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 المستخلص

الدراسة إلى معرفة فاعلية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في مواجهة ضغوط العمل هدفت هذه 

لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف، ومعرفة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 تطبيق أساليب اإلبداعي، وكذلك الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مصادر ضغوط العمل

 وفقاً لمتغيرات الدراسة )طبيعة العمل، التخصص وسنوات الخبرة (.

( فقرة، وتم التحقق من صدقها وثباتها.  94ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة مكونة من )  

وقد طبقت األداة على أفراد عينة الدراسة وهن مديرات ووكيالت المرحلة الثانوية في مدينة الطائف 

( مديرة ووكيلة. تم استخدام األساليب اإلحصائية من المتوسطات الحسابية،  38)  والبالغ عددهن

 االنحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون واختبار ) ت ( ، وأظهرت النتائج التالية:

درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات المرحلة الثانوية في مدينة الطائف بشكل عام كبيرة  -

 جداً.

 درجة ضغوط العمل لدى المديرات في المراحل الثانوية بالطائف بشكل عام متوسطة. -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لدى  -

 مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف تعزى إلى متغيّري طبيعة العمل والتخصص.

داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري  توجد فروق ذات -

لمديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح أفراد العينة األكثر 

 سنوات فأكثر( 01خبرة )

ط العمل لدى المديرات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول درجة ضغو -

ً لمتغيرات الدراسة )طبيعة العمل، التخصص، سنوات  في المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 الخبرة(.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية سالبة بين درجة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة  -

 الثانوية بمدينة الطائف وبين تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري.

 .اإلبداع اإلداري، ضغوط العمل، المرحلة الثانوية، مدينة الطائف: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The thesis aims at exploring the Effectiveness of Application of Administrative 

Methods Innovation in Face of Job Stress with Secondary Stage Headmistresses 

in Taif City, the differences between the responses of sample individuals 

regarding the application of creativity methods, and the differences between the 

responses of sample individuals regarding  the sources of work stress according 

to the study variables (work nature, specialty and experience ) 

To achieve the objective of the study a questionnaire of 49 statements has been 

written, verified and approved. 

The tool has been applied to the study sample consisting of the administrators 

and vice administrators of Secondary Stage in Taif city (83 members) 
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The statistical methods applied: arithmetic mean, standard deviation, Pearson 

Correlation Coefficient, T- test  

The Results Showed the Following: 

- The application of administrative creation methods by the administrators of 

secondary stage in Taif is very high 

- The work stress faced by the administrators of Secondary Stage in Taif city 

are generally intermediate. 

- There are no statistical significant differences among the responses of sample 

individuals regarding the application of the methods of Administrative 

Creativity by the administrators of Secondary Stage in Taif city because of 

the variables of work nature and specialty 

- There are statistical significant differences among the responses of sample 

individuals regarding the application of the methods of Administrative 

Creativity by the administrators of Secondary Stage in Taif city because of 

the variable of experience - sample individuals of more experience  (10 years 

or more) are better 

- There are no statistical significant differences among the responses of sample 

individuals regarding the work stress facing the administrators of Secondary 

Stage in Taif city according to the study variations (work nature, specialty 

and experience) 

-  There is a negative statistical correlative relation between the level of work 

stress faced by Secondary Stage administrators in Taif and the application of 

the methods of Administrative Creativity. 

Key words: Administrative Creativity, Work stress, Secondary Stage. Taif 

City 

 

 مقدمة:

شاملة لكل أفراد المؤسسة التعليمية من معلمين وإداريين ومديري  منظومة اإلداري اإلبداع يعد

 وتعتبر المدارس والبيئة المادية واالجتماعية والثقافية والسياسات واإلجراءات المتبعة في المؤسسة،

 فالتطوير اإلداري هو السبيل لتحقيق المدرسة ألهدافها.المدرسة لذا  أداء في الفاعل العنصر هي اإلدارة

إن اإلبداع واالبتكار من العناصر األساسية التي ينبغي توفرها في مدير المدرسة العصري، وذلك 

نتيجة لتزايد الطموحات، وتعدد الحاجات وتنوعها، وتشكل ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات في 

ً نقطة جوهرية ففي ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار في إدارة العملية نواحي الحياة ومجاالتها جميع ا

التعليمية وقيادة مدرسة العصر. وهي بال شك أحوج ما تكون إلى أسلوب يحمل بين طياته اإلبداع 

 ( 8113واالبتكار والتجديد والديناميكية في مناحي العمل اإلداري كلها. بلواني ) 
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ون في مجال السلوك التنظيمي بهذه القضية، حيث يعاني الكثير من وفي هذا الصدد اهتم الباحث

 (.838، 8100العاملين و خاصتا المديرين من الشعور باإلرهاق النفسي داخل العمل. )ماهر، 

وألهمية توظيف األفكار الجديدة وتبني األساليب الحديثة في مواجهة مشكالت اإلدارة، فإن هذه 

عرف على فاعلية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في مواجهة ضغوط العمل الدراسة تسعى في محاولة الت

 لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

الحظت الباحثة أثناء عملها في مدارس التربية والتعليم معاناة المديرات في مدارس التربية 

على السيطرة عليها مما يؤثر سلباً  –أحياناً  –عدم قدرتهن والتعليم بمدينة الطائف من ضغوط العمل، و

 على جميع العاملين في هذه المدارس.

 في ضوء ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما فاعلية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في مواجهة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة 

 الطائف؟

 جابة على هذا السؤال، سوف تسعى الدراسة لإلجابة على التسالالت الفرعية التالية:ولإل

ما درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لمواجهة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية  -0

 بمدينة الطائف؟

 ما درجة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف؟ -8

داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري هل توجد فروق ذات  -8

ً لمتغيرات الدراسة ) طبيعة العمل، التخصص،  لمديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 سنوات الخبرة (؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول درجة ضغوط العمل لدى  -9

ً لمتغيرات الدراسة ) طبيعة العمل، التخصص، مدي رات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 سنوات الخبرة (؟

هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة  -5

 الثانوية بمدينة الطائف وبين تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري؟

 أهداف الدراسة:

 لدراسة إلى ما يلي:تهدف ا

التعرف على درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لمواجهة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة  -0

 الثانوية بمدينة الطائف.

 التعرف على درجة ضغوط العمل التي تواجه مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف. -8

لدراسة من المديرات والوكيالت حول تطبيق تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابة أفرد ا -8

أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقاً لمتغيرات الدراسة ) طبيعة 

 العمل، التخصص، سنوات الخبرة (.

تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابة أفراد الدراسة من المديرات والوكيالت لدرجة  -9

ً لمتغيرات الدراسة ) طبيعة العمل، ض غوط العمل السائدة في المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 التخصص، سنوات الخبرة (.
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التعرف على العالقة االرتباطية بين درجة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة  -5

 الطائف وبين تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري.

 أهمية الدراسة:

 :يلى فيماها من اإلفادة يمكن قد أنها الدراسة الحالية إلى أهمية ترجع

التعرف على أهم أساليب اإلبداع اإلداري التي تفيد مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف في  .0

 مواجهة ضغوط العمل ومحاولة تعميم هذه األساليب للمديرات الالتي يعانين من ضغوط العمل.

هم ضغوط العمل التي من الممكن أن تواجهها مديرات المرحلة الثانوية في مدينة تسليط الضوء على أ .8

 الطائف، والوقوف على مسببات هذه الضغوط للحد منها.

تحفيز مديرات المرحلة الثانوية على تبنّي األساليب المختلفة لإلبداع اإلداري بقصد التخفيف من  .8

 ضغوط العمل التي تواجههن.

والتعليم في مدينة الطائف بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة للوقوف على أهم  تزويد إدارة التربية .9

مصادر ضغوط العمل، والسعي نحو خفض مستوى ضغط العمل عن طريق تطبيق أساليب اإلبداع 

 اإلداري.

إمكانية االستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة في إعداد برنامج إداري يعمم على مديرات  .5

 مرحلة الثانوية بحيث يسهم في تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري داخل المدارس الثانوية.ال

 حدود الدراسة:

 التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية : 

 :تقتصر هذه الدراسة على معرفة فاعلية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في  الحدود الموضوعية

 مواجهة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف.

 :0989طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية-

 هـ.0985

  :في المدارس الثانوية للبنات بمدينة الطائف. تم تطبيق هذه الدراسةالحدود المكانية 

 مصطلحات الدراسة:

ً بأنها قوة العالقة االرتباطية بين درجة ضغوط (:  Efficiencyالفاعلية ) (1) وتعرفها الباحثة إجرائيا

 العمل وبين أساليب اإلبداع اإلداري.

بأنه الطرق  ويقصد به في الدراسة الحالية(:Admistration Innovationاإلبداع اإلداري ) (2)

المبتكرة التي تتم عن طريق اتباع مديرة المدرسة ألساليب التفكير غير التقليدي وتهدف لمواجهة 

 ضغوط العمل داخل المدارس الثانوية.

ً بأنها المؤثرات التي تستجيب لها مديرات (:Work Stressضغوط العمل ) (3) تعرفها الباحثة إجرائيا

 ثر على سلوكهن وأدائهن.المدارس الثانوية داخل مدارسهّن وتؤ

ً بأنها (:Secondary Stage Headmastressمديرة المرحلة الثانوية ) (4) تعرفها الباحثة إجرائيا

المسئولة األولى عن كافة المهام اإلدارية والتعليمية والتربوية داخل مدرستها من أجل تحقيق أهداف 

 هذه المدرسة.
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ً بأنها مؤسسة تربوية في مدينة الطائف وتعّرف (:Secondary Stageالمرحلة الثانوية ) (5) إجرائيا

تقوم باستضافة الطالبات بعد إنهاء مرحلة الكفاءة ) المتوسطة ( وتستمر الطالبة فيها منتظمةً لمدة 

 ثالث سنوات دراسية.

 

 المبحث االول : اإلطار النظري: 

 (Adminstarion Innovation Stylesالمحور األول: أساليب اإلبداع اإلداري )

 :مفهوم االبداع 

 أو استحداث لغة على أنه ( اإلبداع 01، 0433يعرف الطيب )  اللغوية: الناحية من اإلبداع مفهوم -

 المألوف. واجترار التقليد والمحاكاة نقيض فهو جديد، شيء ابتكار

يعرف العديلي اإلبداع اإلداري بأنه إجراء تحسين في استراتيجيات أو اإلداري:  مفهوم اإلبداع -

سياسات العمل بين وقت وآخر لضمان جودة األداء ورضا ،وذلك للتكيف مع العصر الجديد.) الليثي، 

8113 ،00 .) 

