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 ملخص:
موض الدور، صراع ادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة بأبعادىا ادلتمثلة يف:)غـاستهدفت الدراسة إبراز أثر شلارسات القي        

( للجامعة البالغ 6ميدانًا للدراسة، وقد مشلت الدراسة مجيع موظفات الكليات الستة ) -بسكرة –وقد كانت جامعة زلمد خيضر، (الدور، عبء الدور
  .موظفة 747عددىن 

، توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج من أبرزىا، وجود أثر دلمارسات القيادة  Spssللربنامج اإلحصائي  12وبعد ربليل البيانات باستخدام النسخة        
ة ، كما مت التقدم وبناًء على نتائج الدراس -بسكرة –يف التخفيف من: غموض الدور، صراع الدور، عبء الدور، دلوظفات جامعة زلمد خيضر  االسًتاتيجية

يف ادلؤسسات ادلختلفة للدور الذي سبثلو تلك ادلمارسات يف التخفيف  االسًتاتيجيةبالعديد من التوصيات اليت من شأهنا أن تساىم يف توجيو أنظار القيادات 
 من الضغوط الوظيفية للموظفات على وجو خاص.

  موض الدور، عبء الدور.، صراع الدور، غاالسًتاتيجيةالقيادة الكلمات المفتاحية: 
 jel: D73.D74 رموز

Résumé: 

      L'étude visait à mettre en évidence l'impact des pratiques de leadership stratégique pour atténuer les 

pressions fonctionnelles de travail des femmes (ambiguïté de rôle, conflit de rôle, le fardeau du rôle), 

l’université Mohamed Khieder -Biskra- était le champ d'étude, et l'étude comprenait toutes les employées 

de six facultés, leur nombre est 747 employées. 

     Après avoir analysé les données en utilisant la version 21 du programme statistique Spss, l'étude a 

révélé un certain nombre de résultats, notamment, la présence de l'impact des pratiques de leadership 

stratégique dans la lutte contre: l'ambiguïté, le conflit de rôle, le fardeau du rôle des employées de 

l'Université Mohamed KHIDER - Biskra- sur la base des résultats de l'étude, aussi il a eu des plusieurs 

recommandations qui contribueront à attirer l'attention des leaders stratégiques dans les différentes 

institutions du rôle que posé par ces pratiques dans l'atténuation des pressions de carrière pour les 

employées de sexe féminin en particulier. 

 Mots clés: Le leadership stratégique, les conflits de rôle et l'ambiguïté de rôle, le fardeau du rôle  

(JEL) Classification: G17, O33. 
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 ة: ـــــــــــمقدم
لقد كان للتطور الطبيعي والسلس، والتغَت االنسيايب للقيم اإلجتماعية والثقافية، وباإلضافة للتحوالت التارؼلية والتطورات     

ادلنسوبة اإلقتصادية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر، أثر على عمل ادلرأة اجلزائرية، حيث ساعلت ىذه التطورات يف تغيَت بنية األدوار 
إليها، وكذا دخوذلا إىل رلاالت عمل كثَتة، لعل أعلها رلال البحث العلمي الذي يعد رلااًل يشهد تزايدًا نسبيًا يف التمثيل أو 
 العمالة النسوية، ونظراً خلصوصية ىذا اجملال، فالشك أّن طبيعة الضغوط ومستواىا زبتلف عن بقية اجملاالت اليت اقتحمتها ادلرأة.

طالقا من أعلية ىذا اجملال، وخطورة أي مشكل قد يتعرض لو  على أىدافو اإلسًتاتيجية ، فإنو بات من الضروري أن يتوىل وان    
ىذا ادلشكل " الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة" اىتماما جديًا من قبل مؤسساتنا، وأن تسند مهمة تشخيصو وإغلاد حلول 

القادة اليت ال تقتنع بتسيَت ادلؤسسة، بل سبتلك قدرة عالية على ربديد أوجو القصور  موضوعية لو، لساللة جديدة من الرجال أو
والفرص غَت ادلستغلة، وصياغة الرؤية األكثر فاعلية للمؤسسة، وحسن التعبَت عنها، واستخدام وسائل غَت تقليدية لتحقيق الرؤية 

: ما ان مصدرىا، وانطالقا شلا سبق ؽلكننا طرح اإلشكالية التاليةوالوصول إىل األىداف بعد تذليل كل الصعوبات والعراقيل مهما ك
 مـدى مساهمة ممارسات القيـادة اإلستراتيجية في التخفيف من الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة؟

 ة: ــــــــات الدراســــــفرضي
 انطلقت الدراسة من فرضية رئيسة مفادىا:الفرضية الرئيسية: 

 بسكرة –لقيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة جبامعة زلمد خيضر يوجد أثر  دلمارسات ا- 
 فرضيات فرعية كما يلي: ثالثانبثقت عن الفرضية الرئيسة للدراسة  ة:ــــات الفرعيـــــالفرضي

  -بسكرة –ة جبامعة زلمد خيضر دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من غموض الدور للمرأة العامل يوجد أثر -1
 ؛ -بسكرة -دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من صراع الدور للمرأة العاملة جبامعة زلمد خيضر يوجد أثر -2
 ؛ -بسكرة –دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من عبء الدور للمرأة العاملة جبامعة زلمد خيضر  يوجد أثر -3

 تستمد الدراسة أعليتها من االعتبارات التـالية: ة:ـــــــاسة الدر ــــأهـمي
احلاجة ادلاسة والشديدة دلعرفة كل ما ؽلكن أن يعيق عمل النساء العامالت ويؤثر على أدائهن ادلهٍت وصحتهن النفسية  -1

 واجلسدية داخل ادلؤسسة؛
بشكل خاص، وكذا قلـة الدراسات ادليدانية اليت ندرة البحوث األكادؽلية ادلتصلة دبوضوع ضغوط العمل بشكل عام وادلرأة   -2

 تناولت متغَتات ادلوضوع؛
كما تستمد ىذه الدراسة أعليتها من أعلية موضوع القيادة، الذي حظي وال زال ػلظى باىتمام الباحثُت، حيث ترافق مع    -3

علها: ضغوط العمل، وىذا ما غلعلنا حباجة التطورات السريعة وادلتتالية اليت تعرفها مؤسساتنا اليوم، ظهور العديد من ادلشاكل أ
ماسة إىل قيادة من مستوى ىذه التحديات، قيادة إسًتاتيجية قادرة على معاجلة معظم مشاكل ادلؤسسة، واليت من أعلها: الضغوط 

 الوظيفية للمرأة، قيادة سبتلك من ادلهارات ما يؤىلها للتخفيف من ىذه ادلشاكل إىل حدىا األدىن.
من مسلمات البحث العلمي أّن أية دراسة تبٌت على أساس الوصول إىل أىداف واضحة ودقيقة، وعلى ضوء ة: ــــــــاسأهـداف الدر 

 دراستنا للموضوع فإننا هندف إىل ربقيق األىداف التالية:



 

 

 - القيــــــادة  ودورها في التخفيف من الضغوط الوظيفية لممرأة العاممة - هيشر سميرة .د موفق سهام, .د

- 

 JFBE 32 إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

التخفيف  -ةبسكر  -زلاولة الوصول إىل توليفة  من ادلمارسات ؽلكن من خالذلا للقيادة اإلسًتاتيجية جبامعة زلمد خيضر  -1
 من الضغوط الوظيفية للعامالت إىل مستوياهتا الدنيا.

كما هندف من خالل ىذه الدراسة إىل أن تكون شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية ادلختارة، ليس رلرد مسكنات دلا تعانيو ادلرأة    -2
 ظفات يف ادلؤسسة زلل الدراسة.العاملة من ضغوط، بل نطمح الن تكون عالجات من شأهنا زبفيف حدة الضغوط الوظيفية للمو 

 : تتجلى حدود الدراسة يف العناصر التالية:ةـــــدود الدراســـــح
 والبالغ عددىن   -بسكرة–( جلامعة زلمد خيضر 6: يتمثل اجملال البشري للدراسة يف مجيع موظفات الكليات الست)بشريا
 موظفة. 747
 1025وماي  1024ا خالل الفًتة ادلمتدة مابُت ديسمرب: مت إجراء الدراسة ادليدانية دلوضوع دراستنزمنيا . 
 بسكرة -: سبت الدراسة بوالية بسكرة، وبشكل أدق جبامعة زلمد خيضرجغرافيا-. 

