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ملخص البحث :Abstract

يهدددا الث د إلددا الف د عددة ثيعددة العالقددة بددية األ مددا القياديددة بم اورهددا الرالقددة وااليتددراو الددواليفي بم دداور الرالقددة
والعالقات االجتماعية بم وريها لدي عينة مة أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم ،ت ديد ثيعة الفروو اإليصدائية بدية أعضداء
هيئدة التددريس ومعداو يهم عيندة الث د ٍدي كد حال مددة االيتدراو الدواليفي بم داور (االجهداد اال فعدالي – تثلدد الم داعر – ق د
اإل جاز ال خصي) والعالقات االجتماعية بم وريها (العالقات داخال م يط األسرة –العالقدات داخدال م ديط العمدال) تثعلدا للندو
(ذكر –أ را) ،ت ديد ثيعة الفروو اإليصائية بية أعضاء هيئة التدريس ومعداو يهم عيندة الث د ٍدي كد حال مدة األ مدا القياديدة
بم اورها الرالقة (النمط الديموقرا ي –النمط الديفتاتوري -النمط الفوضوي) وااليتراو الواليفي بم اور (االجهاد اال فعالي
– تثلد الم اعر – ق اإل جاز ال خصي) والعالقات االجتماعية بم وريها (العالقدات داخدال م ديط األسدرة –العالقدات داخدال
م يط العمال) تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية) ،ت ديد ثيعة التثاية بدية أعضداء هيئدة التددريس ومعداو يهم عيندة
الث ٍي االيتراو الواليفي بم اور (االجهاد اال فعالي – تثلد الم داعر – قد اإل جداز ال خصدي) تثعلدا لد (سدة العضدو –
الدرجة األكاديمية ال الية للعضدو) المنهج  :اسدتخد المدنه الوفدفي الت ليلدي ،ييد تدم إعدداد وتقندية اسدتثيام عدة األ مدا
القيادية ،وتثنا مقياس ماسالك لاليتراو الواليفي مع إجراء بعض التعديالت عليه ليناسب ثيعة الث ال الي ،واستثيام عدة
العالقددات االجتماعيددة عيهننا الث ن  :تددم تطثيددق االس دتثيام علددا عينددة مفو ددة مددة ( )375عضددو مددة أعضدداء هيئددة التدددريس
ومعاو يهم بدثعض كليدات جامعدة األزهدر ،وتدم اختيارهدا بطريقدة فددٍية رضدية مدة مختلد كليدات جامعدة األزهدر ال نود
الزمهيا :تم التطثيق الفترو يا ل ومة خالل كتيب ألدوات الدراسة" اقنداء ا ت دار ٍيدروس كورو دا المسدتجد " "COVID-19مدة
 20سثتمثر  2020يتا  20يو يو عا  2021أهم الهتائ التي توصل اليجا الث  :وجدود تديقير دال ايصدائيلا بدية اال مدا
القيادية لعينة الث والعالقات االجتماعية ٍي وجود االيتراو الواليفي كمتغير وسيط ،،ووجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث الذكور واإل اث ٍي مجمو م اور االيتراو الواليفي لصالح
الدذكور ،و وجددود ٍددروو ذات داللدة إيصددائية بددية متوسددطات درجدات أعضدداء هيئددة التدددريس ومعداو يهم عينددة الث د الددذكور
واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور العالقددات االجتماعيددة لصددالح الددذكور ،وعددد وجددود ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات
درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث ٍي مجمو م اور استثيام األ ما القياديدة تثعلدا لطثيعدة الدراسدة بالفليدة
(عملية – ظرية) ،عد وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عيندة الث د
ٍي مجمو م اور اسدتثيام االيتدراو الدواليفي تثعلدا لطثيعدة الدراسدة بالفليدة (عمليدة – ظريدة) ،عدد وجدود ٍدروو ذات داللدة
إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث ٍي مجمو م اور استثيام العالقات االجتماعية
تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية) ،يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عيندة الث د ٍدي
مجمو م اور استثيام االيتراو الواليفي وٍقا ل لسة العضو لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللدذية تثلد أعمدارهم مدة
 45سنة ٍيكرر ،كما يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث ٍدي مجمدو اسدتثيام االيتدراو
الواليفي وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
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مقدمة Introduction
تُعددد القيددادة مددة المواضدديع الثالغددة األهميددة ٍددي أي مجتمددع مددة المجتمعددات،
لددورها الثددارز والمهددم ٍددي تقددد المؤسسدات والدددول ،كمددا أ هددا يظيد باهتمددا
الثددايرية والمففددرية مندددذ العصددور القديمددة ،و دددغل اهتمددا المختصددية ٍدددي
العلدو عامدة وعلدم اإلدارة خافددة ييد أ هدا ت دفال م ددورال مهمدا ل ترتفدز عليدده
مختلدد الن دددا ات ٍدددي المؤسسددات العامدددة والخافدددة علددا يددد حد سدددواء ،ومدددع
التطددور ال ددادث ٍددي ددتا مجدداالت ال يدداة واتسددا طدداو خدددماتها أفددث
القيددادة عنصدددرال أساسددديا ل لتر ددديد سدددلوك األٍددراد وي دددد اقددداتهم دددو ت قيدددق
األهداا المن ودة (الثها.)13:2017،
وال دددن أم مددداذا القيدددادة متعدددددة وأ ما هدددا مختلفدددةٍ ،الث دددر مختلفدددوم ٍدددي
أ دددفالهم وألدددوا هم وكدددذلن مختلفدددوم ٍدددي أ مدددا هم وسدددلوكهم ،وتت ددددد هدددذ
األسددداليب والنمددداذا تيجدددة للعوامدددال الموقفيدددة التدددي تتصدددال بفلسدددفة القيددداديية
أ فسدهم ،و خصدياتهم وخثدراتهم مدة جهدة ،وبطثيعدة الجماعدات التدي يقودو هددا
والمسدتو العلمدي لهدؤالء األٍدراد و مدط خصدياتهم ،و ثيعدة بيئدة العمدال مددة

جهة أخر (القريوتي.)186:2000،
ويعرا عثو ربن ( )73:2013القيدادة بي هدا القددرة علدا التديقير ٍدي ا خدرية
مة أجال ت قيدق األهدداا الم دتركة ،وهدذا يعندي أم القيدادة عمليدة توافدال بدية
القائدددد ومريوسددديه ييددد يتثدددادلوم المعدددارا واالتجاهدددات ويتعددداو وم علدددا
إ جاز المها الموكلة إليهم
ويعددد الددنمط القيددادي مددة أهددم عوامددال جدداد أو ٍ ددال القائددد ٍددي ت قيددق أهددداا
عملدددده المن ددددودة ،وهندددداك العديددددد مددددة األ مددددا القياديددددة التددددي تمددددارس ٍددددي
المؤسسات والتي يتثعها القائد ٍي قيادتِ ِه لمريوسيه (الثها.)26:2017،
ويقصدددد بدددالنمط القيدددادي كمدددا يدددذكر العمينننا ( )274:2005بي ددده السدددلوك
المتفدرر المعتمدد مدة قِثدال القائدد عندد تعاملده مدع ا خدرية يتدا يسدتطيع كسددب
تعداو هم وإقنداعهم بت قيدق األهدداا والدذي ي دفال مطدا ل يميدز عدة بقيدة القدادة،
أمددددا زيننننارة (ٍ )325:2009يعرٍدددده بي دددده مجموعددددة مددددة السددددلوكيات التددددي
يسددتخدمها القائددد ٍددي تدديقير علددا ا خددرية الددذية يعملددوم معدده لت قيددق أهددداا
العمال الم ددة
مهونور( ) 97:2017أم مهندة التعلديم
وير ال رتاوي قالل عة الهعنا
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مة المهة اإل سا ية التي تتطلدب القددرة علدا ت مدال الصدعات والت لدي بالصدثر
واإلرادة ،والسدددعي وراء اكتسدددات خثدددرات ظريدددة وميدا يدددةٍ ،دددالمعلم الفددد ء
عليددده أم يمتلدددن خصدددية قويدددة قدددادرة علدددا ٍهدددم الم ددداكال وتقثدددال التغيدددرات
والمعوقدددات والتدددي ت دددول دوم قيامددده بددددور علدددا الوجددده األكمدددال ،وخافدددة
أعضدداء هيئددة التدددريس أل هددم مددة أكرددر األٍددراد تدديقرال بمددا يجددري يددولهم مددة
أيددداث داخددال المجتمددع وٍددي مختلدد المجدداالت وخصوف دا ل علددا الصددعيدية
المهني واألسري
ولقدددد بدددية الججننناز المر نننزب ل تعثئنننا العامنننا دا حوننناء ()115:2019
بجمهوريدة مصددر العربيدة بيددام بعددد كليددات جامعدة األزهددر والتدي بلد عددددها
( )76كليددة بفاٍددة أ دداء الجمهوريددة ،كمددا أوضددح الثيددام عدددد أعضدداء هيئددة
التدددددريس ومعدددداو يهم علددددا المسددددتو الفلددددي للجامعددددة والددددذي بلدددد عددددددهم
( )14,925عضددو هيئددة تدددريس وهيئددة معاو ددة ،ييد بلد عدددد أعضدداء هيئددة
التدددريس بالجامعددة ( )8,131عضد لدوا مددة الددذكور اإل دداثٍ ،ددي يددية بل د عدددد
أعضاء الهيئة المعاو ة ( )6,794هيئة معاو ة مة الذكور واإل اث
و ظدرال ألهميدة المعلددم وكو ده أيددد م داور العمليددة التعليميدة ،لددذلن ٍد م فد ته
النفسد ية والجسد مية ينثغددي النظددر إليهددا بعددية االعتثددار مددة أجددال الوفددول إلددا
مددددردود مرمددددر لهددددذ العمليددددة ،وتدددد رتثط الدددد اهرة االيتدددد راو النفسدددد ي لدددد د
المعلمدد ية بالعديدد د مدد ة العوامدد ال ،منهددد ا مدد ا يتص دد ال بثيئ دد ة العم دد ال ك جدددم
سددد اعات العمدددال ،ا خفدددد اا العائددد د المدددادي للمهنددددة ،ومنه ددد ا م ددد ا يتص دددد ال
بظ ددد روا خارجي ددد ة كالمتطلثدددات والواجثدددات األسدددرية واالجتماعيدددة المندددو
م موب.)291:2009،
عليه القيا بها (ميسو
ويدددر ال ايننن ( )21:2000أم االيتدددراو الدددواليفي عثدددارة عدددة يالدددة مدددة
االضددطرات والتد وتر ،وع د د الرضد ا الددواليفي ،تصدديب العدداملية ٍددي المجددال
اإل سدددا ي ،واالجتمددداعي ،والتدددي تندددت عددد ة الددد ضغو النفسدددية ال دددديدة التدددي
يتعرا لها العضدو بسدثب أعثداء العمدال التدي تدؤدي بده إلدا اسدتنزاا اقاتده،
وجهود مما تن در به إلا مسدتو يدر مقثدول مدة األداء ،منا أ نوت را نا
الزغثنننني دالكرينننننويس ( )221:2012إلدددددا وجددددود ٍدددددروو ذات داللدددددة
إيصائية يول مستو ضغو العمال تعز لمتغير المؤهال والخثرة
ولفددي يقددو المعلددم بدددور المرسددو وت قيددق الهدددا المدديمول ،البددد مددة تددواٍر
الوسددائال الماديددة والمعنويددة التددي ت قددق األمددة النفسددي واالجتمدداعي لدده خافددة
ٍي الال تسدار وتيدرة ال يداة وهثدوت ريداد العولمدة التدي الد ٍلسدفة التربيدة
ومناهجهدددا المطالثدددة بدددالتطوير وكدددال مدددا دددت عنددده مدددة أعثددداء ومسدددؤوليات
وضغو ألق بظاللها علا الددور الجديدد للمعلدم وعالقاتده بالعددد المتزايدد مدة
الطدددالت و سددددق العالقددددات المتغيددددر بالريسدددداء والددددزمالء والم ددددرٍية ،تلددددن
الظددروا و يرهددا مددة الضددغو تنهددن المعلددم تدددريجيا مددة الندداييتية الجسدددية
والنفسددية وتعددزز لديدده االتجاهددات السددلثية ددو عملدده و ددو ا خددرية ،وال يدداة
الم يطدددة بددده ب دددفال عدددا  ،وبالتدددالي يصدددثح عرضدددة لمدددا يعدددرا بدددااليتراو
النفسي ،إذ يعد األستاذ الوسيلة التي عدة ريقهدا تت قدق كدال األهدداا باعتثدار
القائم والمسئول عة العملية التعليمية (الوياح.)2:2014،
ويطلددق مصددطلح العالقددات اجتماعيددة علددا العالقددات التددي تتثلددور بددية األٍددراد
ٍي مجتمع ما بندا لء علدا تفداعلهم مدع بعضدهم الدثعض بغدض النظدر عدة كو هدا
عالقددددات  -إيجابيددددة أ سددددلثية  -مددددة أ هددددم ضددددرورات ال يدددداة االجتماعيددددة

(فياض.)3:2016،
وللعالقات االجتماعية العديد مة الجوا دب التدي تدؤقر علدا الفدرد ٍمنهدا جوا دب
سدديفولوجية وجوا ددب اجتماعيددة ،أمددا األولددا ٍتعنددي التدديقيرات المتثادلددة بددية
فسدديات األٍددراد وم دداعرهم والقيددادة المسدديطرة علدديهم وكيفيددة الخضددو لهددذ
القيددادة ،وأمددا الجا ددب االجتمدداعي ٍيُقصددد بدده مسددا دة األٍددراد لثعضددهم الددثعض
علدددا اال ددددماا السدددوي ٍدددي الجماعدددة ،والتدددي تُعدددد مدددة أهدددم مصدددادر الددددعم
االجتمددددددددداعي وال مايدددددددددة مدددددددددة تددددددددديقير الضدددددددددغو ات علدددددددددا األٍدددددددددراد

(بوجالل.)3:2016،

ويتثلددور مفهددو العالقددات االجتماعيددة ٍددي العمددال ألعضدداء هيئددة التدددريس مددة
خددالل تددوٍير أٍضددال منددال ممفددة للعمددال ب ي د تتددواٍر ٍيدده الددرود المعنويددة
العاليددة ،وتت قددق ٍاعليددة األداء ٍددي ال د ال تددوٍير منددال إ سددا ي مالئددم السددترمار
الجهددود والف د عددة أٍضددال الطاقددات ،كددال ذلددن يس د اهم ٍدد ي الت د يقير علدد ا
معنويدات وتنميدة قددراتهم وت سدية أدائهدم ،إذ تعتمدد العالقدات اإل سدا ية الجيددة
علددا ددعور األٍددراد بالرضددا ددو بعضددهم الددثعض و ددو ريسددائهم ،و ددو