 اإلبداع اإلداري: أهمية 

( و)العجلة، 08، 8113ترجع إلى ما يأتي: ) عيد،  اإلبداعية المنظمات لإلدارة حاجة أسباب 

8114 ) 

 اإلبداعية اإلدارة إلى الحاجة فرضت ومعقدة متغيرة ظروف الحديثة المؤسسات التعليمية تعيش. 

 التنافسية القدرة لزيادة اإلبداعية اإلدارة إلى يفرض الحاجة المنافسة حدة تزايد. 

 قائمة لمشكالت جديدة وحلول طرق وابتكار والتجديد للتطوير وسيلة. 

 أساليب اإلبداع اإلداري: 

 :( وهي 8113لإلبداع ) القرشي،  كأساليب وجودها حول الباحثين من اتفق كثير خصائص هناك

 الجماعة داخل بالمعنى اإلحصائي التكرار قليلة أي أصيلة استجابات إنتاج على القدرة : هي"األصالة -0

أصالتها"  ) فالق ونافلة،  زادت درجة الفكرة شيوع درجة قلت كلما أنه أي الفرد، إليها ينتمي التي

 الشربيني ( و ) 8100رئيسية وهي ) فالق ونافلة،  جوانب ثالثة تشتمل على (. واألصالة 8100

 (: 014 ،8118وصادق، 

 نادرة (. أفكار إنتاج على ) القدرة الشائعة غير االستجابة -

 مباشرة (. غير بعيدة تداعيات ذكر على ) القدرة البعيدة االستجابة -

 .بالمهارة ( عليها يحكم استجابات إنتاج على ) القدرة الماهرة االستجابة  -

 فترة غضون العام في المتوسط تفوق األفكار، من كبيرة كمية إنتاج على الشخص هي قدرة الطالقة: -2

 تحديد خمسة ويمكن(. 98، 8118؛ الشقحاء، 55، 8118والعدلوني،  محددة. )السويدان زمنية

   (: 55، 2001للطالقة وهي) الطيطي،   أنواع

 محدد نسق في وتوليدها األلفاظ إعطاء في الشخص تفكير سرعة أي :اللفظ طالقة -

 الواحد. المعنى ذات األلفاظ من ممكن عدد أكبر إنتاج أي التداعي: طالقة -

 محدد. زمن في األفكار من كبير عدد استدعاء األفكار: وهي طالقة -

ً  تناسب متصلة كلمات في السريع التفكير التعبير: أي طالقة -  معيناً. موقفا

 بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقية. طالقة األشكال: تقديم  -
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عن  مختلف بتصنيف أو بطرق مختلفة والتفكير المختلفة الطرق اتخاذ على المقدرة وهي المرونة: -8

 ( 03،  8118) الصيرفي،  .مختلفة أبعاد من للمشكلة والنظر العادي، التصنيف

 من أسرع األفراد أن بعض ذلك ويعني مشكالت بوجود الوعي بها ويقصدللمشكالت:  الحساسية -9

 (. 8118 الموقف ) الصيرفي، في وجودهم من والتحقق المشكالت مالحظة في غيرهم

 وعزل األولية، عناصرها الرئيسية إلى المشاكل تفتيت على القدرة : التحليل هوالقدرة على التحليل -5

 (.98 ،8118البعض. ) رشوان،  بعضها العناصر عن هذه

 تبني عند الفرد بها يقوم التي األعمال عن الناتجة المخاطر لتحمل االستعداد بها ويقصد المخاطرة: -6

 (. 49، 0449نتائجه ) النمر،  مسؤولية وتبني األساليب الجديدة أو األفكار

: هو القدرة على التحرر من النزعة التقليدية ، والقدرة على التعامل مع األنظمة عن المألوف الخروج -5

 (. 05، 0903وتطويعها لواقع العمل ويتطلب ذلك شجاعة كافية ) الحقباني، الجامدة 

 اإلبداع اإلداري خصائص: 

 ( و هي: 303،  2002اإلبداع اإلداري ) القريوتي،  على دالة هناك خصائص

وتخيل البدائل  تصور في القدرة على تقوم التي اإلبداعية بالرلية المبدع اإلداري يتميز أن يجب -

 الموجودة. المشاكل مع للتعامل المتعددة

 . بالنفس بالثقة المبدع اإلداري يتميز أن يجب -

 وتحمل المواقف التغيير ومقتضيات متطلبات مع التعامل على بالقدرة المبدع اإلداري يتميز أن يجب -

 .الصعبة

 والتجديد. والتجريب التكيف على والقدرة بالمرونة المبدع اإلداري يتميز أن يجب  -

  اإلبداع اإلداري:مستويات 

 ( هي:2004( والسويدان والعدلوني )2002لإلبداع اإلداري خمس مستويات كما أوردها جروان )

اإلبداع التعبيري: ويعني تطوير فكرة بغض النظر عن نوعيتها ، كالرسومات العفوية التي  -0

 يرسمها األطفال.

تج من الطراز األول بدون وجود اإلبداع المنتج أو التقني: ويعنى قدرة اإلداري إلى التوصل نوا -8

 شواهد قوية عن هذه النواتج، كتطوير لوحة فنية.

اإلبداع االبتكاري: يعني دمج معلومات قد تبدو غير مترابطة بهدف الحصول على شيء جديد ذو  -8

 قيمة ومعنى.

ر اإلبداع التجديدي: يعني قدرة المبدع على اختراق قوانين ومبادئ ثابتة وتقديم منطلقات وأفكا -9

 جديدة.

 اإلبداع التخيلي: يتحقق فيه الوصول إلى مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد كلياً. -5

 (:Job Stressالمحور الثاني: ضغوط العمل )
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 :مفهوم ضغوط العمل 

 األعمال والمهام بطبيعة ترتبط التي الضغوط هي العمل ضغوط ( أن 3، 8114)   عرف صالح

ً  عليها أطلق ولذلك عملهم، في العاملون يمارسها التي واألنشطة  المهنية أو الضغوط الوظيفة ضغوط أيضا

ً  والتي  .نفسه الشيء أنها على بالتناوب تستخدم ما غالبا

وترى الباحثة أن ضغوط العمل تعني المثيرات التي تستجيب لها مديرات المدارس الثانوية داخل 

 مدارسهّن وتؤثر على سلوكهن وأدائهن.

 : عناصر ضغوط العمل 

 (: 0445( و ) العديلي،  8115عناصر ضغوط العمل في المنظمات والمؤسسات هي ) المعمري، 

يشتمل على مجموعة العناصر والقوى التي تقود الفرد إلى الشعور بالضغوط النفسية، ومن  المثير: .0

 الممكن أن تأتي هذه الضغوط إما من ) البيئة، منظمة العمل، الفرد (.

صر يتكون من مجموعة ردود األفعال الفسيولوجية والنفسية والسلوكية إن هذا العن االستجابة: .8

 للضغوط، مثل اإلحباط والقلق والمرض والتغيب عن العمل أو تركه.

ويكون التفاعل كامالً بين عوامل ومثيرات االستجابة ، ويأتي هذا التفاعل من مجموعة  التفاعل: .3

 وما يترتب عليها من استجابات. العوامل التنظيمية في العمل والمشاعر اإلنسانية

 العمل: ضغوط مراحل 

 :التالي النحو على (8114الهاللي ) بينها مراحل أربع ل لهاالعم ضغوط

مديرة المدرسة  تعرض عند وذلك الخطر بوجود اإلحساس مرحلة وهي :للضغوط التعرض مرحلة .0

بعض كزيادة  عليها يترتب معينة ضغوط حدوث إلى المثير هذا أدى حيث خارجي، أو داخلي لمثير

 األعصاب. وتوتر ضربات القلب،

 . الهروب أو المواجهة إما االتجاهين أحد الفعل يأخذ رد الضغوط(: مع )التعامل الفعل ردة مرحلة .2

حدثت  التي اآلثار عالج المرحلة هذه وتحاول مديرة المدرسة في التكيف: ومحاولة المقاومة مرحلة .8

 فعالً. حدث ما مع التكيف ومحاولة إضافية تطورات أي ومقاومة

 محاوالته بسبب يصاب الفرد باإلجهاد طويلة لمدة للضغوط التعرض بعد واإلنهاك: التعب مرحلة .9

 والتكيف. للمقاومة المتكررة

 :مصادر ضغوط العمل 

 العمل. تنظيمات ي: )وه للضغوط رئيسة مصادر سبعة وجود إلى ( 8108)  العبدلي يشير

 البيئية. المصادر التنظيمات في الداخلية والمناخ. العالقات البيئية النمو. التنظيمات الدور. مراحل

 للفرد(. الشخصية العليا. المكونات والتنظيمات

 

 ويمكن إجمال مصادر ضغوط العمل فيما يلي:

 (. 910، 8110بالمنظمة. ) حسن،  العمل بيئة في مديري المدارس أدوار صراع هواألدوار:  صراع .1
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 في دورها أداء في مديرة المدرسة تحتاجها التي المعلومات إلى االفتقار ويعني:الدور غموض .2

 (. 86، 8116 المنظمة. ) عمار،

بها.  القيام للفرد المفترض من العمل التي أعباء حجم في انخفاض أو زيادة يعنيالوظيفي:  العبء .3

 ( 43، 0449)  الهنداوي

 فإن لذلك غيرهم من أكثر يواجهون ضغوط آخرين عن المسئولين األفراد إناآلخرين: عن المسؤولية .4

 ) جريبنج وقراراتها المنظمة لسياسات اإلنسانية تتحمل التكاليف التي هي المنظمة في المدراء وظائف

 (. 860 ، 8119 و بارون،

 التوتر مصادر من مصدراً  يعد في المدرسة للفرد الوظيفي والترقي التطور عدم أن: الوظيفي التطور .5

 التنظيمي

 التالي النحو على جاءت مراحل قسمت إلى ثالث الوظيفي بالنمو الضغوط المتعلقة مسببات:  

 والمهارات المعارف نقص إلى المرحلة هذه الضغط في مسببات ترجع: الوظيفية الحياة بدء مرحلة -

 العمل. زمالء مع التكيف صعوبة أو العمل، ألداء الالزمة

 مسببات األزمة. ومن فترة أو التحول، فترة عليها البعض يطلق: الوظيفي النمو منتصف مرحلة -

 .( 38 ،0908 اليقظة) محمد، إلى الشديدة ، والحاجة العمل أعباء زيادة المرحلة هذه الضغوط في

 المنصب فقد من الخوف المرحلة هذه في الضغوط مسببات ومن: ))التقاعد الوظيفة نهاية مرحلة -

