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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي

لدى مديري املدار�ص الثانوية احلكومية

يف اإقليم جنوب الأردن

د. �سليمان �سامل احلجايا

ق�صم علم النف�س الرتبوي

كلية العلوم الرتبوية - جامعة الطفيلة التقنية
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د. �سليمان احلجايا

* تاريخ ت�صلم البحث: 2009/11/23م                               * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/6/1م

�سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي

�سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي لدى مديري

املدار�ص الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن

امللخ�ص

هدفت الدرا�صة اإىل معرفة �صغوط العمل وعالقتها بال�صلوك الإبداعي لدى مديري 

مدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن من وجهة نظرهم، وقد تكون جمتمع 

الدرا�صة من جميع املديرين والبالغ عددهم )205( بني مدير ومديرة.

وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية:

الثانوية  املدار�س  مديري  لدى  العمل  �صغوط  اإح�صائية يف  دللة  ذات  فروق  يوجد   -

احلكومية تعزى ملتغري اخلربة الإدارية ول�صالح ذوي اخلربة الإدارية )5 �صنوات( فاأقل.

- يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف ال�صلوك الإبداعي تعزى لتفاعل اجلن�س مع اخلربة 

الإدارية ول�صالح الذكور ذوي اخلربة الإدارية )10 �صنوات( فاأكرث.

- يوجد عالقة عك�صية ذات دللة اإح�صائية بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي. 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمام  منها: �رشورة  تو�صيات  بعدة  الدرا�صة  اأو�صت  وقد   

بامل�صادر التي لها دور رئي�س يف خلق �صغوط العمل لدى املديرين وحماولة م�صاعدتهم 

يف التخل�س منها، باعتبارها ذات تاأثري �صلبي يف ال�صلوك الإبداعي.

الكلمات املفتاحية: �صغوط العمل، ال�صلوك الإبداعي، اإقليم جنوب الأردن، مديري املدار�س. 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Labor Pressure and its Relation with Creative
Behavior of Principals in Estate Secondary

Schools in Southern Region of Jordan

Abstract

The Study aimed at recognizing the labor Pressure and its effects on cre-
ative 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 be-
tween labor pressure and creative behavior.

Due to the above findings, the study recommends that the Ministry of Edu-
cation should help the secondary school principals to overcome the sources of 
labor pressure which have a strongly passive effect on their creative behav-
ior.

Key words: labor pressure, creative behavior, southern region, principals of second-
ary schools.

Dr. Suleiman S. AL-hajaya
Dept. of Psychological Science

Tafila Technical University
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د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي

�سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك الإبداعي لدى مديري

املدار�ص الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن

د. �سليمان �سامل احلجايا

ق�صم علم النف�س الرتبوي

كلية العلوم الرتبوية - جامعة الطفيلة التقنية

املقدمة

اأدى التطور والتقدم التكنولوجي وما يرافقه من تغريات �رشيعة يف جميع جمالت احلياة 

حتى اأ�صبح التغيري �صمة مميزة لع�رشنا احلا�رش، واأخذت احلياة اليومية يف التعقيد، وظهرت 

اأمرا�س عديدة تهدد الإن�صان وتفتك ب�صحته النف�صية واجل�صدية ونتيجة لزيادة عدد العاملني 

يف املنظمات وت�صخم حجمها وزيادة اأعباء العمل، وكرثة متطلباتها اأ�صبحت �صغوط العمل 

�صمة من �صمات هذا الع�رش.

ي�صهدها  التي  ال�رشيعة  والتطورات  بالتغيري  تاأثرت  التي  امليادين  من  الرتبوي  امليدان  ويعد 

العامل، والتي انعك�صت على املوؤ�ص�صات الرتبوية واأنظمة التعليم ومناهجه، واأ�صبحت عنا�رش 

العملية التعليمية متاأثرة بهذا التغيري على اختالف اأ�صكاله. ويعد الكادر التعليمي والإداري 

من  التعليمية  العملية  على  طراأت  التي  والتطورات  بالتغيريات  تاأثرت  التي  القطاعات  من 

خالل تعدد الأدوار وامل�صوؤوليات، ومدير املدر�صة �صاأنه �صاأن بقية عنا�رش العملية التعليمية، 

فقد تعددت واجباته، اإذ يقوم مبهام اإدارية تعنى بتنظيم اإدارة املدر�صة، ومهام فنية واإ�رشافية 

تتطلب منه القيام بن�صاطات خمتلفة كونه م�رشًفا تربوياً مقيماً، ومبهام اجتماعية تعنى 

بربط املدر�صة باملجتمع املحلي )الديحاين، 2007(.

اأن  الطبيعي  فمن  واجباته  وتنوع  املدر�صة،  مدير  بها  يقوم  التي  املتعددة  لالأدوار  ونظرا   

يتعر�س اإىل عوائق ذات م�صادر ذاتية )على م�صتوى الفرد(، وم�صادر مو�صوعية )على امل�صتوى 

التنظيمي( ت�صبب له �صغوًطا توؤدي اإىل اإعيائه، وتوؤثر على فاعلية اأدائه، وقد اأ�صار كل من 

كرمزارين، �صميث، والعدوان )Smith, 1999; Karmaezarin, 1999 ؛ العدوان، 1992( اإىل 

ت�صنيف مهنة التعليم من املهن الباعثة على ال�صغوط، واأن املعلمني ومديري املدار�س اأكرث 

تعر�ًصا لل�صغوط من غريهم من الأفراد العاملني يف املهن الأخرى، وهي �صادرة عن عالقاتهم 

مع كل امل�صئولني عنهم، واملعلمني، والطلبة، واأولياء الأمور، وعدم الر�صا الوظيفي، و�رشاع 

الدور وغمو�صه واأعباوؤه )ب�صي�صو، 2007(.
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هذا وقد ق�صم كاب )Kamp, 1994؛ الع�صايلة، 1999( م�صادر �صغوط العمل اإىل اأربع 

جمموعات وهي:

1. عوامل �صغوط بيئة العمل املادي: ت�صمل عنا�رش ال�صوء، واحلرارة، والإزعاج، وتلوث البيئة.

