
اصرتاجيجيبت هىاجهة الضغىط ادلهنية وعالقحهب ببلرضب الىظيفي 
 كلية العلىم واآلداة ببلرس.بلذي أعضبء هيئة الحذريش 

 
 د. وليذ طلعث هحىىل احلوبقً

 الرتبية اخلبصة وعلن النفش الرتبىي ادلضبعذ أصحبر
 جبهعة القصين -ببلرس واآلداةكلية العلىم 

 هلخص البحد:
لى تحديد أىم الضغوط المينية التي تواجو األستاذ الجامعي بكمية العموم ىدفت الدراسة إ     

واآلداب بالرس. باإلضافة إلى أىم استراتيجيات مواجية الضغوط المينية التي يتبعيا 
، فضال عن معرفة العالقة سنوات الخبرةاألساتذة ، ومدى اختالفاتيا تبعا لمتخصص والنوع و 

 وط والرضا الوظيفي.بين استراتيجيات مواجية الضغ
 –بالرس واآلدابىيئة تدريس بكمية العموم  ( عضو39تكون مجتمع الدراسة من )     

 .اإلناث( من 52( من ذكور،)17جامعة القصيم )
ولتحقيق ىذا الغرض صمم الباحث ثالثة مقاييس وىى مقياس الضغوط المينية، مقياس      

ىيئة التدريس  ألعضاءالرضا الوظيفى استراتيجيات مواجية الضغوط المينية، مقياس 
 بالكمية. 

الوصفى  اإلحصاءوقد أستخدم الباحث المنيج الوصفى، فضال عن أساليب      
واالستداللى، مثل اختبار )ت( وتحميل التباين االحادى ومعامالت االرتباط ، وكان أىم ما 

ابع  كميا،بينما تحققت ، والسادس ، والساألولتحقق الفرض  توصمت لو الدراسة من نتائج ىو
 ى.ئباقى الفروض بشكل جز 

 الكممات المفتاحية:
 Job stressorsالضغوط المينية.
 Job Satisfaction الرضا الوظيفى.

 Coping Stress Strategies استراتيجيات مواجية الضغوط.
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اصرتاجيجيبت هىاجهة الضغىط ادلهنية وعالقحهب ببلرضب الىظيفي 
 كلية العلىم واآلداة ببلرس.بيش لذي أعضبء هيئة الحذر

 

 د. وليذ طلعث هحىىل احلوبقً
 أصحبر الرتبية اخلبصة وعلن النفش الرتبىي ادلضبعذ

 جبهعة القصين -ببلرس واآلداةكلية العلىم 
 هقذهة البحد:

ال  ضغوط العمل وجو من أوجو الضغوط التي تواجو الفرد وتعد من الظواىر التي       
نظمات التي تعتمد عمى العامل البشرى في تحقيق أىدافيا،وتقديم يمكن تجنبيا في الم

وعمى الرغم من الرغبة الصادقة لدى المينيين  الخدمات المنتظرة منيا عمى أكمل وجو،
ومؤسساتيم في تذليل العقبات التي تواجييم في تقديم الخدمة المطموبة، إال أن ىناك 

                             ا يطمق عميو الضغوط المينية. معوقات في بيئة العمل تحول دون ذلك، وىذا م
 (522، 5177)صبرينو غربي ،                                                      

وتعد مينة التدريس في الجامعات من المين ذات الطبيعة االجتماعية، وتقوم في      
تظير فييا الضغوط المينية بشكل واضح األساس عمى العامل البشرى،وىى من المين التي 

،األمر الذي جذب العديد من الباحثين لدراسة ىذا الموضوع ، فظيرت دراسات عبد القـادر 
(، سميم نعامة 5171(، شارف خوجـو مميكة )5112(، مريم رجاء )5111أحمـد مسمم) 

 Ramón (2011)(،رومان كالديالس وانطوني كاستيمو5177وأنورجميل عمى )
Cladellas and Antoni Castelló     ( وكرستين مولر وجريج 5172و حنان قورارى )

إسماعيل طو  ،  Christin Moeller and Greg A. Chung-Yan, (2013) شونج
ىدفت جميعيا إلى تحديد أىم الضغوط المينية التي تواجو  ( وقد5172وألطاف ياسين )

أساتذة الجامعات بشكل خاص، مثل  عبد العاممين بشكل عام ، وىناك من تناول ذلك لدى 
(، إسماعيل طو وألطاف 5171( ، مجيد مصطفى منصور )5111القادر أحمد مسمم) 

(. ولعل ىذا ما دفع الباحث الحالي إلى التساؤل عن أىم الضغوط المينية 5172ياسين )
 التي تواجو أساتذة كمية العموم واآلداب بالرس؟
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ت أساليب مواجية ىذه الضغوط مثل دراسات بوالك افى فضال عن دراسات أخرى تناول    
Pollak, Ave(1995( 5171، وعبد اهلل الضريبي، ) ( مما دفع 5177وصبرينو غربي . )

الباحث الحالي إلى التساؤل عن أىم أساليب مواجية الضغوط المينية التي يتبعيا أساتذة 
 كمية العموم واآلداب بالرس؟

ال  ؤسسات عمى جودة حياة العاممين بيا في حياتيم المينية،ومن جانب أخر تحرص الم    
سيما في المين التي تكون بيا الضغوط المينية كبيرة وذات طبيعة اجتماعية، مثل أستاذ 

مما دفع الباحث الحالي لمبحث عن الدراسات التي تتناول الرضا الوظيفي أو  الجامعة،
مرق  ىناك دراسات مثل جمال زكى أبو -وفى حدود اطالعو –الميني أو التوافق الميني
(، إسماعيل طو وألطاف 5171(، مجيد مصطفى منصور )5111وزياد عمى الجرجاوى )

(،. مما دفع الباحث الحالي إلى التساؤل ىل يشعر أساتذة كمية العموم 5172ياسين )
   واآلداب بالرس بالرضا الوظيفي؟

 هشكلة البحد: 
 ى التساؤالت التالية: يمكن تحديد مشكمة الدراسة ف     
ما أىم الضغوط المينية التي يعانى منيا عضو ىيئة التدريس، وما ترتيبيا من حيث  .7

 الشدة؟
ما أىم استراتيجيات التى تنتشر لدى األساتذة بكمية العموم واآلداب بالرس لمواجية  .5

 الضغوط المينية؟
 ؟وظيفىاألساتذة بكمية العموم واآلداب بالرس بالرضا الما درجة شعور  .2
ىل ىناك عالقة بين االستراتيجيات المستخدمة لمواجية الضغوط المينية والرضا  .2

 ؟الوظيفي لدى األساتذة بكمية العموم واآلداب بالرس
 أهذاف البحد:

 تحديد أىم الضغوط المينية التي تواجو األستاذ الجامعي بكمية العموم واآلداب بالرس. .7
جو األستاذ الجامعي بكمية العموم واآلداب بالرس تواترتيب أبعاد الضغوط المينية التى  .5

 من حيث االنتشار.
معرفة االختالف فى استخدام استراتيجيات مواجية الضغوط المينية تبعا لمتخصص،  .2
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 النوع، سنوات الخبرة 
 معرفة العالقة بين استراتيجيات مواجية الضغوط والرضا الوظيفي. .2
،  اس متغيــــرات الدراســــة )الضــــغوط المينيــــةإثــــراء المكتبــــة العربيــــة بمقــــاييس جديــــدة لقيــــ .2

ـــــة،  ـــــوظيفى اســـــتراتيجيات مواجيـــــة الضـــــغوط الميني ـــــدريس  ألعضـــــاءالرضـــــا ال ـــــة الت ىيئ
 (.بالجامعة

 أهوية البحد:
 تتمثل أىمية البحث في النقاط التالية:

أوال: أىمية نظرية وتتمثل في تحديد أىم الضغوط المينية التي تواجو األستاذ الجامعي       
ومعرفة العالقة بين  وأىم استراتيجيات المواجية التي يتبعونيا ، ية العموم واآلداب بالرس،بكم

استراتيجيات مواجية الضغوط والرضا الوظيفي ، ومن ثم إثراء المكتبة العربية بمقاييس 
 الرضا الوظيفى(. جديدة لقياس متغيرات الدراسة )الضغوط المينية ،استراتيجيات المواجية ،

انيا:أىمية تطبيقية وتتمثل فيما تقدمو الدراسة من نتائج تساعد في تحسين جودة الحياة ث     
لدى أساتذة كمية العموم واآلداب بالرس، وقد تساعد أيضا المخططين لتحسين المناخ 

 التعميمي.
 هصطلحبت البحد:

: ىـى مجموعـة مـن الخبـرات التـى يتعـرض ليـا الفـرد Job stressorsالضـغوط المينيـة  .7
اســتجابات مينيــة غيـــر توافقيــة ، ويصـــاحبيا أداء  إلـــىنــاء قيامــو بمينتـــو، والتــى تــؤدى أث

 (572، 5177)نظمى أبومصطفى وياسر االشقر ، غير مرض لمعمل . 
 إعـــدادالضـــغوط المينيـــة مـــن  اختبـــاروتعـــرف الضـــغوط المينيـــة إجرائيـــا بهنيـــا مـــا يقيســـو     

 صاحب الدراسة.
: ىو تقبل الفرد لعممو ومتطمباتو ، ويبدى ارتياحا Job Satisfactionالرضا الوظيفى  .5

لمكانتو االجتماعية واالقتصادية وعالقاتو تتسم باالحترام والتقدير المتبادل بينو وبين 
زمالئو ورؤسائو فى العمل ، وكل من لو صمة بعممو، نتيجة لمتالؤم بين رغبات الفرد 

                                                 (5172ع ، )ىبو نافوالمواقف المرتبطة والمؤثرة فى العمل.    
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جرائيا      الرضا الوظيفى مـن إعـداد صـاحب  اختباريعرف الرضا الوظيفى بهنو ما يقيسو  وا 
 الدراسة.

: ىـى مجموعـة مـن Coping Stress Strategies .اسـتراتيجيات مواجيـة الضـغوط  .2
               واجيــــــــة الضــــــــغوط والتكيــــــــف معيــــــــا.الوســـــــائل واألســــــــاليب التــــــــى يســــــــتخدميا الفــــــــرد لم

 (            72، 5175 خالد بن محمد ،)
جرائيا تعرف استراتيجيات مواجية الضغوط بهنيا ما يقيسو أختبار اسـتراتيجيات مواجيـة      وا 

 الضغوط من إعداد صاحب الدراسة.
 اإلطبر النظري والذراصبت الضببقة:

 Job stressors أوال: الضغوط المينية
نشه موضوع ضغوط العمل أو الضغوط المينية نشه فى المؤسسات والمنظمات التى      

تعتمد فى تحقيق أىدافيا عمى العنصر البشرى ، وقد حظى بعناية متزايدة من قبل الباحثين 
والمتخصصين فى مختمف ميادين عمم النفس عامة وميدان عمم النفس الصناعى خاصة، 

لى ما تتركو الضغوط النفسية من آثار سمبية فى سموك المينيين ويرجع ىذا االىتمام ا
 وموقفيم تجاه عمميم. ولمحقيقة ال توجد مينة من المين بعيدة عن الضغوط المينية .

ىذا وقد تباينت تعريفات الضغوط المينية إلى ثالثة توجيات مختمفة، منيا من نظر    
عمى أنيا استجابات، وفريق  إلييار نظر لمضغوط المينية عمى أنيا مثيرات وثمة فريق آخ

 ثالث نظر إلييا عمى أنيا حالة أو خبرة. وسوف يتم عرض بعض منيا فيما يمى:
 : الضغوط المينية كمثيرات: أوال

ىى مجموعة من المثيرات التى تتواجد فى بيئة عمل األفراد، والتى ينتج عنيا مجموعة      
ألفراد فى العمل، أو فى حاالتيم النفسية والجسمية ، من ردود األفعال التى تظير فى سموك ا

وفى أدائيم ألعماليم نتيجة تفاعل األفراد مع بيئة عمميم التى تحوى الضغوط.                       
 (2، 5111)عبدالقادر مسمم ، 

"بهنيا عبارة عن مجموعة من العوامل البيئية التى   Cooper( 7322ويعرفيا كوبر)    
با عمى أداء الفرد فى العمل. ومنيا غموض الدور، صراع الدور، ظروف العمل تؤثر سم

، عبء العمل، العالقات الشخصية فى العمل. ىذه العناصر تسبب اإلجياد ةالبيئي
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 (5171،93الفسيولوجى لمفرد  )شارف مميكة ، 
فسية والضغوط المينية ىى نتيجة لمتعرض لكثير من المتطمبات أو عوامل اجتماعية ن    

خطرة، مثل مطالب معرفية، مطالب عاطفية، مطالب المسئولية، متطمبات مصاحبة لممينة 
نخفاض المساندة ا عن ىذا فضال مثل التدريب، المشاركات فى مناسبات.....الخ،

 ( Ramon,Cludellas and Antoni Castello,2011,221)  .االجتماعية
المادية واالجتماعية التى تحيط بالفرد فى بهنيا ظروف العمل  Baronكما عرفيا بارون    

مكان عممو، والتى تسبب لو نوعا من الضيق والتوتر، فضال عن ردود الفعل النفسية 
        المتمثمة فى الشعور غير السار الذى ينتاب الفرد بسبب ىذه العوامل.                                                              

 (225، 5112اء ، )مريم رج
 ثانيا : الضغوط المينية بوصفيا استجابات .

الضغوط المينية كما يعرفيا المعيد الدولى لؤلمن والصحة ىى استجابة جسدية وانفعالية     
ضارة ومؤذية، تظير عندما ال يكون ىناك تناسب بين متطمبات العمل وقدرات الفرد ، 

 ( 211 ومصادره، وحاجات العمل.  )المرجع السابق،
( "بهنيا مجموعة التغيرات الفسيولوجية والنفسية التى يعانييا 5171ويعرفيا شارف مميكة )

العامل أو الموظف كرد فعل لمجموعة من المثيرات المؤثرة عميو فى بيئة العمل، والتى لم 
 يعد قادرا عمى تحمميا أو الوفاء بمتطمباتيا." 
 رة )تفاعل بين المثير واالستجابة(.ثالثا: الضغوط المينية بوصفيا حالة أو خب

( بهنيا الضغوط المينية ىى تمك الحالة من الضيق والشدة 5172وتعرفيا حنان قورارى )  
 الناتجة عن بيئة العمل أو المينة.

( ىى مجموعة من الخبرات التى 5177) األشقرمصطفى وياسر  ويعرفيا نظمى أبو  
لتى تؤدى إلى استجابات مينية غير توافقية، يتعرض ليا الفرد أثناء قيامو بمينتو، وا

 ويصاحبيا أداء غير مرض لمعمل. 
 ( بهنيا حالة تصيب الفرد نتيجة عدم توافقو مع بيئة عممو؛5171وتعرفيا مريم عثمان )    

لتعرضو لمثيرات ذاتية وبيئية تفوق طاقتو التكيفية، وينتج عنيا مجموعة من اآلثار السمبية 
 الة النفسية والفسيولوجية والسموكية لو.التى تؤثر عمى الح
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( بهنيا حالة من االنفعاالت النفسية السالبة مثل الغضب أو 5175ويعرفيا خالد محمد )   
 أو قمة التحمل واالنزعاج أو تثبيط العزم . اإلحباطالقمق أو 

يرى الباحث الحالى أن الضغوط المينية تحدث نتيجة لموقف يحدث داخل المؤسسة     
لمنظمة( ، وأن ىذا الموقف يؤثر سمبا أو إيجابا عمى الفرد عبر جوانب جسمية، انفعالية، )ا

 وجدانية ، سموكية. والضغط المينى ىو فى الحقيقة تفاعل بين مثير واستجابة.
وتنشه الضغوط المينية عندما يدرك الفرد عدم قدرتو عمى التوازن بين متطمبات الحياة،      

بة ليا، ومن ثم يشعر بييمنة الضغط عميو ، ولكنو اذا استطاع التكيف وقدرتو عمى االستجا
معيا فإن الضغط يكون مقبوال .وتكرار الضغوط يجعل الفرد عاجزا عن اتخاذ القرارات، 

وتضعف التفاعالت مع اآلخرين، وظيور أعراض جسمية وبدنية لديو.                                                 
 (              513، 5177، راألشقمصطفى وياسر  بو)نظمى أ

ىو  األولوحول النظريات المفسرة لمضغوط المينية ىناك توجيان فى تفسيرىا :االتجاه     
تشير مارتا  اإلطارواالتجاه الثانى ىو االتجاه الوجدانى. وفى ىذا  االتجاه العقمى المعرفى،

أن االتجاه العقمى المعرفى كما يشير  Marta Siakwa ,Grace( 5172سيكاوا جراس )
( طبقا لمنظرية العقالنية االنفعالية لمضغوط إن ىناك عالقة  1984bالزاروس وفوكمان )

خاصة بين الشخص والبيئة التى يقيميا الفرد عمى أنيا تنقص أو تزيد من جودة الحياة لديو، 
التقييم يتغير بمرور الوقت  حيث يتم تقييم قدرات الشخص ومتطمبات البيئة الحالية. إن ىذا

ن  تغيير ىذا التعامل يتطمب تغييرا فى قدرات الفرد.إن ىذه  بسبب فاعمية التعامل معو، وا 
النظرية تؤكد عمى استمرارية العالقة العكسية بين الشخص والبيئة . ومنذ نشر ىذه النظرية 

 د ليا ىو نظرية ما( لم يحدث ليا تطوير اال أن ياالمتدا7399من قبل الزاروس فى عام )
 (      Marta Siakwa ,Grace,2014,32وراء العاطفة وعمميات المواجية. )  

(  فيناك عممية معقدة لمعاطفة 7337وراء النظرية لالزاروس ) عمى نظرية ما بناء     
بوصفيا مكونا سابقا أو وسيطا بين الحدث وتهثيره؛ حيث إن العوامل السابقة عمى الحدث 

الشخصية مثل االلتزامات أو المعتقدات فى قدرة الفرد، أو متغيرات البيئة مثل  ىى العوامل
المتطمبات ومكونات الموقف، وفى الجانب اآلخر العمميات الوسيطة تشير الى التقدير 
المعرفى لمتطمبات الموقف واختيارات استراتيجيات المواجية، فضال عن الجيود المبذولة 

يز عمى المشكمة أو التركيز عمى العاطفة.                                   بزيادة أو نقصان حول الترك
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 (   25)المرجع السابق، 
أوضح أن الفرد يمر بثالثة   selyeوحول ردود فعل األفراد لمضغوط المينية فإن سيمى  

 مراحل فى مواجية الضغوط ىى عمى النحو التالى :
طر أو االنذار منو ، وتعبر عن ردود الفعل : مرحمة التنبيو من الخاألولىالمرحمة  .7

الجسمية لمفرد فى حالة الضغط ، وينتج عنيا تغيرات جسمية متعددة ، مثل سرعة 
 ضغط  الدم ، وزيادة سكر الدم. ارتفاعضربات القمب ، زيادة معدل التنفس ، 

المرحمة الثانية :مرحمة المقاومة: وفى ىذه المرحمة يحاول الجسم التغمب عمى  .5
، فيشعر بالقمق والتوتر واإلرىاق، مما يترتب األولىعراض التى نتجت من المرحمة األ

عميو وقوع الفرد فى بعض األخطاء، واتخاذ بعض القرارات غير الصائبة، والتعرض 
 لؤلمراض بسبب فقدان السيطرة عمى جميع المواقف المختمفة معا.

