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 الملخص:

 .الضغوط النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعوددراسة  :العنوان
 المساعد جامعة الملك سعود. بعمادة السنة األولي أستاذ الصحة النفسيةدكتور/ وائل السيد حامد السيد، 

ما العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى أعضاء هيئة  التالي الرئيس السؤال في الدراسة تتركز مشكلة :ةالدراس مشكلة
 التدريس بجامعة الملك سعود؟

 الضغوط النفسية + جودة الحياةالكلمات المفتاحية: 
طبق الباحث على عينة و وخدمة المجتمع  الكليات اإلنسانية( وهم أعضاء 897)مجتمع الدراسة من تكون مجتمع وعينه الدراسة: 

 .%( من مجتمع الدراسة16بنسبة ) ( عضو هيئة تدريس140من )
 .المنهج الوصفي الباحث استخدم :منهج الدراسة
 .مقياس الضغوط النفسية + مقياس جودة الحياة )من أعداد الباحث( :أدوات الدراسة

 فروض الدراسة:
 لضغوط النفسية وجودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.يوجد ارتباط سالب دال احصائيا بين ا .1
ال توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية لدى عضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وفقًا لمتغيري عدد سنوات  .2

 سنوات"(.10سنوات/ أكثر من10إلى5سنوات/ من5الخبرة )"أقل من
يا في جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وفقًا لمتغيري عدد سنوات الخبرة ال توجد فروق دالة احصائ .3

 سنوات"(. 10سنوات/ أكثر من  10إلى  5سنوات/ من  5)"أقل من 
 :يلي ما أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه في التوصل تم : النتائج أهم

*( دال احصائيا عند مستوى داللة 0.663ية وجودة الحياة موجبة بمعامل ارتباط )عالقة ارتباط بين الضغوط النفس توجد .1
(0.05.) 

ُبعد جودة إدارة الوقت من مقياس جودة الحياة غير دال احصائيا مع ثالثة من أبعاد مقياس الضغوط النفسية وهي )التفاعالت  .2
 المهنية، التدريب المهني، توقعات العمل والراتب والترقية(. 
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( فأقل في كل من مقياس الضغوط النفسية؛ وأبعادها )التفاعالت 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )عدم  .3
المهنية، المهام التدريسية، توقعات العمل والراتب والترقية، الخصائص الشخصية(؛ ألفراد الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة 

 للمشاركين في عينة الدراسة.
( فأقل في ُبعدى )ظروف العمل( من مقياس الضغوط النفسية ألفراد 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذ .4

 سنوات فأكثر(.  10الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة، لصالح سنوات الخبرة )
ب المهني( من مقياس الضغوط النفسية ألفراد ( فأقل في ُبعد )التدري0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5

  سنوات فأكثر(.  10الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة، لصالح سنوات الخبرة )من
( فأقل في كل من مقياس جودة الحياة؛ وُبعدى )جودة الصحة 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .6

 ة التدريس والعمل( ألفراد الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة.النفسية، جود
ألفراد الدراسة  ( فأقل في ُبعد )جودة إدارة الوقت( من مقياس جودة الحياة0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .7

 سنوات فأكثر(.   10ح سنوات الخبرة )منتبًعا لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة، لصال
 : التوصيات أهم
القيام بدراسة تشخيصية الحتياجات أعضاء هيئة التدريس من البرامج التدريبية التي تقلل من ضغوطهم النفسية وتحسن من  .1

 جودة حياتهم.
 ة التدريس.تبني عمادة تطوير المهارات لسلسلة دورات تدريبية تهدف لتحسين جودة الحياه لدى عضو هيئ .2
 تبني إدارة الموارد البشربة بالجامعة الستراتيجية جديدة في تعزيز جودة الحياه لدى عضو هيئة التدريس. .3
 القيام بدراسة وصفية لتحديد انعكاس الضغوط النفسية لعضو هيئة التدريس على مستوى األداء الوظيفي. .4
 

 تمهيد 
شخصياتهم، موضوع اهتمام المسؤولين على مختلف المستويات، سواء والعمل على تكامل  الجامعةأصبحت العناية بطالب 

عضو هيئة ويرجع ذلك إلى تعقد الحياة والعمل في المجتمع المعاصر، لذا ينبغي مراعاة ، في األسرة، أو المدرسة، أو المجتمع العام
يبدأ بالتفكير في أي ضغوط نفسية محتملة ف لمواجهةعلى أن يفهم ذاته وعمله بما يمكنه من السيطرة عليهما وتوجيههما،  التدريس

 نفسه عندما يدرك أن مقدرته على التوافق قد انعدمت وأن عالقته بالبيئة المحيطة به وبالعمل لم تعد عالقة ود وأمن.
ات من البالغين في الوالي %(89الحياة العصرية مصدرًا رئيسًا للضغوط النفسية، فقد أشارت اإلحصائيات أن ) أسلوبعد يُ ف

مرتفعة  نفسية مرتفعة من وقت آلخر، وأن ستة أشخاص من بين كل عشرة يمرون بضغوط نفسية المتحدة األميركية يمرون بضغوط
، وإن هذه مرتفعة يوميانفسية يعانون من ضغوط  %( غالبًا من المجتمع25)مرة واحدة أو مرتين على األقل أسبوعيا، في حين أن 

ن المشكالت النفسية والفسيولوجية واالجتماعية كالصداع، وارتفاع ضغط الدم، وآالم الظهر، الضغوط تسبب أشكااًل مختلفة م
 م(.1999والحساسية، وأمراض الجلد، واالكتئاب، واإلدمان على الكحول، وفقدان العمل )السرطاوي والشخص، 

خطارًا مختلفة، فقد ينتقل أثر الضغوط من ونتيجة لذلك، فإن هذه الضغوط التي يعاني منها األفراد تنتقل للمجتمع مسببة له أ
الفرد إلى المؤسسة التي يعمل فيها، ومن ثم إلى المجتمع، فقد قدرت خسائر االقتصاد األمريكي الناتجة عن آثار الضغوط المختلفة 

الطبية الزائدة  ( مليار دوالر سنويًا، وهذه الخسارة قد تكون ناتجة بشكل مباشر عن التغيب عن العمل والنفقات75أكثر من )
لعمل، واتخاذ قرارات غير حكيمة، وقلة ا الرضا عن جودةواإلنتاجية الضائعة، وقد تكون خسارة غير مباشرة تنتج من انخفاض 

 م(.2002اإلبداع، وحوادث العمل )العدوان، 
الم الفسيولـوجي كانون على يد العــ لقد بدأت األبحاث المتخصصة بدراسة الضغط النفسي في العشرينيات من القرن الماضي

Canon أسباب االضطرابات الجسمية، ويرى سيالي  الذي فسر الضغط النفسي على أنه سبب محتمل من(Selye., 1996) 
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 للعوامل الضاغطة تتمثل في استجابات غير تكيفية، يمكن أن تؤدي بدورها إلى أعراض جسمية لدى معظم األفراد ردود فعل أن
 لق واإلحباط.وانفعالية، كاأللم والق

بأن الضغط ينتج عن القلق من أحداث الحياة، فأحداث الحياة غير المرغوبة تسبب الضغط أو المرض،  Duckأشار دوك و 
الحدث يصنف بأنه  عن ذاته وفي طريقة حياته، وتتطلب منه أن يتكيف مع األوضاع الجديدة؛ كما أن الفرد كما تؤثر في مفهوم

ا التصنيف بعملية التقييم المعرفي، وهي العملية التي يعرف الفرد ويقيم من خاللها المواقف ضاغط أو غير ضاغط، ويرتبط هذ
والمثيرات الموجودة في البيئة على أنها مرهقة بالنسبة له، وأنها تتجاوز مقدرته على التكيف، وبالتالي يصنفها على أنها ضاغطة 

 م(2001)رمضان، 
سيئة، وإنما تعتمد على التجربة الشخصية للفرد، فقد تكون أحيانا دافعا له للعمل،  كما أن الضغوط بذاتها ال تعد جيدة وال

القلق واالنزعاج عندما تكون سلبية وضارة انطالقا من أن الشعور بالتوتر  عندما تكون إيجابية ومفيدة، أو قد تكون سببا لمشاعر
ديد محتمل يتعرض له الفرد باستمرار. وبالتالي يعتمد التعامل الناتج عن الضغوط عبارة عن استجابة حيوية كيماوية لموقف فيه ته

 (.Law & Glover, 2000مع الضغوط على مقدرة الفرد على االستجابة لها )
 وُتسهم الفرد، سلوك ُتوجه التي الهامة النفسية المتغيرات من ُتعدشخص ف لكل جودة الحياةحسب الضغوط مواجهة ختلف تو 

البيئة؛  في التحكم في هام دور لها وإمكاناته قدراته، حول الفرد يمتلكها التي والمعتقدات فهي األحكام ،أهدافه الشخصية تحقيق في
 م(.2013، الشرقاوي ) األداء ونجاح اإلنجاز، على القدرة زيادة في ُيسهم مما

 أدى مما االجتماعية، المساواة  تحقيق بضرورة الوعي يداتز  مع الثانية، العالمية الحرب بعد ظهر الحياة جودة مصطلح
 أدبيات في المفهوم لهذا ظهور أول وكان الجيدة، للحياة والنفسية واالجتماعية الصحية تاالمؤثر  عن الكشف محاولة إلى بالباحثين

الخاصة  صحتهم عن األفراد تاخبر  عن للتعبير وذلك العشرين، القرن  من الستينات حقبة خالل الصحية والرعاية الطبية ساتاالدر 
 م(.2008وبخيت،  الجمال)