العمل  وعبء  الدور،  وغمو�س  الدور،  �رشاع  مثل  عوامل  وت�صمل  فردية:  عوامل �صغوط   .2

والنمو والتقدم املهني، وامل�صوؤولية على الأفراد.

التنظيمي،  الهيكل  ت�صميم  �صعف  مثل  عنا�رش  وت�صمل  تنظيمية،  �صغوط  عوامل   .3

وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات يف املنظمة.

والرئي�س  الزمالء  مع  العالقة  �صعف  مثل  عنا�رش  وت�صمل  جماعية،  �صغوط  عوامل   .4

واملروؤو�صني، واملجتمع املحلي، واأولياء الأمور والطلبة.

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

اأمرا  الإبداع  جعل  ذلك  كل  املعلومات،  وثورة  وال�رشيع،  الهائل  التكنولوجي  التطور  ظل  يف 

�رشوريا وحيويا ويف مقدمة الأهداف التي ت�صعى العديد من املنظمات اإىل حتقيقها اإن اأرادت 

اأن تزدهر وتتقدم. 

والإداري املبدع هو �صخ�س يف العادة يحب املخاطرة وي�صعى اإىل معرفة املجهول، وهو يحاول 

)القريوتي،  ذكرها  كما  الآتية  باخل�صائ�س  عادة  ويتميز  للعمل،  جديدة  بطرق  التفكري  دائما 

2000؛ جلدة وعبودي، 2006؛ ال�صامل، 1999(:

املنا�صب حلل هذه  القرار  القدرة على ت�صور بدائل عديدة للتفاعل مع امل�صكالت، واتخاذ   -

امل�صكالت يف الوقت املنا�صب.

- يقدم مقرتحات واأفكار جديدة ميكن تطبيقها على اأر�س الواقع، ويدعم وي�صجع املقرتحات 

والأفكار اجلديدة املقدمة من الآخرين.

- القدرة على التعامل مع مقت�صيات التغيري، فاملبدع باإمكانه التعامل مع املواقف الغام�صة 

لأنها تثري يف نف�صه الرغبة يف البحث عن احللول وهو اأحد اأركان الإبداع.

- اجلراأة يف اإبداء الآراء واملقرتحات، اأي القدرة على مناق�صة التعليمات والأوامر ال�صادرة عن 

املراجع العليا.

- الثقة بالنف�س وبالآخرين اإىل درجة كبرية.

ولقد اأجريت العديد من الدرا�صات التي تناولت م�صادر �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي 

ولكن ب�صكل منف�صل اأي كالً على حدة، ومن هذه الدرا�صات درا�صة الديحاين )2007( والتي 

هدفت اإىل التعرف اإىل �صغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية ومديراتها يف دولة 



20
12

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

الكويت واأ�صاليب مواجهتها. وقد تكون جمتمع الدرا�صة من جميع مديري املدار�س الثانوية والبالغ 310

عددهم )119( مديرًا ومديرة، منهم )58( مديراً و)61( مديرةً، وقد كان من نتائجها اأن جميع 

م�صادر �صغوط العمل �صكلت م�صادر بارزة لدى املديرين، واأن هناك فروًقا ذات دللة اإح�صائية 

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

للقائد  الإبداعية  املهارات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  والتي   )2007( باعمر  درا�صة  وكذلك 

نظر  وجهة  ُعمان من  �صلطنة  العاملني يف  لدى  الوظيفي  الأداء  واأثرها يف حت�صني  الإداري، 

روؤ�صاء الأق�صام، وقد تكونت عينة الدرا�صة من )372( فرداً، وقد كان من نتائجها اأن املتو�صط 

روؤ�صاء  نظر  وجهة  من  الُعمانية  الوزارات  الإداري يف  للقائد  الإبداعية  املهارات  لأبعاد  العام 

اأثرًا للمهارات الإبداعية للقائد الإداري يف حت�صني  الأق�صام جاءت بدرجة مرتفعة، واأن هناك 

الأداء الوظيفي، كما توجد فروق ذات دللة اإح�صائية ملمار�صة املهارات الإبداعية تعزى للخربة 

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

 اأما درا�صة املطارنة )2006( والتي هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر �صغوط العمل على الأداء 

الوظيفي لدى مديري املدار�س الأ�صا�صية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن. وقد تكونت عينة 

الدرا�صة من )331( مديراً ومديرةً ومن )985( معلماً ومعلمًة، وقد كان من نتائجها اأن م�صتوى 

دللة  ذات  فروق  توجد  واأنه  متو�صطاً،  كان  الأ�صا�صية  املدار�س  مديري  لدى  العمل  �صغوط 

اإح�صائية تعزى للجن�س ل�صالح الإناث، وكذلك للخربة العملية ل�صالح ذوي اخلربة )5 �صنوات 

10( �صنوات.  فاأقل( واخلربة من )6 – 

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

مقدرة القيادة املوؤ�ص�صية من اأجل امل�صتقبل: نحو منوذج للقيادة الذاتية، الإبداع والبتكار يف 

املنظمات ال�صناعية الأملانية، وقد قدمت هذه الدرا�صة دليالً نظريًا و جتريبياً للقيادة الذاتية 

اأن الأفراد الذين  واأثره يف حتقيق الإبداع والبتكار، وقد كان من نتائجها  والدعم التنظيمي 

يتمتعون ب�صفات القيادة الذاتية هم اأكرث قدرة على الإبداع والبتكار من الأفراد الذين لديهم 

�صعف يف القيادة الذاتية، واأن الزفراد الذين يتلقون دعًما تنظيميًا قويًا اأكرث قدرة على الإبداع 

والبتكار من الأفراد الذين يتلقون دعما تنظيميًا �صعيًفا.

