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 املًخـط

العامميف في الجياز ىدؼ البحث إلى وضع تصور إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدى       
 مف خالؿ ما يمي:وذلؾ القدرة المؤسسية  تطمباترية في ضوء مبالجامعات المص اإلداري

العامميف في الجياز التعرؼ عمى طبيعة إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدى  -1
 الجامعات.ب اإلداري

 لجامعات.العامميف في الجياز اإلداري بالدي  توضيح معايير القدرة المؤسسية -2
لعامميف في الجياز اإلداري ا تحميؿ واقع إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدى -3

 الجامعات المصرية.ب
العامميف في الجياز اإلداري وضع تصور إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدى  -4

 القدرة المؤسسية.   تطمباتبالجامعات المصرية في ضوء م
 

ىو كائف وتفسيره، وتحديد واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي مف أجؿ وصؼ ما        
وتـ استخداـ االستبياف كأداة الجامعات المصرية، ب عامميف في الجياز اإلداريالبيف  العالقة

لييكؿ واغموض الدور، و )طبيعة العمؿ،  التنظيمية مسببات ضغوط العمؿلجمع البيانات عف 
نظـ الحوافز و المساندة االجتماعية، و المشاركة في اتخاذ القرارات، و عبء العمؿ، و التنظيمي، 

 جانب االعتماد عمى أسموب التحميؿ البيئي إلىكد مف صدقيا وثباتيا. واألجور(، وتـ التأ
SWOT  والفرص والتيديدات  في البيئة الداخميةأجؿ التعرؼ عمى مواطف القوة والضعؼ  مف

 .في البيئة الخارجية
 

، اشتمؿ عمى اإلطار النظري مف خالؿ المحور األوؿ :محاور خمسةوتضمف البحث       
 الثاني، و الجامعاتب العامميف في الجياز اإلداريلدي  العمؿ التنظيميةعرض إدارة ضغوط 

مصر في لواقع إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية  الثالثتعرض المحور  القدرة المؤسسية. بينما
تناوؿ تصور إلدارة ضغوط  :واألخير لخامسا المحور، أما ميدانيا( ، والمحور الرابع)نظريا

القدرة  متطمبات بالجامعات المصرية في ضوء اإلدارييفميف العاملدى  العمؿ التنظيمية
  .المؤسسية
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Summary 
A Prospect of Organizational Work Stress Management in 

Administrative Staff Members at the Egyptian Universities in 

The Light of Institutional Capacity Requirements 
  

      The research aims at setting a Prospect for organizational work 

Stress Management in Administrative Staff Members at the Egyptian 

Universities in the Light of Institutional Capacity Approach through the 

Following:  

1- Recognizing the nature of Organizational Work Stress 

Management in Administrative Staff Members at Universities. 

2- Clarifying the Criteria of Institutional Capacity in Administrative 
Staff Members at Universities. 

3-   Analyzing the reality of Organizational Work Stress Management 

in Administrative Staff Members at the Egyptian Universities. 

4- Setting a Prospect for Organizational Work Stress Management in 

Administrative Staff Members at the Egyptian Universities in the 

Light of Institutional Capacity Requirements. 

           The research used the descriptive Method for describing and 

explaining the reality. Besides identifying relations among the 

Administrative Staff Members at the Egyptian Universities. A 

questionnaire was used as a tool for data Collection in relation to 

Organizational Work Stress reasons (Work type, Role ambiguity, 

Organizational Structure, Work Load, Participation in taking decisions, 

Social Support, Systems of Salaries and motifs) it was tested for Stability 

and Credibility. Besides Using the SOWT to identify aspects of Strength 

and Weakness in the interior environment and Opportunities, and Threat 

in the external environment.  

       The research Consists of Five axis: The First One includes the 

theoretical Framework by showing the Organizational Work Stress in 

Administrative Staff Members at Universities and, The Second Institutional 

Capacities. The Third deals with the reality of Organizational Work Stress 

Management in Egypt (theoretically) and the Four is a field Study. The 

Fiveth one tackles: a Prospect for Organizational Work Stress 

Management in Administrative Staff Members at the Egyptian Universities 

in the Light of Institutional Capacity Requirements.      

____________________________ 
 (*)  Lecturer of Comparative Education & Educational Administration- Faculty 

of Education Kafr El-shiekh University. 
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 َكد١َ ايبخح:  
المفكريف  لدرجة جعمتمعظـ دوؿ العالـ  فيباىتماـ كبير  الجامعي حظيت جودة التعميـ       

يطمقوف عمى ىذا العصر عصر الجودة باعتبارىا إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة 
صبحت الجودة مف األولويات لمسايرة المتغيرات الدولية والمحمية، وعميو أ ظيرالجديد الذي 

العميا لمجامعات خاصة وأف العمؿ وفؽ مبادئ ومعايير الجودة يضمف ليا البقاء واالستمرار 
  الجامعي.في ظؿ وجود ضغوط العمؿ 

وتعد التغيرات المستمرة في السوؽ العالمي ىي التي أوجدت ضغوط العمؿ، وفرضت        
نفسية أو  ة:تنظيـ، ويشمؿ ذلؾ مخاطر صحيعمى الموظفيف مستويات متعددة لعممية ال

جسدية، فالموظؼ يضحي بوقت فراغو واألنشطة المتعمقة باليوايات بيدؼ أف يعمؿ بطريقة 
أكثر جدية في حقبة العولمة ذات االقتصاد المتحوؿ وما تضمنو مف وجود منافسة فاعمة في 

التنافسية التي فرضتيا  مكاف العمؿ مف أجؿ تحقيؽ أعمى إنتاجية ممكنة في ظؿ وجود مبدأ
  .(Bhagat , Segovis, Nelson, 2016, 14,15)العولمة 
بالمتغيرات المرتبطة بضغوط العمؿ مثؿ: وتوجد فروؽ فردية بيف الموظفيف فيما يتعمؽ        

الكفاءة الشخصية والتكويف العصبي، وترتبط ىذه العوامؿ بجودة الحياة العممية لمموظفيف 
الذيف يتعرضوف لضغوط  اقترحت بعض الدراسات أف العامميف مختمفة، وقدداخؿ الجامعات ال

أحد أساليب التكيؼ مع الضغوط مف أجؿ تحقيؽ الجودة في  إلىالعمؿ بالجامعات يمجئوف 
  .(Rossi (et.als) ,2009,57)الحياة العممية 

الوقاية مف و التشخيص و  المتابعةعممية مستمرة مف التنظيمية تعتبر إدارة الضغوط و        
نتاجية غوط التي تؤثر سمبيا عمى العامميفمسببات الض فمسببات  الجامعات، والمديريف وا 

  إحدى الوظائؼ البيئية التي مف بينيا إدراؾ الفرد لمبيئة المحيطة بو،الضغوط ىذه تعد بمثابة 
 مييما ويجب عمى ككما ىي مسئولية المديريف  عد إدارة الضغوط مسئولية العامميفومف ثـ ت

يجاد المزيج المناسب مف طرؽ الوقاية  توصيؼ وسائؿ االتصاؿ وتقديـ التغذية الراجعة وا 
يص بسيطة مف خالؿ االستبيانات أو وربما تكوف عممية التشخاألولية والثانوية والثالثة؛ 

ص والنتائج المحتممة ومف خالؿ نتائج التشخيمجموعة المناقشات وذلؾ لمبحث عف المشاكؿ 
 عمى الطريقة أو الطرؽ الفعالة لعممية الوقاية االتفاؽالمديريف والعامميف اإلدارييف  يجب عمى

(Raitano, Kleiner,2004 ,32). 
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 ،العمؿ في مكاف المؤثرات الشديدة مف الحد إلىالتنظيمية  وتيدؼ إدارة الضغوط       
 إدارة ، حيث تؤدي(Shchuka, 2010, 14) يامع عمى التعامؿالموظؼ  قدرة زيادةو 

التي  الظروؼ عمى مواجيةالعامميف  تدريب أو مصدر الضغوط عمى القضاء إلىالضغوط 
 غير طو الضغ تحت فالعامؿ ،وسموكية وعقمية جسدية مشاكؿ تسبب وذلؾ ألنيا ؛إليياتؤدي 
 تقمؿ وعموما. الجامعة تمؾ في يضر بزمالئو قد فإنو وبالتالي بعممو، االىتماـ عمى قادر

 ,  Jahanian , Tabatabaei وفعاليتيـ فالعاممي كفاءة مف ميةالتنظي الضغوط
Behdad ,2012, 5, 6 ))، القدرة المؤسسية. تيتـ بعض الجامعات بتطبيؽ معايير ولذلؾ 

القدرة المؤسسية أحد المحوريف األساسييف لمعايير التقويـ واالعتماد لمؤسسات  وتعتبر      
مكاناتيا المادية والبشرية، وت تنظيمية لمجامعاتكز عمى البنية الوتر  العالي،التعميـ  تضمف وا 

القدرة المؤسسية ثالثة أنشطة رئيسية: تطوير الميارات، وتحسيف اإلجراءات، وتقوية العمميات 
االستثمار في األفراد والمؤسسات والممارسات التي تساعد  إلىالتنظيمية، ويشير ذلؾ 

 (Langaas, Odeck , Bjørvig,  2010, 2) .أىدافياتحقيؽ  عمىالجامعات 
تستخدـ في جانب مف جوانب إدارة الجودة في الجامعات، و تعد القدرة المؤسسية كما        

يمكف مف خاللو االستجابة لمتحديات التي تواجو إدارة التغيير عمى المستوي المؤسسي، حيث 
دؼ إحداث الجامعات وتحقيؽ التحوؿ المطموب. كما أنيا تتضمف مجموعة عمميات تستي

تغييرات في مكونات الجامعة سواء األىداؼ أو القيـ أو الموائح أو التكنولوجيا وأساليب العمؿ 
إحداث التطوير في األداء الفردي والجماعي  إلىوالسموكيات اإلدارية والفنية مما يؤدي 

 (. 62، 2117)باوزير، 
التقنية  الميارات ذوي عامميفال عف يبحثوف ال - األخيرة اآلونة في - وقادة الجامعات       
 وعمى الرغـ مف ذلؾالعمؿ،  عالـ في متنوعة مياـ أداء عمى القادريف لعامميفا ولكف فقط،

الممكف أف يكوف ما يحققو  ، فمف عمى النتائج النيائية لمعمؿ ما يحققو العامموف ؤثري
 توظيؼ عمميات مختمفة عمى المعمومات المستخدمة في عممية المطابقة، ويتـ  اف تأثير العاممو
 وكفاءات الوظيفة متطمبات بيف فعاؿ تطابؽ تحقيؽ بيدؼ المياـ الوظيفية في األفراد الختيار
 عامميف اإلدارييفال عف الجامعاتتبحث أيضا الوظائؼ، و  ىذه تـ اختيارىـ فيي الذيف العامميف
 العامميف أف حيف في ة،المرجو  النتائج تحقيؽالقياـ بأكثر مف عمؿ و  عمى القدرة لدييـ الذيف
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 مكافأة نظاـ مع لقدراتيـ مناسبة تكوف أف شأنيا مف التي الوظائؼ عف تبحث باستمرار دائما
 . (Aboko, Songotua, Abdul-Ganiyu, 2016, 708)جذابة
بتطبيؽ معايير الجودة واالعتماد في مؤسسات التعميـ  االىتماـومصر ليست ببعيدة عف       

تطوير نوعي في ظروؼ العمؿ الجامعي وخدماتو وبما يمكنيا مف  إلىالجامعي مما أدي 
تحقيؽ التميز في كافة العمميات التي تقوـ بيا الجامعات مف جانب، وما تقدـ مف خدمات مف 

 .(297، 2119 ،عبد الرازؽ ،خالد)آخر جانب 
     

 

  :َػه١ً ايبخح

الجامعات؛ ب في الجياز اإلداري العامميفجزءا مف حياة  التنظيمية أصبحت ضغوط العمؿ     
نظرا لتحديات العصر وزيادة مطالبو، فال تكاد تخمو جامعة مف ىذه الضغوط، ويتطمب ذلؾ 

في الجامعات المصرية انتشار  عامميفىذه الضغوط، ويوضح واقع ال العمؿ مف أجؿ إدارة
ة لمعمالء، ومما ال البيروقراطية والفساد اإلداري وغياب الشفافية وتردي حاؿ الخدمات المقدم

شؾ فيو أف ىذه النمطية والروتيف في أنظمة الجامعات يترتب عمييا الممؿ والرتابة وتجميد 
، 2115اإلدارييف وبالتالي مزيد مف ضغوط العمؿ )حراز،  عامميفلدى الالمعارؼ والميارات 

197.) 
بالبيئة  إلى مجموعة مف العوامؿ بعضيا يختص التنظيمية وترجع ضغوط العمؿ       

التنظيمية واآلخر يتصؿ بالفرد ذاتو، وتتمثؿ المسببات التنظيمية لضغوط العمؿ في عوامؿ 
البيئة التنظيمية: زيادة صعوبة العمؿ، وكثرة مطالب الرئيس في العمؿ أو الضغوط التي 
يمارسيا عميو، وعدـ وضوح االختصاصات أو توزيع المياـ، وتعارض األدوار التي يمعبيا 

في الجامعة، ونظاـ العمؿ القائـ عمى التنافس الفردي ال الجماعي. أما المسببات الذاتية الفرد 
اإلدارييف عمى تحقيؽ التوافؽ  عامميففتتمثؿ في: نقص قدرة الالتنظيمية لضغوط العمؿ 

المستمر مع متطمبات العمؿ المتغير، والتوافؽ النفسي واالجتماعي مع جماعة العمؿ، وازدياد 
 (.123، 2116ع عمى األدوار دوف قدرة عمى أدائيا )عوض، حدة الصرا

وأسفرت العديد مف نتائج الدراسات السابقة عف وجود مشكالت تواجو الموظفيف اإلدارييف      
، وتضخـ اليياكؿ لموظفيففي الجامعات المصرية مثؿ: اليرمية في السمطة والعالقات بيف ا

ضعؼ برامج تدريب وتنمية الموظفيف اإلدارييف، التنظيمية، وضعؼ أساليب تقييـ األداء، و 
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والشكمية والتقميدية في الوحدات المنوط بيا إدارة الموارد البشرية، وقمة الكوادر الفنية المدربة 
(. كما 211، 2114خاصة فيما يتعمؽ باإلدارة اإللكترونية، وقمة نظـ التحفيز )معوض، 

 (454، 446، 2114التالية: )عبد العميـ، أكدت إحدى الدراسات السابقة عمى نقاط الضعؼ 
 الموارد المتاحة لمجامعات. بعدىا عفضافة إلى غير واضحة، باإل الرؤية والرسالة أف 
  عامميف في الجياز اإلداريلمقمة المنشآت التي تتميز بالتيوية واإلضاءة، بحيث توفر 

 مناخا صحيا مناسب لمعمؿ الجامعي.
 المصرية وتداخؿ األدوار والمسئوليات واالتصاالت. قصور الييكؿ التنظيمي لمجامعات 
  عامميفلعدالة وعدـ التمييز بيف الوجود آليات واضحة ومحددة لضماف اقمة 

 اإلدارييف.
 اإلدارييف  عامميفيع األعباء الجامعية عمى الواضحة وشفافة لتوز  صعوبة توفير آلية

البيانات لتحقيؽ أفضؿ أداء  بناء عمى دراسة االحتياجات والمعمومات المتوفرة بقاعدة
 ممكف.

 لتحديد مدي كفاءة الجامعات في تحقيؽ  ؛لتقويـ الشامؿ والمستمرانظاـ  ضعؼ
 أىدافيا. 

 إلدارة تصوروضع وحاوؿ البحث اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: كيؼ يمكف 
وء الجامعات المصرية في ضب عامميف في الجياز اإلدارياللدى  التنظيمية ضغوط العمؿ

 القدرة المؤسسية؟ تطمباتم
 يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:   
 اإلدارييف في الجامعات؟ عامميفاللدى  التنظيمية ما طبيعة إدارة ضغوط العمؿ -1
 في الجامعات؟اإلدارييف  عامميفاللدى ما معايير القدرة المؤسسية  -2
اإلدارييف في الجامعات مميف عااللدى التنظيمية ما واقع إدارة ضغوط العمؿ  -3

 المصرية؟
بالجامعات  اإلدارييف العامميفلدى  التنظيمية إلدارة ضغوط العمؿ لتصورما ا -4

 القدرة المؤسسية؟ تطمباتالمصرية في ضوء م
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 أٖداف ايبخح:

العامميف في لدى  التنظيمية إلدارة ضغوط العمؿ تصورييدؼ البحث إلى وضع  
 القدرة المؤسسية مف خالؿ ما يمي:تطمبات المصرية في ضوء مبالجامعات  الجياز اإلداري

ضغوط اإلدارييف في  عامميفلدى ال التنظيمية العمؿالتعرؼ عمى طبيعة إدارة  -1
 الجامعات.

 في الجامعات.اإلدارييف  لدي العامميفتوضيح معايير القدرة المؤسسية  -2
رييف في الجامعات اإلدا عامميفاللدى  التنظيمية تحميؿ واقع إدارة ضغوط العمؿ -3

 المصرية.
بالجامعات  اإلدارييف عامميفاللدى  التنظيمية إلدارة ضغوط العمؿ تصوروضع  -4

 القدرة المؤسسية.   تطمباتالمصرية في ضوء م
 أ١ُٖٝ ايبخح:

 تنبع أىمية البحث مف تناولو لمقضايا التالية:   
ات التعميـ الجامعي، تمثؿ المحور األوؿ لمتقويـ واالعتماد لمؤسس القدرة المؤسسية: -1

حيث تعبر عف قدرة الجامعات عمى األداء بكفاءة وفعالية مف خالؿ الموارد البشرية 
  والمادية المتاحة.

يحدث  ة ضغوط العمؿبإدار قادة الجامعات إف اىتماـ  :نظيميةالت إدارة ضغوط العمؿ -2
 .الحياة وخاصة في ظؿ ضغوط اإلدارييف لعامميفاأثرا إيجابيا نفسيا ومعنويا لدى 

مف أىـ الموارد الالزمة  العامموف في الجياز اإلدارياإلداريوف: يعتبر  عامموفال -3
لتحقيؽ أىداؼ الجامعات مف خالؿ العمؿ عمى تنمية قدراتيـ عمى أداء األعماؿ 
المسندة إلييـ ومساعدتيـ في الحصوؿ عمى الجديد مف المعمومات والمعارؼ 

 ات.والئيـ لمجامعيزيد مف عالية و عمى العمؿ بف يحفزىـوالميارات مما 
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 :حٚحماٚز ايبخحدٚد 

  يتناوؿ البحث المحاور التالية: -1
 الييكؿ-الدور غموض-العمؿ )طبيعةمصادر ضغوط العمؿ التنظيمي  - أ

-المساندة االجتماعية –المشاركة في اتخاذ القرارات -العمؿ عبء-التنظيمي
 الحوافز واألجور(.

الييكؿ -والحوكمةالقيادة -يط االستراتيجيية )التخطمعايير القدرة المؤسس - ب
المشاركة المجتمعية -الموارد-الجياز اإلداري-المصداقية واألخالقيات-التنظيمي

دارة نظـ الجودة(.-وتنمية البيئة   التقويـ المؤسسي وا 
 القاىرة،مكانية: تتناوؿ الدراسة مف الجامعات المصرية: جامعات الحدود ال -2

. حيث تمثؿ الفيوـو  وكفر الشيخ ،دمنيورو  ،نوب الواديجو واإلسكندرية، والمنيا، 
 بيئات مختمفة لمجامعات المصرية.

ة الميدانية عمى عينة مف العامميف في الجياز : تـ تطبيؽ الدراسالحدود الزمانية -3
/ 2117 شير أبريؿ إلىنوفمبر  الفترة مف شير الجامعات المذكورة خالؿاإلداري ب
 ـ. 2118

 َضطًخات ايبخح:

   Institutional Capacityكدز٠ املؤضط١ٝ: اي-ا

ف منو، ورجؿ ذو قدرة ذو يسار الطاقة، القوة عمى الشيء والتمك –المغة  في -القدرة     
 (.492، 1989)مجمع المغة العربية،  وغنى
" قدرة المنظمة عمى إيجاد ودعـ بيئة منتجة بأنيافي االصطالح  وتعرؼ القدرة المؤسسية     

ر وتدعـ العمؿ الجماعي اليادؼ والموجو نحو تحقيؽ أىدافيا" )الشخيبي وعالقات تيس
 (.141، 2112وآخروف، 

تقـو عمى أساس االستغالؿ األمثؿ  يتضح مف المفيوميف السابقيف أف القدرة المؤسسية     
لإلمكانات والموارد والميارات، وتعزيز العالقات بيف العامميف، ودعـ التفاىـ والتعاوف مما 

   كس عمى المناخ الجامعي وفؽ مجموعة مف المبادئ والضوابط المنظمة لمبيئة الجامعية.ينع
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تحقيؽ  قدرة الجامعات عمى بأنياإجرائيا  في ىذا لبحثتعرؼ القدرة المؤسسية بالتالي و      
تشجع العمؿ ظؿ قيادة إدارية  توفير الظروؼ المناسبة لمعمؿ الجامعي فيو  الجودة الشاممة

نحو تحقيؽ أىداؼ  التقويـ المستمر الموجوتتصؼ بالمصداقية والشفافية، و و  الجماعي
 الجامعات.

   Administrative Staff Membersاإلدازٟ: عإًَٛ يف ادتٗاش اي-8

 Oxford Word)ويعرؼ العامؿ بأنو الشخص الذي يعمؿ لدي أشخاص آخريف     
power dictionary , 2009, 256) 

" شخص يعمؿ في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة لو حقوؽ ؿأيضا يقصد بالعامو     
 (.56، 2111، )الشيخوعميو واجبات محددة سمفا في النظاـ " 

الشخص الذي يعيد إليو عمى وجو  إلىويشير مصطمح العامميف اإلدارييف في االصطالح     
ؽ عاـ تديره قانوني بأداء عمؿ في صورة مف االعتياد واالنتظاـ وعمى نحو دائـ في مرف

 (.611، 2116الدولة، أو أحد األشخاص االعتبارية العامة إدارة مباشرة )الحبشي وآخروف، 
يتبيف مف المفاىيـ السابقة أف العامؿ ىو فرد يعمؿ في إحدى المؤسسات العامة لمدولة     

ويحدد لو حقوقو ومسئولياتو مف أجؿ أداء العمؿ المحدد بشكؿ منتظـ وتحقيؽ أىداؼ 
 سسة.المؤ 
ئة مف غير أعضاء ىي العامموف-إجرائيا – يقصد بالعامميف في الجياز اإلداريبالتالي و      

 وحتىأميف عاـ الجامعة الجامعات الحكومية المصرية بداية مف ضمف ىيكؿ وظائؼ التدريس 
 أصغر موظؼ في كؿ كمية.

 Organizational Work Stress Management     ايتٓع١ُٝٝ إداز٠ عػٛط ايعٌُ-3

ضغطا: عصره وزحمو، والكالـ: بالغ  –( )ضغطو ضغط، المفرد-في المغة  –الضغوط      
 (.381، 1989في إيجازه وعميو شدد وضيؽ )مجمع المغة العربية، 

المتغيرات أو الظواىر التنظيمية  مجموعة-في االصطالح – ويقصد بالضغوط التنظيمية   
والمنبيات الموجودة في البيئة الجامعية وبيف التي تحدث نتيجة التفاعؿ بيف الدوافع 

االستجابة الفردية ليا بأشكاؿ تحددىا معالـ الطباع والشخصية، وىذا يعني أف مستوي 
الشعور بضغوط العمؿ التنظيمية وانعكاساتيا يتفاوت مف عامؿ إلى آخر بحسب كفاءتو 

 .(9، 2116، مروطبيعة موقعو في الجامعة )ع
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إدارة ضغوط العمؿ  حات والمفاىيـ األساسية في العمـو اإلداريةدليؿ المصطم عرؼوي  
التنظيمية بأنيا عممية إدارية مدروسة ومحددة يمكف مف خالليا تخفيض ضغط العمؿ لدي 

 (379، 2113: )عقيمي، العامميف في المنظمات وتتضمف العناصر التالية
ره السمبية عمى فيـ طبيعة وماىية ضغط العمؿ التنظيمي ومضمونو، وتحديد أثا -

 العامميف وعمى المنظمة.
 تحديد مصادر ضغط العمؿ، أي التي ينشأ منيا الضغط. -
تحديد السبؿ التي تساعد في تخفيؼ ضغط العمؿ التنظيمي وأثاره السمبية أو القضاء  -

 عمييا.
يالحظ مف المفاىيـ السابقة أف الضغوط التنظيمية تحدث جوا يسوده التوتر واالضطراب      
مف أجؿ ممارسة عناصر اإلدارة  عمىالعامميف في الجامعة، ومف ثـ تعمؿ إدارة الجامعات لدي 

  تحديد مسببات ضغوط العمؿ التنظيمية والعمؿ عمى تخفيفيا أو التخمص منيا.
بأنيا جممة الجيود التي تبذليا -إجرائيا – التنظيمية ويمكف تعريؼ إدارة ضغوط العمؿ      

عمؿ وأفكار  آليات أو برامجتحديد بوذلؾ التنظيمية وط العمؿ الجامعات في مواجية ضغ
 العامموف في الجياز اإلداري التي يتعرض لياالتنظيمية  عممية منظمة في التصدي لمضغوط

 .الجامعاتب
 َٓٗج ايبخح ٚأدات٘:

 يعتمد البحث عمى ما يمي:      
، وييتـ بتحديد ما ىو كائف وتفسيرهل أي البحث عف أوصاؼ دقيقة الوصفي،المنيج  -1

الموظفيف اإلدارييف في الجامعات. كما أنو ال يقتصر عمي جمع  العالقات بيف
نما يمضي إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ؛ ألنو يتضمف  وضع تنبؤات البيانات وتبويبيا، وا 

فاف الموظفيف اإلدارييف )لدى ضغوط العمؿ الجامعي ل عف األحداث المقبمة
 (. 327، 2111،داليف

بيدؼ تحميؿ بيئة العمؿ الجامعي والتعرؼ عمى  SOWTيؿ البيئي التحممدخؿ  -2
   .مواطف القوة والضعؼ في البيئة الداخمية والفرص والتيديدات في البيئة الخارجية

ضغوط العمؿ  إدارة إعداد استمارة جمع البيانات والمعمومات )االستبياف( عف -3
 ة.اإلدارييف في الجامعات المصري لموظفيفدي االتنظيمية ل
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 : ويسير البحث وفؽ الخطوات اإلجرائية التالية 
: إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية، وأيضا معايير القدرة وصؼ نظري لمتغيرات البحث -

 المؤسسية.
ف اإلدارييف في ضغوط العمؿ التنظيمية لدي الموظفيإدارة تحميؿ وتشخيص واقع  -

 .الجامعات المصرية
وؼ عمى واقع إدارة الضغوط التنظيمية إجراء الدراسة الميدانية؛ مف أجؿ الوق -

 .المصرية الموظفيف اإلدارييف في الجامعات ىلد
الموظفيف اإلدارييف في  ىوضع تصور إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لد -

 الجامعات المصرية في ضوء معايير القدرة المؤسسية.
 
 

  ايدزاضات ايطابك١:

تتعمؽ بالقدرة  ىوأخر  إدارة ضغوط العمؿبدراسات خاصة  السابقة إلىتقسـ الدراسات       
 ، ويتضح ذلؾ فيما يمي: المؤسسية

 دزاضات تتعًل بإداز٠ عػٛط ايعٌُ: -0

 :النحو التالي عمىوذلؾ تـ تناوؿ الدراسات األحدث ثـ األقدـ    
خربات ٚتضٛزات َدٜسٟ ايربْاَج ملتخضضٞ ايدعِ املباغس إلداز٠ ايغػٛط ايٛظٝف١ٝ  - أ

 ) (Metzger, 2018 ٚاالحرتام ايٛظٝفٞ

وـ تقديـ الدعـ تحديد كيفية تناوؿ مديري المنظمات والمشرفيف لمفي إلىىدؼ البحث       
، وتناوؿ البحث ثالث أفكار رئيسية: مؽ بضغوط العمؿ واالحتراؽ الوظيفيلمموظفيف فيما يتع

طالع القادة لماـ القادة باألسباب واألعراض، وا  عمى  معرفة القادة وخبراتيـ الشخصية، وا 
مف أجؿ تحقيؽ ىذه  واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي استراتيجيات التكيؼ ومصادرىا.

 أسموب تحميؿ الظاىرة.األىداؼ، وأيضا عمى 
أف أىـ المفاىيـ والخبرات التي شاركيا مديرو النتائج التي توصؿ إلييا البحث ومف       

دارة ضغوط العمؿ ومياـ الوظيفة والتوقعات الخاصة بيا  البرنامج أىمية الخبرة السابقة ليـ وا 
التكيؼ مع ضغوط العمؿ  عمىوشروط المصادر الجارية والدعـ الذي يساعد العامميف 

 واالحتراؽ الوظيفي.
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إداز٠ ايغػٛط ٚايتٛاشٕ األضسٟ: َكاز١ْ ن١ُٝ الضرتاتٝجٝات االتضاالت ٚأضبٛع ايعٌُ  – ب

  (White, 2017)املغػٛط 

تقديـ معمومات جديدة عف مفيـو ترتيبات العمؿ المرنة، وتحديد  إلىىدؼ البحث        
االستراتيجية التي ستقدـ وذلؾ يعد أفضؿ تصور لإلدارة الفعالة لمضغوط، وتحقيؽ التوازف بيف 

مقارنة الفروؽ واالختالفات مف حيث الضغط الالبحث ب وتناوؿالحياة والعمؿ لدي العامميف، 
واستخدـ  .يف عف بعد والعامميف الذيف لدييـ أسبوع عمؿ مزدحـبيف العماؿ التقميدييف والعامم

 المنيج المقارف، وأداة األنوفا لمتحميؿ.في تحقيؽ ذلؾ عمى البحث 
وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث أف ضغوط العمؿ بالنسبة لمرجاؿ كانت        

ؿ األسبوع، بينما كانت مستوي في مستوياتيا العميا عندما كانوا يعمموف بجدوؿ مزدحـ طوا
 ظروؼ العمؿ نفسيا ذات مستوي أقؿ. الضغوط التي تواجييا النساء في

 (Jahania, Tabatabaei, Behdad, 2012 ) ايعٌُ.ايغػٛط يف َهإ  إداز٠ -جـ

توضيح أىـ الضغوط التي يتعرض ليا الفرد في العمؿ الذي يقـو بو،  إلى ىدؼ البحث      
مف أجؿ  ولـ يحدد البحث منيج لمدراسة ه الفردية والسموكية والمؤسسية.أثار  ىوالتعرؼ عم

 .تحقيؽ ىذه األىداؼ
 عمىأف لمضغوط النفسية تأثيرىا السمبي  ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث        
والمؤسسة، وذلؾ مف  الموظؼانخفاض إنتاجية  إلىوالمؤسسة، حيث تؤدي الضغوط  الفرد

  السواء. عمىالخدمة التي تقدميا المؤسسة لمفرد والمجتمع  ىتو خالؿ تدني مس
دزاض١ عػٛط ايعٌُ ع٢ً ايسعا ايٛظٝفٞ بني أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف َايٝصٜا: دزاض١  –د 

 . (Ahsan, ( et.al),2009) تطبٝك١ٝ

توضيح العالقة بيف الضغوط الوظيفية والرضا الوظيفي، واشتممت  إلىث حىدؼ الب     
الضغوط التي تـ تحديدىا في البحث عمى: إدارة الدور، والعالقة مع اآلخريف، محددات 

وضغوط أعداء العمؿ، والواجبات الوظيفية، وضغوط األداء. وتكونت العينة مف أكاديمييف 
في ذلؾ وذلؾ لتطبيؽ االستبياف، واعتمد البحث  قة وادي كالنجبالجامعات الحكومية في منط

 عمى المنيج التجريبي.
وأوضحت النتائج أف ىناؾ عالقة ميمة بيف المحددات التي تـ اختبارىا، كما أوضح       

 البحث أف ىناؾ عالقة سمبية بيف الضغوط الوظيفية والرضا الوظيفي.



 ......... تصور إلدارة ضغوط العمـل التنظيمية لدي العاملين في الجهاز اإلداري بالجامعـات المصرية

- 728 - 

 ن١ًٝ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛات يدٟ ايعٌُ عػٛط إداز٠ يف ايتك١ٝٓ اضتخداّ ٚضا٥ٌ تأثري -ٖـ 

 (.8112 ،)ٖٛضاٟٚ ْٔعسٖ ٚج١ٗ َٔ املهس١َ مبه١ ايبٓات

 :يمي ما عمى التعرؼ إلى البحث ىدؼ 
 الجوانب في التدريس ىيئة ياتعضو  منيا تعاني التي الضغوط أبرز عمي التعرؼ 

 .المكرمة بمكة البنات كميات في والوظيفية التنظيمية
 والوظيفية التنظيمية العمؿ ضغوط في التقنية وسائؿ تأثير درجة عمى التعرؼ. 
 التأثير نحو التدريسية الييئة عضويات بيف اإلحصائية الداللة ذات الفروؽ تحديد 

 .الدراسة لمتغيرات تبعا العمؿ ضغوط مواجية في التقنية وسائؿ الستخداـ اإليجابي
االستبياف لجمع أيضا عمى ، و لتحقيؽ ىذه األىداؼ واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي    

 .ف عينة البحثالبيانات والمعمومات م
 :يمي ما بحثال نتائج أىـ وكاف    

 الموارد ومحدودية الروتيف في تتمثؿ التنظيمية العمؿ ضغوط مسببات أكثر أف 
 .واإلمكانات

 التطوير فرص إلى االفتقار الوظيفية العمؿ ضغوط إلى المؤدية العوامؿ أكثر مف أف 
 . الميني

 ضغوط اجيةمو  في التقنية وسائؿ استخداـ نحو إحصائية داللة ذات فروؽ توجد 
 . الدراسة عينة نظر وجية مف العمؿ

 

 :املؤضط١ٝ بايكدز٠ خاص١ دزاضات -8

 :يمي كما وذلؾ األقدـ إلى األحدث مف ترتيبيا تـ        
 Calderon) َٓعٛز غاٌَ()ز٠ ع٢ً ايتخطٝط ٚايكدز٠ ايبخج١ٝ املؤضط١ٝ ايكدبٓا٤  - أ

,2018)  

( جية مسجمة: 172حيث إنو يتكوف مف ) التعميـ العالي في أستراليا، ت الدراسةتناول      
وتوضيح  ( جيات خاصة غير جامعية،129( جامعات خاصة، )6( جية عامة، )37منيا )

عمى أستراليا بحيث تكوف أكثر قدرة عمى المنافسة دوليا، اإلصالحات االقتصادية المتتالية  أثر
 وأدت ىذه اإلصالحات إلي: 



 ......... تصور إلدارة ضغوط العمـل التنظيمية لدي العاملين في الجهاز اإلداري بالجامعـات المصرية

- 729 - 

الجامعات عمى تغيير في ذلؾ قدرة التغيير في طريقة تمويؿ المؤسسات بما  -
 مساىمة الطالب والسعي إلى جمب تمويؿ مف القطاع الخاص.

