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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �ضغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي لدى مديري
مدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن من وجهة نظرهم ،وقد تكون جمتمع
الدرا�سة من جميع املديرين والبالغ عددهم ( )205بني مدير ومديرة.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �ضغوط العمل لدى مديري املدار�س الثانويةاحلكومية تعزى ملتغري اخلربة الإدارية ول�صالح ذوي اخلربة الإدارية (� 5سنوات) ف�أقل.
 يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ال�سلوك الإبداعي تعزى لتفاعل اجلن�س مع اخلربةالإدارية ول�صالح الذكور ذوي اخلربة الإدارية (� 10سنوات) ف�أكرث.
 يوجد عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي.وقد �أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات منها� :رضورة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم
بامل�صادر التي لها دور رئي�س يف خلق �ضغوط العمل لدى املديرين وحماولة م�ساعدتهم
يف التخل�ص منها ,باعتبارها ذات ت�أثري �سلبي يف ال�سلوك الإبداعي.
الكلمات املفتاحية� :ضغوط العمل ،ال�سلوك الإبداعي� ,إقليم جنوب الأردن ,مديري املدار�س.
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Labor Pressure and its Relation with Creative
Behavior of Principals in Estate Secondary
Schools in Southern Region of Jordan
Dr. Suleiman S. AL-hajaya
Dept. of Psychological Science
Tafila Technical University

Abstract
The Study aimed at recognizing the labor Pressure and its effects on creative behavior of school principals in southern region in Jordan from their
own Point of view. The subject of the study consisted of all secondary school
principals with a total number of (205) males and females.
The findings of the study were the following:
- There were statistically Significant differences regarding labor pressure on
secondary school principals due to the variable of experience in favor of those
who had 5 years managerial experience and less.
- There were statistically significant differences regarding creative behavior
due to the interaction between gender and managerial experience in favor of
males who had (10) years experience and more.
- There was a reflexive relation with statistically significant differences between labor pressure and creative behavior.
Due to the above findings, the study recommends that the Ministry of Education should help the secondary school principals to overcome the sources of
labor pressure which have a strongly passive effect on their creative behavior.
Key words: labor pressure, creative behavior, southern region, principals of secondary schools.

�ضغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي

308

د� .سليمان احلجايا

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

�ضغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي لدى مديري
املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن
د� .سليمان �سامل احلجايا
ق�سم علم النف�س الرتبوي
كلية العلوم الرتبوية  -جامعة الطفيلة التقنية

املقدمة

�أدى التطور والتقدم التكنولوجي وما يرافقه من تغريات �رسيعة يف جميع جماالت احلياة

حتى �أ�صبح التغيري �سمة مميزة لع�رصنا احلا�رض ،و�أخذت احلياة اليومية يف التعقيد ،وظهرت

�أمرا�ض عديدة تهدد الإن�سان وتفتك ب�صحته النف�سية واجل�سدية ونتيجة لزيادة عدد العاملني
يف املنظمات وت�ضخم حجمها وزيادة �أعباء العمل ،وكرثة متطلباتها �أ�صبحت �ضغوط العمل

�سمة من �سمات هذا الع�رص.

ويعد امليدان الرتبوي من امليادين التي ت�أثرت بالتغيري والتطورات ال�رسيعة التي ي�شهدها

العامل ،والتي انعك�ست على امل�ؤ�س�سات الرتبوية و�أنظمة التعليم ومناهجه ،و�أ�صبحت عنا�رص
العملية التعليمية مت�أثرة بهذا التغيري على اختالف �أ�شكاله .ويعد الكادر التعليمي والإداري
من القطاعات التي ت�أثرت بالتغيريات والتطورات التي طر�أت على العملية التعليمية من
خالل تعدد الأدوار وامل�س�ؤوليات ,ومدير املدر�سة �ش�أنه �ش�أن بقية عنا�رص العملية التعليمية،

فقد تعددت واجباته� ،إذ يقوم مبهام �إدارية تعنى بتنظيم �إدارة املدر�سة ،ومهام فنية و�إ�رشافية
تتطلب منه القيام بن�شاطات خمتلفة كونه م�رشفًا تربويا ً مقيماً ،ومبهام اجتماعية تعنى
بربط املدر�سة باملجتمع املحلي (الديحاين.)2007 ،

ونظرا للأدوار املتعددة التي يقوم بها مدير املدر�سة ,وتنوع واجباته فمن الطبيعي �أن

يتعر�ض �إىل عوائق ذات م�صادر ذاتية (على م�ستوى الفرد) ،وم�صادر مو�ضوعية (على امل�ستوى

ً
�ضغوطا ت�ؤدي �إىل �إعيائه ،وت�ؤثر على فاعلية �أدائه ،وقد �أ�شار كل من
التنظيمي) ت�سبب له
كرمزارين� ,سميث ،والعدوان ( Smith, 1999; Karmaezarin, 1999؛ العدوان� )1992 ،إىل

ت�صنيف مهنة التعليم من املهن الباعثة على ال�ضغوط ،و�أن املعلمني ومديري املدار�س �أكرث
تعر�ضا لل�ضغوط من غريهم من الأفراد العاملني يف املهن الأخرى ،وهي �صادرة عن عالقاتهم
ً
مع كل امل�سئولني عنهم ،واملعلمني ،والطلبة ,و�أولياء الأمور ,وعدم الر�ضا الوظيفي ،و�رصاع