املدار�س  ملديري  الإدارية  الأمناط  عن  الك�صف  اإىل  هدفت  درا�صة   )2006( ال�صمايلة  واأجرى 

الثانوية يف الأردن وفًقا لنظرية رن�صي�س ليكرت وبيان عالقتها بال�صلوك الإبداعي للمعلمني، 

)650( معلًما ومعلمة وقد كان من  و  ومديرة  )130( مديراً  الدرا�صة من  وقد تكونت عينة 

متو�صطة  جاءت  الإبداعي  لل�صلوك  احلكومية  الثانوية  املدار�س  معلمي  ممار�صة  اأن  نتائجها 

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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واأنه توجد فروق ذات دللة اإح�صائية ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور، وكذلك ملتغري �صنوات اخلربة 

ل�صالح ذوي اخلربة )5 �صنوات فاأقل(.

وكذلك اأجرى حممد )2006( درا�صة هدفت اإىل تعرف درجة ممار�صة 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�صة من )70( مديرًا ومديرة و )210( 

معلًما ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�صوائية، وقد كان من اأهم نتائجها عدم وجود فروق 

ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى الإبداع الإداري ملديري الثانوية اخلا�صة من وجهة نظر املعلمني 

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

واأجرى بوليتز )Politis, 2005) درا�صة هدفت اإىل معرفة تاأثري متغريات خمتارة من القيادة 

الإدارية )املالحظة ال�صخ�صية، وو�صع الأهداف والتدعيم والتوقع وال�صتعداد للعمل والنقد 

الذاتي( على متغريات بيئة العمل التي تدعم الإبداع )الإ�رشاف وال�صتقاللية والعمل اجلماعي 

وكفاية املوارد وحتديدات العمل والعوائق التنظيمية و�صغوط العمل( من خالل امل�صح امليداين 

ل�صبع �رشكات خدماتية تعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة وقد كان من نتائجها وجود 

العمل،  بيئة  يف  لالإبداع  املحركة  والأبعاد  القيادة  بني  اإيجابية  اإح�صائية  دللة  ذات  عالقة 

وكذلك اأ�صارت النتائج اإىل اأن عنا�رش بيئة العمل التي تعوق الإبداع هي العوائق التنظيمية 

و�صغوط العمل.

ويف درا�صة هون و كر�صتي )Hoon & Christy, 2000) والتي هدفت اإىل معرفة العالقة 

الثقة بامل�رشفني والتنظيم من جهة وبني ال�صلوك الإبداعي والر�صا من جهة  بني م�صتوى 

اأخرى. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن زيادة م�صتوى الثقة بامل�رشفني ت�صبب زيادة يف ال�صلوك 

الإبداعي، وكذلك زيادة م�صتوى الثقة بالتنظيم ت�صبب زيادة يف م�صتوى الولء والر�صا لدى 

العاملني.

املهنية  ال�صغوط  م�صادر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�صة   (Goeller, 1993( جويلر  واأجرى 

وكيفية مواجهتها لدى مديري املدار�س يف مدينة اإنديانا الأمريكية.وقد تكونت عينة الدرا�صة 

اإح�صائية لإدراك  اأنه يوجد عالقة ذات دللة  من )365( مديرًا ومديرة وقد كان من نتائجها 

مديري املدار�س مل�صادر �صغوط العمل املهنية تبًعا ملتغريي اجلن�س والعمر، وكذلك يوجد فروق 

ذات دللة اإح�صائية مل�صادر ال�صغوط املهنية تبًعا لختالف م�صتوى املدر�صة ل�صالح مديرات 

املدار�س الثانوية املتو�صطة.

ويالحظ من خالل عر�س الدرا�صات ال�صابقة اأنها تعددت اأهدافها تبًعا لطبيعة امل�صكلة 
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وكيفية 312 العمل  �صغوط  م�صادر  در�صت  درا�صات  هناك  اأن  لوحظ  وقد  معاجلتها،  املطلوبة 

التعامل معها، ودرا�صات اأخرى در�صت متغريات بيئة العمل واأثرها على الإبداع الإداري، وقد 

ا�صتفادت هذه الدرا�صة من الدرا�صات ال�صابقة يف بناء اأداتي الدرا�صة، يف حني ربطت هذه 

الدرا�صة بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي.

م�سكلة الدرا�سة

تعد مهنة التعليم من املهن التي يتعر�س العاملون فيها ل�صغوط مهنية متعددة، واأن 

مديري املدار�س اأكرث تعر�ًصا لل�صغوط من غريهم من الأفراد العاملني يف مهنة اأخرى، نتيجة 

واأولياء  والطلبة  املعلمني  بالتعامل مع  تتعلق  اأدوار خمتلفة  املدر�صة من  به مدير  يقوم  ملا 

الأمور وامل�صئولني يف مديريات الرتبية والتعليم، ولكل فئة من هذه الفئات توقعاتها اخلا�صة 

بها، وقد يوؤدي ذلك اإىل اأن يعي�س مديرو املدار�س يف حالة من ال�صغوط الإن�صانية )املطارنة، 

2006( والتي جتعلهم قلقني حيث ت�صهل ا�صتثارتهم وتكرث انفعالتهم الأمر الذي يحد من 

فاعلية وقدرة املديرين على العمل، والذي رمبا ينعك�س على �صعف قدرتهم على حل امل�صكالت 

واتخاذ القرار والقدرة على التغيري، وروح املجازفة، و�صعف الإبداع عندهم مما يجعلهم يقومون 

باحلد الأدنى من الأداء دون اأن يكون لديهم �صلوك اإبداعي ي�صاعدهم يف حل امل�صكالت التي 

لدى  العمل  �صغوط  حتديد  اإىل  ت�صعى  احلالية  الدرا�صة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  تواجههم. 

مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم اجلنوب الأردن وعالقتها بال�صلوك الإبداعي لديهم. 

حيث ميكن حتديد م�صكلة الدرا�صة احلالية يف الإجابة عن ال�صوؤال الآتي:

هل هناك عالقة بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية 

يف اإقليم جنوب الأردن؟

هدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�صة اإىل التعرف اإىل العالقة بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي لدى 

)املحافظة،  مبتغريات  ذلك  وعالقة  الأردن  اإقليم جنوب  احلكومية يف  الثانوية  املدار�س  مديري 

واجلن�س، واخلربة الإدارية(.

اأ�سئلة الدرا�سة

ت�صعى الدرا�صة احلالية لالإجابة عن الأ�صئلة الآتية:

1. هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≥ 0.05( يف �صغوط العمل التي 

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل متغريات )املحافظة، 

واجلن�س، واخلربة الإدارية( من وجهة نظرهم؟

2. هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≥ 0.05( يف ال�صلوك الإبداعي 

لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل متغريات )املحافظة، 

واجلن�س، واخلربة الإدارية( من وجهة نظرهم؟

3. هل هناك عالقة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≥ 0.05( بني �صغط العمل 

وال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن من وجهة 

نظرهم؟

اأهمية الدرا�سة

تكمن اأهمية الدرا�صة يف الآتي:

- اأنها تعالج مو�صوعا مهًما يعد من الق�صايا والتحديات التي تواجه قطاع الرتبية والتعليم 

يف الأردن.

- يوؤمل اأن ت�صتفيد من نتائج هذه الدرا�صة وزارة الرتبية والتعليم ب�صكل عام ومديريات الرتبية 

بال�صلوك  وعالقتها  العمل  �صغوط  اإىل  للتعرف  خا�س  ب�صكل  اجلنوب  اإقليم  يف  والتعليم 

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

مديري  لدى  الإبداعي  ال�صلوك  على  ال�صلبية  وعالقتها  العمل  �صغوط  لتقليل  املنا�صبة 

املدار�س الثانوية.

يف  ت�صهم  التي  الطرق  اأف�صل  عن  للبحث  جديدة  اآفاًقا  الدرا�صة  هذه  تفتح  اأن  يوؤمل   -

التخفيف من �صغوط العمل لدى مديري املدار�س، وتعزز ال�صلوك الإبداعي لديهم.

حدود الدرا�سة

تتمثل حدود الدرا�صة احلالية بالآتي:

للعام  الأردن  جنوب  اإقليم  احلكومية يف  الثانوية  املدار�س  مديري  على  الدرا�صة  اقت�رشت 

الدرا�صي )2008 / 2009(.

تتحدد نتائج هذه الدرا�صة بالأداة امل�صتخدمة للك�صف عن عالقة �صغوط العمل بال�صلوك 

الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن، ولذلك فاإن نتائجها 

�صوف تكون �صاحلة لهذا املجتمع واملجتمعات املماثلة له.
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م�سطلحات الدرا�سة314

فيما ياأتي تعريف مل�صطلحات الدرا�صة الرئي�صة وهي:

�سغوط العمل: اإنها ظاهرة يتعر�س لها الأفراد وتتمثل بدرجة من املعاناة والإرهاق النف�صي 

واجل�صماين الناجمة عن ظروف العمل وغريها من الظروف املحيطة بالفرد )حمادات، 2006(. 

وتعرف اإجرائيًا: الدرجة التي يح�صل عليها مدير املدر�صة من خالل اإجاباته عن كل فقرة من 

فقرات اأداة مقيا�س �صغوط العمل املعتمدة يف الدرا�صة احلالية.

ال�سلوك االإبداعي: عملية خلق الأفكار اجلديدة والبعيدة عن ال�صياق التقليدي يف التفكري، 

وا�صتحداث كافة الطرائق والأ�صاليب التي من �صانها حتويل هذه الأفكار اإىل واقع مطبق وذي 

قيمة نافعة للمدر�صة )النواي�صة، 2009(. ويعرف اإجرائيا: الدرجة التي يح�صل عليها مدير 

املدر�صة من خالل اإجاباته عن كل فقرة من فقرات اأداة مقيا�س ال�صلوك الإبداعي املعتمدة 

يف الدرا�صة احلالية.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي ب�صورته امل�صحية ملالءمة وطبيعة هذه الدرا�صة.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�صة من جميع مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن 

للعام الدرا�صي )2009/2008( والبالغ عددهم )205( بني مدير ومديرة، منهم )93( مديراً و 

)112( مديرة موزعني على حمافظات اإقليم اجلنوب الأربعة وهي )الكرك، ومعان، والطفيلة، 

والعقبة( وذلك بعد ا�صتبعاد العينة ال�صتطالعية والبالغ عددها )22( مديراً ومديرة. واجلدول 

رقم )1( يبني توزيع جمتمع الدرا�صة ح�صب تقاطع م�صتويات متغريات الدرا�صة )املحافظة، 

واجلن�س، واخلربة الإدارية(.

