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ســاليب التــي يســتخدمها مــديرو المــدارس فــي منطقــة الطفيلــة لــى تعــرف األإهــدفت هــذه الدراســة 

داة مكونـة مـن ألهـدف الدراسـة تـم بنـاء  وتحقيقـاً  .المهنيـة الضغوطاعدة المعلمين على مواجهة لمس
 ) معلمـاً 149فراد عينة الدراسة المكونة من (أ) فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وطبقت على 67(

داة وثباتهـــا حيـــث بلـــغ معامـــل ثباتهـــا بطريقـــة كرونبـــاخ الفـــا ومعلمـــة، وقـــد تـــم التأكـــد مـــن صـــدق األ
فــراد عينــة الدراســة أظهــرت النتــائج أن درجــة تقــدير أو  .)0.93)، ومعامــل ارتبــاط بيرســون (0.98(

كمـــا   .ألســـاليب إدارة مـــديري المـــدارس للضـــغوط المهنيـــة التـــي تواجـــه المعلمـــين جـــاء بدرجـــة عاليـــة
وعلــى  α= > 0.05ة حصــائية عنــد مســتوى الداللــإأظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

وصى الباحث بعدد مـن التوصـيات أوقد  .الت الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلةجميع مجا
   دارات المدرسية بمبدأ التمكين وتفويض الصالحيات للعاملين. منها ضرورة اهتمام اإل

  .ساليبأ معلمين، مدارس، مهنة، ضغوط، إدارة، مفتاحية:كلمات 
  
  
  
  
  
  
  ألردنا -م الرتبويةكلية العلو   -جامعة الطفيلة التقنية * 
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  المقدمة  -1

املاضية تغريات سريعة مل يشهدها من قبل، وأصبحنا نعيش عصر  شهد العامل خالل العقود
التحديات وعصر الضغوط والقلق النامجني عن التقدم العلمي والرتاكم املعريف. وملواكبة هذا التطور عمدت  

ًا وفلسفة للتقدم احلضاري واملعريف الذي يتطلبه الرتبوي باعتباره منهج كثري من الدول إىل إصالح نظامها
العيش الكرمي يف القرن احلادي والعشرون، وملا له من دور يف إعداد املوارد البشرية القادرة على مساعدة 

  األمة على مواجهة التحديات.
ومتثل الضغوط اليت يتعرض هلا اإلنسان ظاهرة جديرة باالهتمام والدراسة والبحث؛ فهي قضية  

الزمت اإلنسان منذ وجوده على هذه األرض، وقد وجد اإلنسان ليعمل، وكان هذا العمل وال زال مصدر 
للشقاء، وللعديد من املخاطر والتحديات اليت استطاع اإلنسان أن يتكيف مع بعضها يف حني سبب له 

ومصادر  ). وتأيت هذه الدراسة للبحث عن أسباب1998البعض اآلخر الكثري من املعاناة (هيجان،
ملواجهة هذه  ضغوط العمل اليت تواجه املعلمني، وتعرف بعض األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس

  الضغوط.
  مشكلة الدراسة  -2

إن تطوير أي نظام تربوي يستدعي االهتمام ببنيته التنظيمية وبنمو مصادره البشرية دف إطالق  
ات أي مؤسسة تعليمية متميزة، ال بد أن يكون هناك الطاقات اإلنسانية داخل النظام. وحىت تكون خمرج

تطوير للعاملني فيها، وتوفري ظروف عمل مناسبة من أجل تكيفهم مع املتطلبات والتحديات اليت تواجههم 
). وقد أشارت الدراسات إىل أن املعلمني يعانون بصفة عامة من ضغوط العمل وبدرجة 1997(الكخن، 

ربة القصرية يعانون من ضغوط عمل أكرب من أقرام من ذوي اخلربة الطويلة،  كبرية، وإن املعلمني ذوي اخل
)، كما 2004كما أن ضغوط العمل ترتبط بنمط السلوك القيادي الذي ميارسه مدير املدرسة (حسني، 