 كما المجتمع، تقدم ألفراد التي واالجتماعية المادية الخدمات مستوى  في عن الرقي للتعبيراستخدم  الحياة جودة مفهوم
 ونستطيع المختلفة، واالجتماعية الماديةحاجاتهم  إشباع على الخدمات هذه لقدرة األفراد عن إدراك للتعبير أخرى  أحيان في يستخدم

 الحاجات وٕاشباع بحسن الحال، واإلحساس الخارجية، البيئة في المادية االستمتاع بالظروف تتضمن الحياة جودة إن ولنق أن
 السعادة وٕاحساسه بمعنى الحياة، معنىالرضا عن ب وشعورهه حيات ومتضمنات الفرد لقوى  وٕادراك الحياة، عن والرضا ،األساسية

 يحقق أن الفرد الحياة يستطيع جودة وفي المجتمع، في السائدة والقيم اإلنسان مع جوهر فقةمتوا متناغمة بحياة العيش إلى وصوال
 م(.2013لتحقيقه )العبيدي، يسعى ومعنى هدف وتحديد الحياة على مشكالت والتغلب واهتماماته، طموحاته

 وبالتالي القلق، أو الخوف أو التوتر أو بالضيق يشعر لن فإنه الحالية والمشكالت الصعوبات على التغلب الفرد استطاع وٕاذا
  .المستقبل به سيأتي ما حول والتوتر الضغوط النفسية وتقل المستقبل، يحمله مما المخاوف وتقل مستقبال، منها يخاف لن

 كان فإذا ذلك؛ من العكس وعلى أفضل، مواجهتة للضغوط النفسية الحياة ستكون  بجودة يتمتع الذي الفرد أن يعني وهذا
في  مرتفعاالضغوط النفسية تأثير  سيكون  وبالتالي دافعيته في مواجهتها، سيشعر بالضغوط النفسية وتقل ضعيفا، الحياة جودة ى مستو 

فإن الدراسة الحالية تحاول أن تحدد العالقة بين مستوى الضغوط  لذا ،إيجابا أو سلبا عضو هيئة التدريس جوانب متعددة على
 .توفر جودة الحياة لديهمبمستوى هيئة التدريس بجامعة الملك سعود  أعضاءالنفسية التي يتعرض لها 

 علميًا: الدراسة بمشكلة التعريف
عطا هللا  كل من مثل دراسة الضغوط النفسيةو  الحياة لدراسة جودة واألجنبية العربية، الدراسات من العديد أجريت قد  

فسية وعالقتها بفاعلية الحياة وجودة الحياة لدى معاونى أعضاء على "أساليب مواجهة الضغوط الن التعرف إلى هدفت م(2016)
مقياس أساليب إدارة الضغوط  :البحث أدوات واستخدم الوصفي، المنهج الباحث على هيئة التدريس بجامعة المنصورة"، واعتمد



ة | 28 ح ف ص ل  ا

 

عضاء هيئة التدريس بجامعة ( من معاونى أ 150النفسية، مقياس فاعلية الذات، مقياس جودة الحياة، وشملت عينة البحث عدد )
إلي "عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين معاونى أعضاء هيئة التدريس تبعا للنوع والوظيفة في أساليب مواجهة  وتوصلت المنصورة،

الضغوط النفسية؛ ووجود فروق دالة إحصائيا بين معاونى أعضاء هيئة التدريس المنخفضين والمرتفعين في جودة الحياة على 
 مستوى  علىف التعر  إلىالتي هدفت  م(2012)عالم ودراسة  ؛ب مواجهة الضغوط النفسية لصالح المرتفعين في جودة الحياة"أسالي
 من( 102) من الدراسة عينة وتكونت شمس، ينع بجامعة التدريس يئةه أعضاء من عينة لدى الوظيفي والرضا ياة،لحا جودة

 ظمةلمن ياةلحا جودة مقياس الباحثة استخدمت وقد ،(44.21) ماهأعمار  متوسط بلغ وقد شمس ينع بجامعة التدريس يئةه أعضاء
 ختلفةلما اهبأبعاد ياةلحا جودة مستوى  اضنخفا عن النتائج أسفرت وقد (،الباحثة إعداد) الوظيفي الرضا ومقياس ،ةلميالعا الصحة

 ياةلحا جودة ينب موجبة قةعال وجود مع، توسطلما ستوى لما حدود في جاء فقد الوظيفي الرضا أما االجتماعية قاتالعال عدبُ  عدا فيما
 قةالعال لمعرفة (Altinok, 2011) كالتنو  ؛ دراسةاألساتذة لصالح العلمية الدرجة يرمتغ على ق فرو  وجدت بينما، الوظيفي والرضا

 ،(281) مهعدد بلغ يسالتدر  يئةه أعضاء من عينة على وذلك حياتهم، عن مهورضا ،يمييناألكاد لدى الوظيفي الرضاين ب
 (Ping Du, et al, 2010) ن وآخرو  دو بينج دراسةو ؛ ياةلحا عن والرضا الوظيفي الرضا ينب دالة ارتباطية قةعال لوجود وتوصلت

 عينة لدى الصينية امعاتلجا من تسعة في للجامعة التنظيمية صائصلخوا امعةلجا أساتذة لدىعن الحياة  الرضا بتحليل قاموا فقد
الحياة  عن للرضا سببةلما العواملن أ إلى توصلتو عن الحياة،  الرضا لقياس ناستبيا وطبق تدريس، يئةه عضو( 7701) قوامها

المشاقبة  ودراسة كل من (؛االجتماعي ركزلما الرؤساء، مع قاتالعال العمل، فظرو  ،افاإلشر  ظمة،لمنا سياسة األجور،) في ثلتتم
أعضاء هيئة التدريس ير من أن "عدد كب توصلت إليالتي م( 2002م(؛ حمدان )2006) عبدهللا م(؛2013الشرقاوي )؛ م(2015)

، فكثرة العمل هم الشخصية في البرامج التدريسيةمن معدالت إرهاق مرتفعة في المجال االنفعالي وعدم الرضا عن إنجازات يعانون 
 الزمالءصول على رواتب مناسبة، واتجاهات سلبية من الورقي، وتحضير الدروس لمختلف قدرات الطلبة، وإدارة السلوك، وعدم الح

 . الجامعة منسوبي، وضعف أنماط االتصال بين المقرراتمناسب لبرامج التمويل غير المتعاونين، و ال باء غيراآلاآلخرين، و 
، لمنسوبينوا حول طرق التدريس والعالقة مع الطالب ةمثاليتصورات يبدؤون عملهم وهم يحملون  أعضاء هيئة التدريسإن 

تتحطم على أعتاب  الصورة، ولكن خالل التطبيق العملي فإنهم سيجدون أنَّ هذه تدريسالهيئة  لعضومما يساهم في تكوين صورتهم 
بالضغوط النفسية وهو شعور مؤلم قد يؤدي الى انسحاب البعض من التعليم ألنهم ال يستطيعون  همالواقع، لذلك يشعر الكثير من

كل عائقًا أمام للتأقلم مع هذه الم فالضغط المفروض عليهم ،المثالية رهمالتخلي عن أفكا  .ال يستطيع مواجهتهتطور تطلبات قد ُيش ِّ
 من شخص آلخر من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ استناداً  يختلفم(، 2001،هاشم(إن الشعور بجودة الحياة شيء نسبي 

ة ومتطلباتها، التي غالبًا ما تتأثر بعوامل كثيرة تتحكم في تحديد مكونات جودة تلك المعايير التي يعتمدها األفراد لتقويم الحيا إلى
الحياة، مثل: القدرة على التفكير، واتخاذالقرارات، والتحكم، وإدارة الظروف المحيطة، والصحة الجسمية، والنفسية، والظروف 

 واألكثر همة،لما األشياء األفراد الهخال من دديحوالحضارية، التي االقتصادية، واالجتماعية، والمعتقدات الدينية، والقيم الثقافية، 
 م(.2009 ،نلثنيا)ا ياةلحا فيه سعادت ققتح التي ية،همأ 

ممن لديهم جودة حياة في مجال علم النفس والصحة النفسية؛ تأثر أعضاء هيئة التدريس  تهمن خالل خبر الباحث لقد الحظ 
بدراسة العالقة  ةالحالي الدراسةهتم تلضغوط النفسية، ومن هذا المنطلق عمل والشكوى من كثرة اوالحماس للتدني فعاليتهم ، بمنخفضة

 ، وبذلك يكمن التساؤل الرئيسي في:وجودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودبين الضغوط النفسية 
 يس بجامعة الملك سعود؟جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدر و ما العالقة بين الضغوط النفسية 

 ويتفرع من السؤال السابق األسئلة التالية؟
 :أسئلة الدراسة

 ؟بجامعة الملك سعود أعضاء هيئة التدريس عينة منجودة الحياة لدى الضغوط النفسية و ما العالقة بين  .1
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 5من  وات الخبرة )أقلوفقًا لعدد سنأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بين في الضغوط النفسية هل توجد فروق  .2
 سنوات(؟ 10سنوات/ أكثر من  10إلى  5سنوات/ من 

/ سنوات 5 من أقل) الخبرة سنوات لعدد وفقاً  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء بينالحياة  جودة في فروق  توجد هل .3
 ؟(سنوات 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من

  :أهداف الدراسة
 .سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء عينة منلدى  جودة الحياةلنفسية و ة بين الضغوط االعالق دراسة .1
 5 من أقل) الخبرة سنوات لعدد وفقاً  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاءلدى الكشف عن الفروق في الضغوط النفسية  .2

