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 مكدمُ:

يشيد العصر الحالي العديد مف التَّطكرات المتسارعة كالتَّغيرات الميتبلحقة نتيجة االنفجار 
معمكمات كاالتصاالت كاستمرار التَّقدـ العممي كالتَّطكر التّْقني الذم حققتو المعرفي كثكرة ال

 .البشرية في مختمؼ المجاالت
تعيش ظركفنا كخاصة التعميمية منيا  كييجمع عمماء اإلدارة أفَّ الميؤسسات الميعاصرة  

ت كحؿ تحسيف قدراتيا عمى مكاكبة ىذه التَّطكرالمتغيرة كمعقدة ممَّا يجعميا في حاجة 
 .(ُُٖ:  ُْ) المشكبلت كالمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة في الكقت الميناسب

بعصر الضغكط كتتفاكت الضغكط مف مجتمع آلخر  الى أيضان يسمي العصر الحكما 
حسب طبيعة المجتمع كدرجة تحضره كشدة التفاعؿ كاالعتماد المتبادؿ بيف المؤسسات كاألفراد 

كشدة الصراع لمفكز بجانب مف تمؾ المكارد كالمزايا كسرعة معدؿ  إلي جانب ندرة المكارد
 .(ُٔ:  ُٓ) التغيير في المجتمعات كنمط الحياة بيا

كتشكؿ الضغكط بصفة عامة خطران كبيران عمي صحة الفرد كتكازنو ككيانو النفسي كالبدني 
ي عدـ التكافؽ نتيجة لما ينشأ عنيا مف آثار سمبية كخاصةن ضغكط العمؿ حيث إنيا تؤدم إل

الميني لدم الفرد، كضعؼ مستكم األداء كانخفاض الدافعية لمعمؿ كالشعكر باإلنياؾ 
أف الضغكط ال تقتصر عمي (، كىناؾ ثمة مبلحظة َّٔ-َّٓ:  ٖٔ) الجسمي كالنفسي

نما تشمؿ الضغكط اإليجابية التي تحث الفرد عمي العمؿ كمنيا: الحكافز  السمبية فقط كا 
 قات العمؿ الجيدة، االىتماـ بالنمك الميني لمعامميف،.... إلخ.كالمكافآت، كعبل

غكط العمؿ ىي إحدل التَّحديات التي تيكاجو ك  المؤسسات المعاصرة بصفة عامة ضي
في تحقيؽ أىدافيا مع ازدياد حدَّة المينافسة التي تيكاجييا، حيث إفَّ بصفة خاصة  جامعاتالك 

غ قد تيؤثّْر سمبنا عمى أداء األفراد، كبالتَّالي عمى  ةفيط الكظيك كجكد مستكيات مرتفعة مف الضَّ
 .(ُٖٕ:  ْٔ) ككؿجامعة أداء ال

محصمة لعدة أسباب منيا: الخبلؼ مع الزمبلء، جامعية كتعد ضغكط العمؿ في البيئة ال
ضغكط قكاعد العمؿ، عدـ الرضا عف المركز الكظيفي، المرتب، الترقية، التمييز غير المبرر 

أعمي البيئات كما أنيا تعد مف عض العامميف دكف غيرىـ، ..... إلخ؛ مف الرؤساء لب
 . (َّٔ:  ٖٔ) الضاغطة في المجتمع
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حاسمنا في تحقيؽ جكدة أداء الجامعة لكظائفيا المختمفة؛   عامبلن القيادات الجامعية تعد ك 
امعية تقكـ بتييئة المناخ كتكفير البيئة األساسية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ الج حيث إنيا
كفي نمكىا  في كفاءة إدارة الجامعات كفعاليتيا،تسيـ بدرجة كبيرة فيي كبالتالى  المنشكدة،

 (.ّ: ُٕكتطكرىا كفي تحقيؽ اآلماؿ المعقكدة عمييا كما ينتظره المجتمع منيا)
تسعى فَّ دكر القيادات الجامعية ال ينحصر عمى إدارة شئكف الجامعة فحسب، بؿ كما أ 
تحتاج األىداؼ الطمكحة إلى كمف جية أخرل مة المحيطة بالعممية التَّعميمية، تغيير األنظإلى 
أف تعمؿ تحت ضغكط ك تبلفي العقبات، مكاجية المشكبلت ك قادرة عمى طمكحة كمبدعة ك قيادة 

 العمؿ اإلدارم التي تكاجييا. 
قان بعممية المنشكدة ارتباطان كثي أىدافيافي تحقيؽ  ياكنجاحالجامعات ترتبط فاعمية إدارة ك 

شكؿ محكران رئيسيان لمعممية اإلدارية. فالعممية اإلدارية سمسمة اتخاذ القرارات التعميمية، التي تي 
مف القرارات المستمرة كالمتصمة كالتي تشمؿ عدد مف الخطكات المترابطة كالمتكاممة كيتطمب 

سبلمة القرار كدقتو أداء كؿ خطكة قدر مف المعمكمات كالخبرات كاإلجراءات التي يتكقؼ عمييا 
  .(َِٕ:  ٕٔ) كفاعميتو في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

القيادات مارسيا تي الرئيسية التي  كالمياـ األعباءمف أىـ  اتخاذ القراركبالتالى فإف عممية 
كالتي تتبمكر في عدة عمميات فرعية ىي تحديد المشكمة، جمع المعمكمات كالبيانات  ،الجامعية

الحمكؿ البديمة، اختيار أفضؿ البدائؿ، اتخاذ القرار، التنفيذ، كالمتابعة حكؿ المشكمة، كضع 
 .جامعة ككؿالأداء تأثيرىا عمي تنعكس خطكرة ىذه العممية فى ك (. ِٔ:  ْٕكالتقييـ )
مجمكعة مف العكامؿ كالتي قد الجامعية ب تتتأثر عممية اتخاذ القرار التعميمى لمقياداك 

ارات التعميمية السميمة، كمف ضمف ىذه العكامؿ ضغكط العمؿ اتخاذ القر  تيا عفتحد مف قدر 
منيا أـ اإليجابية سكاء أكانت لمجمكعة مف الضغكط الجامعية  تالقياداتعرض تحيث اإلدارم 

، خبلؿ ممارستيـ ألعماليـ الكظيفية كتؤثر ىذه الضغكط عمي في نكاحي شتىالسمبية، 
ضركرة االىتماـ مر الذل دعا الباحث إلى ، األستكم الدافعية كاإلنجاز لدييـتيـ كمكفاء
دارتيا ك لمقيادات الجامعية ضغكط العمؿ اإلدارم دراسة ب مف أجؿ التخفيؼ مف حدتيا ا 

نما عمي الم ،كضراكتيا  .ؤسسة الجامعية بأكمميافيي ال تؤثر عمي فرد بذاتو كا 
عية كدكرىا في يتناكؿ البحث الحالى إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامكبالتالي 

 .بالجامعات المصرية ىذه العممية كمكاجية ما يعكؽ تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمى 
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 :مشكلُ البشح

إفَّ ضغكط العمؿ اإلدارم لمقيادات الجامعية، ال يمكف تجنبيا بأم حاؿ مف األحكاؿ األمر 
 السميـ. الذل يتطمب مكاجيتيا كالتصدم ليا كاالستفادة منيا كتكجيييا التكجيو

فتتعرض القيادات الجامعية لمعديد مف المشكبلت التي تعد جزءان ال يتجزأ مف الحياة 
، فإف بيئة العمؿ تعد مف البيئات  اليكمية، كنظران ألنو يقضكا في عمميـ معظـ ساعات اليـك

كنظران لتنكع كاجباتيـ كتعدد مسئكلياتيـ فمف  .(ٗ:  ٕٓ) المكتظة بجميع أنكاع المشكبلت
بيعي أف يتعرضكا إلي عكائؽ ترجع لمصادر ذاتية عمي مستكم الفرد أك مكضكعية عمي الط

 تيسبب ليـ ضغكطان تؤدم إلي إعيائيـ، كتؤثر عمي فاعمية أدائيـ.ؤسسة الجامعية مستكم الم
كمف جية أخرل مازاؿ يعانى التعميـ المصرل بصفة عامة، كالتعميـ الجامعي بصفة 

يأتي في مقدمتيا مشكبلت اتخاذ القرار التعميمي؛ فالعديد مف خاصة العديد مف المشكبلت ك 
 القرارات التعميمية ال تحكميا اعتبارات مكضكعية كال تقـك عمي أسس عممية سميمة، لكف

 عتمد عمي التخميف كاالجتيادات الشخصية.ييا بعض
تيف كىذا ما أكدتو إحدل الدراسات بأف اإلدارة الجامعية مازالت كاقعة تحت تأثير قك 

متضادتيف، قكة اإلحساس بضركرة التغيير، كقكة االلتزاـ القانكني كالسياسي باإلبقاء عمي ما 
ىك مكجكد مف األنظمة كاألساليب كالممارسات، كنتيجة لذلؾ فإف سمكؾ العامميف خميطا بيف 

تيادنا الجديد كالقديـ، االيجابي كالسمبي، كما أف القرارات اإلدارية في أحسف حاالتيا مازالت اج
 (.ُٕ:  ٖشخصينا قد يخطئ كقد ييصيب )

كعممية اتخاذ القرارات التعميمية، ليست دائمان بالعممية السيمة، كذلؾ ألف المشكبلت التي 
تكاجو متخذم القرارات خبلؿ مراحؿ ىذه العممية عديدة كمتشعبة، منيا ما ىك مرتبط بالتككيف 

 (.ُْٔ - ُّٔ:  ْْخ المحيط كغيرىا )الذاتي لمتخذ القرار كمنيا ما ىك مرتبط بالمنا
كمف أىـ المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو القيادات الجامعية كالتي تنعكس عمي عممية 
اتخاذ القرار التعميمي عجز القيادات الجامعية التي بيدىا صنع القرار كاتخاذه عف القياـ 

العمؿ اإلدارم التخاذ القرارات، بدكرىا القيادم، كقمَّة اىتماـ ىذه القيادات بتفعيؿ إدارة ضغكط 
وفي  كالتي ترجع إلي نقص الككادر المدربة القادرة عمي تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة

ىذه ضغكط العمؿ اإلدارم، كقمة االىتماـ باألبحاث كالدراسات التي تشجع مقدمتها إدارة 
تكفر الككادر القيادية القيادات عمي استخداـ مثؿ ىذه األساليب في اتخاذ القرارات كعدـ 
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كاعتماد القيادات اإلدارية عمى  الكفؤة، كعدـ سبلمة طرؽ كأساليب اختيار القيادات اإلدارية،
 (.ُٖ-َٖ:  ٕٓالخبرة كاالستشارة األجنبية )

كما أف عممية اتخاذ القرارات تعانى العديد مف المشكبلت، عمي رأسيا االقتصار عمي 
معتمدة عمي الحدس كالتخميف فقط، كىذا ما أكدتو العديد مف استخداـ األساليب التقميدية ال

فأثبتت إحدل الدّْراسات: أف أكثر أساليب اتخاذ القرارات المستخدمة مف قبؿ  الدراسات:
المديريف في إدارة األزمات ىي أسمكب الحكـ الشخصي كالبدييية ، كأسمكب دراسة اآلراء 

اليب تقميدية، كأحيانا يتـ استخداـ أسمكب دراسة كاالقتراحات، كأسمكب إجراء التجارب كىي أس
 (.َٓالحالة، كأسمكب بيرت)

كقد تكصمت إحدل الدراسات إلي أف عممية اتخاذ القرارات التعميمية بالجامعات تعاني مف 
انخفاض  الكفاءة كالفاعمية لمقرار التعميمي نتيجة لمعديد مف األسباب منيا افتقارىا إلي نظـ 

 (.ُِٔ:  َّ) دـ إتباعيا لؤلساليب اإلدارية الحديثةمعمكمات عصرية كع
كما أشارت إحدل الدراسات أيضان إلي أف صنع القرار التعميمي لدل القيادات الجامعية 
جرائية، فمف أىـ مشكبلت صنع القرار  يعاني مف مشكبلت تنظيمية، كشخصية، كميارية، كا 

الحديثة، كمف أىـ مشكبلتو التنظيمية  الميارية، نقص القدرة عمي استخداـ تكنكلكجيا اإلدارة
اتخاذ قرارات تنظيمية كفقا لؤلىكاء الشخصية، باإلضافة إلي انخفاض مدم العقبلنية في صنع 

 (.ُُْ-ُّٕ:  ْٕ) القرارات التعميمية لدل القيادات الجامعية
كتكاجو الجامعات المصرية العديد مف المشكبلت التى كانت سببان في ذلؾ التدىكر 

(، كمف أىـ ىذه المشكبلت انخفاض ِ:  ُٓرد في جكدة الخدمات التي تقدميا )المضط
كضغكط العمؿ اإلدارل، اإلنتاجية، كزيادة التكاليؼ، كنقص المكارد المالية كسكء تكزيعيا، 

مستكم الجكدة سكاء في النكاحي اإلدارية أك األكاديمية كالذم لو اكبر األثر عمي انخفاض ك 
كتبني أساليب غير فعالة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كغيرىا،  فاءتو،مستكم الخريج كرفع ك

كىذه المشكبلت تؤثر  (. ِٗ)، ( ٗٔ( ، )ّْ(، )ُُكىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات )
كالنامية منيا متخذم القرار التعميمي في جميع دكؿ العالـ المتقدمة بطريقة أك بأخرل عمى 

 عمي حد سكاء  .
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شكمة البحث الحالى في تحديد دكر إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم لمقيادات كبالتالي تكمف م
ىذه إدارة الجامعية في تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي، كتحديد مدم االستفادة مف 

 لحؿ ما يكاجييا مف مشكبلت.ة سكىاج اتخاذ القرار التعميمي بجامععممية الضغكط في 

 أسٔلُ البشح:

 :سئمة التاليةفي األالحالى بحث يمكف صياغة ميشكمة ال
 ؟األكاديميةلمقيادات الجامعية  اإلدارل العمؿاألسس النظرية إلدارة ضغكط ما  -ُ
 في الجامعات؟اتخاذ القرار التعميمي ما اإلطار الفكرل لعممية  -ِ
يػػػػػاـ الكظيفيػػػػػة لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة األكاديميػػػػػة فػػػػػي الجامعػػػػػات المالمسػػػػػئكليات ك مػػػػػا  -ّ

 ؟المصرية

لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة األكاديميػػػػة بجامعػػػػة سػػػػكىاج فػػػػي  لاإلدار العمػػػػؿ  ضػػػػغكطكاقػػػػع مػػػػا  -ْ
 ؟ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية

كاقػػػػػع عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة األكاديميػػػػػة بجامعػػػػػة مػػػػػا  -ٓ
 ؟سكىاج في ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية

األكاديميػػػػػػة فػػػػػػي تحسػػػػػػيف  اإلدارل لمقيػػػػػػادات الجامعيػػػػػػةضػػػػػػغكط العمػػػػػػؿ دكر إدارة مػػػػػػا  -ٔ
 ؟التعميمي بجامعة سكىاجاتخاذ القرار عممية 

ي تحسػػػػيف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػكصػػػػيات كالمقترحػػػػات التػػػػى تسػػػػيـ فػػػػي مػػػػا الت -ٕ
اإلدارل لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة ضػػػػػغكط العمػػػػؿ مػػػػػدخؿ إدارة فػػػػػي ضػػػػكء بجامعػػػػة سػػػػػكىاج 

 ؟األكاديمية 

 أٍداف البشح:

 التَّالية: تحددت أىداؼ البحث في األىداؼ 
لمقيػػػػػػادات الجامعيػػػػػػة  اإلدارل العمػػػػػػؿالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى األسػػػػػػس النظريػػػػػػة إلدارة ضػػػػػػغكط  -ُ

 األكاديمية.
 بالجامعات المصرية.اتخاذ القرار التعميمي التعرؼ عمى اإلطار الفكرل لعممية  -ِ
يػػػػاـ الكظيفيػػػػة لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة األكاديميػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات المتحديػػػػد المسػػػػئكليات ك  -ّ

 ؟المصرية
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لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة األكاديميػػػػػة بجامعػػػػػة  لاإلدار ضػػػػػغكط العمػػػػػؿ عمػػػػػى كاقػػػػػع  التعػػػػػرؼ -ْ
 سكىاج في ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية.

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى كاقػػػػػع عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة األكاديميػػػػػة  -ٓ
 بجامعة سكىاج في ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية.

لعمػػػػػؿ اإلدارل لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة األكاديميػػػػػة فػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى دكر إدارة ضػػػػػغكط ا -ٔ
 تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بجامعة سكىاج.

تقػػػديـ أىػػػـ التكصػػػػيات كالمقترحػػػات التػػػػى يمكػػػف أف تسػػػػيـ فػػػي تحسػػػػيف عمميػػػة اتخػػػػاذ  -ٕ
القػػػػرار التعميمػػػػي بالجامعػػػػات المصػػػػرية فػػػػي ضػػػػكء مػػػػدخؿ إدارة ضػػػػغكط العمػػػػؿ اإلدارل 

 ديمية.لمقيادات الجامعية األكا

 أٍنًُ البشح:

 أىمية البحث الحالي في النقاط التالية: تتحدد

  مكضػػػػكع ضػػػػغكط العمػػػػؿ اإلدارم لمقيػػػػادات أىميػػػػة المكضػػػػكع نفسػػػػو، إذ يتنػػػػاكؿ البحػػػػث
الجامعيػػػػة كعبلقتػػػػػو باتخػػػػاذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي فػػػػي الجامعػػػػػات المصػػػػرية باعتبػػػػػاره مػػػػػف 

يف فػػػػي العديػػػػد مػػػػف المكضػػػػكعات التػػػػي تحظػػػػى فػػػػي الكقػػػػت الحاضػػػػر باىتمػػػػاـ البػػػػاحث
 المجاالت.

  ييعػػػػد مكضػػػػكع ىػػػػذا البحػػػػث مكضػػػػكعنا حيكينػػػػا فػػػػي المجػػػػاؿ اإلدارم كىػػػػك مشػػػػكمة ضػػػػغكط
 العمؿ اإلدارم كتأثيرىا فى عممية اتخاذ القرار التَّعميمي بالجامعات المصرية.

  جػػػػاء ىػػػػذا البحػػػػث تمبيػػػػة لتكصػػػػيات العديػػػػد مػػػػف البحػػػػكث كالدراسػػػػات التػػػػى حثػػػػت عمػػػػى
ػػػػػػغكط العمػػػػػػؿ اإلدارل لمقيػػػػػػادات الجامعيػػػػػػة كدكرىػػػػػػا االىتمػػػػػػاـ بمكضػػػػػػكع إد فػػػػػػي ارة ضي

 .تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بالجامعات المصرية
  ػػػغكط ييمكػػػف االسػػػتفادة مػػػف ىػػػذا البحػػػث فػػػي أفَّ معرفػػػة العكامػػػؿ كالمصػػػادر الميسػػػببة لضي

العمػػػػؿ اإلدارل لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة األكاديميػػػػة، كسػػػػبؿ إدارتيػػػػا كالحػػػػد منيػػػػا سيسػػػػاعد 
طػػػط كالسياسػػػات المسػػػتقبمية الدَّاعيػػػة لتطػػػكير اتخػػػاذ القػػػرارات التعميميػػػة  عمػػػى رسػػػـ الخي

 كتحسينيا.
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  يتػػػػزامف البحػػػػث الحػػػػالى مػػػػع بعػػػػض الميحػػػػاكالت، كالجيػػػػكد المبذكلػػػػة إلحػػػػداث التَّغييػػػػر فػػػػي
ميختمػػػػؼ األنظمػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي ميؤسسػػػػات الميجتمػػػػع المصػػػػرم عامػػػػة، كالتَّعمػػػػيـ الجػػػػامعي 

 رتقاء بجكدة ىذه النُّظـ مف أجؿ النُّيكض بالميجتمع كتقدمو.بصفةو خاصة، كاال 

 ميَر البشح:

اسػػػػتخدـ البحػػػػث الحػػػػالي المػػػػنيج الكصػػػػفي، الػػػػذم يعتمػػػػد عمػػػػى دراسػػػػة الكاقػػػػع أك 
الظَّػػػػاىرة كمػػػػا ىػػػػي فػػػػي الكاقػػػػع، كييػػػػتـ بكصػػػػفيا كصػػػػفنا دقيقنػػػػا، كيعبػػػػر عنيػػػػا تعبيػػػػرنا كيفينػػػػا 

بكصػػػػػفيا رقمينػػػػػا بمػػػػػا ييكضػػػػػ  حجميػػػػػا أك بكصػػػػػفيا، كتكضػػػػػي  خصائصػػػػػيا، كتعبيػػػػػرنا كمينػػػػػا 
درجػػػػات ارتباطيػػػػا مػػػػع الظَّػػػػكاىر األخػػػػرل، كمػػػػا يعمػػػػؿ ىػػػػذا المػػػػنيج عمػػػػى رصػػػػد كتجميػػػػع 
البيانػػػػػات كتبكبييػػػػػا كتفسػػػػػيرىا كتحميميػػػػػا مػػػػػف أجػػػػػؿ الكصػػػػػكؿ إلػػػػػي تحديػػػػػد أىػػػػػـ العكامػػػػػؿ 

 (.َُْ:  ُُٔالمؤثرة فييا)
لميبلئمػػػػػػة كمػػػػػػا اسػػػػػػتخدـ البحػػػػػػث الحػػػػػػالي مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف األسػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػائية ا 

لتفسػػػػػػير نتػػػػػػائج الدّْراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة لمكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى النَّتػػػػػػائج كتقػػػػػػديـ بعػػػػػػض التكصػػػػػػيات 
يف عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي فػػػػػي سػػػػػكالمقترحػػػػػات التػػػػػى يمكػػػػػف أف تسػػػػػيـ فػػػػػي تح

 الجامعات المصرية في ضكء مدخؿ إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم لمقيادات الجامعية .
 ا ليذا المنيج عمى النَّحك التَّالي:كلكي يتحقؽ ذلؾ سار البحث كفقن  

عػػػػرض كتحميػػػػؿ مجمكعػػػػة مػػػػف الدّْراسػػػػات السَّػػػػابقة العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة كمسػػػػ  كتحميػػػػؿ  -ُ
أبػػػػػػرز الكتابػػػػػػات لمتَّعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى األطػػػػػػر الفكريػػػػػػة كالنظريػػػػػػة لضػػػػػػغكط العمػػػػػػؿ اإلدارم 

دارتيا، كاتخاذ القرار التعميمي، كتكضي  مدل استفادة البحث الحالي منيا.  كا 

مسػػػػئكليات كالميػػػػاـ الكظيفيػػػػة لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة األكاديميػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات عػػػػرض ال -ِ
 المصرية.

جمػػػع البيانػػػات التػػػي يػػػتـ الحصػػػكؿ عمييػػػا مػػػف أفػػػراد عينػػػة البحػػػث لمتَّعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع  -ّ
ضػػػػػػغكط العمػػػػػػؿ اإلدارم لمقيػػػػػػادات الجامعيػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ كاقػػػػػػع عمميػػػػػػة اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار 

َـّ تحميػػػػؿ كتفسػػػػير البيانػػػػات كنتػػػػائج الدّْراسػػػػة  التعميمػػػػي فػػػػي جامعػػػػة سػػػػكىاج، كمػػػػف ثػػػػ
بيػػػػػدؼ تقػػػػػديـ التكصػػػػػيات كالمقترحػػػػػات التػػػػػى يمكػػػػػف أف تسػػػػػيـ فػػػػػي تحسػػػػػيف عمميػػػػػة 
اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػي فػػػػي جامعػػػػة سػػػػكىاج فػػػػي ضػػػػكء مػػػػدخؿ إدارة ضػػػػغكط العمػػػػؿ 

 اإلدارم لمقيادات الجامعية األكاديمية.
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 سدود البشح:

 تضمنت حدكد البحث الحالي الحدكد التالية:
 األسػػػػس النظريػػػػة إلدارة ضػػػػغكط العمػػػػؿ حػػػػدكد المكضػػػػكعية: اقتصػػػػر البحػػػػث عمػػػػى دراسػػػػة ال

مػػػػف خػػػػبلؿ ماىيػػػػة ضػػػػغكط العمػػػػؿ اإلدارم لمقيػػػػادات  اإلدارل لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة األكاديميػػػػة
دارتيػػػػػػػػػا  الجامعيػػػػػػػػػة، كأىميتيػػػػػػػػػا، كأنكاعيػػػػػػػػػا، كمسػػػػػػػػػتكياتيا، كمراحميػػػػػػػػػا، ك، كآثارىػػػػػػػػػا كا 

ذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي بالجامعػػػػػات، كأىميتػػػػػو، بالجامعػػػػػات المصػػػػػرية، ككػػػػػذلؾ مفيػػػػػـك اتخػػػػػا
كمبادئػػػػو، كخطكاتػػػػو، كمعكقاتػػػػو، كمتطمبػػػػات نجاحػػػػو، ككػػػػذلؾ عػػػػرض المسػػػػئكليات كالميػػػػاـ 

 الكظيفية لمقيادات الجامعية األكاديمية في الجامعات المصرية.

  الحػػػػدكد البشػػػػرية: اقتصػػػػر البحػػػػث الحػػػػالي عمػػػػى عينػػػػة ميمثمػػػػة مػػػػف القيػػػػادات الجامعيػػػػة
 مؿ عمداء الكميات كككبلء الكميات كرؤساء األقساـ بجامعة سكىاج.األكاديمية كتش

  الحػػػدكد المكانيػػػة: اقتصػػػرت الدّْراسػػػة الميدانيػػػة عمػػػى عمػػػداء الكميػػػات كككػػػبلء الكميػػػات
 كرؤساء األقساـ بجامعة سكىاج محؿ عمؿ الباحث.

 َـّ إجػػػػراء الدّْراسػػػػة الميدانيػػػػػة ليػػػػذا البحػػػػث خػػػػػبلؿ شػػػػيرل ينػػػػػا ير الحػػػػدكد الزَّمانيػػػػة: تػػػػػ
 ـ.َُِٖكفبراير عاـ 

 مصطلشات البشح:

 :Stressالطػىط  -0

يؽ ك القير كاالضطرار ) ٍغطىةي(: الضّْ ( ، ُْٓ:  ُٕكرد في المعجـ الكسيط أف )الضَّ
كالضغكط جمع ضغط، كتيعرؼ الضغكط بأنيا الحالة التي يدركيا الفرد الذم يتعرض ألحداث أك 

ف استمرارىا قد يؤدم إلي آثار ظركؼ معينة بأنيا غير مريحة كتحتاج إلي نك  ع مف التكيؼ، كا 
 (. ُّ: ِٓسمبية كالمرض كاالضطراب كسكء التكافؽ )

عبارة عف حالة مف الضغط أك التكتر العقمي أك النفسي التي تنجـ  Stressكمصطم  
(. أم أف الضغط يرتبط بالناحية المعنكية مثؿ ُّْعف الظركؼ المعاكسة أك الميمحة )

 الضغط النفسي.
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كما يعرؼ بأنو" تكتر بدني أك عقمي أك انفعالي" أك بأنو "حالة أك شعكر يصيب الفرد 
عندما يدرؾ أف المتطمبات تتجاكز المكارد الشخصية كاالجتماعية التي يمكف لمفرد إدارتيا" 

(َُٔ  :ْٖ.) 
كبالتالى فالضغكط ىى حالة مف التكتر كالقمؽ كعدـ الرضا التي تعاني منيا القيادات 

معية نتيجة لعدـ قدرتيا عمي تمبية االحتياجات الشخصية أك الكظيفية بسبب عدـ الجا
المبلءمة بيف االحتياجات كما تكفره ليا البيئة المحيطة مف إمكانيات األمر الذل يتسبب فى 

 عدـ قياـ ىذه القيادات بكاجباتيا الشخصية كالكظيفية".
 :Work- Place Stress  ضػىط العنل-8

:  ُّّكظيفة بأنو عدـ القدرة عمي التكيؼ مع الضغكط في كظيفة ما )ييعرؼ ضغط ال
 متطمبات بيف صراع ىناؾ يككف عندما يحدث أف (، كالضغط في محؿ العمؿ يمكفَْ-ّٓ
 (.ُّٓالمطالب ) ىذه عمي المكظؼ سيطرة كمقدار  العمؿ

ي إنو "حالة أك رد فعؿ خارجي ألم شئ يدركو اإلنساف عم بأنياضغكط العمؿ  ك تيعرؼ
بأنيا استجابات بدنية ككجدانية ضارة، أيضان كما تيعرؼ ضغكط العمؿ (، ّ-ِ:  َُْ) تيديد"

 كالتي تحدث عند عجز المتطمبات الكظيفية عف تمبية قدرات كمكارد كاحتياجات العامميف
(ُُِ  :ٓ). 

تي ؿ الافعبأنيا ردكد األ لمقيادات الجامعية ضغكط العمؿ اإلدارم كيعرؼ البحث الحالي
تزيد مف تعرضيـ لعكامؿ تنظيمية أك بيئية أك شخصية بسبب القيادات الجامعية مف تصدر 
في ظيكر العديد مف  كد، كتتمثؿ ىذه الردـكمياميـ قدرة عمي القياـ بكظائفيالعدـ 

االستجابات البدنية كالفسيكلكجية كالقمؽ كالتكتر كاالكتئاب نتيجة لعدـ المكاءمة بيف 
مكانيات البيئة المحيطة.الكظيفييـ متطمبات  ة كا 

ىى العممية  لمقيادات الجامعية ضغكط العمؿ اإلدارمإدارة  كبالتالى يعرؼ البحث الحالي
التى يتـ مف خبلليا تقديـ مجمكعة مف األفكار ك االستراتيجيات المناسبة لمتعامؿ مع الضغكط 

الكظيفية يـ مة بيف متطمباتالمكاءالتى تكاجو ىذه القيادات كمكاجيتيا كالتحكـ فييا حتى يتـ 
مكانيات البيئة المحيطة لمقياـ بمسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية عمى أكمؿ كجو لتحقيؽ  كا 

 .األىداؼ المنشكدة
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 :  Decision Taking اختاذ الكساز-3

عممية التعرؼ عمي الحمكؿ الممكنة لمشكمة ما كالمفاضمة فيما  بأنواتخاذ القرار يعرؼ 
بأنو عممية اختيار أيضان ييعرؼ ( ك ّ: َُٖ) ذلؾ طبقان لمتطمبات المكقؼبيف ىذه الحمكؿ ك 

بديؿ كاحد مف بيف بديميف محتمميف أك أكثر لتحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة مف األىداؼ خبلؿ فترة 
زمنية معينة في ضكء معطيات كؿ مف البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية كالمكارد المتاحة 

 . (ُٕ:  ِ) لممؤسسة
مكقؼ أك مشكمة  يكاجوبأنو قدرة الفرد عمي اتخاذ قرار ما عندما أيضان رؼ ما ييعك

معينة تحتاج إلي اتخاذ قرار كذلؾ مف خبلؿ دراسة المعمكمات كالبيانات المتصمة بيذا المكقؼ 
 .(ٖ: ٕ) دراسة كاقعية كىذه العممية ىي آخر مرحمة في عممية صنع القرار

يتـ مف بأنو العممية التي بالجامعات  لتعميمياتخاذ القرار ا البحث الحاليعرؼ يي ك 
بعد دراسة البدائؿ المتاحة كتحميؿ خبلليا اختيار أفضؿ الحمكؿ أك البدائؿ لحؿ مشكمة ما 

 .فى ضكء إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم لمقيادات الجامعيةا ا كمكضكعين المشكمة تحميبل دقيقن 
 الدزاسات السابكُ:

المرتبطة بمكضكع العربية منيا كاألجنبية لسابقة قسـ الباحث الدراسات كالبحكث ا
بضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعية، تتعمؽ دراسات  البحث إلى محكريف ، األكؿ:

 ، كيمكف عرض ىذه الدراسات ما يمى:دراسات تتعمؽ بعممية اتخاذ القرار التعميمى :كالثانى
 :كًادات ادتامعًُاحملىز األول: دزاسات تتعلل بطػىط العنل اإلدازّ لل

 :ًُالدزاسات العسب 

 :(33،) َ(2333دساسخ أزّذ ِسّذ ِظطفٟ ) -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي أثر االلتزاـ التنظيمي عمي العبلقة بيف ضغكط 
العمؿ كاألداء التدريسي لدم أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية 

ي المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلي تميز أعضاء ىيئة السعكدية. كاعتمدت الدراسة عم
التدريس بالجامعة بمستكم عاؿ مف االلتزاـ التنظيمي تجاه الجامعة، كطبيعة العمؿ كانت مف 
أىـ مصادر الضغكط الكظيفية التي تكاجو أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ككاف غمكض 

 الدكر أقؿ ىذه المصادر.
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 :(32َ(،)2333) أزّذ دساسخ أسّبء سؼ١ذ ِسّذ -2

تعرؼ عمى الصعكبات التي تحد مف فعالية إستراتيجية الكقت في إلى الىدفت الدراسة 
مكاجية ضغكط العمؿ التنظيمية، كمقترحات زيادة فعالية إستراتيجية إدارة الكقت في مكاجية 

، عيضغكط في مجاؿ العمؿ األكاديمي بالجامعات، كاستخدمت الدراسة المس  االجتماىذه ال
كثرة االجتماعات غير الضركرية، كتمثمت فى الصعكبات ىذه أىـ تحديد كتكصمت الدراسة إلى 

كعدـ كجكد ركح الفريؽ عند أداء األعماؿ، كزيادة اإلجراءات الركتينية، كعدـ المركنة عند 
 .كضع الخطط، كعدـ تفكيض الصبلحيات

 (:33َ(،)2333دساسخ فش٠ذح طالذ اٌذ٠ٓ س١ف اٌذ٠ٓ )  -3

الدراسة تحديد إدراؾ مستكل ضغكط العمؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس ىدفت 
كمعاكنييـ بجامعة جنكب الكادم كمدل كجكد اختبلؼ في مستكل إدراؾ ضغكط العمؿ لدييـ 
كفقنا الختبلؼ النكع كالمستكل األكاديمي، كطبيعة الكمية، كتكصمت الدراسة إلى بعض الدالالت 

مف التكصيات التي يمكف االسترشاد بيا مف خبلؿ إدارة  النظرية كالعممية، كتقديـ مجمكعة
جامعة جنكب الكادم، كأعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ المنتسبيف ليا، كاالستفادة منيا في 
التغمب عمى ضغكط العمؿ أك عمى األقؿ التقميؿ مف حدتيا كتحسيف مستكل األداء الكظيفي 

 جنكب الكادم. ليـ، كبالتالي تحسيف مستكل التنافسية لجامعة
 (:33َ(،)2333دساسخ ػّشٚ أزّذ اٌس١ذ) -4

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مصادر الضغكط المينية لدل العامميف بجامعة حمكاف، 
كالتعرؼ عمى الفركؽ في مصادر الضغكط المينية كفقنا لمجنس كالفئات العمرية المختمفة. 

االستجابات المعرفية لمضغكط  كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة إلى أفَّ 
جاءت في المرتبة األكلى مف حيث درجة األىمية، كتكجد فركؽ دالة إحصائينا بيف الرجاؿ 
كالسيدات مف حيث االستجابات البدنية كالمعرفية كاالنفعالية لمضغكط لصال  السيدات كفركؽ 

مضغكط لصال  الفئة بيف الفئات العمرية الثبلثة الرجاؿ في محكر االستجابات السمككية ل
(، كتكجد فركؽ بيف الفئات العمرية الثبلثة لمسيدات في محكر َْأقؿ مف  -َّاألكلى )

 (.َٓأقؿ مف  -َْاالستجابات البدنية لمضغكط لصال  الفئة الثانية)
 (:33َ(، )2336دساسخ ِسّذ فٛصٞ ػجذ اٌؼض٠ض) -5

اإلدارم لدل القيادات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ضغكط العمؿ كعبلقتيا باإلبداع 
( َٗالرياضية بمحافظة المنيا، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كتمثمت عينة البحث )
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قيادم رياضي مف القيادات الرياضية العاممة بقطاعات الشباب كالرياضة، كالتَّعميـ قبؿ 
لعمؿ الجامعي كالتعميـ الجامعي بمحافظة المنيا، كاعتمدت الدراسة عمى مقياسي ضغكط ا

كاإلبداع اإلدارم، كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائينا بيف جميع 
 محاكر ضغكط العمؿ كدرجتو الكمية كبيف جميع محاكر اإلبداع اإلدارم كدرجتو الكمية.

 (:3َ( ، )2336دساسخ أزّذ فبسٚق ػجذ اٌمبدس ٚ٘شبَ إسّبػ١ً إثشا١ُ٘ ٘الي ) -6

التعرؼ عمى أسباب الضغكط المينية لدل قيادات اإلدارة الرياضية ىدفت الدراسة إلى 
ببعض الجامعات كدرجة دافعية االنجاز اإلبداعي لدييـ، كالعبلقة بيف الضغكط المينية 
كدافعية االنجاز. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كاألسمكب المسحي، كتكصمت الدراسة 

قيادات الرياضية بالجامعات المصرية، كىي الضغكط إلى أفَّ أسباب  الضغكط المينية لدل ال
المادية كاإلدارية كاالجتماعية كالشخصية كالبيئية كالقيادات الرياضية بالجامعات ليس لدييا 
دافعية نحك االنجاز كالضغكط المينية تيؤثر سمبينا عمى دافعية االنجاز لدل قيادات اإلدارة 

 الرياضية بالجامعات.
 : (33َ( ، )2333جشٞ ِسّٛد)دساسخ ِسّذ ٔد١ت ط -7

التعرؼ عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الزقازيؽ نحك إلى ىدفت الدراسة 
عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة، كىي جماعة العمؿ كالقدرة عمى التكيؼ كالقدرة 

مؿ مف خبلؿ بتكار كفمسفة اإلدارة، ككذلؾ التعرؼ عمى اتجاىاتيـ نحك ضغكط الععمى اال
أسبابو كمصادره كآثاره كدراسة تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية عمى ضغكط العمؿ ألعضاء ىيئة 

استخدمت الدراسة الجمع بيف أسمكب الدراسة األكاديمية كالنظرية ك  التدريس بالجامعة.
مكمات لمتأصيؿ الفكرم لمثقافة التنظيمية كضغكط العمؿ، كقائمة استقصاء لجمع البيانات كالمع

 مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الزقازيؽ.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة نحك 

، كىي عناصر الثقافة التنظيمية، كنحك ضغكط العمؿ، ككجكد تأثير لعناصر الثقافة التنظيمية
غكط العمؿ لدل أعضاء ىيئة جماعة العمؿ كالقدرة عمى التكيؼ كفمسفة اإلدارة عمى ض

 التدريس.
 (:33َ( ، )2333دساسخ سٕبء ِظطفٝ ِسّذ ِسّذ ) -8

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ إستراتيجيات التكيؼ مع مصادر ضغكط العمؿ 
المستخدمة بكاسطة العامميف في إدارات شئكف الطبلب بجامعة أسيكط، كالمنيا، كجنكب 
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يف العامميف كأييما أقؿ انتشارنا، كاختيار العبلقة بيف الكادم، كتحديد أييما أكثر انتشارنا ب
ميتغيرات ضغكط العمؿ، كاستخدمت الدراسة أسمكب جمع البيانات كالتحميؿ اإلحصائي. 
كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف رككد الدكر كعبء الدكر الزائد كمينا كبيف 

سمبية بيف العبلقات في العمؿ كبيف إستراتيجية التكيؼ المباشرة، بينما تكجد عبلقة 
إستراتيجية التكيؼ المباشرة، كما تكجد عبلقة إيجابية بيف رككد الدكر كعبء الدكر الزائد كمينا 
كنكعينا كبيف إستراتيجية التكيؼ غير المباشرة، كتكجد اختبلفات بيف األفراد في استخداـ 

ية، كتكجد اختبلفات بيف األفراد في إستراتيجية التكيؼ المباشرة باختبلؼ المتغيرات الشخص
 استخداـ إستراتيجية التكيؼ المباشرة باختبلؼ المتغيرات التَّنظيمية.

 :ًُالدزاسات األديب 

 (:Bedford, Rory L, 2016( ،)33دساسخ ) -1

ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف العكامؿ الديمكغرافية كالعكامؿ المؤسسية عمى 
َـّ اختيار الكميات كالجامعات في الجنكب لممشاركة في مستكيات الضغكط لدل اإل دارييف، كت

الدراسة، كاىتـ الباحث بالعبلقة بيف العكامؿ الديمكغرافية )العمر كالنكع(، كالعكامؿ المؤسسية) 
َـّ استخداـ ثبلثة أدكات لجمع  الدعـ المؤسسي كالمكقؼ اإلدارم( عمى مستكيات الضغكط، كت

ضغكط، استبياف المعمكمات الديمكغرافية، كمس  الدعـ التَّنظيمي، البيانات، ىي: مقياس ال
كأشارت النتائج لعدـ كجكد عبلقة بيف العمر كنكع الجنس كالمكقؼ اإلدارم كالدعـ الميؤسسي 

غكط لدل مديرم الجامعات.  بمستكيات الضُّ
  (:Mkumbo, Kitila, 2014( ، )333دساسخ ) -2

ؿ التي تسبب ضغكط العمؿ لدل أعضاء ىيئة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العكام
َـّ اختيار  التدريس في الجامعات العامة كالخاصة، كاستخدمت الدراسة تصميـ المس ، كت
جامعتيف حككمتيف كجامعتيف خاصتيف في تنزانيا، كتكصمت الدراسة إلى أفَّ نسبة كبيرة مف 

َـّ تحديد ث بلثة عكامؿ مرتبطة بشكؿ أعضاء ىيئة التدريس يعانكف مف ارتفاع الضغكط، كت
خاص بضغكط العمؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس، كىي: االفتقار إلى المشاركة في عمميات 
اإلصبلح الميؤسسي، كاالفتقار إلى نظـ الدعـ كارتفاع مستكيات عبء العمؿ، كتؤثر الضغكط 

 عمى الرضا الكظيفي.
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 (:333، ) (Moeller, Christin and Greg, A. Chung-Yan, 2013دساسخ ) -3

ىدفت الدراسة إلى دراسة كيفية مختمؼ أنكاع الدعـ االجتماعي في مكاف العمؿ مف 
مصادر الدعـ المختمفة مع الضغكط المينية لمتنبؤ بالصحة النفسية ألساتذة الجامعات، 

( مف األساتذة المتفرغيف مف خبلؿ استبياف، كتكصمت الدراسة إلى تأثير الضغكط ٗٗكشارؾ )
صحة األساتذة النفسية تختمؼ تبعنا لمستكل الدعـ االجتماعي المدرؾ في مكاف  المينية عمى

العمؿ، كالدعـ االجتماعي في مكاف العمؿ ييخفؼ مف آثار بعض الضغكط المينية، مثؿ: 
 عبء العمؿ الزائد، كالغمكض في اتخاذ القرارات.

 ( :Gough, Richard J., 2011( ، )323دساسخ) -4

دارة الضغكط لدل رؤساء الكمية في ىدفت الدراسة تحديد ال عبلقة بيف الذكاء العاطفي كا 
كالية كاركلينا الشمالية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكظيفي، كتكصمت الدراسة إلى أفَّ ىيناؾ 
دارة الضغكط.  عبلقة إيجابية بيف الذكاء العاطفي لرؤساء الكمية في كالية كاركلينا الشمالية كا 

 (:33، ) (Azman Ismail , et al. 2010)دساسخ  -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي آثار الضغكط المينية كالذكاء االنفعالي عمي 
الرضا الكظيفي في المؤسسات الخاصة لمتعميـ العالي في ماليزيا. كتمثمت عينة البحث في 

ف فردان مف العامميف في المؤسسات الخاصة. كقد تكصمت الدراسة إلي أف قدرة المكظفي َٖ
 األكاديمييف عمي إدارة انفعاالتيـ تزيد مف قدرتيـ عمي التحكـ في الضغكط النفسية.

 :Geeta Nema et al.( ،333))  (2010دساسخ  -6

أعضاء  التعرؼ عمي العكامؿ األساسية التي تيسبب الضغكط لدمالدراسة إلى ىدفت 
كاعتمدت ية األفراد. الكمية، كفحص تأثيراتيا البدنية كالعقمية عمي إنتاجىيئة التدريس ب

كلقد تكصمت الدراسة إلي كجكد مجمكعة مف العكامؿ الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي، 
األكاديمية كالعقمية كالشخصية كعكامؿ خاصة بصنع القرار كأخرم تطكيرية كعكامؿ خاصة 

ف الكمية منيا: عدـ الرضا عدم أعضاء ىيئة التدريس ببجماعة األقراف تسبب ضغكطان ل
الكظيفي كتبادؿ المشكبلت  األمافالسياسات اإلدارية، عدـ كجكد بيئة العمؿ الصحية، انعداـ 

كالصراعات بيف زمبلء العمؿ، عدـ المشاركة في صنع القرارات، كعدـ كجكد حرية لمقياـ 
بالعمؿ بالطريقة التي يرغبيا الفرد، المجيكد البدني الزائد إلنجاز ميمة ما، كعدـ التعاكف بيف 

 جماعة األقراف أك األصدقاء في مكاف العمؿ.
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 (:Mittman, Paul A.,2009( ، )323دساسخ ) -7

ىػػػدفت الدراسػػػة الكشػػػؼ عػػػف مسػػػتكيات الضػػػغكط لػػػدل رؤسػػػاء الكميػػػات كالجامعػػػات 
كاختبلفيػػا حسػػػب النػػػكع كالعمػػر كسػػػنكات الخبػػػرة كالمؤسسػػػة كمػػدل ميشػػػاركة رؤسػػػاء الكميػػػات 

كالعبلقػػة بػػيف المسػػتكيات المرتفعػػة لمسػػمكؾ الصػػحي  كالجامعػػات فػػي أنشػػطة الرعايػػة الصػػحية
سػػػتراتيجيات التَّعامػػػؿ مػػػع الضػػػغكط، كاسػػػتخدمت دراسػػػة استقصػػػائية،  كانخفػػػاض الضػػػغط، كا 

 كتكصمت الدراسة إلى أفَّ السمككيات الصحية كسيمة لمحد مف الضغكط.
 (:Walter, Paulette Helen, 2008( ، )323دساسخ ) -8

ؼ مصػػادر ضػػغكط العمػػؿ كالضػػغكط التكنكلكجيػػة الػػذم ىػػدفت الدراسػػة تحديػػد كاستكشػػا
تصػػػكره أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكميػػػة الصػػػحافة كاإلعػػػبلـ فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة، كتحديػػػد 
اإلستراتيجيات التي يستخدميا أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي مجػالي الصػحافة كاإلعػبلـ لمتخفيػؼ 

بػيف الرتبػة األكاديميػة كنػكع الجػنس مف الضغكط، كتقييـ العبلقات التفاعمية كالمػؤثرة الرئيسػية 
سػػػػتراتيجيات التكيػػػػؼ، كاسػػػػتخدمت الدراسػػػػة  عمػػػػى ضػػػػغكط العمػػػػؿ كالضػػػػغكط التكنكلكجيػػػػة كا 
االستقصػػائية لمحصػػكؿ عمػػى البيانػػات، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أفَّ عكامػػؿ الضػػغكط عػػدـ كفايػػة 

لتػدريس غيػر الكقت لمبحث، كعدـ كجكد معػايير كاضػحة لتقيػيـ البحػكث أك أنشػطة إبداعيػة، كا
الميبلئػػـ لمطمبػػة، كتسػػتخدـ كميػػة الصػػحافة كاإلعػػبلـ إسػػتراتيجيات التَّػػأقمـ اإليجابيػػة أك إعطػػاء 

 األكلكية لمعمؿ أك التَّخطيط لممستقبؿ.
 (: Fuerst, Angela Dawn, 2007( ، )36دساسخ ) -9

ىدفت الدراسة إلى تقييـ العبلقة بيف الضغكط كالخصائص الديمكغرافية كأثرىا عمى 
كايا رؤساء الجامعات لمبقاء في مينتيـ، كاستخدمت الدراسة المسحية، كتكصمت الدراسة ن

إلى كجكد مستكل عاؿو مف الضغكط لدل رؤساء الجامعات الذككر كاإلناث، كالضغكط 
 كالخصائص الديمكغرافية معان ليا أثر عمى ترؾ رؤساء الجامعات مينتيـ.

 (:Stevenson, Anne and Harper, Sarah, 2006( )33دساسخ )   -11

ىدفت الدراسة التحقيؽ في اآلثار المحتممة لضغكط العمؿ لدل األكاديمييف في تعميـ 
الطبلب، كاستخدمت الدراسة االستبانات لقياس مستكيات الضغكط لدل أعضاء ىيئة التدريس 

غط ييؤثر سمبنا  عمى كاألثر المحتمؿ ليذا عمى تعميـ الطبلب، كتكصمت الدراسة إلى أفَّ الضَّ
تعميـ الطبلب، كأكدت عمى حاجة المؤسسة كاألفراد داخميا لمسيطرة عمى الضغكط حيث ال 

ا عمى تعمُّـ الطبلب.  يؤثر فقط عمى المكظفيف بؿ تؤثر الضغكط أيضن
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 (:Wild, Linda L., 2002( )333دساسخ ) -11

ىدفت الدراسة تحديد عكامؿ ضغكط العمؿ التي تيؤثر عمى العمداء األكاديمييف في 
ميات المجتمع المحمي كالكشؼ عف أثر المتغيرات المستقمة عمى عكامؿ الضغكط، كاستخدمت ك

اإلستبانة لمعرفة أدكار العمداء التي تؤثر عمييـ، كتكصمت الدراسة إلى تحديد عكامؿ ضغكط 
العمؿ لدل العمداء، كىي: إدارة التفاعبلت البشرية، كمطالب الكظيفة، كاإلدارة، كالحياة 

الشخصية، كالقيادة، كالمسئكليات المالية، كتعد إدارة التفاعبلت البشرية كمطالب المينية ك 
العمداء األصغر  ؾالكظيفة مف أكثر العكامؿ التي تسبب الضغكط لدل العمداء، كمستكل إدرا

سننا مف الضغكط أعمى مف العمداء األكبر سننا، كيرجع ذلؾ إلى التجربة كالخبرة في التعامؿ 
لتي تيكاجيو في مكاقفيـ، كزيادة الضغكط لدل المجمكعة األصغر سننا مف مع التحديات ا

العمداء كعبء العمؿ الزائد أثر عمى عكامؿ الضغكط، كلـ ييؤثر نكع الجنس كمكقع الكمية عمى 
 عكامؿ الضغكط لدل العمداء.

 :دزاسات تتعلل بعنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ :احملىز الجاىِ

 :ًُالدزاسات العسب 

 ( :36( ، )2333سخ أسّبء ػجذاٌمبدس )دسا -1

جامعات المصرية عمي كاقع استخداـ المسئكليف عف إدارة ال إلى التعرؼالدراسة  تىدف
، صنع كاتخاذ القرارات التعميمية لتحسيف أداء اإلدارة الجامعيةعممية لؤلساليب الكمية في 

صرية باستخداـ األساليب تطكير عممية صنع القرار التعميمي كاتخاذه بالجامعات المككذلؾ 
، كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج عتمدت  الدراسة عمي المنيج الكصفيكا الكمية.

منيا أف استخداـ األساليب الكمية في عممية صنع كاتخاذ القرارات التعميمية ييساعد المسئكليف 
 ي قراراتيـ، ككذلؾ فيعف إدارة  الجامعات المصرية في فيـ العكامؿ المترابطة التي تؤثر عم

داخؿ الجامعة، كاعتماد القيادات الجامعية عمي  تخفيض تكمفة حؿ المشكبلت المختمفة
األساليب التقميدية في عممية صنع كاتخاذ القرارات التعميمية بالجامعات المصرية بشكؿ كبير 

ي صنع كاتخاذ جدان .كفى النياية قدمت الباحثة تصكران مقترحان الستخداـ األساليب الكمية ف
 القرارات التعميمية لتحسيف أداء ادارة الجامعيات المصرية.