العمدددال فسددده ،ييددد يت ددددد مسدددتو كفددداءة األداء أليدددة جامعدددة علدددا وعيدددة
العالقدددات السدددائدة ٍيهدددا (بوننننورة ،)6:2015،وهدددذا مدددا أكددددت عليددده دراسدددة
الهفيعي (  ) 55،2000أم مة أهم األسدثات المؤديدة لاليتدراو الدواليفي هدي
توتر العالقة مع الرئيس المثا ر بسثب ضغو العمال
ويدر هننالل ( )8:2004أم العالقدات األسددرية تعنددي تلدن العالقددات اإل سددا ية
التدددي تقدددو بدددية أعضددداء األسدددرة الوايددددة (األت – األ – األبنددداء( علدددا دددو
ي قق التوازم داخدال األسدرة ،وتعدرا أيضلدا بي هدا أهدم المدؤقرات التدي ت ديط
باإل سدام لمدا لهددا مدة تديقير واضددح وملمدوس علدا تماسددن األسدرة واتزا هددا أو
اضطرابها وتفففها ،وهدي كدذلن دثفة العالقدات القائمدة داخدال األسدرة الوايددة
وخارجهددا والتددي تتفددر إلددا عدددة أ ددوا مددة العالقددات اإل سددا ية (العالقددة بددية
الدددزوجية ،وعالقدددة الدددزوجية باألبنددداء ،وعالقدددة األبنددداء بثعضدددهم الدددثعض،
والعالقة مع الجيرام واألفدقاء والمعارا)
وخلص النتائ التي توفال إليها (نويف )23،2 :2017،إلدا وجدود عالقدة
ارتثا يددة عفسددية دالددة إيصددائيا ل بددية كدد حال مددة االيتددراو الددواليفي وتوقعدددات
الففاءة الذاتية ،بمعندا ام كدال زيدادة ٍدي االيتدراو الدواليفي تصد ثها ا خفداا
ٍددي توقعدددات الففددداءة الذاتيدددة والعفدددس فددد يحٍ ،العوامدددال المسدددثثة لاليتدددراو
الددواليفي كاإلجهدداد وعددد القدددرة علددا مواجهددة الضددغو والم دداكال والتعامددال
المثا ر مع الطلثة والريساء والدزمالء وم دفالتهم الدم أمدور مدة دي ها أم
تخفض مة الففاءة الذاتية لألستاذ الجامعي
ولقددد أ ددار كددال مددة )Demeroati and ، Nevad(2003:486-487
) Ather (2001:499,512إلددا أم الدداهرة االيتددراو الددواليفي لهددا تددائ
سدددلثية علدددا عضدددو الهيئدددة التدريسدددية منهدددا :الم ددداكال الجسددددية ،والم ددداكال
االجتماعيدة ٍددي موقددع العمددال ،والتجاهددات السدلثية ددو الواليفددة ،وعددد القدددرة
علدددا اتخددداذ القدددرار ،منننا أ نننوت را نننا & (Evers, Brouwers
) Tomic,2002:227,243), (Egyed,2006:462,474أم جميددع هددذ
النتدائ السدلثية تدؤقر علدا إ تاجيدة عضدو الهيئدة التدريسدية ومعاو يده ،وبمعندا
آخر تقلال مة ٍعالية الذات داخدال م ديط عملده وخارجده ،كمدا يثددو وجدود اتفداو
علددا أم العالقددة بددية ٍعاليددة الددذات والدداهرة االيتددراو الددواليفي عالقددة ذات
اتجددداهية ،أي أم زيدددادة ٍعاليدددة الدددذات تقلدددال مدددة الددداهرة االيتدددراو الدددواليفي
والعفس بالعفس
مما ثق يتضح لهنا أم هنداك العديدد مدة المهدا واألعثداء المهنيدة والتدريسدية
واالجتماعيددة داخددال م دديط العمددال وخارجدده ،وداخددال م دديط األسددرة وخارجهددا،
والتي ينثغي علا عضدو هيئدة التددريس وهيئتده المعاو دة القيدا بهدا علدا أكمدال
وجده ،لددذلن ٍهدم يُعدددوم مدة أكرددر الفئدات المهنيددة ايتيا لجدا إلددا بيئدة هادئددة دوم
ضغو تساعدهم علا إتما تلن المها علا أكمال وجه
مشكلة البحث Statement of the Problem
ثع م فلة الث ال الي والتدي تسدعا لدراسدة العوامدال التدي تدؤقر علدا أداء
عضو هيئة التدريس داخدال بيئدة العمدال والتدي يعدد الدنمط القيدادي الدذي تمارسده
اإلدارة ٍددي تعاملهددا معهددم مددة أهمهددا ،ومددد ا عفدداس ذلددن علددا أداء العضددو
وعلددا عالقاتدده االجتماعيددة داخددال بيئددة عملدده وداخددال طدداو أسددرته مددع أهلدده
وأوالد وأفدددددقائه وأقربائدددده ،ويمفددددة فدددديا ة م ددددفلة الث دددد ال ددددالي ٍددددي
التسايل التالي :ما طثيعا العالقا بين األنماط القيا ينا داالحتنراق النوييفي
دانعكا ذل ع ى العالقات االجتماعيا؟
أهداف البحث Objectives
يجوف الث ال الي بوفا رئيسيا إلى را ا األنماط القيا ينا دعالقتجنا
بناالحتراق النوييفي دانعكا ن ع نى العالقنات االجتماعيننا لنو عيهنا مننن
أعضاء هيئا التنوريس دمعنادنيجم .دلت قينق هنلا الجنوف يسنت زم ت قينق
األهواف الفرعيا اآلتيا:
 -1ت ديدد تديقير اال مددا القياديدة لعينددة الث د علددا العالقدات االجتماعيددة
ٍي وجود االيتراو الواليفي كمتغير وسيط
 -2دراسددة الفددروو بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د
ٍدددي كددد حال مدددة االيتدددراو الدددواليفي بم ددداور والعالقدددات االجتماعيدددة
بم وريها تثعا ل لطثيعة الدراسة بالفلية للنو (ذكر – أ را)
 -3دراسددة الفددروو بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د
ٍي ك حال مدة األ مدا القياديدة بم اورهدا وااليتدراو الدواليفي بم داور
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والعالقات االجتماعية بم وريها تثعدا ل لطثيعدة الدراسدة بالفليدة (عمليدة
– ظرية)
 -4توضديح الفددروو بددية أعضداء هيئددة التدددريس ومعداو يهم عينددة الث د
ٍدددي كددد حال مدددة االيتدددراو الدددواليفي بم ددداور والعالقدددات االجتماعيدددة
بم وريها تثعا ل للدرجة الواليفية (عضو –هيئة)
 -5ت ديددد ثيعددة التثدداية بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة
الث د ٍددي االيتددراو الددواليفي بم دداور الرالقددة تثع دا ل (سددة العضددو -
الدرجة األكاديمية للعضو)
 -6ت ديددد ثيعددة التثدداية بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة
الث ٍي العالقدات االجتماعيدة بم اورهدا الرالقدة تثعدا ل لسدة العضدو-
الدرجددة األكاديميددة ال اليددة للعضددو – متوسددط الدددخال ال ددهري ألسددرة
العضو)
أهمية البحث Significance
تتلخ أهمية الث ال الي ٍي اتجاهية رئيسيية هما:
أدالً :خوما المجتمع الم ي  :يمفة أم يسهم تائ الث ال دالي ٍدي خدمدة
المجتمددع الم لدددي مددة خدددالل تقدددديم مجموعددة مدددة التوفدديات ألعضددداء هيئدددة
التدددريس للتعددرا علددا أهددم األسددثات التددي تددؤدي إلددا االيتددراو الددواليفي مددة
أجدددال تجنثهدددا وم اولدددة التغلدددب عليهدددا ،وذلدددن بهددددا ت سدددية األداء الدددواليفي
لعضدو هيئددة التدددريس والددذي يعددد يجدر األسدداس ٍددي العمليددة التعليميددة ،وعلددا
الدددر م مدددة تزايدددد االهتمدددا بموضدددو االيتدددراو الدددواليفي علدددا المسدددتو
العددالمي إال أم هندداك قص دا ل ملموس دا ل -علددا يددد علددم الثايرددات  -لددد الثددايرية
العرت ٍي القيا بمرال هدذا الث د وخافدة أم معظدم الدراسدات التدي تمد عدة
هذ الظاهرة اقتصدرت علدا المدوالفية واإلداريدية ،لدذلن تعدد الث د ال دالي -
علا يد علم الثايردات  -إضداٍة للدراسدات العربيدة ب دفال عدا والم ليدة ب دفال
خاص
ثانيًا :خوما مجال التخوص  :لعال هذا الث د إضداٍة ٍدي مجدال التخصد
وذلن مة خالل تدعيم مفتثدة قسدم إدارة مؤسسدات األسدرة والطفولدة ٍدي كليدات
االقتصداد المنزلدي جامعددة األزهدر والفليددات المنداالرة لهدا بالمددادة العلميدة التددي
تفيددد الثايرددات بالمددادة العلميددة المتعلقددة باأل مددا القياديددة والدداهرة االيتدددراو
وتيقيرهدا علددا العالقددات االجتماعيددةف ييد تفتقددر كليددات االقتصدداد المنزلددي –
علا يدد علدم الثايردات -لهدذ النوعيدة مدة الدراسدات ،كمدا قدد تعتثدر تدائ هدذا
الث د إضدداٍة ٍددي مجددال إدارة مؤسسددات األسددرة والطفولددةف وذلددن مددة خددالل
دراسدددة وتددددريس المدددواد المرتثطدددة بقسدددم إدارة مؤسسدددات األسدددرة والطفولدددة
والتددي تخ د األسددرةف الرتثا هددا بالعوامددال التددي تددؤقر عل دا العالقددات داخددال
األسرة وخارجها
كمددا يُعددد هددذا الث د م اولددة إلضدداٍة أدوات جديدددة لتخصد إدارة مؤسسددات
األسدرة والطفولدة أال وهدي اسدتثيام يدول األ مدا القياديدة وااليتدراو الدواليفي
واستثيام عة العالقات االجتماعية داخال األسرة وخارجها
مصطلحات البحث Terminology
 -1األنماط القيا يا Driving styles
ويعددرا روبددرت أوينددز ) (Robert Owensالددنمط القيددادي بي دده "السددلوك
الدذي يمارسده القائدد الفعدال علدا أٍدراد المجموعدة العاملدة معده ،بهددا ت سددية
وعية العمال وت قيق األهداا المن ودة (العميا .)275:2010،
أمددددا الق طنننناني(ٍ )72:2008يعددددرا الددددنمط القيددددادي بي دددده تلددددن األ ددددطة
والتصرٍات التدي يتثناهدا القائدد ٍدي تعاملده مدع أتثاعده ،ويتخدذ منهدا هجدا ل يميدز
ريقتدده ٍددي التعامددال ،وهددي بالتددالي ت ددفال ٍددي مجملهددا أسددلوبال ،أو مط دا ل عام دا ل
يميز ريقة تعامله
وٍدددي الففدددر اإلداري ٍيدددر هعنننا ( )126-125 :2007أم أكردددر المعدددايير
يوعا ل لتصني أ ما القيادة هما:
توهيف القا ة من حي أ وب القائو دطريقت في ممار ا عم يا التأثير
في العام ين:
وفنف أ ما القيدادة يسدب هدذا المعيدار إلدا مدط ( مدط القيدادة الديفتاتوريدة،
مط القيادة الديمقرا ية ،مط القيادة الفوضوية)
توهيف القنا ة منن حين مونور السن طا التني يعنلتمو عنل يجا فنلي توجنلي
العام ين:وفنف القيادة اإلدارية يسب هدذا المعيدار إلدا (قيدادة رسدمية ،قيدادة
ير رسمية).

وتقتصددر الثايرددات ٍددي هددذا الث د علددا التصددني األول والددذي ي ددمال ( مددط
القيادة الديفتاتورية ،و مدط القيدادة الديمقرا يدة ،مدط القيدادة الفوضدوية) ،ييد
تعددد هددذ األ مددا هددي األ مددا الرئيسددية واألكرددر دديوعا ل و ددموالل والتددي تددؤقر
علا المتغير التابع للدراسة (االيتراو الواليفي)
ديعرف الثاحثات األنماط القيا يا من الهاحيا ا جرائيا بأنجا األسلوت الذي
تتثعه إدارة كليات جامعدة األزهدر بفرعيهدا (بندية – بندات) متمرلدة ٍدي (رئديس
القسددم –الددوكالء – العميددد) ٍددي التعامددال مددع أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم
(مددة المعيددد إلددا األسددتاذ) ،والددذي يددنعفس بدددور علددا أداء مهددا عضددو هيئددة
التدريس ومعاو يه مة النايية الث رية والتدريسية
 -2االحتراق الوييفي Functional combustion
يالددة فسددية تصدديب األٍددراد باإلرهدداو والتعددب اجمددة عدد ة أعثدداء إضددداٍية،
ي ددعر معهددا الفددرد أ دده يددر قددادر علددا ت ملهددا ويددنعفس ذلددن علددا األٍددراد
العداملية والمتعداملية معهدم ،وعلدا مسددتو الخددمات المقدمدة لهدم (الخرابشننا

عريثات.)301:2005،

هددذا و قددد أوردت ماسددالك  Maslachتعريفددا آخد لرا لاليتددراو الددواليفي بي د ه
يالددة مددة اإلجهدداد التددي تصدديب الفددرد تيجددة ألعثدداء العمددال التددي تفددوو اقتدده
وينددددد ت عنهددددد ا مجموعدددددة مدددددة األعدددددراا النفسدددددية والجسددددددية والعقليدددددة"

(الزيو ب.)192:2007،
د وف تتثهى الثاحثات في الث ال الي مقيا ما نال بم داور الرالقدة
(االجهدداد اال فعددالي – تثلددد ال ددعور – قدد اإل جدداز ال خصددي) مددع إجددراء
بعدض التعدديالت عليددة ليواٍدق ثيعدة الث د ال دالي ،وٍيمدا يلددي درد مددوجز
لفال م ور مة هذ الم اور:
ديعرف الثاحثات االحتراق النوييفي منن الهاحينا ا جرائينا بأنن يالدة مدة
اإلجهدداد النفسددي والجسدددي التددي تصدديب عضددو هيئددة التدددريس ومعاو يدده عينددة
الث دددد تيجددددة ضددددغو العمددددال وتعدددددد المسددددؤوليات (الث ريددددة والتدريسددددية
واالجتماعيددة) والتددي تفددوو قدراتدده وت ملدده ،ممددا قددد يسددثب لدده مجموعددة مددة
األعرا النفسية والجسدية والعقلية
 -3العالقات االجتماعيا Social Relations
العالقددات جمددع مفردهددا عالق دةُ وهددي تعنددي الصددداقةُ ،والعالق دةُ :ال ددب الددالز
للقلددب ،والعالقددةُ (ٍددي علددم الثيدددام) :المناسددثةُ بددية المعنددا األفددلي والمعندددا
المدددراد ٍدددي المجددداز أو الفنايدددة وجمعهدددا عالئِدددقُ  ،وعالقدددات (مجمنننع ال نننا