 .( 88 ،0988 وفقد األصدقاء ) السباعي،د، التقاع معاش في والسلطة، والتفكير

 : العمل ضغوط على المترتبة اآلثار

 تؤثر الضغوط على الفرد والمنظمة كما أن لها آثاراً سلبية وأخرى إيجابية نعرضها فيما يلي:

 في يفكر الفرد العمل. وتجعل على العمل تحفز أن ضغوط: الضغوط على المتربية اإليجابية النتائج .1

 بتميز. والتركيز عمله إلى العمل. باالضافة الي انها تجعل الفرد ينظر على الفرد تركيز العمل. ويزداد

 ( 65، 8115( و ) العميان،  8114العال،  العمل.) أبو نتائج على

 :الضغوط على المتربية السلبية اآلثار .2

 اضطراب التدخين، في األرق، اإلفراط من لمعاناةسلوكية كا هناك آثار :الفرد على الضغوط آثار 

 واإلحباط، واألرق كالغضب : نفسية آثار (. وهناك 883، 0443الشهية ) الهيجان،   فقدان الوزن،

القلب،  أمرض المعدة، قرحة كالصداع، الجسدية: . وهناك آثار(8114العال،  اإلثارة. ) أبو وسرعة

  (. 065، 8115) العميان،  الدم ضغط

  المنظمة: على الضغوط آثار 

المعنوية.  الروح وانخفاض العمل جو من اإلستياء المنظمة على العمل لضغوط السلبية من اآلثار 

( و )  855، 8118( و ) العطية ،  8114العال،  العمل. ) أبو عن الوظيفي. والغياب الرضا وعدم

 (: 065، 8115العميان، 

 : ضغوط العمل في التنظيم المدرسي 
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 (: 8115الصعوبات إلى) المعمري، تنقسم 

 أوالً: صعوبات تتعلق بإدارة الكوادر البشرية ) الهيئة التدريسية، والطلبة (

كالنقص في عدد المعلمين. وعدم قدرة بعض المعلمين على ضبط  صعوبات تتعلق بالهيئة التدريسية: .0

 صفوفهم.

 تكرر.كتدني المستوى التحصيلي. والغياب الم صعوبات تتعلق بالطلبة: .8

 ثانياً: صعوبات تتعلق بإدارة النواحي المادية وتتمثل في:

 متابعة المرافق المدرسية وحالتها والنقص والقصور فيها. .0

 توفير وتجديد الملفات والسجالت المدرسية. .8

 

 ثالثا: صعوبات التوفيق بين العمل اإلداري واإلشراف الفني ويرجع ذلك إلى:

 إلى زيادة الروتين. المركزية في صنع القرار وهذا أدى .0

 نقص الكادر اإلداري. .8

 المحور الثالث: اإلدارة المدرسية:

  :اإلدارية الهيئة منظمة مع جهود من المدرسة مدير به يقوم تعني مامفهوم اإلدارة المدرسية 

 ( 0985المدرسة.الشمري )  أجلها أنشئت من التي األهداف تحقيق أجل من المدرسة في والتعليمية

 (: 8113يلي ) الجدي،  فيما تلخيصها يمكن:المدرسية اإلدارة وظيفة 

 وتحقيق أهدافه. مشكالته حل على والعمل وأمانيه وأهدافه ومشكالته المجتمع دراسة -

 لشخصياتهم. المتكامل النمو التالميذ وتحقيق تربية على تساعد التي تقديم الخبرات -

 المدرسية اإلدارة أهداف: 

 :على أنها المدرسية اإلدارة أهداف إلى ( 68، 8110)  عابدين ويشير

 نفعه. إلى الشخصي وتؤدي نموه على تساعد التي الخبرات اختيار في ومساعدته المتعلم توجيه -

 أهدافه. وتحقيق مشكالته وحل المجتمع، دراسة في المساهمة -

 المدرسية اإلدارة عناصر: 

 والمشرف والمدرسين األوائل والمدرسين المدرسة ونائبه مدير " من المدرسية اإلدارة يتألف جهاز

 ( 98، 8118. مصطفى )  "المختبر واإلداريين وأمين ، المكتبة وأمين االجتماعي

 ووكالئها المدارس مديري في توافرها الواجب والمهارات الصفات : 

 (:0985اآلتية ) الشمري،  الصفات والمهارات ووكالئها المدارس مديري في تتوفر أن يجب

 القرار. اتخاذ في والحكمة األمور في التصرف حسن -0

 العمل. في واإلخالص األمانة -8

 آرائهم. وتقبل اآلخرين احترام -8

 المدرسة الثانوية مديرة ومسئوليات مهام: 

 (: 0985يلي ) العساف،  فيما المدرسة مديرة مهام المدرسية اللوائح حددت
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 مع الدراسية ودراستها المناهج على التعرف خالل من وتطويرها التربوية العملية تحسين على العمل -

 المعلمات. تعدها التي التدريسية المواد خطط دراسة المعلمات،

 ومشاركتهم. أعمالهم ونشاطهم على واإلطالع الفصول في متهوزيار المعلمين على اإلشراف -

 

 ثانياً: الدراسات السابقة

 أوالً: الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري:

( بعنوان "واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري 8108الحارثي )دراسة  .0

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة من وجهة نظر مديريها ووكالئها" وقد هدفت هذه 

الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري المدارس 

وية من وجهة نظر المديرين والوكالء. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي وقد بلغت الثان

( وكيالً. ومن أهم نتائج الدراسة ال توجد فروق ذات داللة 045( مديراً و )018عينة الدراسة )

( بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معوقات اإلبداع 1015احصائية عند مستوى )

 إلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جدة تبعاً لمتغيرات .ا

هـ( بعنوان "معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية 0988دراسة البدراني ) .8

الحكومية بمنطقة بريدة من وجهة نظر المديرين والوكالء "، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد أهم 

من مديري  865تعلقة بالتنظيمات اإلدارية. وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ عددها المعوقات الم

أن أهم المعوقات التنظيمية كثرة  ووكالء المدارس اإلبتدائية في منطقة بريدة. ومن أهم نتائج الدراسة

 األعباء الوظيفية وضعف اإلعداد والتاهيل للكادر اإلداري.

بضغوط العمل:ثانياً: الدراسات المتعلقة   

المشرفين  لدى الوظيفي بالرضا وعالقتها العمل بعنوان "ضغوط (8108دراسة أبو رحمة ) .0

 المشرفين التربويين تقدير درجة عن الكشف الدراسة إلى هذه غزة" وقد هدفت بمحافظات التربويين

 المنهج ثالباح لديهم، واستخدم الوظيفي الرضا درجة ومعرفة تواجههم العمل التي ضغوط لمستوى

 والتعليم التربية وزارة من المشرفين التربويين جميع الدراسة من وتكون مجتمع التحليلي، الوصفي

ً  (034) من الدراسة فتكونت عينة غزة. أما بمحافظات الغوث ووكالة  ما أي تربوية ومشرفة مشرفا

 مجاالت( )تسعةالعمل  قسمين: ضغوط على اشتملت أداة الدراسة استبانة كانت (%48) نسبته

 التي توصلت النتائج أهم ومن فقرة. (085فقراتها ) مجموع وكان )ستة مجاالت(الوظيفي والرضا

 عينة تقدير متوسطات ( في1015عند مستوى ) إحصائية ذات داللة الدراسة هو عم وجود فروق إليها

 تابعة أو )حكوميةالمدرسة  ونوع الجنس لمتغير تواجههم تعزى التي العمل ضغوط لدرجة الدراسة

 التعليمية. والمنطقة تربوي كمشرف سنوات الخدمة وعدد الغوث( لوكالة

 مدراء عند له التصدي واستراتيجيات العمل ( بعنوان "ضغوطBoyland, 2011دراسة بويالند ) .8

 درجة على للتعرف الدراسة هذه المتحدة األمريكية"،  وقد هدفت الواليات – اإلبتدائية المدارس

 وكانت األمريكي، المتحدة انديانا بالواليات والية في االبتدائية المدارس مدراء لدى العمل ضغوط

 أداة وكانت ،التحليل الوصفي المنهج ( مديراً، واستخدم الباحث091عن ) عبارة الدراسة عينة

 هادإج مستويات هناك أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم استبانة، ومن عن عبارة الدراسة

ً  دالة فروق توجد ال أنه كما انديانا، والية في لدى مدراء المدارس متوسطة  متوسطات بين إحصائيا
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ً  تقديرات عينة الدراسة  فعالة وسائل يستخدمون المدارس مدراء أن كما المستخدمة، للمتغيرات تبعا

 .لمقاومة االحتراق النفسي

 السابقة: الدراسات على التعقيب

 للدراسات المرتبطة باإلبداع اإلداري:أوالً: بالنسبة 

تناولت العديد من الدراسات واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري  .0

 المدارس من وجهة نظر مديراتها ووكالئها.

االستبانة مع اختالف عناصر  وهي الدراسة أداة في السابقة الدراسات جميع الدراسة الحالية مع اتفقت .8

 اع اإلداري التي تناولتها كل دراسة.اإلبد

 ثانياً: بالنسبة للدراسات المرتبطة بضغوط العمل:

 مع اختالف عينة. الوظيفي باألداء والرضا وعالقتها العمل تناولت العديد من الدراسات واقع ضغوط .0

الف مصادر االستبانة مع اخت وهي الدراسة أداة في السابقة الدراسات جميع الدراسة الحالية مع اتفقت  .8

 ضغوط العمل التي تناولتها كل دراسة.

 على الدراسة. والتعرف مشكلة لتحديد نتائجها من في االنطالق الدراسات تلك من االستفادة تمت  .8

الدراسات  بنتائج الحالية الدراسة نتائج االستبانة، وربط الدراسات. وبناء لتلك األساسية المراجع

 السابقة.