 ة: ــــار النظري للدراســــــاوال: اإلط
 القيادة اإلستراتيجية: -1

 مفهوم القيادة اإلستراتيجية: 1 -1
اتيجية، فقد تباينت وجهات نظر ادلهتمُت بادلوضوع ، حول ربديد مفهوم للقيادة القيادة اإلسًت   فيما يتعلق دبفهوم      

 اإلسًتاتيجية، وفيما يلي بعض التعاريف اليت ؽلكن إيرادىا للقيادة اإلسًتاتيجية:
متالك ادلرونة تعرف القيادة اإلسًتاتيجية من وجهة نظر خصائص القائد على أهنا "قدرة القائد على التوقع وصياغة الرؤية وا      

 .2 للتفكَت بشكل اسًتاتيجي، للعمل مع الفريق على إدارة التغيَت الذي من شأنو أن ؼللق مستقبال أفضل للمؤسسة"
إضافة إىل ذلك تعرف القيادة اإلسًتاتيجية بأهنا "القدرة أو رلموعة القدرات اليت سبكن ادلؤسسة من التعامل مع األوضاع      

 . 1ادلؤسسة يف الوقت احلاضر أو ادلستقبل" ادلختلفة اليت تواجهها
كما تعرف أيضا بأهنا "عملية خلق رؤية عن احلالة ادلستقبلية اليت ترغب ادلؤسسة يف الوصول إليها، وإشراك كل أعضاء      

 .3ادلؤسسة فيها"
 . 4ة يف األمد الطويل"كما ينظر إليها على  أهنا "رلموعة القرارات والتصرفات اإلدارية اليت ربدد أداء ادلؤسس      
إىل جانب ذلك تعرف القيادة اإلسًتاتيجية بأهنا"القدرة على توضيح الرؤى اإلسًتاتيجية للمؤسسة أو جزء منها، باإلضافة إىل     

 .5القدرة على ربفيز اآلخرين ودفعهم إىل اإلؽلان هبا وفهمها"
على أساس بناء اإلسًتاتيجيات واألىداف الطويلة األمد، إذ تركز قوم على ما سبق ؽلكن القول أن ىذا النوع من القيادة ي وبناءً    

على ربديد التوجو ادلستقبلي للمؤسسة وتعمل على هتيئة ادلناخ ادلناسب للتغيَت من خالل إحداث التأثَت يف إدراك ودوافع 
    ؽلكن من خاللو ادلخاطرة واحملافظة اآلخرين، كما تؤكد ىذه القيادة على توليد رأس ادلال الفكري الذي يؤسس ادلضمون الذي 

حينما وصفا  Hitt & et.at 2001. وىذا ما أكده الباحثان 6على األداء ادلتميز بكفاءة وقدرة عاليتُت على التحدي والتجديد
سًتاتيجي كلما كان القيادة اإلسًتاتيجية على أهنا "القدرة على التوقع والتصور واحلفاظ على ادلرونة وزبويل اآلخرين حق التغيَت اإل

 . 7ضرورياً"
تتميز عملية القيادة اإلسًتاتيجية دبجموعة من اخلصائص اليت سبيزىا عن غَتىا من عمليات خصائص القيادة اإلستراتيجية: 1-2

  :9القيادة، ومن ىذه اخلصائص نذكر ما يلي
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  :جي ؽلتلك إطارًا زمنيًا شلتداً، إذ غلب على القائد اإلسًتاتيتأثير القيادة اإلستراتيجية ملموس على فترات زمنية طويلة
القائد اإلسًتاتيجي أن يبقي يف ذىنو أىدافا بعيدة ادلدى يف نفس الوقت الذي يعمل فيو على ربقيق األىداف القريبة ... إذ 

 يتوجب على القائد اإلسًتاتيجي إقامة التوازن بُت ادلنظورين القريب والبعيد ادلدى يف العمل ادلؤسسي.
 شلا ؽليز القيادة اإلسًتاتيجية أيضا أهنا تؤدى إىل إحداث تغيَت جوىري يف ادة اإلستراتيجية تشمل غالبا تغييرًا جوهرياً: القي

ادلؤسسة، وتوجو التغيَت التنظيمي الوجهة اإلسًتاتيجية، وزبلق بيئة حاضنة للتغيَت، وتساعد اآلخرين على تقبل األفكار اجلديدة، 
 يئة احمليطة اليت تعمل فيها ادلؤسسات حالياً واليت تتسم بتسارع وتَتة التغيَت.ويأيت ىذا دلواجهة الب

  :مل يعد كافيًا أن يتعلم فرد واحد يف ادلؤسسة، إذ مل تعزز القيادة اإلستراتيجية عملية التعلم التنظيمي على نحو مستمر
ة اإلسًتاتيجية العليا. فادلؤسسات اليت ستتفوق يف يعد شلكنًا حل ادلشكلة من القمة وإجبار اجلميع على إتباع أوامر القياد

 ادلستقبل، ىي ادلؤسسات اليت تكتشف كيف تستغل إلتزام موظفيها وطاقاهتم للتعلم على كافة ادلستويات.
 :20 ؽلكن أن نلمس أعلية القيادة اإلسًتاتيجية يف ربقيق ادلزايا التاليةأهمية القيادة اإلستراتيجية:  3 -1
 دلؤسســة خاصــة يف ربقيــق األســبقيات التنافســية، ويف ضــوء متطلبــات البيئــة الداخليــة واخلارجيــة مــن خــالل ربديــد تطــوير أداء ا

 أولويات التغيَت ادلطلوب ؛
 تعمل على استقطاب األفراد ذوي ادلهارات العالية واإلحتفاظ هبم من خالل هتيئة ادلناخ الصحي ادلالئم للعمل؛ 
  يف ربقيق التالؤم بُت إمكانيات ادلؤسسة وواقع ادلنافسـة، دبـا ينسـجم مـع حيـاة ادلؤسسـة، كوهنـا كما تسهم القيادة اإلسًتاتيجية

 تعرب عن ظلط تفكَت يقوم على دراسة العالقـات ادلنظـورة وغـَت ادلنظـورة جملمـل أنشـطة ادلؤسسـة، وتـداخلها مـع سلتلـف األظلـاط البيئيـة
 ؛22
 ؛21تقبل، حيث أّن التفكَت اإلسًتاتيجي للقيادة يساعدىم للتحضَت للمستقبلكما تعد القيادة اإلسًتاتيجية أداة لصناعة ادلس 
  ،كمــا أّن للقيــادة اإلســًتاتيجية أعليــة خاصــة يف رســم مالمــح الثقافــة التنظيميــة يف ادلؤسســة، جبانــب العوامــل وادلتغــَتات األخــرى

قيــادة ادلؤسســة، وأســلوبو اإلداري وطريقتـــو يف  حيــث أّن القائــد اإلســًتاتيجي يســهم يف ذلــك مــن خـــالل الطريقــة الــيت يعتمــدىا يف
تصميم اذلياكل التنظيمية، وتفويض السلطات، وتقسيم وتوزيع ادلهام، ما يؤثر يف القواعد السلوكية الثقافية والقيم الـيت تنشـأ داخـل 

 ؛ ادلؤسسة
 كَت اإلسًتاتيجي، الذي يؤدي إىل استيعاب كما تساىم القيادة اإلسًتاتيجية يف تغيَت ظلط تفكَت اإلدارة العليا )القمة( ضلو التف

 .23وفهم األسواق احمللية واإلقليمية والعادلية
 وط الوظيفية: ــــغـالض -2

 مفهوم ضغوط العمل:  2-1
على الرغم من االىتمام ادلتزايد دبوضوع " الضغوط" وانتشار ادلصطلح يف وقتنا احلاضر، وكذا تعدد الدراسات اليت تناولت     

ى اختالف تعريفها لو، وربديدىا دلصادره وطرق مواجهتو والسيطرة عليو، إال أّن التطرق لتاريخ نشأتو وتطور مفهومو ادلوضوع عل
 حتمية يفرضها اختالف مفهومو من شخص آلخر تبعاً لتخصصو ورلال عملو.

