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كتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية ضغوط العمل اإلداري وعالقتها بال 
  الحكومية

 سهام إبراهيم الطوال

 *صالح ناصر عليماتد. أ. 
 

 ملخص:
وط العمل اإلداري وعالقتها باالكتئاب التنظيمي لدى القادة التعرف إلى ضغهدفت الدراسة 

ألغراض اإلرتباطي  استخدام المنهج الوصفيوتم  اإلداريين في الجامعات األردنية الحكومية.
عن  ، أجابوارئيس قسم( 128و) نائب عميد  ( 61)و د( عمي51الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )

ضغوط العمل اإلداري، واالكتئاب  مجاالت:( فقرة موزعة على 60أداة الدراسة المكونة من ) فقرات
درجة ضغوط العمل اإلداري لدى القادة اإلداريين في  أن  الدراسة  وقد أظهرت نتائجالتنظيمي، 

الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرهم جاءت متوسطة. وجاءت المجاالت مرتبة تنازليًا 
الضغوط الناجمة  ،وأعبائهضغوط الناجمة عن طبيعة العمل ال ،رالدو الضغوط الناجمة عن صراع )

(. كما أظهرت أن مستوى االكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين في الجامعات عن غموض الدور
االكتئاب )ة. وجاءت المجاالت مرتبة تنازليا األردنية الحكومية من وجهة نظرهم جاء متوسط

حصل مجال االكتئاب الجسدي على درجة  وقدئاب السلوكي(، النفسي، االكت بالجسدي، االكتئا
أن هناك عالقة ارتباطيه دالة الدراسة (، كما وأظهرت 3.51تقييم متوسطة بمتوسط حسابي )

( بين ضغوط العمل اإلداري واالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين في α≤0.05إحصائيا)
 الجامعات األردنية الحكومية.

الجامعات ، نالقادة اإلداريو  ،االكتئاب التنظيمي، اإلداريضغوط العمل  احية:الكلمات المفت
 .األردنية
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The pressures of Administrative work and its Relation to 

Organizational Depression among Administrative leaders in Jordanian 

Public Universities  

Seham Ibrahim Al-twall  

Prof. Saleh Nasser Olemat* 

 

Abstract: 
The study aimed to identifying the pressures of administrative work 

and its relationship to organizational depression among the administrative 

leaders in Jordanian public universities. The descriptive correlational 

methodology was used for the purposes of the study. The study sample 

consisted of (51) deans, (61) deputy deans and (128) department heads. 

They answered the (60) item study tool items distributed under 

administrative work pressure and organizational depression. The results of 

the study showed that the degree of pressure of administrative work among 

administrative leaders in public Jordanian universities from their point of 

view was medium. The domains were in descending order as follows: 

pressures from role conflict, the pressures resulting from the nature of work 

and its workload, and the pressures resulting from the ambiguity of the role. 

The results also showed that the level of organizational depression among 

administrative leaders in public Jordanian universities from their point of 

view was medium. The domains -in descending order- were as follows: 

physical depression, psychological depression and behavioral depression. 

The results also showed a significant correlation at (α≤0.05) between the the 

pressures of administrative work and organizational depression among 

administrative leaders in public Jordanian universities.   
Keywords: Administrative Work Pressure. Organizational Depression 

Leaders. Jordanian Universities. 
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 المقدمة
لتربويددة المهمددة التددي لهددا األثددر اإليجددابي فدددي ترجمددة األهددداف تعددد الجامعددات مددن الماسسددات ا

ذا. وأخالقيدداتهم تمثددل فددي سددلوك أفددراد المجتمددحيواقددح حددي  إلددىاالجتماعيددة  الددنظم  إلددىتددم الرجددوع  وا 
 المجتمددددحالسياسددددية التربويددددة لمجتمددددح مددددا يالحددددظ أنهددددا وضددددعت وفدددد  صددددي  محددددددة تددددرتبط ب هددددداف 

وينفد   هداوتمويل ح حينمدا يسدهم فدي دعدم هدذؤ الماسسدات التربويدةومن المعروف أن المجتم ،هوتطلعات
 .ؤواستمرار  نه يقوم بذلك انطالقا من دور التربية في رقي المجتمحف عليها 

من جميح الجوانب، والجامعة  هاوصقل الطلبة اتشخصيدورا كبيرا في بناء   تادي الجامعة
وتعد ماسسة تعليمية  ،فيه مح أفراد األسرة ني يعيشو ذاألول ال متهبيهي البيت الثاني للطلبة بعد 

األداة الفعالة  تعدوهي بذلك  ،فهي من أهم الدعائم لتنمية المجتمعات تربوية هامة في المجتمح
ويستمدون منها  ،أفراد المجتمح كافة يتجه إليه ونظاما متكامال ،لتنمية القوى البشرية واستثمارها

 اإلدارة الجامعية ضغوط تتمثل ببلوغ أهداف التعليم العاليومن هنا يقح على  ،المفاهيم الصحيحة
ذا كانت هذؤ المهمة في غاية الصعوبة ،وخدمة المجتمح ،التميز إلى والوصول ألنها تصطدم  وا 

 ،غير المستقرة اإلقليميةواألوضاع  ،ونمط الثقافة السائدة ،بالعقبات المادية والضغوط االجتماعية
 ت األردنية وغيرها من العقبات.الدولة والماسسا فيوأثرها 
تتطلب عملية إعداد الكوادر البشرية في الجامعات وجود كفاءات إدارية وأكاديمية لها و 

 ويعدمواصفات اإلدارة الناجحة، الذي ينعكس على األداء وعلى المخرجات في هذؤ الجامعات 
علديهم مساولية كبيرة تتطلب اإلداريون في الجامعة من العناصر الرئيسة والفاعلة فيها، مما يلقي 
 .(Hamdan,2010)امتالكهم مهارات إدارية حديثة تاهلهم ألداء رسالتهم ورسالة الجامعة 

أو خارج  ،أثناء العمل وبسببه في ن في الجامعات شتى أنواع الضغوطو ويواجه القادة اإلداري
فان ذلك  ،يوميا ساعة12-8 فهم يقضوا في العمل ما يتراوح بين  ،العمل ألسباب أخرى غير العمل

ذ ،في العمل منصف يومه إلىمن ثلث  ونيقض ميعني انه من  نا طرحنا ساعات النوم ف نهم يعملو وا 
 ،ومعنى ذلك أنهم معرضون لضغوط العمل معظم ساعات العمل ،ثالث أرباع يومهم إلىنصف 

مال متعددة ف نهم وأما مدمني العمل والمتورطين في القيام بإع ،وهذا ينطب  على الشخص العادي
 إلىالعمل وصراعاته  تكالوغالبا ما تتسرب مش ،يقضون ساعات اليقظة اليومية تقريبا في العمل

 (.(Taghreed,2006 أحالمهم فتستولي على باقي ساعات نومهم
والددور الدذي يطلدح بده فدي  ،ونظرا للموقح المتميز الذي يشغله التعليم العالي في السلم التعليمي
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ن عنه يبذلون جهودا فان المساولي ،حث العلمي والتعليم وخدمة المجتمح والتنمية والتطويرمجاالت الب
أن التعلددديم العدددالي يواجددده تحدددديات ذات  إالا  ،لتحقيددد  أهدافددده وغاياتددده وتحسدددين مسدددتواؤ بشدددكل مسدددتمر

مدددة إن القدددادة اإلداريدددين يدعددددون دعا إالا  ،بحيدددث يددداثر بعضدددها فدددي األخدددر ،طبيعدددة متشدددابكة ومتداخلدددة
ومدن ثدم يجدب أن تدوفر لهدم  ،التحدديات المسدتقبلية المختلفدة بمقدورهم مواجهدة ،ة لبناء تعليم عالرئيس

وصددوال إلددى  ،فهددم أداة الجامعددة فددي تحقيدد  أهدددافها ،الدولددة مددا يمكددنهم مددن ممارسددة أدوارهددم المختلفددة
  (.Alrahahla,2011تحقي  التنمية الشاملة ونهضة المجتمح )

 فضدالً  ،الضدغوط النفسدية نتيجدة الدروتين اليدومي إلدىالموظفدون أثنداء عملهدم  ما يتعرض اً كثير و 
 ،المهمدداتخاصددة عندددما تتددراكم علدديهم بعددض  ،الكددم الكبيددر مددن العمددل الددذي يلقددى علددى أكتددافهمعددن 

الموظدف  إلدىوهذؤ الضغوط النفسية غالبا ما تجد طريقها  ،كتئابألباإصابتهم في النهاية  إلىفتادي 
شدعورؤ  إلدىوالمشكالت التي يواجهها في حياته األسرية ما يادي به في النهاية  ،لعملنتيجة ضغوط ا

ومدا يترتدب عليده فقددان االهتمدام واالسدتمتاع بحياتده  ،وبالتالي يفتقدد الددافح للعمدل ،بحالة مزاجية سيئة
ه أو كما تظهر عليه بعدض عالمدات قلدة التركيدز وعددم االنتبداؤ لمدن هدم حولد ،الشخصية واالجتماعية

 (Saif,2014لعمله )
االكتئاب حالة شعورية من الحزن والي س والغم والمدرارة واإلحسداس بالدذنب وكدل المشداعر  ويدعد
 مقددرةموانخفداض ال الخارجية،عديد من العوامل في االكتئاب مثل الضغوط ويتسبب  األخرى،السلبية 