العربي.)431:2001،

ويعددرا فينناض ( )2:2016العالقددات االجتماعيددة بي هددا " الددروابط وا قددار
المتثادلدددة بدددية األٍدددراد ٍدددي المجتمدددع ،والتدددي تن دددي تيجدددة اجتمددداعهم وتثدددادل
م دداعرهم وايتفدداكهم بثعضددهم الددثعض ومددة تفدداعلهم ٍددي بوتقددة المجتمددع" أو
"هي فورة مدة فدور التفاعدال االجتمداعي بدية درٍية أو أكردر ب يد تفدوم
لدد كددال ددرا فددورة عدة ا خددر والتددي تددؤقر سدلثا ل أو إيجابدا ل علددا يفددم كددال
منهما لآلخر ،ومدة فدور هدذ العالقدات الدروابط األسدرية والقرابدة والصدداقة
والمعارا وزمالة العمال"
ديعرف الثاحثات العالقات االجتماعيا من الهاحيا ا جرائيا بأنجا مجموعة
التفدداعالت والسددلوكيات اإل سددا ية التددي تددتم بددية عضددو هيئددة التدددريس عينددة
الث د داخددال م دديط األسددرة وخارجهددا متمرلددة ٍددي (العالقددة بددية الددزوجية –
العالقدددة مدددع األبنددداء – العالقدددة مدددع األقدددارت والجيدددرام) باإلضددداٍة لفدددال مدددة
يتعامال معهم داخال م يط العمال متمرلدة ٍدي العالقدة مدع (الدزمالء – الريسداء -
الطالت)
ديعرف الثاحثات عضو هيئا التوريس من الهاحيا ا جرائيا بأن ال خ
المتفدر للعمددال األكدداديمي ٍددي جامعددة األزهددر بفرعيهددا (بنددية – بنددات) عمليدةل
كا ددد أو ظريدددة ،وي دددغال إيدددد الرتدددب األكاديميدددة التاليدددة :معيدددد ،مددددرس
مساعد ،مدرس ،أستاذ مساعد ،أستاذ
الفروض Hypotheses
تم صياغا الفردض بوورة صفريا ما ي ي :
 -1ال يوجددددد تدددديقير دال ايصددددائيا ل بددددية اال مددددا القياديددددة لعينددددة الث دددد
والعالقات االجتماعية ٍي وجود االيتراو الواليفي كمتغير وسيط
 -2ال توجدددد ٍدددروو ذات داللدددة إيصدددائية بدددية أعضددداء هيئدددة التددددريس
ومعدداو يهم عينددة الث دد ٍددي كدد حال مددة االيتددراو الددواليفي بم ددداور
والعالقدات االجتماعيددة بم وريهدا تثعدا ل لطثيعددة الدراسدة بالفليددة للنددو
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(ذكر – أ را)
ال توجدددد ٍدددروو ذات داللدددة إيصدددائية بدددية أعضددداء هيئدددة التددددريس
ومعددداو يهم عيندددة الث ددد ٍدددي كددد حال مدددة األ مدددا القياديدددة بم اورهدددا
وااليتدراو الددواليفي بم داور والعالقددات االجتماعيدة بم وريهددا تثعدا ل
لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
ال توجدددد ٍدددروو ذات داللدددة إيصدددائية بدددية أعضددداء هيئدددة التددددريس
ومعدداو يهم عينددة الث دد ٍددي كدد حال مددة االيتددراو الددواليفي بم ددداور
والعالقددات االجتماعيددة بم وريهددا تثعددا ل للدرجددة الواليفيددة (عضددو –
هيئة)
ال يوجددد تثدداية دال إيصددائيلا بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم
عيندددة الث ددد ٍدددي االيتدددراو الدددواليفي بم ددداور الرالقدددة تثعدددا ل (سدددة
العضو -الدرجة األكاديمية للعضو)
ال يوجددد تثدداية دال إيصددائيلا بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم
عينددة الث د ٍددي العالقددات االجتماعيددة بم اورهددا الرالقددة تثع دا ل لسددة
العضدو-الدرجدة األكاديميدة ال اليدة للعضدو – متوسدط الددخال ال ددهري
ألسرة العضو)

منهج البحث Methodology
ويُقصد بدالمنه الوفدفي الت ليلدي الدراسدات الوفدفية التدي تقدو علدا وفد
الظواهر وجمع ال قدائق والمعلومدات ،وال يقتصدر المدنه الوفدفي علدا جمدع
الثيا دات وتصددنيفها وت ليلهددا ٍقددط ،بددال يتضدمة تفسددير النتددائ تمهيدددا للوفددول
إلا تعميمات ب يم الظاهرة موضو الدراسة (الم مو ب.)56:2019،
عينة البحث :
ولت ديد يجم العينة اتثع الثايرات الخطوات التالية:
 يسات إجمالي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو ة بفاٍة كليات
جامعة األزهر العملية والنظرية والتي بل عددهم  14,925عضو هيئة
تدريس وهيئة معاو ة ،بواقع 8131عضو هيئة تدريس 6794 ،عضو
هيئة معاو ة
 أخذ عينة الث مة كال ثقة علا م عادلة ستيڤة قامثسوم والتي تن
علا:

N  p1 p

N 1d  z  p1 p
2

2

n

* وكام مدلول رموز المعادلة علا التالي:
 )N( يجم المجتمع
 )Z( الدرجة المعيارية لمستو الداللة ،0,95
وتساوي 1,96
 )d( وتساوي سثة الخطي وتساوي 0,05
 )P( سثة تواٍر الخافية والم ايدة وتساوي 0,50
)(Steven,2012: 59-60
حدود البحث Delimitations
( )1حود بشريا :تم تطثيق الث علدا عيندة قوامهدا ( )375مدة أعضداء
هيئة التدريس ومعداو يهم ومدة الجنسدية الدذكور واإل داث وٍدي أعمدار
ودرجددات علميددة مختلفددة ،ومددة الريد وال ضددر ،ومددة كليددات عمليددة
و ظريدددة مدددة القطدددا األزهدددري كمدددا ي دددتر أم يعولدددوا ألبنددداء ٍدددي
مرايال عمرية مختلفة
( )2حننود مكانيننا :تددم تطثيددق الث د ال ددالي علددا أعضدداء هيئددة التدددريس
ومعددداو يهم بجامعدددة األزهدددر بفرعيهدددا (بندددية  -وبندددات) ،وبفلياتهدددا
العم ينا (الطننل الثشنرب بالقنناهرة – الزراعنا بالقنناهرة – اقتوننا
منزلددي بطنطددا-العلددو بالقدداهرة) ،والنظريددة (ال ددريعة وأفددول الدددية
بطنطددا – التجددارة بالقدداهرة – كليددة القددرآم الفددريم للقددراءات وعلومهددا
بطنطدا – التربيدة بالقداهرة -الدراسدات اإلسدالمية والعربيدة بندات بففدر
ال دديم -الدراسددات اإلسددالمية والعربيدددة بالمنصددورة – أفددول الددددية

ب ثية الفو )
أ دات الث (إعوا الثاحثات)
ا تمال الث ال الي علا األدوات التالية:
 -1استمارة الثيا ات العامة لألسدرة ،وهدي تتضدمة مجموعدة مدة الثيا دات
التددي تتعلددق بدديٍراد أسددرة العضددو (الددزوا – الزوجددة  -األبندداء) سددواء
كا دددد اجتماعيددددة أو تعليميددددة أو اقتصددددادية ،باإلضدددداٍة إلددددا بيا ددددات
وفددفية تتعلدددق بمسدددتو االيتدددراو الدددواليفي والعالقدددات االجتماعيدددة
لد أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث
 -2اسددددددتثيام األ مدددددددا القياديدددددددة بيبعادهددددددا الرالقدددددددة (الدددددددديفتاتوري–
الددديموقرا ي – الفوضددوي) مددة وجهددة ظددر أعضدداء هيئددة التدددريس
ومعاو يهم عينة الث
 -3مقيددداس االيتددددراو الددددواليفي لماسدددالك بم دددداور الرالقددددة (االجهدددداد
اال فعددالي – تثلددد ال ددعور – ق د مسددتو اال جدداز ال خصددي) لددد
أعضدداء هيئدددة التددددريس ومعددداو يهم عينددة الث ددد مدددع إجدددراء بعدددض
التعديالت عليه ليالئم ثيعة الث
 -4استثيام العالقات االجتماعية بم اورهدا االقندية (داخدال م ديط األسدرة
متمرلدددة ٍدددي العالقدددة بدددية العضدددو و (زوجه زوجتددده ،أبنائددده ،أقاربددده
وجيرا ددده) – داخدددال م ددديط العمدددال وتتمردددال ٍدددي العالقدددة بدددية العضدددو
و(زمددددالي  ،وريسددددداء  ،و البددددده) لدددددد أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس
ومعاو يهم عينة الث
أ -ا تمارة الثيانات العاما لأل رة
أعدت الثايرات استمارة الثيا ات العامة لألسرة والتي تخد أهداا الث
ال الي كصورة جدولية يي ايتوت علا الثيا ات األساسية ،وتم ت ديد
المستو االجتماعي واالقتصادي ألسرة عضو هيئة التدريس والهيئة
المعاو ة عينة الث علا أساس ما يلي:
مكا كن األ رة :وتم قياسه مة خالل تقسيمة إلا ٍئتية (ري – يضر)،
الهوع( :ذكر – أ را) ،ال الا االجتماعيا( :متزوا ويعول – مطلق –
أرمال) ،ن ٍل من العضو دزدج العضو ( :أقال مة  25سنة – مة 25
ويتا أقال مة  35سنة – مة  35ويتا أقال مة  45سنة – مة  45ويتا
أقال مة  55سنة –  55سنة ٍيكرر) ،عو هوات الزداج ( :أقال مة 5سنوات
– مة  5ويتا أقال مة  10سنوات – مة  10ويتا أقال مة  15سنة – مة
 15ويتا أقال مة  20سنة –  20سنة ٍيكرر ) ،المستو التع يمي لزدج
العضو :وتم تقسيمه إلا ( دوم الجامعي – جامعي – دراسات عليا) ،الدرجة
األكاديمية ال الية للعضو( :معيد – مدرس مساعد – مدرس – أستاذ مساعد
– أستاذ – أستاذ متفر ) ،طثيعا عمل الزدج( :واليفة يفومية – قطا
خاص – أعمال يرة – علا المعاش – متوٍي – ال يعمال) ،الوخل الشجرب
لأل رة( :أقال مة  – 3000مة  3000إلا أقال مة  – 5000مة  5000إلا
أقال مة  – 7000مة  7000إلا أقال مة ٍ 9000 – 9000يكرر ) ،عو
الساعات التي يقضيجا العضو في اللهاب ل ك يا ( :أقال مة ساعة – مة
ساعة إلا ساعتية – مة ساعتية إلا قالث ساعات – قالث ساعات ٍيكرر
) ،طثيعا الورا ا بالك يا ( :عملية – ظرية )
ب -ا ننتثيا األنمننناط القيا يننا لنننو عيهننا منننن أعضنناء هيئنننا التنننوريس
دمعادنيجم
كام الهدا مة هذا االستثيام هو دراسة األ ما القيادية لد عينة مة
أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم بم اورها الرالقة (النمط الديموقرا ي –
النمط الديفتاتوري – النمط الفوضوي) ،ولفي يعد الثايرات أداة ت قق هذا
الهدا السابق تم اال ال علا الدراسات والقراءات السابقة لالستعا ة بها
ٍي وضع األسلوت األمرال لالستثيام وهي دراسة الثها ( ،)2017عوماني