، ومن  To Draw Tightوتعٍت الضيق والسحب بشدة  Stringereمشتقة من الكلمة الالتينية   STRESSكلمة ضغط     
يف اللغة الفرنسية، واليت مل يستعمل فيها ادلصطلح قبل القرن العشرين، إال أنو كان   Déstresse ىذه الكلمة اشتقت الكلمة

 stress, stresse, strest مثل:  24مستعمالً دبفاىيم أخرى يف الكتب االصلليزية
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أّن الضغط ىو"إدراك الفرد لعدم قدرتو على رد  (M. Grath 7970) مارن جراث فَتىأما فيما يتعلق دبفهوم الضغط      
 .25فعل مناسب للمواقف، شلا يصاحبو مظاىر سلبية تكون مؤشراً ذلذا الضغط"

 .26فَتى أن الضغط ىو"رد فعل ناتج عن نقص التوافق بُت األفراد وزليطهم" (. 7989M. Argyle)أما ميكاييل أرجيل    
عدم ادلواءمة أو عدم التناسب بُت ما ؽلتلكو الفرد من مهارات وقدرات وبُت متطلبات بأهنا" يف حُت عرفت ضغوط العمل   

 .27 عملو"
"رلموعة من ادلثَتات اليت تتواجد يف بيئة العمل، واليت ينتج عنها رلموعة من ردود  إىل جانب ذلك عرفت ضغوط العمل بأهنا:   

أو يف حالتهم النفسية واجلسمانية، أو يف أدائهم ألعماذلم نتيجة تفاعل بُت األفراد األفعال اليت تظهر يف سلوك األفراد يف العمل، 
  .28مع بيئة عملهم اليت ربوي الضغوط"

وعليو ؽلكن القول بأّن ضغوط العمل ىي عبارة عن حالة تصيب الفرد نتيجة لعدم توافقو مع بيئة العمل، إثر تعرضو دلثَتات      
 و يف التعامل والتكيف مع ىذه ادلثَتات، وينتج عنها رلموعة من اآلثار النفسية والفسيولوجية والسلوكية". ذاتية أو بيئية تفوق طاقت

  29تتميز ضغوط العمل جبملة من اخلصائص أعلها:خصائص ضغوط العمل:   -2-2
  الفسـيولوجية والنفسـية ربدث ضغوط العمل عندما تكون طبيعتها وحجمها وادلواقف والظروف احمليطة هبا فوق طاقة من يعمل

والذىنيـــة، وخـــارج نطـــاق خربتـــو ومهاراتـــو يف العمـــل، حبيـــث يكـــون غـــَت قـــادر علـــى التكيـــف والتعـــاي  مـــع اجلوانـــب ادلتعلقـــة بعملـــو 
 ومعاجلتها كلياً أو جزئياً؛

 لتنظيمية ال يقتصر تباين وتفاوت ضغوط العمل داخل ادلؤسسة فقط، بل يتباين من مؤسسة ألخرى، وذلك حسب ادلتغَتات ا
السائدة فيها، فالثقافة التنظيمية، النمط القيـادي، طـرق وإجـراءات العمـل، الفلسـفة اإلداريـة، حجـم ادلؤسسـة، طبيعـة العمـل فيهـا، 

 ادلناخ ادلادي واالجتماعي والعالقات ادلتبادلة بُت ادلوارد البشرية، مجيعها تلعب دوراً يف حدوث ضغوط العمل؛
  ً؛10للقلق، ذلك أّن القلق يعترب أحد ردود الفعل للضغوط اليت يواجهها الفرد إن ضغوط العمل ليست مرادفا 
  زبتلف ضغوط العمل من حيث طبيعتها ودرجة تأثَتىا على األفراد، فقد زبدم الضغوط أغراضاً مفيدة، حبيث تكون دافعاً لرفع

بب أضـــراراً كبـــَتة علـــى ادلســـتوى الشخصـــي جـــودة العمـــل، ادلنافســـة، التفـــوق، وقـــد تشـــكل فرصـــة للتحســـُت والتطـــوير، كمـــا قـــد تســـ
والتنظيمي، وبالتايل فإّن لضغوط العمل جانبُت: جانب إغلايب وأخر سليب، وبالتايل فإّن التعامل السليم مع الضغوط يقتضي تعظيم 

غط موقـف سـليب، اجلانب اإلغلايب لو، وتقليل اآلثار الضارة جلانبو السليب، ىذا إىل جانب أنو لـيس بالضـرورة أن يكـون سـبب الضـ
  12بل قد يكون سببو موقفاً اغلابياً؛

  ًضــغوط العمــل ليســت حادثــة أو ظـــرف، ولكنهــا اســتجابة ذلــذه الظــروف أو األحـــداث، إذ أّن احلادثــة أو الظــروف سبثــل مثـــَتا
 ؛11والضغوط سبثل استجابة ذلذه ادلثَتات

 نسـبياً، ولفـًتات طويلـة مـن الوقـت، بينمـا الـبعض ؼلتلف تأثَت ضغوط العمل على األفـراد، فـالبعض يسـتطيع ربمـل حجـم كبـَت 
  13األخر ال ؽلكنو ربمل سوى مواقف ضاغطة قليلة جداً؛

  إّن إدراك األفـــراد للضـــغوط وكيفيـــة تفســـَتىم ذلـــا ؼللـــق اختالفـــا يف اســـتجاباهتم وردود أفعـــاذلم اذباىهـــا، فكثـــرة العمـــل والعمـــل
قلة العمل عن القدر ادلطلوب، يعتربه البعض سوء تقدير دلهاراهتم، وغياباً لفرص  لساعات طويلة يعٍت قلقاً وتوتر عند البعض، بينما

النجاح اليت يريدوهنا، بينما ينظر إليو آخرون على أهنا فرصة للراحة وعدم مواجهة ادلشكالت، لذلك إّن الضغوط اليت تسبب أثـاراً 
  14،نفسية ضارة عند البعض، قد يعتربىا آخرون مصدراً للطاقة والنشاط
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  ضغوط العمل متواجدة بشكل أو بأخر ويف كل مكان، فازدحام ادلكتب مثاًل، أو زيادة طلبات الزبائن، تغيَت مواعيد العمل أو
 15 زيادة واجبات ومسؤوليات الوظيفة أو زيادة الضوضاء، كل ذلك يشكل ضغطاً على تفكَت الفرد وأعصابو وحالتو النفسية؛

إال أننـا سـنكتفي بـالتطرق ألىـم ادلصـادر الـيت العديد من ادلصادر يف ظهور ضغوط العمـل، تساىم مصادر ضغوط العمل:  2-3
 مت اعتمادىا كأبعاد للضغوط الوظيفية، وفيما يلي شرح ألىم ىذه ادلصادر: 

  :16" نقص معرفة الفرد بالواجبات وااللتزامات ادلطلوبة منو، لكي يقوم بأداء عملو" ويقصد بوغمــــوض الـــدور. 
 يظهر صراع الدور عند قيام الفرد بعمل ال يرغب فيو، أو خارج عن إرادتو، أو عنـدما يطلـب منـو القيـام بعـدد ـــــراع الـــدورص :

 .17من األعمال غَت ادلتجانسة، ويعرب عن ىذا الصراع دبشاعره وتصرفاتو أثناء عملو"
 :تنشـأ عـن كثـرة العمـل وربميـل الفـرد أكثـر مـن إمكانياتـو، لكـن من الشائع االعتقاد أّن ضغوط العمل عادة ما  عــــبء الــــدور

" قيام الفرد دبهـام ال يسـتطيع إصلازىـا يف الوقـت ادلتـاح، وأّن ىـذه ادلهـام  :عــــــبء الدور الزائـــــديف الواقع ىناك نوعُت من العبء:)
 ، 18تتطلب مهارات عالية ال ؽلتلكها الفرد"

 بو أّن "الفرد لديو عمل قليل، وأّن عملو غَت كاٍف الستيعاب طاقاتـو وقدراتـو واىتماماتـو وىـذا : يقصد عــــبء الـــدور الناقص
 (.19 ما يؤدي بالفرد للشعور بادللل والرتابة يف العمل، وبالتايل يفتقر الفرد إىل الشعور باألعلية والتحدي واإلثارة يف عملو"

 :ـــل ـــرعة أداء العمــ ل، عامــل ضــغط فســيولوجي، يتعــب الفــرد ويرىقــو بســرعة فالعمــل ادلتســارع تشــكل الســرعة يف أداء العمــ ســـ
  .30يتطلب رقابة مستمرة، وىذا ما يشكل إرىاقاً وضغطاً على الفرد

  :شلا الشك فيو بأنو، كلما زادت درجة صعوبة العمل، كلما زاد ضغط العمل على الفرد، مع العلم أّن ىذه  صــعوبــــة العمـــــل
  .32ة بُت األفراد حسب إمكانياهتم ادلختلفةالدرجة متباين

  األعمال اليت تتسم بالرتابة والروتُت، يؤدي أدائها بنفس الطريقة، وبدون تغيَت إىل إصابة من ؽلارسها بادللـل، رتـــــــابة العمـــــل :
  31قد تصل إىل درجة اإلصابة باالكتئاب، وىذا ما يتسبب حبدوث حوادث عمل خطَتة.