 إجراءات الدراسة:

المنهج الوصفي التحليلي.حيث أنه يقوم على أساس وصف الظاهرة  الباحثة استخدمت الدراسة:منهج  (0)

محل الدراسة وصفاً دقيقاً كما تبدو عليه في الواقع عن طريق جمع المعلومات والبيانات من المصادر 

 محل الدراسة.المختلفة سواء أولية أو ثانوية، ثم تفسيرها وتحليلها للتوصل إلى النتائج حول الظاهرة 

مديرات ووكيالت المرحلة الثانوية في مدينة  جميع من الدراسة مجتمع يتكون مجتمع الدراسة: (2)

 .(088( وكيلة، وإجمالي عددهن) 38( مديرة مدرسة، و)  51)  الطائف، وعددهن

 لألسس وفقًا االستبانة وقد أٌِعدتت، البيانا لجمع كأداة االستبانة الدراسة استخدمتأداة الدراسة: (8)

 : التالية المراحل على بناءً  العلمية

 إجراء ، والحالية الدراسة مجال في األدبيات على اإلطالعاالستبانة: من خالل  األولى: بناء المرحلة

 ضوء في المجال.وفي العملية الخبرة وذوي التربية كلية في التدريس هيئة أعضاء ومناقشات مقابالت

 :التالية وفق الخطوات الدراسة أداة ببناء الباحثة قامت ما سبق،

 االستبانة. من الهدف تحديد -

تقسيم االستبانة إلى قسمين محورين: المحور األول " أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات  -

( عبارة موّزعة على سبعة مجاالت وهي: 81المدارس الثانوية بمدينة الطائف". ويشتمل على )

ة للمشكالت، التحليل، المخاطرة، الخروج من المألوف. الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسي

المحور الثاني: ضغوط العمل التي تواجه مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف. وتشتمل على 

( عبارة موزعة على ستة مجاالت وهي: صراع الدور، غموض الدور، زيادة األعباء كمياً، 85)

 ور الوظيفي.زيادة األعباء نوعياً، المسؤولية، التط
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على مجاالت  موزعة ( عبارة95اشتملت على ) التي األولية صورتها في )االستبانة( إعداد -

 محاور اإلستبانة ) أساليب اإلبداع اإلداري ، مصادر ضغوط العمل ( 

 

 الدراسة: الثانية: صدق أداة المرحلة 

 :المحكمين صدق : أوال

عدد  على االستبانة المشرف، ثم عرض مالحظاتحسب  المشرف وتعديلها على االستبانة عرض -

 أوصى التي التعديالت إجراء والمتخصصين في اإلدارة التربوية، وبعد التربويين المحكمين من (09)

صياغتها  بعد االستبانة عبارات عدد إضافة وحذف بعض العبارات، حيث بلغ تم المحكمون بها

 مجال.ثالثة عشر  على ( عبارة موزعة94) النهائية

 الداخلي  االتساق ثانياً: صدق

استطالعية مكونة من  عينة على االستبانة بتطبيق لألداة الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى

( مديرة ووكيلة في المرحلة الثانوية في مدينة الطائف، وتم إعادة تطبيقها بعد فارق زمني قدره عشرة 81)

 الكلية لالستبانة والدرجة االستبانة درجات عبارات محاور بين بيرسون ارتباط معامل حساب وتم أيام،

 الذي للمجال والدرجة الكلية االستبانة من فقرات فقرة بين كل بيرسون ارتباط معامل حساب تم وكذلك

 .(SPSS)برنامج التحليل اإلحصائي  باستخدام وذلك إليه تنتمي

 

 الدراسة: الثالثة: ثبات أداة المرحلة

ألفا  معامل باستخدام طريقتي وذلك االستطالعية العينة أفراد على االستبانة ثبات تقدير تم

 .النصفية والتجزئة وطريقة كرونباخ

  النصفية التجزئة أوالً: طريقة

حيث  النصفية التجزئة األداة بطريقة ثبات لحساب االستطالعية العينة درجات استخدام تم

 من الدرجات الثاني النصف وكذلك درجة االستبانة محاور من محور لكل األول النصف درجة احتسبت

والذي أظهر أن  SPSSالنصفين باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  بين االرتباط معامل بحساب وذلك

" تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية الكلي بلغ للمحور األول "  الثبات معامل

ضغوط العمل التي تواجه مديرات  الكلي بلغ للمحور الثاني " الثبات عامل( . كما أظهر أن م10419)

 .الثبات من جداً  بدرجة عالية تتمتع األداة أن على يدل ( وهذا10388" ) المرحلة الثانوية

 كرونباخ ألفا ثانياً: طريقة

 حيث األداة، ثبات معامل وذلك إليجاد الثبات، حساب طرق من أخرى طريقة الباحثة استخدمت

    ( يوضح ذلك.0محاور االستبانة والجدول رقم ) من محور لكل ألفا معامل قيمة على حصلت

 

 ( 1جدول رقم )
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 المحور األول لمجاالت كرونباخ ألفا معامالت

 معامل ألفا كرنباخ المجال م

 03734 األصالة 1

 03841 الطالقة 2

 03850 المرونة 3

 03820 الحساسية للمشكالت 4

 03853 القدرة على التحليل 5

 03782 المخاطرة 3

 03370 الخروج عن المألوف 7

 03247 المتوسط العام للمحور

 أسلوب من أساليب اإلبداع اإلداري كرونباخ لكل ألفا معامالت ( أن0يتضح من الجدول رقم )

 تتمتع االستبانة أن على يدل وهذا (10495الكلي ) الثبات ( ، وأن معامل10358 -10651بين ) تراوحت

 .الدراسة عينة على تطبيقها إلى تطمئن الباحثة الثبات من عالية بدرجة

 ( 2جدول رقم )

 المحور الثاني لمجاالت كرونباخ ألفا معامالت

 معامل ألفا كرنباخ المجال م

 03341 صراع الدور 1

 03804 غموض الدور 2

3  ً  03522 زيادة األعباء كميا

 03772 نوعياً زيادة األعباء  4

 03817 المسؤولية 5

 03820 التطور الوظيفي 3

 03823 المتوسط العام للمحور

 تراوحتالعمل  ضغوط مصادرمصدر من  كرونباخ لكل ألفا معامالت ( أن8يتضح من الجدول رقم )

 بدرجة تتمتع االستبانة أن يشير إلى وهذا (10348الكلي ) الثبات ( ، وأن معامل10381 -10548بين )

 .الدراسة المشاركين في على تطبيقها إلى تطمئن الباحثة الثبات من عالية
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قامت الباحثة باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج اإلحصائية:  المعالجة أساليب (4)

 (SPSS  ( وهي: المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط بيرسون، واختبار )

 . One Way Anovaت ( ،وتحليل التباين االحادي 

 وتفسيرها: ومناقشتها الدراسة نتائج

 عرض نتائج السؤال األول: .1

ضغوط العمل لدى ما درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لمواجهة ينص السؤال األول على "      

 " مديرات المدارس الثانوية بمحافظة الطائف؟

مجتمع  إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم

الدراسة على درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لمواجهة ضغوط العمل لدى مديرات المدارس الثانوية 

ً  رتبت قدو بمدينة الطائف، ( يعرض المتوسطات 8الحسابية، والجدول رقم ) المتوسطات حسب تنازليا

 الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة إجابة مجتمع الدراسة على عبارات مجاالت المحور األول.

 (3جدول رقم )

 األول مجتمع الدراسة لمجاالت المحور لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 درجة التوافر المتوسط المجال م

 كبيرة جدا 4341 الطالقة  1

 كبيرة جدا 4341 الحساسية للمشكالت 2

 كبيرة جدا 4333 القدرة على التحليل 3

 كبيرة جدا 4335 المرونة  4

 كبيرة جدا 4320 األصالة  5

 كبيرة 4307 المخاطرة 3

 كبيرة 3372 الخروج عن المألوف 7

 كبيرة جدا 4328 العام للمحورالمتوسط 

 

( أن ممارسة أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية في 8يتبين من الجدول رقم )

(. حيث بلغ 9090 – 8054متوسط إجاباتهن على مجاالت المحور األول بين ) مدينة الطائف تراوحت

(، وبدرجة ممارسة )كبيرة جداً(. ومن جهة 9083المتوسط العام لمجاالت أساليب اإلبداع اإلداري ككل )

أخرى تباينت استجابات مجتمع الدراسة على مجاالت أساليب اإلبداع اإلداري ما بين درجة كبيرة جداً 

( )وممارسة 9090ة وترتيبها على النحو التالي: احتل أسلوب الطالقة المرتبة األولى بمتوسط بلغ )وكبير

( )وممارسة 9090بدرجة كبيرة جداً(، وفي المرتبة الثانية مجال الحساسية للمشكالت بمتوسط بلغ )

( )وممارسة بدرجة 9086بدرجة كبيرة جداً(، وفي المرتبة الثالثة مجال القدرة على التحليل بمتوسط بلغ )

( )وممارسة بدرجة كبيرة جداً(، وفي 9085كبيرة جداً(، وفي المرتبة الرابعة مجال المرونة بمتوسط بلغ )

( )وممارسة بدرجة كبيرة جداً(، وفي المرتبة السادسة 9081المرتبة الخامسة مجال األصالة بمتوسط بلغ )
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كبيرة(، وفي المرتبة السابعة مجال الخروج عن  ( )وممارسة بدرجة9015مجال المخاطرة بمتوسط بلغ )

 ( )وممارسة بدرجة كبيرة(.8054المألوف بمتوسط بلغ )

 أوالً: األصالة:

 (4جدول رقم )

 مجتمع الدراسة على عبارات مجال األصالة لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 3 
تشارك مديرة المدرسة العاملين في طرح األفكار واألساليب 

 الجديدة والمبتكرة في أقصر فترة زمنية 
 كبيرة جدا 03835 4333

2 2 
تحاول مديرة المدرسة تجريب أساليب جديدة لحل مشكالت العمل 

 اإلدارية 
 كبيرة 03805 4313

 كبيرة 03782 4312 اإلدارية تتم وفق أساليب متطورة إنجاز األعمال 1 3

 كبيرة جدا  4320 المتوسط العام

 

( تباين استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال األصالة ما بين 9يتبين من الجدول رقم )

كبيرة ( )أي بدرجة 9086(، بمتوسط بلغ )8درجة كبيرة جداً وكبيرة فقد احتلت المرتبة األولى العبارة )

جداً( والتي تنص على: " تشارك مديرة المدرسة العاملين في طرح األفكار واألساليب الجديدة والمبتكرة 

( )أي بدرجة كبيرة( 9008(، بمتوسط بلغ )8في أقصر فترة زمنية " ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

شكالت العمل اإلدارية "، والتي تنص على: " تحاول مديرة المدرسة تجريب أساليب جديدة لحل م

( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على: " إنجاز 9008(، بمتوسط بلغ )0واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )

 األعمال اإلدارية تتم وفق أساليب متطورة".

 ثانياً: الطالقة:

 (5جدول رقم )

 على عبارات مجال الطالقة مجتمع الدراسة لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 4 
 تتيح إدارة المدرسة فرص النقاش وتبادل األراء للجميع.