 : (33(، )2336دساسخ ف١ظً ٠ٛٔس ِسّذ ) -2

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي التحكالت الحديثة في عممية اتخاذ القرارات كنظرياتيا 
 لمنيج الكصفي.كمراحميا كالتقنيات كالنظـ المؤثرة فييا، كلتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الدراسة عمي ا
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كتكصمت الدراسة إلي أف ىناؾ عدة مشكبلت تحدث عند اتخاذ القرارات نتيجة لضعؼ 
التخصص في العمؿ اإلدارم، كعدـ كضكح األساليب كالتقنيات التي يمكف أف يتبعيا المديركف 

 في اتخاذ القرارات، ككذلؾ اإلخفاؽ في تقييـ البدائؿ في اتخاذ القرار.
 : (36(، )2336ك ػجذ هللا )دساسخ ػٍٟ ػجذ اٌخبٌ -3

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي كاقع عممية صناعة القرار بالجامعات اليمينة، كالتكصؿ 
إلي إستراتيجية مقترحة لتطكير صناعة القرار بالجامعات اليمنية في ضكء التحكالت اإلدارية 

قيؽ ذلؾ اعتمدت الحديثة، في مجتمع المعرفة كفؽ المعايير العممية لصناعة القرار، كلتح
 الدراسة عمي المنيج الكصفي التحميمي.

كتكصمت الدراسة إلي أف الجامعات تكاجو العديد مف المشكبلت نتيجة لعدـ االلتزاـ بآليات 
صناعة القرار السميمة، أك غياب الثقافة، المركزية الشديدة في صناعة القرارات، كما تكصمت إلي 

الثقافي كالعممي لمعامميف عف اآلليات العممية لصناعة  ضعؼ القرار بالجامعات نتيجة القصكر
القرار، كأكدت الدراسة عمي تحفيز اإلبداع كاالبتكار في العممية اإلدارية، ككذلؾ أكدت عمي ضركرة 

 سرعة االستجابة لممتغيرات المحيطة كمستجدات التكنكلكجيا كاالتصاالت.
 :(63، ) َ(2333) دساسخ زٕبْ ِسّذ اٌذس٠ٕٟ  -4

التعرؼ عمي كاقع عممية اتخاذ القرار التربكم في مصر كمراحمو  إلى ىذه الدراسةىدفت 
كتمثمت عينة البحث  كخطكاتو، كمؤشرات جكدتو. كقد اعتمدت الدراسة عمي المنيج الكصفي.

فرد مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية )جامعة المنصكرة، عيف شمس،  ََُفي
كتكصمت الدراسة إلي تأثر عممية  مبحكث التربكية كالتنمية(،أسكاف، حمكاف كالمركز القكمي ل

اتخاذ القرار بالظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع مما يمثؿ معكقان لعممية 
 .اتخاذ القرار

 : (32(: )2333دساسخ شش٠ف ِسّذ ِسّذ ) -5

القرار اإلدارم  ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي قدرة الييئات الرياضية عمي كيفية اتخاذ
داراتيا،  لمكاجية بعض األزمات الرياضية، كتصميـ نماذج مقترحة لمكاجية األزمات كا 

الدراسات المسحية، كتكصمت الدراسة إلي  -كلتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث عمي المنيج الكصفي
إلي أف االعتماد عمي األساليب العممية في صنع القرارات كتعاكف جميع األطراؼ المعنية تؤدم 

تكافر احتماؿ أكبر الختيار القرار األفضؿ، كما تكصمت الدراسة إلي أف القيادات اإلدارية تعتمد 
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عمي األساليب التقميدية في صنع كاتخاذ القرارات، كأكصت الدراسة بضركرة كضع معايير 
 ارات. عممية يمكف االسترشاد بيا في اختيار البديؿ األمثؿ مف بيف البدائؿ المتاحة التخاذ القر 

 : (33(، )2333دساسخ أًِ ٘الي ػجذ اٌؼبي ) -6

إلي كضع تصكر مقترح لتفعيؿ صنع القرار بالجامعات المصرية في ضكء ىدفت الدراسة 
اإلدارة اإلستراتيجية، كلتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الباحثة عمي المنيج الكصفي، كتكصمت الدراسة 

يجي، كما أف األساليب اإلبداعية إلي أنو يجب التكامؿ بيف مراحؿ صناعة القرار االسترات
كاالبتكارية في صنع القرار  تقدـ حمكؿ أك بدائؿ ذات جكدة عالية في البيئة األقؿ استقراران، 

 بينما تقدـ حمكؿ ذات جكدة منخفضة في البيئة األكثر استقراران.
 : (33( ، )2333دساسخ ػجذ هللا ِسّذ ِسّذ ) -7

قرار التربكم في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر، ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي صناعة ال
كالمشكبلت التي تكاجو ىذه العممية،  صناعة القرار التربكم في الجامعات اليمنية، يكالتعرؼ عم

، ذلؾ اعتمد الباحث عمي المنيج الكصفي التحميمي ؽكلتحقي، ككضع تصكر مقترح لتطكيرىا
ف الجامعة تتميز أالمفاىيـ اإلدارية الحديثة، ك مجالس الجامعة تفتقر إلي أف كتكصمت الدراسة إلي 

كما تكصمت إلي تصكر  ،ببني تقميدية، كىياكؿ تنظيمية بيركقراطية كسيادة المركزية اإلدارية
 مقترح لتطكير إدارة الجامعات اليمنية بناء عمي تطكير صناعة القرار التربكم.

 :ًُالدزاسات األديب 

 : Christopher M. Scherpereel, 2015( ،333))دساسخ ) -12

إجراء تحميؿ نقدم لكجيات النظر المختمفة حكؿ استخداـ النماذج  ىدفت الدراسة إلي
المعيارية كالكصفية في صنع كاتخاذ القرارات التعميمية، ككذلؾ إمكانية استخداـ المحاكاة في 

مت صنع القرارات التعميمية، كلتحقيؽ اعتمد الباحث عمي المنيج التحميمي النقدم، كتكص
الدراسة إلي ىناؾ تضارب في اآلراء حكؿ مدم فائدة المحاكة في صنع القرارات التعميمية، كما 
تكصمت إلي أف المحاكاة في بعض األحياف ال يمكنيا تحديد أىداؼ عممية صنع القرارات كال 
ا خمؽ بيئات لممارسة عممية صنع القرار الحقيقة )الكصفية( كال لتطبيؽ النماذج المعيارية، لذ
أدت الدراسة عمي ضركرة امتبلؾ المديريف القدرة عمي تطكير كاستخداـ نماذج المحاكاة بشكؿ 

 أكثر فعالية.
 : (Michal Kermer- Asef,2015 (،)333 (دساسخ  -13
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ى تحميؿ عممية صنع القرارات، كتطكير عممية صنع القرارات التعميمية ىدفت الدراسة إل
ات الحككمية األخرل، كلتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث باستخداـ نماذج صنع القرارات بالمؤسس

عمي المنيج الكصفي التحميمي، كتكصمت الدراسة إلي أف ىناؾ تشابو بيف المؤسسات 
الحككمية العامة كبيف المؤسسات التعميمية يتمثؿ في أف قيادات كبلن منيما يقكمكا باتخاذ 

عرفة المتراكمة في مجاؿ صنع قرارات تؤثر عمي حياة أناس آخريف، لذا يمكف استخداـ الم
القرارات السياسية كتطبيقيا بالفعؿ عمي عمميات اتخاذ القرارات التعميمية، كأكدت الدراسة عمي 
ضركرة تشجيع القيادات التربكية الستخداـ نماذج صنع القرارات المختمفة لتطكير عممية صنع 

 القرارات التعميمية.   
 :Nor Ashikin Mohamed, and Siti Hasliah Salleh,2013)   ( ( ،322)دساسخ  -14

تطكير عممية صنع القرارات التعميمية بمؤسسات التعميـ العالي  ىدفت الدراسة إلي
بماليزيا باستخداـ التحميؿ اليرمي لبلرتقاء بمؤسسات التعميـ العالي المؤىمة، كلتحقيؽ ذلؾ 

تكصمت الدراسة إلي أف اعتمد الباحثاف عمي طريقة التحميؿ اليرمي، كالمنيج الكصفي، ك 
استخداـ أسمكب التحميؿ اليرمي يساعد في إعادة تصميـ أداة لترقية عممية صنع القرارات 
التعميمية، كذلؾ االرتقاء بالتعميـ العالي، كما أف ىذا األسمكب يعزز مشاركة جميع المستفيديف 

ية القرارات المتخذة، كما مف التعميـ العالي في عممية صنع القرارات المعقدة، مما يزيد مف فعال
 أنو يجعؿ عممية صنع القرارات التعميمية أكثر شفافية كأكثر مكضكعية. 

 : (David H. Jonassen,2012(،)332دساسخ ) -15

تقييـ عممية صنع القرارات في المؤسسات المختمفة كمنيا المؤسسات  ىدفت الدراسة إلي
 كصفي التحميمي.التعميمية، لتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث عمي المنيج ال

كتكصمت الدراسة إلي أف عممية صنع القرارات ىي النكع األكثر شيكعان لحؿ المشكبلت، 
باإلضافة إلي أنيا ميارات مركبة لحؿ المشكبلت األكثر تعقيدان كسكء التنظيـ، كأنو عمي الرغـ 

ـ القرارات، مف كثرة نظريات كأساليب صنع القرارات إال أنو ال يكجد إال اىتماـ قميؿ بنظـ دع
كساب المديريف المعرفة بيا، كتناكلت الدراسة كصؼ النماذج المعيارية )العقبلنية( كالنماذج  كا 
النكعية حيث تكصمت إلي أف النماذج المعيارية )العقبلنية( تعتمد عمي المنيج العقبلني 

اريكىات كاشتممت عمي مصفكفات القرار كغيرىا، أما النماذج النكعية تعتمد عمي بناء السين
كالمحاكاة العقمية كما أف تؤثر عمي ىذه النماذج الذاتية في عممية صنع كاتخاذ القرارات مما 

 يجعؿ القرارات غير رشيدة. 
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 : (Shanteau ,J,2001)(،)333دساسخ  -16

كقد عرضت الدراسة كيفية  ،ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي عممية اتخاذ القرار كتطكيرىا
التعميمية، المشكبلت كتناكلت بعض مداخؿ اتخاذ القرارات  ظيكر كتطكر أسمكب تحميؿ

كتكصمت الدراسة إلي أف استخداـ كؿ مف المداخؿ المعيارية كالكصفية لو العديد مف 
كفي جانب كبير  ،التطبيقات الناجحة، ككذلؾ بالنسبة لمنظرية السمككية في اإلدارة كغيرىا

ميؿ المشكمة فيمكف تحسيف عممية اتخاذ تعكس ىذه النجاحات أىمية نظرة فرانكميف في تح
القرار عف طريؽ تقسيـ المشكمة إلي أجزاء كالتعامؿ مع كؿ جزء عمي حدة ثـ الجمع بينيا 

 التخاذ القرار النيائي بشأف ىذه المشكمة . 
 تعكًب عاو علٌ الدزاسات السابكُ:

كمنيا ما يتعمؽ لقد تنكعت الدراسات السابقة ، منيا ما يتعمؽ بضغكط العمؿ اإلدارم ، 
 باتخاذ القرار التعميمي بالجامعات المصرية، ، كتبيف مف ىذه الدراسات ما يمي:

 باليسبُ للدزاسات اليت تياولت ضػىط العنل:

ىػػػػػدفت بعػػػػػض الدراسػػػػػات إلػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى مصػػػػػادر ضػػػػػغكط العمػػػػػؿ لػػػػػدل العػػػػػامميف 
حمػػػد محمػػػد ـ(، كدراسػػػة سػػػناء مصػػػطفى مَُِٓبالجامعػػػات مثػػػؿ دراسػػػة عمػػػرك أحمػػػد السػػػيد)

(، ككػػػذلؾ تحديػػػد كاستكشػػػاؼ مصػػػادر Bedford, Rory L, 2016ـ( ، ك دراسػػػة )ََِٓ)
 (.Walter, Paulette Helen, 2008ضغكط العمؿ مثؿ دراسة )

كما ىدؼ البعض إلى التعرؼ عمى ضغكط العمؿ كأسبابيا كعبلقتيا باإلبداع مثؿ دراسػة 
عبػد القػادر كىشػاـ إسػماعيؿ إبػراىيـ  ، كدراسة أحمد فاركؽ ـ(َُِّمحمد فكزم عبد العزيز)

  ـ(.َُِّىبلؿ)
 

كما ىدؼ البعض األخػر إلػى التعػرؼ عمػى اتجاىػات أعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات 
ـ( ، كدراسػة فريػدة صػبلح ََِٓنحك ضغكط العمؿ مثؿ  دراسػة محمػد نجيػب صػبرم محمػكد)

   ـ( .َُِٓالديف سيؼ الديف )
العكامػػػػؿ التػػػػي تسػػػػبب ضػػػػغكط العمػػػػؿ لػػػػدل كقػػػػد أشػػػػارت بعػػػػض الدراسػػػػات إلػػػػى دراسػػػػة 
، دراسػػػة Bedford, Rory L, 2016 أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات مثػػػؿ دراسػػػة )

(Mkumbo, Kitila, 2014)  2010، ك دراسػػػة) (Geeta Nema et al.  دراسػػػة  ، ك
(Wild, Linda L., 2002.) 
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ارىػػا السػػمبية كمػػا أشػػارف بعػػض ىػػذه الدراسػػات إلػػى الكشػػؼ عػػف مسػػتكيات الضػػغكط كآث
 .Moeller, Christin and Greg, Aكاإليجابيػة عمػى المينػة كالبقػاء فييػا  مثػؿ دراسػة )

Chung-Yan, 2013) ( كدراسػػػة ،Mittman, Paul A.,2009) ( كدراسػػػة ،Fuerst, 

Angela Dawn, 2007 ( ، كدراسة )وStevenson, Anne and Harper, Sarah, 2006.)  
الدراسػػػػػات إلػػػػػى دراسػػػػػة تحديػػػػػد العبلقػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػذكاء كقػػػػػد أشػػػػػارت أيضػػػػػان بعػػػػػض ىػػػػػذه 
دارة الضػػػػػػغكط مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة  ، ك (Azman Ismail , et al. 2010)العػػػػػػاطفي كا 

 (.Gough, Richard J., 2011دراسة)
كما أكدت إحػدل الدراسػات عمػي أف ىنػاؾ عبلقػة بػيف االلتػزاـ التنظيمػي كضػغكط العمػؿ 

ـ( ، ككػذلؾ دراسػة أسػماء َُِٔد مصػطفي )ككذلؾ األداء التدريسػي مثػؿ دراسػة  أحمػد محمػ
(.التػػى أشػػارت إلػػى الصػػعكبات التػػي تحػػد مػػف فعاليػػة إسػػتراتيجية َُِٔسػػعيد محمػػد أحمػػد )

 الكقت في مكاجية ضغكط العمؿ التنظيمية. 

 وباليسبُ للدزاسات اليت تياولت اختاذ الكساز:

يرىا باستخداـ فقد أشارت بعض الدراسات إلي التعرؼ عمي عممية اتخاذ القرار كتطك 
 Michal (( ، كدراسة َُِٔبعض النماذج العممية مثؿ دراسة أسماء عبدالقادر )

Kermer- Asef,2015 ( كدراسة ،)(Christopher M. Scherpereel, 2015  كدراسة ،
Shanteau ,J,2001). ) 

كىناؾ دراسات ىدفت إلػى تطػكير عمميػة صػنع القػرارات التعميميػة كتقييميػا مثػؿ  دراسػة 
Nor Ashikin Mohamed, and Siti Hasliah Salleh,2013)   ( ( ك دراسػة ،David 

H. Jonassen,2012) . 
كدراسات أخرل  ىدفت إلي التعرؼ عمي عممية صنع كاتخػاذ القػرار كنظرياتيػا كمراحميػا 

 (.  َُِّ(، كدراسة فيصؿ يكنس محمد )ََِٓمثؿ دراسة عبد اهلل محمد محمد )
تفعيػػػؿ صػػػنع القػػػرار بالجامعػػػات المصػػػرية فػػػي ضػػػكء اإلدارة  كقػػػد أشػػػارت دراسػػػات إلػػػي

(. كأخرل أشػارت إلػي التعػرؼ عمػي كاقػع ََِٔاإلستراتيجية مثؿ دراسة أمؿ ىبلؿ عبد العاؿ )
 (.َُِّعممية صناعة القرار بالجامعات اليمينة مثؿ دراسة عمي عبد الخالؽ عبد اهلل )
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الييئػات الرياضػية عمػي كيفيػة اتخػاذ كما أشارت احدل الدراسات إلي التعرؼ عمػي قػدرة 
 (.ََِٕالقرار اإلدارم لمكاجية بعض األزمات مثؿ دراسة شريؼ محمد محمد )

كعند التأمؿ لتمؾ الدراسات في أىدافيا كتكصياتيا كنتائجيا كمقترحاتيا تبيف أنو لـ 
لجامعية تتطرؽ أل دراسة فى حدكد عمـ الباحث لدراسة إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات ا

كدكرىا في عممية اتخاذ القرارات التعميمية. كلكف كانت نتائج ىذه الدراسات السابقة 
 كتكصياتيا بمثابة دليؿ انطمؽ منو الباحث إلي إجراء البحث الحالى.

كقد استفاد البحث الحالى مف ىذه الدراسات السابقة في العديد مف الجكانب منيا 
كمة كتحديد المنيج كمقارنة نتائج الدراسة الحالية مع اختيار مكضكع الدراسة كتحديد المش

 نتائج الدراسات السابقة.

 خطىات البشح 

 سار البحث الحالى كفقان لميج الدراسة المستخدـ في الخطكات التالية :
الخطػػػكة األكلػػػى: كفييػػػا قػػػاـ الباحػػػث بعػػػرض األسػػػس النظريػػػة إلدارة ضػػػغكط العمػػػؿ اإلدارل 

 مية.لمقيادات الجامعية األكادي
الخطػػػكة الثانيػػػة: كفييػػػا قػػػاـ الباحػػػث بعػػػرض اإلطػػػار الفكػػػرل لعمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار التعميمػػػي 

 بالجامعات. 
المسػػػػػئكليات كالميػػػػػاـ الكظيفيػػػػػة لمقيػػػػػادات الخطػػػػػكة الثالثػػػػػة: كفييػػػػػا قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتحديػػػػػد 

 الجامعية األكاديمية في الجامعات المصرية.

قػػػع ضػػػغكط العمػػػؿ اإلدارل لمقيػػػادات الجامعيػػػة كاالخطػػػكة الرابعػػػة: كفييػػػا قػػػاـ الباحػػػث برصػػػد 
 األكاديمية بجامعة سكىاج في ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية.

الخطػػكة الخامسػػة: كفييػػا قػػاـ الباحػػث برصػػد كاقػػع عمميػػة اتخػػاذ القػػرار التعميمػػي لمقيػػادات الجامعيػػة 
 األكاديمية بجامعة سكىاج في ضكء مسئكلياتيـ كمياميـ الكظيفية.

السادسػػػة: كفييػػػا قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد دكر إدارة ضػػػغكط العمػػػؿ اإلدارل لمقيػػػادات الجامعيػػػة الخطػػػكة 
 األكاديمية في تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بجامعة سكىاج.

بتقػػػػديـ أىػػػـ التكصػػػيات كالمقترحػػػات التػػػى يمكػػػػف أف الخطػػػكة السػػػابعة: كفييػػػا قػػػاـ الباحػػػث 
ميمػػػػي بجامعػػػػة سػػػػكىاج فػػػػي تسػػػػيـ فػػػػي تحسػػػػيف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار التع

 ضكء مدخؿ إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعية األكاديمية.
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ا لتمؾ الخطكات :  كفيما يمي عرضن

 األكادميًُ.للكًادات ادتامعًُ  اإلدازّ ضػىط العنلأواًل: األسس اليعسيُ إلدازَ 

نظيمية المتعمقة تكاجو القيادات الجامعية العديد مف الضغكط الناتجة عف العكامؿ الت
بالجامعة ككذلؾ العكامؿ الشخصية المتعمقة بالقائد الجامعى نفسو فقد يككف مصدران ليذه 
الضغكط، كذلؾ مف خبلؿ شخصيتو كسمككو، كالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا، كالمستكم 

 التعميمي الذم حصؿ عميو...،كغيرىا. 

ألفعاؿ التي تصدر عف ىذه القيادات كتعد ضغكط العمؿ نمط مف االستجابات أك ردكد ا
عندما يكاجيكف مطالب عمؿ ال تتبلءـ مع ما لدييـ مف معارؼ كميارات كقدرات، مما ييمثؿ 
تحديان لقدرتيـ عمي التكيؼ. كقد ترتبط ىذه المطالب بضغكط الكقت أك كمية العمؿ )المطالب 

ي التعبير عف المشاعر في الكمية( أك صعكبة العمؿ )المطالب المعرفية( أك عدـ القدرة عم
 (.ّ-ِ:  َُٕ) العمؿ )المطالب الكجدانية(

كتنشأ ضغكط العمؿ في البيئة الجامعية نتيجة لعدة أسباب منيا: الخبلؼ مع الزمبلء، 
ضغكط قكاعد العمؿ، عدـ الرضا عف المركز الكظيفي، المرتب، الترقية، كالتفرقة في المعاممة 

 اب. بيف فريؽ العمؿ كغيرىا مف األسب

 كيتناكؿ الباحث فى ىذا المحكر العديد مف المحاكر عمى النحك التالى:

 مفَىو ضػىط العنل اإلدازٍ للكًادات ادتامعًُ: -0

تعتمػػد الضػػغكط عمػػي التجربػػة الشخصػػية لمفػػرد، فقػػد تكػػكف أحيانػػان دافعػػان لػػو لمعمػػؿ عنػػدما 
زعاج عندما تكػكف سػمبية تككف الضغكط إيجابية كمفيدة، أك قد تككف سببان لمشاعر القمؽ كاالن

 كضارة. 

كتعػػػددت مفػػػاىيـ ضػػػغكط العمػػػؿ اإلدارل كفقػػػان لتعػػػدد كجيػػػات نظػػػر كآراء المتخصصػػػيف 
 كالباحثيف كمنيا ما يمي:

  تيعرؼ ضغكط العمػؿ بأنيػا: نمػط مػف ردكد األفعػاؿ التػي تصػدر مػف فريػؽ العمػؿ عنػدما ال
كميارات كقدرات ممػا ييمثػؿ  يكجد مكاءمة بيف مطالب العمؿ كبيف ما يمتمككنو مف معارؼ،
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تحػػػديان لقػػػدرتيـ عمػػػي التكيػػػؼ؛ كتتمثػػػؿ ىػػػذه االسػػػتجابات فػػػي االسػػػتجابات الفسػػػيكلكجية، 
 (.  ُّ:  َُٗالكجدانية، المعرفية، السمككية )

  كتيعرؼ أيضان بأنيا ٌتعرض الفػرد لعكامػؿ بيئيػة أك تنظيميػة أك فرديػة فػي محػيط العمػؿ ممػا
 كازف النفسي كالعضكم لديو.يؤدم إلي خمؽ مرحمة مف عدـ الت

  كما تيعني عدـ قدرة الفرد عمي التكافؽ مع العمؿ نتيجة تعرضو لظركؼ كعكامؿ داخميػة أك
 (.ُِٔ:  ْٔخارجية تؤدم إلي شعكره بعدـ الرضا كالراحة كاالستقرار )

  إلػػي جانػػب أنيػػا مجمػػؿ التػػأثيرات التػػي تقػػع عمػػي الشػػخص بسػػبب عممػػو كقػػد تػػؤدم إلػػي
 (.َُٓ:  ٓأك نفسيا كتتطمب منو تكيفان ) معاناتو جسميان 

كفي ضكء ما سػبؽ ييمكػف تعريػؼ ضػغكط العمػؿ اإلدارل لػدل القيػادات الجامعيػة بأنيػا تٌعػرض 
ىػػذه القيػػادات لعكامػػؿ بيئيػػة أك تنظيميػػة أك فرديػػة فػػي محػػيط العمػػؿ تػػؤدم إلػػي شػػعكرىـ بعػػدـ الرضػػا 

مكاناتيـ الشخصية.كالراحة كاالستقرار ككذلؾ صعكبة المكاءمة بيف متطمبا  تيـ الكظيفية كا 
 :اإلدازّ لدّ الكًادات ادتامعًُ أٍنًُ دزاسُ ضػىط العنل -8

تعتبر الضغكط مػف العكامػؿ الرئيسػية التػي تسػبب االزعػاج لمفػرد سػكاء أكػاف ذلػؾ بطريقػة 
(.أمػا الضػغكط اإليجابيػة ِ:  َُٓمباشرة أك غير مباشرة .. كىذا في حالة الضغكط السمبية )

 كة دافعة تحث الفرد عمي العمؿ كالتقدـ كتمكنو القياـ بعممو بكفاءة كفاعمية.فتعتبر ق
كىناؾ العديد مف األسباب التي تيزيد مف أىمية دراسة ضغكط العمؿ اإلدارل لػدل القيػادات 

 (:ْٔ:  ّٕالجامعية كتتمثؿ ىذه األسباب فيما يمي )

 تعميمية الخاطئة التي تتأثر تيسيـ في حماية القيادات الجامعية مف اتخاذ القرارات ال
 بالعكامؿ االنفعالية كالنفسية كالمكاقؼ العصيبة التي تكاجييـ.

 .تيسيـ في زيادة قدرة المؤسسة الجامعية عمي تحقيؽ أىدافيا المنشكدة 

  تساعد عمي تكفير الظركؼ المناسبة كبيئة العمؿ المبلئمة التي تساعد عمي اتخاذ القرارات
 .بكفاءة

 يف مستكم األداء كزيادة القدرة عمي تحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ مساعدة تساعد عمي تحس
 القيادات الجامعية عمي مكاجية ضغكط العمؿ كالمكاقؼ الصعبة.

  تساعد عمي رفع الركح المعنكية كزيادة التعاكف كالمشاركة بيف القيادات الجامعية كفريؽ
 كالعمؿ عمي مكاجيتيا.العمؿ مف خبلؿ التعرؼ عمي ضغكط العمؿ التي ييعانكف منيا 
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كبالتػػالى فػػإف دراسػػة ضػػغكط العمػػؿ لػػدل القيػػادات الجامعيػػة مػػف األمػػكر الميمػػة جػػدا فػػى 
دارتيػػا بفاعميػػة، كذلػػؾ لتجكيػػد مخرجػػات  المؤسسػػات الجامعيػػة األمػػر الػػذم يتطمػػب مكاجيتيػػا كا 

التعػاكف العممية التعميمية كرضػا فريػؽ العمػؿ كزيػادة مسػتكم الدافعيػة كاإلنجػاز لػدييـ كزيػادة 
كالمشػػاركة بيػػنيـ كبػػيف فريػػؽ العمػػؿ ممػػا ينػػتج العديػػد مػػف اإليجابيػػات التػػي تعػػكد بػػالنفع عمػػى 

 المؤسسة الجامعية مف ناحية كعمي المجتمع مف ناحية أخرل .
 أىىاع ضػىط العنل اإلدازٍ لدّ الكًادات ادتامعًُ: -3

 يمي: تتعدد أنكاع ضغكط العمؿ اإلدارل لدل القيادات الجامعية لتشمؿ ما 
 

 الضغكط مف حيث النكع: -أ 

تنقسـ الضغكط مف حيث النكع إلي الضغكط اإليجابية كالسمبية كالضغكط غير المؤثرة 
  (:ُٓ:  ّٕكذلؾ كما يمي )

الضغكط اإليجابية: كىي تمؾ الضغكط التي تتعرض ليا القيادات الجامعية كيترتب عمييا  (ُ)
مي العمؿ كال تيمثؿ ىذه المكاقؼ حدكث نتائج مرغكب فييا، كتؤدم إلي التحفيز كالحث ع

أم تيديد بالنسبة ليـ كتنتج مف الخبرات السارة مثؿ اجتياز دكرة تدريبية أك الترقية أك 
  االنتقاؿ إلي مكقع كظيفي أفضؿ.

الضغكط السمبية: كىي عبارة عف ضغكط غير مرغكب فييا تتعرض ليا القيادات  (ِ)
كمف أمثمة الضغكط السمبية: العقكبات،  الجامعية كيترتب عمييا آثار سمبية كضارة بيـ،

الفصؿ مف العمؿ، زيادة األعباء الكظيفية، التمسؾ بالركتيف...... كتؤدم ىذه الضغكط 
إلي شعكرىـ باإلنياؾ الجسدم كالنفسي كما يترتب عمي ذلؾ مف عدـ الرغبة في العمؿ 

:  ِٖتئاب كاالنفعاؿ )كاإلنجاز كقمة اإلنتاجية كالكفاءة في العمؿ، كالقمؽ كاإلحباط كاالك
ِٔ-ّٔ(،)ٖٕ :ُٔ.) 

الضغكط غير المؤثرة: كتشمؿ المثيرات الحسية التي ال يككف ليا أم تأثير عمي   (ّ)
القيادات الجامعية فيي ال تعتبر جيدة أك سيئة )مثؿ األخبار عف زلزاؿ أك بركاف في بمد 

 (،أك أخبار سيئة عف أعضاء ىيئة التدريس فى مكاف ما.ٗ:  ٗٗما)

 كط مف حيث المنشأ: الضغ -ب 
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:  ٔتنقسـ الضغكط مف حيث المنشأ إلي ضغكط داخمية كضغكط خارجية كذلؾ كما يمي )
ُِِ- ُِْ:) 

الضغكط الداخمية: تمؾ الضغكط النابعة مف داخؿ بيئة العمؿ الجامعية نفسيا، مثؿ  (ْ)
 الديكتاتكرية كالركتيف ، كزيادة األعباء الكظيفية.

مؾ الضغكط التي تنجـ عف البيئة المحيطة بالجامعة الضغكط الخارجية: كيقصد بيا ت (ٓ)
كالتي يككف مصدرىا المؤثرات الخارجية المحيطة بالجامعة مثؿ الضغكط السياسية 

  كاالقتصادية كاالجتماعية.

كسكاء أكانت الضغكط نابعة مف داخؿ الجامعة أك خارجيا فكبلىما يؤدم إلي معاناة 
 ي حالة عدـ القدرة عمي التكيؼ معيا. القيادات الجامعية مف أضرار الضغكط ف

 الضغكط مف حيث الشدة/ الدرجة: -ج 

 تتمثؿ الضغكط مف حيث الشدة/الدرجة لمقيادات الجامعية فيما يمي:

الضغكط الشديدة )الفائقة(:كىي عبارة عف ضغكط قكية جدان كحادة ال يمكف تجاىميا أك  (ُ)
أك الضغط الناتج عف عدـ  التغاضي عنيا مثؿ الضغط الناتج عف المبني اآليؿ لمسقكط

 تكافر القيادات الجامعية.

الضغكط المعتدلة )المتكسطة(: ىي ضغكط عادةن ما تستمر إلي ساعات أك عدة أياـ،  (ِ)
كىي ذات تأثير معتدؿ عمي الفرد مثؿ زيارة شخص غير مرغكب فيو أك القياـ بعمؿ غير 

 مرغكب فيو مف جانب القيادات الجامعية.

ادية(: ىي تمؾ الضغكط التي تتمثؿ في مكاقؼ الحياة اليكمية مثؿ الضغكط الخفيفة )الع (ّ)
 الضغكط الناتجة عف صراعات العمؿ التى تكاجو القيادات الجامعية.

 الضغكط مف حيث االستمرارية: -د 

تتمثؿ الضغكط مف حيث االستمرارية في الضغكط المستمرة كالضغكط المتقطعة كذلؾ 
 (:ْْ:  ّٔكما يمي )

كىي تمؾ الضغكط التي تتعرض ليا القيادات الجامعية باستمرار مثؿ  الضغكط المستمرة: (ُ)
 منغصات الحياة اليكمية.

الضغكط المتقطعة: ىي تمؾ الضغكط التي تتعرض ليا القيادات الجامعية بيف فترة كأخرم  (ِ)
 مثؿ المناسبات االجتماعية، االجازات، الحصكؿ عمي مكافأة.
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 (:ٗٔ:  ٕٔ) مف حيث محكر كمكضكع ضغكط العمؿ اإلدارم -ه 
 تنقسـ إلي ضغكط مادية، معنكية، سمككية ككظيفية 

 ضغكط العمؿ اإلدارم المادية: (ُ)

تتصؿ بالمزايا المادية التي تسعي إدارة الجامعة لمحصكؿ عمييا إلرضاء العامميف بيا       
مثؿ األجكر كالمرتبات كالحكافز كالمكافآت، كىي مف أقكم الضغكط التي تمارس عمي 

 لجامعية مف جانب العامميف.القيادات ا

 ضغكط العمؿ اإلدارم المعنكية:  (ِ)

تتصؿ الضغكط المعنكية بالحالة الكجدانية كالنفسية لمقيادات الجامعية ، كىي بطبيعتيا       
ضغكط شديدة التأثير عمي القرارات التى يتخذكنيا، كقد تؤدم إلي اضطراب تفكيرىـ كعدـ 

تدخؿ أكلياء األمكر في العممية التعميمية دكف  قدرتيـ عمي اتخاذ قرارات سميمة مثؿ
دراؾ ألىدافيا.  كعي كا 

 ضغكط العمؿ اإلدارم السمككية: (ّ)

تتصؿ ىذه الضغكط أساسان بالقيكد التي يمكف أف تنعكس عمي سمكؾ القيادات       
 الجامعية، كبالتالي تؤثر عمي قدرتو عمي إصدار األكامر اإلدارية كالتكجييات التنظيمية.

 العمؿ اإلدارم الكظيفية: ضغكط (ْ)

تتصؿ باعتبارات الكظيفة كاألعماؿ التي تتـ فييا كاألنشطة التي تمارس كاألىداؼ       
المتصمة بكؿ منيا، مثؿ الضغكط التي تتعمؽ باألداء الكظيفي كمكقع الكظيفة مف خطكط 

ؿ مف السمطة، فمثبل الضغكط التى تكاجو عميد الكمية تختمؼ عف الضغكط التى تكاجو ك
 ككيؿ الكمية كرئيس القسـ نظرا الختبلؼ ككاجباتيا كمسئكلياتيا المتنكعة. 

ى ضكء ماسبؽ يتبيف تعدد أنكاع الضغكط التى تكاجو القيادات الجامعية كاختبلؼ فك 
 ،درجاتيا كشدتيا كطبيعتيا، فمنيا مف حيث النكع فيناؾ ضغكط إيجابية مثؿ الترقي في العمؿ

كاإلصابة في العمؿ ،كأخرل غير مؤثرة، كمف حيث المنشأ فيناؾ كضغكط سمبية مثؿ المرض 
الضغكط الداخمية النابعة مف داخؿ بيئة العمؿ مثؿ الركتيف كالديكتاتكرية كزيادة األعباء 
الكظيفية ، كالضغكط الخارجية مثؿ الضغكط السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كمف حيث 

المتكسطة كالضغكط العادية، أما مف حيث  الشدة فيناؾ الضغكط الفائقة كالضغكط
االستمرارية: فيناؾ الضغكط المستمرة مثؿ منغصات الحياة اليكمية، كالضغكط المتقطعة مثؿ 
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كالمناسبات االجتماعية كالحفبلت كاالجتماعات كاإلجازات كمخالفات القانكف، بينما مف حيث 
المعنكية: كالضغكط السمككية:  محكر كمكضكع ضغكط العمؿ فيناؾ الضغكط المادية كالضغكط

 كلضغكط العمؿ الكظيفية.

 مصادز ضػىط العنل اإلدازٍ للكًادات ادتامعًُ: -4

تعد ضغكط العمؿ أحد المظاىر الرئيسية التي تتسـ بيا الحياة المعاصرة، كذلؾ ألف 
بيئة العمؿ مف أكثر البيئات الضاغطة حيث تنقسـ الضغكط في بيئة العمؿ إلي تمؾ الضغكط 

 رتبطة بمحتكم كطبيعة العمؿ كأخرم مرتبطة بالسياؽ االجتماعي كالتنظيمي لمعمؿ.الم

كمف ىذه الضغكط ساعات العمؿ الطكيمة، عبء العمؿ، ضغط الكقت، المياـ المعقدة  
كالصعبة، قمة الراحة، كقمة التنكع باإلضافة إلي عدـ جكدة ظركؼ العمؿ التي تتضمف مكاف 

اءة. ىذا باإلضافة إلي العكامؿ التنظيمية التي ترتبط بضغكط العمؿ، درجة الحرارة، كاإلض
قمة التدريب، عدـ األماف الكظيفي، عبلقات العمؿ  العمؿ كمنيا: عدـ تكفير فرص لمترقي،
 ( . ٗٔ-ٖٔ:  َُّغير الجيدة، كالثقافة التنظيمية السائدة )

 ادر التالية:كيحدد الباحث مصادر الضغكط التى تكاجو القيادات الجامعية فى المص

 المصادر الشخصية:   -أ

تختمؼ مسببات ضغكط العمؿ لمقيادات الجامعية مف جامعة ألخرل، كمف قيادة إلى 
أخرل، فالفركؽ الفردية بيف خصائص القيادات تؤدم إلي اختبلؼ مستكم معاناتيـ مف 

(. كما يختمؼ مستكم ُٗٗ:  ِٗضغكط العمؿ ككذلؾ ردكد فعميـ تجاه المكاقؼ الضاغطة )
القدرة عمي تحمؿ الضغكط مف قيادة ألخرل، فالبعض ينظر لمكاقؼ معينة عمي أنيا نكع مف 
التحدم، بينما يرم آخركف أنيا تيمثؿ عامؿ ضغط كثقؿ عمييـ. كمف الممكف أف تضغط بعض 
ذا لـ تتخمؿ حياة الفرد بعض  األعماؿ عمي القائميف بيا بشكؿ يفكؽ غيرىا مف األعماؿ. كا 

 (. ِّٖ -ِّٕ:  ْٓلديو شعكر بالرتابة كالممؿ )الضغكط، سيتكلد 

كتتمثؿ المصادر الشخصية المسببة لضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعية في نمط 
الشخصية كالصبلبة الشخصية كالكفاية الذاتية، مصدر الضبط، المساندة االجتماعية، 

( ٖٗ:  َِ(،)ْٔ-ّٔ:  ّٕكالميارات االجتماعية، كيمكف تكضي  ذلؾ عمى النحك التالى: )
( ،ْٓ  :ُٕٓ) 
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نمط الشخصية: يؤدم نمط شخصية القائد الجامعى دكران كبيران في درجة تفاعمو مع  (ُ)
الضغكط حيث يتميز نمط الشخصية )أ( بدافعية عالية جدان كرغبة كبيرة في المنافسة، 

يميؿ  مما يدؿ عمي القدرة عمي التعامؿ اإليجابي مع الضغكط كعدـ االستسبلـ ليا، حيث
ىؤالء القيادات إلي الترحيب بالعمؿ الكثير كالمسئكلية العالية كال ينظركف إلي أم عمؿ 
عمي إنو مصدر ضغط بالنسبة ليـ، في حيف أف نمط الشخصية )ب( أكثر عرضة 
لمضغكط، كما إنيـ يتسمكف بقمة الدافعية كالرغبة في المنافسة كزيادة االنتباه لمضغكط 

 ا.كعدـ القدرة عمي تجنبي

الصبلبة الشخصية: تتميز القيادات الجامعية التى تتصؼ شخصياتيـ بالصبلبة بقدرة  (ِ)
عالية عمي مقاكمة النتائج السمبية لمضغكط، حيث إنيـ ينظركف إلي المكاقؼ الضاغطة 
عمي إنيا تحدم يمـز مكاجيتو كالتعامؿ معو، كعمي الجانب اآلخر يرتبط فقداف الصبلبة 

كعدـ القدرة عمي مكاجيتيا كبالتالي التعرض بشكؿ أكبر  بزيادة اإلحساس بالضغكط
 لبلكتئاب كاإلحباط.

الكفاية الذاتية: أم مدم إدراؾ القيادات الجامعية لقدراتيـ كفعاليتيـ في مكاجية  (ّ)
الضغكط، حيث يؤثر مدم إدراؾ القائد الجامعى لكفايتو الذاتية عمي سمككو كنمط تفكيره 

لذاتية بما تممكو القيادات الجامعية مف خبرات، حيث تمعب كانفعاالتو، كترتبط الكفاية ا
الخبرات السابقة لمقيادات الجامعية دكران كبيران في استجابتيـ لمضغكط سكاء باإليجاب أك 
بالسمب، إلي جانب أىمية الخبرة البديمة التي يكتسبيا القائد الجامعى مف المحيطيف بو 

يف استجابة ىذه القيادات لمضغكط مف خبلؿ حيث تيسيـ الخبرة البديمة أيضان في تكك 
 االستفادة بما مر بو اآلخركف مف خبرات.

مصدر الضبط: يحدد مصدر الضبط كيفية استجابة القيادات الجامعية لضغكط العمؿ،  (ْ)
كينقسـ مصدر الضبط إلي الضبط الداخمي كالضبط الخارجي؛ كتستطيع ىذه القيادات 

كـ في أحداث حياتيـ كما تككف قراراتيـ كانفعاالتيـ التى تتميز بالضبط الداخمي في التح
مؤثرة في حياتيـ، أما الذيف يتميزكف بالضبط الخارجي فإنيـ يعزكف الضغكط  لعكامؿ 
خارجة عف تحكميـ كسيطرتيـ، لذلؾ فإف القيادات الجامعية الذيف يتمتعكف بالضبط 

 الضبط الخارجي . الداخمي يككف أكثر قدرة عمي مكاجية ضغكط العمؿ مقارنة بذكم
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المساندة االجتماعية: تيعني اإلمدادات التي يقدميا اآلخركف لمقيادات الجامعية  (ٓ)
لمساعدتيـ عمي مكاجية ضغكط العمؿ، كتتطمب المساندة االجتماعية ضركرة تكفر شبكة 
مف العبلقات االجتماعية لدييـ؛ لذلؾ فإف القائد الجامعى الذم تتكافر لديو العبلقات 

ية الجيدة في بيئة العمؿ كالذم يستمد مساندة اجتماعية كافية يستطيع مكاجية االجتماع
الضغكط كالتغمب عمييا مقارنة بغيره مف المنغمقيف عمي أنفسيـ حيث تتزايد معاناتيـ 

 بالضغكط نظران لعدـ تكافر المساندة االجتماعية البلزمة .

لدييـ ميارات اجتماعية جيدة مثؿ الميارات االجتماعية: تتميز القيادات الجامعية الذيف  (ٔ)
القدرة عمي التعبير عف الذات، القدرة عمي التصرؼ، ... بكجكد مستكم أقؿ مف الضغكط 

 مقارنة باألفراد الذيف ليس لدييـ مثؿ ىذه الميارات .

 المصادر التنظيمية:  -ة

ا ىي تمؾ المصادر التي ترتبط ببيئة العمؿ مف الناحية التنظيمية، كالتي يترتب عميي
اختبلؿ كظيفي في الجامعة كيؤدم إلي انخفاض مستكم الرضا الكظيفي، كضعؼ األداء 

( ، كتشمؿ المصادر التنظيمية لضغكط ٕٖ:  ّٔكانخفاض مستكم الدافعية، كقمة اإلنتاجية )
 العمؿ ما يمي:

صراع الدكر:  ييعني صراع الدكر كجكد تعارض بيف المياـ كالكاجبات التي يقـك بيا  (ُ)
جامعى .. كيؤدم زيادة صراع الدكر إلي انخفاض الرضا الكظيفي لدم القيادات القائد ال

(. كلقد كجد أف َُٔ:  ْٓ(،)ّٔ:  ِٖالجامعية كقمة اإلنتاجية كتدني مستكم األداء )
لصراع الدكر عبلقة إيجابية بضغكط العمؿ؛ فكمما زاد صراع الدكر كمما زادت ضغكط 

راع الدكر حينما ييطمب منيـ القياـ بمتطمبات العمؿ. كتتعرض القيادات الجامعية لص
دكريف أك أكثر يتعارضكف فيما بينيـ. حيث تخمؽ صراعات الدكر تكقعات قد يككف مف 

 (. ْٔ:  َُْالصعب تحقيقيا )

غمكض الدكر: يعني غمكض الدكر عدـ معرفة القيادات الجامعية بالمياـ كالكاجبات  (ِ)
، كعدـ كضكح متطمبات كأىداؼ الكظيفة التي كالمسئكليات التي يجب عمييـ القياـ بيا

يشغمكنيا، كيؤدم ذلؾ إلي الشعكر بضغكط العمؿ ، حيث يسكد العمؿ التكتر كالقمؽ 
 كتشتعؿ الصراعات .
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عبء العمؿ: يعد حجـ العمؿ سببان لمضغكط سكاء أكاف ذلؾ بالزيادة أك النقصاف، فبل  (ّ)
نما يقتصر عبء العمؿ عمي زيادة العبء الكظيفي أك المط مكب مف الفرد القياـ بو كا 

يشمؿ أيضان قمة العبء الكظيفي أك عدـ تناسبو مع خصائص الفرد الشخصية كالمينية. 
(:عبء العمؿ الكمي: كيحدث عندما َٔ:  ّّكيصنؼ عبء العمؿ إلي نكعيف ىما )

ييسند إلي القيادات الجامعية مياـ كثيرة يجب انجازىا في كقت غير كافي، كعبء العمؿ 
كعي: كيحدث عندما تشعر القيادات الجامعية أف الميارات المطمكبة إلنجاز مستكم الن

 أداء معيف أكبر مف قدراتيـ.

الييكؿ التنظيمي: يعد الييكؿ التنظيمي السائد أحيانان أحد العكامؿ المسببة لضغكط  (ْ)
طة العمؿ؛ كيحدث ذلؾ في حالة تمسؾ اإلدارة بالمركزية كالبيركقراطية كاالنفراد بالسم

كعدـ مشاركة القيادات الجامعية في اتخاذ القرارات التعميمية، كعدـ كضكح االختصاصات، 
 كتعارض األىداؼ التنظيمية، ضعؼ االتصاؿ مع اإلدارة ....الخ.

ضعؼ الدعـ المادم كالمعنكم: يؤدم ضعؼ الدعـ المادم كالمعنكم كعدـ تكافر الدعـ  (ٓ)
غكط العمؿ، كيتمثؿ ذلؾ في عدـ تكافر الميزانية الكاؼ إلي معاناة القيادات الجامعية مف ض

 (.ُٕ:  ّٕالكافية، اإلمدادات القميمة، األدكات غير المبلئمة، قمة المكافآت المادية )

المسئكلية عف اآلخريف: يعد تحمؿ القيادات الجامعية مسئكلية العامميف معيـ مف  (ٔ)
مسئكلية حث العامميف  العكامؿ المسببة لضغكط العمؿ حيث تتكلي القيادات الجامعية

معيـ كتشجيعيـ عمي العمؿ كمنحيـ المكافآت أك تكقيع العقكبات عمييـ أك ترقيتيـ أك 
 فصميـ أك نقميـ، مما ييمثؿ مصدران مف مصادر الضغكط التي تكاجو تمؾ القيادات.

ضعؼ المشاركة في اتخاذ القرارات: تساعد المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات عمي  (ٕ)
ؼ مف كطأة ضغكط العمؿ نتيجة لشعكر العامميف معيـ بأنو أصحاب رأم كمشكرة التخفي

في العمؿ كليـ كؿ التقدير كاالحتراـ، أما في حالة عدـ مشاركتيـ في اتخاذ القرارات فإنو 
 (.ْٔ:  ِٖيشعرىـ بأنيـ مجرد منفذيف لما ييممي عمييـ مف قرارات )

 المصادر البيئية:  -ج

منو بيئة العمؿ المادية مف عناصر مثؿ الحرارة، اإلضاءة، تشمؿ ىذه المصادر ما تتض
التيكية، الضكضاء، التمكث، تصميـ مكاف العمؿ، فكؿ ذلؾ إف لـ يكف متكفر بشكؿ صحي  
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يؤدم إلي حدكث ضغكط عمؿ؛ فعدـ تكافر التيكية المناسبة كاإلضاءة غير الجيدة كارتفاع أك 
كاف المحيط بالعمؿ كالتصميـ غير الجيد انخفاض درجة الحرارة ككجكد ضكضاء كتمكث الم

 (.ُُٓ:  ْٓلمكاف العمؿ يؤدم إلي معاناة العامميف معيـ مف ضغكط العمؿ )

كفى ضكء ماسبؽ يتبيف أف ىناؾ عبلقة متبادلة بيف مصادر ضغكط العمؿ كأداء 
ات كقد القيادات الجامعية ؛ حيث تؤثر المصادر التنظيمية كالبيئة المادية عمي أداء تمؾ القياد

تؤدم إلي معاناتيـ مف مستكيات ضغكط العمؿ المتنكعة، كتسيـ المصادر الشخصية في 
زيادة قدرة القيادات الجامعية عمي مكاجية ضغكط العمؿ اإلدارم كالتغمب عمييا في حالة تمتع 
ىذه القيادات بدرجة عالية مف الصبلبة الشخصية التي تمكنيـ مف مكاجية الضغكط، 

دراكيـ لما ل دييـ مف قدرات كخبرات كاالستفادة منيا فى مكاجية األحداث كالمكاقؼ كا 
المحيطة، باإلضافة إلى تكفر المساندة االجتماعية المبلئمة كامتبلؾ ىذه القيادات لمميارات 

 .االجتماعية عند مكاجية أم مكقؼ ضاغط يتعرضكف ليا

يادات الجامعية أك قمتيا كما تؤثر المصادر التنظيمية لمضغكط عمى زيادة االنتاجية لمق 
مف خبلؿ المصادر المتمثمة فى غمكض الدكر كعبء العمؿ كالييكؿ التنظيمى كضعؼ الدعـ 
المادم كالمعنكم كالمسئكلية تجاه األخريف كضعؼ المشاركة فى اتخاذ القرار ، باإلضافة إلى 

 المصادر البيئية المتمثمة فى اإلضاءة كالتيكية كالتمكث كغيرىا.

 ضػىط العنل اإلدازٍ للكًادات ادتامعًُ: مستىيات  -5

 تتمثؿ مستكيات ضغكط العمؿ لدل القيادات الجامعية فيما يمي:   

 المستكل األمثؿ لضغكط  العمؿ: -أ 
لكؿ قيادة جامعية مستكم أمثؿ مف األداء، كيتـ الكصكؿ إليو عندما تقػع تحػت مسػتكم 

ؿ األداء معػػو لممسػػتكم مبلئػػـ مػػف الضػػغط، كيسػػتمر مسػػتكم الضػػغط فػػي الزيػػادة حتػػي يصػػ
األمثؿ، ثـ يقؿ األداء مع تزايػد الضػغكط، كيتػأثر مسػتكم تحمػؿ تمػؾ القيػادة لمضػغكط بالعكامػؿ 
النفسية كالفسيكلكجية كالسمككية، كبالتالي يمكف أف يتحكؿ الضغط اإليجابي إلػي ضػغط سػمبي 

 (.ّْ:  ّٔحسب حالة القائد الجامعى كخصائصو الشخصية )
 أك المنخفض مف الضغط:المستكل المرتفع  -ة 
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يعػػد ىػػذا المسػػتكم ذك انعكاسػػات سػػمبية عمػػى صػػحة القيػػادات الجامعيػػة النفسػػية كالبدنيػػة، 
كينػػػتج عػػػف العكامػػػؿ كالظػػػركؼ الخارجيػػػة، كالشػػػعكر بعػػػدـ الراحػػػة كاالسػػػتقرار، ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى 

 (. ٖٕ : ٖٗاالضطراب، كيدؿ ذلؾ عمى عدـ القدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ كالعكامؿ المحيطة )

نما يػؤدم إنخفاضػيا  فبل تقتصر المعاناة مف الضغكط مف مجرد ككنيا ضغكطان مرتفعة كا 
إلي معاناة القائد الجامعى؛ ففي حالػة تكميػؼ القائػد الجػامعى بالقيػاـ بميػاـ كمسػئكليات تفػكؽ 
مسػتكم قدراتػو كمياراتػػو سػيعاني فػي ىػػذه الحالػة مػػف ضػغكط ذات مسػتكم مرتفػػع لقمػة قدرتػػو 

ف إنجػػاز مػػا ىػػك مكمػػؼ بػػو، كأيضػػا فػػي حالػػة تكميػػؼ تمػػؾ القيػػادة الجامعيػػة بميػػاـ كتمكنػػو مػػ
مكاناتػو فػإف ذلػؾ يعتبػر ضػغط ذك مسػتكم مػنخفض نظػران  كمسئكليات أقؿ مف مستكم قدراتو كا 

 لعدـ كجكد تحدم فيما تيكمؼ بو تمؾ القيادة مف مياـ كمسئكليات.