 ة؛ إذ تستنفد طاقة الجسم،: حيث تنيار المقاوماإلنياكالمرحمة الثالثة: مرحمة  .2
ويصبح غير قادر عمى التكيف،وىنا تظير األمراض المرتبطة بالضغط النفسى 

وتصمب الشرايين، وأمراض القمب .......وغيرىا الكثير من  وقرحة المعدة، كالصداع،
األمراض التى تؤدى بالفرد فى النياية الى انخفاض مستوى أدائو فى عممو، ومن ثم 

 وكفاءة أدائيا بشكل عام. اإلنتاجيةالمؤسسة وقدرتيا تتهثر فاعمية 
 ( 3، 5111)عبدالقادر أحمد،  
ولمضغوط المينية تهثيرات ايجابية تتمثل فى: التعاون والتضافر فى الجيود من أجل      

إيجاد حمول المشكالت، وزيادة الرغبة والدافعية نحو العمل. وتعزيز الشعور بالرضا الوظيفى 
نجاز. وانخفاض الغياب والتهخر ومعدل دوران العمل، وتنمية االتصال بين والشعور باإل

 (3، 5171العاممين. )مريم عثمان، 
الفسيولوجية ؛حيث إن ىناك عالقة قوية  اآلثارأما اآلثار السمبية لمضغوط فتتمثل فى      

ثر من بين الضغط المينى واالضطرابات الفسيولوجية، إذ تشير البحوث الطبية إلى أن أك
%( من األمراض التى يواجييا الفرد ترتبط أصال بالضغوط التى يتعرض ليا طوال 21)

حياتو، وتتمثل أىم األمراض التى تسببيا الضغوط المينية أمراض القمب، وسكر الدم، 
والصداع النصفى، وآالم الظير، وارتفاع ضغط الدم، وقرحة المعدة، وارتفاع الكولسترول فى 

لآلثار الفسيولوجية فإن الفرد قد يصل إلى االحتراق النفسى الذى يتمثل فى  الدم. وباإلضافة
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المتمثل فى حالة اإلرىاق المزمن لمبدن، وعدم القدرة عمى العمل،  –االستنزاف العاطفى
وتحول الشخصية الذى يتمثل فى المشاعر القاسية والسمبية نحو المينة، وأخيرا انخفاض 

التهثيرات السمبية عمى الجوانب االجتماعية والمؤسسية.                                                     مستوى االنجاز. ىذا فضال عن
 ( 57، 5111)عبدالقادر أحمد، 

وقد أجريت فى العقود القميمة الماضية بحوث عديدة حول الضغوط المينية بشكل متزايد     
فإن البحوث تشير  األكاديميةنة فى الوظائف ، وعمى الرغم من وجود الحرية الظاىرة والمرو 

إلى أن زيادة الضغوط المينية تؤدى إلى ظيور مجموعة من التهثيرات المرضية مثل نقص 
، متاعب صحية، تخفيض جودة الحياة.                         اإلنتاجيةخفض  الرضا الوظيفى،

(Christin, Moeller and Greg A.Chung.Yan, 2013,188  )  
وفيما يمى يعرض الباحث الحالى بعض الدراسات السابقة التى تناولت الضغوط المينية   

 لدى أستاذ الجامعة :
( دراسة ىدفت القياس لمضغوط المينية 5119فقد أجرى إسماعيل طو وألطاف ياسين )     

( كميات، واستخدما 9( أستاذا من )751لدى أساتذة الجامعة ، وشممت عينة الدراسة )
لمنيج الوصفى ، فضال عن مقياس الضغوط المينية ألساتذة الجامعات من إعدادىما، ا

واستخدما اإلحصاء الوصفى، وكان من أىم ما توصال إليو من نتائج أن أساتذة الجامعات 
 يعانون من الضغوط المينية.

 ( ىدفت التعرف عمى مستويات5171وفى دراسة أجراىا يحيى عبداهلل ومحمد فرحان )     
االحتراق النفسى ألعضاء ىيئة التدريس فى كمية المعممين بهبيا، وتمثمت عينة الدراسة فى 

( من أعضاء ىيئة التدريس، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى، فضال عن استبانة 11)
من إعداد أصحاب الدراسة، وكان من أىم نتائجيما ىناك ضغوط يعانى منيا أعضاء ىيئة 

 العمر، ة، وال توجد فروق فى الشعور بالضغوط طبقا لكل من:التدريس بدرجة متوسط
المؤىل، التخصص، الخبرة التدريسية، الجنسية، الحالة االجتماعية، مستوى الدخل، 

 والنصاب التدريسى.
 Ramon(5177وفى دراسة أجراىا كل من راموند كاديالس وانطونيوس كاستيال )     

Cludellas and Antoni Castella  التعرف عمى الضغوط الصحية عمى أساتذة ىدفت
( أستاذ بكمية التقنية بكاليفورنيا، واستخدمت 715الجامعة بهمريكا، شممت عينة الدراسة )
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(، قد 5112) وآخرونالدراسة المنيج الوصفى، واستخدم الباحثان استبيان من إعداد مونيكا 
توجد فروق راجعة لمجنس فى  توصمت النتائج إلى أن ىناك ضغوط تنتشر بين األساتذة ، وال

 الشعور بالضغوط المينية.
( ىدفت التعرف عمى الضغوط التى يتعرض 5175وفى دراسة أجرتيا بشرى الشمرى )     

ليا عضو ىيئة التدريس، فضال عن معرفة الفروق الراجعة لمنوع فى الشعور بالضغوط 
س، واستخدمت المنيج ( من أعضاء ىيئة التدري211المينية، وقد طبقت الدراسة عمى )

الوصفى، واستخدمت استبيان الضغوط النفسية، وكان من أىم ما توصمت لو من نتائج ىو 
أن أعضاء ىيئة التدريس يتعرضون ألنواع مختمفة من الضغوط، وال توجد فروق راجعة لمنوع 

 فى الشعور بالضغوط المينية.
ىدفت  Santhosh Areekkuzhiyil( 5172وفى دراسة أجراىا سانتوس اريكوزيل )     

إلى الكشف عن العوامل المتعددة التى تؤثر فى الضغوط الوظيفية ألساتذة الجامعة، وكانت 
( أستاذ، واستخدمت المنيج الوصفى، وكانت أدواتيا استبانة أعدت 511عينة الدراسة )

( عوامل تسبب الضغوط 3لغرض الدراسة، وكان أىم ما توصمت لو من نتائج أن ىناك )
)العالقات بين الشخصية فى المؤسسة، بيئة العمل، التنمية المينية، األحكام الذاتية فى  ىى

العمل ، المعرفة المؤسسية، صراع األدوار، تفاعالت العمل والعائمة، األجور، وعوامل غير 
 أكاديمية.

ويرى الباحث الحالى أن الدراسات السابقة سالفة الذكر تجمع عمى وجود ضغوط مينية     
لدى أساتذة الجامعات وىو ما ساعد الباحث فى صياغة الفروض الخاصة بالضغوط 
المينية،ىذا من جانب ومن جانب آخر كانت عينات الدراسات السابقة كبيرة ولم تقل عن 

( وىو ما استفاد بو الباحث فى تحديد 5171( مثل دراسة يحيى عبداهلل ومحمد فرحان )11)
المستخدمة فى الدراسات كانت استبانات  األدواتأن الحد األدنى لمعينة، فضال عن 

 لمضغوط المينية وىو ما استفاد بو الباحث الحالى فى تصميم مقياس الضغوط المينية.  
 :Coping Stress Strategies .مواجية الضغوط المينية  استراتيجياتثانيا: 
م االستراتيجيات التى يؤكد الباحثون عمى مسئولية األفراد فى إدارة الضغوط باستخدا    

تناسبيم وتناسب الضغوط . ومن ثم يعرض الباحث الحالى تعريف استراتيجيات المواجية 
 لضغوط المينية فيما يمى:



 وليذ طلعث احلوبقًد.                                                                  

 (615   ( 6104 أبريل،3ج، 64العذد  هركز اإلرشبد النفضي، ،النفضي اإلرشبد جملة      

الضغوط: ىى مجموعة من الوسائل واألساليب التى يستخدميا الفرد  أساليب مواجية 
لمسيطرة عمى أو خفض  لمواجية الضغوط والتكيف معيا. أو ىى  الجيود التى يبذليا الفرد

              أو تحمل المطالب الداخمية والخارجية التى تتسبب بيا المواقف الضاغطة.                                                           
 (  72، 5175)خالد بن محمد، 

ميل ( أن إدارة الضغوط ىى ىى تحديد وتح5112وفى ىذا االطار تذكر ماجدة عبيد ) 
المشكالت المرتبطة بالضغوط وتطبيق عدد من األدوات العالجية لتغيير مصدر الضغوط أو 

 تجربة الضغوط ، ويتضمن ذلك ما يمى:
 تغييرات فى بعض مصادر الضغوط : ويتعمق ذلك بالتغيرات التنظيمية. .7
 تغيرات فى الشخص الواقع تحت الضغط: ويتناول الخصائص الذاتية لمفرد. .5
تفاعل بين الفرد والبيئة بكافة مفراداتيا )تجربة الضغوط(. )ماجدة تغيرات فى ال .2

 (5112،222عبيد،
( أن فى مجال العمل عامة، وفى مجال 5171وفى ىذا االطار تذكر مريم عثمان )   

العمل الجامعى خاصة .فإن إدارة الضغوط المينية ومواجيتيا تتكون من جزئين متكاممين 
 مرتبطين ىما:
 فردية لمتعامل مع الضغوط:ومنيا:أوال: أساليب 

 الصالة وقراءة القرآن. .7
 االتجاه والوعى نحو الضغوط. .5
 مزاولة بعض التمارين الرياضية. .2
 التركيز فى أداء نشاط ذى أىمية. .2
االبتعاد عن العادات السموكية السيئة مثل المجوء إلى الميدئات ،  .2

 ل.التصورات الذىنية الخاطئة التى تؤدى إلى االقتناع بالفش
 ثانيا: األساليب التنظيمية لمواجية الضغوط: 

 التطبيق الجيد لمبادىء اإلدارة والتنظيم. .7
 تصميم وظائف ذات معنى. .5
 (97، 5171إعادة تصميم الييكل التنظيمى.  )مريم عثمان،  .2
( بدراسة ىدفت إلى 5112وحول الدراسات السابقة فى ىذا الصدد قامت ىبة جابر )    
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لمينية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعات مصر، وتمثمت عينة التعرف عمى الضغوط ا
( معاون   تدريس، واستخدمت  المنيج   الوصفى،وكانت أدوات الدراسة 722الدراسة فى )

مقياس الضغوط المينية من إعداد صاحبة الدراسة ، فضال عن مقياس تحمل الضغوط من 
نتائج أن ىناك فروقًا فى الشعور  وكان من أىم ما توصمت لو من إعداد لطفى عبدالباسط،

بالضغوط المينية بين معاونى التدريس، راجع لسنوات الخبرة وكذلك لمنوع، فضال عن وجود 
 عالقة ارتباطية دالة سالبة بين تحمل الضغوط والضغوط المينية.

( ىدفت إلى التعرف عمى استراتيجيات مواجية 5171وفى دراسة أجراىا زياد بركات )
( معمم، 511ينية التى يستخدميا المعممون، وتمثمت عينة الدراسة فى )الضغوط الم

صاحب الدراسة، وكان  إعدادوكانت أدوات الدراسة استبيان من  واستخدمت المنيج الوصفى،
من أىم ما توصل لو من نتائج أن المعممين يستخدمون استراتيجيات مختمفة لمواجية 

، النفسية، الجسمية عمى الترتيب، كما توجد فروق الضغوط المينيةىى التكيفية، االجتماعية
فى حين أن الفروق فى  ،اإلناثفى استخدام االستراتيجيات التكيفية راجعة إلى النوع  لصالح 

االستراتيجيات األخرى دالة لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق فى استخدام االستراتيجيات 
 خبرة الوظيفية.أو الرتبة العممية، أو ال ترجع الى التخصص،

( ىدفت إلى التعرف عمى استراتيجيات مواجية 5171وفى دراسة أجراىا عبداهلل الضريبى )
( عامل، 511الضغوط المينية التى يستخدميا المعممون ، وتمثمت عينة الدراسة فى )

صاحب الدراسة، وكان  إعدادواستخدمت المنيج الوصفى ،وكانت أدوات الدراسة استبيانًا من 
م ما توصل لو من نتائج العاممون يستخدمون استراتيجيات إيجابية لمواجية الضغوط من أى

 المينية ، كما توجد فروق فى استخدام االستراتيجيات راجعة إلى المؤىل األعمى.
دراسة ىدفت التعرف  Marte Siakawa Grace(5172وقد أجرت مات سيكاوا جراس )

 يتيا لدى أساتذة الجامعة فى استراليا،عمى مصادر ضغوط العمل واستراتيجيات مواج
وكانت  ( عضو ىيئة تدريس، واستخدمت المنيج الوصفى،5172وتمثمت عينة الدراسة فى )

أدوات الدراسة استبيانًا لمضغوط المينية من إعداد صاحبة الدراسة ، فضال عن استبيان 
أىم ما توصمت لو استراتيجيات مواجية الضغوط من إعداد صاحبة الدراسة أيضا، وكان من 
استراتيجيات  األساتذةمن نتائج يعانى أساتذة الجامعة من ضغوطات مينية عديدة ، يستخدم 

 عديدة لمواجية الضغوط المينية.
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يمكن القول بعد استعراض الدراسات السابقة أن ىناك استراتيجيات عديدة يستخدميا العاممون 
روق فى درجة استخداميا سواء التى لخفض الضغوط المينية، وتضاربت النتائج حول الف

 .األكاديميةترجع الى النوع أو سنوات الخبرة أو الدرجة 
 :Job Satisfaction ثالثا : الرضا الوظيفى  

يمثل عضو ىيئة التدريس فى مؤسسات التعميم الجامعى حجر الزاوية فى العممية التعميمية 
 ع بدورىا فى خدمة المجتمع .لكونو األداة الفاعمة التى تمكن الجامعة من االضطال

ويعتبر الرضا الوظيفى من المفاىيم اإلدارية التى ليا أثر فعال فى أنتاجية العمل ؛فيو 
األساس فى تحقيق التوافق النفسى واالجتماعى لمعاممين، وتحسين أدائيم.                      

 (5172،272)منيرة الشرمان وصفاء جعافرة ، 
 تعريفات الرضا الوظيفى: وفيما يمى يتم عرض 
 ( بهنو مجموعة مشاعر أعضاء ىيئة التدريس نحو عمميم .            5119يعرفو عبده أحمد )  
( بهنو درجة إشباع الفرد التى تجعمو راضيا عن عممو مقبال 5111وتعرفو سناء أحمد ) 

لفرد من عممو وما ومتناسبا مع ما يريده ا عميو، ومحققا لطموحاتو ورغباتو وميولو المينية،
 يحصل عميو فى الواقع.

 وىنـــاك محـــددات تســـيم إســـياما مباشـــرا أو غيـــر مباشـــر فـــي تحديـــد مـــدى الرضـــا الـــوظيفي،  
 تتمثل في: 

أوال: عوامل ذاتية تتعمق بالفرد نفسو من حيث قدراتو، ومياراتو، ومستوى دافعيتو، وقوة تهثير 
 دوافع العمل لديو. 

ق بــالتنظيم ذاتــو ومــا يســوده مــن أوضــاع وعالقــات وظيفيــة تــرتبط ثانيــا: عوامــل تنظيميــة تتعمــ
جــراءات العمـل، والرضــا عــن  بالعمـل والعامــل، ومـن ىــذه العوامــل الرضـا عــن نظـم وأســاليب وا 

 العالقة بالرؤساء والزمالء، والرضا عن ظروف وشروط العمل. 
ر في رضاه عن عممو ثالثًا: عوامل بيئية وتهثيرىا المنظمي عمى العامل، بالصورة الني تؤث

ومن ىذه العوامل االنتماء االجتماعي، ونظرة المجتمع الى العامل، ومدى تقديره لدوره، وما 
ى اندماج العامل يسود ىذا المجتمع من أوضاع وقيم، كل ذلك يعكس تهثيره إيجابا وسمبا عم

 (5172،271)منيرة الشرمان وصفاء جعافرة ،  وتكاممو مع عممو
رة لمرضا الوظيفى:النظريات المفس   
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من النظريات التي حاولت تفسير الرضا عن العمل وعواممو ومسبباتو نظرية اإلدارة     
 (Feber) وفيبر (Fayol) وفايول (Taylor) العممية، حيث اىتمت عمى يد روادىا تايمور

 بالحوافز المادية باعتبارىا الحافز الوحيد المحقق لمرضا عن العمل؛ فحاولت توفير كافة
السبل المادية التي ترفع من كفاية العامل؛ لتجعمو يؤدي عممو بإتقان وبسرعة قصوى، ومع 
               .ذلك لم تستطع اإلدارة تحقيق الرضا المطموب، ويؤخذ عمييا إىماليا لمجوانب اإلنسانية

(http://jep.gov.sa/articles-action-show-id-25.htm) 
وعمى النقيض مما سبق، نجد أن مدرسة العالقات اإلنسانية أولت النواحي اإلنسانية    

-7325لمعامل اىتماًما كبيًرا، فقد جاءت ) تجارب ىوثورن ) في الفترة الواقعة بين عام ) 
قق لمرضا عن العمل، بل إن ( لتؤكد أن العوامل المادية لم تكن الحافز الوحيد المح7351

  .ىناك عوامل متعددة كان ليا كبير األثر في تحقيق الرضا
والتي تسمى  (Harzberg )ومن النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي أيضا نظرية ىرزبرج

ب)نظرية العاممي( وىى ترتبط أصال بتطبيق نظرية ) ماسمو( لمحاجات في مواقع العمل 
مجموعتين من العوامل إحداىما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي إلى  ؛حيث رأي "ىرزبرج" أن ىناك
وأطمق عمييا عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسو، وقد  رضا العاممين عن أعماليم،

حصرىا في إحساس الفرد باإلنجاز، وتحمل المسئولية، وتوفر فرص الترقية لموظائف األعمى 
عمل، أما المجموعة األخرى من العوامل فيعتبرىا والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بال

بمثابة دوافع تؤدي إلى عدم رضا العمال عن أعماليم، وأطمق عمييا عوامل محيطة 
بالوظيفة أو العمل وقد حصرىا في تمك الظروف التي تحيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو 

ئو، وبينو وبين ورؤسائو، اإلشراف أو نمط القيادة ، وطبيعة العالقات بين الفرد وزمال
فقد فسر الرضا الوظيفي عمى أساس  (Vroom) وظروف البيئة المحيطة بالعمل. أما فروم

أن عممية الرضا أو عدم الرضا تحدث نتيجة لممقارنة التي يجرييا الفرد بين ما كان يتوقعو 
ثم فإن ىذه  من عوائد السموك الذي يتبعو وبين المنفعة الشخصية التي يحققيا بالفعل، ومن

المقارنة تؤدي بالفرد إلى المفاضمة بين عدة بدائل مختمفة الختيار نشاط معين يحقق العائد 
المتوقع بحيث تتطابق مع المنفعة التي يجنييا بالفعل، وىذه المنفعة تضم الجانبين المادي 

حاول والمعنوي معا، وتفترض نظرية عدالة العائد في تفسيرىا لمرضا الوظيفي أن الفرد ي

http://jep.gov.sa/articles-action-show-id-25.htm
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الحصول عمى العائد أثناء قيامو بعمل ما، ويتوقف رضاه عمى مدى اتفاق العائد الذي 
 )المرجع السابق(  يحصل عميو من عممو مع ما يعتقد أنو يستحقو

سات تتعمق بالرضا الوظيفى اوحول الدراسات السابقة فسوف يتم عرضيا بوصفيا در     
مع غيره من متغيرات الدراسة الحالية .  كمتغير بمفرده، فضال عن دراسات أخرى تجمعو

 وفيما يمى عرض ىذه الدراسات:
ىـ( ىدفت إلى التعرف عمى درجة الرضا الوظيفى لدى أعضاء 7272سمير عبداهلل )   

( عضو ىيئة تدريس 555ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، وتمثمت عينة الدراسة فى )
الوصفى فى الدراسة ، وكانت أدوات الدراسة من ثالثة جامعات سعودية، واستخدم المنيج 

استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده ، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة أن الرضا 
 الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس متوسط.

( ىدفت إلى التعرف عمى درجة 5111وفى دراسة أجراىا جمال زكى وزياد الجرجاوى ) 
ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية ، وتمثمت عينة الدراسة فى  الرضا الوظيفى لدى أعضاء

( عضو ىيئة تدريس، واستخدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة 11)
استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده ، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة أن الرضا 

 الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس متوسط.
( ىدفت إلى التعرف عمى  درجة الرضا الوظيفى 5119وفى دراسة أجراىا عبده أحمد )   

لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عدن، وتمثمت عينة الدراسة أعضاء ىيئة التدريس 
بالجامعة، واستخدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة استبانة لقياس الرضا 

من أىم ما توصمت لو الدراسة أن الرضا الوظيفى لدى أعضاء  الوظيفى من إعداده، وكان
ىيئة التدريس متوسط. وأن الفروق فى الرضا الوظيفى ذات الداللة تكون راجعة إلى الرتبة 

 األكاديمية وال توجد فروق ذات داللة راجعة لمنوع أو الخبرة.
درجة الرضا ( ( ىدفت إلى التعرف عمى 5111وفى دراسة أجراىا يوسف غنيم )     

الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة النجاح الفمسطينية، وتمثمت عينة الدراسة فى 
( عضو ىيئة تدريس، واستخدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة 722)

استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة أن الرضا 
 دى أعضاء ىيئة التدريس عال. وال توجد فروق ذات داللة راجعة لمنوع أو الخبرة.الوظيفى ل
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( ىدفت إلى التعرف عمى درجة 5171وفى دراسة أجراىا مجيد مصطفى منصور )    
الرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة النجاح الفمسطينية، وتمثمت عينة الدراسة 

خدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة ( عضو ىيئة تدريس، واست722فى )
استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة أن الرضا 
الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس متوسط. وأن الفروق فى الرضا الوظيفى ذات الداللة 

 تكون راجعة الى الخبرة.
( ىدفت إلى التعرف عمى درجة الرضا الوظيفى 5175حسن) وفى دراسة أجراىا أحمد    

( عضو ىيئة 15لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية إربد الجامعية، وتمثمت عينة الدراسة فى )
تدريس، واستخدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة استبانة لقياس الرضا 

لدراسة أن الرضا الوظيفى لدى أعضاء الوظيفى من إعداده، وكان من أىم ما توصمت لو ا
ىيئة التدريس متوسط. وأن الفروق فى الرضا الوظيفى ذات الداللة تكون راجعة الى الخبرة 

 ،وال توجد فروق ذات داللة راجعة لمنوع أو الرتبة األكاديمية.
( ىدفت إلى التعرف عمى درجة الرضا الوظيفى 5175وفى دراسة أجراىا الطاىر أحمد )  

( 711أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الحكومية السودانية، وتمثمت عينة الدراسة فى )لدى 
عضو ىيئة تدريس من ثالثة جامعات، واستخدم المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات 
الدراسة استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده ، فضال عن المقابالت، وكان من أىم ما 

 ن نتائج  ال يشعر أعضاء ىيئة التدريس بالرضا الوظيفى .توصمت لو الدراسة م
( ىدفت إلى التعرف 5172وفى دراسة أجراىا كال من منيرة شرمان وصفاء الجعافرة )     

عمى درجة الرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة إربد، وتمثمت عينة الدراسة 
ى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة ( عضو ىيئة تدريس، واستخدم المنيج الوصف552فى )

استبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعداده، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة من نتائج أن 
الرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس متوسط، وىناك فروق فى الشعور بالرضا 

الرضا الوظيفة الوظيفة راجعة لمنوع لصالح الذكور، فضال عن عدم وجود فروق فى الشعور ب
 راجعة لمتغيرات الخبرة ، الرتبة األكاديمية.