 كبيرة جدا 03842 4351

 كبيرة جدا 03800 4343 تتيح المدرسة مناقشة المشكالت المدرسية في حينها. 5 2

 كبيرة جدا 03823 4330 يتم اتخاذ القرارات وفق آليات اإلقناع والمشاركة الجماعية 3 3

 كبيرة جدا  4341 المتوسط العام
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( أن جميع استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال الطالقة بدرجة 5يتبين من الجدول رقم )

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي 9050بلغ )(، بمتوسط 9)كبيرة جداً( ، فقد احتلت المرتبة األولى العبارة )

تنص على: " تتيح إدارة المدرسة فرص النقاش وتبادل األراء للجميع " ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تتيح المدرسة مناقشة المشكالت 9098(، بمتوسط بلغ )5)

( )أي بدرجة كبيرة جداً( 9081(، بمتوسط بلغ )6لمرتبة الثالثة العبارة )المدرسية في حينها "، واحتلت ا

 والتي تنص على: "يتم اتخاذ القرارات وفق آليات اإلقناع والمشاركة الجماعية".

 ثالثاً: المرونة:

 (5جدول رقم )

 المرونةمجتمع الدراسة على عبارات مجال  لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

 كبيرة جدا 03774 4347 تتقبل مديرة المدرسة النقد البناء وفق معايير محددة. 2 1

2 7 
تتبنى مديرة المدرسة األفكار اإلبداعية التى تقدمها 

 منسوبات المدرسة
 كبيرة جدا 03823 4341

3 8 
تتيح مديرة المدرسة فرصة للمشاركة في حل المشكالت 

 اإلدارية.
 كبيرة  03228 4313

 كبيرة جدا  4335 المتوسط العام

 

( تباين استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال المرونة ما بين 6يتبين من الجدول رقم )

( )أي بدرجة كبيرة 9095بمتوسط بلغ )(، 4درجة كبيرة جداً وكبيرة فقد احتلت المرتبة األولى العبارة )

جداً( والتي تنص على: " تتقبل مديرة المدرسة النقد البناء وفق معايير محددة " ، واحتلت المرتبة الثانية 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تتبنى مديرة المدرسة 9090(، بمتوسط بلغ )5العبارة )

(، بمتوسط بلغ 3سوبات المدرسة "، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )األفكار اإلبداعية التى تقدمها من

( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على: " تتيح مديرة المدرسة فرصة للمشاركة في حل المشكالت 9006)

 اإلدارية ".
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 رابعاً: الحساسية للمشكالت:

 (3جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال الحساسية  إجاباتلدرجة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 للمشكالت.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 11 
تؤدي مديرة المدرسة المهام اإلدارية المدرسية وفق رؤية 

 ورسالة التعليم. 
 كبيرة جدا 03318 4335

2 12  ً  كبيرة جدا 03804 4333 لمواجهة المشكالت التي تتنبأ بها. تضع مديرة المدرسة خططا

 كبيرة جدا 03885 4325 تواجهة مديرة المدرسة مشكالت العمل بنشاط وايجابية . 10 3

 كبيرة جدا  4341 المتوسط العام

 

( أن جميع استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال الحساسية 6يتبين من الجدول رقم )  

( )أي بدرجة 9065(، بمتوسط بلغ )00بدرجة )كبيرة جداً( فقد احتلت المرتبة األولى العبارة ) للمشكالت

كبيرة جداً( والتي تنص على: " تؤدي مديرة المدرسة المهام اإلدارية المدرسية وفق رلية ورسالة التعليم 

رة جداً( والتي تنص على: ( )أي بدرجة كبي9088(، بمتوسط بلغ )08" ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

(، 01" تضع مديرة المدرسة خططاً لمواجهة المشكالت التي تتنبأ بها "، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تواجهة مديرة المدرسة مشكالت العمل 9085بمتوسط بلغ )

 بنشاط وايجابية " .

 التحليل:خامساً: القدرة على 

 (7جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال القدرة  لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 على التحليل.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 15 
المشكالت تتحرى المديرة المصداقية في جمع المعلومات حول 

 المدرسية.
 كبيرة جدا 03338 4355

 كبيرة جدا 03322 4347 تحدد مديرة المدرسة أسباب المشكلة بوضوح 14 2

 كبيرة جدا 03841 4333 تحلل مديرة المدرسة األعمال واإلجراءات قبل الشروع فيها. 13 3

 كبيرة جدا 03782 4325 تختار مديرة المدرسة البدائل المقترحة بناء على تحليلها. 17 4

 كبيرة جدا 03772 4321 تتبع مديرة المدرسة المنهج العلمي في تحليل المشكالت. 13 5

 كبيرة جدا  4333 المتوسط العام
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( أن جميع استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال القدرة على 5يتبين من الجدول رقم )

( )أي بدرجة 9055(، بمتوسط بلغ )05األولى العبارة )التحليل بدرجة )كبيرة جداً( فقد احتلت المرتبة 

كبيرة جداً( والتي تنص على: " تتحرى المديرة المصداقية في جمع المعلومات حول المشكالت المدرسية 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: 9095(، بمتوسط بلغ )09" ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

(، بمتوسط بلغ 08ة أسباب المشكلة بوضوح "، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )" تحدد مديرة المدرس

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تحلل مديرة المدرسة األعمال واإلجراءات قبل 9088)

( )أي بدرجة كبيرة جداً( 9085(، بمتوسط بلغ )05الشروع فيها " ، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة )

لتي تنص على: " تختار مديرة المدرسة البدائل المقترحة بناء على تحليلها "، واحتلت المرتبة الخامسة وا

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تتبع مديرة المدرسة 9080(، بمتوسط بلغ )06العبارة )

 المنهج العلمي في تحليل المشكالت "

 سادساً: المخاطرة:

 (8جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال  لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المخاطرة.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 12 
تشجع مديرة المدرسة العاملين على ابتكار اساليب ومنهجيات 

 جديدة داخل المدرسة
 كبيرة جدا 03872 4342

2 18 
توازن مديرة المدرسة بين المخاطر والمكاسب في القرارات 

 اإلدارية
 كبيرة جدا 03851 4322

 كبيرة 13002 3383 تقدر مديرة المدرسة احتماالت الفشل.  20 3

 كبيرة 13107 3374 تطبق المديرة األساليب اإلبداعية في العمل رغم المخاطرة. 21 4

 كبيرة  4307 المتوسط العام

 

( تباين استجابات مجتمع الدراسة على عبارات مجال المخاطرة ما بين 3يتبين من الجدول رقم )

( )أي بدرجة كبيرة 9098(، بمتوسط بلغ )04درجة كبيرة جداً وكبيرة فقد احتلت المرتبة األولى العبارة )

ابتكار اساليب ومنهجيات جديدة داخل تشجع مديرة المدرسة العاملين على جداً( والتي تنص على: " 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي 9084(، بمتوسط بلغ )03" ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة ) المدرسة

تنص على: " توازن مديرة المدرسة بين المخاطر والمكاسب في القرارات اإلدارية "، واحتلت المرتبة 

( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على: " تقدر مديرة المدرسة 8038(، بمتوسط بلغ )81الثالثة العبارة )

( )أي بدرجة كبيرة( 8058(، بمتوسط بلغ )80احتماالت الفشل " ، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة )

 والتي تنص على: " تطبق المديرة األساليب اإلبداعية في العمل رغم المخاطرة ".
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 سابعاً: الخروج عن المألوف:

 (2رقم )جدول 

مجتمع الدراسة على عبارات مجال الخروج  لدرجة إجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 عن المألوف.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 23 
تضع مديرة المدرسة لألساليب التقنية أهمية خاصة باعتبارها 

 االستفادة منه. أداة يمكن
 كبيرة جدا 03380 4353

2 22 
تقدم مديرة المدرسة أساليب جديدة ومتطورة لمنسوبات 

 المدرسة لتطوير مهاراتهم
 كبيرة 03235 4311

 متوسطة 13124 2373 تتبع مديرة المدرسة طرقاً تقليدية في إدارة العمل. 24 3

 كبيرة  3372 المتوسط العام

 

( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات أسلوب الخروج 4)يتبين من الجدول رقم 

(، بمتوسط 88عن المألوف ما بين درجة كبيرة جداً وكبيرة ومتوسطة فقد احتلت المرتبة األولى العبارة )

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تضع مديرة المدرسة لألساليب التقنية أهمية 9058بلغ )

( 9000(، بمتوسط بلغ )88عتبارها أداة يمكن االستفادة منه " ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )خاصة با

)أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على: " تقدم مديرة المدرسة أساليب جديدة ومتطورة لمنسوبات المدرسة 

)أي بدرجة متوسطة( ( 8058(، بمتوسط بلغ )89لتطوير مهاراتهم "، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )

 والتي تنص على: " تتبع مديرة المدرسة طرقاً تقليدية في إدارة العمل ".

 ثانياً: عرض نتائج السؤال الثاني:

 ما درجة ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف؟ينص السؤال الثاني على " 

أفراد عينة  إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام "ولإلجابة على هذا السؤال تم

رتبت االستجابات  وقد على درجة ضغوط العمل عند مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف، البحث

الحسابية، وفيما يلي عرض للمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل  المتوسطات حسب تنازليًا

ع الدور، غموض الدور، زيادة األعباء كمياً، زيادة األعباء نوعياً، مجاالت المحور الثاني )صرا

 المسؤولية، التطوير الوظيفي(. 
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 (10جدول رقم )

  مجتمع الدراسة حول مجاالت المحور الثاني إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 درجة التوافر المتوسط المجال م

 كبيرة 3358 التطور الوظيفي  1

 كبيرة 3343 زيادة األعباء كمياً  2

 متوسطة 3328 زيادة األعباء نوعياً  3

 متوسطة 3313 المسؤولية 4

 متوسطة 2381 صراع الدور 5

 ضعيفة 2328 غموض الدور 3

 متوسطة 3308 المتوسط العام للمحور

عبارات مجاالت ضغوط العمل ما ( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على 01يتبين من الجدول رقم )

( 8053بين درجة كبيرة ومتوسطة وضعيفة ، فقداحتل التطور الوظيفي المرتبة األولى بمتوسط بلغ )

ً المرتبة الثانية بمتوسط بلغ ) ( )وممارسة 8098)وممارسة بدرجة كبيرة(، واحتلت زيادة األعباء كميا

ً المرت ( )وممارسة بدرجة 8083بة الثالثة بمتوسط بلغ )بدرجة كبيرة(، واحتلت زيادة األعباء نوعيا

( )وممارسة بدرجة متوسطة(، واحتل 8008متوسطة(، واحتلت المسؤولية المرتبة الرابعة بمتوسط بلغ )

( )وممارسة بدرجة متوسطة(، واحتل غموض الدور 8030صراع الدور المرتبة الخامسة بمتوسط بلغ )