 .(سنوات 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من/ سنوات
 5 من أقل) الخبرة سنوات لعدد وفقاً  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء دىل الحياة جودة في الفروق  عن الكشف .3

 سنوات(. 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من/ سنوات
 :أهمية الدراسة

 في كذلك الدراسة إجراء أهمية وتتمثل متغيرات الدراسة بين العالقة طبيعة عن الكشف محاولة في الحالية الدراسة اهمية تضح
 :التالي النحو على النظرية والتطبيقية االعتبارات نم العديد

  :النظرية ألهميةا
 الضغوط النفسية وهو واالجتماعية الدراسات النفسية مجاالت من مهم جانب إثراء في المساهمة إلى الحالية الدراسة تسعى
 .عودأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك س لدى بينهما العالقة ومعرفة طبيعةوجودة الحياة 

 الدراسة فإن الضغوط النفسية وجودة الحياة، لذا مسألة تكمن أهمية الدراسة بندرة الدراسات في العالم العربي التي تناولت
أعضاء  لدى بينهما العالقة ومعرفة طبيعةوجودة الحياة  الضغوط النفسية حول تجرى  محلية دراسة أول الباحث علم حسب الحالية

جودة الحياة متغير  الدراسة وتناولت الدراسة متغيرات بين العالقة طبيعة عن الكشف وهي تحاول لك سعودهيئة التدريس بجامعة الم
 انجاًزا أكثر يكون  أن إلى يميل فأنهالتي يحياها  تهجودة حيا في الشخصيقتنع  فعندما اإلنسان، سلوك موجهات أحد يعد الذي

وتمس  تمسه التي قراراته أنماط في دقة أكثر ويكون  مرتفعة يواجها التي في الضغوط التحكم على قدرته وتكون  لذاته وتقديًرا
 إلى يؤدي وذلك اآلخر، في كل منهما بتأثير والوعي الفهم في زيادة همتس قد الدراسة متغيرات بين العالقات ، ومعرفةيناألخر 

 .إذا ثبت ذلك ن الضغوط النفسية وجودة الحياةبيعالقة ال االستفادة من تلكفي  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود مساعدة
 :التطبيقية األهمية

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود مساعدة  من خاللها يمكن نتائج من عنه تسفرقد  فيما الدراسة أجراء أهمية تكمن
 ستوي من األداء.لديهم لتحقيق اعلى م جودة الحياةطرق مواجهة الضغوط النفسية وكيفية التحكم في على تحديد 
لما له ارتباط ألعضاء هيئة التدريس  في االهتمام بالجانب النفسي واإلرشاد التوجيه يسلط األضواء على دور وحدات وقد

 .وعائد على طالبهم الالئي يدرسون لهم
ألساليب  مهنظرتفي استثمار  متساعدهقد أعضاء هيئة التدريس أساليب جديدة إلى جودة الحياة مهارت و قد تضيف دراسة 

 االستفادة منها.توظيفيها و  فيمكنالضغوط النفسية  مواجهة
 :حدود الدراسة

 سـعود الملـك بجامعـة التـدريس هيئـة أعضـاءلـدى  الحيـاة بجـودةهـي دراسـة الضـغوط النفسـية وعالقتهـا  الحدود الموضوعية: -
 في المملكة العربية السعودية.

 .سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء عينة عشوائية من الحدود البشرية: -
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 في المملكة العربية السعودية. سعود الملك جامعة الحدود المكانية: -
 هـ.1438-1437العام الدراسي  منتم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  الحدود الزمنية: -

 :مصطلحات الدراسة
 الضغوط النفسية

( أنه "توجد لكلمة ضغط عدة معاني في اللغة العربية فيقال ضغطه 128م، ص2011بن منظور ) حسب رأي الضغوط في اللغة
ضغطًا أي عصره أو زحه إلى شيئًا كحائط أو نحوه، آما الداللة اللغوية لكلمة ضغط في المجال اإلنساني فهي تعني الضيق 

 والقهر".
"المثيرات أو التغييرات التي تحدث الضغوط النفسية على أنها ( 23م، ص2006عرف عبد المعطي )الضغوط النفسية اصطالحا 

في البيئة الداخلية والخارجية للفرد وتكون شديدة ودائمة والتي تسبب للفرد عدم القدرة التكيفية، والتي تؤدي في ظروف معينة إلى 
باستمرار تلك االختالل في السلوك أو االختالل الوظيفي الذي يسبب المرض، وترتبط االستجابات الجسمية والنفسية غير الصحية 

 ".الضغوط
في مقياس الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة الحالية،  عضو هيئة التدريسهي الدرجة التي يحصل عليها التعريف االجرائي  

 .األحـداث لتلكوالتي تعكس تقييم األحـداث كمهددات، واالستجابة الفسيولوجية واالنفعالية والمعرفية والسلوكية 
 :جودة الحياة

 وتعني الشيء، طبيعة أو الفرد طبيعة تعني وهي Qualitas الالتينية بالكلمة Quality الجودة مفهوم يرتبط اللغوية الناحية من
 من مجموعة عن عبارة فالجودة القيمة، أو النوعية من العالية الدرجة :اكسفورد قاموس حسب الجودة تعني كما. واإلتقان الدقة

 يميزوا أن تهماخبر  خالل من يتعلمون  دااألفر  أن إلى هذا ويشير الجدال، أو المناقشة تقبل ال والتي متازالم باألداء الخاصة المعايير
)بخيت،  الجودة من النوعين بين تميز التي المعايير من مجموعة استخدام طريق عن المنخفضة والجودة العالية الجودة بين

 م(.2012
ده، بالشيء وجاد الرديء نقيض والجيد،" جود"الثالثي الفعل أصلها لجودةفام( 2011) منظور البن وطبقا المعنى وبنفس  وجودة، جو 

 criteria محكات على والحصول consistency واالتساق excellence بالتميز الجودة مفهوم يرتبط وبهذا .جيدا صار أي

 م(.2006)كاظم والبهادلي،  معينة مواصفات وأ لمتطلبات المطابقة" بالجودة يقصد وباختصار، مسبقا محددة  standars ومستويات
 خالل من حاجاته إشباع على وقدرته والسعادة بالرضا الفرد شعور" بأنهام( 2010) وكاظم منسي هاعرفاصطالحا  جودة الحياةو
 واالستفادة للوقت إدارته حسن مع والنفسية والتعليمية واالجتماعية الصحية المجاالت في له تقدم التي الخدمات ورقي البيئة ءاثر 

 ن.نسالإل العمرية لمرحلةوا النفسية الةلحوا الزمنير بتغير يتغ ياةلحا جودةم مفهو  نأ (126م، ص2001 ،هاشم)". كما حدد منه
 جودة الحياة في مقياس عضو هيئة التدريسهي الدرجة التي يحصل عليها   (Quality of Life):الحياةلجودة  التعريف االجرائي

 معنى لها حدد وأن سبق التى حياته عن رضاه من النابعين والهناء بالسعادة الفرد الدراسة الحالية، والتي تعكس شعور في المستخدم
لمواجهة الضغوط  اآلخرين مع اإليجابى التوافق أجل من بإيجابية فيها يتفاعل قد لحياته، معينة لنوعية اختياره ثم له، بالنسبة

 النفسية.
 :وض الدراسةفر 
 .جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودو رتباط سالب دال احصائيا بين الضغوط النفسية يوجد ا .1
وفقًا لمتغيري عدد سنوات  عضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودال توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية لدى  .2

 .(سنوات" 10 سنوات/ أكثر من 10إلى  5سنوات/ من  5الخبرة )"أقل من 
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عدد سنوات الخبرة وفقًا لمتغيري  جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودال توجد فروق دالة احصائيا في  .3
 .(سنوات" 10من  سنوات/ أكثر 10إلى  5سنوات/ من  5)"أقل من 

 :منهج وإجراءات الدراسة
الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم  الذي يعتمد على دراسةطي االرتباالمنهج الوصفي  الدراسةاستخدم الباحث في هذه 

، بحيث يؤدي ذلك إلى عنها كميًا وكيفياً  بوصفها وصفًا دقيقًا، ويجمع المعلومات والبيانات عنها ويقوم بتصنيفها وتنظيمها والتعبير
نتاجات تساهم في فهم الواقع وتطويره )عبيدات ويؤدي أيضًا إلى است ؛الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر

وكذلك المقارنة في متغيري الدراسة  جودة الحياةبين الضغوط النفسية و م الباحث بفحص العالقة ا؛ فق(276م، ص2007وآخرون، 
 اإلنسانية بالكليات( 897بلغ )الذي ، الدراسةمجتمع  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودوفقًا لمستوى عدد سنوات الخبرة لدى 

 ( http://etc.ksu.edu.sa/ar/open-source) ( عضو هيئة تدريس140) عينة مكونة من وسيطبق الباحث على المجتمع وخدمة
    :الدراسـةعينة 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة من  عضو( 30من عدد ) بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية للدراسة الحالية استطالعية:عينة  .1
المجتمع بجامعة الملك  وخدمة اإلنسانية الكلياتوتم اختيارهم من مجتمع الدراسة )، الدراسةالممثلين لمجتمع لك سعود الم

والتأكد من حسن صياغة "، ة"حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت وحساب الخصائص السيكو متري( لضبط المقاييس سعود
كما تهدف الدراسة ؛ جودة الحياةضغوط النفسية ومقياس المقياس المستخدمة؛ وهما تأكد من وضوح المفاهيم األسئلة وفهمها وال

والصعوبات التي يمكن أن تواجه التطبيق حتى يمكن تالفيها  مقياساالستطالعية إلى معرفة الوقت الذي تستغرقه إجابة كل 
  في التطبيق األساسي.