تغييرات في ىيئة العمؿ بيدؼ زيادة المرونة في استقطاب وتوظيؼ العامميف في  -
 المناطؽ ذات األولوية باإلضافة إلي تحسيف أداء العامميف.

جامعات بما في ذلؾ تقميؿ التغييرات الالزمة لتحقيؽ فعالية وكفاءة كبيرة لم -
 التكمفة في عممية التدريس.

، باإلضافة إلى أسموب مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ى المنيج الوصفيواعتمد البحث عم      
المجاؿ التطبيقي  إلىمف الصورة النظرية  البيانات والمعمومات إحصائي وذلؾ لتحويؿ

 المتكامؿ.
عمي روح اإلرادة  األسترالي يعتمد بصورة كبيرة أف التعميـ العالي إلىوتوصمت الدراسة       

قدمت أستراليا خبرتيا في صورة إطار عمؿ مفيد ، حيث لعدة عقودالدولي  الجيدة والتعاوف
األخرى والمساعدة في رسـ استراتيجية شاممة قائمة  العالي لتحسيف وتقوية جودة نظـ التعميـ

  عمى األدلة في اتخاذ القرار.
يف بٓا٤ ايكدز٠ املؤضط١ٝ  عايٞ: دزاض١ ايعٛاٌَ املطاعد٠ ياليتصاّ ايتعًِٝ ايٚايتػري يف ايتٓٛع - ب

 (.(Visser, 2015ايتٓٛع َٔ أجٌ 

باإلضافة إلى استطالع العوامؿ  بالتنوع، التزمتىدؼ البحث إلى تحميؿ المؤسسات التي      
مؿ التي تساعد البحث إلى تحديد العوا يا في بناء القدرات المؤسسية، وسعالتي تفرؽ بيني

مف  المنيج الوصفي، ودراسة الحالة واتبع البحث في عممية االلتزاـ ببناء القدرات المؤسسية.
 أداة التحميؿ لمبيانات.إلي جانب  ،أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة

أف ىناؾ تغيرات ميمة في كؿ المؤسسات، وأف ىناؾ فروقا بيف  إلىوأشارت النتائج      
الشخصية واإلدارية عمى حد بناء القدرات، وشممت ىذه القدرات الجوانب المؤسسات قبؿ وبعد 

سواء، وأيضا شمؿ بناء القدرات خمسة معايير: األىداؼ والمصادر والقدرات والقيادة 
 والمركزية.

ايكدز٠ املؤضط١ٝ يف تكِٝٝ جٛد٠ َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ: املعٛقات ٚآيٝات ايتػًب عًٝٗا  حمٛز -جـ

 (.8102 )عبد ايعًِٝ،
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مؤسسات التعميـ العالي في  اعتمادىدؼ البحث إلى استحداث آليات لمواجية معوقات      
 المنيج الوصفي التحميمي، وأسموب تحميؿ النظـ.في تحقيؽ ذلؾ عمى مصر، واستخدـ البحث 

إلييا البحث: اإلجراءات المقترحة التي يمكف أف تساعد ومف أىـ النتائج التي توصؿ     
 نظاـ االعتماد الجامعي، ومنيا ما يمي: في نجاح

 اإليماف بأف االعتماد الجامعي أصبح ضرورة تفرضيا متغيرات العصر. -
 نشر وتعميؽ الوعي بثقافة الجودة واالعتماد. -
 توفير الظروؼ والمناخ المالئـ لنجاح نظاـ االعتماد الجامعي في مصر. -

 

 ,Afaq)غري اذته١َٝٛ يف بانطتإ ايكدزات ٚحتدٜات ايكٝاد٠ بكطاع املٓعُات  تطٜٛس -د

2013) 

فيـ الديناميات والعوامؿ التي تشكؿ وتنمي القدرات في المنظمات  إلىىدؼ البحث        
لقاء الضوء عمى الضغوط والتحديات التي تواجو المنظمات  غير الحكومية في باكستاف، وا 

لتحديات التي تشكؿ غير الحكومية في تنمية القدرات والقيادة، واقتراح حموؿ ليذه ا
مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ و  صعوبات أماـ المنظمات غير الحكومية في باكستاف.
 اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي والتحميؿ البياني.

ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث أف المنظمات غير الحكومية ليا دور       
ية في باكستاف، كما أف ىناؾ شراكة بيف رئيس في تطوير الخدمات االجتماعية والتعميم

     المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مجاؿ تطوير القدرات.
 . (Hulecki, 2011) خمتًط١ايكدزات املؤضط١ٝ يكٝاع األدا٤: طسٜك١ حبح  بٓا٤ - ٖـ

 تحديد الظروؼ والتوجيات المؤسسية لمقدرات وذلؾ لتطوير إلىىدؼ البحث         
الخطط اإلرشادية والتقييـ الذاتي والقدرات المؤسسية مف أجؿ النيوض مجموعة مف 

ج يواستخدـ البحث المن بالجوانب المختمفة داخؿ المنظمات وبالتالي تحقيؽ أىدافيا.
 أداة االستبياف.، باإلضافة إلي في تحقيؽ ذلؾ الوصفي

أىمية وىي: ف ىناؾ العديد مف مجاالت القدرة األكثر وتوصؿ البحث إلى أ          
دارة العمميات، والبنية التحتية. دارة البرامج، وا    الييكؿ التنظيمي، والحوكمة، وا 
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توضيح أىـ الضغوط  يتبيف مف الدراسات السابقة أنيا تتشابو مع البحث الحالي في       
لقاء الضوء عمى أداء العامميف في الجياز اإلداري مف  التي يتعرض ليا العامؿ في العمؿ، وا 

وتقديـ الدعـ لمعامميف فيما يتعمؽ بضغوط العمؿ، إلى  الؿ إعادة تحديد القدرات المؤسسيةخ
 كأحد مكونات إدارة الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي. القدرة المؤسسيةب اجانب اىتمامي

 ، ويعتبرSWOTاعتمد عمى مدخؿ التحميؿ البيئي  ويختمؼ البحث الحالي مف حيث إنو      
اإلدارييف في  العامميف ىالتي اىتمت بضغوط العمؿ التنظيمية لد لىات األو مف الدراس

بضغوط العمؿ لمعامميف  توجد ندرة في الدراسات التي اىتمت. حيث الجامعات المصرية
ة المؤسسية القدر ب، وأيضا وخاصة في ظؿ التحديات الراىنة لجامعات المصريةالتنفيذيف في ا

ما وضح البحث مراحؿ إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية ووسائؿ ك ،مؤسسات التعميـ الجامعيفي 
، وعناصر القدرة بالجامعات المصرية ومقومات تنفيذىا التنفيذيفإداراتيا لدي العامميف 

 وضع جانب إلى المؤسسية وأنواعيا ومعاييرىا ومتطمبات تطبيقيا في الجامعات المصرية،
 تطمباتمصرية في ضوء مبالجامعات ال يفالعامملدى  التنظيمية تصور إلدارة ضغوط العمؿ

 . القدرة المؤسسية
 العامميفتحديد أبرز الضغوط التي يعاني منيا بقة في واستفاد البحث مف الدراسات السا    

، وتأثير التقنية في ضغوط العمؿ التنظيمية، وعالقة الضغوط الوظيفية بالرضا في الجامعات
نتاجية العامميف  وأيضا إدارة الضغوط التي تركز عمى عمى برامج اإلعدادوالتعرؼ  ،الوظيفي وا 

 في الجامعات. اإلدارييف العامميفتوضيح أثر القدرة المؤسسية عمى أداء  في
 خطٛات ايطري يف ايبخح:

 يتبع البحث الحالي الخطوات التالية:   
 و الخطوة األولى: تشتمؿ اإلطار العاـ لمبحث: مقدمة البحث ومشكمتو وأىدافو وأىميت

 والمنيج المتبع وحدوده ومصطمحات البحث وخطة السير فيو. 
  :في  اإلدارييف العامميفلدى التنظيمية طبيعة إدارة ضغوط العمؿ الخطوة الثانية

 .الجامعات
 :معايير القدرة المؤسسية في الجامعات الخطوة الثالثة . 
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  في  دارييفاإل العامميفلدى التنظيمي الخطوة الرابعة: واقع إدارة ضغوط العمؿ
 الداخمية )نظريا وميدانيا(؛ مف أجؿ تحديد مواطف القوة والضعؼ الجامعات المصرية
 .اإلدارييف العامميفدي ل الخارجية والفرص والتيديدات

 في  اإلدارييف العامميفلدى  التنظيمية الخطوة الخامسة: تصور إلدارة ضغوط العمؿ
 ة.الجامعات المصرية في ضوء مدخؿ القدرة المؤسسي

 ادتاَعات: يف ايعاًَني يف ادتٗاش اإلدازٟ إداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ يد٣-احملٛز األٍٚ 

 متٗٝد:

 الزمت فقد نفسو، اإلنساف قدـ قديمة ظاىرة العمؿ التنظيمي ضغوط ظاىرة تعتبر      
مصدر  يزاؿ وال العمؿ ىذا وكاف ليعمؿ اإلنساف وجد حيث األرض، عمى وجوده اإلنساف منذ

تزيد  الضغوط ، وىكذا فإف{كبد في اإلنساف خمقنا تعالى: }لقد اهلل لقوؿ مصداقا وذلؾ اء،الشق
 واالستفادة الضغوط ىذه إدارة كاف مف الضروري في الجامعات، لذا العامميف مف صعوبة عمؿ

 الجامعات تدفع التي النافعة الضغوط زيادة طريؽ عف السميـ وذلؾ التوجيو وتوجيييا منيا
الجامعات إلى  تعرض التي الضارة الضغوط مف إلى جانب التقميؿ واالزدىار، النمو إلى

 المخاطر.
 إداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ:-0

ترجع كممة ضغط إلى القرف الرابع عشر عندما كانت المغة اإلنجميزية تشمؿ خميطا ما         
نسية الوسطى التي بيف المغة الفرنسية واألنجمو سكسوف، وكممة الضغط مشتقة مف المغة الفر 

ىي مشتقة مف ناحية أخرى مف المغة الالتينية، وتشير العديد مف صيغ ىذه الكممة في األصؿ 
إلى معنى الصعوبة، وبحموؿ القرف السادس عشر تـ استخداـ الكممة لتشير إلى مفيـو التعب 

  ,Lehrer) والعمؿ الزائد، وفي القرف التاسع عشر أصبح مصطمحا عمميا دقيقا
Woolfolk, Sime, 2007, 6)    وفي نياية الخمسينيات مف القرف العشريف تـ ،

استخداـ كممة ضغوط العمؿ في البحث األكاديمي في العديد مف المجاالت وبدأت ىذه 
 ,Dewe)المجاالت بالعمـو التطبيقية ومنيا انتقمت إلي عمـ النفس والعمـو األخرى 

Dirscoll, Cooper, 2010, 2). 
القوؿ إف ضغوط العمؿ تشير إلى موقؼ ما تتفاعؿ فيو العوامؿ المرتبطة ويمكف      

بالوظيفة مع الموظؼ ذاتو لتغيير ظروفو الفسيولوجية والنفسية مما يؤدي إلى انحراؼ أدائو 



 ......... تصور إلدارة ضغوط العمـل التنظيمية لدي العاملين في الجهاز اإلداري بالجامعـات المصرية

- 733 - 

، وتتوقؼ ىذه الضغوط عادة عمى عدة (Clifton, 2008, 12) عف المستوى الطبيعي
 (: 151، 2116عوامؿ، أىميا )بطاح، 

 إدراؾ الموظؼ ليذه الضغوط. مدى - أ
 ليذه الضغوط، وتقدير مدى إمكانية مواجيتيا وفقا لقدراتو. تفسير العامؿ - ب
إدراؾ الموظؼ لمدى أفضمية النواتج المحتممة لمنجاح في التكيؼ مع مصادر ضغوط -جػ

 العمؿ التنظيمي. 
مف أجؿ التحكـ  يةالجسدية والعاطف التغييرات تطوير ويقصد بإدارة ضغوط العمؿ بأنيا       

 الصحة عمى اإلجياد وآثار التوتر مصدر تحديد عمى تنطوي في الضغوط والحد منيا، وىي
بارزا  مصدرا يشكؿ عمميـ أف عف العامميف مف العديد ويعبر .الشخصية لمموظفيف والميارات

 واإلشراؼ اإلدارة وتحسيف العمؿ عبء انخفاض ولكف حياتيـ، في مف مصادر الضغوط
 أماكف . كما أفالعامميف بيف التوتر مف يحد أف يمكف العطمة وأوقات والفوائد الرواتب وتحسيف
 مف الفعالة استراتيجيات التكيؼ في المشاركة فرصا لمموظفيف في تسيؿ أو توفر التي العمؿ
   (Owusu, Tawiah, 2014, 88) .لمموظفيف أقؿ ضغوطا تعزز أف المرجح
 وتعكس التوتر واإلجياد، مع التعامؿ أساليب ؿ التنظيمي أحدوتعتبر إدارة ضغوط العم       
 اإلجياد لمعالجة التدخالت مع جنب إلى جنبا الضغوط لمنع استراتيجيات التوتر ووضع طبيعة

دارة  والعاطفة واإلحساس اإلدراؾ: المجاالت مثؿ مف مجموعة الضغوط تغطي القائـ، وا 
(Harris, 2011, 106, 107) . 

لي فإف إدارة ضغوط العمؿ التنظيمي عممية مستمرة وىادفة إلى اتخاذ التدابير وبالتا       
الالزمة مف أجؿ التقميؿ مف حدة ومستوى الضغوط السمبية، فضال عف أف مسئولية إدارة 

 في الجامعة بمختمؼ المستويات اإلدارية. العامميفضغوط العمؿ التنظيمي ىي مسئولية كؿ 
 إدارة وحدة)وىي  لمضغوط مصدراً  د توافرىا يعتبر الحدث الخارجيعن شروط أربعة وتوجد      

 (:52 ت،.د العالي، تطوير التعميـ مشروعات
 المحتمؿ: التيديد  (1)
 بينما قد يرحب بالقمؽ يصيب البعض قد القوانيف تغيير أو تعييف مدير إدارة جديد إف        
 .اآلخريف بعكس األوؿ لمنوع لمضغط فيي تعتبر مصدراً  ثـ ومف اآلخر، البعض بيا
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 األىمية:  (2)
 والتماس الضغط إدراؾ احتماالت زادت كمما الحدث خطورة أىمية أو الموظؼ أدرؾ كمما      

 أحد مع العداء أو الخدمة مف التسريح الحتماالت العامميف بإدراكات الحاؿ ىو كما مظاىره،
 .باآلخريف الضرر إلحاؽ ومحاولة المسئوليف

 التأكد: عدـ  (3)
وضوح الدور بالنسبة لمعامؿ الذي يمكنو  عدـ أو المعمومات نقص احتماالت إلى يشير       

مف القياـ بمسئولياتو عمى الوجو المطموب، وعدـ التقيد بقواعد العالقة مع الزمالء أو العمـ 
بيذه القواعد كؿ ذلؾ قد يؤدي إلي نوع مف الضغوط عمي العامميف في بيئة العمؿ أو قد تكوف 

 (.119، 2111موجودة في بيئة العمؿ )الختاتنة، لمضغوط النتيجة 
 الزمنية: الفترة   (4)
ومف المعمـو أف العمؿ لفترة طويمة يتبعو توتر بسبب الحدث،  استمرارية مدى تعبر عف    

قضايا غير سارة مثؿ: بيروقراطية العمؿ، ورؤساء العمؿ ليـ مطالب صعبة واجتماعات مممة 
 (.9، 2113ؼ عمؿ سيئة )أحمد، وجداوؿ عمؿ مزدحمة وظرو 

  ، منيا ما يمي:حوؿ ضغوط العمؿ التنظيمي الحقائؽ مفمجموعة يتضح مما سبؽ          
   المكاتب، فازدحاـ بآخر، أو بشكؿ العمؿ مكاف في وتوجد دائما أنيا منتشرة 

 وتعاظـ الواجبات وتكاثر العمؿ، دوريات مواعيد الجميور، وتغيير طمبات وزيادة
 الموظؼ عمى تفكير ضغطا يشكؿ ذلؾ كؿ الضوضاء، وزيادة ويات،المست

 .المزاجية وحالتو وأعصابو
 العامميف عمى ودرجة تأثيرىا طبيعتيا حيث مف العمؿ التنظيمي ضغوط تتفاوت، 

 والمنافسة العمؿ إلجادة تكوف دافعا حيث مفيدة، أغراضا الضغوط تخدـ فقد
 األفكار وتطبيؽ لالبتكار أو مصدرا يروالتطو  لمتحسيف فرصا تشكؿ وقد والتفوؽ،
 المستوى عمى كثيرة أضرار تسبب قد-أخرى  جية مف-ولكنيا اإلبداعية،
 عنو ينتج لمضغوط صحيا أو مقبوال قدرا ىناؾ لذلؾ فإف والتنظيمي، الشخصي

 وخطيرة. أصبحت ضارة القدر عف أو زادت الضغوط قمت فإذا إيجابية، آثار
  العمؿ التنظيمي، تجاه ضغوط وردود أفعاليـ اباتيـاستج في العامميف يختمؼ 

 العمؿ فكثرت ليا، الضغوط والمعاني التي يعطونيا ليذه إدراكيـ عف وذلؾ ناتج
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ثبات الذات، لمتحدي فرصة آخروف يعتبره بينما البعض، عند وتوترا قمقا يعني  وا 
 فرص ابوغي لمياراتيـ تقدير سوء يعتبره بعضيـ المطموب القدر عف العمؿ وقمة

وعدـ  لمراحة أنو فرصة عمى آخروف ينظر إليو بينما يريدونيا، التي النجاح
 عند نفسية ضارة آثارا تسبب التي الضغوط أف نجد لذلؾ المشكالت، مواجية
 اآلخريف. عند لمطاقة والنشاط مصدرا نفسيا ىي تصبح قد البعض،

 
 

 

 
 

 
 

 

 ادتاَعات: يف ٗاش اإلدازٟايعاًَني يف ادت عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ يد٣ َضادز -8

أكدت العديد مف األدبيات عمى أف مصادر الضغوط تتمثؿ في ثالث مجموعات:       
 العمؿ، طبيعة:  أىميا ومف العمؿ لضغط التنظيمية المصادر تضـ األولى، المجموعة

في  والمشاركة الوظيفي، والمستقبؿ األفراد، عف والمسئولية العمؿ، وعبء وغموض الدور،
 العمؿ لضغط الفردية المصادر تضـ الثانية، االجتماعية، والمجموعة والمساندة القرارات، خاذات

 ومعدؿ ، والحاجات والقدرات ، األحداث في وطريقة التحكـ الشخصية، نمط: أىميا ومف
 ومؤثرات عوامؿ وتضـ الخارجية البيئة ضغوط: الثالثة الفرد، والمجموعة حياة في التغير
والبحث بصدد المصادر التنظيمية  .فييا يعمؿ التي أو الجامعة  بالموظؼ قةعال ليا ليست

 لضغوط العمؿ، وفيما يمي توضيحيا:
 تتمثؿ أىـ ضغوط العمؿ التنظيمية فيما يمي:

 طبٝع١ ايعٌُ: - أ

يقصد بطبيعة العمؿ الظروؼ الطبيعية والمادية التي تحيط بالموظؼ في بيئة العمؿ،       
مثؿ: تأثير عبء العمؿ  السمبية عمى العامميف في الجياز اإلداري ؿحيث تؤثر ظروؼ العم

البدني والضوضاء وساعات العمؿ الطويمة أو عدـ كفاية األجيزة المتاحة ومالءمتيا 
وصيانتيا، إلى جانب الظروؼ البيئية كقمة المساحات المتاحة لمعمؿ وضعؼ اإلضاءة. كما 

في مؤشرات الصحة التنظيمية في الجامعات: أف بيئة العمؿ ليا دور مباشر وغير مباشر 
  (Ghimire, 2014, 10, 13) .الرضا الوظيفي، واإلنتاجية، والغياب عف العمؿ

وتسبب بعض الوظائؼ ذات أعباء العمؿ المتزايدة ضغوطا أكثر مف غيرىا، وتمارس       
مجاؿ العمؿ يمثؿ . كما أف المناخ الطبيعي المحيط بالعامميفتأثيرىا اإليجابي والسمبي عمى 
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فالتبايف الشديد في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وتجييزات مكاف  العامميف،ضغوطا عمى 
 (.41، 39، 2111ىالؿ، )العمؿ تمثؿ ضغوطا أيضا في حالة عدـ مناسبتيا 

ىكذا فإف توفر درجة حرارة مناسبة في مكاف العمؿ، واإلضاءة الجيدة، والبعد عف      
لى عدـ اإلصابة ببعض األمراض التي تعتبر مصدرا مف مصادر ضغوط العمؿ التموث؛ يؤدي إ

التنظيمي، كما أف التيوية الصحية تساعد الموظؼ عمى إنجاز المياـ المكمؼ بيا بفعالية 
 مما يؤدي إلى التحسيف المستمر وزيادة اإلنتاجية.

 

 ايدٚز: غُٛض-ب

 ويكوف وكيؼ، ومتى الموظؼ يعمؿ ابماذ يتعمؽ فيما التأكد عدـ الدور غموض يمثؿ      
 وتقييـ السمطة، ومصادر والقواعد، الفرد، مسئولية: التالية المجاالت مف أي في الغموض
 في الغموض يحدث كما. الوظيفي واألماف التنظيمية والتغيرات الموظؼ، ألداء المدير

 ويوجد وجية،تكنول تغيرات تحدث: عندما الغموض ويكوف الحجـ، كبيرة المعقدة الجامعات
 المدير عف معمومات المرؤوسوف ويخفي العميا، اإلدارة مف الواردة المعمومات في نقص

 اثبتت وقد ليـ، بالنسبة مفضؿ غير مدير لمضايقة كأسموب أو األحداث عمى لمسيطرة كوسيمة
 تدىور في مباشرة يتجسد سمبياً  توتراً  الموظؼ عند ينشئ الدور غموض أف عديدة بحوث
 (.12 ،2119 السقا،)وباآلخريف  بنفسو ثقتو وزعزعة العمؿ فع رضائو
. حيث العامميفوتؤكد الدراسات عمى أف غموض الدور لو تأثير سمبي عمى نتائج عمؿ       

العامميف إف غياب الوضوح فيما يتعمؽ بالواجبات والمسئوليات والصالحيات والمعايير يجعؿ 
ماليـ؛ ألنيـ أقؿ فيما ألدوارىـ حتى يشعروف يفتقدوف الثقة في أع في الجياز اإلداري

حوؿ عدـ اليقيف في مختمؼ جوانب عمميـ  العامميفبالغموض باعتبارىا تصورات 
(Novriansa, Riyanto, 2016,65).  

بالتالي يالحظ أف غموض الدور ما ىو إال نتيجة مباشرة لنقص المعمومات المطموبة       
وظيفي، فإذا لـ يعرؼ الموظؼ المياـ الواجب أداؤىا إلنجاز المياـ المتصمة بالدور ال

والمسئوليات والصالحيات المتاحة لو، وكيؼ يقيـ أداؤه في العمؿ فذلؾ يجعمو يتردد في أداء 
وبة. باإلضافة إلى أف الغموض والحيرة قد تسبب لدى الموظؼ ضغوطا عندما مالمياـ المط

 ممو. يحـر مف التغذية المرتدة التي تبيف لو نتائج ع
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 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ:-جـ

يعتبر الييكؿ التنظيمي في الجامعة مصدرا مف مصادر الضغوط خاصة إذا كاف الييكؿ      
السائد ىو البيروقراطي المعتمد عمى مركزية القرار مع إىماؿ الجوانب اإلنسانية مما يؤدي 

 (.194، 2118إلى فقداف الشعور بالوالء التنظيمي )حسيف، الدخيؿ، 
ويمكف التغمب عمى ضغوط العمؿ المتعمقة بالييكؿ التنظيمي مف خالؿ إعادة تصميـ      

الييكؿ التنظيمي بعدة طرؽ وذلؾ لعالج مشاكؿ ضغوط العمؿ، كإضافة مستوى تنظيمي جديد 
أو تخفيض مستوي اإلشراؼ أو دمج وظائؼ. إلى جانب إمكانية توظيؼ العالقات التنظيمية 

 (. 421، 21112ماىر، بيف اإلدارات واألقساـ )
ذلؾ يبيف أف الييكؿ التنظيمي إطار يحدد اإلدارات واألقساـ الداخمية المختمفة لمجامعة،        

فإذا كانت خطوط السمطة بيف الوظائؼ وكذلؾ بيف الوحدات اإلدارية واألقساـ المختمفة 
 عة.  واضحة ومرنة أدى ذلؾ إلى قمة ضغوط العمؿ التنظيمية وتحقيؽ أىداؼ الجام

 عب٤ ايعٌُ: - د

توجد عالقة طردية بيف مستويات ضغوط العمؿ التنظيمية وحجـ المسئوليات التي يتـ       
تكميؼ الموظؼ بيا، بمعني كمما زادت المسئوليات في العمؿ زادت الضغوط، وأكدت الدراسات 

 & Cook)الذيف يعانوف مف حالة توتر تنعكس عمى صحتيـ الجسدية  العامميفأف 
Hunsaker, 2001, 445) 

وتحدث عممية الضغط في المواقؼ التي يدرؾ فييا الموظؼ أف قدرتو عمى مواجية        
مطمب معيف تمثؿ عبئا كبيرا عميو، ومف ثـ تنعدـ عمميات اإلدراؾ لممواقؼ الشديدة عمى السف 

 ,Robbins& Judge)الحالة فسية والسموكية لمموظؼ في تمؾ والخبرة والحالة الن
2007,672)   

 (397، 2118ويكوف عبء العمؿ إما بالزيادة أو النقصاف: )تايمور،       
انخفاض عبء العمؿ: يقصد بو أف العمؿ الموكؿ لمموظؼ قميؿ وال يتناسب مع  (1)

 طاقاتو مما يجعمو يفتقر إلى الشعور بأىمية العمؿ والممؿ والعزلة عف العمؿ.
 في إنجازىا يستطيع ال كثيرة بمياـ الموظؼ تكميؼ عند ذلؾ: العمؿ عبء زيادة (2)

لو، ولكف يمكف إنجاز ىذه المياـ في حالة دعـ الزمالء كما يتضح مف  المحدد الوقت
 الرسـ التالي:
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  العمل ضغوط

 دعم المشرفين

 العمل الزائد 

 دعم زمالء العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 ( يوضح عالقة زمالء العمل والمشرفين بضغوط العمل1شكل ) 
 

Source: (Yang,(et.als),2016,8) 
تأثير إيجابي مباشر عمى العمؿ الزائد، وكاف العمؿ  أف لضغوط ف الشكؿ السابؽيتبيف م     

ضغوط العمؿ  عمىسمبية مباشرة  عينة البحث(، تأثيرات)لدي المسنيف  دعـ زمالء العمؿل
الرغـ مف  عمى .عمى الوظيفة والضغوط والعمؿ الزائد، وأيضا كاف لدعـ المشرفيف تأثير سمبي

 حتىمشرفيف وزمالء العمؿ عادة ما تكوف ناجحة ومثمرة في العمؿ أف عالقة العامؿ مع ال
 عندما تكوف الضغوط شديدة.

ومف ثـ فإف عبء العمؿ يعني زيادة أو انخفاض حجـ العمؿ الذي يقـو بو الموظؼ،       
فزيادة أو انخفاض عبء العمؿ عف المعدؿ الطبيعي تؤدي إلى ضغوط العمؿ، مما يتطمب 

مكانات  العامميفلعمؿ وقدرات التوفيؽ بيف عبء ا بحيث ال يتجاوز حجـ العمؿ قدرات وا 
 وال ينقص عف الحد المعقوؿ. العامميف

 املػازن١ يف اختاذ ايكسازات: -ٖـ

يعتبر نوع اإلدارة أحد مصادر ضغوط العمؿ التنظيمية، وذلؾ عندما يتصؼ التنظيـ       
االتصاؿ داخؿ الجامعة، حيث إف  بدرجة عالية مف المركزية في صنع القرار وضعؼ قنوات
بالمعاناة مف ضغوط العمؿ.  العامميفعدـ المشاركة في اتخاذ القرار ال تؤدي فقط إلى شعور 
 (.464، 2112بؿ تؤثر في إنتاجيتيـ والرضا الوظيفي لدييـ )الجماؿ، 
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 وأكدت األدبيات عمى أف الزيادة في صنع القرارات التشاركية تتعمؽ بانخفاض ضغط      
الدور، إلي جانب انخفاض مستويات ضغوط العمؿ التنظيمية بعد تدخؿ لتعزيز المشاركة 

 (Mackie, Holahan, Gottlieb, 2001, 1068) المتزايدة في عممية صنع القرار
خاصة قمة المشاركة في اتخاذ القرارات تؤدي إلى ضغوط العمؿ التنظيمية، و وبالتالي فإف     

مشكالت صعبة تتعارض فييا أىداؼ الجامعة وقيميـ الشخصية،  عندما تتعامؿ الجامعة مع
اتخاذ أي قرار اعتقادا  الضاغطة يحاوؿ العامموف في الجياز اإلداريظؿ المواقؼ  كما أنو في

منيـ بأنو حؿ لممشكمة، في الوقت الذي ربما تكوف فيو نتائج ىذا القرار أسوأ مف عدـ 
 اتخاذه.

 املطاْد٠ االجتُاع١ٝ:  -ٚ 

تعتبر المساندة االجتماعية إحدى صور العالقات االجتماعية التي توفر لمموظؼ         
المساعدة حيف يطمبيا، كما أنيا مصدر ميـ مف مصادر األمف الذي يحتاجو الموظؼ عندما 
يشعر بأف ىناؾ ما ييدده وأنو غير قادر عمى مواجية الضغوط والمتاعب التي قد تعترض 

، 2114عبد المعطي، )وافقو، وتوجد أربعة أنواع لممساندة: حياتو الوظيفية وتؤثر عمى ت
218 -219) 
المساندة بالمعمومات: ىذا النوع مف المساندة يساعد في تحديد وتفيـ إمكانية  (1)

 التعامؿ مع األحداث الضاغطة ويطمؽ عمييا النضج أو التوجيو المعرفي.
ي أنشطة ترويحية، الصحبة االجتماعية: تتمثؿ في قضاء بعض الوقت مع اآلخريف ف (2)

وىذه المساندة تخفؼ ضغوط العمؿ التنظيمية وتشبع الحاجة إلى االنتماء واالتصاؿ 
 مع اآلخريف وتأخذ الموظؼ بعيدا عف مشكالت العمؿ.

مساندة التقدير: يطمؽ عمييا المساندة النفسية، وىذا النوع مف المساندة يتمثؿ في  (3)
تحسف تقدير الذات عندما ننقؿ لمموظفيف مدي اقتناع الموظؼ بأنو مقدرا ومقبوال، وي

بأنيـ مقدروف لقيمتيـ الذاتية وخبراتيـ، وأنيـ مقبولوف بالرغـ مف أي صعوبات أو 
 أخطار شخصية.

المساندة اإلجرائية: تشتمؿ عمى تقديـ الدعـ المادي والخدمات الالزمة لمموظفيف أو  (4)
 أو الممموسة.الحؿ المباشر لممشكالت، وتطمؽ عمييا المساندة المادية 
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ويصنؼ ماسمو الحاجة االجتماعية ضمف الحاجات األساسية لمموظؼ، وعميو تعد          
 حينما باألماف يشعر عدـ المساندة االجتماعية مصدرا مف مصادر ضغوط العمؿ، فالموظؼ

 يحتاج أو مشكمة أو صعوبة يواجو حينما إليو المجوء يستطيع قريب أو صديؽ بجواره يجد
 الصداقة وجو ومرؤوسيو، بيف الموظؼ العالقة اإلنسانية أىمية تأتي ومف ىنا ة،مشور  إلى

 يواجييا قد العمؿ التي ضغوط مف أف يخفؼ شانو مف ذلؾ ألف العمؿ، في بيف الزمالء
 .(11، 2111الموظؼ )بحر، 

 ولكف حياتيـ في لمضغوط بارزا مصدرا يشكؿ عمميـ بأف العامميف مف العديد ويؤكد      
 وفي. العامميف بيف التوتر مف تحد أف يمكف العطمة واألجور وأوقات واإلشراؼ ف اإلدارةتحس
 أجؿ مف لمموظفيف الفرص تيسير أو بتوفير إما الجامعات بإدارة يتعمؽ األمر فإف ذلؾ ضوء

 أنشطة، في تعزيز تسيـ أف ويمكف مع ضغوط العمؿ، لمتأقمـ فعالة استراتيجيات في المشاركة
 تحسيف في كبيرا إسياما األخرى الصحية والممارسات االسترخاء، وأنشطة يف،التمر : مثؿ
دارة العمؿ مناخ  التنظيمي، األداء عمى آثاره مف لمحد آليات بوضع ييتـ ولذا الضغوط، وا 
 مف التوتر مف مناسب مستوى عمى الحفاظ مف أجؿ العامميفضغوط  مع التعامؿ يمكف بحيث
 .(Owusu, Tawiah, 2014, 96)مثمى.  عمؿ بيئة توفير خالؿ
يتبيف أف المساندة االجتماعية تعتبر مصدرا ميما مف مصادر الدعـ النفسي       

واالجتماعي الفعاؿ الذي يحتاجو الموظؼ، ويؤثر حجـ المساندة ومستوى الرضا عنيا في 
   كيفية إدراؾ الموظؼ ألحواؿ العمؿ وأساليب التعامؿ معو وانعكاساتو عمى صحتو.