( ،)2016ط طوح ( ،)2016تونسي ( ،)2015رشيو( ،)2015حال
( ،)2013رب غطا ( ،)2012المورب ( ،)2006الهيرب
( ،)2003وتم إعداد استثيام اولي مفوم مة ( )26عثارة موزعة علا قالقة
م اور (النمط الديموقرا ي – النمط الديفتاتوري – النمط الفوضوي)، ،
يي تضمة الم ور األول (النمط الديموقرا ي)  11عثارة  ،والم ور
الرا ي (النمط الديفتاتوري)  8عثارات  ،والم ور الرال (النمط الفوضوي)
 7عثارات
قام الثاحثات ب ساب الووق لال تثيا بعوة طرق هي ما ي ي:
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ً
قد خضع لصدو الم تو ٍي قياس األ ما القيادية لدي عينة مة أعضاء
أدال :صوق الم تو  :content validityتم عرا االستثيام ٍي
هيئة التدريس ومعاو يهم
فورته األولية علا مجموعة مة الم فمية المتخصصية ٍي مجاالت
ثانيًا :صوق التكوين با تخوام معامل ارتثاط بير و  :personتم يسات
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بفلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر،
قثات االستثيام  Reliabilityباستخدا مع ادلة ألفا كرو ثال Alpha-
ويلوام ،والمنوٍية ،والتربية النوعية جامعة نطا ،وقسم إدارة األعمال
 Cronbachل سات معامال الرثات لت ديد قيمة االتساو الداخلي لالستثيام
بفلية التجارة جامعة مدينة السادات ،وتخص علم النفس كلية التربية
يي تم يسات معامال ألفا لفال م ور علا يدة ولالستثيام كفال بم اور
جامعة األزهر ،وكلية الزراعة جامعة األزهر ،وعلم االجتما بفلية
الرالقة ،واستخدا اختثار التجزئة النصفية ( )Split-halfوللتص يح مة أقر
الدراسات اال سا ية جامعة األزهر وبل عددهم ( ) 17م فم ،وتم يسات
التجزئة النصفية تم استخدا معادلة التص يح لسثيرمام – براوم
سثة اتفاو الم فمية وذلن مة خالل يسات تفرارات سثة االتفاو لد
( ،)Spearman-Brownمعادلة جتمام ( )Guttmanويوضح جدول
األساتذة الم فمية ٍي كال عثارة مة عثارات االستثيام  ،وتم تعديال فيا ة
( )1ذلن:
بعض العثارات يسب توجيهات األساتذة الم فمية وبذلن يفوم االستثيام
جودل ( ) 1اختثار معامل الفا ردنثاخ ،دالتجزئا الهوفيا ال تثيا األنماط القيا يا
التجزئا الهوفيا
الفا
عو
الم ادر
ردنثاخ
العثارات
جتما
ثيرما – براد
0,878
0,888
0,894
11
الهمط الويموقراطي
0,712
0,714
0,806
8
الهمط الويكتاتورب
0,804
0,818
0,830
7
الهمط الفوضوب
0,834
0,834
0,925
26
إجمالي ا تثيا األنماط
فددورته األوليدددة علدددا مجموعدددة مدددة الم فمدددية المتخصصدددية ٍدددي مجددداالت
يوضح جدول ( )1أم معامال ألفا الستثيام األنماط القيا يا كفال هو
إدارة مؤسسددات األسددرة والطفولددة بفليددة االقتصدداد المنزلددي جامعددة األزهددر،
( )0,925وتعتثر هذ القيمة مرتفعة جدلا لهذا النو مة يسات الرثات وتؤكد
ويلددوام ،والمنوٍيدددة ،والتربيدددة النوعيدددة جامعدددة نطدددا ،وقسدددم إدارة األعمدددال
االتساو الداخلي لالستثيام ،كما يتضح أم قيم معامالت ارتثا التجزئة
بفليددة التجدددارة جامعددة مديندددة السددادات ،وتخصددد علددم الدددنفس كليددة التربيدددة
النصفية لمجمو عثارات استثيام األ ما القيادية كفال هو لسثيرمام –
جامعدددة األزهدددر ،وكليدددة الزراعدددة جامعدددة األزهدددر ،وعلدددم االجتمدددا بفليدددة
براوم ،0,834لجتمام  0,834مما يدل علا اتساو وقثات عثارات
الدراسددات اال سددا ية جامعددة األزهددر وبل د عددددهم ( ) 17م فددم ،وتددم يسددات
االستثيام بم اور الرالقة وبذلن يفوم االستثيام فالح للتطثيق
سددثة اتفدداو الم فمددية وذلددن مددة خددالل يسددات تفددرارات سددثة االتفدداو لددد
ت -ا تثيا االحتراق الوييفي
األساتذة الم فمية ٍي كدال عثدارة مدة عثدارات االسدتثيام  ،وتدم تعدديال فديا ة
كام الهدا مة إجراء هذا االستثيام هو دراسة االيتراو الواليفي لد عينة
بعددض العثددارات يسددب توجيهددات األسدداتذة الم فمددية كمددا تددم يددذا عثددارتية
مة أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم بم اور الرالقة (االجهاد اال فعالي –
أيددددددهما للتفدددددرار واألخدددددر لصدددددعوبة القيددددداس يسدددددب توجيهدددددات السدددددادة
تثلد الم اعر – ق اإل جاز ال خصي)
الم فمدددية ،ليفدددوم إجمدددالي عثدددارات االسدددتثيام ( )20عثدددارة ،وبدددذلن يفدددوم
قدددا الثايردددات بددداال ال علدددا المراجدددع والدراسدددات السدددابقة الخافدددة بيبعددداد
االسدتثيام قدد خضدع لصددو الم تدو ٍدي قيداس االيتدراو الدواليفي لددي عينددة
بدااليتراو الدواليفي ،بهدددا إعدداد اسدتثيام االيتددراو الدواليفي مطابقدا ل ل ددار
مة أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
النظددري للدراسددة وٍددي إ ددار المفدداهيم اإلجرائيددة وهددي دراسددة أبننو مو ننى
ثانيًا :صوق التكوين با تخوام معامل ارتثاط بير و  :personتم يسات
الب ( ،)2012د مهوور ( ،)2013دمو ى ( )2018وبعد اال ال علا
قثات االستثيام  Reliabilityباستخدا مع ادلة ألفا كرو ثال Alpha-
الدراسدددات والقدددراءات تثندددا الثايردددات مقيددداس ماسدددالك لاليتدددراو الدددواليفي
 Cronbachل سات معامال الرثات لت ديد قيمة االتساو الداخلي لالستثيام
والدددذي يضدددم ( )22عثدددارة مقسدددمة علدددا قدددالث م ددداور ياالجهددداد اال فعدددالي
يي تم يسات معامال ألفا لفال م ور علا يدة ولالستثيام كفال بم اور
(8عثدددارات) – تثلدددد الم ددداعر (5عثدددارات) – قددد اال جددداز ال خصدددي (7
الرالقة ،واستخدا اختثار التجزئة النصفية ( )Split-halfوللتص يح مة أقر
عثارات)] مع إجراء بعض التعديالت عليه ليناسب ثيعة الث ال الي
التجزئة النصفية تم استخدا معادلة التص يح لسثيرمام – براوم
قام الثاحثات ب ساب الووق لال تثيا بعوة طرق هي ما ي ي:
( ،)Spearman-Brownمعادلة جتمام ( )Guttmanويوضح جدول
ً
( )2ذلن:
أدال :صوق الم تو  :content validityتم عرا االسدتثيام ٍدي
جودل ( ) 1اختثار معامل الفا ردنثاخ ،دالتجزئا الهوفيا ال تثيا االحتراق الوييفي
التجزئا الهوفيا
الفا ردنثاخ
عو العثارات
الم ادر
جتما
ثيرما – براد
0,524
0,521
0,798
8
االججا االنفعالي
0,578
0,579
0,819
5
تث و المشاعر
0,726
0,726
0,816
7
نقص ا نجاز الشخوي
0,828
0,831
0,829
20
إجمالي ا تثيا االحتراق
السابقة الخافة بم اور العالقات االجتماعية ،بهدا إعداد استثيام العالقات
يوضح جدول ( )2أم معامال ألفا الستثيام االحتراق الوييفي كفال هو
االجتماعية مطابقا ل ل ار النظري للدراسة وٍي إ ار المفاهيم اإلجرائية
( )0,829وتعتثر هذ القيمة مرتفعة لهذا النو مة يسات الرثات وتؤكد
وهي دمهجا را ا العويضي ( ،)2004دالججهي ( ،)2008د قودر (
االتساو الداخلي لالستثيام ،كما يتضح أم قيم معامالت ارتثا التجزئة
النصفية لمجمو عثارات استثيام بااليتراو الواليفي كفال هو لسثيرمام –
 ،)2012د عيسى ( ،)2014دقرطي ( ،)2015د الخطايثا (،)2015
دعواد ة ( )2019؛ وبعد اال ال علا الدراسات والقراءات قام
براوم ،0,831لجتمام  0,828مما يدل علا اتساو وقثات عثارات
الثايرات بتقسم العالقات االجتماعية والتي تضم ( )53عثارة مقسمة إلا
االستثيام بم اور الرالقة وبذلن يفوم االستثيام فالح للتطثيق
م ورية األول العالقات داخال م يط األسرة ويضم ( )24عثارة موزعة
ث -ا تثيا العالقات االجتماعيا
علا }العالقة مع الزوا ( )8عثارات –العالقة مع األبناء ( - )8العالقة مع
كام الهدا مة إجراء هذا االستثيام هو دراسة العالقات االجتماعية لد
األقارت والجيرام ( ،{)6الرا ي العالقات داخال م يط العمال وتضم ()29
عينة مة أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم بم وريها (داخال م يط األسرة –
}العالقة مع الزمالء ( – )9العالقة مع الريساء ( -)11العالقة مع الطالت
داخال م يط العمال) ،قا الثايرات باال ال علا المراجع والدراسات
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اإلجمدددالي النهدددائي لالسدددتثيام ( 50عثدددارة)  ،كمدددا تدددم تعدددديال فددديا ة بعدددض
({ )8
العثددارات يسدددب توجيهددات األسددداتذة الم فمددية ،وبدددذلن يفددوم االسدددتثيام قدددد
قام الثاحثات ب ساب الووق لال تثيا بعوة طرق هي ما ي ي:
ً
خضع لصدو الم تو ٍدي قيداس العالقدات االجتماعيدة لدد عيندة مدة أعضداء
أدال :صننوق الم تننو  :content validityتددم عددرا االسددتثيام ٍددي
هيئة التدريس ومعاو يهم
فددورته األوليدددة علدددا مجموعدددة مدددة الم فمدددية المتخصصدددية ٍدددي مجددداالت
ثان ًيا :صوق التكوين با تخوام معامل ارتثاط بير و  :personوتم يسات
إدارة مؤسسددات األسددرة والطفولددة بفليددة االقتصدداد المنزلددي جامعددة األزهددر،
قثدددات االسدددتثيام  Reliabilityباسدددتخدا معددد ادلة ألفدددا كرو ثدددال Alpha-
ويلددوام ،والمنوٍيدددة ،والتربيدددة النوعيدددة جامعدددة نطدددا ،وقسدددم إدارة األعمدددال
 Cronbachلالسددتثيام ييدد تددم يسددات معامددال ألفددا لفددال م ددور علددا يدددة
بفليددة التجدددارة جامعددة مديندددة السددادات ،وتخصددد علددم الدددنفس كليددة التربيدددة
ولالسدددتثيام كفدددال بم وريهدددا ،واسدددتخدا اختثدددار التجزئدددة النصدددفية (Split-
جامعدددة األزهدددر ،وكليدددة الزراعدددة جامعدددة األزهدددر ،وعلدددم االجتمدددا بفليدددة
 )halfوللتصدد يح مدددة أقددر التجزئدددة النصددفية تدددم اسددتخدا معادلدددة التصددد يح
الدراسددات اال سددا ية جامعددة األزهددر وبل د عددددهم ( ) 17م فددم ،قددا الثايرددات
لسددثيرمام – بددراوم ( ،)Spearman-Brownمعادلددة جتمددام ()Guttman
ب ددذا العثددارات التددي قددال سددثة االتفدداو عليهددا عددة  ٪90وبل د عددددهم قددالث
ويوضح جدول ( )3ذلن:
عثددارات اقنددام ٍددي الم دددور األول ووايدددة ٍددي الم دددور الرددا ي ليفددوم العددددد
جودل ( ) 3اختثار معامل الفا ردنثاخ ،دالتجزئا الهوفيا ال تثيا العالقات االجتماعيا بم وريجا
التجزئا الهوفيا
معامل ألفا
عو
الم ادر
ثيرما –
العثارات ردنثاغ
جتما
براد
0,671
0,673
0,802
22
العالقات اخل م يط األ رة
0,837
0,845
0,884
28
العالقات اخل م يط العمل
0,740
0,745
0,897
50
المجموع الك ي ل عالقات
يسات فدو الم فمية وفدو التفوية
يوضح جدول ( )3أم معامال ألفا الستثيام العالقات االجتماعيا كفال هو
 -2يسدددات معامدددال ألفدددا ل سدددات الرثدددات لالسدددتثيام والتجزئدددة النصدددفية
( )0,897وتعتثر هذ القيمة مرتفعة لهذا النو مة يسات الرثات وتؤكد
 Split Halfبطريقدة سددثيرمام – بدراوم وجيتمددام لعثدارات كددال مددة
االتساو الداخلي لالستثيام ،كما يتضح أم قيم معامالت ارتثا التجزئة
اسدددتثيام اال مدددا القياديدددة بم اورهددددا الرالقدددة ،واسدددتثيام االيتددددراو
النصفية لمجمو عثارات استثيام العالقات االجتماعية كفال هو لسثيرمام –
الواليفي بم اور الرالقة واستثيام العالقات االجتماعية بم وريها
براوم ،0,745لجتمام  0,740مما يدل علا اتساو وقثات عثارات
 -3يسددددات العدددددد والنسددددثة المئويددددة لفددددال متغيددددرات الث دددد ويسددددات
االستثيام بم وريه وبذلن يفوم االستثيام فالح للتطثيق
المتوسددددطات ال سددددابية واال راٍددددات المعياريددددة لمتغيددددرات الث دددد
ا اً :إجراءات تطثيق أ دات الث ع ى العيها
الفمية
قا الثايرات بعد اال تهاء مة إعداد وتقنية أدوات االستثيام بتطثيق
 -4يسدددات اختثدددار ت  T.testللوقدددوا علدددا داللدددة الفدددروو بدددية متوسدددط
االستثيام ٍي فورته النهائية ودم كال مة استمارة الثيا ات العامة لألسرة،
درجدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد ٍدددي كددد حال مدددة
واستثيام اال ما القيادية ،واستثيام االيتراو الواليفي واستثيام العالقات
األ مدددا القياديدددة بم اورهدددا وااليتدددراو الدددواليفي بم ددداور والعالقدددات
االجتماعية ٍي استمارة وايدة يتا يسهال توزيعها وتطثيقها علا العينة
االجتماعيددة بم وريهددا تثع دا ل لطثيعددة الث د بالفليددة (عمليددة – ظريددة) –
والتي بل عددها  375عضو وهيئة معو ة مة أعضاء جامعة األزهر
النو (ذكر – أ را)
ولديهم أبناء ،وتم تطثيق الدراسة الميدا ية مدة تسعة أ هر تقريثا ل ابتدا لء مة
 -5ت ليال التثاية )ٍ ANOVA(Analysis of Varianceي اتجا
 2020 9 20إلا 2021 6 20
وايد لمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات درجات عينة الث ٍي كال
ا اً :الت يالت دأ اليل المعالجا ا حوائيا المستخوما لت يل نتائ
مة األ ما القيادية بم اورها وااليتراو الواليفي بم اور والعالقات
الورا ا
االجتماعية بم وريها تثعا ل ( للدرجة األكاديمية – سة العضو -متوسط
بعد تص يح االستثيام تم تفري الثيا ات علا اإلكسيال  ،Excelقم تم قال
الدخال ال هري ألسرة العضو)
الثيا ات علا بر ام ( SPSSال زمة اإليصائية للعلو االجتماعية) ،وتم
ت ليال الثيا ات ومعالجتها إيصائيا ل الستخراا النتائ
نتائ الث الميوانيا
بية
العالقة
لف
وٍيما يلي بعض المعامالت اإليصائية المستخدمة
أدال :دصف عيها الث
متغيرات الدراسة واختثار ف ة الفروا:
أ ل دصف العيها دفقا ل مت يرات الويموغرافيا
ٍيما يلي وف لعينة الث الميدا ية والتي بلغ  375عضو هيئة تدريس
 -1يسدددددات معامدددددال ارتثدددددا بيرسدددددوم Person correlation
وهيئة معاو ة تم اختيارهة بطريقة فدٍية رضية وجدول (4أ) يوضح
(Coefficientفدددو االتسدداو الددداخلي) السددتثيام اال مدا القياديددة،
ذلن:
واسددتثيام االيتددراو الددواليفي واسددتثيام العالقددات االجتماعيددة ،كددذلن
جودل(4أ) التوزيع الهسثي لعيها الث دفقا ل مت يرات الويموجرافيا
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سثتهم ( )⁒5,87 - ⁒7,2 - ⁒12,27علا التوالي
يتضح من جودل(4أ) ما ي ي:
 -3أكردددر مدددة قلددد عيندددة الث ددد مدددة أعضددداء هيئدددة التددددريس والهيئدددة
 -1مددا يقددرت مددة منتص د العينددة مددة أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم
المعاو ددة تتددراود دخددولهم ٍددي ٍئددة (مددة  3000إلددا أقددال مددة )5000
ي دددغلوم الفئددددة العمريددددة (مددددة  45- 35سددددنة) ييدددد بلغدددد سددددثتهم
ييدد بلغددد سدددثتها ( ،)⁒35,47يليهدددا ٍئددة (مدددة5000إلدددا أقدددال مدددة
( ،)⁒46,13وٍدددي مقابلهدددا دددغال األزواا فدددس الفئدددة العمريدددة بنسدددثة
 )7000بنسددثة (ٍ ،)⁒33,87ددي يددية ا خفض د النسددثة علددا ك د حال مددة
()⁒39,73ف وعنددددما دددغال أعضددداء هيئدددة التددددريس ومعددداو يهم الفئدددة
(ٍ 9000دددديكرر -أقددددال مددددة  )3000ييدددد بلغدددد سددددثتهم (- ⁒12,8
العمريددة (مددة  35 – 25سددنة) بنسددثة ( )⁒42,93كا د سددثة األزواا
 )⁒0,27علا التوالي
علددا تلددن الفئددة ()⁒46,4ف واقترب د النسددثة مددة التعددادل ٍددي المريلددة
 -4تقددارت سددب أعضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة المعاو ددة بددية الفليددات
العمريددة (مددة  55 – 45سددنة) بددية ك د حال مددة أعضدداء هيئددة التدددريس
العملية والنظرية يي بلغ ( )⁒48,8 - ⁒51,2علا الترتيب
ومعاو يهم وأزواجهم يي بلغ ( ⁒7,47و  )⁒7,73علا التوالي
 -2أكرددر مددة قل د العينددة ي ددغال الدرجددة األكاديميددة مدددرس مسدداعد يي د
ثانياً :الهسل المئويا ال تجابات عيها الث ع ى أ دات الث :
 -1األنماط القيا يا :ي تمال هذا الجزء علا التوزيع التفراري والنسثي
بلغددد سدددثتها ( ،)⁒43,73يليهدددا الدرجدددة األكاديميدددة مددددرس بنسدددثة
علا
الستجابات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث
( ،)⁒30,93وا خفددض معدددل أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم علددا
استثيام األ ما القيادية بم اورها الرالقة ،وجدول ( )5يوضح ذلن:
الدددرجات األكاديميدددة ( أسدددتاذ مسددداعد – معيدددد – أسدددتاذ) ييددد بلغددد
جودل ( )5التوزيع الهسثي دفقا ً لمستويات ا تجابات العيها في األنماط القيا يا بم ادرها الثالثا
المستو المرتفع
المستو المتو ط
المستو المهخفض
الثيا
الم ور
٪
العو
٪
العو
٪
العو
118
31,5
42,7
160
25,9
97
الهمط الويموقراطي
24,8
48,5
26,7
93
182
100
الهمط الويكتاتورب
43,5
163
40,3
151
16,3
61
الهمط الفوضوب
25 33
20 27
95
54.4
204
76
مجموع م ادر األنماط
المستو المرتفع لأل ما القيادية :تضمن أعضاء هيئة التدريس
يتضح من جودل ( )5أ  :فئا المستو المهخفض لأل ما القيادية:
ومعاو يهم الذية كا استجابتهم تتراود بية  145 :114وكام عدهم 95
تضمن أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم الذية كا استجابتهم تتراود بية
عضو هيئة تدريس وهيئة معاو ة بنسث ة مئ وية ٪25,33
 82-51وكام عددهم  76عضو هيئة تدريس وهيئة معاو ة بنسث ة مئ وية
 -2ا نننتثيا االحتنننراق النننوييفي :ي دددتمال هدددذا الجدددزء علدددا التوزيدددع
 ،٪20,27فئا المستو المتو ط لأل ما القيادية :تضمن أعضاء هيئة
التفددراري والنسدددثي السدددتجابات عيندددة الث دد علدددا اسدددتثيام االيتدددراو
التدريس ومعاو يهم الذية كا استجابتهم تتراود بية  113- 83وكام
الواليفي بم اور الرالقة ،وجدول ( )6يوضح ذلن:
عددهم  204عضو هيئة تدريس وهيئة معاو ة بنسث ة مئ وية  ،٪54,4فئا
جودل ( )6التوزيع الهسثي دفقا ً لمستويات ا تجابات العيها ع ى ا تثيا االحتراق الوييفي بم ادره الثالثا
المستو
المستو المرتفع
المستو المتو ط
الثيا
المهخفض
الثعو
٪
العو
٪
العو
٪
العو
11 73
33 87
127
44
54.40
204
االججا االنفعالي
24 27
20 00
75
91
55.73
209
تث و المشاعر
29 07
7 47
28
109
63.47
238
نقص ا نجاز الشخوي
20 80
11 20
42
78
68.00
255
مجموع م ادر االحتراق الوييفي
المسنننتو المرتفنننع لاليتدددراو الدددواليفي :تضدددمن أعضددداء هيئدددة التددددريس
يتضح من جودل ( )6أ  :فئا المستو المهخفض لاليتراو الواليفي:
ومعددداو يهم الدددذية كا ددد اسدددتجابتهم تتدددراود بدددية  91 -71وكدددام عددددهم 78
تضمن أعضاء هيئة التدريس ومعداو يهم الدذية كا د اسدتجابتهم تتدراود بدية
عضو هيئة تدريس وهيئة معاو ة بنسث ة مئ وية ٪20,80
 49-29وكددام عددددهم  42عضددو هيئددة تدددريس وهيئددة معاو ددة بنسث د ة مئ د وية
 -3ا تثيا العالقات االجتماعيا :ي تمال هذا الجزء علا التوزيع
 ،٪11,20فئننا المسنننتو المتو ننط لاليتدددراو الددواليفي :تضدددمن أعضددداء
علا استثيام العالقات
التفراري والنسثي الستجابات عينة الث
هيئدة التدددريس ومعدداو يهم الددذية كا د اسددتجابتهم تتددراود بددية  70- 50وكددام
االجتماعية بم وريها ،وجدول ( )7يوضح ذلن:
عددهم  255عضو هيئدة تددريس وهيئدة معاو دة بنسثد ة مئد وية  ،٪68,00فئنا
)International Design Journal, Volume 11, Issue 6, (November 2021
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