مػف الضػغكط أم الضػغكط اإليجابيػة كالبنػاءة كييمكف القكؿ أنو كممػا تػكافرت المسػتكيات الميثمػي 
التي تدفع القيػادات الجامعيػة إلػي اإلنجػاز كتحسػيف األداء كممػا اسػتطاعكا مكاجيػة أم ضػغكط سػمبية 

دارتيا كالعمؿ عمى تحكيميا إلى ضغكط إيجابية .  في بيئة العمؿ كمحاكلة مكاجيتيا كا 

 مساسل سدوخ ضػىط العنل اإلدازٍ للكًادات ادتامعًُ: -6

تمثؿ مراحؿ ضغكط العمؿ لدل القيادات الجامعية في خمػس مراحػؿ ىػي: مرحمػة نشػكء ت
الضغط، مرحمة نمك الضغط، مرحمة اكتماؿ كنضكج الضػغط، مرحمػة انحسػار كانكمػاش الضػغط 

-ٕٓ:  ّٕك مرحمػػة اختفػػاء كتبلشػػي الضػػغط كتحكلػػو إلػػي مجػػاالت أخػػرم، كذلػػؾ كمػػا يمػػي )
ٖٓ( ،)ُٗ  :ّٕٕ-ّٕٖ:) 

لضغط: تبدأ في ىذه المرحمة أكلي بكادر كأعراض الضغكط في الظيكر مرحمة نشكء ا -أ 
بشكؿ عشكائي كغير مباشر عند التعرض لمكقؼ ضاغط، كعند عدـ انتباه القيادات 
الجامعية ليا كالتغاضي عنيا كعدـ االستجابة ليا، كيتكلد لدم القكم الضاغطة دافع قكم 

 يد إلي مرحمة النمك.نحك تكليد مزيد مف الضغكط؛ كيتحكؿ الضغط الكل

مرحمة نمك الضغط: ييمكف لمضغط في ىذه المرحمة إحكاـ السيطرة عمي القيادات الجامعية  -ة 
كالتعرؼ عمي مكاطف الضعؼ لدييـ كالسيطرة عمي أفكارىـ كعكاطفيـ كالتحكـ في 
سمككيـ كقرارتيـ، كيتـ تكجيو سمككيـ كقرارتيـ في االتجاه المرغكب مف جانب القكم 

كتتجو جيكد ىذه القيادات  إلي محاكلة مقاكمة أسباب الضغط فإف استطاع  الضاغطة،
 قؿ التكتر كتبلشي الضغط.
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مرحمة اكتماؿ كنضكج الضغط: يتمكف الضغط مف السيطرة عمي القيادات الجامعية كييمكف  -ج 
لمضغط في ىذه المرحمة أف ييحرؾ ىذه القيادات إلي الكجية المطمكبة كال يممككف إال 

 ليذه الضغكط نظران لعدـ قدرتيـ نظران لضعؼ كسائؿ الدفاع كالمقاكمة. االستجابة

مرحمة انحسار كانكماش الضغط: تبدأ القكم الضاغطة في ىذه المرحمة بتخفيؼ الضغط  -د 
عف القيادات الجامعية بعد أف تككف قد تمكنت مف تحقيؽ أىدافيا كتتحكؿ مف المعارضة 

كالمشاركة الجزئية ثـ إلي المشاركة الكاممة  إلي الميادنة كمف الميادنة إلي التعاكف
 كالتعاكف الكامؿ كمف ثـ يختفي الضغط.

مرحمة اختفاء كتبلشي الضغط كتحكلو إلي مجاالت أخرم: فبعد أف تتمكف القكم  -ٖ 
الضاغطة مف تحقيؽ أىدافيا تفقد المبرر كالسبب في استمرارىا ، كبالتالى إما تتفكؾ 

أك تتحكؿ إلي جماعات كقكم ضغط أخرم تيساعدىا في  نتيجة لتحقيؽ المطالب المرغكبة
 تحقيؽ مطالبيا.

كبالتػػالى تتعػػدد مراحػػؿ ضػػغكط العمػػؿ اإلدارل لمقيػػادات الجامعيػػة لتشػػمؿ مرحمػػة نشػػكء 
الضغط كذلؾ بظيكر بكادر كأعراض الضغكط لتمؾ القيادات ، ثـ مرحمة نمك الضػغط مػف خػبلؿ 

، كيمييػا مرحمػة اكتمػاؿ كنضػكج الضػغط حتػى  التعرؼ عمى مكاطف الضعؼ لدل ىػذه القيػادات
يػػتمكف ىػػذا الضػػغط مػػف السػػيطرة عمػػى تمػػؾ القيػػادات ، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ مرحمػػة انحسػػار الضػػغط 
كانكماشو حيث يتـ تخفيؼ الضػغط لتمػؾ القيػادات بعػد بمػكغ األىػداؼ ، كأخيػرا اختفػاء كتبلشػى 

 ال سبب الستمراره. الضغط كذلؾ بعد تحقيقو لؤلىداؼ المطمكبة فبل داعى كال مبرر ك 

 اآلثاز املرتتبُ علٌ كجسَ ضػىط العنل اإلدازٍ لدّ الكًادات ادتامعًُ : -7

تتعدد اآلثار المترتبة عمي كثرة ضغكط العمؿ اإلدارم لدل القيادات الجامعية لتشمؿ 
آثاران إيجابية كآثاران سمبية، باإلضافة إلى تكاليؼ ىذه الضغكط، كيمكف عرض ىذه اآلثار عمى 

 ك التالى:النح

 اآلثار اإليجابية لضغكط العمؿ:  -أ

مف األثار اإليجابية لضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعية أنيا تسيـ في زيادة 
الدافعية إلي العمؿ، كزيادة التركيز، كالرغبة في اإلنجاز، كزيادة اإلنتاجية، كالقدرة عمي 

اط لدم ىذه القيادات كالقدرة عمي التعبير عف المشاعر كاالنفعاالت، كزيادة الحيكية كالنش
 (.ُُّ-َُّ:  ّٕمكاجية المشكبلت كعبلجيا )
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 اآلثار السمبية لضغكط العمؿ:  -ة

ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية لمضغكط المتزايدة في العمؿ لمقيادات الجامعية سكاء 
 : ّٔعمي مستكم القائد الجامعى أـ عمى مستكل المؤسسة الجامعية، تتمثؿ فيما يمي )

ّٖ( ، )ّٕ  :ُُّ-ُِّ:) 

 عمي مستكم القائد الجامعى:  (ُ)

ينتج عف ضغكط العمؿ معاناة القائد الجامعى مف اآلثار السمبية سكاء عمي المستكم 
السمككي أك النفسي أك البدني ، فعمى المستكل السمككى حدكث بعض التغيرات في العادات 

مثؿ االفراط في التدخيف، العدكانية،  المألكفة لدل القائد الجامعى كأنماط سمككو المعتادة،
المعاناة مف األرؽ، عدـ احتراـ القكانيف .....الخ. أما عمى المستكل النفسى حيث ييعاني 
القائد الجامعى مف حدكث بعض االستجابات النفسية التي ينعكس تأثيرىا عمي تفكير الفرد 

كالتشاؤـ مف المستقبؿ  كعمي عبلقاتو باآلخريف كمنيا الحزف كالكآبة كالشعكر بالقمؽ
كالعصبية كعدـ الثقة باآلخريف، عدـ االتزاف االنفعالي... الخ. بينما عمي المستكم البدني مف 

 .خبلؿ معاناتو مف الصداع، مرض السكر، ارتفاع الككليستركؿ، ارتفاع ضغط الدـ ... الخ

 عمي مستكم المؤسسة الجامعية:  (ِ)

ثار السمبية عمي مستكم المؤسسة تتسبب ضغكط العمؿ في حدكث العديد مف اآل
الجامعية كمنيا ما يمي: زيادة التكاليؼ المالية، تدني مستكم كجكدة اإلنتاج، عدـ الدقة في 
اتخاذ القرارات، عدـ الرضا الكظيفي، سكء العبلقات بيف فريؽ العمؿ، ارتفاع معدؿ دكراف 

 كح المعنكية .العمؿ، الغياب كالتأخر عف العمؿ، كثرة الشكاكم، كانخفاض الر 

كما يعد الضغط الناتج عف درجة المشاركة في اتخاذ القرارات مف أكبر مصادر 
الضغكط التي تؤدم إلي انخفاض مستكم أداء تمؾ القيادات الجامعية، كمف العكامؿ الرئيسية 
التي تتسب في حدكث ضغكط العمؿ سمات الشخصية، عدـ السيطرة عمي بيئة العمؿ، قمة 

 (. َْ-ّٗ: َُِخاء .. ككؿ ذلؾ يؤثر سمبان عمي مستكم أداء فريؽ العمؿ )الراحة كاالستر 

 تكاليؼ ضغكط العمؿ: -ج
ييقصد بتكاليؼ ضغكط العمؿ اآلثار الناتجة عف معاناة القيادات الجامعية مف ضغكط العمؿ؛ 

 (:َُِ:  ْٓ( ، )ُُٔ-ُُٓ:  ّٕكتنقسـ تكاليؼ ضغكط العمؿ إلي قسميف كما يمي ))
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شرة: كىي تمؾ التكاليؼ التي ترتبط مباشرةن بالضغكط كتعكد إلي عدـ التكاليؼ المبا (ُ)
االستفادة مف القيادات الجامعية بسبب ارتفاع معدؿ دكراف العمؿ، التأخر كالغياب عف 
العمؿ، انخفاض اإلنتاجية مف حيث الكمية كالجكدة، تكاليؼ إصابات العمؿ كالحكادث، 

 ـ، ...الخ.كتكاليؼ الفاقد كالتالؼ في المكاد الخا

التكاليؼ غير المباشرة: كىي تمؾ التكاليؼ التي ترتبط بضغكط العمؿ بطريقة غير مباشرة  (ِ)
كالتي ترتبط بقنكات االتصاؿ السمبية بيف األطراؼ المختمفة في بيئة العمؿ كمف أمثمتيا 
انخفاض الركح المعنكية لدم فريؽ العمؿ، سكء االتصاالت، ضعؼ نظاـ اتخاذ القرارات، 

 العبلقات اإلنسانية، ...الخ. كسكء

كبغض النظر عف ككف التكاليؼ مباشرة أك غير مباشرة فإنيا تؤثر عمي المؤسسة 
الجامعية كعمي مستكم إنتاجيتيا كعمي قدرتيا عمي تحقيؽ أىدافيا، األمر الذم يتطمب أف 
تعمؿ ىذه المؤسسات جاىدة لمتخفيؼ مف حدة الضغكط كزيادة كعي القيادات الجامعية 

 بمكاجية ىذه الضغكط .

 اإلدازّ لدّ الكًادات ادتامعًُ :  إدازَ ضػىط العنل -8

تختمؼ استجابة القيادات الجامعية لممكاقؼ الضاغطة مف قيادة ألخرل ؛ نظرا الختبلؼ 
أسمكب تفكيرىـ تجاه ىذه المكاقؼ، كلذلؾ فعند تعرض القيادات الجامعية لمضغكط لـز عميو 

 تحديد الكسائؿ األنسب لعبلجيا.األمر إدارتيا كمكاجيتيا ك 
كالقيادات الجامعية الذيف يتعرضكف لضغكط العمؿ يعانكف مف انخفاض مستكم جكدة 
العمؿ، كعدـ الرضا الكظيفي. كتستدعي النتائج الضارة لضغكط العمؿ ضركرة الحاجة إلي 

 ( كالحد منيا.َٓ:  َُٔإدارة ضغكط العمؿ اإلدارم )

 دازّ لدّ الكًادات ادتامعًُ : مفَىو إدازَ ضػىط العنل اإل -أ 

تعني إدارة الضغكط تمؾ البرامج التي تقدـ لؤلفراد بشكؿ عاـ أك لمجمكعات معينة تتميز 
باشتراكيا في مشكبلت بعينيا، كتيدؼ إلي أف تيعمـ الفرد كيؼ يكاجو الضغكط بصفة عامة 

 (.ْٔ-ّْ:  ِٓكضغكط العمؿ بصفة خاصة سكاء في الحاضر أك المستقبؿ )

ا تعنى بأنيا العممية التى يتـ مف خبلليا استخداـ األفكار كاألحداث لمتعامؿ مع كم
المكاقؼ الضاغطة في العمؿ كمكاجيتيا كالتحكـ فييا كالتخفيؼ مف آثارىا مف خبلؿ 
اإلستراتيجيات المناسبة إلحداث ردكد فعؿ مبلئمة تجاه ىذه المكاقؼ الضاغطة نتيجة لتعرض 
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غطة، سكاء كانت ىذه العكامؿ كجدانية أك معرفية أك سمككية أك ىذه القيادات لعكامؿ ضا
 (. ٖٕ:  ُِّسيككلكجية في طبيعتيا )

كيفرؽ الباحث بيف مصطمحات ثبلثة أكثر شيكعان كاستخدامان في مجاؿ إدارة الضغكط 
 (: ُْْ:  ِٔتتمثؿ فيما يمي )

 مب عمييا، كقد تككف المكاجية: أم الجيكد التي يبذليا الفرد لمتعامؿ مع الضغكط كالتغ
 ىذه الجيكد فعالة أك غير فعالة.

  اإلدارة: كىي عبارة عف برامج تقدـ لمجمكعة مف األفراد يتعرضكف فعبلن لمضغكط أك يحتمؿ
 أف يتعرضكا لضغكط شديدة أك حادة كىي تقدـ عادةن مف خبلؿ كرش العمؿ التدريبية.

  التي تيعاني مف أعراض أك العبلج: كىي خدمة تقدـ لفرد كاحد كخاصة في الحاالت
 اضطرابات محددة نتيجة لمضغكط.

كبالتالى يعرؼ الباحث إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم لمقيادات الجامعية بأنيا تمؾ الجيكد 
المبذكلة لمتعامؿ مع الضغكط التى تكاجو ىذه القيادات كمكاجيتيا كالتحكـ فييا حتى يتـ 

مكانيا ت البيئة المحيطة لمقياـ بمسئكلياتيـ كمياميـ المكاءمة بيف متطمباتيـ الكظيفية كا 
 الكظيفية عمى أكمؿ كجو لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 اسرتاتًذًات إدازَ ضػىط العنل اإلدازّ لدّ الكًادات ادتامعًُ :  -ب 

تتعدد استراتيجيات إدارة الضغكط بصفة عامة لتشمؿ االستراتيجيات األكلية، كاالستراتيجيات 
 (: ّٕ-ُٕ:  ُِٕتيجيات العميا ، كذلؾ عمى النحك التالى )الثانكية ،كاالسترا

  االستراتيجيات األكلية كالتي تيدؼ إلي منع الضغكط مف التصاعد مف خبلؿ التعرؼ عمي
سمات مكاف العمؿ كالعامؿ ، كىذه االستراتيجيات تركز عمي مكاف العمؿ أكثر مف تركيزىا 

ة قدر اإلمكاف مف الضغكط. كعمي عمي العامؿ حيث تعمؿ عمي إيجاد بيئة عمؿ خالي
 أرض الكاقع تركز ىذه االستراتيجيات عمي العامؿ أكثر مف تركيزىا عمي مكاف العمؿ. 

  االستراتيجيات الثانكية التي تيدؼ إلي التخفيؼ مف اآلثار الناجمة عف معاناة فريؽ
العمؿ مف الضغكط، حيث تتضمف مساعدة الخبراء كالمينييف كاألطباء النفسييف 

 كاالستشارييف لمتخفيؼ مف حدة الضغكط لدم اإلفراد.  

  االستراتيجيات العميا كىي االستراتيجيات التي يتـ استخداميا بعد تشخيص معاناة العامؿ
 مف الضغكط كاآلثار السمبية الناجمة عنيا. 
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كمف جية أخرم ييمكف تقسيـ استراتيجيات إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات 
 قسميف: الجامعية إلي

 استراتيجيات إدارة الضغكط عمي مستكم القائد الجامعى : (ُ)

كتيعني استراتيجيات إدارة الضغكط عمي مستكم القائد الجامعى تمؾ االستراتيجيات 
الشخصية أك الذاتية التي ييمكف لمفرد أف يتبعيا مف أجؿ التخفيؼ مف حدة ضغكط العمؿ 

عالة في إدارة الضغكط كالحيؿ الدفاعية (، مثؿ التخمص مف األساليب غير الفُّٖ:  ّٕ)
ىدار الكقت كالمركزية في اإلدارة كعدـ تفكيض المياـ ...الخ.  كا 

كتتضمف ىذه االستراتيجيات الدكرات التدريبية في تنمية قدرة القيادات الجامعية عمي 
 التكيؼ الفعاؿ مع الضغكط، كاالستشارات الصحية كالمينية كاإلدارية، كميارات االتصاؿ،

دارة الكقت، كحؿ المشكبلت، كاإلدارة الفعالة.   كا 

كتعتمد ىذه االستراتيجيات عمي الصحة النفسية كالبدنية ليذه القيادات التى تتعرض 
لمعديد مف الضغكط التي تؤثر عمييـ في شتي نكاحي الحياة، مما يؤثر عمى انتاجيتيـ، حيث 

اسمة التي تسيـ في نجاح المؤسسة تعد إنتاجية القيادات الجامعية أحد أىـ العكامؿ الح
 (.َّٗٔ:  ُُِالجامعية )

 استراتيجيات إدارة الضغكط عمي مستكم المؤسسة الجامعية: (ِ)
ييمكف تقسيـ استراتيجيات إدارة الضغكط بالمؤسسة الجامعية إلي استراتيجيات ثبلث، 

عمييا لدم تتمثؿ األكلي في التعرؼ عمي األسباب التي تيسبب الضغكط، كالمخاطر المترتبة 
القيادات الجامعية، أما الثانية فتتمثؿ في تقديـ التدريب لمقيادات الجامعية مف خبلؿ برامج 
تكعية تساعدىـ فى إدراؾ الضغكط كالتعامؿ معيا كالتعرؼ عمي الضكاغط التنظيمية، ككذلؾ 
التعرؼ عمي العكامؿ المسببة لمضغكط، إلي جانب مساعدتيـ عمي تجاكز الضغكط 

ية. بينما تيدؼ الثالثة إلي االعتناء بالقيادات الجامعية الذيف ييعانكف بالفعؿ مف آثار المستقبم
الضغكط. كتشمؿ ىذه الخطكة استشارة المتخصصيف، كبرامج مساعدة ليـ فى التكيؼ مع 

 (. ُِٔ:  ُِّالضغكط )

 كتتطمب إدارة الضغكط عمي مستكم المؤسسة الجامعية ما يمي:
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نحك تحقيؽ اليدؼ: مف خبلؿ التدعيـ اإليجابي لمسمكؾ المرغكب إدارة السمكؾ كتكجييو  (ُ)
فيو كبناء نظـ الحكافز كالدعـ المبلئـ، كاختيار نمط االتصاؿ كأسمكب القيادة المناسب 

 (.ّٖ:  ُٖكمحاكلة تييئة مناخ كظركؼ العمؿ لتخفيؼ الضغكط كحدتيا)

سبة في درجة الحرارة كالتيكية العناية ببيئة العمؿ الفيزيقية: مف خبلؿ تكفر البيئة المنا (ِ)
كالضكء كالبعد عف كجكد تمكث كضكضاء مف أجؿ زيادة اإلنتاج كاالرتقاء بالمؤسسة 

 (. ُّٔ:  ِٔالجامعية )

االختيار كالتسكيف المناسب: مف خبلؿ تعييف الشخص المناسب في الكظيفة المناسبة  (ّ)
ع لديو، كما أف التسكيف التي تتصؿ بخبراتو كمياراتو مما يؤدم إلي تكقد شعمة اإلبدا

 (.ِٓ:  ٕٗالكظيفي في المكاف غير المناسب يؤدم إلي اإلحباط كقمة الدافعية لمعمؿ )

التدريب: مف خبلؿ تأىيؿ فريؽ العمؿ كتطكير مياراتيـ كما يترتب عمي ذلؾ مف زيادة  (ْ)
 (.ُْ:  ّٖاإلنتاجية كزيادة الرضا الكظيفي لدم فريؽ العمؿ )

أم تعديؿ أبعاد الكظيفة لتحقيؽ التناسب بيف حاجات كدكافع  إعادة تصميـ الكظيفة:  (ٓ)
الفرد كىيكؿ الكظيفة، كتعتمد عممية إعادة تصميـ الكظيفة عمي تنظيـ األفراد في العمؿ 
بالشكؿ الذم يؤدم إلي زيادة التفاعؿ بيف فريؽ العمؿ، التنكع في مياـ الكظيفة كالسماح 

 (. ُُْ-ُُْ:  ّٕمفة )لؤلفراد بأداء العديد مف األنشطة المخت

تقكية العبلقات اإلنسانية بيف أعضاء التنظيـ اإلدارم: مما ينعكس إيجابيان عمي القيادات  (ٔ)
الجامعية كيساعد عمي زيادة األداء كسيادة ركح الفريؽ كزيادة االنتماء لممؤسسة 

 (.َُْ:  ِْالجامعية )

فع الركح المعنكية كتعزيز العناية بنظاـ المكافآت كالحكافز: حيث تيسيـ الحكافز في ر  (ٕ)
السمكؾ اإليجابي لدم فريؽ العمؿ، كتنمية عادات كقيـ سمككية إيجابية كتعزيز فريؽ 
العمؿ ألىداؼ المؤسسة الجامعية كسياساتيا كتنمية الطاقة اإلبداعية كبالتالي زيادة 

 القدرة عمي تحقيؽ األىداؼ.

دارة كاتخاذ القرار كالمشاركة في اإلدارة بالمشاركة: حيث يتـ إشراؾ فريؽ العمؿ في اإل (ٖ)
تحمؿ مسئكلية التخطيط كالتنفيذ؛ مما ييساعد عمي تنمية كتطكير الشعكر بالمسئكلية 
كحب العمؿ كالتفاني فيو، كتكفير جك مف المكدة كالتفاىـ بيف فريؽ العمؿ كاختصار 

 (.َّٗ:  ٖٔالكقت في اتخاذ القرارات )
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ؤسسة الجامعية تتطمب تكفير بيئة العمؿ كبالتالي فإف إدارة ضغكط العمؿ بالم
المناسبة، كاالىتماـ بإعطاء كؿ قائد جامعى المياـ كالمسئكليات التي تتناسب مع ما لديو مف 
مكانيات، كاالىتماـ بتفكيض المياـ كالصبلحيات لآلخريف، كتكفير نظاـ جيد لممكافآت  قدرات كا 

ف كانت معنكية في طبيعتيا أك مادية، ك  االىتماـ بتقديـ تغذية راجعة لمفرد عما كالحكافز كا 
يقكـ بو مف أعماؿ مف خبلؿ اطبلعو عمي عكامؿ القكة كعكامؿ الضعؼ لديو، كتكفير 
الخدمات الصحية كالنفسية كاالجتماعية في بيئة العمؿ كالتي مف شانيا أف تساعد الفرد عمي 

، التعاكف التغمب عمي أم مكقؼ عارض قد يتحكؿ إلي ضغط في حالة عدـ تكفر ال دعـ البلـز
كالمشاركة في بيئة العمؿ، تكفير التدريب البلـز الذم ييمكف األفراد مف التخمص مف الضغكط 

 الحالية كالتغمب عمي الضغكط المستقبمية قبؿ حدكثيا.

كيتطمب استخداـ ىذه االستراتيجيات فى مكاجية الضغكط عمى مستكل المؤسسة 
 :  (ِٗ-ِٖ:  َُٗ) الجامعية ما يمي

 .إعادة تكزيع المياـ بيف القيادات الجامعية كالعامميف معيـ 
 .إدخاؿ التناكب الكظيفي أم االنتقاؿ إلي عدد مف المياـ المختمفة طبقا لخطة تناكب 
 .إدخاؿ التكسيع الكظيفي مف خبلؿ إضافة مياـ متعددة ذات مستكم كاحد مف الصعكبة 
 لمياـ الصعبة.إدخاؿ الثراء الكظيفي مف خبلؿ إضافة العديد مف ا 
 .تنمية كتطكير القدرة اإلدارية مف خبلؿ التدريب عمي الميارات اإلدارية 
 .القياـ بالتحسينات في مكاف العمؿ التي تساعد عمي الحد مف ضغكط العمؿ 
 .تنمية شبكة االتصاؿ بيف القيادات الجامعية كالعامميف معيـ 

 لًب الىقايُ ميَا وإدساْات مىادَتَا:خطىات إدازَ ضػىط العنل لدّ الكًادات ادتامعًُ وأسا  -ز 

تتمثؿ إدارة ضغكط العمؿ لدل القيادات الجامعية كأساليب الكقاية منيا كمكاجيتيا في 
 (:ّْ -ِْ:  ْٖ( ،)ُّٕ-ُّٓ:  ّٕ(، )ّٖ-َٖ: ِٔالخطكات كاإلجراءات التالية )

االستعداد كالضغكط: حيث يعتمد رد فعؿ القائد الجامعى تجاه مكقؼ ما عمي  (3)
تعداده الشخصي، فقد يستجيب ىذه القائد لممكقؼ بشكؿ كبير كقد ال يتأثر بو اس

 كثيران، فالفرد بحاجة إلي استبصار ذاتي جيد لتحديد تكازنو.
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فحص القابمية لمتعرض: ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تجعؿ القائد أقؿ أك أكثر قابمية  (2)
ىي متفاعمة في تأثيرىا لمتعرض كىي التي تؤثر في الصحة الجسمية كالنفسية، ك 

كتشمؿ: الكجبات الصحية، عدـ التدخيف أك شرب الخمكر، التمرينات الرياضية، 
الصحة االنفعالية، االسترخاء كاالستمتاع كالتكازف بيف مطالب البيت كالعمؿ، فيـ 

 الذات كتقبميا.  
خطكة فيـ الضغكط: إف فيـ العكامؿ السابقة يؤدم إلي فيـ الضغكط، كبانتياء ىذه ال (6)

يفيـ القائد الجامعى ما يحدث لجسمو كعقمو عندما يتعرض لمكاقؼ ميددة أك 
ضغكط متزايدة كما إنو يصب  كاعيان بالطبيعة التفاعمية بيف الذات كالبيئة. كأىمية 

 إدراؾ المكقؼ في تحديد االستجابة لو. 
تشخيص أسباب الضغكط: أم التعرؼ عمي أسباب الضغكط حتى يمكف التكصؿ إلي  (3)

 رؽ لمتغمب عمييا. ط
كشؼ عبلمات اإلنذار: تيدؼ ىذه الخطكة إلي الكشؼ عف العبلمات المنذرة بحدكث  (3)

الضغكط كعند تحقيؽ ىذا اليدؼ قبؿ حدكث التأثيرات السمبية لمضغكط يككف الفرد 
 قد تخمص مف عقبة رئيسية في إدارة الضغكط. 

ؿ النتائج الممكنة تحجيـ مستكم الضغكط: عمي الفرد أف يعمؿ لمحصكؿ عمي أفض (3)
في مجمكعة معينة مف الظركؼ، حيث يحتاج الفرد إلي مكاصمة التكازف بيف 
اإلمكانيات كالمتطمبات حتى يتمكف مف تحجيـ مستكم الضغكط كالكصكؿ إلي اإلدارة 

 الناجحة لمضغكط. 
تغيير الضغكط ذاتيا: مف خبلؿ تأثير الفرد في سمكؾ األطراؼ المسببة لمضغكط  (3)

 تفاىـ كاإلقناع كالتفاكض كالحسـ. بأساليب ال

تقبؿ المكقؼ كتخفيض الضغكط: حيث يتقبؿ الفرد المكقؼ الضاغط كيعمؿ جاىدان  (3)
عمي تخفيض الضغكط الناجمة عنو مف خبلؿ أساليب متعددة منيا التحدث مع 

 األصدقاء أك استشارة المتخصصيف في مجاؿ الضغكط، ...الخ

دارة تغيير طريقة التفاعؿ مع ميناخ العمؿ (3) : مف خبلؿ تنمية ميارات تحديد األىداؼ كا 
الكقت كالسيطرة عمي الضغكط، الحصكؿ عمي تدريب يعمؿ عمي تعزيز ىذه الميارات، 

 طمب المشكرة مف المتخصصيف، تجنب االندفاع.
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تغيير القدرة الجسدية عمي التكيؼ مع الضغكط: مف خبلؿ الحصكؿ عمي التغذية  (33)
لبدنية، التقميؿ مف المنبيات كالكافييف كالنيككتيف ..، السميمة، االىتماـ بالمياقة ا

االسترخاء كأخذ قسط مف الراحة، النكـ لعدد ساعات كاؼ، القياـ ببعض األنشطة 
 الترفييية المفضمة كغيرىا.

االعتراؼ باالستراتيجيات غير الفعالة لممكاجية: عمي الفرد االعتراؼ بأف بعض  (33)
ة بيا لمعالجة الضغكط كانت غير مجدية كيترتب اإلستراتيجيات التي قاـ باالستعان

عمي ذلؾ تخميو عنيا كبناء إستراتيجيات أكثر فعالية تتمثؿ في إستراتيجيات معالجة 
ستراتيجيات إدارة الضغكط.  عدـ التكازف كا 

 اختيار استراتيجيات إدارة الضغكط الفعالة. (32)

اليب مكاجيتيا فى العديد كبالتالى تتمثؿ اإلجراءات المتبعة فى إدارة ضغكط العمؿ كأس
مف اإلجراءات ، كالتى منيا االستعداد لمضغكط مف خبلؿ رد فعؿ القيادات الجمعية تجاه 
الضغكط ، كفحص القابمية لمتعرض ليذه الضغكط مف خبلؿ العكامؿ المسببة لمضغكط، ثـ فيـ 

ذلؾ كشؼ الضغكط كمعرفة حدكدىا كنيايتيا كتأثيراتيا، كمعرفة أسبابيا مع متابعة ، كك
عبلمات االنذار ، ثـ معرفة آثارىا عمى الفرد كالمؤسسة ، كبعد ذلؾ تغيير الضغكط مف خبلؿ 
التفاىـ مع كجكدىا ثـ تخفيؼ الضغكط ، كبعد ذلؾ تقبؿ المكقؼ كتخفيض الضغكط ، كتغيير 
ف طريقة التفاعؿ مع مناخ العمؿ ، كاختيار االستراتيجيات الفعالة إلدارة الضغكط، كبذلؾ يمك

دارتيا كالتخفيؼ مف آثارىا كتحكيؿ  مكاجية ضغكط العمؿ اإلدارل لدل القيادات الجامعية كا 
 الضغكط السمبية منيا إلى ضغكط إيجابية لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة .

ًًا:   .اختاذ الكساز التعلًنٌ يف ادتامعات اإلطاز الفكسّ لعنلًُ ثاى

 ات:مفَىو عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ يف ادتامع -0

يعػػػرؼ اتخػػػاذ القػػػرار التعميمػػػي بأنػػػو عمميػػػة اختيػػػار بػػػيف مسػػػارات بديمػػػة لمعمػػػؿ مػػػف 
(، كمػػػا يعػػػرؼ بأنػػػو عمميػػػة اختيػػػػار ُ:  َُّأجػػػؿ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ كالغايػػػات المنشػػػكدة )

أنسػػػػب البػػػػدائؿ المتاحػػػػة إلنجػػػػاز األىػػػػداؼ المرجػػػػكة، أك حػػػػؿ المشػػػػكمة أك القضػػػػية التػػػػي 
 (.ُُِ:  ُِٔتنتظر الحؿ المناسب )
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ىنػػػاؾ مػػػف يعرفػػػو بأنػػػو االختيػػػار مػػػف بػػػيف البػػػدائؿ المتاحػػػة إليجػػػاد الحػػػؿ المناسػػػب ك 
 (.ْٔ:  ُٔلمشكمة ما كيمثؿ اتخاذ القرار النشاط التنفيذم لممؤسسة التعميمية )

كما يمكف تعريفو بأنو اختيار أحد البدائؿ المتاحة لحؿ مشكمة تعميمية ما كالذم يعتبر 
لؾ في ضكء مدم قابميتو لمتنفيذ كفؽ اإلمكانات كالمكارد أفضميا لتحقيؽ اليدؼ المنشكد كذ

 (.َُٔ:  ْْالمتاحة كعمي أساس النتائج أك المترتبات أك العائد المتكقع منو )

كيمكف تعريؼ عممية اتخاذ القرار التعميمي في الجامعات: بأنيا عممية االختيار الكاعي 
الجامعة بأقؿ تكمفة كجيد كأكبر عائد ألفضؿ البدائؿ المتاحة لحؿ مشكمة تعميمية معينة في 

ممكف مف خبلؿ مشاركة كتعاكف القيادات الجامعية كالعامميف التخاذ القرار بعد القياـ بدراسة 
 شاممة كمكضكعية لممشكمة أك القضية التعميمية التي يتـ مكاجيتيا.

كيتضػػػػ  مػػػػف التعريفػػػػات السػػػػابقة لعمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػي بأنيػػػػا تتمثػػػػؿ فػػػػي 
الختيػػػػػار حيػػػػػث إنيػػػػػا اختيػػػػػار بػػػػػيف البػػػػػدائؿ التعميميػػػػػة، كبالتػػػػػالي فيػػػػػي تمثػػػػػؿ المرحمػػػػػة ا

النيائيػػػػػة لعمميػػػػػة صػػػػػنع القػػػػػرار التعميمػػػػػي، فيػػػػػي عمميػػػػػة إصػػػػػدار الحكػػػػػـ عمػػػػػي البػػػػػدائؿ 
 المتاحة كاختيار أفضميا.

كمػػػػػا أف ىنػػػػػاؾ فػػػػػرؽ بػػػػػيف صػػػػػنع القػػػػػرار كاتخػػػػػاذه، حيػػػػػث إف عمميػػػػػة صػػػػػنع القػػػػػرار 
ار، فعمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار مرحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ صػػػػنع القػػػػرار أشػػػػمؿ مػػػػف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػر 

فيػػػي مرحمػػػة اختيػػػار البػػػديؿ األفضػػػؿ لمبػػػدء بتنفيػػػذه كمتابعتػػػو كتقكيمػػػو، أم أنيػػػا المرحمػػػة 
النيائيػػػة مػػػف مراحػػػؿ صػػػنع القػػػرار، كأف كػػػؿ الخطػػػكات التػػػي تسػػػبؽ اختيػػػار البػػػديؿ األمثػػػؿ 

ميػػػػػا كتحديػػػػػد البػػػػػدائؿ تعبػػػػػر عػػػػػف مفيػػػػػـك صػػػػػنع القػػػػػرار فعمميػػػػػة تحديػػػػػد المشػػػػػكمة كتحمي
 كتقييميا ىي بمثابة تجييز لعممية اتخاذ القرار.

 أٍنًُ اختاذ الكسازات التعلًنًُ : -8

إف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار جػػػػزء ال يتجػػػػزأ مػػػػف أم عمػػػػؿ، كذلػػػػؾ ألف غالبيػػػػة العمميػػػػات 
فػػػي المؤسسػػػات كالجامعػػػة تػػػدكر حػػػكؿ القػػػرارات التػػػي تتخػػػذىا اإلدارة كأصػػػحاب المصػػػمحة 

، فيعػػػد اتخػػػاذ القػػػرار عمميػػػة أك نشػػػاط رئيسػػػي فػػػي  الجامعػػػة فيمػػػا تقػػػـك بػػػو الرئيسػػػية فييػػػا
القيػػػادات الجامعيػػػة مػػػف أعمػػػاؿ، فاتخػػػاذ القػػػرار كنشػػػاط يغطػػػي كافػػػة مجػػػاالت العمػػػؿ داخػػػؿ 

 (.ّ:  ُُّ(، )ِٔ:  ٕٗالجامعة كيتـ عمي كافة المستكيات )
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داخمػػػة فػػػي جميػػػع كمػػػا يعػػػد اتخػػػاذ القػػػرار محػػػكر العمميػػػة اإلداريػػػة؛ ذلػػػؾ أنيػػػا عمميػػػة مت
الكظػػػػػائؼ كاألنشػػػػػطة اإلداريػػػػػة؛ فػػػػػالتخطيط ينطػػػػػكم عمػػػػػي اتخػػػػػاذ قػػػػػرارات معينػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ 
مرحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ كضػػػػع الخطػػػػة، كالتنظػػػػيـ ينطػػػػكم عمػػػػي اتخػػػػاذ قػػػػرارات بشػػػػػأف الييكػػػػؿ 
التنظيمػػػػػي كنكعػػػػػو كحجمػػػػػو كأسػػػػػس تقسػػػػػيـ اإلدارات كاألقسػػػػػاـ.. ، كمػػػػػا تنطػػػػػكم كظيفػػػػػة 

بشػػػػػأف تحديػػػػػد المعػػػػػايير المبلئمػػػػػة لقيػػػػػاس نتػػػػػائج  الرقابػػػػػة أيضػػػػػان عمػػػػػي اتخػػػػػاذ قػػػػػرارات
األعمػػػاؿ، كالتعػػػديبلت التػػػي سػػػكؼ تجرييػػػا عمػػػي الخطػػػة، كالعمػػػؿ عمػػػي تصػػػحي  األخطػػػاء 
إف كجػػػدت، كىكػػػذا تجػػػرم عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػػرارات فػػػي دكرة مسػػػتمرة مػػػع اسػػػتمرار العمميػػػػة 

 (.ُ:  َُّاإلدارية نفسيا )
 ية بالجامعة فيما يمي:كيحدد الباحث أىمية اتخاذ القرارات التعميم

تؤدم عممية اتخاذ القرارات التعميمية إلي نجاح الجامعة كزيادة قدرتيا عمي تحقيؽ  -
 أىدافيا المنشكدة.

قدرة القيادات الجامعية كخاصة األكاديمية منيا عمي القيادة ىذه العممية  حددكما ت -
 كالقدرة عمي اإلدارة كالتكجيو.

 التعميـ الجامعى كالمجتمع بأكممو. إلي تقدـ كتطكرىذه العممية  تؤدم -

 عمي زيادة التعاكف كالتفاعؿ في البيئة الجامعية.ىذه العممية تساعد  -

عمي زيادة ارتباط القيادات الجامعية كفريؽ العمؿ بالجامعة في اتخاذ  ىذه العمميةتساعد  -
 القرارات التعميمية.

 لمبيئة الجامعية. عمي زيادة الكالء كاالنتماء ىذه العممية كبالتالي تساعد  -

كبالتالى تتض  أف عممية اتخاذ القرار التعميمي بالجامعات مف العمميات األساسية في 
البيئة الجامعية؛ فبل ييمكف القياـ بأم عمؿ أك نشاط أك تحقيؽ أم ىدؼ منشكد دكف اتخاذ 

يا عممية قرار، مع مبلحظة أف عممية اتخاذ القرار التعميمى تعد محكر العممية اإلدارية؛ كأن
 متداخمة في جميع الكظائؼ كاألنشطة كاألعماؿ اإلدارية.

 مبادٌٓ عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ بادتامعات : -3

نظػػػران ألىميػػػة عمميػػػة اتخػػػػاذ القػػػرار التعميمػػػي بالجامعػػػات، فػػػػإف ىػػػذه العمميػػػة تسػػػػتند 
 (:ٕ-ٔ:  ّٔإلى مجمكعة مف المبادئ كالتى تتمثؿ فيما يمى )
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ت التعميمية عممية متكاممة تبدأ بتحديد المشكمة كتنتيي بعممية تنفيذ عممية اتخاذ القرارا -
 القرار كمتابعة عممية التنفيذ.

 إتاحة الكقت الكافي لمتعرؼ عمي البدائؿ المختمفة كتقييميا. -

أف ييبني القرار التعميمي عمي أساس المنطؽ كالمعمكمات كليس عمي أساس الشعكر  -
تفكير كمعمكمات منطقية تساعد عمي التكصؿ إلي  كاألحاسيس فقط، كيتطمب ذلؾ كجكد

 القرارات السميمة. 
كجكد اإللياـ الداخمي أك البديية: كىك صكت داخمي يخاطب اإلنساف أثناء اتخاذه لمقرار  -

 بأمر ما كعادةن ما يككف ىذا الصكت صكابان. 
إلي حؿ اختيار أفضؿ البدائؿ المتاحة كاألكثر فعالية لحؿ مشكمة كليس مجرد الكصكؿ  -

 لممشكمة.

تكافؽ القرار الميتخذ مع المنظكر الشخصي كالتنظيمي لمعامميف بالمؤسسة التعميمية مف  -
 منطمؽ ككنيـ مف يقكمكف بعممية تنفيذه.

تحديد مدم االستفادة التي ستعكد مف كراء تطبيؽ القرار الميتخذ مما ييشجع عمي  -
 تطبيقو.

لتعميمي لمقيادات الجامعية في أف ىذه كبالتالي تتمثؿ مبادئ عممية اتخاذ القرار ا
العممية تقكـ عمي أساس المنطؽ كالمعمكمات كليس عمي مجرد الحدس فقط كيتـ ذلؾ مف 
خبلؿ جمع المعمكمات الكافية عف المشكمة محؿ الدراسة، كاالىتماـ بعممية التعرؼ عمي 

ال يقتصر عمي مجرد كجكد البدائؿ المختمفة كتقييميا، اختيار البديؿ األفضؿ كاألكثر فعالية كأ
بديؿ كاحد فقط لحؿ المشكمة، كمعرفة النتائج المتكقع حدكثيا مف كراء تطبيؽ البديؿ الذم تـ 
اختياره، كأف يمقي القرار الميتخذ قبكؿ العامميف بالجامعة نظران لككنيـ سيقكمكف بتطبيقو، إلي 

 أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.جانب أف يتـ كضع القرار أك البديؿ الميتخذ مكضع التنفيذ مف 

 خطىات عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ بادتامعات: -4

تبدأ خطكات عممية اتخاذ القرار التعميمى بالجامعات باإلحساس بكجكد مشكمة أك مكقؼ 
ما يتطمب اتخاذ قرار بشأنو حيث يتـ دراسة ىذه المشكمة أك المكقؼ دراسة كاممة كشاممة 

ف خبلؿ جمع البيانات كالمعمكمات، ثـ يتـ تقديـ مجمكعة مف لمتعرؼ عمي كافة جكانبو م
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الحمكؿ كاألفكار لحؿ المشكمة القائمة كيتـ اختيار أفضؿ ىذه الحمكؿ في ضكء معطيات 
المشكمة كالظركؼ المحيطة كمف ثـ القياـ بعممية تطبيقو كمتابعة عممية التطبيؽ أكالن بأكؿ 

 المنشكد. لتصحي  المسار في حالة انحرافو عف اليدؼ

 كييمكف عرض ىذه الخطكات كما يمي:
 :المشكمةالتعرؼ عمي  -أ

تبدأ عممية اتخاذ القرار التعميمى بالجامعات باإلحساس بكجكد مشكمة ما بالجامعة، 
كتنتيي ىذه الخطكة بجممة مختصرة تكضع عمي ىيئة سؤاؿ يتطمب البحث عف إجابة أك 

مشكمة ، كالتأكد مف ىذا االحساس تبدأ خطكة فرض ييمكف اختباره. كبمجرد االحساس بكجكد 
 خرل كىى تحديد المشكمة تديدا دقيقان.

 تحديد المشكمة:  -ب

تعد المشكمة ىي المبرر المنطقي التخاذ قرار ما، كالبد أف تككف ىذه المشكمة معركفة 
ككاضحة كمحددة بكافة جكانبيا كلمتعرؼ عمي المشكمة البد مف تكفر المعمكمات الدقيقة 

لمكضكعية كالكافية عف كؿ ما يتعمؽ بيذه المشكمة كعف جكانبيا الداخمية كالخارجية كا
كأسباب حدكثيا كطبيعتيا كعبلقتيا كتأثيراتيا القريبة كالبعيدة المدم حتي ييمكف التكصؿ إلي 

 (.َِٗ:  ِِأفضؿ الحمكؿ الممكنة )

ات عممية اتخاذ القرار كبالتالي يعد تحديد المشكمة تحديدان كاضحان كدقيقان مف أىـ خطك 
التعميمي؛ حيث ييساعد تحديد المشكمة عمي سيكلة التعرؼ عمي جذكر المشكمة كتقديـ 
الحمكؿ المناسبة لحميا كالتغمب عمييا كيتـ ذلؾ مف خبلؿ الخطكة الثالثة في عممية اتخاذ 

 القرار التعميمي كالتي تتمثؿ في تحميؿ كتقييـ المشكمة.

 ة: تحميؿ كتقييـ المشكم-ج 

يتـ في ىذه الخطكة جمع الحقائؽ كالمعمكمات المرتبطة بالمشكمة محؿ الدراسة كيتطمب 
حيث  ذلؾ تكفر المعمكمات كالبيانات إلي جانب دقتيا حتي ييمكف تقييـ المشكمة بشكؿ صحي ؛

يتـ تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا كالنظر نظرة عامة كشاممة لممشكمة ككضع الحمكؿ المناسبة 
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(. كيتـ في ىذه الخيطكة تقديـ الحمكؿ البديمة: كىي اإلجراءات ُِ-َِ:  ٖٓييا )لمتغمب عم
 (. ُٗٓ:  ْْالتي تيمكف متخذم القرار مف حؿ المشكمة أك تحقيؽ اليدؼ المطمكب )

 عرض كتقييـ البدائؿ: -د

يتـ في ىذه الخطكة عرض مجمكعة مف البدائؿ لحؿ المشكمة. كتعد أصعب خطكة في 
قرار ىي مرحمة تقييـ الحمكؿ كالبدائؿ لككنيا ىي التي تميد الختيار أفضؿ عممية اتخاذ ال

البدائؿ كالحمكؿ لحؿ المشكمة المطركحة؛ كأم قرار حتي ييمكف أف يطمؽ عميو قرار البد مف أف 
 (. ِٗ:  ٓٔيككف ىناؾ عدة بدائؿ كاختيار لمبديؿ األفضؿ مف بينيا )

التفكير في مميزات البدائؿ التي تـ الحصكؿ كييمكف التفكير في بدائؿ إضافية إذا تـ 
عمييا، كينتج عف الدمج بيف مميزات البدائؿ ابتكار بدائؿ جديدة عادةن ما تككف األفضؿ 

(. حيث يتـ مناقشة البدائؿ الممكنة كالمناسبة لحؿ المشكمة مف أجؿ اختيار أفضؿ ٔٗ)
 البدائؿ لمتغمب عمي المشكمة.

بديؿ المناسب لحؿ المشكمة ما تقكـ عمي أساس المزايا كبالتالى فإف عممية اختيار ال
كالفكائد المتكقع تحقيقيا مف كراء اختيار ىذا البديؿ دكف غيره، إلي جانب كضع الكقت 
كالجيد المبذكؿ في االعتبار، كمدم قدرة العامميف عمي القياـ بعممية تطبيؽ البديؿ بنجاح إلي 

 نجاح عممية تطبيؽ البديؿ في االعتبار.جانب كضع التعديبلت المراد القياـ بيا ل

 اتخاذ القرار التعميمي:-ق

يعد االىتماـ باتخاذ القرار التعميمي في التكقيت المناسب مسألة في غاية األىمية حتي ال 
تتأصؿ جذكر المشكمة كتتفاقـ بالمدرسة إلي جانب االىتماـ بمعرفة فريؽ العمؿ المدرسي بما تـ 

الميناخ المبلئـ لتنفيذه بنجاح بعد التأكد مف قبكؿ فريؽ العمؿ لما تـ  اتخاذه مف قرارات كتييئة
اتخاذه مف قرارات إلي جانب متابعة عممية التنفيذ كتقكيميا كاالستفادة مف نتائج عممية التقكيـ 
تاحة الفرصة  كتغذية راجعة كالتعرؼ عمي الصعكبات التي تكاجو فريؽ العمؿ في عممية التنفيذ كا 

 (.ّٖٗ: ْعف آرائيـ كمناقشتيا مف خبلؿ المقاءات كاالجتماعات ) ليـ لمتعبير
كيعد االتجاه التشاركي في اتخاذ القرارات مف أفضؿ االتجاىات حيث أنو يتـ اتخاذ 
القرار مف خبلؿ التعاكف كالمشاركة بيف القيادات الجامعية كجميع فريؽ العمؿ كبالتالي يككف 
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د كاحد فقط مما يزيد مف قدرة كفاعمية فريؽ العمؿ عمي القرار نابعان مف الجميع كليس مف فر 
 االىتماـ بتنفيذ القرار الذم تـ اتخاذه بأفضؿ طريقة ممكنة.

 تنفيذ القرار التعميمي:-ك

تتمثؿ عممية التنفيذ في اإلجراءات التي تبدأ بمجرد صدكر القرار كتنتيي بتحقيؽ 
التي يتـ عمي أساسيا تطبيؽ القرارات  النتائج المرسكمة كمراجعتيا، كينبغي تحديد القكاعد

المتخذة مف قبؿ القيادات الجامعية ، كيتـ خبلؿ عممية التنفيذ كضع برامج عامة لمعمؿ 
 (. ِِ: ٖٓكتحديد أسمكب الرقابة إلي جانب تحديد األىداؼ كمتابعة تحقيقيا )

؛ فتنفيذ القرار كبالتالي فإف عممية تنفيذ القرار التعميمي ال تقؿ أىمية عف عممية اتخاذه
التعميمي يتطمب كجكد تضافر في كافة جيكد القيادات الجامعية كفريؽ العمؿ  مف أجؿ تحقيؽ 
 .األىداؼ المنشكدة، إلي جانب تييئة كافة الظركؼ الممكنة التي تساعد عمي نجاح عممية التنفيذ

 متابعة تنفيذ القرار التعميمي: -ز

رار كالتعرؼ عمي األخطاء قبؿ حدكثيا كتجنبيا تيعني المتابعة اإلشراؼ عمي تنفيذ الق
كتعديؿ أم انحراؼ في مسار تنفيذ القرار كتستمـز عممية المتابعة تكافر الميارات كالقدرات 
دخاؿ التعديبلت البلزمة دكف التأثير  التي تيمكف األفراد مف التعرؼ عمي األخطاء كتداركيا كا 

 .  (ُُٔ:  ٖٓعمي مسار تحقيؽ األىداؼ )

تالي تعد عممية المتابعة ىي الفيصؿ النيائي في تحديد مدم نجاح البديؿ الذم تـ كبال
حيث ييمكف مف خبلليا التعرؼ عمي مدم ما تـ تحقيقو مف  اختياره لحؿ المشكمة مف عدمو،

أىداؼ كما لـ يتـ تحقيقو بعد. كما تساعد عممية المتابعة عمي التعرؼ عمي أيو أخطاء خبلؿ 
نبيا أك تعديؿ ما تـ اتخاذه مف قرارات مف أجؿ الكصكؿ إلي اليدؼ عممية التنفيذ كتج

 المنشكد. 

 تقييـ النتائج:-ز

تعد عممية التقييـ مف أىـ خطكات عممية اتخاذ القرار التعميمي حيث أنيا تساعد في 
التعرؼ عمي مدم نجاح ما تـ اتخاذه مف قرارات كمدم معالجة المشكمة أك المكقؼ الذم 
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قرار كمدم تحقؽ القرارات التي تـ اتخاذىا كمدم فائدتيا كجدكاىا في عبلج استدعي اتخاذ 
 المشكمة مف عدميا.

 معىقات عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ بادتامعات: -5

ىناؾ العديد مف المعكقات التي تكاجو القيادات الجامعية كتحكؿ دكف اتخاذ القرارات 
 (:َٔٔ-َٓٔ:  ُٗ(،)ُِّ:  ٓٓالتعميمية السميمة كمنيا ما يمي )

 صعكبة جمع البيانات المتعمقة بالمشكمة المراد حميا. -

 صعكبة تحديد البدائؿ الممكنة لحؿ المشكمة. -

 صعكبة تقييـ البدائؿ كالتعرؼ عمي مزاياىا كعيكبيا. -

 قمة الكقت الكافي لدراسة المشكبلت كالبدائؿ دراسة شاممة كمكضكعية. -

 تكافر البدائؿ الممكنة لحؿ مشكمة ما.تقادـ القكانيف كاألنظمة التي قد تحد مف  -

 ضعؼ اإلمكانات المادية كالبشرية كالفنية. -

ندرة إيضاح القيادات الجامعية لما تـ اتخاذه مف قرارات، كانفرادىـ باتخاذ القرارات  -
 التعميمية.

 القصكر في متابعة ما تـ اتخاذه مف قرارات كتقكيميا. -

 لقرار التعميمى بالجامعات عمى النحك التالى:كمف جية يمكف تحديد معكقات عممية اتخاذ ا
 قمة البيانات كالمعمكمات:  (ُ)

يؤدم عدـ تكافر البيانات كالمعمكمات إلي إعاقة عممية اتخاذ القرارات التعميمية 
كانحرافيا عف مسارىا الصحي  كعدـ القدرة عمي تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا مف كراء ىذه 

 (.ِّ:  ٖٓالعممية )
 (:ِٕٗ:  ُـ تكافر البيانات كالمعمكمات إلي أسباب عديدة مف اىميا)كيرجع عد

ضعؼ تأىيؿ القائميف عمي جمع البيانات كالمعمكمات كترتيبيا باإلضافة إلي ضعؼ نظـ  -
 المعمكمات كعدـ استخداـ مستكيات رفيعة مف التكنكلكجيا.