( المقارنة فى الرضا الوظيفى بين 5112وقد استخدم فوزى العكش وأحمد مصطفى )    
أعضاء ىيئة التدريس بكميات العموم االدارية الحكومية والخاصة باألردن، وتمثمت عينة 
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نيج الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات ( عضو ىيئة تدريس، واستخدم الم577الدراسة فى )
الدراسة أستبانة لقياس الرضا الوظيفى من إعدادىما، وكان من أىم ما توصمت لو الدراسة 
أن الرضا الوظيفى لمعاممين بالجامعات الحكومية أعمى منو لدى العاممين بالجامعات 

 الخاصة.
 Scollinة سكولين وبارى وحول ارتباط الرضا الوظيفى بالضغوط المينية ظيرت دراس    

and B.Parry (5111 ىدفت معرفة العالقة بين الضغوط المينية والرضا الوظيفى لدى )
( محاضر، واستخدم المنيج 255المحاضرين بالمممكة المتحدة ، وتمثمت عينة الدراسة فى )

ن أىم الوصفى فى الدراسة، وكانت أدوات الدراسة استبانة عبر البريد من إعدادىما، وكان م
ما توصمت لو الدراسة أنو ال يختمف الشعور بالضغوط المينية بين المحاضرين فى 

%( من المحاضرين لدييم ضغوط مينية مرتفعة،كما 52المجاالت المختمفة، وأن أكثر من )
 لدييم شعور مرتفع بالرضا الوظيفى.

 Anthonyوفى دراسة أجراىا كل من انطونيو واينفيمد و ريتشارد جاريت        
H.Winefield and Richard Jarett (5117 ىدفت إلى التعرف عمى مستوى الرضا )

( عضو 5121الوظيفى، ومستوى ،ومسسببات الضغوط المينية، وتمثمت عينة الدراسة فى )
ىيئة تدريس بجامعة نيتروبوليتان فى استراليا، واستخدما المنيج الوصفى فى الدراسة، وكانت 

%( من االعضاء يشعرون 11ة، وكانت أىم النتائج أن نسبة )أدوات الدراسة استبان
 بالضغوط المينية ، وكان الرضا الوظيفى فى المستوى المتوسط .

انتونى واين فيمد ، نيكول جميسبى، كون ستيف، جادش دوا، جون   وفى دراسة أجراىا    
 ,Winefield, Anthony H.; Gillespie, Nicole; Stough  ىابوراشى، وبويد كارولين 

Con; Dua, Jagdish; Hapuarachchi, John; Boyd, Carolyn  (5112 ىدفت )
إلى التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفى ومستوى الضغوط المينية، فى الجامعات 

( عضو ىيئة تدريس بجامعات استراليا، 3111االسترالية، وتمثمت عينة الدراسة فى )
وكانت أدوات الدراسة استبانة، وكان من أىم ما  واستخدموا المنيج الوصفى فى الدراسة،

توصمت لو الدراسة أن أعضاء ىيئة التدريس يشعرون بالضغوط المينية أكثر من الموظفين 
 ، وأن أعضاء ىيئة التدريس ال يشعرون بالرضا الوظيفى.

 M. Skaalvik& Sidselوفى دراسة إجراىا كل من اينار سكالفيك وسيدسل سكالفيك     
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Skaalvik Einar (5172) 
ىدفت إلى استكشاف الرضا الوظيفي، ضغوط العمل ذات الصمة، عواقب اإلجياد،     

واستراتيجيات المواجية بين المعممين النرويجين. وتستند الدراسة عمى مقابالت نوعية 
النتائج ارتفاع كل من الرضا  أظيرتمن المدرسين العاممين والمتقاعدين، وقد  (21مع)

الضغوط المينية لدى المعممين،ولكن ظيرت اختالفات ذات داللة فى استراتيجيات الوظيفى و 
 العمر. إلىمواجية الضغوط راجعة 

 جعليق عبم علً الذراصبت الضببقة:
استخدمت الدراسات عينات من أعضاء ىيئة التدريس ما عدا دراسة ىبة جابر      
المستخدمة فى الدراسات  تاألدوا( استخدمت عينة من معاونى التدريس. وعن 5112)

كانت جميعيا تعتمد بدرجة أساسية عمى االستبانات كهدوات لجمع البيانات. وفيما يخص 
نتائج الدراسات بخصوص الضغوط المينية تجمع النتائج عمى وجود ضغوط مينية لدى 
أعضاء ىيئة التدريس ؛إال أنيا اختمفت نتائجيا حول درجة ىذه الضغوط فيناك دراسات 

(، وراموند 5119طو والطاف ياسين ) إسماعيلت لوجود ضغوط فقط مثل دراسات توصم
(. وبصفة عامة حول 5172(، وسانتوس اريكوزيل )5177كاديالس وأنطونيوس كاستيال )

مستوى الضغوط المينية  نتائج الدراسات توضح أن الضغوط المينية متوسطة المستوى لدى 
ات التى توصمت إلى أن الضغوط المينية مستواىا أعضاء ىيئة التدريس. وىناك من الدراس

( 5172مرتفع لدى أعضاء ىيئة التدريس مثل دراسات  اينار سكالفيك وسيدسل سكالفيك   )
 ( . 5111وسكولين وبارى )

وفيما يخص استراتيجيات مواجية الضغوط النفسية لدى أعضاء ىيئة التدريس فإن     
تيجيات لمواجية الضغوط المينية.وأمكن لزياد بركات الدراسات تجمع عمى استخدانيم السترا

( من ترتيب االستراتيجيات المستخدمة لمواجية الضغوط المينية لدى أعضاء ىيئة 5171)
التدريس، حيث جاءت فى المقدمة االستراتيجيات التكيفية، ثم يمييا االستراتيجيات 

جيات الجسدية. وحول الفروق فى االجتماعية، ثم االستراتيجيات النفسية، وأخيرا االستراتي
استخدام االستراتيجيات المستخدمة فى مواجية الضغوط المينية ؛ فتباينت نتائج الدراسات 

(، ودراسات 5171فتارة تظير النتائج فروقا راجعة لمجنس مثل دراسة دراسة زياد بركات )
سة عبداهلل توصمت إلى فروقا فى استخدام االستراتيجيات راجعة إلى المؤىل مثل درا
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( ، وأخيرا ظيرت دراسات ترجع إلى العمر مثل دراسة اينار سكالفيك 5171الضريبى )
 (.5172وسيدسل سكالفيك   )

وحول الرضا الوظيفى ومستواه فتباينت النتائج ؛ ففى دراسة أجراىا الطاىر أحمد     
 التدريس، ( توصل فييا إلى أنو ال يوجد شعور بالرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة5175)

ودراسات أخرى توصمت إلى أن الشعور بالرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس متوسط 
( ، 5175( ، و أحمد حسن )5172الدرجة مثل دراسات منيرة شرمان ،وصفاء الجعافرة )

(. وىناك دراسات أخرى توصمت إلى أن الشعور بالرضا 5171مجيد مصطفى منصور )
( . وىذا فى مجممو يشير إلى أن ال يوجد 5111سكولين وبارى )الوظيفى مرتفع مثل دراسة 

اتفاق بين النتائج فى مستوى الشعور بالرضا الوظيفى لدى أعضاء ىيئة التدريس .وحول 
الفروق فى الرضا الوظيفى فال توجد فروقا راجعة لمنوع مثل نتائج دراسات عبده أحمد 

(، وأحمد حسن 5171) ( ، مجيد مصطفى منصور5111( ، يوسف غنيم )5119)
( من وجود فروق راجعة 5112(. وىذا يناقض ما توصمت لو ىبة جابر )5175)

( ، مجيد 5111( ، يوسف غنيم )5119( مع عبده أحمد )5112لمنوع.وتتوافق ىبة جابر )
(. فى وجود فروقا راجعة لمخبرة. وعمى 5175(، وأحمد حسن )5171مصطفى منصور )

( ، وراموند كاديالس 5171يى عبداهلل ومحمد فرحان )جانب أخر توصمت دراسات يح
مما يعنى أن ىناك تضارب فى النتائج حول الفروق الراجعة  (.5177وانطونيوس كاستيال )

 إلى الخبرة والنوع والتخصص والعمر فى الشعور بالرضا الوظيفى.
 فروض الذراصة:

 يسعى البحث الحالى لمتحقق من الفروض التالية:    
 ضغوط المينية بين أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس.تنتشر ال .7
توجــد فـــروق جوىريـــة فـــى مســـتوى الضــغوط المينيـــة ألعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بكميـــة  .5

بـــالرس تعـــزى إلـــى كـــل مـــن التخصـــص، الدرجـــة العمميـــة، النـــوع،  واآلدابالعمـــوم 
 سنوات الخبرة.

 ب بالرس بالرضا الوظيفى.يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلدا .2
توجـد فـروق جوىريــة فـى مســتوى الرضـا الـوظيفى ألعضــاء ىيئـة التــدريس بكميـة العمــوم  .2
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 واآلداب بالرس تعزى إلى كل من التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة.
تختمــف أســـتراتيجيات مواجيــة الضـــغوط المينيـــة ألعضــاء ىيئـــة التــدريس بكميـــة العمـــوم  .2

 ن التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة.واآلداب بالرس بهختالف كل م
توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة بـــين اســـتراتيجيات مواجيـــة الضـــغوط المينيـــة والرضـــا الـــوظيفى  .9

 ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس. 
يمكــن ترتيـــب اســـتراتيجيات المواجيـــة لمضـــغوط النفســـية التـــى يســـتخدميا أعضـــاء ىيئـــة  .1

 بالرس تبعا لدرجة انتشارىا.التدريس بكمية العموم واآلداب 
 إجراءات البحد:

 منيج البحث:    
فى ضوء طبيعة مشكمة البحث وأىدافو وأىميتو، تم اتباع المنيج الوصفى التحميمى الذى     

يساعد عمى تفسير الظواىر النفسية الموجودة، كما يفسر العالقات بين الظواىر، ويضاف 
مى أكبر قدر من المعمومات حول الظواىر، ذلك أنو يساعد الباحث فى الحصول ع إلى

استنادا إلى حقائق الواقع، وذلك بغرض وصف ىذه البيانات وتحميميا، ومن ثم تفسيرىا 
 لموصول لمتعميمات المناسبة.

 عينة البحث:
(  71( ذكر، و)51( من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية منيم )21كانت عينة التقنين )   

 واآلداب( من أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم 39ىى ) اسيةأنثى، وكانت العينة األس
 ( أنثى. 52( ذكر، و)17بالرس، منيم )

 :البحدحذود 
تمثمت الحدود الزمنية ليذه الدراسة فى الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى       
 جامعة القصيم –بالرس واآلدابىـ. وتمثمت الحدود المكانية بكمية العموم 7229/7221

بقسمييا الطالب والطالبات. وتمثمت الحدود الموضوعية عمى عينة الدراسة )أعضاء ىيئة 
التدريس بالكمية بقسمييا( فضال عن أدوات الدراسة المتمثمة فى مقاييس )الضغوط المينية ، 

 ىيئة التدريس بالجامعة(. ألعضاءاستراتيجيات مواجية الضغوط المينية، الرضا الوظيفى 
 أدوات البحث:
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 تمثمت أدوات البحث فى ثالث أدوات نعرضيا كاآلتى:    
 من إعداد الباحث الحالى.  مقياس )ض.م( الضغوط المينية . -7

( مفردة ، وتسجل االستجابة عمى ليكرت خماسى يبدأ بموافق 29وتكون المقياس من )     
موافق درجات( ، بعد ذلك غير  2درجات( ، يميو محايد ) 2درجات( ،ثم موافق ) 2جدا )

)درجتان( ، وفى النياية غير موافق جدا )درجة واحدة(.وتصنف ىذه العبارات عمى ثمانية 
( عبارات ىى 2أبعاد ىى األول :) الضغوط الناتجة عن العمل ( ويتضمن )

( . الثانى :)الضغوط الناتجة عن عدم وجود الدعم اإلدارى( 7،2،2،9،75،72،72،73)
( . والثالث : )الضغوط الناتجة  71،  79، 77،  71،  2، 5(عبارات ىى ) 9ويتضمن )

( . 72،  72،  3، 2، 1(عبارات ىى ) 2وتعددىا( ويتضمن ) األدوارعن عدم وضوح 
،  52،  57(عبارات ىى ) 1والرابع : )الضغوط الناتجة عن االتصال االنسانى( ويتضمن )

يم األداء الوظيفى ( (.  والخامس : )الضغوط الناتجة عن تقو  25،  27،  21،  51،  59
( . والسادس : 22،  22،  22،  52،  52،  55،  51(عبارات ىى ) 1ويتضمن )

 29،  21،  53،  52(عبارات ىى ) 9)الضغوط الناتجة عن المردود المادى( ويتضمن )
(عبارات ىى  1(. والسابع :)الضغوط الناتجة عن التطور المينى( ويتضمن )22،  21، 
( . والثامن : ) الضغوط الناتجة عن بيئة العمل 25، 27،  21،  23،  22،  25،  27)

،  22،  22،  22،  23،  22،  21،  29،  22،  22(عبارات ىى ) 71( ويتضمن )
(. وقد صيغت العبارات أرقام بشكل يتم تصحيحيا بشكل معكوس وىى العبارات  29
ث الحالى فى بناء (ىذا وقد استفاد الباح29،21،22،23،22،21،21،22، 22، 5،22)

ىذه االداة بعدد من المقاييس التى صممت لقياس الضغوط المينية ألعضاء ىيئة التدريس 
(، 5171( ، مجيد مصطفى منصور )5111بالجامعات مثل :عبدالقادر أحمد مسمم )

(. 5177(. وغيرىا مثل سميم نعامة وأنورجميل عمى )5172إسماعيل طو وألطاف ياسين )
 أ(.-7ممحق )المقياس موجود ب

 الخصائص السيكومترية لمقياس )ض. م(:
 أوال : الصدق:

 : صدق التكوين الفرضى:أوال     
تم بناء مقياس )ض. م ( فى ضوء األطر النظرية المعنية بالضغوط المينية ،       



 اصرتاجيجيبت هىاجهة الضغىط ادلهنية وعالقحهب ببلرضب الىظيفً  

6104 أبريل ،3ج،64  النفضي، هركز اإلرشبد النفضي، العذدجملة اإلرشبد                   (611 ) 

وانطالقا من القراءات السيكولوجية المتعمقة بالموضوع ، فضال عن االستفادة من المقاييس 
 ة لمباحث وتتعمق بالضغوط المينية.المتاح

 ثانيا : الصدق العاممى: 
، حيث تم سعى لمتحقق من صدق البناء لممقياتم استخدام التحميل العاممى االستطال    

(  51 اإلصدار SPSS( عمى برنامج 21تحميل استجابات عينة التقنين عمى المقياس )ن =
المقياس باستخدام طريقة المكونات الرئيسية  لمعالجة البيانات ومعرفة العوامل التى يقيسيا

(Principal Component ( و التدوير المتعامد )Varimax وأعتبر الباحث التشبع )
(ثمانية 2( عمى األقل ، وبناًء عمى المحكات السابقة تم استخراج )1.2المقبول لمبند ىو )

جتمعة ، وىى نسبة عالية % ( من التباين الذى تفسره أبعاد المقياس م 17.3عوامل تفسر) 
وتشير إلى صدق المقياس عامميا.وبالنظر الى نسبة التباين المفسر لكل عامل نجدىا أقل 

 % (مما يعنى أن ىذا المقياس متعدد األبعاد وليس أحادى البعد.51من) 
( تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد  7يوضح الجدول )      

 ( .1.2تشبعات التى أقل من )حذف ال
 ( 7جدول )

 ( 1.2تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد حذف التشبعات التى أقل من )
 العوامل العبارة

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8.428 8.421    -8.328   
2  8.343     8.677  
3 8.661  -8.382 8.491     
4 8.436  8.383  8.328  8.383 -8.353 
5 8.664   8.543     
6    8.777   8.389  
7 8.591   8.318 8.427    
8 8.785  8.518      
9   8.766      
18   8.783      
11  8.363   -8.497  -8.438 -8.425 
12 8.355      -8.638  
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13   8.723      
14 8.598 8.343 8.527      
15 8.613  8.386 8.488     
16 8.525  8.595      
17 8.763   8.436     
18    8.647     
19   8.378 8.781     
28   8.588 8.392  8.395   
21 8.545        
22      -8.346 -8.335 8.728 
23 -8.515 -8.387      8.518 
24 8.871        
25 8.897        
26         
27     8.858    
28  8.427 8.582     -8.381 
29  8.378 8.494  8.345    
38  8.638 8.596      
31   8.583  -8.624    
32      8.716   
33 -8.492       -8.436 
34 8.638 8.524       
35  8.816       
36 8.698 8.393       
37  8.624  8.351 -8.475    
38  8.777       
39       8.636  
48 8.886        
41 8.498   8.413  -8.515   
42     8.858    
43  -8.382  8.526  8.316   
44       8.693 -8.321 
45      8.768   
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46 8.481 8.314   8.491    
47  8.745       
48  8.789     -8.318  
49  8.658    8.338   
58  -8.337 -8.411   -8.351   
51  8.675    8.416   
52  8.464 8.443      
53  8.317      8.576 
54  8.337    8.421   
55  8.458     -8.463  
56  8.625       

 

 ثانيا : الثبات: تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق تتمثل فى :
باط بين العبارات التجزئة النصفية: تم حساب الثبات بالتجزئة النصفية أى معامل االرت .7

(  1.92(( كان معامل االرتباط ىو 21الفردية والعبارات الزوجية  لعينة مقدارىا )
( وبتصحيح 1.212وىو معامل مقبول وعند دخولو معادلة جتمان لمتصحيح كان )

 ( وىو معامل ثبات مرتفع. 1.213سبيرمان وبراون كان )
( 21رونباخ لممقياس لعينة مقدارىا )الثبات بالفا كرونباخ : تم حساب الثبات بالفا ك .5

( 1.227( ولمجزء الثانى )1221كان معامل الفا لمجزء االول من المقياس ىو )
وبالتالى (.5(. وكانت نتائج كل بند كما فى الممحق )1.312ولممقياس ككل كان )

يمكن القول إن المقياس يتمتع بصدق وثبات مقبولين وبالتالى يكون ىناك ثقة فى 
 و.أستخدام

 مقياس )ا.م.ض( استراتيجيات مواجية الضغوط المينية .من إعداد الباحث الحالى.  -5
( مفردة ، وتسجل االستجابة عمى ليكرت خماسى يبدأ بموافق 21وتكون المقياس من )     
درجات( ، بعد ذلك غير موافق  2درجات( ، يميو محايد ) 2درجات( ،ثم موافق ) 2جدا )

غير موافق جدا )درجة واحدة(.وتصنف ىذه العبارات عمى ثالثة )درجتان( ، وفى النياية 
،  3،  2،  1، 9( عباره ىى ) 55أبعاد ىى األول :) االستراتيجيات النفسية ( ويتضمن )

71  ،52  ،52  ،52  ،59  ،51  ،52  ،53  ،21  ،27  ،25  ،22  ،22  ،29  ،
(عبارة ىى  75اعية( ويتضمن )( . الثانى :)االستراتيجيات االجتم21،  23،  22،  21
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( . والثالث : 22،  21،  29،  22،  22،  22،  79،  72،  72،  72،  75،  77)
،  72،  71،  2،  2،  2،  5،  7(عبارة ىى ) 79)االستراتيجيات الجسمية( ويتضمن )

( .. ىذا وقد استفاد الباحث الحالى 22،  25،  27،  21،  23،  55،  57،  51،  73
اء ىذه األداة بعدد من المقاييس التى صممت لقياس استراتيجيات مواجية الضغوط فى بن

(، عبداهلل 5112ىبة جابر عبدالحميد ) المينية العضاء ىيئة التدريس بالجامعات مثل:
(، خالد بن محمد 5171( ، زياد بركات )5171(، عبداهلل الضريبى )5113حميد السييمى )

، واينار وآخرون  Mate Siakwa,Grace (5172كاوا )(، جراس مات سي5175العبدلى )
(5172 )Einar M.et al; ( 7.المقياس موجود بممحق .)ب 

 -الخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجيات مواجية الضغوط )أ. م .ض(:
 أوال : الصدق:

 اوال :صدق التكوين الفرضى:
ة بالضغوط المينية ، تم بناء مقياس )أ.ض. م ( فى ضوء األطر النظرية المعني    

وانطالقا من القراءات السيكولوجية المتعمقة بالموضوع ، فضال عن االستفادة من المقاييس 
 المتاحة لمباحث وتتعمق بالضغوط المينية.