80

Leadership styles and their relation to job burnout and its reflection on social relations among university staff
members and teaching assistants

جودل ( )7التوزيع الهسثي دفقا ً لمستويات ا تجابات العيها ال تثيا العالقات االجتماعيا بم وريجا
المستو المرتفع
المستو المتو ط
المستو المهخفض
الثيا
الم ور
٪
العو
٪
العو
٪
العو
20 27
76
65 07
244
14 67
55
العالقات اخل م يط األ رة
52 00
195
42 40
159
5 60
21
العالقات اخل م يط العمل
36,8
8,5
32
138
54,7
205
إجمالي العالقات االجتماعيا
االجتماعية ،وتفسير هذ النتائ  ،وبنا لء علا مدا تدم الوفدول إليده مدة تدائ يدتم
يتضنننح منننن جنننودل ( )7أ ٍ :ئددددة المسنننتو المنننهخفض للعالقددددات
عرا توفيات الث
االجتماعيددة :تضددمن أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم الددذية كا ددد
ددريس
اسددتجابتهم تتددراود بددية  97-73وكددام عددددهم  32عضددو هيئددة تد
 -1الهتائ في ضوء الفرض األدل
وهيئة معاو دة بنسثد ة مئد وية ٍ ،٪8,5ئدة المسنتو المتو نط للعالقدات
يهص الفرض األدل ع ى ان "ال يوجو تأثير ال احوائيا ً بين االنماط
االجتماعيددة :تضددمن أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم الددذية كا ددد
القيا يا لعيها الث دالعالقات االجتماعيا فني دجنو االحتنراق النوييفي
مت يننر د ننيط" وللت قددق مددة ف د ة الفددرا يددتم يسددات التدديقير باسددتخدا
اسدددتجابتهم تتدددراود بدددية  122- 98وكددددام عدددددهم  205عضدددو هيئددددة
ريقتية هما:
تدددريس وهيئددة معاو ددة بنسث د ة مئ د وية ٍ،٪54,7ئددة المسننتو المرتفننع
للعالقدات االجتماعيدة :تضدمن أعضداء هيئدة التددريس ومعداو يهم الدذية
ادالً :الت قنق منن االن نوار با نتخوام برننام االمنو IBM SPSS ( :
 :)AMOSت قددق مددة المعددادالت التاليددة ل سددات أقددر المتغيددر المسددتقال علددا
كا ددد اسدددتجابتهم تتدددراود بدددية  147 -123وكدددام عددددهم  138عضدددو
المتغيدددر التدددابع بوجدددود المتغيدددر الوسددديط :المعا لنننا االدلنننى :تددديقير المتغيدددر
هيئة تدريس وهيئة معاو ة بنسث ة مئ وية ٪36,8
المستقال علا المتغير الوسيط  -المعا لا الثانيا :تديقير المتغيدر المسدتقال علدا
النتائج Results
المتغيدر التدابع  -المعا لنا الثالثنا :المتغيدر الوسديط يدؤقر علدا المتغيدر التدابع
يتضددمة هددذا الفصددال تددائ الث د الميدا يددة التددي أجري د علددا عينددة قوامهددا
بوجود المتغير المستقال
375عضددو هيئدددة تددددريس وهيئددة معاو دددة بهددددا الوفددول إلدددا العالقدددة بدددية
األ مدددا القياديدددة وعالقتهدددا بدددااليتراو الدددواليفي وا عفاسددده علدددا العالقدددات
جودل (  ) 8يوضح نموذج االن وار لتأثير المت ير المستقل ع ى المت ير التابع في دجو المت ير الو يط با تخوام برنام األمو
الخطأ
معامل
مستو الواللا
قيما ت
المسار
المعيارب
االن وار
0,001
12,14
0,043
0,525
األنماط ← االحتراق
0,001
3،93
0،050
0,198
األنماط ← العالقات
0,001
14،45
0،051
0,736
االحتراق ← العالقات* األنماط

شكل (  ) 1يوضح تأثير االنماط القيا يا ع ى العالقات االجتماعيا في دجو االحتراق الوييفي مت ير د يط با تخوام برنام األمو
()0 0001
يتضح من الجودل ( )8دشكل (  )1أ :
 المتغيدددر الوسددديط يدددؤقر علدددا المتغيدددر التدددابع بمعامدددال ا ددددار مقددددار المتغيددر المسدددتقال يدددؤقر علددا المتغيدددر الوسددديط بمعامددال ا ددددار مقددددار( )0 736وب سدددات قيمدددة ت ييددد وجددددت ( )14,45وهدددي قيمدددة دالدددة
( )0,525وب سدددات قيمدددة ت ييددد وجددددت ( )12,14وهدددي قيمدددة دالدددة
ايصائيا ل عند مستو داللة اقال مة ()0 0001
ايصددائيا ل عنددد مسددتو داللددة اقددال مددة ( )0 0001يرث د ا دده يوجددد تدديقير
دة
دال ايصدائيا ل بدية المتغيددر المسدتقال والمتغيددر الوسديط عنددد مسدتو داللد
 وبت قيددق ال ددرو السددابقة سددتنت ام المتغيددر الوسدديط يتوسددط العالقددة0 001
بية المتغير المستقال والمتغير التابع
 المتغيددر المسددتقال يددؤقر ب ددفال مثا ددر علددا المتغيددر التددابع ٍددي وجددودثانياً :الت قق من االن وار با تخوام اختثار وبل :Sobel Test
المتغيددددر الوسدددديط بمقدددددار ( )0 198وب سددددات قيمددددة ت ييدددد وجدددددت
دل ساب االثر المثاشر من المت ير المستقل الى المت ير التابع بوجو
المت ير الو يط نستخوم اختثار سوبال  Sobel Testيي يتم يسات معامال
( )3 93وهددددي قيمددددة دالددددة ايصددددائيا ل عنددددد مسددددتو داللددددة اقددددال مددددة
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اال دار كما يتضح مة الجدولية التاليية:
جودل (  ) 9يوضح معامل االرتثاط د ددصف مت يرات الث با تخوام اختثار وبل االنماط القيا يا -االحتراق الوييفي دالعالقات االجتماعيا = 375
االن راف
مجموع
مجموع
مجموع
المتو ط
المت يرات
المعيارب
االحتراق
األنماط
العالقات
113,22

13,26

مجموع العالقات
*0,494
11,21
53,22
مجموع األنماط
*
*0,532
*0,703
11,06
61,89
مجموع االحتراق
*
*
اقال مة  0,001بية جميع متغيرات الث
يتضح من الجودل السابق :وجود عالقة ارتثا ية موجثة عند مستو داللة
جودل (  ) 10يوضح نموذج االن وار ل تأثير الك ي المثاشر ل مت ير المستقل ع ى المت ير التابع في دجو المت ير الو يط
الخطأ
مستو الواللا
قيما ت
معامل االن وار
الم ادر
المعيارب
0,001
10,97
0,053
0,584
األنماط ← العالقات
ل
دالعالقات االجتماعيا) ،دبلل يتثين ان يوجد تيقير دال ايصائيا للمتغير
يتضح من الجودلين السابقين أ  :التيقير الفلا المثا ر للمتغير المستقال
المستقال (األ ما القيادية) مرتثطا مع المتغير الوسيط (االيتراو الواليفي)
علا المتغير التابع ٍي وجود المتغير الوسيط بمعامال ا دار مقدار
( )0 584وب سات قيمة ت وجدت قيمتها ( )10,97وهي قيمة دالة ايصائيا ل
علا المتغير التابع (العالقات االجتماعية) عند مستو داللة .0.001
عند مستو داللة اقال مة ()0,001
ثالثاً :الت قق من االن وار ل ساب األثر ال ير مثاشر با تخوام قيما
الثوتستراب:
ديتثين مما ثق أ التأثير الك ي المثاشر من المت ير المستقل الى المت ير
ل ساب التيقير الغير مثا ر لأل ما القيادية علا العالقات االجتماعية مة
التابع بوجو المت ير الو يط ال احوائيا ً عهو مستو اللا ()0.001
خالل االيتراو النفسي كما ٍي الجدول التالي:
دبلل تكو الو اطا هها د اطا جزئيا ،حي يتو ط المت ير الو يط
(االحتراق الوييفي) العالقا بين المت ير المستقل (االنماط القيا يا
جودل (  ) 11يوضح ت يل االن وار با تخوام الثوتو تراب ل ساب التأثير ال ير مثاشر لألنماط القيا يا ع ى العالقات االجتماعيا في دجو مت ير د يط
"االحتراق الوييفي"
أع ى قيما
أقل قيما
مستو
معامل
الخطأ المعيارب قيما ت
التأثير ال ير مثاشر
ل ثوتستراب
ل ثوتستراب
الواللا
االن وار
0,311
9,26
0,04
0,386
األنماط ← االحتراق *
0,468
0,001
العالقات
العالقات داخال م يط العمال وأداء عضو هيئة التدريسف ٍفلما كا
يتضح من الجودل السابق :يوجد تيقير ير مثا ر دال ايصائيا ل للمتغير
العالقات يثه بية العضو وزمالء وريساء ٍي العمال ت سة مستو أداء
المستقال علا المتغير التابع مة خالل المتغير الوسيط بعامال ا دار مقدار
كال مة الزعثي
دراسة
وت
أ
ما
يح،
ف
والعفس
تاجيته
إ
وزادت
العضو
للثوتسترات
( )0,386وهي قيمة دالة ايصائيال ،يي أم أعلا قيمة
ح
( ،)2009دالجوفي ( ،)2006عقيل ( ،)2006دالمهجر( )2010علا
( )0,468واقال قيمة ( )0,311يي ال تتوسطهما الصفر
وج ود عالقة إيجابية بية مستو العالقة مع الزمالء والريساء وااللتزا
ديتثين مما ثق أ االقر الغير مثا ر مة المتغير المستقال الا المتغير
واألداء والرضا والرٍا الواليفي للعضوف وبين الدراسات مد أهمية
التابع بوجود المتغير الوسيط دال ايصائيا ل عند مستو داللة ()0 001
وتيقير تلن العالقات علا الص ة النفسية لألعضاء ،دتخت ف نتائ الث
وبذلن تفوم الوسا ة هنا وسا ة جزئية ،يي يتوسط المتغير الوسيط
ال الي مع دراسة بوفردة ( )2012والذي أكد علا عد وجود عالقة ذات
(االيتراو الواليفي) العالقة بية المتغير المستقال (اال ما القيادية
داللة إيصائية بية العالقة مع الزمالء والريساء وااليتراو
والعالقات االجتماعية) مد تيقير األ ما القيادية لعينة الث والعالقات
الواليفي،،د ُيفسر الثاحثات وجود تيقير دال ايصائيلا بية األ ما القيادية
االجتماعية ٍي وجود االيتراو الواليفي كمتغير وسيط ،ومما سثق ستطيع
والعالقات االجتماعية ٍي وجود االيتراو الواليفي بفوم عضو هيئة
أم ؤكد أم االيتراو الواليفي يتوسط العالقة بية اال ما القيادية والعالقات
التدريس إ سام عندما يقع ٍريسة لاليتراو الواليفي تيجة ممارسة األ ما
االجتماعية
ا لقيادية الضغو عليه ٍ ه ال يستطيع ٍصال ذلن عة عالقاته االجتماعية،
دتتفق نتائ الث ال الي مع دراسة أحمو ( )2014والتي أكدت علا
مظهرا سلوكيلا يطغا علا تفاعالته مع
يي أم أعراا االيتراو تصثح
وجود عالقة عفسية قوية ذات داللة إيصائية بية األ ما القيادية
ل
أٍراد أسرته (زوجته – وأوالد – وأقرباء ) ٍي المقا األول ،كما يؤقر
وااليتراو الواليفي ،ودراسة ش ح ( )2015الذي أكد علا وجود عالقة
أيضلا علا عالقاته وتفاعالته مع زمالء وريساء و البه ٍي مجال العمال،
ذات داللة إيصائية عند مستو معنوية ( ،)0,05كما واتفق تائ هذ
ٍعندما ي ترو العضو واليفيلا يت ت ا تثاهه ويقال تركيز وا تاجيته،
الث مع دراسة ) (Asgari et al,2012يي أكدت الدراسة علا وجود
وبالتالي جد أم المؤقر األساسي ٍي ضع العالقات والروابط لعضو هيئة
عالقة ذات داللة إيصائية بية أساليب القيادة المستخدمة وااليتراو
التدريس ومعاو يه داخال أسرته وداخال م يط عمله ترجع إلا األ ما
الواليفي ،واختلف تائ الدراسة مع ) (Ghalenoei et al,2013يي
القيادية التابع لها ٍي عمله دبلل نرفض الفرض الوفرب و قثال الفرا
أكدت الدراسة علا عد وجود عالقة بية السلوك القيادي وااليتراو
الثديال الذي ين علا ا ه "يوجو تأثير ال احوائيًا بين االنماط القيا يا
الواليفي
ما تتفق أيضلا مع دراسة عو هللا  )2013والذي أكد علا وجود عالقة
لعيها الث دالعالقات االجتماعيا في دجو االحتراق الوييفي مت ير
ردية قوية ذات داللة إيصائية بية االيتراو الواليفي وا عدا االجتماعية
د يط"
لد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية عند مستو معنوية
 -2الهتائ في ضوء الفرض الثاني
( ،)0،01ودراسة الهفيعي ( ،)2000د) ، Gurbuz et al (2007دأبو
يهص الفرض األدل ع ى أن " ال توجو فردق ذات اللا إحوائيا بين
مسعو ( ،)2010دالق طاني ( ،)2009ودراسة خرفا ( )2007التي
في ٍل من االحتراق
أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث
أكدت علا وجود عالقة ارتثا ية ردية عند مستو معنوية ( )0,05بية
الوييفي بم ادره الثالثا (االججا االنفعالي-تث و المشاعر – نقص ا نجاز
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الشخوي) ،دالعالقات االجتماعيا بم وريجا (العالقات اخل م يط األ رة
– العالقات اخل م يط العمل) تثعا ً ل هوع (ذ ر –أنثى).
وللت قق مة ف ة هذا الفرا تم إيجاد قيمة (ت) بية متوسط درجات
أ -االحتراق الوييفي
جودل ( )12اللا الفردق بين متو طات رجات عيها الث
ذ ور