 عِ اذتٛافص ٚاألجٛز:ْ-ش

 التي العامة الخدمات موظفييا مف االستجابة لحاجات في جامعة أي نجاح يتوقؼ      
 المعمومات عمى يعتمد الذي الموضوعي المقياس ىو األوؿ، :رئيسييف مقياسيف تقدميا إلى

 معايير باستخداـ وذلؾ فعاليتيا، عمى لمحكـ الجامعة في السجالت الموجودة في الموثقة
 عمى يعتمد ذاتي أو شخصي مقياس فيو اآلخر، المقياس أما. توزيعيا والعدالة في الكفاءة

 .إلييـ تقدـ التي الخدمات عف رضاىـ مستوى لمعرفة العامميف استطالع آراء
(Abendschein, 2004, 8) 

أو وتتمثؿ الحوافز التي تقدميا الجامعات لمموظفيف في الحوافز المادية وغير المادية      
مزيج مف االثنيف معا وذلؾ لزيادة دافعيتيـ نحو العمؿ، وتكوف ىذه الحوافز عمى مستوى 
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األداء الفردي أو الجماعي أو خميط مف االثنيف، وتتجو المؤسسات حديثا إلي تطبيؽ الحوافز 
 . (Adolfsson, Bjornanger, 2009, 19) الجماعية أكثر مف الحوافز الفردية

عة مف الشروط تتعمؽ بالحوافز ينبغي مراعاتيا إذا أرادت إدارة الجامعة ىكذا توجد مجمو       
 اإلدارييف في الجامعات، منيا: العامميفأف تقمؿ مف ضغوط العمؿ التنظيمي لدى 

 والجامعة معا. العامميفوجود صمة وثيقة بيف الحوافز وأىداؼ  (1)
 تحديد الوقت المناسب لتقديـ الحوافز وضماف استمرارىا. (2)
 نظاـ الحوافز: قواعده وشروطو. عامموفاليدرؾ  (3)
 وتنمية الرقابة الذاتية. والثقة بالعامميفتقميؿ الرقابة المباشرة  (4)
 ، والترقية.اإلجازاتييتـ بالحوافز المعنوية اإليجابية:  (5)
زيادة صعوبة  متعددة، منيا:يتضح مما سبؽ أف مصادر ضغوط العمؿ التنظيمية        

، وعدـ وضوح االختصاصات أو توزيع المياـ وتعارض ي العمؿعمؿ وكثرة مطالب الرئيس فال
توجد مصادر ضغوط العمؿ الفردية، مثؿ:  قـو بيا الموظؼ في الجامعة، كمااألدوار التي ي

نقص قدرة الموظؼ عمى تحقيؽ التوافؽ المستمر مع متطمبات العمؿ المتغيرة، وقمة التوافؽ 
د مستوي طموح الموظؼ عف قدراتو، واختالؿ النفسي واالجتماعي مع جماعة العمؿ، وازديا

 العالقات اإلنسانية في البيئة التنظيمية.  
 

 ادتاَعات: يفايعاًَني يف ادتٗاش اإلدازٟ  أْٛاع عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ يدٟ -3

، ويمكف لكؿ العامميف في الجياز اإلداري بالجامعات تتعدد أنواع ضغوط العمؿ التنظيمي      
 معايير عمى النحو التالي:تصنيفيا وفقا لعدة 

 (:138، 2119عمواف، أحميد، )إلى  لمصادرىا وفقا الضغوط تنقسـ ،املضدز حطب - أ
 :المادية البيئة عف الناتجة الضغوط  (1)
لمموظفيف،  يشكؿ الضوضاء وسوء التيوية واإلضاءة والحرارة مصدرا لمضغوط بالنسبة     

 المطموب. بميامو ومسئولياتو بالشكؿ ويحوؿ دوف قياـ العامؿ
 :االجتماعية البيئة عف الضغوط الناتجة  (2)
 الصراع داخؿ الجامعة،: مجاؿ العمؿ، مثال في الزمالء مع تفاعؿ العامؿ نتيجة تظير      

 .العامميفواختالؼ الميارات بيف 
 :عف شخصية الموظؼ الناتجة الضغوط  (3)
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 سب طباعوح آلخر، شخص وىي تختمؼ مف لمموظؼ الشخصية الخصائص إلى ترجع     
 لضغوط العمؿ. عرضة أكثر يكوف الغضب سريع شخص: مثال شخصيتو، ونمط
في الجامعات،  العامميفعمى  ضغط مصدر تكوف أف يمكف التي المؤثرات ومف ثـ تتنوع      

 قوى أو عوامؿ إلى يتعرض أىداؼ العمؿ اليومية تحقيؽ إلى سعيو في العامؿ حيث إف
أو  بو تحيط التي البيئة أو بيا يعمؿ التي لمجامعة لماديةتكوف البيئة ا قد والتي ضاغطة،
 استعداده ومدى شخصيتو عميو وعمى ونتائجيا ىذه الضغوط تأثير مدى نفسو ويتوقؼالعامؿ 
 ليا. النفسي

 

 تنقسـ إلى التالي: حطب األثاز املرتتب١ عًٝٗا، - ب
 يث يتعرضح فييا، المرغوب أو المفضمة الضغوط عف عبارة ىي اإليجابية: الضغوط (1)

 ما اختبار اجتياز مثؿ: الوظيفي المستوى عمى اإليجابية الضغوط مف لمعديد العامؿ
رضا  يناؿ أف أو أفضؿ وظيفي موقع إلى النقؿ أو لمترقي معينة تدريبية دورة أو

 الرب )جاد المحددة المواعيد في عممو بأداء يمتـز عندما عنو المباشر رئيسو
،2115، 511.) 

 ًب١ٝ: عػٛط ايعٌُ ايط (8)

في الجامعات، فإف البعض  العامميفعندما تزداد شدة ضغوط العمؿ التنظيمية عمى 
منيـ ال يستطيع التكيؼ معيا بصورة مناسبة مما يؤدي إلى الضعؼ واالكتئاب 

 (.31، 2119والتشاـؤ مف المستقبؿ )المعشر، 
إلى انخفاض  وبالتالي فإف مف األثار المترتبة عمى الضغوط السمبية أنيا تؤدي      

بأف كؿ شيء قد يشوش عميو مما يخمؼ  وية وتولد االرتباؾ، وتشعر العامؿالروح المعن
الشعور باألرؽ واإلحساس بالقمؽ، أما الضغوط اإليجابية فتساعد عمى تدعيـ العالقات 

عف طريؽ مساعدة بعضيـ البعض في مواجية مشكالت العمؿ،  العامميفاالجتماعية بيف 
في مواجية التحديات المتصمة  العامميفتكشؼ عف قدرات وكفايات إلى جانب أنيا 

  .بالعمؿ
 (: 21، 2111تنقسـ إلى )الدوسري، حجِ عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ،  حطب -جـ       
ضغوط عمؿ كمية شاممة: تكوف الضغوط السائدة عمى كؿ شيء مف اىتمامات  (1)

 يعمؿ بيا. ، والمسيطرة عمى كافة العوامؿ في الجامعة التيالعامميف
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داخؿ الجامعة،  العامميفضغوط عمؿ جزئية فرعية: ترتبط بمصمحة فئة معينة مف  (2)
حيث تتعارض مصالحيـ مع أىداؼ الجامعة، وكمما كانت ىذه الفئة مؤثرة كمما 

 أجبرت متخذ القرار عمى االنصياع لمطالبيـ والعكس.
في  ميف في الجياز اإلداريالعامىكذا فإف الضغط الكمي الشامؿ يتعمؽ باىتمامات كؿ      

 .عي يتعمؽ ببعض العامميفالجامعة، أما الضغط الجزئي الفر 
إلى ضغوط مستمرة  التنظيمي أيضا وتري الدراسة أنو يمكف تقسيـ أنواع ضغوط العمؿ     

وضغوط عمؿ وذلؾ حينما يتعرض العامؿ إلى ضغوط العمؿ لفترة زمنية طويمة ومستمرة، 
 وط لفترة زمنية قصيرة وأحيانا يطمؽ عمييا توترا.عندما تكوف الضغ مؤقتو
ئة العمؿ السابقة أف الضغوط المتصمة ببييتبيف مف أنواع ضغوط العمؿ التنظيمي  بالتاليو     

؛ وذلؾ ألف عدـ راحة العامؿ في مكاف عممو انتشارا أنواع الضغوطتعد مف أكثر المادية 
أو جزئية الضغوط تؤثر في جودة العمؿ كما أف كمية  ،ينعكس سمبا عمى أدائو لواجباتو

 الجامعي وسرعة إنجازه.
 

 
 

 ادتاَعات: يف ايعاًَني يف ادتٗاش اإلدازٟ َساحٌ إداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ يدٟ -2

تمر إدارة ضغوط العمؿ التنظيمي في الجامعات بمجموعة مف المراحؿ مف أجؿ الحد      
 يا، وتتضمف ىذه المراحؿ ما يمي:مف ىذه الضغوط أو الوقاية منيا أو التحكـ في

 ايتعسف عًٞ ٚجٛد َػه١ً تتعًل بغػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ: - أ

يطمؽ عمييا مرحمة اإلنذار المبكر أو مرحمة اإلحساس بالمشكمة، وتبدأ عندما      
يتعرض الموظؼ لمثير معيف سواء أكاف داخميا أـ خارجيا، وىناؾ مظاىر تدؿ عمي 

ادة ضربات القمب، وتوتر األعصاب، وسوء استغالؿ تعرض الموظؼ لمضغوط منيا: زي
 (.19، 2119الوقت، والحساسية مف نقد اآلخريف )الوطري، 
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 ايهػف عٔ َطببات عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ: - ب

في  العامميفيتـ في ىذه المرحمة التعرؼ عمى مسببات الضغوط مف وجية نظر      
في  العامميفانات، والتحدث مع الجامعة وذلؾ مف خالؿ المقابالت الشخصية، واالستبي

تتعمؽ ضغوط العمؿ بحدوث نمط مف رد الفعؿ ، حيث االجتماعات أو حمقات النقاش
تحقيؽ التوازف بيف الطمب عمييـ ومتطمبات العمؿ الذي  العامموفعندما ال يستطيع 

بطرؽ مختمفة مثؿ: القمؽ، ونية  عامميفيتحدى قدرتيـ عمى التكيؼ، وذلؾ يؤثر عمى ال
رة الجامعة واالكتئاب، كما يؤثر عمى سموؾ الموظفيف مف حيث االنخفاض في مغاد

 (Martis, 2013, 8) .واألداءااللتزاـ التنظيمي مثال، والرضا الوظيفي 
 بٛعع َتعًك١ ألْٗا املساحٌ أِٖ َٔ املسح١ً ٖرٙ تعد حًٍٛ يغػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ: ٚعع -جـ     

 ضٝتِ اييت اجملاالت حتدٜد األفغٌ َٔ ٜٚهٕٛ يتٓعُٝٞ،عػٛط ايعٌُ ا َػهالت ذتٌ فعاي١ خط١

، ٚيف ٖرٙ املسح١ً ٜتِ ايتعاٌَ َع املعًَٛات اييت مت اذتضٍٛ عًٝٗا يف املسح١ً ايطابك١، عًٝٗا ايرتنٝص

ٚذيو يًتعاٌَ أفغٌ اذتًٍٛ  إىلٚعسعٗا ع٢ً ايعاًَني اإلدازٜني ٚعٌُ حًكات ْكاش َٔ أجٌ ايتٛصٌ 

 .(22، 8101ا٥ٌٝ، )َٝخ َع ٖرٙ املطببات

 اذتٌ ٚاملتابع١: تٓفٝر -د     

 ايتٓفٝر دتإ خالٍ َٔ ادتاَع١ يف ايغػٛط إداز٠ بساَج يتٓفٝر ايالش١َ اإلجسا٤ات ٜتِ فٝٗا اختاذ       

اإلجسا٤ات، ٚميازع ضًٛى إداز٠ ايغػٛط  ٖرٙ تٓفٝر يغُإ َتابع١ دتإ ٚجٛد َع اختٝازٖا ٜتِ اييت

 . (Evangellia, Spiridon, 2012, N.P) ٗسملد٠ ال تكٌ عٔ ضت١ أغ

ٜتبني مما ضبل َدٟ أ١ُٖٝ ايهػف ايطسٜع عٔ عػٛط ايعٌُ ادتاَعٞ يف َساحًٗا األٚيٞ، حبٝح ٜتِ       

ا ايطًب١ٝ ع٢ً ايعاًَني يف ادتٗاش خفض احتُاٍ ظٗٛز األثاز املٗدد٠، َٚٔ ثِ اخنفاض تأثرياتٗ

ساجع١ إَهاْاتِٗ َٚضادزِٖ اييت ٜعتُدٕٚ عًٝٗا يف َٛاج١ٗ فسص١ َ ايعاًَني، إىل جاْب َٓح اإلدازٟ

عػٛط ايعٌُ. أَا يف حاي١ شٜاد٠ عػٛط ايعٌُ فتؤدٟ حاي١ اإلجٗاد أٚ ايغػط إىل اخنفاض َطت٣ٛ 

ايهفا٠٤ ٚععف اذتافص ٚعدّ ايكدز٠ ع٢ً ايطٝطس٠ عٓد أدا٤ املٗاّ ٚفكدإ ايكدز٠ ع٢ً االْدَاج 

 ٚايتعإٚ َع اآلخسٜٔ.
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 ايعاًَني يف ادتٗاش اإلدازٟ داز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓعُٝٞ يد٣إل ايتٓع١ُٝٝ ايٛضا٥ٌ -2

 ادتاَعات:ب

 المداخؿ التنظيمية إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمي، حيث تتضمف وسائؿتتنوع ال        
 مسببات تحديد-مثال – الممكف فمف عديدة تنظيمية نشاطات الضغوط مع لمتعامؿ التنظيمية
 بيف عمى مدي التوافؽ والتعييف والتي تركز لالختيار مطورة مجبرا طريؽ عف الضغوط
 . والتدريب والميارات والخبرة التعميمي المستوى مف خالؿ والوظيفة الموظؼ

 ومف أبرز الوسائؿ التنظيمية لمتعامؿ مع ضغوط العمؿ ما يمي:    
سنادىا لمموظفيف : حتًٌٝ ايٛظا٥ف - أ تساعد عمى معرفة درجة ضغوط العمؿ وا 

مناسبيف، باإلضافة إلى وضع نظاـ لتقويـ األداء يتسـ بالعدالة والمنطقية مع ال
تحديد نظاـ لمحوافز في الجامعة، وبالتالي تزوؿ ضغوط العمؿ المرتبطة بيذه 

 (.142، 2116العوامؿ )عوض، 
 األَإ ايٛظٝفٞ:  - ب

 سياسات واضحة ليا تكوف تحافظ عمى األماف الوظيفي التي إف الجامعات     
 العامميفكؿ  كرامة احتراـ وتشجع عمى العامميف، مع في التعامؿ فعالة ساليبوأ

وعادلة  متسقة إدارة وتتبع إجراءات الوظيفي، والتقدـ القرار صنع في وتشاركيـ
معيـ، كما أف الجامعة التي توفر لمموظفيف قدرا مف االلتزاـ بتحقيؽ األماف الوظيفي 

، 2117د مف االلتزاـ والوالء )أبوالنصر، محمد، بالمزي العامموفمف جانبيا يقابميا 
221.) 

 

 إعاد٠ تضُِٝ األعُاٍ: -جـ

 ىيكمية يعيد الذي الوظيفي اإلثراء مف نوع ىو الوظيفة تصميـ إعادة إف       
 الحالية الوظائؼ جمع عمى يركز كما الوظيفة، في لممستخدـ أداء الوظيفة ألفضؿ

 والزبائف، المستخدميف بيف أكثر شخصي رببتقا والسماح العمؿ وتكويف مجموعات
 يايرغبوف في التي الوظيفة مع المستخدميف تييئة التصميـ مف إعادة اليدؼ وأف

 ,2002 ,                            إلنجازىا أفضؿ بصورة والمؤىميف
24)  
 وتوجد عدة أسباب تستوجب النظر في إعادة تصميـ الوظيفة:     
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 ية واالبتكارية.التغيرات التكنولوج (1)
 تغيير الييكؿ التنظيمي. (2)
 إنشاء وظائؼ جديدة. (3)
 إنشاء وحدات جديدة لخطوط العمؿ القائمة. (4)
 عالج بعض المشكالت التي تعترض األداء. (5)
 العمميات بسبب التنظيمية الضغوط مف العديد تظير: مناخ تنظيمي فعال - د

 خالؿ مف ياعمي السيطرة ويمكف-كبير حد إلى-الخاطئة التنظيمية والممارسات
 القوة استخداـ مف بدال اإلدارية القيادة يعتمد عمى داعـ تنظيمي مناخ توفير
 األوؿ المقاـ في التركيز وينصب. التنظيمي السموؾ عمى في السيطرة والماؿ
 بيف االنتماء يطور المناخ وىذا القرار، صنع في عممية العامميف مشاركة عمى

 التوتر وتخطيط وتطوير المسارات الوظيفية مف الحد عمى يساعدىـ مما العامميف
(Kotteeswari, Sharief, 2014,3)   . 

عمى األعماؿ المتعددة داخؿ الجامعات عمى  يتـ تدوير العامميف: العاملينتدوير  -هـ
فترات زمنية مختمفة، فمثال العمالة البسيطة قد يتـ تدويرىا أسبوعيا أو شيريا، بحيث 

كؿ فترة زمنية، أما العمالة األعمى مستوي فيتـ تدويرىا  يؤدي كؿ منيـ دورا مختمفا
 (. 362، 2112كؿ عدة سنوات )دوديف، 

 

العمؿ، حيث إف  مكاف في اإلجياد إلزالة الطرؽ يعد مف أقوى: العاملينتمكين  - و
يزيدىـ ارتياحا لعمميـ. كما أف الوصوؿ إلى الفرص والموارد  العامميفتمكيف 

الرسمية وغير الرسمية وثيقة الصمة بالرضا  والدعـ والمعمومات والسمطة
  . (Ramos, Alés, 2014,28) الوظيفي

 

يعد اإلرشاد ميارة أساسية لكؿ رئيس عمؿ، حيث ييتـ بأف تصدر : اإلرشاد - ز
أعماؿ مرؤوسيو متفقة مع القانوف ومحققة ألىداؼ العمؿ الجامعي، ومف ثـ 

األداء )عبد الفتاح  فإف الوقت الذي يمضيو في اإلرشاد سيقود إلي تحسيف
 (. 76، 2113وآخروف، 
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ومنحيـ  العامميف مع يتـ ذلؾ مف خالؿ التشاور: المشاركة في اتخاذ القرارات - ح
وظائفيـ، وأيضا المشاركة في تحمؿ  في تؤثر التي القرارات في لممشاركة فرصا

في اإلدارة قد روج ليا في  العامميفمسئولية التخطيط والتنفيذ، وفكرة إشراؾ 
فكر اإلداري رغبة في توسيع نقاط الديمقراطية حتى تشمؿ مجاؿ العمؿ في ال

 (. 319، 2113المؤسسات المختمفة )أبوالعال، 
 بالنسبة لمموظؼ أو العمؿ أمر ال يمكف تجنبو ضغوطيالحظ مما سبؽ أف            

ثؿ في حسف إدارة الضغوط ال تكمف في التخمص منيا بقدر ما تتم الجامعة، والعبرة مف وسائؿ
إداراتيا واالستفادة منيا. وأيضا توجد االستراتيجيات الفردية إلدارة ضغوط العمؿ، منيا: 

الة تفويض السمطة، والراحة واالسترخاء، وممارسة الرياضة، واالستشارات، واإلدارة الفع
 في الجامعات بيا مف خالؿ العامميفإدارة ضغوط العمؿ ىو توعية  لموقت، واليدؼ مف وسائؿ

 التدريب المستمر عمى نوع الضغوط واالستراتيجية المناسبة لو بحيث يمكف تجنب مخاطرىا. 
مػواجية ضغوط العمؿ التنظيمية، ومنيا ما يمي  تتعػدد مقػومات تنفيذ وسائؿو            
 (:23، 2113)عبدالفتاح، 

  وضع أىداؼ محددة وواضحة في عممية دراسة ضغوط العمؿ التنظيمية في
ات، كتطوير الخدمات المعموماتية التي تقدـ لممستفيديف وزيادة أنواعيا ورفع الجامع

 أو تطوير وتنمية خبراتيـ. العامميفجودة أداء 
  لماميـ الجيد بيا  العامميفوضوح العناصر التي تسبب ضغوط العمؿ التنظيمية لدي وا 

ال يعمموف مع فيـ الدور المرتقب منيـ إذ ليس مف المعقوؿ أف ينفذوا العمؿ وىـ 
 إلى أيف يتجيوف.

  وأدائيـ والتي سوؼ يستند إلييا في  العامميفالتأكد مف دقة المعمومات الواردة عف
 اتخاذ القرارات المختمفة.

  عمؿ خطة متدرجة وتفصيمية لمتخمص مف ضغوط العمؿ التنظيمية ذات مسارات
 امميفالعمعقولة يمكف تحقيقيا عمى أف تتناسب أىداؼ تمؾ الخطة مع قناعة 

 بفعاليتيا ودورىا في اإلصالح مف أجؿ أف يتعاونوا في نجاحيا.
  توضيح أف مواجية ضغوط العمؿ التنظيمية مسئولية جماعية، وينبغي وضع مقياس

 العامميفواضح أو معايير وأسس لمؤشرات ضغوط العمؿ وانعكاسيا عمى أداء 
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د جياز كؼء ونشاطيـ ومستويات التجاوب مع األىداؼ الموضوعة، ويفضؿ وجو 
 .يقيـ عممية التنفيذ

 

 املؤضط١ٝ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ: ايكدز٠-احملٛز ايجاْٞ

تمكيف الجامعات وزيادة فعاليتيا بما يحقؽ القدرة المؤسسية عممية متكاممة مف أجؿ       
 تحسيفرسالتيا وأىدافيا بصورة مستديمة، ويتـ ذلؾ باستخداـ مدخالت متنوعة مف أجؿ 

 .الجامعات بيف التنافس روح وتنمية والعمالء، العامميف نظر في اتالجامع سمعة
 ايكدز٠ املؤضط١ٝ:-0

ظير مفيـو بناء القدرة في نياية الثمانينيات وأصبح مرادفا لكممة التنمية في نياية        
التسعينيات، وتوصؼ حقبة الثمانينيات بأنيا حقبة االستقرار والضبط الييكمي المؤسسي، وفي 

ات كاف ىناؾ تأكيدا قويا عمى بناء وتنمية رأس الماؿ البشري. وتعبر القدرة عف مدي التسعيني
نجاز أىدافيـ، وتشمؿ  قدرة األفراد والمنظمات والمجتمعات لمقياـ بوظائفيـ وحؿ مشكالتيـ وا 
عممية بناء القدرات استغالؿ جميع القوي الفردية والجماعية بأقصى قدر ممكف لتحقيؽ 

ناء رأس الماؿ رتقاء بعممية التعمـ والتمكيف وبو المجتمع، كما تشمؿ اال أىداؼ المؤسسة أ
 ,Lancrin) .االجتماعي والتكامؿ بيف الثقافات وتوجيو السموؾ الشخصي والمجتمعي

2006, 7, 8) 
ويعتبر مفيـو القدرة المؤسسية بمثابة ىدؼ متحرؾ يصعب اصطياده، منذ ظيوره          

التركيز المبدئي عمى بناء وتقوية المنظمات الفردية وتقديـ تدريبات عمى مر السنيف بداية مف 
دارية لدعـ التخطيط المتكامؿ ودعـ عمميات اتخاذ القرار بيف المؤسسات مرورا اليـو  ،تقنية وا 

حيث يتضمف مفيوـ القدرة المؤسسية تركيًزا أكبر عمى التمكيف ورأس الماؿ االجتماعي ووجود 
 ,Williams)المنظمات تحكـ لى العالقات الثقافية والقيمية التي بيئة ممكنة باإلضافة إ

Baumert 2003,10). 
ويعد بناء القدرة المؤسسية مفيوما واسعا وشامال قابال لمتفسير ومعالجات عديدة، ففي        

البداية كاف ينظر إليو عمى أنو الموضوع األساسي لمموارد البشرية، بمعني بناء القدرات 
مموظفيف إلي الحد الذي تتوافر فيو قاعدة كافية مف الميارات مف أجؿ الوفاء الشخصية ل

بمياـ الجامعة، وفي اآلونة األخيرة اتسع مفيـو بناء القدرة ليشمؿ أبعادا أوسع تذىب أبعد 
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 العامموفمف كونيا فقظ قضية بناء ميارات الموارد البشرية، فالجامعة قد يكوف لدييا 
لكنيا تفتقر إلي رسالة واضحة واألىداؼ االستراتيجية والبنية المدربوف بشكؿ مناسب و 

التحتية واليياكؿ اإلدارية ذات الكفاءة فإنو مف غير المحتمؿ أف تعمؿ عمي نحو 
 .(CHET, 2002, 1)مثالي
وتتضمف عممية بناء القدرات المؤسسية عممية التنمية البشرية، ويمكف تناوؿ عممية        

يا عممية شاممة ظيرت كمفيـو في العمـو السياسية منذ وقت طويؿ مف بناء القدرات عمى أن
حيث إنيا عممية تنمية يتـ مف خالليا التغمب عمى المشكالت واألزمات في مجاؿ التعميـ 

قدرة مؤسسات التعميـ عمى حؿ  إلي جودة التعميـ الجامعي عمى مدىالعالي، حيث يشار 
 (. (Weidner, Janicke, 2013, 12 المشكالت الخاصة بيا

 ياس القوىوتساعد القدرة المؤسسية الجامعات عمى تحقيؽ رسالتيا عاما بعد عاـ بمق     
العاممة والطاقة البشرية لدييا والميارات التي يمتمكونيا ونوعية االستراتيجية التي وضعت 

ىذه لدمج ورفع كفاءة ىذه الميارات والموارد المتأنية مف ذلؾ والمحافظة عمى استمرار 
 (.7، 2112كايزر، ايجاف، )العناصر 
 يتضح مما سبؽ أف مفيـو القدرة المؤسسية يتضمف ما يمي:        
 شامؿ لمتطوير والتحسيف في جميع القطاعات الجامعية.  أنيا مكوف 
 .أنيا ممثمة في العوامؿ والشروط المحددة لمبنية التنظيمية في الجامعات 
 إدارة ضغوط العمؿ ة في قدرة الجامعة عمى أف قيادة الرئيس ىي القوة الحاسم

 تحقيؽ أىدافيا.التنظيمية و 
  واألنظمة في أطر  العامموفأف القدرة المؤسسية عممية مستمرة يعمؿ مف خالليا

 ديناميكية تفاعمية.
  إف إدراؾ الجامعات لقدراتيا المؤسسية غاية في األىمية حتى تتمكف مف التوفيؽ بيف

 دورىا وقدراتيا.
 رة المؤسسية تتطمب توفير موظفيف إدارييف في الجامعات تتمتع بالكفاءة إف القد

 واالستقالؿ.
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 :املؤضط١ٝ ايكدز٠ عٓاصس-0

 القدرات تحديد إعادة خالؿ مف الجامعات في البشرية الموارد إدارات أداء تطوير يمكف      
المؤسسية  رةالقد وتتضمف وثقافتيا، الجامعة ىوية عف القدرات تعكس ما وغالبا المؤسسية

 (Deuren, 2013, 18,19) ستة عناصر عمى النحو التالي:
الشرط األساسي الذي تنبني  وىو-قدرةإف أوؿ الشروط الواجب توافرىا في جامعة ذات        

إطار مفاىيمي يعكس فيـ الجامعة لمعالـ مف  وضع-عمييا كافة األنواع األخرى لمقدرة 
المراجع ومجموعة المفاىيـ التي تساعد الجامعة عمى  حوليا، ويكوف ىذا اإلطار متجانس مف

فيـ العالـ مف حوليا وتجد لنفسيا مكاف في خريطة العالـ وتتخذ القرارات المتعمقة بيذا األمر 
وذلؾ يمثؿ محاولة قوية لمحفاظ عمى وتيرة مواجية الجامعة لمتطورات والتحديات مف الناحية 

 قية(.المفاىيمية )سواء التنظيمية أو السيا
 :ايسؤ١ٜ - أ

في ظؿ الفيـ مع حالة مف الثقة والمسئولية تأتي إمكانية تكويف رؤية الجامعة، فالفيـ       
والمسئولية يؤدياف إلى وجود ىدؼ ال تتخبط خاللو الجامعة بيف مشكمة وأخرى، حيث تعد 
الرؤية تصور عاـ يساعد القائميف عمى شئوف الجامعات وكذلؾ أعضاء ىيئة التدريس 

عمى فيـ أىداؼ العمؿ الذي يقوموف بو، وما ىيتو ومتطمباتو وضرورة أدائو عمى  عامميفوال
أحسف وجو ممكف، ويؤكد األدب التربوي المعاصر ضرورة أف يكوف لكؿ جامعة وكمية رؤية 
مرتبطة بالواقع وىادية لتحقيؽ الطموحات المستقبمية، األمر الذي يميـ الموظفيف ويبث فييـ 

األداء والتميز، بؿ ويييئ المناخ المناسب لمتغيير والتحسيف )الصغير،  روح الحماس عمى
2115 ،172 .) 
وجود طموح داخمي يجب االستفادة منو والتركيز  وىيوىناؾ حقيقة يجب التعامؿ معيا       

عميو، فمف تتفاعؿ جامعتاف عمى نفس الموقؼ الخارجي بنفس الطريقة، فكؿ واحدة منيما 
تواصؿ مع القوى المحركة الخاصة بيا وأف تحدد قدراتيا ونقاط قوتيا يجب أف تكوف عمى 

حتى تكوف أكثر فعالية، كما يجب أف تركز الجامعة عمى االحتماالت الممكنة مف مساىمتيا 
الفريدة، وفي نفس الوقت، سيكوف لكؿ جامعة عالقتيا الخاصة بالسياؽ الثقافي المتواجدة 

وتنتج رؤية الجامعة مف التفاعؿ بيف فيـ سياؽ محدد فيو، ولف يكوف سياقيف متماثميف، 
 وتقدير مسئولية محددة.
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 :االضرتاتٝج١ٝ - ب

ما تنوي لواالستراتيجية ىي ترجمة  ،ينتج عف رؤية الجامعة تفيـ لما تنوي أف تفعمو       
وضع منيجيات محددة لمممارسة  عمىالجامعة أف تحقؽ بو رؤيتيا، وتنطوي االستراتيجية 

المنيجيات خالؿ ظروؼ محددة، كما توضح كيفية قياـ الجامعة بتنفيذ مياميا وتبني ىذه 
ورؤيتيا مف خالؿ استراتيجية واضحة ومدعومة بالسياسات الالزمة وكذا الخطط واألىداؼ 
والعمميات، وبالتالي يجب أف تتوفر خطط وأطر عمؿ واضحة وموثقة ومقاسة كميا وفقا إلطار 

 (. 239، 2111زمني واضح )أحمد، عيد، 
قويـ، ويجب ويتـ تحسيف االستراتيجية مف خالؿ التفاعؿ الدائـ بيف التخطيط والتنفيذ والت     

وتذىب إلى أبعد ما يمكنيا أف تذىب إليو، وعمييا أف تجرب طرؽ  أف تتخذ الجامعة خطوة
صد جديدة يكوف ليا تأثير في تحقيؽ رؤيتيا والتأثير في السياؽ المحيط بيا، وعمييا أف تر 

خفاقاتيا، كما تتعمـ ما معنى النجاح وما معنى اإلخفاؽ،  أفعاليا وأف تتعمـ مف نجاحاتيا وا 
وتحسف  كير والتخطيط ووضع االستراتيجياتوبالنظر إلى ىذا التقييـ عمييا أف تعيد التف

و وفيـ رؤيتو وعالقتيا مع لى جنب مع فيـ السياؽ الذي تعمؿ فيمنيجيتيا وتنفذىا جانًبا إ
 يف.اآلخر 

 :ايجكاف١ -جـ

تعد الثقافة أحد أىـ أبعاد سموؾ الجامعة، حيث تعد الثقافة ذلؾ الجانب مف النشاط         
اإلنساني الذي أنتجتو وارتضتو الجامعة ليحركيا ولتعيش مف أجمو ولتنظـ التواصؿ بيف 

يد الثقافي أفرادىا ومع غيرىـ ولتربط بيف أعضائيا في لحمة جامعية )قيما ورموزا( وىذا الرص
إنما ىو حصيمة لحصاد سنيف، تراكـ ونما وتطور عبر قروف متعاقبة في تاريخ الجامعة 

، 2112وتفاعؿ مع أحداث وأحداث وتعرض لمعديد مف المتغيرات الداخمية والخارجية )عمار، 
14-15 .) 