 ثانيا : الصدق العاممى: 
تم استخدام التحميل العاممى االستطالعى لمتحقق من صدق البناء لممقياس ، حيث تم      

( 51اإلصدار) SPSS( عمى برنامج 21جابات عينة التقنين عمى المقياس )ن =تحميل است
لمعالجة البيانات ومعرفة العوامل التى يقيسيا المقياس باستخدام طريقة المكونات الرئيسية 

(Principal Component ( والتدوير المتعامد )Varimax  وأعتبر الباحث التشبع )
(ثمانية 2، وبناءا عمى المحكات السابقة تم استخراج )لاألق( عمى 1.2المقبول لمبند ىو )

% ( من التباين الذى تفسره أبعاد المقياس مجتمعة، وىى نسبة عالية 22.2عوامل تفسر) 
وبالنظر إلى نسبة التباين المفسر لكل عامل نجدىا أقل  وتشير الى صدق المقياس عامميا.

 د وليس أحادى البعد.% (مما يعنى أن ىذا المقياس متعدد األبعا51من) 
( تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد  5يوضح الجدول )      

 ( .1.2حذف التشبعات التى أقل من )
 (5جدول )
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 ( .1.2تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد حذف التشبعات التى أقل من ) 
 

 العوامل
 العبارات

5 4 3 2 1 
-.469     1 
-.457 .341   .577 2 

    .563 3 
-.404  .539  .308 4 

  .685  .325 5 
 -.461 .508  .466 6 
.327  .358   7 

 .722    8 
   .511 .301 9 
-.315     18 
-.481     11 
-.409  .462 -.302  12 

 8.356-    13 
.627     14 

 -.395  -.437 .596 15 
    .549 16 
    .737 17 
.362  .407  .417 18 

    .804 19 
   .317  28 
.321 .528   .306 21 

   .547 .534 22 
 .384  .451 .314 23 
   .689  24 
  .430 .523  25 
 -.528 .398  .377 26 
    .429 27 
    .611 28 
.470    .588 29 
.332    .585 38 
.336   -.452 .485 31 

  -.355 -.582 .408 32 
 .456  -.641  33 
 .480 .304  .372 34 
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   -.467 .542 35 
  .402  .466 36 
   -.533  37 
 .346 .355 -.438  38 
  .446  -.363 39 
8.341     48 

 .361 -.348 .318 .302 41 
  -.595  .536 42 
   .255  43 
  -.599  .517 44 
  -.483  .727 45 
   .400 .441 46 
   .504 .738 47 
    .774 48 
    .861 49 
.406     58 

 

 ثانيا : الثبات: تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق تتمثل فى :
التجزئة النصفية: تم حساب الثبات بالتجزئة النصفية أى معامل االرتباط بين  .7

( كان معامل االرتباط ىو  21العبارات الفردية والعبارات الزوجية  لعينة مقدارىا )
( 0.722حيح كان )وىو معامل مقبول وعند دخولو معادلة جتمان لمتص 0.565

 ( وىو معامل ثبات مرتفع. 0.722وبتصحيح سبيرمان وبراون كان )
( كان 21الثبات بالفا كرونباخ : تم حساب الثبات بالفا كرونباخ لممقياس لعينة مقدارىا ) .5

( ولممقياس ككل 0.777( ولمجزء الثانى )0.733معامل الفا لمجزء األول من المقياس ىو )
وبالتالى يمكن القول إن ب(: -5نتائج كل بند كماىوموضح بممحق )(. وكانت 0.841كان )

 المقياس يتمتع بصدق وثبات مقبولين وبالتالى يكون ىناك ثقة فى أستخدامو.
 .من إعداد الباحث الحالى.  الرضا الوظيفى العضاء ىيئة التدريس مقياس  .2

خماسى يبدأ بموافق ( مفردة ، وتسجل االستجابة عمى ليكرت 12وتكون المقياس من )     
درجات(، بعد ذلك غير موافق  2درجات(، يميو محايد ) 2درجات( ،ثم موافق ) 2جدا )

)درجتان(، وفى النياية غير موافق جدا )درجة واحدة(.وتصنف ىذه العبارات عمى تسعة  
 ( . الثانى:2،  2،  5، 7( عباره ىى ) 2: الوضع األكاديمى( ويتضمن )األولأبعاد ىى 
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( . 71،  3،  2،  1،  9،  2(عبارة ىى ) 9الت ووسائل التدريس( ويتضمن )التسيي
،  72،  75،  77(عبارة ىى ) 2والثالث : )االجراءات اإلدارية والبحث العممى( ويتضمن )

( 2( ، والرابع : )الخدمات االجتماعية والطبية( ويتضمن )52،  55،  57،  72،  72
( 2( . والخامس : )تقييم األداء( ويتضمن )51،  73،  72،  71،  79عبارات ىى )
الطالب ، الزمالء –(. والسادس : )العالقة مع االخرين 51،  59،  52،  52عبارات ىى )

،  29،  22،  22،  25،  27،  21،  53،  52( عبارة ىم )79، و الرؤساء( ويتضمن )
لترقيات واالجور( (. والسابع : )الحوافز وا92،  92،  95،  97،  91،  23،  22،  21

 91،  99،  92،  27،  21،  23،  22،  21،  29،  22( عبارة ىم ) )72ويتضمن )
،  22، 25( عبارات ىى )1( . والثامن : ) العدالة( ويتضمن ) 17،  11،  93،  92، 
( عبارات 77(. والتاسع : )طبيعة وظروف العمل( ويتضمن )22،  21،  29،  22،  22

( ىذا وقد استفاد 12،  12،  12، 15،  22،  22،  22، 25 ، 27،  21، 23ىى )
الباحث الحالى فى بناء ىذه األداة بعدد من المقاييس التى صممت لقياس الرضا الوظيفى 

مقياس الرضا الوظيفى ألعضاء كمية الطب جامعة  ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مثل:
جامعة البترول بالمممكة العربية  المنصورة بجميورية مصر العربية )د. ت( . ومقياس

( ، فوزى العكش وأحمد الحسين 5111السعودية( ، جمال زكى أبو مرق وزياد الجرجاوى )
(، عبدالفتاح صالح خميفات ومنى صالح المالحمة 5112( ، ىبو جابر عبدالحميد )5112)
(،الطاىر محمد 5175(، أحمد حسن لبابنة )5171( ، مجيد مصطفى منصور )5113)
 حـ(.-7( .المقياس موجود بممحق )5172( ،أخالص زكى فرج )5175مى )ع

 -ىيئة التدريس بالجامعات: ألعضاءالخصائص السيكومترية لمقياس الرضا الوظيفى 
 أوال : الصدق:

 اوال: صدق التكوين الفرضى:
تم بناء مقياس الرضا الوظيفى فى ضوء األطر النظرية المعنية بالرضا الوظيفى ،      
  عن االستفادة من المقاييس المتاحة لمباحث وتتعمق بالرضا  الوظيفى.فضال

 ثانيا : الصدق العاممى: 
تم استخدام التحميل العاممى االستطالعى لمتحقق من صدق البناء لممقياس، حيث تم        

(  51اإلصدار) SPSS( عمى برنامج 21تحميل استجابات عينة التقنين عمى المقياس )ن =
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البيانات ومعرفة العوامل التى يقيسيا المقياس باستخدام طريقة المكونات الرئيسية  لمعالجة
(Principal Component ( والتدوير المتعامد )Varimax  وأعتبر الباحث التشبع )

( تسعة 3( عمى األقل ، وبناًءعمى المحكات السابقة تم استخراج )1.2المقبول لمبند ىو )
تباين الذى تفسره أبعاد المقياس مجتمعة ، وىى نسبة عالية % (من ال12.2عوامل تفسر) 

وتشير الى صدق المقياس عامميا.وبالنظر الى نسبة التباين المفسر لكل عامل نجدىا أقل 
% ( من التباين مما يعنى أن المقياس وحيد 53.2% (ما عدا العامل األول يمثل) 51من) 

 فى مكون واحد ولو مكونات فرعية.البعد وىو ما تؤكده الدراسة بهن الرضا الوظي
( تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد  2يوضح الجدول )      

 ( .1.2حذف التشبعات التى أقل من )
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( 2جدول )  
( .1.2تشبعات فقرات المقياس عمى العوامل المختمفة بعد التدوير وبعد حذف التشبعات التى أقل من )  

Component  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 العبارة

    .495   .442 .597 1 
     .545 -.303  .415 2 
 .492       .497 3 
 .311      -.664  4 
   .451    .587  5 
      -.311 .708  6 
    .420    .606 7 
  .298   -.348   .527 8 
   -.427  .630    9 
   -.326  .555    18 
   -.473     .460 11 
        .802 12 
.338 .307       .645 13 

 .491 -.332 .438   .348  .324 14 
-.364     .339    15 

 .490   -.344    .358 16 
 .504       .644 17 
      -.333  .743 18 
    -.365    .652 19 
     .583  .324 .457 28 
      -.404  .539 21 
        .624 22 
  -.398      .710 23 
  -.398   -.317   .653 24 
     .416   .661 25 
-.414        .639 26 

     .358 -.334  .602 27 
      -.457  .681 28 
        .697 29 
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      -.419  .622 38 
 -.466 -.320     .366  31 
.451      .328   32 

        .824 33 
        .774 34 
    .659 .397    35 
  .348 .342   .300 .390 .527 36 
   .362  -.300  -.509 .489 37 
  .428  .360 -.303  -.443 .330 38 
-.431       -.459 .422 39 
.302       .303 .510 48 

   .556 -.435    .322 41 
.300       -.473 .437 42 

   .464    -.518  43 
   -.303    -.340 .513 44 
       -.434 .629 45 
       -.687 .464 46 
   .485   .410 -.335 .436 47 
      .726 .329  48 
    .353  .647 .300 .366 49 
    .441  .678 .320  58 
       -.481 .596 51 
        .724 52 
        .807 53 
 -.321      -.646 .476 54 
.361        .460 55 

        .851 56 
  -.395      .795 57 
        .669 58 
   .351    .417 .554 59 
    -.462    .663 68 
  .317     -.341 .684 61 
  .300   .459 .306  .395 62 
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      -.332  .697 63 
    -.312    .540 64 
     .435   .539 65 
  .304      .806 66 
  .379      .675 67 
    -.432 .328  -.309 .609 68 
    -.433  .632  .339 69 
      .625  .535 78 
      .349 .464 .476 71 
     -.384  .338 .315 72 
    -.423  .466 .438 .335 73 
     -.409 .483  .451 74 
      .555  .558 75 

 

 ثانيا : الثبات: تم حساب ثبات المقياس بعدة طرق تتمثل فى :
التجزئة النصفية: تم حساب الثبات بالتجزئة النصفية أى معامل االرتباط بين العبارات  .7

( 0.825 (( كان معامل االرتباط ىو 21الفردية والعبارات الزوجية  لعينة مقدارىا )
( وبتصحيح 0.904تصحيح كان )وىو معامل مقبول وعند دخولو معادلة جتمان لم

 ( وىو معامل ثبات مرتفع.0.904سبيرمان وبراون كان )
( كان 21الثبات بالفا كرونباخ : تم حساب الثبات بالفا كرونباخ لممقياس لعينة مقدارىا )

( ولممقياس ككل 0.936( ولمجزء الثانى )0.912معامل الفا لمجزء األول من المقياس ىو )
حـ(.  وبالتالى يمكن القول -5نتائج كل بند ىوموضح فى ممحق ) (. وكانت0.958كان )

 إن المقياس يتمتع بصدق وثبات مقبولين وبالتالى يكون ىناك ثقة فى استخدامو.
  -مناقشة النتائج : 

سيتم عرض النتائج والتعميق عمييا لجميع فروض البحث ثم مناقشتيا وفقا لتسمسل الفروض 
 -التالى:

 مينية بين أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس.تنتشر الضغوط ال   .7
العموم  توجد فروق جوىرية فى مستوى الضغوط المينية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية .5

 واآلداب بالرس تعزى الى كل من التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة.



 وليذ طلعث احلوبقًد.                                                                  

 (611   ( 6104 أبريل،3ج، 64العذد  هركز اإلرشبد النفضي، ،النفضي اإلرشبد جملة      

 ى.يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس بالرضا الوظيف .2
الرضــا الــوظيفى ألعضــاء ىيئــة التــدريس بكميــة العمــوم  توجــد فــروق جوىريــة فــى مســتوى .2

 واالداب بالرس تعزى الى كل من التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة.
درجـة اسـتخدام أسـتراتيجيات مواجيـة الضـغوط المينيـة ألعضـاء  توجد فروق جوىرية فـى .2

لى كل من كـل مـن التخصـص ، النـوع ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس تعزى ا
 ، سنوات الخبرة.

توجــــد عالقــــة ارتباطيــــة بــــين اســــتراتيجيات مواجيــــة الضــــغوط المينيــــة والرضــــا الــــوظيفى  .9
 ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس. 

يمكــــن ترتيــــب اســــتراتيجيات مواجيــــة الضــــغوط المينيــــة التــــى يســــتخدميا أعضــــاء ىيئــــة  .1
 .انتشارىاوم واآلداب بالرس تبعا لدرجة التدريس بكمية العم
 بالنسبة لمفرض األول 

الذى نص عمى أن"  تنتشر الضغوط المينية بين أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واالداب 
ولمتحق من صـدق ىـذا الفـرض قـام الباحـث الحـالى بحسسـاب متوسـط اسـتجابة أفـراد  بالرس."

اء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس، عمـى ( من أعض39العينة الكمية المقدرة بعدد )
كــل بنــد فــى المقيــاس فضــال عــن متوســطات االســتجابة البعــاد المقيــاس وكــذا متوســط مجمــوع 
االســـتجابات عمـــى المقيـــاس ككـــل ومقارنتيـــا بالمتوســـط الفرضـــى لممقيـــاس عمـــى البنـــود وعمـــى 

ات االفـــراد عمـــى المقيـــاس. األبعـــاد والمجمـــوع ، وكـــذلك حســـاب االنحـــراف المعيـــارى الســـتجاب
 (.2وفيما يمى عرض النتائج كما فى جدول )
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 ( 2جدول )
 متوسطات استجابات أفراد العينة ونسبتيا المئوية

المتوسط  العبارة م
 الفرضى

متوسط 
 االستجابة

االنحراف 
 المعيارى

الدرجة 
القصو 
 ى 

النسبة 
 المئوية

بممل من رتابة العمل وعدم  أشعر 1
 التجديد.

2.5853 3.8833 1.138 5 61.7% 

توزع األعمال بينى وبين زمالئى  2
 بطريقة عادلة.

2.82 2.4479 1.8143 5 49% 

 %36 5 1.829 1.8125 1.4236 ال أقوم بعمل ذى قيمة. 3
يتوقع رئيسى منى جيدا فوق  4

 طاقتى.
2.731 2.7813 1.868 5 55.6% 

األعمال التى أقوم بيا ال تتفق  5
 مية.مع مؤىالتى العم

1.641 2.8833 1.8226 5 42% 

 %44.8 5 1.8138 2.2396 1.8533 العمل الموكل إلى يفوق طاقتى. 6
أكمف بأعمال أىدافيا غير  7

 محددة.
2.8455 2.5288 1.8856 5 58.4% 

أتمقى أوامرى فى العمل من عدة  8
 أشخاص.

1.8 2.3229 1.2182 5 46.4% 

أعمل مع أكثر من مجموعة  9
أعمال تختمف من ويطمب منى 

 مجموعة آلخرى.

2.4129 3.1979 1.3188 5 64% 

أؤدى ميامى بطريقة خطأ  18
 ألرضاء رئيسى طبقا الرشاداتو.

1.661 2.8729 1.8588 5 41.4% 

ال تتاح لى الفرصة لممشاركة فى  11
 صنع القرارات الخاصة بالعمل.

2.1589 2.6667 1.1668 5 53.4% 

ة لمقيام ال أممك السمطات الكافي 12
 بالمسئوليات المكمف بيا.

2.12 2.6146 1.1367 5 52.2% 

أكمف ببعض االعمال بعد الدوام  13
 الرسمى.

2.523 3.25 1.2815 5 65% 
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مسئولياتى فى العمل غير محددة  14
 بوضوح.

2.128 2.5184 1.8462 5 58.2% 

رشادات  15 أعمل تحت سياسات وا 
 غير متوافقة.

1.9862 2.7788 1.1964 5 55.4% 

أختمف فى وجيات نظرى مع  16
 المسئولين حول أعمال القسم.

1.9862 2.7788 1.841 5 55.4% 

أطرح أفكارى ومقترحاتى لرؤسائى  17
 فال أجد آذانا صاغية.

2.8854 2.4375 1.8137
2 

5 48.8% 

 %53.2 5 1.1682 2.6562 2.1968 أدرس لعدد كبير من الشعب. 18
 %61.6 5 1.2538 3.8833 2.523 ا كبير.أدرس لشعب عدد طالبي 19
 %57 5 1.8293 2.8483 2.4417 أجيل كيف يقيم عممى الوظيفى. 28
أنافس زمالئى فى العمل مما  21

 يفقدنى تعاونيم.
1.9873 2.2187 8.8361 5 44.4% 

تتابع االدارة العميا لمجامعة عممية  22
 التقييم العمالى.

2.6398 3.8184 8.8765 5 68.2% 

 %59.2 5 1.8455 2.9583 2.45 تعمن نتائج تقييم عممى كل عام. 23
أجد صعوبة فى التفاىم مع  24

 رئيسى المباشر فى العمل.
1.561 1.8958 8.8882 5 38% 

تقوم عممية التقويم لعممى عمى  25
 أساس المجاممة والعشوائية.

1.6244 2.8625 1.8644 5 41.2% 

يحكم رضاء رؤسائى عنى  26
 قات الشخصية.العال

2.8429 2.9167 3.389 5 58.4% 

أعمل فى أجواء تخمو من المودة  27
 والصداقة.

1.4545 1.8229 8.9514 5 36.4% 

أتقاضى راتبا أقل من رواتب  28
 أمثالى فى جامعات أخرى.

2.5811 3.3437 1.3284 5 66.8% 

أتقاضى راتب أقل من زمالئى فى  29
 كميات أخرى داخل الجامعة.

2.4978 3.2917 1.3527 5 66% 

أجتيد فى عممى وال أتمقى حوافز  38
 مادية تشجيعية.

3.1186 3.6146 1.1459 5 72.2% 
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عممى يتطمب منى االطالع عمى  31
 كل ما ىو حديث.

3.9349 4.1667 8.8418
9 

5 83.4% 

تنقصنى بعض الميارات  32
 والمعارف الالزمة الداء عممى.

1.9168 2.3437 8.9715 5 46.8% 

يتيح لى عممى فرص تعمم  33
 ميارات جديدة.

3.4347 3.7396 8.9651 5 74.8% 

أعمل فى مكان االضاءة فيو  34
 مناسبة.

1.6813 2.8938 1.8471 5 41.8% 

 %58 5 1.1145 2.5 2.8856 أعمل فى مكان الجو فيو ىادىء. 35
أعمل فى مكان تتوفر فيو وسائل  36

تحافظ عمى اعتدال درجات 
 ارة.الحر 

1.6331 2.8417 1.8555 5 48.8% 

أعمل فى مكان تتوافر فيو أماكن  37
 لالستراحة.

2.3381 2.8758 1.2582 5 57.6% 

 %52.4 5 1.898 2.6164 2.1843 أعمل فى بيئة صحية. 38
ترتيب االثاث والتجييزات  39

يساعدنى عمى أداء عممى 
 بسيولة.