( سنة 44.5بمتوسط عمري )هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أعضاء من عضو ( 140عينة الدراسة االساسية: تكونت من ) .2
   م.2017-2016ه الموافق 1438-1437( خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 1.3وانحراف معياري قدره )

 كما هو موضح بالجدول التالي: خصائص عينة الدراسةوكانت  

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة بالعمل1جدول ) 

راوحت سنوات % من إجمالي أفراد عينة الدراسة ت43.6( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 61يتضح من الجدول السابق أن )
% من إجمالي أفراد عينة 36.4( منهم يمثلون ما نسبته 51و) ،سنوات فأكثر( وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة 10هم )تخبر 

% من إجمالي أفراد عينة الدراسة 20( منهم يمثلون ما نسبته 28سنوات(، و) 10أقل من  - 5هم )من تالدراسة تراوحت سنوات خبر 
سنوات( وهي أقل فئات األقسام الممثلة في مجتمع الدراسة، وهكذا تكون األقسام المشاركة ممثلة  5خبرهم )أقل من  تراوحت سنوات

 للمجتمع الحقيقي.

 النسبة المئوية التكرار القسم الدراسي

 % 20 28 سنوات 5أقل من 

 % 36.4 51 سنوات 10أقل من  - 5من 

 % 43.6 61 سنوات فأكثر 10

 %100 140 المجموع
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فوق العشر سنوات فأكثر، مما يعكس طبيعة تركيب مجتمع أعضاء مع مالحظة أن الشق األكبر من أصحاب سنوات الخبرة التي ت
 ألكثر خبرة وغالبًا األكبر سنًا.ك سعود في اهيئة التدريس بجامعة المل

 :أدوات الدراسـة
 مقسمة ( عبارة36ويتكون المقياس من ) لبيئة السعوديةالباحث لوقد أعده  :م(2016) الباحثأواًل: مقياس الضغوط النفسية إعداد 

 التي العناصر من كبيرة ملي لمجموعةالعا التحليل نتجت عن ُبعد لكل عباراتست  للضغوط النفسية بواقع هفرعي أبعاد (6على )
 .الضغوط النفسية حول موضوع السابقة الدراسات من من العديد جمعت

، ويندرج تحت كل النفسية الضغوط على ستة أبعاد رئيسية ُيمث ِّل كل منها مصدرًا من مصادر مقياسالاشتمل  وصف المقياس: -أ
 ي:وه عبارة( 75) األولي ُبعد فقرات فرعية وكان عددها

عمل مختلف العناصر  : هي نمط من التنسيق وكثرة العمل والمهام والسلطة والعالقات التي تربطظروف العمل .1
 والمجموعات.

 .الطالب: هي العالقة التبادلية بين كل من االدارة والزمالء و التفاعالت المهنية .2
أجل تنمية مهارات عضو هيئة التدريس وتأهيله : هو تنظيم الدورات التدريبية والتي لها عالقة بالعمل من التدريب المهني .3

 لما يقوم به من عمل.
: مجموعة من المهارات والمهام والتي لها عالقة بالممارسات واالجراءات التي ينبغي على عضو هيئة المهام التدريسية .4

 .األكاديميةالتدريس اتباعها لتحقيق األهداف 
الراتب فهو مقابل ؛ و عات وتشمل توقعات عضو هيئة التدريس من العمل: هي مجموعة توقتوقعات العمل والراتب والترقية .5

مه من جهد؛ الترقية الوظيفية لرتبة أعلى نتيجة كفاءته في أداء مهامه وعمله.  ما قد 
: هي مجموعة من االتجاهات والخصائص التي تميز فردًا عن آخر والتي لها تأثير كبير على الخصائص الشخصية .6

 سلوكه وعمله.
 

 ة تصحيح المقياس:طريق - ب
(، 4(، يحدث كثيرا)3(، يحدث قليال )2(، يحدث نادرا )1(، وهذه االختيارات هي: ال يحدث مطلقا )5-1والتي تتراوح ما بين )

( إلى ارتفاع مستوى 5( إلى انخفاض الضغوط النفسية إلى أدنى مستوياتها، بينما يشير تقدير)1(، حيث يشير تقدير)5يحدث دائما)
 .  عضو هيئة التدريسفسية التي يتعرض لها الضغوط الن
حصل عليها عضو هيئة التدريس بجمع الدرجات التي تمثل مستويات الضغط على فقرات يستخرج الدرجة الكلية التي توبذلك 

الدرجة (، إذ تمثل الدرجة األولى الحد األدنى، و 216-36المقياس، ويمكن أن تمتد الدرجة الكلية على المقياس بأكمله ما بين )
 الثانية الحد األعلى وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى زيادة مستوى الضغوط النفسية علي عضو هيئة التدريس.

 الخصائص السيكومترية للمقياس  -ج
 الصدق:    (1

، حيث أخضع المقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض كمينالمقياس: استخدم صدق المح معد صدق المقياس حسب
وعلم النفس ومناهج البحث وذلك من أجل ربية، والصحة النفسية، من ذوي االختصاص في مجال التمحكمين  8على المقياس 

الحصول على آرائهم حول مالئمة الفقرات تحت األبعاد التي تنتمي إليها، وقد تم تطبيق مالحظات ومقترحات السادة المحكمين حول 
قل البعض االخر ألبعاد اخري أو القيام بحذف العبارات التي لم تحظي بنسبة رضا مفردات المقياس ليتم تعديل بعض العبارات ون



ة | 33 ح ف ص ل  ا

 

( عبارة من عبارات المقياس في صورته 33( عبارة بعد حذف عدد )42%( وبذلك أصبح المقياس يحتوي على عدد )80أعلى من )
 األولية. 

 الداخلي: االتساق -د
أعضاء هيئة خلي للمقياس، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات المقياس بحساب التجانس الدا قام معد          

( مفردة 35( مفردة بعد حذف )40التي تنتمي إليه، لمفردات المقياس البالغ عددها ) ُبعدعلي كل مفردة والدرجة الكلية للو  التدريس
 من خالل صدق المحكمين. 

 وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
التدريب  ُبعد( من 21، وحذف المفردة رقم )ظروف العمل ُبعد( من 3الجدول التالي ضرورة حذف المفردة رقم ) ن منيتب

ألن  ،توقعات العمل والراتب والترقية( من ُبعد 35وحذف المفردة رقم ) ،المهام التدريسية( من ُبعد 26وحذف المفردة رقم )، المهني
( بعد حذف 38التي تنتميان إليه غير دالة وبذلك يصبح عدد مفردات المقياس ) ُبعدلمعامالت االرتباط بينهما وبين مجموع ا

 مرتبطة كما أثبت ذلك الجدول التالي.الالمفردات غير 
 

 ُبعدة كل مفردة والدرجة الكلية لل( قيم معامالت االرتباط بين درج2جدول )
 (30)ن=      ألعضاء هيئة التدريسة مقياس الضغوط النفسي في

توقعات العمل والراتب  المهام التدريسية التدريب المهني التفاعالت المهنية ف العملظرو 
 الخصائص الشخصية والترقية

معامل  م
معامل  م ارتباط

معامل  م ارتباط
معامل  م ارتباط

 معامل ارتباط م معامل ارتباط م ارتباط

1 0.74* 8 0.65* 15 0.52* 22 0.52* 29 0.62* 36 0.63* 

2 0.71* 9 0.66* 16 0.52* 23 0.62* 30 0.74* 37 0.52* 

3 0.072 10 0.67* 17 0.61* 24 0.62* 31 0.72* 38 0.61* 

4 0.75* 11 0.64* 18 0.56* 25 0.68* 32 0.74* 39 0.62* 

5 0.75* 12 0.65* 19 0.57* 26 0.072 33 0.71* 40 0.62* 

6 0.74* 13 0.67* 20 0.54* 27 0.61* 34 0.74* 41 0.52* 

7 0.72* 14 0.65* 21 0.88 28 0.72* 35 0.001 42 0.64* 

0.92* 0.92* 0.90* 0.91* 0.92* 0.91* 

 (0.05)*( داله عند مستوي )
التي تنتمي إليه المفردة دالة  ُبعدكما يتبين من الجدول أن باقي معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لل

 .(. 05عند مستوي داللة إحصائية )
 ة، مما يجعلها مقبولة علميًا.عالي ألعضاء هيئة التدريسمقياس الضغوط النفسية التجانس الداخلي  أبعادومما سبق يتضح أن 

 ثبات مقياس الضغوط النفسية: -
( للمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل مفردة علي حدة وجاءت النتائج كما αتم حساب قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ )

  بالجدول التالي:
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 ( α( قيم معامالت ألفا كرونباخ )3جدول )
 (30لتدريس بجامعة الملك سعود )ن=لمقياس الضغوط النفسية لدى أعضاء هيئة ا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

( للمقياس ككل بعد حذف كل مفردة بقيمة ألفا الكلية للمقياس، كانت قيمة ألفا لكل αوعند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ )
كلية للمقياس بعد ( ، أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل مفردة لذا وجب علينا حذفهم لتصبح قيمة ألفا ال39( ، )13من العبارات )

مما يدل علي توافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمليا  ( قبل حذف العبارتين0.876بداًل من ) (؛0.916االستغناء عن تلك العبارات )
أصبح المقياس يتكون من الضغوط النفسية والخالصة أنه بعد حساب مؤشرات الصدق والثبات لمقياس . الضغوط النفسيةفي مقياس 