أن عبء العمل الزائد وعدم وعي املديرين حبدود دورهم وواجبام ومسؤوليام، وزيادة نطاق اإلشراف 
). وإن وجود 1994العمل املادية من مسببات الضغوط املهنية اليت يعاين منها العاملني (ناصف،وظروف 

الضغوط املهنية قد يؤدي إىل عواقب نفسية تشمل القلق واإلحباط والالمباالة، وقد يؤدي إىل تراجع يف 
غياب والتمارض األداء ونقص يف اإلنتاجية باإلضافة إىل بعض السلوكيات األخرى مثل: االنسحاب وال



 2018 –العدد األول  - عشر   السادسالمجلد . ...............……. ات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامع

 181

) إىل أن ضغوط العمل متثل خطرًا على 2002واهلروب من املسؤولية وعدم االكرتاث. وقد أشار تقي (
العاملني، ودد مزاولتهم ملهنتهم، بسبب ما ينشأ عن هذه الضغوط من تأثريات سلبية، تظهر يف صورة 

لنفسي، مما يؤثر يف أداء العمل بالكفاءة عدم الرضا الوظيفي، وتدين الدافعية يف العمل والشعور باإلاك ا
املطلوبة. وقد أضفى التطور يف مفهوم الرتبية ومنظومتها الواسعة أمهية كبرية لوظيفة مدير املدرسة، وعليه 
فقد أصبح لزاماً على كل من يشغل هذه الوظيفة القيام بأدوار خمتلفة، يتطلب كل منها عدد من املهام 

املدارس يف األردن لتشمل جماالت  صرها. وقد اتسعت مهمات مديريوالوظائف، اليت قد يصعب ح
متعددة، تتعلق بالشؤون اإلدارية والفنية، وما صاحب ذلك من صعوبات كثرية كقصر اليوم الدراسي وزيادة 
يف حجم العمل الفين واإلداري، وتدريب للعاملني أثناء اخلدمة واحتجاجات لتحسني األوضاع املعيشية 

وتأيت هذه الدراسة يف حماولة للتعرف على األساليب اليت يتبعها مديرو املدارس ومديراا ملواجهة للمعلمني. 
الضغوط املهنية للمعلمني. وميكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال التايل: ما األساليب اليت يستخدمها 

  ية؟مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط املهن
  أهداف الدراسة -3

األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساعدة  حتديد دف الدراسة إىل  -3-1
  املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية.

النوع االجتماعي، مستوى املدرسة، املؤهل العلمي، (معرفة أثر كل من املتغريات املستقلة التالية:   -3-2
رجة تقدير أفراد عينة الدراسة لألساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة اخلربة) على د

  ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية.
الوصول إىل نتائج ميكن تصنيفها واالستفادة منها يف جمال التعامل مع الضغوط املهنية اليت  -3-3

  تواجه العاملني يف امليدان الرتبوي. 
  الدراسة لةأسئ -4

ما األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة  -4-1
  الضغوط املهنية من وجهة نظر املعلمني؟
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يف درجة تقدير أفراد  α= > 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل-4-2
ا مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة عينة الدراسة لألساليب اليت يستخدمه

الضغوط املهنية تعزى ملتغريات الدراسة املستقلة (النوع االجتماعي، مستوى املدرسة، املؤهل العلمي، 
  اخلربة).

  أهمية الدراسة-5

  تكمن أمهية هذه الدراسة يف التايل: 
وهذه -حدود علم الباحث -ية اليت تناولتها قليلة يف ملسألة ال تزال الدراسات احملل اتناوهل-5-1

املسألة جديرة باالهتمام نتيجة التغريات السريعة اليت تشهدها النظم الرتبوية، وما تواجهه هذه النظم 
 من حتديات وضغوط. 

املهنية لدى  الضغوط مواجهة يف مديرو املدارس ومديراا يتبعها األساليب اليت على التعرف-5-2
 التعامل معها.  وطريقة وبالتايل التعرف على مشكالم لمني،املع
إمكانية أن يستفيد من هذا البحث املعنيون يف النظام الرتبوي من (مدراء تربية، مشرفني -5-3

تربويني، مرشدين تربويني) من خالل تضمني هذه األساليب يف آليات معاجلة الضغوط املهنية 
 للعاملني يف امليدان الرتبوي.  