1.8462 2.4792 1.3217 5 49.6% 

ؤسائى منى إذا لم يتفق يغضب ر  48
 عممى مع ميوليم ورغباتيم.

2.1838 2.625 1.1448 5 52.5% 

أجد صعوبة فى التعامل مع  41
 الطالب/الطالبات فى المحاضرات.

1.3196 1.6562 8.9271 5 33.2% 

أجد صعوبة فى التواصل مع  42
 طالبى.

1.4545 1.8229 8.9514 5 36.5% 

 %54.6 5 1.841 2.7292 2.2518 ة.يقيم عممى بمعايير غير دقيق 43
تقييم عممى ال ييدف الى تحسين  44

 أدائى.
2.885 2.4583 1.8555 5 49.2% 

 %51.6 5 8.9366 2.5833 2.1255 يحق لى التظمم من تقييم عممى. 45
ترتبط الحوافز والزيادات المادية  46

 بمعايير غير موضوعية.
2.554 3.8923 1.1152 5 61.8% 
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ت والمزايا التى توفرىا لى الخدما 47
 الجامعة كافية.

2.8277 3.3542 1.1237 5 67.1% 

ينبغى أن أغير مكان عممى  48
 لمحصول عمى حوافز ومكافآت.

2.2758 2.6875 8.998 5 53.8% 

أعباء عممى تعوقنى عن تطوير  49
 مياراتى ومعارفى,

2.8671 3.5521 1.2884 5 71.5% 

قيات أجد فى عممى فرص نمو وتر  58
 محدودة.

2.2183 2.75 1.1858 5 55% 

تحقيق طموحاتى فى مكان عممى  51
 صعبة.

2.568 3.1875 1.2252 5 63.8% 

ترتبط فرص الترقيات بالشواغر  52
الوظيفية أكثر من ارتباطيا 

 بالكفاءة.

2.8374 3.25 1.876 5 65% 

أثاث المكتب يتناسب مع عممى  53
 المينى.

2.7652 3.1354 1.1482 5 62.8% 

 %53.8 5 8.998 2.6875 2.2758 أفتقر الى الخصوصية فى العمل. 54
أستخدم أدوات وتجييزات ذات  55

 جودة غير مناسبة آلداء العمل.
2.6325 3.1458 1.1848 5 63% 

ينقصنى أدوات وتجييزات الزمة  56
 لمعمل.

3.7427 4.8888 8.8786 5 88% 

147.77 مجموع الدرجات لممقياس ككل. 
27 

152.59
38 

26.278
1 

288 54.5% 

البعد االول :الضغوط الناتجة عن  
 العمل

19.738
5 

28.822
9 

5.8513
8 

48 52.6% 

البعد الثانى :الضغوط الناتجة  
 عن عدم وجود الدعم االدارى

14.235
6 

15.177
1 

3.8279 38 58.6% 

البعد الثالث : الضغوط الناتجة  
 عن عدم وضوح االدوار وتعددىا

11.257
4 

13.841
7 

4.6745 25 52.2% 

البعد الرابع : الضغوط الناتجة  
 عن االتصال االنسانى

23.788
2 

24.872
9 

2.8553 35 68.8% 
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البعد الخامس: الضغوط الناتجة  
 عن تقويم األداء الوظيفى

18.148
8 

18.645
8 

2.9735 35 47.6% 

البعد السادس: الضغوط الناتجة  
 عن المردود المادى

17.594
8 

19.385
4 

5.1389 38 64.7% 

البعد السابع : الضغوط الناتجة  
 عن التطوير المينى

22.989
6 

22.643
9 

2.8672 35 64.9% 

البعد الثامن : الضغوط الناتجة  
 عن بيئة العمل

25.983
6 

27.572
9 

6.7368 58 55.2% 

 

متوسط ( أن جميع بنود مقياس الضغوط المينية بيا ارتفاع لم2يالحظ من الجدول )     
الناتج من استجابات العينة عن المتوسط المفترض لكل بند ، فضال عن أرتفاع متوسط 
استجابات العينة عمى كل بعد من أبعاد المقياس عن المتوسط الفرضى ليذا البعد فمثال 

( والمتوسط 73.1212البعد األول :الضغوط الناتجة عن العمل كان المتوسط الفرضى ىو )
( وكانت الدرجة 2.12721( بانحراف معيارى قدره )73.1212ىو ) الفعمى لالستجابات
% (، والبعد الثانى 25.9( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )21الكمية لمبعد ىى )

( 72.5229:الضغوط الناتجة عن عدم وجود الدعم اإلدارى كان المتوسط الفرضى ىو )
(وكانت  2.2513اف معيارى قدره )( بانحر 72.7117والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )

%( ، وفيم يخص 21.9( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )21الدرجة الكمية لمبعد ىى )
البعد الثالث : الضغوط الناتجة عن عدم وضوح االدوار وتعددىا كان المتوسط الفرضى ىو 

قدره ( بانحراف معيارى 72.1271( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )77.5212)
( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 52( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )2.9122)
%(، وبالنسبة لمبعد الرابع: الضغوط الناتجة عن االتصال االنسانى كان المتوسط 25.5)

( بانحراف معيارى 52.1153( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )52.1125الفرضى ىو )
( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 22الدرجة الكمية لمبعد ىى )(وكانت  5.2222قدره )

%(، والبعد الخامس: الضغوط الناتجة عن تقويم األداء الوظيفى  كان المتوسط 92.2)
( بانحراف معيارى 72.9222( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )72.7212الفرضى ىو )

( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 22(وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )5.3122قدره )
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%(، وفيم يخص البعد السادس: الضغوط الناتجة عن المردود المادى كان المتوسط 21.9)
( بانحراف معيارى 73.2222( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )71.2321الفرضى ىو )

ر ليذا البعد ىى ( أى أن نسبة االنتشا21( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )2.7223قدره )
% (، أما البعد السابع : الضغوط الناتجة عن التطوير المينى  كان المتوسط 92.1)

( بانحراف معيارى 55.9223( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )55.3239الفرضى ىو )
( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 22( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )5.2915قدره )

وأخيرا البعد الثامن : الضغوط الناتجة عن بيئة العمل  كان المتوسط الفرضى %(،92.3)
( بانحراف معيارى قدره 51.2153( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )55.3239ىو )

( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 21( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )52.3229)
( 721.1151مقياس كان المتوسط الفرضى ىو )%(. وفيم يخص الدرجة الكمية لم22.5)

( 59.5117( بانحراف معيارى قدره )725.2322والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )
 %(.22.2( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )521وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )

أعضاء  من خالل ماسبق يمكن ترتيب الضغوط المينية التى تنتشر بشكل متوسط لدى   
 ىيئة التدريس بالكمية ويمكن ترتيب أبعاد الضغوط المينية حسب انتشارىا عمى النحو التالى:
يهتى فى المقدمة البعد الرابع : الضغوط الناتجة عن االتصال االنسانى بنسبة انتشار) 

% ( ، يميو البعد السابع : الضغوط الناتجة عن التطوير المينى بنسبة انتشار) 92.2
، ثم يهتى ثالثا البعد السادس: الضغوط الناتجة عن المردود المادى بنسبة انتشار) %( 92.3
%(، ثم يهتى رابعا البعد الثامن : الضغوط الناتجة عن بيئة العمل بنسبة انتشار) 92.1
% 25.9% (، ويهتى خامسا البعد األول :الضغوط الناتجة عن العمل بنسبة انتشار) 22.5

د الثالث : الضغوط الناتجة عن عدم وضوح األدوار وتعددىا بنسبة (، ثم يهتى سادسا البع
% (، ثم يهتى سابعا البعد الثانى :الضغوط الناتجة عن عدم وجود الدعم 25.5انتشار)

% (، وفى المؤخرة يهتى البعد الخامس: الضغوط الناتجة عن 21.9اإلدارى بنسبة انتشار) 
% (وبذلك يكون تحقق الفرض األول لمبحث وىو 21.9تقويم األداء الوظيفى بنسبة انتشار) 

 تنتشر الضغوط المينية لدى  أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واالداب بالرس.
بالتالى يمكن القول إن الفرض االول تحقق كميا حيث تنتشر الضغوط المينية لدى عينة  

التى تتطمب  الدراسة بشكل متوسط أو أعمى من المتوسط وىذا أمر طبيعى فى األعمال
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اتصال انسانى . فضال عن أنو أمكن ترتيب الضغوط المينية لعينة الدراسة . وتتفق نتائج 
(، 5112(، مريم رجاء )5111عبد القـادر أحمـد مسمم) ىذا الفرض مع دراسات كل من 

(،رومان كالديالس 5177(، سميم نعامة وأنورجميل عمى )5171شارف خوجـو مميكة )
و حنان      Ramón Cladellas and Antoni Castelló (2011)وانطوني كاستيمو

 .Christin Moeller and Greg A ( وكرستين مولر وجريج شونج5172قورارى )
Chung-Yan, (2013)( التى ىدفت جميعيا إلى 5172،،إسماعيل طو وألطاف ياسين )

تناول ذلك لدى تحديد أىم الضغوط المينية التي تواجو العاممين بشكل عام ، وىناك من 
( ، مجيد مصطفى 5111أساتذة الجامعات بشكل خاص مثل  عبد القادر أحمد مسمم) 

(. الذين يؤكدون عمى انتشار 5172(، إسماعيل طو وألطاف ياسين )5171منصور )
 الضغوط المينية لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات .

الضغوط المينية ألعضاء  توىتوجد فروق جوىرية فى مسمناقشة الفرض الثانى : وكان " 
ىيئة التدريس بكمية العموم واالداب بالرس بهختالف كل من التخصص ، النوع ، سنوات 

 الخبرة ." ولمتحقق من صدق ىذا الفرض قام الباحث الحالى بالتحميل التالى :
أوال فيما يتعمق بالفروق فى مستوى الشعور بالضغوط المينية الذى يرجع إلى  النوع كانت 

 النتائج أختبار )ت( فى الجدول التالى :
  (2جدول )

 الفروق فى الشعور بالضغوط المينية راجعة لمنوع
درجات  قيمة ت الداللة

 الحرية
االنحراف 
 المعيارى

 النوع العدد المتوسط

غير  8.172
 دالة

 ذكر 67 158.179 25.372 94 1.375-
 أمثى 29 158.172 27.898

 

 ( وىى غير دالة مما يعنى انو ال7.212-أن قيمة )ت( ىى )( يتضح 2من الجدول ) 
 فى الضغوط المينية راجعة الى النوع. إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

ثانيا :فيما يتعمق بالفروق فى الشعور بالضغوط المينية الذى يرجع إلى التخصص كانت 
 نتائج أختبار )ت( كما الجدول التالى: 
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(9جدول )  
ور بالضغوط المينية راجعة لمتخصصالفروق فى الشع   

درجات  قيمة ت الداللة
 الحرية

االنحراف 
 المعيارى

 التخصص العدد المتوسط

غير  8.799
 دالة

 عممى 47 153.298  21.991 94 8.256
 أدبى 49 151.918 38.824

 

 ( وىى غير دالة مما يعنى انو ال1.529-( يتضح أن قيمة )ت( ىى ) 9من الجدول )
 روق ذات داللة احصائية فى الضغوط المينية راجعة الى التخصص.توجد ف

ثالثا :فيما يتعمق بالفروق فى الشعور بالضغوط المينية الراجعة لسنوات الخبرة كانت نتائج 
 فى الجدول التالى: تحميل التباين األحادى كما

 (1جدول )
 تحميل التباين لمضغوط المينية الراجعة لسنوات الخبرة 

درجات  مجموع المربعات باينمصدر الت
 الحرية

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات
 الداللة

 26881.116 بين المجموعات
124864.9 
151666.8 

2 
93 
95 

13488.558 
1342.633 

9.981 8.8881 
 داخل المجموعات

 المجموع
 

( 3.327ىى )  F( أن ىناك فروق ذات داللة حيث كانت قيمة  1يتضح من الجدول )  
( مما يعنى أنو ىناك فروق فى الشعور بالضغوط المينية 1.17وىى دالة عند مستوى )

يرجع إلى سنوات الخبرة . ولمعرفة اتجاه الفروق أجرى الباحث اختبار توكى لمعرفة 
 (.2اتجاىات الفروق وكانت النتائج كما فى الجدول )
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 ( 2جدول )
 الخبرة فى الضغوط المينية.اتجاىات الفروق فى التباين الراجع لسنوات 

مستوى  %95مستوى الثقة 
 الداللة

الخطأ 
 المعيارى

متوسط 
 الفروق

مجموعات    
المقارنة        المجموعة

 الثابتة

 
المستوى 
 االعمى

المستوى 
 االدنى

57.546 
31.363 

17.192 
-

19.749 

8.888 
8.852 

8.492 
18.739 

37.419* 
5.785 

2                       
1  
3         

أختبار 
 توكى

-17.192 
-3.878 

-
57.646 

-
59.391 

8.888 
8.821 

8.492 
11.654 

-
37.419* 

-
31.634* 

1                        
2 
3 

17.794 
59.391 

-
31.363 

-3.789 

8.852 
8.821 

18.739 
11.654 

-5.785 
31.634* 

1                         
3 
2 

29.584 -
17.934 

8.788 18.739 5.785 3                         
1 

أختبار 
 دانت

-5.895 -
57.374 

8.814 11.654 31.635* 3                         
2 

  1.12تعنى مستوى داللة 
( المقارنات الثنائية أن ىناك فروقًا دالة فى الضغوط المينية ترجع الى 2يتضح من جدول )

( سنوات 71حتى  9طة حيث عند مقارنة من لدييم خبرة )متغير الخبرة لصالح الخبرة المتوس
( سنوات 71حتى  9( تبين أن الفروق دالة لصالح مجموعة من )2-7خبرة بالذين لدييم )

( 72حتى  77( سنوات خبرة بمن لدييم خبرات )71حتى  9خبرة ، وعند مقارنة من لدييم )
ا يعنى أنيم ىم االكثر شعورا ( سنوات ، مم71الى  9سنة كانت الفروق لصالح من لدييم )

( سنوات خبرة ، ثم فى النياية 2حتى  7بالضغوط المينية فى المجموعات الثالثة ، يمييم )
 ( سنة خبرة أقل المجموعات شعورا بالضغوط المينية.72حتى 77من لدييم )

ىذا ولم يتحقق الفرض اال بشكل جزئى، حيث لم تظير فروق ذات داللة فى كافة    
ات موضوع الدراسة ،عدا عامل الخبرة ويمكن إرجاع ذلك إلى أن بالنسبة لمنوع المتغير 

فطبيعة العمل واحدة ، وبالنسبة لمتخصص فالضغوط واحدة ومصدرىا واحد ، بينما عامل 
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الخبرة فيمكن القول إن كمما ازدادت لحد معين يزداد معيا الضغوط المينية حتى تصل الى 
أخرى .وقد يرتبط ذلك بهىداف األفراد أو شعورىم بمدى تحقيق أقصاىا ثم تعود لمتقميل مرة 

( ، ويحيى 5177أىدافيم . وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات راموند كاديالس )
( فى عدم وجود فروقا راجعة لمنوع والتخصص فى الشعور 5171عبداهلل ومحمد فرحان )

( . وقد يرجع ذلك الختالف العينات 5112بالضغوط المينية. وتختمف مع نتائج ىبة جابر )
 المستخدمة فى ىذه الدراسات.

 مناقشة نتائج : الفرض الثالث :
يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس  " وكان ينص الفرض عمى     

 بالرضا الوظيفى."
العينة ولمتحق من صدق ىذا الفرض قام الباحث الحالى بحسساب متوسط استجابة أفراد 

( من أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس، عمى كل 39الكمية المقدرة بعدد )
بند فى مقياس الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس فضال عن متوسطات االستجابة 
ألبعاد المقياس، وكذا متوسط مجموع االستجابات عمى المقياس ككل ومقارنتيا بالمتوسط 

عمى البنود وعمى األبعاد والمجموع ، وكذلك حساب االنحراف المعيارى الفرضى لممقياس 
عمى المقياس فضال عن حساب النسبة المئوية لالنتشار. وفيما يمى  األفرادالستجابات 

 عرض النتائج:
 ( 3جدول )

 متوسطات استجابات أفراد العينة ونسبتيا المئوية
م النسبة 
 المئوية

الدرجة 
 القصوى

االنحراف 
 ارىالمعي

متوسط 
 االستجابة

المتوسط 
 الفرضى

 م العبارة

أنا راض عن الوظيفة االكاديمية التى  3.858 4.333 8.97 5 86.7%
 أعمل بيا.

1 

الرتبة االكاديمية التى وضعت فييا  3.64 4.28 1.81 5 86.5%
 مناسبة لمؤىالتى وقدراتى.

2 

 أرغب فى تغيير الجامعة إذا وجدت 2.46 3.27 1.28 5 64.5%
 مكانا آخر.

3 

أرغب فى تغيير الكمية التى أعمل بيا  2.48 3.28 1.37 5 64%
 إذا وجدت أخرى بالجامعة

4 
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أعداد الطالب فى الشعب مناسبة  2.92 3.88 1.41 5 61.6%
 لطبيعة المادة التى أدرسيا.

5 

عدد المواد التى أدرسيا فى الفصل  2.92 3.55 1.14 5 71%
 الواحد مناسبة.

6 

يراعى تخصصى العممى عند أختيار  3.27 3.81 1.15 5 76.2%
 المواد التى أدرسيا.

7 

تتوفر الوسائل التعميمية الالزمة  1.85 2.98 1.7 5 58%
 لتدريس المواد التى أدرسيا.

8 

توفر الجامعة جياز حاسوب شخصى  2.84 2.56 1.12 5 51.2%
 بمكتبى.

9 

نترنت بشكل توفر الجامعة خدمات اال  1.85 2.9 1.7 5 58%
 مناسب لى.

18 

 11 توفر الجامعة تفرغ عممى لى. 1.83 2.81 1.64 5 56.2%
توجد شفافية فى كل االجراءات الخاصة  1.67 2.11 1.81 5 42.2%

 بى فى الجامعة.
12 

تقدم الجامعة دعما ماليا مشجعا عمى  2.28 2.85 1.15 5 57%
 النشر والبحث العممى.

13 

تقدم الجامعة دعما ماليا لالشتراك فى  2.36 2.82 8.94 5 56.4%
 المؤتمرات والندوات.

14 

توفر مكتبة الجامعة الكتب الضرورية  2.28 2.85 1.16 5 57%
 الجراء أبحاثى.

15 

توفر الجامعة نشاطات ترفييية لى  1.62 1.92 8.76 5 38.4%
 والسرتى.

16 

 17 يوجد تأمين صحى لى وألسرتى. 2.41 2.9 1.15 5 58%
 18 توفر الجامعة فرصا مناسبة لمسكن. 2.41 3.86 1.19 5 61.2%
يوجد نادى أجتماعى ألعضاء ىيئة  3.85 3.83 1.2 5 76.6%

 التدريس.
19 

تقدم الجامعة المساعدات فى كثير من  2.59 3.63 1.46 5 72.6%
 المشكالت التى تواجينى.

28 

ت الالزمة توفر مكتبة الجامعة الدوريا 1.41 1.74 8.84 5 34.8% 21 
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 البحاثى بشكل منتظم.
المعامل فى الكمية مجيزة لمتدريس  2.58 3.14 1.15 5 62.8%

 والبحث العممى
22 

 23 تراعى الجامعة الباحثين ماليا ومعنويا. 3.56 3.94 8.87 5 78.8%
 24 تقيم الجامعة أدائى بشكل موضوعى. 2.74 3.35 1.26 5 67%
 25 اء الجيد معيار تجديد العقود.االد 2.16 2.64 8.95 5 52.8%
 26 لمطالب دور فى تقييم أدائى. 2.12 2.63 1.88 5 52.6%
االداء الجيد ىو أساس شغل الوظائف  2.8 3.35 8.99 5 67%

 االدارية بالكمية.
27 

 28 أتقبل النقد البناء وأتفيمو. 2.81 2.68 1.26 5 53.6%
مباشر كل ما أحتاجو يوفر لى رئيسى ال 2.41 3.16 1.23 5 63.2%

 لممارسة عممى.
29 

 38 أشعر أن رؤسائى يقدرون عممى. 2.86 2.56 1.13 5 51.2%
يعاممنى رؤسائى معاممة أنسانية  2.85 2.63 1.14 5 52.6%

 حسنة.
31 

يتقبل رئيسى مالحظاتى وأفكارى الرامية  2.83 2.51 1.81 5 58.2%
 لتطوير العمل.

32 

يتعاون رئيسى معى عندما تواجينى  2.74 3.16 8.93 5 63.2%
 مشكمة عممية أو شخصية.

33 

أواجو تحديات من االشخاص الذين  2.29 2.96 1.28 5 59.2%
 أعمل معيم.