=188

أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث ٍي كال االيتراو الواليفي
بم اور الرالقة والعالقات االجتماعية بم وريها والجداول التالية توضح
ذلن:
في ا تثيا االحتراق الوييفي بم ادره الثالثا تثعًا ل هوع
اناث

=187

الثيا
م
المتو ط
الم ور
ال سابي
0,000
5.39
2.43
23.11
 1االججا االنفعالي
0,006
2.74
1.08
16.45
 2تث و المشاعر
0,277
1.09
0.48
24.32
 3نقص ا نجاز الشخوي
0,000
3.55
3.99
 4مجموع ا تثيا االحتراق الوييفي 63.88
يتضح من جودل ( )12ما ي ي:
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عيندة الث د الدذكور واإل داث ٍدي م دور قد
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةاإل جداز ال خصدي ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة ( )1,09وهدي قيمددة
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي م ددور االجهدداد
ير دالة إيصائيلا
اال فعدددالي ييددد بلغددد قيمدددة (ت) الم سدددوبة ( )5,39وهدددي قيمدددة دالدددة
إيصائيلا عند مستو داللة ( )0,001لصالح الذكور
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةالتدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةااليتراو الدواليفي ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة ( )3,55وهدي قيمدة
التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد الدددذكور واإل ددداث ٍدددي م دددور تثلدددد
دالة إيصائيلا عند مستو داللة ( )0,001لصالح الذكور
الم ددداعر ييددد بلغددد قيمدددة (ت) الم سدددوبة ( )2,74وهدددي قيمدددة دالدددة
إيصائيلا عند مستو داللة ( )0,005لصالح الذكور
ب -العالقات االجتماعيا
جودل ( )13اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث الل ور داالناث في العالقات االجتماعيا
اناث =187
ذ ور =188
الفرق بين
الثيا
مستو
م
االن راف المتو ط
لمتو ط
االن راف المتو طات قيما ت
الم ور
الواللا
المعيارب
المعيارب ال سابي
ال سابي
مجموع العالقات اخل م يط
0.063 1,87 1.15
5.79
45.71
6.13
46.86
1
األ رة
مجموع العالقات اخل م يط
0.86 0,18- 0.178.83
67.02
9.21
66.86
2
العمل
0,47 0,72 0.99
12,79 112,73
13.72
مجموع العالقات االجتماعيا 113.7
3
دتتفق نتائ الث ال الي مع دراسة أبو مو ى د الب ( )2012والتي
يتضح من جودل ( )13ما ي ي:
أكدت علا وجود ٍروو ذات داللة إيصائية عند مستو معنوية ()0,05
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءبية م اور االيتراو الواليفي تعز للجنس لصالح اإل اث ،ووض وا ذلن
هيئدددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد الدددذكور واإل ددداث ٍدددي م دددور
بفوم اإل اث أكرر عرضه ل فابة بااليتراو الواليفي بسثب كررة
العالقات داخدال م ديط األسدرة ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة ()1,87
الضغو عليها ٍي الثيئة الخارجية للعمالف كما تتفق مع دراسة الجارد ب
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
( )2015والتي أكدت أيضلا علا وجود ٍروو دالة إيصائيلا عند مستو
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءمعنوية( )0,01بية متوسطات درجات الذكور واإل اث ٍي االيتراو
هيئدددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد الدددذكور واإل ددداث ٍدددي م دددور
الواليفي بم اور المختلفة وذلن لصالح الذكور ،الخرابشا عريثات
العالقدات داخدال م ديط العمدال ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة ()0,18-
( ،Byram et al (2010) ،Gurbuz et al (2007) ، )2005أبو
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
مسعو ( ،)2010دتخت ف نتائ الث ال الي مع دراسة السعوني
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددة( ،)2005القريوتي الخطيل ( ،)2006دأبو ط (Toker ،)2008
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور
) (2008دأبو مسعو ( ،)2010دعوا ( ،)2010ش ح ( ،)2015أبو
العالقددات االجتماعيددة لصددالح الددذكور ،ييد بلغ د قيمددة (ت) الم سددوبة
الفرا ( )2007الذية أ اروا إلا م عامال الجنس ليس له تيقير
هورد
( )0,72وهي قيمة دالة إيصائيلا عند مستو معنوية ()0,05
علا مستو االيتراو الواليفي لد المعلميةف كما تختل تائ الدراسة
مما ثق يتضح أن :
ال الي مع ما توفل إليه متولي ( )2005التي أ ارت تائجها إلا أم
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةالجنس ال تزيد أو تنق مة تعرا الفرا لاليتراو الواليفيف كما
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور
تختل أيضلا مع دراسة العتيثي ( )2007التي أٍادت تائجها بعد وجود
االيتراو الواليفي لصالح الذكور
ٍروو دالة إيصائيلا بية الجنسية ٍي مستو االيتراو الواليفيف ودراسة
يميها (  ) 2014التي أكدت علا عد وجود ٍروو بية متوسطي الذكور
 توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةواإل اث ٍي االيتراو الواليفي بيبعاد الرالقة ديُفسر الثاحثات وجود ٍروو
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور
ذات داللة إيصائية ٍي االيتراو الواليفي لصالح الذكور لتعدد المسؤوليات
العالقددات االجتماعيددة لصددالح الددذكور دبننلل يت قننق ص ن ا الفننرض
التي تقع علا عاتقهم ٍهم أربات األسر والمسؤولوم عة كاٍة ايتياجات
الثاني يًا
االن راف
المعيارب
4.72
3.89
4.33
11.43

المتو ط
ال سابي
20.68
15.36
23.84
59.89

االن راف
المعيارب
3.99
3.75
4.099
10.34

الفرق بين
قيما ت
المتو طات

مستو
الواللا
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أسرهم باإلضاٍة إلا زيادة أعثاء مهنة التدريس الجامعي خافة والث
العلمي وا خفاا معدل األجور والرواتب األمر الذي يزيد عبء التفالي
عليهم ويؤدي إلا زيادة معدل اإلجهاد اال فعالي لهم ،مما ينت عنه تثلد
الم اعر كما أكدت عليه النتائ السابقة
 -3الهتائ في ضوء الفرض الثال
يهص الفرض الثال ع ى أن " ال توجو فردق ذات اللا إحوائيا
بين أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في ٍل من األنماط
القيا يا بم ادرها الثالثا (الهمط الويموقراطي – الهمط الويكتاتورب –
أ -األنماط القيا يا
جودل ( )14اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في األنماط القيا يا تث ًعا لطثيعا الورا ا بالك يا
نظريا =192
عم يا =183
الفرق بين
الثيا
مستو
م
المتو ط
االن راف المتو ط االن راف المتو طات قيما ت
الم ور
الواللا
المعيارب ال سابي المعيارب
ال سابي
0.007
2.721.636.06
23.08
5.51
21.45
الهمط الويموقراطي
1
0.401
0.840.354.11
15.70
4.02
15.35
الهمط الويكتاتورب
2
0.451
0.750.283.43
15.54
3.75
4.11
الهمط الفوضوب
3
مجموع ا تثيا
0.051
1.962.2611.29
54.32
11.03
52.06
4
األنماط القيا يا
 )0,84وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
يتضح من جودل ( )14ما ي ي:
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداء توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددةهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
التدريس ومعداو يهم عيندة الث د تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة ٍدي
ٍددي م ددور الددنمط الفوضددوي ييد بلغ د قيمددة (ت) الم سددوبة ()0,75-
م ددور الددنمط الددديموقرا ي يي د بلغ د قيمددة (ت) الم سددوبة ()2,72-
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
وهددي قيمددة دالددة إيصددائيلا عنددد مسددتو داللددة ( )0,005لصددالح الفليددات
النظرية
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءٍي مجمو استثيام األ مدا القياديدة ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة (-
هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
 )1,96وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
ٍدددي م دددور الدددنمط الدددديفتاتوري ييددد بلغددد قيمدددة (ت) الم سدددوبة (-
ب -االحتراق الوييفي
جودل ( )15اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في االحتراق الوييفي تثعًا لطثيعا الورا ا بالك يا
نظريا =192
عم يا =183
الفرق بين
الثيا
مستو
م
االن راف
المتو ط
االن راف
المتو ط
المتو طات قيما ت
الم ور
الواللا
المعيارب
ال سابي
المعيارب
ال سابي
0.094 1.680.784.88
22.28
4.12
21.49
االججا االنفعالي
1
0.407 0.830.334.18
16.07
3.49
15.74
تث و المشاعر
2
0.697 0.39
0.17
4.58
24.00
3.82
24.17
 3نقص ا نجاز الشخوي
مجموع ا تثيا
0.409 0.830.9412.28
62.35
9.63
61.40
4
االحتراق الوييفي
يتضح من جودل ( )15ما ي ي:
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءٍددي م ددور ق د اإل جدداز ال خصددي يي د بلغ د قيمددة (ت) الم سددوبة
هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
( )0,39وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
ٍدي م دور االجهداد اال فعدالي ييد بلغد قيمدة (ت) الم سددوبة ()1,68-
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءٍددددي مجمددددو اسددددتثيام االيتددددراو الددددواليفي ييدددد بلغدددد قيمددددة (ت)
هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تث لعدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
الم سوبة ( )0,83-وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
ٍدددي م دددور تثلدددد الم ددداعر ييددد بلغددد قيمدددة (ت) الم سدددوبة ()0,83-
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
أ -العالقات االجتماعيا
جودل ( )16اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في العالقات االجتماعيا تثعًا لطثيعا الورا ا بالك يا
نظريا =192
عم يا =183
الفرق بين
الثيا
مستو
م
راف
االن
ط
المتو
راف
االن
المتو ط
المتو طات قيما ت
الم ور
الواللا
المعيارب
ال سابي
المعيارب
ال سابي
مجموع العالقات اخل م يط
0.516
0.650.405.91
46.48
6.07
46.08
1
األ رة
0.755
0.31
0.29
9.20
66.79
8.83
67.09
 2مجموع العالقات اخل م يط العمل
الهمط الفوضوب) ،داالحتراق الوييفي بم ادره الثالثا (االججا
االنفعالي-تث و المشاعر – نقص ا نجاز الشخوي) ،دالعالقات االجتماعيا
بم وريجا (العالقات اخل م يط األ رة – العالقات اخل م يط العمل)
تثعا ً لطثيعا الورا ا بالك يا (عم يا –نظريا) ،.و للت قق مة ف ة هذا
الفرا تم إيجاد قيمة (ت) بية متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم عينة الث ٍي كال األ ما القيادية بم اورها الرالقة وااليتراو
الوال يفي بم اور الرالقة والعالقات االجتماعية بم وريها ويوضح ذلن
جدول التالي:
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113.16

12.96

0.935
0.080.1113.56
113.28
إيصائية عند مستو معنوية ( )0,05بية أٍراد عينة الث ٍي األ ما
القيادية تثعلا لنو الفلية (عملية – ظرية) وجاءت الفروو لصالح الفليات
النظرية ،ودراسة با عو ( )2021والذي أكدت دراسته علا وجود ٍروو
تعز لمتغير التخص
ذات داللة إيصائية بية أعضاء عينة الث
الخطيل
وجاءت الفروو لصالح الفليات العملية ،ودراسة القريوتي
( )2006الذية أكدوا علا وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية أعضاء
عينة الث تعز للتخص العلميف دتُثين الثاحثات عد وجود ٍروو
ذات داللة إيصائية بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث ٍي
األ ما القيادية تث لعا لطثيعة الدراسة (عملية – ظرية) بيم جميع الفليات
بفرعيها العملي والنظري تتثع قيادة إدارية وايدة وتنفذ لوائح وقوا ية وايدة
تنظمها جامعة األزهر
ما تتفق نتائ الث ال الي مع دراسة رشيو ( )2019والدذي توفدال إلدا
عدددد وجدددود ٍدددروو ٍدددي مسدددتو االيتدددراو النفسدددي تثعدددا لتخصددد األسدددتاذ
الجدددامعي ظدددرا لت دددابه الدددروا العمدددال ومريراتددده بدددية جميدددع التخصصددداتف
ودراسددددة المسنننناعيو ( )2011والتددددي أالهددددرت تائجهددددا عددددد وجددددود أقددددر
للتخص (أدبي ،علمدي) ٍدي مسدتو االيتدراو النفسدي عندد أسداتذة الجامعدةف
ودراسددة العمننرب د نوننر( )2016التددي أقثت د عددد وجددود ٍددروو ذات داللددة
إيصددائية عنددد مسددتو داللددة ( )0,05بددية متوسددطات اسددتجابات عينددة الث د
يول مسدتو االيتدراو الدواليفي لدد معلمدات قا ويدات التطدوير بمديندة تثدوك
تعددز لمتغيدددر التخصدد  ،ودراسدددة أحمننو ( )2014التدددي أكدددت علدددا عدددد
وجددود ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية الفليددات العمليددة والنظريددة ٍيمددا يتعلددق
دتخت ف نتائ الث ال الي مع دراسدة
بااليتراو الواليفي بم اور ،
مالل دم رزب ( )2018التي أكددت وجدود ٍدروو دالدة إيصدائيا ٍدي مسدتو
االيتددراو النفسددي تثعددا الخددتالا تخص د األسددتاذ الجددامعي لصددالح األسدداتذة
ذوي التخصددد العلمدددي؛ ديُفسنننر الثاحثنننات عدددد وجدددود ٍدددروو ذات داللدددة
إيصددائية بددية الفليددات العمليددة والنظريددة ٍددي االيتددراو الددواليفي بسددثب ت ددابه
المسددئوليات الث ريددة واإلداريددة واألسددرية التددي تقددع علددا ك د حال مددة عضددو هيئددة
التدريس ومعاو يه سواء ٍي الفليات العملية والنظرية
 -4الهتائ في ضوء الفرض الرابع
يهص الفرض الرابع ع ى أن "ال توجو فردق ذات اللا إحوائيا بين
في ٍل من االحتراق
أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث
الوييفي بم ادره دالعالقات االجتماعيا بم وريجا تثعا ً ل ورجا الوييفيا
(هيئا – عضو)" .وللت قق مة ف ة الفرا الرابع تم استخدا اختثار
ت ) )T.Testلمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات درجات األعضاء
كال مة االيتراو الواليفي بم اور
والهيئة المعاو ة عينة الث
ٍي ح
والعالقات االجتماعية بم وريها