اجلدول رقم )1(

توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب تقاطع م�ستويات متغريات الدرا�سة

املحافظة
                               اخلربة

اجلن�س 

5 �سنوات 

فاأقل

 10-5

�سنوات

10 �سنوات 

فاأكرث
املجموع

الكرك

1022840ذكور

10192150اإناث

20412990املجموع

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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املحافظة
                               اخلربة

اجلن�س 

5 �سنوات 

فاأقل

 10-5

�سنوات

10 �سنوات 

فاأكرث
املجموع

معان

87520ذكور

1011728اإناث

18181248املجموع

الطفيلة

56617ذكور

55616اإناث

10111233املجموع

العقبة

65516ذكور

58518اإناث

11131034املجموع

*ح�سب اإح�ساءات وزارة الرتبية والتعليم لعام 2009/2008

اأداة الدرا�سة

قام الباحث باإعداد اأداتني للدرا�صة؛ اإحداها للتعرف اإىل �صغوط العمل التي تواجه مديري 

املدار�س الثانوي احلكومية، والأخرى للتعرف اإىل م�صتوى ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س 

الثانوية احلكومية، وذلك بعد الطالع على الدرا�صات ال�صابقة مثل درا�صة( ال�صمايلة، )2006(

قام الباحث  )2007( والأدبيات اخلا�صة بالبحث،  الديحاين،  ودرا�صة   )2006( ودرا�صة املطارنة، 

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

تكونت يف �صورتها الأولية من )40( فقرة موزعة على خم�صة جمالت وهي: �رشاع الدور )8(

فقرات، غمو�س الدور )8( فقرات، عبئ الدور )7( فقرات ،املعلمني )8( فقرات، الطلبة واأولياء 

اأما الأداة الثانية فهي: م�صتوى ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س  الأمور )9( فقرات. 

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

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

فقرات، �صعة الت�صالت )7( فقرات، ت�صجيع الإبداع )8( فقرات ،وقد مت تدريج فقرات اأداتي 

الدرا�صة ح�صب مقيا�س ليكرت )Likert) واملكون من خم�س درجات هي: دائًما )5(، غالبًا )4(، 

اأحيانًا )3(، نادراً )2(، وابداً )1(، وقد مت ح�صاب الدرجة الكلية على اأداتي الدرا�صة، وذلك باإيجاد 

املجموع الكلي لأوزان الفقرات.

�سدق الأداة

ذوي  املحكمني  من  جمموعة  على  عر�صهما  مت  فقد  الدرا�صة  اأداتي  �صدق  من  للتاأكد 

الخت�صا�س يف الإدارة الرتبوية، والإدارة العامة، والقيا�س والتقومي يف جامعة الطفيلة التقنية، 

لأهداف  ومالءمتها  فيه،  و�صعت  الذي  للمجال  وانتمائها  الفقرات  �صياغة  من  للتاأكد 

تابع اجلدول رقم )1(
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الدرا�صة، وبناء على مالحظات املحكمني، مت حذف بع�س الفقرات وتعديل �صياغة بع�صها، 316

حيث حذفت )10( فقرات من اأداة م�صادر �صغوط العمل، فاأ�صبحت الأداة مكونة من )30( 

فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على خم�صة جمالت، وكذلك حذفت )8( فقرات من اأداة 

ال�صلوك الإبداعي فاأ�صبحت الأداة مكونة من )30( فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على 

خم�صة جمالت. 

ثبات الأداة

)Test- Retest) وطريقة  اإعادة الختبار  الأداتني بطريقتي الختبار -  ثبات  التاأكد من    مت 

الت�صاق الداخلي )األفا كرونباخ(، اإذ مت توزيع اأداتي الدرا�صة على عينة ا�صتطالعية بلغت )22( 

مديراً ومديرة ب�صورة ع�صوائية من جمتمع الدرا�صة، ثم مت تطبيق الأداتني على العينة نف�صها 

بفا�صل زمني مقداره )3 اأ�صابيع(، واجلدول رقم )2( يو�صح معامل الثبات بطريقتي الختبار 

واإعادة الختبار والت�صاق الداخلي. 

اجلدول رقم )2(

قيم معامالت الثبات بطريقتي االختبار- اإعادة االختبار

وطريقة االت�ساق الداخلي )األفا كرونباخ(

األفا كرونباخ الختبار- اإعادة الختبارالأداة

0.870.84�سغوط العمل

0.820.78ال�سلوك االإبداعي

يبني اجلدول رقم )2( اأن اأداتي الدار�صة تتمتعان بدرجات ثبات مقبولة لهذه الدرا�صة حيث 

اإعادة الختبار لأداة �صغوط العمل )0.87( وبطريقة  الثبات بطريقة الختبار -  بلغ معامل 

األفا كرونباخ )0.84(، ولأداة ال�صلوك الإبداعي فقد بلغ معامل الثبات بطريقة الختبار - اإعادة 

الختبار )0.82( وبطريقة األفا كرونباخ )0.78(.

الأ�ساليب الإح�سائية

بعد جمع املعلومات مت تفريغ البيانات ومعاجلتها اإح�صائيًا با�صتخدام الو�صائل الإح�صائية 

الآتية:

- مت ا�صتخدام حتليل التباين الثالثي )ANOVA way -3)، واختبار �صافيه للمقارنات البعدية، 

واملتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لالإجابة عن ال�صوؤالني الأول والثاين.

- مت ا�صتخدام معامل ترتباط بري�صون و حتليل النحدار اخلطي لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث.

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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عر�ص النتائج

جاءت نتائج الدرا�صة تبعا لت�صل�صل ت�صاوؤلت الدرا�صة، على النحو الآتي:

اأول: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول

ن�س ال�صوؤال هو »هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α ≥ 0.05( يف 

�صغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل 

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

ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال مت ا�صتخدام حتليل التباين الثالثي )ANOVA way -3) واجلدول 

رقم )3( يبني ذلك.

