدـي مـؽ عـجم القـجرة عمـى اإلنجـاز
 يشعكذ سمبًا في رضاىا عسا تعؾد عمييا ىحه السيشة مؽ حيث فخص التظؾر السيشي.

ولقج تؾصمت دراسات إلى وجؾد تأثيخ لمسختبة العمسية عمى كاًل مـؽ االحتـخاق الشفدـي 
 Serinkan and( وYoleri & Bostanci,2012الخضـــا السيشـــي مثـــل دراســـة )

Bardakçı ,2009)  ( أخـخى عـؽ عـجم وجـؾد فـخوق فـي االحتـخاق فـي حـيؽ كذـفت دراسـات
الشفدــــــي والخضــــــا السيشــــــي تعــــــدى إلــــــى اخــــــتالف السختبــــــة العمسيــــــة مثــــــل دراســــــة )طذــــــظؾش 

 (.1133( و)رمزان،1131وآخخيؽ،
 رابعًا: عدد سنهات الخبرة كرئيدة لمقدم:

لمفخوق بيؽ متؾسظات   One Way ANOVAوبحداب نتائج تحميل التبايؽ األحادي   
 يشة الجراسة تبعًا إلى اختالف متغيخ عجد سشؾات الخبخة كخئيدة لمقدؼ، إجابات أفخاد ع

 = كذفت نتائج التحميل عؽ عجم وجؾد فخق دال إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة االحرائية )
0.05α في بعج االنياك العاطفي وبعج الذعؾر بتجني االنجاز الذخري وبعج فقجان )

لالحتخاق الشفدي وكحلػ في مقياس الخضا الؾعيفي العشرخ االنداني  وفي السقياس الكمي 
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( غيخ دالة Fتعدى إلى عجد سشؾات الخبخة كخئيدة لمقدؼ، حيث كانت جسيع قيؼ اختبار )
 (.α  =0.05إحرائيًا عشج مدتؾى الجاللة )

أن جسيـــع رئيدـــات األقدـــام األكاديسيـــة بـــاختالف مـــخاتبيؽ العمسيـــة بـــويسكـــؽ تفدـــيخ ذلـــػ      
ضــغؾط العســل ويــؾاجيؽ ذات السؾاقــف، حيــث أن بيئــة العســل متساثمــة ســؾاء معخضــات لــشفذ 

لحوي الخبـخة القميمـة فـي رئاسـة القدـؼ أو ذوي الخبـخة السختفعـة. كسـا أن السقابـل السـادي لخئاسـة 
القدؼ والحي ُيزاف إلـى الخاتـب األساسـي لمعزـؾة األكاديسيـة نزـيخ تكميفيـا بيـحه السيسـة، ال 

خبـــخة ، وحيـــث أن الـــجخل الذـــيخي لمقياديـــة األكاديسيـــة يتحـــجد بالجرجـــة يتغيـــخ بديـــادة ســـشؾات ال
العمسية ، فإن ىحه الخبخة السكتدبة ال تؤثخ عمى حجـؼ األعبـاء التعميسيـة واإلداريـة التـي تعكمـف 
بيا ، فجسيعيؽ يخزعؽ لمؾائح وقؾانيؽ السؤسدات التعميسية. وفي عـل بيئـة العسـل الستدـاوية 

بـخة فـي رئاسـة القدـؼ فإنيـا قـج تـؤدي إلـى نقـص التعديـد والذـعؾر بغض الشغخ عؽ سشؾات الخ
باإلحباط والتعب الجدجي والتـي بـجورىا تـؤدي إلـى حالـة مـؽ عـجم الخضـا السيشـي وصـؾاًل إلـى 
اإلحتــخاق الشفدــي. والشتيجــة التــي تؾصــمت إلييــا الجراســة الحاليــة مــؽ عــجم وجــؾد تــأثيخ لعامــل 

والخضـــا السيشـــي جـــاءت متفقـــة مـــع دراســـة كـــال مـــؽ : الخبـــخة السيشيـــة عمـــى االحتـــخاق الشفدـــي 
ــــــــــار، ــــــــــار و 1133( ،  )رمزــــــــــان،1131( ، )طذــــــــــظؾش وآخــــــــــخيؽ،1134)مخت ( ،) مخت
( و) 1131ومختمفـة مـع دراسـة )الحخبـي،  (Platisdou & Agaliotis(، )1132مرـظفى،