34 

توفر لى وظيفتى فى الجامعة فرص  3.13 3.55 8.96 5 71%
 التقدم والرقى..

35 

معايير وأنظمة الترقية بالجامعة  3.35 3.77 1.88 5 75.4%
 واضحة.

36 

ترتبط الترقية فى الجامعة بالكفاية  4.81 4.23 8.88 5 84.6%
 وفاعمية االداء.

37 

 38 لممحسوبية والوساطة دور فى الترقية. 3.41 3.71 8.92 5 74.2%
يتيح لى التفوق العممى فرصا لمترقى  2.83 3.32 1.85 5 66.4%

 والحصول عمى مكافآت.
39 
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لراتب الذى أتقاضاه مع جيدى يتناسب ا 3.68 3.91 8.74 5 78.2%
 فى العمل.

48 

أحصل عمى البدالت المستحقة فى  4.16 4.26 8.64 5 85.2%
 الوقت المناسب

41 

 42 أشعر بعدالة فى توزيع العمل. 2.93 3.34 1.84 5 66.8%
أشعر بالعدالة فى توزيع المكافآت  4.51 4.58 8.56 5 91.6%

 والحوافز.
43 

تتعامل االدارة العميا مع الجميع  3.38 3.74 1.82 5 74.8%
 بالمساواة.

44 

 45 أشعر بعدالة فى طريقة تقويم االداء. 3.78 4.13 8.78 5 82.6%
أشعر بالعدالة فى توزيع الفرص  3.68 4.87 1.81 5 81.4%

 التدريبية والتطويرية.
46 

أشعر بالعدالة فى الحصول عمى  4.53 4.58 8.58 5 91.6%
 الترقيات.

47 

أشعر بعدالة ما أحصل عميو من  3.3 3.82 8.93 5 76.4%
 مكافآت وحوافز.

48 

عدد الساعات المعتمدة التى أدرسيا  3.55 4.14 8.97 5 82.8%
 مناسب.

49 

 58 عدد الطمبة فى الشعب مناسب. 3.38 4.88 1.82 5 88%
أشعر بأن مسئولياتى واضحة فى  3.18 3.74 1.17 5 74.8%

 العمل.
51 

 52 أشعر باالستقاللية فى العمل. 3.47 3.98 8.98 5 78%
 53 القيام بالعمل يشعرنى باالنجاز. 2.98 3.46 8.98 5 69.2%
 54 تحقق لى الوظيفة أمن وظيفى. 3.87 4.23 8.79 5 84.6%
 55 توفر لى الوظيفة فرصا لمترقية. 2.81 3.24 1.89 5 64.8%
 56 الئى.أستمتع بالعمل مع زم 2.98 3.39 1.84 5 67.8%
 57 رئيسى فى العمل منصف. 2.89 3.45 1.87 5 69%
يبدى رئيسى فى العمل اىتماما  3.81 3.44 8.87 5 68.8%

 بمشاعر مرؤسيو.
58 

 59 أحترم رئيسى فى العمل. 2.25 3.12 1.38 5 62.4%
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يتعاون كافة أعضاء القسم فى تنفيذ  2.93 3.68 1.25 5 73.6%
 ميام القسم.

68 

يتعاون كافة أعضاء الكمية فى تنفيذ  2.76 3.33 1.19 5 66.6%
 ميام الكمية.

61 

يتوفر جو من االلفة واالنسجام بين  4.17 4.36 8.78 5 87.2%
 أعضاء القسم.

62 

يتبادل الزمالء فى القسم الخبرات  2.15 2.76 1.22 5 55.2%
 والمعمومات ومصادر المعرفة.

63 

ضاء بالقسم الزيارات خارج يتبادل اال 2.64 3.88 1.28 5 61.6%
 العمل.

64 

أتقاضى مقابل مادى نظير الساعات  2.67 3.23 1.11 5 64.6%
 الزائدة.

65 

مرتبى يكفل لى العيش الكريم والتفرغ  2.36 2.98 1.12 5 59.6%
 لمعمل.

66 

الحوافز المالية والبدالت تناسب  2.65 3.88 8.97 5 68%
 الوظيفة التى أشغميا.

67 

 68 العالوات السنوية مرضية لى. 2.48 3.17 1.34 5 63.4%
العالوات السنوية يحكميا معايير  2.47 3.14 1.31 5 62.8%

 واضحة.
69 

يوفر لى عممى راتبا جيدا مقارنة  2.67 3.14 1.84 5 62.8%
 بزمالئى فى الجامعات االخرى.

78 

مكافآت نياية الخدمة مجزية فى ىذه  1.97 2.68 1.28 5 52%
 امعة.الج

71 

تحقق لى وظيفتى مكانة اجتماعية  1.52 2.88 1.12 5 48%
 جيدة.

72 

توفر لى وظيفتى االطالع عمى ما ىو  2.51 3.21 1.17 5 64.2%
 جديد فى تخصصى.

73 

توفر لى وظيفتى المشاركة فى  2.21 2.88 1.18 5 56%
 المؤتمرات والممتقيات العممية.

74 

 75 العمل البيئية مناسبة لى.ظروف  2.58 3.86 1.15 5 61.2%
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65.91
% 

375 39.96 247.1
8 

238.2
4 

  الدرجة الكمية لممقياس

  البعد االول : الوضع االكاديمى 14.56 15.88 2.55 28 75.4%
البعد الثانى : التسييالت ووسائل  17.15 18.72 4.48 38 62.4%

 التدريس
 

ءات االدارية والبحث البعد الثالث: االجرا 28.41 21.88 4.76 48 54.5%
 العممى

 

61.32
% 

البعد الرابع : الخدمات االجتماعية  13.67 15.33 4.18 25
 والطبية.

 

59.85
% 

  البعد الخامس: تقييم االداء. 18.88 11.97 3.88 28

62.83
% 

  البعد السادس : العالقات مع االخرين  46.37 58.26 11.58 88

68.57
% 

  السابع : الحوافز والترقيات. البعد 46.35 48.88 8.84 78

88.77
% 

  البعد الثامن : العدالة 27.69 28.27 3.75 35

68.62
% 

  البعد التاسع : طبيعة وظروف العمل. 35.73 37.74 6.87 55

 

( أن جميع بنود مقياس الرضا الوظيفى بيا ارتفاع لممتوسط   3يالحظ من الجدول )       
المتوسط المفترض لكل بند ، فضال عن ارتفاع متوسط  الناتج من استجابات العينة عن

استجابات العينة عمى كل بعد من أبعاد المقياس عن المتوسط الفرضى ليذا البعد فمثال 
( والمتوسط الفعمى 72.29البعد األول : الوضع األكاديمى كان المتوسط الفرضى ىو )

ت الدرجة الكمية لمبعد ىى ( وكان5.22( بانحراف معيارى قدره )72.12لالستجابات ىو )
% (، والبعد الثانى : التسييالت ووسائل 12.2( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )51)

( 72.15( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )71.72التدريس كان المتوسط الفرضى ىو )
النتشار ( أى أن نسبة ا21(وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى ) 2.22بانحراف معيارى قدره )

%( ، وفيما يخص البعد الثالث : اإلجراءات االدارية والبحث العممى 95.2ليذا البعد ىى )
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( بانحراف 57.21( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )51.27كان المتوسط الفرضى ىو )
( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد 21( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )2.19معيارى قدره )

%(، وبالنسبة لمبعد الرابع: الخدمات االجتماعية والطبية.كان المتوسط الفرضى 22.2ىى )
 2.72( بانحراف معيارى قدره )72.22( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )72.19ىو )

%(، 97.25( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )52(وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )
( والمتوسط الفعمى 71.21. كان المتوسط الفرضى ىو )والبعد الخامس: تقييم األداء

(وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى 2.12( بانحراف معيارى قدره )77.31لالستجابات ىو )
%(، وفيما يخص البعد السادس: 23.22( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )51)

الفعمى لالستجابات  ( والمتوسط29.21العالقات مع االخرين كان المتوسط الفرضى ىو )
( أى أن 21( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )77.22( بانحراف معيارى قدره )21.59ىو )

% (، أما البعد السابع : الحوافز والترقيات.كان 95.22نسبة االنتشار ليذا البعد ىى )
( بانحراف 22.11( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )29.22المتوسط الفرضى ىو )

( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد 11( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )2.12قدره ) معيارى
( والمتوسط 51.93%(،و البعد الثامن : العدالة  كان المتوسط الفرضى ىو )92.21ىى )

( وكانت الدرجة الكمية لمبعد 2.12( بانحراف معيارى قدره )52.51الفعمى لالستجابات ىو )
%(. وأخيرا البعد التاسع : طبيعة 21.11االنتشار ليذا البعد ىى )( أى أن نسبة 22ىى )

( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو 22.12وظروف العمل. كان المتوسط الفرضى ىو )
( أى أن نسبة 22( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )9.72( بانحراف معيارى قدره )21.12)

الدرجة الكمية لممقياس كان المتوسط %(.وفيما يخص 92.95االنتشار ليذا البعد ىى )
( بانحراف معيارى 521.72( والمتوسط الفعمى لالستجابات ىو )522.52الفرضى ىو )

( أى أن نسبة االنتشار ليذا البعد ىى 212( وكانت الدرجة الكمية لمبعد ىى )23.39قدره )
(92.37.)% 

ر بشكل أكبر من من خالل ماسبق يمكن ترتيب عوامل الرضا الوظيفى الذى ينتش   
المتوسط لدى أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويمكن ترتيب أبعاد الرضا الوظيفى حسب 

 انتشارىا عمى النحو التالى:
% ( ، يميو البعد األول: 21.11يهتى فى المقدمة البعد الثامن : العدالة بنسبة انتشار) 
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عد التاسع: ظروف وطبيعة %(، ثم يهتى ثالثا الب12.2الوضع األكاديمى : بنسبة انتشار) 
% (، ثم يهتى رابعا البعد السابع : الحوافز والترقيات واألجور 92.95العمل بنسبة انتشار) 

%( ، ويهتى خامسا البعد االسادس :العالقات مع اآلخرين بنسبة 92.21بنسبة انتشار) 
بنسبة % (، ثم يهتى سادسا البعد الثانى : التسييالت ووسائل التدريس 95.2انتشار) 
% (، ثم يهتى سابعا البعد الثانى :الضغوط الناتجة عن عدم وجود الدعم 25.5انتشار) 

% (،وثامنا البعد الخامس : تقييم األداء بنسبة انتشار) 97.52اإلدارى بنسبة انتشار) 
%( وفى المؤخرة يهتى البعد الثالث: اإلجراءات اإلدارية والبحث العممى بنسبة 23.22
( وبذلك يكون تحقق الفرض الثالث لمبحث وىو ينتشر الرضا الوظيفى  % 21.9انتشار) 

 لدى  أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس.
وبصفة عامة يمكن القول إن عينة الدراسة تتمتع بالرضا الرضا الوظيفى بشكل متوسط أو 

داهلل نصرالدين أعمى من المتوسط بقميل وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات سمير عب
( ، مجيد مصطفى منصور 5111جمال زكى أبومرق وزياد عمى الجرجاوى )ىـ(، 7272)
(،ومنيرة 5172(،إسماعيل طو وألطاف ياسين )5175( ، أحمد حسن لبانية )5171)

( 5175( وتختمف مع نتائج الطاىر أحمد محمد عمى )5172الشرمان وصفاء جعافرة )
ى،بينما توصل اينار.م. سكالفيك و سيدسل سكالفيك الذى توصل لعدم وجود رضا وظيف

( إلى أن الرضا الوظيفى لدييم مرتفعا.وربما يرجع االختالف مع نتائج الطاىر أحمد 5172)
( نظرا الختالف الثقافة واختالف الظروف المالية فى السودان عن العينة 5175محمد عمى )

 الحالية. 
 مناقشة نتائج الفرض الرابع:

ن ينص عمى " توجد فروق جوىرية فى درجة الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة وكا       
 التدريس بكمية العموم واالداب بالرس تعزى إلى كل من التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة."

لمتحقق من صحة الفرض فيما يتعمق بالفروق فى الشعور بالرضا الوظيفى راجعة لمنوع      
 الذى كانت نتائجو عمى النحو التالى :أجرى الباحث الحالى أختبار )ت( 
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 ( 71جدول )
 داللة الفروق فى الرضا الوظيفى الراجعة لمنوع

 النوع العدد المتوسط االنحراف المعيارى درجات الحرية قيمة ت الداللة
 ذكر 67 255.6567 3.52867 94 3.324 دالة 8.81

 أنثى 29 227.5862 9.98194
 ج

( يتضح أن ىناك فروقا راجعة لمنوع فى الرضا الوظيفى حيث 71من خالل الجدول )    
(. وبالنظر 1.17( وىى دالة عند مستوى )32( عند درجة حرية )2.252بمغت قيمة )ت( )

فى الجدول يتبين أن ىذه الفروق كانت لصالح الذكور حيث كان متوسط درجة الرضا 
عنى أن الذكور يشعرون (. مما ي551.23( ولدى االناث )522.99الوظيفى لدييم ىو )

 بالرضا الوظيفى أكثر من االناث بشكل دال.
ثانيا : فيما يتعمق بوجود فروق فى الشعور بالرضا الوظيفى يرجع إلى سنوات الخبرة أجرى   

 الباحث الحالى أختبار )ت( الذى كانت نتائجو عمى النحو التالى :
 (77جدول )

 متخصصداللة الفروق فى الرضا الوظيفى الراجعة ل 
درجات  قيمة ت الداللة

 الحرية
االنحراف 
 المعيارى

 التخصص العدد المتوسط

غير  8.799
 دالة

 عممى 47 153.298  21.991 94 8.256
 أدبى 49 151.918 38.824

 

( وىى غير دالة مما يعنى أن ال 1.592( ىى )من الجدول السابق يتضح أن  قيمة )ت
 ا الوظيفى . توجد فروق بين المجموعات فى الرض

 

ثالثا: فيما يتعمق بالفروق فى الشعور بالرضا الوظيفى راجعة لمتخصص كانت النتائج فى 
 الجدول التالى :

 ( 75جدول )
 تحميل التباين الرضا الوظيفى الراجعة لتخصص

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1868.777 بين المجموعات

149798.2 
151666.8 

1 
94 
95 

1867.777 
1593.598 

1.172 8.282 
 داخل المجموعات غير دالة

 المجموع
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( وىى غير دالة حيث مستوى الداللة 7.715( ىى ) Fمن الجدول يتضح أن قيمة )     
( .مما يعنى أنو ليس ىناك فروق ذات داللة فى الشعور بالرضا الرضا 1.525ىو )

 الوظيفى راجعة الى التخصص االكاديمى.
بالنسبة لنتائج الفرض الرابع حول الفروق فى الرضا المينى لم تظير أى فروق راجعة لمنوع 
أو لمتخصص وظيرت فروق ذات داللة إحصائية راجعة لسنوات الخبرة وتتفق ىذه النتائج 

(، 5111) (،يوسف غنيم5119(،عبده أحمد حسين )7339مع دراسات رضا أبوسريع )
(، 5175(،أحمد حسن لبانية )5171(، زياد بركات )5171محمد مصطفى منصور )

( ، منيرة الشرمان وصفاء 5171وتختمف مع نتائج يحيى عبداهلل الرافعى و محمد فرحان )
 (.5172جعافرة )

 مناقشة نتائج الفرض الخامس:  
ستراتيجيات مواجية وكان ينص عمى " توجد فروق جوىرية فى  درجة استخدام أ       

بالرس تعزى إلى كل من  واآلدابالضغوط المينية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم 
 التخصص ، النوع ، سنوات الخبرة."

لمتحقق من صحة الفرض أوال فيما يتعمق بالفروق فى استراتيجيات المواجية راجعة      
 جو عمى النحو التالى :)ت( الذى كانت نتائ اختبارلمنوع أجرى الباحث الحالى 

 (72جدول ) 
 داللة الفروق فى استراتيجيات المواجية الراجعة لمنوع 

درجات  قيمة ت الداللة
 الحرية

 النوع العدد المتوسط االنحراف المعيارى

8.81 
 دالة

 ذكر 67 167.1642 15.57251 94 3.332
 أنثى 29 153.1724 25.83436

ناك فروقا راجعة لمنوع فى استراتيجيات مواجية ( يتضح أن ى72من خالل الجدول )
( وىى دالة 32( عند درجة حرية )2.225الضغوط ،حيث بمغت قيمة )ت( لداللة الفروق )

(. وبالنظر فى الجدول يتبين أن ىذه الفروق كانت لصالح الذكور حيث 1.12عند مستوى )
 اإلناثولدى  (791.79كان متوسط درجة استراتيجيات مواجية الضغوط لدييم ىو )

(. مما يعنى أن الذكور يستخدمون استراتيجيات مواجية الضغوط أكثر من 722.71)
 بشكل دال. اإلناث
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ثانيا : فيما يتعمق بالفروق فى استراتيجيات المواجية راجعة لسنوات الخبرة أجرى الباحث   
 : الحالى اختبار تحميل التباين األحادى الذى كانت نتائجو عمى النحو التالى

 ( 72جدول )
 تحميل التباين الرضا الوظيفى الراجعة لسنوات الخبرة

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 7848.386 بين المجموعات
38476.239 
37518.625 

2 
93 
95 

3524.193 
327.685 

18.757 8.8881 
 داخل المجموعات دالة

 وعالمجم

( وىى دالة عند مستوى 71.121( ىى ) Fمن الجدول السابق يتضح أن  قيمة )   
( مما يعنى أن ىناك فروقا بين المجموعات فى الرضا الوظيفى . ولمعرفة اتجاه 1.17)

الفروق أجرى الباحث الحالى اختبار توكى لمعرفة اتجاه الفروق ، وكانت النتائج كما فى 
 الجدول التالى.

 ( 72ول )جد  
 اتجاىات الفروق فى التباين الراجع لسنوات الخبرة فى استراتيجيات مواجية الضغوط.