الدور وغمو�ضه و�أعبا�ؤه (ب�سي�سو.)2007 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
هذا وقد ق�سم كاب (Kamp, 1994؛ الع�ضايلة )1999 ،م�صادر �ضغوط العمل �إىل �أربع

.1
.2

عوامل �ضغوط فردية :وت�شمل عوامل مثل �رصاع الدور ,وغمو�ض الدور ،وعبء العمل

.3

عوامل �ضغوط تنظيمية ،وت�شمل عنا�رص مثل �ضعف ت�صميم الهيكل التنظيمي،

.4

عوامل �ضغوط جماعية ،وت�شمل عنا�رص مثل �ضعف العالقة مع الزمالء والرئي�س

عوامل �ضغوط بيئة العمل املادي :ت�شمل عنا�رص ال�ضوء ،واحلرارة ،والإزعاج ،وتلوث البيئة.

والنمو والتقدم املهني ،وامل�س�ؤولية على الأفراد.
وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات يف املنظمة.

واملر�ؤو�سني ،واملجتمع املحلي ،و�أولياء الأمور والطلبة.

وتعد عملية الإبداع من الأمور املهمة جلميع املنظمات التي تواجه بيئة تناف�سية متغرية،

يف ظل التطور التكنولوجي الهائل وال�رسيع ،وثورة املعلومات ،كل ذلك جعل الإبداع �أمرا

�رضوريا وحيويا ويف مقدمة الأهداف التي ت�سعى العديد من املنظمات �إىل حتقيقها �إن �أرادت

�أن تزدهر وتتقدم.

والإداري املبدع هو �شخ�ص يف العادة يحب املخاطرة وي�سعى �إىل معرفة املجهول ،وهو يحاول

دائما التفكري بطرق جديدة للعمل ،ويتميز عادة باخل�صائ�ص الآتية كما ذكرها (القريوتي،

2000؛ جلدة وعبودي2006 ،؛ ال�سامل:)1999 ،

 القدرة على ت�صور بدائل عديدة للتفاعل مع امل�شكالت ،واتخاذ القرار املنا�سب حلل هذهامل�شكالت يف الوقت املنا�سب.

 -يقدم مقرتحات و�أفكار جديدة ميكن تطبيقها على �أر�ض الواقع ،ويدعم وي�شجع املقرتحات

والأفكار اجلديدة املقدمة من الآخرين.

 القدرة على التعامل مع مقت�ضيات التغيري ،فاملبدع ب�إمكانه التعامل مع املواقف الغام�ضةلأنها تثري يف نف�سه الرغبة يف البحث عن احللول وهو �أحد �أركان الإبداع.

 -اجلر�أة يف �إبداء الآراء واملقرتحات� ،أي القدرة على مناق�شة التعليمات والأوامر ال�صادرة عن

املراجع العليا.

 -الثقة بالنف�س وبالآخرين �إىل درجة كبرية.

ولقد �أجريت العديد من الدرا�سات التي تناولت م�صادر �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي

ولكن ب�شكل منف�صل �أي كال ً على حدة ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة الديحاين ( )2007والتي

هدفت �إىل التعرف �إىل �ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف دولة
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عددهم ( )119مديرًا ومديرة ،منهم ( )58مديرا ً و( )61مديرةً ،وقد كان من نتائجها �أن جميع
م�صادر �ضغوط العمل �شكلت م�صادر بارزة لدى املديرين ،و�أن هناك فروقًا ذات داللة �إح�صائية

يف م�صادر �ضغوط العمل تُعزى للجن�س ول�صالح الإناث وكذلك للمناطق التعليمية.

وكذلك درا�سة باعمر ( )2007والتي هدفت �إىل التعرف �إىل املهارات الإبداعية للقائد

الإداري ،و�أثرها يف حت�سني الأداء الوظيفي لدى العاملني يف �سلطنة ُعمان من وجهة نظر

ر�ؤ�ساء الأق�سام ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )372فرداً ،وقد كان من نتائجها �أن املتو�سط
عمانية من وجهة نظر ر�ؤ�ساء
العام لأبعاد املهارات الإبداعية للقائد الإداري يف الوزارات ال ُ
الأق�سام جاءت بدرجة مرتفعة ،و�أن هناك �أثرًا للمهارات الإبداعية للقائد الإداري يف حت�سني

الأداء الوظيفي ،كما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ملمار�سة املهارات الإبداعية تعزى للخربة

ل�صالح ذوي اخلربات الطويلة ،وكذلك للجن�س ل�صالح الذكور.

�أما درا�سة املطارنة ( )2006والتي هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر �ضغوط العمل على الأداء

الوظيفي لدى مديري املدار�س الأ�سا�سية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن .وقد تكونت عينة

الدرا�سة من ( )331مديرا ً ومديرةً ومن ( )985معلما ً ومعلمةً ،وقد كان من نتائجها �أن م�ستوى
�ضغوط العمل لدى مديري املدار�س الأ�سا�سية كان متو�سطاً ،و�أنه توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى للجن�س ل�صالح الإناث ،وكذلك للخربة العملية ل�صالح ذوي اخلربة (� 5سنوات

ف�أقل) واخلربة من (� )10 – 6سنوات.