والندوم الزائدد  المدزمن،باإلعيداء  ومن عالمات االكتئداب الشدعور العمل،على األداء الوظيفي وضغوط 
وصدعوبة التركيدز واتخداذ  الكفايدة،والعصدبية ومشداعر انعددام القيمدة وانعددام  الشدهية،عن الحد وفقدان 

 (.Terhe,2002القرارات)
 وأسئلتها مشكلة الدراسة

على  همواهتمامعلماء الوالتي تشغل فكر  ،والحيويةالمهمة تعد ضغوط العمل من الموضوعات 
لألفددددراد فددددي بددددالقل  والتددددوتر لدددددى والشددددعور  الصددددحة فددددي تدددد ثيرلمددددا لهددددا مددددن ف تخصصدددداتهم اخددددتال

وهددي  ،الظددواهر التددي تواجدده العدداملين فددي كددل القطاعددات وبمسددتويات متباينددة ىحدددإفهددي  ،الماسسددات
الن اإلنسدان وحددة  ،الفدرد علدى مقاومدة األمدراض الجسدمية مقددرةماالكتئاب الذي يقلل من  إلىتادي 
تقدف وراء زيدادة نسدبة االكتئداب  ،كما أن األضرار الناتجة عن  ضدغوط العمدل ،جسمية واحدةنفسية و 

وكددذلك ضددعف انصددياعهم لتعليمددات وأوامددر  ،التنظيمددي لدددى القددادة اإلداريددين فددي الجامعددات األردنيددة
 (.Almadane,2001العمل)  
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 كدراسددة العمددل مددن الدراسددات العلميددة الحديثددة فددي مجددال ضددغوط عديدددالددرغم مددن إجددراء علددى و 
(Al-Subaie,2013)  دراسة)و (Boyland, 2011 محاولة الجامعات األردنية الوصدول إلدى حلدول و

أو الحدد  ،للحد من هذؤ الضغوط، إال انه ال زال هناك جانب واضح من الضعف في محاولدة تقلديص
نداك فجدوة بدين من الضغوط التي تواجه القادة اإلداريين في الجامعدات األردنيدة بشدكل عدام، كمدا أن ه

النتائج المتحققة فعاًل في الجامعات والنتائج المرغوبدة، وذلدك مدن خدالل نتدائج الدراسدات التدي أجريدت 
(، فددي جامعددة اليرمددوك، Abu Lebda,1995علدى تلددك الجامعدداتد كالدراسددة التددي أجرتهددا الباحثددة )

وك وقدد كاندت نتدائج والتي تناولت مصادر ضغوط العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرم
 ،(Ammar,2006كدراسدة) دراسات أخرى حدول موضدوع ضدغوط العمدل فضاًل عنالدراسة مرتفعة، 

 .(Boyland,2011 ودراسة)
من التوتر والضغط النفسي داخل الجامعات  اً والن وجود مثل هذؤ الضغوط السابقة يخل  جو 

لية األداء واإلنتاجية بشكل مباشر والن العملية التعليمية وعلى عم على سيرمما قد يترك أثرا سلبيا 
أو  أو باإلفرادهي مصادر مرتبطة بالعمل مباشرة  العمل،واالكتئاب في بيئة  والتوترات، الضغوط،

األفراد والماسسات فقد حدد الباحثان مشكلة الدراسة في تحديد  فيبالبيئة الخارجية التي تاثر 
 ى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية الحكومية.ضغوط العمل وعالقتها باالكتئاب التنظيمي لد

 :تيةحالية لإلجابة عن األسئلة اآلتسعى الدراسة الوتحديدًا 
 ما درجة ضغوط العمل اإلداري لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟ .1
 وجهة نظرهم؟ نية مناالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردمستوى  ما .0
 بين ضغوط (α≤0.05الداللة)ذات داللة إحصائية عند مستوى هل هناك عالقة ارتباطيه  .3

 ي الجامعات األردنية؟فالعمل اإلداري واالكتتاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين 

 أهداف الدراسة
 سعت الدراسة الحالية إلى تحقي  األهداف اآلتية:

اري لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية من وجهة درجة ضغوط العمل اإلد تعرف .1
 .نظرهم

 .وجهة نظرهم االكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية منتعرف مستوى  .0

بين ضغوط العمل اإلداري واالكتتاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين  االرتباطيةعالقة تعرف ال .3
 ي الجامعات األردنيةف
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 :الدراسة هميةأ

  ي تي:تتضح أهمية الدراسة من خالل ما  
وعالقتهددا ضددغوط العمددل اإلداري أسددباب فددي محاولددة الوقددوف علددى الدراسددة  ؤتكمددن أهميددة هددذ

وذلدك بهددف إلقداء الضدوء  الحكوميدة، القادة اإلداريين في الجامعات األردنيةباالكتئاب التنظيمي لدى 
 نظدرا ألهميدة الددور الدذي تقدوم بده ولينالمسدا لمعالجتهدا مدن قبدل  شددتها،ومحاولة ترتيبها وف   عليها،

 وتعد مراكز للعلم والمعرفة والتنمية وخدمة المجتمح. ريادية،، كونها ماسسات تهوفاعلي الجامعات
 التعريفات الصطالحية واإلجرائية 
 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المصطلحات 

 يليست فقط منبها واستجابة بل ه " نهاب( 6Myers,2002,1)مايرز فهاعرا  :ضغوط العمل -
 ".عملية يقيم من خاللها الفرد التحديات والتهديدات البيئية ويتعاطى معها

ن نتيجة لعوامل في اإلداريو  لها القادةموقف أو حالة يتعرض  :ف ضغوط العمل إجرائياعر  ت  و  -
أدائه  فيوبالتالي تاثر  توترؤ،ى وتادي إل فيها، أو الداخلية للجامعة التي يعملون البيئة الخارجية

 األكاديمي.
مرض بحد ذاته ناتج عن  يعرف االكتئاب التنظيمي اصطالحا ب نه" الكتئاب التنظيمي: -

التعاسة و  الحزن، وبالضجر، أبالشعور  تتمثل اليومية،ضغوط يتعرض لها الفرد في حياته 
أو شخص قريب  عمر،الأو ربما يكون موت رفي   ،عقب حادثة مزعجة على مستوى شخصي

 (.Alrahahla,2011) واضح وبدون سببالشعور بالسعادة قد ي تي بدون مقدمات  عدم أو
والتعاسة عقب تعرض  والحزن، بالضجر،يتمثل بالشعور  ،شائحمرض  وه إجرائيا:الكتئاب  -

 لحادثة مزعجة على مستوى شخصي. القادة اإلداريين
ذين تقح على عاتقهم ون اصطالحا ب نهم" األشخاص الويعرف القادة اإلداري :نالقادة اإلداريو -

 هويقدر نجاحه في الت ثير والتفاعل في مراوسي الجامعية،اإلدارية داخل الماسسة  المهمات
ويتوقف ذلك على شخصيته وأسلوبه في العمل واتجاهاته  المرجوة،لتحقي  أهدافه  والتابعين،
لجماعة وتكوين أفرادها الشخصي وخبراتهم كما يتوقف أيضا على خصائص ا لآلخرين،بالنسبة 

 (.Hamdan, 2010, 21ودوافعهم )

 المهماتيتولون  الذينوراساء األقسام  ومساعديهم، ونوابهم، العمداء، م: هبأنهوتعرفه الباحثة  -
 األردنية الحكومية. في الجامعات اإلدارية
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 الدراسات السابقة:  

 الدراسات السابقة إلى ما ي تي: تقسيمتم 
: أ  :بضغوط العمل لمتعلقةلسابقة االدراسات اولا

ضددغوط العمددل وعالقتهددا بددالوالء  إلددى( دراسددة هدددفت إلددى التعددرف Al-Subaie, 2013أجددرى)
المددددنهج الوصددددفي  وأدسددددتخدم ،التنظيمددددي لدددددى أعضدددداء هيئددددة التدددددريس بكليددددة الملددددك خالددددد العسددددكرية

علدى أداة الدراسدة التدي  يس باالعتمداد( عضو هيئة تدر 164االرتباطي في حين بلغت عينة الدراسة )
وتوصددلت الدراسددة إلددى عدددة نتددائج مددن أهمهددا ضددغوط العمددل وعالقتهددا  ،وهددي االسددتبيانالمسددتخدمه 

مدن وجهدة نظدرهم قدد جداءت  بالوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليدة الملدك خالدد العسدكرية
بددين ضددغوط  (α≤0.05)عنددد مسددتوى ووجددود عالقددة عكسددية ذات داللددة إحصددائية  ،بدرجددة متوسددطة

اتضدح انده زاد  إذالعمل لدى أعضاء هيئة التدريس  بكلية الملك خالد ومستوى الوالء التنظيمي لديهم 
 لديهم. الوالءمستوى ضغوط العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك خالد كلما قل مستوى 

العمدل لددى أعضداء هيئدة  ( دراسة هدفت إلى التعرف إلى ضدغوطHamdaan,2010) أجرىو 
وتوصدددلت  ،التددددريس فدددي جامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن سدددعود اإلسدددالمية مسدددتوياتها وأسددداليب مواجهتهدددا