يأيت هذا البحث منسجمًا مع التوجهات الرتبوية احلديثة، اليت تدعو إىل ضرورة حتديد -5-4
 حاجات العاملني والسعي إلشباعها وصوالً إىل بيئة مدرسية آمنة. 

قد تسهم هذه الدراسة يف تطوير قدرة مديري املدارس على مواجهة ضغوط العمل، اليت تواجه -5-5
  م حنو جو مدرسي إجيايب. املعلمني يف املدارس والسري

)، وتعاين من العديد من 270إا تطبق يف بيئة أو منطقة جغرافية نائية تبعد عن املركز حوايل(-5-6
 املشكالت الرتبوية والضغوط املهنية. 

 ميكن أن ميهد هذا البحث إلجراء حبوث أخرى يف هذا اال. -5-7
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  حدود الدراسة -6

  على ما يلي: اقتصرت حدود هذه الدراسة 
  ) 2012/  2011احملدد الزماين: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي ( -6-1
  احملدد املكاين: اقتصرت هذه الدراسة على مدارس مديرية تربية منطقة الطفيلة يف األردن. -6-2

 مدارس مديرية تربية منطقة احملدد البشري: اقتصرت هذه الدراسة على املعلمني واملعلمات يف -6-3 
  ).2012/  2011الطفيلة يف األردن يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي (

احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على بيان األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة  -6-4 
  الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية.

  اإلجرائية التعريفات -7

  الضغوط المهنية -7-1

 واجلسمية العقلية القدرات مع متوافقة غري للعمل أو للوظيفة متطلبات لوجود نتيجة الضغوط اليت حتدث 
كما ).  Greiner,Krause,2005،p 145( أداء مهامه يف متوازن غري جتعله مما للموظف، والفسيولوجية

د يف بيئة عمل األفراد، واليت ينتج عنها جمموعة من ردود األفعال تعرف بأا جمموعة من املثريات اليت تتواج
اليت تظهر يف سلوك األفراد يف العمل أو يف حالتهم النفسية واجلسمية أو يف أدائهم ألعماهلم، نتيجة تفاعل 

  ). 2001األفراد مع بيئة عملهم اليت حتوي الضغوط. (عبد الباقي،
  أساليب إدارة الضغوط المهنية-7-2

 منها الضاغطة للتخلص واألحداث املواقف مواجهة مدير املدرسة يف يتبعها أو يستخدمها اليت لطريقةا 
املستجيب  عليها حيصل اليت ). أما إجرائياً فهي الدرجة2006معها (غنيم، التكيف آثارها أو من احلد أو

 على جماالت الواردة يف أداة الدراسة.  جراء استجابته
  مية الثقافة التنظي -7-3

جمموعة القيم واملعتقدات اليت ميتلكها أعضاء التنظيم حنو غاياته الرئيسية وأساليب حتقيق تلك الغايات 
  ). وإجرائياً الدرجة القصوى اليت تقيسها أداة الدراسة.2006(املرسي، 
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  فاعلية القيادة -7-4

إىل نتائج مرضية يف جمال املدرسة دف الوصول  جمموعة النشاطات واإلجراءات اليت يقوم ا مدير 
). أما إجرائيًا فهي الدرجة الكلية اليت 2006 قيادته للمدرسة دون إهدار للوقت أو اجلهد (املساعيد،

س األساليب اليت قياات أداة من فقرة على كل فقرحيصل عليها مدير املدرسة من خالل إجابات املعلمني 
  دة املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية.يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساع

  مدير المدرسة -7-5

موظف رمسي يعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم، ويشرتط فيه أن يكون مؤهًال للتعليم يف املرحلة اليت 
يعمل فيها، باإلضافة إىل احلصول على مؤهل يف اإلدارة املدرسية وخربة يف التعليم ال تقل عن مخس 