يجيب عليهم المفحوص عن طريق اختيار إجابة من بين خمسة إجابات علي أسلوب ليكرت. و  ،وزع علي األبعاد الستةمة عبار  (36)
 ( تنطبق علي تماما.5( ال تنطبق علي إطالقًا و )1تتراوح الدرجات ما بين )

 م(2016، الباحث)عداد إ جودة الحياةثانيًا: مقياس 
 هدف المقياس 

 اختياره ثم له، بالنسبة معنى لها حدد وأن سبق قد التى حياته عن رضاه من النابعين والهناء سعادةبال الفرد شعورقياس     
   لمواجهة الضغوط النفسية. اآلخرين مع اإليجابى التوافق أجل من بإيجابية فيها يتفاعل قد لحياته، معينة لنوعية

 الحياة الصورة جودة (؛ مقياسم1998)الدسوقي  مجدي من الحياة عن الرضا مقياسفقام الباحث بمراجعة كل من المقاييس التالية: 
م(؛ 2010امطانيوس ميخائيل ) المتعدد األبعاد: إعداد الحياة عن الرضا م(؛ مقياس2008حمد)أ يلاعسمإ رى بش إعداد المختصرة:

 م(.2012) األعسر صفاء ةجمتر  لمية:العا الصحة منظمة ياةلحا جودة مقياس
( والرضا جودة الصحة النفسيةمن الرغبة في ) الحياةجودة جوانب تغطى  أبعادموزعة على ثالث بندا  (19)ويتكون المقياس من 

(؛ والمقياس من نوع ليكرت حيث يعطى والعمل جودة التدريس( والمثابرة في مواجهة )الوقتإدارة جودة عن بذل المجهود في )
 .(5الى كثيرا جدا=1مطلقا= خمسة بدائل تتراوح بين )الللمبحوث فرصه لتحديد درجة موافقته على البند من بين 

 
 

 ظروف العمل
التنظيمي وظروف 

 العمل

 المهام التدريسية التدريب المهني التفاعالت المهنية
توقعات العمل والراتب 

 الخصائص الشخصية والترقية

معامل   م
 الثبات

معامل   م
 الثبات

معامل   م
 الثبات

معامل   م
 الثبات

معامل   م معامل  الثبات م
 الثبات

1 0.874 8 0.875 15 0.876 22 0.873 29 0.873 36 0.876 

2 0.876 9 0.875 16 0.875 23 0.877 30 0.875 37 0.873 

3 10 0.876 17 0.876 24 0.875 31 0.874 38 0.875 

4 0.873 11 0.876 18 0.874 25 0.877 32 0.872 39 0.879 

5 0.872 12 0.875 19 0.870 26 33 0.876 40 0.874 

6 0.875 13 0.878 20 0.871 27 0.874 34 0.875 41 0.871 

7 0.877 14 0.872 21 28 0.876 35 42 742*. 

 0.876داللة المقياس كامل 
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 وصف المقياس: 
( فيتم تصحيحها 16،11،5باستثناء العبارات ارقام ) ارتفاع جودة الحياةوالن معظم بنود المقياس قد أعدت في اتجاه  

، وبينما تشير الدرجة ودة الحياةبج العالي، وبمعنى ان الدرجة المرتفعة على المقياس تشير الى االحساس العكسيفي االتجاه 
 درجة.95-19، وهذا وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس ما بين بجودة الحياة منخفضالالمنخفضة الى االحساس 

المشاركين  أعضاء هيئة التدريسقام الباحث بحساب التجانس الداخلي للمقياس، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات  
  التي تنتمي إليه. ُبعدوالدرجة الكلية للعلى كل مفردة 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 4جدول )
 (30)ن= جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريسألبعاد مقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضح بالجدول السابق: وجاءت النتائج كما هو 
( على األقل ونستطيع أن نعتمد على ترابط عبارات الُبعد كاملة؛ ويتبن 0.05تجانس كل العبارات وداللتها عند مستوى )  

من الجدول السابق داللة معامالت االرتباط لكل العبارات منفردة مع باقي معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 
 (.0.05س التي تنتمي إليه المفردة عند مستوى داللة إحصائية )للمقيا

 ثبات المقياس
تم اختيارهما بطريقة عشوائية  ( عضو هيئة تدريس30وقام الباحث بحساب الثبات على العينة االستطالعية المكونة من )

( للمقياس ككل بعد استبعاد αمن مجتمع الدراسة وطبق عليهما المقياس للتحقق من ثباته بحساب قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ )
 درجة كل مفردة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:

 
 

 والعمل جودة التدريس جودة إدارة الوقت جودة الصحة النفسية

 معامل ارتباط م معامل ارتباط م معامل ارتباط م

1 0.40** 7 0.41** 14 0.48** 

2 0.55** 8 0.39** 15 0.49** 

3 0.63** 9 0.43** 16 0.43** 

4 0.36** 10 0.54** 17 0.30** 

5 0.50** 11 0.36** 18 0.20* 

6 0.53** 12 0.40** 19 0.46** 

 13 0.40**  

 **0.39 **0.41 **0.43 للُبعد
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 ة الحياةجود( ألبعاد مقياس α( قيم معامالت ألفا كرونباخ )5جدول )
 

 

    

 

 

 

 

 

 ( وذلك معامل ثبات مقبول وصالح العتماد المقياس.0.771ومعامل الثبات للمقياس بكل أبعاده )

 جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس( الصورة النهائية ألبعاد مقياس 6جدول )

 ارقام العبارات الحالية عددها أبعاد المقياس ُبعدال

 6:1 6 لصحة النفسيةجودة ا 1

 13:7 7 الوقت إدارة جودة  2

 19:14 6 والعمل جودة التدريس 3

 عبارة 19 أبعاد 3 اجمالي

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

 أواًل: نتائج الفرض األول:
اة لدى أعضاء هيئة جودة الحيو يوجد ارتباط سالب دال احصائيا بين الضغوط النفسية : على أنه األولالفرض  نصي

 التدريس بجامعة الملك سعود
جودة الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك و بين الضغوط النفسية نوع العالقة "للتحقق من صحة هذا الفرض و 

ت المهنية، ظروف العمل، التفاعال) بأبعادها الضغوط النفسيةما بين  بيرسون  بطريقة رتباطاالمعامل  باستخدام " قام الباحثسعود

 والعمل جودة التدريس جودة إدارة الوقت جودة الصحة النفسية

 معامل الثبات م معامل الثبات م معامل الثبات م

1 0.756 7 0.754 14 0.751 

2 0.743 8 0.756 15 0.749 

3 0.738 9 0.752 16 0.753 

4 0.759 10 0.745 17 0.763 

5 0.748 11 0.760 18 0.750 

6 0.746 12 0.760 19 0.754 

 13 0.755  



وجوانب مقياس جودة الحياة التدريب المهني، المهام التدريسية، توقعات العمل والراتب والترقية، الخصائص الشخصية(؛ 
الدراسة على عبارات كل من   ات أفراد عينة( الستجابوالعمل جودة الصحة النفسية، جودة إدارة الوقت، جودة التدريسبأبعاده )

 لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جودة الحياة مقياس الضغوط النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود؛ ومقياس 
   الملك سعود واسفرت المعالجة االحصائية عن النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 بأبعاده جودة الحياةين مقياس الضغوط النفسية بأبعاده ومقياس ( معامالت االرتباط ب7جدول )

 
 

ظروف  
 العمل

التفاعالت 
 المهنية

التدريب 
 المهني

المهام 
 التدريسية

توقعات 
 العمل

الخصائص 
 الشخصية

مقياس 
الضغوط 
 النفسية

جودة مقياس 
 الحياة

الصحة 
 النفسية

إدارة 
 الوقت

 التدريس
 والعمل

 ظروف العمل
1 0.498* 0.619* 0.345* 0.276* 0.579* 0.764 0.676* 0.575* 0.332* 0.652* 

التفاعالت 

 المهنية

 
1 0.512* 0.461* 0.417* 0.477* 0.753* 0.400* 0.425* 0.145 0.344* 

التدريب 

 المهني

  
1 0.342* 0.311* 0.519* 0.770* 0.484* 0.486* 0.057 0.481* 

المهام 

 التدريسية

  
 1 0.413* 0.599* 0.705* 0.479* 0.407* 0.405* 0.397* 

 *0.232 0.168 *0.360 *0.308 *0.610 *0.345 1     توقعات العمل

الخصائص 

 الشخصية

  
   1 0.802* 0.554* 0.418* 0.300* 0.545* 

مقياس 

الضغوط 

 النفسية

      

1 0.663* 0.607* 0.314* 0.608* 

جودة  مقياس 

 الحياة

       
1 0.854* 0.514* 0.939* 

جودة الصحة 

 النفسية

        
1 0.299* 0.698* 

جودة إدارة 

 الوقت 

         
1 0.308* 

 جودة التدريس

 والعمل

        
  1 
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لدى جودة الحياة يوجد ارتباط سالب دال احصائيا بين الضغوط النفسية "ومن نتائج الجدول السابق يتضح عدم تحقق الفرض األول 
  "أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

 .(0.05) *( دال احصائيا عند مستوى داللة0.663موجبة بمعامل ارتباط )وجودة الحياة وكانت عالقة االرتباط بين الضغوط النفسية 
 قتهاوعال ياةلحا جودة بين سالبة عكسية طردية ةارتباطي قةعال صلت أنهاو تالتي  م(2016) عطا دراسةنتائج  مع أتفقتذلك بو 