وكذلك درا�سة جيفري و ترودي ( )Jeffry & Trudy, 2006التي كانت بعنوان رفع

مقدرة القيادة امل�ؤ�س�سية من �أجل امل�ستقبل :نحو منوذج للقيادة الذاتية ,الإبداع واالبتكار يف

املنظمات ال�صناعية الأملانية ,وقد قدمت هذه الدرا�سة دليال ً نظريًا و جتريبيا ً للقيادة الذاتية
والدعم التنظيمي و�أثره يف حتقيق الإبداع واالبتكار ،وقد كان من نتائجها �أن الأفراد الذين

يتمتعون ب�صفات القيادة الذاتية هم �أكرث قدرة على الإبداع واالبتكار من الأفراد الذين لديهم
دعما تنظيميًا قويًا �أكرث قدرة على الإبداع
�ضعف يف القيادة الذاتية ,و�أن الزفراد الذين يتلقون
ً
واالبتكار من الأفراد الذين يتلقون دعما تنظيميًا �ضعيفًا.

و�أجرى ال�شمايلة ( )2006درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن الأمناط الإدارية ملديري املدار�س

الثانوية يف الأردن وفقًا لنظرية رن�سي�س ليكرت وبيان عالقتها بال�سلوك الإبداعي للمعلمني،

معلما ومعلمة وقد كان من
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )130مديرا ً ومديرة و ()650
ً
نتائجها �أن ممار�سة معلمي املدار�س الثانوية احلكومية لل�سلوك الإبداعي جاءت متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وكذلك ملتغري �سنوات اخلربة
وكذلك �أجرى حممد ( )2006درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة ممار�سة تكنولوجيا املعلومات

من قبل مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة يف الأردن من وجه نظرهم وعالقتها بالإبداع الإداري
لديهم من وجهة نظر معلميهم ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )70مديرًا ومديرة و ()210

معلما ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وقد كان من �أهم نتائجها عدم وجود فروق
ً
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الإبداع الإداري ملديري الثانوية اخلا�صة من وجهة نظر املعلمني

تعزى ملتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة العملية).

و�أجرى بوليتز ( )Politis, 2005درا�سة هدفت �إىل معرفة ت�أثري متغريات خمتارة من القيادة

الإدارية (املالحظة ال�شخ�صية ،وو�ضع الأهداف والتدعيم والتوقع واال�ستعداد للعمل والنقد

الذاتي) على متغريات بيئة العمل التي تدعم الإبداع (الإ�رشاف واال�ستقاللية والعمل اجلماعي
وكفاية املوارد وحتديدات العمل والعوائق التنظيمية و�ضغوط العمل) من خالل امل�سح امليداين
ل�سبع �رشكات خدماتية تعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة وقد كان من نتائجها وجود

عالقة ذات داللة �إح�صائية �إيجابية بني القيادة والأبعاد املحركة للإبداع يف بيئة العمل،

وكذلك �أ�شارت النتائج �إىل �أن عنا�رص بيئة العمل التي تعوق الإبداع هي العوائق التنظيمية

و�ضغوط العمل.

ويف درا�سة هون و كر�ستي ( )Hoon & Christy, 2000والتي هدفت �إىل معرفة العالقة

بني م�ستوى الثقة بامل�رشفني والتنظيم من جهة وبني ال�سلوك الإبداعي والر�ضا من جهة

�أخرى .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن زيادة م�ستوى الثقة بامل�رشفني ت�سبب زيادة يف ال�سلوك

الإبداعي ،وكذلك زيادة م�ستوى الثقة بالتنظيم ت�سبب زيادة يف م�ستوى الوالء والر�ضا لدى
العاملني.

و�أجرى جويلر ( )Goeller, 1993درا�سة هدفت �إىل معرفة م�صادر ال�ضغوط املهنية

وكيفية مواجهتها لدى مديري املدار�س يف مدينة �إنديانا الأمريكية.وقد تكونت عينة الدرا�سة

من ( )365مديرًا ومديرة وقد كان من نتائجها �أنه يوجد عالقة ذات داللة �إح�صائية لإدراك

مديري املدار�س مل�صادر �ضغوط العمل املهنية تب ًعا ملتغريي اجلن�س والعمر ،وكذلك يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية مل�صادر ال�ضغوط املهنية تب ًعا الختالف م�ستوى املدر�سة ل�صالح مديرات

املدار�س الثانوية املتو�سطة.

ويالحظ من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها تعددت �أهدافها تب ًعا لطبيعة امل�شكلة
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ل�صالح ذوي اخلربة (� 5سنوات ف�أقل).
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املطلوبة معاجلتها ،وقد لوحظ �أن هناك درا�سات در�ست م�صادر �ضغوط العمل وكيفية
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التعامل معها ،ودرا�سات �أخرى در�ست متغريات بيئة العمل و�أثرها على الإبداع الإداري ،وقد
ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداتي الدرا�سة ,يف حني ربطت هذه

الدرا�سة بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي.