 ويقصد بو مدى وجود نظام فاعل لتقييم أداء العاملُت بادلؤسسة، حيث أّن عدم وجود معايَت منطقية يقتنع هبا  األداء: تقييــــم
العاملُت، من ادلمكن أن تكون مصدراً من مصادر ضغوط العمل، حبيث يتكون لدى العاملُت اعتقاد بأهنم لن ػلصلوا على حقهم 

وأّن اجلميع سواسية، وأّن من يعمل يساوي مـن ال يعمـل، شلـا يوجـد حالـة مـن اإلحبـاط لـدى  ادلناسب يف التقدير ادلادي وادلعنوي،
  .33العاملُت
  :ـــــــة فـــي اتخــــــــاذ القــــــــرارات إّن عــدم مشـــاركة العـــاملُت يف عمليـــة ازبـــاذ القـــرار، خاصـــة الـــيت تتعلـــق بأعمـــال  عــــــــدم المشــاـر

لتقدير، واحًتام الذات وإثباهتا، شلا يقود إىل اطلفـاض الـروح ادلعنويـة لـديهم، شلـا يـنعكس علـى ؽلارسوهنا، يعترب ذباىاًل حلاجتهم إىل ا
  .34أدائهم للعمل وفقدان والئهم للمؤسسة

 ة:ــــانب التطبيقي للدراســـثانيا: الج
 الطريقة واإلجراءات المتعبة في الدراسة: -1
مفردة ،  747امل يف اختيار عينة الدراسة البالغ حجم مفرداهتا استخدام  الباحثان طريقة احلصر الش عينة الدراسة:1 -1

عرب العديد من الزيارات  -بسكرة-جلامعة زلمد خيضر (6)استمارة البحث على موظفات الكليات الست  حيث مت توزيع 



 

 

 - القيــــــادة  ودورها في التخفيف من الضغوط الوظيفية لممرأة العاممة - هيشر سميرة .د موفق سهام, .د

- 

 JFBE 32 إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

مارات مل يستبعد ، وبعد فحص االست %70.01استمارة، بنسبة اسًتداد  523ادليدانية لكل كلية على حدى، ولقد مت اسًتجاع 
 أي منها نظراً لتحقق الشروط ادلطلوبة لإلجابة على االستمارة.

كون الدراسة سبت على أساس احلصر الشامل، فقد مت مجع البيانات األولية من خالل االستمارة كأداة   أسلوب الدراسة:2 -1
الشخصية والوظيفية ادلتعلقة خبصائص  عبارة ناىيك عن البيانات 33رئيسية للدراسة، صممت خصيصًا ذلذا الغرض تضمنت 

 3إىل  2ث يًتاوح ادلقياس من يلتقييم إجابات مفردات الدراسة، حب Likertكما استخدم الباحثان مقياس   مفردات الدراسة.
 أي من غَت موافق إىل موافق.

 :تتكون الدراسة احلالية من ادلتغَتات التالية متغيرات الدراسة :  1-3
 شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية. ة:المتغيرات المستقل 
 :غموض الدور، صراع الدور، عبء الدور. المتغير التابع 

ما يلي:  ويمكن رسم نموذج الدراسةـ 
 (:1الشكل رقم)

 
 باالعتماد على الدراسات السابقة. تُتإعداد الباحثالمصدر: من 

 ستمارة، وكانت النتائج كما ىي مبينة يف اجلدول التايل:ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال استخدم الباحثانثبات أداة الدراسة: 1-4
رونباخ لقياس ثبات االستمارة. (01)الجدول رقم   : نتائج معامل ألفاـ 

 انصذق أنفا كرونباخ ػذد انفمراث انبؼـــــــــــذ انرلم

 ..159 159.0 6 انتمكيــن.  7

 159.0 ..159 . االػتراف. 2

 ..159 159.0 6 انؼذانــت انتنظيميت. 3

 159.0 159.0 . انتكــىيــن. 4

 0.955 0.973 27 ممارســاث انميــادة اإلستراتيجيت  

 159.1 159.0 . غمــىض انذور. 7

 .1590 15000 . صــراع انذور . 2

 15900 150.1 . ػــبء انذور. 3

 0.973 0.947 22 انضغىط انىظيفيت نهمرأة انؼامهت.  

 0.944 0.892 60 ارة.جميــغ محاور االستم 

رونباخ.                                                        الصدق= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفاـ 
 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل اإلستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحثالمصدر:  

تع أداة الدراسة بصورة عامة دبعامل ثبات عال ودبقدرهتا على ربقيق أغراض الدراسة نباخ أعاله على سبرو مؤشرات ألفا كتدل      
 حيث تعد مجيع ىذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل ىذه الدراسة وتشَت إىل قيم ثبات مناسبة.
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 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة :1-5

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع  Kurtosissالتفلطح   ومعاملSkewness مت استخدام كال من معامل االلتواء     
غلب أن يكون زلصور بُت Skewness معامل االلتواء « حيث ترى بعض الدراسات اإلحصائية أن الطبيعي من عدمو، 

احد الشروط اذلامة  ، إضافة إىل ذلك إىل أن35  » -3و3غلب أن يكون زلصور بُت   Kurtosissالتفلطح   ، ومعامل-2و1
اليت تعتمد عليها اغلب االختبارات ادلعلمية أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ونتائج  االختبارين موضحة يف اجلدول 

 ادلوايل.
 :(02)الجدول رقم 

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
مؼامم االنتىاء  انبؼــــــــــــــــــــذ انرلم

Skewness 

مؼامم انتفهطح 

kurtosiss 

 1,124- -.15.0 انتمكــــين. 1

 1,263 1,401- االػتراف. 2

 1,480 1,453- انؼذانــت انتنظيميت. 3

 -.15.0 1,084- انتكـــىين . 4

 6200, 1,031- ممــارسـاث انميــادة اإلستراتيجيـت. 

 4,498 2,179 غمىض انذور. 7

 1,365 1,491 صراع انذور. 2

 1,873 1,663 ػبء انذور. 3

 2,640 1,606 انضغىط انىظيفيت نهمرأة انؼامهت. 