 التدريس يئةه أعضاء الضغوط النفسية الواقعة على مدى لقياس دراسة أجرى  الذي  (Vicki, 2004)فيكيودراسة ، النفسية بالضغوط
 فاضنخا هيصاحب هوظروف عملهم، لطبيعة السيئ التدريس يئةه أعضاء اكإدر  نأ النتائج وأكدت، الوظيفي مهرضا دلمع على وتؤثر

 .هترك في رغباتهم من ويزيد ،شعورهم بجودة الحياة
( 0.232) بينبينها بيرسون  تتراوح معامالت ارتباط دالة إحصائيةموجبة ارتباط  أنه توجد عالقة أيًضا يتضح من الجدول السابقكما 
)ظروف العمل، التفاعالت المهنية، التدريب المهني، المهام التدريسية، توقعات العمل بأبعاده مقياس الضغوط النفسية ل (0.939و )

 .(والعمل جودة التدريس، جودة الصحة النفسية)اده أبعب جودة الحياةوالراتب والترقية، الخصائص الشخصية(؛ وبين مقياس 
 بالضغوط النفسية وعالقتها الصحةجودة  فحص إلى هدفت م التي2008عام  Babak et al))وآخرون  وذلك يتفق مع دراسة باباك

 كما النفسية، الصحة لىع تؤثر الضغوط النفسية أن الدراسة نتائج أظهرت وقد الطالب اإليرانيين، من الذكور المراهقين لدى النفسية
 لديهم ممن بينما جيدة، بطريقةالنفسية الضغوط مواجهة مرتفعة؛ يستطيعون  جودة الصحة النفسية لديهم من أن الدراسة نتائج أظهرت
 .مواجهتها أو الضغوط مع التعامل عليهم منخفضة؛ يصعب النفسية الصحةجودة 

)ظروف العمل،  وأبعادهدال احصائيا مع كل من مقياس الضغوط النفسية؛  حياةجودة المن مقياس  جودة إدارة الوقت ُبعدويتضح أن 
 (. جودة التدريس والعمل، جودة الصحة النفسية)أبعاده ب جودة الحياةالمهام التدريسية، الخصائص الشخصية(؛ وبين مقياس 

 الذي السلوك عنالشخص  رضا تعني تيوال جودة الحياة توقعات بين  (Bandura., 1977:193)باندورا ويتفق ذلك مع ما ذكره
 جودة الحياة وتنعكس؛ معينة نتائج إلى تؤدي سوف معينة بأن سلوكيات الشخص اعتقاد وتعني لنتائجل هتوقعاتمثابرته و  وبين بصدده،

 .والمثابرة الالزم بالجهد تنبؤه ومدى والنشاط للمهمة أدائه كيفية عن التي يصدرها التوقعات في للفرد
منه للتفوق،  عند زيادة المجهود المبذول هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وعضذلك بسبب ارتفاع الضغوط النفسية على  وقد يعود

 ترقية أو تمييز.  شكر أوسواء مادي كزيادة الراتب أو معنوي ك يقابل ذلك الجهد تقديرال ف
 وهي مقياس الضغوط النفسية أبعادمن  ثالثةل احصائيا مع غير دا جودة الحياةمن مقياس  جودة إدارة الوقت ُبعدويتضح أيضا أن 

 )التفاعالت المهنية، التدريب المهني، توقعات العمل والراتب والترقية(. 
 يرجع الذي واالكتئاب، والقلق للضغوط عرضة أكثر الشباب األطباء نأ فدرسوا) Henning, et al, 2009 ن وآخرو  ينجه( أما

 .حياتهم جودة مستوى  فاضنخا على بدوره ذلك ينعكس امب ؛مالنو  مواعيد مانتظا موعد العمل، وضغوط إلرهاقل
 انًيا: نتائج الفرض الثاني:ث

 سعود الملك بجامعة التدريس هيئة عضاء لدى النفسية الضغوط في احصائيا دالة فروق  توجد ال :نص الفرض الثاني على أنهي      
 "(.سنوات 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من/ سنوات 5 من أقل)" الخبرة سنوات عدد لمتغيري  وفقاً 

( لتوضيح داللة الفروق في One Way ANOVAوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث "تحليل التباين األحادي" )
  لي: وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التا طبقًا الختالف عدد سنوات الخبرةفي الضغوط النفسية إجابات أفراد الدراسة 
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ها باختالف أبعادو  لضغوط النفسيةل الدراسة ( للفروق في إجابات أفرادOne Way ANOVAنتائج "تحليل التباين األحادي" ) (8) جدول
 سنوات الخبرة عدد

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين ُبعدال

 ظروف العمل
 84.079 2 168.155 بين المجموعات

 دالة 3.241
 0.05عند 

 25.499 119 3087.353 داخل المجموعات
  121 3255.508 المجموع

 التفاعالت المهنية
 39.156 2 78.329 بين المجموعات

 20.783 119 2473.212 داخل المجموعات غير دالة 1.884
  121 2551.541 المجموع

 التدريب المهني
 84.078 2 261.899 اتبين المجموع

 دالة 4.136
 25.944 119 3767.642 داخل المجموعات 0.05عند 

  121 4029.541 المجموع

 المهام التدريسية
 39.165 2 48.755 بين المجموعات

 20.783 119 2704.786 داخل المجموعات غير دالة 1.073
  121 2753.541 المجموع

 توقعات العمل
 130.950 2 99.782 وعاتبين المجم

 31.661 119 2532.882 داخل المجموعات غير دالة 2.344
  121 2632.664 المجموع

 الخصائص الشخصية
 50.982 2 101.964 بين المجموعات

 26.136 119 3110.143 داخل المجموعات غير دالة 1.951
  121 3212.107 المجموع

 مقياس الضغوط النفسية
 1267.891 2 2535.781 المجموعاتبين 

 480.137 119 57136.350 داخل المجموعات غير دالة 2.641
  121 59672.131 المجموع

 
 ؛مقيـاس الضـغوط النفسـية( فأقل في كل من 0.05) يتضح من النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لمتغيـــر  تبًعــاألفــراد الدراســة ة، المهــام التدريســية، توقعــات العمــل والراتـــب والترقيــة، الخصــائص الشخصــية(؛ هــا )التفــاعالت المهنيــأبعادو 
 سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة.

مــن مقيــاس  )ظــروف العمــل، التـدريب المهنــي( ىُبعــد( فأقــل فـي 0.05وجـود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنـد مســتوى )أيًضــا تضــح كمـا أ
 .لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسةتبًعا ألفراد الدراسة النفسية  الضغوط

( وتحديـد الفـروق ظـروف العمـل( فأقـل فـي إجابـات عينـة الدراسـة حـول )0.05ولتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )
فأكثر( لعينة الدراسة كـال علـى حـدة  واتسن 10؛ منسنوات10من إلى أقل 5سنوات؛ من  5)أقل من  عدد سنوات الخبرةباختالف متغير 

 والذي جاءت نتائجه كالتالي: Lsdاستخدام اختبار تم 
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 الضغوط النفسيةمقياس ظروف العمل من   ُبعد عينة حولالللتحقق من الفروق في إجابات  Lsdيوضح نتائج اختبار  (9جدول )
 طبقًا الختالف سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة
 المتوسط

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

 سنوات الخبرة
 سنوات فأكثر10من سنوات10ألقل من 5 سنوات5أقل من

 غير دالة غير دالة - 1.309 1.9 28 سنوات 5أقل من 

 0.05عند  دالة -  1.163 0.913 33 سنوات10إلى أقل من 5من 

 -   1.309 2.8 61 سنوات فأكثر10من

عدد عينة حسب الفأقل بين إجابات  0.05ائج الجدول الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من نت
من  ظروف العمل ُبعد؛ في سنوات فأكثر( لعينة الدراسة 10سنوات؛ من10إلى أقل من 5سنوات؛ من  5)أقل من  الخبرةسنوات 
 .  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة عضاء لدى الضغوط النفسيةمحور 

( حيث بلغ سنوات فأكثر 10( لصالح سنوات الخبرة )0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أيًضا أن تضح كما أ
  (.0.913) هامتوسط التي كان( سنوات10إلى أقل من 5من (؛ وبين فئة سنوات الخبرة )2.8متوسطها )

وقد المتوسط األكبر من السنوات األخرى  أصحابسنوات فأكثر(  10الخبرة )فئات اصحاب سنوات ال لصالحوقد تظهر تلك الفروق 
صاحب تلك السنوات الكثيرة من الخبرة في مبادرته الشخصية لما  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة عضويعود ذلك لما يصل له 

 قلذلك أن درجة الضغوط النفسية ت ومعني، الضغوط النفسيةوصل إليه من نضوج مهني وثقة في أدواته ومهاراته في التعامل مع 
 دالة قةعال وجود معدم( التي توصلت ل2011) والعنزي  نعثما دراسةواختلفت بذلك مع نتائج ، كلما زادت عدد سنوات الخبرة

 لمعلمات.وا لمعلمينا لدى لخبرةا وسنوات النفسية الضغوط ينب إحصائية
( وتحديد التدريب المهني( فأقل في إجابات عينة الدراسة حول )0.05ند مستوى )ولتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة اإلحصائية ع

سنوات فأكثر( لعينة الدراسة  10سنوات؛ من10إلى أقل من 5سنوات؛ من  5)أقل من  عدد سنوات الخبرةالفروق باختالف متغير 
 والذي جاءت نتائجه كالتالي: Lsdاستخدام اختبار كال على حدة تم 