م�شكلة الدرا�سة

تعد مهنة التعليم من املهن التي يتعر�ض العاملون فيها ل�ضغوط مهنية متعددة ،و�أن

تعر�ضا لل�ضغوط من غريهم من الأفراد العاملني يف مهنة �أخرى ،نتيجة
مديري املدار�س �أكرث
ً
ملا يقوم به مدير املدر�سة من �أدوار خمتلفة تتعلق بالتعامل مع املعلمني والطلبة و�أولياء

الأمور وامل�سئولني يف مديريات الرتبية والتعليم ،ولكل فئة من هذه الفئات توقعاتها اخلا�صة
بها ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل �أن يعي�ش مديرو املدار�س يف حالة من ال�ضغوط الإن�سانية (املطارنة،

 )2006والتي جتعلهم قلقني حيث ت�سهل ا�ستثارتهم وتكرث انفعاالتهم الأمر الذي يحد من
فاعلية وقدرة املديرين على العمل ،والذي رمبا ينعك�س على �ضعف قدرتهم على حل امل�شكالت

واتخاذ القرار والقدرة على التغيري ،وروح املجازفة ،و�ضعف الإبداع عندهم مما يجعلهم يقومون
باحلد الأدنى من الأداء دون �أن يكون لديهم �سلوك �إبداعي ي�ساعدهم يف حل امل�شكالت التي

تواجههم .ومن هذا املنطلق ف�إن الدرا�سة احلالية ت�سعى �إىل حتديد �ضغوط العمل لدى
مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم اجلنوب الأردن وعالقتها بال�سلوك الإبداعي لديهم.

حيث ميكن حتديد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:

هل هناك عالقة بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية

يف �إقليم جنوب الأردن؟

هدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل العالقة بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي لدى

مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن وعالقة ذلك مبتغريات (املحافظة،

واجلن�س ،واخلربة الإدارية).

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �ضغوط العمل التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل متغريات (املحافظة،

 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤αيف ال�سلوك الإبداعي
لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل متغريات (املحافظة،

واجلن�س ،واخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟

 .3هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤αبني �ضغط العمل

وال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن من وجهة
نظرهم؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف الآتي:

مهما يعد من الق�ضايا والتحديات التي تواجه قطاع الرتبية والتعليم
 �أنها تعالج مو�ضوعاً
يف الأردن.

 ي�ؤمل �أن ت�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة وزارة الرتبية والتعليم ب�شكل عام ومديريات الرتبيةوالتعليم يف �إقليم اجلنوب ب�شكل خا�ص للتعرف �إىل �ضغوط العمل وعالقتها بال�سلوك

الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية ويف و�ضوء ذلك ميكنها اتخاذ القرارات

املنا�سبة لتقليل �ضغوط العمل وعالقتها ال�سلبية على ال�سلوك الإبداعي لدى مديري
املدار�س الثانوية.

 -ي�ؤمل �أن تفتح هذه الدرا�سة �آفاقًا جديدة للبحث عن �أف�ضل الطرق التي ت�سهم يف

التخفيف من �ضغوط العمل لدى مديري املدار�س ,وتعزز ال�سلوك الإبداعي لديهم.

حدود الدرا�سة

تتمثل حدود الدرا�سة احلالية بالآتي:

اقت�رصت الدرا�سة على مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن للعام

الدرا�سي (.)2009 / 2008

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالأداة امل�ستخدمة للك�شف عن عالقة �ضغوط العمل بال�سلوك

الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ,ولذلك ف�إن نتائجها
�سوف تكون �صاحلة لهذا املجتمع واملجتمعات املماثلة له.
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واجلن�س ،واخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟
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م�صطلحات الدرا�سة
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فيما ي�أتي تعريف مل�صطلحات الدرا�سة الرئي�سة وهي:

�ضغوط العمل� :إنها ظاهرة يتعر�ض لها الأفراد وتتمثل بدرجة من املعاناة والإرهاق النف�سي

واجل�سماين الناجمة عن ظروف العمل وغريها من الظروف املحيطة بالفرد (حمادات.)2006 ،
وتعرف �إجرائيًا :الدرجة التي يح�صل عليها مدير املدر�سة من خالل �إجاباته عن كل فقرة من

فقرات �أداة مقيا�س �ضغوط العمل املعتمدة يف الدرا�سة احلالية.

ال�سلوك الإبداعي :عملية خلق الأفكار اجلديدة والبعيدة عن ال�سياق التقليدي يف التفكري,

وا�ستحداث كافة الطرائق والأ�ساليب التي من �شانها حتويل هذه الأفكار �إىل واقع مطبق وذي

قيمة نافعة للمدر�سة (النواي�سة .)2009 ,ويعرف �إجرائيا :الدرجة التي يح�صل عليها مدير
املدر�سة من خالل �إجاباته عن كل فقرة من فقرات �أداة مقيا�س ال�سلوك الإبداعي املعتمدة

يف الدرا�سة احلالية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ب�صورته امل�سحية ملالءمة وطبيعة هذه الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن

للعام الدرا�سي ( )2009/2008والبالغ عددهم ( )205بني مدير ومديرة ,منهم ( )93مديرا ً و
( )112مديرة موزعني على حمافظات �إقليم اجلنوب الأربعة وهي (الكرك ،ومعان ،والطفيلة،
والعقبة) وذلك بعد ا�ستبعاد العينة اال�ستطالعية والبالغ عددها ( )22مديرا ً ومديرة .واجلدول

رقم ( )1يبني توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب تقاطع م�ستويات متغريات الدرا�سة (املحافظة،

واجلن�س ،واخلربة الإدارية).