مستوى  %95مستوى الثقة 
 الداللة

الخطأ 
 المعيارى

متوسط 
 الفروق

 مجموعات    المجموعة
 المقارنة       الثابتة

 
المستوى 
 االعمى

المستوى 
 االدنى

29.314 
22.323 

9.332 
-2.947 

8.888 
8.176 

4.195 
5.385 

19.323* 
9.688 

2                       
1  
3         

أختبار 
 توكى

-9.332 
4.876 

-29.314 
-23.345 

8.888 
8.221 

4.195 
5.756 

-19.323* 
-9.635 

1                        
2 
3 

2.947 
23.345 

-22.323 
-4.876 

8.176 
8.221 

5.385 
5.756 

9.688 
-9.635 

1                         
3 
2 

21.485 -2.828 8.115 5.385 9.688 3                         
1 

أختبار 
 دانت

3.888 -22.349 8.155 5.756 -9.634 3                         
2 
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  1.12مستوى الداللة 
ع إلى يتضح من جدول المقارنات الثنائية أن ىناك فروقا دالة فى الرضا الوظيفى راج     

( سنوات 71حتى  9متغير الخبرة لصالح الخبرة المتوسطة حيث عند مقارنة من لدييم خبرة )
( 71حتى  9( تبين أن الفروق غير دالة ، وعند مقارنة من لدييم )2-7خبرة بالذين لدييم )

الى  9( سنة كانت الفروق لصالح من لدييم )72حتى  77سنوات خبرة بمن لدييم خبرات )
، مما يعنى أنيم ىم األكثر شعورا بالرضا الوظيفى فى المجموعتين ، ثم عند ( سنوات 71

( سنة كانت 72حتى  77( سنوات خبرة بمن لدييم خبرات )2حتى  7مقارنة من لدييم )
( سنة خبرة 72حتى 77(سنوات ،ثم فى النياية من لدييم )2حتى 7الفروق لصالح من لدييم)

 واجية لمضغوط.أقل المجموعات لدييا استراتيجيات م
ثالثا: فيما يتعمق بالفروق استراتيجيات المواجية راجعة لمتخصص كانت النتائج فى الجدول  

 التالى :
 ( 72جدول )

 تحميل التباين الرضا الوظيفى الراجعة التخصص
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات

 الداللة
 1888.669 بين المجموعات

36514.956 
37518.625 

1 
94 
95 

1888.669 
388.457 

2.576 8.112 
داخل  غيردالة

 المجموعات
 المجموع

( وىى غير دالة ؛حيث مستوى الداللة 5.219( ىى ) Fمن الجدول يتضح أن قيمة )    
اجية فى استراتيجيات مو  إحصائية( .مما يعنى أنو ليس ىناك فروق ذات داللة 1.775ىو )

 الضغوط راجعة إلى التخصص األكاديمى.
يتضح من نتائج الفرض وجود فروق فى استراتيجيات المواجية راجعة لمنوع وسنوات      

التخصص.  إلىالخبرة وال توجد فروق ذات داللة إحصائية فى استراتيجيات المواجية راجعة 
كالفيك وسيدسل سكالفيك س (،اينار.م.5113تتفق نتائج ىذا الفرض مع نتائج وفاء سعود )

 (.5171(،و زياد بركات )5172)
 مناقشة نتائج الفرض السادس:



 وليذ طلعث احلوبقًد.                                                                  

 (111   ( 6104 أبريل،3ج، 64العذد  هركز اإلرشبد النفضي، ،النفضي اإلرشبد جملة      

توجد عالقة ارتباطية دالة بين استراتيجيات مواجية الضغوط المينية  وكان ينص عمى "
بالرس.". ولمتحقق من صدق  واآلدابوالرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم 

الى معامل االرتباط بيرسون الذى كانت نتائجو ىى أن معامل الفرض أجرى الباحث الح
(. مما يعنى أن ىناك معامل ارتباط دال 1.17( وىو دال عند مستوى )1.322االرتباط )

 بين استخدام االستراتيجيات مواجية الضغوط والرضا الوظيفى. 
راتيجيات لممواجية حيث كمما زاد استخدام االست يرى الباحث الحالى أن ىذه النتيجة طبيعية؛

لمضغوط المينية كمما زاد الرضا الوظيفى, وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج جمال زكى 
( ، ىبو 5117(، انتونى واين فيمد وريتشارد جاريت )5111أبومرق وزياد عمى الجرجاوى )

  (.5172(، منيرة الشرمان وصفاء الجعافرة )5177(،سميم نعامة وانور جميل )5112جابر )
 مناقشة نتائج الفرض السابع:
يمكـــــن ترتيـــــب اســـــتراتيجيات المواجيـــــة لمضـــــغوط المينيـــــة التـــــى  وكـــــان يـــــنص عمـــــى "

 يستخدميا أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس تبعا لدرجة انتشارىا."
لمعرفـــة ترتيـــب وشـــيوع االســـتراتيجيات المســـتخدمة قـــام الباحـــث الحـــالى بحســـاب المتوســـطات 

ابات عمــى كــل اســتراتيجية ومقارنتيــا بالمتوســط الفرضــى وحســاب نســبتيا المئويــة مــن لالســتج
 متوسط الدرجة الكمية لالستراتيجية وكانت النتائج كما فى الجدول التالى:

 (72جدول )
 يوضح متوسطات درجات استراتيجيات مواجية الضغوط المينية ونسبتيا المئوية

الدرجة  سطالمتو  المتوسط الفرضى االستراتيجية م
 النيائية

 النسبة المئوية

 %65.95 88 52.76 51.98 االستراتيجيات الجسمية 1
 %72.62 68 43.57 43.23 االستراتيجيات االجتماعية 2
 %74.62 118 82.85 81.18 االستراتيجيات النفسية 3
 %77.18 258 162.94 168.22 الدرجة الكمية 

 

ب استراتيجيات مواجية الضغوط حسب انتشارىا ( يمكن ترتي72من خالل الجدول )     
 عمى النحو التالى:

%(، يميو االستراتيجيات 12.95: بنسبة انتشار)االستراتيجيات النفسيةيهتى فى المقدمة      
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%(، ثم يهتى ثالثا االستراتيجيات الجسمية بنسبة 15.95االجتماعية بنسبة انتشار)
السابع لمبحث وىو ينتشر الرضا الوظيفى   % ( وبذلك يكون تحقق الفرض92.32انتشار)

لدى  أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم واآلداب بالرس. تتفق ىذه النتيجة تماما مع نتائج 
الطريقة التى يتبعيا أعضاء ىيئة التدريس فى مواجية  أن(. مما يعنى 5171زياد بركات )

 الضغوط ىى نفسيا ميما اختمفت األماكن والثقافات.
 وحبىخ هقرتحة: جىصيبت

يوصى الباحث الحالى باستخدام نتائج ىذه الدراسة لممخططين لمتعميم وراسمى      
السياسات التعميمية لتحقيق مزيد من الرضا الوظيفى وتقميل الضغوط المينية مما يعود بالنفع 

 عمى العممية التعميمية.
 ويىصً الببحد بعول الذراصبت الحبلية:

 اء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية دراسة مقارنة.الرضا الوظيفى لدى أعض .7
 العوامل التى تؤدى إلى الرضا الوظيفى دراسة تنبؤية. .5
فاعمية برنامج لخفض ضغوط العمل لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات  .2

 السعودية.
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 :ادلراجع
( ، الرضــا عــن العمــل لــدى أعضــاء ىيئــة التــدريس فــى كميــة 5175أحمــد حســن لبابنــة ) .7

 .97: 22(، ص ص 22، ع.)مجمة البحوث التربوية والنفسيةد الجامعية ، إرب
مجمـة البحـوث (، الرضا الوظيفى لدى موظفى وزارة التربيـة ، 5172فرج ) زكي إخالص .5

 .792: 725( ، ص ص 29، ع.)النفسية والتربوية 
 (، الضغوط المينية وعالقتيا بالتوافق المينـي لـدى5172إسماعيل طو وألطاف ياسين ) .2

، جامعـــة بغداد،كميــــة التربيــــة لمبنــــات، مجمــــة البحـــوث النفســــية والتربويــــةأســـاتذة الجامعــــة،
 (.75العدد)

(، الرضــا الـــوظيفى بــين أعضــاء ىيئــة التــدريس فـــى 5175الطــاىر أحمــد محمــد عمــى ) .2
(، 5(، ع.)5، مـج.)مجمـة العمـوم والثقافـةالجامعات الحكومية السـودانية، دراسـة ميدانيـة، 

 .32: 13ص ص 
(، قمــق المســتقبل وعالقتــو بالضــغوط النفســية التــى 5175ى كــاظم ســممان الشــمرى )بشــر  .2

(، ص ص : 22، ع.) مجمــة البحــوث التربويــة والنفســيةيتعــرض ليــا تدريســى الجامعــة، 
723  :573 

(، الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء ىيئـة 5111جمال زكى أبومرق وزياد عمى الجرجـاوى ) .9
بحــث ية )الحكوميــة واألىميــة ( فــي قطــاع غــزة، التــدريس فــي بعــض الجامعــات الفمســطين

 مقدم لمؤتمر التعميم العالي في فمسطين )واقع وتحديات وخيارات(.
(. الضــغط المينــي وعالقتــو بدافعيــة االنجــاز لــدى أطبــاء الصــحة 5172حنــان قــورارى ) .1

، جامعـــة ماجســـتير دراســـة ميدانيـــة عمـــى أطبـــاء الصـــحة العموميـــة الدوســـن، –العموميـــة 
 ر، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية.محمد خيض

(. الصــــالبة النفســــية وعالقتيــــا بهســــاليب 5175بــــن عبــــداهلل العبــــدلى ) خالــــد بــــن محمــــد .2
مواجيــــة الضــــغوط النفســــية لــــدى عينــــة مــــن طــــالب المرحمــــة الثانويــــة المتفــــوقين دراســــيا 

 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.ماجستيروالعاديين بمدينة مكة المكرمة، 
،القـاىرة ،  منـاىج البحـث فـى العمـوم النفسـية و التربويـة(.5117عالم ) ء محمود ابورجا .3

 دار النشر لمجامعات،الطبعة الثالثة.
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 SPSSالتحميـل االحصـائى لمبيانـات باسـتخدام برنـامج (.5112عالم ) أبورجاء محمود  .71
 .األولى، القاىرة ، دار النشر لمجامعات،الطبعة 

 ، القاىرة ، االنجمو المصرية.ويم والقياس النفسى والتربوىالتق(. 7311رمزية الغريب ) .77
(، االستراتيجيات التكيفية مع الضـغوط المينيـة لـدى معممـى المـدارس 5171زياد بركات) .75

(، 29، مجمـد ) الجامعـات العربيـة إتحـادمجمـة الحكومية فى محافظة طـولكرم بفمسـطين، 
  53: 7(، ص ص 7العدد )

(، الضــغوط المينيـــة وعالقتيــا بــاألداء الـــوظيفي 5177) ســميم نعامــة وأنــور جميـــل عمــى .72
مجمـة جامعـة تشـرين )دراسة ميدانية لدى الموظفين فـي مكتبـة األسـد الوطنيـة بدمشـق( ، 

( ، 2(، العدد )22، سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية، المجمد )لمبحوث والدراسات العممية
 .727:727ص ص 

لرضـــــا الـــــوظيفى ألعضـــــاء ىيئـــــة التـــــدريس ىــــــ(. ا7272عبـــــداهلل نصـــــر الـــــدين ) ســـــمير .72
، عمــــادة الدراســــات العميــــا، جامعــــة الممــــك  ماجســــتيرالســــعوديين بالجامعــــات الســــعودية، 

 عبدالعزيز.
المرتبطــة بالرضــا الــوظيفى  األكاديميــة(. العوامــل 5112ســناء أحمــد كمــال عبدالســالم ) .72

ة التربية، جامعة عين ، كميماجستيردراسة ميدانية عمى كميات التربية، –الجامعة  ألستاذ
 شمس.

-(.مصـــادر الضـــغوط المينيـــة لـــدى المدرســـين الجزائـــريين5171شـــارف خوجـــو مميكـــة ) .79
ــــانوي( ،  ــــدائي، متوســــط ، ث ــــة الثالث)ابت ــــي المراحــــل التعميمي ــــة ف  ماجســــتيردراســــة مقارن

 ،جامعة تيزى وزو، كمية اآلداب والعموم اإلنسانية.
ســـموكي معرفـــي فـــي مجابيـــة الضـــغوط  (،فاعميـــة برنـــامج تـــدريبي5177صــبرينو غربـــي ) .71

 مجمـــة الواحـــات لمبحـــوث والدراســــات النفســـية المينيـــة لـــدى العـــاممين بالقطـــاع الصـــحى،
 . 521: 552( ،  ص ص 77،العدد)

( ،الـــوالء التنظيمـــي وعالقتـــو 5113عبـــدالفتاح صـــالح خميفـــات ومنـــى صـــالح المالحمـــة) .72
مجمـــة لخاصـــة األردنيـــة ،بالرضـــا الـــوظيفي لـــدى أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات ا

 .227 -523(،ص ص 5،2(، العدد )52المجمد ) ،جامعة دمشق
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(. مصـادر الضـغوط المينيـة وآثارىـا فـي الكميـات التقنيـة 5111عبد القـادر أحمـد مسـمم)  .73
 ،كمية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ،غزة. ماجستيرفي محافظات غزة، 

االحصــائى فــى الدراســات التربويــة أساســيات التحميــل (. 5117عبــدالوىاب محمــد كامــل) .51
 ، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية.والنفسية

(.أساليب مواجية الضـغوط الضـغوط النفسـية لـدى الشـباب 5113عبداهلل حميد السيمى ) .57
مـن المرضـى المتـرددين عمـى مستشـفى الطـب النفسـى بالمدينـة المنـورة وغيـر المرضـى ، 

 لقرى.، كمية التربية ، جامعة أم ا دكتوراة
(،أساليب مواجيـة الضـغوط النفسـية والمينيـة وعالقتيـا بـبعض 5171عبد اهلل الضريبي ) .55

مجمـة جامعـة دراسة ميدانية عمى عينة من العـاممين بمصـنع الزجـاج بدمشـق،–المتغيرات 
 .173-339(، ص ص2(، العدد )59،المجمد ) دمشق

ئــــة التــــدريس (. الرضــــا الــــوظيفى ألعضــــاء ىيئــــة ىي5119عبــــده أحمــــد محمــــد حســــين ) .52
 ، جامعة عدن. دكتوراةوعالقتو بإنتاجياتيم العممية فى جامعة عدن ، 

، القــاىرة، التقــويم النفســى(. 7321والســيد أحمــد عثمان،وآمــال صــادق) حطــب، فــؤاد أبــو .52
 مكتبة االنجمو المصرية، الطبعة الثالثة.

اء (، الرضــا الـوظيفى لـدى أعضــ5112فـوزى عبـداهلل العكـش وأحمــد مصـطفى الحسـين ) .52
: دراســة مقارنــة ألعضــاء  األردنىيئــة التــدريس فــى الجامعــات الخاصــة والحكوميــة فــى 

(، 72، مـج.) مجمـة المنـارة لمبحـوث والدراسـات، اإلداريـةىيئة التدريس فى كميـات العمـوم 
 22:  77(، ص ص: 7ع.)

(، درجة الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء الييئـة التدريسـية 5171مجيد مصطفى منصور ) .59
،سمســــمة العمــــوم مجمــــة جامعــــة األزىــــر بغــــزةالنجــــاح الوطنيــــة فــــي فمســــطين،  فــــي جامعــــة

 .222: 132(، ص ص 7( ، العدد )75اإلنسانية،المجمد )
الضــغط النفســى ومشــكالتو وأثــره عمــى الصــحة (.5112ماجــدة بيــاء الــدين الســيد عبيــد ) .51

 ،عمان ، دار الصفا لمطباعة والنشر.النفسية
والقيــــاس فــــى العمــــوم االجتماعيــــة  اإلحصــــاء(. ىـــــ7222محمــــد عثمــــان االمــــين نــــورى ) .52

 ،جدة، خوارزم العممية لمنشر والتوزيع.والسموكية
مصـــــادر الضـــــغوط النفســـــية المينيـــــة لـــــدى العـــــامالت فـــــي مينـــــة  (،5112مـــــريم رجـــــاء) .53
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ـــيم العـــالي فـــي محافظـــة  التمـــريض )دراســـة ميدانيـــة فـــي المستشـــفيات التابعـــة لـــوزارة التعم
 .271:  212(، ص ص 5( ، العدد )52لمجمد )، امجمة جامعة دمشق دمشق( ،

(. الضــغوط المينيــة وعالقتيــا بدافعيــة االنجــاز لــدى أعــوان الحمايــة 5171مــريم عثمــان) .21
،  ماجسـتيرالمدنية ، دراسة ميدانية عمى أعوان الحماية المدنية بالوحدة الرئيسية بسكرة، 

 منتورى. األخوةواالجتماعية ، جامعة  اإلنسانيةكمية العموم 
(، درجة الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئـة التـدريس 5172منيرة الشرمان وصفاء الجعافرة ) .27

مجمـــة المنـــارة لمبحـــوث والدراســـات فـــى جامعـــة مؤتـــة وعالقتـــو بمســـتوى أدائيـــم الـــوظيفى، 
 . 222: 277(، ع.)أ،ب( ، ص ص 51، مج.)اإلنسانيةوالعموم 

ــــونظمــــى  .25 ــــة و 5177صــــطفى وياســــر االشــــقر ) أب عالقتيــــا بالرضــــا ( ، الضــــغوط الميني
، اإلسـالميةمجمـة الجامعـة ، اإلنسـانيةالوظيفى لـدى المعمـم الفمسـطينى، سمسـمة الدراسـات 

 .522: 513(، ص ص 7(، ع.)73مج.)
( .الضــغوط وعمميــة تحمميــا وعالقتيــا بالرضــا عــن الحيــاة 5112عبدالحميــد ) ىبــو جــابر .22

ـــة التـــدريس بالجامعـــة،  ـــدى عينـــة مـــن معـــاونى أعضـــاء ىيئ ـــة ،  ، ماجســـتيرل كميـــة التربي
 جامعة سوىاج.

ـــافع ) .22 ـــو ن ـــو بـــبعض 5172ىب ـــال وعالقت (، الرضـــا الـــوظيفى لـــدى معممـــات ريـــاض االطف
 22: 7(، ص ص 77، ع .) مجمة البحوث التربوية والنفسيةالمتغيرات، 

(،مســتويات االحتــراق النفســى لــدى 5171يحيــى عبــداهلل الرافعــى  ومحمــد فرحــان القضــاة) .22
، مجمة جامعة كمية المعممين بهبيا فى ضوء بعض المتغيرات أعضاء ىيئة التدريس فى 

 .227: 531(، ص ص 5(، ع.)5مج.) أم القرى لمعموم التربوية والنفسية ،
( : العالقة بين الرضا الوظيفى والوالء التنظيمى عند أعضاء ىيئـة 5171يوسف غنيم ) .29

تميـز واالعتمـاد فـى بحـث مقـدم لمـؤتمر الجـودة والالتدريس فـى جامعـة النجـاح الوطنيـة ، 
 مؤسسات التعميم العالى.
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موافق  العبارة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      بممل من رتابة العمل وعدم التجديد. أشعر 1
      توزع االعمال بينى وبين زمالئى بطريقة عادلة. 2
      ال أقوم بعمل ذى قيمة. 3
      يتوقع رئيسى منى جيدا فوق طاقتى. 4
االعمال التى أقوم بيا ال تتفق مع مؤىالتى  5

 العممية.
     

      العمل الموكل الى يفوق طاقتى. 6
      أكمف بأعمال أىدافيا غير محددة. 7
      أتمقى أوامرى فى العمل من عدة أشخاص. 8
أعمل مع أكثر من مجموعة ويطمب منى أعمال  9

 تختمف من مجموعة آلخرى.
     

أؤدى ميامى بطريقة خطأ ألرضاء رئيسى طبقا  18
 الرشاداتو.

     

ارات ال تتاح لى الفرصة لممشاركة فى صنع القر  11
 الخاصة بالعمل.

     

ال أممك السمطات الكافية لمقيام بالمسئوليات  12
 المكمف بيا.

     

      أكمف ببعض االعمال بعد الدوام الرسمى. 13
      مسئولياتى فى العمل غير محددة بوضوح. 14
      أعمل تحت سياسات وارشادات غير متوافقة. 15
مسئولين حول أختمف فى وجيات نظرى مع ال 16

 أعمال القسم.
     

أطرح أفكارى ومقترحاتى لرؤسائى فال أجد آذانا  17
 صاغية.

     

      أدرس لعدد كبير من الشعب. 18
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      أدرس لشعب عدد طالبيا كبير. 19
      أجيل كيف يقيم عممى الوظيفى. 28
      أنافس زمالئى فى العمل مما يفقدنى تعاونيم. 21
      ع االدارة العميا لمجامعة عممية التقييم العمالى.تتاب 22
      تعمن نتائج تقييم عممى كل عام. 23
أجد صعوبة فى التفاىم مع رئيسى المباشر فى  24

 العمل.
     

تقوم عممية التقويم لعممى عمى أساس المجاممة  25
 والعشوائية.

     

      يحكم رضاء رؤسائى عنى العالقات الشخصية. 26
      أعمل فى أجواء تخمو من المودة والصداقة. 27
أتقاضى راتبا أقل من رواتب أمثالى فى جامعات  28

 أخرى.
     

أتقاضى راتب أقل من زمالئى فى كميات أخرى  29
 داخل الجامعة.

     

      أجتيد فى عممى وال أتمقى حوافز مادية تشجيعية. 38
      مى كل ما ىو حديث.عممى يتطمب منى االطالع ع 31
تنقصنى بعض الميارات والمعارف الالزمة الداء  32

 عممى.
     

      يتيح لى عممى فرص تعمم ميارات جديدة. 33
      أعمل فى مكان االضاءة فيو مناسبة. 34
      أعمل فى مكان الجو فيو ىادىء. 35
أعمل فى مكان تتوفر فيو وسائل تحافظ عمى  36

 درجات الحرارة.اعتدال 
     

      أعمل فى مكان تتوافر فيو أماكن لالستراحة. 37
      أعمل فى بيئة صحية. 38
ترتيب االثاث والتجييزات يساعدنى عمى أداء  39

 عممى بسيولة.
     

يغضب رؤسائى منى إذا لم يتفق عممى مع ميوليم  48
 ورغباتيم.
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ب/الطالبات فى أجد صعوبة فى التعامل مع الطال 41
 المحاضرات.

     

      أجد صعوبة فى التواصل مع طالبى. 42
      يقيم عممى بمعايير غير دقيقة. 43
      تقييم عممى ال ييدف الى تحسين أدائى. 44
      يحق لى التظمم من تقييم عممى. 45
ترتبط الحوافز والزيادات المادية بمعايير غير  46

 موضوعية.
     

      الخدمات والمزايا التى توفرىا لى الجامعة كافية. 47
ينبغى أن أغير مكان عممى لمحصول عمى حوافز  48

 ومكافآت.
     

      أعباء عممى تعوقنى عن تطوير مياراتى ومعارفى, 49
      أجد فى عممى فرص نمو وترقيات محدودة. 58
      تحقيق طموحاتى فى مكان عممى صعبة. 51
ترتبط فرص الترقيات بالشواغر الوظيفية أكثر من  52

 ارتباطيا بالكفاءة.
     

      أثاث المكتب يتناسب مع عممى المينى. 53
      أفتقر الى الخصوصية فى العمل. 54
أستخدم أدوات وتجييزات ذات جودة غير مناسبة  55

 الداء العمل.
     

      ينقصنى أدوات وتجييزات الزمة لمعمل. 56
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 ة( -0هلحق )

 مقياس )أ.ض.م(

 العبارة م
موافق 
 محايد موافق جدا

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جدا

      عندما أكون متوترا الجأ إلى السكون. 1
أحرص عمى جمسات التأمل واالسترخاء فى المواقف  2

 الضاغطة.
     