تصبح إف ثقافة الجامعة ىي مستودع طاقة ىائمة. كما أف الجامعة الواعية لثقافتيا        
بداع، فعف طريؽ  واعية بالديناميات والقيـ وتكوف قادرة عمى استخداـ الطاقة كمصدر تحرير وا 
الثقافة نستطيع فيـ العادات والقيـ التي تمارسيا أي جامعة وطريقة إنجاز األمور، وبدوف 

 تغيير ثقافة جامعة ما لف يكتب ألي تغييرات أخرى الحياة وستكوف عديمة التأثير.
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 ايتٓعُٝٞ يًجاَع١:اهلٝهٌ  - د

عندما تكوف أىداؼ الجامعة واستراتيجيتيا وثقافتيا واضحة يكوف مف الممكف وضع       
الييكؿ التنظيمي ليا، وتكوف فييا األدوار والمياـ معروفة ومفرؽ بينيا بصورة واضحة في 

تماد عمى ظؿ بيئة الجامعة ممثمة بمجتمعاتيا وقوانينيا وأعرافيا العامة، وبالتالي فإف االع
قوالب مسبقة التجييز لميياكؿ التنظيمية يؤدي إلى حصوؿ ما يسمي بالمشكمة التنظيمية وما 
يتفاقـ عنيا مف معوقات قد تكوف سببا مباشرا في عجز الجامعات والكميات عف تحقيؽ 

 (. 11، 2113أىدافيا بكفاءة )محجوب ،
عة وتبدأ تمؾ المحاوالت مف الييكؿ وىناؾ العديد مف المحاوالت لوضع مياـ وظيفية لمجام     

التنظيمي واإلجراءات، بحيث يتـ اختيار نمط محدد مف اليياكؿ التنظيمية أو اعتماد صيغة 
مدمجة بيف أكثر مف نمط تتجو نحو االستفادة مف مزايا تمؾ اليياكؿ ومعالجة عيوبيا عمى 

 نحو يتيح االنسجاـ مع طبيعة وبيئة مياـ الجامعات. 
 :ٗازاتامل -ٖـ     

تعد الخطوة التالية نحو بناء القدرة المؤسسية، وفًقا لألولوية والترتيب، ويقصد ببناء        
القدرات عممية تنمية وتدعيـ الميارات والقدرات واستغالؿ الموارد بيدؼ تطوير المتطمبات 

، وتستند عممية بناء القدرات عمى (Stephen, 2009, 199)والمؤسسات بصفة مستمرة 
ي نقميا والجامعات، واكتساب الميارات ال يعن العامميفتعمـ واكتساب الميارات والموارد بيف ال

حيف أف ىذه العممية تعتمد عمى بعض الموارد المستوردة بحيث  عف طريؽ التكنولوجيا، في
إف استخداـ القدرة األجنبية كأداة لتقاسـ المعارؼ يسمح بتعزيز وتطوير القدرات المحمية، كما 

بناء القدرات يعتمد عؿ تنمية الميارات الفردية والتغمب عمى الصعوبات التي يعانييا  أف
في عممية التعمـ، باإلضافة إلي توعية الجامعات بأساليب تحديد احتياجاتيـ  العامميف

 .(Lancrin , 2006, 7, 8) األساسية وتنفيذ أفضؿ تنمية مناسبة في السياؽ المجتمعي
مؤسسية معارؼ وميارات واتجاىات جديدة، ومما ال شؾ فيو أف نقص وتتطمب القدرة ال    

 تمؾ المعارؼ والميارات الضرورية سيبطئ إف لـ يوقؼ تماما التمكف مف التغيير.
 املٛازد املاد١ٜ: -ٚ 

في النياية تحتاج الجامعة إلى وجود مصادر مادية: تمويؿ وأدوات ومكاتب عمؿ بصورة       
تاحتيا عمى نحو  يسمح بقدر أوسع مما يفي باحتياجات الجامعات والكميات واألقساـ مناسبة وا 
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مف الالمركزية والعكس صحيح؛ إذ أف التوجو نحو االقتصاد في استخداـ مثؿ ىذه اإلمكانات 
يرجح المركزية طمبا لتركيز استخدامات تمؾ اإلمكانات رغـ ما قد ينشأ عف ذلؾ مف مشكالت 

 (. 12، 2113إدارية وتنظيمية )محجوب، 
ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ شيوع لمفيـ الخاطئ تعكسو الجامعات غير القادرة، وىو       

فكرة أنيا ستكوف قادرة إذا كاف فقط لدييا إمكانية الحصوؿ عمى الموارد المادية الكافية، ومع 
أف تمؾ الجامعات التي تشتكي مف نقص الموارد المادية -إلى حد كبير-ذلؾ أظيرت الخبرات 

التي تفسر فشميا إلييا تنقصيا القدرة عمى مواجية المشاكؿ، بينما تكوف الجامعات التي و 
تتقبؿ قدراتيا وتحاوؿ معالجة المشاكؿ تكوف قادرة عمى التغمب عمى المشاكؿ وتعويض القيود 

 الخارجية.
يتبيف في ضوء ما سبؽ أف عناصر القدرة المؤسسية تمثؿ مجموعة عمميات تستيدؼ         

داث تغييرات في مكونات الجامعات سواء في األىداؼ أو الموائح أو التكنولوجيا وأساليب إح
مف التغمب عمى ضغوط العمؿ العمؿ الجامعي والسموكيات اإلدارية والفنية بصورة تمكف 

حداث تطوير في األداء الفردي والجماعي وفي نوعية ومستوي جودة الخدمات و  الجامعي ا 
 الجامعية.

 ز٠ املؤضط١ٝ:أْٛاع ايكد -8

يتـ تصنيؼ القدرات المؤسسية إلى ثالثة أنواع وىي )المؤسسة األمريكية لمتنمية،     
2118 ،2:) 
خاصة بكياف الجامعة )القدرة عمى الوجود( وىي القدرات الخاصة بيوية الجامعة  قدرات

دارة ورؤيتيا ورسالتيا وأسموب القيادة والحكـ الداخمي فييا، إلى جانب نظـ وآليات اإل
 التنفيذية والمالية.

خاصة بالخدمات التي تقدميا الجامعات )القدرة عمى الفعؿ(، وىذه القدرات تعكس مقدرة  قدرات
دارة  الجامعة عمى القياـ بالبرامج والمشروعات والخدمات بجودة وكفاءة عالية في استخداـ وا 

 الموارد.
، وىي القدرات التي تتعمؽ بمقدرة خاصة بعالقات الجامعة )القدرة عمى االرتباط( قدرات -جػ

الجامعة عمى تكويف عالقات مع المجتمع والجيات الحكومية وغير الحكومية، وكذلؾ تشمؿ 
 القدرة عمى تبني قضايا تنموية والدعوة ليا.
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يتبيف مما سبؽ أف القدرات الخاصة بكياف الجامعة وىي التي تتعمؽ بالقدرة عمى        
دارة المنافسة، أما القدرات ا لخاصة بالخدمات وىي التي تعكس قدرة الجامعة عمى استغالؿ وا 

الموارد، إلى جانب القدرات الخاصة بالشراكة وتكويف عالقات مع منظمات المجتمع الحكومية 
 وغير الحكومية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الجامعات وخدمة المجتمع.

 , Donald (et.als)) ويوجد تصنيؼ آخر لمقدرات المؤسسية عمى النحو التالي:     
2002, 19, 20) 

 جاَعات ذات قدز٠ عاي١ٝ:  (0)

 .توضع المنيجيات بصورة داخمية بحد كبير، لذا تنتج عنيا الممكية المثمى 
  مف الممكف إجراء أنشطة متعددة وتفاعمية لبناء القدرة وذلؾ عف طريؽ توظيؼ نقاط

 ذلؾ.قوى الجامعة في رصد أو تقديـ التدريبات العممية متى أمكف 
  ترتبط منيجيات بناء القدرة الداخمية بالطرؽ الدينامية والتفاعمية والصريحة بأبعاد

أوسع لمتنمية في المجتمع التي تخدمو الجامعة، ويتضمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 
 مبادرات وضع المقررات التدريبية والبحثية بصورة تتسـ بالتفاعمية والتعاوف.

 ادة االلتزاـ واالستمرارية طالما كاف مف الممكف تستفاد مف التمويؿ الداخمي لزي
  الحصوؿ عميو داخؿ الجامعات.

 :جاَعات ذات قدز٠ َتٛضط١  (8)

  توضع المنيجيات بصورة داخمية لدرجة أنو يكوف ىناؾ تفاعؿ مع النظرة
واألىداؼ االستراتيجية الخاصة بالجامعة، ويجب أف يكوف ىناؾ حد أدنى مف 

 قوى الجامعة بصورة فعالة. القيود وأف يتـ توظيؼ نقاط
  يوجد تمويؿ داخمي مباشر في ظؿ وجود مسئولية ومرونة مؤسسية بصورة كبيرة

 في استخداـ ىذا التمويؿ.
  يفضؿ وجود درجة معينة مف التمويؿ ألنشطة بناء القدرة سواء في المرحمة

 رارية.األولية لتمؾ األنشطة أو أثناء إحدى مراحميا، وذلؾ لتقوية الممكية واالستم
  مف الممكف أف يحدث توافؽ بيف أنشطة بناء القدرة، ولكف تتكوف أنشطة خاصة

ويفضؿ أف تكوف ىذه األنشطة ذات تفاعؿ مع تنمية المجتمع  بالجامعة،
 المؤسسي.
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 :جاَعات ذات قدز٠ َٓخفغ١ (3)

  تتسـ المنيجيات بدرجة مف التنظيـ الخارجي، لكف ىناؾ محاوالت لتقميؿ ىذا
لؾ ممكًنا وبصورة عممية )تكوف األولوية لتأسيس األنظمة االمر متى كاف ذ

 بصورة متعمدة إلنشاء تنظيـ داخمي قدر المستطاع(.
  تتسـ المنيجيات واألنشطة داخؿ مثؿ ىذه الجامعات بالمرونة وذلؾ لمسماح

 بوجود عممية التعديؿ عمى أنيا عممية بناء القدرة.
 ات مباشرة وغير معقدة قدر يتـ استخداـ تمويؿ خارجي، لكف تكوف اإلجراء

المستطاع لتجنب إضاعة الوقت وحدوث التباس أو إحباط مما يخؿ بعممية االلتزاـ 
 المؤسسي، ويفضؿ وجود درجة مف الممكية والمسئولية تجاه مثؿ ىذه التمويؿ.

  تعد األنشطة التي تتسـ بالتعاوف المثالي محدودة، وتكوف قصيرة المدى وذات
ف الممكف ربط اإلنتاجية باحتياجات المجتمع المحمي، محصالت محددة، لكف م

ويكوف لمثؿ ىذه األنشطة تأثير مثالي يزيد مف التركيز ويولد الثقة بالتدخؿ 
 وااللتزاـ بو.

  مف الممكف أف تعقد ورش عمؿ منتقاة، لكف تكوف مقصورة عمى اختيار الموضوع
 في ىذا األمر. مف جانب الجامعة، وتوظيؼ المستشاريف الميرة ذوي المعرفة

مدي توفر وضع المنيجيات و يتضح مما سبؽ أف نوع القدرة المؤسسية يتوقؼ عمى          
وعددىـ لمنشاط الجامعي، إلى جانب وجود مناخ  العامميفالقدرات البشرية ومالءمة نوعية 

 يييئ العمؿ الجماعي. باإلضافة إلى توفير الدعـ المادي والفني.
 ١:َعاٜري ايكدز٠ املؤضطٝ (2)

عمى تحقيؽ الجودة في وعالج ضغوط العمؿ يتوقؼ ضماف جودة التعميـ الجامعي       
مجاليف أساسييف وىما القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية ومدى توافر معايير كؿ منيما، 

 ويوضح البحث معايير القدرة المؤسسية فيما يمي:
 التخطيط االستراتيجي:  - أ
 

الستراتيجي عمى عمؿ موازنة بيف االحتياجات المباشرة واإلعداد يركز معيار التخطيط ا      
لالحتياجات المستقبمية، وتنسيؽ الترتيبات المؤسسية لتساير األىداؼ، وتوزيع الموارد بطريقة 
تعظـ مف األداء وتعزز مف استقرار الجامعات ومف قدراتيا عمى المواءمة، ويقتضي التخطيط 
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المصمحة لموقوؼ عمى التغييرات المحددة والضرورية مف  االستراتيجي التشاور مع أصحاب
أجؿ تحقيؽ األىداؼ، وقد تتضمف ىذه العممية تحديد المشكالت الرئيسية، وتحميؿ األوضاع 
الثقافية واألصوؿ القائمة لمقدرات ومتطمباتيا وتجميع األسباب األصمية، وتحديد العالقات 

ت المستقبمية ووضع أولويات لمقضايا ذات المعتمدة بعضيا عمى البعض وتخطيط االحتماال
  (UNDP, 2010,3 )الصمة وتحميؿ التكاليؼ والفوائد المتصمة بمختمؼ الخيارات المطروحة 

ويعد التخطيط االستراتيجي في الجامعات ثقافة وأسموبا جديدا في التفكير والعمؿ وفؽ      
الخطة االستراتيجية في الجامعة الرؤي واألىداؼ االستراتيجية لكؿ جامعة، ويجب أف تكوف 

موثقة وواقعية وقابمة لمتنفيذ في حدود الموارد المتاحة، وتشمؿ العناصر التالية )الييئة 
 (:18، 15، 2118القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، 

وضع الجامعة االستراتيجي: يتبيف مف خالؿ تحديد التحديات المحمية واإلقميمية والعالمية 
 الجامعات المنافسة. عفة التي تكشؼ عف مواطف القوة والضعؼ فييا و لمجامع

: يتـ التحميؿ بطريقة موضوعية بحيث يشارؾ فيو ممثموف SWOTالتحميؿ البيئي لمجامعة 
الطالب، أعضاء ىيئة التدريس، اإلدارييف، ممثمي جيات العمؿ )عف األطراؼ المعنية 

قوة والضعؼ في البيئة الداخمية، والفرص والمجتمع المدني( مف أجؿ الكشؼ عف نقاط ال
 المحتممة والتيديدات القائمة في البيئة الخارجية.

الرؤية والرسالة: تقوـ الجامعة بتحديث رؤيتيا ورسالتيا دوريا بحيث تعكس دورىا التعميمي 
 ومسئوليتيا المجتمعية مف خالؿ مشاركة جميع األطراؼ المعنية المينية والمجتمعية األخرى.

ىداؼ االستراتيجية: تراجع الجامعة باستمرار أىدافيا االستراتيجية بحيث تكوف واضحة األ
 وقابمة لمقياس ومشتقة مف رسالتيا وتعمؿ عمى تحقيقيا ونشرىا بيف كافة األطراؼ المعنية.

السياسات: تتحقؽ الجامعة مف أف السياسات تخدـ األىداؼ االستراتيجية، وتضع اآلليات 
عالنيا عمى جميع األطراؼ المعنية.الالزمة لتطبيق  يا ولكف بعد المراجعة الدورية وا 

الخطة التنفيذية: تحدد الخطة األولويات في األنشطة بناء عمى أىميتيا وأثرىا عمى وظائؼ 
مكانية التطبيؽ مع مراعاة التسمسؿ المنطقي لألنشطة.         الجامعة ومدي توافر التمويؿ وا 

ط االستراتيجي مف أىـ المعايير التي تساعد عمى تحقيؽ الرؤي ىكذا فإف التخطي        
مف خطة استراتيجية؛ -في ىذا العصر-ووضع اإلصالحات موضع التطبيؽ، فال تخمو جامعة 
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حيث يوضح التوجو المستقبمي لمجامعة مف خالؿ وضع استراتيجيات تيدؼ إلى تحقيؽ 
 .والتعامؿ مع ضغوط العمؿ الجامعي التنظيمية رؤيتيا

 

 ايكٝاد٠ ٚاذتٛن١ُ:  - ب
 

تعد القيادة والحوكمة مف المجاالت الميمة التي تؤثر بشكؿ واضح عمى أداء        
الجامعات، ويتناوؿ ىذا المعيار عدة عناصر أساسية في الجامعات: كاختيار القيادات 
ت الجامعية والتنمية المينية لمكوادر البشرية بالجامعات، فضال عف تشجيع وتوفير اإلمكانا

التي تساعد عمى التجديد واإلبداع، حيث إف الجامعات التي تعمؿ مف أجؿ تقديـ رد فعؿ لو 
تحاوؿ أف تبني قدرتيا عمى الصمود وذلؾ أمر أساسي والضغوط، و  أثر عند مواجية األزمات

بالنسبة ألي جامعة قادرة عمى التكيؼ. كما أف الفيـ الجيد لضرورة وجود قدرات ألي جامعة 
المبني التعميمي أو المؤسسي مرورا باالستجابات الفعالة أماـ األزمات المالية وىذا بداية مف 

  (UNDP, 2011,271) الفيـ أمر ضروري لتحقيؽ تنمية بشرية مستدامة
، 119، 2116وتقـو القيادة الفعالة عمى ثالثة أسس رئيسية لمحوكمة وىي: )حجي،        
125) 

الجامعات يعمموف في الجياز اإلداري ب العامميفالشفافية، بحيث تضمف أف  (1)
 بشكؿ واضح ومفيوـ، ويقدموف تقارير عف أنشطتيـ.

المساءلة ذات صمة قوية بالمسئولية؛ ألنيا االعتراؼ بالمسئولية عف  (2)
 األنشطة واألفعاؿ والقرارات والسياسات والمخرجات وتحمميا بنتائجيا.

ع قواعد مشاركة المشاركة أساس تحقيؽ الديمقراطية، ولذلؾ فإف توسي (3)
 يدعـ الديمقراطية في الجامعات دعما كبيرا.  العامميف في الجياز اإلداري

 المحتممة وتأثيراتيما الحوكمةالقيادة و  نحو معيار التوجو إطار فييتضح مما سبؽ أنو        
 مفاىيـ ترسيختحقيؽ الشفافية والمشاركة لمموظفيف اإلدارييف، و  في خاصة الجامعات عمى
 ضماف معايير لتطبيؽ لياتآ مف سيفرضو ىذا المعيار وما المفتوحة، األسواؽ في فسيةالتنا
 المستوى عمى بؿ فحسب الوطني المستوى عمىفقط  ليس ومخرجاتياالجامعات  تمؾ جودة

 عمىلجامعات ا في الحوكمة مبادئميارات القيادة و ب االىتماـ عدـ فحيث إ العالمي،
 جامعات.الدور  تيميش ىإل يؤدي قد الوطنية المستويات
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 :ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ -جـ

يساعد الييكؿ التنظيمي لمجامعة في تحديد األدوار والمسئوليات لكؿ مكوف إداري         
بوضوح، ويفضؿ أف يعبر عف الييكؿ التنظيمي بمخطط تفصيمي يبيف التدرج اإلداري بدءا مف 

الييكؿ التنظيمي توصيؼ وظيفي لكؿ  مكتب القائد اإلداري إلى نياية المخطط، ويمحؽ بمخطط
مكوف والمياـ المطموبة مف كؿ وظيفة تابعة لممكوف بحيث يتناسب الييكؿ التنظيمي لمجامعة 
مع حجـ ونوع أنشطتيا بما يضمف تحقيؽ رسالتيا وأىدافيا )الييئة القومية لضماف جودة 

 (.21، 2111التعميـ واالعتماد، 
 مالزمة كوظيفة الجودة بضماف االىتماـ ضرورة التنظيمي الييكؿ معيار مف يالحظو         
 مف التنظيمي الييكؿ في الرسمية الصفة تأخذ حتى الجامعات في التنظيمية اليياكؿ لكافة
 الجامعات أماـ وليس التنفيذ واجب نظاما باعتبارىا اإللزاـ صفة تأخذ آخر جانب ومف جانب،
 التنظيمي الييكؿ في حيزا لو يفرد أف رورةض ذلؾ ويتطمب بو، األخذ عدـ أو األخذ حرية

 استيفاء مف التحقؽ بيا مناط تنفيذية كجية ولكف استشارية جية بكونو ليس لمجامعات
 .  الجامعات في الجودة متطمبات

 

 املضداق١ٝ ٚاألخالقٝات:  - د

مؿ معيار المصداقية والقيـ واألخالقيات في التعميـ الجامعي الجوانب الخاصة يش         
وذلؾ بما يحقؽ رسالة  العامميف في الجياز اإلدارياإلدارة واتخاذ القرارات وحقوؽ وواجبات ب

العناصر: الجامعة ويحافظ عمى قيـ المجتمع، ولذا ينبغي عمى الجامعات أف توفر عددا مف 
 (23-22، 2111مركز ضماف الجودة، )

رؤية الجامعة تضمف نزاىتيا مف خالؿ نشر المعمومات الصحيحة والموثوقة بشأف  (1)
 .العامميفورسالتيا وأىدافيا والوضع المالي واألقساـ اإلدارية و 

 توفر ميثاقا أخالقيا عاما لمجامعة ومواثيؽ أخالقية ومينية لمموظفيف اإلدارييف.  (2)
 تحدد نظاما لمثواب والعقاب في ضوء معايير مضبوطة. ( 3)     
 إلدارية والمالية.تييئ أجواء مف الشفافية في التعامالت ا ( 4)     
 توفر نظاما يكفؿ الفرص والعدالة سواء في االختيار أو المنح أو الحوافز. ( 5)     
 توفر قواعد تكفؿ حؽ التظمـ لكؿ موظؼ في الجامعة.( 6)     
 تؤكد عمى األبعاد األخالقية في جميع نظـ التقويـ. (7)     
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جراءات محددة مف ثـ فإف معيار المصداقية واألخالقيات ي        ركز عمى وجود قواعد وا 
اإلدارييف مف أجؿ ضماف العدالة وعدـ التمييز واحتراـ حقوقيـ إلى  العامميفومعمنة لجميع 

عداد تقارير الكفاءة بموضوعية ويكوف مف حؽ  جانب تحديد معايير واضحة لمتقييـ وا 
 الموظؼ التظمـ في نتيجة التقييـ أماـ الجية األعمى.

 اإلدازٟ: ادتٗاش -ٖـ  

لحاقيـ  عامميف في الجياز اإلداريلميتناوؿ ىذا المعيار قياس االحتياجات التدريبية        وا 
حداث األداء تحسيف إلى ييدؼ مخطط ببرنامج  والميارات المعرفة لمقياس في قابمة تغييرات وا 
نتاجيـ العامميفكفاءة  بعمؿ معيف، ويعزز مف أجؿ القياـ االجتماعي والسموؾ  اءىـ،وأد وا 

بكفاءة  الحالية وظائفيـ ألداء المطموبة والميارات الجديدة المعارؼ اكتساب ويساعدىـ عمى
 المستمر التطوير فرص توفير وبما يتناسب مع ظروؼ العصر، وتعمؿ الجامعات عمي

 قد التي األخرى لموظائؼ قدراتيـ لتطوير أيضا ولكف الحالية، لوظائفيـ ليس فقط لمعامميف
 (Rajeswari , Palanichamy, 2015, 178) المستقبؿ فيإلييا  ينظر
 (49، 2112ويوضح ىذا المعيار مدي نجاح الجامعة وفقا لمعوامؿ التالية: )الحيالي،        

توفير بيئة داعمة لتشجيع األداء المتميز عمى مستوى كؿ موظؼ وعمى مستوى الجامعة 
 ككؿ.

 .العامميفت وتعويضات لتحفيز اتباع سياسة توظيؼ عادلة وشفافة ونظاـ مكافآ
 وضع خطط لتوفير القوى العاممة الضرورية لمواجية الطمب الحالي والمتوقع.

وتحافظ  العامميفتمبي احتياجات الجامعة وتعزز رضا  العامميفتنفيذ برامج لتدريب وتطوير 
 عمى بقائيـ في أعماليـ.

 – العامميف في الجياز اإلدارير بالتالي فإف مف أسس الجودة في الجامعات تفعيؿ دو        
 تطبيؽ متطمبات مف ضروري متطمب وىذا –المشاركة في صنع القرارات وتفويض السمطات 

 بدرجة –أعماليـ اختالؼعمى  – العامميف عند األداء كفاءةو  ،اتالجامع في القدرة المؤسسية
حوليـ مف أجؿ  مف المتالحقة يراتالمتغ مع التعامؿ عمى العامميف قدرة تضمفكما  ،عالية

تحقيؽ االستفادة الفعمية مف إمكاناتيـ وقدراتيـ وىذا بدوره يؤدي إلى تفانييـ في العمؿ 
تقانيـ لممياـ الموكمة إلييـ وتحقيؽ أىداؼ العمؿ الجامعي.  وا 
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 املٛازد:   -ٚ 

تأتي أىمية ىذا المعيار مف كونو يمثؿ البيئة الحاضنة لجميع األنشطة والميمات         
تضطمع بيا الجامعة مف تعميـ وتعمـ وبحث عممي وخدمات مجتمعية. كما أنو يشكؿ التي 

دارييف وموظفي الخدمات، ولذا فإف  البيئة الراعية لممصادر البشرية مف طالب وباحثيف وا 
صحة البيئة الجامعية وجودتيا مف األسس التي يجب عمى الجامعات وضع الخطط المتميزة 

لمستمر، وتنفيذ اإلجراءات الكفيمة بتنفيذ الخطط ومراقبتيا بشكؿ لضماف مراقبتيا وتحسينيا ا
دوري، ومف المحاور الرئيسة لضماف سالمة البيئة الجامعية: ضماف توفر المصادر المالية، 

المحتممة، واإلجراءات التي تتبعيا مف  والضغوط والمصادر البشرية، والخطط إلدارة المخاطر
 (.73، 2115، طيعبد المع)أجؿ التحسيف المستمر 

، 2116: )الربيعي، أحمد، مجدي، التالية المؤشرات المادية اإلمكانات جودة وتتضمف        
21 ،22) 

 وكفاءتو ،العمؿ الجامعي ميمة ألداء فيو المتوفرة واإلمكانات المبنى مرونة :االوؿ المؤشر
 مف الواحد الفرد يحتاجو لما قياسية وحدات بموجب والطالب العامميف عمى استيعاب أعداد

 .األخرى الخدمية المرافؽ المبني التعميمي ووحدات في مساحات
 التدريس ىيئة وألعضاءلمطالب  الحواسيب والمعدات توفر أجيزة مدى :الثاني المؤشر

 ألجيزة الحواسيب توظيفيا مدى ىو الجامعة إمكانات لكفاءة اختبار أقصى ، ويعدواإلدارييف
 .يةخدمة العممية التعميم في

 أىـ، و األىمية بالغ مؤشر التعميـ الجامعي تمويؿ المالي: يعد االعتماد حجـ الثالث المؤشر
 األساسية، وعند ميامو أداء عف عاجزا التعميـ نظاـ يقؼ التعميمي وبدونو النظاـ مدخالت
 درةلق تابعا متغيرا تمثؿ التعميـ كما أف جودة ،حميا ويسيؿ مشكالتو تقؿ المالي التمويؿ كفاية

 المالي. التمويؿ
 لما التعميـ في الشاممة الجودة لتحقيؽ فعالة أداة وتجييزاتيا المباني جودةىكذا فإف       
 التعميمية المباني أف بالذكر الجدير ومف، وجودتيا التعميمية العممية عمى فعاؿ تأثير مف ليا

 وغيرىا ، والصوتالمقاعدو  ،ة، واإلضاءةالتيويو  القاعات، مثؿ: والمعنوية المادية بمشتمالتيا
 كمماكاف المبني التعميمي جيدا  وكمما ،خدماتوو ـ التعمي جودة عمى تؤثر التي المشتمالت مف
 .والطالب العامميف قدرات عمى بدوره ذلؾ أثر
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 املػازن١ اجملتُع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ:   - ش

 قدرة تحفيز يسبقيا أف تحتاج التي الميمة األىداؼ الجامعات مف داخؿ القدرة بناء يعد      
 بيذا ويقصد العامميف، بتمكيف إال تظير ال والتي بالفعؿ يممكيا الجامعي التي المجتمع
مكانية القرارات اتخاذ وصالحية صوت لألفراد يكوف أف التمكيف  .الموارد عمى الحصوؿ وا 

 ية،المجتمع المشاركة وتحسيف تنظيـ: المجتمع الجامعي منيا مظاىر لتميكف وتوجد ثالثة
 فبدال المجتمع، مف المنطمقة القدرة تطوير في األصيؿ الركف المجتمعية المشاركة تعدحيث 
 في المبادرة بزماـ تأخذ أف عمييا والمنح، الخدمات تمقي عمى قائمة الجامعات تكوف أف مف

 يرتب مف أفضؿ وىي وقضاياىا مشاكميا تعمـ غيرىا دوف وحدىا فالجامعات التطوير، عممية
 .(World Bank, 2013) والقضايا المشاكؿ تمؾ تأولويا
يجاد المشاكؿ وتحميؿ األولويات، تحديد المشاركة عممية وتتضمف         وتوضيح ليا، حؿ وا 
المجتمعية  المنظمات المستضعفة، وتقوية لممجموعات الكاممة المشاركة وضماف العمؿ، خطط
يجاد كميات باعتبارىـ قادة أمر ميـ جدا، كما أف مشاركة عمداء ال .قوية جامعية محاسبة وا 

حيث إنيـ يمثموف العامؿ المشترؾ الذي تبني عميو الجامعات قراراتيا وكذا أعضاء ىيئة 
التدريس فيـ يشجعوف عمى اتخاذ منيجيات استراتيجية قائمة عمى عمميات التسييؿ، وأيضا 

في كؿ ممارسات العمؿ يشجعوف عمى إنشاء ودعـ المجتمعات القائمة عمى اإلبداع واالبتكار 
 .(OECD, N.D, 5) الجامعي
ومف ثـ فإف المشاركة المجتمعية لمجامعة يجب أف تكوف ضمف إطار خطة قائمة عمى      

الموازنة بيف إمكانات الجامعة واحتياجات المجتمع بحيث تضمف االستخداـ األمثؿ لمموارد 
 المتاحة داخؿ الجامعات وتحقيؽ أىداؼ المجتمع.

 

 املؤضطٞ ٚإداز٠ ْعِ ادتٛد٠:  ايتكِٜٛ -حـ    

 القدرة عناصر تناسب المؤسسية بطريقة شاممة ومستمرة ومدي القدرة يتناوؿ تقييـ       
 وكذلؾ العامميفوأداء  استخداـ الموارد ويرصد كفاءة وأىدافيا، الجامعة رسالة مع المؤسسية
ويركز التقويـ عمى أداء الجامعات  المجتمعية، األطراؼ واحتياجات المجتمعية، وأراء األنشطة

وتعمـ الطالب وتأثير العمميات والسياسات وفعالية الجامعات، وتبدأ مرحمة التخطيط بتقييـ 
احتياجات الجامعات وكذا تقييـ الخدمات الجامعية، وبالتالي يكوف لعممية التقويـ دور في 
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 ,www.accjc.org ,2012) قرارات الجامعة الخاصة بالمجاالت التي تحتاج إلى تحسيف
5) . 

ويعد التقويـ آلية لمتحميؿ القائـ عمى النتائج والتغذية الراجعة المعموماتية المقدمة إلى        
حيث  ،(Eklund, 2013,31) إدارة الجامعات باعتبارىا جزء مف التغيير في العمؿ الجامعي

 يساعد إدارتيا في تطوير عناصرىا واالدوار المنوطة بيا.
يالحظ مما سبؽ أف تطبيؽ التقويـ في الجامعات عممية يواجييا الكثير مف المعوقات؛        

يتطمب تغييرا ثقافيا  مما وذلؾ بسبب أف ترسيخ مفاىيـ اإلدارة التقميدية لدى القيادات الجامعية
شامال في القيـ والمعتقدات األساسية وكذلؾ النظـ واإلجراءات والسياسات وذلؾ مف أجؿ 

دارة الجودةتييئة ال العامميف في مف أجؿ تحسيف ظروؼ  مناخ المناسب لتطبيؽ التقويـ وا 
 في الجامعات.    الجياز اإلداري

يتضح مف معايير القدرة المؤسسية أنيا تعد المدخؿ الحقيقي لجودة مؤسسات          
ظروؼ التعميـ الجامعي، بحيث ينعكس مدي توافرىا عمي جودة بيئة العمؿ الجامعي، وتحسيف 

 العمؿ لمعامميف اإلدارييف في الجامعات.
 َتطًبات تطبٝل َعاٜري ايكدز٠ املؤضط١ٝ يف ادتاَعات: 

توجد مجموعة مف المتطمبات واالحتياجات الالزمة لتطبيؽ معايير القدرة المؤسسية في        
 ، منيا ما يمي:العامميف في الجياز اإلداريالجامعات مف أجؿ تطوير قدرات 

إدارية: مف أبرز المتطمبات اإلدارية لتطبيؽ معايير القدرة المؤسسية في الجامعات متطمبات 
 (444-443، 2115ما يمي: )خميؿ، 

تنظيـ إداري يشمؿ اليياكؿ اإلدارية وما يرتبط بيا مف طرؽ وأساليب الختيار القيادات اإلدارية 
 التي تتطمبيا اإلدارة الفعالة.

 في صناعة القرارات.اري العامميف في الجياز اإلدمشاركة 
 تأسيس مراكز التقويـ المؤسسي التي تتولى أنشطة التقويـ.
 اإلداريوف. العامموفالتحديد الجيد لممياـ والواجبات التي يمتـز بيا الرؤساء و 

متطمبات تنظيمية: يعد مف أىـ ىذه المتطمبات تشكيؿ فرؽ العمؿ وتدريبيـ لتطبيؽ برامج 
ضرورة وجود معايير معمنة ومحددة لمقدرة المؤسسية، مع إعادة  إدارة الجودة ومجالسيا مع

النظر في الموائح واألنظمة السائدة في الجامعات التي تتعارض مع تطبيؽ معايير القدرة 
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المؤسسية، إضافة إلى دراسة المشكالت التي تعرقؿ تطبيؽ معايير القدرة المؤسسية في 
 (.513، 2116الجامعات )العتيبي، 

 (112، 2111شخصية: تتمثؿ ىذه المتطمبات فيما يمي: )حجاج،  مباتمتط-جػ  
 بكفاءة. العمؿ قادرة عمىالعامميف في الجياز اإلداري كوادر مف ( 1)     
 مع عدد المياـ والواجبات الجامعية. العامميف في الجياز اإلداريتناسب عدد  ( 2)    
 مياـ المحددة.)الخبرة والتعميـ( مع ال العامميف في الجياز اإلداريمالءمة نوعية ( 3)    
 وجود مناخ جامعي يييئ العمؿ الجماعي.( 4)     
 مشاركة المستفيديف مف الخدمات الجامعية في تحديد رؤية ورسالة الجامعات.( 5)     
 (445، 2115مينية: مف أىـ ىذه المتطمبات ما يمي: )خميؿ،  متطمبات-د

 ة لمجامعة.وجود أىداؼ واضحة ومحدد( 1)     
   اير أحدث ػة لتسػػطة المؤسسيػػرافؽ واألنشػادية والمػػيزات المػالتطوير المستمر لمتجي( 2)    

 العالمية. النظـ         
 توفير فرص تطبيؽ وأساليب تدريب تجريبية لالعتماد عمييا في المستقبؿ.

لجامعات ولدي أعضاء ىيئة قبوؿ معايير االعتماد األكاديمي مف قبؿ الخبراء والمسئوليف في ا
 والمسئوليف في الجامعات. العامميفالتدريس و 

 قبوؿ التغذية الراجعة لعمميات التقويـ لنيؿ االعتماد األكاديمي لمجامعات.
 تجويد العمميات.