 أف تتـ عممية جمع البيانات كالمعمكمات تحت ضيؽ الكقت. -

 ي شبكة االتصاالت تعيؽ انسياب المعمكمات.كجكد عيكب ف -

 التردد كالخكؼ لمتخذ القرار:  (ِ)
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يعد التردد كالخكؼ أحد معكقات عممية اتخاذ القرار التعميمي، حيث يؤدم التردد كالخكؼ 
 إلى  اتخاذ القرار غير مبلئـ لحؿ المشكمة أك التغمب عمييا.

 شخصية متخذ القرار التعميمي:  (ّ)

قدرتو ككفاءتو عمي المبلئـ مما تتطمب عممية اتخاذ القرار التعميمي  تمعب دكران كبيران في
االىتماـ بشخصية متخذ القرار التعميمي ككذلؾ تزكيده بالمعارؼ كالميارات كالكفاءات التي 
تيمكنو مف اتخاذ القرار التعميمي السميـ كالتكيؼ مع كافة المؤثرات سكاء أكانت مؤثرات داخمية 

 أـ خارجية.
 لقرار التعميمي في الكقت غير المناسب: اتخاذ ا (ْ)

تحتاج عممية اتخاذ القرار التعميمي إلي الكقت الكافي إلجراء دراسة كبحث المشكمة أك 
المكضكع المراد اتخاذ قرار بشأنو حتي ييمكف اتخاذ القرار التعميمي في الكقت المناسب 

القرار خاطئان ىك اتخاذ القرار  (. كبالتالى فإف مف أكثر األشياء التي تجعؿِْ: ٖٓكالمبلئـ )
 في غير كقتو. 

 ضعؼ مصداقية المصادر المعمكماتية:  (ٓ)

تتطمب عممية اتخاذ القرار التعميمى مصداقية المصادر كدقة المعمكمات، كذلؾ ألف 
 (.ُٗ:  ُٖالعكس يؤدم إلي حدكث نتائج سمبية بناء عمي ىذه القرارات)

 ضعؼ الثقة المتبادلة: (ٔ)
تبادلة بيف القيادات الجامعية كفريؽ العمؿ مف العكامؿ التي تعكؽ بعد ضعؼ الثقة الم

 عممية اتخاذ القرارات التعميمية.
 تنفيذ القرار كمتابعة عممية تنفيذه:  (ٕ)

نما كسيمة يترتب عميو تنفيذ القرار مف أجؿ  إف اتخاذ القرار ليس غاية في حد ذاتو كا 
تحديد مكعد انتياء عممية التنفيذ،  تحقيؽ النتائج كاألىداؼ المرغكب األمر الذل يتطمب

 (.ِٗ:  ُٖككضع معايير عممية التقييـ في الكقت المناسب )

 المعكقات التنظيمية: (ٖ)

فييمكف أف تؤثر المؤسسة التعميمية عمي عممية اتخاذ القرار التعميمي في حالة قمة 
تكافر الميزانية  المصادر المتاحة لمتخذم القرارات التعميمية أك العمؿ ضمف مكارد مقيدة كعدـ

 (.ُٗ: ّٕالتي تحد مف القدرة عمي الكصكؿ إلي أفضؿ النتائج المنشكدة )
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 ضعؼ  المشاركة في اتخاذ القرارات التعميمية:  (ٗ)

قد تنفرد بعض القيادات الجامعية باتخاذ القرار التعميمي مما يجعؿ ىذا القرار قراران مركزيان 
، حيث إف المشاركة في اتخاذ القرارات ليا دكر كقد يترتب عمى ذلؾ ندرة مشاركة فريؽ العمؿ

فعاؿ في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كفيميـ لطبيعة المشكمة ككيفية عبلجيا كالتغمب عمييا 
 (.ِٓ:  ٖٓبأفضؿ طريقة ممكنة )

كما يمكف تحديد المعكقات التى تكاجو عممية اتخاذ القرار التعميمى بالجامعات إلى 
 المعكقات التالية:

 قات اإلدارية أك التنظيمية:المعك -ُ
تعددت المعكقات اإلدارية أك التنظيمية المؤثرة في عممية اتخاذ القرار التعميمي كمف 

 أىميا ما يمي:
 ( .ٖٖالكضع التنظيمي لؤلجيزة اإلدارية  :ُّٗ-ِِّ) 
 (ُُّعدـ تكافر كدقة المعمكمات  :ٖٕ.) 
 (ُُُالبيركقراطية كتبايف كتعقد اإلجراءات :ّٔ  .) 
 (.ٖٖ:  ُُّصاؿ غير الفعاؿ )االت 
 ( .ُُٕعدـ المشاركة في عممية اتخاذ القرار  :ُُّ) 
 ( ُُّالتكقيت غير الصحي  لمقرار  :ٖٖ.) 
  ( ُِٗصعكبة تحديد المشكمة  :ُٓٓ.) 
  ( ّٖالتخطيط غير السميـ  :َُّ.) 
  ( ْٖمركزية سمطة إصدار القرار  :ٗ.) 
 المعكقات البيئية:-ِ

 (ُُّ:  ُُٕمؿ البيئية لعممية اتخاذ القرار كمف أىميما: )تعددت المعكقات كالعكا
 .االعتبارات كاألنظمة السياسية 
  .القيـ كالعادات كالتقاليد كأنماط السمكؾ االجتماعي 
  . غمكض كجمكد األنظمة كالمكائ 
 .عدـ االستفادة مف التقدـ العممي كالتكنكلكجي 

 المعكقات النابعة مف كضع القيادات اإلدارية:-ّ
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 تكافر القيادات الكفؤة. مةق 
 (ُٖ: ٕٓسبلمة طرؽ كأساليب اختيار القيادات اإلدارية ) ضعؼ 
 (.ّّْ:  ٖٖتكفر االستقرار الكظيفي كاالطمئناف النفسي لمقيادات اإلدارية ) قمة 
 (ِّعدـ اىتماـ القيادات باألساليب الكمية التخاذ القرارات  :ُُٖ   .) 
 رة كاالستشارة األجنبية.اعتماد القيادات اإلدارية عمي الخب 

 (.َٔ:  ُِٗالجكانب النفسية كالشخصية لمتخذ القرار )-ْ
 .(ُُِ:  ُُٕسبلمة كصحة القرار) -ٓ
 (.ُْٓ:  ّضعؼ الثقة المتبادلة بيف المديريف كالمرؤكسيف ) -ٔ

كيتض  مما سبؽ أف أىـ معكقات عممية اتخاذ القرار تشمؿ مركزية اتخاذ القرار حيث تتمركز 
في المؤسسات التعميمية كمنيا الجامعة في أيدم فئة محددة جدان مف القيادات اإلدارية  السمطة

العميا، كالبيركقراطية كسيادة الركتيف كتعقد اإلجراءات، كعدـ تكافر البيانات كالمعمكمات البلزمة 
يدية، ككذلؾ التخاذ القرارات مما يؤدم إلي عدـ دقة القرارات ، كما تتسـ عممية اتخاذ القرار بالتقم

قمة كضكح القرارات، كانعداـ الثقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ككذلؾ انعداـ الثقة بيف القيادات 
الجامعية كبيف المستفيديف مف العممية التعميمية، كغيرىا مما يؤثر سمبان في فاعمية ككفاءة 

 المؤسسات التعميمية الجامعية كقدرتيا عمي تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.
ف جية أخرل يمكف القكؿ بأف ىناؾ العديد مف المعكقات منيا معكقات إدارية أك تنظيمية، كم

كمعكقات بيئية، كمعكقات نابعة مف كضع القيادات اإلدارية، كالجكانب النفسية كالشخصية لمتخذ 
 القرار، كسبلمة كصحة القرار، كضعؼ الثقة المتبادلة بيف المديريف كالمرؤكسيف .



 عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ بادتامعات: متطلبات جناح -6

إنػػػو مػػػف المفيػػػد أخػػػذ بعػػػض العكامػػػؿ فػػػي الحسػػػباف حتػػػى تػػػتـ عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات 
 (،: ُّْ -ُِّ:  ٓٓالتعميمية بطريقة رشيدة كىذه العكامؿ ىي )

تنطػػػػكم عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات عمػػػػي عناصػػػػر مممكسػػػػة كغيػػػػر مممكسػػػػة كأيضػػػػا عمػػػػي  -أ 
تطمػػػػب بالضػػػػركرة مركنػػػػة ذىنيػػػػة تمكػػػػف مػػػػف أخػػػػذ ىػػػػذه عناصػػػػر عاطفيػػػػة كىػػػػذا مػػػػا ي
 العناصر جميعيا في الحسباف.
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أف تعمػػػػػؿ القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة عمػػػػػي شػػػػػرح القػػػػػرار لفريػػػػػؽ العمػػػػػؿ حتػػػػػى يػػػػػتـ كسػػػػػب  -ة 
تعػػػاكنيـ بالكامػػػؿ، كذلػػػؾ انطبلقػػػان مػػػف أنػػػو  ال يمكػػػف إرضػػػاء كػػػؿ شػػػخص عنػػػد اتخػػػاذ 

 القرارات

سػػػف نكعيػػػة القػػػرار، كمػػػا يسػػػاعد فػػػي إشػػػراؾ العػػػامميف فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار ممػػػا يح -ج 
تحديػػػد بػػػدائؿ مبتكػػػرة لممشػػػكمة، كمػػػا يزيػػػد مػػػف إلتػػػزاـ المرؤكسػػػيف بتنفيػػػذ القػػػرار حيػػػث 

 أنيـ يشعركف أنو نابع منيـ.

تػػػكفير الكقػػػت الكػػػافي لعمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار بحيػػػث ال يكػػػكف ىػػػذا الكقػػػت أكثػػػر أك أقػػػؿ  -د 
، ألف الكقػػػت األقػػػؿ مػػػف الػػػبلـز يػػػؤدم إلػػػي تعقػػػد المشػػػكمة التػػػي اسػػػتدعت  مػػػف الػػػبلـز

الحاجػػػػة التخػػػػاذ القػػػػرار، كالكقػػػػت األكثػػػػر مػػػػف الػػػػبلـز يػػػػؤدم إلػػػػي تػػػػأخير اتخػػػػاذ القػػػػرار 
 مما يؤدم إلي عدـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف اتخاذ القرار كفقدانو جدكاه.

اتخػػػػػاذ القػػػػػرار كعػػػػػدـ التيػػػػػرب منػػػػػو، أم ينبغػػػػػي عمػػػػػي القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة مكاجيػػػػػة  -ٖ 
ال سػػػيقعكف فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات أل  نيػػػا تعتبػػػر أحػػػد الكظػػػائؼ األساسػػػية ليػػػـ، كا 

 متاعب أثناء القياـ بأعماليـ.

ضػػػػماف التنفيػػػػذ النػػػػاج  لمقػػػػرار ،مػػػػف خػػػػبلؿ تقػػػػديـ متخػػػػذ القػػػػرار التكجيػػػػو المناسػػػػب  -ٚ 
لفريػػػػؽ العمػػػػؿ فػػػػي الكقػػػػت المناسػػػػب، ككػػػػذلؾ تفعيػػػػؿ قنػػػػكات االتصػػػػاؿ بينػػػػو كبيػػػػنيـ 

 لضماف التنفيذ الناج  لمقرار.

بحتميػػػة التغييػػػر ألف القػػػرارات تجمػػػب معيػػػا التغييػػػر كمتخػػػذم القػػػرار عمػػػييـ االعتػػػراؼ  -ص 
 أال يخشكا التغيير كيحافظكا عمي تكازف األشياء بالمنظمة.

كضػػػع نظػػػاـ لمتابعػػػة كػػػؿ قػػػرار كىػػػذا لمتأكػػػد مػػػف سػػػبلمتو كصػػػحتو ككػػػذلؾ تقيػػػيـ نتائجػػػو  -ذ 
 إلنجاز بعض األىداؼ التي ال تتحقؽ بدكنو .

رارات الكتسػػػػػػاب الميػػػػػػارة فييػػػػػػا ألف مبلحظػػػػػػة كدراسػػػػػػة ممارسػػػػػػة عمميػػػػػػة اتخػػػػػػاذ القػػػػػػ -ؽ 
 القرارات التي يتخذىا اآلخريف لف تنفع كثيران.

يختمػػػػػؼ األسػػػػػمكب المناسػػػػػب التخػػػػػاذ القػػػػػرار بػػػػػاختبلؼ الظػػػػػركؼ البيئيػػػػػة المحيطػػػػػة 
بالمشػػػكمة كطبيعػػػة المشػػػكمة، فتتكقػػػؼ جػػػكدة القػػػرار المتخػػػذ عمػػػي أسػػػمكب اتخػػػاذه، كتتعػػػدد 

بػػػػػيف األسػػػػػاليب التقميديػػػػػة كػػػػػالخبرة الماضػػػػػية لمتخػػػػػذ القػػػػػرار، أسػػػػػاليب اتخػػػػػاذ القػػػػػرار مػػػػػا 
 كالحدس، كالتخميف كغيرىا.
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كيتضػػػػ  أف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات التعميميػػػػة داخػػػػؿ الجامعػػػػات تمثػػػػؿ أحػػػػد األنشػػػػطة 
اإلسػػػػػتراتيجية فػػػػػي العمػػػػػؿ اإلدارم الشػػػػػامؿ لمجامعػػػػػة، فجػػػػػكدة أداء الجامعػػػػػة تعتمػػػػػد عمػػػػػي 

ابػػػان، ك تيػػػدؼ  عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات التعميميػػػة إلػػػى محصػػػمة جػػػكدة قراراتيػػػا سػػػمبان أك إيج
الحكػػػـ عمػػػػى األمػػػػكر مػػػػف حيػػػػث اختيػػػػار أكلكيػػػة األىػػػػداؼ الكاجػػػػب تنفيػػػػذىا حسػػػػب الخطػػػػة 
المرسػػػػكمة لمتنظػػػػيـ، كمػػػػا تيػػػػدؼ أيضػػػػا إلػػػػى إيجػػػػاد حمػػػػكؿ لممشػػػػاكؿ التػػػػي قػػػػد تعتػػػػرض 

 التنظيـ بأكبر عائد ممكف كأقؿ تكمفة ممكنة كبأقؿ كقت.

 :األكادميًُ بادتامعات املصسيُ للكًادات ادتامعًًُات واملَاو الىظًفًُ سٔىلثالًجا: امل

تضطمع الجامعات في العصر الحالي بمسئكليات ميتعددة كمييمَّة لمنُّييكض بأعباء التَّنميػة 
في مجاالت الحياة الميختمفػة، كتسػتمد الجامعػة قيكتيػا مػف قيػكة كيمّْياتيػا، كتتمثَّػؿ قيػكة الكيمّْيػة فػي 

ليا القائـ عمى المقدرة الفرديػة كالجماعيػة ألعضػائيا، كمػدل مسػايرتيا لمحركػة العمميػة، استقبل 
ـه لمفكػػػر الجػػػامعي كتمبيػػػةن لمطالػػػب الميجتمػػػع كميكاجيػػػة  ففػػػي آفاقيػػػا الميتسػػػعة كالميتجػػػدّْدة دعػػػ
ميشػكبلتو، كعمػى ميسػتكل الكيمّْيػات تكػكف اإلدارة ىػػي المسػئكلة عػف جميػع األعمػاؿ التػي تتعمػػؽ 

مؿ اإلدارم كالتَّعميمي كالثَّقافي، سكاء كانػت ىػذه األعمػاؿ إداريػة أـ فنيػة، كليػذا ييعػدُّ عميػد بالع
ؤسػػػاء األقسػػػاـ مسػػػئكليف عػػػف جميػػػع الميمارسػػػات اإلداريػػػة كالفنيػػػة  الكيمّْيػػػة كككػػػبلء الكيمّْيػػػة كري

لجامعيػػػة كاإلشػػػرافية داخػػػؿ الكيمّْيػػػة، كييمكػػػف تحديػػػد المسػػػئكليات كالميػػػاـ الكظيفيػػػة لمقيػػػادات ا
 األكاديمية عمى النَّحك التَّالي:

 عنًد الكلًُ: -0

نظػػرنا ألىمّْيػػة كظيفػػة العميػػد فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي بالكيمّْيػػات، حيػػثي أنَّػػو ييمثّْػػؿ القيػػادات 
األكاديمية كاإلدارية بما تتضػمنو مػف تعػدُّد فػي الميػاـ كاألدكار المنكطػة بػو كتػزداد مسػئكلياتو، 

ميتنكعةو، كلمنُّييكض بيذه المسئكليات فإفَّ عممو ليس قاصرنا عمى سػير كتيكاجيو تحديات كثيرةو ك 
شيػػئيكف الكيمّْيػػة سػػيرنا ركتينينػػا كميباشػػرة أعمالػػو التَّنظيميػػة فقػػط، بػػؿ البػػد أف يشػػتمؿ عمػػى جػػانبيف 
ميتبلزميف ميتكامميف في منظيكمة كاحدة، أكليمػا: الجانػب األكػاديمي الميتعمػؽ بالعمميػة التَّعميميػة 

بحثية، كثانييما: الجانب اإلدارم، كىك المسئكؿ عػف تييئػة المينػاخ الميناسػب لتحقيػؽ أعبػاء كال
 (ِِْ: َٗالجانب األكؿ كتحت إشرافو )

فيقع عمي العميد العبء األكبر في تحقيػؽ عمميػة االنضػباط اإلدارم فػي كيمّْيتػو، كتنظػيـ 
الميمارسػػات اإلداريػػة لمعميػػد بمثابػػة اإلسػػناد العمميػػة التَّعميميػػة كاإلداريػػة داخػػؿ كيمّْيتػػو، كمػػا تيعػػدُّ 
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الميػػبلـز لمميمارسػػات تنفػػذىا منظيكمػػات فرعيػػة غيػػر أكاديميػػة، لكنَّيػػا عػػادةن مػػا تػػرتبط تنظيمينػػا 
بالعميد، كالذم تقع كفؽ الخريطة التَّنظيمية لمكيمّْية عمػى رأس اليػـر األكػاديمي كاإلدارم فػي آفو 

 (.ِٗ:  ُٗكاحدو )
( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ الجامعػػػات المصػػػرية ميػػػاـ عميػػػد الكيمّْيػػػة فػػػي ْْكتحػػػدّْد المػػػادة )

دارة شيػػػئيكنيا العمميػػػة كاإلداريػػػة كالماليػػػة، كيكػػػكف مسػػػئكالن عػػػف تنفيػػػذ  ػػػكر الكيمّْيػػػة كا  تصػػػريؼ أيمي
القػػكانيف كالمَّػػكائ  الجامعيػػة، ككػػذلؾ تنفيػػذ قػػرارات مجمػػس الكيمّْيػػة كمجمػػس الجامعػػة، كالمجمػػس 

 (.ِٔ:  ِٕاألعمى لمجامعات )
ـ أىػػػػـ ُِٕٗ( لسػػػػنة ْٗ( مػػػػف البلَّئحػػػػة التَّنفيذيػػػػة لمقػػػػانكف )ّْكمػػػػا تحػػػػدّْد المػػػػادة)

 (:ُِٕ:  ِٕاختصاصات عميد الكيمّْية كما يمي )
 .طّْة التَّعميمية كالعممية في الكيمّْية كميتابعة تنفيذىا  اإلشراؼ عمى إعداد الخي

 لكيمّْية.التَّنسيؽ بيف األجيزة الفنية كاإلدارية كالعامميف با 

  العمػؿ عمػى تقػػديـ االقتراحػات بشػأف اسػػتكماؿ حاجػة الكيمّْيػة مػػف ىيئػات التَّػدريس كالفنيػػيف
 كالفئات الميساعدة األيخرل كالمينشآت كالتَّجييزات كاألدكات كغيرىا.

  ّْببلغ رئيس الجامعة عف كيػؿ ميراقبة سير الدّْراسة كاالمتحانات كحفظ النّْظاـ داخؿ الكيمّْية، كا 
 ف شأنو المساس بسير العمؿ بالكيمّْية أك ما ينسب إلى أحد أعضاء ىيئة التَّدريس.ما م

 .اإلشراؼ عمى العامميف باألجيزة اإلدارية بالكيمّْية كميراقبة أعماليـ 

  ،إعداد تقرير في نياية كيؿّْ عاـ جامعي عف شيئيكف الكيمّْيػة العمميػة كالتَّعميميػة كاإلداريػة كالماليػة
ػػا ألكجػػو نشػػاط الكيمّْيػػة كميسػػتكل أداء العمػػؿ بيػػا، كشيػػئيكف الدّْراسػػة كيتضػػمف ىػػذا ال تَّقريػػر عرضن

كاالمتحانػػػات كنتائجيػػػا كبيػػػاف العقبػػػات التػػػي اعترضػػػت التَّنفيػػػذ كعػػػرض الميقترحػػػات بػػػالحيميكؿ 
الميبلئمػػة، كييعػػرض ىػػذا التَّقريػػر عمػػى مجمػػس الكيمّْيػػة إلبػػداء الػػرَّأم بشػػأنو تكطئػػةن لعرضػػو عمػػى 

 جامعة.مجمس ال

كييمكف تصنيؼ أىـ المسػئكليات الميرتبطػة بعمػؿ عميػد الكيمّْيػة، كالتػي بميقتضػاىا ييمػارس 
 :(ٕٗ-ٗٔ:  ِٖالمسئكليات كالصَّبلحيات التَّالية )

 المسئكليات اإلدارية، كمف أىمّْيا:  - أ
 .رئاسة مجمس الكيمّْية 

 .التَّصديؽ كالتَّنفيذ لما يتخذه مجمس الكيمّْية مف قرارات 
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  َّعامػػؿ مػػع قػػرارات مجمػػس الجامعػػة كالمجمػػس األعمػػى لمجامعػػات تمييػػدان لعرضػػيا عمػػى الت
 مجمس الكيمّْية.

 .اإلشراؼ عمى العمؿ الفني كاإلدارم بالكيمّْية 

 .إصدار القرارات التَّنفيذية لتعييف أعضاء ىيئة التَّدريس كالييئة الميعاكنة 

 فؽ كتخصصو.تدريس بعض الميحاضرات، كيجكز لو رئاسة القسـ الذم يت 

 .إدارة اجتماع مجمس الكيمّْية 

  ميراقبػػة سػػير الدّْراسػػة كاالمتحانػػات كالتَّصػػديؽ عمػػى نتػػائج االمتحانػػات كحفػػظ النّْظػػاـ داخػػؿ
ؤساء األقساـ كالكحدات العممية.  الكيمّْية بالتَّعاكف مع ري

 .تحكيؿ أعضاء ىيئة التَّدريس لجيات التَّحقيؽ الميختصة 

 التَّدريس كالفنيػيف كاإلداريػيف بالكيمّْيػة، كالميكافقػة عمػى تعيػيف كنقػؿ  تقييـ أداء أعضاء ىيئة
 كترقية العامميف كاستحقاقاتيـ، كالميكافقة عمى األجازات الخاصة بيـ.

 .الميكافقة عمى النَّدب كاإلعارة ألعضاء ىيئة التَّدريس كالعامميف 

 ىيئة التَّدريس. القياـ بإجراءات دفع اإلنتاج العممي لمجاف التَّرقية ألعضاء 

 .القياـ باإلجراءات التي تيصاحب بيميكغ أحد أعضاء ىيئة التَّدريس سف المعاش 

 .رىا مجمس الكيمّْية  أيَّة اختصاصات أيخرل ييقرّْ

 المسئكليات التَّنظيمية، كمف أىمّْيا: - ب

 .تكزيع األدكار كالمسئكليات عمى أعضاء ىيئة التَّدريس كالييئة الميعاكنة 

 ػػال   تنفيػػذ قػػرارات مجمػػس الكيمّْيػػة فػػي تكزيػػع بينيػػكد ميزانيػػة الكيمّْيػػة، كتعػػديميا فػػي إطػػار الصَّ
 العاـ، كأىداؼ الكيمّْية كميتابعة أكجو اإلنفاؽ كالصَّرؼ.

 .كر اإلضافية كالحكافز الخاصة بالعامميف  الميكافقة عمى الميكافآت كاأليجي

 الخاصة بالكيمّْية في حديكد مػا يسػم   الميكافقة عمى الميناقصات الخاصة باألبنية كالتَّجييزات
 بو القانكف.

 .اإلشراؼ عمى تنظيـ الميؤتمرات كالنَّدكات العممية الخاصة بالكيمّْية 

 .اإلشراؼ عمى المجبلت العممية الخاصة بالكيمّْية 

 .طَّة البيحيكث  اإلشراؼ عمى شيئيكف النَّشر العممي في الكيمّْية كخي

 طَّة  الدّْراسية كاحتياجاتيا. تحديد معايير كميحتكل الخي
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 .دارينا  كضع سياسة لتنمية أعضاء ىيئة التَّدريس عممينا كا 

 .الميكافقة عمى ميكاصفات األجيزة العممية التي يتـ الميكافقة عمى شرائيا لمكيمّْية 

ػػا سػػبؽ يتضػػ  أف عميػػد الكيمّْيػػة يقػػـك بمسػػئكليات كميػػاـ عديػػدة مػػف خػػبلؿ مسػػئكلياتو  كممَّ
يػػة كالفنيػػة كاألكاديميػػة، األمػػر الػػذل يتطمػػب أف يكػػكف لديػػو العديػػد مػػف الميػػارات التنظيميػػة كاإلدار 

الفنية، كاإلنسانية، كاإلدراكيػة كػي يػتمكَّف مػف أداء كظيفتػو بفاعميػة، كيكػكف قػادرنا عمػى اتخػاذ القػرار 
جػكو مػف كدكر الميبادأة في المكاقػؼ اإلداريػة، كأف ييخطّْػط كييػنظـ العمػؿ، كأف يكػكف قػادرنا عمػى خمػًؽ 

التَّعػػػاكف كالدّْيمقراطيػػػة، كأف يتػػػكافر لديػػػو ميػػػارة اتصػػػاؿ فعَّالػػػة مػػػع كافػػػة اإلداريػػػيف كاألكػػػاديمييف، 
كاإلدارات العيميػػا كالتَّنفيذيػػة، كالمناصػػب القياديػػة فػػي الكيمّْيػػة كالجامعػػة، أك خػػارج الجامعػػة، كأف يكػػكف 

ػػميطاتو كميامػػو ألشػػخاص ميػػدربيف، كمي  عػػدّْيف إعػػدادنا إدارينػػا لمثػػؿ ىػػذه قػػادرنا عمػػى تفػػكيض بعػػض سي
المياـ، كبالتالى في أثناء قيامو بيػذه المسػئكليات يكاجػو العديػد مػف الضػغكط سػكاء منيػا اإليجابيػة 

 كالسمبية كىذا يفرض عميو إدارتيا كمكاجيتيا بما يمتمكو مف خبرات إدارية.
 ُوكالْ الُكلًُ: -8

كبلء الكيمّْيػة بالعديػد مػف الميػاـ كالمسػئ كليات، كالتػي تختمػؼ مػف ككيػؿ إلػى آخػر، يقيـك كي
طَّػة الدّْراسػية،  كيؿّّ حسب اختصاصو، كما يتحمَّؿ الككيػؿ مػع العميػد مسػئكلية تنفيػذ المَّػكائ  كالخي

 كميتابعة سير الدّْراسة، كميتابعة أعماؿ االمتحانات.
 ـ يكػكف لكيػؿّْ ُِٕٗلسػنة  ْٗ( مف قانكف تنظيـ الجامعات رقـ ْٕكطبقنا لنص المادة )

كيمّْية ككيبلف ييعاكناف العميد في إدارة شيئيكف الكيمّْية، كيقيـك أقدميما ميقامو عند غيابػو، كيخػتص 
أحدىما بالشُّئيكف الخاصة بالطُّبلب كالتَّعميـ بمرحمة البكالكريكس أك المّْيسػانس كشيػئيكف الطُّػبلب 

ياضػػػية كاالجتماعيػػػة، كيخػػػتص اآلخػػػر بشيػػػئيكف الدّْ  راسػػػات العيميػػػا كالبحػػػث كتكثيػػػؽ الثَّقافيػػػة كالرّْ
كابط مع الكيمّْيات كالمراكز كالييئات المعنية بالبحث العممي، كما يجكز تعييف ككيؿ ثالػث لكيػؿّْ  الرَّ
كيمّْيػػة يخػػتص بشيػػئيكف خدمػػة الميجتمػػع كتنميػػة البيئػػة، كيكػػكف بحكػػـ كظيفػػة عضػػك فػػي مجمػػس 

كيؿ كاحد، كيككف ذلؾ بقػرار مػف رئػيس خدمة الميجتمع كتنمية البيئة، كيجكز االكتفاء بتعييف ك 
 (.ُِْ-ُِِ:  ِٕالجامعة بعد أخذ رأم مجمس الكيمّْية كميكافقة مجمس الجامعة )
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 وكًل الُكلًُِّ لُشٔىٌ التَّعلًه والطُّالب: -أ 

ـ، كالتػػي ُِٕٗلسػػنة  ْٗ( مػػف القػػانكف ْٕييعػػيَّف ككيػػؿ الكيمّْيػػة طبقنػػا لػػنص المػػادة رقػػـ)
ا عمى: كيككف تعييف الككيؿ مف بيف أساتذة الكيمّْية بقػرار مػف رئػيس تنص في الفقرة األخيرة مني

 الجامعة بناءن عمى ترشي  العميد، كذلؾ لميدة ثبلث سنكات قابمة لمتَّجديد مرَّة كاحدة.
ـ يتػػكلى ُِٕٗ( لسػػنة ْٗ( مػػف البلَّئحػػة التَّنفيذيػػة لمقػػانكف )ّٓكطبقنػػا لػػنص المػػادة )

 (:ُِٕ:  ِٕـ كالطُّبلب المياـ التَّالية تحت إشراؼ العميد )ككيؿ الكيمّْية لشيئيكف التَّعمي
 .تصريؼ شيئيكف الطَّمبة في الكيمّْيات كاإلشراؼ عمى التَّدريب العممي لمطُّبلب 

  دراسػػة ميقترحػػات األقسػػاـ فػػي شػػأف النَّػػدب لمتَّػػدريس كاالمتحانػػات مػػف خػػارج الكيمّْيػػة تكطئػػةن
 لعرضيا عمى مجمس الكيمّْية.

 ياضية كاالجتماعية لمطُّبلب.اإلشراؼ عم  ى رعاية الشّْئكف الرّْ

 .رات القكمية كالتَّربية العسكرية في الكيمّْية  اإلشراؼ عمى ميتابعة تدريس الميقرَّ

 .اإلشراؼ عمى شيئيكف الطُّبلب كالكافديف 

 .إعداد ما ييعرض عمى الميؤتمر العممي السَّنكم لمكيمَّية فيما يخصو 

كػػف أف يقيػػـك بيػػا ككيػػؿ الكيمّْيػػة لشيػػئيكف التَّعمػػيـ كالطُّػػبلب عمػػى النَّحػػك كىينػػاؾ ميػػاـ إضػػافية ييم
 التَّالي: 

  عػػداد التَّقػػارير ييشػػرؼ عمػػى إعػػداد قكاعػػد البيانػػات كأسػػاس لممعمكمػػات كاتخػػاذ القػػرارات كا 
 الدَّكرية لقطاع شيئيكف التَّعميـ كالطُّبلب.

  كعات التَّطكير كالتَّأىيؿ  لبلعتماد بالكيمّْية.الميشاركة في أعماؿ مشري

  ميتابعة إدخاؿ البيانػات الخاصػة بػالطُّبلب عمػى قاعػدة البيانػات بالجامعػة كتحػديثيا كقيّْػدىا
 بالسّْجبلت.

  ػػا يزيػػد مػػف كفػػاءة الميشػػاركة فػػي الػػدَّكرات التَّدريبيػػة التػػي تقيػػـك بيػػا الكيمّْيػػة بتنفيػػذىا ممَّ
 العامميف بالكيمّْية.

ة بعمػػػؿ ككيػػػؿ الكيمّْيػػػة، كالتػػػي بميقتضػػػاىا ييمػػػارس المسػػػئكليات كمػػػف أىػػػـ المسػػػئكليات الميرتبطػػػ
 (: ِْ-ُْ: ِٖكالصَّبلحيات التَّالية )

 المسئكليات اإلدارية، مف أىمّْيا: (ُ)
 .عضكية مجمس الكيمّْية 
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 .اإلشراؼ عمى كافة إجراءات القبيكؿ لمطُّبلب الميستجديف بالكيمّْية 

   جراءات قىبيكؿ تحكيؿ الطُّبلب مف كا  لى الكيمّْية، ككقؼ القيَّد كقىبيكؿ األعذار.أيسيس كا 

  مكانػػات الكيمّْيػػة كعات خدمػػة البيئػػة بمػػا يتناسػػب كا  التَّخطػػيط لممشػػركعات الطُّبلبيػػة، كمشػػري
 كميتطمبات كطبيعة البيئة المحمية.

 .ياضية لمطُّبلب  رعاية الشُّئيكف االجتماعية كالرّْ

  تب كالميذكرات الدّْراسية.ميتابعة كيؿّْ الميمارسات الخاصة بطبع كنشر الكي 

 .نشاء المباني، كدعـ المعامؿ كالتَّجييزات، كالمكتبة في الكيمّْية طَّة الستكماؿ كا   كضع خي

 .كضع البلَّئحة الدَّاخمية لمكتبة الكيمّْية 

 .رات الدّْراسة في الكيمّْية، كالتَّنسيؽ بينيا في األقساـ الميختمفة  إقرار الميحتكل العممي لميقرَّ

 بعض الميحاضرات، كيجكز لو رئاسة القسـ الذم يتفؽ كتخصصو. تدريس 

 .أيَّة تخصصات أيخرل ييقرَّىا مجمس الكيمّْية 

 المسئكليات التَّنظيمية، مف أىميا: (ِ)

  تنظػػػيـ كتكزيػػػع القكاعػػػد المينظمػػػة لعمػػػؿ الجػػػدكؿ الدّْراسػػػي بمػػػا يتناسػػػب كالئحػػػة الكيمّْيػػػة
مكاناتيا المادية كالبشرية.  كا 

 طَّػػط اإل شػػراؼ لتنفيػػذ الجػػدكؿ الدّْراسػػي بالنّْسػػبة لممعنيػػيف بالكيمّْيػػة، كالمينتػػدبيف مػػف كضػػع خي
 خارج الكيمّْية.

 .اإلشراؼ كالميتابعة لعممية تجييز الكيمّْية إلجراء االمتحانات النّْيائية 

  ،اإلشػراؼ عمػػى تحديػػد مكاعيػػد االمتحػػاف، ككضػع جداكلػػو كتكزيػػع أعمالػػو، كتشػػكيؿ لجانػػو
 ميمتحنيف.كتحديد كاجبات ال

  حصػػاءات النَّجػػاح كنسػػبتيا إلبػػداء الػػرَّأم لعميػػد اإلشػػراؼ كالميتابعػػة لنتػػائج االمتحانػػات، كا 
 الكيمّْية.

 .كضع أيسيس كقكاعد تكفؿ العدالة في تكزيع الميكافآت كالمن  الدّْراسية 

ُٔىٌ الدِّزاسات الُعلًا والُبُشىخ: -ب   وكًل الكلًُ لُش

ـ يتػػكلى ككيػػؿ ُِٕٗ( لسػػنة ْٗحػػة التَّنفيذيػػة لمقػػانكف )( مػػف البلَّئّٓطبقنػػا لػػنص المػػادة )
 (:ُِٖ:  ِٕالكيمّْية لشيئيكف الدّْراسات العيميا كالبيحيكث المياـ التَّالية تحت إشراؼ العميد )
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  ؤيػػػة طَّػػػط البلَّزمػػػة لتحقيػػػؽ الرُّ ػػػكث بكضػػػع الخي يقيػػػـك ككيػػػؿ الكيمّْيػػػة لمدّْراسػػػات العيميػػػا كالبيحي
ػكث، ككفالػة الميسػتكل العممػي اإلستراتيجية كأىدافيا ا لخاصة بشيئيكف الدّْراسػات العيميػا كالبيحي

ياضػػية كتشػػجيع  لطمبػػة الدّْراسػػات العيميػػا مػػف النَّاحيػػة التَّعميميػػة كالثَّقافيػػة كاالجتماعيػػة كالرّْ
 النَّشر العممي كالميؤتمرات العممية في الكيمّْية كتحديث كتطكير المكتبة.

  ّْراسات العيميا كالبيحيكث بتقديـ تقرير نصؼ سنكم لعممية الكيمّْيػة ييعػرض يقيـك ككيؿ الكيمّْية لمد
عمػػى مجمػػس الكيمّْيػػة مبيّْننػػا فيػػو سػػير العمميػػة التَّعميميػػة لمدّْراسػػات العيميػػا، كمكقػػؼ األبحػػاث 
َـّ نشػػرىا مػػف أعضػػاء ىيئػػة التَّػػدريس  كالنَّشػػر العممػػي داخػػؿ الكيمّْيػػة كترتيبنػػا لؤلبحػػاث التػػي تػػ

ػػػت، بالكيمّْ  ػػػؤتمرات العمميػػػة التػػػي تمَّ ػػػا المي يػػػة فػػػي المجػػػاالت الميختمفػػػة، كيشػػػمؿ التَّقريػػػر أيضن
طَّة العمؿ فييا، كما يككف في التَّقريػر شػرحه ميفصػؿه عػف المكتبػات  كالميؤتمرات الميقترحة كخي
داخػػؿ الكيمّْيػػة كحجػػـ الكيتيػػب الميشػػتراه، كالتػػي يجػػب شػػراؤىا، ككػػذلؾ المجػػبلت التػػي يجػػب 

 فييا لخدمة البحث العممي بالكيمّْية.االشتراؾ 

  ػكث بكافػة اإلجػراءات التَّنفيذيػة التػي تضػمف تحقيػؽ يقـك ككيؿ الكيمّْية لمدّْراسات العيميػا كالبيحي
 اإلستراتيجية المكضكعة كاآلتي:

  ػػكث العمميػػة فػػي الكيمّْيػػة بنػػاءن عمػػى اقتراحػػات مجػػالس طَّػػة لمدّْراسػػات العيميػػا كالبيحي إعػػداد خي
 المّْجاف الميختصة.األقساـ ك 

 .طَّة في األقساـ الميختمفة بالكيمّْية  ميتابعة تنفيذ ىذه الخي

 .اإلشراؼ عمى شيئيكف النَّشر العممي في الكيمّْية كميتابعة تنفيذ شيئيكف العبلقات الخارجية 

 .اقتراح تنظيـ الميؤتمرات كالنَّدكات العممية في الكيمّْية كتكلى شيئيكف العبلقات الخارجية 

 عداد ما ييعرض عمى الميؤتمر العممي السَّنكم لمكيمّْية فيما يخصو.إ 

 .طَّة لتزكيدىا بالكيتيب كالمراجع كالدّْراسات  اإلشراؼ عمى شيئيكف المكتبة كاقتراح الخي

ػػكث، كالتػػػي  كمػػف أىػػـ المسػػػئكليات الميرتبطػػة بعمػػػؿ ككيػػؿ الكيمّْيػػػة لمدّْراسػػات العيميػػػا كالبيحي
 (:ِْ-ُْ:  ِٖليات كالصَّبلحيات التَّالية )بميقتضاىا ييمارس المسئك 

 المسئكليات اإلدارية، مف أىمّْيا: (ُ)

 .عضكية مجمس الكيمّْية 

 .تفكيض بعض السُّميطات لؤلعضاء 

 .اإلشراؼ عمى العمؿ الفني كاإلدارم 
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  جػػراءات قىبيػػكؿ طيػػبلب الدّْراسػػات العيميػػا، كالنَّظػػر فػػي طمبػػات كقػػؼ قيّْػػدىـ كط كا  تحديػػد شيػػري
 كأعذارىـ.

 .طَّة الدّْراسات العيميا في األقساـ الميختمفة  ميتابعة تنفيذ خي

  َـّ إيفػػادىـ إلػػى ميتابعػػة التَّقػػارير كالميقترحػػات التػػي ييقػػدّْميا أعضػػاء ىيئػػة التَّػػدريس الػػذيف تػػ
بداء الرَّأم فييا.  مييمات عممية لميتابعة التَّقدُّـ العممي في مجاؿ تخصصيـ كا 

 فاية لمعامميف.النَّظر في اعتماد تقارير الك 

  النَّظر فػي كيفيػة ميتابعػة شيػئيكف النَّشػر العممػي بالكيمّْيػة كالكيمّْيػات األيخػرل المينػاظرة، كجميػع
 البيحيكث العممية لؤلقساـ الميختمفة كنشرىا كتكزيعيا عمى الييئات المعنية.

 .شيئيكف إجراءات من  الدّْرجات العممية 

 القسـ الذم يتفؽ كتخصصو. تدريس بعض الميحاضرات، كيجكز لو رئاسة 

 .رىا مجمس الكيمّْية  أيَّة تخصصات أيخرل ييقرّْ

 المسئكليات التنظيمية، كمف أىمّْيا:  (ِ)
 .كضع أيسيس لمجداكؿ الدّْراسية بما ال يتعارض مع جداكؿ الدَّرجات الجامعية 
  ّْطَّة الدّْراسات العيميا كالبيحيكث العمميػة فػي الكيم جراءات إعداد خي كط كا  يػة بنػاءن عمػى كضع شيري

 اقتراحات مجالس األقساـ كالمّْجاف المينبثقة.

  الميشاركة في رسـ السّْياسة العامة لمتَّعميـ كالبيحيكث العممية في الكيمّْية كتنظيميػا كتنسػيقيا
كح الفريؽ البحثي لحؿّْ الميشكبلت العممية الكبيرة.  بيف األقساـ الميختمفة، كتشجيع رى

 كع ميكازنة ا  لبحث العممي في الكيمّْية، ككضع نظاـ التَّصرُّؼ في بينيكد ميكازنتو.إعداد مشري

  إقامػػػة ركافػػػد كقنػػػكات اتصػػػاؿ بػػػيف الييئػػػات الميجتمعيػػػة بميشػػػكبلتيا العمميػػػة، كاألقسػػػاـ
 األكاديمية بالكيمّْية إلجراء البيحيكث البلَّزمة لحمّْيا.

 ػػؿ مػػع اقتراحػػات مجػػالس األقسػػا ـ الخاصػػة بتسػػجيؿ رسػػائؿ كضػػع إجػػراءات كضػػكابط التَّعامُّ
كػػـ قبػػؿ العػػرض عمػػى  الماجسػػتير كالػػدُّكتكراه كتقػػارير الميشػػرفيف عمييػػا، كتعيػػيف لجػػاف الحي

 مجمس الكيمّْية.

 .التَّرشي  لمبعثات كالمن  كاإلجازات الدّْراسية كميكافآت التَّفرغ لمدّْراسات العيميا 

  طَّة لتزكيدىا  بالكيتيب كالمراجع كالدَّكريات.اإلشراؼ عمى شيئيكف المكتبة كاقتراح الخي
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ُٔىٌ خدمُ امُلذتنع وتينًُ البًُٔ: -ز   وكًل الُكلًُِّ لُش

 (:َِ:  ِٕييشارؾ مجمس الجامعة الميختص بخدمة البيئة كتنمية الميجتمع في اآلتي ) 
  طَّط كالبرامج التي تكفيؿ تحقيؽ دكر الجامعة فػي خدمػة دراسة كاقتراح السّْياسة العامة كالخي

 ع كتنمية البيئة.الميجتم
  دراسػػة مشػػاكؿ النَّشػػاط اإلنتػػاجي كدكر الخػػدمات كمكاقػػع العمػػؿ فػػي البيئػػة كدكر البحػػث

 العممي التَّطبيقي في حمّْيا.

  دارة الكحػػدات ذات الطَّػػابع الخػػاص، كالتػػي تيقػػدّْـ دراسػػة كاقتػػراح السّْياسػػة العامػػة إنشػػاء كا 
 خدماتيا لغير الطُّبلب.

  العامػة إلعػداد كتنفيػذ بػرامج تػدريب أفػراد الميجتمػع عمػى اسػتخداـ دراسة كاقتراح السّْياسػة
 األساليب العممية كالفنية الحديثة كتعميميـ كرفع كفاءتيـ اإلنتاجية في شتى المجاالت.

  دراسػػة كاقتػػراح السّْياسػػة العامػػة لتنظػػيـ الميػػؤتمرات كالنَّػػدكات العمميػػة كالميحاضػػرات التػػي
 لبيئة.تستيدؼ خدمة الميجتمع كتنمية ا

 زًٓس الكسه : -3

يحتؿ رئيس القسـ األكاديمي مكقعنا رئيسينا في الييكػؿ التنظيمػي لػئلدارة الجامعيػة، فيػك 
المسئكؿ عػف ترجمػة أىػداؼ كسياسػات المؤسسػة التعميميػة إلػى ممارسػات أكاديميػة، كمػا أنػو 

كالكاجبػػات يمثػػؿ القيػػادة األكاديميػػة كاإلداريػػة بمػػا يتضػػمنو مػػف تعػػدد فػػي األدكار كالتكجييػػات 
كالمسئكليات ذات األىمية البالغة، كىك يمثؿ خط الػدفاع األكؿ عػف القسػـ، كالمتحػدث الرسػمي 
عنو فػي كػؿّْ المكاقػؼ، كخاصػة عنػد اخػتبلؼ كجيػات النظػر كالتػي عػادة مػا تحػدث بينػو كبػيف 
العميػػد، أك المسػػتكيات اإلداريػػة العميػػا، ككػػذلؾ فػػرئيس القسػػـ األكػػاديمي مسػػئكؿ عػػف معظػػـ 

 رارات اإلدارية التي تتخذ عمى مستكل القسـ كالكمية كالجامعة.الق

كانطبلقان مف إشراؼ رئيس مجمس القسـ عمى الشئكف العممية كاإلدارية كالماليػة بالقسػـ 
 (.ُّ-َّ:  ِٕفإنو يقـك بالمياـ كالمسئكليات التالية:)

 اء ىيئة التَّدريس اقتراح تكزيع المحاضرات كالدُّركس كاألعماؿ الجامعية األخرل عمى أعض
 القائميف بالتَّدريس في القسـ، كذلؾ لمعرض عمى مجمس القسـ.

  إعداد مقترحات النَّدب لمتَّدريس مف خارج الكيمية بالنّْسبة لمقسـ لمعرض عمى مجمس
 القسـ.
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 .طة الدّْراسات العيميا كالبحكث بالقسـ لمعرض عمي مجمس القسـ  اقتراح خي

  مجمس القسـ كالكيمية كذلؾ فيما يخصو.متابعة تنفيذ قرارات كسياسة 

 .اإلشراؼ عمى العامميف في القسـ كمراقبة أعماليـ 

  ببلغ عميد الكيمية عمى كؿّْ ما مف شأنو المساس بحسف سير حفظ النّْظاـ داخؿ القسـ كا 
 العمؿ بالقسـ.

 ة إعداد تقرير في نياية كؿّْ عاـ جامعي عف شئكف القسـ العممية كالتَّعميمية كاإلداري
ا ألكجو النَّشاط في القسـ كمستكل أداء العمؿ بو  كالمالية، كيتضمف ىذا التَّقرير عرضن
كشئكف الدّْراسة كاالمتحانات، كنتائجيا كبياف العقبات التي اعترضت التَّنفيذ، كعرض 
المقترحات بالحمكؿ المبلئمة، كييعرض ىذا التَّقرير عمى مجمس القسـ تمييدان لمعرض 

 ية.عمي مجمس الكيم

كما أفَّ رئيس القسـ في األساس عضك في الييئة التَّدريسية، لذلؾ فيك يقـك باألنشطة 
 (َِّ: ٗٓالتَّالية:)

 أنشطة تتعمؽ بالطَّمبة، كالتَّدريس، كاإلشراؼ عمييـ كتقكيميـ. (ُ)

 أنشطة تتعمؽ باالتصاؿ بأعضاء ىيئة التَّدريس كاإلدارة كالميؤسسات الخارجية. (ِ)

 خاصةن بطيبلب الدّْراسات العيميا. أنشطة تتعمؽ بالبحكث (ّ)

بط كالرَّقابة كحفظ السّْجبلت كالمعمكمات كاإلشراؼ كالرَّقابة عمى تكزيع مكارد  أنشطة (ْ) الضَّ
 القسـ بشكؿو عاـ.

كح المعنكية  (ٓ) دد كتقكيميـ، كالميحافظة عمى الرَّ أنشطة داعمة كتعييف األعضاء الجي
راع كالتَّكتر بيف أعض  اء القسـ.لؤلعضاء، كتقميؿ الصّْ

كمف خبلؿ العرض السابؽ يمكف تصنيؼ مسئكليات رئيس القسـ إلى ثبلث فئات، 
كىي: مسئكليات إدارية، كمسئكليات قيادية، كمسئكليات تنظيمية، كفيما يمي تفصيؿ ليذه 

 المسئكليات:
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 :املسٔىلًات اإلدازيُ، وتتنجل يف 

 سئبسخ ِدٍس اٌمسُ. -

 ػؼ٠ٛخ ِدٍس اٌى١ٍخ. -

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠س رٛخ١ٗ ِٚزبثؼخ  -

 ثبٌمسُ.

 زً إٌضاػبد اٌمبئّخ ث١ٓ ا٤ػؼبء. -

 رف٠ٛغ ثؼغ اٌسٍطبد ٥ٌػؼبء -

 ارخبر اٌمشاساد ا٦داس٠خ ػٍٝ ِسزٜٛ اٌمسُ. -

 ػمذ االخزّبػبد اٌذٚس٠خ ثبٌمسُ. -

 ا٦ششاف ػٍٝ اٌؼًّ اٌفٕٟ ٚا٦داسٞ. -

 اٌّسبّ٘خ فٟ رم١١ُ أػؼبء اٌمسُ. -

اٌى١ٍخ اٌّشبسوخ فٟ اٌٍدبْ اٌّزٕٛػخ داخً  -

 ٚخبسخٙب.

 :املسٔىلًات الكًاديُ، وتتنجل يف 

 اٌسشص ػٍٝ االٌزضاَ ثم١ُ ٚآداة إٌّٙخ. -

اٌزم١ًٍ ِٓ اٌظشاػبد ث١ٓ أػؼبء اٌمسُ  -

 ٚاٌسذ ِٕٙب.

االػزّبد ػٍٝ أسب١ٌت غ١ش سس١ّخ فٟ  -

 إداسح اٌمسُ.

 رمذ٠ُ رٛخ١ٙبد ٚسؤٜ ِسزمج١ٍخ ٌٍمسُ. -

ر١ّٕخ اٌشٚذ اٌّؼ٠ٕٛخ ٤ػؼبئٗ ٚإششاوُٙ  -

 ٟ ارخبر اٌمشاساد.ف

 :املسٔىلًات التيعًنًُ، وتتنجل يف 

مسُ. - ١ٌٛبد ػٍٝ أػؼبء ٌا ّسئ ٌٚا ٚاس   رٛص٠غ ا٤د

 ٚػغ ُخطخ ١ٌّضا١ٔخ اٌمسُ. -

 إػذاد اٌزمش٠ش اٌسٕٛٞ اٌخبص ثبٌمسُ. -

 رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ ٌٍمسُ. -

 الزشاذ رٛص٠غ ػًّ اٌمسُ اٌؼٍّٟ. -

ُ ٚػغ س١بسبد ٌز١ّٕخ أػؼبء اٌمس -

 ػ١ًٍّب ٚإداس٠ًب.

ٚػغ اٌُخطخ االسزشار١د١خ ٚاٌجسث١خ  -

 ثبٌمسُ ثبٌّشبسوخ ِغ ا٤ػؼبء اٌمسُ.

الزشاذ رشى١ً اٌٍدبْ اٌؼ١ٍّخ اٌّزخظظخ  -

 ٌفسض ِٛػٛػبد ػ١ٍّخ ِؼ١ٕخ.