ضغوط العمل لدى أعضاء هيئة التدريس فدي جامعدة محمدد بدن أن الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 
 ،هج الوصدفي أالرتبداطيالمن وقد أدستخدم ،سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم قد جاءت بدرجة مرتفعة

( عضددو هيئددة 132وتكونددت عينددة الدراسددة مددن ) ،وكانددت أداة الدراسددة اسددتبانه صددممت لهددذا الغددرض
من أهمها إن أعلى مستويات ضغوط العمل  وتوصلت الدراسة إلى نتائج ،تدريس من الذكور واإلناث

لضدغوط الناشدئة عدن ا ،لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمدام محمدد بدن سدعود اإلسدالمية هدي
 .ثم الضغوط الناشئة عن غموض الدور ،ها الضغوط الناشئة عن طبيعة العملي تيصراع الدور، 

مسددتوى ضددغوط  فدديبعددض المتغيددرات  إلددى أثددر( إلددى التعددرف Ammar,2006وهدددفت دراسددة)
ندددة العي وقدددد أختيدددرت ،العمدددل لددددى الهيئدددة اإلداريدددة واألكاديميدددة فدددي الجامعدددات الحكوميدددة بقطددداع غدددزة

وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن ،وكاندددت أداة الدراسدددة اسدددتبانه صدددممت لهدددذا الغرض ،الطبقيدددة العشدددوائية
واألزهددر  ،لعدداملين فددي كددل مددن جامعددة األقصددىمددن الهيئددة اإلداريددة واألكاديميددة مددن ا( عضددو 1486)

وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى نتددددائج مددددن أهمهددددا عدددددم وجددددود أي تدددد ثير للمتغيددددرات  ،والجامعددددة اإلسددددالمية
 ،المسددمى الددوظيفي ،التخصددص ،األسددرة أفددرادعدددد  ،الحالددة االجتماعيددة ،والجددنس ،لشخصددية )العمددرا

 ومكان العمل في الجامعة( على اإلحساس بضغط العمل. ،سنوات الخبرة ،الماهل العلمي
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  الدراسات األجنبية:
لدددى ضددغوط العمدددل لدددى مدددديري إالتعددرف  إلددى( هددددفت Person,2004فددي دراسددة قدددام بهددا )

وكاندت عيندة الدراسدة عبدارة عدن  ،عليم ومدديري المددارس فدي واليدة ايدوا بالواليدات المتحددة األمريكيدةالت
 وتم إستخداموقد صممت استبانه أرسلت بواسطة البريد االلكتروني للعينة  ،( مدير ومدير تعليم182)

لمدارس اكبر ا مديريأن مستوى ضغوط العمل لدى  إلىوتوصلت الدراسة  ي تيالمنهج الوصفي التحل
التعلدديم  مددديريوان العوامددل التددي أحدددثت الضددغوط لدددى  ،التعلدديم مددديريمددن مسددتوى الضددغوط لدددى 

بينما أكثر عوامل الضدغوط  ،عدم تحقي  األهداف المنشودة إلىتمثلت في ضعف الموارد التي تادي 
دعدددم العائلدددة ومدددن أهدددم النتدددائج التدددي توصدددلت إليهدددا الدراسدددة إن  ،المددددارس كميدددة العمدددل مدددديريلددددى 

كمددا أن تفددويض الصددالحيات يسدداعد علددى  مددديريواألصدددقاء هددو إهمددال أسدداليب لتخفيددف ضددغوط ال
 التخفيف من الضغوط لديهم.

 مدددديريلدددى درجدددة ضدددغوط العمدددل لددددى إالتعدددرف  هددددفتدراسدددة ( Boyland,2011) وأجدددرى
عيندددة الدراسدددة عبدددارة عدددن المدددارس االبتدائيدددة فدددي واليدددة اندددديانا بالواليدددات المتحدددة األمريكيدددة، وكاندددت 

صددممت  ةنددت أداة الدراسددة عبددارة عددن اسددتبانوكاأالرتبدداطي المددنهج الوصددفي  سددتخدمأد ( مددديرا و 140)
لهددذا الغددرض ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت إليهددا الدراسددة أن هندداك مسددتويات إجهدداد متوسددطة لدددى 

 .المدارس في والية انديانا مديري
 ئاب التنظيمي:الدراسات المتعلقة بالكت ثانيا:

التي هدفت إلى التعرف إلى الخجل وعالقته باالكتئداب لددى  (Jamel,2016أظهرت دراسة )
( طالبددا 214تكونددت عينددة الدراسددة مددن ) وقدددالفددرو  بددين الجنسددين  إلددىوالتعددرف  ،طلبدة جامعددة بغددداد

اب وتوصدلت ( طالبة واستجابت العينة لمقيداس الخجدل وقائمدة بيدك لالكتئد73( طالبا و)141وطالبة )
وانه  ،الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن عينة البحث متدنية من الخجل ودرجة عالية من االكتئاب

 ال توجد فرو  دالة وفقا لمتغير الجنس في الخجل وهناك فرو  دالة في االكتئاب ولصالح الذكور.

كتئداب مسدتوى أعدراض اال إلدى( دراسدة هددفت إلدى التعدرف Hassouna, 2016كمدا أجدرى )
وطالبددة تددم اختيددارهم بطريقددة  اً ( طالبدد512وتكونددت عينددة الدراسددة مددن) ،لددى طلبددة جامعددة اربددد األهليددة
لقيددداس مسدددتوى  مقيددداسور المدددنهج الوصدددفي االرتبددداطي وطاددد وأدسدددتخدم ،عشدددوائية مدددن جميدددح الكليدددات

ة لدددى وتوصددلت الدراسددة إلددى عدددة نتددائج مددن أهمهددا عدددم وجددود فددرو  ذات داللددة إحصددائي ،االكتئدداب
الدراسدة  متغيدراتأفراد عيندة الدراسدة علدى مقيداس االكتئداب ككدل ومجاالتده المختلفدة تعدزى لمسدتويات 
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والمسدددتوى الدراسدددي( باسدددتثناء متغيدددر العمدددل ولصدددالح الطلبدددة الدددذين ال  ،والمعددددل التراكمدددي ،)الجدددنس
  يعملون.
 جامعدددة طلبدددة عيندددة مدددن لددددى االكتئددداب انتشدددار بعندددوان دراسدددة( Jaradat, 2012) أجدددرىو 
 اسدتخدام وتدمالمنهج الوصفي أالرتبداطي  وأدستخدم وطالبة اً طالب( 677) الدراسة عينة وبلغت اليرموك
 نتدائج إلدى عددة الدراسدة وتوصلت ،(0كا) اختبار باستخدام البيانات تحليل وتم ،لالكتئاب يكب مقياسي
 بدددين انتشدددارؤ نسدددبة أن وتبدددين ،(%13.3) بلغدددت العيندددة أفدددراد بدددين االكتئددداب انتشدددار نسدددبة أن أهمهدددا
 اسدر مدن هدم الدذين الطلبدة مدن أعلدى مدنخفض دخلها اسر من الطلبة وبين ،اإلناث من أعلى الذكور
 .متوسط دخلها

 الدراسات األجنبية:
وتقددددير  ة( دراسدددة استقصددداء العالقدددة بدددين الكفددداءة الذاتيدددة االجتماعيدددHerman,2005أجدددرى )

فسدددية واالكتئدداب لدددى طلبددة الجامعدددة تكونددت عينددة الدراسددة مدددن الددذات وعالقتهددا بالشددعور بالوحدددة الن
دلت نتائج الدراسة على أن الطلبدة الدذين يتصدفون بالكفداءة الذاتيدة االجتماعيدة  ،( طالبا جامعيا696)

وان األفدراد  ،وتقدير الذات المرتفح يتمتعون بحماية ضد ظهدور األعدراض االكتئابيدة والشدعور بالوحددة
ية االجتماعية المنخفضة وتقدير الدذات المدنخفض لدديهم بعدض اإلعدراض االكتئابيدة ذوي الكفاءة الذات

 وأعراض الشعور بالوحدة النفسية.
( دراسددددة هدددددفت إلددددى بحددددث العالقددددة بددددين الشددددعور بالوحدددددة النفسددددية Patchett,2005أجددددرى )

 ،مكدان اإلقامدةوتناولدت الدراسدة متغيدرات أخدرى مثدل  ،واالكتئاب وعالقتها بتكيف الطلبة فدي الجامعدة
دلددت نتددائج الدراسددة ان  ،مددن طلبددة السددنة األولددى ( طددالب وطالبددات107وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

يعدانون مدن  ،الطلبة الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس الوحدة النفسدية ومقيداس االكتئداب
ت النتدائج أيضددا صدعوبات التكيدف حسدب مدا أظهرتدده مقداييس التكيدف المسدتخدمة فدي الدراسددة كمدا دلد
ومقيداس االكتئداب  ،على أن الطلبة الذين حصلوا على درجات منخفضدة علدى مقيداس الوحددة النفسدية

اظهددروا وجددود مسددتوى مرتفددح مددن التكيددف حسددب مددا أظهرتدده أيضددا مقدداييس التكيددف المسددتخدمة فددي 
 الدراسة.