Sari,2004            . ) 
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 :املراجع العربية
(. التحـجيات التـي تؾاجـو القيـادات األكاديسيـة الشدـائية 1131أبؾ خزيخ، إيسان سـعؾد ) .3

السجمـــة الدـــعؾدية لمتعمـــيؼ فـــي مؤسدـــات التعمـــيؼ العـــالي فـــي السسمكـــة العخبيـــة الدـــعؾدية. 
 .312- 65(،5، )العالي

ــــة والتؾافــــق الشفدــــي(. 1112إســــساعيل ، بذــــخى.) .1 ــــة السدــــانجة االجتساعي .القــــاىخة: مكتب
 ل السرخية.األنج

(. الخضــا الــؾعيفي لــجى عيشــة مــؽ مــجيخي مــجارس 1111األغبــخي، عبجالرــسج قائــج .) .1
مجمـــة السسمكـــة العخبيـــة الدـــعؾدية : دراســـة ميجانيـــة .  –التعمـــيؼ العـــام بالسشظقـــة الذـــخقية 
 .375-347(، 317،) دراسات الخميج الجديخة العخبية

في لـجى السـؾعفيؽ اإلداريـيؽ عـاىخة االحتـخاق الـؾعي(. 1131بحخ، يدف عبـج عظيـة. ) .2
. رســالة أســبابيا وكيفيــة عالجيــا-العــامميؽ فــي وزارة التخبيــة والتعمــيؼ العــالي بقظــاع غــدة 

 ماجدتيخ ، كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية.
(. قيؼ الثقافة التشغيسية الدائجة في السـجراس الثانؾيـة لمبشـيؽ فـي 1114البجراني ، بجر.)  .3

، رسـالة ماجدـتيختيا بالخضا الؾعيفي لمسعمسـيؽ مـؽ وجيـة نغـخىؼ. السجيشة السشؾرة وعالق
 كمية التخبية ،جامعة أم القخى.

(. الخضا السيشي وعالقتـو بـاالحتخاق الشفدـي فـي ضـؾء عـجد 1131الحخبي، نايف دمحم.) .4
مؽ الستغيخات لجى عيشة مؽ السعمسيؽ والسعمسات بالسجيشة السشؾرة ومحافغة يشبع البحـخ. 

كميــة  ي الخــامذ عذــخ لمجسعيــة الدــعؾدية لمعمــؾم التخبؾيــة والشفدية)جدــتؽ(،المقــاء الدــشؾ 
 . 231-233التخبية ، 

( . العالقـة بـيؽ االحتـخاق الخضـا 1131حدؽ، نجؾى حدؽ و الجالمجة، فؾزية عبجهللا ) .5
ـــة الخاصـــة فـــي السسمكـــة العخبيـــة  ـــيؼ العـــام ومعمســـات التخبي ـــؾعيفي لـــجى معمســـات التعم ال

 .24 -31( ،1)11. عخبية في التخبية وعمؼ الشفذدراسات الدعؾدية. 
ــــجى 1117الختاتشــــة ، ســــامي محدــــؽ .) .6 ــــا ل (. االحتــــخاق الشفدــــي وعالقتــــو بسخونــــة األن

، سمدــة العمــؾم اإلندــانية واالجتساعيــةأعزــاء ىيئــة التــجريذ فــي الجامعــات األردنيــة . 
1(12 ، )151 – 111 . 



 

 

 

)      181) 

2018 أبريل -3ج، 54جملة اإلرشاد الهفشي، العدد   

 االحرتاق الهفشي والرضا املههى لرئيشات األقشام األكادميية

(. مدـــتؾيات االحتـــخاق الشفدـــي 1131)الخافعــي، يحيـــى عبـــجهللا و القزـــاة، دمحم فخحــان.  .7
مجمـة لجى أعزاء ىيئة التجريذ في كمية السعمسيؽ بأبيا  في ضـؾء بعـض الستغيـخات . 