      عندما أشعر بالتوتر أقوم بشد العضالت ثم ارخائيا. 3
      ر مكان حدوث المواقف الضاغطة.أغاد 4
      أمشى لفترة من الوقت عندما أكون متوترا. 5
عندما يواجينى موقف ضاغط أفكر بالنتائج االيجابية  6

 لضبط النفس.
     

عندما أمر بموقف ضاغط ال أتخيل موقفا أكثر أمنا  7
 منو.

     

عندما أتعرض  اآلخرينأجمس بمفردى دون مشاركة  8
 وقف ضاغط.لم

     

      ابرر موقفى عندما أتعرض لموقف ضاغط. 9
العممى فى حل المشكالت عند  األسموبأستخدم  18

 التعرض لمضغط النفسى
     

ممن أثق بيم  واإلرشادأحاول الحصول عمى النصح  11
 فى المواقف الضاغطة

     

      أتحدث مع زمالئى فى موضوعات خارجية لمترفية. 12
      أثناء العمل. واألحاديثنتبادل النكات  13
      أقوم برحالت خارجية مع الزمالء. 14
      أحاول تفيم وجيات نظر االخرين. 15
      أحرص عمى التواصل مع االخرين. 16
أستمقى فترة قصيرة وآخذ بعض الراحة عندما أكون  17

 متوترا.
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      ندما أكون متوترا.الرياضية ع األلعابأشارك فى بعض  18
      عندما أكون منفعال أتنفس تنفسا عميقا. 19
الجأ الى تدخين السجائر عندما تواجينى مشكمة  28

 ضاغطة.
     

      أغمض عينى بشدة عندما أتعرض لموقف ضاغط. 21
      أحصل عمى قسط كاف من النوم يوميا. 22
اعرى عند آخذ وقتا طويال السترجاع أفكارى ومش 23

 التعرض لمضغط النفسى.
     

      أسترجع الماضى عندما تواجينى مشكمة معقدة. 24
أتقمص أدوار وشخصيات عديدة عند التعرض لموقف  25

 ضاغط.
     

المؤدية  األسبابأنظم عناصر الموقف الضاغط لمعرفة  26
 لو.

     

أقرأ أو أستمع لمقرآن الكريم عند التعرض لممواقف  27
 لضاغطة.ا

     

      ألجأ إلى الصالة وأخشع فييا عند الشعور بالتوتر. 28
      حمول عاجمة لممشكالت قبل أن تتفاقم. إيجادأحاول  29
أحرص عمى توضيح وجية نظرى لرئيسى فى مكان  38

 العمل.
     

      أحرص عمى إدارة وقتى بشكل جيد. 31
ى قد تؤثر عمى أحرص عمى حل مشكالتى العائمية الت 32

 عممى.
     

      أتبادل وجيات النظر مع زمالئى فيم يتعمق بالعمل. 33
أجمع المعمومات االجتماعية عن المشكالت التى  34

 تواجينى.
     

أفكر فى النتائج المحتممة عمى المحيطين عندما  35
 تواجينى مشكمة.
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غير 
مواف
ق 
 جدا

غير 
مواف
 ق

مواف محايد
 ق

موافق 
 م العبارة جدا

أطمب المساعدة من شخص مختص لحل المشكالت التى      
 تواجينى.

36 

أتحدث الى زوجتى/زوجى بخصوص المواقف التى أعانى      
 منيا.

37 

أتحدث مع عائمتى طالبا المساعدة عند شعورى بالضغط      
 النفسى.

38 

 39 .األسبوعية األجازةأتفرغ كميا من العمل أثناء      
 48 أتناول ثالثة وجبات طعام متوازنة فى اليوم.     
 41 أتناول يوميا ممحقات غذائية تحتوى المعادن والفيتامينات.     
 42 أتناول االغذية التى تتضمن الفواكو والخضروات الطازجة.     
 43 أقمل من تناول المنبيات )القيوة والشاى(.     
 44 عممى.أوازن بين حياتى الخاصة و      
 45 ىتماماتى.االتى تناسب  اإلعالميةأتابع البرامج      
 46 أقوم بقرآة الصحف والمجالت أو الكتب.     
 47 أفكر بموضوع مريح عندما أكون متوتر.     
 48 الجأ إلى تقييم الخطوات التى أقوم بيا فى حل المشكالت.     
 49 .أعزز ذاتى عندما أتغمب عمى موقف ضاغط     
 58 الجأ إلى أحالم اليقظة عندما أتعرض لموقف ضاغط.     
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حـ(-0هلحق )  
 مقياس الرضا الوظيفى

غير 
موافق 
 جدا

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

 م العبارة

 1 أنا راض عن الوظيفة االكاديمية التى أعمل بيا.     
 2 تى وقدراتى.التى وضعت فييا مناسبة لمؤىال  األكاديميةالرتبة      
 3 أرغب فى تغيير الجامعة إذا وجدت مكانا آخر.     
 4 أرغب فى تغيير الكمية التى أعمل بيا إذا وجدت أخرى بالجامعة     
 5 أعداد الطالب فى الشعب مناسبة لطبيعة المادة التى أدرسيا.     
 6 عدد المواد التى أدرسيا فى الفصل الواحد مناسبة.     
 7 راعى تخصصى العممى عند أختيار المواد التى أدرسيا.ي     
 8 تتوفر الوسائل التعميمية الالزمة لتدريس المواد التى أدرسيا.     
 9 توفر الجامعة جياز حاسوب شخصى بمكتبى.     
 18 توفر الجامعة خدمات االنترنت بشكل مناسب لى.     
 11 توفر الجامعة تفرغ عممى لى.     
 12 الخاصة بى فى الجامعة. اإلجراءاتتوجد شفافية فى كل      
 13 تقدم الجامعة دعما ماليا مشجعا عمى النشر والبحث العممى.     
 14 تقدم الجامعة دعما ماليا لالشتراك فى المؤتمرات والندوات.     
 15 توفر مكتبة الجامعة الكتب الضرورية الجراء أبحاثى.     
 16 معة نشاطات ترفييية لى والسرتى.توفر الجا     
 17 يوجد تأمين صحى لى وألسرتى.     
 18 توفر الجامعة فرصا مناسبة لمسكن.     
 19 يوجد نادى أجتماعى ألعضاء ىيئة التدريس.     
تقدم الجامعة المساعدات فى كثير من المشكالت التى      

 تواجينى.
28 

 21 ات الالزمة البحاثى بشكل منتظم.توفر مكتبة الجامعة الدوري     
 22 المعامل فى الكمية مجيزة لمتدريس والبحث العممى     
 23 تراعى الجامعة الباحثين ماليا ومعنويا.     
 24 تقيم الجامعة أدائى بشكل موضوعى.     
 25 االداء الجيد معيار تجديد العقود.     
 26 لمطالب دور فى تقييم أدائى.     
 27 االداء الجيد ىو أساس شغل الوظائف االدارية بالكمية.     
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 28 أتقبل النقد البناء وأتفيمو.     
 29 يوفر لى رئيسى المباشر كل ما أحتاجو لممارسة عممى.     
 38 أشعر أن رؤسائى يقدرون عممى.     
 31 نسانية حسنة.ايعاممنى رؤسائى معاممة      
 32 حظاتى وأفكارى الرامية لتطوير العمل.يتقبل رئيسى مال     
يتعاون رئيسى معى عندما تواجينى مشكمة عممية أو      

 شخصية.
33 

 34 الذين أعمل معيم. األشخاصأواجو تحديات من      
 35 توفر لى وظيفتى فى الجامعة فرص التقدم والرقى..     
 36 معايير وأنظمة الترقية بالجامعة واضحة.     
 37 ترتبط الترقية فى الجامعة بالكفاية وفاعمية االداء.     
 38 لممحسوبية والوساطة دور فى الترقية.     
 39 يتيح لى التفوق العممى فرصا لمترقى والحصول عمى مكافآت.     
 48 يتناسب الراتب الذى أتقاضاه مع جيدى فى العمل.     
 41 قت المناسبأحصل عمى البدالت المستحقة فى الو      
 42 أشعر بعدالة فى توزيع العمل.     
 43 أشعر بالعدالة فى توزيع المكافآت والحوافز.     
 44 العميا مع الجميع بالمساواة. اإلدارةتتعامل      
 45 .األداءأشعر بعدالة فى طريقة تقويم      
 46 أشعر بالعدالة فى توزيع الفرص التدريبية والتطويرية.     
 47 أشعر بالعدالة فى الحصول عمى الترقيات.     
 48 أشعر بعدالة ما أحصل عميو من مكافآت وحوافز.     
 49 عدد الساعات المعتمدة التى أدرسيا مناسب.     
 58 عدد الطمبة فى الشعب مناسب.     
 51 أشعر بأن مسئولياتى واضحة فى العمل.     
 52 العمل. أشعر باالستقاللية فى     
 53 القيام بالعمل يشعرنى باالنجاز.     
 54 تحقق لى الوظيفة أمن وظيفى.     
 55 توفر لى الوظيفة فرصا لمترقية.     
 56 أستمتع بالعمل مع زمالئى.     
 57 رئيسى فى العمل منصف.     
 58 يبدى رئيسى فى العمل اىتماما بمشاعر مرؤسيو.     
 59 يسى فى العمل.أحترم رئ     



 اصرتاجيجيبت هىاجهة الضغىط ادلهنية وعالقحهب ببلرضب الىظيفً  

6104 أبريل ،3ج،64  النفضي، هركز اإلرشبد النفضي، العذدجملة اإلرشبد                   (111 ) 

 68 يتعاون كافة أعضاء القسم فى تنفيذ ميام القسم.     
 61 يتعاون كافة أعضاء الكمية فى تنفيذ ميام الكمية.     
 62 يتوفر جو من االلفة واالنسجام بين أعضاء القسم.     
 63 يتبادل الزمالء فى القسم الخبرات والمعمومات ومصادر المعرفة.     
 64 يتبادل االعضاء بالقسم الزيارات خارج العمل.     
 65 أتقاضى مقابل مادى نظير الساعات الزائدة.     
 66 مرتبى يكفل لى العيش الكريم والتفرغ لمعمل.     
 67 الحوافز المالية والبدالت تناسب الوظيفة التى أشغميا.     
 68 العالوات السنوية مرضية لى.     
 69 ت السنوية يحكميا معايير واضحة.العالوا     
يوفر لى عممى راتبا جيدا مقارنة بزمالئى فى الجامعات      

 االخرى.
78 

 71 مكافآت نياية الخدمة مجزية فى ىذه الجامعة.     
 72 تحقق لى وظيفتى مكانة اجتماعية جيدة.     
 73 توفر لى وظيفتى االطالع عمى ما ىو جديد فى تخصصى.     
 74 توفر لى وظيفتى المشاركة فى المؤتمرات والممتقيات العممية.     
 75 ظروف العمل البيئية مناسبة لى.     

 



 وليذ طلعث احلوبقًد.                                                                  

 (115   ( 6104 أبريل،3ج، 64العذد  هركز اإلرشبد النفضي، ،النفضي اإلرشبد جملة      

 (6هلحق )
 )أ(

متوسط المقياس بعد 
 حذف العبارة

تباين المقياس بعد 
 حذف العبارة

–البند المعدل 
 االرتباط الكمى

معامل الفا بعد حذف 
 العبارة

 العبارة

149.8667 698.478 .453 .985 1 
149.7333 718.685 .283 .987 2 
158.3333 699.333 .485 .985 3 
149.4888 693.972 .572 .984 4 
158.1888 788.824 .492 .985 5 
149.9667 784.585 .413 .986 6 
149.6667 685.195 .788 .983 7 
149.8667 682.682 .671 .983 8 
149.8888 686.138 .562 .984 9 
158.1333 696.464 .549 .985 18 
149.5888 719.155 .189 .989 11 
149.5333 788.326 .288 .987 12 
148.9667 694.171 .462 .985 13 
149.6667 681.548 .798 .982 14 
149.7888 681.252 .717 .983 15 
149.4888 692.317 .682 .984 16 
149.7333 688.823 .688 .983 17 
149.5333 699.913 .427 .986 18 
149.1888 789.541 .244 .987 19 
149.3667 692.171 .631 .984 28 
149.9667 788.654 .481 .986 21 
149.1333 726.671 .8888 .989 22 
149.2333 746.886 -.357 .912 23 
158.2667 695.237 .674 .984 24 
158.18888 698.824 .639 .984 25 

149.2888 716.924 -.818 .924 26 
158.3333 715.857 .226 .987 27 
148.8333 782.695 .321 .987 28 
148.8667 697.786 .394 .986 29 
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148.5667 691.357 .568 .984 38 
148.8333 727.964 -.827 .989 31 
149.8667 714.851 .246 .987 32 
148.4333 741.771 -.296 .911 33 
158.8333 693.551 .579 .984 34 
149.6333 688.447 .632 .984 35 
158.1888 688.824 .675 .983 36 
149.3888 784.355 .316 .987 37 
149.5333 698.851 .689 .984 38 
149.7888 782.692 .327 .987 39 
149.5333 691.816 .576 .984 48 
158.5888 699.983 .545 .985 41 
158.3333 715.857 .226 .987 42 
149.5888 717.224 .167 .988 43 
149.7333 713.995 .223 .987 44 
149.6888 723.876 .878 .989 45 
149.8667 698.823 .598 .984 46 
148.8333 689.738 .688 .984 47 
149.4667 695.568 .572 .984 48 
148.6333 682.723 .645 .985 49 
149.4888 764.118 -.628 .915 58 
149.8888 685.318 .629 .983 51 
148.9667 693.757 .581 .984 52 
149.8333 783.275 .369 .986 53 
149.4667 711.841 .267 .987 54 
149.8888 786.414 .333 .986 55 
148.2888 718.993 .338 .987 56 

 كرونباخ لمقياس الضغوط المينية ألفانتائج 
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 ب(-5ممحق )
متوسط المقياس 

 د حذف العبارةبع
تباين المقياس 
 بعد حذف العبارة

–البند المعدل 
 االرتباط الكمى

معامل الفا بعد 
 العبارة حذف العبارة

177.6888 235.283 8.137- .845 1 
177.8888 217.752 .524 .833 2 
178.2888 214.786 .569 .831 3 
177.9667 222.248 .359 .836 4 
178.3888 217.734 .438 .834 5 
177.5888 225.569 .489 .837 6 
178.9888 234.783 -.888 .847 7 
178.2667 223.582 .256 .839 8 
178.8888 227.834 .252 .839 9 
177.6667 229.857 .158 .841 18 
177.6888 227.887 .289 .848 11 
177.4333 231.771 .857 .842 12 
178.2333 237.426 -.162 .858 13 
178.6333 228.833 .119 .842 14 
177.3888 227.252 .354 .838 15 
177.8333 225.344 .389 .837 16 
177.8888 218.383 .628 .832 17 
178.5333 216.189 .486 .833 18 
177.6333 217.413 .658 .831 19 
188.8333 238.723 -.191 .852 28 
179.1888 219.955 .348 .837 21 
178.2333 215.882 .452 .833 22 
178.5888 216.818 .459 .834 23 
178.7888 225.183 .218 .848 24 
179.2888 221.683 .336 .837 25 
177.6667 226.782 .258 .839 26 
177.3888 223.528 .381 .836 27 
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177.4333 222.185 .514 .835 28 
177.3333 225.195 .585 .836 29 
177.2667 225.899 .427 .836 38 
177.2667 226.547 .344 .838 31 
177.1333 229.786 .177 .848 32 
177.2888 229.821 .175 .848 33 
177.6888 224.118 .426 .836 34 
177.4667 223.154 .443 .836 35 
177.9888 228.783 .413 .835 36 
177.4333 234.847 -.871 .844 37 
177.9888 232.369 .883 .843 38 
178.6333 237.344 -.156 .858 39 
178.8667 234.489 -.876 .864 48 
178.2667 223.926 .265 .839 41 
177.8333 222.626 .356 .837 42 
178.4888 227.766 .182 .844 43 
177.5667 221.289 .356 .836 44 
177.5888 218.852 .538 .833 45 
177.8667 218.533 .484 .833 46 
178.8888 218.698 .761 .827 47 
177.5333 216.878 .653 .831 48 
177.5333 215.361 .719 .838 49 
178.5888 224.741 .163 .843 58 

 مواجية الضغوط المينيةكرونباخ لمقياس استراتيجيات  ألفانتائج 
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 حـ(-5ممحق )
متوسط المقياس 
 بعد حذف العبارة

تباين المقياس 
 بعد حذف العبارة

–لبند المعدل ا
 االرتباط الكمى

معامل الفا بعد 
 العبارة حذف العبارة

242.4667 1636.947 .589 .957 1 
242.5333 1658.128 .481 .958 2 
243.5333 1653.885 .468 .957 3 
243.6888 1696.938 -.119 .968 4 
243.7888 1698.355 -.868 .959 5 
243.2333 1671.882 .148 .958 6 
243.8888 1628.414 .595 .957 7 
244.2888 1638.234 .588 .957 8 
243.9667 1672.654 .878 .959 9 
244.8333 1642.792 .297 .958 18 
244.6667 1647.857 .448 .957 11 
243.9333 1618.823 .781 .956 12 
244.8888 1637.183 .688 .957 13 
244.4667 1661.982 .299 .958 14 
243.9667 1667.482 .171 .958 15 
244.8667 1662.326 .358 .958 16 
243.9888 1625.679 .618 .957 17 
243.7333 1615.237 .711 .957 18 
242.9667 1619.689 .661 .957 19 
243.1667 1628.982 .646 .957 28 
245.8333 1649.757 .588 .957 21 
243.6667 1629.264 .581 .957 22 
242.9888 1636.587 .671 .957 23 
243.4333 1619.882 .631 .957 24 
244.1667 1635.247 .638 .957 25 
244.2888 1627.752 .634 .957 26 
243.4667 1637.438 .563 .957 27 
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244.1888 1618.921 .623 .957 28 
243.6333 1616.861 .675 .957 29 
244.2333 1638.392 .578 .957 38 
244.2888 1659.752 .263 .958 31 
244.3888 1673.872 .122 .958 32 
243.6333 1622.999 .883 .957 33 
243.8333 1686.971 .752 .956 34 
243.2667 1663.582 .262 .958 35 
243.8333 1639.286 .554 .957 36 
242.5667 1655.633 .437 .957 37 
243.1888 1666.162 .245 .958 38 
243.5888 1653.787 .356 .958 39 
242.9888 1653.483 .588 .957 48 
242.5333 1668.189 .328 .958 41 
243.4667 1649.223 .486 .958 42 
242.2333 1672.737 .264 .958 43 
243.8667 1644.754 .464 .957 44 
242.7888 1646.562 .585 .957 45 
242.7333 1651.857 .393 .958 46 
242.2333 1667.633 .424 .958 47 
243.8888 1659.172 .322 .958 48 
242.7888 1652.597 .485 .958 49 
242.8667 1661.844 .262 .958 58 
243.8667 1629.386 .563 .957 51 
242.9333 1627.237 .782 .957 52 
243.3667 1621.689 .773 .957 53 
242.6888 1657.697 .412 .958 54 
243.5667 1646.538 .419 .958 55 
243.4333 1613.633 .824 .956 56 
243.3667 1615.275 .776 .956 57 
243.3667 1637.689 .645 .957 58 
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243.3667 1625.689 .518 .957 59 
243.1888 1616.852 .658 .957 68 
243.4667 1619.568 .659 .957 61 
242.4667 1657.982 .489 .958 62 
244.8888 1617.793 .668 .957 63 
243.7888 1633.528 .513 .957 64 
243.6888 1636.841 .527 .957 65 
243.8333 1612.764 .765 .956 66 
243.7667 1633.882 .635 .957 67 
243.6333 1618.378 .684 .957 68 
243.6667 1644.437 .378 .958 69 
243.6667 1634.928 .567 .957 78 
244.1667 1635.799 .488 .957 71 
244.8888 1657.959 .288 .958 72 
243.5667 1648.886 .362 .958 73 
244.8888 1648.414 .442 .957 74 
243.7667 1638.185 .575 .957 75 
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summery 

     This study aims to identify the most important pressors face 

professors at faculty of arts and science in Alrass, Qassium 

university.and identifying coping stress strategies. And if these 

stragies are varied according to specialization,gender,and experience. 

And identifying job satisfaction to professors, And if job satisfaction  

is varied according to specialization ,gender, and experience.The 

sample consisted of (96) professors , (71) male and (25) female. For 

study the researcher conducted three scales –job stressors, coping 

stress job presssors, and job satisfaction- prepared for study. The 

descriptive method were used, and many statistical method used such 

as descriptive statisticses, inferral statisticses. The findings were the 

first , sixth , and seventh hypothesis are achieved completely. And the 

remain  hypothesis are achieved  partially. 

 