 6.575 -7.976 جـميــغ أبؼـــاد االستمارة 

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحثالمصدر:                           
وىذا ما يسمح دبتابعة ربليل ظلوذج الدراسة باستخدام الطبيعي، فإن كل متغَتات الدراسة تتبع التوزيع  أعاله، حسب اجلدول    

 أدوات التحليل ادلناسبة لالختبارات ادلعلمية.
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 تحليل نتائج الدراسة: -2
 الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة:2-1

 : وصف عينة الدراسة(03)الجدول رقم
 %ننسبتا انؼذد انمتغير

 انسن

 0050 ..0 عْح01اقو ٍِ 

 56.. 090 عْح1.-01ٍِ

 .0.5 .. عْح1.-0.ٍِ 

 .05 0 عْح1.أمثش ٍِ 

 700 523 انمجمىع

 انحانت انؼائهيت

 159. .00 ػاصتح 

 051. ..0 ٍرضٗجح 

 50. .0 ٍطيقح 

 050 . أسٍيح 

 700 523 انمجمىع 

 انمستىي انتؼهيمي

 .05 00 ذنِ٘ٝ ٍْٖٜ 

 .9.5 01. جاٍؼٜ 

 700 523 انمجمىع 

 انشهاداث انمتحصم ػهيها

 . 06 ذقْٜ عاٍٜ

 .015 .01 ىٞغاّظ

 .5. 00 ٍْٖذط

 .5.. .00 ٍاجغرٞش

 .0.5 .. دمر٘سآ

 0511 . أعرار

 700 523 انمجمىع

 .6.5 0.0 أمادَٜٝ  طبيؼت انمنصب

 .005 0.1 إداسٛ

 700 523 انمجمىع

 .15. 000 عْ٘اخ.أقو ٍِ  تاأللذمي

 0059 .06 عْ٘اخ9-.ٍِ 

 .095 010 عْح.01-0ٍِ 

 050 01 عْح09-.0ٍِ 

 . 00 عْح ٗأمثش01

 700 523 انمجمىع

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتإعداد الباحثالمصدر:                       
وصف تفصيلي ألفراد عينة الدراسة من حيث السن، احلالة العائلية، ادلستوى التعليمي،  الشهادات  أعالهيوضح اجلدول 

 ادلتحصل عليها، طبيعة ادلنصب، األقدمية، وىي معلومات تقدم تصور دقيق يساىم يف تفسَت نتائج الدراسة.
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 ابعة:نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة والت2-2

(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية إلجابات موظفات الجامعة على عبارات 04الجدول رقم )
 محور" ممارسات القيادة اإلستراتيجية".

األهميت  انتؼهيك

 اننسبيت

االنحراف 

 انمؼياري

انمتىسظ 

 انحسابي

 رلم انؼبارة  انؼبـاراث 

اىَؤعغح اىصالدٞاخ اىنافٞح إلّجاص ٍٖاٍٜ تاىشنو  ذف٘ض ىٜ  2,35 0,900 0 ٍشذفغ

 اىصذٞخ5
7 

 2 ذشجؼْٜ اىَؤعغح ػيٚ ذذَو اىَغؤٗىٞح5 2,32 0,911 6 ٍر٘عػ

ذ٘فش ىٜ  اىَؤعغح مافح اىَؼيٍ٘اخ اىرٜ ذَنْْٜ ٍِ اذخار  2,34 0,932 . ٍشذفغ

 اىقشاساخ اىَرؼيقح تَجاه ػَي5ٜ
3 

 4 ذٜ ػيٚ أداء ٍٖاٍٜ اى٘ظٞفٞح تاىشنو اىصذٞخ5ذثق اىَؤعغح  تقذس 2,41 0,864 0 ٍشذفغ

 5 ذرٞخ ىٜ اىَؤعغح اىفشصح فٜ اىَشاسمح فٜ اذخار اىقشاساخ5  2,34 0,892 . ٍشذفغ

ذَْذْٜ اىَؤعغح اىَشّٗح اىنافٞح ىيرصشف أثْاء أداء ٍٖاٍٜ  2,42 0,866 0 ٍشذفغ

 اى٘ظٞفٞح5
6 

  انتـمـكيــــن. 2.362 0.807 4 مرتفغ

ذؼرشف  اىَؤعغح ت٘ج٘دٛ ماٍشأج ٍٗ٘سد تششٛ ٌٍٖ داخو  2,61 0,758 0 ٍشذفغ

 اىَؤعغح5

7 

 8 اىَثاشش ػيٚ أسائٜ أٍاً اىضٍالء5  ٝثْٜ سئٞغٜ 2,59 0,786 0 ٍشذفغ

 9 أذيقٚ شٖاداخ ذقذٝش ػيٚ ػَيٜ فٜ اىَؤعغح 5 2,55 0,813 0 ٍشذفغ

 70 اً ٗاىرقذٝش5ذذظٚ ٍغإَرٜ فٜ قشاساخ اىَؤعغح تاالدرش 2,50 0,831 . ٍشذفغ

أذيقٚ ػثاساخ اىشنش ٗاىثْاء ٍِ قثو اىَؤعغح ػيٚ إّجاصاذٜ داخو  2,45 0,855 . ٍشذفغ

 اىَؤعغح5
77 

  االػتـــراف. 2.541 0.732 2 مرتفغ

 72 ذغَخ ىٜ اىَؤعغح  تَْاقشح قشاساخ اىؼَو اىرٜ ذرخزٕا5 2,38 0,866 6 ٍشذفغ

 73 اخ اىَشذثطح تؼَيٜ تؤعي٘ب غٞش ٍرذٞض5ذرخز اىَؤعغح اىقشاس 2,60 0,780 0 ٍشذفغ

 74 ىذٙ اىَ٘ظفِٞ ٍؼشفح تاىَؼاٝٞش اىرٜ ٝرٌ ٍِ خالىٖا ذقٌٞٞ أدائ5ٌٖ 2,58 0,782 . ٍشذفغ

 75 ػَيٞح اىرقٌٞٞ اىرٜ ذقً٘ تٖا اىَؤعغح تؼٞذج ػِ اىؼالقاخ اىشخصٞح5  2,61 0,778 0 ٍشذفغ

ىزٛ ذغرخذٍٔ اىَؤعغح فٜ  ٍؼشفح أٗجٔ ٝغاػذ ّظاً ذقٌٞٞ األداء ا 2,60 0,780 0 ٍشذفغ

 اىق٘ج ٗاىعؼف اىفؼيٞح فٜ أدائ5ٜ
76 

 77 جَٞغ اىَنافآخ اىرٜ أدصو ػيٖٞا ٍْاعثح ىيجٖذ اىزٛ أتزى5ٔ 2,59 0,761 . ٍشذفغ

  انؼذانـت انتنظيميت. 2.559 0.770 7 مرتفغ

 78 اىذٗسٛ ىألداء5ٝرٌ ذذذٝذ االدرٞاجاخ اىرنْ٘ٝٞح ٍِ خاله اىرقٌٞٞ  2,46 0,855 0 ٍشذفغ

 79 ذرؼاده اىفشص تِٞ اىؼاٍيِٞ فٜ اىذص٘ه ػيٚ اىذٗساخ اىرنْ٘ٝٞح5 2,46 0,835 0 ٍشذفغ

 20 فٜ ٍذر٘ٙ اىذٗساخ اىرنْ٘ٝٞح اىرٜ ذقً٘ تٖا اىَؤعغح5 ذجذٝذْٕاك  2,36 0,906 . ٍشذفغ

 27 ذغإٌ  اىذٗساخ اىرنْ٘ٝٞح فؼيٞا فٜ صٝادج ٍٖاساذ5ٜ 2,59 0,764 0 ٍشذفغ

  انتكىيــن . 2.467 0.778 3 مرتفغ

  نتـيجت انمحىر األول. 2.481 0.505 / مرتفغ

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحثالمصدر:        
أبدت موظفات اجلامعة، أرائهن حول زلور "شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية"، الذي ممارسات القيادة اإلستراتيجية: / 1

، باضلراف معياري (2.481)عبارة ، حيث سجل الوسط احلسايب العام جملموع عبارات احملور ككل قيمة 12خصصت لقياسو 
، وفيما يلي مرتفعىي دبستوى  -بسكرة -ر، وىذا ما يشَت إىل أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية جبامعة زلمد خيض(0.505)قدره

 نتائج كل بعد على حدى حسب األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل موظفات اجلامعة.
من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات، إذ سجل وسط  بالترتيب األول: جاء ىذا البعد العدالة التنظيمية 1-1

، كما مرتفعة، ووفقاً دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول (0.710)ياري قدرهواضلراف مع (،2.559)حسايب قدره 
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من العدالة التنظيمية،  كما نالحظ من متوسط مرتفع تعترب ىذه النتيجة مؤشرًا على أّن موظفات اجلامعة ػلظُّت دبستوى 
، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية لعباراتو مرتفعاً اإلجابات على عبارات بعد العدالة التنظيمية أهنا تشكل قبواًل 

 . (0.866، 0.761)، يف حُت تراوحت قيم االضلراف ادلعياري لعباراتو بُت(2.38،2.61)بُت
من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات، إذ سجل وسط حسايب  بالترتيب الثــاني: جاء ىذا البعد االعتراف 1-2
، كما تعترب ىذه مرتفعةووفقاً دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول  (،0.732)واضلراف معياري قدره، (2.541)قدره