 .133- 175(، 1)1،جامعة أم القخى لمعمؾم التخبؾية والشفدية 
(. االحتـخاق الـؾعيفي وعالقتـو بالخضـا السيشـي لـجى 1133رمزان، رشـيجة عبـجالخؤف.) .31

 .124 -367، الجدء األول، 313( 14، ) السجمة التخبؾيةجائية . معمسي السخحمة االبت
(. االحتــخاق الــشفذ وعالقتــو بــبعض ســسات الذخرــية 1116الدىخانـي ، نــؾال عثســان .) .33

، كمية التخبية، جامعة أم رسالة ماجدتيخلجى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة . 
 القخى.

ة تحميميـــــة لسدـــــتؾى االحتـــــخاق الشفدـــــي (. دراســـــ1131ســـــالؼ ، دمحم عبجالدـــــتار أحســـــج .) .31
وعالقتو ببعض الستغيخات الجيسؾغخافية لجى عيشة مؽ معمسـي ومعمسـات التخبيـة الخاصـة 

 .316 -315( ، 36)2.  دراسات تخبؾية واجتساعيةبججة. 
(. االحتــخاق الشفدـي وعالقتــو بالخضــا الــؾعيفي لــجى 1132الدـبيعي ، عبــجهللا ســسحي .) .31

، كميــــة العمـــؾم االجتساعيــــة رســــالة ماجدـــتيخبسجيشــــة الخيـــاض. معمســـي التخبيــــة الخاصـــة 
 واإلدارية ،جامعة نايف العخبية لمعمؾم األمشية.

(. مرـــادر الزـــغؾط لـــجى السجرســـيؽ الجدائخييؽ،دراســـة 1133شـــارف، خؾجـــة مميكـــة .) .32
، كميــة اآلداب والعمــؾم اإلندــانية، رســالة ماجدــتيخمقارنــة فــي السخاحــل التعميسيــة الثالثــة. 

 ة تيدي وزو.جامسع
(. االحتـــــخاق الشفدـــــي وعالقتـــــو بـــــاألدوار السشؾطـــــة بـــــالسخأة . 1131صـــــجيق، عـــــدة دمحم.) .33

 . 271- 215، 1( 7،) دراسات عخبية في عمؼ الشفذ
(. عـــــاىخة 1131طذـــــظؾش، رامـــــي وجـــــخوان ،عمـــــى ومييـــــجات ، دمحم وعظـــــا، زايـــــج .) .34

السرـــادر فـــي  االحتـــخاق الشفدـــي والخضـــا الـــؾعيفي والعالقـــة بيشيســـا لـــجى معمســـي غـــخف
 .3541 -3516، 6(15،) مجمة جامعة الشجاح لألبحاث) العمؾم اإلندانية(األردن . 

(. آليـــات إدارة االحتـــخاق الشفدـــي لـــجى القيـــادات 1117عيـــجاروس، أحســـج نجـــؼ الـــجيؽ .) .35
دراسـات الجامعية بجامعتي الظائف والدقازيق وأثخىا عمى تأصيل ثقافة اإلبجاع اإلداري. 

 .311 - 33، 3(1، )ة عمؼ الشفذعخبية في التخبي
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(. الخضـا الـؾعيفي وعالقتـو بـااللتدام التشغيسـي لـجى 1116فمسبان، إيشاس فـؤاد نـؾاوي. ) .36
رسـالة السذخفيؽ التخبييؽ والسذخفات التخبيات بإدارة التخبية والتعميؼ بسجيشة مكة السكخمة. 

 كمية التخبية، جامعة أم القخى. ،ماجدتيخ
االحتــــخاق الشفدـــي وعالقتــــو بالخضـــا الــــؾعيفي ونســـط القيــــادة (. 1134مختـــار، بـــؾفخة .) .37

، كميـــة العمـــؾم االجتساعيـــة، جامعـــة ه رســـالة دكتـــؾرا  التخبؾيـــة لـــجى أســـاتحة التعمـــيؼ الثـــاني.
 دمحم بؽ أحسج. 1وىخان 

ــــؾفخة ومرــــظفى ، مشرــــؾري. ) .11 ــــار، ب ــــخاق الشفدــــي بالخضــــا 1132مخت ــــة االحت (. عالق
 -63،  35،  مجمة العمؾم االنداندة واالجتساعيـة. الؾعيفي لجى أساتحة التعميؼ الثانؾي 

71. 
(. االحتــــخاق الشفدــــي لــــجى معمســــي ومعمســــات السخحمــــة 1116السخزوقــــي، جاســــؼ دمحم .) .13

، 12،  الثقافة والتشسيةالثانؾية في اإلمارات العخبية الستحجة في ضؾء بعض الستغيخات. 
332- 374 . 