اجلدول رقم )3(

حتليل التباين الثالثي (ANOVA way -3) ل�سغوط العمل التي تواجه مديري

املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب االأردن ح�سب متغريات

)املحافظة، واجلن�س، واخلربة االإدارية(

امل�سدر
جمموع 

املربعات

درجات

احلرية

متو�سط

املربعات
Fم�ستوى

الداللة

0.097430.03240.06980.555املحافظة

0.000910.00090.0200.887اجلن�ص

10.425.202111.705000اخلربة االإدارية

0.03131.0390.02230.880املحافظة× اجلن�ص

0.45967.641.6420.138املحافظة× اخلربة االإدارية

0.17628.781.8860.155اجلن�ص× اخلربة

0.50168.341.07930.103املحافظة× اجلن�ص× اخلربة

8.4291814.65اخلطاأ

1905.584205املجموع

20.937204املجموع امل�سحح

يبني اجلدول رقم )3( اأن هناك فروًقا ذات دللة اإح�صائية يف �صغوط العمل التي تواجه 

الإدارية( يف حني  )اخلربة  متغري  اإىل  تعزى  الأردن  اإقليم  احلكومية يف  الثانوية  املدار�س  مديري 

اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية ل�صغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية 

املحافظة مع  وتفاعل  واجلن�س،  )املحافظة،  ملتغريات  تعزى  الأردن  اإقليم جنوب  احلكومية يف 

اجلن�س، وتفاعل املحافظة مع اخلربة الإدارية، وتفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية وكذلك للتفاعل 

الثالثي املحافظة واجلن�س واخلربة الإدارية(

الثانوية  املدار�س  مديري  تواجه  التي  العمل  �صغوط  يف  الفروق  م�صدر  عن  وللك�صف 

�صافية  اختبار  ا�صتخدام  مت  الإدارية(  )اخلربة  متغري  ح�صب  الأردن  جنوب  اإقليم  يف  احلكومية 

للمقارنات البعدية واجلدول رقم )4( يبني ذلك.
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اجلدول رقم )4(318

نتائج اختبار �سافيه للمقارنات البعدية ل�سغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س 

الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب االأردن ح�سب متغري اخلربة االإدارية

10 �سنوات فاأكرث )2.88(5-10 �سنوات )2.89(5 �سنوات فاأقل )3.4(اخلربة الإدارية

0.52*0.51*����)5 �سنوات( فاأقل )3.4(

0.004��������)5-10 �سنوات()2.89(

������������)10 �سنوات( فاأكرث )2.88(

اجلدول رقم )4( اأن م�صدر الفروق يف �صغوط العمل التي تواجه مديري املدار�س الثانوية 

احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن يعزى ملديري املدار�س الثانوية احلكومية ذوي اخلربة الإدارية)5 

�صنوات( فاأقل، حيث بلغ متو�صطهم احل�صابي )3.4(.

ثانيا :النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين

 )0.05  ≤α( الدللة  اإح�صائية عند م�صتوى  دللة  ذات  فروق  »هل هناك  ال�صوؤال هو  ن�س 

يف ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل 

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

 ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال مت ا�صتخدام حتليل التباين الثالثي )ANOVA way -3) واجلدول 

رقم )5( يو�صح ذلك.

اجلدول رقم )5(

حتليل التباين الثالثي (ANOVA way -3) لل�سلوك االإبداعي لدى مديري

املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب االأردن ح�سب متغريات

)املحافظة، اجلن�س، اخلربة االإدارية(

امل�سدر
جمموع 

املربعات

درجات

احلرية

متو�سط

املربعات
Fم�ستوى

الداللة

015530.03820.5550.645املحافظة

000*1.46111.46121.183اجلن�ص

000*25.894212.947187.700اخلربة االإدارية

0.52930.1762.5550.057املحافظة× اجلن�ص

0.51960.8651.2550.281املحافظة× اخلربة االإدارية

000*2.18121.09115.813اجلن�ص× اخلربة االإدارية

0.42060.6991.0140.418املحافظة× اجلن�ص× اخلربة

12.4851810.689اخلطاأ

1985.416205املجموع

47.269204املجموع امل�سحح

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

لدى  الإبداعي  ال�صلوك  يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروًقا  هناك  اأن   )5( رقم  اجلدول  يبني 

مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم اجلنوب تعزى اإىل متغريات )اجلن�س، واخلربة الإدارية، 

اإىل  تعزى  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اإنه ل  الإدارية( يف حني  اخلربة  اجلن�س مع  وتفاعل 

متغريات)املحافظة، وتفاعل املحافظة مع اجلن�س، وتفاعل املحافظة مع اخلربة الإدارية وكذلك 

للتفاعل الثالثي بني املحافظة واجلن�س واخلربة الإدارية(.

وللك�صف عن م�صادر الفروق يف ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية 

اإقليم جنوب الأردن ح�صب تفاعل متغري اجلن�س واخلربة الإدارية، مت ا�صتخدام املتو�صطات  يف 

احل�صابية والنحرافات املعيارية واجلدول رقم )6( ينب ذلك.

اجلدول رقم )6(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لل�سلوك االإبداعي لدى مديري املدار�س 

الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب االأردن ح�سب تفاعل متغريي اجلن�س مع اخلربة االإدارية

)10 �سنوات( فاأكرثمن )5-10( �سنوات5 �سنوات فاأقلاخلربة الإدارية

اجلن�س
الو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

2.540.0513.170.0493.710.055ذكور

2.460.0513.210.0453.20.049اإناث

يبني اجلدول رقم )6( اأن م�صدر الفروق يف ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية 

احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن ح�صب متغري تفاعل اجلن�س مع اخلربة الإدارية يعزى للذكور 

وذوي اخلربة الإدارية )10 �صنوات( فاأكرث.