بيئية: إف البيئة الخارجية أثرت عمى الجامعات، حيث أفرزت بيئة ديناميكية غير  متطمبات-ىػ
وقيميـ ومتطمباتيـ الثقافية، ورغـ  العامميف في الجياز اإلداريميارات مستقرة انعكست عمى 

تنوع متطمبات البعد البيئي: سياسيا كالالمركزية واستقرار سياسة التعميـ الجامعي، واقتصاديا 
كاقتصاد المعرفة وزيادة الميزانية واإلعداد لسوؽ العمؿ واستثمار رأس الماؿ البشري، 

اركة االجتماعية واحتراـ التنوع الثقافي واالتجاه إلى العالمية واجتماعيا كتشجيع المش
 (.116، 2115)البيواشي، الشريؼ،

في وبالتالي فإف ىذه المتطمبات تعد مدخال ميما لنجاح تطبيؽ القدرة المؤسسية       
، وىذه المتطمبات يجب أف تتوافر بالقدر المطموب، مع الضغوطمف أجؿ إدارة الجامعات 
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ود إدارة جامعية واعية وطاقـ العمؿ األكفاء لتيسير توفير ىذه المتطمبات وتذليميا ضرورة وج
دارة ضغوط العمؿ التنظيمية.   وذلؾ ألف ىدفيـ تحسيف فعالية جامعتيـ وا 

 إداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ يف ادتاَعات املضس١ٜ: ٚاقع -احملٛز ايجايح 

فأصبحت تيتـ باألفراد  والعامميف،إدارة األفراد تغيرت اتجاىات اإلدارة الحديثة نحو          
 العامميفاىتماما كبيرا، كما تجعؿ إلدارة األفراد شأنا ميما في كؿ المنظمات، وتعتبر  العامميف

ىدفا عمميا يجب االىتماـ بيـ في أي جامعة مف الجامعات مف خالؿ مواجية ضغوط العمؿ 
 العامميف في الجياز اإلداريلعمؿ التنظيمية لدى الجامعي. ويتبيف واقع إدارة ضغوط ا

 الجامعات المصرية عمى النحو التالي:ب
 َطببات عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ يف ادتاَعات املضس١ٜ: -0

الجامعات العامميف في الجياز اإلداري بتتضح مسببات ضغوط العمؿ التنظيمية لدى        
 المصرية مف خالؿ ما يمي:

 تتت

 طبٝع١ ايعٌُ: - أ

في الجامعات المصرية في السنوات األخيرة مف تقادـ األجيزة  العامميفتزايد شكوى        
والتسييالت المادية األخرى الالزمة لمعممية التعميمية، إلى جانب قمة اإلمكانات المادية 
المتاحة لمموظفيف، وضعؼ اإللماـ باألساليب التكنولوجية الحديثة، باإلضافة إلى عدـ توافر 

 (.292، 2111المالئمة لمعممية التعميمية )عمي،  الظروؼ
وقد اتضح أف معظـ الميف التي مف صميـ عمميا مساعدة اآلخريف يعاني عامموىا          

يتعرضوا لمعديد مف المؤثرات نتيجة طبيعة  العامميفمف زيادة درجة الشعور بالضغط، حيث إف 
العوامؿ بعضيا يتصؿ بالبيئة التنظيمية، العمؿ وظروفو التي ترجع إلى مجموعة مف األسباب و 

والبعض اآلخر يختص بالفرد ذاتو ، وتتمثؿ المسببات التنظيمية لضغوط العمؿ في زيادة 
صعوبة العمؿ الجامعي وكثرة مطالب الرئيس في العمؿ وعدـ وضوح االختصاصات أو توزيع 

 الجماعي، أما المسببات المياـ وتعارض األدوار ونظاـ العمؿ القائـ عمي التنافس الفردي ال
الفردية، مثؿ: نقص قدرة الموظؼ عمي تحقيؽ التوافؽ المستمر مع متطمبات العمؿ المتغيرة، 
أو تحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي مع جماعة العمؿ والرئيس، وازدياد مستوي طموح 

ؿ العالقات الموظؼ عف قدراتو، وحدة الصراع عمي األدوار دوف القدرة عمي أدائيا، واختال 
 (.123-122، 2116اإلنسانية في البيئة التنظيمية )عوض، 



 ......... تصور إلدارة ضغوط العمـل التنظيمية لدي العاملين في الجهاز اإلداري بالجامعـات المصرية

- 765 - 

تجدر اإلشارة إلى أف الجامعات المصرية تعاني العديد مف المشكالت ومصادر الخمؿ،         
حيث إف البنية األساسية مف منشآت وتجييزات محدودة مما يؤدي إلى الضوضاء وقمة 

الجامعات. إال أف الجامعات التي الجياز اإلداري بالعامميف في التيوية وضغط العمؿ لدي 
تسعي إلى االعتماد تعمؿ عمى االلتزاـ بالمعايير التي تتعمؽ بالمباني: اإلضاءة والتيوية 

 واألجيزة.
 غُٛض ايدٚز:  - ب

 في الخمط بعض أف ىناؾ الجامعات المصرية في يتبيف مف خالؿ التوصيؼ الوظيفي        
 الحالي الوضع يؤدي حيث اإلدارة، عممية في المؤسسي لمنظاـ ابوغي والمسئوليات الوظائؼ

 توزيع طريقة أف عف فضال العامميف،مف  محددة مجموعة حوؿ وتمحورىا األعماؿ تركيز إلى
أداء  مستوى عمى ممحوظ بشكؿ يؤثر مما المكافآت، صرؼ نظـ وكذا عادلة غير العمؿ أعباء

 عف وبعيدة األسواؽ في المنافسة مستوى إلى رقىت ال تجعميا بصورة الجامعات في العامميف
 (.7-6 ،2119 )خفاجي، العمالء ورغبات توقعات
ولعؿ مف أىـ المشكالت التي تعوؽ الجامعات المصرية وتقمؿ مف قدرتيا عمى مواجية        

المنافسة وتوقعات المجتمع ضعؼ قدرتيا عمى االستجابة لمتغيرات واستثمار ما ينشأ عنيا 
وتجنب ما ينتج عنيا مف تيديدات، وعدـ وضوح أسس ومعايير اإلدارة سواء في مف فرص 

، واختالط الرؤى الشخصية واعتماد أنماط تقميدية في التنظيـ العامميفتخطيط أو توجيو سموؾ 
واالنحصار في مشكالت الحاضر، إضافة إلى تعدد صور إىدار الموارد واالستخداـ الشكمي 

 (.398، 2117يـ، النجار، لمتقنيات الجديدة )إبراى
كما تعاني الجامعات المصرية مف العديد مف مواطف الضعؼ، منيا: تضارب وظائؼ         

مؤسسات التعميـ الجامعي المختمفة وازدواجيتيا وعدـ وجود تصور واضح لمتعامؿ معيا أو 
جودة )باىي، في الجامعات المصرية ضمانا لم العامميففيما بينيا، وغياب معايير تقييـ أداء 

2111 ،41 ،52.) 
ىكذا فإف وضع الجامعات المصرية يتسـ بالبطء الشديد في االستجابة لمطالب التغيير        

والتطوير، إلى جانب االفتقار إلى سياسات واضحة تتسـ بوضوح الرؤية لطبيعة الوظائؼ 
د الجامعات دوف العمؿ اإلدارية، وتضخـ اليياكؿ الوظيفية لإلدارييف واالستنزاؼ المستمر لموار 

 عمى تحقيؽ أىدافيا.
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 ايتٓعُٝٞ:  اهلٝهٌ-جـ

يحدد موقع الموظؼ داخؿ الييكؿ التنظيمي في الجامعات المصرية نوع مسببات          
الضغوط التي يتعرض ليا، فرجؿ اإلدارة العميا يتعرض لضغوط مف البيئة الخارجية، باإلضافة 

والتغير في العوامؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  إلى بيئة العمؿ فيو يواجو المنافسة
، بينما العامميفكما يواجو مشكمة تدبير الموارد وتوزيعيا واتخاذ القرارات الصعبة ومشاكؿ 

يعاني رجؿ اإلدارة الوسطي مف صراع الدور وعدـ المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر 
 (. 216، 2111عمييـ )ضحاوي، المميجي، 

 إلى باإلضافة اإلداري بالجامعات المصرية، الجياز في العامميف عدد لزيادة ونظرا      
أصبح  التنظيمي وبالتالي الييكؿ لضخامة نتيجة الوظيفية؛ المستويات وتعدد مشكمة المركزية

قمة االىتماـ  إلى أدى وغيره ىذا كؿ الفعمية، االحتياجات مف أكبر اإلشرافية الوظائؼ عدد
 الوالء تنازع وكذلؾ في الواقع، التنظيمية العالقات في وتضارب العامميفطموحات  بتحقيؽ

)أبو الوفا،  :ىما المصرية الجامعات إدارة في التنظيمية العالقات مف نوعاف ويوجد واالنتماء،
2111 ،162) 
 أجؿ مف المختمفة اإلدارات بيف العالقات تشمؿ: الجامعات بيف التنظيمية العالقات (1)

 . والبيانات المفاىيـ توحيد أجؿ مف تصحيحيا أو تبادليا أو عمى المعمومات ؿالحصو
ما  تجاه آرائيـ عف العامميف تعبير إلى تيدؼ :األعضاء بيف التنظيمية العالقات (2)

 .لعالجيا مقترحات مف يرونو وما مشاكؿ بصفة شخصية مف يعترضيـ
في الجامعات المصرية والذي مف  تشير الدراسات إلى أف التخطيط التقميدي المتبعو        

أىـ مشكالتو غياب قاعدة معموماتية لتحديد التخصصات المطموبة، والقصور في وظائؼ 
التخطيط ذاتو، بحيث ال توجد خطوة أو تصور واضح لميياكؿ التنظيمية أو المباني أو الموارد 

 الجياز اإلداري العامميف فيالبشرية الواجب توافرىا مف أجؿ تقميؿ الضغوط التي تواجو 
 (.42وتحقيؽ أىداؼ العمؿ الجامعي )عثماف، د.ت، 

وبالتالي فإف اإلنتاج اآللي واستخداـ الكمبيوتر أثر في تركيبة العمالة، فالوظائؼ         
األقؿ ميارة قد اختفت تقريبا، وىناؾ طمب متزايد وسريع عمى المتخصصيف الماىريف، ومف ثـ 

ف تعيد النظر في ىياكميا التنظيمية وأىدافيا وبرامجيا لمقابمة كاف عمى الجامعات المصرية أ
 الجامعات.ب عامميف في الجياز اإلداريلمىذه التغيرات وتحقيؽ الرضا الوظيفي 
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 عب٤ ايعٌُ: -د     

يدؿ واقع المناخ الجامعي في مصر عمى وجود بعض المؤشرات التي توضح قصوره       
عف التعاوف مع بعضيـ البعض،  العامميفعزوؼ بعض والتي مف بينيا: الفردية بسبب 

وغياب العمؿ الجماعي المنظـ، وانعداـ روح الفريؽ، والتحكـ والتسمط حيث يمجأ بعض 
 (.73، 2114لفرض آرائيـ عمى المجتمع الجامعي )الحسيني،  العامميف
ية، فقد وتتغمغؿ ضغوط العمؿ في جميع جوانب محيط العمؿ بإدارات الجامعات المصر       

يعانوف مف مستوي ضغوط مرتفعة لعدة أسباب منيا: نظاـ الفصؿ الدراسي  العامميفلوحظ أف 
الواحد وما يترتب عميو مف عبء العمؿ المتزايد، وكثرة عدد الطالب في بعض الكميات وخاصة 
سناد مياـ كثيرة إل ى كميات العمـو اإلنسانية، وتعدد األنظمة التعميمية في بعض الكميات، وا 

في وقت غير كاؼ مما يتطمب منيـ البقاء في العمؿ بعد مواعيد العمؿ الرسمية، إلى  العامميف
العامميف في  ،2118قد تفوؽ قدراتيـ )محمد،  العامميفجانب أف الميارات المطموبة مف 

 (.432، 427 الجياز اإلداري
 اإلداري،ف في الجياز العاممي بيف الجيد والتعاوف الجماعي العمؿ غياب سبؽ مما يتبيف     
الجامعات، ومف  داخؿالعامميف في الجياز اإلداري  بيف والعالقات األدوار تحديد ندرة جانب إلى

ثـ تأتي نتائج العمؿ بالصورة الشكمية السمبية المفرغة مف المضموف والتي تفتقد لمرؤية 
 عية.الصائبة، أما مع توافر الوعي الناضج يستقيـ العمؿ في اإلدارات الجام

 

 يف اختاذ ايكسازات:  املػازن١ -ٖـ   

تتمثؿ مظاىر غياب المناخ الجامعي الجيد في المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات        
صدار ما يسمي بالقرارات الفوقية  (، فنجد أف رؤساء 194، 2119عشيبة، )الجامعية، وا 

ريؽ اختيارىـ لقيادات جامعية الجامعات يتحكموا في طريقة اتخاذ القرارات الجامعية عف ط
 في تمثيال عادال وفعاال العامميف تؤمف عمى كؿ ما يحدث داخؿ الجامعات، كما ال يتـ تمثيؿ

 اتخاذ في لممشاركة أصيؿ كحؽ لمجامعات، األعمى والمجمس والجامعة الكميات مجالس
 التعميمية. العممية في والمشاركة الجامعية السياسات ورسـ القرارات
ويمكف بمورة مشكالت الجامعات المصرية في مجاؿ صنع واتخاذ القرارات فيما يمي:       

 (311، 319، 2117)عبدالقادر، 
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تمركز السمطة في أيدي فئة محدودة جدا مف القيادات الجامعية العميا مما يترتب عمييا فقداف 
 المشاركة وانعداـ تفويض السمطة لمحمقات اإلدارية الوسطي والدنيا.

 ي مستوي التدريب اإلداري عمى عممية صنع القرار.تدن 
مكانات الجامعات. العامميفانعداـ مراعاة القرار لظروؼ   وا 

في  العامميف في الجياز اإلداريومف ثـ فإف الجامعات المصرية تعاني مف قمة مشاركة        
شباع  اتخاذ القرارات الجامعية، في حيف أف المشاركة تسيـ في رفع روحيـ المعنوية وا 

حاجاتيـ إلى االحتراـ وتقدير الذات، وصقؿ قدراتيـ وتنمية مياراتيـ في حؿ المشكالت وتقوية 
االتصاالت بيف الرؤساء والمرؤوسيف والزمالء وتنمية روح الفريؽ والشعور بالعضوية 

 واالنتماء. 
 املطاْد٠ االجتُاع١ٝ:  -ٚ   

المساندة والتعاوف الميني؛ نتيجة  تعاني معظـ الجامعات المصرية مف ضعؼ في        
لوجود نسبة مف الشوائب التي تحوؿ دوف المساندة والتي تعددت مظاىرىا ما بيف عدـ وجود 
أو ضعؼ برامج التوجيو المؤسسية والرسمية إف وجدت، وما يترتب عمييا مف عزلة ووحدة 

سياسة إرشادية خاصة لمموظفيف الجدد إلي حد انعداـ اإلرشاد والتوجيو الرسمي، وعدـ وجود 
بيـ، ومف ثـ عمييـ التسميـ بقبوؿ األمر الواقع كما ىو، وضرورة التعايش مع الظروؼ أيا ما 
تكوف باالعتماد عمى مبدأ ) أتعمـ كما تعمـ غيري( بتكرار الوقوع في أخطائيـ نفسيا، بؿ 

 (.111، 2113وارتكاب أخطاء جديدة لتعقد اإلجراءات اإلدارية ) البربري، 
 التي الضغوط ويرجع ضعؼ المساندة االجتماعية في الجامعات المصرية إلي كثرة         

 خاصة بالجامعة أو بعمميـ خاصة ضغوطاً  أكانت سواء العامميف في الجياز اإلداريتواجو 
 وىذه األخرى، اليومية الحياتية الضغوط إلى ورؤسائيـ ىذا باإلضافة زمالئيـ مع بالعالقات
 أدائيـ سمبًا عمى يؤثر مما والجسمية النفسية صحتيـ عمى األثر بالغ الي يكوف الضغوط
نجازىـ لممياـ لعمميـ تحقيؽ  إلى الوصوؿ يعوؽ بحيث كفاءتيـ وعمى منيـ، المطموبة وا 
 إلى بحاجة فإنو النفسية، الضغوط مواجية الموظؼ مف ولكي يتمكف المنشودة، أىدافيـ
 بما يتناسب النفسية يختاره الموظؼ الضغوط مع ؿالتعام أساليب مف معيف أسموب استخداـ

 ما بقدر الموظؼ قبؿ مف المختار األسموب يتأثر وقد المواجية، عمى وقدرتو شخصيتو مع
 في سواء اآلخريف مف اجتماعية مساندة مف يتمقاه ما وبقدر ذاتية مف فعالية بو يتمتع
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 التيديد نوع وأيضا آخر إلى مف موظؼ يختمؼ الضغوط تأثير أف خارجيا، وكما أو الجامعة
إلييا  الموظؼ استجابة فإف لذا آخر، إلى موظؼ مف يختمفاف ومستواه تحممو الضغوط الذى

فيو ) محمد،  يتحرؾ الذى االجتماعي الوسط أو البيئة ونوع الشخصية، لنمط تبعاً  تختمؼ
 (.186، 185، 2119مصطفي، حسيب، 

تعد مصدرا ميما مف مصادر األمف لمموظفيف مف ىنا فإف المساندة االجتماعية         
اإلدارييف، فعندما يشعر الموظؼ أف ىناؾ ما ييدده وأف طاقتو أجيدت وأوشكت عمى النفاذ 
ولـ يعد يستطيع مجابية الضغوط الذي تيدده فيكوف في حاجة ماسة إلى توافر زمالء يمكف 

 ؿ تحفيزه وأداء المياـ المحددة.ه مف أجعمييـ وييتموا بو ويحبوه ويقدرو  أف يثؽ فييـ ويعتمد
 اذتٛافص ٚاألجٛز:  -ش  

يعاني قطاع التعميـ الجامعي مف أوجو القصور نفسيا التي تعاني منيا معظـ        
الذيف يتقاضوف أجورا منخفضة، وفي  العامميف في الجياز اإلداريبيروقراطية الدولة المكتظة ب

 (. 2112ليندسي، )القميؿ مف الحوافز  يـ إالغير مؤىميف وال تقدـ ل بعض الحاالت يكونوا
تمتمؾ الجامعات المصرية سمطات تقديرية محدودة لمغاية وال توجد حوافز مالية و        

مف أجؿ االستجابة لمتغييرات في رغبات الطالب  العامميف في الجياز اإلداريلتحسيف أداء 
معات مف الميزانية وأدوار كؿ واحتياجات سوؽ العمؿ، كما ال توجد صمة بيف مخصصات الجا

مؤسسة واحتياجاتيا، إلى جانب تعكس سياسات العمالة والتوظيؼ في القطاع ما يقابميا في 
 (.129، 2111غالغر، )القطاع العاـ إلى حد كبير 

معيشي مناسب إلي  لتحقيؽ مستوى العامموفناسبة األجر الذي يتقاضاه ويرجع عدـ م      
ف وقمة كفايتيا في توفير حياة كريمة ليـ ت التي يتقاضاه العامموت والمكافآتدني المرتبا

وألسرىـ ومستوي معيشي يميؽ بوضعيـ االجتماعي، حتي يتسنى ليـ التفرغ ألعماليـ 
بالسعي  العامميفاإلدارية، فقد أدت ىذه األوضاع المادية غير المناسبة إلي انشغاؿ بعض 

افية، ومف ىنا فإنيا تؤثر سمبا عمي الحياة نحو تحسيف الخمؿ المادي مف خالؿ أعماؿ إض
الجامعية حيث الحاجة لموقت والجيد في العمؿ اإلضافي، وبمقارنة ما يتقاضاه أقرانيـ في 

 (. 199، 2111الدوؿ الكبرى أو الدوؿ العربية تصبح الفروؽ في الرواتب واضحة )ميخائيؿ، 
عامميف في الجياز لمة غير مرضية يتضح مما سبؽ أف نظاـ الحوافز المادية والمعنوي      
الجامعات المصرية وىذا يدؿ عمى وجود خمؿ في نظاـ الحوافز مما يؤدي إلى ف اإلداري
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العامميف في الجياز  امعي وزيادة مستوي ضغوط العمؿ لدىانخفاض مستوي األداء الج
الحوافز فعميا  مر وربط صرؼتقويـ األداء المستف تحقيؽ الجودة الداخمية يتطمب إال أ اإلداري،
 . العامميفاألداء بحيث يتـ التمييز بيف  بمستوى

 بادتاَعات املضس١ٜ: ايعاًَني يف ادتٗاش اإلدازٟعٓاصس ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ املؤثس٠ يف عٌُ  -8

       Strengthsجٛاْب ايك٠ٛ         - أ

  عمى المعمومات  العامميفوجود بنية معموماتية بالجامعات لضماف حصوؿ
 غموض الدور. والمعارؼ ومنع

  توظؼ الجامعات إمكاناتيا المادية والبشرية كأحد العناصر الميمة في
 تطويرىا.

 .يشارؾ الجياز اإلداري في أنشطة الجودة بالجامعات 
  العامميف في الجياز اإلدارياىتماـ الجامعات بوضع خطة معتمدة لتنمية. 

 

         Weaknessesجٛاْب ايغعف  - ب

 الجامعات.ب العامميف في الجياز اإلداريلفريؽ بيف غياب ثقافة العمؿ بروح ا 
 داءاأل مستوى رفع موظفيف مف أجؿلم تدريبيةال دوراتقصور في ال . 
  الجامعات.العامميف في الجياز اإلداري بكثرة المياـ المطموبة مف 
  عجز الموارد المالية لمجامعات الحكومية مما يؤدي إلى ضعؼ الحوافز

 ظفيف. المادية والمعنوية لممو 
  الجامعات والذي العامميف في الجياز اإلداري بضعؼ نظاـ االتصاؿ بيف

 .العامميفحدة بعض و يترتب عميو عزلة و 
 اإلداري. العمؿ قيادات اختيار وسياسات قواعد وضوح قمة 

 اإلدازٜني بادتاَعات املضس١ٜ: ايعاًَنيعٓاصس ايب١٦ٝ ارتازج١ٝ املؤثس٠ يف عٌُ  -3

 Opportunitiesايفسظ                  - أ

 .توجو الدولة نحو منح المزيد مف االستقاللية لمجامعات 
  وما صاحب ذلؾ مف تحديد معايير  الجامعيتبني الدولة فمسفة جودة التعميـ

نشاء الييئات  .التي تعني بوضع برامج الجودة واالعتماد وتنفيذىا الجودة وا 
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 ف الحصوؿ عمى إنشاء ىيئة قومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، حيث إ
 االعتماد يحقؽ لمجامعة ميزة تنافسية.

  دعـ الدولة لجيود إعادة ىيكمة الجياز اإلداري لممؤسسات العامة ومنيا
 الجامعات.

 .االنفتاح عمى عصر المعموماتية والعالـ في جميع المجاالت البحثية واإلدارية 
 Threatsايتٗدٜدات                   - ب

 الجامعات المصرية وبينيا وبيف الجامعات العالمية. زيادة درجة المنافسة بيف 
 الثقة الكافية مف أفراد المجتمع في خدمات مؤسسات التعميـ الجامعي. قمة 
  العامميفانعكاس الثورة التكنولوجية عمى العمؿ الجامعي ومف ثـ تتطمب إكساب 

 ميارات التعمـ الذاتي وتحمؿ المسئولية والمخاطرة.
 ة لتعييف موظفيف إدارييف جدد.عدـ توفر درجات كافي 

بواقع إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدى اىتـ  الذي اإلطار النظريسياؽ  فياتضح 
الجامعات المصرية أنو توجد العديد مف مسببات الضغوط العامميف في الجياز اإلداري ب

 عناصر البيئة فينقاط القوة والضعؼ  تحديد لذلؾ مف خالؿ محوروعرض ال التنظيمية،
 المحور فيسيتـ إبرازىا  والتيعناصر البيئة الخارجية  فيوالفرص والتيديدات  ،الداخمية
 الجامعات المصريةالعامميف في الجياز اإلداري بضغوط العمؿ التنظيمية لدي لواقع  التالي

 ميدانية".دراسة "
 

 إجسا٤ات ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ٚتفطري ْتا٥جٗا:-احملٛز ايسابع 

العػػامميف فػػي ر النظػػري وواقػػع إدارة ضػػغوط العمػػؿ التنظيميػػة لػػدى بعػػد تنػػاوؿ اإلطػػا
الجامعػػات المصػػرية )نظريػػا(، يعػػرض البحػػث إطػػارا واقعيػػا عػػف ضػػغوط العمػػؿ الجيػػاز اإلداري ب
لجامعػػات المصػػرية مػػف خػػالؿ القيػػاـ بدراسػػة العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري باالتنظيميػػة لػػدي 

قػاط القػوة والضػعؼ وذلػؾ باسػتفتاء عينػة عشػوائية ميدانية بيدؼ رصد الواقع والوقػوؼ عمػى ن
 مف الجامعات المصرية، وتتناوؿ الدراسة المحاور التالية: 
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 إجسا٤ات ايدزاض١ املٝدا١ْٝ: -0

 تتناوؿ إجراءات الدراسة الميدانية ما يمي: 
 أٖداف ايدزاض١ املٝدا١ْٝ: -أ

العػامميف تنظيميػة لػدي تيدؼ الدراسة الميدانية إلى التعرؼ عمى واقع ضغوط العمػؿ ال
الجامعػػػات المصػػػرية، واسػػػتخالص نقػػػاط القػػػوة والضػػػعؼ والتػػػي سػػػتكوف فػػػي الجيػػػاز اإلداري ب

إيجابًيػػا عمػػى العمميػػة أساسػػا فػػي بنػػاء تصػػور إلدارة ضػػغوط العمػػؿ التنظيميػػة، وىػػذا يػػنعكس 
 صرية.والطالب واألوضاع واألجواء في الجامعات الم التعميمية والعامميف في الجياز اإلداري

 

 ع١ٓٝ ايدزاضـ١: -ب

الجامعػػات المصػػرية العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري بيتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع 
وذلػػػؾ حسػػػب اإلحصػػػائيات المعمنػػػة عمػػػى الموقػػػع اإللكترونػػػي (، 115,153والبػػػالغ عػػػددىـ )

وقػػد تػػـ اختيػػار عينػػة ـ، 2117/ 2116والخطػػط االسػػتراتيجية لمجامعػػات فػػي العػػاـ الجػػامعي 
 واإلسػكندرية، بطريقة عشوائية مػف جامعػات: القػاىرة، العامميف في الجياز اإلداريسة مف الدرا

، ودمنيور. والمنيا،   وجنوب الوادي، وكفرالشيخ، والفيـو
وتػػـ تحديػػد حجػػـ العينػػة وفقػػًا لمػػدخؿ الرابطػػة التربويػػة األمريكيػػة والتػػي تشػػير إلػػى أف 

 (:  137، 1989)الصياد، 

 = nحجم العينة 
X2 NP (1- P) 

D2 (N- 1) + X2P (1- P) 

% وهة  بقة ود 5= قيمةة اتباة ك ية د لةكجةة حكيةة واحةة ومقةبو    ةة  X2حيث أن 
148,3. 

P  نقاة أفكاة المجبمع الب  ببوافك فيه  صف ت العينة، وقة اقبكح ييكجق  وموكجة ن =
 % من مجبمع الةكاقة؛ ألن ذلك قوف يعط  حجم عينة ممينة. 55أنه  بق ود 

D  = ةكجة الةقة يم  يعيقه  التطأ المقموح اه، واقبةكح ييكجقة  وموكجة ن أنهة  بقة ود
55%. 
N .حجم مجبمع الةكاقة = 

 وا لبعويض عن مبغيكات المع ةلة بم البوصل إلى الحجم الب ل  لعينة الةكاقة: 

 حجم العينة = 
 (66 ,8)2  ×885,853  ×5,5 (8- 5,5) 

(55,)2 ( ×885,853- 8( + )66,8)2  ×5,5(8- 5,5) 
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n = 
1486,3  ×885,853 ×25,5 

525,  ×885,852 +1486,3  ×25,5  

 
 

n =          
558646,841 

3152115,+6654, 
 

 
=  N مفكةة885

( 561عمما بأف عينة التطبيؽ زادت عف النسبة المذكورة، حيث تـ توزيع حوالي )       
( كما ىو موضح 179)استبياف عمى أفراد العينة، ووصمت عدد استجابات أفراد العينة إلى 

 التالي:  بالجدوؿ 
 (1جـضٚي )                                              

 يوضح توزيع مفردات العينة على مجتمع البحث

  اٌجبِؼخ

 اٌمب٘غح

 

 اإلؿىٕضع٠خ

 

 ا١ٌّٕب

 

 اٌف١َٛ

جٕٛة 

 اٌٛاصٞ

 

 وفغاٌش١ز

 

 صِٕٙٛع

دجُ اٌّجزّغ فٟ 

 اٌجبِؼخ

 

12171 

 

11811 

 

1044 

 

7004 

 

7244 

 

1811 

 

1408 

  دجُ ِجزّغ اٌؼ١ٕخ

144 

 

14 

 

71 

 

14 

 

14 

 

744 

 

144 

 

ػضص ِفغصاد اٌؼ١ٕخ 

ِٓ أ١ِٓ اٌجبِؼخ 

أطغغ ِٛظف  دزٟ

فٟ اٌى١ٍبد 

 ثبٌجبِؼخ

 

11 

 

      71 

 

18 

 

12 

 

11 

 

12 

 

70 

 عمومات والتوثيؽ في الجامعة.المصدر: مركز الم
 

 أدا٠ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ: -جـ

تػػـ االعتمػػاد عمػػى االسػػتبياف باعتبػػاره الوسػػيمة التػػي تجمػػع بيػػا الدراسػػة المعمومػػات 
والبيانػػات الالزمػػة مػػف الميػػداف، والتعػػرؼ عمػػى آراء أفػػراد العينػػة ومقترحػػاتيـ، وقػػد تػػـ اختيػػار 

 ية؛ لكونو يتسؽ مع طبيعة الدراسة وأىدافيا. االستبياف كأداة إلجراء الدراسة الميدان

n = 
558646,841 

 =61316,856 
3456115,8 
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وبعد االطالع عمى أدبيات البحث وفي ضوء الدراسات السابقة قاـ الباحػث بإعػداد أداة 
خضاعيا لألسس العممية في البناء وتقديرات الصػدؽ والثبػات؛ لمتأكػد مػف صػالحيتيا  الدراسة وا 

 لجمع بيانات الدراسة الميدانية.
اة الدراسػػة فػػي صػورتيا األوليػػة، واشػػتممت عمػى محػػور مسػػببات وبالتػالي تػػـ إعػداد أد

مفػػردات، والثػػاني  9ضػػغوط العمػػؿ التنظيميػػة ويتضػػمف سػػبعة مصػػادر: األوؿ )طبيعػػة العمػػؿ( 
 8مفػردات، والرابػع )عػبء العمػؿ(  11مفردات، والثالث )الييكؿ التنظيمػي( 8)غموض الدور( 

مفػػػػػردات، والسػػػػػادس )المسػػػػػاندة  9( مفػػػػػردات، والخػػػػػامس )المشػػػػػاركة فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات
 مفردات. 7مفردات، والسابع )الحوافز واألجور(  7االجتماعية(

تـ عرض االستبياف بصورتو المبدئيػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف إلبػداء الػرأي فػي 
مدى مناسبة المفردات وفي ضوء مالحظػات المحكمػيف واقتراحػاتيـ تػـ إضػافة بعػض المفػردات 

وتعديؿ صياغة بعض المفردات حتى أصبح عدد مسػببات ضػغوط العمػؿ وحذؼ مفردات أخرى، 
 7مفػػػردات، والثػػػاني )غمػػػوض الػػػدور(  6سػػػبعة مصػػػادر: األوؿ )طبيعػػػة العمػػػؿ( التنظيميػػػة 

مفػػردات، والخػػامس  6مفػػردات، والرابػػع )عػػبء العمػػؿ(  6مفػػردات، والثالػػث )الييكػػؿ التنظيمػػي(
والسػابع  مفردات، 5االجتماعية( )المساندةادس مفردات، والس 6)المشاركة في اتخاذ القرارات( 

 مفردات. 7واألجور( )الحوافز 
 صدم االضتبٝإ ٚثبات٘: -د

تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االسػػتبياف بعرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ذوي الخبػػرة 
واالختصػػاص مػػف أجػػؿ إبػػداء الػػرأي حػػوؿ مػػدى مالءمػػة المفػػردات ألغػػراض البحػػث مػػف حيػػث 

د تـ إجراء مالحظات السادة المحكميف، ويمثؿ موافقة المحكمػيف عمػى الصياغة والمضموف، وق
االستبياف بمثابػة صػدؽ لػو. وأيضػًا تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ االسػتبياف عػف طريػؽ إجػراء معامػؿ 
االرتبػػاط بػػيف المفػػردات والدرجػػة الكميػػة والتػػي أظيػػرت االتسػػاؽ الػػداخمي لممفػػردات مػػع الدرجػػة 

( حسػب 95,1االتسػاؽ الػداخمي حيػث بمغػت قيمػة الثبػات )الكمية. وتـ حسػاب الثبػات بطريقػة 
 معامؿ كرونباخ ألفا.