مجموع العالقات االجتماعيا
3
يتضح من جودل ( )16ما ي ي:
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
ٍدددي م ددددور العالقددددات داخددددال م دددديط األسددددرة ييدددد بلغدددد قيمددددة (ت)
الم سوبة ( )0,65-وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تث لعدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
ٍي م ور العالقات داخال م ديط العمدال ييد بلغد قيمدة (ت) الم سدوبة
( )0,31وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئة التدريس ومعاو يهم عينة الث تثعلدا لطثيعدة الفليدة عمليدة و ظريدة
ٍددي مجمددو العالقددات االجتماعيددة يي د بلغ د قيمددة (ت) الم سددوبة (-
 )0,8وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
مما ثق يتضح أن :
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد ٍدددي مجمدددو م ددداور اسدددتثيام
األ ما القيادية تث لعا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد ٍدددي مجمدددو م ددداور اسدددتثيام
االيتراو الواليفي تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
 ال توجددد ٍدددروو ذات داللددة إيصدددائية بددية متوسدددطات درجددات أعضددداءهيئددة التددددريس ومعددداو يهم عيندددة الث ددد ٍدددي مجمدددو م ددداور اسدددتثيام
العالقددات االجتماعيددة تثعلددا لطثيعددة الدراسددة بالفليددة (عمليددة – ظريددة)
دبلل ت قق ص ا الفرض الثال يًا
دتتفق نتائ الث ال الي مع دراسة الشريف ( )2013والتي بين عد
وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بالنسثة لنمطي القيادة الديموقرا ي
والديفتاتوري يعز لمتغير التخص  ،وبالنسثة لنمط القيادة المتساهال
كا هناك ٍروو وجاءت الفروو لصالح الفليات التطثيقية ،ودراسة أحمو
( )2014التي أكدت علا عد وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية الفليات
العملية والنظرية ٍيما يتعلق بي ما القيادة ،ودراسة عاشور ( )2012التي
أكدت علا وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية استجابات أٍراد عينة
الث ٍي النمط القيادي الممارس مة قثال ريساء األقسا األكاديميية تث لعا
لطثيعة الفلية (عملية – ظري ة) وجاءت الفروو لصالح الفليات العملية،
ودراسة الرافعي القضاة ( )2010الذية أكدوا علا عد وجود ٍروو
ذات داللة إيصائية تعز لطثيعة الدراسة ٍي الفلية ،دتخت ف نتائ الث
ال الي مع دراسة تقال ( )2016والتي أكدت علا وجود ٍروو ذات داللة
جودل ( )17اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في االحتراق الوييفي تثعًا ل ورجا الوييفيا
عضو =184
هيئا =191
الفرق بين
الثيا
مستو
م
المتو ط االن راف المتو ط االن راف المتو طات قيما ت
الم ور
الواللا
ال سابي المعيارب ال سابي المعيارب
0.057
1.910.894.89
22.35
4.13
21.46
االججا االنفعالي
1
0.132
1.500.593.88
16.21
3.82
15.61
تث و المشاعر
2
0.001
3.371.454.32
24.82
3.99
23.37
نقص ا نجاز الشخوي
3
0.010
2.592.9411.33 63.39
10.63
60.45
مجموع ا تثيا االحتراق الوييفي
4
يتضح من جودل ( )17ما ي ي:
 توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريسومعاو يهم عينة الث تث لعا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة) ٍي م ور ق
 ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريساإل جاز ال خصي يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة (  )3 37-وهي قيمة دالة
ومعاو يهم عينة الث تثعلا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة) ٍي م ور اإلجهاد
إيصائيلا عند مستو داللة ( )0,001لصالح األعضاء
اال فعالي يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة (  )1 91-وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
 توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريسومعاو يهم عينة الث تثعلا للدرجة الواليفية (هيئة – عضو) ٍي مجمو استثيام
ومعاو يهم عينة الث تثعلا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة) ٍي م ور تثلد
االيتراو الواليفي يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة (  )2 59-وهي قيمة دالة
الم اعر يي بلغ ق يمة (ت) الم سوبة (  )1 50-وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
إيصائيلا عند مستو داللة ( )0,005لصالح األعضاء
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في العالقات االجتماعيا تثعًا ل ورجا الوييفيا

جودل ( )18اللا الفردق بين متو طات رجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث
عضو =184
هيئا =191
الثيا
م
المتو ط االن راف المتو ط االن راف
ور
الم
المعيارب ال سابي المعيارب
ال سابي
5.96
46.58
6.01
46.00
مجموع العالقات اخل م يط األ رة
1
2

مجموع العالقات اخل م يط العمل

8.84

67.06

66.82

9.21

الفرق بين
المتو طات قيما ت

مستو
الواللا
0.352

0.58-

0.93-

0.24

0.26

0.795

0.24-

0.808

0.3313.46 113.39 13.09
113.06
مجموع العالقات االجتماعيا
3
الفرض الرابع جزئ ًيا ،دتتفق نتائ الث
يتضح من جودل ( )18ما ي ي:
( )2014والتي أكدت علا وجود ٍروو ذات داللة إيصائية عند مستو
 ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئةمعنوية ( )0,01بية مستويات االيتراو الواليفي تعز لمتغير األقدمية
التدريس ومعاو يهم عينة الث تث لعا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة)
المهنية ،دتخت ف مع دراسة باشيوة باشيوة ( )2016والذية أكدوا
ٍي م ور العالقات داخال م يط األسرة يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة
علا عد وجود ٍروو ذات داللة إيصائية بية أعضاء عينة الث
(  )0 93-وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
تعز لعدد سنوات الخثرة ،ديُفسر الثاحثات وجود تلن الفروو لصالح
 ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئةاألعضاء إلا ٍهم األعضاء ألدوارهم ال خصية ،كما أ هم أكرر ممارسة
التدريس ومعاو يهم عينة الث تث لعا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة)
للمهارات اإلدارية والث رية ،وبالتالي يقع علا عاتقهم المزيد مة
ٍي م ور العالقات داخال م يط العمال يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة
المسؤوليات اإلدارية والث رية واألسرية مما يجعلهم أكرر عُرضة
( )0 26وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
ظرا لفررة األعثاء
لاليتراو الواليفي مة يرهم مة الهيئة المعاو ة ،ل
 ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئةوالمسؤوليات مع قلة الوق والجهد
التدريس ومعاو يهم عينة الث تث لعا للدرجة الواليفية (أعضاء – هيئة)
 -5الهتائ في ضوء الفرض الخامس
ٍي المجمو الفلي للعالقات يي بلغ قيمة (ت) الم سوبة () 0 24-
يهص الفرض الخامس ع ى أن " ال يوجو تثاين ال إحوائيًا بين أعضاء
وهي قيمة ير دالة إيصائيلا
هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في االحتراق الوييفي بم ادره تثعا ً
مما ثق يتضح أن :
لك ٍل من} ن العضو – الورجنا األ ا يمينا ال ينا ل عضنو{".وللت قدق مدة
هيئة
أعضاء
درجات
متوسطات
بية
إيصائية
داللة
ذات
 توجد ٍرووفد ة الفددرا الخددامس تددم اسددتخدا اختثددار ت ليددال التثدداية ٍددي اتجددا وايددد
ٍي مجمو م اور استثيام األ ما
التدريس ومعاو يهم عينة الث
)(ANOVAلمعرٍددددة ثيعدددة االختالٍددددات بدددية أعضدددداء هيئدددة التدددددريس
القيادية تث لعا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء) ،لصالح األعضاء
ومعداو يهم عيندة الث د ٍدي االيتدراو الدواليفي بم داور تثعدا ل لفد حال مدة} سددة
العضو– الدرجة األكاديمية ال الية للعضو{
 توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئةالتدريس ومعاو يهم عينة ال ث ٍي مجمو م اور استثيام االيتراو
الواليفي تثعلا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء) ،لصالح األعضاء
 ال توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئةالتدريس ومعاو يهم عينة الث ٍي مجمو م اور استثيام العالقات
االجتماعية تثعلا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء) دبلل ت قق ص ا
ن العضو:
أ)
ً
جودل ( )19ت يل التثاين في اتجاه داحو لالحتراق الوييفي بم ادره الثالثا دفقا لسن العضو =375
متو ط
رجات
قيما ف مستو الواللا
مجموع المربعات
موور التثاين
الم ور
المربعات
ال ريا

ال الي مع دراسة يميها

االججا االنفعالي

بين المجموعات
اخل المجموعات
الك ي
بين المجموعات
اخل المجموعات
الك ي

659,898
7026,251
7686,149
393,627
5162,106
5555,733

4
370
374
4
370
374

164,974
18,990

8,687

0,0001

98,407
13,952

7,053

0,0001

نقص ا نجاز الشخوي

بين المجموعات
اخل المجموعات
الك ي

561,472
6090,966
6652,437

4
370
374

140,368
16,462

8,527

0,0001

مجموع ا تثيا االحتراق الوييفي

بين المجموعات
اخل المجموعات
الك ي

4663,048
41118,248
45781,296

4
370
374

1165,76
111,130

10,49

تث و المشاعر

0,0001

جودل ( )20المتو طات ال سابيا لورجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم في م ور االججا االنفعالي دتث و المشاعر دنقص ا نجاز الشخوي
دمجموع ا تثيا االحتراق الوييفي دفقا ً لسن العضو
الم ور
االججا االنفعالي
تث و المشاعر

الثيا
العو
المتو ط ال سابي
العو
المتو ط ال سابي

من  25دحتى أقل من  35ها
164
20.88
164
15.05

من  35دحتى أقل من  45ها
173
22.15
173
16.15

 45ها فأ ثر
38
25.16
38
18.50
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نقص ا نجاز الشخوي
مجموع ا تثيا االحتراق الوييفي

العو
المتو ط ال سابي
العو
المتو ط ال سابي

يتضح من ( )19د( )20ما ي ي:
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور االجهاد اال فعالي وٍقا ل لسة العضو ،يي بلغ قيمة
ا الم سوبة  ،8,69وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة
()0,001ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات
درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو ،وجد أ ها
تتدرا مة ٍ 20,88ي (مة  25ويتا أقال مة  35سنة) إلا 45 ( 25,29
ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية تتراود أعمارهم
مة  45سنة ٍيكرر
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور تثلد الم اعر وٍقا ل لسة العضو ،يي بلغ قيمة ا
الم سوبة  ،7,053وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة ()0,001ف
وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات درجات
أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو ،وجد أ ها تتدرا مة
ٍ 15,05ي (مة  25ويتا أقال مة  35سنة) إلا  45( 18,50سنة
ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية تثل أعمارهم 45
سنة ٍيكرر

يتضح من جودلي ( )21د( )22ما ي ي:
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور االجهاد اال فعالي وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو،
يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،2,248وهي قيمة دالة إيصائيا ل

164
23.04
164
58.97

173
24.40
173
62.70

38
27.13
38
70.79

 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور ق اإل جاز ال خصي وٍقا ل لسة العضو ،يي بلغ
قيمة ا الم سوبة  ،8,527وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة
()0,001ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات
درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو ،وجد أ ها
تتدرا مة ٍ 23,04ي (مة  25ويتا أقال مة  35سنة) إلا 45 (27,13
سنة ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية تثل أعمارهم
 45سنة ٍيكرر
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي مجمو استثيام االيتراو الواليفي وٍقا ل لسة العضو ،يي
بلغ قيمة ا الم سوبة  ،10,49وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو
داللة ()0,001ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو،
وجد أ ها تتدرا مة ٍ 58،97ي (مة  25ويتا أقال مة  35سنة) إلا
 45( 70,79سنة ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية
تثل أعمارهم  45سنة ٍيكرر
الورجا األ ا يميا ل عضو
ب)

عند مستو داللة ()0,05ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو ،وجد أ ها تتدرا مة ٍ 21,38ي
(مدرس مساعد) إلا ( 24,36أستاذ) لصالح أعضاء هيئة التدريس
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ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور تثلد الم اعر وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو ،يي
بلغ قيمة ا الم سوبة  ،2,890وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند
مستو داللة ()0,05ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو ،وجد أ ها تتدرا مة ٍ 15,47ي
(مدرس مساعد) إلا ( 18,18أستاذ) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي م ور االجهاد اال فعالي وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو،
يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،5,840وهي قيمة دالة إيصائيا ل
عند مستو داللة ()0,001ف وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو ،وجد أ ها تتدرا مة ٍ 23,17ي
(مدرس مساعد) إلا ( 27,18أستاذ) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي مجمو استثيام االيتراو الواليفي وٍقا ل للدرجة
األكاديمية للعضو ،يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،4,317وهي
قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة ()0,01ف وبتطثيق اختثار
 Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة
التدريس ومعاو يهم وٍقا ل للدرجة األكاديمية للعضو ،وجد أ ها تتدرا
مة ٍ 60,02ي (مدرس مساعد) إلا ( 69,73أستاذ) لصالح أعضاء
هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
ممننا ننثق يتضننح أن ن  :يوجننو تثنناين ال إحوننائيا ً بددية أعضدداء هيئددة
التدددددريس ومعدددداو يهم عينددددة الث دددد ٍددددي مجمددددو اسددددتثيام االيتددددراو
الددواليفي وٍق دا ل لسددة العضددو ،لصددالح أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم

أ-

اللذية تثل أعمارهم 55سنة ٍيكرر
يوجو تثاين ال إحوائيا ً بية أعضداء هيئدة التددريس ومعداو يهم عيندة الث د
ٍدددي مجمدددو اسدددتثيام االيتدددراو الدددواليفي وٍقدددا ل للدرجدددة األكاديميدددة للعضدددو،
لصددالح أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم اللددذية علددا درجددة أسددتاذ دبننلل
يت قق عوم ص ا الفرض الخامس ياً ،دتتفنق نتنائ الث ن ال نالي منع
دراسة ش ح ( )2015والذي أكدد علدا وجدود ٍدروو ذات داللدة إيصدائية عندد
مسددتو معنويددة (ٍ )0,05ددي أعضدداء عينددة الث د تثعلددا لمتغيددر عدددد سددنوات
الخثددرة ،وجدداءت الفددروو لصددالح مددة سددنوات خثددراتهم  15سددنة ٍدديكرر ،كمددا
اتفق تائ الدراسدة مدع دراسدة الزهرانني ( )2008والتدي أكددت علدا وجدود
ٍدددروو ذات داللدددة إيصدددائية يدددول االيتدددراو الدددواليفي تعدددز لمتغيدددر عددددد
سنوات الخثرة ،ودراسة أبنو مسنعو () 2010التدي أكددت علدا وجدود ٍدروو
ذات داللدددة إيصدددائية يدددول االيتدددراو الدددواليفي تعدددز لمتغيدددر عددددد سدددنوات
الخثدرة ،كمددا تتفددق مدع دراسددة با ننعو ( )2021والددذي أكدد علددا وجددود ٍددروو
ذات داللددة إيصددائية لصدددالح المعيددد ،ديفسنننر الثاحثننات وجدددود تلددن الفدددروو
لصددالح األسددتاذ مددع تقددد العمددر يقددال جهددد اال فعددالي ويتضدداءل معدددل إ جدداز
ال خصدي ٍدي يدية تدزداد عليده األعثداء اإلضداٍية مدة إل دراا علدا الرسددائال
العلميدددة ،وتدددولي منافدددب قياديدددة ٍدددي قسدددمه وكليتددده ،مدددع األعثددداء التدريسدددية
للمرايال المختلفة كال هذا يجعله أكرر عرضه لاليتراو الواليفي
 الهتائ في ضوء الفرض السايهص الفرض السا ع ى أن " ال يوجو تثاين ال إحوائيا ً بين أعضاء
هيئا التوريس دمعادنيجم عيها الث في العالقات االجتماعيا بم وريجا
تثعا ً لك ٍل من( ن العضو – الورجا األ ا يميا ال يا ل عضو-متو ط الوخل
الشنجرب لأل ننرة)" .وللت قددق مددة فد ة الفددرا تددم اسددتخدا اختثددار ت ليددال
التثاية ٍي اتجدا وايدد ) (ANOVAلمعرٍدة ثيعدة االختالٍدات بدية أعضداء
هيئدة التددريس ومعداو يهم عينددة الث د ٍدي االيتددراو الدواليفي بم داور تثعدا ل
لف حال مة} سة العضو– الدرجة األكاديمية ال الية للعضو{

ن العضو
جودل ( )23ت يل التثاين في اتجاه داحو ل عالقات االجتماعيا بم وريجا دفقا ً لسن العضو =375
مستو
متو ط
رجات
مجموع
قيما ف
موور التثاين
الم ور
الواللا
المربعات
ال ريا
المربعات
0,000
9,661
330,728
2
661,456
بين المجموعات
العالقات اخنل
34,233
372
اخل المجموعات 12734,581
م يط األ رة
374
13396,037
الك ي
0,002
6,456
509,550
2
1019,101
بين المجموعات
العالقات اخنل
78,921
372
اخل المجموعات 29358,489
م يط العمل
374
30377,589
الك ي
0,000
9,367
1575,481
2
3150,962
المجمنننننننننننننننوع بين المجموعات
1681,193
372
الك ي ل عالقات اخل المجموعات 62567,667
374
65718,629
الك ي
االجتماعيا
جودل ( )24المتو طات ال سابيا لورجات أعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم في م ور العالقات اخل م يط األ رة
دالعالقات اخل م يط العمل دالمجموع الك ي ل عالقات االجتماعيا دفقا ً لسن العضو
من  35دحتى أقل من 45
من  25دحتى أقل من 35
من  45ها فأ ثر
الثيا
الم ور
ها
ها
38
173
164
العو
العالقات اخل م يط
المتو ط
األ رة
50,03
46,30
45,40
ال سابي
38
173
164
العو
العالقات اخل م يط
المتو ط
العمل
70,39
67,75
65,28
ال سابي
38
173
164
العو
مجموع العالقات
المتو ط
االجتماعيا
120,42
114,05
110,68
ال سابي
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يتضح من جودلي ( )23د( )24ما ي ي:
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط األسرة وٍقلا لسة العضو ،يي بلغ
قيمة ا الم سوبة  ،9,661وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة
( ،)0,001وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو
وجد أ ها تتدرا مة ٍ 45,40ي الفئة (مة  25ويتا أقال مة  35سنة)
إلا ( 50,03مة  45سنة ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية يثل أعمارهم  45سنة ٍيكرر
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط العمال وٍ لقا لسة العضو ،يي بلغ
قيمة ا الم سوبة  ،6,456وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة
( ،)0,01وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو
وجد أ ها تتدرا مة ٍ 65,28ي الفئة (مة  25ويتا أقال مة  35سنة)
إلا ( 70,39مة  45سنة ٍيكرر) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية يثل أعمارهم  45سنة ٍيكرر

 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي المجمو الفلي للعالقات االجتماعية وٍقلا لسة العضو،
يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،9,367وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند
مستو داللة ( ،)0,001وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل
لسة العضو وجد أ ها تتدرا مة ٍ 110,68ي الفئة (مة  25ويتا أقال
مة  35سنة) إلا ٍ 120,42ي الفئة (مة  45سنة ٍيكرر) لصالح
أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم اللذية يثل أعمارهم  45سنة ٍيكرر
دتُع ل الثاحثات خروا تائ الدراسة لصالح األعضاء اللذية تثل
أعمارهم مة  45سنة ٍيكرر بفو هم اكتسثوا العديد مة العالقات تيجة
لتفاعلهم وتعاو هم مع العديد مة األعضاء بسثب األعمال الث رية
واإلدارية والتدريس ،األمر الذي ساعدهم علا معرٍة األ خاص عة
قرت وقدرتهم علا تفوية العالقات معهمٍ ،فلما تقد العضو ٍي العمر
ٍي مهنة التدريس الجامعي يفتسب عالقات وفداقات بداخال جامعته
وخارجها وذلن بفضال الث العلمي الذي يجمع بية األعضاء ٍي
مختل الجامعات

يتضح من جودل ( )25د( )26ما ي ي:
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط األسرة وٍقلا للدرجة األكاديمية
للعضو ،يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،3,176وهي قيمة دالة
إيصائيا ل عند مستو داللة ( ،)0,05وبتطثيق اختثار Tukey
لمعرٍة داللة الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم وٍقا ل لسة العضو وجد أ ها تتدرا مة ٍ 45,78ي الفئة
(معيد) إلا ٍ 50,64ي ٍئة (أستاذ) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط العمال وٍ لقا لسة العضو ،يي
بلغ قيمة ا الم سوبة  ،2,801وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند
مستو داللة ( ،)0,05وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم

وٍقا ل لسة العضو وجد أ ها تتدرا مة ٍ 66,59ي الفئة (مدرس
مساعد) إلا ٍ 71,41ي ٍئة (أستاذ) لصالح أعضاء هيئة التدريس
ومعاو يهم اللذية علا درجة أستاذ
يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة
الث ٍي المجمو الفلي للعالقات االجتماعية وٍقلا لسة العضو،
يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،3,215وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند
مستو داللة ( ،)0,05وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة
الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
وٍقا ل لسة العضو وجد أ ها تتدرا مة ٍ 110,93ي الفئة (أستاذ
مساعد) إلا ٍ 122,05ي الفئة (أستاذ) لصالح أعضاء هيئة
وتفسر الثايرات خروا
التدريس اللذية علا درجة أستاذ،
تائ الدراسة لصالح األستاذ بسثب المها اإل راٍية علا الرسائال
العلمية بجا ب المنافب اإلدارية التي يثلغها األستاذ ٍي تلن
المريلة األكاديمية ،والتي تساعد علا تفوية العالقات مع مختل
ال خصيات ٍي كاٍة الدرجات الواليفية واألكاديمية

-
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ب  -متو ط الوخل الشجرب أل رة العضو
جودل ( )27ت يل التثاين في اتجاه داحو ل عالقات االجتماعيا بم وريجا دفقا ً لمتو ط الوخل الشجرب أل رة العضو =375
مستو
متو ط
رجات
قيما ف
مجموع المربعات
موور التثاين
الم ور
الواللا
المربعات
ال ريا
0,002
4,227
146,346
4
585,385
بين المجموعات
العالقات اخل
34,623
370
12810,653
اخل المجموعات
م يط األ رة
374
13396,037
الك ي
0,046
2,444
195,514
4
782,057
بين المجموعات
العالقات اخل
79,988
370
295975,532
اخل المجموعات
م يط العمل
374
30377,589
الك ي
0,004
3,866
659,160
4
2636,640
بين المجموعات
المجموع الك ي
170,492
370
63081,989
اخل المجموعات
ل عالقات
374
65718,629
الك ي
االجتماعيا
جودل ( )28اختثار  Tukcyلمعرفا اللا الفردق بين متو طات رجات ٍل من ( العالقات اخل م يط األ رة – العالقات اخل م يط العمل –المجموع
الك ي ل عالقات االجتماعيا) ألعضاء هيئا التوريس دمعادنيجم دفقا ً لمستويات الوخل الشجرب أل رة العضو = 375

يتضح من جودل ( )27د( )28ما ي ي:
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط األسرة وٍقلا لمتوسط الدخال ال هري
ألسرة العضو ،يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،4,227وهي قيمة دالة
إيصائيا ل عند مستو داللة ( ،)0,01وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة
داللة الفروو بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم
وٍقا ل لمتوسط الدخال ال هري ألسرة العضو وجد أ ها تتدرا مة
( )47،77 – 46,31لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم ذو
الدخال المرتفع
ل
 يوجد تثاية دال إيصائيا بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي العالقات داخال م يط العمال وٍ لقا لسة العضو ،يي بلغ
قيمة ا الم سوبة  ،2,444وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند مستو داللة
( ،)0,05وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو بية
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لمتوسط
الدخال ال هري ألسرة العضو وجد أ ها تتدرا مة ()68,39-67,40
لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم ذو الدخال المرتفع
 يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي المجمو الفلي للعالقات االجتماعية وٍقلا لسة العضو،
يي بلغ قيمة ا الم سوبة  ،3,866وهي قيمة دالة إيصائيا ل عند
مستو داللة ( ،)0,01وبتطثيق اختثار  Tukeyلمعرٍة داللة الفروو
بية متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم وٍقا ل لمتوسط
الدخال ال هري ألسرة العضو وجد أ ها تتدرا مة (- 113,71
 )116,16لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم ذو الدخال المرتفع
مما ثق يتضح أن :
 ال يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينةالث ٍي مجمو م اور استثيام العالقات االجتماعية وٍقا ل ل (عدد
األبناء – و األبناء)

-

يوجد تثاية دال إيصائيا ل بية أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم عينة
الث ٍي مجمو م اور استثيام العالقات االجتماعية وٍ لقا ل (سة
العضو) يي جاءت الفروو لصالح األعضاء ٍي ٍئة مة 45سنة
ٍيكرر – الدرجة (األكاديمية للعضو) وجاءت الفروو لصالح
األستاذ ،ومتوسط الدخال ال هري لألسرة .دبلل ت قق ص ا
الفرض السا جزئيًا.

الخالصة Conclusion
 -1يوجد تيقير دال ايصائيلا بية اال ما القيادية لعينة الث
االجتماعية ٍي وجود االيتراو الواليفي كمتغير وسيط"
 -2توجددد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددة
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د الددذكور واإل دداث ٍددي مجمددو م دداور
االيتراو الواليفي لصالح الذكور
 -3توجد ٍروو ذات داللة إيصائية بية متوسطات درجات أعضاء هيئة
التدريس ومعاو يهم عينة الث الذكور واإل اث ٍي مجمو م اور
العالقات االجتماعية لصالح الذكور
 -4ال توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصدائية بددية متوسددطات درجدات أعضدداء هيئددة
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د ٍددي مجمددو م دداور اسددتثيام األ مددا
القيادية تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
 -5ال توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصدائية بددية متوسددطات درجدات أعضدداء هيئددة
التدريس ومعاو يهم عيندة الث د ٍدي مجمدو م داور اسدتثيام االيتدراو
الواليفي تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
 -6ال توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصدائية بددية متوسددطات درجدات أعضدداء هيئددة
التددريس ومعداو يهم عيندة الث د ٍددي مجمدو م داور اسدتثيام العالقددات
االجتماعية تثعلا لطثيعة الدراسة بالفلية (عملية – ظرية)
 -7توجددد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددة
التدددريس ومعدداو يهم عينددة الث د ٍددي مجمددو م دداور اسددتثيام األ مددا
القيادية تث لعا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء) ،لصالح األعضاء
والعالقات
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 -8توجددد ٍددروو ذات داللددة إيصددائية بددية متوسددطات درجددات أعضدداء هيئددة
التدريس ومعاو يهم عيندة الث د ٍدي مجمدو م داور اسدتثيام االيتدراو
الواليفي تثعلا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء) لصالح األعضاء
 -9ال توجدد ٍددروو ذات داللددة إيصدائية بددية متوسددطات درجدات أعضدداء هيئددة
التددريس ومعداو يهم عيندة الث د ٍددي مجمدو م داور اسدتثيام العالقددات
االجتماعية تثعلا للدرجة الواليفية (هيئة -أعضاء)
 - 10يوجددد تثدداية دال إيصددائيا ل بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة
الث ٍي مجمو استثيام االيتدراو الدواليفي وٍقدا ل لسدة العضدو لصدالح
أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم اللددذية تثلدد أعمددارهم مددة  45سددنه
ٍيكرر
 - 11يوجددد تثدداية دال إيصددائيا ل بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة
الث د ٍددي مجمددو اسددتثيام االيتددراو الددواليفي وٍقدا ل للدرجددة األكاديميددة
للعضددو لصددالح أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم اللددذية علددا درجددة
أستاذ
 - 12ال يوجدد تثداية دال إيصدائيا ل بدية أعضداء هيئدة التددريس ومعداو يهم عينددة
الث د ٍددي مجمددو م دداور اسددتثيام العالقددات االجتماعيددة وٍق دا ل لد (عدددد
األبناء – و األبناء)
ل
 - 13يوجددد تثدداية دال إيصددائيا بددية أعضدداء هيئددة التدددريس ومعدداو يهم عينددة
الث د ٍددي مجمددو م دداور اسددتثيام العالقددات االجتماعيددة وٍقلددا ل د (سددة
العضددو) ييدد جدداءت الفددروو لصددالح األعضدداء ٍددي ٍئددة مددة 45سددنة
ٍدديكرر – الدرجددة (األكاديميددة للعضددو) وجدداءت الفددروو لصددالح األسددتاذ،
ومتوسط الدخال ال هري لألسرة
التوصيات Recommendations
من خالل ما تم التوصل إلي من نتائ يوصي الث ال الي بما ي ي:
 -1عقد دورات تدريثية مة قثال أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة
مؤسسات األسرة والطفولة للتعرا علا أسثات االيتراو المؤقرة
علا العالقات داخال ا ألسرة وخارجها وكيفية مواجهتها والوقاية
منها لل فاال علا األسرة وسالمة أعضائها
 -2إعداد برام إر ادية مة قِثال المتخصصية ٍي مجال إدارة مؤسسات
األسرة والطفولة ت ٍيها أعضاء هيئة التدريس ومعاو يهم علا
كيفية تفوية العالقات وسثال دوامها وأهميتها داخال العمال وخارجه
وداخال م يط األسرة وخارجها للتقليال مة ضغو العمال التي تؤدي
إلا االيتراو الواليفي
 -3ضرورة إيجاد قنوات اتصال ٍعالة ودائمة بية اإلدارات بالفلية
والجامعة وأعضاء هيئة التدريس ،مما يساعد علا م اركة الجميع
ٍي اتخاذ القرار ،و عور أعضاء هيئة التدريس بيم اقتراياتهم
و فاويهم تصال إلا قياداتهم وريسائهم ،وتؤخذ بعية االعتثار
 -4عقد دورات وورش عمال ب فال مستمر مة قثال أعضاء هيئة التدريس
المتخصصية ٍي مجال علم النفس يول االيتراو الواليفي وكيفية
مواجهة األعضاء له وألسثابه
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