 ممارسة بدرجة ضعيفة(.( )و8083المرتبة السادسة بمتوسط بلغ )

 أوالً: صراع الدور:

 (11جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال صراع  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدور

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري
 درجة التوافر

1 1 
أشعر بقيود تفرضها السياسات العليا على إسلوبي في إدارة 

 المدرسة 
 كبيرة 13112 3352

2 2 
يطلب منى القيام بأعمال واتخاذ قرارات تتناقض مع مبادئي 

 ومعتقداتي وتوجهاتي اإلدارية
 متوسطة 13115 2322

 متوسطة 13243 2385 تؤثر مسؤلياتي الوظيفية على حياتي االجتماعية واالسرية 3 3

4 4 
قراراتي وإسلوبي في إدارة العمل قد يؤدي إلى صراع إداري في 

 المدرسة.
 ضعيفة 13233 1323

 متوسطة  2381 المتوسط العام
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( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات صراع الدور ما 00يتبين من الجدول رقم )

( )أي 8058(، بمتوسط بلغ )0األولى العبارة )بين درجة كبيرة ومتوسطة وضعيفة حيثاحتلت المرتبة 

بدرجة كبيرة( والتي تنص على: " أشعر بقيود تفرضها السياسات العليا على إسلوبي في إدارة المدرسة " 

( )أي بدرجة متوسطة( والتي تنص على: " 8048(، بمتوسط بلغ )8، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

قرارات تتناقض مع مبادئي ومعتقداتي وتوجهاتي اإلدارية "، واحتلت  يطلب منى القيام بأعمال واتخاذ

( )أي بدرجة متوسطة( والتي تنص على: " تؤثر 8035(، بمتوسط بلغ )8المرتبة الثالثة العبارة )

(، بمتوسط بلغ 9مسؤلياتي الوظيفية على حياتي االجتماعية واالسرية "، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة )

أي بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " قراراتي وإسلوبي في إدارة العمل قد يؤدي إلى صراع ( )0046)

 إداري في المدرسة ".

 ثانياً: غموض الدور:

 (12جدول رقم )\

مجتمع الدراسة على عبارات مجال غموض  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الدور.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

 متوسطة 13188 3313 تحد اإلدارة المركزية من صالحيات المدرسية. 7 1

2 8 
أمتنع عن المشاركة في وضع السياسات اإلدارية 

 المتناقضة.
 ضعيفة 13344 2313

 ضعيفة 13215 1321 الوصف الوظيفي غير محدد بوضوح. 5 3

4 3 
يعتمد التقييم على العمل الفردي الذي يزيد من الصراع بين 

 المرؤوسين
 ضعيفة 13201 1382

 ضعيفة  2328 المتوسط العام

 

( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات غموض الدور ما 08يتبين من الجدول رقم )

( )أي بدرجة 8006بمتوسط بلغ ) (،5بين درجة متوسطة وضعيفة حيث احتلت المرتبة األولى العبارة )

متوسطة( والتي تنص على: " تحد اإلدارة المركزية من صالحيات المدرسية " ، واحتلت المرتبة الثانية 

( )أي بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " أمتنع عن المشاركة في 8006(، بمتوسط بلغ )3العبارة )

( )أي 0040(، بمتوسط بلغ )5ة الثالثة العبارة )وضع السياسات اإلدارية المتناقضة "، واحتلت المرتب

بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " الوصف الوظيفي غير محدد بوضوح "، واحتلت المرتبة الرابعة 

( )أي بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " يعتمد التقييم على العمل 0034(، بمتوسط بلغ )6العبارة )

 سين ".الفردي الذي يزيد من الصراع بين المرلو
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 ثالثاً: زيادة األعباء كمياً:

 (13جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال زيادة  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 األعباء كمياً.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري
 درجة التوافر

 كبيرة جداً  03877 4320 المدرسة عبئاً إضافياً على إدارة المدرسة.يمثل غياب منسوبي  11 1

2 10 
أعاني من ضيق الوقت لكثرة األعمال اإلدارية المطلوب انجازها 

 يومياً 
 كبيرة 13158 3345

 متوسطة 13035 3323 بها أقوم التي اإلدارية األعمال لكثرة بالتعب أشعر 2 3

 متوسطة 13303 2383 المعلمات والطالبات داخل المدرسةأعاني من كثرة مشكالت  12 4

 كبيرة  3343 المتوسط العام

( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات زيادة األعباء 08يتبين من الجدول رقم )

بلغ (، بمتوسط 00كمياً ما بين درجة كبيرة جداً، وكبيرة، ومتوسطة حيث احتلت المرتبة األولى العبارة )

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " يمثل غياب منسوبي المدرسة عبئاً إضافياً على إدارة 9081)

( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص 8095(، بمتوسط بلغ )01المدرسة " ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

ا يومياً "، واحتلت المرتبة الثالثة على: " أعاني من ضيق الوقت لكثرة األعمال اإلدارية المطلوب انجازه

 لكثرة األعمال بالتعب ( )أي بدرجة متوسطة( والتي تنص على: " أشعر8086(، بمتوسط بلغ )4العبارة )

( )أي بدرجة 8038(، بمتوسط بلغ )08بها "، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة ) أقوم التي اإلدارية

 مشكالت المعلمات والطالبات داخل المدرسة ".ضعيفة( والتي تنص على: " أعاني من كثرة 

 رابعاً: زيادة األعباء نوعياً:

 (14جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال زيادة  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 األعباء نوعياً.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري
 درجة التوافر

1 13 
تحتاج المهام اإلدارية في المرحلة الثانوية لمهارة خاصة من 

 مديرات المدارس
 كبيرة جداً  03733 4338

 متوسطة 13034 3313 بها أقوم التي اإلدارية األعمال لتنوع بالتعب أشعر 13 2

 متوسطة 13113 3310 نوعية العمل المطلوب أدائه باتقان يتعارض مع الوقت المتاح. 14 3

 ضعيفة 13135 2352 إلي الموكلة المهام في وتعقيد صعوبة أجد 15 4

 متوسطة  3328 المتوسط العام
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( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات زيادة األعباء 09يتبين من الجدول رقم )

(، بمتوسط 06األولى العبارة )نوعياً ما بين درجة كبيرة جداً، ومتوسطة، وضعيفة ،حيث  احتلت المرتبة 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تحتاج المهام اإلدارية في المرحلة الثانوية 9083بلغ )

( )أي 8008(، بمتوسط بلغ )08لمهارة خاصة من مديرات المدارس " ، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

بها "، واحتلت  أقوم التي اإلدارية األعمال لتنوع بالتعب بدرجة متوسطة( والتي تنص على: " أشعر

( )أي بدرجة متوسطة( والتي تنص على: " نوعية 8001(، بمتوسط بلغ )09المرتبة الثالثة العبارة )

(، بمتوسط 05العمل المطلوب أدائه باتقان يتعارض مع الوقت المتاح "، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة )

 إلي ". الموكلة المهام في وتعقيد صعوبة يفة( والتي تنص على: " أجد( )أي بدرجة ضع8058بلغ )

 خامساً: المسؤولية:

 (15جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 المسؤولية.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 18 
تقوم مديرة المدرسة بمسئولياتها تجاه جميع منسوبي 

 المدرسة
 كبيرة جداً  03831 4351

 متوسطة 13225 3320 أشعر بالقلق مع تزايد المسؤولية تجاه األخرين 20 2

3 12 
أجد صعوبة في الوفاء بين مسوؤلياتي المدرسية 

 ومسؤولياتى العائلية
 ضعيفة 13228 2355

4 17 
غموض الواجبات والمسؤوليات لدى العاملين في 

 .المدرسة
 ضعيفة 13127 2325

 متوسطة  3313 المتوسط العام

( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات المسؤولية ما بين 05يتبين من الجدول رقم )

(، بمتوسط بلغ 03العبارة )درجة كبيرة جداً، ومتوسطة، ضعيفة وترتيبها، حيث احتلت المرتبة األولى 

( )أي بدرجة كبيرة جداً( والتي تنص على: " تقوم مديرة المدرسة بمسئولياتها تجاه جميع منسوبي 9050)

( )أي بدرجة متوسطة( والتي 8081(، بمتوسط بلغ )81المدرسة "، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

(، 04األخرين "، واحتلت المرتبة الثالثة العبارة )تنص على: " أشعر بالقلق مع تزايد المسؤولية تجاه 

( )أي بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " أجد صعوبة في الوفاء بين مسوللياتي 8055بمتوسط بلغ )

( )أي 8085(، بمتوسط بلغ )05المدرسية ومسؤولياتى العائلية "، واحتلت المرتبة الرابعة العبارة )

 موض الواجبات والمسؤوليات لدى العاملين في المدرسة ".بدرجة ضعيفة( والتي تنص على: " غ
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 سادساً: التطور الوظيفي:

 (13جدول رقم )

مجتمع الدراسة على عبارات مجال التطور  المعيارية لدرجة إجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الوظيفي.