من االعًتاف، كما نالحظ من متوسط اإلجابات على عبارات بعد  مرتفعالنتيجة مؤشرًا على أّن ادلوظفات ػلظُت  دبستوى 
، أما قيم االضلراف ادلعياري (2.61، 2.45)اوحت ادلتوسطات احلسابية لعباراتو بُت، حيث تر مرتفعاً االعًتاف أهنا تشكل قبواًل 
 (.0.855، 0.758)لعبارتو، فقد تراوحت بُت

من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات ، إذ سجل وسط  بالترتيب الثـــالث: جاء ىذا البعد التكوين 1-3
، كما مرتفعة ، ووفقاً دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول(0.778)ري قدره ، واضلراف معيا(2.467)حسايب قدره 

، كما نالحظ من متوسط اإلجابات على مرتفعتشَت ىذه النتيجة إىل أّن مستوى اىتمام اجلامعة بتكوين موظفاهتا ىو دبستوى 
،أما فيما يتعلق بقيم (2.36،2.59توسطات احلسابية لعباراتو بُت)، حيث تراوحت ادلمرتفعاً عبارات بعد التكوين أهنا تشكل قبواًل 
  (.0.764،0.906)االضلراف ادلعياري فقد تراوحت بُت 

من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات ، إذ سجل وسط حسايب  بالترتيب الرابع: جاء ىذا البعد التمكين 1-4
، كما تشَت مرتفعة، ووفقًا دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول (0.801)، واضلراف معياري قدره(2.362)قدره

، كما نالحظ من متوسط اإلجابات على عبارات مرتفعىذه النتيجة إىل أّن مستوى اىتمام اجلامعة بتمكُت موظفاهتا ىو دبستوى 
، أما فيما يتعلق بقيم (2.42-2.32)ابية لعباراتو بُت، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسمرتفعاً بعد التمكُت أهنا تشكل قبواًل 

 . (0.932-0.864)االضلراف ادلعياري لعبارتو، فقد تراوحت بُت
( : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية إلجابات موظفات الجامعة على عبارات  05الجدول رقم)

 محور" الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة".
األهميت  كانتؼهي

 اننسبيت

االنحراف 

 انمؼياري

انمتىسظ 

 انحسابي

 رلم انؼبارة انؼبــاراث  

 22 أػاّٜ ٍِ قيح اىَؼيٍ٘اخ اىخاصح تؤداء  ٍٖا5ٍٜ  1,22 1,493 0 ٍْخفط

 23 ذفرقش ٗظٞفرٜ إىٚ ٗظ٘ح األٕذاف اىرٜ ْٝثغٜ ذذقٞقٖا5 1,24 1,501 0 ٍْخفط

 25 غٞش ٍذذدج تذقح 5 ٍغؤٗىٞرٜ ٗصالدٞاذٜ 1,22 1,493 0 ٍْخفط

 25  ٜٗٗاجثاذ ٍٜٖاٍ اىغيَٞح ألداء أػشف جٞذاً اىطشٝقح ال 1,29 1,554 0 ٍْخفط

  غمـىض انـذور. 7.244 0.477 3 منخفط

 26 أذيقٚ أٗاٍش ٗذؼيَٞاخ ٍرؼاسظح ٍِ أمثش ٍِ غشف 5 1,41 1,667 0 ٍْخفط

 27 ه اىَطي٘تح ٍْٜ ٗأسائٜ اىخاصح 5ألػَاااشؼش ترؼاسض تِٞ  مٞفٞح اّجاص  1,40 1,639 0 ٍْخفط

 28 مثٞشاً ٍا أقً٘ ترؤدٝح أػَاه ال أػرثشٕا جضءاً ٍِ ػَي5ٜ 1,34 1,655 . ٍْخفط

 29 أػاّٜ ٍِ صشاع األدٗاس تِٞ ػَيٜ ٗٗاجثاذٜ اىؼائيٞح 5 1,46 1,735 0 ٍْخفط

  صـراع انذور. 7.402 0.553 7 منخفط

 30 ال ٝغَخ تؤداء مو ٍا ٕ٘ ٍطي٘ب 5ٍْٜ ٗقد اىؼَو اىٍٜٞ٘ 1,36 1,656 0 ٍْخفط

 37 ٗظٞفرٜ ذرطية ٍٖاساخ ٗقذساخ أمثش ٍَا اٍريل5  1,35 1,659 . ٍْخفط

 32 أػرثش أُ األػَاه اىَطي٘تح ٍْٜ صؼثح ٗتؼط األدٞاُ ٍؼقذج5 1,36 1,633 0 ٍْخفط

 33 5أذذَو ٍغؤٗىٞح ػذج أػَاه ٗٗاجثاخ ٍْفصيح ػِ تؼعٖا اىثؼط 1,37 1,613 0 ٍْخفط

  ػــبء انـذور. 7.361 0.537 2 منخفط

 نتيجت انمحىر انثاني. 7.402 0.462 / ٍْخفط

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحث المصدر:          
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"الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة"، الذي أبدت موظفات اجلامعة ، أرائهن حول زلورالضغوط الوظيفية للمرأة العاملة:  /2
، حيث سجل غموض الدور، صراع الدور، عبء الدور(عبارة، وزعت على ثالث أبعاد ىي كاأليت:) 12خصصت لقياسو 

، وىذا ما يشَت إىل أّن الضغوط (0.462)، باضلراف معياري قدره(1.402)الوسط احلسايب العام جملموع عبارات احملور ككل قيمة 
، وفيما يلي نتائج كل بعد على حدى حسب األعلية منخفضىي دبستوى  -بسكرة -فية دلوظفات جامعة زلمد خيضرالوظي

 النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات اجلامعة.
من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات ، إذ سجل وسط  بالترتيب األول: جاء ىذا البعد صراع الدور 2-1

، كما منخفضةووفقاً دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول  (،0.553)واضلراف معياري قدره (،1.402)رهحسايب قد
، كما نالحظ من متوسط منخفضتشَت ىذه النتيجة إىل أّن مستوى تواجد صراع األدوار يف أوساط ادلوظفات ىو دبستوى 

، أما االضلرافات ادلعيارية (1.46-1.34)ت ادلتوسطات احلسابية لعبارتو بُت، حيث تراوحمنخفضاً اإلجابات أهنا تشكل قبواًل 
  .(0.735-0.639)لعبارات ىذا البعد فقد تراوحت بُت 

من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات، إذ سجل وسط  بالترتيب الثاني: جاء ىذا البعد عبء الدور 2-2
، منخفضة، ووفقًا دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول (0.801)ياري قدره ، واضلراف مع(2.362)حسايب قدره 

، كما نالحظ من منخفض كما تعترب ىذه النتيجة مؤشرًا على أّن مستوى تواجد عبء الدور يف أوساط ادلوظفات ىو مستوى
،أما االضلرافات (1.37-1.35)ابية لعباراتو بُت، حيث تراوحت ادلتوسطات احلسمنخفضاً متوسط اإلجابات أهنا تشكل قبواًل 

  (.0.659-0.613)ادلعيارية لعبارات ىذا البعد، فقد تراوحت بُت
من حيث األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل ادلوظفات، إذ سجل وسط  بالترتيب الثالث: جاء ىذا البعد غموض الدور 2-3

، كما منخفضة، ووفقاً دلقياس الدراسة، فإّن ىذا البعد يشَت إىل نسبة قبول (0.471)، واضلراف معياري قدره(1.244)حسايب قدره
، كما نالحظ من منخفضتعترب ىذه النتيجة مؤشرًا على أّن مستوى تواجد غموض الدور يف أوساط ادلوظفات ىو مستوى 

، بينما تراوحت (1.29-1.22)حيث تراوحت ادلتوسطات احلسابية لعباراتو بُت منخفضاً،متوسط اإلجابات أهنا تشكل قبواًل 
 .(0.554-0.493)االضلرافات ادلعيارية لعبارات ىذا البعد بُت

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة. -3
 اختبار الفرضية الرئيسية:  3-1

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في التخفيف من الضغوط (:05الجدول رقم)
 فية للمرأة العاملة.الوظي

 الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة المتغيـــر
ممـــارسات القيادة 

 اإلستراتيجية
Beta  قيمةT 

 المحسوبة
 درجة الحرية

Ddl 
معامل 
 Rاالرتباط 

 معامل التحديد
R² 

Sig 

-0.857 -37.951 1 -0.857 0.734 0.000 
 .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                                                                                     

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحثالمصدر:              
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سًتاتيجية والضغوط الوظيفية للمرأة العاملة، حيث بلغ إىل قوة العالقة بُت شلارسات القيادة اإل (R)تشَت قيمة معامل االرتباط     
، كما تكشف قيمتو عن وجود عالقة ارتباطيو سلبية بُت ادلتغَتين ادلستقل والتابع،كما يتضح من خالل قيمة معامل (0.857-) 

باين يف مستوى الضغوط من الت (%73.40)، أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما نسبتو (0.734)البالغة (R²)التحديد 
من  % 73.4الوظيفية دلوظفات اجلامعة، وىي قوة تفسَتية عالية، وبالتايل فإّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تساىم يف زبفيف 

فإهنا تعزى دلساعلة متغَتات أخرى مل تؤخذ يف  (،26.6%)الضغوط الوظيفية دلوظفات اجلامعة ، أما النسبة ادلتبقية والبالغة 
 .(α=0.05)موذج، وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وذلك عند مستوى داللة الن
  اختبار الفرضية الفرعية األولى: 3-2

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في التخفيف غموض  (:06الجدول رقم )
              .الدور

 الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة المتغيـــر
ممارسات القيادة 

 اإلستراتيجية
Beta  قيمةT 

 المحسوبة
 درجة الحرية

Ddl 
معامل االرتباط 

R 
 معامل التحديد

R² 
Sig 

-0.637 -18,860 1 -0.637 0.406 0.000 
 .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                                                                             

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج تُت من إعداد الباحثالمصدر:                    
  وض الدور، حيث بلغإىل قوة العالقة بُت شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية والتخفيف من غم (R)تشَت قيمة معامل االرتباط    

، كما تكشف قيمتو عن وجود عالقة ارتباطيو سلبية بُت ادلتغَتين السابقُت، كما يتضح من خالل قيمة معامل (0.637-)
من التباين يف مستوى غموض  (%40.6)(، أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما نسبتو 0.406( البالغة)R²التحديد )

من  (%40.6)وبالتايل فإّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تساىم يف زبفيف  وىي قوة تفسَتية مقبولة، الدور دلوظفات اجلامعة،
غموض الدور دلوظفات اجلامعة ، وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وذلك عند مستوى داللة 

(0.05=α). 
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  3-3

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في التخفيف من صراع  (:07دول رقم )الج
 .الدور

 صـــــــراع الدور   المتغيــر
 Tقيمة  Beta ممارسات القيادة اإلستراتيجية

 المحسوبة
 درجة الحرية

Ddl 
معامل 
 Rاالرتباط 

 معامل التحديد
R² 

Sig 

-0.698 -22.272 1 -0.698 0.488 0.000 
 .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                                                                      

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  الباحثتُتمن إعداد المصدر:                    
  إىل قوة العالقة بُت شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية والتخفيف من صراع الدور، حيث بلغ (R)َت قيمة معامل االرتباط تش    

كما تكشف قيمتو عن وجود عالقة ارتباطيو سلبية بُت ادلتغَتين السابقُت، كما يتضح من خالل قيمة معامل   (،0.698-)
من التباين يف مستوى صراع الدور  (%48.8)القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما نسبتو أّن شلارسات  (،0.488)( البالغةR²)التحديد 
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من صراع  (%48.8)دلوظفات اجلامعة، وىي قوة تفسَتية مقبولة، وبالتايل فإن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تساىم يف زبفيف 
الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وذلك عند  ، وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها -بسكرة-الدور دلوظفات جامعة زلمد خيضر

 .α=0.05مستوى داللة 
 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 3-4

عبء  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر ممارسات القيادة اإلستراتيجية في التخفيف من (:08الجدول رقم )
 الدور.

 عــــــبء الدور المتغيـــر

 دة اإلستراتيجيةممارسات القيا
Beta  قيمةT 

 المحسوبة
 درجة الحرية
Ddl 

معامل االرتباط 
R 

 معامل التحديد
R² 

Sig 

-0.735 -24.769 1 -0.735 0.541 0.000 
 .α=0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة                                                                             

 .SPSS V :21باالعتماد على نتائج ربليل االستمارة من خالل برنامج  تُتمن إعداد الباحثالمصدر:                  
 إىل قوة العالقة بُت شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية والتخفيف من عبء الدور، حيث بلغ  (R)تشَت قيمة معامل االرتباط     
رتباطيو سلبية بُت ادلتغَتين السابقُت، كما يتضح من خالل قيمة معامل ، كما تكشف قيمتو عن وجود عالقة ا(0.735-)

من التباين يف مستوى عبء الدور  (%54.1)، أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما نسبتو (0.541)البالغة (R²)التحديد 
من عبء  (%54.1)اتيجية تساىم يف زبفيف دلوظفات اجلامعة، وىي قوة تفسَتية مرتفعة، وبالتايل فإّن شلارسات القيادة اإلسًت 

 .α=0.05الدور دلوظفات اجلامعة ، وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وذلك عند مستوى داللة
 تفسير نتائج الدراسة.-4
قيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما بينت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة أّن شلارسات ال تفسير نتيجة الفرضية الرئيسية: 4-1

، من التباين يف الضغوط الوظيفية للمرأة العاملة، أي أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية قادرة على زبفيف (%73.7)مقداره
، ونفسر ذلك بوجود توجو عام دلوظفات اجلامعة سواًء كّن أستاذات أو (%73.7)الضغوط الوظيفية دلوظفات اجلامعة بنسبة 

، بأعلية شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية بأشكاذلا ادلختلفة رلتمعة يف زبفيف ضغوطهن الوظيفية، دلا لذلك من أعلية يف إداريات
تطوير مهاراهتّن وقدراهتّن اإلدارية كانت أو األكادؽلية، وكذا إثبات ذواهتّن واكتشاف نقاط قوهتّن وضعفهّن، وبالتايل ذباوز أي 

قد تواجههن، كما تشَت قوة العالقة بُت ادلتغَتين )شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية والضغوط  مصدر من مصادر الضغوط اليت
إىل أّن ادلقياس ادلعتمد يتميز بالقوة والتماسك بُت متغَتاتو وقدرتو على اختبار وقياس  (،-0.857) البالغةالوظيفية للمرأة العاملة( 

لتماسك وقوة ادلقياس بأبعاده ادلعتمدة، تربز أّن االلتزام هبذه األبعاد ؽلّكن ما صمم من أجلو، كما أّن ىذه النتيجة العالية 
 ادلؤسسات اليت تعتمدىا من زبفيف مستويات الضغوط الوظيفية دلوظفاهتا إىل درجات منخفضة.