 

 املعادت١ اإلحضا١ٝ٥: -ٖـ

استخدـ البحث برنامج إكسيؿ اإلحصػائي لمعالجػة البيانػات باسػتخداـ الحاسػب اآللػي. 
 حيث تـ ترميز المتغيرات واالستجابات كالتالي: 
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  = 1، ال = 1، إلى حد ما = 2إعطاء استجابة نعـ  
  ،(:  52، 1978تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية )السيد 

 المتوسط = -
 درجة االستجابة(× )ؾ 

 ف

 النسبة المئوية لممتوسط =  -
 المتوسط

 ×111 
2 

 عسض َٚٓاقػ١ ْتا٥ج ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ملطببات عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ: -8

رىا وذلػػؾ فػػي ضػػوء اإلطػػار النظػػري لمبحػػث يػػتـ تحميػػؿ نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة وتفسػػي
 والدراسات السابقة عمى النحو التالي: 

 طبيعة العمل: -أ 

تتمثػػؿ مسػػببات ضػػغوط العمػػؿ الخاصػػة بطبيعػػة العمػػؿ فػػي سػػت مفػػردات عمػػى النحػػو 
 التالي:

 (7جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجبٖ ٚالـغ 

 بٌجبِؼبد اٌّظغ٠خثٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ اٌؼًّ  ؽج١ؼخ

 ٔؼُ اٌّفـغصح َ
اٌٝ 

 دض ِب
 اٌّزٛؿؾ ال

 إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ

 ٌٍّزٛؿؾ

فٟ اٌجبِؼبد ثزىغاع  اٌؼب٠ٍِْٛشؼغ  1

 .اٌؼًّ ا١ٌِٟٛ
111 10 0 1.00 81.01 

فٟ اٌجبِؼبد ِٓ وضغح  اٌؼب٠ٍِْٛزؼغع  7

 .اٌّٙبَ اٌّذضصح ٌُٙ
178 11 4 1.21 81.21 

ػؼف ث١ئخ اٌؼًّ اٌّبص٠خ )أصبس،  1

 .) رج١ٙؼاد، أصٚاد
110 04 4 1.00 81.71 

ثبٌّذزٛٞ اٌٛظ١فٟ  اٌؼب١ٍِٓلٍخ اٌّبَ  1

 .ٌٍؼًّ اٌجبِؼٟ
111 18 70 1.10 21.80 

اٌؼب١ٍِٓ لٍخ اال٘زّبَ ثبؿزغالي لضعاد  1

اٌفىغ٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ

  .ثبٌشىً اٌـ١ٍُ

140 11 12 1.14 24.11 

اٌٝ ِغاجؼخ ِب ٠مِٛٛا  اٌؼب٠ٍِْٛفزمغ  0

 .ثٗ ِٓ ػًّ ِٓ أجً رط٠ٛغٖ
170 11 14 1.01 87.14 

 84.71 1.04    ِزٛؿؾ ػبَ اٌّذٛع 
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 يتضح في ضوء نتائج الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
  استجابات حصمت عمػى المرتبػة العميػا مػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا عمػى النحػو

 التالي:
  أعمي في الجامعات مف كثرة المياـ المحددة ليـ، حصمت عمى  العامموفر يتضر

زيادة عدد الطالب في الجامعات  إلىيرجع ذلؾ (؛ 85.75نسبة متوسط حدوث )
المنتشرة في المحسوبية والمجامالت  المصرية وقمة عدد العامميف، إلى جانب

الجامعات التي يسودىا يتـ توزيع العمؿ بأسموب غير عادؿ أحيانا، و  حيث، الجامعات
ليا ويفتقدوف الثقة  العامميفالظمـ يشيع فييا اإلىماؿ والتساىؿ، وينخفض والء 

 بإدارتيا.
  نسبة متوسط حػدوث  عمى في الجامعات بتكرار العمؿ اليومي، حصمت العامموفيشعر

إلػى العمػؿ الروتينػي المتكػرر وعػدـ مراعػاة الرضػا الػوظيفي، إلػى (؛ يرد ذلؾ 84.91)
يعممػوف  العامميف في الجياز اإلداريقمة اإليماف بأىداؼ العمؿ الجامعي فمعظـ  جانب

مف أجؿ أف يتقاضوا أجػورىـ آخػر الشػير دوف االىتمػاـ بػأي معػاف أو مبػادئ أو قػيـ 
 .الجامعي لمعمؿ

  ضػػعؼ بيئػػة العمػػؿ الماديػػة )أثػػاث، تجييػػزات، أدوات(، حصػػمت عمػػى نسػػبة متوسػػط
يػػؤدي ، حيػػث المصػػري تمويػػؿ التعمػػيـ الجػػامعيذلػػؾ ضػػعؼ  ؛ يبػػيف(83.24حػػدوث )

خاصػػة فػػي ظػػؿ  قمػػة تػػوفير المتطمبػػات الماديػػة الالزمػػة إلػػى تػػدني مسػػتويات اإلنفػػاؽ
الظػػروؼ االقتصػػادية الراىنػػة، وتتمثػػؿ المشػػكمة فػػي أف االعتمػػادات الخاصػػة بػػالتعميـ 

ات التعمػيـ العالي في الموازنة العامة لمدولة أقؿ بكثير مما ىو مطموب لموفػاء باحتياجػ
 الجامعي الحديث.

 حصػمت عمػى ، إلى مراجعة مػا يقومػوف بػو مػف عمػؿ مػف أجػؿ تطػويره العامموف يفتقر
ىميػػة مراجعػػة أل العػػامميفذلػػؾ عػػدـ إدراؾ  ، يوضػػح(82.41نسػػبة متوسػػط حػػدوث )

مف أجؿ تطويره أو النخفاض مستوى طموحيـ وعدـ اىتماميـ بجػودة  العمؿ الجامعي
يف أىػػػداؼ وقػػػيـ الجامعػػػات وأىػػػداؼ وسػػػموؾ العػػػامميف، العمػػػؿ لضػػػعؼ التناسػػػؽ بػػػ
 وآليات المساءلة عف نتائج األداء. التقويـ باإلضافة إلى ضعؼ نظـ
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  بػػالمحتوي الػػوظيفي لمعمػػؿ الجػػامعي، حصػػمت عمػػى نسػػبة متوسػػط  العػػامميفقمػػة إلمػػاـ
الميػاـ والواجبػات المحػددة  فيػـ العػامميف(، حيث يصعب عمػى بعػض 74.86حدوث )

بسػػبب  العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداريفة إلػػى انخفػػاض الػػروح المعنويػػة لػػدى ، إضػػاليػػـ
غياب الدوافع بشقييا المادي والمعنػوي وعػدـ تحقيػؽ قػدر مػف العدالػة والمسػاواة بػيف 

 في التنافس اإليجابي. العامميف
  الفكريػػة والعمميػػة بالشػػكؿ  العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداريقمػػة االىتمػػاـ باسػػتغالؿ قػػدرات

قمػػػة القيػػػادات  (؛ يفسػػػر ذلػػػؾ71.11، حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة متوسػػػط حػػػدوث )السػػػميـ
يػػػدا عػػػف تعيػػػيف بعػػػض العػػػامميف بع اإلداريػػػة فػػػي الجامعػػػات المصػػػرية، إضػػػافة إلػػػى

 .ومياراتيـ إمكاناتيـقمة االستفادة مف مما يؤدي إلى  قدراتيـو تخصصاتيـ وميوليـ 
تجابة مػف المرتبػة العميػا وذلػؾ يالحظ أف كؿ المفػردات السػابقة حصػمت عمػى درجػة اسػ        

كثػػرة الميػػاـ  يكشػػؼ عػػف مػػواطف الضػػعؼ فػػي طبيعػػة العمػػؿ فػػي الجامعػػات المصػػرية مػػف حيػػث
، وضػػػعؼ بيئػػػة العمػػػؿ الماديػػػة: أثػػػاث تكػػػرار العمػػػؿ اليػػػوميو  المحػػػددة لمعػػػامميف اإلداريػػػيف،

وي إلػػى جانػػب قمػػة إلمػػاـ العػػامميف بػػالمحتوي الػػوظيفي ممػػا أدي إلػػى ضػػعؼ مسػػت وتجييػػزات،
         دراسػػة، وذلػػؾ يتفػػؽ مػػع مػػا أكدتػػو بالجامعػػات العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلدارياسػػتغالؿ قػػدرات 

، بػػأف الضػػغوط تحػػدث عنػػدما (Yang (et.als), 2015,2)(، ودراسػػة 2115)ىوسػػاوي، 
   وعدد الموارد واإلمكانات الوظيفية قميؿ.تكوف متطمبات العمؿ مرتفعة 

 غُٛض ايدٚز: -ب

 موض الدور عمى سبع مفردات عمى النحو التالي:تشتمؿ مسببات غ
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 (1جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجبٖ ٚالغ 

 بٌجبِؼبد اٌّظغ٠خ ثٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ غّٛع اٌضٚع 

 ٔؼُ اٌّفـغصح َ
اٌٝ دض 

 ِب
 ال

اٌّزٛؿ

 ؽ

إٌـجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 ٌٍّزٛؿؾ

اء اٌجبِؼٟ فٟ ظً ؿ١بؿبد ٠زُ األص 1

 .ٚاعشبصاد ِزؼبعػخ ِٓ اإلصاعح
11 80 10 4.80 11.41 

٠فزمغ اٌؼًّ فٟ اإلصاعاد اٌجبِؼ١خ اٌٝ  7

 .اٌٛػٛح اٌٛظ١فٟ
141 10 12 1.71 07.81 

لٍخ اال٘زّبَ ثبٌـٍطبد ٚاٌظالد١بد  1

إٌّّٛدخ ٌٍّٛظف١ٓ فٟ اإلصاعاد 

 .اٌجبِؼ١خ

177 12 4 1.08 81.42 

ثؼخ اٌزغ١غاد اٌزىٌٕٛٛج١خ ػؼف ِزب 1

 .ٚرؤص١غ٘ب ػٍٝ اٌؼًّ اٌجبِؼٟ
00 10 71 1.14 24.11 

رزضاسً اٌّـئ١ٌٛبد ٚاٌٛاججبد؛ ٌؼضَ  1

ٚجٛص ٚطف ِىزٛة ِٚذضص ٌىً 

 .ٚظ١فخ

00 10 21 4.01 12.20 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ٠شؼغ اٌؼض٠ض ِٓ  0

ثبٌغّٛع رجبٖ اٌضٚع  اإلصاعٞ

 اٌذم١مٟ ٌٍجبِؼخ.

81 27 70 1.14 01.10 

لٍخ االٌزؼاَ ثبألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ  2

 .رذىُ جٛأت اٌّٙبَ اٌٛظ١ف١خ
20 24 11 1.71 07.41 

 07.12 1.71    ِزٛؿؾ ػبَ اٌّذٛع 

 يتضح في ضوء نتائج الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
 وتػػـ ترتيبيػػا تنازليػػا عمػػى الحػػدوثمػػف حيػػث عميػػا المرتبػػة ال عمػػىسػػتجابات حصػػمت ا ،

 النحو التالي:
 في اإلدارات الجامعية موظفيفقمة االىتماـ بالسمطات والصالحيات الممنوحة لم، 

يفسر ذلؾ المركزية التي تعاني  (؛84.17حصمت عمى أعمى نسبة متوسط حدوث )
وصعوبة تنفيذه، وتحد مف  العمؿ تؤدي إلى إعاقة منيا الجامعات المصرية، حيث

عامميف في لمالصالحيات الممنوحة و  وتقمؿ مف أىمية االتصاؿ الفكر وتقيد الحركة
 الجامعات.ب الجياز اإلداري

 حصمت عمى نسبة ضعؼ متابعة التغيرات التكنولوجية وتأثيرىا عمى العمؿ الجامعي ،
التحسيف بالمصرية ذلؾ يرجع إلى قمة اىتماـ الجامعات (؛ 71.11متوسط حدوث )
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نتيجة  ؛ميا في مأزؽمما يجع العامميف في الجياز اإلداري المستمر لبرامج تدريب
عادة النظر في النواحي إ اتالتغيرات التكنولوجية الكثيرة والتي تتطمب مف الجامع

 الجديدة. لمجتمعتتالءـ مع متطمبات ا، بحيث العامميفالمعرفية والميارية وقدرات 
  استجابات حصمت عمى المرتبة المتوسطة مف حيث الحدوث، وتـ ترتيبيػا تنازليػا عمػى

 ي:النحو التال
  بػػػالغموض تجػػػاه الػػػدور الحقيقػػػي  العػػػامميف فػػػي الجيػػػاز اإلدارييشػػػعر العديػػػد مػػػف

 ةيرجػػع ذلػػؾ إلػػي عجػػز إدار  (؛65.36، حصػػمت عمػػى نسػػبة متوسػػط حػػدوث )لمجامعػػة
 اسػتثمار المعمومػات كإحػدى مصػادر القػوة نحػوة يشػفافالتبنػي سياسػة  الجامعات عف

حػػو السػػموؾ اإليجػػابي والمرغػػوب ن بحيػػث يػػتـ تػػوجيييـ. لمعػػامميف اإلداريػػيفوالسػػمطة 
غػرس ثقافػة تنظيميػة إيجابيػة فػي  الجامعات ممػا يػؤدي إلػىأىداؼ مع  الذي يتماشى

 .داخؿ التنظيـالعامميف أذىاف 
  يفتقر العمؿ في اإلدارات الجامعية إلى الوضوح الوظيفي، حصمت عمى نسبة متوسط

العامميف في الجياز ف بييدؿ ذلؾ عمى قمة االىتماـ بتنظيـ العمؿ  (؛62.84حدوث )
 يؤدي إلى وظيفة بدقة ومسئوليات كؿتحديد مياـ  عدـ؛ كما أف الجامعاتاإلداري ب

 االستقرار الوظيفي. قمةو  ضعؼ نتائج األداء
  قمة االلتزاـ باألنظمة والتعميمات التي تحكـ جوانب المياـ الوظيفية، حصمت عمى

داري يتـ مف إ أسموب ـ بتبنييفسر ذلؾ قمة االىتما (؛62.11متوسط حدوث ) نسبة
 مختمؼ المواقع التنظيمية فيبشكؿ منظـ وااللتزاـ بالتعميمات  العمؿخاللو ممارسة 
حسف بقصد التأكد مف  لسير العمؿإلى جانب ضعؼ المتابعة والرقابة  ،في الجامعات

 األداء.
   وجود وصؼ مكتوب ومحدد لكؿ وظيفةتتداخؿ المسئوليات والصالحيات؛ لعدـ ،

العامميف في الجياز (؛ يوضح ذلؾ أف 47.76مت عمى نسبة متوسط حدوث )حص
 الجامعات المصرية يعانوف مف قمة معرفة وصفيـ الوظيفي مما يزيد مفاإلداري ب

الجماعي، ويزيد مف العمؿ  وظائؼ، ويقمؿ مف فرصتضارب الواجبات والمياـ بيف ال
 .تخطيط وتنمية الموارد البشرية صعوبة
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 رشػػادات متعارضػػة مػػف يػػتـ األداء ا اإلدارة، حصػػمت عمػػى لجػػامعي فػػي ظػػؿ سياسػػات وا 
(؛ ذلػػؾ يبػػيف مػػدي التخػػبط فػػي إدارة الجامعػػات بسػػبب 43.11نسػػبة متوسػػط حػػدوث )

أنػو لػف يكػوف تولي اإلدارة أصحاب الثقة وليس أىؿ الكفاءة والخبرة أحيانػا، مػع العمػـ 
 دةانسػجاـ كبيػر بػيف القػاو  وضػوح إال إذا كاف ىنػاؾلمجامعات المصرية تقدـ  أيىناؾ 

 .فوالمرؤوسي
عػػامميف فػػي لميتبػػيف مػػف النقػػاط السػػابقة مػػواطف الضػػعؼ فػػي مسػػببات غمػػوض الػػدور       

طات والصػالحيات الممنوحػة لجامعات المصػرية مػف حيػث قمػة االىتمػاـ بالسػمبا الجياز اإلداري
متابعػػة التغيػػرات  ضػػعؼو الوضػػوح الػػوظيفي،  تػػدني مسػػتوىاإلداريػػيف ممػػا أدى إلػػى  لمعػػامميف

شػػعورىـ بػػالغموض تجػػاه الػػدور الحقيقػػي ا عمػػى العمػػؿ الجػػامعي وبالتػػالي التكنولوجيػػة وتأثيرىػػ
، حيػػث بينػػت أف (Ahmed, Ramzan, 2013,2 )وذلػػؾ مػػا أكدتػػو دراسػػة  لمجامعػػات

المعمومػػات غيػػر الكافيػػة عػػف السػػمطات والواجبػػات لػػدي العػػامميف اإلداريػػيف تػػؤدي إلػػي ضػػغوط 
 العمؿ. 

 

 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ: -ـج

تتمثؿ مسببات ضغوط العمؿ الخاصة بالييكؿ التنظيمي فػي سػت مفػردات عمػى النحػو 
 التالي: 

 (1جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجبٖ ٚالغ ِـججبد

 جبِؼبد اٌّظغ٠خ بٌثٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ػغٛؽ اٌؼًّ اٌشبطخ ثب١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 

اٌٝ دض  ٔؼُ اٌّفـغصح َ
 اٌّزٛؿؾ ال ِب

إٌـجخ 
 اٌّئ٠ٛخ

 ٌٍّزٛؿؾ

٠زـُ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍجبِؼبد  1
 07.10 1.71 70 20 21 .ثبٌجّٛص ٚاٌغٚر١ٓ

لٍخ ا٘زّبَ اإلصاعح ثزط٠ٛغ ا١ٌٙىً  7
 07.70 1.71 71 81 00 .اٌزٕظ١ّٟ ثشىً ِـزّغ

اٌزمٍض فٟ رف٠ٛغ اٌظالد١بد اٌٝ  1
اإلصاع١٠ٓ فٟ اٌّـز٠ٛبد  اٌؼب١ٍِٓ
 .اٌّشزٍفخ

111 71 17 1.10 00.81 

ػؼف االرظبي ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ أجؼاء  1
 20.11 1.11 71 17 110 .ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍجبِؼبد

لٍخ اؿزشضاَ األؿب١ٌت اٌزىٌٕٛٛج١خ  1
اٌذض٠ضخ فٟ رط٠ٛغ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 

 .ٌٍجبِؼبد
11 01 11 1.14 11.47 

٠طخ رٕظ١ّ١خ ِىزٛثخ ِٚؼٍمخ ال رٛجض سغ 0
 81.81 1.01 17 11 170 صاسً اٌى١ٍبد فٟ وً جبِؼخ

 08.41 1.10    اٌّزٛؿؾ اٌذـبثٟ ٌٍّذٛع 
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 يتضح مف قراءة نتائج الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
 النحػو  عمػىمػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا  العميػاالمرتبػة  ىاستجابات حصمت عمػ

 :التالي
 حصػمت عمػى نظيمية مكتوبػة ومعمقػة داخػؿ الكميػات فػي كػؿ جامعػةال توجد خريطة ت ،

اإلعالف عػف (؛ ذلؾ يوضح أنػو ال يوجػد اىتمػاـ بػ81.84أعمي نسبة متوسط حدوث )
ومػػا يتضػػمنو البنػػاء التنظيمػػي ليػػا  اإلطػػار العػػاـ لشػػكؿ الجامعػػة والييكػػؿ التنظيمػػي

 مسمطة واالتصاالت.لمجامعة مف قطاعات ووحدات وخطوط ل
  تصاؿ والتعاوف بػيف أجػزاء الييكػؿ التنظيمػي لمجامعػات، حصػمت عمػى نسػبة ضعؼ اال

االت فػػػي الجامعػػػات ، يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أف معظػػػـ االتصػػػ(76.53متوسػػػط حػػػدوث )
المعمومػػػات عمػػػى أنواعيػػػا المختمفػػػة مػػػف  مػػػف خالليػػػانقػػػؿ يحيػػػث المصػػػرية ىابطػػػة، 
إلػى  مػر الػذي يػؤدياأل، في جميع مجاالت العمؿالمستوي التنفيذي السمطة العميا إلى 

 بيف مستويات التنظيـ.غياب وفقداف البيانات والمعمومات و  ضعؼ التعاوف
  المسػػػتويات ب العػػػامميف فػػػي الجيػػػاز اإلداريالػػػتقمص فػػػي تفػػػويض الصػػػالحيات إلػػػى

، ذلؾ يبيف مدي حػب السػيطرة (69.83المختمفة، حصمت عمى نسبة متوسط حدوث )
 كػػوادر بديمػػة وصػػؼ ثػػاف مػػف القيػػاداتمػػف رؤسػػاء العمػػؿ وقمػػة اسػػتعدادىـ لتػػوفير 

 .عمى النحو المنشود ، إضافة إلى عدـ تحقيؽ أىداؼ العمؿ الجامعياإلدارية
  عمػػىمػػف حيػػث الحػػدوث، وتػػـ ترتيبيػػا تنازليػػا  المتوسػػطةالمرتبػػة  عمػػىاسػػتجابات حصػػمت 

 النحو التالي:
 حصػػمت عمػػى نسػػبة متوسػػطيتسػػـ الييكػػؿ التنظيمػػي لمجامعػػات بػػالجمود والػػروتيف ، 

صػػؿ إلػػى يقػػد لمجامعػػات المصػػرية البيروقراطػػي (، حيػػث إف التنظػػيـ 62.56حػػدوث )
 إلػىقمػة التغييػر،  مػفوتػذمرىـ  العمػالءشػكوى  إلػى ؤدييػ أحيانػا ممػاالجمود والثبػات 

بالتعميمػػات والمػوائح خوفػػًا مػف المسػػاءلة أي مزيػد مػػف الجمػػود  العػامميفتمسػػؾ  جانػب
 .والروتيف

 حصمت عمى نسػبة متوسػط الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر قمة اىتماـ اإلدارة بتطوير ،
(، ذلػػؾ يوضػػح أف اليياكػػؿ التنظيميػػة لمجامعػػات المصػػرية متشػػابية 62.29حػػدوث )
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لػـ تكػف واحػدة فػي معظػـ الجامعػات ممػا جعػؿ الجامعػات  إف-كبيرحد  إلى-ومتقاربة 
 .األخرىوغير قادرة عمى منافسة الجامعات  نمطية

  التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي تطػػوير الييكػػؿ التنظيمػػي لمجامعػػاتقمػػة اسػػتخداـ األسػػاليب ،
بعػػض الجامعػػات ال تيػػػتـ  (، حيػػث إف55.12حصػػمت عمػػى نسػػبة متوسػػط حػػػدوث )

 الجامعػات كفػاءةعند تطوير ىياكميا التنظيمية. إال أف  الحديثة باألساليب التكنولوجية
ا المسػػتخدمة فػػي وفاعميتيػػا تعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى مػػدى التناسػػب بػػيف التكنولوجيػػ

إيجػاد ىياكػؿ تنظيميػة تتوافػؽ مػع ليا، بحيػث تعمػؿ عمػى والييكؿ التنظيمي  الجامعات
 .التقدـ التكنولوجي وتسيـ في االستفادة العظمى مف التطبيقات الجديدة

تكشػػؼ المفػػردات السػػابقة عػػف مػػواطف الضػػعؼ فػػي مصػػادر الضػػغوط الخاصػػة بالييكػػؿ        
ال توجػد خريطػة الجامعػات المصػرية مػف حيػث ب في الجيػاز اإلداري عامميفلمالتنظيمي بالنسبة 

جانػب قمػة االىتمػاـ بتطػوير الييكػؿ  إلػى، تنظيمية مكتوبة ومعمقة داخؿ الكميات في كؿ جامعػة
ضػػعؼ االتصػػاؿ والتعػػاوف بػػيف أجػػزاء و الجمػػود والػػروتيف  إلػػىالتنظيمػػي لمجامعػػات ممػػا أدي 

 العامميف فػي الجيػاز اإلداريتفويض الصالحيات إلى  التقمص فيو  ،الييكؿ التنظيمي لمجامعات
، وأيضػػػا أكػػػدت دراسػػػة ) األلفػػػي، فػػػي الجامعػػػات المصػػػرية المختمفػػػة التنظيميػػػة المسػػػتوياتب

(، عمى جمود تنظيـ الجامعات المصرية مما ترتب عميو خمؿ فػي عمميػة االتصػاؿ 18، 2116
 .   ة.وضعؼ التنسيؽ بيف الوحدات اإلدارية في الجامعات المصري

 عب٤ ايعٌُ: -د

 تتمثؿ مسببات عبء العمؿ في ستة مفردات عمى النحو التالي: 
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 (1جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجبٖ 

 بٌجبِؼبد اٌّظغ٠خ جبد ػتء اٌؼًّ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ثٚالغ ِـج

 ٔؼُ اٌّفـغصح َ
اٌٝ 

 دض ِب
 ّزٛؿؾاٌ ال

 إٌـجخ اٌّئ٠ٛخ

 ٌٍّزٛؿؾ

ػ٠بصح دجُ اٌؼًّ اٌّطٍٛة ػٓ اٌٛلذ  1

 .اٌّذضص
11 110 74 1.17 10.17 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ رزؼضٞ و١ّخ اٌؼًّ اٌّذضصح  7

 .ػٓ لضعارُٙ اٌجٙبػ اإلصاعٞ
72 11 141 4.18 70.17 

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞلٍخ رجبٔؾ  1

ثؼؼُٙ ِغ ثؼغ، ِّب ٠شىً طؼٛثخ 

 .زؼبْٚفٟ اٌ

01 00 77 1.18 00.72 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ٠زذمك اٌزغلٟ اٌٛظ١فٟ  1

ِٓ سالي اٌّضإ٘خ اٌجٙبػ اإلصاعٞ 

 .١ٌٚـذ اٌجضاعح

111 18 4 1.21 80.10 

ٌٍؼب١ٍِٓ رزجب٠ٓ ؽغ٠مخ ِؼبٍِخ اإلصاعح  1

دزٝ ث١ٓ ػبصٌخ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ 

 .ٚغ١غ ػبصٌخ

117 18 10 1.11 21.02 

اٌّٛظف١ٓ ِٓ أجً  رـزشضَ اإلصاعح سطؤ 0

 .اٌؼمٛثخ ثضال ِٓ أْ ٠ىْٛ فغطخ ٌٍزؼٍُ
82 11 18 1.72 01.08 

 01.11 1.72    اٌّزٛؿؾ اٌؼبَ ٌٍّذٛع 

 نستنتج في ضوء قراءة نتائج الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
 النحػو  عمػىمػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا  عميػاالمرتبػة ال ىاستجابات حصمت عمػ

 التالي:
 مػػػف خػػػالؿ المداىنػػػة ولػػػيس  عػػػامميف فػػػي الجيػػػاز اإلداريلمرقػػػي الػػػوظيفي يتحقػػػؽ الت

(، حيػػث يعتمػػد الترقػػي 86.59، حصػػمت عمػػى أعمػػى نسػػبة متوسػػط حػػدوث )الجػػدارة
عمػػى الوسػػاطة وشػػبكة العالقػػات بالجامعػػات المصػػرية الػػوظيفي فػػي المناصػػب العميػػا 

مناسػبيف فػي  االجتماعية مما أدي إلى إبعػاد أصػحاب الكفػاءات ووضػع مػوظفيف غيػر
 أماكف المسئولية. 

  حتى بيف عادلة وغير  عامميف في الجياز اإلداريلمتتبايف طريقة معاممة اإلدارة
قواعد ضوابط و عدـ وجود (؛ ذلؾ ل75.97، حصمت عمى نسبة متوسط حدوث )عادلة

اإلدارة بأسموب  إلى جانب قمة ممارسة بانتظاـ،إدارية تكفؿ حسف سير العمؿ اإلداري 
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أثناء تأدية ميامو الرسمية  عامؿعديد مف الممارسات السمبية لمال إلى ما أديم أفضؿ
 واستغالؿ المركز الوظيفي. ،اليروب مف أداء األعماؿ :مثؿ

  مما يشكؿ صعوبة في  بعضيـ مع بعض العامميف في الجياز اإلداريقمة تجانس
(، يفسر ذلؾ وجود فئات 69.27، حصمت عمى نسبة متوسط حدوث )التعاوف

مما يمثؿ صعوبة في  حاصميف عمى مؤىالت مختمفة اإلدارييفالعامميف متفاوتة مف 
؛ وذلؾ بسبب الوساطة وتعييف غير المؤىميف في الوظائؼ التجانس والتعاوف بينيـ

 الجامعية.
  استجابات حصمت عمى المرتبة المتوسطة مف حيث الحدوث، وتـ ترتيبيا تنازليا عمى

 النحو التالي:
 مف أجؿ العقوبة بدال مف أف يكوف فرصة لمتعمـ العامميفرة خطأ تستخدـ اإلدا، 

يوضح ذلؾ مساوئ النظاـ البيروقراطي  (،63.68حصمت عمى نسبة متوسط حدوث )
ة، فبدال مف تحفيز العامميف في الجياز اإلداري السائد في معظـ الجامعات المصري

عطائيـ فرصة لمتجريب مف أجؿ اإلبداع في العمؿ يتـ محا سبتيـ عمى أي خطأ في وا 
  العمؿ الجامعي.  

 زيادة حجـ العمؿ المطموب عف الوقت المحدد، حصمت عمى نسبة متوسط حدوث 
 عمى إدارة الوقت، العامميف في الجياز اإلدارييرجع إلى قمة تدريب  ؾ(، ذل56.42)

العالقات غير الرسمية، لذا فمف  وقتيـ فييقضي  العامميفمعظـ  إلى جانب أف
ال سيصبح ي الضرور  تنظيـ وقتيـ وبناء عالقات جيدة مع زمالئيـ ومدراءىـ وا 

 عمميـ مصدرا رئيسيا لمضغوط. 
  تتعػػدي كميػػة العمػػؿ المحػػددة مػػف حيػػث الحػػدوث دنياالمرتبػػة الػػ عمػػىاسػػتجابات حصػػمت :

(؛ 29.32عػف قػدراتيـ، حصػمت عمػى نسػبة متوسػط حػدوث ) عامميف في الجياز اإلداريلم
بعمميػػـ بػػدوف توزيػػع الميػػاـ بأسػػموب صػػحيح  ي الجيػػاز اإلداريحيػػث يقػػـو العػػامموف فػػ

يؤدي إلى اإلخالؿ بمبػدأ العدالػة االجتماعيػة بػيف فأصحاب النفوذ يتمتعوف بكؿ المزايا مما 
 في الجامعاتانتشار الفساد اإلداري المجتمع الجامعي، وذلؾ يعمؿ عمى أفراد 
بعبء  مسببات الضغوط المتعمقةب اصةؼ الخيتضح مف النقاط السابقة مواطف الضع         

يتحقؽ الترقي الوظيفي الجامعات المصرية، حيث ب عامميف في الجياز اإلداريلمالعمؿ بالنسبة 
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ف طريقة معاممة تبايكما ت ،مف خالؿ المداىنة وليس الجدارة عامميف في الجياز اإلداريلم
 العامميف في الجياز اإلداريس قمة تجانإلى جانب  ،عادلة وغير عادلة بيف عامميفاإلدارة لم

، وذلؾ ما في الجامعات العامميفبيف  مما يشكؿ صعوبة في التعاوف بعضيـ مع بعض
، حيث أوضحت أف التصعيد في (Khan, Aqeel, Riaz,2013,1) ة ػػتوصمت إليو دراس

 عبء العمؿ يرجع إلي العمؿ لساعات طويمة كقاعدة لإلجياد بيف العامميف اإلدارييف.
 

 ملػازن١ يف اختاذ ايكسازات: ا-ٖـ

تشتمؿ مسببات ضغوط العمؿ الناتجة عف قمة المشاركة في اتخػاذ القػرارات عمػي سػت 
 مفردات عمى النحو التالي: 

 (0جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛـخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجـبٖ ٚالـغ 

 فٟ اٌجبِؼبد اٌّظغ٠خ   ٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞاِـججبد ػغٛؽ اٌؼًّ إٌبرجخ ػٓ لٍخ ِشبعوخ 

 ٔؼُ اٌّفـغصح َ
اٌٝ دض 

 ِب
 ال

اٌّزٛؿ

 ؽ

إٌـجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 ٌٍّزٛؿؾ

اٌؼب١ٍِٓ فٟ رشىه اإلصاعح فٟ لضعح  1

ٚرذغُِٙ ِٓ  اٌجٙبػ اإلصاعٞ

 اٌّشبعوخ فٟ ارشبط اٌمغاعاد.

11 141 11 4.01 10.01 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ رزجبً٘ اإلصاعح ِظٍذخ  7

 .ػٕض ارشبط اٌمغاعاد جٙبػ اإلصاعٞاٌ
117 11 11 1.11 22.01 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ ٠مً رف٠ٛغ اٌـٍطخ   1

ثـجت فمضاْ اٌضمخ ِٓ اٌجٙبػ اإلصاعٞ 

 .لجً اإلصاعح

02 70 10 1.77 01.11 

٠مً اال٘زّبَ ثبألؿب١ٌت اٌزم١ٕخ اٌذض٠ضخ  1

 .ػٕض ارشبط اٌمغاعاد
140 11 74 1.18 21.47 

ٟ اٌجبِؼبد ثّب ال رزشظ اٌمغاعاد ف 1

 .٠زٕبؿت ِغ اإلِىبٔبد اٌّزبدخ
24 08 11 1.10 18.14 

رٕشفغ اٌغٚح اٌّؼ٠ٕٛخ ٚرمً   0

 ؛اإلصاعٞاٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ أزبج١خ 

 .ٌؼؼف لٕٛاد االرظبي صاسً اٌجبِؼخ

148 11 72 1.11 27.07 

 01.48 1.14    اٌّزٛؿؾ اٌؼبَ ٌٍّذٛع 

 ابؽ ما يمي: يتبيف مف قراءة نتائج الجدوؿ الس
  النحػو  عمػىمػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا  العميػاالمرتبػة  عمػىاستجابات حصمت

 التالي:
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، حصػمت عمػى عند اتخػاذ القػرارات العامميف في الجياز اإلداريتتجاىؿ اإلدارة مصمحة 
دة الجامعػػػات المصػػػرية قػػػا(، يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى إىمػػػاؿ 77.65أعمػػػى نسػػػبة متوسػػػط حػػػدوث )

وتحميميػا  مناقشػة مشػاكميـ اإلداريػةمػف أجػؿ عنػد اتخػاذ القػرارات ـ االلتقػاء بيػو أ ـلمرؤوسيي
 .ومحاولة الوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ الممكنة ليا

، حصػػمت عمػػػى نسػػػبة يقػػؿ االىتمػػػاـ باألسػػاليب التقنيػػػة الحديثػػػة عنػػد اتخػػػاذ القػػػرارات
ديثة فػي مجػاؿ اتخػاذ (؛ ذلؾ لتجاىؿ إدارة الجامعات لدور التقنيات الح74.12متوسط حدوث )

القرار وخاصة في مجاؿ تحديد الطرؽ واألساليب التػي تسػتخدـ فػي تحػديث المعمومػات الالزمػة 
 في عممية اتخاذ القرار.