اجلدول رقم ()1
توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب تقاطع م�ستويات متغريات الدرا�سة
� 10سنوات
10-5
� 5سنوات
اخلربة
املجموع
املحافظة
ف�أكرث
�سنوات
ف�أقل
اجلن�س
40
8
22
10
ذكور
50
21
19
10
�إناث
الكرك
90
29
41
20
املجموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

معان
الطفيلة
العقبة

ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع

*ح�سب �إح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم لعام 2009/2008

� 10سنوات
ف�أكرث
5
7
12
6
6
12
5
5
10

املجموع
20
28
48
17
16
33
16
18
34

�أداة الدرا�سة

قام الباحث ب�إعداد �أداتني للدرا�سة؛ �إحداها للتعرف �إىل �ضغوط العمل التي تواجه مديري

املدار�س الثانوي احلكومية ،والأخرى للتعرف �إىل م�ستوى ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س

الثانوية احلكومية ،وذلك بعد االطالع على الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة( ال�شمايلة)2006( ،
ودرا�سة املطارنة )2006( ،ودرا�سة الديحاين )2007( ،والأدبيات اخلا�صة بالبحث ،قام الباحث

بت�صميم الأداة الأوىل وهي �ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية ،وقد

تكونت يف �صورتها الأولية من ) (40فقرة موزعة على خم�سة جماالت وهي� :رصاع الدور )(8

فقرات ،غمو�ض الدور ) (8فقرات ،عبئ الدور ) (7فقرات ،املعلمني ) (8فقرات ،الطلبة و�أولياء
الأمور ) (9فقرات� .أما الأداة الثانية فهي :م�ستوى ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س

الثانوية احلكومية فقد تكونت يف �صورتها الأولية من ) (38فقرة ًموزعة على خم�سة جماالت

وهي :حل امل�شكالت واتخاذ القرار ) (9فقرة ،القدرة على التغري ) (8فقرات ،روح املجازفة )(6

فقرات� ،سعة االت�صاالت ) (7فقرات ،ت�شجيع الإبداع ) (8فقرات ،وقد مت تدريج فقرات �أداتي
دائما ( ،)5غالبًا (،)4
الدرا�سة ح�سب مقيا�س ليكرت ( )Likertواملكون من خم�س درجات هي:
ً

�أحيانًا ( ،)3نادرا ً ( ،)2وابدا ً ( ,)1وقد مت ح�ساب الدرجة الكلية على �أداتي الدرا�سة ,وذلك ب�إيجاد
املجموع الكلي لأوزان الفقرات.

�صدق الأداة

للت�أكد من �صدق �أداتي الدرا�سة فقد مت عر�ضهما على جمموعة من املحكمني ذوي

االخت�صا�ص يف الإدارة الرتبوية ،والإدارة العامة ،والقيا�س والتقومي يف جامعة الطفيلة التقنية،
للت�أكد من �صياغة الفقرات وانتمائها للمجال الذي و�ضعت فيه ،ومالءمتها لأهداف
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املحافظة

اجلن�س

تابع اجلدول رقم ()1
10-5
� 5سنوات
اخلربة
�سنوات
ف�أقل
7
8
11
10
18
18
6
5
5
5
11
10
5
6
8
5
13
11
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الدرا�سة ,وبناء على مالحظات املحكمني ,مت حذف بع�ض الفقرات وتعديل �صياغة بع�ضها،
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حيث حذفت ( )10فقرات من �أداة م�صادر �ضغوط العمل ،ف�أ�صبحت الأداة مكونة من ()30

فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على خم�سة جماالت ،وكذلك حذفت ( )8فقرات من �أداة
ال�سلوك الإبداعي ف�أ�صبحت الأداة مكونة من ( )30فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على

خم�سة جماالت.

ثبات الأداة

مت الت�أكد من ثبات الأداتني بطريقتي االختبار � -إعادة االختبار ( (Test- Retestوطريقة

االت�ساق الداخلي (�ألفا كرونباخ)� ،إذ مت توزيع �أداتي الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية بلغت ()22

مديرا ً ومديرة ب�صورة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة ،ثم مت تطبيق الأداتني على العينة نف�سها

بفا�صل زمني مقداره (� 3أ�سابيع) ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح معامل الثبات بطريقتي االختبار
و�إعادة االختبار واالت�ساق الداخلي.

اجلدول رقم ()2
قيم معامالت الثبات بطريقتي االختبار� -إعادة االختبار
وطريقة االت�ساق الداخلي (�ألفا كرونباخ)
�ألفا كرونباخ
االختبار� -إعادة االختبار
الأداة
0.84
0.87
�ضغوط العمل
0.78
0.82
ال�سلوك الإبداعي
يبني اجلدول رقم (� )2أن �أداتي الدار�سة تتمتعان بدرجات ثبات مقبولة لهذه الدرا�سة حيث

بلغ معامل الثبات بطريقة االختبار � -إعادة االختبار لأداة �ضغوط العمل ( )0.87وبطريقة

�ألفا كرونباخ ( ،)0.84ولأداة ال�سلوك الإبداعي فقد بلغ معامل الثبات بطريقة االختبار � -إعادة
االختبار ( )0.82وبطريقة �ألفا كرونباخ (.)0.78

الأ�ساليب الإح�صائية

بعد جمع املعلومات مت تفريغ البيانات ومعاجلتها �إح�صائيًا با�ستخدام الو�سائل الإح�صائية

الآتية:

 -مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ( ،)ANOVA way -3واختبار �شافيه للمقارنات البعدية,

واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين.