  ).2002ان واهلمشري،سنوات (الرشد
  المعلم  -7-6

موظف رمسي يعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم، يشرتط فيه أن يكون مؤهًال للتعليم يف املرحلة اليت 
  ).1994يعمل فيها، وحيمل درجة البكالوريوس كحد أدىن (وزارة الرتبية والتعليم، 

  الدراسات السابقة -8

  ت املوضوع منها: أجري العديد من الدراسات اليت تناول
  الدراسات العربية  -8-1

) وهي بعنوان" البيئة املدرسية وأثرها يف إحداث الضغوط املهنية 1994دراسة فرحات ( -
للمعلمني مبدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية". هدفت الدراسة إىل الكشف عن 

لمني يف املدارس املتوسطة احلكومية العالقة بني طبيعة البيئة املدرسية والضغوط املهنية للمع
) معلمًا من 180واألهلية مبكة املكرمة باململكة العربية السعودية. تكونت عينة الدراسة من (

معلمي املدارس احلكومية واألهلية، مت اختيارهم بطريقة عشوائية، واستخدم الباحث االستبانة 
يف املدارس األهلية تشكل مصادر للضغوط جلمع املعلومات. أظهرت النتائج أن البيئة املدرسية 

املهنية للمعلمني، ناجتة عن ازدواجية اإلشراف والتوجيه، وحرص املدرسة على مسعتها اليت حتقق 
إقباًال على االلتحاق باملدرسة، حماولة إرضاء أولياء األمور على حساب املعلمني، وطول اليوم 
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هام اإلضافية، كما بينت الدراسة أن البيئة املدرسية الدراسي الذي يزيد من أعباء املعلم، وتعدد امل
يف املدارس األهلية متثل مصدرًا للضغوط املهنية للمعلمني بدرجة أكرب من البيئة املدرسية يف 

  املدارس احلكومية. 
". )، وهي بعنوان" ضغوط العمل لدى املدارس الثانوية بسلطنة عمان2001دراسة املعمري ( -

ف على مصادر ضغوط العمل لدى مديري املدارس الثانوية بسلطنة عمان، وقد هدفت إىل التعر 
) مدير 264) مفردة، وقد تألفت عينة الدراسة من (90استخدم الباحث استبانة تكونت من (

مدرسة ثانوية من خمتلف مناطق السلطنة. وأظهرت النتائج أن أكثر مصادر ضغوط العمل 
الثانوية خالل حيام املهنية هي املصادر املتعلقة بطبيعة شيوعًا اليت يتعرض هلا مديري املدارس 

العمل، حيث جاءت يف املرتبة األوىل، تلتها مصادر ضغوط العمل املتعلقة بالقيود اإلدارية، مث 
املصادر املرتبطة بالتطور املهين والرضا الوظيفي. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

) بني املتوسطات احلسابية ألبعاد مصادر ضغوط α=  0،05( إحصائية عند مستوى الداللة
العمل لدى مديري املدارس الثانوية بسلطنة عمان تعزى ملتغري النوع االجتماعي، يف حني 

  أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغري العمر ومتغري اخلربة اإلدارية.
ارة الضغوط املهنية يف املدارس الثانوية احلكومية )، وهي بعنوان" أساليب إد2005( دراسة غنيم -

للبنني باملدينة املنورة". واليت هدفت إىل التعرف على مدى ممارسة املديرين ألساليب إدارة 
) معلمًا من 180) مديراً، و(250الضغوط املهنية للمعلمني، وقد تكونت عينة الدراسة من (

دينة املنورة. وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة املديرين العاملني يف املدارس الثانوية للبنني بامل
ألساليب إدارة الضغوط املهنية للمعلمني جاء متوسطاً، وأن أكثر األساليب ممارسة هو تقومي 
األداء الوظيفي، وأن أقلها هو التحفيز، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء 

  ألساليب إدارة الضغوط املهنية للمعلمني. املعلمني حول مدى ممارسة املديرين
)، وهي بعنوان "ضغوط العمل لدى مديري املدارس احلكومية مبحافظات 2009دراسة شبري ( -