( دراسددددددة هدددددددفت إلددددددى الكشددددددف عددددددن عالقددددددة االكتئدددددداب Dixn&Kur-pius,2008أجددددددرى ) 
الضغوط الدراسية وذلك لدى عينة مدن طلبدة الجامعدة ودور بعدض المتغيدرات األخدرى كتقددير الدذات ب

 وأدسدتخدم ،سدنه23-18( طالبدة تراوحدت أعمدارهم بدين 256( طالبدا و)199علدى)الدراسدة شملت عيندة 
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ب وتوصلت نتائج الدراسدة إلدى وجدود عالقدة ارتباطيده طرديدة بدين االكتئدا ،أالرتباطيالمنهج الوصفي 
ذلددددك فددددان عينددددة اإلنددداث تميددددزت بارتفدددداع نسددددبة االكتئدددداب  فضدددداًل عدددنوالضدددغوط الدراسددددية بالجامعددددة 

وان هندداك عالقددة ارتباطيدده عكسددية بددين كددل مددن االكتئدداب وتقدددير  ،والضددغوط لددديهن مقارنددة بالددذكور
 الذات لدى عينتي الدراسة من الذكور واإلناث.

  الدراسات على التعقيب
 الوصفي  المنهج استخدام على المحور هذا في السابقة الدراسات جميح المنهج: اتفقت حيث من

  .أالرتباطي المنهج الوصفي استخدام في الدراسات هذؤ مح الحالية الدراسة وتتف  أالرتباطي،
 مح الدراسة هذؤ وتتف  للدراسة، خاصة مقاييس أدواتها كانت الدراسات معظم: تاألدوا حيث من 

 .للدراسة خاصة مقاييس تخدامها،اس في السابقة الدراسات
 واألدوات المنهج فيالسابقة  الدراسات معظم مح الحالية الدراسة اتفقت:  االتفا أوجه 

 .المستخدمة
 ومكان الدراسة، موضوع في السابقة الدراسات مح الحالية الدراسة تختلف: فاالختال أوجه 

 .العينة وحجم إجرائها،

 ترتيبة، الدراس اداتي وعناصرؤ، بناء النظري اإلطار بناء ة:قالساب الدراسات من االستفادة أوجه 
 الدراسة إلجراء المناسبة المنهجية إلى والتعرف وفصولها الدراسة

 أالرتباطي.  الوصفي لمنهج: اعتمدت هذؤ الدراسة على االدراسة منهج 
 :ي تيتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما و 
القادة اإلداريين ك ول  لدىضغوط العمل وعالقته باالكتئاب التنظيمي تناولت الدراسة موضوع  .1

على دراسة  يتم العثورفانه لم  نيهذؤ الفئة في حدود علم الباحث على دراسة في األردن تطب 
 سابقة تناولت ضغوط العمل اإلداري وعالقته باالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين.

 ولت جميح القادة اإلداريين في الجامعات األردنية.تنا إذشمولية عينة الدراسة  .0
هذؤ الدراسة األولى من نوعها والتي ترتبط بعالقة ارتباطيه بين ضغوط العمل وعالقته  تعد .3

 باالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين.
  :الدراسة مجتمع

ات األردنية جامعلاتكون مجتمح الدراسة من جميح العمداء ونواب العمداء وراساء األقسام في 
 .2017/2018 العام من الثاني الدراسي الفصل خالل، الحكومية
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 عينة الدراسة:
 جامعات،تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من الجامعات األردنية الحكومية ت لفت من ثالث 

ستخدموجامعة ماتة،  ،والجامعة الهاشمية ،وهي: جامعة آل البيت  الباحثان طريقة الحصر الشامل وا 
 ( رئيس قسم.128( نائب عميد و)61و) اً عميد (51يتوزعون إلى: ) إذ ،لهذؤ الجامعات

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاا للمتغيرات الشخصية والوظيفية (1الجدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجامعة
 38.0 82 آل البيت

 25.0 54 الهاشمية

 37.0 80 ماتة

 100.0 216 المجموع

 الخبرة
 46.3 100 سنوات10أقل من 

 53.7 116 سنوات أكثر10

 100.0 216 المجموع

 المسمى
 الوظيفي

 53.7 116 رئيس قسم

 27.3 59 نائب عميد

 19.0 41 عميد

 100.0 216 المجموع

  أداة الدراسة:
المتعلقة بضغوط العمل والدراسات السابقة  التربوية األدبياتتم تطوير أداة الدراسة بناء على 

(، Hamdan, 2010)ودراسة ،(Boyland, 2011ودراسة) ،(Al-Subaie,2013)كدراسة
 ،Hassouna, 2016)ودراسة ) ،((Jamel, 2016 والدراسات المتعلقة باالكتئاب التنظيمي كدراسة 

 صخا مقياس إعداد تم الدراسة، أسئلة عن اإلجابة ( وبهدف(Dixn & Kur-pius, 2008ودراسة 
ضغوط العمل اإلداري وعالقتها باالكتئاب التنظيمي في الجامعات الحكومية من  لقياس للدراسة

 األداة وتكونت كما وحقيقية، دقيقة نتائج إلى للوصول الدراسة عينة على وجهة نظر اإلداريين فيها
( 44من ) تبانةاإلستكونت و  (.الجامعة) على وتشتمل العينة، أفراد عن ديموغرافية بيانات على أيضاً 
ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائه، والضغوط ) تأربعة مجاالموزعة على  فقرة

واالكتئاب  ،واالكتئاب النفسي ،الناجمة عن غموض الدور طالدور، الضغو الناجمة عن صراع 
 واالكتئاب السلوكي(. ،الجسدي

النحو اآلتي: لتوزيح الدرجات على ( Likertمقياس ليكرت ) استخدامتم تصحيح أداة الدراسة:  
تم تحويل هذا و ، (1)، وضعيفة جًدا (2)(، وضعيفة 3(، متوسطة )4(، مرتفعة )5مرتفعة جًدا )

 باستخدام المعادلة اآلتية: الميزان الخماسي إلى ثالثي، لتكون الدرجات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة
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 1.33=         1– 5=      الحد األدنى –الحد األعلى 
                  3    عدد المستويات               

، المستوى (2.33-1من )المستوى المنخفض  وعليه تصبح المتوسطات الحسابية كما ي تي:
 .(5–3.68من ) ، المستوى المرتفح(3.67–2.34من ) المتوسط

 داة:األصدق 
األداة على  من خالل عرض للت كد من صد  أداة الدراسة تم استخدام صد  المحتوى،

في اإلدارة التربوية في الجامعات األردنية، للحكم على  االختصاصمجموعة من المحكمين ذوي 
للمجاالت وسالمتها اللغوية، وتم األخذ بمالحظاتهم حسب اتفا  نسبة التعديل درجة انتماء الفقرات 

 بينهم، وكانت األداة مناسبة من وجهة نظرهم.
 :داةاألثبات 

من خالل تطبيقها على عينة استطالعية من اإلداريين في  ،الدراسة أداةبات التحق  من ث تم
استخدام  ( رئيس قسم من خارج عينة الدراسة، وتم20الجامعات الحكومية الرسمية والبال  عددهم )

 االرتباط معامالت لحساب وذلك Cronbach-Alpha)معادلة كرونباخ ألفا لإلتسا  الداخلي )
 جدولال في مدبي ن هو كما وذلك لها، تتبح التي وبالمجاالت الدراسة ب داة قراتالف لعالقة المدصحح

(2). 
 ه الفقرةتمي إليه بما فيها درجة هذوبين الدرجة الكلية للب عد الذي ين الفقرةمعامل الرتباط بين درجة  (2جدول )ال

 ضغوط العمل اإلداري

 الرقم

ضغوط العمل الناجمة عن 
 طبيعة العمل وأعبائه

الضغوط الناجمة عن صراع 
 الدور

الضغوط الناجمة عن غموض 
 الدور

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل 
الرتباط مع 
 المجال ككل

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل الرتباط 
المجال مع 

 ككل

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل الرتباط 
مجال المع 

 ككل
1 0.88** 0.92** 0.70** 0.66** 0.79** 0.80** 

2 0.63** 0.56* 0.72** 0.74** 0.76** 0.77** 

3 0.73** 0.74** 0.58* 0.53* 0.84** 0.71** 

4 0.61** 0.54* 0.84** 0.84** 0.73** 0.56* 

5 0.72** 0.65**   0.68** 0.54** 

6 0.54* 0.50*   0.79** 0.73** 

7 0.61** 0.62**   0.61** 0.60** 

 الكتئاب التنظيمي
 الكتئاب الجسدي. الكتئاب السلوكي الكتئاب النفسي الرقم
1 0.79** 0.71** 0.75** 0.71** 0.71** 0.69** 

2 0.59* 0.54* 0.77** 0.67** 0.72** 0.66** 
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 ضغوط العمل اإلداري

 الرقم

ضغوط العمل الناجمة عن 
 طبيعة العمل وأعبائه

الضغوط الناجمة عن صراع 
 الدور

الضغوط الناجمة عن غموض 
 الدور

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل 
الرتباط مع 
 المجال ككل

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل الرتباط 
المجال مع 

 ككل

معامل الرتباط 
الب عد الذي مع 

 تنتمي له

معامل الرتباط 
مجال المع 

 ككل
3 0.49* 0.53* 0.68** 0.73** 0.79** 0.53* 

4 0.71** 0.75** 0.73** 0.62** 0.79** 0.75** 

5 0.73** 0.83** 0.63** 0.71** 0.44* 0.74** 

6 0.75** 0.84** 0.73** 0.70** 0.45** 0.75** 

7 0.76** 0.85** 0.74** 0.73** 0.73** 0.73** 

8 0.77** 0.86**   0.72** 0.72** 

 (.α≤0.05عند مستوى الداللة ) *دالة إحصائياً           (.α≤0.01دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
الذي  للبدعدوالدرجة الكلية  الفقرة( أن جميح معامالت االرتباط بين درجة 2يتضح من الجدول )