( أنو فيما يتعمؽ بالمسئكليات كالمياـ ُُٗ()َٔ(،)ّٗكتشير نتائج بعض الدّْراسات)
خبلؿ مسئكلياتيـ اإلدارية كالتنظيمية باإلضافة إلى الفنية  الكظيفية لمقيادات الجامعية مف

 كاألكاديمية يبلحظ ما يمى: 

  أفَّ مياـ كمسئكليات القيادات الجامعية دائمنا ميركبة كميعقدة كليسػت ميكحػدة أك ميطمقػة
ألنَّيا تفتقد التَّشػابو فػي الميحتػكل كالكظيفػة مػف كقػتو آلخػر نتيجػة التَّحػديات العالميػة 

 مية التي تفرض نفسيا كتيكاجييا القيادات في شتى المجاالت.كالمح
  طَّة الكاضحة كالميحدَّدة لمياـ كمسئكليات القيادة ممَّا يجعميا تعتمػد عمػى قمَّة تكافر الخي

 أيسميكب الميحاكلة كالخطأ في القياـ بيا.
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  ػا يصػعب عمػى تتصػؼ ميػاـ كمسػئكليات القيػادات الجامعيػة بػالغيميكض كالعيميكميػة، ممَّ
 القيادات الجامعية فيميا.

 .كط تمقى أم إعداد أك تدريب سابؽ لتعييف القيادات الجامعية  ال تيكجد شيري
  أفَّ القػػارئ لقػػانكف تنظػػيـ الجامعػػات المصػػرية ييبلحػػظ إغفالػػو لجانػػب تػػدريب القيػػادات

يػثي يػتـ تصػعيد األيسػتاذ مػف مكقػع إدارة إلػى عمى كيفية ميمارسة كظػائفيـ الجديػدة، ح
 آخر دكف أف يميرَّ بتجربة تدريب كاحدة.

اختاذ اإلدازّ للكًادات ادتامعًُ األكادميًُ ودوزٍا يف حتسني عنلًُ ضػىط العنل زابعًا: إدازَ 

 التعلًنٌ ظامعُ سىٍاز:الكساز 

ة األكاديمية كدكرىا في لمتعرؼ عمى كاقع إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعي
تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بجامعة سكىاج قاـ الباحث بإجراء دّْراسة ميدانية عمى 

 عينة البحث كسارت إجراءات ىذه الدّْراسة الميدانية عمى النَّحك التَّالي: 

 اليدؼ مف الدّْراسة الميدانية -ُ

عدادىا -ِ  تصميـ أدكات الدّْراسة الميدانية كا 
 عينة البحث اختيار -ّ

 تطبيؽ اإلستبانة -ْ

 تصحي  اإلستبانة -ٓ

 الميعالجة اإلحصائية لنتائج اإلستبانة. -ٔ

 كيمكف تكضي  ذلؾ كما يمى

 أٍداف الدِّزاسُ املًداىًُ: -0

 ىدفت الدّْراسة الميدانية إلى:
التَّعػػػرُّؼ عمػػػى كاقػػػع ضػػػغكط العمػػػؿ اإلدارم لػػػدل القيػػػادات الجامعيػػػة األكاديميػػػة بجامعػػػة  .ُ

ػػا، كصػػراع الػػدكر، كغمػػكض الػػدكر، كفػػرص سػػكىاج، مػػف خػػبلؿ ػػا كنكعن : عػػبء العمػػؿ كمِّ
التَّقدـ الكظيفي، كالمسئكلية تجاه اآلخػريف، البيئػة الماديػة، كالييكػؿ التنظيمػي، كالمسػاندة 

 االجتماعية.
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التَّعرُّؼ عمى كاقع عممية اتخاذ القرار التَّعميمي لدل القيػادات الجامعيػة األكاديميػة بجامعػة  .ِ
خبلؿ: تحديد المشكمة كتحميميا، حصػر البػدائؿ، تقيػيـ البػدائؿ، اتخػاذ القػرار، سكىاج، مف 

 التَّنفيذ كالمتابعة كالتَّقييـ.
التَّعرُّؼ عمػى كاقػع إدارة ضػغكط العمػؿ اإلدارم لػدل القيػادات الجامعيػة األكاديميػة بجامعػة  .ّ

ضػغكط العمػؿ سكىاج، كدكرىا في تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي، مف خػبلؿ: أنػكاع 
دارة الضػػغكط كعبلقتيػػا باتخػػاذ القػػرار التَّعميمػػي، مراحػػؿ  كأثرىػػا فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرار، كا 
دارة الضػغكط كعبلقتيػا باتخػاذ القػرار  إدارة الضغكط كتأثيرىا في اتخاذ القرار التَّعميمػي، ، كا 

راتيجية إدارة التَّعميمػػػي، مراحػػػؿ إدارة الضػػػغكط كتأثيرىػػػا فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار التَّعميمػػػي، إسػػػت
 الضغكط كعممية اتخاذ القرار.

التَّكصؿ إلى مجمكعة مف النَّتائج التي قد تيسيـ في تقػديـ مجمكعػة مػف التكصػيات تتعمػؽ  .ْ
بتحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بالجامعات فى ضكء إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم لػدل 

 القيادات الجامعية األكاديمية، 
 املًداىًُ وإعدادٍا: تصنًه أدوات الدِّزاسُ -8

اتسػػاقنا مػػع طبيعػػة الدّْراسػػة، كتحقيقنػػا ألىػػدافيا اسػػتعاف الباحػػث باإلسػػتبانة كػػأداة إلجػػراء 
ػكؿ عمػى إجابػات عػدد مػف األسػئمة  الدّْراسة الميدانيػة، حيػثي تيعػدي اإلسػتبانة كسػيمة ىامػة لمحيصي

َـّ فيػك ييفيػد ُِْ:  ِّالمكتكبة في نميكذج ييعىدي لذلؾ، كيقـك الميجيػب بممئػو بنفسػو) ( ، كمػف ثػ
ػكؿ عمييػا  في التَّكصؿ إلػى معمكمػات، كالتَّعػرُّؼ عمػى خبػرات كاتجاىػات كآراء قػد ال ييمكػف الحيصي

 (.ٖٕ:  ِٓبكسائؿ أيخرل كالرُّجيكع إلى الكيتيب كالكثائؽ )
ػػكؿ عمػػى المعمكمػػات  لػػذلؾ اسػػتخدمت الدّْراسػػة الحاليػػة اإلسػػتبانة باعتبارىػػا كسػػيمة لمحيصي

كؼ كاألساليب القائمة بالفعؿ فػي الميجتمػع قيػد الدّْراسػة، كالتػي تقػـك عمػى شػكؿ عػددو عف ال ظُّري
 مف العبارات يتطمب اإلجابة عنيا مف ًقبىؿ عدد مف األفراد المعنييف بمكضيكع الدّْراسة.  

َـّ إعػداد اإلسػتبانة كػأداة أساسػية لمدّْراسػة الميدانيػة، بيػدؼ التَّعػرُّؼ عمػى  كبالتالى فقد تػ
ؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة فيمػػا يتعمػػؽ بكاقػػع إدارة  آراء عيّْنػػة مػػف: عيمػػداء كككػػبلء الكيمّْيػػات، كري
ضػػغكط العمػػؿ اإلدارم لػػدل القيػػادات الجامعيػػة األكاديميػػة، كدكرىػػا فػػي تحسػػيف عمميػػة اتخػػاذ 

 القرار التعميمي 
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َـّ بناء اإلستبانة عمى النحك التالي:  كقد ت
ػػكرة المبدئيػػة لئلسػػتبانة فػػي ضػػكء اإلطػػار النَّظػػرم لمدّْراسػػة قػػاـ الباحػػث بصػػيا         غة الصُّ

كرتيا المبدئية مف) َـّ عرضػيا ٖٔالحالية كالدّْراسات السَّابقة، كتككنت اإلستبانة في صي ( عبارة تػ
َـّ تعػػديؿ البينيػػكد التػػي أشػػار  كؿ إلػػى الميػػداف، كقػػد تػػ عمػػى مجمكعػػة مػػف الميحكمػػيف؛ تمييػػدنا لمنُّػػزي

ضػػػػافة الػػػػبعض اآلخػػػػر مػػػػف الميحكمػػػػكف  بضػػػػركرة تعػػػػديميا، ككػػػػذلؾ حػػػػذؼ بعػػػػض منيػػػػا كا 
ياغة  )ميبلءمتيا لمصّْ  كميناسبتيا لممحكر(. –حيثي

 صدق اإلستباىةValidity

ػػحة التػػي نقػػيس بيػػا مػػا نريػػد قياسػػو أك أنَّػػو  ييعػػرّْؼ صػػدؽ االختبػػار عمػػى أنَّػػو درجػػة الصّْ
 (.ِِٗ:  َٕقياسو ) الدَّرجة التي نقترب منيا بنجاح تاـ لقياس ما نريد

تيعػدي األداة صػادقة إذا اسػتطاعت قيػاس الظَّػػاىرة التػي كيضػعت مػف أجميػا أم أفَّ صػػدؽ ك 
اإلستبانة ىك مقدرتيا عمػى قيػاس مػا كيضػعت مػف أجمػو أك السّْػمة الميػراد قياسػيا. كلمتَّأكػد مػف 

 صدؽ اإلستبانة، استخدمت الدّْراسة الحالية ما يمي:
Validity  Contentصدق املضنوٌ -أ

دؽ المنطقي  كىك قيػاس لمػدل تمثيػؿ اإلسػتبانة لنػكاحي الجانػب  Logicalكييسمي بالصّْ
:  ِٕالميقػػاس، كىػػك يعتمػػد عمػػى مػػدل تمثيػػؿ المقيػػاس لممكاقػػؼ أك الجكانػػب التػػي تقيسػػيا )

(، كقد راعت الدّْراسة أف تككف ميفردات اإلستبانة ميعبّْرة كتيغطػي جميػع الجكانػب األساسػية َُٖ
مكضكع تغطيةن ميبلئمة.لم

 

 Validity  Faceالصِّدق الظَّاٍزي -ب

كـ ميختص عمػى درجػة قيػاس اإلسػتبانة لمسّْػمة الميقاسػة،  كيتـ التَّكصؿ إليو مف خبلؿ حي
كػػـ يتصػػؼ بدرجػػة مػػف الذَّاتيػػة لػػذلؾ تيعطػػي اإلسػػتبانة ألكثػػر مػػف ميحكّْػػـ، كيػػتـ  كبمػػا أفَّ ىػػذا الحي

ػػدؽ لئلسػػتبان ة مػػف خػػبلؿ التَّكافػػؽ بػػيف قيػػديرات الميحكمػػيف، كلمتَّأكُّػػد مػػف صػػدؽ تقيػػيـ درجػػة الصّْ
َـّ عػرض اإلسػتبانة عمػى مجميكعػة مػف السَّػادة الميحكمػيف، كالبػال  عػددىـ) ( ُُاإلستبانة فقد ت

ػػا مػػف أصػػحاب الخبػػرة فػػي مجػػاؿ اإلدارة التَّربكيػػة، كذلػػؾ إلبػػداء آرائيػػـ كمبلحظػػاتيـ حػػكؿ  ميحكمن
يػثي دقتيػػا العمميػة، كصػياغتيا المُّغكيػػة كمعانييػا، كمػدل ميناسػػبتيا مػدل سػبلمة الفقػػرات مػف ح

ػػياغة المُّغكيػػة، كقػػاـ  لمجػػاؿ الدّْراسػػة كمكضػػكعيا، أك تعػػديؿ الفقػػرات الميتشػػابية، أك تعػػديؿ الصّْ
َـّ اإلبقػػاء عمػػى  الباحػػث بجمػػع اإلسػػتبانات كتفريػػ  جميػػع الميبلحظػػات الػػكاردة فػػي فقراتيػػا، كتػػ
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َـّ تعػديؿ البينيػكد فػي ضػكء الميقترحػات الفقرات التي حصمت ع مى ميكافقة أغمبية الميحكميف، كقد ت
َـّ تعديؿ اإلستبانة.ٖٓحيثي بمغت نسبة إتفاؽ  % فأكثر عمى أىمّْية العبارة، كعمى أثر ذلؾ ت

 Validity  Intrinsicالصِّدق الذَّاتي -جـ 

دؽ الػذَّاتي لئلسػتبانة عػف                َـّ حساب الصّْ طريػؽ حسػاب الجػذر التَّربيعػي لميعامػؿ  ت
:  الثَّبات أم أفَّ

دؽ الذَّاتي =   ميعامؿ الثَّبات =            ٔٗ.َ=  ِٗ.َميعامؿ الصّْ
 Reliabilityثبات اإلستباىة -د

ييقصد بالثَّبات "المكثكقية"، كلفظ الثَّبات ييشير إلى نفس الشَّيء بالنّْسبة لمقيػاس، بمعنػى 
ػػكؿ عمػػى نفػػ :  ُِس النَّتػػائج عنػػد تطبيػػؽ األداة أكثػػر مػػف مػػرَّة عمػػى األفػػراد أنفسػػيـ )الحيصي

فالمقياس ييعتبر ثابتنػا إذا كػاف ييعطػى نفػس النَّتػائج، إذا مػا أيعيػد تطبيقػو عمػى نفػس األفػراد  (.ُْٔ
َـّ حسػاب ميعامػؿ االرتبػاط الميناسػب  كؼ التػي سػبؽ اختبػارىـ فييػا ثػ كؼ ميشابية تمامنا لمظُّري كفي ظيري

 بيف أدائيـ في المرَّتيف. 
ػػا          ذا كػػاف المقيػػاس ثابتنػػا ثباتنػػا تامن كميعامػػؿ االرتبػػاط الميرتفػػع يػػدؿ عمػػى ارتفػػاع الثَّبػػات، كا 

 ( غير أنَّو ال ييكجد اختبار ثابتنا ثباتنا تامنا.َ.ُفإفَّ ميعامؿ االرتباط سكؼ يككف)
َـّ تطبيقيػػػػػا عمػػػػػى        ( مػػػػػف ٖٓعيّْنػػػػػة ميككنػػػػػة مػػػػػف) كلمتَّأكػػػػػد مػػػػػف ثبػػػػػات اإلسػػػػػتبانة تػػػػػ

ؤسػػػػػاء األقسػػػػػاـ  كػػػػػبلء الكيمّْيػػػػػات كري القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة الميتمثَّمػػػػػة فػػػػػي: عيمػػػػػداء الكيمّْيػػػػػات ككي
َـّ أيعيػػػػػػد تطبيقيػػػػػػا عمػػػػػػى نفػػػػػػس العيّْنػػػػػػة بفػػػػػػارؽ زمنػػػػػػي  األكاديميػػػػػػة بجامعػػػػػػة سػػػػػػكىاج، ثػػػػػػ

َـّ إعطػػػاء درجػػػة كاممػػػة لكيػػػؿّْ عبػػػار ُِكقػػػدره) ػػػا، كلحسػػػاب الثَّبػػػات العػػػاـ تػػػ ات اإلسػػػتبانة، ( يكمن
َـّ حسػػػػاب عامػػػػؿ الثّْبػػػػات بحسػػػػاب ميعامػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف نتػػػػائج التَّطبيقػػػػيف األكؿ كالثَّػػػػاني  كتػػػ

 عمى عيّْنة الثَّبات.

َـّ حسػػػاب ميعامػػػؿ الثَّبػػػات ليػػػذه اإلسػػػتبانة باسػػػتخداـ الميعادلػػػة العامػػػة لبلرتبػػػاط بػػػيف  كتػػػ
 (:  ُِٗ:  َٖ(،)ِٖٖ:  ّْالدَّرجات الخاـ لمتَّطبيقيف كما يمي )

ْس=

ِدـص×ِدـط–ِدـطص

ِْدـط[
2

)ِدـط(–
2

ِْدـص[ ]
2
)ِدـص(-

2
[



 حيث    ف = عدد أفراد العيّْنة 
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 في التَّطبيؽ األكؿس = درجات العيّْنة          
 ص = درجات العيّْنة في التَّطبيؽ الثَّاني         

جػػد أفَّ ميعامػػؿ الثَّبػػات لئلسػػتبانة يسػػاكم ) ( تقريبنػػا، ِٕ.َكبعػػد حسػػاب ميعامػػؿ االرتبػػاط كي
 كىي درجة ميناسبة تدؿ عمى ثبات اإلستبانة كصبلحيتيا لمتَّطبيؽ عمى أفراد عينة البحث.

 اختًاز عًيُ البشح: -3

ػػكؿ إلػػى نتػػائج حكلػػو  إف ػػزء كالكصي اليػػدؼ مػػف اختيػػار العيّْنػػة لػػيس ميجػػرد دراسػػة ىػػذا الجي
نَّمػػا التَّعمػػيـ عمػػى الكيػػؿّْ أك الجميػػع الػػذم ينتسػػب إليػػو أم التَّعمػػيـ مػػف العيّْنػػة إلػػى  -فقػػط، كا 

يتطمػػب ذلػػؾ شػػرطيف رئيسػػييف فػػي العيّْنػػة، ىمػػا: التَّمثيػػؿ ، كالميصػػادفة ،  - الميجتمػػع األصػػمي
ػػا فإنَّيػػا حينئػػذو تيمثّْػػؿ كيػػر  ممػػاء اإلحصػػاء أنَّػػو لػػك كانػػت العيّْنػػة ميختػػارة اختيػػارنا عشػػكائينا تمامن ل عي

 األصؿ الكيمّْي الذم تنتمي إليو. 
طيػكات إجػراء الدّْراسػة ىػك اختيػار العيّْنػة، كأفَّ الحػد  َـّ ييمكػف القػكؿ بػأفَّ أحػد أىػـ خي كمف ث

% مػف الميجتمػع األصػمي الػذم تيمثّْمػو ىػذه العيّْنػة َُك األدنى المقبكؿ في الدّْراسة الكصفية ىػ
(ٓٔ  :ٗٓ.) 

أمَّا العيّْنة العشكائية الطَّبقية يقـك الباحث فييا بتقسيـ ميجتمعو األصمي إلى طبقػات بينػاءن 
ػػا يتناسػػب مػػع حجميػػا  َـّ تشػػتؽ بطريقػػةو عشػػكائية ميفػػردات كيػػؿّْ طبقػػة ممَّ عمػػى خاصػػية ميعيَّنػػة، ثػػ

(. كلضػماف تػكافر شػرطي التَّمثيػؿ كالميصػادفة ّّٗ:  ّٓجتمػع األصػمي كيمَّػو )الحقيقي فػي المي 
في عينة البحث، قاـ الباحث باختيار ىػذا النَّػكع مػف العيّْنػة، كىػك مػا ييسػمى بالعيّْنػة العشػكائية 
ؽ اختيار العيّْنات ألنَّو قد يككف أكثر تمثيبلن لممجتمع األصمى.   الطَّبقية، كىك يعد مف أفضؿ طيري
كبيناءن عمى ما سبؽ حػرص الباحػث فػي اختيػار عينػة البحػث األساسػية عمػى ميراعػاة عػدَّة 

 أيميكر، كىي:
 الحرص عمى تمثيؿ البيانات الميختمفة لميجتمع البحث بقدًر اإلمكاف. -

ؤسػػاء  - كػػبلء الكيمّْيػػات، كري تقسػػيـ ميجتمػػع البحػػث إلػػى طبقػػات، كىػػي: عيمػػداء الكيمّْيػػات، ككي
 .األقساـ األكاديمية

 أف يككف االختيار عشكائينا قدر الميستطاع. -
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طػكة األيكلػى فػي عمميػة الميعاينػة ،  كفي ضكء ميتطمبات البحث الحالي كأىػدافيا كانػت الخي
ؤسػػاء  كػػبلء الكيمّْيػػات، كري كىػػي تحديػػد الميجتمػػع األصػػمي، كالػػذم تمثّْػػؿ فػػي: عيمػػداء الكيمّْيػػات، ككي

( قيػػادات جامعيػػة، كيتحػػدَّد إجمػػالي ُٖٔددىا )األقسػػاـ األكاديميػػة بجامعػػة سػػكىاج كالبػػال  عػػ
 ـ، عمى النَّحك التَّالي:َُِٖ/َُِٕعدد كيؿّْ فئة طبقنا لمعاـ الجامعي 

ممة عدد عيمداء الكيمّْيات عينة البحث=  -ُ  عميد. ُٓجي
كبلء الكيمّْيات عينة البحث =  -ِ ممة عدد كي  ككيؿ. ّٗجي
ؤساء األقساـ األكاديمية عي -ّ ممة عدد ري  رئيس قسـ أكاديمي. ُِّنة البحث =جي

 

( ُيوضح أعداد ُعنداء الُلليات ووكالء الُللِّيات وُرؤساء األقساو  جبامعة 1اجلدول رقه )

 سوٍاج

 اٌّدّٛع ُسؤسبء ا٤لسبَ ٚوالء اٌُى١ٍِّخ ػ١ّذ اٌُى١ٍِّخ اٌُى١ٍِّخ َ

13611اٌُؼٍَُٛ-1

13611اٌزَّشثٍخ-2

131621اَداة-3

1348اٌزِّدبسح-4

133135اٌطتاٌجششي-5

ساػخ-6 131311اٌضِّ

ٕبػً-1 13111اٌزَّؼٍٍُاٌصِّ

شٌط-8 12811اٌزَّّ

1326إٌٙذعخ-9

121821اٌطِّتاٌجٍطشي-11

ٌبظٍخ-11 1258اٌزَّشثٍخاٌشِّ

ٍذٌخ-12 12111اٌصَّ

1236األٌغٓ-13

1236اٌسمٛق-14

1331اَثبس-15

1539132186اإلخّبًٌ

كمػػف أىػػـ الميشػػكبلت التػػي كاجيػػت الباحػػث ميشػػكمة اختيػػار العيّْنػػة  التػػي يجػػرم عمييػػا 
دراسػتو، فمػػيس مػف السَّػػيؿ عنػػد دراسػة حالػػة ميعيّْنػة فػػي ميجتمػػعو مػا أف يقػػـك بدراسػتيا فػػي كػػؿّْ 

باحػث إلػى االكتفػاء بدراسػتيا فػي عيّْنػة صػغيرة نسػيبنا تختػار مػف أفراد الميجتمع، لذلؾ يضطر ال
 ىذا الميجتمع.
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كعنػػد اختيػػار العيّْنػػة جيػػدنا فػػإفَّ نتػػائج البحػػث ييمكػػف تعميميػػا عمػػى الميجتمػػع األصػػمي، 
كبمقدار تمثيؿ العيّْنة لمميجتمع تككف نتائجيا صادقة بالنّْسبة لو.
 

ميمثَّمػة لػو تمثػيبلن دقيقنػا، يجػب اختيارىػا بحيػث كلكي تكػكف العيّْنػة المػأخكذة مػف ميجتمػع 
كط، مف أىمّْيا: تفي بعدَّة شيري
 

 ألفراد الميجتمع األصمي. أف تككف العيّْنة الميختارة ميمثّْمة -أ 
 أف يككف عدد أفراد العيّْنة الميختارة ميناسبنا لعدد أفراد الميجتمع األصمي. -ب 

ػػا مي  -ج  ( فػػي عمميػػة Equal Chancesتسػػاكية )أف تيتػػاح لجميػػع أفػػراد الميجتمػػع األصػػمي فيرصن
 االختيار.

َـّ اختيػار عينػة البحػث بطريقػة العيّْنػة العشػكائية البسػيطة           Simple Randomكقػد تػ

Sample  حيثي لـ يتـ اختيار أفراد بعينيـ، كتيعد عينة البحث مف العيّْنات الكبيػرة، حيػثي تنقسػـ
 (:َّ:  ِٔالعيّْنات مف حيث الحجـ إلى قسميف )

غيرة: كىي التي ال يزيد أفرادىا عف  - أ  .َّالعيّْنات الصَّ
 .َّالعيّْنات الكبيرة: كىي التي يزيد عدد أفرادىا عف  - ب

كقد طيبقػت اإلسػتبانة عمػى عيّْنػة عشػكائية مػف القيػادات الجامعيػة بالكيمّْيػات، كبمػ  حجػـ 
ؤسػػػاء األقسػػػاـ بجامعػػػة  – ككػػػبلء الكيمّْيػػػات –( ميتمثَّمػػػة فػػػي: عيمػػػداء الكيمّْيػػػات ُّٕالعيّْنػػػة ) ري

( إسػػتبانة، ٗ( مػػف أفػػراد العيّْنػػة، ككػػاف الفاقػػد )ُُٓسػػكىاج، كقػػد أجػػاب عمػػى اإلسػػتبانة بدقػػة)
َـّ استبعاد )  ( إستبانة لعدـ صبلحيتيا كعدـ استكماؿ بعض االستجابات.ٕكت
مً اإلستباىة  ( ُيوضِّح عدد اإلستباىات امُلوسعة والعائدة وامُلستبعدة والصَّاحلة2اجلدول رقه )

 واليِّسبة املئوية للصَّاحل ميَا

ُّٛصع ا٦سزجبٔبد ُّسزجؼذ اٌؼبئذ اٌفبلذ اٌ بٌر اٌ بٌر اٌظَّ  إٌِّسجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍظَّ

 %36.33 333 3 3 3 363 اٌؼذد

الحة بمغت )          ( ُُٓيتض  مف الجدكؿ السَّابؽ أفَّ إجمالي عدد اإلستبانات الصَّ
 مف جممة االستبانات الميكزعة. %(ْٗ.ّٖإستبانة بنسبة )

 تطبًل اإلستباىُ -4
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 ( َـّ تكزيػػع اإلسػػتبانات عمػػى أفػػراد العيّْنػػة، كعػػددىـ ( اسػػتمارة، كقػػد بمػػ  عػػدد أفػػراد ُّٕتػػ
َـّ استيفاء استماراتيـ )  ( استمارة صحيحة.ُُٓالعيّْنة التي ت

 ػػكرتيا النّْيائيػػة فػػي ضػػكء آراء كميقترحػػات الميح كمػػيف كالسَّػػادة بعػػد إعػػداد اإلسػػتبانة فػػي صي
الميشػػرفيف، بػػدأت عمميػػة التَّطبيػػؽ عمػػى أفػػراد العيّْنػػة خػػبلؿ شػػيرل ينػػاير كفبرايػػر مػػف عػػاـ 

 ـ.َُِٖ
   قاـ الباحػث بتكزيػع االسػتمارات بنفسػو عمػى أفػراد العيّْنػة الميتمثَّمػة فػي القيػادات الجامعيػة

 بجامعة سكىاج.
 َـّ تصػنيفيا حسػب فئػات  بعد قياـ أفراد العيّْنة باإلجابػة قػاـ الباحػث بتجميػع االسػتمارات، كتػ

 العيّْنة في كيؿّْ قسـ ككيمّْية كجامعة.
 تصشًح اإلستباىُ  -5

َـّ تصػػحي  اإلسػػتبانة كحسػػاب مػػدل ميكافقػػة أفػػراد العيّْنػػة عمػػى عبػػارات اإلسػػتبانة، كقػػد          تػ
 تمَّت عممية التَّصحي  كما يمي:

ػا حساب تكرارات استجابة أفراد العيّْنة تحت درجة  -أ  يتحقَّػؽ إلػى  –كيؿّْ عبارة عمى حػدة )يتحقَّػؽ تمامن
ميكافؽ إلى حدو ما  –ال يتحقَّؽ(، أك تحت درجة ميكافقة كٌؿ عبارة عمى حدة )ميكافؽ تمامنا  –حدو ما 

 ال أيكافؽ(. –
 أعطيت أكزاف لكيؿّْ درجة تحقُّؽ أك أىمّْية كيؿّْ عبارة كما يمي: -ب 

 يِّسبية اخلاصة ببدائل اإلجابة )ُكلُّ درجة حتقُّق وأٍنِّية(( ُيوضح األوساٌ ال3جدول رقه )     

 ا٦خــــبثخ
ب ًِ  ال ٠زسمَّك ٠زسمَّك إٌٝ زذ  ِب ٠زسمَّك رّب

ب ًِ ٛافك رّب ٛافك إٌٝ زذ  ِب ُِ  ال أُٚافك ُِ

 3 2 6 اٌٛصْ إٌِّسجٟ

عبارة مف عبػارات  ضرب التّْكرارات تحت درجة كيؿّْ تحقُّؽ أك أىمّْية في األكزاف المناظرة لكيؿّْ  -ج 
 اإلستبياف.

رب السَّابؽ لكيؿّْ عبارة عمى حدة. -د   جمع حاصؿ الضَّ
ػػكؿ عمػػى الميتكسػػط الػػكزني لكيػػؿّْ عبػػارة مػػف عبػػارات اإلسػػتبياف بقسػػمة حاصػػؿ الجمػػع  -ق  الحيصي

 السَّابؽ عمى أفراد العيّْنة.
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ػػكؿ عمػػى نسػػبة ميتكسػػط االسػػتجابة لكيػػؿّْ عبػػارة بقسػػمة الميتكسػػط الػػكزني  -ك  (، ّعمػػى )الحيصي
حيثي تيكجد ثبلثة اختيارات لئلجابة عمى كيؿّْ عبػارة، كتيعبّْػر ىػذه النّْسػبة عػف مػدل إحسػاس 

 أفراد العيّْنة بكجكد ىذه العبارة في الكاقع الفعمي، أك مدل أىمّْية ىذه العبارة.

 امُلعادتُ اإلسصآًُ ليتآر اإلستباىُ: -6

َـّ تحميػػؿ اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة ح         سػػب ميػػكافقتيـ عمػػى عبػػارات اإلسػػتبانة فػػي ضػػكء تػػ
 الميعالجة اإلحصائية التَّالية:

 : ا. ّتراكحت األكزاف الرَّقمية لمدل الميكافقة عمى كيؿّْ عبارة مف عبارات اإلستبانة بيف  -أ 

تقػػدير نسػػبة ميتكسػػط شػػدَّة الميكافقػػة عمػػى عبػػارات اإلسػػتبانة: نسػػبة ميتكسػػط شػػدَّة الميكافقػػة  -ب 
 عمى العبارة.

:  ِٔيتـ تقدير الخطأ المعيارم بالنّْسبة لميتكسط شػدَّة الميكافقػة عمػى البػديؿ مػف القػانكف ) -ج 
ّْ:) 

 ة ×  اٌخطأ اٌّؼ١بسٞ=        أ 

                              ْ 

 ٕٔ.َحيث  أ= نسبة ميتكسط شدَّة الميكافقة عمى العبارة =
 ّّ.َالعبارة = ب= نسبة ميتكسط شدَّة عدـ الميكافقة عمى       
 فردنا. ُُٓف=           ُألفَّ  أ + ب =      

ديكد الثّْقة لنسبة ميتكسط درجة الميكافقة عمى العبارة مف القانكف التَّالي: -د  حساب حي
ػػديكد الثّْقػػة لنسػػبة ميتكسػػط شػػدّْة الميكافقػػة عمػػى العبػػارة = نسػػبة ميتكسػػط شػػدَّة الميكافقػػة  حي

 طأ المعيارم. الخ( × ٔٗ.ُ) ±عمى العبارة 
ػػػكث َٓ.َ( ثقػػػة، )ٓٗ.َكذلػػػؾ عنػػػد درجػػػة ) ػػػا فػػػي البيحي ( شػػػؾ، كىػػػذا مػػػا يحػػػدث دائمن

 ( ثقة.ٓٗ.َاالجتماعية، كيبم  الخطأ المعيارم عند درجة )
ديكد الثّْقة لنسبة ميتكسط االستجابة = )      (ََُِٗ.َ( × ٔٗ.ُ± ) ٕٔ.َإذف حي

                                              ( =َ.ٕٔ  ±َ.ََّٕٔ) 
 ُْٖٓ.َ  أك    ٖٕٓٓ.َ=                                              
 ٖٓ.َأك          ٕٔ.َ=                                              
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( فػيمكف اعتبػار أفَّ تكزيػع شػدَّة ُُٓكحيث أفَّ عػدد أفػراد العيّْنػة ييعتبػر كبيػرنا نسػبينا )         
( كالخطػػأ المعيػػارم ٕٔ.َافقػػة عمػػى عبػػارات اإلسػػتبانة تكزيعنػػا طبيعينػػا كسػػطو الحسػػابي )الميك 
فرم. ََُِٗ.َ)  (، ككضع الفرض الصّْ

 
 ( ُرسـ تخطيطي رقـ)  

 ييكض  تفسير لنسبة ميتكسط استجابة أفراد العيّْنة
 :كعمى ىذا ييمكف كضع القاعدة التَّالية

أك  –(، فتعتبػر الدّْراسػة أفَّ ميجتمػع العيّْنػة يػرل تحقُّػؽ ٕٔ.َتكسط االستجابة عف )إذا زاد مي  -أ 
 ىذه العبارة. –أىمّْية 

(، فتعتبػػر الدّْراسػػة أفَّ ميجتمػػع ٖٓ.َ -ٕٔ.َإذا انحصػػرت نسػػبة ميتكسػػط االسػػتجابة بػػيف ) -ب 
مّْيػة ىػذه العبػارة، أك أىمّْيػة أك عػدـ أى –العيّْنة  ليس لو اتجاىنا نحػك تحقُّػؽ أك عػدـ تحقُّػؽ 

( يسػاكم أك ٕٔ.َكذلؾ ألنَّػو فػي ىػذه الحالػة يكػكف انحرافنػا ميتكسػط االسػتجابة عػف العػدد )
 (، كىذا االنحراؼ ييعتبر انحرافنا صغيرنا ال داللة لو.َّْ.َيقؿ أك يزيد عف )

 (، فتعتبػػر الدّْراسػػة أفَّ ميجتمػػع العيّْنػػة يػػرل عػػدـٖٓ.َإذا نقػػص ميتكسػػط االسػػتجابة عػػف ) -ج 
 أك عدـ أىمّْية العبارة. –تحقُّؽ 

ٍخأٚ ِّّ ٍخٌٍظُٕ٘بناردبٖٔسٛأ٘ ِّّ ػذَأ٘

)أٚرسمُّكأٚػذَرسمُّك(اٌؼجبسحفً

 اٌٛالغاٌفؼًٍِٓٚخٙخٔظشػٍٕخاٌجسث

ٍخ ِّّ  اردبٖٔسٛػذَأ٘

)أٚػذَرسمُّك(اٌؼجبسحفً

اٌٛالغاٌفؼًٍِٓٚخٙخٔظش

ػٍٕخاٌجسث
 

ٍخ)أٚرسمُّك( ِّّ  اردبٖٔسٛأ٘

اٌؼجبسحفًاٌٛالغاٌفؼًٍِٓٚخٙخ

 ٔظشػٍٕخاٌجسث

1716 1761 1758 
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 :ًُحتلًل ىتآر الدزاسُ املًداى 

  احملىز األول: واقع ضػىط العنل اإلدازٍ لدّ الكًادات ادتامعًُ  األكادميًُ:

 عبْ العنل كًنا وىىًعا)أ( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

 6 3.33 2.63 ثؼغ أػّبٌٟ فٟ إٌّضي.اػطش إٌٟ اسزىّبي  -3

 3 3.33 2.63 أرٌٟٛ رٕف١ز ثؼغ اٌّٙبَ اٌّؼمذح ٚاٌظؼجخ. -2

 3 3.33 2.33 .خجشرٟ ٚػؼف رذس٠جٟ ٌم١بِٟ ثٛاخجبرٟ اٌٛظ١ف١خ لٍخ -6

أػجبئٟ اٌٛظ١ف١خ وث١شح ٚثؼؼٙب سٚر١ٕ١خ ٚغ١ش  -3

 ػشٚس٠خ.
2.33 3.36 

2 

ٛظ١ف١خ فٟ ػٛء ِز -3 َ ثٛاخجبرٟ ٌا ٚاالػزّبد ألٛ دٛدح  طٍجبد ٌا

 ثبٌى١ٍخ.
2.33 3.33 

3 

 ( يتضح اآلتي:4ومً حتليل البياىات الواردة يف اجلدول السابق رقه)                    

أقـك بكاجباتي الكظيفية في ضكء متطمبات الجكدة " (:ٓتصدَّرت العبارة رقـ ) -ُ
لي عينة البحث، حيثي تيشير " المرتبة األكلى بأعمى درجة تحقُّؽ إلجماكاالعتماد بالكمية

( كميتكسط شدّْة االستجابة ُٓ.ِاستجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا بكزف نسبي )
(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقع الفعمي، كيرجع ذلؾ إلى اىتماـ ْٖ.َ)

ماد األكاديمي، لمكاكبة القيادات الجامعية بالقياـ بكاجباتيا في ضكء ما تتطمبو الكمية لبلعت
التطكرات في ىذا العصر، كبالتالى فإف مطالب الكظيفة مف أىـ الضغكط التى تكاجو القيادات 

 ((Linda L. Wild ,  2002الجامعية، كىذا ما أكدنو دراسة 
"أعبػػائي الكظيفيػػة كثيػػرة كبعضػػيا ركتينيػػة كغيػػر ضػػركرية" فػػي  (:ْكجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -

النّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى المرتبػػة الثَّانيػػة ب
(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة ّٖ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ْٗ.ِتحقُّػػؽ ىػػذا بػػكزف نسػػبي)

البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقع الفعمػي، كيرجػع ذلػؾ إلػى أف األعبػاء كالمسػئكليات التػى تقػـك 
ة منيا ما يتعمػؽ بالجكانػب اإلداريػة كمنيػا مػا يتعمػؽ بالجكانػب بيا القيادات الجامعية عديد

( ككػػذلؾ  Kitila Mkumbo,2014الفنيػة ، كالجكانػب التنظيميػة كىػذا مػػا أكدتػو دراسػة )
ـ( ، كدراسػػػة )أسػػػماء سػػػعيد محمػػػد أحمػػػد، ََِٓدراسػػػة )سػػػناء مصػػػطفى محمػػػد محمػػػد

َُِٔ) 
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في المنػزؿ" فػي الترتيػب الثالػث "اضطر إلي استكماؿ بعض أعمالي (:ُكجاءت العبارة رقـ) -
بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا اليػدؼ 

متكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ّٓ.ِبػػكزف نسػػبي) (، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أفَّ ٖٕ.َ(، كي
سػبة لؤلعمػاؿ ىذا يتحقؽ في الكاقع الفعمػي، كيرجػع ذلػؾ إلػى ضػيؽ الكقػت الميخصػص بالنّْ 

 Kitilaالتػي تقػـك بيػا معظػـ القيػادات الجامعيػة كىػذا يتفػؽ مػع مػا أشػارت اليػو دراسػة )

Mkumbo,2014 ـ(.  ََِٓ( ككذلؾ دراسة )سناء مصطفى محمد محمد 

ػػعبة" فػػي الترتيػػب الرَّابػػع (:ِجػػاءت العبػػارة رقػػـ) - " أتػػكلي تنفيػػذ بعػػض الميػػاـ الميعقػػدة كالصَّ
البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ذلػؾ بػكزف  بالنّْسبة إلجمالي عينػة

(، أم يرل أفػراد عينػة البحػث أنَّيػا تتحقَّػؽ ٕٕ.َ(، كميتكسط شدَّة االستجابة)َّ.ِنسبي)
فػػي الكاقػػع الفعمػػي، حيػػثي أفَّ ىنػػاؾ العديػػد مػػف الميػػاـ تحتػػاج أثنػػاء تنفيػػذىا العديػػد مػػف 

تكػػػكف صػػػعبة، باإلضػػػافة إلػػػى كثػػػرة األعمػػػاؿ المنكطػػػة  اإلجػػػراءات كالتنظيمػػػات كغالبنػػػا مػػػا
 بالقيادات الجامعية.    

خبرتي كضعؼ تدريبي لقيامي بكاجباتي الكظيفيػة" فػي المركػز  " قمة(:ّكجاءت العبارة رقـ) -
األخير بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو ٕٔ.َميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)(، ك ََ.ِبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّؽ أحياننا في الكاقع الفعمي، يرجػع ذلػؾ إلػى أفَّ ىينػاؾ بعػض القيػادات الجامعيػة ليسػت 

 Kitilaليػػا خبػػرة لضػػعؼ التػػدريب المقػػدـ إلػػييـ ، كىػػذا يتفػػؽ مػػو مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة )

Mkumbo,2014 ـ(.ََِٓى محمد محمد( ككذلؾ دراسة )سناء مصطف 

ػػػا سػػػبؽ يتضػػػ   - ػػػؤثرات فػػػي الضػػػغكط الكظيفيػػػة حيػػػث ممَّ أفَّ زيػػػادة عػػػبء العمػػػؿ أحػػػد المي
تتمثػػػػؿ فػػػػي زيػػػػادة الميػػػػاـ المطمػػػػكب إنجازىػػػػا أك تعػػػػددىا فػػػػي كقػػػػتو قصػػػػير أك أفَّ قػػػػدرة 
بعػػػض القيػػػادات ال تتناسػػػب مػػػع الميػػػاـ، كطبيعػػػة العمػػػؿ، كىػػػذا كمَّػػػو ييػػػؤدم إلػػػى زيػػػادة 

 تيؤثر عمى أدائيـ. بعض الضغكط التي
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 صساع الدوز)ب( 

اٌؼجـــــــــــبسحَ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

أػًّ فٟ ظً س١بسبد ِزٕبلؼخ ِٓ لجً إٌظبَ ا٦داسٞ  -3

 اٌمبئُ.
2.33 3.33 

3 

ٕ٘بن رؼبسع ث١ٓ ِزطٍجبد ػٍّٟ ٚٚاخجبرٟ اٌشخظ١خ  -2

 ٚاٌؼبئ١ٍخ.
3.33 3.33 

6 

 3 3.33 3.36 وٍف أز١بٔبً ثجؼغ اٌّٙبَ اٌزٟ ال خذٜٚ ٌٙب.أُ  -6

 2 3.33 3.33 أُػبٟٔ ِٓ ٚخٛد لظٛس فٟ فُٙ ثؼغ ِٙبَ ػٍّٟ. -3

ٕ٘بن رٕبلغ ث١ٓ ثؼغ ا٤ػّبي اٌزٟ ألَٛ ثٙب ِٚجبدئٟ  -3

 اٌشخظ١خ.
3.33 3.33 

3 

 ( يتضح اآلتي:5ومً حتليل البياىات الواردة يف اجلدول السابق رقه)

" أعمؿ فػي ظػؿ سياسػات متناقضػة مػف قبػؿ النظػاـ اإلدارم القػائـ" (:ُت العبارة رقـ)تصدَّر  -
في المرتبة األكلى بأعمى درجة تحقُّؽ إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد 

(، كميتكسػػػط شػػػدّْة االسػػػتجابة َْ.ِالعيّْنػػػة إلػػػى تحقُّػػػؽ ىػػػذا إلػػػى حػػػدو مػػػا بػػػكزف نسػػػبي)
نة البحث أنَّيا تتحقَّؽ أحياننا في الكاقع الفعمي، كيرجع ذلػؾ إلػى (، أم يرل أفراد عئٖ.َ)

كجكد نكع مف االزدكاجيػة كالتَّػداخؿ عنػد الممارسػة العمميػة بػيف بعػض القيػادات الجامعيػة، 
 ,Geeta Nema)ـ(، كدراسػة  ََِٓكىذا ما أكدتو دراسة محمػد نجيػب صػبرم محمػكد )

Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanya, 2010)  . 

" أيعاني مف كجكد قصكر فػي فيػـ بعػض ميػاـ عممػي" فػي المرتبػة (:ْكجاءت العبارة رقـ) -
الثَّانية بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى عػدـ تحقُّػؽ 

(، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث ٓٔ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)ٓٗ.ُذلؾ بػكزف نسػبي)
تحقَّػؽ إلػى حػدّٔ مػا فػي الكاقػع الفعمػي، يرجػع السػبب فػي ذلػؾ إلػى قمػة تػكافر الكسػائؿ أنَّو ي

 كالتسييبلت التي تنيي العمؿ بمجيكد ككقت أقؿ.

" ىيناؾ تعارض بيف متطمبات عممػي ككاجبػاتي الشخصػية كالعائميػة" (:ِكجاءت العبارة رقـ) -
ثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى في التَّرتيب الثَّالث، بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حي

(، أم يػػرل أفػػراد ْٔ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ُٗ.ُعػدـ تحقُّػػؽ ىػػذا بػػكزف نسػػبي )
عينة البحث أنَّو يتحقَّػؽ إلػى حػدّٔ مػا فػي الكاقػع الفعمػي، كيػنجـ عػف ذلػؾ اسػتجابات بعػض 

 ئدة في العمؿ. القيادات الجامعية متناقضة كمختمفة في القرارات كالقكاعد السَّا
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" أيكمؼ أحيانػان بػبعض الميػاـ التػي ال جػدكل ليػا" فػي الترتيػب الرَّابػع (:ّجاءت العبارة رقـ) -
بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى عػػدـ تحقُّػػؽ ىػػذا 

أنَّػػو  (، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػثٖٓ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ّٕ.ُبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ التخػػبط فػػي القػػرارات كأحياننػػا 

 الفكضى أثناء تنفيذ بعض المياـ.

" ىنػػػاؾ تنػػػاقض بػػػيف بعػػػض األعمػػػاؿ التػػػي أقػػػـك بيػػػا كمبػػػادئي (:ٓكجػػػاءت العبػػػارة رقػػػـ) -
ر اسػتجابات أفػراد الشخصية" في المركز األخير بالنّْسبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػي

(، أم َٓ.َ(، كميتكسػػط شػدَّة االسػػتجابة)ُٓ.ُالعيّْنػة إلػػى عػدـ تحقُّػػؽ ىػذا بػػكزف نسػبي)
يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو لػػـ يتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كىػػذا يؤكػػد أف جميػػع األعمػػاؿ 
تتناسػػػب مػػػع القيػػػادات الجامعيػػػة كمبادئيػػػا، كذلػػػؾ يترتػػػب عميػػػو اتخػػػاذ القػػػرارات السػػػديدة 

 Geeta Nema, (Dhanashree Nagarلصائبة أثناء ضػغكط العمػؿ كىػذا يؤكػد دراسػة ا

& Yogita Mandhanya, 2010) . 

كممَّا سبؽ يتض  أفَّ صراع الدكر ينتج عف تكقعات متعارضة تيدؼ إلػى تحديػد مػا ينبغػي  -
ت عمى القيادات الجامعية أف تتصرؼ في ذلؾ الدكر، كىذا بدكره ييؤثر عمػى تحسػيف القػرارا

 التعميمية لدييـ. 

 غنىض الدوز)دـ( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

ٙب  -3 زٟ ألَٛ ث ُ ا٤دٚاس ٌا ظؼٛثبد فٟ فٙ ٕ٘بن ثؼغ ٌا

ّشرجطخ ثٙب.  ٚا٤٘ذاف ٌا
2.33 3.32 6 

 3 3.33 3.33 ألَٛ ثجؼغ اٌّٙبَ ٚاٌّسئ١ٌٛبد غ١ش اٌٛاػسخ. -2

 3 3.33 2.33 َ فٟ ثؼغ ا٤ز١بْ ثّٙبَ غ١ش ِسذدح ا٤٘ذاف.ألٛ -6

 2 3.33 2.63 أػًّ فٟ ِٕبش غ١ش ِٕبست ال ٠سبػذ ػٍٝ االثذاع. -3

 3 3.33 2.33 ٚاخجبرٟ اٌٛظ١ف١خ ػذ٠ذح ٚثؼؼٙب غ١ش ِسذد. -3

 ( يتض  اآلتي:ٔكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ)

" كاجباتي الكظيفية عديدة كبعضيا غير محدد" في المرتبة األكلى (:ٓ) تصدَّرت العبارة رقـ
بأعمى درجة تحقُّؽ إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا 

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ َٖ.َ(، كميتكسط شدّْة االستجابة)َْ.ِبكزف نسبي)
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كيرجع ذلؾ إلى تقيد معظـ القيادات الجامعية بالتسمسؿ كالتنظيـ اليرمي  في الكاقع الفعمي،
كتيف الكظيفي، كقمة استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة، كما أف الكاجبات الكظيفية  كالرُّ

العمؿ اإلدارل، كىذه ما أكدتو  لمقيادات الجامعية عديدة كىذه تعد مف أىـ أسباب ضغكط   
(، (Geeta Nema, Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanya 2010)دراسة 

Paulette Helen Walter, 2008) 
" أعمؿ في مناخ غير مناسب ال يساعد عمى االبداع" في المرتبة (:ْجاءت بالعبارة رقـ)

الثَّانية بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا بكزف 
(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في ٕٗ.َ، كميتكسط شدَّة االستجابة)(ّٔ.ِنسبي)

الكاقع الفعمي، كىذا بدكره ييؤدم إلى فقداف الرغبة في العمؿ، كبصفةو خاصة دكافع التجديد 
كاالبتكار كالتطكير، كىذا نتيجة كثرة األعباء اإلدارية كاألعماؿ اليكمية الركتينية الممقاة عمى 

القيادات الجامعية كزمبلئيـ، كىذا ما أشارت إليو دراسة )أسماء سعيد محمد أحمد عاتؽ 
ـ(، كدراسة )أحمد فاركؽ عبد القادر َُِّ(، كدراسة )محمد فكزم عبد العزيز،َُِٔ،

 ـ(.َُِّكىشاـ إسماعيؿ إبراىيـ ىبلؿ ،

األىػػداؼ " ىنػاؾ بعػض الصػعكبات فػي فيػـ األدكار التػي أقػـك بيػا ك (:ُجػاءت العبػارة رقػـ) -
المرتبطػػة بيػػا" فػػي التَّرتيػػب الثَّالػػث بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات 

(، أم ِٕ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػػتجابة)ُٓ.ِأفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كيرجػػع ذلػػؾ لشػػعكر بعػػض 
حساسػػيـ الػػدائـ بقػػة أدكارىػػـ فػػي تحقيػػؽ  القيػػادات بالتبعيػػة كاالفتقػػار إلػػى االسػػتقبللية، كا 

ا إلى مركزية صناعة كاتخاذ القرارات.  أىداؼ المؤسسة، كأيضن

" أقـك فػي بعػض األحيػاف بميػاـ غيػر محػددة األىػداؼ" فػي التَّرتيػب (:ّجاءت العبارة رقـ) -
حيػثي تيشػػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػػة إلػى تحقُّػؽ ىػػذا  الرَّابػع بالنّْسػبة إلجمػالي عينػػة البحػث،

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو َٕ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)َُ.ِبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّؽ أحياننا في الكاقع الفعمػي، يرجػع ذلػؾ لسػكء الفيػـ الكامػؿ لمػكائ  كالقػكانيف المنظمػة 

ػػا  لمعمػػؿ، كغمػػكض السػػمطات المخكلػػة ليػػـ كالمنصػػكص عمييػػا فػػي المػػكائ  كالقػػكانيف، ممَّ
ييؤثر عمى نظاـ تيسير العمػؿ، كاالجتيػاد فػي فيػـ كتفسػير ىػذه المػكائ  حسػب المكقػؼ أك 

لمعبػػػارة األىػػػكاء الشخصػػػية كاالعتمػػػاد عمػػػى أشػػػخاص غيػػػر مكثػػػكؽ فػػػييـ، كىػػػذا نتيجػػػة 
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ألخيػر " أقـك ببعض المياـ كالمسػئكليات غيػر الكاضػحة" التػي جػاءت فػي المركػز ا(:ِرقـ)
بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى عػػدـ تحقُّػػؽ ىػػذا 

(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة ٔٓ.َ(، كميتكسػػػط شػػػدّْة االسػػػتجابة)ٖٔ.ُاليػػػدؼ بػػػكزف نسػػػبي)
البحث أنَّو لـ يتحقَّؽ في الكاقػع الفعمػي، كىػذا يؤكػد أف أعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات 

ة كمسئكلياتيـ كاضحة مف خبلؿ قانكف تنظيـ الجامعات ، كبالتػالى غمػكض مياميـ محدد
 المياـ كالمسئكليات يعد مف أىـ مسببات ضغكط العمؿ.  

ممَّا سبؽ ييمكف القكؿ بأفَّ غمكض الدكر ينتج عف نقص كقمة المعمكمات، أك معرفػة غيػر  -
لكػػافي كاالتصػػاالت كافيػػة ألداء الكظيفػػة، كربمػػا يرجػػع ىػػذا الغمػػكض إلػػى التػػدريب غيػػر ا

الضعيفة، كعدـ معرفة القائد لما ىك متكقع منو باختبلؼ تصكره لما ىك متكقع أف يفعمػو، 
 كضعؼ قدرتو عمى فيـ عممية تقكيـ أدائو.