لضػػعؼ قنػػوات  اإلداري؛العػػامميف فػػي الجيػػاز تػػنخفض الػػروح المعنويػػة وتقػػؿ إنتاجيػػة 
المشػاركة  إف قمػة حيػث (؛72.62حصمت عمى نسبة متوسط حدوث ) ،االتصاؿ داخؿ الجامعة

العػػامميف فػػي الجيػػاز و االتصػػاؿ بػػيف اإلدارة  تػػؤدي إلػػى ضػػعؼ فػػي العمػػؿ الجػػامعي الجماعيػػة
نتاجية الجامعات. اإلداري  مما يترتب عميو انخفاض الروح المعنوية وا 

 عمػىمف حيث الحدوث، وتـ ترتيبيػا تنازليػا  متوسطةالمرتبة ال عمىاستجابات حصمت 
 النحو التالي:

، بسػبب فقػداف الثقػة مػف قبػؿ اإلدارة عامميف في الجيػاز اإلداريلمض السمطة يقؿ تفوي
(، ذلػؾ يرجػع إلػى أف المنػاخ التنظيمػي السػائد فػي 61.45حصمت عمى متوسط نسبة حدوث )

نحػػو األداء الجامعػات يعػػاني مػػف بعػػض السػػمبيات مثػػؿ: القػػيـ والمعتقػػدات واالتجاىػػات السػػمبية 
 .ليةئو اإلحساس بالمسأو مدي  ة المعنوية لمعامميفثر عمى الناحيمما يؤ  ،الجامعي

، حصػمت عمػى نسػبة تتخذ القرارات في الجامعات بما ال يتناسب مع اإلمكانات المتاحة
المصػػرية  فػػي الجامعػػات أىػػـ معوقػػات اتخػػاذ القػػرار(، حيػػث إف مػػف 58.11متوسػػط حػػدوث )

األجيػػزة واألسػػاليب  قمػػةوعػػدـ دقتيػػا وصػػحتيا وحػػداثتيا، و نقػػص المعمومػػات الكميػػة والكيفيػػة 
الجيػود والجيػؿ  تشػتتنظػـ االتصػاؿ الفعالػة ممػا يػؤدي إلػى  ندرةو  ،الحديثة لحفظيا وتنسيقيا

 بالقرارات.
وتحػرميـ مػف المشػاركة فػي اتخػاذ  العامميف فػي الجيػاز اإلدارية تشكؾ اإلدارة في قدر 

القػػػرار فػػػي مركزيػػػة  يػػػرد ذلػػػؾ إلػػػى، (46.64حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة متوسػػػط حػػػدوث ) ،القػػػرارات
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الػرأي واألخػذ بػو، فمػا عمػى  عػفمركزيػة القػرار تحػد مػف التعبيػر حيػث إف ، المصػرية الجامعات
 .بالقرارات الفوقية التي تصدر مف رئاسة الجامعة إال التقيد العامميف في الجياز اإلداري

بالتػػػالي فػػػإف مػػػواطف الضػػػعؼ الخاصػػػة بالمشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات بالنسػػػبة      
العػامميف تجاىػؿ اإلدارة مصػمحة في الجامعات المصرية تتمثػؿ فػي  في الجياز اإلداري لمعامميف

االىتمػاـ باألسػاليب التقنيػة الحديثػة عنػد  ، إلى جانب قمةعند اتخاذ القرارات في الجياز اإلداري
العػػامميف فػػي الجيػػاز إنتاجيػػة  قمػػةالػػروح المعنويػػة و ممػػا يػػؤدي إلػػى انخفػػاض  اتخػػاذ القػػرارات

، وذلػػؾ مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػة ) ات المصػػريةضػػعؼ قنػػوات االتصػػاؿ داخػػؿ الجامعػػو  اإلداري
(حيث أكدت عمي أف الجامعات المصرية تعػاني مػف عػدـ المشػاركة فػي 143، 2117غبور ، 

اتخاذ القرار؛ وذلؾ يرجع إلي أف بيئة القرار اإلداري ما ىػي إال امتػداد لمبيئػة االجتمايػة والنزعػة 
 .زية.إلي السيطرة والمرك

 

 املطاْد٠ االجتُاع١ٝ:-ٚ

عػػامميف فػػػي لمتتضػػمف مسػػببات ضػػػغوط العمػػؿ الناتجػػة عػػػف قمػػة المسػػاندة االجتماعيػػػة       
 الجامعات المصرية عمى خمس مفردات عمى النحو اآلتي:ب الجياز اإلداري

 (2جـضٚي )

 ٠ٛػخ اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛـخ ٌّزٛؿطبد اؿزجبثبد األفغاص رجبٖ

 بٌجبِؼبد اٌّظغ٠خثٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ غ اٌّـبٔضح االجزّبػ١خ ٚالـ

 ٔؼُ اٌّفـغصح َ 
اٌٝ دض 

 ِب
 اٌّزٛؿؾ ال

إٌـجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 ٌٍّزٛؿؾ

ثبٌذّبؽ ٚإٌشبؽ ػٕض  اٌؼب٠ٍِْٛشؼغ  1

 .اٌؼًّ ِغ أفغاص اٌّجزّغ اٌجبِؼٟ
11 01 11 4.80 11.02 

بػ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙرٙزُ اإلصاعح ثزؼبْٚ   7

 .بإلصاعاد اٌجبِؼ١خ اٌّشزٍفخث اإلصاعٞ
12 174 17 4.80 11.41 

رؼًّ اإلصاعح ػٍٝ دً إٌؼاػبد ف١ٙب ثغٚح  1

 .ا٠جبث١خ
70 17 141 4.18 70.41 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ رمضَ اإلصاعح إٌظخ ٚاإلعشبص  1

ثبؿزّغاع ِٓ أجً رذم١ك اٌجٙبػ اإلصاعٞ 

 .األ٘ضاف

77 147 11 4.81 14.28 

جبِؼٟ ٠شجغ ػٍٝ اٌؼًّ  ٠ـٛص ِٕبر  1

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ٠ٚؼ٠ض ِٓ ػطبء 

 .اإلصاعٞ

70 00 82 4.01 17.00 

 18.11 4.20    اٌّزٛؿؾ اٌؼبَ ٌٍّذٛع 
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 يتضح مف قراءة نتائج الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  مػػف حيػػث الحػػدوث، وتػػـ ترتيبيػػا تنازليػػا عمػػى  المتوسػػطةاسػػتجابات حصػػمت عمػػى المرتبػػة

 النحو التالي:
 حصػػمت بالحمػػاس والنشػػاط عنػػد العمػػؿ مػػع أفػػراد المجتمػػع الجػػامعي العػػامموف يشػػعر ،

ا يشػػكؿ مصػػدر الجػػامعي ف العمػػؿ حيػػث إ (،44.97عمػػى أعمػػى نسػػبة متوسػػط حػػدوث)
 اإلداريػػة فػػي الجامعػػات مختمػػؼ المسػػتويات فػػي لػػدي العديػػد مػػف العػػامميف لمضػػغوط

 حماسػػيـ تقمػػؿ مػػفمػػف المشػػكالت التػػي تػػواجييـ و  المصػػرية ممػػا يػػؤدي إلػػى المزيػػد
نتاجيتيـ. و   ا 

  حصػمت ، اإلدارات الجامعيػة المختمفػةب العامميف في الجياز اإلداريتيتـ اإلدارة بتعاوف
؛ يرجع ذلؾ إلى أف بعض اإلدارييف فػي الجامعػات (43.11عمى نسبة متوسط حدوث)

 رأو تقػدي العامميف فػي الجيػاز اإلداريحسف التعامؿ مع العمؿ الجماعي و ال ييتموف ب
 مواىبيـ مما يؤثر عمى والئيـ وانتمائيـ لمجامعات التي يعمموف فييا.جيودىـ و 

  باسػػتمرار مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ  عػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداريلمتقػػدـ اإلدارة النصػػح واإلرشػػاد
حيػث تنتشػر الصػراعات  ؾ(، ذلػ41.78حػدوث)حصمت عمػى نسػبة متوسػط ، األىداؼ

وبيػػنيـ وبػػيف اإلدارة حػػوؿ المسػػئوليات بػػيف العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري بالجامعػػات 
والصػػالحيات أو حػػوؿ الترقيػػات ممػػا يػػؤدي إلػػى النزاعػػات والبعػػد عػػف أىػػداؼ العمػػؿ 

 الجامعي.
  استجابات حصمت عمػى المرتبػة الػدنيا مػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا عمػى النحػو

 التالي:
  اإلداري،ي الجيػاز العػامميف فػيسود مناخ جامعي يشجع عمى العمؿ ويزيد مػف عطػاء 

إف بعض الجامعػات يكػوف مناخيػا  ث(، حي32.96حصمت عمى نسبة متوسط حدوث)
مغمقا يتصػؼ بػالجمود والعزلػة، إلػى جانػب ديكتاتوريػة رؤسػاء الجامعػات ممػا يػنعكس 

األمر الذي يؤدي إلػي تػدني مسػتوي  عامميف في الجياز اإلداريلمعمى الروح المعنوية 
 أدائيـ.

 ى حػػػؿ النزاعػػػات فييػػػا بػػػروح إيجابيػػػة، حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة متوسػػػط تعمػػػؿ اإلدارة عمػػػ
يرجع ذلؾ إلى تولي بعض المػديريف غيػر األكفػاء لمناصػب إداريػة،  (،29.15حدوث)
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حيث يعتمدوا في قراراتيـ عمى االجتيادات الشخصية بدال مف جمػع المعمومػات واتبػاع 
 .الجياز اإلداريعامميف في لدي ال الخطوات العممية لحؿ النزاع بروح إيجابية

عؼ بالنسػػبة لمعػػامميف فػػي يالحػػظ أف كػػؿ مفػػردات المسػػاندة االجتماعيػػة تمثػػؿ مػػواطف ضػػ      
يسود منػاخ جػامعي يشػجع عمػى الجامعات المصرية وخاصة المفردات التالية: الجياز اإلداري ب

تعمػػؿ و  وتقػػدـ اإلدارة النصػػح واإلرشػػاد لمعػػامميف،، يفاإلداريػػالعػػامميف العمػػؿ ويزيػػد مػػف عطػػاء 
اإلدارات الجامعيػة بػ العػامميفبتعاوف  ، وتيتـ اإلدارةاإلدارة عمى حؿ النزاعات فييا بروح إيجابية

، وأيضػػا كميػػا مفػػردات حصػػمت عمػػى درجػػة منخفضػػة بالنسػػبة لممسػػاندة االجتماعيػػة المختمفػػة
أف قمػة دعػـ الػزمالء والمشػرؼ يزيػد مػف ضػغوط   (Rocker, 2016, 93 )أكػدت دراسػة

 .العمؿ
 

 ْعِ اذتٛافص ٚاألجٛز-ش

عػػامميف فػػي الجيػػاز لمتشػػتمؿ مسػػببات ضػػغوط العمػػؿ الناتجػػة عػػف قمػػة الحػػوافز واألجػػور      
 الجامعات المصرية عمى سبع مفردات عمى النحو التالي:ب اإلداري

 (8ـضٚي )ج

 ح ٌّزٛؿطبدٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ  اٌزىغاع ٚاٌّزٛؿؾ ٚإٌـجخ اٌّئ٠ٛخ٠ٛػخ 

 اٌجبِؼبد اٌّظغ٠خفٟ  ٚاألجٛع ٌٍؼب١ٍِٓٚالـغ اٌذٛافؼ  ألفغاص رجبٖاؿزجبثبد ا 

 اٌّزٛؿؾ ال اٌٝ دض ِب ٔؼُ اٌّفـغصح َ
إٌـجخ 
اٌّئ٠ٛخ 
 ٌٍّزٛؿؾ

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞأشفبع عارت  1
 .بٌجبِؼبد اٌّظغ٠خث

112 70 10 1.02 81.20 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ لٍخ اٌؼالٚاد إٌّّٛدخ  7
 .بٌجبِؼبدثاإلصاعٞ 

111 12 10 1.17 20.71 

اٌؼب١ٍِٓ لٍخ رمض٠غ عئ١ؾ اٌؼًّ ٌجٙض ِٚىبٔخ  1
 .فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ

80 01 70 1.11 02.10 

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ِذضٚص٠خ فغص اٌزغلٟ  1
 غٞ.ِمبعٔخ ثؤطذبة اٌّٙٓ األساإلصاعٞ 

148 07 0 1.11 22.01 

 لٍخ اال٘زّبَ ثبٌذٛافؼ اٌّبص٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ  1
 .ألطذبة األفىبع اٌج١ضح

141 11 71 1.10 21.18 

اٌؼب١ٍِٓ ػجؼ اٌغإؿبء ػٓ ر١ّٕخ اٌضمخ ٌضٞ  0
 .فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ

01 18 78 1.10 08.11 

اٌؼب١ٍِٓ لٍخ اال٘زّبَ ثزىغ٠ُ اٌّز١ّؼ٠ٓ ِٓ  2
 .فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ

08 07 10 1.11 27.40 

 21.47 1.18    اٌّزٛؿؾ اٌؼبَ ٌٍّذٛع  
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 مف الجدوؿ السابؽ ما يمييتبيف 
 مػف حيػث الحػدوث، وتػـ ترتيبيػا تنازليػا عمػى النحػو لعميػا استجابات حصمت عمػى المرتبػة ا

 التالي:
  حصػمت عمػي أعمػي الجامعػات المصػريةب العامميف فػي الجيػاز اإلداريانخفاض راتب ،

قمػػػة االىتمػػػاـ بػػػالنواحي الماديػػػة  (، يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى83.79نسػػػبة متوسػػػط حػػػدوث)
وذلؾ بسبب تػدىور األوضػاع االقتصػادية فػي  الجامعات،ب ف في الجياز اإلداريعامميلم

وجػػود نظػػاـ عػػادؿ لألجػػور  ضػػرورة العتبػػارات االقتصػػادية تشػػير إلػػىأف ا إال مصػػر.
بقواعػد ولػوائح العمػؿ  وااللتػزاـعمػى العمػؿ واالبتكػار  العػامميفز يػحفتيؤدى إلى بحيث 

 .طيب خاطر والقبوؿ بآليات الثواب والعقاب فييا عف
  مقارنػة بأصػحاب الميػف األخػرى عػامميف فػي الجيػاز اإلداريلممحدودية فرص الترقي ،

بػأف فرصػة  الموظػؼحيػث إف إحسػاس (، 77.65حصمت عمى نسػبة متوسػط حػدوث)
ترقيتو في مجاؿ عممػو ضػعيفة أو تحكميػا معػايير أخػرى غيػر كفػاءة األداء، يعػد أحػد 

عو مػػػع طموحاتػػػو، ومحاولتػػػو تأكيػػػد المصػػػادر الميمػػػة لضػػػغط العمػػػؿ لتعػػػارض وضػػػ
 .مستقبمة الميني

  حصػمت عمػى نسػػبة الجامعػاتب عػامميف فػػي الجيػاز اإلداريلمقمػة العػالوات الممنوحػة ،
إلػى ، العمػؿ الجػامعي قمػة المكافػآت الماديػة فػي ذلػؾ ر(، يفسػ76.25متوسط حدوث)

كمػا  ،حيػث العػالوات الممنوحػةفرص عمؿ في القطاع الخاص أفضؿ مف  جانب وجود
العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري بالجامعػػات وجػػد نظػػاـ واضػػح ومنصػػؼ لحػػوافز أنػػو ال ي
 .المصرية

 حصػمت عمػى نسػبة قمة االىتماـ بالحوافز المادية والمعنوية ألصػحاب األفكػار الجيػدة ،
أو المعنويػة  قمػة االىتمػاـ بػالحوافز الماديػةعمػى ذلػؾ يػدؿ  (،73.18متوسط حدوث )

ضػػػعؼ  ؤدي إلػػػيويػػػ ،ـدائيػػػأيػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى  ممػػػا يفمجتيػػػدال عػػػامميفالمناسػػػبة لم
، المصػػرية جامعػػاتىػػداؼ المرجػػوة لمفػػرص تحقيػػؽ األمػػف وبالتػػالي يقمػػص  ـإنتػػاجيتي
 .العامميفداء أرفع مستوى مف أجؿ  -عاـ بشكؿ  -الحوافزىمية أيبرز  ذلؾولعؿ 

  عمػى نسػبة  ، حصػمتالعػامميف فػي الجيػاز اإلداريقمة االىتماـ بتكػريـ المتميػزيف مػف
الجامعػػات العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري بحيػػث يػػتـ معاممػػة ، (72.16متوسػػط حػػدوث)
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، ممػا يػؤدي إلػى إحبػاطيـ وتػدني ء دوف أي امتيازات لممتميػزيفالمصرية بطريقة سوا
 مستوي أدائيـ.

  حصػمت عمػى نسػبة  العامميف فػي الجيػاز اإلداري،عجز الرؤساء عف تنمية الثقة لدي
(، يفسػػػػر ذلػػػػؾ قمػػػػة اىتمػػػػاـ بعػػػػض الرؤسػػػػاء بتفػػػػويض 68.15متوسػػػػط حػػػػدوث )

عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار فػػي العمػػؿ  أو تشػػجيع المرؤوسػػيف ممػػا يحفػػزىـالصػػالحيات 
 الجامعي وتنمية الثقة لدييـ.

  نسػبة  عمػى حصػمت العامميف في الجياز اإلداري،لجيد ومكانة  رئيس العمؿقمة تقدير
ؤسػاء العمػؿ فػي الجامعػات المصػرية ، يبيف ذلؾ أف بعض ر (67.59متوسط حدوث )
بدرجػػة  اوعػػادة يػػتـ تصػػنيفيـ جميعػػ متشػػابوبشػػكؿ  العػػامميف ؿتقػػويـ كػػيميمػػوف إلػػى 

مػػػف اعتػػػراض أحػػػد  لخػػػوفيـأو  مػػػوظفييـالفػػػروؽ بػػػيف  بحيػػػث ال يوضػػػحوا متوسػػػطة
مػػنح اآلخػػريف تقػػػديرا  حػػدد عنػػدمػػف ذوي األداء المتوسػػط عمػػى التقػػػدير الم العػػامميف

   .أعمى
عػامميف فػي الجيػاز لمضح أيضػا أف كػؿ المفػردات الخاصػة بػالحوافز واألجػور بالنسػبة يت       
انخفػػاض راتػػب لجامعػػات المصػػرية تمثػػؿ مػػواطف ضػػعؼ وخاصػػة المفػػردات التاليػػة: با اإلداري

قمػػة االىتمػػاـ و ومحدوديػػة فػػرص الترقػػي،  ،الجامعػػات المصػػريةب العػػامميف فػػي الجيػػاز اإلداري
عػػامميف لمقمػة العػػالوات الممنوحػػة وأيضػػا  ،يػػة ألصػحاب األفكػػار الجيػػدةبػالحوافز الماديػػة والمعنو 

 العػامميف فػي الجيػاز اإلداريأدي إلى تدني أوضاع  أو تحقيؽ العدالة بينيـ في الجياز اإلداري
 .(347، 2111وذلؾ يتفؽ مع ما أكدتو دراسة ) شاىيف،  وتأثيره عمى أدائيـ الجامعي

 (0جضٚي )

بٌجبِؼبد اٌؼًّ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ث  ١خ ٚاٌغرت ٌّـججبد ػغٛؽ٠ٛػخ اٌّزٛؿطبد اٌذـبث

 اٌّظغ٠خ

 اٌزغر١ت اٌّزٛؿؾ اٌذـبثٟ ِـججبد اٌؼغٛؽ اٌٛظ١ف١خ َ

 1 1.04 ؽج١ؼخ اٌؼًّ 1

 0 1.71 غّٛع اٌضٚع 7

 1 1.10 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 1

 1 1.72 ػتء اٌؼًّ  1

 1 1.14 اٌّشبعوخ فٟ ارشبط اٌمغاعاد  1

 2 4.20 ٌّـبٔضح االجزّبػ١خا 0

 7 1.18 ٔظُ اٌذٛافؼ ٚاألجٛع 2

  1.78 اٌّزٛؿؾ اٌؼبَ  
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مف خالؿ قراءة الجدوؿ السابؽ يتبيف أف المتوسطات الحسابية لمسببات ضغوط العمؿ        
ومتوسط حسابي  1.76-1.61الجامعات المصرية تراوحت بيف ب عامميف في الجياز اإلداريلم

وسط، كما يتبيف أف طبيعة العمؿ حصمت عمى متوسط حسابي مرتفع جدا وىو مت 1.28عاـ 
وأيضا نظـ الحوافز واألجور حصمت عمى متوسط حسابي مرتفع وذلؾ يدؿ عمى أنيما مف 
أكثر مسببات ضغوط العمؿ في الجامعات المصرية، باإلضافة إلى قمة المشاركة في اتخاذ 

ض الدور حصمت عمى متوسط حسابي متوسط القرارات والييكؿ التنظيمي وعبء العمؿ وغمو 
الجامعات المصرية، وجاءت ب عامميف في الجياز اإلداريلممما يعبرعف تمثيميـ لمواطف ضغوط 

الدعـ الذي يتمقاه المساندة و المساندة االجتماعية بأقؿ متوسط حسابي؛ وذلؾ يوضح قمة 
 .  في المواقؼ الضاغطة العامميف
العامميف في الجياز ظ أف جميع مسببات ضغوط العمؿ لدي وفي ضوء ما سبؽ يالح        
الجامعات المصرية مرتفعة وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات السابقة )ميخائيؿ، اإلداري ب
معايير تطبيؽ االىتماـ ب قمة(؛ يرجع ذلؾ إلى 2111شاىيف، )(، 2116(، )عوض، 2111

 القدرة المؤسسية في الجامعات المصرية. 
 دزاض١ املٝداْٝـ١: ْتا٥ج اي

بالجامعػػات المصػػرية فػػي تحديػػد  التنفيػػذيفالعػػامميف  العينػػة العشػػوائية مػػف أفػػادت آراء        
لعػامميف اإلداريػيف دي اعدد مف جوانب القوة والضعؼ المتصػمة بمسػببات الضػغوط التنظيميػة لػ

 ، ومنيا:الجامعات المصريةفي 
 جٛاْب ايغعف:  -8

 

 في كؿ وظيفة مف أجؿ التغمب عمييا. القصور في تحديد جوانب الضعؼ - أ
 ضعؼ بيئة العمؿ المادية )أثاث، تجييزات، أدوات(. - ب
 الجامعات المصرية إلى الوضوح الوظيفي.العامميف في الجياز اإلداري بافتقار  -جػ
في بعض الجامعػات المصػرية عػف  عامميف في الجياز اإلداريلمتحقؽ الترقي الوظيفي  - د

 رة.طريؽ المداىنة وليست الجدا
 قمة االىتماـ باألساليب التكنولوجية الحديثة عند اتخاذ القرارات. -ىػ
 محدودية عمؿ اإلدارة عمى حؿ الصراعات الجامعية بروح إيجابية. - و
 قمة االىتماـ بالحوافز المادية والمعنوية ألصحاب األفكار الجديدة واإلبداعية. - ز
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 جٛاْب ايك٠ٛ: -2

 يوجد وصؼ مكتوب ومحدد لكؿ وظيفة. - أ
األسػػػاليب التكنولوجيػػػة الحديثػػػة فػػػي تطػػػوير الييكػػػؿ التنظيمػػػي فػػػي بعػػػض  تسػػػتخدـ - ب

 الجامعات.
رشادات واضحة إلى حد ما. -جػ  يتـ األداء الجامعي في ظؿ سياسات وا 
 الجامعات مع قدراتيـ.ب عامميف في الجياز اإلداريلمتتناسب كمية العمؿ المحددة  - د

ور يسيـ في التغمب عمى مسببات في ضوء العرض السابؽ يحاوؿ البحث طرح تص         
الجامعات المصرية مف خالؿ دعـ العامميف في الجياز اإلداري بضغوط العمؿ التنظيمية لدي 

يمكف مواجية  جوانب القوة واالستفادة مف الفرص الخارجية، وعالج جوانب الضعؼ حتى
 التيديدات الخارجية.

 يف ادتاَعات:تضٛز إلداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ  –احملٛز ارتاَظ 

 العامميف في الجياز اإلدارييمكف بناء تصور إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمية لدي     
 القدرة المؤسسية وفقا لمخطوات التالية:  بالجامعات المصرية في ضوء مدخؿ

 َٓطًكات ايتضٛز: -0

 العامميف في الجياز اإلداري بالجامعاتضرورة إدارة ضغوط العمؿ التنظيمي لدي  - أ
ة لما ليا مف أىمية في بناء المناخ المالئـ لمعمؿ وزيادة اإلنتاجية المصري

 وتقديـ الخدمات كما وكيفا.  
أف القدرة المؤسسية تمكف الجامعات مف تحقيؽ الجودة الشاممة مف خالؿ   - ب

مكاناتيا المادية  مجموعة مف القواعد والشروط المحددة لبنيتيا التنظيمية وا 
 والبشرية.  

ة المؤسسية عمى المعايير التالية: التخطيط االستراتيجي، والقيادة تعتمد القدر -جػ
والحوكمة، والييكؿ التنظيمي، المصداقية واألخالقيات، والجياز اإلداري، والموارد، 
دارة نظـ الجودة مف أجؿ  والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، والتقويـ المؤسسي وا 

 إدارة ضغوط العمؿ التنظيمي.
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في الجامعات المصرية عمى ميارات إدارة  امميف في الجياز اإلداريالعتدريب -د
ضغوط العمؿ التنظيمي مف أجؿ مواجيتيا والتصدي ليا واالستفادة منيا وتوجيييا 

 التوجيو السميـ.
 ٚصف ايتضٛز إلداز٠ عػٛط ايعٌُ ايتٓع١ُٝٝ: -8

 في العمؿ التنظيمية ضغوط مسببات مف عرضو تـ ما عمى بناء         - ت
 واقعالمتصمة بالميدانية  الدراسة جانب إلى ومعايير القدرة المؤسسية، معاتالجا

والعصؼ الذىني لبعض العامميف  المصرية الجامعات في العمؿ التنظيمية ضغوط
 في العمؿ ضغوط إلدارة المقترحة اآلليات مف مجموعة تقديـ يمكفاإلدارييف 
كما ىو موضح بالشكؿ معايير القدرة المؤسسية  ضوء في المصرية الجامعات
 التالي:

 
 

 
 (2شكل )                                                    

 المصدر: إعداد الباحث  يبين دور الجامعات المصرية في إدارة ضغوط العمل التنظيمية

 إدارة الجامعة 
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عامميف في الجياز لميتضح مف خالؿ الشكؿ السابؽ أف إدارة ضغوط العمؿ التنظيمية       
 الجامعات المصرية يمكف تحقيقيا مف خالؿ اآلليات المقترحة التالية:ب إلداريا

 اإلجغاءاد ا١ٌ٢بد

بػ ــٙـٟ اٌجـٌٍؼب١ٍِٓ ف سطخ اػضاص-أ

ٓ ـغ٠خ ِـاٌّظ بدــبِؼـاإلصاعٞ ثبٌج

ك ــبػضرُٙ ػٍٝ رذم١ـً ِــــأج

 .أ٘ضافُٙ اٌٛظ١ف١خ

ثبٌشىً إٌّبؿت  اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞرشط١ؾ  (1)

 ٓ د١ش اٌزؼ١١ٓ ٚاٌزٕٛع.ِ

د١ش ٠ؼض  اإلصاعٞ،اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ رط٠ٛغ لضعاد  (7)

ِٓ دمُٙ االؽالع ػٍٝ وً ِب ٘ٛ جض٠ض فٟ ِجبي 

 ػٍُّٙ.

اؿزشضاَ األؿب١ٌت اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌذض٠ضخ فٟ ػ١ٍّخ  (1)

 اٌزط٠ٛغ اٌٛظ١فٟ.

رط٠ٛغ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ثذ١ش رزٕبؿت ِغ أؿب١ٌت   (1)

 اٌزط٠ٛغ اٌٛظ١فٟ.

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ زٛج١ٗ اٌّـزّغ رٛف١غ اٌ  (1)

دزٝ ٠ّىٓ ِـبػضرُٙ فٟ رشى١ً أ٘ضافُٙ اٌشبطخ 

 ثزط٠ٛغ ِـبعُ٘ اٌٛظ١فٟ ػٍٝ اٌّضٜ اٌجؼ١ض.

عفغ صعجخ اٌزٕـ١ك ث١ٓ اٌّـز٠ٛبد اإلصاع٠خ اٌّشزٍفخ  (0)

 ٌزذم١ك اٌجٛصح اٌّطٍٛثخ فٟ أصاء اٌؼًّ.

ٖ اػطبء وً ِٛظف اٌفغطخ فٟ اٌزؼج١غ ػٓ طارٗ ٚأفىبع (2)

 ٚأفؼبالرٗ ثىً دغ٠خ.

 اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞعثؾ ِظبٌخ ٚا٘زّبِبد   (8)

ِغ ادز١بجبد اٌجبِؼبد ِّب ٠ئصٞ اٌٝ رىبًِ 

 اال٘زّبِبد ٚرؼؼ٠ؼ اٌمضعح اٌزٕبفـ١خ ٌٍجبِؼبد.

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ رمض٠ُ ١ِّؼاد رشج١ؼ١خ  (0)

 ثٕبء ػٍٝ أفؼً أصاء.

ٍؼب١ٍِٓ فٟ ٌرذض٠ض ِؼب١٠غ ل١بؽ وفبءح األصاء  (14)

 بٌجبِؼبد. اٌجٙبػ اإلصاعٞ ث
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ٟ ثّــب ـبِؼــخ اٌؼًّ اٌجـٓ ث١ئــرذـ١-ة

 اإلصاع١٠ٓب١ٍِٓ ــٍــٛن اٌؼــٟ ؿـــغ فـ٠ئص

    .ٚأصائُٙ

اسز١بع اٌّٛظف إٌّبؿت فٟ اٌّىبْ إٌّبؿت ٚطٌه  (1)

ٌزجٕت دضٚس ػضَ اٌزى١ف إٌفـٟ اٌظٞ ٠ـجت 

 االػطغاثبد إٌفـ١خ.

ص٠خ ٚاٌزىٌٕٛٛج١خ ٚاٌّب١ٌخ اٌالػِخ اربدخ اإلِىبٔبد اٌّب (7)

 ٌؼّبْ رذم١ك اٌز١ّؼ فٟ اٌجبِؼبد.

رٛف١غ ِٕبر ػًّ رؼبٟٚٔ ٌجش عٚح اٌزفبُ٘ ٚاألٌفخ ث١ٓ  (1)

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ِٓ سالي فزخ لٕٛاد 

 ٌٍذٛاع صاسً ث١ئخ اٌؼًّ اٌجبِؼٟ.    

اٌزشض٠ض ػٍٝ اٌشضِبد اٌزٟ رمضَ ٌغفب١٘خ اٌّٛظف   (1)

ْ طٌه ٠جؼً ِٓ اٌّٛظف ػٕظغا ٚأؿغرٗ، د١ش ا

 ا٠جبث١ب صاسً اٌجبِؼخ ٚسبعجٙب.

اٌؼًّ ػٍٝ أْ رىْٛ اٌجبِؼخ ٔظ١فخ ِٚغ٠ذخ ِٓ د١ش  (1)

اإلػبءح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚسب١ٌخ ِٓ اٌؼٛػبء ثشىً وج١غ 

 . اٌؼب١ٍِٓألْ طٌه ٠ئصغ ؿٍجب ػٍٝ 

اػبصح رٕظ١ُ اٌؼًّ ٚرط٠ٛغ ِىبْ اٌؼًّ ثذ١ش ٠زُ  (0)

ٌزٟ رظ١ت اٌّٛظف اٌمؼبء ػٍٝ اٌطٛاث١غ اٌّؼصدّخ ا

 ثبإلدجبؽ صاسً ِجبٟٔ ػ١مخ.   

ِؼبٌجخ اٌغٚر١ٓ ِٚذبٌٚخ اٌزشف١ف ِٕٗ لضع اإلِىبْ  (2)

 ِغ اؿزشضاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذض٠ضخ.

اال٘زّبَ ثج١ئخ اٌؼًّ ِغ رؼؼ٠ؼ ِٙبعاد اٌؼب١ٍِٓ فٟ   (8)

 اٌجٙبػ اإلصاعٞ.

اٌزغ١١غ فٟ ؽج١ؼخ اٌؼًّ ٚرذ٠ًٛ اٌؼًّ ِٓ ِجغص  (0)

أفىبع ِٚمزغدبد ٚاثضاػبد ٚاججبد رئصٞ اٌٝ رمض٠ُ 

 ٌظبٌخ اٌجبِؼبد. 

( اوزشبف اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ اٌّئ١ٍ٘ٓ ٌٍؼًّ 14)

 فٟ اٌٛظبئف اٌم١بص٠خ.

بؽ اٌؼؼف فٟ وً ـــً ٔمـ٠ٛـــرذ -جـ 

  .ٚظ١فخ جبِؼ١خ اٌٟ ٔمبؽ لٛح

 

رفُٙ ِشىالد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ٚاٌؼًّ  (1)

 ػٍٝ دٍٙب دال جّبػ١ب.

جّغ اٌج١بٔبد اٌضل١مخ ٚاٌظذ١ذخ اٌزٟ ٠ٕزج ػٕٙب ( 7)

 لغاعاد اصاع٠خ طذ١ذخ.

ٚػغ اٌٛظبئف فٟ رغارج١خ رٕظ١ُ اٌؼًّ ٚرغاثطٙب ِغ ( 1)

 ٚظبئف اٌؼًّ األسغٜ.

ؿٓ ٚرؼض٠ً األٔظّخ ٚاٌزشغ٠ؼبد اٌزٟ رضػُ جٛصح  (1)

 اٌؼًّ اٌجبِؼٟ.

اؿزىّبي ِٕظِٛخ اٌمٛاػض ٚاإلجغاءاد اٌّؼؼػح  (7)

 ٌفـبص.ٌٍشفبف١خ ِٚىبفذخ ا

رٛف١غ إٌّبر اإلصاعٞ اٌظٞ ٠ـبػض ػٍٝ رط٠ٛغ اٌؼًّ  (1)

 اٌجبِؼٟ.