الضغوط النفسية مقياس التدريب المهني من  ُبعدللتحقق من الفروق في إجابات عينة الدراسة حول  Lsdيوضح نتائج اختبار  (10) جدول 
 طبقًا الختالف سنوات الخبرة

 المتوسط  العدد ةسنوات الخبر  
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 سنوات الخبرة
 سنوات فأكثر10من سنوات10ألقل من 5 سنوات 5أقل من 

 غير دالة غير دالة - 1.446 2.6 28 سنوات 5أقل من 

 0.05دالة عند  -  1.284 0.833 33 سنوات10إلى أقل من 5من 

 -   1.216 3.48 61 سنوات فأكثر10من
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فأقل بين إجابات عينة الدراسة حسب  0.05يتضح من نتائج الجدول الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
التدريب المهني  ُبعدسنوات فأكثر( لعينة الدراسة؛ في  10سنوات؛ من10إلى أقل من 5سنوات؛ من  5)أقل من  د سنوات الخبرةعد

 .  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة عضاءأ  لدى الضغوط النفسيةمن محور 
(؛ 3.48ت فأكثر( حيث بلغ متوسطها )سنوا 10( لصالح سنوات الخبرة )من0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أن 

 (.  0.833سنوات( التي كان متوسطها )10إلى أقل من 5وبين فئة سنوات الخبرة )من 
سنوات فأكثر( أصحاب المتوسط األكبر من السنوات األخرى وقد  10وقد تظهر تلك الفروق لصالح الفئات اصحاب سنوات الخبرة )

لما اجتازه من دورات مهنية في خالل سنوات  مهنيال هالكثيرة من الخبرة في نضوج يعود ذلك لما يصل له صاحب تلك السنوات
، والتدريب المهني( ظروف العملومعني ذلك أن بُعدي )الطالب، ثقة في أدواته ومهاراته في التعامل مع خدمته الكثيرة مما اكسبه 

وأقل من  5)من أصحاب خبرة ( وبشكل دال مقارنة مع سنوات 10اب خبرة )أكثر من حكانوا أعلى لدى عينة أصللضغوط النفسية 
 سنوات(.  10

 ونجد هنا أن الفرض قد تحقق بشكل جزئي
)التفاعالت المهنية، المهام  ُبعدمقياس الضغوط النفسية(، وكل من في ) متمثلة ال توجد فروق دالة احصائيا في الضغوط النفسية

وفقًا لمتغيري )عدد سنوات الخبرة  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء ىلد (التدريسية، توقعات العمل، الخصائص الشخصية
   سنوات"  10سنوات/ أكثر من  10إلى  5سنوات/ من  5"أقل من 

 ثالًثا: نتائج الفرض الثالث:
 وفقاً  سعود لكالم بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى الحياة جودة في احصائيا دالة فروق  توجد ال: نص الفرض الثالث على أنهي

 "(.سنوات 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من/ سنوات 5 من أقل)" الخبرة سنوات عدد لمتغير
متغير )عدد طبقًا إلى اختالف  الحياة جودةفي للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة 

( لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة One Way ANOVAاألحادي" ) استخدم الباحث "تحليل التباين (سنوات الخبرة
 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: عدد سنوات الخبرةطبقًا إلى اختالف 

تالف ها باخأبعادو  لجودة الحياة ( للفروق في إجابات أفراد الدراسةOne Way ANOVAنتائج "تحليل التباين األحادي" ) (11) جدول
 متغير سنوات الخبرة

 ادلالةل االإحصائية قمية ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المحور

  جودة الصحة النفسية

 25.675 2 51.349 بين المجموعات

 29.418 119 3500.68 داخل المجموعات غير دالة 0.873

  121 3552.03 المجموع

   جودة إدارة الوقت

 30.835 2 61.671 بين المجموعات

 دالة  3.523
 0.05عند 

 8.752 119 1041.44 داخل المجموعات

  121 1103.115 المجموع

 جودة التدريس والعمل

 2.857 2 5.714 بين المجموعات

 3.472 119 413.180 داخل المجموعات غير دالة 0.823

  121 418.893 المجموع

 لحياةمقياس جودة ا

 82.126 2 164.253 بين المجموعات

 74.222 119 8832.41 داخل المجموعات غير دالة 1.106

  121 8996.664 المجموع
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؛ جـودة الحيـاة( فأقل فـي كـل مـن مقيـاس 0.05يتضح من النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين في عينة الدراسة.تبًعا ألفراد الدراسة  (والعمل التدريس جودة النفسية، الصحة جودة) ىُبعدو 

 جـودة الحيــاة( مـن مقيــاس الوقـت إدارة جــودة) ُبعـد( فأقـل فــي 0.05وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مسـتوى )أيًضــا تضـح أكمـا 
 عينة الدراسة. لمتغير سنوات الخبرة للمشاركين فيتبًعا ألفراد الدراسة 

ــد مســتوى ) ــة اإلحصــائية عن ــات عينــة الدراســة حــول 0.05ولتحديــد اتجــاه الفــروق ذات الدالل ( الوقــت إدارة جــودةُبعــد )( فأقــل فــي إجاب
سـنوات فـأكثر( لعينـة  10سـنوات؛ مـن10إلـى أقـل مـن 5سـنوات؛ مـن  5)أقـل مـن  عـدد سـنوات الخبـرةوتحديد الفروق باختالف متغير 

 والذي جاءت نتائجه كالتالي: Lsdاستخدام اختبار حدة تم  الدراسة كال على
 للتحقق من الفروق في إجابات العينة  Lsd( يوضح نتائج اختبار 12جدول )

 طبقًا الختالف سنوات الخبرة جودة الحياةمن مقياس ( الوقت إدارة جودةُبعد )حول 

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة
االنحراف 
 المعياري 

 الخبرةسنوات 
 سنوات فأكثر10من سنوات10من قلأل 5من  سنوات 5أقل من 

 غير دالة غير دالة - 0.760 1.19 28 سنوات 5أقل من 

 0.05دالة عند  -  0.675 0.503 33 سنوات10إلى أقل من 5من 

 -   0.639 1.69 61 سنوات فأكثر10من

فأقل بين إجابات العينة حسب عدد  0.05لة إحصائية عند مستوى يتضح من نتائج الجدول الموضحة أعاله وجود فروق ذات دال
من  جودة إدارة الوقت ُبعدسنوات فأكثر( لعينة الدراسة؛ في  10سنوات؛ من10إلى أقل من 5سنوات؛ من  5سنوات الخبرة )أقل من 

 .  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى جودة الحياةمقياس 
(؛ وبين 1.69سنوات فأكثر( حيث بلغ متوسطها ) 10( لصالح سنوات الخبرة )0.05حصائية عند مستوى )هناك فروق ذات داللة إ
وقد تظهر تلك الفروق لصالح فئات اصحاب ، (0.503سنوات( التي كان متوسطها )10إلى أقل من 5فئة سنوات الخبرة )من 

األخرى وقد يعود ذلك لما يصل له صاحب تلك السنوات سنوات فأكثر( أصحاب المتوسط األكبر من السنوات  10سنوات الخبرة )
   .جودة إدارة الوقتالكثيرة من الخبرة في مبادرته الشخصية لما وصل إليه من نضوج مهني وثقة في أدواته ومهاراته في التعامل مع 

؛ جودة الحياةمقياس  في ااحصائي دالة فروق  توجد العلى أنه: نص الفرض الثالث ف: هنا أن الفرض قد تحقق بشكل جزئي ونجد
 سنوات عدد لمتغير وفقاً  سعود الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى (والعمل التدريس النفسية، جودة الصحة جودةوُبعدى )

 "(.سنوات 10 من أكثر/ سنوات 10 إلى 5 من/ سنوات 5 من أقل)" الخبرة
 وأعضاء "معظا جراحة قسم" األطباء لدى ياةلحا جودة لتقييم (Sargent., et al, 2009) سارجنت دراسةنتائج النتائج مع  تتفقأو 
 على تؤثر التي النفسية، والضغوط ضطراباتلإل تعريضهم شأنها من التي العمل، فبظرو  لمرتبطةا العوامل لتحديد التدريس؛ يئةه

 العمل عن الرضا مستوى  ارتفاع إلى النتائج وأشارت تدريس، يئةه عضو( 122) طبيبًا،( 742) من العينة وتكونت ،حياتهم جودة
 .ياةلحا جودة مستوى  فاضنخوا متعددة ضغوط من معاناتهم من بالرغم التدريس يئةه وأعضاء األطباء لدى
 : التوصيات أهم

القيام بدراسة تشخيصية الحتياجات أعضاء هيئة التدريس من البرامج التدريبية التي تقلل من ضغوطهم النفسية وتحسن من  .1
 ياتهم.جودة ح

 تبني عمادة تطوير المهارات لسلسلة دورات تدريبية تهدف لتحسين جودة الحياه لدى عضو هيئة التدريس. .2
 تبني إدارة الموارد البشربة بالجامعة الستراتيجية جديدة في تعزيز جودة الحياه لدى عضو هيئة التدريس. .3
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 التدريس على مستوى األداء الوظيفي.القيام بدراسة وصفية لتحديد انعكاس الضغوط النفسية لعضو هيئة  .4
 ع:المراجـ

 أواًل: المراجع العربية:
 لونجاأل : مكتبةرةهالقا .لميةالعا الصحةمنظمة  إعداد المختصرة، الصورة :الحياة جودة مقياس م(2008) لاعيسمإ رى بشحمد، أ .1

 .لمصريةا
 وعالقتها العزيز عبد الملك جامعة التربية بكلية عامال الدبلوم طالبات لدى الحياة جودة م(.2012) السيد أحمد خديجة بخيت، .2