 -مت ا�ستخدام معامل ترتباط بري�سون و حتليل االنحدار اخلطي للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عر�ض النتائج

�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال هو «هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف

�ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل

متغريات (املحافظة ،واجلن�س ،واخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ( )ANOVA way -3واجلدول

رقم ( )3يبني ذلك.

اجلدول رقم ()3
حتليل التباين الثالثي ( )ANOVA way -3ل�ضغوط العمل التي تواجه مديري
املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب متغريات
(املحافظة ،واجلن�س ،واخلربة الإدارية)
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
F
امل�صدر
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.555 0.0698
0.0324
3
0.0974
املحافظة
0.887 0.020
0.0009
1
0.0009
اجلن�س
000 111.705
5.202
2
10.4
اخلربة الإدارية
0.880 0.0223
1.039
3
0.031
املحافظة× اجلن�س
0.138 1.642
7.64
6
0.459
املحافظة× اخلربة الإدارية
0.155 1.886
8.78
2
0.176
اجلن�س× اخلربة
0.103 1.0793
8.34
6
0.501
املحافظة× اجلن�س× اخلربة
4.65
181
8.429
اخلط�أ
205
1905.584
املجموع
204
20.937
املجموع امل�صحح
يبني اجلدول رقم (� )3أن هناك فروقًا ذات داللة �إح�صائية يف �ضغوط العمل التي تواجه

مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم الأردن تعزى �إىل متغري (اخلربة الإدارية) يف حني

�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ل�ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية
احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى ملتغريات (املحافظة ،واجلن�س ،وتفاعل املحافظة مع

اجلن�س ،وتفاعل املحافظة مع اخلربة الإدارية ،وتفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية وكذلك للتفاعل
الثالثي املحافظة واجلن�س واخلربة الإدارية)

وللك�شف عن م�صدر الفروق يف �ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية

احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب متغري (اخلربة الإدارية) مت ا�ستخدام اختبار �شافية

للمقارنات البعدية واجلدول رقم ( )4يبني ذلك.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

جاءت نتائج الدرا�سة تبعا لت�سل�سل ت�سا�ؤالت الدرا�سة ،على النحو الآتي:
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اجلدول رقم ()4
نتائج اختبار �شافيه للمقارنات البعدية ل�ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س
الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب متغري اخلربة الإدارية
� 10سنوات ف�أكرث ()2.88
� 10-5سنوات ()2.89
� 5سنوات ف�أقل ()3.4
اخلربة الإدارية
ــــ
(� 5سنوات) ف�أقل ()3.4
*0.52
*0.51
0.004
ــــ
ــــ
(� 10-5سنوات)()2.89
ــــ
ــــ
ــــ
(� 10سنوات) ف�أكرث ()2.88
اجلدول رقم (� )4أن م�صدر الفروق يف �ضغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية

احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن يعزى ملديري املدار�س الثانوية احلكومية ذوي اخلربة الإدارية(5

�سنوات) ف�أقل ،حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي (.)3.4

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال هو «هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 ≤α

يف ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل

متغريات (املحافظة ،واجلن�س ،واخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟».

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي ( )ANOVA way -3واجلدول

رقم ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الثالثي ( )ANOVA way -3لل�سلوك الإبداعي لدى مديري
املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب متغريات
(املحافظة ،اجلن�س ،اخلربة الإدارية)
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
F
امل�صدر
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.645
0.555
0.0382
3
0155
املحافظة
21.183
1.461
1
1.461
اجلن�س
*000
187.700
12.947
2
25.894
إدارية
اخلربة ال
*000
0.057
2.555
0.176
3
0.529
املحافظة× اجلن�س
0.281
1.255
0.865
6
0.519
املحافظة× اخلربة الإدارية
15.813
1.091
2
2.181
اجلن�س× اخلربة الإدارية
*000
0.418
1.014
0.699
6
0.420
املحافظة× اجلن�س× اخلربة
0.689
181
12.485
اخلط�أ
205
1985.416
املجموع
204
47.269
املجموع امل�صحح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يبني اجلدول رقم (� )5أن هناك فروقًا ذات داللة �إح�صائية يف ال�سلوك الإبداعي لدى

وتفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية) يف حني �إنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
متغريات(املحافظة ،وتفاعل املحافظة مع اجلن�س ،وتفاعل املحافظة مع اخلربة الإدارية وكذلك

للتفاعل الثالثي بني املحافظة واجلن�س واخلربة الإدارية).

وللك�شف عن م�صادر الفروق يف ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية

يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب تفاعل متغري اجلن�س واخلربة الإدارية ,مت ا�ستخدام املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية واجلدول رقم ( )6ينب ذلك.