(. االحتــــخاق الشفدــــي لمسخشــــج الظالبــــي فــــي مشظقــــة 1134مذــــاقبة، دمحم أحســــج خــــجام .) .11
، مجمـــــــة العمـــــــؾم التخبؾيـــــــة والشفدـــــــيةالحـــــــجود الذـــــــسالية وعالقتـــــــو بـــــــبعض الستغيـــــــخات. 

35(3،)321-342. 
نغـام مجمـذ (.1117السسمكة العخبية الدعؾدية، مجمذ التعميؼ العـالي، األمانـة العامـة ) .11

 .1، ،طامعاتالتعميؼ العالي والج
(. التشغــيؼ اإلداري لسخاكــد الظالبــات فــي الجامعــات الدــعؾدية: 1117السشقــاش، ســارة .) .12

 -327، الجــدء األول،  1( 35، )مجمــة العمــؾم التخبؾيــةالسذــكالت والحمــؾل السقتخحــة . 
113. 

. القـاىخة:  دليل مقياس الخضا عؽ السيشة لمسعمسـيؽ(. 1113مؾسى، فارق عبجالفتاح. ) .13
 نجمؾ السرخية.مكتبة األ

(. قيـــاس أبعـــاد االحتـــخاق الشفدـــي وعالقتـــو بـــالستغيخات 1133الشـــؾري، مختزـــى جبـــار.) .14
مجمـة اإلدارة الجيسغخافية عشج أعزاء الييئـة التجريدـية فـي بعـض كميـات ومعاىـج بغـجاد. 

 . 77-64،63، واالقتراد
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Academic members are the most important component of 

higher education institutions, where on them lie the burden of 

achieving goals and quality of high education. If we look at the 

teaching profession, which is the main role for them, this profession is 

considered one of the most professions subjected to multiple 

professional pressures, which negatively affects their professional life 

in particular and their daily lives in general. If we add a leadership 

role to this academic member as a head of the department, these 

pressures will vary in quantity and quality. The assumption of the 

functions of academic leadership gives him the functions of the 

administrative officer, including the requirements of organizational, 

administrative and evaluative and communicate with subordinates. 

These effects do not stop at the level of the academic head him/herself 

only when he/she is responsible for individuals / principals and 

administrative functions and students, but extends to all these 

categories, furthermore to the accomplishment of the whole 

institution. 

Therefore, subjecting psychological variables such as 

psychological burnout and professional satisfaction to research and 

study  them in the light of variables that can have an effective impact, 

may contribute to the attempt to propose solutions and conditions 

appropriate to reduce the aggravation of the phenomenon of 

psychological burnout and to increase the professional satisfaction of 

the heads of academic departments, due to the  active and vital role in 

her/his profession, being responsible for the good functioning of the 

work from one side and the constructive interaction between the 
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subordinates on the other side and the reflection of both sides on the 

teaching process positively . 

The researcher used the Maslak scale for psychological 

burnout and the Filimban scale to measure the professional 

satisfaction of a sample of (31) Heads of academic departments at 

Princess Nourah Bint Abdulrahman University. The results of the 

study revealed a negative correlation between psychological burnout 

and professional satisfaction of the research sample. The results of the 

study also showed that there was no statistically significant effect of 

age variable and years of experience at the level of psychological 

burnout and professional satisfaction. The results of the study found 

that there were statistically significant differences between emotional 

exhaustion and the total measure of psychological burnout and 

professional satisfaction in favour of married women. The results also 

revealed a statistically significant difference in the sense of low 

personal achievement and the degree of psychological burnout as well 

as the professional satisfaction attributed to scientific qualification. 

Key Words: 

Psychological Burnout – Professional Satisfaction- Head of Academic 

Department- Princess Nourah Bint Abdulrahman University 

 

 

 

 

 

 

 