ألدوات المكونة  الفقراتمما يشير إلى االتسا  الداخلي بين  ،دالة إحصائًيا والمجال ككلتنتمي إليه، 
 ي  على أفراد الدراسة.وأنها صادقة بنائيًا، وتعد صالحة للتطب الدراسة

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

ما درجة ضغوط العمل اإلداري لدى القادة اإلداريين في أولا: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
 الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد لإلجابة عن هذا الساال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
، والمجال ككل، والجدول ضغوط العمل اإلداري لدى القادة اإلداريينعينة الدراسة عن أبعاد مجال 

  ( يوضح ذلك.3)

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (3الجدول )
 ، والمجال ككل مرتبة تنازلياا العمل اإلداري لدى القادة اإلداريينضغوط أبعاد مجال 

 الب عد الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

 النحراف

 المعياري

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0.32 3.78 الضغوط الناجمة عن صراع الدور 2 1
 متوسطة 0.54 3.42 ضغوط الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائهال 1 2
 متوسطة 0.74 3.19 جمة عن غموض الدورالضغوط النا 3 3

 متوسطة 0.51 3.43 ككل ضغوط العمل اإلداري
درجة ضغوط العمل اإلداري لدى القادة اإلداريين في الجامعات ( أن 3يوضح الجدول )
متوسطةد إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن  كانت األردنية من وجهة نظرهم
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( أن 3( بدرجة تقييم متوسطة، كما يوضح الجدول )3.43اإلداري ككل ) مجال ضغوط العمل
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مجال ضغوط العمل اإلداري تراوحت 

" بوسط حسابي الضغوط الناجمة عن صراع الدوررتبة األولى بدعد "( جاء بال3.78-3.19ما بين )
ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل الثانية جاء بدعد " الرتبةرتفعة، وب( ودرجة تقييم م3.78)

الضغوط  الثالثة واألخيرة بدعد" الرتبة( ودرجة تقييم متوسطة، واحتل 3.42" بوسط حسابي )وأعبائه
 ( ودرجة تقييم متوسطة. 3.19" بوسط حسابي ) الناجمة عن غموض الدور

للتعرف إلى درجة ضغوط العمل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  كما
وكانت على النحو  لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية لدى القادة اإلداريين من وجهة نظرهم

  اآلتي:
 الب عد األول: ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائه.

لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول  والرتبة والدرجة الحسابية والنحرافات المعياريةالمتوسطات  (4الجدول )
 فقرات ب عد "ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائه" مرتبة تنازلياا 

 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

لين.ضعف العدالة في توزيح العمل بين العام 6 1  مرتفعة 0.76 4.26 
رة.الشعور بان عملي ال يلقي التقدير الكافي من اإلدا 2 2  مرتفعة 0.86 3.80 
 متوسطة 0.50 3.44 .المكلف بها غير كاف   المهماتالوقت المخصص النجاز  1 3
الشكل السليم.إمكانياتي وقدراتي الفكرية والعلمية ال تستغل ب 3 4  متوسطة 0.81 3.19 
ل.التحفيز المعنوي الذي يشجعني على األداء األفضضعف  7 5  متوسطة 0.88 3.10 
 متوسطة 0.89 3.08 يتطلب عملي درجة عالية من التركيز واالنتباؤ. 4 6
.ال أحظى بتقدير راسائي عندما أحق  مستوى عال من األداء 5 7  متوسطة 0.91 3.05 

 متوسطة 0.54 3.42 ككل ب عد "ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائه"
( أن درجددة ضددغوط العمددل الناجمددة عددن طبيعددة العمددل وأعبائدده لدددى القددادة 4يوضددح الجدددول )

متوسدطةد إذ بلد  الوسدط الحسدابي لتقدديرات كاندت اإلداريين في الجامعدات األردنيدة مدن وجهدة نظدرهم 
( بدرجددة 3.43ككدل )أفدراد عيندة الدراسدة عدن بدعدد ضدغوط العمدل الناجمدة عدن طبيعدة العمدل وأعبائده 

( أن المتوسدطات الحسدابية لتقدديرات أفدراد عيندة الدراسدة حدول 4تقييم متوسطة، كما يوضدح الجددول )
( ونصدها: ضدعف العدالدة 6األولى الفقدرة ) الرتبةب ( جاء 4.26-3.05فقرات البدعد تراوحت ما بين )

األخيدرة  الرتبدةفعدة، وجداءت ب( ودرجدة تقيديم مرت4.26في توزيح العمل بين العداملين، بوسدط حسدابي )
( ونصددها: ال أحظددى بتقدددير راسددائي عندددما أحقدد  مسددتوى عددال مددن األداء، بوسددط حسددابي 5) الفقددرة

ويمكددن تفسددير هددذؤ النتيجددة إلددى أن دده يددنجم عددن ضددعف العدالددة فددي  .( ودرجددة تقيدديم متوسددطة3.05)
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القددادة اإلداريددين مثددل صددعوبة لدددى  ،بعددض االسددتجابات النفسددية والفسدديولوجية السددلبية ،توزيددح العمددل
 ،وتددددني مسددددتوى إنتدددداجهم ،وانخفدددداض الدددروح المعنويددددة ،واالسددددتياء مدددن العمددددل ،التركيدددز علددددى العمدددل
أن  ضدددغوط العمدددل ناتجدددة عدددن شدددعور القدددادة ويعدددزو الباحثدددان هدددذؤ النتيجدددة إلدددى   وانخفددداض جودتددده 

أن الشدددددعور  إذ ،اإلداريدددددينواالسدددددتقرار ممدددددا يدددددادي إلدددددى اضدددددطراب القدددددادة  ،اإلداريدددددين بعددددددم الراحدددددة
 ،القددادة اإلداريددين التكيددف مددح كثددرة أو اسددتمرار متطلبددات العمددل مقدددرةباالضددطراب ندداتج عددن ضددعف 

ومن النتائج يتضح أن القادة اإلداريين في الجامعات الحكومية يعانون مدن ضدغوط ترجدح إلدى طبيعدة 
شدعرهم بزيدادة أعبدائهم وهدذا مدا يدادي العمل الذي يقومون به الدذي ي خدذ مدنهم جهددا ووقتدا زائددا ممدا ي

 ،بهدم إلدى انجداز بعدض األعمدال خدارج أوقدات الدددوام وهدذا مدا يشدعرهم باإلنهداك فدي نهايدة يدوم عملهددم
ويدددرى الباحثددان أن هددذؤ النتيجدددة تتفدد  مددح نتدددائج نظددرا لعدددم حصدددولهم علددى فتددرة راحدددة أثندداء العمددل. 

ث أن ضددغوط العمددل لدددى أعضدداء هيئددة ( مددن حيددSubaie-Al,2013) كدراسددة ،الدراسددات السددابقة
وتختلدددف هدددذؤ  التددددريس بكليدددة الملدددك خالدددد العسدددكرية مدددن وجهدددة نظدددرهم قدددد جددداءت بدرجدددة متوسدددطة.

وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أن ضدددغوط العمدددل لددددى  ،Hamdaan,2010)) دراسدددةالنتيجدددة عدددن نتيجدددة 
جدداءت بدرجددة أعضدداء هيئددة التدددريس فددي جامعددة محمددد بددن سددعود اإلسددالمية مددن وجهددة نظددرهم قددد 

   .مرتفعة
 .الضغوط الناجمة عن صراع الدورالب عد الثاني: 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول  والرتبة والدرجة ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية5الجدول )
 " مرتبة تنازلياا الضغوط الناجمة عن صراع الدورفقرات ب عد "

 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

 مرتفعة 0.72 4.31 ضعف عالقات العمل. 5 1
رشادات متعارضة. 2 2  مرتفعة 0.72 4.29 اعمل في ظل سياسات وا 
التزاماتي العائلية. فيعملي في الماسسة ياثر  1 3  مرتفعة 0.79 4.13 
 مرتفعة 0.97 3.81 زيادة ساعات الدوام دون وجود حوافز مادية ومعنوية. 6 4
حيحة.يطلب مني انجاز بعض األعمال بطريقة اعتقد أنها غير ص 3 5  متوسطة 0.88 3.10 
 متوسطة 0.89 3.07 أتلقى أوامر غير متوافقة من راسائي في العمل. 4 6

 مرتفعة 0.32 3.78 ككل“ الضغوط الناجمة عن صراع الدور ب عد "
صراع الدور لدى القادة اإلداريين في  درجة الضغوط الناجمة عن( أن 5يوضح الجدول )