ثالثا :النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث

ين�س ال�صوؤال على: »هل هناك عالقة ذات اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≥0.05( بني 

اإقليم جنوب  احلكومية يف  الثانوية  املدار�س  لدى مديري  الإبداعي  وال�صلوك  العمل  �صغط 

الأردن من وجهة نظرهم؟« وللك�صف عن العالقة بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي لدى 

مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن مت ا�صتخدام معامل ارتباط بري�صون، 

حيث بلغ معامل الرتباط )0.655-**) وهو دال اإح�صائيًا على م�صتوى الدللة )0.01( وقد 

ف�رش متغري �صغوط العمل ما مقداره )0.43( من التباين يف متغري ال�صلوك الإبداعي، وللتنبوؤ 

بال�صلوك الإبداعي من خالل �صغوط العمل لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم 

الدرجة  بني   (Linear( اخلطي  النحدار  ا�صتخدام حتليل  مت  نظرهم  وجهة  الأردن من  جنوب 

الكلية لل�صلوك الإبداعي، والدرجة الكلية ل�صغوط العمل واجلدول رقم )7( يبني ذلك.
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اجلدول رقم )7(320

حتليل التباين بني ال�سلوك االإبداعي كمتنباأ به و �سغوط العمل كمنبئ

منوذج االنحدار
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات
قيمة ف

م�ستوى 

الداللة

التباين 

املف�سر

20.259120.259152.2680.0000.43االنحدار

27.0092030.133الباقي

47.269204املجموع

العمل حيث  الإبداعي من خالل �صغوط  بال�صلوك  التنبوؤ  اإمكانية   )7( رقم  اجلدول  يبني 

بلغت قيمة )ف( لتحليل التباين لنحدار ال�صلوك الإبداعي على �صغوط العمل )152.268( 

الإبداعي من خالل �صغوط  بال�صلوك  التنبوؤ  وبالتايل ميكن  اإح�صائية  وهي قيمة ذات دللة 

العمل واجلدول رقم )8( يو�صح معامالت النحدار )Beta) لل�صلوك الإبداعي على �صغوط 

العمل. 

اجلدول رقم )8(

نتائج انحدار ال�سلوك االإبداعي على �سغوط العمل

م�ستوى الداللةتمعامل النحدار )Beta(النموذج

6.05724.9230.000الثابت

0.000-12.34-0.984�سغوط العمل

يبني اجلدول رقم )8( اأن قيمة ثابت النحدار يف معادلة النحدار )6.057( وهي دالة اإح�صائيًا، 

وقيمة معامل النحدار ل�صغوط العمل )-0.984)وهي دالة اإح�صائيا لت�صبح املعادلة كالآتي:  

)ال�صلوك الإبداعي= -0.984× �صغوط العمل + 6.057(.

مناق�سة النتائج

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول

0.05( يف �صغوط العمل   ≤ α( هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة

لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل متغريات )املحافظة، 

اجلن�س، اخلربة الإدارية( من وجهة نظرهم؟

اأظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم )4( اأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف �صغوط 

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

الإداري،  بالعمل  اإىل حداثة عهدهم  يعزى  فاأقل(، وقد  )5 �صنوات  الإدارية  اخلربة  ذوي  املدار�س 

وافتقارهم للمهارات والكفايات القيادية الالزمة يف اإدارة مدار�صهم رمبا جتعلهم غري متاأكدين 

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي



20
12

  
س
�

ر
ا

م
  
1  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

321

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اخلربات  اأ�صحاب  بعك�س  العمل،  يف  �صغوطاً  لديهم  ت�صكل  والتي  دورهم  متطلبات  من 

الطويلة الذين قد امتلكوا املهارات الالزمة للقيام بامل�صوؤوليات امللقاة على عاتقهم والذي 

نتائجها مع  اتفقت  تواجههم، وقد  التي  العمل  اأكرث قدرة على مواجهة �صغوط  جعلهم 

نتائج درا�صة املطارنة )2006(، والتي اأظهرت اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�صائية تعزى ملتغري 

اخلربة العملية عند ذوي اخلربة )5 �صنوات فاأقل(، يف حني اختلفت نتائجها مع نتائج درا�صة 

جويلر )Goeller, 1993) والتي اأظهرت نتائجها اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�صائية ملتغري 

اجلن�س وكذلك مع نتائج درا�صة الديحاين )2007( والتي كان من نتائجها اأنه توجد فروق ذات 

دللة اإح�صائية ملتغريي اجلن�س واملناطق التعليمية. 

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين

هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≥ 0.05( يف ال�صلوك الإبداعي 

لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف اإقليم جنوب الأردن تعزى اإىل متغريات )املحافظة، 

واجلن�س، واخلربة الإدارية( من وجهة نظرهم؟

 اأظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم )6( اأن م�صدر الفروق لل�صلوك الإبداعي لدى مديري 

اخلربة  وذوي  للذكور  تعزى  الإدارية  اخلربة  اجلن�س مع  تفاعل  احلكومية ح�صب  الثانوية  املدار�س 

الطويلة  الإدارية  اخلربة  اأ�صحاب  الذكور  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  فاأكرث،  �صنوات(   10( الإدارية 

بالندوات واملوؤمترات  الإبداعي نتيجة ل�صرتاكهم  ال�صلوك  لديهم اطالع وا�صع على مهارات 

والدورات التدريبية �صواء اأكانت داخلية اأم خارجية، وهم يف العادة اأكرث ثقة بالعاملني معهم، 

 على التعاون والن�صجام بينهم مبا يكفل ال�صتفادة 
ٍّ
مما يوفر مناخاً اإيجابياً يف مدار�صهم مبني

من الطاقات والقدرات الكامنة لديهم، والذي يجعلهم اأكرث دافعية لتجريب الأفكار الإبداعية 

والأنظمة حلماية  بالقوانني  ومت�صكاً  تركيزاً  اأكرث  اأنهم  يكمن يف  رمبا  الإناث  بعك�س  اجلديدة. 