ا٠جبص لٕٛاد ارظبي فؼبٌخ صاسً اٌجبِؼبد، ثذ١ش رز١خ  (1)

ٌإلصاعح اٌؼ١ٍب اٌزؼغف ػٍٝ اٌّظبصع اٌّـججخ ٌؼغٛؽ 
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 اٌؼًّ اٌزٕظ١ّٟ.

رشبعن اإلصاعح اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ػٕض رط٠ٛغ  (1)

 إٌظُ ٚاإلجغاءاد.

ٙؼح اٌشبطخ ثبٌغلبثخ ٚاٌّزبثؼخ ٚصعجٙب أشبء األج (0)

 ػّٓ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ فٟ ٔطبق اٌشئْٛ اٌجبِؼ١خ.

رطج١ك اٌمغاعاد اإلصاع٠خ ػٍٝ ج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  (2)

 اٌجٙبػ اإلصاعٞ اٌّزؤصغ٠ٓ ثٙب صْٚ رذ١ؼ.

 

 

ـــب١ٍِـٓ بء ثغٔبِج رضع٠جٟ ٌٍؼـثٕ -ص

اصاعح ِٙـبعاد  ػـٍٝاإلصاع١٠ــٓ 

 .ٛؽ اٌزٕظ١ّ١خــؼغاٌــ

 

ٚػغ سطخ اٌزضع٠ت ثٕبء ػٍٝ االدز١بجبد اٌزضع٠ج١خ  (1)

ثذ١ش رزؼّٓ ػضص ٚٔٛػ١خ اٌجغاِج اٌزضع٠ج١خ ٚآ١ٌبد 

 اٌزٕف١ظ.

ػ٠بصح اٌزؼبْٚ ٚاٌّشبعوخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ  (7)

 اإلصاعٞ ِٓ أجً رذم١ك أ٘ضاف اٌجغٔبِج اٌزضع٠جٟ.

ح ٠ىـت اٌزضع٠ت اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ اٌمضع  (1)

 ػٍٝ ِـب٠غح اٌزغ١غاد اٌّشزٍفخ فٟ ث١ئخ اٌؼًّ.

رشج١غ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ػٍٝ إٌّبلشبد  (1)

 اٌجٕبءح ٚؽغح األفىبع ٚاٌّمزغدبد اٌجٕبءح.

اسز١بع اٌّضعث١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ ٚاٌّز١ّؼ٠ٓ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ   (1)

فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ثذ١ش ٠زُ ٔمً سجغارُٙ ٌؼِالئُٙ 

 فٟ اٌؼًّ.

رذض٠ض اٌٛلذ إٌّبؿت ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ     (0)

 ِّب ٠مًٍ ِٓ ػغٛؽ اٌؼًّ اٌزٕظ١ّ١خ.

اػضاص ِغاوؼ ٌٍزضع٠ت إٌّٟٙ ثبٌجبِؼخ ٌزضع٠ت  (2)

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ثّب ٠ذمك ر١ّٕخ اٌؼٕبطغ 

 اٌجشغ٠خ.

جٛصح اٌجغاِج اٌزضع٠ج١خ ِٓ د١ش: اٌّذزٛٞ   (8)

الءِخ اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚاٌزٕظ١ُ ٚرٕٛع اٌٛؿبئً ِٚ

 ٌظغٚف اٌؼًّ اٌجبِؼٟ.

( رمض٠ُ إٌظخ ٚاإلعشبص ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ 0)

ػٕض اٌزٕف١ظ ثبؿزّغاع ِٓ أجً رذم١ك األ٘ضاف 

 اٌّذضصح.   

( رم١١ُ فؼب١ٌخ اٌجغاِج اٌزضع٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ 14)

 اإلصاعٞ ٚفمب ٌّئشغاد ِذضصح ِٚؼزّضح.

 

 

ؾ ــٚأؿـب١٠ـغ رذـــض٠ض ِؼــ -٘ـ

ٓ ـــب١ٍِـــغل١خ اٌؼــخ ٌزـــــٚاػذ

 .اإلصاع١٠ٓ

 

اػالْ اٌجبِؼبد ٌٍمٛاػض اٌؼبِخ اٌزٟ ٠زُ ػٍٝ  (1)

 أؿبؿٙب اسز١بع اٌم١بصاد اٌجبِؼ١خ.

أْ رىْٛ ج١ّغ اجغاءاد ٚٔظُ ِٚؼب١٠غ اٌزغل١خ  (7)

 ٚاػذخ ِٚؼٍِٛخ ٌج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ اإلصاع١٠ٓ.

ٕٟ أْ رزظف ِؼب١٠غ االسز١بع ثبٌّغٚٔخ، ثّؼ (1)
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 اٌمبث١ٍخ ٌٍزؼض٠ً ٚفك اٌظغٚف اٌّزغ١غح ٌٍؼًّ.

االسز١بع ِٛػٛػ١ب ٚفٟ اؽبع ِجضأ اٌجضاعح  (1)

 ِٚظٍذخ اٌؼًّ.

اٌزىبفئ فٟ فغص اٌزغل١خ ٌج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ  (1)

 اإلصاع١٠ٓ.

وفبءح اٌؼبًِ ٚٔجبدٗ فٟ ػٍّٗ اٌّبػٟ ٚلضعرٗ  (0)

 ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّـئ١ٌٛبد اٌجض٠ضح.

اٌّطٍٛثخ ٠زٛفغ فٟ اٌّغشخ ٌٍزغل١خ اٌّئ٘الد  (2)

فٟ ص١ًٌ ٘ٛ ِذضص ٌٍٛظ١فخ اٌّغلٟ ا١ٌٙب ٚفمب ٌّب 

 رظ١ٕف اٌٛظبئف.

رذض٠ض إٌظبَ اٌظٞ ٠ّىٓ االػزّبص ػ١ٍٗ فٟ ارشبط  (8)

 لغاع اٌزغل١خ.

٠فؼً أْ ٠ىْٛ ٌٍزغل١خ ٌجٕخ ِزشظظخ رزٌٟٛ  (0)

 شئٛٔٙب ِٚغاجؼزٙب ِٓ ٚلذ ٢سغ.

رٛف١غ عٚح إٌّبفـخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ِّب ٠ـبػض فٟ  (14)

 .اٌجبِؼٟرذـ١ٓ اٌؼًّ 

 

رجٕٟ صمبفخ اٌؼًّ ثغٚح اٌفغ٠ك  -ٚ

 .اٌٛادض

 

دـٓ اسز١بع أػؼبء اإلصاعاد اٌجبِؼ١خ ِّب ٠ذمك  (1)

 اٌزىبًِ فٟ اٌؼًّ.

 رذض٠ض أ٘ضاف اٌؼًّ اٌجبِؼٟ سالي اٌفزغح اٌّمجٍخ. (7)

 رم١ًٍ اٌزـٍـً اٌٙغِٟ فٟ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍجبِؼبد. (1)

 ٟ.الغاع األٔظّخ ٚاٌؼٛاثؾ اٌزٟ رشجغ اٌؼًّ اٌجّبػ (1)

رذض٠ض ِـئ١ٌٛخ وً ػبًِ فٟ اإلصاعح اٌجبِؼ١خ  (1)

 ثٛػٛح.

 اٌزؤوض ِٓ أجبػ اٌّٙبَ ٚاٌٛاججبد ثبٌشىً اٌّطٍٛة. (0)

رٛف١غ ٔظبَ فؼبي ٌالرظبالد اٌّفزٛدخ ٚاٌّؼٍِٛبد   (2)

 ّزبدخ ٌج١ّغ أػؼبء اٌفغ٠ك.اٌ

اربدخ اٌفغطخ أِبَ وً اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ  (8)

 ٌٍزؼج١غ ػٓ أٔفـُٙ ٚاصجبد طارُٙ.

رٛف١غ جٛ ِٓ اٌزؼبْٚ ٚاٌضمخ ث١ٓ اإلصاعح ٚاٌؼب١ٍِٓ  (0)

 اإلصاع١٠ٓ.

رذف١ؼ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ ػٍٝ اٌزط٠ٛغ   (14)

 ٚاظٙبع اثضاػبرُٙ فٟ اٌؼًّ.

 

بفآد ـــج ٌٍّىـــبِــثغٔ ٚػـــغ -ػ

اإلصاع١٠ـــٓ فٟ ٓ ــب١ٍِــٌٍؼٛافؼ ــٚاٌذ

 اٌجبِؼبد.

 

اؽالق  ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞرذف١ؼ  (1)

 لضعارُٙ اإلثضاػ١خ.  

رٛسٟ اٌؼضاٌخ، د١ش اْ اٌّؼبٍِخ اٌؼبصٌخ ِٚٓ ث١ٕٙب  (2)

ِىبفؤح اٌّجض رشؼغ اٌّٛظف ثؤْ عئ١ـٗ ٠مضع جٙضٖ 

 اٌّجظٚي.

رمض٠ُ ِىبفآد رشج١ؼ١خ ٌإلصاعاد اٌجبِؼ١خ ثٕبء ػٍٝ   (3)
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 األصاء اٌّز١ّؼ.

ٚعفغ  اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞاشجبع دبجبد  (4)

 عٚدُٙ اٌّؼ٠ٕٛخ.

اٌؼب١ٍِٓ فٟ رؤط١ً ِفَٙٛ اإلٔزبج١خ ٚر١ّٕخ لضعاد   (5)

 ِٚشبعوزُٙ فٟ إٌزبئج. اٌجٙبػ اإلصاعٞ

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ر١ّٕخ اٌطبلبد اإلثضاػ١خ ٌضٜ   (6)

 ثّب ٠ؼّٓ رذم١ك أ٘ضاف اٌجبِؼبد.   اإلصاعٞ

ثٕبء اٌضمخ اٌّزجبصٌخ ٚاٌشؼٛع ثبالدزغاَ ٚاٌزمض٠غ ٚطٌه   (7)

 .  فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞاٌؼب١ٍِٓ ثبٌضٕبء ػٍٝ أجبػاد 

رؼؼ٠ؼ االػزّبص ػٍٝ ِجضأ اٌزٕبفؾ رشج١ؼب ٌٍىفبءاد   (8)

 اإلصاع٠خ إٌبجذخ.  

اإلػالْ ػٓ أؿّبء اٌذبط١ٍٓ ػٍٝ دٛافؼ سبطخ  (9)

 ٚأؿجبة اٌذظٛي ػ١ٍٙب.

اٌذٛافؼ اٌّبص٠خ  اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ( ِٕخ 14)

ً ٚلضعارُٙ ِٓ أج اٌؼب١ٍِٓٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٟ رزالءَ ٚوفبءح 

 اٌٛظ١فٟ. رذم١ك اٌغػب 

 

بػ ـــٟ اٌجٙــاٌؼب١ٍِٓ فأصاء  رم٠ُٛ -ح

 غ٠خـبِؼبد اٌّظــبٌجث اإلصاعٞ

 ثبؿزّغاع.

 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ رذض٠ض ِؼب١٠غ ٚاػذخ ألصاء  (1)

 بٌجبِؼبد.ث اإلصاعٞ

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ٚػغ ص١ًٌ اعشبصٞ ِزىبًِ    (7)

 ِٓ أجً رٛػ١خ ِجبصئ اٌزم٠ُٛ.اإلصاعٞ 

 رم٠ّٛب شبِال. ب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞاٌؼرم٠ُٛ  (1)

 ثبؿزّغاع. اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞرم٠ُٛ أصاء   (1)

ػٍٝ اٌؼضاٌخ  اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞاػزّبص رم٠ُٛ  (1)

 ٚاٌّٛػٛػ١خ. 

ثؤ١ّ٘خ األصاء اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ اٌّبَ   (0)

 ٚٚػٛدٗ ِٓ سالي اٌزم٠ُٛ.

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ٔشغ صمبفخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبص ث١ٓ  (2)

 بٌجبِؼبد.اإلصاعٞ ث

فٟ اػضاص صعاؿبد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ اإلصاعٞ اشغان  (8)

 ثذض١خ ِٓ أجً اٌزغٍت ػٍٝ ػغٛؽ اٌؼًّ اٌزٕظ١ّ١خ.

ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ٚػغ سطخ اٌزذـ١ٓ اٌّـزّغ   (0)

 فٟ ػٛء ٔزبئج اٌزم٠ُٛ. اإلصاعٞ

اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٙبػ ( أؼىبؽ ٔزبئج رم٠ُٛ أصاء 14)

 ػٍٝ اصاعح اٌجٛصح فٟ اٌجبِؼبد اٌّظغ٠خ.إلصاعٞ ا

 َتطًبات تٓفٝر ايتضٛز: -3

يتوقؼ نجاح اآلليات المقترحة إلدارة ضغوط العمؿ التنظيمي مف خالؿ مراعاة مجموعة      
 مف المتطمبات، منيا ما يمي:
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مف أجؿ تنمية  العامميف في الجياز اإلداري بالجامعاتإعداد برامج خاصة لتدريب  - أ
 تيـ في التعامؿ مع ضغوط العمؿ التنظيمية ورفع روحيـ المعنوية.ميارا

رشادات العمؿ والتأكد مف وضوحيا وعدـ تعارضيا. - ب  تحديد سياسات وا 
السمطات الالزمة لتنفيذ  العامميفتطبيؽ الديمقراطية في العمؿ الجامعي مف خالؿ منح -جػ

 العمؿ المطموب، وتوفير المناخ المالئـ.
نكار جيد اآلخريف.التأكيد عمى قي-د  مة العمؿ الجماعي والبعد عف الفردية في األداء وا 
فعالية نظاـ االتصاالت، بحيث تتـ االتصاالت اإلدارية في جميع االتجاىات وبمختمؼ -ىػ

 الوسائؿ الممكنة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
كثر مف العالقات الوظيفية أ العامميف في الجياز اإلدارياالىتماـ بالعالقات اإلنسانية بيف -و

 بحيث يعطي رئيس العمؿ اىتماما أكثر لمموظفيف الذيف يعمموف تحت مسئوليتو.  
يجاد أسس عادلة  دية والمعنوية لمعامميف في الجياز اإلداريزيادة الحوافز الما-ز   وا 

                    وموضوعية في توزيعيا.
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 املساجع                                        

 املساجع ايعسب١ٝ: -أٚال

(" برنامج تدريبي مقترح 2007إبراىيم، عادل رجب إبراىيم، النجار، عبد اليادي مبروك محمد ) (1)
المؤتمر السنوي الخامس -لتأىيل القيادات الجامعية بمصر في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية"

الجمعية المصرية لمتربية المقارنة -ربيعشر بعنواف تأىيؿ القيادات التربوية في مصر والوطف الع
 مركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة عين شمس. –واإلدارة التعميمية 

(" ضغوط العمل لدي رئيسات األقسام التعميمية في جامعة 2012ابن زرعو، سوسن بنت محمد) (2)
 (.77ع ) –( 19مجمد ) – مجمة مستقبؿ التربية العربية-األميرة نورة بنت عبد الرحمن"

مفاىيـ ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية، بيف األصالة ( 2013أبو العال، ليمي محمد ) (3)
 عمان.-دار يافا العممية لمنشر والتوزيع-والحداثة

(" توجيات إدارة الجامعة المصرية نحو تنمية مواردىا البشرية لمواجية 2011أبو الوفا، جمال ) (4)
طاللة مستقبمية"التحديات المحمية والعالمية: رؤية نقد المؤتمر العممي التاسع عشر لمجمعية -ية وا 

 المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بعنواف )التعميـ والتنمية البشرية في دوؿ قارة أفريقيا(
 القاىرة. –

التنمية المستدامة، مفيوميا، أبعادىا، ( 2017أبوالنصر، مدحت، محمد، ياسمين مدحت ) (5)
 وعة العربية لمتدريب والنشر.المجم-مؤشراتيا

المجموعة -األساليب الحديثة في التعامؿ مع ضغوط العمؿ( 2013أحمد، محمود عبد الفتاح) (6)
 القاىرة.-العربية لمتدريب والنشر

(" تحقيق الجودة بمؤسسات التعميم ما قبل 2010أحمد، أحمد محمد سيد، عيد ىالة فوزي محمد ) (7)
كمية -( 67ع )-التربية بالزقازيؽ، دراسات تربوية ونفسيةمجمة كمية -الجامعي )تصور مقترح("

 جامعة الزقازيق. –التربية 
أحمد، ميسون عبد اهلل)د.ت(" أثر التدوير الوظيفي لممديرين في تطوير وتنمية الموارد البشرية،  (8)

تحميل آلراء المديرين في عدد من كميات الجامعة ومعاىد وكميات ىيئة التعميم التقني بمدينة 
 جامعة الموصل.-كمية اإلدارة واالقتصاد-( 3ع ) –مجمة جامعة التنمية البشرية -موصل" ال

( " تطوير المساندة األكاديمية والمينية لألعضاء الجدد بأقسام 2013البربري، محمد أحمد عوض ) (9)
مستقبؿ التربية مجمة  -الجامعات المصرية في ضوء ممارسات بعض الجامعات األمريكية"

 (.82ع ) –( 20)مج -العربية
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 – المدخؿ إلى المناخ التعميمي الفعاؿ( 2015البيواشي السيد عبد العزيز، الشريف ىند محمد ) (11)
 القاىرة. –عالم الكتب 

(" التنبؤ بفعالية الذات من كل من الرضا الوظيفي وضغوط 2012الجمال، سمية أحمد محمد ) (11)
 (.12ع )-جمة كمية التربية ببورسعيدم-العمل واالحتراق النفسي لدي معممي المرحمة الثانوية"

معجـ قرطبة لمتدريب، أوؿ معجـ متكامؿ في ( 2016) وآخرون الحبشي محمد محمد حسن  (12)
دار قرطبة لمنشر  – في كافة أركاف التدريب وأبعادهمصطمح  711التدريب، يحوي عرض وتحميؿ 

 الرياض.-والتوزيع
جي لدي قادة التعميم الجامعي المصري عمى ("التفكير االستراتي2014الحسيني، عزه أحمد محمد ) (13)

 (.47ع )-( 16مج ) – مجمة التربية-ضوء بعض النماذج والتطبيقات األجنبية"
(" آليات تقييم وتطوير البرنامج المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي وفق 2012الحيالي، إيياب ) (14)

ودة واالعتماد األكاديمي في المؤتمر السنوي الرابع لممنظمة العربية لضماف الج-معايير التميز"
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم بالتعاون مع  –سبتمبر  3-2في الفترة  – التعميـ

 القاىرة.-مؤسسات أخري
("دور رؤساء األقسام في تطبيق الجودة 2016الحيمة، محمد محمود، ناصر الدين، تمارا يعقوب ) (15)

ثامف بعنواف تفعيؿ جودة التعميـ عمى المستوي المؤتمر السنوي ال-والحوكمة في أقساميم"
 لبنان. -الجامعة األمريكية ببيروت-ديسمبر 2-1في الفترة  –اإلقميمي 

 األردن. –الحامد -اإلداريعمـ النفس ( 2011الختاتنة، سامي محسن ) (16)
( ضغوط العمل وعالقتيا بالرضا الوظيفي لألفراد 2010الدواسري، مبارك بن فالح بن مبارك) (17)

قسم -غير منشورة-رسالة ماجستير-اممين في مراكز حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورةوالع
 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.-كمية الدراسات العميا-العموم اإلدارية

( " تطوير التعميم 2016الربيعي، محمود داود، أحمد، مازن عبد اليادي، مجدي، حسن شاكر ) (18)
المؤتمر السنوي الثامف بعنواف تفعيؿ جودة -ارة الجودة الشاممة"العالي في ضوء متطمبات إد
 لبنان.-الجامعة األمريكية ببيروت-ديسمبر 2-1في الفترة  –التعميـ عمى المستوي اإلقميمي 

- معجـ مصطمحات الحكامة التربوية )الحكـ الرشيد(( 2012الشخيبي، عمي السيد، وآخرون )  (19)
 الرباط.-ة والعمومالمنظمة العربية لمتربية والثقاف

-مكتبة الوفاء القانونية -معجـ مصطمحات اإلدارة إنجميزي، عربي( 2010الشيخ، حسن ) (21)
 اإلسكندرية.
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التعميـ الجامعي في الوطف العربي، تحديات الواقع ورؤى ( 2005الصغير، أحمد حسين ) (21)
 القاىرة.-عالم الكتب-المستقبؿ

ايير االعتماد المدرسي في ضوء أسس إدارة ( "متطمبات تطبيق مع2016العتيبي، ناصر سعد )  (22)
 (.3ع )-( 32مج ) –( 1ج )-مجمة كمية التربية بأسيوط –التغيير بمدارس التعميم العام" 

(" نمط الشخصية السائد وعالقتو 2012القيسي، طالب ناصر حسين، الزبيدي، براء محمد حسن)  (23)
مجمة العمـو التربوية ة بغداد"، باالتجاىات العصابية مسايرة، عدوان انسحاب لدي طمبة جامع

 (.90، ع )والنفسية بالعراؽ
( " دراسة مقارنة لنظم الحوكمة المؤسسية لمجامعات بكل من 2016األلفي ىاني رزق عبدالجواد ) (24)

مكانية اإلفادة منيا في مصر"  -(103ع ) -(23مج ) -مستقبل التربية العربية -إنجمترا وكندا وا 
 القاىرة.

دليل إرشادي صادر  – بناء قدرات المنظمات غير الحكومية( 2008ة لمتنمية )المؤسسة األمريكي  (25)
 عن مركز خدمات المنظمات غير الحكومية.

( أثر ضغوط العمل عمى أداء العاممين في الفنادق األردنية فئة 2009المعشر، عيسى إبراىيم )  (26)
كمية العموم -األعمالقسم إدارة -غير منشورة-رسالة ماجستير-الخمسة نجوم )دراسة ميدانية( 

 جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا.-اإلدارية والمالية
الدليؿ اإلرشادي لتوفير المتطمبات الالزمة ( 2008الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد )  (27)

 القاىرة. –الجزء األول -لضماف جودة التعميـ واالعتماد لمؤسسات التعميـ العالي
( أثر إدارة ضغوط العمل في إبداع العاممين: دراسة حالة في 2009رزوق نابي )الوطري، سعد م  (28)

غير منشورة، كمية الدراسات اإلدارية والمالية -رسالة ماجستير-شركة زين الكويتية لالتصاالت
 العميا، جامعة عمان العربية.

التعميم الجامعي ( " المؤثرات االجتماعية واالقتصادية عمى 2001باىي، أسامة حسين إبراىيم )  (29)
 –( 103ع ) – بحث مرجعي لمجمة التربية-في مصر خالل النصف الثاني من القرن العشرين"

 جامعة األزىر.-كمية التربية
(" تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الممك عبد 2017باوزير، نجاة سعيد سالم )  (31)

( 2ع )-( 6مج )-ولية التربوية المتخصصةالمجمة الد-العزيز في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة"
 جامعة الممك عبد العزيز.-معيد الدراسات العميا التربوية –
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( ظاىرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاممين في 2010بحر، يوسف عبد عطية )  (31)
-غير منشورة – رسالة ماجستير-أسبابيا وكيفية عالجيا-وزارة التربية والتعميم العالي بقطاع غزة 

 الجامعة اإلسالمية.-قسم إدارة األعمال كمية التجارة
، ترجمة: داود، فوزي شاكر، بريك، سالم درويش، دار عمـ النفس الصحي( 2008تايمور، شيمي )  (32)

 الحامد لمنشر والتوزيع، عمان.
 -القاىرة - السموؾ التنظيمي موضوعات وتراجـ وبحوث متقدمة( 2005جاد الرب، سيد محمود ) (33)

 مكتبة العشري.
("متطمبات القدرة المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني 2011حجاج، إبراىيم عبد المحسن محمد )  (34)

-كمية التربية –( 145ع ) –( 1) ج-مجمة كمية التربية-"لتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية الثالثة
 جامعة األزىر.

ممة والمدف الذكية وحوكمتيا في الحكومة اإللكترونية المتكا( 2016حجي، أحمد إسماعيل ) (35)
 مواجية حروب الجيؿ الرابع وما بعده، أصوؿ نظرية تكنولوجية وتطبيقات إدارية وتعميمية عالمية

 القاىرة. –عالم الكتب  –
(" أثر تطبيق سياسة التدوير عمى االحتراق الوظيفي: دراسة تطبيقية 2015حراز، السيد يوسف )  (36)

 جامعة الزقازيق.-( كمية التجارة1) ع-( 37) مج – وث التجاريةمجمة البح –عمى جامعة دمياط" 
( " القدرة المؤسسية لبعض 2009خالد محمد عبد الرازق محمد، عبدالرازق عادل رضوان)  (37)

منظمات الرعاية االجتماعية في ضوء معايير الجودة الشاممة: دراسة من منظور طريقة تنظيم 
 جامعة األزىر.-( 143ع )-( 3ج )-مجمة كمية التربية-المجتمع"

( مبادئ ديمنيج وتطوير العمل اإلداري في مصر، 2009خفاجي، إيياب محمد عبد العزيز عمى )  (38)
الجامعة االفتراضية -إدارة األعمال-غير منشورة – رسالة دكتوراه-وزارة التعميم العالي أنموذجا
 الدولية )المممكة المتحدة(.

دار الفجر لمنشر  – إدارة المؤسسات التعميمية مداخؿ حديثة في( 2015خميل، نبيل سعد )  (39)
 القاىرة. –والتوزيع 

عمان، -األكاديميون لمنشر والتوزيع-إدارة اإلنتاج والعمميات( 2012دودين، أحمد يوسف )  (41)
 األردن.

(" ضغوط العمل والصراعات: بناء ثقافة إيجابية في المنظمة 2010شاىين، محمد عبد التواب )  (41)
-المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية-دوات )بناء القدرات البشرية العربية( أعماؿ ممتقيات ون-"

 القاىرة.
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مجمة جيؿ -(" أىم استراتيجيات إدارة ضغوط العمل الفردية والتنظيمية"2014صابر، بحري )  (42)
 الجزائر.-مركز جيل البحث العممي-العموـ اإلنسانية واالجتماعية

توجيات اإلدارة التربوية الفعالة في ( 2010اىيم )ضحاوي، بيومي محمد، المميجي، رضا إبر  (43)
 القاىرة.  –دار الفكر العربي  –مجتمع المعرفة 

(" محور القدرة المؤسسية في تقييم جودة مؤسسات التعميم 2014عبد العميم، رضا عبد الصادق ) (44)
 –التجارة  كمية-( 3ع )-مجمة البحوث المالية والتجارية-العالي: المعوقات وآليات التغمب عمييا"

 جامعة بورسعيد.
المجموعة العربية -التدريب المؤثر في العمؿ( 2013عبد الفتاح، رضوان محمود وآخرون ) (45)

 لمتدريب والنشر.
(" األساليب الكمية ودورىا في صنع واتخاذ القرارات التعميمية 2017عبد القادر، أسماء محمد ) (46)

 (.106ع )- (24) مج-مجمة مستقبؿ التربية العربية –بالجامعات" 
( " المساندة االجتماعية والمساندة األكاديمية وفعالية الذات 2004عبد المعطي، محمد السيد عمى ) (47)

األكاديمية في ضوء مستويات متباينة من التحصيل الدراسي لدي طالب الصف األول بالتعميم 
جامعة  –ة كمية التربي-( 4ع )-( 10مج )-مجمة دراسات تربوية واجتماعية-الثانوي العام "

 حموان.
 –(" أثر الجودة واالعتماد عمى تطوير وتحسين المؤسسات التعميمية" 2015عبد المعطي، ىشام ) (48)

-2015ديسمبر  8-7في الفترة من  –المؤتمر السنوي السابع أثر الجودة واالعتماد في التعميـ 
 ة.الدار البيضاء المممكة المغربي-المنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم

( "بناء مقياس إلدارة ضغوط العمل ألخصائي الرياضة 2005عبدالخالق، يحيي محمد الجيوشي ) (49)
 القاىرة.-المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة-لمجميع باألندية ومراكز الشباب"

دار الكتب -األساليب الحديثة في التعامؿ مع ضغوط العمؿ( 2013عبدالفتاح، محمود أحمد ) (51)
 القاىرة. –المصرية 

 جامعة المنيا. –واقع التخطيط لمبحث العممي بالجامعات  عثمان، أميرة عيد )د.ت( (51)
( التدوير الوظيفي لمقيادات األمنية وأثره عمى الروح المعنوية 2013عزام، أحمد عزمي أحمد ) (52)

غير -رسالة ماجستير-قطاع غزة-لمعاممين في األجيزة األمنية التابعة لوزارة الداخمية الفمسطينية
 غزة.-الجامعة اإلسالمية –كمية التجارة  –قسم إدارة األعمال -منشورة

دراسات في تطوير التعميـ الجامعي عمى ضوء التحديات ( 2009عشيبة، فتحي درويش) (53)
 القاىرة.-األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي-المعاصرة
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لعمـو اإلدارية والمالية دليؿ المصطمحات والمفاىيـ األساسية في ا( 2013عقيمي، عمرو وصفي ) (54)
 األردن. –إثراء لمنشر والتوزيع -والمصرفية والتسويؽ

دار الثقافة لمنشر - إدارة الوقت مفاىيـٌ وعمميات وتطبيقات( 2009عموان، قاسم، أحميد، نجوى ) (55)
 االردن.-والتوزيع 

مجمة -يات"(" التحول الرقمي لمجامعات المصرية: المتطمبات واآلل2011عمى، أسامة عبد السالم) (56)
 (.33ع )-( 14مج )-التربية

 –دار الفكر العربي -تقديـ التربية والتعددية الثقافية في األلفية الثالثة( 2002عمار، حامد ) (57)
 القاىرة.

-ميارات التغمب عمى ضغوط العمؿ والسكرتارية التنفيذية( 2016عمر، عصام عبدالمطيف) (58)
 نيولينك الدولية لمنشر والتوزيع.

(" فعالية استراتيجية إدارة الوقت في مواجية ضغوط العمل 2016د محمد أحمد)عوض، أسماء سعي (59)
الجمعية -( 55ع )-مجمة الخدمة االجتماعية-التنظيمية في مجال العمل األكاديمي بالجامعات"

 المصرية لألخصائيين االجتماعيين.
ي اتخاذ القرارات ( "تصور مقترح لتحقيق التميز االستراتيجي ف2017غبور، أماني السيد السيد)  (61)

 -مجمة مستقبؿ التربية العربية -اإلدارية بالجامعات المصرية في ضوء مدخل اقتصاد المعرفة"
  القاىرة. -(106ع ) –( 24مج )

-مراجعات لسياسات التعميـ الوطنية، التعميـ العالي في مصر (2010غالغر، مايكل وآخرون ) (61)
 والبنك الدولي. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ترجمة: نوفل، محمد نبيل  – مناىج البحث في التربية وعمـ النفس (2010فان دالين، ديوبولدب ) (62)
 القاىرة.-مكتبة األنجمو المصرية-وآخرون

ترجمة: ريم  – الدورة المؤسسية، التخطيط لمنجاح في الفنوف( 2012كايزر مايكل، ايجان برنت ) (63)
 واشنطن.-ن ف كينيدي لمفنون األدائية مركز جو  –قاسم، ريم ىاني عريضة 

لمشرق -مركز كارينغي – الحرية واإلصالح في الجامعات المصرية( 2012ليندسي، أورسوال ) (64)
 األوسط. 

، 8، الدار الجامعية، ط: السموؾ التنظيمي، مدخؿ بناء الميارات( 2002ماىر، أحمد) (65)
 اإلسكندرية.

 القاىرة.-التحرير لمطباعة والنشر دار-المعجـ الوجيز( 1989مجمع المغة العربية ) (66)
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إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالمية )دراسة ( 2003محجوب، بسمان فيصل ) (67)
 القاىرة. –المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  – تطبيقية لكميات العموـ اإلدارية والتجارة(

ط العمل بالتطبيق عمى عينة (" استراتيجيات التكيف مع ضغو 2008محمد، ثناء مصطفي محمد ) (68)
المؤتمر العممي -عشوائية من العاممين في إدارات شئون الطالب بجامعات الحكومة المصرية"

 جامعة أسيوط. –كمية التجارة -األوؿ لشباب الباحثيف
محمد، محمد عمي مصطفي، مصطفي، سوسن عموي موسي، حسيب، عبد المنعم عبد اهلل  (69)

وفعالية الذات وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من (" المساندة االجتماعية 2009)
( 3ع )-( 24مج ) –مجمة البحوث النفسية والتربوية -معاوني أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة" 

 جامعة المنوفية. -كمية التربية -
يف، معايير االعتماد لمكميات والبرامج األكاديمية في جامعة تشر ( 2011مركز ضمان الجودة ) (71)

 سوريا.-مستمدة مف المعايير المرجعية األكاديمية العربية لضماف الجودة واالعتماد
(" متطمبات تطوير إدارة الموارد البشرية بالجامعات 2014معوض، فاطمة عبد المنعم محمد ) (71)

( 1ج ) – مجمة كمية التربية ببنيا –المصرية في ضوء الفكر اإلداري اإلسالمي ومتغيرات العصر"
 (.98ع )-( 25مجمد)-

( تصور مقترح إلدارة ضغوط العمل لتحسين األداء 2010ميخائيل، انجي طمعت نصيف ) (72)
غير  – ماجستير رسالة-الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس "دراسة ميدانية عمى جامعة الزقازيق"

 جامعة الزقازيق.  –كمية التربية  –قسم التربية المقارنة واإلدارة التعميمية -منشورة
مركز تطوير األداء والتنمية لمنشر - ميارات إدارة الضغوط( 2010محمد عبد الغني حسن ) ىالل، (73)

 القاىرة. –والتوزيع 
( تأثير وسائل استخدام التقنية في إدارة ضغوط العمل لدي 2006ىوساوي، حصة بنت عبد اهلل) (74)

غير -يررسالة ماجست-عضوات ىيئة التدريس في كمية البنات بمكة المكرمة من وجية نظرىن
 جامعة أم القري.-كمية التربية-منشورة

-برنامج اإلدارة الفعالة لموقت وضغوط العمؿوحدة إدارة مشروعات تطوير التعميم العالي )د.ت(  (75)
 وزارة التعميم العالي.-مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات
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