 .33-13(، 27. )1ج. (ASEP) .النفس وعلم التربية في عربية . دراساتعنها الرضا بمستوى 
م(. جودة الحياة وقلق المستقبل لدى طالب المرحلة الجامعية. رسالة دكتوراه )غير 2009الثنيان، أحمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز ) .3

 . مكة: جامعة أم القرى.منشورة(
 النهائية السنة طالب لدى الذات وفاعلية الحياة وعالقته بجودة البطالة م(. قلق2008الشرقاوي ) محمد؛ وبخيت، نوال حنان الجمال، .4

 .(328-284)، 1والتربوية، ع النفسية البحوث لة، مجالمنوفية التربية جامعة بكلية
لنفسية وعالقتها بتقدير الذات ووجهة الضبط لدى عينة من معلمي ومعلمات مدارس م(. الضغوط ا2002حمدان، علي محمد علي ) .5

 رسالة دكتوراه )غير منشورة(. القاهرة: جامعة عين شمس. ،التربية الخاصة
 ،م(. الضغوط النفسية وجودة الرضا الوظيفي لدى معلمين المرحلة الثانوية في مديرية عمان األولى2001رمضان، نعمت محمد ) .6

 عمان: الجامعة األردنية. ،لة دكتوراه )غير منشورة(رسا
م(. بطارية قياس الضغوط النفسية وأساليب المواجهة واالحتياجات 1999السرطاوي، زيدان أحمد؛ والشخص، عبدالعزيز السيد ) .7
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Abstract 
Title: Study of psychological stress and its relation to quality of life among faculty members at King 

Saud University 

Dr. Wael El Sayed Hamed El Sayed, Assistant Professor of Psychiatry, King Saud University KSU 

Problem 

The problem of the study in the next main question is the relationship between psychological stress 

and quality of life among faculty members at King Saud University 

Keywords: psychological stress, quality of life 

Study and Methods 

The study community consists of (897) members of the humanitarian faculties and community 

service. The researcher will be applied to a sample of (140) faculty members. 

The researcher used the descriptive approach, study tools: Psychotracheometer, quality of life 

standards. 

Hypotheses 

1. There is a statistically significant correlation between psychological stress and quality of life 

among faculty members at King Saud University. 

2. There are no statistically significant differences in psychological stress among faculty members at 

King Saud University according to the variables of the number of years of experience ("less than 5 

years / 5 to 10 years / more than 10 years") 

3. There are no statistically significant differences in the quality of life of faculty members at King 

Saud University according to the variables of the number of years of experience ("less than 5 

years / 5-10 years / more than 10 years"). 

The most important results: This study has reached a number of results, the most important of 

which are the following: 

1. There is a correlation between psychological stress and quality of life positive correlation 

coefficient (0.663 *) D statistically at the level of significance (0.05) 

http://www.refaad.com/
mailto:Dr_WaelHamed@yahoo.com
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2. The quality of time management from the quality of life standard is statistically insignificant 

with three dimensions of the stress scale (professional interactions, vocational training, work 

expectations, salary and promotion) 

3. The absence of statistically significant differences at the level of (0.05) and below in each of the 

psychological stress scale; their dimensions (professional interactions, teaching tasks, work 

expectations, salary and promotion, personal characteristics) 

4. There are statistically significant differences at (0.05) and less in the (work conditions) of the 

psychological stress measure for the study subjects according to the variable years of experience 

of the participants in the study sample for the years of experience (10 years and more) 

5. There are statistically significant differences at the level of (0.05) and below in the (vocational 

training) of the psychological stress measure for the study members according to the variable 

years of experience of the participants in the study sample, for the years of experience (10 years 

and more) 

6. There were no statistically significant differences at the level of (0.05) or less in each of the 

quality of life criterion; and (quality of mental health, quality of teaching and work) for the study 

subjects according to the variable years of experience of the participants in the study sample. 

There were statistically significant differences at (0.05) and below (quality of time management) 

of the quality of life criterion for the study subjects according to the variable years of experience of 

the participants in the study sample for the years of experience (10 years and over) 

Results and Recommendations 

1. Conduct a diagnostic study of the needs of faculty members of training programs that reduce their 

psychological stress and improve their quality of life. 

2. Adopting the deanship of skills development for a series of training courses aimed at improving 

the quality of life of faculty member. 

3. Adopting the university's resource management department for a new strategy to enhance the 

quality of life of the faculty member. 

4. Conduct a descriptive study to determine the reflection of the psychological pressure of the 

faculty member on the level of performance. 
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 المالحق:
 فقرات مقياس الضغوط النفسية

 

ــارة م ـــ ـــ ال يحدث  العب
 مطلقاً 

يحدث 
يحدث  يحدث قليالً  نادراً 

 كثيراً 
يحدث 

 دائماً 

مل
 الع

وف
ظر

 

      أشعر بالرتابة والملل في العمل. 1
      كاديميةاج إلى وقت إضافي لتحقيق األهداف األتأح 2
      أعتقد أنه ال يتم تجاهلي في عملية صنع القرار. 3
      أشعر باإلنهاك الشديد في نهاية الدوام. 4
      من أعمالأعاني من عدم القدرة على التركيز فيما أقوم به  5
      أتصور أنَّ عملي يجعل مني شخصًا غيَر صبورًا. 6

هنية
 الم

الت
فاع

الت
 

      أشعر بأنني مسؤول عن أي نقص في عملي 7
      أشعر بالعزلة المهنية لقلة فرص التفاعل المهني 8
      العملب كافية عن مستوى أدائيالمعلومات الوفر لي تت 9

ر تُ ال  10       عملي المتميز. قياداتالقد ِّ
      لدى حرية كافية في أداء عملي بالطريقة التي أريدها. 11
      توجد لي عالقات اجتماعية مع زمالئي خارج نطاق العمل 12

هني
 الم

ريب
التد

 

      .أشعر بالغيرة من زمالئي الناجحين بالعمل 13
      .يضايقني سرعة اآلخرين في إنجاز أعمالهم 14
      .أشعر بالعجز عندما ال أستطيع التغلب على مشكالتي المهنية 15
      .أشعر بأنني فاقد الثقة بنفسي 16
      تدريبية.أعاني من قلة وجود برامج إرشادية  17
      أشعر بعدم الرضا عن قلة التقدم من الطلبة. 18

سية
دري

 الت
هام

الم
 

      ُأقيَّم سنويا بعدالة. 19

      ..(.الجودة)مثل  المقرراكل ف بأعمال خارج  20

      تنقصني الخدمات المساندة لي في العمل. 21

      من زمالئي عند تفوقيأشعر باتجاه سلبي  22

      ىأشعر أن مسؤوليات عملي واضحة لد 23

24 
 عن أدائي في العمل مناسبة. رئيس القسمتوقعات 

     

 الع
ات

وقع
ت

رقية
والت

ب 
لرات

ل وا
م

 

      العضاء هيئة التدريس عند التعاقد.إلدارة تقوم برسم توقعات غير واقعية ا 25
26 

 بطيئة. الجامعةأشعر بأنَّ إجراءات الترقية المعمول بها في 
     

      أعاني من محدودية فرص الترقي الوظيفي. 27

تبًا أقل مما أستحقه. 28       أتقاضى ًمرَّ

      أبدي حماسًا ورغبة أكيدة في التعامل مع الطلبة. 29
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      أعاني من نقص الدافعية للقيام باألعمال. 30

صية
شخ

ص ال
صائ

الخ
 

      أحسن االنتقاد والحوار البناء. 31

      أشعر بأني غير صبور. 32

      أتمتع بالمرونة الالزمة في تعاملي مع الطلبة. 33

      المزاج المتقلب غير المستقر.أعاني من  34

      أعاني من سرعة اإلحساس بالتعب واإلرهاق. 35

      كعضو هيئة تدريسأشعر بالفخر واالعتزاز بالعمل  36

 جودة الحياةفقرات مقياس 

ُبعد
ال

 

 كثيرًا جداً  كثيراً  أحياناً  نادراً  ال مطلقاً  العبــــــــارة م

مل
والع

س 
دري

الت
 

      أحقق النجاح في كل مكان. أن أستطيع 1
      راضي عن عدد ساعاتى التدريسية. 2

      مستمتع بالعمل بالجامعة. 3

      راضى عن المساندة االجتماعية التي يقدمها لي زمالئي. 4

      غير راضى عن قدرتي على العمل. 5

      راضى عن عالقاتي الشخصية. 6

ودة
ج

 
رة 

إدا
قت

الو
 

ال
قت

و
 

رته و
إدا

  

      .الغذائية الوجبات لتناول منتظم برنامج لدى يوجد 7
      . المحدد الوقت في بها أقوم التي المهام أنجز 8

      . نفسي عن للترويح وقت لدى 9

      . محاضراتي لمراجعة الكافي الوقت لدى 10

      .اإلدارية والتكليفات التدريس وقت تنظيم صعوبة 11

      . االجتماعية للنشاطات وقت بتوفير أهتم 12

      فراغي. أوقات في الرياضية األنشطة بمزاولة أستمتع 13
ودة

ج
 

حة
ص

ال
 

سية
النف

 

      . المزاج هادى بأنني أشعر 14
      . انفعاالتي ضبط أستطيع 15

      .والقلق االكتئاب، بالحزن، أشعر 16

      . الجميع من محبوب بأنني أشعر 17

      . حياتي في باألمن أشعر 18

      .الجامعة تقدمها التي الصحية الخدمات عن راضى 19

 أشكر لكم تعاونكم وهللا يرعاكم