 قلُ  فسص التكدو الىظًفٌ)د(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

ت ٚاٌخجشح اٌىبف١خ ٌزد٠ٛذ ا٤ػّبي أفزمش إٌٟ اٌزَّذس٠ -3

. ّٟ  اٌّسٕذح إٌ
2.33 3.33 6 

ثؼغ أػّبٌٟ سٚر١ٕ١خ ال رف١ذ ِزطٍجبد اٌٛظ١فخ فٟ  -2

 اٌّسزمجً.
2.33 3.33 3 

ّٟ ِٙبساد  -6 ثؼغ ا٤ػّبي اٌزٟ ألَٛ ثٙب ال رؼ١ف إٌ

 خذ٠ذح.
2.26 3.33 3 

 3 3.36 3.33 أفزمش إٌٟ اٌفشص إٌّبسجخ ٌٍزشلٟ ٌٍٛظبئف ا٤ػٍٝ. -3

 2 3.36 2.23 فشص اٌزشلٟ فٟ ِٕٙزٟ ألً ِٕٙب فٟ اٌّٙٓ ا٤خشٜ. -3

 ( يتض  اآلتي:ٕكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ)
"بعػػض األعمػػاؿ التػػي أقػػـك بيػػا ال تضػػيؼ إلػػيَّ ميػػارات جديػػدة" (:ّتصػػدَّرت العبػػارة رقػػـ) -

ة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد المرتبػػة األكلػػى بػػأعمى درجػػة تحقُّػػؽ إلجمػػالي عينػػ
(، ْٕ.َ(، كميتكسػط شػدّْة االسػتجابة)ِّ.ِالعيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا إلى حدو ما بكزف نسبي)

أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، يرجػػع ذلػػؾ إلػػى التَّقيػػد 
قص المركنة في تنفيػذ القػرارات، كمػا بالمكائ  كالقكانيف المنظمة لمعمؿ، كالجمكد اإلدارم كن

أف دكرات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس غير مجديػة كال تضػيؼ جديػدا ليػـ ، كيتفػؽ 
 ـ( . َُِٔىذا مع ما أشارت إليو دراسة )أسماء سعيد محمد أحمد، 
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" فرص الترقي في مينتي أقؿ منيا في الميػف األخػرل" فػي المرتبػة (:ٓكجاءت العبارة رقـ) -
انية بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا الثَّ 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو ّٕ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)َِ.ِبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّػػؽ أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كالسػػبب الرئيسػػي فػػي ذلػػؾ ضػػعؼ تطػػكير نظػػـ االختيػػار 

 المناصب القيادية كاإلدارية داخؿ الجامعة. كالتعييف لتكلي

" (:ُكجاءت العبارة رقـ) - " أفتقر إلي التَّدريب كالخبرة الكافية لتجكيد األعماؿ المسندة إليَّ
في المرتبة الثَّالث بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى 

(، أم يرل أفراد عينة ُٕ.َشدَّة االستجابة)(، كميتكسط ُْ.ِتحقُّؽ ىذا بكزف نسبي)
البحث أنَّو يتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، يرجع ذلؾ إلى إفَّ برامج التَّدريب الحالية 
لمقيادات الجامعية غير كافية، فطبيعة العمؿ اإلدارم تختمؼ كيمّٔينا عف طبيعة العمؿ 

ية عند تكٌلييا مسئكلية المنصب كانت األكاديمي، كبالتالى فإف بعض القيادات الجامع
 مفتقرة إلى التدريب كالخبرة ليذا المنصب. 

" في بعض أعمالي ركتينية ال تفيد متطمبات الكظيفة في المستقبؿ "(:ِجاءت العبارة رقـ) -
التَّرتيب الرَّابع بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّؽ 

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو َٕ.َ(، كميتكسط شدَّة االستجابة)ُُ.ِبكزف نسبي)ىذا 
يتحقَّؽ أحياننا في الكاقع الفعمي، يرجع ذلؾ إلى تمسؾ بعض القيادات الجامعية باألدكار 
التَّقميدية، كقمَّة رغبتيـ في الميشاركة في السُّمطة كخاصة ككبلء الكمية الذيف يرغبكف فى 

 (. Linda L. Wild, 2002ركز القيادم الثانى كىذا يتفؽ مع دراسة )تكلى الم

" فػػي المركػػز أفتقػػر إلػػي الفػػرص الميناسػػبة لمتَّرقػػي لمكظػػائؼ األعمػػى":(ْكجػػاءت العبػػارة رقػػـ)  -
األخيػػر بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى تحقُّػػؽ ىػػذا 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػػو ّٔ.َط شػػدّْة االسػػتجابة)(، كميتكسػػٖٗ.ُبػػكزف نسػػبي)
ػػبلحيات المخكلػػة لػػبعض  يتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى قصػػكر الصَّ
ػػا يحػػد مػػف قػػدرتيا فػػي تنفيػػذ أم تغييػػرات، حيػػث أف بعػػض القيػػادات  القيػػادات الجامعيػػة ، ممَّ

 ال يحب المكاجية.يرغب دائما فى تبكء إلى المركز الثانى ك 
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 :املسٔىلًُ جتاه اآلخسيً)ٍـ(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

1- ًِّ ُِسبػذح اٌؼب١ٍِٓ ِؼٟ فٟ ز ٠مغ ػٍٟ ػبرمٟ 

 ُِشىالرُٙ اٌٛظ١ف١خ.
2711 1712 5 

 2 1784 2751 ألَٛ ثؼ١ٍّخ رم١١ُ اٌؼب١ٍِٓ ِؼٟ ٚاٌجبزث١ٓ ثُّٛػٛػ١خ.-2

أزشص ػٍٝ إلبِخ ػاللبد إٔسب١ٔخ ؽ١جخ ث١ٓ فش٠ك -3

 اٌؼًّ ٚوزٌه اٌطالة ٚاٌجبزث١ٓ.
2755 1785 1 

ثؼغ إِىبٔبد ٚلُُذساد اٌؼب١ٍِٓ ِؼٟ ال ٠زُ رٛظ١فٙب -4

ظ١ف ا٤ِثً.   اٌزَّٛ
2739 1781 3 

5-. ً  خ١ذ  ٟ أؤدِّٞ ػٍّٟ ثشى  4 1714 2723 ٠ؼزمذ ثؼغ صِالئٟ إَّٔٔ

 ( يتض  اآلتي:ٖالبيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ) كمف تحميؿ
" أحرص عمى إقامة عبلقات إنسانية طيبة بيف فريؽ العمػؿ ككػذلؾ (:ّتصدَّرت العبارة رقـ) -

الطُّبلب كالباحثيف" المرتبػة األكلػى بػأعمى درجػة تحقُّػؽ إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير 
(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدّْة ٓٓ.ِىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ 

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقػع الفعمػي، فيجػب الػدعـ ٖٓ.َاالستجابة)
كالمسػػاندة لمعمػػػؿ الجمػػػاعي الػػذم يػػػؤدم إلػػػى تحفيػػػز القيػػادات الجامعيػػػة كتقػػػديـ الحمػػػكؿ 

ه جػػك مػػف االنفتػػاح اإلبداعيػػة لممشػػكبلت التػػي تػػكاجييـ، لػػذا فبلبػػد مػػف إيجػػاد منػػاخ يسػػكد
 Anneكالػػكد كالمحبػػة كالثقػػة بػػيف األعضػػاء ، كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو دراسػػة )

Stevenson and Sarah Harper,2006  .) 

" أقكـ بعممية تقييـ العامميف معي كالباحثيف بمكضكعية" في المرتبة (:ِجاءت العبارة رقـ)
شير استجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا بكزف الثَّانية بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تي 

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في ْٖ.َ(، كميتكسط شدَّة االستجابة)ُٓ.ِنسبي)
الكاقع الفعمي، كبالتالى يقـك معظـ القيادات الجامعية بعممية تقييـ العامميف بمكضكعية كقد 

حة لتقييـ كتحديد مدل فعالية فريؽ العمؿ، كمدل يتطمب األمر كضع معايير ميحدَّدة ككاض
قيدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ، كتحديد الميشكبلت التي قد تكاجو أداء الفريؽ، كتشخيصيا كمف 
َـّ عبلجيا، الميتابعة الميستمرة ألعماؿ الفريؽ لتحديد نقاط القيكة كالتَّأكيد عمييا، ككذلؾ نقاط  ث

عؼ كميحاكلة عبلجيا، كىذا ما   أكدتو دراسة الضَّ
)Paulette Helen Walter, 2008) 
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" بعػػض إمكانػػات كقيػػدرات العػػامميف معػػي ال يػػتـ تكظيفيػػا التكظيػػؼ (:ْكجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
األمثػػؿ" فػػي المرتبػػة الثَّالػػث بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد 

(، أم يػػرل َٖ.َدَّة االسػػتجابة)(، كميتكسػػط شػػّٗ.ِالعيّْنػػة إلػػى تحقُّػػؽ ىػػذا بػػكزف نسػػبي)
تقيػد بعػض القيػادات الجامعيػة  كيرجع ذلؾ إلػىأفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ الكاقع الفعمي، 

 بالمكائ  كالقكانيف المنظمة ، كالجمكد اإلدارل كنقص المركنة فى تنفيذ القرارات.

o (ٓجػػاءت العبػػارة رقػػـ:)" فػػي التَّرتيػػب يعتقػػد بعػػض زمبلئػػي أننػػي أؤدم عممػػي بشػػكؿو جيػػد "
الرَّابع بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ ْٕ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ِّ.ِنسػػبي)
دّْراسػػة عمميػػـ تحػػت كبػػالرغـ مػػف ميمارسػػة ميعظػػـ أفػػراد ميجتمػػع ال أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي،

كتينيػػة، باإلضػػافة إلػػى بعػػض األعمػػاؿ التػػي  ػػغيكط نتيجػػةن لكثػػرة األعبػػاء كالميسػػتكليات الرُّ ضي
، إال أف إجمػػالي عينػػة البحػػث يػػؤدكف  ييكمفػػكف بيػػا مٌمػػاى يػػؤدم إلػػى كثػػرة الضػػغكط كاألعبػػاء

 (.Linda L.Wild,2002عمميـ بشكؿ جيد، كىذا ما أشارت إليو دراسة )

o يقػػع عمػػي عػػاتقي مسػػاعدة العػػامميف معػػي  فػػي حػػؿ مشػػكبلتيـ  "(:ُرة رقػػـ)كجػػاءت العبػػا
" في المركز األخير بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة الكظيفية

(، أم يػرل أفػراد عينػة ِٕ.َ(، كميتكسػط شػدّْة االسػتجابة)ُٕ.ِإلى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
لكثػػرة األعبػػاء اإلداريػػة كاألعمػػاؿ  لػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كيرجػػعالبحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ إ

كتينيػػػة الميمقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ القيػػػادات الجامعيػػػة كالمرؤكسػػػيف ، باإلضػػػافة إلػػػى األعبػػػاء الرُّ
الكظيفيػػة التػػي تتضػػمف قيػػاميـ بالتػػدريس، كعضػػكيتيـ لػػبعض المجػػالس كالمجػػاف المنبثقػػة، 

ضػػافة إلػػى مسػػاعدة العػػامميف فػػى حػػؿ مشػػكبلتيـ الكظيفيػػة، كالعديػػد مػػف االجتماعػػات، ىػػذا باإل
 (.Linda L.Wild,2002كىذا ما أكدتو دراسة )
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 )و( البًُٔ املاديُ:

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

زٛسؾ شذَّح  ُِ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

أػبٔىرٙبٌهثؼطاألخٙضحٚاألدٚادٚظؼفِٕبعجزٙبٌّبألَٛ-1

 ثِٗٓأػّبي7
2716 1712 4 

الرغبػذًٔاٌجٍئخاٌّبدٌخاٌّسٍطخثبٌؼًّػٍىإٔدبصأػّبًٌ-2

 ثبٌشىًاٌّطٍٛة7
2711 1711 5 

اإلظبءحٚاٌزٌٙٛخٚدسخخاٌسشاسحغٍشِٕبعجخٚغٍشِشدؼخ-3

 ػًٍاٌؼ7ًّ
2721 1716 2 

 1 1718 2733 ثؼطِغبزخاٌمبػبداٌذساعٍخالرزٕبعتِغأػذاداٌطالة4-7

 3 1714 2722 بٔىِٓلٍخاٌٛعبئطاٌزؼٍٍٍّخٚاٌّؼٍٕبداٌزَّذسٌغٍخ7أػ-5

 ( يتض  اآلتي:ٗكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ)
o (ْتصػػدَّرت العبػػارة رقػػـ:) "بعػػض مسػػاحة القاعػػات الدّْراسػػية ال تتناسػػب مػػع أعػػداد الطػػبلب"

لبحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد المرتبػػة األيكلػػى بػػأعمى درجػػة تحقُّػػؽ إلجمػػالي عينػػة ا
(، أم يػػرل ٖٕ.َ(، كميتكسػػط شػدّْة االسػػتجابة)ّّ.ِالعيّْنػة إلػػى تحقُّػؽ ىػػذا بػػكزف نسػبي)

أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقع الفعمي، كيرجع السبب الرئيسي في ذلؾ قمَّػة كفايػة 
المبػػػػاني كالمعامػػػػؿ، المصػػػػادر: مثػػػػؿ ضػػػػعؼ اإلمكانيػػػػات الماديػػػػة لمجامعػػػػة ميتمثَّمػػػػة فػػػػي 

ػػعؼ المكجػػكد مػػف تمػػؾ اإلمكانيػػات  كالتَّجييػػزات، كالمكتبػػات كالميكازنػػات الماليػػة، كتقػػادـ كضى
كر فػي تطبيػؽ األسػاليب التُّكنكليكجيػة فػي اإلدارة الجامعيػة كجميػع فركعيػا، كنتيجػة  كالقيصي

كغيػر ميشػجعة  "اإلضاءة كالتَّيكيػة كدرجػة الحػرارة غيػر ميناسػبة(:ّجاءت العبارة رقـ) لذلؾ
عمي العمؿ" في المرتبة الثَّانية بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشػير اسػتجابات أفػراد 

(، أم يػػرل ٕٔ.َ(، كميتكسػػط شػدَّة االسػػتجابة)ِٕ.ِالعيّْنػة إلػػى تحقُّػؽ ىػػذا بػػكزف نسػبي)
اءة لػػذل يتطمػػب تػػكفير اإلضػػاأفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، األمػػر 

المناسبة كالتيكية المبلئمة ، باإلضافة إلى تييئة البيئة المناسبة المشجعة لمعمؿ ، كذلػؾ 
ألف البيئة غير المشجعة لمعمؿ تعد أحد أسباب الضغكط المينية لمقيادات الجامعيػة، كىػذا 

 Geeta Nema, Dhanashree Nagar & Yogitaيتفػػؽ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو )

Mandhanya, 2010). ) 

o أعػػػانى مػػػف قمػػػة الكسػػػائط التَّعميميػػػة كالميعينػػػات التَّدريسػػػية" فػػػي (:ٓت العبػػػارة رقػػػـ)كجػػػاء"
المرتبػػة الثَّالثػػة بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى 
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(، أم يػػرل أفػراد عينػػة ْٕ.َ(، كميتكسػط شػػدَّة االسػتجابة)ِِ.ِتحقُّػؽ ىػػذا بػكزف نسػػبي)
حقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا الكاقػػع الفعمػػي، يرجػػع ذلػػؾ إلػػى لضػػعؼ الميزانيػػة الخاصػػة البحػػث أنَّػػو يت

لتكفير ذلؾ ممَّا يؤثر بالسمب نحػك تحقيػؽ األىػداؼ الخاصػة بالمؤسسػات الجامعيػة، كمػف 
َـّ ضعؼ التطػكير، كىػذا نتيجػة لمػا  أعػانى تيالػؾ بعػض األجيػزة "(:ُجػاءت بالعبػارة رقػـ)ث
" في التَّرتيب الرَّابع بالنّْسػبة إلجمػالي عينػة بو مف أعماؿ كاألدكات كضعؼ مناسبتيا لما أقـك

(، كميتكسػػط ُٔ.ِالبحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى تحقُّػػؽ ىػػذا بػػكزف نسػػبي)
(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، ِٕ.َشػػدَّة االسػػتجابة)

يػػة المتمثمػػة فػػى تيالػػؾ بعػػض األجيػػزة كاألدكات مػػف مككنػػات كبالتػػالى ضػػعؼ اإلمكانػػات الماد
كىػذا يتفػؽ مػع البيئة غير المشجعة لمعمؿ كىذا ينعكس بالسمب عمى إداء القيادات الجامعيػة، 

 ,Geeta Nema, Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanyaمػا أشػارت إليػو )

2010). ) 

o (ِكجػاءت العبػارة رقػػـ:)"المحيطػة بالعمػؿ عمػػى إنجػاز أعمػػالي  ال تسػاعدني البيئػة الماديػػة
" فػػي المركػػز األخيػػر بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات بالشػػكؿ المطمػػكب

(، أم يػرل َٕ.َ(، كميتكسػط شػدّْة االسػتجابة)َُ.ِأفراد العيّْنة إلى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
، كىػػذا بسػبب نقػػص الػػدَّعـ كاإلمكانػػات أفػراد عينػػة البحػػث أنَّػو يتحقَّػػؽ أحياننػػا فػػي الكاقػع الفعمػػي

 Geetaكىػذا يتفػؽ مػع مػا أشػارت إليػو )البلزمة إلنجاز األعماؿ داخؿ المؤسسة الجامعيػة، 

Nema, Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanya, 2010) ) 

 :اهلًكل التيعًنٌ)ش( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

زٛسؾ شذَّح  ُِ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

ثبٌّٕط-1 اٌىٍٍخ إداسح فً اٌغبئذ اإلداسي إٌّط ٌزغُ

 اٌغٍطٛي7
1791 1763 2 

اٌشٚرٍٓ-2 ِٓ اٌىثٍش اٌدبِؼٍخ ػًٍّ ثٍئخ ٌغٛد

 ٚاٌجٍشٚلشاطٍخ7
2711 1761 1 

ٚٚاخجبرً-3  ِغئٌٍٛبرً ثجؼط اٌمٍبَ فً ألصش

 اٌٛظٍفٍخ7
1761 1754 5 

 3 1751 1711 ٌىٍٍخ7أُػبًِٔٓظؼفاٌزؼبْٚثًٍٕٚثٍٓإداسحا-4

ٌجؼطاٌّشىالد-5 اٌىٍٍخ إداسح أػبًِٔٓلٍخِٕبلشخ

 اٌزًرٛاخ7ًٕٙ
1711 1751 3َ 
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 ( يتض  اآلتي:َُكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ) 
o (ِتصػػدَّرت العبػػارة رقػػـ:) "يسػػكد بيئػػة عممػػي الجامعيػػة الكثيػػر مػػف الػػركتيف كالبيركقراطيػػة "

كلػػى بػػأعمى درجػػة تحقُّػػؽ إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد المرتبػػة األ 
(، أم يػػرل ٕٔ.َ(، كميتكسػػط شػدّْة االسػػتجابة)َُ.ِالعيّْنػة إلػػى تحقُّػؽ ىػػذا بػػكزف نسػبي)

أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ أحياننا في الكاقع الفعمي، كىذا بسبب تقيُّد القيػادات الجامعيػة 
كتيف الكظيفي كقمَّة استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة.بالتَّسمسؿ كالتَّ   نظيـ اليرمي كالرُّ

o (ُكجاءت العبارة رقـ":)  ػمطكم" فػي يتسـ النمط اإلدارم السَّائد فػي إدارة الكميػة بػالنَّمط السُّ
المرتبػػة الثَّانيػػة بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى 

(، أم يػػرل أفػراد عينػػة ّٔ.َ(، كميتكسػط شػػدَّة االسػتجابة)َٗ.ُىػػذا بػكزف نسػػبي) تحقُّػؽ
البحث أنَّو يتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، بسػبب االلتػزاـ الحرفػي بػالقكانيف كالقػرارات 

كتيف، كقمة االىتماـ بالنكاحي اإلدارم.  كاألنظمة كالرُّ

o (ْكجػػاءت العبػػارة رقػػـ":) اكف بينػػي كبػػيف إدارة الكميػػة" فػػي المرتبػػة أيعػػاني مػػف ضػػعؼ التعػػ
الثَّالثة بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى عػدـ تحقُّػؽ 

(، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث ٕٓ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)َٕ.ُىذا بكزف نسػبي)
المرؤكسػيف الػدَّائـ بالتَّبعيػة كاالفتقػار  أنَّو لـ يتحقَّػؽ الكاقػع الفعمػي، يرجػع ذلػؾ إلػى شيػعيكر

حساسيـ الدَّائـ بالتَّيديد ممَّا ييثػبط مػف ىمميػـ، كييقمّْػؿ مػف رغبػتيـ فػي  إلى االستقبللية، كا 
أعػاني مػف قمػة مناقشػة إدارة الكميػة لػبعض  "(:ٓ، كما جاءت العبػارة رقػـ)االبتكار كاإلبداع

لنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، كىػػذا يؤكػػد أف " فػػي نفػػس التَّرتيػػب باالمشػػكبلت التػػي تػػكاجيني
ىناؾ تعاكف بيف القيادات الجامعية فى كؿ كمية التى شػممتيـ عينػة البحػث كلكػف عنػدما يكػكف 
ىناؾ ضعفا فى التعاكف بينيـ يػنعكس عمػى انجػاز األعمػاؿ المكمفػكف بيػا ألف ضػعؼ التعػاكف 

 ,Geeta Nemaأشػارت إليػو )كىػذا يتفػؽ مػع مػا يؤدل إلى زيادة الضػغكط التػى تػكاجييـ، 

Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanya, 2010) ككػذلؾ دراسػة ،)(Linda 

L.Wild,2002) . 

o (ّكجػػاءت العبػػارة رقػػـ":) فػػي أقصػػر فػػي القيػػاـ بػػبعض مسػػئكلياتي  ككاجبػػاتي الكظيفيػػة "
ة إلػػى عػػدـ المركػػز األخيػػر بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػ

(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة ْٓ.َ(، كميتكسػػػط شػػػدّْة االسػػػتجابة)ُٔ.ُتحقُّػػػؽ ىػػػذا بػػػكزف نسػػػبي)
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ىينػػاؾ بعػػض اآلليػػات الميتبعػػة البحػػث أنَّػػو لػـػ يتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أفَّ 
بالييكؿ التَّنظيمػي، كالتػي تعمػؿ عمػى إعاقػة تحقيػؽ األىػداؼ، كمنيػا: المركزيػة فػي صػنع 

خػػػاذ القػػػرارات، الرَّقابػػػة المَّصػػػيقة عمػػػى المرؤكسػػػيف لميتابعػػػة مػػػدل التػػػزاميـ بػػػاألدكار كات
 (.LindaL.Wild,2002، كىذا ما أكدتو )الرَّسمية، كالنَّمطية الميتبعة في تنفيذ األعماؿ

 :املساىدَ االدتناعًُ)ح(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

 3 1765 1795 ظؼفاٌزَّؼبْٚثًٍٕٚثٍٓاٌؼبٍٍِِٓؼ1-7ً

 2 1766 1791 أخفبضاٌشٚذاٌّؼٌٕٛخٌذياٌؼبٍٍِِٓؼ2-7ً

أػبًِٔٓلٍخِٕراٌؼالٚادٚاٌسٛافض-3

 اٌزشدٍؼٍخ7
2733 1718 1 

 5 1752 1751 لٍخاٌّغبٔذحاإلداسٌخًٌِٓلجًإداسحاٌىٍٍخ4-7

ثبٌزٍٍّضفًاٌّؼبٍِخثٍٓرمَٛإداسحاٌىٍٍخ-5

 اٌؼبٍٍِِٓؼ7ً
1712 1751 4 

 ( يتض  اآلتي:ُُكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ)
أعاني مف قمة من  العبلكات كالحكافز التشػجيعية" المرتبػة األكلػى  "(:ّتصدَّرت العبارة رقـ) -

ابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ بأعمى درجة تحقُّػؽ إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتج
(، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث ٖٕ.َ(، كميتكسػط شػدّْة االسػتجابة)ّّ.ِىذا بػكزف نسػبي)

ػكر المَّػكائ  الميتعمقػة بالميكافػآت الماليػة  أنَّو يتحقَّؽ في الكاقػع الفعمػي، كيرجػع ذلػؾ إلػى قيصي
 يـ لئلنجاز لمعمؿ.كالحكافز، ممَّا ييقمّْؿ مف جيد القيادات الجامعية، كدافعيت

" انخفاض الركح المعنكيػة لػدم العػامميف معػي" فػي المرتبػة الثَّانيػة (:ِكجاءت العبارة رقـ) -
بالنّْسبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف 

و يتحقَّػؽ (، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث أنَّػٔٔ.َ(، كميتكسط شػدَّة االسػتجابة)ٕٗ.ُنسبي)
إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كىػػذا يرجػػع لقمػػة تقػػدير القيػػادات الجامعيػػة لمػػا يقػػـك بػػو 
العامميف معيـ في قياميـ بكاجباتيـ الكظيفيػة ككػذلؾ عمميػة التحسػيف كالتطػكير، كىػذا مػا 

 .(Linda L.Wild,2002)أكدتو دراسة 

o (ُكجػػاءت العبػػارة رقػػـ:)عػػامميف معػػي" فػػي المرتبػػة الثَّالثػػة " ضػػعؼ التَّعػػاكف بينػػي كبػػيف ال
بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف 
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(، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث أنَّػو يتحقَّػؽ ٓٔ.َ(، كميتكسط شدَّة االسػتجابة)ٓٗ.ُنسبي)
الجامعيػػة كالعػػامميف ،  أحياننػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، حيػػث إف ضػػعؼ التعػػاكف بػػيف القيػػادات

ككػػذلؾ ضػػعؼ تشػػجيع ىػػذه القيػػادات لمعمػػؿ التعػػاكنى يػػؤثر بطريقػػة أك بػػأخرل عمػػى جػػكدة 
العمػػؿ الجػػامعى األمػػر الػػذل يتطمػػب تفعيػػؿ العمػػؿ التعػػاكنى فػػى إطػػار منػػاخ مػػف العبلقػػات 

(، ككػذلؾ دراسػة )أسػماء Linda L.Wild,2002االنسانية، كىذا مػا أشػارت إليػو دراسػة )
 ـ(َُِٔمد أحمد،سعيد مح

o  (ٓكجاءت العبارة رقـ:) تقـك إدارة الكميػة بػالتمييز فػي المعاممػة بػيف العػامميف معػي" فػي "
المرتبةَّ الرابعة بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفػراد العيّْنػة إلػى عػدـ 

أفػراد عينػػة (، أم يػػرل ٕٓ.َ(، كميتكسػط شػػدَّة االسػتجابة)ِٕ.ُتحقُّػؽ ىػػذا بػكزف نسػػبي)
البحث أنَّو لـ يتحقَّؽ الكاقع الفعمي، أل أف القيادات الجامعية بالكمية ال تسػعى إلػى التميػز 
فػى المعاممػػة بػػيف العػػامميف إال مػػف خػػبلؿ مػػا يقكمػػكف بػػو مػػف أعمػػاؿ فينػػاؾ إثابػػة لمػػذم يػػؤدل 

 ( .Linda L.Wild,2002عممو كعقاب لمف يقصر فى عممو، كىذا ما أشارت إليو دراسة )

" في المركز األخير قمة المساندة اإلدارية لي مف قبؿ إدارة الكمية"(:ْكجاءت العبارة رقـ)
بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى عدـ تحقُّؽ ىذا بكزف 

ؽ في (، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو لـ يتحقَّ ِٓ.َ(، كميتكسط شدّْة االستجابة)ٕٓ.ُنسبي)
الكاقع الفعمي، كىذا يرجع إلى أف ىناؾ تعاكف بيف القيادات الجامعية داخؿ الكمية باإلضافة إلى 

 Christin)التشاكر كتبادؿ الخبرات كاآلراء فيما يكاجييـ مف مشكبلت، كىذا ما أكدتو دراسة 

Moeller and A. Chung-Yan Greg, 2013) . 
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 ساز التعلًنٌ لدّ الكًادات ادتامعًُ  األكادميًُ:واقع عنلًُ اختاذ الك حملىز الجاىٌ:ا

 حتديد املشكلُ وحتلًلَا:)أ( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

أزٍبٔبأوْٛغٍشلبدسػًٍرسذٌذاٌّشىٍخرسذًٌذا-1

 دلٍمًب7
2721 1714 

1 

غجتأػبٔىصؼٛثخأزٍبًٔبفًاٌزؼشفػًٍاٌ-2

 اٌشئٍغًٌظٙٛساٌّشىٍخ7
2718 1713 

2 

ارخزأزٍبٔبًلشاسِزغشعدْٚرسذٌذٚرسًٍٍ-3

 اٌّشىٍخٚأطشافٙب7
2719 1711 

4 

الرغبػذًٔاٌجٍئخاٌذاخٍٍخٌٍىٍٍخأزٍبٔبًفًرسذٌذ-4

 اٌّشىٍخ
2711 1712 

3 

ِبدزٛي-5 ؼٍٛ اٌّ بدٚ زبذٌدّغاٌجٍٔب لذاٌّ لٍخاٌٛ

شىٍخالرخبرا ٕبعتاٌّ  ٌمشاساٌّ
2712 1761 5 

 ( يتض  اآلتي:ُِكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ) 
o ( ُتصػػػػدَّرت العبػػػػارة رقػػػػـ:) أحيانػػػػا أكػػػػكف غيػػػػر قػػػػادر عمػػػػى تحديػػػػد المشػػػػكمة تحديػػػػدنا "

دقيقنػػػػا" المرتبػػػػة األكلػػػػى بػػػػأعمى درجػػػػة تحقُّػػػػؽ إلجمػػػػالي عينػػػػة البحػػػػث، حيػػػػثي تيشػػػػير 
(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة ُِ.ِنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْ 

(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّٔ مػػػا فػػػي الكاقػػػع ْٕ.َاالسػػػتجابة)
ػػػػغيكط نتيجػػػػةن لكثػػػػرة  الفعمػػػػي، كيرجػػػػع ذلػػػػؾ لعمػػػػؿ معظػػػػـ القيػػػػادات الجامعيػػػػة تحػػػػت ضي

كتينيػػػػة المنكطػػػػة بيػػػػـ، كبالتػػػػالي  " (:ِت بالعبػػػػارة رقػػػػـ)جػػػػاءاألعبػػػػاء كالميسػػػػتكليات الرُّ
"فػػػػي  أعػػػػانى صػػػػعكبة أحياننػػػػا فػػػػي التَّعػػػػرؼ عمػػػػي السَّػػػػبب الرَّئيسػػػػي لظيػػػػكر الميشػػػػكمة

المرتبػػػة الثَّانيػػػة بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير اسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة 
(، أم يػػػػرل ّٕ.َ(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة االسػػػػتجابة)ُٖ.ِإلػػػػى تحقُّػػػػؽ ىػػػػذا بػػػػكزف نسػػػػبي)

البحػػػػث أنَّػػػػو يتحقَّػػػػؽ إلػػػػى حػػػػدّٔ مػػػػا فػػػػي الكاقػػػػع الفعمػػػػي، حيػػػػث إف بعػػػػض  أفػػػػراد عينػػػػة
القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة نظػػػػػرا لمسػػػػػئكلياتيـ كميػػػػػاميـ العديػػػػػدة يجػػػػػدكف صػػػػػعكبة معرفػػػػػة 

 ـ(.َُِّأسباب المشكمة ،كىذا يتفؽ مو ما أشارت مع دراسة )فيصؿ يكنس، 

اننػػػػػا فػػػػػي تحديػػػػػد "ال تسػػػػػاعدني البيئػػػػػة الداخميػػػػػة لمكميػػػػػة أحي(:ْكجػػػػػاءت العبػػػػػارة رقػػػػػـ) -
المشػػػػػػكمة" فػػػػػػي التَّرتيػػػػػػب الثَّالػػػػػػث بالنّْسػػػػػػبة إلجمػػػػػػالي عينػػػػػػة البحػػػػػػث، حيػػػػػػثي تيشػػػػػػير 
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(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة ُٕ.ِاسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)
(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّٔ مػػػا فػػػي الكاقػػػع ِٕ.َاالسػػػتجابة)
يئػػػػة الداخميػػػػة لمكميػػػػة قػػػػد ال تسػػػػاعد ىػػػػذه القيػػػػادات الجامعيػػػػة كالسػػػػبب إفَّ الب الفعمػػػػي،

عمػػػػػى تحديػػػػػد األسػػػػػباب الحقيقيػػػػػة لمعرفػػػػػة أبعػػػػػاد كجكانػػػػػب المشػػػػػكبلت التػػػػػي تكاجػػػػػو 
 ـ(.ََِٔالمؤسسات الجامعية، يتفؽ ذلؾ مع دراسة )أمؿ ىبلؿ عبد العاؿ، 

o (ّكجاءت العبػارة رقػـ:)لمشػكمة كأطرافيػا" اتخػذ أحياننػا قػرارنا متسػرعنا دكف تحديػد كتحميػؿ ا 
"في الترتيب الرَّابع بالنّْسبة إلجمالي عينة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى 

(، أم يػػرل أفػراد عينػػة َٕ.َ(، كميتكسػط شػػدَّة االسػتجابة)َٗ.ِتحقُّػؽ ىػػذا بػكزف نسػػبي)
دات البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّٔ مػػػا فػػػي الكاقػػػع الفعمي،كىػػػذا بسػػػبب رفػػػض معظػػػـ القيػػػا

الجامعيػػة االسػػتماع لكجيػػات نظػػر المرؤكسػػيف فيمػػا يتعمػػؽ باألعمػػاؿ المنكطػػة ىػػـ، كفػػي 
ػػنع كاتخػػاذ القػػرارات، كأحيانػػان تتخػػذ ىػػذه القيػػادات قػػرارات فرديػػة كمترعػػة دكف مشػػاركة  صي

 (.Shanteau,2001العمميف كيتفؽ ذلؾ مع دراسة )

o (ٓكجاءت العبارة رقـ:) كالمعمكمات حكؿ المشكمة التخػاذ "قمة الكقت المتاح لجمع البيانات
القرار المناسب "في المركز األخير بالنّْسػبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات 

(، أم ٕٔ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)َِ.ِأفراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
ػػكر يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعم ي،كيرجػػع ذلػػؾ لقيصي

ػػعؼ فعاليػػة القػػرار اإلدارم كالتَّربػػكم  المعمكمػػات كنقصػػيا كسػػكء دقػػة بعضػػيا، كبالتَّػػالي ضى
كاالتصػػاؿ اإلدارم داخػػؿ الجامعػػة كخارجيػػا، كيرجػػع ىػػذا القصػػكر عػػادةن إلػػى أف  بعػػض 
القيػػػادات ييعػػػاني مػػػف نقػػػص المعمكمػػػات المرتبطػػػة بػػػالقرار أك المشػػػكمة محػػػؿ الدراسػػػػة، 

كف معكقات مرتبطة بالكقت كالتكمفة ممَّا ييعيؽ عممية اتخاذ القرار التعميمػي لػدييـ، كيكاجي
(، كدراسػػة )حنػػاف محمػػد Paulette Helen Walter, 2008كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع دراسػػة )

 ـ(.َُُِالدريني ، 
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 سصس البدآل:)ب(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

 5 1762 1785 ألَٛثزسذٌذاٌجذائًاٌخبصخثسًاٌّشىٍخثٕفغ1-7ً

أززبجإًٌٚلذطًٌٛٔغجٍبًفًزصشاٌجذائًٔظشاًٌىثشرٙب-2

 فًزًاٌّشىٍخ7
2713 1768 

2 

غبٌجبًِبأخذصؼٛثخفًاٌزٛصًإًٌاٌجذًٌإٌّبعتٌسً-3

 اٌّشىٍخ7
2714 1711 

1 

ّزخصصٍٓ-4 ٚاٌ خجشح ٌزًاعزشٍشرٚيٌا ّشىالدا فًزًٌا

7 ًٍّ ًٕٙفًػ  رٛاخ
2713 1768 

2َ 

 4 1761 2711 رٛاخًٕٙصؼٛثبدػٕذرسذٌذإٌزبئحاٌّزٛلؼخٌىًثذ5-7ًٌ

 ( يتض  اآلتي:ُّكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ)
o ( ّصػػدَّرت العبػػارة رقػػـ:)اسػػب لحػػؿ "غالبنػػا مػػا أجػػد صػػعكبة فػػي التكصػػؿ إلػػى البػػديؿ المين

المشكمة" المرتبة األكلى بأعمى درجة تحقُّؽ إلجمالي عينة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات 
(، أم ُٕ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)ُْ.ِأفراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)

ػعؼ الرَّ  غبػة يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، كيرجع ذلػؾ ضى
كالحماس في التَّغيير كالتَّجديد، كالتَّمسؾ بما ىك مكجكد كميجرب، كيتفؽ ذلؾ مع مػا أكػدت 

 (.َُِٔعميو دراسة )أسماء عبد القادر،

o (ِكجاءت العبارة رقـ:) أحتػاج إلػي كقػت طكيػؿ نسػبينا فػي حصػر البػدائؿ نظػرنا لكثرتيػا فػي"
الي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات حؿّْ المشػكمة" فػي التَّرتيػب الثَّػاني، بالنّْسػبة إلجمػ

(، أم ٖٔ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)َّ.ِأفراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، لقمَّػػة الكقػػت الكػػافي 

زمػػة لدراسػػة الميشػػكبلت كالبػػدائؿ دراسػػة شػػا ػػكعية، )كالكفػػاءات البلَّ  Pauletteممة كمكضي

Helen Walter, 2008) 

o .(ْكما جاءت العبارة رقـ:)  استشير ذكم الخبرة كالمتخصصيف فػي حػؿ المشػكبلت التػي "
تكاجيني في عممي" في نفس التَّرتيب بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، كىذا يؤكػد أف بعػض 

مشػكبلت التػى تػكاجييـ فػى القيادات الجامعية يستشير ذكل الخبرة كالمتخصصيف فى حؿ 
عمميػػـ كىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة عبػػداهلل محمػػد محمػػد، كدراسػػة )عمػػي عبػػد الخػػالؽ عبػػد 

 ـ(.َُِّاهلل،
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 (ٓكجػػاءت العبػػارة رقػػـ:) تػػكاجيني صػػعكبات عنػػد تحديػػد النتػػائج المتكقعػػة لكيػػؿّْ بػػديؿ "فػػي"
أفراد العيّْنة إلػى تحقُّػؽ التَّرتيب الرَّابع بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات 

(، أم يػرل أفػراد عينػة البحػث ٕٔ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػتجابة)ََ.ِىذا بػكزف نسػبي)
يرجػع ذلػؾ إلػى أفَّ القػكانيف كاألنظمػة التػي تتبعيػا أنَّو يتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي،

مػا، كقمػة تػكافر  بعض القيػادات الجامعيػة قػد تحػد مػف تػكافر البػدائؿ الممكنػة لحػؿ مشػكمة
 (.David H. Jonassenالمكارد المالية كالبشرية كالفنية لدييـ، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة )

:"أقػػـك بتحديػػد البػػدائؿ الخاصػػة بحػػؿ المشػػكمة بنفسػػي"في المركػػز (ُكجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
ىػذا األخير بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو ِٔ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ٖٓ.ُبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، كبالتالي فػإفَّ ىنػاؾ قصػكر فػي قػدرة بعػض بالقيػادات 
الجامعيػة فػي التعػرؼ عمػى المشػكمة كتحديػدىا كيرجػع ذلػؾ إلػي ضػعؼ القػدرة فػي التعػرؼ 

حديػػدىا تحديػػدنا دقيقػػان، أك التعػػرؼ عمػػي السػػبب الرئيسػػي الػػذم أدم إلػػي عمػػى المشػػكمة كت
حدكثيا، كما ييمثؿ نمط اإلدارة المتبع عنػد تمػؾ القيػادات، كضػعؼ مشػاركة العػامميف، كقمػة 
االستعانة ببعض مف ذكل الخبرة نظرا ألنو يميؿ إلى األخذ بالطابع الفػردل فػى اإلدارة ممػا 

ميػػة غيػػر ميجديػػة لحػػؿ المشػػكمة، كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو دراسػػة يػػؤدم إلػػى اتخػػاذ قػػرارات تعمي
 ـ(.ََِٕ)شريؼ محمد محمد، 

كبالتػػالي فػػإفَّ ىنػػاؾ قصػػكران فػػي قػػدرة بعػػض القيػػادات الجامعيػػة عمػػي حصػػر بػػدائؿ متعػػددة  -
كمتنكعة لحؿ المشكبلت التي يتعرضكف ليػا كضػركرة الحاجػة إلػي االسػتعانة بػذكم الخبػرة 

بلت ممػػػا يػػدؿ عمػػػي حػػاجتيـ إلػػػي أفػػػراد مػػؤىميف فػػػي حػػػؿ كالمتخصصػػيف فػػػي حػػؿ المشػػػك
المشكبلت كيتبعػكف الطريقػة العمميػة فػي التفكيػر، كييتمػكا بدراسػة المشػكبلت مػف جػذكرىا 

 حتي يمكنيـ حميا الحؿ األنسب.
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 البدآل )دـ( تكًًه 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

 5 1761 2711 طؼٛثبد فٟ رم١١ُ إٌزبئح اٌّزٛلؼخ ٌىً ثذ٠ً.ٕ٘بن -1

اسزف١ذ ِٓ خجشاد ا٢خش٠ٓ فٟ رسذ٠ذ ا٠دبث١بد ٚسٍج١بد -2

 اٌجذائً اٌّطشٚزخ.
2721 1716 

3 

 2 1718 2733 ألَٛ ثزسذ٠ذ اٌٛلذ إٌّبست الخز١بس اٌجذ٠ً إٌّبست.-3

 4 1768 2715 ؼً.ألَٛ ثزم١١ُ اٌجذائً اٌّزبزخ الخز١بس اٌجذ٠ً ا٤ف-4

5- ً ٌجذائ ٝ رم١١ُ ا ٟ ػٍ ٓ ٌٗ رأث١ش ا٠دبث ١ٍ ؼِب ٌا شؤسبءٚ  ٓ ٌا ْ ث١ زؼٚب ٌا

ّطشٚزخ.  ٌا
2739 1781 

1 

 ( يتض  اآلتي: ُْكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ) 
ؤسػػاء كالعػػامميف لػػو تػػأثير ايجػػابي عمػػى تقيػػي(:ٓتصػػدَّرت العبػػارة رقػػـ ) - ـ "التَّعػػاكف بػػيف الرُّ

البدائؿ المطركحة" المرتبة األكلػى بػأعمى درجػة تحقُّػؽ إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير 
(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة ّٗ.ِاسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقع الفعمػي، لػذا فبلبػد مػف َٖ.َاالستجابة)
المبلئـ لفيـ كتقييـ البدائؿ الميمة لحؿ المشػكبلت مػف خػبلؿ المشػاركة  تييئة مناخ العمؿ

الفعالػػة كالتَّعػػاكف المثمػػر بػػيف القيػػادات الجامعيػػة كالعػػامميف معيػػـ ، كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو 
 ـ(.ََِٕدراسة )شريؼ محمد محمد، 

لمرتبػة "أقػـك بتحديػد الكقػت المناسػب الختيػار البػديؿ المناسػب"في ا(:ّكجاءت العبارة رقػـ) -
الثَّانية بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو ٖٕ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)ّّ.ِبػػكزف نسػػبي)
يتحقَّػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػي، كيػػؤدم ذلػػؾ إلػى رفػػع مسػػتكل كقػدرة األداء كمػػف ثػػـ االسػػتثمار 

ألمثػػؿ لمكقػػت التخػػاذ القػػرارات تحػػت ضػػغكط العمػػؿ اإلدارم اليػػكمي لػػدل القيػػادات، كيفسػػر ا
:"اسػػتفيد مػػف خبػػرات اآلخػػريف فػػي تحديػػد ايجابيػػات كسػػمبيات (ِبالعبػػارة رقػػـ)ذلػػؾ مػػا جػػاء 

البػػػدائؿ المطركحػػػة" فػػػي الترتيػػػب الثَّالػػػث بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير 
(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة ِٕ.ِنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْ 

(، أم يرل أفػراد عينػة البحػث أنَّػو يتحقَّػؽ فػي الكاقػع الفعمػي، حيػث تقػـك ٕٔ.َاالستجابة)
بعض القيادات باالسػتفادة مػف خبػرات اآلخػريف فػي تحديػد البػدائؿ المقترحػة لحػؿ المشػكمة 

 .ـ(ََِٔكىذا يتفؽ مع دراسة )أمؿ ىبلؿ عبد العاؿ، 
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"أقػـك بتقيػػيـ البػدائؿ المتاحػة الختيػػار البػديؿ األفضػػؿ "فػي التَّرتيػػب (:ْكجػاءت العبػارة رقػػـ) -
الرابػع بالنسػبة إلجمػالي عينػػة البحػث، حيػثي تيشػػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػػة إلػى تحقُّػؽ ىػػذا 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّػػو ٖٔ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)َٓ.ِبػػكزف نسػػبي)
ؽ أحياننا في الكاقع الفعمي، كبالتالي فإف بعض القيادات الجامعية تقػـك بتقيػيـ البػدائؿ يتحقَّ 

الختيار البديؿ األفضؿ لحؿ المشكبلت التى تكاجييـ، كىذا ما أشػارت إليػو دراسػة )شػريؼ 
 ـ(.ََِٕمحمد محمد، 

"ىينػػػػاؾ صػػػػعكبات فػػػػي تقيػػػػيـ النتػػػػائج المتكقعػػػػة لكػػػػؿ بػػػػديؿ"في (:ُجػػػػاءت العبػػػػارة رقػػػػـ) -
لمركػػػز األخيػػػر بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير اسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة إلػػػى ا

(، أم يػػػػػرل أفػػػػػراد ٕٔ.َ(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة االسػػػػػتجابة)ََ.ِتحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)
عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ أحياننػػػا فػػػي الكاقػػػع الفعمػػػي ، حيػػػث إف بعػػػض القيػػػادات تػػػكاجييـ 

تقيػػػيـ نتػػػائج كػػػؿ بػػػديؿ تمييػػػدان الختيػػػار أفضػػػميا مثػػػؿ الفرديػػػة ، العديػػػد مػػػف الصػػػعكبات فػػػى 
كقمػػػة الخبػػػرة ، كالبيئػػػة الداخميػػػة لمكميػػػة ، ككػػػذلؾ البيئػػػة الخارجيػػػة، كىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة 

 ـ((.َُِّـ(، كدراسة )فيصؿ يكنس محمد،ََِٕ)شريؼ محمد محمد، 
 اختاذ الكساز)د(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ

 االسزدبثخ
 اٌزَّشر١ت

رٛاخٕٟٙ غبٌجًب ثؼغ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رسٛي دْٚ ارخبر  -3

 اٌمشاس إٌّبست.
2.63 3.33 3 

ألَٛ ثإٌغبء أٚ رؼذ٠ً ِب رُ ارخبرٖ ِٓ لشاساد ِزسشػخ   -2

 ٚخبؽئخ ٚفمبً ٌّظٍسخ اٌؼًّ.
2.26 3.33 6 

أخذ طؼٛثخ فٟ إثذاء اٌشأٞ ف١ّب رُ ارخبرٖ ِٓ لشاساد  -6

 ػٍٝ ِسزٜٛ اٌى١ٍخ.
2.33 3.33 3 

 3 3.33 3.33 أرّسه دائّبً ثبالٔفشاد ثبرخبر اٌمشاساد اٌزؼ١ّ١ٍخ. -3

رزأثش ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ثبٌذٚافغ اٌشخظ١خ ٌّزخزٞ  -3

 اٌمشاس.
2.63 3.33 2 

 ( يتض  اآلتي: ُٓكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ) 
ػػعيكبات التػػي تحػػكؿ دكف اتخػػاذ القػػرار (:ُـ)تصػػدَّرت العبػػارة رقػػ - "تػػكاجيني غالبنػػا بعػػض الصُّ

المناسب" المرتبة األكلى بأعمى درجة تحقُّؽ إلجمالي عينة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات 
(، أم ٕٗ.َ(، كميتكسػط شػدَّة االسػػتجابة)ّٔ.ِأفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذا بػكزف نسػبي)
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حقَّػؽ فػي الكاقػع الفعمػي، كقػد يرجػع ذلػؾ إلػي أف ىنػاؾ بعػض يرل أفراد عينة البحث أنَّو يت
ػػعيكبات التػػي تكاجػػو القيػػادات الجامعيػػة كتحػػكؿ دكف اتخػػاذ القػػرار المناسػػب ، ككػػذلؾ  الصُّ
ضػعؼ رغبػػتيـ فػػي تحمػؿ مسػػئكلية اتخػػاذ قػرار تعميمػػي كعػػدـ امػتبلكيـ الميػػارات كالقػػدرات 

 (.Shanteau,2001فؽ مع دراسة )التي تؤىميـ التخاذ القرارات التعميمية، كىذا يت

فػي " تتػأثر عمميػة اتخػاذ القػرار بالػدكافع الشخصػية لمتخػذم القػرار":(ٓكجاءت العبارة رقػـ) -
التَّرتيػػب الثَّػػاني، بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى 

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة ٕٕ.َ(، كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)َّ.ِتحقُّػػؽ ىػػذا بػػكزف نسػػبي)
البحػػث أنَّػػو يتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، نتيجػػة إلىمػػاؿ الفصػػؿ بػػيف الميػػاـ كالمسػػئكليات 
الكظيفيػػة كالػػدكافع الشخصػػية حيػػث تتػػأثر عمميػػة اتخػػاذ القػػرار بالسػػمكؾ الشخصػػي لمتخػػذ 
القػػرار ذاتػػو الػػذم يتػػأثر بػػدكره إمػػا بمػػؤثرات خارجيػػة كػػالظركؼ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية 
كالسياسػػػية أك بمػػػؤثرات داخميػػػة كضػػػغكط العمػػػؿ كاالتجاىػػػات كالمعتقػػػدات كالقػػػيـ كاألفكػػػار 

 (.Michal Kermer- Asefكالخبرات، كىذا يتفؽ مع دراسة )

:"أقػػػػـك بإلغػػػػاء أك تعػػػػديؿ مػػػػا تػػػػـ اتخػػػػاذه مػػػػف قػػػػرارات متسػػػػرعة  (ِجػػػػاءت العبػػػػارة رقػػػػـ) -
سػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، كخاطئػػػة كفقنػػػا لمصػػػمحة العمػػػؿ" فػػػي الترتيػػػب الثَّالػػػث بالنّْ 

(، كميتكسػػػط ِّ.ِحيػػػثي تيشػػػير اسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة إلػػػى تحقُّػػػؽ ىػػػذا بػػػكزف نسػػػبي)
(، أم يػػػػرل أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث أنَّػػػػو يتحقَّػػػػؽ إلػػػػى حػػػػدّٔ مػػػػا فػػػػي ْٕ.َشػػػػدَّة االسػػػػتجابة)

الكاقػػػع الفعمػػػي، حيػػػث تقػػػـك بعػػػض القيػػػادات الجامعيػػػة بإلغػػػاء أك تعػػػديؿ مػػػا تػػػـ اتخػػػاذه 
رات متسػػػرعة  كخاطئػػػة كفقنػػػا لمصػػػمحة العمػػػؿ ، ألف القػػػرارات المتسػػػرعة تػػػؤدم مػػػف قػػػرا

إلػػػي ضػػػياع الكثيػػػر مػػػف الكقػػػت كالجيػػػد دكف جػػػدكم، كيتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع دراسػػػة )أسػػػماء 
 (.َُِٔعبد القادر،

:"أجػػػد صػػػعكبة فػػػي إبػػػداء الػػػرأم فيمػػػا تػػػـ اتخػػػاذه مػػػف قػػػرارات (ّكجػػػاءت العبػػػارة رقػػػـ) -
لرَّابػػػع بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير عمػػػى مسػػػتكل الكميػػػة"في التَّرتيػػػب ا

(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة َُ.ِاسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)
(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّٔ مػػػا فػػػي الكاقػػػع ٕٔ.َاالسػػػتجابة)

ػػػعؼ فػػػي قػػػدرة بعػػػض القيػػػادات عمػػػى اتخػػػا ذ القػػػرار الفعمػػػي، كيػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى كجػػػكد ضى
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المناسػػػب فػػػي الكقػػػت المناسػػػب بػػػؿ أنيػػػػـ يحتػػػاجكف الكثيػػػر مػػػف الكقػػػت كالجيػػػد حتػػػػى 
 يمكنيـ التكصؿ إلى قرارو ما.

