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 مستخلـص البحث 

عاش اإلنسان منذ نشأتو يبحث عن اإلستقرار واألحساس بالراحة النفسية ، وجريًا وراء إشباع الحاجات  
الى حالة من اإلتزان والشعور باألمن النفسي السميم وغايتو التمتع باألمن واإلطمئنان لو وألفراد أسرتو وصواًل 

 ومجتمعو .
ومما الشك فيو أن الحياة مميئة بالضغوط المسمطة عمى المجتمعات كل حسب مكانتو واىميتو ، وبدأت  

من ىذه الضغوط وبصورة خاصة تمك الناجمة  تعصف بيذا اإلنسان ، وقمما نجد بعض األفراد الذين ال يعانون
عن الكوارث والحروب وفقدان اإلستقرار النفسي بسبب اإلضطرابات المصاحبة والناجمة عن ىذه األحداث أو 

 تمك .
المزيد من الضغوط التي تحد من قابمياتيم  يعانون منإن األفراد الذين يعممون في أية مينة من المين  

نو في حالة  وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أداء األفراد وتمتعيم بالصحة النفسية والجسمية والعقمية. وا 
 إستمرار تعرض الفرد لمضغوط مع خيبة التعامل معيا بسبب تعب نفسي شديد .

ورؤساء األقسام ومقررييم في الجامعة يتأثرون بيذه الضغوط ، والتي تعد من أصعب وأشد المعوقات  
ئيم وفاعميتيم وكفائتيم ، إذ تؤثر سمبًا في سير عمميم ومستوى أدائيم ويؤثر في صحتيم التي تحد من عطا

 الجسمية والنفسية مما يشعرىم بالتعب النفسي.
وميما يكن من أمر فإن ىناك مجموعة ضغوط تؤثر في رئيس ومقرر القسم في الجامعة بأداء واجباتيم  

لقرار ، األمر الذي يحول دون قيام رئيس ومقرر القسم بتقديم في قيادة قسميم وأدارتو وقدرتيم عمى إتخاذ ا
 عمميم بصورة صحيحة وبالمستوى المطموب.

لذلك فإن دراسة الضغوط المينية وعالقتيا بالتعب النفسي تعد مساىمة عممية لتوفير رؤية موضوعية  
امج التي تمكن رؤساء ومقرري لمميتمين بشؤون الجامعة في ضوء ما تسفر عنو من نتائج في إعداد الخطط والبر 
 األقسام من أداء ميماتيم ليصموا بأنفسيم ومؤسستيم ومجتمعيم نحو األفضل .

 لقد هدف البحث الحالي الى :
 قياس الضغوط المينية لدى رؤساء ومقرري االقسام .  .1
 قياس التعب النفسي لدى رؤساء ومقرري االقسام.  .2
 المينية عمى وفق متغير التخصص التعرف عمى الفروق في الضغوط  .3

 )عممي ، انساني(.
 التعرف عمى الفروق في التعب النفسي عمى وفق متغير التخصص )انساني ، عممي( . .4
التعرف عمى الفروق في مستويات الضغوط عمى وفق متغيرات ) الحالة االجتماعية ، الدرجة العممية ،  .5

 سنوات الخدمة( .
مستويات التعب النفسي عمى وفق متغيرات ) الحالة االجتماعية ، الدرجة العممية  التعرف عمى الفروق في .6

 ، سنوات الخدمة( .



التعرف عمى العالقة بين ذوي المستويات المختمفة من الضغوط المينية وذوي المستويات المختمفة من  .7
 التعب النفسي .

اسين ، األول ىو مقياس لمضغوط المينية وتحقيقًا ألىداف البحث الحالي ، قامت الباحثة ببناء مقي 
لرؤساء ومقرري األقسام مكون من مجالين )ضغوط تنظيمية وضغوط شخصية( وكانت عدد فقراتو بصورة نيائية 

( فقرة ، أما المقياس الثاني فيو التعب النفسي والذي يتكون من ثالثة مجاالت ىي )الجسمية ، 42مكون من )
( فقرة ، وقد تم تطبيق المقياسين عمى عينة عشوائية 46عدد فقراتو بصورة نيائية )النفسية ، العقمية( إذ بمغت 

 ( رئيس ومقرر قسم تم إختيارىم من جامعتي بغداد والمستنصرية .222تألفت من )
وبعد جمع البيانات ومعالجتيا إحصائيًا بإستخدام األختبار التائي لعينة واحدة ولعينتين مستقمتين ، فضاًل  

 دام تحميل التباين الثالثي ، توصل البحث الى النتائج اآلتية :عن إستخ
إن رؤساء األقسام العممية ومقررييم يتعرضون الى ضغوط مينية كبيرة مقارنة برؤساء األقسام االنسانية  . 1

 ومقررييم .
م االنسانية متاعب نفسية كبيرة مقارنة برؤساء األقسا يعانون منإن رؤساء األقسام العممية ومقررييم  . 2

 ومقررييم .
يتعرضون الى ضغوط فما فوق ( سنة 32-16إن رؤساء األقسام ومقررييم الذين تتراوح مدة خدمتيم من ) . 3

 مينية كبيرة .
متاعب  فما فوق يعانون من( سنة 32-16إن رؤساء األقسام ومقررييم الذين تتراوح مدة خدمتيم من ) . 4

 نفسية كبيرة .
 أرتباطية بين الضغوط المينية والتعب النفسي لدى رؤساء األقسام ومقررييم .إن ىناك عالقة  . 5
 وفي ضوء نتائج البحث ، خرجت الباحثة بعدد من التوصيات منيا : 
تحسين ظروف العمل لرؤساء ومقرري األقسام من خالل توفير متطمباتيم من مكاتب وأنارة وتدفئة وتبريد  . 1

 وغيرىا .
ة وأصحاب القرار أن يتخذوا اإلجراءات الكفيمة كافة بفتح آفاق التقدم والتطور األكاديمي عمى إدارة الجامع .2

 واألداري أمام رؤساء ومقرري األقسام ، واألستفادة من خبراتيم في إدارة وتطوير الحياة الجامعية .
والتعميمي عنيم ،  معالجة واقع رؤساء ومقرري األقسام في الجامعات العراقية ، وتخفيف العمل اإلداري .3

 وبما يساعدىم عمى القيام بدورىم في العممية التربوية .
ستكمااًل لمجوانب ذات العالقة ، تقترح الباحثة اآلتي :   وا 

 قياس الكفاية اإلنتاجية لرؤساء ومقرري األقسام في الجامعات العراقية . .1
لتي يواجييا رؤساء ومقرري األقسام في القيام بدراسة مقارنة بين الضغوط المينية والتعب النفسي ا .2

 الجامعات الرسمية واألىمية .
 .رؤساء ومقرري األقسام في الجامعةالقيادات اإلدارية في التعب النفسي ل تأثيرالقيام بدراسة لمتعرف عمى  .3
 