 تفسير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية: 4-2
دراسة إىل وجود أثر إغلايب دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف توصلت التفسير نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:  4-2-1

التخفيف من غموض الدور دلوظفات اجلامعة، حيث أظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية، أن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر 
القيادة اإلسًتاتيجية دور يف  من التباين يف غموض الدور دلوظفات اجلامعة، وىذا ما يؤكد أّن دلمارسات (%40.6)ما مقداره 
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من غموض الدور، ونفسر ذلك بأن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية عبارة عن توليفة ذبمع بُت العديد من  (%40.6)زبفيف 
األساليب اليت من شأهنا زبفيف غموض الدور، حيث أّن سعي اجلامعة إىل تطوير مهارات ومعارف ادلوظفات وزيادة ظلوىّن ادلهٍت 

ل فسح اجملال أمام ادلوظفات لاللتحاق بالربامج التكوينية، اليت تنطلق من ربديد نقاط القوة والضعف يف أداء ادلوظفات، من خال
ىذه األخَتة اليت تعترب كمدخالت لعملية ربديد االحتياجات التكوينية للموظفات، يسهم يف زيادة الرصيد ادلهارايت للموظفات 

تلف وظائفهن،  كما أّن حرص اجلامعة على  منح ادلوظفات ادلرونة الكافية أثناء أداء مهامهن ويسمح ذلّن بتجاوز أي غموض يك
الوظيفية، وتعزيز الثقة فيهّن من خالل تعزيز سلتلف أشكال االعًتاف، يشكل دافع إضايف لديهّن لإلحاطة بكل ما يتعلق 

 ّن بشكل جيد. بوظائفهّن من معلومات وصالحيات وبالتايل ؽلكنهّن من أداء وظائفه
كما نفسر ىذه النتيجة بوجود توجو عام بُت موظفات اجلامعة ، بأعلية شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية بأساليبها ادلختلفة، وفقاً     

لطبيعة عمل ادلوظفات وبدرجات سلتلفة، دلا لذلك من انعكاس على مدى إدراكهّن لكل ما ػليط بوظائفهّن، شلا يشكل حافزاً 
مامهّن، ضلو التطور وإثبات الذات، الذي بدوره يؤدي إىل ذباوز أي غموض يكتلف ووظائفهّن، كما تؤكد ىذه النتيجة معنويًا أ

 صلاعة شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من غموض الدور دلوظفات اجلامعة.
ثر إغلايب دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف أكدت نتائج الدراسة وجود أتفسير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 4-2-2

التخفيف من صراع الدور دلوظفات اجلامعة، حيث أظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية، أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما 
ية دور يف زبفيف من التباين صراع الدور دلوظفات اجلامعة، وىذا ما يؤكد أن دلمارسات القيادة اإلسًتاتيج (%48.8)مقداره 

من صراع الدور، ونفسر ذلك بأّن حرص اجلامعة على اعتماد الشفافية والوضوح أثناء عملية تقييم أداء ادلوظفات، من  (48.8%)
أجل الوقوف الفعلي على نقاط قوهتّن وضعفهّن، باإلضافة إىل حرصها على زيادة الرصيد ادلعريف وادلهارايت للموظفات من خالل 

كوينية ادلتالحقة اليت تتيحيها للموظفات ، إىل جانب اعًتافها دبوظفاهتا ككوادر بشرية مهمة، وعرفاهنا بكل ما تقدمنو الدورات الت
موظفاهتا من إصلازات داخل اجلامعة، وكذا فسح رلال أكرب ذلّن ألداء مهامهّن الوظيفية حبرية، يعزز لديهّن الثقة بأنفسهّن وبقدرهتّن 

لشكل الصحيح، دون احلاجة إىل تلقي األوامر من أكثر من طرف، كما ؽلكنهّن من معرفة ما ىو مطلوب على أداء وظائفهّن با
منهّن بالشكل الصحيح، إضافة إىل ذلك، فإّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية إىل جانب أهنا تعمل على تقليص سلتلف أسباب 

الوظيفية، فإهنا تعمل أيضاً على تقليص الصراع الذي تعاين منو معظم صراع الدور من تعارض يف األوامر ويف اآلراء ويف الواجبات 
ادلوظفات، الناجم عن عدم قدرهتّن على التوفيق بُت واجباهتّن الوظيفية والعائلية، حيث أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تعمل 

ح، ويف الوقت ادلناسب، شلا ينعكس إغلابًا على على تعزيز ثقة ادلرأة بنفسها وسبكنها من أداء مهامها الوظيفية بالشكل الصحي
أدائها لواجباهتا الوظيفية، حبيث ال تضطر ادلرأة إىل نقل تبعات عملها إىل البيت، بل أهنا تشكل دافع إضايف ذلا للقيام دبسؤولياهتا 

 هتا العائلية.العائلية بثقة، فإحساسها بالنجاح يف التحكم يف وظيفتها غلعلها أكثر قدرة على التحكم يف حيا
أكدت نتائج الدراسة وجود أثر إغلايب دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف تفسير نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  4-2-3

التخفيف من عبء الدور دلوظفات اجلامعة، حيث أظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية، أّن شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية تفسر ما 
من التباين عبء الدور دلوظفات اجلامعة، وىذا ما يؤكد أن دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية دور يف زبفيف  (%54.1)مقداره 

من عبء الدور، ونظراً لكون أّن عبء الدور لدى موظفات اجلامعة، ينتج من ربمل ادلوظفات دلسؤوليات وواجبات  (54.1%)
األعمال ادلطلوبة من ادلوظفات، وعدم تناسبها مع مهاراهتن ، فإّن شلارسات  منفصلة عن بعضها البعض، إضافة إىل تعقيد وصعوبة

القيادة اإلسًتاتيجية بأشكاذلا ادلختلفة، تسمح بتقليص أسباب عبء الدور دلوظفات اجلامعة، فالتقييم العادل ألداء ادلوظفات، 
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يفية، شلا ؽلكنهّن من أداء مهامهّن الوظيفية بالشكل ؽلكنهّن من احلصول على التكوين ادلناسب، وبالتايل تزداد مهاراهتّن الوظ
الصحيح ويف الوقت ادلناسب، وذباوز أي صعوبة تكتلف مهامهّن الوظيفية، كما أّن سبكُت ادلوظفات من أداء وظائفهّن حبرية، 

تلف أشكال االعًتاف، ؽلكنهّن من معرفة حدود مسؤولياهتن وواجباهتّن الوظيفية، إضافة إىل أّن حصول موظفات اجلامعة على سل
يعزز فيهن الثقة على ذباوز أي أعباء وظيفية مهما كانت، كما ؽلكنهّن من ذباوز أي ثغرات وظيفية ناذبة عن نقص مهاراهتّن، 
حيث يشكل االعًتاف حافزاً إضافياً لدى ادلوظفات، للمضي قدماً ضلو ربسُت وتطوير مهاراهتّن على النحو الذي يؤدي إىل ذباوز 

 باء وظيفية تعًتضهّن.أي أع
 :النتائج

مع هناية ىذه الدراسة، وبعد بناء اإلشكالية ووضع الفروض ادلالئمة وإتباع ادلنهج ادلناسب واستخدام الطرق اإلحصائية 
  ادلنسجمة مع الفرضيات، وكذا ربليل النتائج وتفسَتىا، خلصت الدراسة إىل النتائج التالية: 

  -بسكرة –سًتاتيجية يف التخفيف من غموض الدور للمرأة العاملة جبامعة زلمد خيضر دلمارسات القيادة اإل يوجد أثر .1
 .-بسكرة -دلمارسات القيـادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من صراع الدور للمرأة العاملة جبامعة زلمد خيضر يوجد أثـر .2
 .-بسكرة –عاملة جبامعة زلمد خيضر دلمارسات القيادة اإلسًتاتيجية يف التخفيف من عبء الدور للمرأة ال يوجد أثر .3

 التوصيــات:
، تقتضي وجود توازن بُت طريف ادلعادلة، الطرف األول شلثل بالقيادة  -بسكرة –إن معادلة التميز جلامعة زلمد خيضر      

حىت نضمن ربقيق ىذا اإلسًتاتيجية  والثاين شلثل بالضغوط الوظيفية للمرأة العاملة ، وانطالقا من نتائج الدراسة ادليدانية، و 
 التوازن، فإننا نقًتح التوصيات التالية:

 ضرورة االعًتاف بادلرأة العاملة داخل مؤسساتنا اجلزائرية كمورد ومهارة؛ 
  ضرورة سيادة العدالة التنظيمية سواًء يف التعامالت أو اإلجراءات أو عملية التقييم داخل مؤسساتنا اجلزائرية دبا يضمن للمرأة

 ا الوظيفية؛مجيع حقوقه
  ضرورة فسح اجملال أمام ادلرأة العاملة يف مؤسساتنا اجلزائرية للتصرف حبرية أثناء أداء مهامها الوظيفية، وذلك من خالل

تفويض الصالحيات الكافية ذلا ألداء مهامها الوظيفية بالشكل الصحيح دون رقابة شديدة، إىل جانب تشجعيها على طرح 
   .أىداف ادلؤسسة أفكارىا ادلميزة اليت زبدم

 مطالبة بتعميق شلارسات القيادة اإلسًتاتيجية من: سبكُت، تكوين، اعًتاف وعدالة تنظيمية. ؤسسةادللذلك ؽلكن القول أّن  
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