مرتفعةد إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن  الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
( بدرجة تقييم مرتفعة، كما يوضح الجدول رقم 3.78ككل )الضغوط الناجمة عن صراع الدور بدعد 
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-3.10الدراسة حول فقرات البدعد تراوحت ما بين ) ( أن األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة5)
( 4.31( ونصها: ضعف عالقات العمل ، بوسط حسابي )5األولى الفقرة ) الرتبةب ( جاء4.31

ه ينجم عنها ضعف روابط التعارف والتفاهم  ن  ب النتيجة هذؤ تفسير ويمكنودرجة تقييم مرتفعة 
والرسمية في  ،وضعف األلفة،كاكات العمل اليوميةوالصلة بين القادة اإلداريين، وأيضا تولد احت

( ونصها: أتلقى أوامر غير متوافقة من راسائي في العمل ، 4األخيرة الفقرة ) الرتبةالعمل. وجاءت ب
يجة إلى انه يكون للقادة ( ودرجة تقييم متوسطة.ويعزو الباحثان هذؤ النت3.10بوسط حسابي )

ويحدث ذلك عندما يواجه القادة اإلداريين  ،ؤ األدوار متعارضةن عدة ادوار وأحيانا تكون هذاإلداريو 
فهذا األمر يزداد تعقيدا وهذا  ،طلبين متعارضين واإلبقاء على احدهما يتعارض مح تحقي  األخر

أن هذؤ النتيجة تتف  ان رى الباحثيو  ،يادي إلى الضغط النفسي على القادة اإلداريين داخل الجامعة
( من حيث انه Ammar,2006ودراسة) ،Boyland,2011)) كدراسة ،سابقةمح نتائج الدراسات ال

 األولى وبدرجة تقييم مرتفعة. الرتبةجاء بعد ضغوط العمل الناجمة عن صراع الدور ب

 .الضغوط الناجمة عن غموض الدورالب عد الثالث: 
ات أفراد عينة الدراسة حول لتقدير  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (6الجدول )

 " مرتبة تنازلياا وفقاا للوسط الحسابي الضغوط الناجمة عن غموض الدور فقرات ب عد "
 الفقرة الرقم الرتبة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

ة.أنا غير مت كد من حدود صالحياتي في وظيفتي الحالي 2 1  مرتفعة 0.92 3.88 
م مح قدراتي.لوظيفة فرصا للتقدم ال تتواف  وتنسجاتوفر لي  5 2  متوسطة 0.85 3.12 
 متوسطة 0.87 3.11 يتطلب انجازها مهارات عالية ال امتلكها. إسناد مهمات 8 3
 متوسطة 0.88 3.10 ضعف اهتمام الجامعة بتنمية القدرات لدى العاملين. 4 4
ية.الذاتنوع الوظيفة التي اشغلها ال يتالءم مح قدراتي  3 5  متوسطة 0.89 3.09 
6 1 

مله على تحديد مسئولياتي وما هو مطلوب ع مقدرةضعف ال
 متوسطة 0.90 3.08 على وجه الدقة.

 متوسطة 0.89 3.07 كثرة األعمال التي تطلب مني تشتت تفكيري. 6 7
8 7 

أفتقر للمعلومات الضرورية الالزمة التي تمكني من القيام 
 متوسطة 0.89 3.06 بدوري الوظيفي.

 متوسطة 0.74 3.19 ككل " الضغوط الناجمة عن غموض الدور ب عد "
درجة الضغوط الناجمة عن غموض الدور لدى القادة اإلداريين في ( أن 6يوضح الجدول )

متوسطةد إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة  الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
( بدرجة تقييم متوسطة، كما يوضح 3.19ككل )جمة عن غموض الدور الضغوط الناعن بدعد 
( أن األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات البدعد تراوحت ما بين 6الجدول )
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( ونصها: أنا غير مت كد من حدود صالحياتي في 2األولى الفقرة ) الرتبةب ( جاء3.06-3.88)
عدم ( ودرجة تقييم مرتفعة، ويعزو الباحثان  هذؤ النتيجة إلى 3.88ي )وظيفتي الحالية، بوسط حساب

سواء من حيث الواجبات أم العالقات  ،دقة المعلومات والبيانات التي تتوفر للقادة عن وظيفتهمكفاية 
رها وأهميتها من حيث دو  ،ضعف استيعاب الفرد لجوانب وظيفتهنتائج األعمال التي يادوها نتيجة  أم

( ونصها: أفتقر للمعلومات الضرورية الالزمة التي 7األخيرة الفقرة ) الرتبةوجاءت بعة. في الجام
ويمكن  ،( ودرجة تقييم متوسطة3.06تمكني من القيام بدوري الوظيفي، وينتج عنها بوسط حسابي )

يتطلب انجازها مهارات عالية ال  مهماتن إلى انه يسند إلى القادة اإلداريو تفسير هذؤ النتيجة 
أيضا  ،م مح إمكاناتهم وقدراتهم الذاتيةيشغلها القادة اإلداريين التتالء وان نوع الوظيفة التي ،يمتلكوها

على تحديد المسئوليات وما هو مطلوب منهم عمله على وجه الدقة. كما  مقدرةينتج عنها ضعف ال
مة أو ا ضعف مالءالدور بعض المظاهر منه ه ينتج عن غموضأن  هذؤ النتيجة إلى  انعزو الباحثيو 

 نقصان. الوظيفة التي تادى سواء بزيادة أمتواف  إمكانية القادة وقدراتهم لظروف ومتطلبات 

( Hamdaan,2010) كدراسة ،أن هذؤ النتيجة تتف  مح نتائج الدراسات السابقةان رى الباحثيو 
لناجمة ا الضغوط)ومجاالته ( من حيث أن مستوى ضغوط العمل اإلداري Ammar,2006ودراسة)

للقادة  الضغوط الناجمة عن غموض الدور(. ،الضغوط الناجمة عن طبيعة العمل ،عن صراع الدور
مح مراعاة  ،اإلداريين في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة

 األخيرة. الرتبةفي حين جاء غموض الدور في  ،ترتيب مجال صراع الدور بالدرجة األولى
في الجامعات األردنية الحكومية لدى القادة اإلداريين  درجة الكتئاب التنظيميؤال الثاني: ما الس

 من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا الساال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 

( 7، والمجال ككل، والجدول )يناالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريعينة الدراسة عن أبعاد مجال 
 يوضح ذلك.

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (7الجدول )
 ، والمجال ككل مرتبة تنازلياا وفقاا للوسط الحسابيالكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريينأبعاد مجال 
 مستوى النحراف المعياري الوسط الحسابي الب عد الرقم الرتبة

 متوسط 0.46 3.51 االكتئاب الجسدي. 3 1
 متوسط 0.48 3.50 االكتئاب النفسي 1 2
 متوسط 0.51 3.46 االكتئاب السلوكي 2 3

 متوسط 0.46 3.49 الكتئاب التنظيمي ككل
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ي الجامعات األردنية مستوى االكتئاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين ف( أن 7يوضح الجدول )
متوسطد إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مجال كان  من وجهة نظرهم

( أن المتوسطات 7( بدرجة تقييم متوسطة، كما يوضح الجدول )3.49ككل )االكتئاب التنظيمي 
-3.46اوحت ما بين )تر االكتئاب التنظيمي الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد مجال 

( ومستوى متوسط، 3.51االكتئاب الجسدي " بوسط حسابي ) األولى بدعد " الرتبة( جاء ب3.51
 الرتبة( ومستوى متوسط، واحتل 3.50االكتئاب النفسي " بوسط حسابي ) الثانية جاء بدعد " الرتبةوب

عزو يو  تقييم متوسطة. ( ودرجة3.46االكتئاب السلوكي " بوسط حسابي ) الثالثة واألخيرة بدعد"
ينتج عن االكتئاب مجموعة من األعراض الجسدية والنفسية والسلوكية  إلى أن ههذؤ النتيجة  انالباحث

في أنشطة الحياة  اً وتدهور  ،المضطربة التي تسبب للقادة اإلداريين هبوطا واضحا في حالتهم المزاجية
 قاعسا عن اإلتيان بوظائفهم المعتادة.وت ،وعزوفا عن القيام ب ي عمل ايجابي هادف ،اليومية
Dixn&Kur-ة كدراس ،أن هذؤ النتيجة تتف  مح نتائج الدراسات السابقةان رى الباحثيو 

pius,2008))، ( 2016ودراسةHassouna,) االكتئاب لدى الطلبة في  من حيث أن مستوى
 متوسط.الجامعات من وجهة نظرهم 

ى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية من وجهة مستوى االكتئاب التنظيمي لدوللتعرف إلى 
، قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ي تيبشكل تفص نظرهم

مستوى االكتئاب التنظيمي لدى القادة  أفراد عينة الدراسة على فقرات كل بدعد من أبعاد مجال"
 عرض النتائج: ي تي " بشكل منفرد، وفيمااإلداريين 

 نفسي.الكتئاب الالب عد األول: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (8الجدول )

 " مرتبة تنازلياا وفقاا للوسط الحسابيالكتئاب النفسي  فقرات ب عد "
 الفقرة الرقم الرتبة

الوسط 
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري

 المستوى
 مرتفح 0.68 4.41 أشعر باإلحباط إن لم ياخذ رأيي في كيفية تنظيم العمل. 6 1
2 1 

أشعر بهبوط الروح المعنوية معظم الوقت ب نه ليس هناك 
 مرتفح 0.78 4.15 شيء مفيد بسبب الروتين اليومي.