ا باالنفراد باتخاذ القرارات التَّعميمية"في المركز األخير (:ْكجاءت العبارة رقـ) "أتمسؾ دائمن
نة إلى تحقُّؽ ىذا بكزف بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْ 

(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ ٖٓ.َ(، كميتكسط شدَّة االستجابة)ٕٕ.ُنسبي)
إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، حيث تنفرد بعض القيادات الجامعية باتخاذ القرارات التَّعميمية 

رار ، كىذا يتفؽ مع نظران لعدـ ثقتيا فى قدرات فريؽ العمؿ فى مشاركتيـ فى اتخاذ الق
 (.َُِّ(، كدراسة )فيصؿ يكنس محمد، َُِّدراسة )عمي عبد الخالؽ عبد اهلل،

كيدؿ ذلؾ عمى كجكد ضعؼ في قػدرة فريػؽ العمػؿ داخػؿ المؤسسػات الجامعيػة عمػى اتخػاذ  -
القػػرار المناسػػب فػػي الكقػػت المناسػػب بػػؿ أنيػػـ يحتػػاجكف الكثيػػر مػػف الكقػػت كالجيػػد حتػػي 

رار مػا، ىػذا إلػي جانػب تػأثر عمميػة اتخػاذ القػرار التعميمػي بالػدكافع يمكنيـ التكصػؿ إلػي قػ
الشخصػػػية لمتخػػػذم القػػػرارات نتيجػػػة إلىمػػػاؿ الفصػػػؿ بػػػيف الميػػػاـ كالمسػػػئكليات الكظيفيػػػة 
كالدكافع الشخصية حيػث تتػأثر عمميػة اتخػاذ القػرار بالسػمكؾ الشخصػي لمتخػذ القػرار ذاتػو 

ظركؼ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية أك الػػذم يتػػأثر بػػدكره إمػػا بمػػؤثرات خارجيػػة كػػال
 بمؤثرات داخمية كضغكط العمؿ كاالتجاىات كالمعتقدات كالقيـ كاألفكار كالخبرات.

 التيفًر واملتابعُ والتكًًه:)ٍـ(  

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 سجٟإٌِّ 

ُِزٛسؾ شذَّح 
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

 فٟاساد لذ ال ٠سُٙ  أػزمذ أْ رٕف١ز ِب رُ ارخبرٖ ِٓ لش -3

 زً اٌّشىٍخ.
3.33 3.33 3 

٠ٛخذ لظٛس فٟ ِزبثؼخ ػ١ٍّخ رٕف١ز اٌمشاساد ٚاٌزأوذ ِٓ  -2

 فؼب١ٌزٙب فٟ زً اٌّشىٍخ.
3.33 3.36 6 

 2 3.33 2.36 ٠ٛخذ طؼٛثخ فٟ رم١١ُ ثؼغ اٌمشاساد اٌزٟ رُ ارخبر٘ب. -6

ال رس١ش ػ١ٍّخ اٌّزبثؼخ ػٍٟ ِب ٠شاَ ػٕذِب ال ٠زُ  -3

 زّشاس٠زٙب.اس
2.63 3.33 3 

لذ ال رسبػذ ػ١ٍّخ اٌّزبثؼخ فٟ اٌزؼشف ػٍٟ ِب رُ  -3

 ارخبرٖ ِٓ لشاساد.
3.33 3.33 3 

 ( يتض  اآلتي: ُٔكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ)
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 (ْتصدَّرت العبارة رقـ:)"ال تسير عممية الميتابعة عمي ما يراـ عندما ال يتـ استمراريتيا "
المرتبة األكلى بأعمى درجة تحقُّؽ إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد 

(، أم يرل ٕٕ.َ(، كميتكسط شدَّة االستجابة)َّ.ِالعيّْنة إلى تحقُّؽ ىذا بكزف نسبي)
أفراد عينة البحث أنَّو يتحقَّؽ في الكاقع الفعمي، كيرجع ذلؾ لضعؼ االىتماـ بالمتابعة مف 

قيادات الجامعية ممَّا يؤثر بالسمب عمى صنع كاتخاذ القرارات المناسبة، كىذا قبؿ بعض ال
 .(َُِّمؿ يتفؽ مع دراسة أمؿ ىبلؿ عبد العاؿ، كدراسة فيصؿ يكنس محمد )

"يكجػػػد صػػػعكبة فػػػي تقيػػػيـ بعػػػض القػػػرارات التػػػي تػػػـ اتخاذىػػػا" (:ّجػػػاءت العبػػػارة رقػػػـ ) -
البحػػػػث، حيػػػػثي تيشػػػػير اسػػػػتجابات أفػػػػراد فػػػػي المرتبػػػػة الثَّانيػػػػة بالنّْسػػػػبة إلجمػػػػالي عينػػػػة 

(، ٖٔ.َ(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة االسػػػػتجابة)َّ.ِالعيّْنػػػػة إلػػػػى تحقُّػػػػؽ ىػػػػذا بػػػػكزف نسػػػػبي)
أم يػػػػرل أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث أنَّػػػػو يتحقَّػػػػؽ إلػػػػى حػػػػدّٔ مػػػػا فػػػػي الكاقػػػػع الفعمػػػػي، كيرجػػػػع 
لضػػػػعؼ كفػػػػاءة بعػػػػض القيػػػػادات الجامعيػػػػة فػػػػي تقيػػػػيـ بعػػػػض القػػػػرارات كمصػػػػدرىا كمػػػػف 

ألىػػػػداؼ، كمػػػػا أفَّ ىنػػػػاؾ قصػػػػكر فػػػػي متابعػػػػة تنفيػػػػذ القػػػػرارات، كىػػػػذا مػػػػا ثػػػػـ تحقيػػػػؽ ا
:"يكجػػػػد قصػػػػكر فػػػػي متابعػػػػة عمميػػػػة تنفيػػػػذ القػػػػرارات (ِجػػػػاء بالعبػػػػارة رقػػػػـ)يفسػػػػر مػػػػا 

كالتَّأكػػػد مػػػف فعاليتيػػػا فػػػي حػػػؿ المشػػػكمة" فػػػي التَّرتيػػػب الثَّالػػػث بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة 
(، ٖٗ.ُلػػػى تحقُّػػػؽ ىػػػذا بػػػكزف نسػػػبي)البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير اسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة إ

(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّٔ ّٔ.َكميتكسػػػط شػػػدَّة االسػػػتجابة)
مػػػا فػػػي الكاقػػػع الفعمػػػي حيػػػث يكجػػػد قصػػػكر لػػػدل بعػػػض القيػػػادات الجامعيػػػة فػػػي متابعػػػة 
عمميػػػػة تنفيػػػػذ القػػػػرارات كالتَّأكػػػػد مػػػػف فعاليتيػػػػا فػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكمة ، كيتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع 

 (.َُِّعمي عبد الخالؽ عبد اهلل، كدراسة  )فيصؿ يكنس محمد،  دراسة

:"قػػػػد ال تسػػػػاعد عمميػػػػة المتابعػػػػة فػػػػي التَّعػػػػرؼ عمػػػػي مػػػػا تػػػػـ (ٓجػػػػاءت العبػػػػارة رقػػػػـ) -
اتخػػػاذه مػػػف قػػػرارات" فػػػي التَّرتيػػػب الرَّابػػػع بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير 

(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة َٖ.ُي)اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػب
(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ إلػػػى حػػػدّْ مػػػا فػػػي الكاقػػػع َٔ.َاالسػػػتجابة)

الفعمػػػي، حيػػػث إف عمميػػػة المتابعػػػة لمقػػػرارات قػػػد ال تسػػػاعد أحيانػػػان فػػػي التَّعػػػرؼ عمػػػي مػػػا 
 ـ(.َُُِتـ اتخاذه مف قرارات كيتفؽ ذلؾ مع دراسة )حناف محمد الدريني،
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"أعتقػػػد أف تنفيػػػذ مػػػا تػػػـ اتخػػػاذه مػػػف قػػػرارات قػػػد ال يسػػػيـ فػػػي (:ُرقػػػـ) جػػػاءت العبػػػارة -
حػػػػػؿ المشػػػػػكمة" فػػػػػي المركػػػػػز األخيػػػػػر بالنّْسػػػػػبة إلجمػػػػػالي عينػػػػػة البحػػػػػث، حيػػػػػثي تيشػػػػػير 

(، كميتكسػػػػػط شػػػػػدَّة ٖٕ.ُاسػػػػػتجابات أفػػػػػراد العيّْنػػػػػة إلػػػػػى تحقُّػػػػػؽ ىػػػػػذا بػػػػػكزف نسػػػػػبي)
إلػػػى حػػػدّٔ مػػػا فػػػي الكاقػػػع (، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ ٗٓ.َاالسػػػتجابة)

الفعمػػػػي، حيػػػػث أف تنفيػػػػذ مػػػػا تػػػػـ اتخػػػػاذه مػػػػف قػػػػرارات أحيانػػػػان قػػػػد ال يسػػػػيـ فػػػػي حػػػػؿ 
المشػػػكمة نظػػػرا لعػػػدـ صػػػحة القػػػرارات كسػػػبلمتيا أحيانػػػان، كتسػػػرعيا أحيانػػػا أخػػػرل كيتفػػػؽ 

 ـ(.ََِٕذلؾ مع دراسة )شريؼ محمد محمد،

لتقيػػػػػيـ لػػػػػدل مػػػػػف خػػػػػبلؿ مػػػػػا سػػػػػبؽ يتضػػػػػ  كجػػػػػكد قصػػػػػكر فػػػػػي التنفيػػػػػذ كالمتابعػػػػػة كا -
القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة، كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػي كجػػػػػكد قصػػػػػكر فػػػػػي التعػػػػػاكف بػػػػػيف القيػػػػػادات 
كفريػػػؽ العمػػػؿ الجػػػامعي لتنفيػػػذ مػػػا تػػػـ اتخػػػاذه مػػػف قػػػرارات، كقػػػد ال يػػػؤدم تنفيػػػذ القػػػرار 
الميتخػػػػذ إلػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكمة ككنػػػػو لػػػػـ يكػػػػف القػػػػرار األنسػػػػب لمحػػػػؿ، إلػػػػي جانػػػػب كجػػػػكد 

ذ مثػػػؿ قمػػػة المػػػكارد المتاحػػػة سػػػكاء الماديػػػة أك صػػػعكبات تنظيميػػػة أثنػػػاء عمميػػػة التنفيػػػ
 البشرية، إلي جانب ضعؼ االىتماـ بعممية تقييـ ما تـ تنفيذه مف قرارات.

احملىز الجالح: إدازَ ضػىط العنل اإلدازٍ للكًادات ادتامعًُ  األكادميًُ ودوزٍا يف حتسني عنلًُ  

 اختاذ الكساز التعلًنٌ:

 ِ عنلًُ اختاذ الكسازثسٍا علأأىىاع ضػىط العنل و )أ(

 سجٟاٌٛصْ إٌِّ  اٌؼجـــــــــــبسح َ
ُِزٛسؾ شذَّح 
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

٠سٛي دْٚ  اٌزٞأرؼشع ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ػغٛؽ اٌؼًّ ا٤ِش  -3

 ارخبر اٌمشاساد اٌس١ٍّخ.
2.62 3.33 3 

ٚاٌسشػخ ٠ُ  -2 ذافؼ١خ،  ص٠بدح ٌا شغجخ فٟ اٌؼًّٚ  ٌٚا بء،  ٌٕج ٕبفس ا ٌز ؼذ ا

ٟزٓ ا٢ثبس ا٠٦دبث١خ ٌؼغٛؽ اٌؼًّ فٝ ا٦ٔدبص ِ ٟ  ٌا ٕٙ رٛاخ

ظس١سخ. ٝ ارخبر اٌمشاساد ٌا سبّ٘خ ف ٌٍّٚ 

2.63 3.33 2 

ؼذ اٌغ١بة ٚاٌزأخش ػٓ اٌؼًّ، ٚا٦ّ٘بي فٝ اٌؼًّ، ٚػذَ ٠ُ  -6

، ٚاٌؼاللبد اٌّزٛرشح ِغ ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌٛظ١فٟاٌشػب 

رٛاخٕٟٙ ِّب ٠سبػذ فٝ  اٌزٟا٢ثبس اٌسٍج١خ ٌؼغٛؽ اٌؼًّ  

 بر اٌمشاساد اٌخبؽئخ.ارخ

2.63 3.33 3 

ػٕذِب أرخز اٌمشاساد اٌخبؽئخ ٠ىْٛ دائّبً ٔز١دخ ٣ٌثبس  -3

 .اٌسٍج١خ ٌؼغٛؽ اٌؼًّ
2.63 3.33 2َ 

ِٓ خالي ا٢ثبس ا٠٦دبث١خ ٌؼغٛؽ اٌؼًّ ارخز اٌمشاساد  -3

 .اٌس١ٍّخ
2.63 3.33 3 
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 يتض  اآلتي: (ُٕكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ رقـ)    
ييعد الغياب كالتػأخر عػف العمػؿ، كاإلىمػاؿ فػي العمػؿ، كعػدـ الرّْضػا  "(:ّتصدَّرت العبارة رقـ) -

ػغكط العمػؿ التػي تيػكاجيني  ػمبية لضي الكظيفي، كالعبلقات الميتكترة مع اآلخريف مف اآلثار السَّ
ؽ إلجمػالي عينػة المرتبػة األيكلػى بػأعمى درجػة تحقُّػ" ممَّا يساعد في اتخاذ القرارات الخاطئػة

(، ّٗ.ِالبحث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)
(، أم يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّػػػو يتحقَّػػػؽ فػػػي الكاقػػػع َٖ.َكميتكسػػػط شػػػدَّة االسػػػتجابة)

الفعمػػي، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اآلثػػار السػػمبية لمضػػغكط تػػؤثر عمػػى اتخػػاذ القػػرارات ، حيػػث إف 
 .  ضغكط السمبية تعمؿ عمى اتخاذ القرارات الخاطئةال

"ييعػد التَّنػافيس البنػاء، كالرَّغبػة فػي العمػؿ كزيػادة الدافعيػة، كالسُّػرعة (:ِاحتمت العبػارة رقػـ) -
فػػي اإلنجػػاز مػػف اآلثػػار اإليجابيػػة لضػػغكط العمػػؿ التػػي تػػكاجيني كلممسػػاىمة فػػي اتخػػاذ 

حيحة" التَّرتيػب الثَّػاني بال نّْسػبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات القرارات الصَّ
(، كميتكسػػػػػػط شػػػػػػدَّة ّٕ.ِأفػػػػػػراد العيّْنػػػػػػة إلػػػػػػى تحقُّػػػػػػؽ ىػػػػػػذه العبػػػػػػارة بػػػػػػكزف نسػػػػػػبي)

(، أم يرل أفراد عينػة البحػث أنَّيػا تتحقَّػؽ فػي الكاقػع الفعمػي، كىػذا يؤكػد ٕٗ.َاالستجابة)
اإليجابيػة تسػيـ فػى اتخػاذ  أف ىناؾ عبلقة طردية بيف الضغكط كاتخاذ القرارات ، فالضغكط

"عنػػػدما أتخػػػذ القػػػرارات (:ْكمػػػا احتمػػػت العبػػػارة رقػػػـ)القػػػرارات السػػػميمة كالعكػػػس صػػػحي  ، 
ػمبية لضػغكط العمػؿ" نفػس التَّرتيػب بالنّْسػبة إلجمػالي  الخاطئة يككف دائمنا نتيجة لآلثار السَّ

مضػغكط السػمبية عينة البحث، حيث إف القػرارات الخاطئػة لمقيػادات الجامعيػة كانػت نتيجػة ل
 التى تكاجييـ.

" مف خبلؿ اآلثػار اإليجابيػة لضػغكط العمػؿ اتخػذ القػرارات السػميمة " (:ٓاحتمت العبارة رقـ) -
التَّرتيب الرَّابع بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلػى تحقُّػؽ 

(، حيثي يػرل أفػراد عينػة ٖٕ.َابة)(، كميتكسط شدَّة االستجّٓ.ِىذه العبارة بكزف نسبي)
البحث أنَّيا تتحقَّؽ في الكاقع الفعمي، كذلؾ ألف القػرارات السػميمة لمقيػادات الجامعيػة كانػت 

 نتيجة لمضغكط اإليجابية التى تكاجييـ.

" أتعػػرض لمعديػػد مػػف ضػػغكط العمػػؿ األمػػر الػػذم يحػػكؿ دكف اتخػػاذ (:ُجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
كز األخير بالنّْسبة إلجمالي عينػة البحػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات القرارات السميمة" في المر 

(، كميتكسػػػػػػط شػػػػػػدَّة ِّ.ِأفػػػػػػراد العيّْنػػػػػػة إلػػػػػػى تحقُّػػػػػػؽ ىػػػػػػذه العبػػػػػػارة بػػػػػػكزف نسػػػػػػبي)



 .......... إدارة ضغوط العمل اإلداري للقيادات الجامعية األكاديمية

- 323 - 

(، حيثي يرل أفػراد عينػة البحػث أنَّيػا تتحقَّػؽ فػي الكاقػع الفعمػي، كبالتػالى ٕٕ.َاالستجابة)
ط اليكميػة تجعميػـ يتخػذكف قػرارات ليسػت فإف تعرض القيادات الجامعية لمعديػد مػف الضػغك 

 سميمة كليست سديدة. 

كمػػف العػػرض السَّػػابؽ يمكػػف القػػكؿ بػػأفَّ القػػرارات السػػميمة التػػى تتخػػذىا القيػػادات الجامعيػػة  -
 تتطمب إدارة الضغكط التى تكاجو ىذ القيادات كمكاجيتيا كمحاكلة التخفيؼ مف آثارىا. 

  التعلًنٌذ الكساز أٍداف إدازَ الطػىط وعالقتَا باختا)ب( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 سجٟإٌِّ 

ُِزٛسؾ شذَّح 
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

أرؼشع ٌٙب إٌٝ ػغٛؽ  اٌزٟأسؼٝ  إٌٝ رس٠ًٛ اٌؼغٛؽ  -3

 إ٠دبث١خ ٌٍّسبػذح فٝ ارخبر اٌمشاس اٌس١ٍُ.
2.63 3.33 3 

2-  ً ّؼ ٛاء ػغٛؽ ٌا َ ثبزز ٘ب  ا٦داسٞألٛ ِظذس ٙبٚ  ْ زدّ ّب وب ِٙ

ٌمشاس. ٔظشاً  ٝ ارخبر ا ٘ب ف  ٌزأث١ش
2.62 3.33 2 

ً أ -6 ّؼ ؼغٛؽ ٌا ٕبخّخٌ  ٚا٢ثبس ٌا ّزذاخٍخ  ٌؼاللبد ٌا ٚأدسن ا  ُ  ا٦داسٞفٙ

.ٟ ٌمشاس ا٠٦دبث ٝ ارخز ا  زز
2.33 3.32 6 

ٙب  -3 ٟ أثشد ف١ ٌز ً ا ِٛا ٌؼ ٚا ٙب  ٚث١ئز ٙب  ِؼشفخ أسجبث ؼغٛؽٚ  ً ٌا ١ٍ َ ثزس أٛل

ٌمشاس. ً ارخبر ا ٚإ٠دبثبً لج ٍجب   س
2.26 3.33 3 

ظ١ف١خ غ -3 ؽ اٌٛ ؼٛغ ٌزخف١ف ٌا ١ٍخ  ٍى  ٌٟ ظ١ّ ٌٕز ١ٙىً ا ١ًٍ ٌا َٛ ثزس ِب أل ٌجبً  ب

ٌٟز ٟٕٙ ا ٛاخ سذ٠ذ. ر ٌمشاس ٌا  الرخبر ا
3.33 3.33 3 

 ( يتض  اآلتي:ُٖكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ)
ضػغكط إيجابيػة  :"أسعى  إلى تحكيؿ الضغكط التي أتعػرض ليػا إلػى(ُتصدَّرت العبارة رقـ) -

لممسػػاعدة فػػي اتخػػاذ القػػرار السػػميـ" المرتبػػة األيكلػػى بػػأعمى درجػػة تحقُّػػؽ إلجمػػالي عينػػة 
(، ّٓ.ِالبحث، حيثي تشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا تتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع ٖٕ.َكميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)
لفعمػػي، حيػػث تقػػـك غالبيػػة القيػػادات الجامعيػػة بػػإدارة الضػػغكط، كذلػػؾ بتحكيػػؿ الضػػغكط ا

 السمبية  يكاجيكنيا إلى ضغكط إيجابية لممساىمة اتخاذ القرارات السديدة.
أقػػـك بػاحتكاء ضػػغكط العمػؿ اإلدارم ميمػػا كػاف حجميػػا كمصػػدرىا  :"(ِاحتمػت العبػػارة رقػـ) -

مرتبػة الثَّانيػة بالنّْسػبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي تشػير نظرنا لتأثيرىا في اتخػاذ القػرار" ال
(، كميتكسػػػط شػػػدَّة ِّ.ِاسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة إلػػػى تحقُّػػػؽ ىػػػذه العبػػػارة بػػػكزف نسػػػبي)

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا تتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كبالتػػالى ٕٕ.َاالسػػتجابة)
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ة الضػغكط كتكاجييػا كتخفػؼ مػف آثارىػا يػؤدل فبعض القيادات الجامعية عندما تقػـك بػإدار 
 .       ذلؾ إلى اتخاذ القرار السميـ

:" أقـك بتحميؿ الضغكط كمعرفػة أسػبابيا كبيئتيػا كالعكامػؿ التػي أثػرت (ْجاءت العبارة رقـ) -
يجابنػػا قبػػؿ اتخػػاذ القػػرار" فػػي التَّرتيػػب الثَّالػػث بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث،  فييػػا سػػمبنا كا 

(، كميتكسػط ِّ.ِر استجابات أفراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)حيثي تيشي
(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا تتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع ْٕ.َشػػدّْة االسػػتجابة)

الفعمػػي، كقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف القيػػادات الجامعيػػة عنػػدما تعػػرؼ أسػػباب الضػػغكط التػػى 
 ثرة فييا يقمؿ ذلؾ مف أثارىا ، كيسيـ فى اتخاذ القرار السديد.تتعرض ليا كالعكامؿ المؤ 

:" أفيػػـ كأدرؾ العبلقػػات المتداخمػػة كاآلثػػار الناجمػػة لضػػغكط العمػػؿ (ّكجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
اإلدارم حتى اتخذ القرار اإليجابي" في التَّرتيب الرَّابع بالنّْسبة إلجمػالي عينػة البحػث، حيػثي 

(، كميتكسػط شػدَّة ُٓ.ِيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)تيشير استجابات أفراد الع
(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا لػػـ تتحقَّػػؽ فػػي الكاقػػع الفعمػػي، كقػػد ِٕ.َاالسػػتجابة )

يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف اتخػػاذ القػػرار التعميمػػى اإليجػػابي قػػد يكػػكف مػػف خػػبلؿ فيػػـ العبلقػػات 
 ة اتخاذ القرار التعميمى.المتداخمة بيف ضغكط العمؿ اإلدارل كعممي

:"غالبنػػا مػػا أقػػـك بتحميػػؿ الييكػػؿ التنظيمػػي لمكميػػة لتخفيػػؼ الضػػغكط (ٓجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
الكظيفيػة التػي تػكاجيني التخػػاذ القػرار السػديد" فػي المركػػز األخيػر بالنّْسػبة إلجمػالي عينػػة 

(، ٗٗ.ُزف نسػبي)البحث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػك 
(،أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أٌنػػوى يتحقَّػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي ٔٔ.َكميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)

الكاقع الفعمي، كقد يرجع ذلؾ إلى أف تخفيػؼ الضػغكط الكظيفيػة كحسػف إدارتيػا مػف خػبلؿ 
ات تحميؿ الييكؿ التنظيمى لمكميػة يعمػؿ عمػى اتخػاذ القػرار التعميمػى السػميـ مػف قبػؿ القيػاد

 الجامعية.
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 مساسل إدازَ الطػىط وتأثريٍا فِ اختاذ الكساز)دـ( 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 إٌِّسجٟ

ح  ُِزٛسؾ شذَّ
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

رزأأأأثش ػ١ٍّأأأخ ارخأأأبر اٌمأأأشاس ثأأأبٌزؼشف ػٍأأأٝ ٚخأأأٛد  -3

اٌّشىٍخ اٌزٟ رؼذ أٚي ِشزٍخ ِٓ ِشازً إداسح ػغٛؽ 

 اٌؼًّ ا٦داسٞ.

2.33 3.32 2 

أسأأأؼٝ دائّأأأبً ٌٍىشأأأف ػأأأٓ ِسأأأججبد ػأأأغٛؽ اٌؼّأأأً  -2

 ٚإداسرٙب ٚرٌه ٌٍّسبّ٘خ فٝ ارخبر اٌمشاس اٌظس١ر.
2.23 3.36 3 

ارخأأبر اٌمأأشاس ٠زطٍأأت ِٕأأٝ ارخأأبر ا٦خأأشاءاد اٌالصِأأخ  -6

 .ا٦داسٌٞزٕف١ز ثشاِح إداسح ػغٛؽ اٌؼًّ 
2.33 3.33 6 

ارخأأأز لأأأشاساد سأأأذ٠ذح فأأأٝ ٚػأأأغ زٍأأأٛي ٌٍّشأأأىالد  -3

 .ا٦داسٞٛؽ اٌؼًّ ٌٍزخف١ف ِٓ ػغ
2.33 3.33 3 

رّأش ثٙأب  اٌزٟرزطٍت ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس فُٙ اٌّشازً  -3

 ٌزسس١ٓ إداسرٙب. ا٦داسٞػغٛؽ اٌؼًّ 
2.36 3.33 3 

 ( يتض  اآلتي:ُٗكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ) 
ػػػا لمكشػػػؼ عػػػف مسػػػببات ضػػػغكط(:ِتصػػػدَّرت العبػػػارة رقػػػـ) - دارتيػػػا كذلػػػؾ  " أسػػػعى دائمن العمػػػؿ كا 

لممساىمة في اتخاذ القرار الصحي " المرتبة األيكلى بػأعمى درجػة تحقُّػؽ إلجمػالي عينػة البحػث، 
(، كميتكسػط شػدّْة َِ.ِحيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)

اننػا فػي الكاقػع الفعمػي، حيػث إف (، أم يرل أفراد عينػة البحػث أنَّيػا تتحقَّػؽ أحيّٕ.َاالستجابة)
أكؿ خطكة تقـك بيا القيادات الجامعية عند التعرؼ عمػى الضػغكط ، كىػى الكشػؼ عػف مسػببات 
الضغكط، كذلؾ إلدارتيا كالتخفيؼ منيا، كمف ثـ اتخاذ القرار السميـ، كىذا يتفؽ مػع مػا أشػارت 

 (.  َُِٓإليو دراسة )عمرك أحمد السيد ، 
" تتػػأثر عمميػة اتخػاذ القػػرار بػالتعرؼ عمػى كجػػكد المشػكمة التػي تعػػد أكؿ (:ُاحتمػت العبػارة رقػـ) -

مرحمػػة مػػف مراحػػؿ إدارة ضػػغكط العمػػؿ اإلدارم" التَّرتيػػب الثَّػػاني بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػػة البحػػث، 
(، كميتكسػط شػدّْة ُٓ.ِحيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلػى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)

(، أم يرل أفراد عينػة البحػث أنَّيػا تتحقُّػؽ أحياننػا فػي الكاقػع الفعمػي، حيػث إف ِٕ.َاالستجابة)
بعػػض القيػػادات الجامعيػػة تقػػـك بتحديػػد المشػػكمة تحديػػدا دقيقػػان األمػػر الػػذل ييسػػر اتخػػاذ القػػرار 

 السميـ بشأنيا.

امج إدارة " اتخػػاذ القػرار يتطمػػب منػػى اتخػػاذ اإلجػراءات البلزمػػة لتنفيػػذ بػػر (:ّكجػاءت العبػػارة رقػػـ) -
فػي التَّرتيػب الثَّالػث، حيػثي تيشػير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة إلػى تحقُّػؽ ىػذه " ضػغكط العمػؿ اإلدارم
(، أم يرل أفراد عينػة البحػث أنَّيػا َٕ.َ(، كميتكسط شدّْة االستجابة)ُُ.ِالعبارة بكزف نسبي)
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أفػراد العينػة يقػـك بػإدارة تتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، كييمكػف إرجػاع ذلػؾ إلػى أف بعػض 
 ضغكط العمؿ التى تكاجييا عند اتخاذ القرار التعميمى.

" تتطمػػب عمميػػة اتخػػاذ القػػرار فيػػـ المراحػػؿ التػػي تمػػر بيػػا ضػػغكط العمػػؿ (:ٓجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
اإلدارم لتحسػػػيف إدارتيػػػا" فػػػي التَّرتيػػػب الرَّابػػػع بالنّْسػػػبة إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير 

(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة َّ.ِفػػػػراد العيّْنػػػػة إلػػػػى تحقُّػػػػؽ ىػػػػذه العبػػػػارة بػػػػكزف نسػػػػبي)اسػػػػتجابات أ
(، أم يرل أفراد عينة البحػث أنَّيػا تتحقَّػؽ إلػى حػدّْ مػا فػي الكاقػع الفعمػي، كقػد ٖٔ.َاالستجابة)

يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف بعػػض أفػػراد عينػػة البحػػث يقػػـك بفيػػـ مراحػػؿ ضػػغكط العمػػؿ  حتػػى يمكػػف 
دارتيا ألف ذل  ؾ يؤثر فى عممية اتخاذ القرار .مكاجيتيا كا 

" اتخػػذ قػػرارات سػػديدة فػػي كضػػع حمػػكؿ لممشػػكبلت لمتخفيػػؼ مػػف ضػػغكط (:ْجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
العمػؿ اإلدارم" فػػي المركػػز األخيػػر بالنّْسػػبة إلجمػػالي عينػة البحػػث، حيػػثي تشػػير اسػػتجابات أفػػراد 

(،أم يػرل ٕٔ.َاالسػتجابة)(، كميتكسػط شػدَّة َُ.ِالعينة إلى تحقُّؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)
 أف اتخاذ القرار أفراد عينة البحث أٌنيا تتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، كقد يرجع ذلؾ 

دارة ضغكط العمؿ أكال. -  السديد يتطمب مكاجية كا 

 اٌؼجـــــــــــبسح َ
اٌٛصْ 

 سجٟإٌِّ 

ُِزٛسؾ شذَّح 
 االسزدبثخ

 اٌزَّشر١ت

3- 
 ًّ ُّ  بأزشص دائ ٕبست فٝ ػالج ػٍٝ رٕف١ز ارخبر اٌمشاس اٌ

 ِشىالد اٌؼًّ
2.23 3.36 3 

2- 
لشاسارٟ دائّبً ػبدٌخ فٝ رٛص٠غ ا٤دٚاس ٚاٌّسئ١ٌٛبد ٚفمبً 

 . ٌٍّٓشؤٚس١ٌٍّ١ٛي ا١ٌّٕٙخ 
2.63 3.33 3 

6- 
اٌّٙبسح ٚاٌمذسح ػٍٟ ِٛاخٙخ  ٓاٌّشؤٚس١ألَٛ ثإوسبة 

اٌؼغٛؽ ٌزذس٠جُٙ ػٍٝ ارخبر اٌمشاس إٌّبست فٝ اٌٛلذ 

 إٌّبست .

2.63 3.33 3 

3- 
 ًّ غ اٌسٍطخ، ٚاٌزطج١ك اٌد١ذ ػٍٝ رف٠ٛ بأزشص دائ

ٌّجبدئ ا٦داسح ٚاٌزٕظ١ُ فٝ ارخبر اٌمشاس اٌس١ٍُ فٝ زً 

 ِشىالد اٌؼًّ .

2.63 3.33 6 

3- 
 ًّ ػٍٝ رفؼ١ً  ٔظُ اٌّشبسوخ فٟ ارخبر  بأػًّ دائ

 اٌمشاساد.
2.63 3.33 3َ 

3- 
ػٕذِب ألَٛ ثإداسح ػغٛؽ اٌؼًّ أػشف ِذٞ ٘زٖ 

 شاس.مبر اٌاٌؼغٛؽ، ِٚذٜ رأث١ش٘ب فٝ ػ١ٍّخ ارخ
3.33 3.36 3 
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 إدازَ الطػىط و عنلًُ اختاذ الكساز )د( إسرتاتًذًُ 
 

 ( يتض  اآلتي:  َِكمف تحميؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السَّابؽ رقـ) 
ـ المشػػػاركة فػػػي ات "(:ٓتصػػػدَّرت العبػػػارة رقػػػـ) - ػػػا عمػػػى تفعيػػػؿ  نيظػػػ " المرتبػػػة خػػػاذ القػػػراراتأعمػػػؿ دائمن

األيكلػػػى بػػػأعمى درجػػػة تحقُّػػػؽ إلجمػػػالي عينػػػة البحػػػث، حيػػػثي تيشػػػير اسػػػتجابات أفػػػراد العيّْنػػػة 
(، أم ٕٗ.َ(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة االسػػػػتجابة)ّٕ.ِإلػػػػى تحقُّػػػػؽ ىػػػػذه العبػػػػارة بػػػػكزف نسػػػػبي)

 أف القيػػػادات يػػػرل أفػػػراد عينػػػة البحػػػث أنَّيػػػا تتحقَّػػػؽ فػػػي الكاقػػػع الفعمػػػي، كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى
الجامعيػػػػة ال تنفػػػػرد بػػػػالقرار بػػػػؿ تعمػػػػؿ عمػػػػى تفعيػػػػؿ المشػػػػاركة، فيػػػػذه القيػػػػادات ال تتبػػػػع الػػػػنمط 
الػػػػديكتاتكرم فػػػػى إدارتيػػػػا ، بػػػػؿ تجعػػػػؿ مػػػػف الػػػػنمط التشػػػػاركي كػػػػنمط عػػػػاـ فػػػػى إدارتيػػػػا حتػػػػى 
يكػػػكف القػػػرار سػػػديد كجمػػػاعي كيعبػػػر عػػػف كجيػػػة نظػػػر الجميػػػع. كىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة 

(Geeta Nema, Dhanashree Nagar & Yogita Mandhanya ,2010).) 

أقػػػـك بإكسػػػاب المرؤكسػػػيف الميػػػارة كالقػػػدرة عمػػػي مكاجيػػػة الضػػػغكط  "(:ّكجػػػاءت العبػػػارة رقػػػـ) -
" فػػػػي التَّرتيػػػػب الثَّػػػػاني بالنّْسػػػػبة لتػػػػدريبيـ عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػرار المناسػػػػب فػػػػي الكقػػػػت المناسػػػػب

تحقُّػػػػؽ ىػػػػذه العبػػػػارة  إلجمػػػػالي عينػػػػة البحػػػػث، حيػػػػثي تيشػػػػير اسػػػػتجابات أفػػػػراد العيّْنػػػػة إلػػػػى
(، أم يػػػػرل أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث ٕٗ.َ(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة االسػػػػتجابة)ّٔ.ِبػػػػكزف نسػػػػبي)

أنَّيػػػػػا تتحقَّػػػػػؽ فػػػػػي الكاقػػػػػع الفعمػػػػػي، كىػػػػػذا يؤكػػػػػد أف القيػػػػػادات الجامعيػػػػػة تقػػػػػـك بمشػػػػػاركة 
المرؤسػػػػػيف فػػػػػى عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرار مػػػػػف خػػػػػبلؿ اكسػػػػػابيـ ميػػػػػارة إدارة ضػػػػػغكط العمػػػػػؿ 

اجيتيػػػػا ، كذلػػػػؾ تمييػػػػدا لممشػػػػاركة الفعالػػػػة فػػػػى عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرار اإلدارل ككيفيػػػػة مك 
ات السػػػميمة فػػػػى مجػػػػاالت عمميػػػـ المختمفػػػػة، كىػػػػذا يتفػػػؽ مػػػػع مػػػػا أكدتػػػو دراسػػػػة )أسػػػػماء 

 ـ(.َُِٔسعيد محمد أحمد، 

ػػا عمػػى تفػػكيض السػػمطة، كالتطبيػػؽ الجيػػد لمبػػادئ اإلدارة (:ْجػػاءت العبػػارة رقػػـ) - " أحػػرص دائمن
القرار السميـ في حؿ مشكبلت العمػؿ" فػي التَّرتيػب الثَّػاني بالنّْسػبة إلجمػالي كالتنظيـ في اتخاذ 

(، ّٓ.ِعينة البحث، حيثي تيشير استجابات أفراد العيّْنة إلى تحقُّػؽ ىػذه العبػارة بػكزف نسػبي)
(، أم يرل أفراد عينة البحث أنَّيػا تتحقَّػؽ فػي الكاقػع الفعمػي، ٖٕ.َكميتكسط شدَّة االستجابة )

ذلؾ إلى أف القيادات الجامعية التى شممتيـ عينة البحث يحرصكف دائما عمػى تفػكيض كيرجع 
بعض سمطاتيـ حيث يعػد التفػكيض مػف أىػـ مبػادئ كعمميػات اإلدارة الحديثػة ألف ذلػؾ يسػيـ 

 فى حؿ مشكبلت العمؿ كتطكيره . 
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كفقػان لمميػكؿ المينيػة قراراتي دائمنا عادلة في تكزيع األدكار كالمسئكليات  "(:ِاحتمت العبارة رقـ) -
" المرتبػػة الرَّابعػػة، حيػػثي تيشػػير اسػػتجابات أفػػراد العيّْنػػة إلػػى تحقُّػػؽ ىػػذه العبػػارة بػػكزف لممرؤكسػػيف

(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا تتحقَّػػؽ فػػي ٕٕ.َ( كميتكسػػط شػػدَّة االسػػتجابة)َّ.ِنسػػبي)
تحقيػػؽ العدالػػة بػػيف جميػػع  الكاقػػع الفعمػػي، كىػػذا يرجػػع إلػػى أف القيػػادات الجامعيػػة تحػػرص عمػػى

العػػامميف بالكميػػة عنػػدما يتخػػذ أل قػػرار بشػػأف العمػػؿ كتجكيػػده، كمػػا تراعػػى ىػػذه القيػػادات تراعػػى 
 الميكؿ المينية لمعامميف كتسعى إلى تفعيؿ الشفافية كالمحاسبية عمى مستكل الكمية.

ػا عمػى تنفيػذ اتخػاذ القػرار الميناسػب فػي(:ُكجاءت العبػارة رقػـ) - عػبلج مشػكبلت  " أحػرص دائمن
العمؿ" في التَّرتيب الخامس بالنّْسبة إلجمالي عينة البحث، حيثي تيشير اسػتجابات أفػراد العيّْنػة 

(، أم يػرل أفػراد ّٕ.َ(، كميتكسط شػدَّة االسػتجابة)َِ.ِإلى تحقُّؽ ىذه العبارة بكزف نسبي)
ؾ إلػى أف بعػض القيػادات عينة البحث أنَّيا تتحقَّؽ إلى حدّٔ ما في الكاقع الفعمي، كقد يرجػع ذلػ

 الجامعية تحرص دائمان عمى تنفيذ المناسب كمتابعتو بدفة فيما يتعمؽ بمشكبلت العمؿ.    

"عنػػدما أقػػـك بػػإدارة ضػػغكط العمػػؿ أعػػرؼ مػػدم ىػػذه الضػػغكط، كمػػدل (:ٔجػػاءت العبػػارة رقػػـ) -
ث، حيػثي تيشػير تأثيرىا في عممية اتخاذ القرار" في المركز األخير بالنّْسػبة إلجمػالي عينػة البحػ

(، كميتكسػػػػط شػػػػدَّة َٗ.ُاسػػػػتجابات أفػػػػراد العيّْنػػػػة إلػػػػى تحقُّػػػػؽ ىػػػػذه العبػػػػارة بػػػػكزف نسػػػػبي)
(، أم يػػرل أفػػراد عينػػة البحػػث أنَّيػػا تتحقػػؽ إلػػى حػػدّٔ مػػا فػػي الكاقػػع الفعمػػي، ّٔ.َاالسػػتجابة)

ة كيرجع ذلؾ إلى أف غالبية القيادات الجامعية تعػرؼ تػأثير ضػغكط العمػؿ اإلدارل عمػى الصػح
النفسػػية لمفػػرد مػػف ناحيػػة كتأثيرىػػا عمػػى بيئػػة العمػػؿ مػػف جيػػة أخػػرل، كىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة 

Paul A. Mittman,2009).) 

 خامسًا: أٍه اليَّتآر اليت تىصلَّت إلًَا البشح:

كفيمػػا يمػػي يسػػتعرض الباحػػث أىػػـ النَّتػػائج الميستخمصػػة مػػف الميعطيػػات الميدانيػػة، كالمػػدخؿ     
 اسات السَّابقة، كذلؾ عمى النَّحك التَّالي:النَّظرم، كالدّْر 

 .نتائج تتعمؽ بكاقع ضغكط العمؿ اإلدارم لدل القيادات الجامعية األكاديمية 
 .نتائج تتعمؽ بكاقع عممية اتخاذ القرار التَّعميمي لدل القيادات الجامعية األكاديمية 

 معيػػػػة األكاديميػػػػة، نتػػػػائج تتعمػػػػؽ بكاقػػػػع إدارة ضػػػػغكط العمػػػػؿ اإلدارم لػػػػدل القيػػػػادات الجا
 كدكرىا في تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي.



 .......... إدارة ضغوط العمل اإلداري للقيادات الجامعية األكاديمية

- 363 - 

 ( اليتآر امُلتعلكُ بىاقع ضػىط العنل اإلدازٍ لدّ الكًادات ادتامعًُ األكادميًُ:0) 

 تكصمَّت الدّْراسة إلى النَّتائج التَّالية:           
 متطمبات الجكدة كاالعتماد  تقـك القيادات الجامعية بمسئكلياتيا كمياميا الكظيفية في ضكء

 .األكاديمي لمكمية، األمر الذل يسبب العديد مف الضغكط التى تكاجو ىذه القيادات
  األعباء كالمسئكليات التى تقـك بيا القيادات الجامعية عديدة منيا ما يتعمؽ بالجكانب

سبب ضغكطا اإلدارية كمنيا ما يتعمؽ بالجكانب الفنية ، كالجكانب التنظيمية كغيرىا مما ي
متنكعة منيا ما يتعمؽ بالعمؿ اإلدارل كالبحثى كاألكاديمي كخدمة المجتمع، باإلضافة إلى 

 الكاجبات االجتماعية كالعائمية.

  ضيؽ الكقت الميخصص بالنّْسبة لؤلعماؿ التي تقـك بيا معظـ القيادات الجامعية مما
باتيـ االجتماعية يجعؿ ىذه القيادات اف تضطر الستكماؿ أعماليـ عمى حساب كاج

 كالعائمية.

  ال تتناسب قدرات بعض القيادات الجامعية مع المياـ المكككلة إلييـ، كىذا ييؤدم إلى
زيادة الضغكط التي تيؤثر عمى أدائيـ، حيث إف زيادة عبء العمؿ أحد الميؤثرات في 

 الضغكط الكظيفية.

  ليا ترتب عمى ذلؾ إذا قامت بعض القيادات الجامعية ببعض المياـ التي ال جدكل
 التخبط في القرارات كأحياننا الفكضى أثناء تنفيذ ىذه المياـ.

  كثرة األعباء اإلدارية كاألعماؿ اليكمية الركتينية الممقاة عمى عاتؽ القيادات الجامعية
كزمبلئيـ، باإلضافة إلى العمؿ في مناخ غير مناسب كؿ ذلؾ ال يساعد عمى االبداع 

 ات.كاالبتكار ليذه القياد

  يتطمب األمر كضع معايير لقياـ القيادات الجامعية بعممية تقييـ العامميف بمكضكعية ،
 ميحدَّدة ككاضحة لعممية التقييـ بالمؤسسة الجامعية .

  غيكط نتيجةن لكثرة األعباء بالرغـ مف ميمارسة ميعظـ القيادات الجامعية عمميـ تحت ضي
كتينية، باإلضافة إلى بع ، إال أف ىذه القيادات ض األعماؿ التي ييكمفكف بياكالميستكليات الرُّ

 يؤدكف عمميـ بشكؿ جيد.

  ،تكاضع اإلمكانات المادية لمجامعة كضعفيا ميتمثَّمة في المباني كالمعامؿ، كالتَّجييزات
كر في تطبيؽ األساليب التُّكنكليكجية في اإلدارة  كالمكتبات كالميكازنات المالية، كالقيصي
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، مما ينعكس عمى أداء القيادات الجامعية فى قياميا كعياالجامعية كجميع فر 
 بمسئكلياتيا كمياميا الكظيفية.

  تعد البيئة غير المشجعة لمعمؿ أحد أسباب الضغكط المينية لمقيادات الجامعية، األمر
الذل يتطمب تكفير اإلضاءة المناسبة كالتيكية المبلئمة، ككذلؾ البيئة المناسبة المشجعة 

 .كىذا ينعكس بالسمب عمى إداء ىذه القيادات لمعمؿ ، مما

  حساسيـ الدَّائـ بالتَّيديد شيعيكر المرؤكسيف الدَّائـ بالتَّبعية كاالفتقار إلى االستقبللية، كا 
 .ممَّا ييثبط مف ىمميـ، كييقمّْؿ مف رغبتيـ في االبتكار كاإلبداع

  الخبرات كاآلراء فيما يكاجييـ التعاكف بيف القيادات الجامعية باإلضافة إلى التشاكر كتبادؿ
مف مشكبلت يساعد عمى انجاز األعماؿ المكمفكف بيا ، أما ضعؼ التعاكف فإنو يؤدل إلى  

  مما يؤثر فى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. زيادة الضغكط التى تكاجييـ

 كر المَّكالمقيادات الجامعية، كىذا كيرجع إلى  قمة من  العبلكات كالحكافز التشجيعية ئ  قيصي
ا ييقمّْؿ مف جيد ىذه القيادات، كدافعيتيـ لئلنجاز.  الميتعمقة بالميكافآت المالية كالحكافز، ممَّ

  كىذا يرجع لقمة تقدير ىذه انخفاض الركح المعنكية لدم العامميف مع القيادات الجامعية
القيادات لما يقـك بو العامميف في قياميـ بكاجباتيـ الكظيفية ككذلؾ عممية التحسيف 

 كالتطكير.

 ككذلؾ ضعؼ تشجيع ىذه القيادات لمعمؿ كالعامميف القيادات الجامعية ضعؼ التَّعاكف بيف ،
التعاكنى يؤثر بطريقة أك بأخرل عمى جكدة العمؿ الجامعى األمر الذل يتطمب تفعيؿ 

 العمؿ التعاكنى فى إطار مناخ مف العبلقات االنسانية.

 التفضيؿ كالتميز فى المعاممة بيف العامميف إال مف  ال تسعى القيادات الجامعية بالكمية إلى
 خبلؿ ما يقكمكف بو مف أعماؿ فيناؾ إثابة لمذم يؤدل عممو كعقاب لمف يقصر فى عممو.
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 ( اليتآر امُلتعلكُ بىاقع عنلًُ اختاذ الكساز التَّعلًنٌ لدّ الكًادات ادتامعًُ األكادميًُ:8)

 ائج التَّالية:كقد تكصمت الدّْراسة إلى النَّت      

  إف بعض القيادات الجامعية نظرا لمسئكلياتيـ كمياميـ العديدة يجدكف صعكبة فى معرفة
 أسباب المشكبلت التى تكاجييـ.

  رفض بعض القيادات الجامعية االستماع لكجيات نظر العامميف معيـ فيما يتعمؽ
نع كاتخاذ القرارات، كأحيانان تتخذ  ىذه القيادات قرارات باألعماؿ المنكطة بيـ، كفي صي

 فردية كمتسرعة دكف مشاركة المرؤسيف.

  بعض القيادات الجامعية مف نقص المعمكمات المرتبطة بالقرار أك المشكمة محؿ تعانى
الدراسة، كيكاجيكف معكقات مرتبطة بالكقت كالتكمفة ممَّا ييعيؽ عممية اتخاذ القرار 

 التعميمي لدييـ.

  ذكل الخبرة كالمتخصصيف فى حؿ مشكبلت التى  تستشير بعض القيادات الجامعية
 تكاجييـ فى عمميـ

  ضعؼ قدرة بعض القيادات في التعرؼ عمى المشكمة كتحديدىا تحديدنا دقيقان، كما ييمثؿ
نمط اإلدارة المتبع عند تمؾ القيادات، كضعؼ مشاركة العامميف، كقمة االستعانة ببعض 

 تعميمية غير ميجدية لحؿ المشكمة.مف ذكل الخبرة مما يؤدم إلى اتخاذ قرارات 

  تييئة مناخ العمؿ المبلئـ لفيـ كتقييـ البدائؿ الميمة لحؿ المشكبلت مف خبلؿ المشاركة
 الفعالة كالتَّعاكف المثمر بيف القيادات الجامعية كالعامميف معيـ

  فضميا بعض القيادات العديد مف الصعكبات فى تقييـ نتائج كؿ بديؿ تمييدان الختيار أ تكاجو
 .مثؿ الفردية ، كقمة الخبرة ، كالبيئة الداخمية لمكمية ، ككذلؾ البيئة الخارجية

 عيكبات كتحكؿ دكف اتخاذ القرار المناسب ، ككذلؾ  تكاجو القيادات الجامعية بعض الصُّ
ضعؼ رغبتيـ في تحمؿ مسئكلية اتخاذ قرار تعميمي كعدـ امتبلكيـ الميارات كالقدرات 

 ذ القرارات التعميمية.التي تؤىميـ التخا

  تتأثر عممية اتخاذ القرار بالسمكؾ الشخصي لمتخذ القرار ذاتو الذم يتأثر بدكره إما
بمؤثرات خارجية كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية أك بمؤثرات داخمية 

 كضغكط العمؿ كاالتجاىات كالمعتقدات كالقيـ كاألفكار كالخبرات.
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 نظران لعدـ ثقتيا فى قدرات فريؽ  باتخاذ القرارات التَّعميميةجامعية تنفرد بعض القيادات ال
 العمؿ فى مشاركتيـ فى اتخاذ القرار

  َّضعؼ كفاءة بعض القيادات الجامعية في تقييـ بعض القرارات كمصادرىا مما يؤكد أف
كالتَّأكد مف فعاليتيا في حؿ ىناؾ قصكران في متابعة تنفيذ القرارات التى اتخذكىا، 

 .المشكمة

  ضػػػػعؼ التعػػػػاكف بػػػػيف القيػػػػادات الجامعيػػػػة كفريػػػػؽ العمػػػػؿ لتنفيػػػػذ مػػػػا تػػػػـ اتخػػػػاذه مػػػػف
قػػػرارات، كقػػػد ال يػػػؤدم تنفيػػػذ القػػػرار الميتخػػػذ إلػػػي حػػػؿ المشػػػكمة ككنػػػو لػػػـ يكػػػف القػػػرار 

 األنسب لمحؿ.

  كجػػػػكد صػػػػػعكبات تنظيميػػػػة أثنػػػػػاء عمميػػػػة التنفيػػػػػذ مثػػػػؿ قمػػػػػة المػػػػكارد المتاحػػػػػة سػػػػػكاء
لػػػػي جانػػػػب ضػػػػعؼ االىتمػػػػاـ بعمميػػػػة تقيػػػػيـ مػػػػا تػػػػـ تنفيػػػػذه مػػػػف الماديػػػػة أك البشػػػػرية، إ

 قرارات.

  تحديػػػػػد نػػػػػكع القػػػػػرارات التػػػػػي ييشػػػػػارؾ فييػػػػػا المرؤكسػػػػػيف، حيػػػػػثي تيشػػػػػكؿ أحػػػػػد أفضػػػػػؿ
الكسػػػػائؿ بالنّْسػػػػبة لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة كالمرؤكسػػػػيف لمتَّعػػػػرُّؼ عمػػػػى متطمبػػػػات التَّغييػػػػر 

ػػػػػميككيـ، لػػػػػذا ييفضػػػػػؿ تحديػػػػػد طبيعػػػػػة القػػػػػرارات التػػػػػي يي  مكػػػػػف أف ييشػػػػػارؾ فييػػػػػا فػػػػػي سي
 المرؤكسيف بشكؿو تدريجي.

  لكػػػي ييمكػػػف لمقيػػػادات الجامعيػػػة مػػػف اتخػػػاذ قػػػرارات أفضػػػؿ لمميؤسسػػػة فػػػإنَّيـ بحاجػػػةو إلػػػى
ػػػػا  معمكمػػػػات عػػػػف كظػػػػائفيـ الفنيػػػػة كاإلداريػػػػة، كيجػػػػب أف تتػػػػكافر لػػػػدييـ معمكمػػػػات أيضن

 عف طريقة أداء عمميـ كأدكارىـ في ضكء فريؽ العمؿ.