قراراتهن اأمام الإدارة التعليمية، كما اأن ا�صرتاكهن بالدورات التدريبية اأقل وخا�صة التي تكون 

املتطلبات  كرثة  ذلك  ال�صبب يف  يكون  وقد  منها،  اخلارجية  اأو  الر�صمي  الدوام  اأوقات  خارج 

ب�صبب  والدورات  العمل  عن  غيابهن  كرثة  اإىل  اإ�صافة  منهن،  املطلوبة  املنزلية  )الواجبات( 

الإجازات �صواء اأكانت املر�صية اأم الأمومة اأم بدون راتب. وقد اتفقت نتائجها مع نتائج درا�صة 

كل من باعمر )2007(، ال�صمايلة )2006( والتي كان من نتائجهما اأنه توجد فروق ذات دللة 

اإح�صائية ملمار�صة املهارات الإبداعية تعزى للذكور وذوي اخلربات الطويلة، وكذلك مع نتائج 

الثقة  اإن  نتائجها  من  كان  التي  تلك   (Hoon & Christy, 2000( وكر�صتي  درا�صة هون 

 Jeffry & Trudy,( ترودي  و  ودرا�صة جيفري  الإبداعي،  ال�صلوك  زيادة يف  ي�صبب  بالعاملني 
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ويتلقون 322 الذاتية،  القيادة  يتمتعون ب�صفات  الذين  الأفراد  اأن  نتائجها  التي كان من   (2006
دعماً تنظيمياً قويا من بيئة العمل هم اأكرث قدرة على الإبداع والبتكار. يف حني اختلفت 

نتائجها مع نتائج درا�صة حممد )2006( التي كان من نتائجها اأنه ل توجد فروق ذات دللة 

اإح�صائية ملتغري اجلن�س. 

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث

هل هناك عالقة ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≥ 0.05( بني �صغط العمل وال�صلوك 

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

 اأظهرت النتائج اأن العالقة بني �صغوط العمل وال�صلوك الإبداعي كانت عالقة قوية ودالة 

اإح�صائياً وعك�صية، اإي اإنَّ �صغوط العمل توؤثر �صلبا يف ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س 

الأطر  مع  وتتفق  منطقية  النتيجة  هذه  وتبدو  الأردن،  جنوب  اإقليم  يف  احلكومية  الثانوية 

النظرية وما تو�صلت اإليه العديد من الدرا�صات التي اأ�صارت اإىل اأن �صغوط العمل امل�صتمرة 

توؤثر �صلبا على العديد من اأمناط ال�صلوك التنظيمي )ع�صكر، 1988( واأن هذه ال�صغوط تلعب 

دوراً مهماً كذلك للحد من تنمية ال�صلوك الإبداعي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية، 

اأن  نتائجها  من  كان  التي   (Politis, 2006( بوليتز  درا�صة  نتائج  مع  نتائجها  اتفقت  وقد 

عنا�رش بيئة العمل التي تعوق الإبداع هي العوائق التنظيمية و�صغوط العمل.

وكذلك اأظهرت النتائج الواردة يف اجلدول رقم )7( اأن حتليل النحدار اخلطي لنحدار ال�صلوك 

الإبداعي ملديري املدار�س على �صغوط العمل التي يواجهونها اإىل اإمكانية التنبوؤ بال�صلوك 

الإبداعي من خالل �صغوط العمل التي توؤثر ب�صكل عك�صي على ال�صلوك الإبداعي، وهذا 

يتفق مع ما اأ�صري اإليه �صابقاً يف جمال النتائج التي حددت العالقة بني هذين املتغريين.

التو�سيات

يف �صوء النتائج تو�صي الدرا�صة بالآتي:

املعرفية  التعامل  اأ�صاليب  ا�صتخدام  وتعزيز  بتعميق  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام  �رشورة   .1

وتبادل  التدريبية،  الربامج  خالل  من  وذلك  العمل  �صغوط  م�صادر  مواجهة  والنفعالية يف 

وخربات  ومهارات  معارف  اكت�صاب  لهم  يت�صنى  لكي  العمل  وور�صات  املديرين،  بني  اخلربات 

جتعلهم قادرين على مواجهة �صغوط العمل وكيفية التعامل معها مع الرتكيز على اخلربات 

القليلة.

يف  م�صاقات  على  حتتوي  تدريبية  برامج  بت�صميم  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام  �رشورة   .2

د. �سليمان احلجايا �سغوط العمل وعالقتها بال�سلوك االإبداعي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

علم النف�س الرتبوي لتنمية مهارة ال�صلوك الإبداعي لدى املديرات، مراعني الوقت املنا�صب 

لظروفهن.

3. حفز املديرين املبدعني معنوياً ومادياً، والإعالن عنهم من اأجل التعريف بهم، وحث الآخرين 

على الإبداع.

4. �رشورة قيام وزارة الرتبية والتعليم باأخذ دورها يف الهتمام بامل�صادر الأ�صا�صية ل�صغوط العمل 

التي تواجه املديرين، والتي لها اأثر �صلبي يف ال�صلوك الإبداعي لديهم وحماولة احلد منها.

5. اإجراء درا�صة م�صابهة لهذه الدرا�صة على مديري املدار�س الثانوية اخلا�صة، واإجراء مقارنة 

بني مديري املدار�س الثانوية احلكومية ومديري املدار�س الثانوية اخلا�صة فيا يتعلق ب�صغوط 

العمل التي تواجههم وعالقتها بال�صلوك الإبداعي.
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