 مرتفح 0.91 4.02 أنظر للمستقبل نظرة يائسة ومتشائمة. 3 3
 متوسط 0.86 3.12 على التركيز والنسيان المستمر. مقدرةأشعر بضعف ال 8 4
 متوسط 0.87 3.10 أشعر بعدم الرضا عن نفسي وافتقد الثقة بها. 2 5
 متوسط 0.89 3.08 نفسيتي بشكل كبير. فياألحداث غير السارة تاثر  7 6
 متوسط 0.89 3.07 أشعر بالعجز والي س والقل . 4 7
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 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري

 المستوى
 متوسط 0.90 3.05 عملي.حيتي بوقت راحتي في سبيل انجاز متطلبات تضايقني تض 5 8

 متوسط 0.48 3.50 ككل "الكتئاب النفسي  ب عد "
االكتئاب النفسي لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية ( أن مستوى 8يوضح الجدول )

االكتئاب الدراسة عن بدعد متوسطد إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة  كان من وجهة نظرهم
( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات 8( بمستوى متوسط، كما يوضح الجدول )3.50ككل )النفسي 

( 6األولى الفقرة ) الرتبة( جاءت ب4.41-3.05أفراد عينة الدراسة حول فقرات البدعد تراوحت ما بين )
( ومستوى 4.41، بوسط حسابي )ملأشعر باإلحباط إن لم ياخذ رأيي في كيفية تنظيم العونصها: 

ن بهبوط الروح المعنوية معظم يجة إلى انه يشعر القادة اإلداريو مرتفح، ويعزو الباحثان هذؤ النت
 ،كما ويرجح إلى عوامل خارجية مثل ظروف البيئة المحيطة ،وانه ليس هناك شيء مفيد ،الوقت

األخيرة الفقرة رقم ونصها:  الرتبةءت بوجا والى عوامل نفسية وانفعالية خاصة بالقادة اإلداريين.
( ومستوى 3.05بوسط حسابي ) عملي،تضايقني تضحيتي بوقت راحتي في سبيل انجاز متطلبات 

متوسط. ويعزو الباحثان انه ينتج عنها األثر الكبير في شعور القادة اإلداريين بعدم الرضا عن 
 ،ب بهبوط الروح المعنوية لدى القادة اإلداريينكما أنها تسب ،وافتقادهم للثقة ب نفسهم أحيانا ،أنفسهم

 ،ويشعرون بالعجز الوظيفي وذلك الن المكتئب يصاب بضعف شديد في وظائفه الحيوية الكيميائية
واألقارب والمجتمح مما ينعكس سلبا على  ،العمل ي خذهم من األسرةن أن فيشعر القادة اإلداريو 

 أدائهم الوظيفي.
( Patchett,2005كدراسة) ،نتيجة تتف  مح نتائج الدراسات السابقةأن هذؤ الان رى الباحثيو 
 ( من حيث وجود ت ثير لالكتئاب النفسي على أداء العاملين.Jaradat,2012ودراسة)

 .الكتئاب السلوكيالب عد الثاني: 
لدراسة حول لتقديرات أفراد عينة ا والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (9الجدول )

 " مرتبة تنازلياا وفقاا للوسط الحسابي الكتئاب السلوكي فقرات ب عد "
 الفقرة الرقم الرتبة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى
ي.فقدان الصبر والسرعة في االنفعال بشكل غير اعتياد 5 1  مرتفح 0.63 4.42 
 رتفحم 0.75 4.13 أشعر بالفراغ والخلو من اآلمال. 7 2
 متوسط 0.82 3.18 االبتعاد عن اآلخرين قدر اإلمكان بدل التقرب منهم. 3 3
رورة.ألوم نفسي باستمرار واشعر بالذنب تجاؤ األمور بدون ض 4 4  متوسط 0.83 3.16 
 متوسط 0.84 3.13 الت خير المستمر عن العمل واجتماعاته. 2 5
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 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى
 متوسط 0.87 3.12 الشجار والجدال المستمر مح الزمالء. 1 6
 متوسط 0.90 3.07 صعوبة في التركيز واتخاذ القرار. 6 7

 متوسط 0.51 3.46 ككل " الكتئاب السلوكي ب عد "
االكتئاب السلوكي لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية ( أن مستوى 9الجدول ) يوضح

االكتئاب د عينة الدراسة عن بدعد د إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفرااً متوسطكان  من وجهة نظرهم
( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات 9( بمستوى متوسط، كما يوضح الجدول )3.46ككل ) السلوكي

( 5األولى الفقرة ) الرتبة( جاءت ب4.42-3.07أفراد عينة الدراسة حول فقرات البدعد تراوحت ما بين )
( ومستوى 4.41اعتيادي ، بوسط حسابي ) ونصها: فقدان الصبر والسرعة في االنفعال بشكل غير

الناتج عن  يكونوا سريعي االنفعال بشكل غير اعتيادياإلداريين مرتفح، ويعزو الباحثان أن القادة 
وكذلك االنفعال ي تي نتيجة  ،على األداء الوظيفي مقدرةالضغوط الخارجية المتمثلة بانخفاض ال
الكم  فضاًل عن ،االنفعال أيضا نتيجة الروتين اليوميوي تي  ،الشجار المستمر مح الزمالء في العمل

في  ( ونصها: صعوبة6األخيرة الفقرة ) الرتبةوجاءت ب من العمل الذي يلقى على أكتافهم الكبير
من  أن القادة اإلداريين يجدون ( ومستوى متوسط. كما3.07، بوسط حسابي ) التركيز واتخاذ القرار

خاصة عندما تتراكم و  ،ا قرارات سليمة نتيجة الضغط الكبير عليهمالصعب عليهم أن يركزوا أو يتخذو 
وهذؤ الضغوط النفسية غالبا ما  ،االكتئاببإصابتهم في النهاية  إلىفتادي  ،المهماتعليهم بعض 
والمشكالت التي يواجهها في حياته األسرية ما  ،الموظف نتيجة ضغوط العمل إلىتجد طريقها 

وما يترتب عليه  ،وبالتالي يفتقد الدافح للعمل ،ورؤ بحالة مزاجية سيئةشع إلىيادي به في النهاية 
كما تظهر عليه بعض عالمات قلة  ،فقدان االهتمام واالستمتاع بحياته الشخصية واالجتماعية

 .التركيز وعدم االنتباؤ لمن هم حوله أو لعمله
 (Jamal,2016)دراسةك ،أن هذؤ النتيجة تتف  مح نتائج الدراسات السابقةان الباحث رىيو 
 ( في المنهج الوصفي أالرتباطي.Herman,2005ودراسة)

 .الكتئاب الجسديالب عد الثالث: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول  والرتبة والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (10الجدول )

 الحسابي " مرتبة تنازلياا وفقاا للوسط الكتئاب الجسدي فقرات ب عد "
 الفقرة الرقم الرتبة

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى
 مرتفح 0.74 4.19 النسيان وقلة التركيز. 2 1
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 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى
 مرتفح 0.75 4.15 اإلرها  والضعف العام وقلة الحيلة. 1 2
 مرتفح 0.75 4.13 أشعر باإلرها  والتعب الشديد حتى لو لم أبذل مجهودا في العمل. 4 3
 متوسط 0.83 3.16 واألر .على النوم  مقدرةر بضعف الاشع 5 4
 متوسط 0.84 3.13 مشغوال تماما ب موري الصحية. تأصبح 3 5
 متوسط 0.85 3.13 أعاني من الضعف في النشاط والطاقة. 8 6
 متوسط 0.87 3.12 يصيبني الصداع وآالم الرأس. 7 7
 متوسط 0.90 3.07 أشعر بفقدان الشهية والوزن بشكل ملحوظ. 6 8

 متوسط 0.46 3.51 ككل " الكتئاب الجسدي ب عد "
لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية  الجسدياالكتئاب ( أن مستوى 10يوضح الجدول )

االكتئاب د إذ بل  الوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن بدعد اً متوسطكان  من وجهة نظرهم
( أن المتوسطات الحسابية لتقديرات 10وى متوسط، كما يوضح الجدول )( بمست3.51ككل ) الجسدي

( 2األولى الفقرة ) الرتبة( جاءت ب4.19-3.07أفراد عينة الدراسة حول فقرات البدعد تراوحت ما بين )
( ومستوى مرتفح، ويرى الباحثان أن االكتئاب 4.19، بوسط حسابي )النسيان وقلة التركيزونصها: 

كما أن قلة التركيز تصعب من عملية اتخاذ  ،اليومية المهماتالتركيز في  يادي إلى صعوبة
كما وان النسيان وقلة التركيز يادي إلى صعوبات  ،القرارات حتى وان كانت القرارات بسيطة

فان العالقات االجتماعية تصبح أكثر صعوبة. وجاءت  ،فعندما ال تستطيح التركيز ،اجتماعية عديدة
( 3.07بوسط حسابي ) ملحوظ،( ونصها: أشعر بفقدان الشهية والوزن بشكل 6الفقرة )األخيرة  الرتبةب

جسم  فيومستوى متوسط. يعزو الباحثان النتيجة إلى أن اإلمراض النفسية أعراضها كثيرة تاثر 
واألعباء المستمرة مح  ،يفقد القادة شهيتهم ومتعتهم في تناول الطعام بسبب اإلجهاد إذ ،اإلنسان
 ،كما ويرى الباحثان أن هناك عالقة وثيقة بين فقدان الشهية واالكتئاب ،بهلنفسي المصاب المرض ا

 قدرته على مواصلة حياته مرض االكتئاب. مومن بين األمراض النفسية التي تفقد اإلنسان شهيته و 

وال تقتصر هذؤ األعراض على  ،ويعزو الباحثان أن االكتئاب البد أن يصاحبه أعراض جسدية
بل يظهر  ،وال يصاب بها الشخص دفعة واحدة ،معين في الجسم بل تظهر في أكثر من مكان مكان

 بعضها ثم يختفي ويظهر عرض آخر ويختفي وهكذا.