تعلكُ بىاقع إدازَ ضػىط العنل اإلدازٍ لدّ الكًادات ادتامعًُ األكادميًُ، ( اليتآر امُل3) 

 ودوزٍا يف حتسني عنلًُ اختاذ الكساز التعلًنٌ.

 تكصمَّت الدّْراسة إلى النَّتائج التَّالية: 

  ػػعؼ فعاليػػة القػػرار التَّعميمػػى ػػكر المعمكمػػات كنقصػػيا كعػػدـ دقػػة بعضػػيا، كبالتَّػػالي ضى قيصي
 رم داخؿ الجامعة كخارجيا.كاالتصاؿ اإلدا

  كج عف الحيميكؿ التَّقميدية لمميشكبلت إلػى الحيميػكؿ الجديػدة غيػر رفض بعض القيادات الجامعية الخيري
 المألكفة.
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  قمَّػػة التعػػاكف كالتػػرابط كالتكامػػؿ الكاضػػ  بػػيف التَّنظيمػػات الجامعيػػة الميختمفػػة سػػكاء عمػػى
ا بػيف الكيمّْيػات أك الجامعػات بػؿ يسػكدىا حالػة ميستكم األقساـ داخؿ الكيمّْيػة الكاحػدة أك فيمػ

َـّ لو تأثير عمى تحسيف اتخاذ القرارات التعميمية.  مف االنعزالية كالتَّباعد، كمف ث
  ػا ييػؤدم إلػى تراخػي القيػادات الجامعيػة كتػدني غياب الدَّعـ كالميسػاندة لمعمػؿ الجمػاعي، ممَّ

ميكؿ لمميشكبلت ال  تي يكمفكف بميعالجتيا.حماسيـ، كتراجعيـ عف تقديـ الحي

  كجػػكد صػػراعات دائمػػة كميسػػتمرة بػػيف القيػػادات الجامعيػػة خاصػػة السَّػػابقة كالحاليػػة، كتزايػػد
ػػراعات أيضػػان بػػيف القيػػادات الجامعيػػة نظػػرنا الخػػتبلؼ مصػػالحيـ كتركيػػزىـ عمػػى  حػػدَّة الصّْ

 المكاسب الشَّخصية أكثر مف المكاسب الميؤسسية.

 ى االستمرار في مناصبيـ، كضعؼ قيدرتيـ عمػى تجػاكز حرص بعض القيادات الجامعية عم
طيكط المرسكمة ليـ؛ ممَّا يفقدىـ القيدرة عمى القياـ بػدكر إصػبلحي، كاتصػافيـ بالتَّبعيػة  الخي

مبية.  كالسَّ

  كب ػػا دفػػع الكثيػػر مػػف المرؤكسػػيف إلػػى الييػػري يػػة الػػرَّأم كديمقراطيػػة الحػػكار، ممَّ رّْ ضػػعؼ حي
كؼ عف الميشاركة في ك  ثيرو مف األيميكر، كالتي مف أىميا صنع كاتخاذ القرار.كالعيزي

  ػػراعات بػػيف المرؤكسػػيف بعضػػيـ الػػبعض، كبػػيف القيػػادات الجامعيػػة بعضػػيا تزايػػد حػػدَّة الصّْ
البعض ككذلؾ األقساـ، نظرنا الختبلؼ مصػالحيـ كتركيػزىـ عمػى المكاسػب الشَّخصػية أكثػر 

 مف المكاسب الميؤسسية.

 رة بػيف القيػادات الجامعيػة خاصػةن السَّػابقة كالحاليػة؛ إلظيػار كجكد صػراعات دائمػة كميسػتم
 اإلنجازات دكف مصمحة العمؿ.

  يػػػؤثر غمػػػكض الػػػدكر عمػػػى قػػػدرة القيػػػػادات الجامعيػػػة عمػػػي اتخػػػاذ القػػػرار كيرجػػػع ذلػػػػؾ
إلػػػػي أف ضػػػػعؼ معرفػػػػة بعػػػػض القيػػػػادات لمسػػػػئكلياتو ككاجبػػػػاتيـ الكظيفيػػػػة كاألىػػػػداؼ 

 رتيـ عمي اتخاذ القرار كالمعاناة في اتخاذه.المراد تحقيقيا يؤدم إلى إعاقة قد
  ضػػػػػعؼ العبلقػػػػػة بػػػػػيف "صػػػػػراع الػػػػػدكر" ك"عمميػػػػػة اتخػػػػػاذ القػػػػػرار التعميمػػػػػي" كأفَّ صػػػػػراع

الػػػدكر ال يػػػؤثر عمػػػى عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار التَّعميمػػػي، كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أفَّ تعػػػدد األدكار 
عميمػػػػي كال تمثػػػػؿ التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا الفػػػػرد ال تيػػػػؤثّْر عمػػػػى قدرتػػػػو عمػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرار التَّ 

عيكبة عمى عممية اتخاذ القرار التعميمي.   صي
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  اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػي يتطمػػػػب ميػػػػارات كقػػػػدرات عاليػػػػة ينبغػػػػي تكافرىػػػػا لػػػػدل بعػػػػض
القيػػػادات حتػػػى يمكػػػنيـ اتخػػػاذ القػػػرار السػػػميـ كتػػػؤدم زيػػػادة عػػػبء العمػػػؿ إلػػػي شػػػعكرىـ 

 يمي المناسب.بالتعب كاإلرىاؽ كيقمؿ مف قدرتيـ عمى اتخاذ القرار التعم
  عنػػػػد زيػػػػادة عػػػػبء العمػػػػؿ تػػػػزداد صػػػػعكبة تحميػػػػؿ البػػػػدائؿ حيػػػػث تحتػػػػاج عمميػػػػة تحميػػػػؿ

البػػػػدائؿ إلػػػػى الدراسػػػػة المتأنيػػػػة كالدقيقػػػػة كالتعػػػػرؼ عمػػػػى إيجابيػػػػات كسػػػػمبيات كػػػػؿ بػػػػديؿ 
 مف البدائؿ المطركحة حتى يمكف اختيار أفضؿ البدائؿ الممكنة لحؿ المشكمة.

  ػػػعؼ قػػػدرة بعػػػض القيػػػادات عمػػػى التفكيػػػر بشػػػكؿ سػػػميـ تػػػؤدم زيػػػادة عػػػبء العمػػػؿ إلػػػى ضى
 نتيجة النغماسيـ في المسئكليات كاألعباء الكظيفية الخاصة بيـ.

  تػػػػػؤثر الضػػػػػغكط االيجابيػػػػػة كالسػػػػػمبية عمػػػػػى اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات، حيػػػػػث تسػػػػػيـ الضػػػػػغكط
اإليجابيػػػػة فػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػرارات السػػػػميمة ،بينمػػػػا تعمػػػػؿ الضػػػػغكط السػػػػمبية عمػػػػى اتخػػػػاذ 

 .القرارات الخاطئة

  تعػػػػرض القيػػػػادات الجامعيػػػػة لمعديػػػػد مػػػػف الضػػػػغكط اليكميػػػػة تجعميػػػػـ يتخػػػػذكف قػػػػرارات
 ليست سميمة كليست سديدة. 

  تتطمػػػب القػػػرارات السػػػميمة التػػػى تتخػػػذىا القيػػػادات الجامعيػػػة إدارة الضػػػغكط التػػػى تكاجػػػو
 ىذ القيادات كمكاجيتيا كمحاكلة التخفيؼ مف آثارىا. 

 ارة الضػػػغكط، مػػػف خػػػبلؿ تحكيػػػؿ الضػػػغكط السػػػمبية  تقػػػـك غالبيػػػة القيػػػادات الجامعيػػػة بػػػإد
 يكاجيكنيا إلى ضغكط إيجابية لممساىمة اتخاذ القرارات السديدة.

  إدارة الضػػغكط التػػى تتعػػرض ليػػا القيػػادات الجامعيػػة تتطمػػب معرفػػة أسػػباب الضػػغكط التػػى
 سديد.تكاجييا كالعكامؿ المؤثرة فييا مما يقمؿ ذلؾ مف أثارىا، كيسيـ فى اتخاذ القرار ال

  إف اتخاذ القرار التعميمى اإليجابي قد يككف مف خبلؿ فيػـ العبلقػات المتداخمػة بػيف ضػغكط
 العمؿ اإلدارل كعممية اتخاذ القرار التعميمى.

  إف تخفيؼ الضغكط الكظيفية التى تتعرض ليا القيادات الجامعية كحسف إدارتيا مف خػبلؿ
 لقرار التعميمى السميـ .تحميؿ الييكؿ التنظيمى لمكمية يعمؿ عمى اتخاذ ا

  تعد أكؿ خطكة تقـك بيػا القيػادات الجامعيػة عنػد التعػرؼ عمػى الضػغكط، ىػى الكشػؼ عػف
 مسببات الضغكط، كذلؾ إلدارتيا كالتخفيؼ منيا، كمف ثـ اتخاذ القرار السميـ
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  تقـك بعض القيادات الجامعية بتحديد المشكمة تحديدا دقيقان األمر الػذل ييسػر اتخػاذ القػرار
 لسميـ بشأنيا.ا

  يتطمب اتخاذ القرار التعميمى مف القيػادات الجامعيػة اتخػاذ اإلجػراءات البلزمػة لتنفيػذ بػرامج
 إدارة ضغكط العمؿ اإلدارم.

  تسبؽ إدارة ضغكط العمؿ اإلدارل لمقيادات الجامعيػة فيػـ مراحميػا فيمػان جيػدان، األمػر الػذل
دارة يؤثر فى عممية اتخاذ القرار التعميمى، حيث إف ات خػاذ القػرار السػديد يتطمػب مكاجيػة كا 

 ضغكط العمؿ أكال.

  تقـك القيادات الجامعية بمشاركة العامميف معيـ فى عممية اتخاذ القرار مف خػبلؿ اكسػابيـ
ميػػارة إدارة ضػػغكط العمػػؿ اإلدارل ككيفيػػة مكاجيتيػػا، كذلػػؾ تمييػػدا لممشػػاركة الفعالػػة فػػى 

 ت عمميـ المختمفة.عممية اتخاذ القرار ات السميمة فى مجاال

  تحرص القيادات الجامعية عمى تفكيض بعض سمطاتيـ حيث يعد التفكيض مف أىـ
 مبادئ كعمميات اإلدارة الحديثة ألف ذلؾ يسيـ فى حؿ مشكبلت العمؿ كتطكيره 

  تحرص القيادات الجامعية عمى تحقيؽ العدالة بيف جميع العامميف بالكمية عندما يتخذ أل قرار
جكيده، كما تراعى ىذه القيادات تراعى الميكؿ المينية لمعامميف كتسعى إلى بشأف العمؿ كت

 تفعيؿ الشفافية كالمحاسبية عمى مستكل الكمية.

  تحرص القيادات الجامعية دائمان عمى تنفيذ المناسب كمتابعتو بدفة فيما يتعمؽ بمشكبلت
 .العمؿ

 صحة النفسية لمفرد مف ناحية تدرؾ القيادات الجامعية تأثير ضغكط العمؿ اإلدارل عمى ال
 .كتأثيرىا عمى بيئة العمؿ مف جية أخرل

 سادسًا: تىصًات ومكرتسات البشح:

في ضكء النتائج السابقة ييمكف اقتراح مجمكعة مف التكصيات التي ييمكف أف تيسيـ في 
تحسيف عممية اتخاذ القرار التعميمي بالجامعات المصرية فى ضكء مدخؿ إدارة ضغكط العمؿ 

 دارم لمقيادات الجامعية، كتتمثؿ ىذه التكصيات فيما يمي:اإل



 .......... إدارة ضغوط العمل اإلداري للقيادات الجامعية األكاديمية

- 363 - 

تػػػػكفير بيئػػػػة العمػػػػؿ المبلئمػػػػة كالمناسػػػػبة لمقيػػػػادات الجامعيػػػػة حتػػػػى تقػػػػـك بػػػػدكرىا عمػػػػى  -
أكمػػػػؿ كجػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ تػػػػكفير الميزانيػػػػة الكافيػػػػة كتػػػػكفير اإلمكانػػػػات الماديػػػػة البلزمػػػػػة 

 لممؤسسة الجامعية.

الجامعيػػػػة كخاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بكيفيػػػػة مكاجيػػػػة االىتمػػػػاـ بالتنميػػػػة المينيػػػػة لمقيػػػػادات  -
ضػػػػغكط العمػػػػؿ اإلدارم مػػػػف خػػػػبلؿ عقػػػػد الػػػػدكرات التدريبيػػػػة التػػػػي تمكػػػػنيـ مػػػػف اسػػػػتغبلؿ 

مكانات في مكاجية أم ضغكط عمؿ يتعرضكف ليا.  ما لدييـ مف قدرات كا 

تحسػػػػػيف مسػػػػػتكم اإلنتاجيػػػػػة كزيػػػػػادة القػػػػػدرة عمػػػػػي تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ مػػػػػف خػػػػػبلؿ حػػػػػث  -
عمػػػى المشػػػاركة كالتعػػػاكف فػػػي القيػػػاـ بالميػػػاـ كالمسػػػئكليات الخاصػػػة  القيػػػادات الجامعيػػػة

 بيـ مما ييسيـ في الحد مف عبء الدكر.
تػػػػكفير الػػػػدعـ اإليجػػػػابي مػػػػف قبػػػػؿ الخبػػػػراء كالمتخصصػػػػيف لمسػػػػاعدة القيػػػػادات الجامعيػػػػة  -

 عمى مكاجية الضغكط التي يتعرضكف ليا. 

جامعػػػػػة كالعدالػػػػػة فػػػػػى تكضػػػػػي  الميػػػػػاـ كالمسػػػػػئكليات الخاصػػػػػة بكػػػػػؿ مركػػػػػز كظيفػػػػػي بال -
تكزيػػػع الميػػػاـ كالمسػػػئكليات بػػػيف العػػػامميف لتجنػػػب أم غمػػػكض فػػػي الػػػدكر الػػػذم يقػػػـك 

 بو فريؽ العمؿ بالجامعة.

تخفيػػػػػؼ األعبػػػػػاء المسػػػػػئكليات كالميػػػػػاـ الكظيفيػػػػػة لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة لزيػػػػػادة قػػػػػدرتيـ  -
عمػػػػى اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػى المناسػػػػب ، ألف زيػػػػادة عػػػػبء العمػػػػؿ يػػػػؤدل إلػػػػى ضػػػػعؼ 

 قدرة ىذه القيادات عمى اتخاذ القرار التعميمى.

تكميػػػػػػؼ القيػػػػػػادات الجامعيػػػػػػة بالقيػػػػػػاـ بالميػػػػػػاـ كالمسػػػػػػئكليات التػػػػػػي تتناسػػػػػػب مػػػػػػع مػػػػػػا  -
يمتمككنػػػػو مػػػػف قػػػػدرات كميػػػػارات إلػػػػي جانػػػػب إتاحػػػػة الكقػػػػت الكػػػػافي إلنجازىػػػػا كذلػػػػؾ مػػػػف 

 أجؿ تجنب المعاناة مف عبء الدكر.
بسػػػػمطة اتخػػػػاذ القػػػػرار التعميمػػػػي، كاالتجػػػػاه  الحػػػػد مػػػػف التمسػػػػؾ بالبيركقراطيػػػػة كاالنفػػػػراد -

نحػػػػػػك الديمقراطيػػػػػػة فػػػػػػي اإلدارة التػػػػػػي تقػػػػػػـك عمػػػػػػى أسػػػػػػاس التعػػػػػػاكف كالمشػػػػػػاركة بػػػػػػيف 
 القيادات الجامعية.

تنميػػػػة العبلقػػػػات اإلنسػػػػانية الجيػػػػدة فػػػػي بيئػػػػة العمػػػػؿ كتجكيػػػػد االتصػػػػاالت بػػػػيف القيػػػػادات  -
 بيف تمؾ القيادات.الجامعية، كاالىتماـ بتقكية العبلقات كالترابط كالتعاكف 
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قيػػػػاـ القيػػػػادات الجامعيػػػػة بتفػػػػكيض بعػػػػض الميػػػػاـ كالصػػػػبلحيات لآلخػػػػريف بحيػػػػث يشػػػػعر  -
 كؿ فرد بالمسئكلية تجاه العمؿ مما ييزيد مف رغبتو في التفاني كاإلخبلص لمعمؿ.

تقػػػػػديـ تغذيػػػػػة راجعػػػػػة لمقيػػػػػادات الجامعيػػػػػة لمػػػػػا يقكمػػػػػكف بػػػػػو مػػػػػف أعمػػػػػاؿ مػػػػػف خػػػػػبلؿ  -
كانػػػب الضػػػعؼ لػػػدييـ حتػػػى يمكػػػف تعزيػػػز جكانػػػب القػػػكة اطبلعيػػػـ عمػػػى جكانػػػب القػػػكة كج

 كعبلج جكانب الضعؼ.

تػػػػكفير التػػػػدريب الػػػػبلـز الػػػػذم ييمٌكػػػػف القيػػػػادات الجامعيػػػػة مػػػػف إدارة الضػػػػغكط كمكاجيتيػػػػا  -
 كالتغمب عمييا قبؿ تفاقميا.

االىتمػػاـ بتػػكفير أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي تسػػاعد عمػػى التَّعػػرؼ عمػػى  -
كدراستيا دراسة شاممة كمكضكعية حتى ييمكػف التكصػؿ إلػى أكبػر عػدد مػف البػدائؿ  الميشكمة

 الممكنة لحميا.

مراعاة الدقة كالحذر في اختيار الكقت المناسب لدراسة المشكمة كحميا كتنفيػذ القػرار الميتخػذ  -
 حتى ييمكف التخمص مف المشكمة قبؿ تفاقميا.

ت كالكفػػاءات التػػي تيمكػػنيـ مػػف اتخػػاذ القػػرار تزكيػػد القيػػادات الجامعيػػة بالمعػػارؼ كالميػػارا -
التعميمي السػميـ كالتكيػؼ مػع كافػة المػؤثرات التػي يتعرضػكف ليػا خػبلؿ عمميػة اتخػاذ القػرار 

 التعميمي سكاء أكانت مؤثرات داخمية أـ خارجية.

تدريب القيادات الجامعية عمى كيفيػة اتبػاع خطػكات عمميػة اتخػاذ القػرار التعميمػي ممػا ييسػيـ فػي  -
 حسيف ىذه العممية كاتخاذ القرارات السميمة التي تعكد بالنفع كالفائدة عمي العممية التعميمية.ت

تشجيع القيػادات الجامعيػة عمػى المشػاركة فػي اتخػاذ القػرارات التعميميػة دكف خػكؼ أك تػردد  -
تاحة الفرصة ليـ لعرض آرائيـ كمقترحاتيـ كاالىتماـ بدراستيا كمناقشتيا.  كا 

بية ككرش عمؿ لمقيادات الجامعية عف كيفيػة اتخػاذ القػرار التعميمػي السػميـ عقد دكرات تدري -
ممػػا يمكػػػنيـ مػػػف التعػػرؼ عمػػػي كيفيػػػة اتخػػاذ القػػػرارات التعميميػػػة السػػميمة كيشػػػجعيـ عمػػػي 

 المشاركة البناءة في عممية اتخاذ القرارات التعميمية.

 مؤسسات الجامعية.تفعيؿ عممية المشاركة في عممية اتخاذ القرار التعميمي داخؿ ال -

 تنمية ميارات اتخاذ القرار لدم القيادات الجامعية كتبصيرىـ باألساليب العممية في اتخاذ القرار. -

تاحة الفرصة لتبادؿ اآلراء كالخبرات. -  االىتماـ بكسائؿ االتصاؿ داخؿ الجامعة كا 
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مػع ظػركؼ  التعمؽ في دراسة البدائؿ كتقييميا مف أجؿ اختيار البديؿ األفضؿ الذم يتناسػب -
مكاناتيا.  البيئة الجامعية كا 

أف يػػؤدم كػػؿ قػػرار إلػػي نتيجػػة تسػػيـ فػػي حػػؿ المشػػكمة محػػؿ الدراسػػة تحقيػػؽ اليػػدؼ ممػػا  -
 .ييساعد عمي تبسيط عممية اتخاذ القرارات التعميمية بالجامعة

 كضع نظاـ لمتابعة كؿ قرار كالتأكد مف سبلمتو كصحتو ككذلؾ تقييـ نتائجو. -

يتـ اتخاذىا كاالسػتفادة مػف نتػائج عمميػة التقيػيـ فػي تعػديؿ القػرارات مػف  تقييـ القرارات التي -
 أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بأفضؿ طريقة ممكنة.

االىتمػاـ بعمميػة المتابعػة كالتقيػيـ لعمميػة اتخػػاذ القػرار التعميمػى بيػدؼ التأكػد مػف أف القػػرار  -
 .يحقؽ األىداؼ التي تـ اتخاذه مف أجميا

دات الجامعيػة كخمػؽ ركح العمػؿ الجمػاعي بيػنيـ كتشػجيعيـ عمػي تقػديـ تنسيؽ جيػكد القيػا -
 المقترحات كاآلراء كتقبؿ االنتقادات البناءة مف زمبلئيـ.

عند اختيار القيادات الجامعية البد مف مراعاة تمتعيـ بالميارات الفنية كاإلدارية كميارات  -
 ند قياميـ بالعمؿ. اتخاذ القرار التعميمي حتى يمكنيـ اتخاذ القرار السميـ ع

تحقيؽ التكامؿ كالتكاصؿ اإلدارل الفعاؿ بيف التَّنظيمات الجامعية الميختمفة سكاء عمى  -
ميستكم األقساـ داخؿ الكيمّْية الكاحدة أك فيما بيف الكيمّْيات أك الجامعات، مما لو تأثير عمى 

 تحسيف اتخاذ القرارات التعميمية.
لجماعي، ممَّا يكلد الحماس كزيادة الدافعية لدل القيادات زيادة الدَّعـ كالميساندة لمعمؿ ا -

ميكؿ لمميشكبلت التي يكاجيكنيا كيكمفكف بميعالجتيا.  الجامعية، كمساعدتيـ عمى  تقديـ الحي

ية التَّصرُّؼ كالحرية األكاديمية لمقيادات الجامعية كأعضاء  - رّْ تفعبؿ التمكيف اإلدارل كمن  حي
 ل الجامعات أك الكيمّْيات أك األقساـ.ىيئة التدريس سكاء عمى مستك 

راعات بيف القيادات الجامعية بعضيـ البعض كبيف  - زيادة الثّْقة كمحاكلة القضاء عمى الصّْ
أعضاء ىيئة التدريس بعضيـ البعض كبيف المرؤكسيف بعضيـ البعض، كذلؾ لمتركيز 

 عمى المكاسب الميؤسسية أكثر مف المكاسب الشَّخصية.

عاكني في ميناخ مف العبلقات اإلنسانية، ممَّا ييؤثّْر عمى الميناخ السَّائد تشجيع العمؿ التَّ  -
 كيساعد عمى اإلبداع اإلدارم لمقيادات الجامعية كالمرؤكسيف عمى حد سكاء.
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تعديؿ المَّكائ  الميتعمقة بالميكافآت المالية كالحكافز كزيادتيا لمقيادات الجامعية كالعامميف  -
 جيدىـ ، كدافعيتيـ لئلنجاز لمعمؿ.  معيـ ، ممَّا ييزيد مف

تشجيع القيادات الجامعية التباع أساليب إبداعية كغير نمطية فى حؿّْ الميشكبلت  -
 المطركحة كالتى تكاجييـ سكاء داخؿ المؤسسة الجامعية أك خارجيا. 

ظيفية الميساءلة كالميحاسبة لمقيادات الجامعية فى تحمُّميـ مسئكلية المنصب ككاجباتو الك تطبيؽ  -
 مما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لممؤسسة الجامعية.

تفعيؿ الشفافية اإلدارية ككضكح كنشر المعمكمات كدقتيا كاتاحتيا لمجميع لزيادة فعالية   -
 القرار التَّعميمى داخؿ الجامعة كخارجيا. 

الجامعية تشجيع القيادات الجامعية عمى استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة فى اإلدارة  -
كتيف الكظيفي.   كعدـ تقيُّد ىذه القيادات بالتَّسمسؿ كالتَّنظيـ اليرمي كالرُّ

اتاحة فرص التَّقدـ الكظيفي لمقيادات الجامعية بما يجعميـ يشعركف بأف تبكئيـ أل منصب  -
قيادل أعمى فيما بعد يككف عف جدارة كاستحقاؽ كذلؾ لزيادة كالء الفرد كانتمائو لمجامعة 

 رضاه عف العمؿ، كعدـ االكتفاء بإنجاز الحد األدنى مف األعماؿ المككمة إليو.كزيادة 
تؤدم زيادة عبء العمؿ إلي ضعؼ قدرة القيادات الجامعية عمى اتخاذ القرار التعميمي  -

المناسب االمر الذل يتطمب تخفيؼ األعباء كالمياـ كالمسئكليات المككمة ليـ لزيادة 
 عميمي الميناسب.قدرتيـ عمى اتخاذ القرار التَّ 
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 مسادع البشح:

 أواًل: املسادع العسبًُ:

اإلدارة التعميمية في الكطف العربي أكراؽ عربية ـ(: ََِّإبراىيـ عصمت مطاكع ) -ُ
 ، )القاىرة: دار الفكر(.كعالمية

مجمة االقتصاد ـ(: " األساليب الحديثة في اتخاذ القرار "، ََِْإحساف مرسي ) -ِ
 .َٗٔ، مصر، ع كالمحاسبة

ـ(: اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة، اإلسكندرية : مكتبة ََِٔأحمد إبراىيـ أحمد) -ّ
 المعرفة الحديثة .

، )القػاىرة: دار ِط اإلدارة التعميميػة كاإلدارة المدرسػيةـ(: ََِٓأحمد إسماعيؿ حجي ) -ْ
 الفكر العربي(.

 دار الشركؽ(.، )عماف: قضايا معاصرة في اإلدارة التربكيةـ(: ََِٔأحمد بطاح ) -ٓ

أسػػمكب القيػػادة اإلداريػػة بالتجسػػس ـ(: الطػػابكر الخػػامس: َُِّأحمػػد جػػابر حسػػنيف ) -ٔ
 ، )القاىرة: المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر(. كأسس القضاء عميو

معجـ المصطمحات التربكية  :ـ(ََِّالمقاني كعمي أحمد الجمؿ )أحمد حسيف  -ٕ
 رة: عالـ الكتاب(.،  )القاىالمعيرفة في المناىج كطرؽ التدريس

ـ(: "تصكر مقترح لدكر اإلدارة االلكتركنية في تجكيد ََِٔأحمد حسيف عبد العاطي) -ٖ
،  مجمة كمية التربيةالعمؿ اإلدارم بكميات التربية بمصر: دراسة تقكيمية"، 

 (، العدد األكؿ، جامعة أسيكط.ِّالمجمد)

ـ(: الضغكط المينية َُِّأحمد فاركؽ عبد القادر كىشاـ إسماعيؿ إبراىيـ ىبلؿ ) -ٗ
كعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدل قيادات اإلدارة الرياضية ببعض الجامعات المصرية، 

 (.ّ، اإلمارات، العدد)المجمة األكركبية لتكنكلكجيا عمكـ الرياضة
ـ(: "أثر االلتزاـ التنظيمي عمي العبلقة بيف ضغكط َُِٔأحمد محمد أحمد مصطفي ) -َُ

عضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية العمؿ كاألداء التدريسي أل
، مجمة عممية محكمة تصدر عف األكاديمية األمريكية العربية مجمة أماراباؾالسعكدية"، 

 .َِ، العدد  ٕلمعمكـ كالتكنكلكجيا، المجمد 
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أسماء أحمد خمؼ، "التخطيط االستراتيجي لمكاجية بعض قضايا التعميـ الجامعي في  -ُُ
، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستيرضكء التغيرات المعاصرة"، مصر في 

 ـ.َُُِسكىاج،

ـ(، فعالية إستراتيجية إدارة الكقت في مكاجية ضغكط ََِٔأسماء سعيد محمد أحمد) -ُِ
، مجمة الخدمة االجتماعيةالعمؿ التنظيمية في مجاؿ العمؿ األكاديمي بالجامعات، 

 ـ.َُِٔ(، يناير ٓٓالعدد)
ـ(:" استخداـ األساليب الكمية في صنع كاتخاذ َُِٔعبد القادر محمد )أسماء محمد  -ُّ

القرارات التعميمية لتحسيف أداء اإلدارة الجامعية في مصر"، رسالة ماجستير، غير 
 جامعة سكىاج.–منشكرة ،كمية التربية 

ـ(: "تفعيؿ صنع القرار بالجامعات المصرية في ضكء ََِٔأمؿ ىبلؿ عبد العاؿ ) -ُْ
 ستراتيجية"، رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة بني سكيؼ.اإلدارة اإل

ـ(: "أحداث الحياة الضاغطة كعبلقتيا بالقمؽ كاالكتئاب لدم عينة ََِٕأميرة طو ) -ُٓ
مجمة العمكـ مف أميات األطفاؿ المعاقيف عقميان كالعادييف بالمممكة العربية السعكدية"، 

البحريف ، المجمد الثامف، العدد الثالث، جامعة  -، كمية التربية التربكية كالنفسية
 ـ. ََِٕسبتمبر 

ادارة مؤسسات التدريب ـ( : ََُِ) أياد محمكد عبد الكريـ ، كسعد زناد المحياكم -ُٔ
 الميني ك التقني ، طرابمس : المركز العبية لمتدريب الميني ك اعداد المدربيف.

ة أداء الجامعة لكظائفيا ـ( : "اإلدارة االلكتركنية كجكدََِٗإيناس إبراىيـ أحمد ) -ُٕ
(، جامعة أسيكط، يكليك ِ(، العدد)ِٓ، المجمد)مجمة كمية التربية)دراسة ميدانية("،

 ـ.ََِٗ

، سمسمة اإلدارة إدارة العمميات كاتخاذ القرارات السميمةـ(: ََُِإيياب صبي  محمد ) -ُٖ
 (، )القاىرة: دار الكتب العممية(.ّفي أسبكع )

ؤساء األقساـ العممية في الجامعات  : ـ( ََِْ)بسماف فيصؿ محجكب  -ُٗ الدَّكر القيادم لري
 القاىرة : المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. العربية،

، )القػػػاىرة: مكتبػػػة ضػػػغكط الحيػػػاة كاالضػػػطرابات النفسػػػيةـ(: ََِْبشػػػرم إسػػػماعيؿ ) -َِ
 األنجمك المصرية(.
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ؤ  ـ( : َََِ)بشير صال  الرَّشيدم   -ُِ  ، )الككيػت:يػة تطبيقيػة ميبسػطةمناىج البحػث التَّربػكم ػ ري
 دار الكتاب الحديث(.

، العػدد دراسات تربكيػةـ(: "صناعة القرار التربكم"، ََُِبمقيس عبد الكىاب النعيمي ) -ِِ
 العاشر.

منػاىج البحػث فػي التَّربيػة كعمـػ  ـ( : ََُِ)جابر عبد الحميػد جػابر، كأحمَّػد حمػدم كػاظـ   -ِّ
 ربية(.، )القاىرة: دار النَّيضة العّ، طالنَّفس

، )عمػػػػاف: دار إدارة التغييػػػػر كالتطػػػػكير التنظيمػػػػيـ(: َُِْجمػػػػاؿ عبػػػػد اهلل محمػػػػد ) -ِْ
 المعتز(.

، مشركع الطرؽ المؤدية إلي التعميـ  إدارة الضغكطـ(: ََِٕجمعة سيد يكسؼ ) -ِٓ
كمية   -العالي، )القاىرة: مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث في العمـك اليندسية

 اىرة(.جامعة الق –اليندسة 

إدارة ضغكط العمؿ )نمكذج لمتدريب كالممارسة(، ـ( : ََِْ)جمعة سيد يكسؼ  -ِٔ
 لمنشر كالتكزيع. ايتراؾالقاىرة: 

قانكف تنظيـ الجامعات كالئحتو التَّنفيذيػة الصػادرة بقػرار رئػيس جميكرية مصر العربية،  -ِٕ
الثبلثػػكف ، الطبعػػة الرابعػػة ك كفقنػػا آلخػػر التَّعػػديبلت ُٕٓٗلسػػنة  َٖٗالجميكريػػة رقػػـ 

 (.ٔٓ( ، المادة ) َُِٓالمعدلة )القاىرة : الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية ،
، )القػاىرة: ِ، سمسػمة كتػب اإلدارة قضػايا إداريػة معاصػرةـ(: ََِٕحافظ فرج أحمػد  ) -ِٖ

 عالـ الكتب(.

ـ(: "مصادر ضػغط العمػؿ لػدم مػديرم المػدارس الحككميػة ََِٓحسف أحمد الطعاني ) -ِٗ
مجمػػة العمػػـك التربكيػػة كالثانكيػػة( فػػي محافظػػة الكػػرؾ مػػف كجيػػة نظػػرىـ"،  )األساسػػية
 جامعة دمشؽ، المجمد الحادم كالعشركف، العدد الثاني.  -، كمية التربيةكالنفسية

ـ(: "فاعمية اتخاذ القرار بالجامعة في ضكء نظـ ََِّحمدم عبد الحافظ محمد ) -َّ
 كية، جامعة القاىرة.، معيد الدراسات التربرسالة ماجستيرالمعمكمات، 

عكدة الصؼ  –ـ(: "صناعة القرار التربكم في مصر َُُِحناف محمد الدريني ) -ُّ
 . ُ، جٕٓجامعة المنصكرة، ع -مجمة كمية التربيةدراسة حالة"،  –السادس االبتدائي 
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المعمكمات كأثرىا في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية في ـ(: ََِٗخالد صال  السمطاف) -ِّ
 ، القاىرة: دار النيضة العربية .رات في الجميكرية اليمنيةدكاكيف الكزا

، )عمػػػػاف: دار ضػػػػغكط العمػػػػؿ كأثرىػػػػا عمػػػػي األداءـ(: َُُِخالػػػػد عيػػػػادة عميمػػػػات ) -ّّ
 .َٔالخميج(، ص

ـ(: "اإلنفاؽ عمي التعميـ الجامعي في مصر في ظؿ ثقافة ََِٔخمؼ محمد البحيرم) -ّْ
الكقائية كتنمية المجتمع في ظؿ المؤتمر العممي العربي األكؿ )التربية السكؽ"، 
 ، الجزء األكؿ، ، كمية التربية، جامعة سكىاج.العكلمة(

ػد نبيػؿ مناىج البحث في التَّربيػة كعمـػ الػنَّفس ـ(:ُْٗٗ)ديكبكلد ب. فاف داليف    -ّٓ ، ترجمػة ميحمَّ
 ، )القاىرة: األنجميك المصرية(.ٓنيكفؿ، كسيميماف الخضرم، كطمعت منصيكر غيبّٓ، ط

ـ(:" نمػػاذج اتخػاذ القػرارات فػػي المؤسسػات التعميميػػة ََِٗعبػد الػػرؤؼ عػامر : )ربيػع  -ّٔ
الممتقػػػى الػػػدكلي: صػػػنع القػػػرار فػػػي كالعكامػػػؿ المػػػؤثرة ككيفيػػػة التغمػػػب عمػػػي معكقاتيػػػا"، 

 جامعة محمد بكضياؼ(. -، )الجزائرالمؤسسة االقتصادية

، )عمػػاف: دار ةاالتجاىػػات الحديثػػة فػػي المنظمػػات اإلداريػػـ(: ََِٔزيػػد منيػػر عبػػكم ) -ّٕ
 الشركؽ(.

األصكؿ الحديثة في عمـ اإلدارة العامة: العممية اإلدارية ـ(: ََِٕسعيد السيد عمي ) -ّٖ
القاىرة: دار الكتاب الرقابة(،  -التنسيؽ كاالتصاالت-القيادة-التنظيـ-) التخطيط
 الحديث.

س كالقيادات التَّنمية المينية ألعضاء ىيئة التَّدري ـ(:ََُِ)سبلمة عبد العظيـ حيسيف  -ّٗ
الميؤتمر القكمي دراسة تقكيمية لمشركع تنمية القيدرة بجامعة بنيا،  -األكاديمية بالجامعة

الثَّالث، العربي الخامس، بعنكاف: الجامعات العربية في القرف الحادم كالعشريف الكاقع 
 ِٕ-ِٔ، مركز تطكير التَّعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، المينعقد في الفترة مف كالرُّأل
 ـ.ََُِنكفمبر

ـ(: إستراتيجيات التكيؼ مع مصادر ضغكط العمؿ، ََِٓسناء مصطفى محمد محمد) -َْ
دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى إدارات شئكف الطبلب بجامعات أسيكط، المنيا، جنكب 

 ، كمية التجارة، جامعة أسيكط.رسالة ماجستيرالكادم، 
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ندكة تنمية الميارات اإلبداعية، ـ(:التحديات التي تكاجو اإلدارة ََُِسيد عيد ) -ُْ
، القاىرة، اإلبداعية لقادة المنظمات العامة كالخاصة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية

 ـ. ََُِفبراير
ـ(: اتخاذ القرار اإلدارم لمكاجية بعض األزمات بكزارة ََِٕشريؼ محمد محمد) -ِْ

 اف،، كمية التربية الرياضية، جامعة حمك رسالة ماجستيرالشباب"، 
ػػػكد عػػػبلـ   -ّْ ػػػكث النَّفسػػػية كالتَّربكيػػػة ـ(:ُٖٓٗ)صػػػبلح الػػػدّْيف محمي ، تحميػػػؿ البيانػػػات فػػػي البيحي

 )القاىرة: دار الفكر العربي(.

اإلدارة المدرسية في ضكء الفكر اإلدارم ـ(: ََِِصبلح عبد الحميد مصطفي ) -ْْ
 ، )الرياض: دار المريخ(. المعاصر

، )القػاىرة: الميارات العقميػة لممػديريفرم، ـ(: ترجمة خالد العامََِٖمالكف ) صمكيؿ -ْٓ
 دار الفاركؽ لبلستثمارات الثقافية(.

ـ(: ضغكط العمؿ كعبلقتيا باتخاذ القرارات في كزارة الداخمية: َُِٓعادؿ سعد الببلكنة )   -ْٔ
(، ِٕ، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية، مجمد)مجمة اآلدابدراسة حالة محافظة البمقاء، 

 ـ. َُِٓ(، يناير ُالعدد)
ـ(: "التغيير التنظيمي لمستقبؿ إدارة التعميـ الجامعي ََِِعبد الرازؽ محمد إبراىيـ) -ْٕ

، كمية التربية، رسالة دكتكراهفي مصر مع التطبيؽ عمي بعض العمميات اإلدارية"، 
 جامعة اإلسكندرية.

، دارةمجمة تكنكلكجيا اإلـ(: "اإلدارة المصرية كالقيـ الغائبة"، َُُِعبد الرحمف تكفيؽ) -ْٖ
نشرة ربع دكرية تصدرىا كزارة الدكلة لمتنمية اإلدارية، القاىرة:  كزارة الدكلة لمتنمية 

 . َُُِديسمبر  -اإلدارية، السنة السابعة، العدد العشركف، نكفمبر
ـ(:"كاقع عممية صنع القرار التربكم في الجامعات ََِٓعبد اهلل محمد محمد ) -ْٗ

ء لمعمـك التربكية كالنفسية، المجمد الثاني ،العدد اليمنية: دراسة تحميمية"، مجمة صنعا
 .ََِٓديسمبر -الثاني، جامعة صنعاء، يكليك

ـ(: "أساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية مف ََُِعبد اهلل مسعكد غيث ) -َٓ
، كمية التربية، جامعة الممؾ رسالة ماجستيركجية نظر مديرم المدارس بمحافظة ينبع"، 

 ، جدة.عبد العزيز
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ـ(: "نمكذج مقترح لتطبيؽ فمسفة إدارة الجكدة الشاممة ََِّعبد المحسف النعساني) -ُٓ
الممتقي العربي لتطكير أداء كميات اإلدارة كالتجارة في في مؤسسات التعميـ العالي"، 

، سكريا، جامعة الدكؿ العربية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، الجامعات العربية
 .ََِّمارس ُّ -ُُ

ػػػد كامػػػؿ  -ِٓ منػػػاىج  ـ(:ََُِ)عزيػػػز حنػػػا داكد، كأنػػػكر حيسػػػيف عبػػػد الػػػرَّحمف، كميصػػػطفى ميحمَّ
 ، )القاىرة: مكتبة األنجيميك المصرية(.البحث في العيميـك السُّميككية

ـ(: "صناعة القرار في الجامعات اليمنية: تصكر َُِّعمي عبد الخالؽ عبد اهلل ) -ّٓ
ية في مجتمع المعرفة"، رسالة دكتكراه، معيد مقترح لمتطكير في ضكء التحكالت اإلدار 

 الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
ضغكط الحياة كأساليب مكاجيتيا: الصحة النفسية كالبدنية ـ(: ََِّعمي عسكر ) -ْٓ

 ، )القاىرة: دار الكتاب الحديث(.في عصر التكتر كالقمؽ

ارة: األصكؿ ـ(: مبادئ اإلدَُِّعمي فبلح الزعبي، كعبد الكىاب بف بريكة ) -ٓٓ
 كاألساليب العممية، عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.

، منػػػاىج البحػػػث فػػػي العيميػػػـك النَّفسػػػية كالتَّربكيػػػة كاالجتماعيػػػة ـ(:ََِِ)عمػػػي مػػػاىر خطَّػػػاب   -ٔٓ
 )القاىرة: األنجميك المصرية(.

،  ككيؾ نكتس، المجنة كيؼ تسكم خبلفات العمؿ بنجاح ـ(: ََِّعماد الحداد ) -ٕٓ
 لمتأليؼ كالتحرير كالنشر،)القاىرة: دار الفاركؽ(. العممية

(: "الضغكط المينية لدل العامميف بجامعة حمكاف، دراسة َُِٓعمرك أحمد السيد ) -ٖٓ
 ـ.َُِٓميدانية"، الميؤتمر لدكلي لعمكـ الرياضة الصحية، اإلسكندرية، مارس 

ات األكاديميػة ـ(: اختيػار القيػادات اإلداريػة فػي الميؤسسػََِّعكض محمَّد باشػراحيؿ) -ٗٓ
ؤساء األقسػاـ،  مػف بحػكث الميمتقػى العربػي بعنػكاف: الميكاصػفات العالميػة بالتَّركيز عمى ري

ـ، عػػػدف، الجميكريػػػة ََِّسػػػبتمبر  ِْ-ِِ، المينعقػػػد فػػػي الفتػػػرة مػػػف لمجامعػػػات
 اليمنية، المينظمة العربية لمتَّنمية اإلدارية.

الجامعية في مصر في ضىكء التَّحديات  أدكار اإلدارة ـ(:ََِٓ)فتحي دركيش ميحمَّد عشيبة -َٔ
ياض، المممكة العربية السّْعكدية، الميجمد)مجمة اإلدارة العامةالميعاصرة،  (، ِ(، العدد)ْٓ، الرّْ

 ـ.ََِٓمايك 
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ـ(: أثر ضغكط العمؿ عمى الداء الكظيفي لدل َُِٓفريدة صبلح الديف سيؼ الديف ) -ُٔ
رسالة لكادم، دراسة استطبلعية، أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بجامعة جنكب ا

 ، كمية التجارة بقنا، جامعة جنكب الكادم.ماجستير
، )القاىرة: دار ّ، ط عمـ النَّفس اإلحصائي كقياس العقؿ البشرم ـ(:ُٕٗٗ)فؤاد البيي السَّيد -ِٔ

 الفكر العربي(.
، الضغكط األسرية مف منظكر الخدمة االجتماعيةـ(: ََِٓفكزم محمد اليادم ) -ّٔ

 : دار القاىرة(.)القاىرة
ـ(: " ضػغكط العمػؿ كالحيػاة كعبلقتيػا بالرضػا ََِٖفكزيػة بنػت عبػد البػاقي الجماليػة ) -ْٔ

جامعػة  -مجمػة كميػة التربيػةالميني لمديرم مدارس التعميـ األساسي بمحافظة مسػقط"، 
 .ِ، عُٖاإلسكندرية، المجمد 

كتطبيقػػػات  مبػػػادئ إدارة األعمػػػاؿ مفػػػاىيـ نظريػػػةـ(: َُِّفيصػػػؿ محمػػػكد الشػػػكاكرة ) -ٓٔ
 ، )عماف: دار المناىج(.عممية

 -ـ(: "استراتيجيات اتخاذ القرارات اإلدارية: المفاىيـَُِّفيصؿ يكنس محمد) -ٔٔ
العكامؿ المؤثرة فييا"، مجمة البحكث التربكية كالنفسية، العدد ستة  -النظريات
 كثبلثكف.

ا "، كرقة ـ(: " معكقات اتخاذ القرار اإلدارم كسيؿ تذليميََِٗقمر محمد بخيت ) -ٕٔ
ندكة اإلحصاء كبحكث العمميات كمعكقات استخداميا في اتخاذ القرارات عمؿ مقدمة في 

 ، )القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية(.اإلدارية في الدكؿ العربية

مفػػػاىيـ كرؤم فػػػي اإلدارة كالقيػػػادة التربكيػػػة بػػػيف ـ(: َُِّليمػػػي محمػػػد أبػػػك العػػػبل ) -ٖٔ
 : دار يافا العممية كدار الجنادرية(.، )عمافاألصالة كالحداثة

ـ(: "كفاءة التعميـ الجامعي في ضكء بعض المتغيرات ََِْماىر احمد حسف ) -ٗٔ
 ، كمية التربية، جامعة أسيكط.رسالة دكتكراهالعصرية)دراسة تقكيمية("، 

مكتبػة ، )القػاىرة: التَّقكيـ كالقياس في التَّربية كعمـػ الػنَّفس ـ(:ُٔٗٗ)مجدم عبد الكريـ حبيب   -َٕ
 النَّيضة المصرية(.

، )القاىرة: مكتبة الشركؽ  ْطالمعجـ الكسيط  ـ(:ََِْمجمع المغة العربية ) -ُٕ
 الدكلية(.
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ػػد عبػػد السَّػػبلـ  -ِٕ ػػد أحمَّ ، )القػػاىرة: مكتبػػة النَّيضػػة القيػػاس النَّفسػػي كالتَّربػػكم ـ(:ُٕٗٗ)ميحمَّ
 المصرية(.

 درية: مؤسسة حكرس(.، )اإلسكنالضغط كالقمؽ اإلدارمـ(: ََِٖمحمد الصيرفي ) -ّٕ

، مصر -مجمة إدارة األعماؿ(: "القيادة .. كاتخاذ القرار"، ُٖٗٗمحمد الميدم دسكقي ) -ْٕ
 .َٖالعدد 

 ، )األردف: دار حامد( .القيادات التربكية في القرف الجديدـ(:، ََِٔمحمد حسف حمادات ) -ٕٓ
ات ضغكط العمؿ لدل المدارس الحككمية بمحافظ ـ(:ََِٗ)محمد عكض تكفيؽ شبير -ٕٔ

 غزة .–الجامعة االسبلمية –غزة كسبؿ التغمب عمييا رسالة ماجستير، كمية التربية 
ـ(: ضغكط العمؿ كعبلقتيا باإلبداع اإلدارم لدل َُِّمحمد فكزم عبد العزيز) -ٕٕ

(، ِٔ، جامعة المنيا، المجمد)مجمة عمكـ الرياضةالقيادات الرياضية بمحافظة المنيا، 
 ـ.َُِّالجزء األكؿ، ديسمبر

ـ(: أثر إدراؾ الثقافة التنظيمية عمى ضغكط  ََِٓمد نجيب صبرم محمكد )مح -ٖٕ
مجمة البحكث العمؿ، دراسة تطبيقية عمى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الزقازيؽ، 

 ـ.ََِٓ(، العدد األكؿ، ينايرِٕ، جامعة الزقازيؽ، المجمد)التجارية
بتكػػػارم كاإلبػػػداعي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر االـ(: َُِّمحمػػػكد أحمػػػد عبػػػد الفتػػػاح ) -ٕٗ

 ، )القاىرة: المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر(.لممدراء

، )القػاىرة: دار ميقدّْمػة فػي اإلحصػاء النَّفسػي كالتَّربػكم ـ(:َُٖٗ)محميكد عبد الحميـ منسػي   -َٖ
 المعارؼ(.

، )القػاىرة: إدارة النزاعػات كالصػراعات فػي العمػؿـ(: َُِّمحمكد عبد الفتاح رضػكاف ) -ُٖ
 لعربية لمتدريب كالنشر(.المجمكعة ا

"دراسة  األيستاذ الجامعي احتياجاتو التَّدريبية كاإلدارية ـ(: ََِّ)محميكد ميصطفى الشَّاؿ  -ِٖ
(، َّ(، العدد)ٗ، الميجمد)مجمة ميستقبؿ التَّربية العربيةميدانية عمى جامعة اإلسكندرية"، 

 ـ.ََِّالقاىرة، يكليك

، )القػػػاىرة، المجمكعػػػة لمػػػؤثر فػػػي العمػػػؿالتػػػدريب اـ(: َُِّمنػػػاؿ أحمػػػد البػػػاركدم ) -ّٖ
 العربية لمتدريب كالنشر(.
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إدارة األزمػػػػات كالضػػػػغكط فػػػػي العمػػػػؿ كالحيػػػػاة ـ(: ََِّميريػػػػؿ رابػػػػر، جػػػػكرج دايػػػػؾ ) -ْٖ
 ، ترجمة باىر عبد اليادم، )القاىرة: دار المعرفة(.الخاصة

مدرسة ـ(: "كاقع عممية اتخاذ القرارات التربكية عمي مستكم الَََِنبيؿ سعد خميؿ ) -ٖٓ
، الجمعية المصرية لمتربية مجمة التربيةفي مدارس التعميـ العاـ بمحافظة سكىاج"، 

 المقارنة كاإلدارة التعميمية، العدد األكؿ، المجمد الثالث.
ـ(: "مصادر ضغكط العمؿ لدم معممي التربية الخاصة   ََِٗنظمي عكدة، ديبو مكسي ) -ٖٔ

المعكقيف في مؤسسات التربية الخاصة، )دراسة ميدانية عمي عينة مف معممي األطفاؿ 
، ُٕ، المجمد مجمة الجامعة اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(بمحافظة غزة(" ، 

 ـ.ََِٗ، يكنيك ِالعدد
الضغكط الحياتية المعاصرة كالتعامؿ مع المشكبلت ـ(: َُُِنعيـ عبد الكىاب شمبي) -ٕٖ

 صكرة: المكتبة العصرية(.، )المنالفردية كاألسرية مف منظكر إدارم كاجتماعي

القرارات اإلدارية بيف النظرية كالتطبيؽ ،)عماف : دار  اتخاذـ(:  ََُِنكاؼ كنعاف ) -ٖٖ
 الثقافة لمنشر كالتكزيع( .

ـ(: ضػغكط العمػؿ كعبلقتيػا بالقيػادة التربكيػة ككجيػة  َََِىانـ بنت حامد ياركندم ) -ٖٗ
 (.ٖٗخميج العربي العدد )الضبط لدل مديرات المدارس بمحافظة جدة، مجمة رسالة ال

ؤساء مجالس  ـ(:ََِِ)ىدل سعد السيد، أيميمة حممي ميصطفى -َٗ االحتياجات التدريبية لري
األقساـ األكاديمية بالجامعات المصرية بالتَّطبيؽ عمى جامعة طنطا في ضكء خبرات بعض 

(، ٓإلدارة التَّعميمية، السَّنة)، الجمعية المصرية لمتَّربية الميقارنة كامجمة التَّربيةالدُّكؿ الميتقدّْمة، 
 ـ.ََِِ(، يكليك ٕالعدد)

، )عمػاف: قضػايا فػي اإلدارة التربكيػة كالمدرسػية كالصػفيةـ(: ََُِكجيو سػالـ الفػرح ) -ُٗ
 مؤسسة الكراؽ(.

(:" تصكر مقترح لزيادة المكارد المالية ََِْيكسؼ عبد المعطي مصطفي ) -ِٗ
، مجمة مجمة التربيةجنبية"، بالجامعات المصرية في ضكء خبرات بعض الدكؿ األ

متخصصة تصدرىا الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية، 
 ـ. ََِْ(، مارسُُ(،العدد)ٕالسنة)
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