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س
الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب تفاعل متغريي اجلن�س مع اخلربة الإدارية
(� 10سنوات) ف�أكرث
من (� )10-5سنوات
� 5سنوات ف�أقل
اخلربة الإدارية
االنحراف
الو�سط
االنحراف
الو�سط
االنحراف
الو�سط
اجلن�س
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.055
3.71
0.049
3.17
0.051
2.54
ذكور
0.049
3.2
0.045
3.21
0.051
2.46
�إناث
يبني اجلدول رقم (� )6أن م�صدر الفروق يف ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية

احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ح�سب متغري تفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية يعزى للذكور

وذوي اخلربة الإدارية (� 10سنوات) ف�أكرث.

ثالثا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ين�ص ال�س�ؤال على« :هل هناك عالقة ذات �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني

�ضغط العمل وال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب

الأردن من وجهة نظرهم؟» وللك�شف عن العالقة بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي لدى
مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون،

حيث بلغ معامل االرتباط ( )**-0.655وهو دال �إح�صائيًا على م�ستوى الداللة ( )0.01وقد

ف�رس متغري �ضغوط العمل ما مقداره ( )0.43من التباين يف متغري ال�سلوك الإبداعي ,وللتنب�ؤ

بال�سلوك الإبداعي من خالل �ضغوط العمل لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم
جنوب الأردن من وجهة نظرهم مت ا�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي ( )Linearبني الدرجة

الكلية لل�سلوك الإبداعي ،والدرجة الكلية ل�ضغوط العمل واجلدول رقم ( )7يبني ذلك.
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مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم اجلنوب تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ,واخلربة الإدارية,
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اجلدول رقم ()7
حتليل التباين بني ال�سلوك الإبداعي كمتنب�أ به و �ضغوط العمل كمنبئ
التباين
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
قيمة ف
منوذج االنحدار
املف�سر
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.43
0.000 152.268 20.259
1
20.259
االنحدار
0.133
203
27.009
الباقي
204
47.269
املجموع
يبني اجلدول رقم (� )7إمكانية التنب�ؤ بال�سلوك الإبداعي من خالل �ضغوط العمل حيث

بلغت قيمة (ف) لتحليل التباين النحدار ال�سلوك الإبداعي على �ضغوط العمل ()152.268

وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية وبالتايل ميكن التنب�ؤ بال�سلوك الإبداعي من خالل �ضغوط
العمل واجلدول رقم ( )8يو�ضح معامالت االنحدار ( )Betaلل�سلوك الإبداعي على �ضغوط

العمل.

النموذج
الثابت
�ضغوط العمل

اجلدول رقم ()8
نتائج انحدار ال�سلوك الإبداعي على �ضغوط العمل
م�ستوى الداللة
ت
معامل االنحدار ()Beta
0.000
24.923
6.057
0.000
12.340.984-

يبني اجلدول رقم (� )8أن قيمة ثابت االنحدار يف معادلة االنحدار ( )6.057وهي دالة �إح�صائيًا،

وقيمة معامل االنحدار ل�ضغوط العمل ((0.984-وهي دالة �إح�صائيا لت�صبح املعادلة كالآتي:

(ال�سلوك الإبداعي= � ×0.984-ضغوط العمل .)6.057 +

مناق�شة النتائج

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف �ضغوط العمل

لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل متغريات (املحافظة،
اجلن�س ،اخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟

�أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )4أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف �ضغوط

العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى ملديري

املدار�س ذوي اخلربة الإدارية (� 5سنوات ف�أقل) ,وقد يعزى �إىل حداثة عهدهم بالعمل الإداري,
وافتقارهم للمهارات والكفايات القيادية الالزمة يف �إدارة مدار�سهم رمبا جتعلهم غري مت�أكدين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من متطلبات دورهم والتي ت�شكل لديهم �ضغوطا ً يف العمل ،بعك�س �أ�صحاب اخلربات
جعلهم �أكرث قدرة على مواجهة �ضغوط العمل التي تواجههم ،وقد اتفقت نتائجها مع
نتائج درا�سة املطارنة ( ,)2006والتي �أظهرت �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري

اخلربة العملية عند ذوي اخلربة (� 5سنوات ف�أقل) ,يف حني اختلفت نتائجها مع نتائج درا�سة
جويلر ) (Goeller, 1993والتي �أظهرت نتائجها �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية ملتغري
اجلن�س وكذلك مع نتائج درا�سة الديحاين ( )2007والتي كان من نتائجها �أنه توجد فروق ذات

داللة �إح�صائية ملتغريي اجلن�س واملناطق التعليمية.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤αيف ال�سلوك الإبداعي

لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن تعزى �إىل متغريات (املحافظة،

واجلن�س ،واخلربة الإدارية) من وجهة نظرهم؟

�أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )6أن م�صدر الفروق لل�سلوك الإبداعي لدى مديري

املدار�س الثانوية احلكومية ح�سب تفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية تعزى للذكور وذوي اخلربة
الإدارية (� 10سنوات) ف�أكرث ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن الذكور �أ�صحاب اخلربة الإدارية الطويلة
لديهم اطالع وا�سع على مهارات ال�سلوك الإبداعي نتيجة ال�شرتاكهم بالندوات وامل�ؤمترات