 الترتيب
العبارة في 

 المقياس
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر

1 25 
 المهني النمو فرص بنقص تشعر مديرة المدرسة

 كالمشاركة في المؤتمرات والمنح الدراسية
 كبيرة 13073 3375

2 21 
فرص ترقي مديرات المدارس لمناصب عليا محدودة في 

 المنطقة التعليمية
 كبيرة 13043 3332

3 24 
لتشجيع هناك نقص في مبادرات اإلدارة التعليمية العليا 

 مديرات المدارس على اإلبداع اإلداري.
 كبيرة 13075 3353

4 22 
تبنى ترقية مديرات المدرسة على األقدمية وليس على 

 الكفاءة واإلبداع الوظيفي 
 كبيرة 13232 3355

5 23 
تعتبر التدريبات التي تتلقاها مديرة المدرسة ضمن التطور 

 واإلداريةالوظيفي أقل من احتياجاتها المهنية 
 متوسطة 13055 3337

 كبيرة  3358 المتوسط العام

 

( تباين استجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات التطور الوظيفي 06يتبين من الجدول رقم )

( )أي 8055(، بمتوسط بلغ )85ما بين درجة كبيرة، ومتوسطة ، حيث احتلت المرتبة األولى العبارة )

كالمشاركة في  المهني النمو فرص بنقص على:" تشعر مديرة المدرسةبدرجة كبيرة( والتي تنص 

( )أي بدرجة 8064(، بمتوسط بلغ )80المؤتمرات والمنح الدراسية"، واحتلت المرتبة الثانية العبارة )

كبيرة( والتي تنص على:" فرص ترقي مديرات المدارس لمناصب عليا محدودة في المنطقة التعليمية "، 

( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على:" هناك 8056(، بمتوسط بلغ )89ة الثالثة العبارة )واحتلت المرتب

نقص في مبادرات اإلدارة التعليمية العليا لتشجيع مديرات المدارس على اإلبداع اإلداري "، واحتلت 

ى ترقية ( )أي بدرجة كبيرة( والتي تنص على:" تبن8055(، بمتوسط بلغ )88المرتبة الرابعة العبارة )

مديرات المدرسة على األقدمية وليس على الكفاءة واإلبداع الوظيفي "، واحتلت المرتبة الخامسة العبارة 

( )أي بدرجة متوسطة( والتي تنص على:" تعتبر التدريبات التي تتلقاها مديرة 8085(، بمتوسط بلغ )88)

 رية ".المدرسة ضمن التطور الوظيفي أقل من احتياجاتها المهنية واإلدا

 

 ثالثاً: عرض نتائج السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المديرات حول 

ً لمتغيرات الدراسة )المهنة،  أساليب اإلبداع اإلداري لمديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 التخصص، سنوات الخبرة (؟.
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 عة العمل:أوالً: متغير طبي

 (17جدول رقم )

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى استجابات مجتمع الدراسة لمحور أساليب ممارسة اإلبداع 

 اإلداري وفقاً لمتغير طبيعة العمل

معنى 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

االنحراف 

 المعياري
 العدد المتوسط

طبيعة 

 العمل
 المحور

 13027 1203210 03275 غير دالة

 مديرة 50 4330 03420
اإلبداع 

 اإلداري
 وكيلة 83 4312 03315

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مديرات ووكيالت المدارس 05يتضح من الجدول )

الثانوية في مدينة الطائف في تطبيق اساليب اإلبداع االداري السبعة المحددة في البحث الحالي تعزى إلى 

( عند درجة حرية 13027دول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي )متغير المهنة حيث يتضح من الج

( مما يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 1015( وهي غير دالة عند مستوى داللة )123210)

 بين رلية المديرات والوكيالت في ممارسة أساليب اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير طبيعة العمل.

 ثانياً: متغير التخصص:

 (18جدول رقم )

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى استجابات مجتمع الدراسة لمحور أساليب ممارسة اإلبداع 

 اإلداري وفقاً لمتغير التخصص

معنى 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

االنحراف 

 المعياري
 المحور التخصص العدد المتوسط

 03483 33433 03345 غير دالة

 تربوي 123 4324 03537
اإلبداع 

 اإلداري
 غير تربوي 7 4311 03384

  

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مديرات ووكيالت 03يتضح من الجدول رقم )

المدارس الثانوية في مدينة الطائف في تطبيق اساليب اإلبداع االداري السبعة المحددة في البحث الحالي 

غير تربوي( حيث يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت"  –تعزى إلى متغير التخصص )تربوي 

( مما 1015( وهي غير دالة عند مستوى داللة )33433( عند درجة حرية )03483المحسوبة تساوي )

يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة أساليب اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير التخصص 

 غير تربوي(. –)تربوي 
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 متغير سنوات الخبرة:ثالثاً: 

 (12جدول رقم )

للتعرف على الفروق بين متوسطات استجابات One way ANOVA نتائج تحليل التباين االحادى 

 مجتمع الدراسة لمحور أساليب ممارسة اإلبداع اإلداري وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

معنى 

 الداللة
 ف الداللة

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

  المربعات
 المحور

 90558 10108 دالة

 بين المجموعات 80385 8 00908

اإلبداع 

 اإلداري
 داخل المجموعات 910883 081 10801

 
 المجموع 980068 088

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول درجة 04يتضح من الجدول رقم )

( دالة عند مستوى 90558المحسوبة ) Fتطبيق أساليب اإلبداع اإلداري يعزى لمتغير الخبرة، حيث قيمة 

المدارس الثانوية ( مما يعنى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند تطبيق مديرات ووكيالت 1015داللة )

في مدينة الطائف يعزى لمتغير سنوات الخبرة. وللتعرف على إتجاه الفروق إجرت الباحثة إختبار شيفيه 

 والذي يوضح اتجاه الفروق كما هو بالجدول التالي:

 (20جدول رقم )

 اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق تبعاً لمتغير الخبرة

 01أكثر من  01-5من  5أقل من  المتوسط الحسابي سنوات الخبرة

 -1083508- 1015556 - 90185 5أقل من 

 -1089163-* - -1015556- 80438 01-5من 

 - 1089163* 1083508 90888 01أكثر من 

 (1015*. دالة عند مستوى داللة )

( بين مديرات 1015( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )81يتضح من الجدول رقم )

( سنوات لصالح 01( وبين المديرات صاحبات الخبرة األكثر من )01-5المدارس صاحبات الخبرة من )

( وهي فروق 1089163سنوات(، حيث بلغت الفروق بين المتوسطات ) 01أصحاب الخبرة )األكثر من 

 (. 1015دالة عند مستوى داللة )

 رابعاً:عرض نتائج السؤال الرابع:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة المديرات حول  ينص السؤال الرابع على "

ً لمتغيرات الدراسة )المهنة،  درجة ضغوط العمل لديهن في المدارس الثانوية بمدينة الطائف وفقا

 التخصص، سنوات الخبرة (؟ "
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 أوالً: متغير طبيعة العمل:

 (21جدول رقم )

استجابات مجتمع الدراسة تجاه مصادر ضغوط العمل وفقاً نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى 

 لمتغير طبيعة العمل

معنى 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

االنحراف 

 المعياري
 العدد المتوسط

طبيعة 

 العمل
 المحور

 03051 1213022 03252 غير دالة

 مديرة 50 3310 03518
ضغوط 

 العمل
 وكيلة 83 3311 03351

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مديرات ووكيالت 80يتضح من الجدول رقم )

المدارس الثانوية في مدينة الطائف على مصادر ضغوط العمل الستة المحددة في البحث الحالي تعزى إلى 

( أن قيمة "ت" المحسوبة تساوي 81) وكيلة( حيث يتضح من الجدول رقم –متغير المهنة )مديرة 

( مما يعنى عدم 1015( وهي غير دالة عند مستوى داللة )1213022( عند درجة حرية )03051)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات المديرات والوكيالت تجاه مصادر ضغوط العمل تعزى 

 وكيلة(. –لمتغير طبيعة العمل )مديرة 

 ثانياً: متغير التخصص:

 (22جدول رقم )

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطى استجابات مجتمع الدراسة تجاه مصادر ضغوط العمل وفقاً 

 لمتغير التخصص

معنى 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

االنحراف 

 المعياري
 المحور التخصص العدد المتوسط

 03213 73034 03835 غير دالة

 تربوي 123 3311 03302
ضغوط 

 العمل
 غير تربوي 7 3315 03422

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مديرات ووكيالت 88يتضح من الجدول رقم )

المدارس الثانوية في مدينة الطائف على مصادر ضغوط العمل الستة المحددة في البحث الحالي تعزى إلى 

( أن قيمة "ت" المحسوبة 80ي( حيث يتضح من الجدول رقم )غير تربو –متغير التخصص )تربوي 

( مما يعنى عدم 1015( وهي غير دالة عند مستوى داللة )73034( عند درجة حرية )03213تساوي )

 غير تربوي(. –وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص )تربوي 
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 ثالثاً: متغير سنوات الخبرة:

 (23جدول رقم )

للتعرف على الفروق بين متوسطات استجابات One way ANOVA نتائج تحليل التباين االحادى 

 مجتمع الدراسة تجاه مصادر ضغوط العمل وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

معنى 

 الداللة
 ف الداللة

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

  المربعات
 المحور

 00803 10844 غير دالة

 المجموعات بين 10330 8 10991

 داخل المجموعات 950118 081 10868 ضغوط العمل

 
 المجموع 950338 088

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات مجتمع 88يتضح من الجدول رقم )

( دالة 00803المحسوبة ) Fالدراسة حول مصادر ضغوط العمل يعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث قيمة 

( مما يعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مديرات ووكيالت 1015مستوى داللة )عند 

 المدارس الثانوية في مدينة الطائف في تحديد مصادر ضغوط العمل يعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 خامساً:عرض نتائج السؤال الخامس:

داللة إحصائية بين درجة ينص السؤال الخامس للدراسة على " هل هناك عالقة ارتباطية ذات 

 ضغوط العمل لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وبين تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري؟

ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون بين استجابات 

 ( يوضح ذلك.89غوط العمل وجدول رقم )عينة الدراسة حول محور اإلبداع اإلداري ومحور مصادر ض

 (24جدول رقم )

 استجابات عينة الدراسة حول محور اإلبداع اإلداري ومحور مصادر ضغوط العمل. معامل االرتباط بين

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط االختبار

 اإلبداع اإلداري

- 10819 
ارتباط سالب عند مستوى 

(1015) 
 ضغوط العمل

( وجود عالقة ارتباطية سالبة بين استجابات عينة الدراسة حول محور 89يتضح من الجدول السابق )

 اإلبداع اإلداري ومحور مصادر ضغوط العمل. 
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 الخاتمة:

"فاعلية تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في مواجهة ضغوط العمل لدى مديرات  عرض هذا البحث

المرحلة الثانوية بمدينة الطائف" ، حيث توصلت الباحثة إلى مجموعة اإلستنتاجات وهي على النحو 

 ي:اآلت

درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لدى مديرات المرحلة الثانوية في مدينة الطائف كبيرة جداً  -0

( 9086( ألسلوب الحساسية للمشكالت، كبيرة جداً )9090( ألسلوب الطالقة، كبيرة جداً )9090)

( ألسلوب 9081( ألسلوب المرونة، كبيرة جداً )9085ألسلوب القدرة على التحليل، كبيرة جداً )

( ألسلوب الخروج عن المألوف. هذا 8054( ألسلوب المخاطرة وكبيرة )9015األصالة، كبيرة )

أن درجة تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري لدي مديرات المرحلة الثانوية في مدينة الطائف كانت  يعني

 (.9083بشكل عام كبيرة جداً )

( من جانب 8053درجة ضغوط العمل عند المديرات في المرحلة الثانوية بمدينة الطائف كبيرة ) -8

( لزيادة األعباء نوعياً، 8083) ( لزيادة األعباء كمياً، متوسطة8098التطور الوظيفي، كبيرة )

( لغموض 8083( لصراع الدور وضعيفة )8030( من جانب المسؤولية، متوسطة )8008متوسطة )

الدور. هذا يعني أن درجة ضغوط العمل لدى المديرات في المرحلة الثانوية بمدينة الطائف كانت 

 (.8013بشكل عام متوسطة )

استجابة أفراد العينة حول أساليب اإلبداع اإلداري لدى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -8

 مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف تعزى إلى متغيّري طبيعة العمل والتخصص.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري  -9

ى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح أفراد العينة األكثر لمديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف تعز

 سنوات. 01سنوات فأكثر ( مقابل سنوات الخبرة األقل من  01خبرة ) 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة أفراد العينة حول درجة ضغوط العمل لدى المديرات  -5

سة ) طبيعة العمل، التخصص، سنوات الخبرة في المرحلة الثانوية بمدينة الطائف وفقاً لمتغيرات الدرا

.) 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية سالبة بين درجة ضغوط العمل لدى مديرات المدارس  -6

 الثانوية بمدينة الطائف وبين تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري.