 ،( (Dixn&Kur-pius,2008ويرى الباحثان أن هذؤ الدراسة تتف  مح نتائج دراسة
ي الجامعات من وجهة االكتئاب لدى القادة اإلداريين فمستوى أن (  Hassouna,2016ودراسة)
 متوسط. نظرهم
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هل هناك عالقة ارتباطيه بين ضغوط العمل اإلداري  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 ؟الحكومية ي الجامعات األردنيةفوالكتتاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين 

( Pearson Correlation)معامالت االرتباط بطريقة بيرسون ولإلجابة عن هذا الساال تم استخراج
 ( يوضح ذلك.11(، الجدول )ضغوط العمل اإلداري واالكتتاب التنظيمي)مجالي بين أبعاد 
ضغوط )مجالي بين أبعاد  (Pearson Correlation)معامالت الرتباط بطريقة بيرسون  (11الجدول )

 (العمل اإلداري والكتتاب التنظيمي

 ضغوط العمل اإلداري
 الكتئاب التنظيمي

ئاب الكت
 النفسي

الكتئاب 
 السلوكي

الكتئاب 
 الجسدي.

الكتئاب 
 التنظيمي ككل

 **0.89 **0.85 **0.86 **0.85 ضغوط العمل الناجمة عن طبيعة العمل وأعبائه

 **0.57 **0.60 **0.53 **0.50 الضغوط الناجمة عن صراع الدور

 **0.92 **0.88 **0.89 **0.87 الضغوط الناجمة عن غموض الدور

 **0.93 **0.90 0.90** **0.88 ككل غوط العمل اإلداريض

 (.α≤0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة عالقة ارتباطيه ( أن هناك 11يظهر من الجدول )

(α≤0.05 ) ي الجامعات فبين ضغوط العمل اإلداري واالكتتاب التنظيمي لدى القادة اإلداريين
ضغوط العمل اإلداري واالكتتاب كانت جميح قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مجالي ) فقد، األردنية
 ( دالة إحصائيًا.التنظيمي
فهناك عالقة ارتباطيه  ،االكتئاب مرتبط بضغوط العمل هذؤ النتيجة إلى أن انعزو الباحثيو 

وتشير  ،ى االكتئاب والعكسمكن أن تادي ضغوط العمل إلن المبين االكتئاب وضغوط العمل فم
وان السعي لعالج ’ نتائج الدراسة أن االكتئاب ربما يكون دافعا واضحا للغاية للتغيب عن العمل

االكتئاب لن يادي فحسب إلى تحسين كبير في جودة الحياة بل قد يحسن اإلنتاجية ورفح مستوى 
 .األداء

أمر قد يعود إلى مصادر  ،ابكما ويرى الباحثان أن العالقة بين ضغوط العمل واالكتئ
ويقلل من  ،الضغط النفسي لدى القادة اإلداريين التي يصعب التعامل معها وتسبب إجهادا نفسيا

وتسهم في انخفاض الشعور بالحياة الهانئة مما يادي إلى شعور القادة  ،راحة القادة ورضاهم
 بالضي  النفسي مما يسهم في تطور االكتئاب لديهم.

وزيادة  ،انه مح زيادة ساعات العمل لدى القادة اإلداريين في الجامعات األردنية ويرى الباحثان
وتوصلت الدراسة  ،أصبحت ضغوط العمل من األمور المنتشرة بشدة ،األعباء الملقاة على عاتقهم
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أن ضغوط العمل مرتبطة باإلصابة باالضطرابات النفسية مثل االكتئاب التنظيمي ونقص إلى 
االكتئاب يحدث نتيجة تدني الدعم  هذؤ النتيجة إلى أن انعزو الباحثيو  كيز في العمل.االنتباؤ والتر 

لدالمعنوي وااليجابي وارتفاع الضغوط على القادة اإلداريين مما  لديهم حالة من عدم االرتياح  يوا
واالكتئاب يحدث نتيجة أسباب شخصية منها العالقات مح  ،وتجعلهم مستهدفين لإلصابة باالكتئاب

وتتف  هذؤ الدراسة مح نتائج  أيضا ألسباب لها عالقة باالنجاز أي العجز عن أداء األدوار ،اآلخرين
( من حيث وجود عالقة دالة بين الضغوط Dixn&Kur-pius,2008كدراسة )الدراسات السابقة 

 واالكتئاب من جهة أخرى. ،من جهة
والمساعدة  ،ر الرعاية المناسبة( أن مح توفيJamel,2016وتاكد دراسات عديدة ومنها دراسة )

بما في ذلك  ،يمكن أن يبدأ ماليين األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ،والدواء ،النفسية
 حتى عندما تكون الموارد شحيحة. ،في التمتح بحياة طبيعية ،االكتئاب

 التوصيات
 باآلتي: انوصي الباحثي ،في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها

ضرورة أحداث تغيير في هيكل الدور الكمي الملقى على عات  القادة اإلداريين في الجامعات  -
 قدرتهم على االنجاز.مالتي تحد من  هاألردنية للتخفيف من عبء العمل وتراكمات

من خالل توفير جو من العمل  ،الضغط لدى القادة اإلداريين ،السعي للحد من االكتئاب و -
 م والعمل بروح الفري .يسودؤ الحب واالحترا

من الدراسات واألبحاث  مزيدتشجيح الباحثين والمختصين في مجال اإلدارة التربوية إلجراء  -
حول تصميم برامج إرشادية للتخفيف من الشعور بالضغط واالكتئاب لدى القادة اإلداريين 

 وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية.

References 

Abu Lebda, Hind. (1995). Sources of work stress among faculty members 

at Yarmouk University. Unpublished Master Thesis, Yarmouk 

University, Irbid, Jordan. 

Almadane, Khalid Mohammed. (2001). Building a measure of behavior 

among high school students in the popularity of Egypt Unpublished 

Master Thesis, Ain Shams University: Caro, Egypt. 

Alrahahla, Abdul Razzaq Salem (2011) Organizational behavior in 

organizations, Amman Dar Al Masirah for Publishing.  

Al-Subaie, Mohammed Falah (2013). Work pressures and their relation to 



 صالح عليمات ، أ. د. سهام الطوال                                            ....   ضغوط العمل اإلداري وعالقتها

722 

organizational loyalty. Master Thesis, Islamic University, Gaza. 
 Ammar, Ziad Taghreed (2006) "The impact of some internal variables on 

the level of work stress in the administrative and academic bodies 

in the Palestinian Universities in the Gaza Strip", Unpublished 

Master Thesis, Gaza: Palestine. 

 Patchett, E. (2005) Negative mood reguiation expectancies and residence 

location as predictors of college stuent's adaptation to college, 

depression and comeliness. Dissertation Abstracts International 

Mal43L05, p.2449. Des. California Stste University Degree: M S.  

Pearson, M. D. (2004): Pressure work for education managers and 

school principals in the United States of America. A magister 

message that is not published. 

Boyland, L (2011): Jop stress and coping strategies of eiementry principias, 

Current Issuse in Education, 14(3), pp 1-11. 

Dixn, S. K. & Kurpius, and S, E. (2008): Depression and college stress 

among university undergaduates: Domattering and self-esteem make 

differences. Journal of college student Developmet, 3 (2), 12-25. 

Hamdan, Rasha (2010). "The work pressure of faculty members at    Imam 

Mohammed bin Saud University levels and methods of confronting 

them Journal of Administrative Sciences 27 (112-129). 

 Hassouna, Nashat (2016). The level of symptoms of depression among 

students of Irbid National University in light of some demographic 

variables "Unpublished Master Thesis, University of Irbid: Jordan. 

 Herman P.D(2005).Influence of social self-efficacy،self- esteem, and personality 

differences on loneliness and depression. Dissertation Abstracts 

Internationa.66, 03.p 1720.sep.Ohio State University. Degree: PhD. 

Hosa, Saif (2014). Work stress causes functional depression. Gulf 

Magazine (2): 16-22.  

Jamil, Bayda. (2016). Shyness and its relation to depression among    

Baghdad University students. Unpublished Master Thesis, University 

of Baghdad, Baghdad, Iraq 

Jaradat, Abdul Karim Mohammed (2012). The prevalence of depression in a 

sample of Yarmouk University students. Unpublished Master Thesis, 

Yarmouk University 

Myers, D.G. (2001), Psychologe, 6th ed, Worth Publishers, U.S.A.  
Terhe, Aalto (2002). Depressive disorders among young adults. Ph. D. 

Dissertation. National Public Health Institute, Helsinki, Finland.  