والدورات التدريبية �سواء �أكانت داخلية �أم خارجية ،وهم يف العادة �أكرث ثقة بالعاملني معهم,
مبني على التعاون واالن�سجام بينهم مبا يكفل اال�ستفادة
مما يوفر مناخا ً �إيجابيا ً يف مدار�سهم
ٍّ
من الطاقات والقدرات الكامنة لديهم ,والذي يجعلهم �أكرث دافعية لتجريب الأفكار الإبداعية
اجلديدة .بعك�س الإناث رمبا يكمن يف �أنهم �أكرث تركيزا ً ومت�سكا ً بالقوانني والأنظمة حلماية

قراراتهن �أمام الإدارة التعليمية ,كما �أن ا�شرتاكهن بالدورات التدريبية �أقل وخا�صة التي تكون

خارج �أوقات الدوام الر�سمي �أو اخلارجية منها ,وقد يكون ال�سبب يف ذلك كرثة املتطلبات
(الواجبات) املنزلية املطلوبة منهن� ,إ�ضافة �إىل كرثة غيابهن عن العمل والدورات ب�سبب

الإجازات �سواء �أكانت املر�ضية �أم الأمومة �أم بدون راتب .وقد اتفقت نتائجها مع نتائج درا�سة

كل من باعمر ( ,)2007ال�شمايلة ( )2006والتي كان من نتائجهما �أنه توجد فروق ذات داللة

�إح�صائية ملمار�سة املهارات الإبداعية تعزى للذكور وذوي اخلربات الطويلة ,وكذلك مع نتائج
درا�سة هون وكر�ستي ( )Hoon & Christy, 2000تلك التي كان من نتائجها �إن الثقة

بالعاملني ي�سبب زيادة يف ال�سلوك الإبداعي ,ودرا�سة جيفري و ترودي (Jeffry & Trudy,
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الطويلة الذين قد امتلكوا املهارات الالزمة للقيام بامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقهم والذي
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 )2006التي كان من نتائجها �أن الأفراد الذين يتمتعون ب�صفات القيادة الذاتية ,ويتلقون
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دعما ً تنظيميا ً قويا من بيئة العمل هم �أكرث قدرة على الإبداع واالبتكار .يف حني اختلفت

نتائجها مع نتائج درا�سة حممد ( )2006التي كان من نتائجها �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية ملتغري اجلن�س.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

هل هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤αبني �ضغط العمل وال�سلوك

الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن من وجهة نظرهم؟

�أظهرت النتائج �أن العالقة بني �ضغوط العمل وال�سلوك الإبداعي كانت عالقة قوية ودالة

�إح�صائيا ً وعك�سية� ،إي �إ َّن �ضغوط العمل ت�ؤثر �سلبا يف ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س

الثانوية احلكومية يف �إقليم جنوب الأردن ،وتبدو هذه النتيجة منطقية وتتفق مع الأطر
النظرية وما تو�صلت �إليه العديد من الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل �أن �ضغوط العمل امل�ستمرة

ت�ؤثر �سلبا على العديد من �أمناط ال�سلوك التنظيمي (ع�سكر )1988 ،و�أن هذه ال�ضغوط تلعب
دورا ً مهما ً كذلك للحد من تنمية ال�سلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية،
وقد اتفقت نتائجها مع نتائج درا�سة بوليتز ( )Politis, 2006التي كان من نتائجها �أن

عنا�رص بيئة العمل التي تعوق الإبداع هي العوائق التنظيمية و�ضغوط العمل.

وكذلك �أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )7أن حتليل االنحدار اخلطي النحدار ال�سلوك

الإبداعي ملديري املدار�س على �ضغوط العمل التي يواجهونها �إىل �إمكانية التنب�ؤ بال�سلوك
الإبداعي من خالل �ضغوط العمل التي ت�ؤثر ب�شكل عك�سي على ال�سلوك الإبداعي ,وهذا

يتفق مع ما �أ�شري �إليه �سابقا ً يف جمال النتائج التي حددت العالقة بني هذين املتغريين.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج تو�صي الدرا�سة بالآتي:

� .1رضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بتعميق وتعزيز ا�ستخدام �أ�ساليب التعامل املعرفية
واالنفعالية يف مواجهة م�صادر �ضغوط العمل وذلك من خالل الربامج التدريبية ,وتبادل

اخلربات بني املديرين ,وور�شات العمل لكي يت�سنى لهم اكت�ساب معارف ومهارات وخربات
جتعلهم قادرين على مواجهة �ضغوط العمل وكيفية التعامل معها مع الرتكيز على اخلربات
القليلة.

� .2رضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بت�صميم برامج تدريبية حتتوي على م�ساقات يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
علم النف�س الرتبوي لتنمية مهارة ال�سلوك الإبداعي لدى املديرات ,مراعني الوقت املنا�سب

 .3حفز املديرين املبدعني معنويا ً ومادياً ,والإعالن عنهم من �أجل التعريف بهم ,وحث الآخرين

على الإبداع.

� .4رضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم ب�أخذ دورها يف االهتمام بامل�صادر الأ�سا�سية ل�ضغوط العمل
التي تواجه املديرين ,والتي لها �أثر �سلبي يف ال�سلوك الإبداعي لديهم وحماولة احلد منها.

� .5إجراء درا�سة م�شابهة لهذه الدرا�سة على مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة ,و�إجراء مقارنة

بني مديري املدار�س الثانوية احلكومية ومديري املدار�س الثانوية اخلا�صة فيا يتعلق ب�ضغوط
العمل التي تواجههم وعالقتها بال�سلوك الإبداعي.
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