 الدراسة: توصيات

 توصي الدراسة الحالية بما يلي:

بأساليب اإلبداع اإلداري التي  المدارس والمعرفة لدى مديرات الوعي زيادة على العمل ضرورة -0

 تساعد على تخفيف ضغوط العمل لديهن.

اإلداري داخل  أدائهن لتطوير المدارس لمديرات المقدمة التدريبية إقامة الدورات في التوسع -8

 س.المدار

بداع في تطوير ضرورة قيام مديرات المدارس بتعزيز العالقة بين البيت والمدرسة وتحقيق اإل -8

هذه العالقة مما يعزز ثقة البيت بالمدرسة، واشراك المجتمع المحيط في تحقيق متطلبات اإلبداع 

  اإلداري.
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 المقترحات:

 مايلي: تقترح الدراسة الحالية

 دراسة االحتياجات التدريبية لمديرات المدارس من أساليب اإلبداع االداري. -0

الدراسة لقياس أثر ضغوط العمل على تطبيق أساليب اإلبداع إجراء دراسة عكسية لمتغيرات  -8

 اإلداري لدى مديرات المدارس.

 المراجع:

 لدى المشرفين الوظيفي بالرضا وعالقتها العمل (. ضغوط 8108خميس. )  حسن أبو رحمة، محمد -

 . الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةغزة.  بمحافظات التربويين

(. ضغوط العمل وأثرها على الوالء التنظيمي، دراسة تطبيقية على 8114أبو العال، محمد صالح الدين. ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة.العاملين في وزارة الداخلية في قطاع غزة. 

(. دورة اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومية في 8113بلواني، شحادة أنجود. ) -

. كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةت شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها. محافظا

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

 الثانوية طالبات المرحلة مشكالت معالجة في المدرسية اإلدارة (. دور8113حامد. ) محمد الجدي، عائدة -

 . كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.رةرسالة ماجستير غير منشوتفعيله.  وسبل غزة بمحافظات

 الجامعي. الكتاب دار . اإلمارات،0ط .اإلبداع والتفوق الموهبة (.8118فتحي. ) جروان، -

 ومراجعة رفاعي، . تعريبالمنظمات في السلوك إدارة (.8119روبرت. ) جيرالد؛ وبارون، جرينبرج، -

 للنشر. المريخ إسماعيل. الرياض، دار وبسيوني، أحمد؛

(. واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته لدى مديري 8108الحارثي، مشعل بن مبارك. ) -

 . كلية التربية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستير غير منشورةالمدارس الثانوية في محافظة جدة. 

 .والتوزيع والنشر للطبع الجامعية . اإلسكندرية، الدارالمنظمات في السلوك(. 8110راوية. ) حسن، -

للموظفين  استطالعية دراسة اإلداري: اإلبداع على التنظيمية المتغيرات أثر (.0903تركي. ) الحقباني، -

. ماجستير غير منشورة رسالةالسعودية.  العربية المملكة في الرياض بمدينة الحكومية األجهزة في العاملين

 األمنية، الرياض.  للعلوم العربية نايف أكاديمية

 الجامعي . اإلسكندرية، المكتب0. طلالبتكار واالجتماعية النفسية األسس (.8118حسين. ) رشوان، -

 الحديث. 

لدى  إدارتها واستراتيجيات ومصادرها مستوياتها العمل ضغوط (.0988هنية بنت محمود. ) السباعي، -

 أم . جامعةمنشورة غير دكتوراه رسالةالسعودية.  الجامعات في العامالت السعوديات والفنيات اإلداريات

 .المكرمة مكة القرى،

 الخليجي لالستثمارات اإلبداع شركة الكويت، .اإلبداع مبادئ(. 8118محمد. ) والعدلوني، طارق؛ السويدان، -

 والتدريب.

 . القاهرة،العقلي اإلبداع القمة: الموهبة التفوق عند أطفال (.8118يسرية. ) زكريا؛ وصادق، الشربيني، -

 العربي. الفكر دار

 في على العاملين مسحية اإلداري دراسة اإلبداع بمستوى القيادية األنماط (. عالقة8118عادل. ) الشقحاء، -

للعلوم األمنية،  نايف . جامعةماجستير غير منشورة رسالةالرياض.  بمدينة للجوازات العامة المديرية

 الرياض.

رسالة (. مدى إدراك وكالء المدارس لمهام مدير المدرسة. 0985الشمري، تركي بن علي محمود المطلق. ) -

 . كلية التربية، جامعة الملك سعود.ماجستير غير منشورة
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 دراسة لدى المهنيين اليومي العمل ضغط في والتنظيمية الشخصية المتغيرات أثر (.8114أحمد. ) صالح، -

جامعة  . بحث مقدم في المؤتمر العلمي العشرون لكلية الخدمة االجتماعية،الصحية يةالرعا قطاع على مطبقة

 .الفيوم الفيوم،

 . عمان، دار قنديل للنشر والتوزيع.إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية(. 8118الصيرفي، محمد . ) -

إلصالح والتطوير (. محاور لتنمية التجارب اإلبداعية في استراتيجيات ا0433الطيب، حسن أبشر. ) -

 .01. 54، الرياض. عمجلة اإلدارة العامةاإلداري. 

 والتوزيع. للنشر المسيرة دار . عمان،0. طاإلبداعي التفكير قدرات تنمية (.8110محمد. ) الطيطي، -

 للنشر والتوزيع. الشروق . عمان، دار0. طالحديثة المدرسية اإلدارة(. 8110عابدين، محمد. ) -

 طالب من لدى عينة النفسي الضغوط مواجهة بأساليب وعالقتها النفسية الصالبة (.8108)خالد.  العبدلي، -

 أم جامعة .غير منشورة رسالة ماجستيرالمكرمة.  مكة بمدينة والعاديين دراسيا المتفوقين الثانوية المرحلة

 .المكرمة مكة القرى،

(. اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة تطبيقية على 8114العجلة، توفيق. ) -

 . الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةوزارات قطاع غزة. 

 لعامة.اإلدارة ا . الرياض، معهدمقارن كلي والتنظيمي منظور اإلنساني السلوك(. 0445ناصر. ) العديلي، -

(. واقع االبداع ومعوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض. 0985العساف، وفاء بنت عبدالعزيز. ) -

 . كلية التربية، جامعة الملك سعود.رسالة ماجستير غير منشورة

 والتوزيع. الشروق للنشر . مصر، دار0. طوالجماعة الفرد المنظمة سلوك سلوك (.8118العطية، ماجد. ) -

 الهيئة اإلدارية لدى العمل ضغط مستوى على الداخلية المتغيرات بعض أثر (.8116تغريد. ) عمار، -

 .غزة اإلسالمية، . الجامعةمنشورة غير ماجستير رسالة غزة. قطاع في الفلسطينية الجامعات في واألكاديمية

دراسة  -يمية في مصر(. الثقافة التنظيمية ومناخ اإلبداع الفردي في المؤسسات التعل8113عيد، رمضان. ) -

 . 01. مجلدمجلة مستقبل التربية العربيةمستقبلية. 

 .للنشر والتوزيع وائل دار . عمان،األعمال منظمات في التنظيمي السلوك (.8115محمود. ) العميان، -

(. أثر التمكن اإلداري في إبداع الموظفين: دراسة حالة لمجموعة 8100فالق، محمد؛ وابن نافلة، قدور. ) -

 .085 - 010. 80. ع مجلة الحكمة للدراسات اإلقتصادية(. orangeاالتصاالت اإلردنية)

 الحدود بمراكز حرس للعاملين دوران العمل في وأثرها العمل ضغوط (.8113حمود. ) بن محمد القرشي، -

 .الرياض األمنية، للعلوم العربية نايف . جامعةماجستير غير منشورة رسالةالشرقية.  بالمنطقة

 . عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.5. طالسلوك التنظيمي(. 8114لقريوتي، محمد قاسم. )ا -

من وجهة  (. الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورها في اإلبداع اإلداري 8113الليثي، محمد علي. ) -

ة أم . جامعمنشورة رسالة ماجستير غير نظر مديري مدارس التعليم االبتدائي بالعاصمة المقدسة. 

 القرى، مكة المكرمة.

 . اإلسكندرية، الدار الجامعية.السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات(. 8100ماهر، أحمد. ) -

. العامة اإلدارة مجلة مواجهتها. العمل وكيفية ضغوط لتغير شامل إطار نحو (.0908راشد. ) لطفي محمد، -

 .55ع

دار  الرياض، . 8. طالمعاصر اإلداري الفكر ضوء في المدرسية اإلدارة(. 8118صالح. ) مصطفى، -

 المريخ.

 غير ماجستير رسالة عمان. لسلطنة المدارس الثانوية مديري لدى العمل ضغوط (.8115عليه. ) المعمري، -

 .عمان قابوس، جامعة السلطان .منشورة

 سعود. الملك جامعة مطابع الرياض، .اإلداري السلوك (.0449سعود محمد. ) النمر، -
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 والثانوي التعليم المتوسط مرحلتي طالب لدى الضغوط مواجهة أساليب بعض (.8114عادل. ) الهاللي، -

 مكة القرى، أم جامعة كلية التربية، النفس، علم قسم .منشورة غير ماجستير رسالةالمكرمة.  مكة بمدينة

 .المكرمة

 .التربية وعلم النفس مجلةاإلداري.  العمل ضغوط مع التعامل استراتيجيات (.0449وفية. ) الهنداوي، -

 .088 – 34 .53ع ،06مجلد

 .إدارتها ونتائجها وكيفية مصادرها لدراسة شامل العمل: منهج ضغوط (.0443الرحمن. ) عبد هيجان، -

 .العامة اإلدارة معهد الرياض، منشورات
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