واليت هدفت إىل تعرف درجة ضغوط العمل اليت تواجه مديري  "،غزة وسبل التغلب عليها
) مديراً 374ة من (ومديرات املدارس مبحافظات عزه من وجهة نظرهم. تكونت عينة الدراس
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) فقرة موزعة على مخسة جماالت. وقد أظهرت 71ومديرة واستخدمت االستبانة مكونة من (
النتائج أن درجة ضغوط العمل اليت تواجه مديري املدارس احلكومية مبحافظات غزة قد جاءت 

)  α=  0،05بتقدير متوسط، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 
يف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لضغوط العمل تعزى إىل متغري( اجلنس، واملؤهل العلمي). يف 
حني توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة 

مية لضغوط العمل تعزى إىل متغري سنوات اخلدمة ولصاحل األقل خدمة ويف متغري املرحلة التعلي
  ولصاحل املرحلة الثانوية). 

 لدى الوظيفي األداء يف العمل ضغوط )، وهي بعنوان " أثر2010دراسة خليفات واملطارنة ( -
اليت هدفت إىل تعرف أثر ضغوط  "األردن جنوب إقليم يف احلكومية األساسية مديري املدارس

نوب. استخدم الباحثان العمل يف األداء الوظيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف إقليم اجل
) معلماً 985) مديرًا ومديرة، و(331االستبانة جلمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (

ومعلمة.  وأظهرت النتائج أن مستوى الضغوط يف األداء لدى املدراء كان متوسطاً، مع وجود 
عمر، واحلالة فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس، املستوى العلمي، اخلربة، ال

  االجتماعية. 
ضغوط العمل وعالقتها بالقيادة الرتبوية ووجهة الضبط )، وهي بعنوان "2010دراسة ياركندي ( -

هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة العالقة بني  ."لدى مديرات املدارس مبحافظة جدة
هي: ضغوط العمل، والقيادة املتغريات، اليت هلا دور كبري ومؤثر يف العملية الرتبوية والتعليمية و 

) مديرة من 96الرتبوية، ووجهة الضبط لدى مديرات املدارس يف جده. تكونت العينة من (
مديرات املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية، واستخدمت الباحثة األدوات التالية: مقياس 

دراسة إىل أن ضغوط العمل، واختبار القيادة الرتبوية، ومقياس وجهة الضبط. توصلت ال
من أفراد العينة تعاين من عدم  % 79من أفراد العينة تعاين من ضغوط العمل، و 36.5%

من أفراد العينة بوجهة الضبط  % 45قدرن على استخدام جوانب القيادة الرتبوية، وتتميز 
جد اخلارجي. وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ضغوط العمل والقيادة الرتبوية، كما تو 



 2018 –العدد األول  - عشر   السادسالمجلد . ...............……. ات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامع

 187

عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني ضغوط العمل ووجهة الضبط. وال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية يف درجات ضغوط العمل والقيادة الرتبوية ووجهة الضبط وفقاً للمتغريات التالية: املرحلة 

   التعليمية، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة.
  الدراسات االجنبية -8-2

  وهي بعنوان Goeller, 1993)جويلر( دراسة -
"Indiana Female principals of occupational stress and effective coping" 

 انديانا والية يف املدارس مديري لدى مواجهتها وكيفية املهنية الضغوط مصادر معرفة إىل واليت هدفت 
 إحصائية داللة ذات عالقة ودوج إىل الدراسة نتائج أشارت ) مديراً.(365بلغت  عينة األمريكية على

والعمر، وكذلك  النوع االجتماعي ملتغريات تبعاً  املهنية العمل ضغوط ملصادر املدارس إدراك مديري ملدى
 الختالف تبعاً  مديري املدارس نظر وجهة من املهنية العمل ضغوط ملصادر إحصائية داللة ذات فروق جود

 أهم من أن إىل الدراسة نتائج توصلت املتوسطة. كما ويةالثان املدارس مديري املدرسة ولصاحل مستوى
 املعرفية. واملهارة االجتماعي مهارة الدعم هي الشائعة الضغوط ملواجهة الوسائل
  ) وهي بعنوان: (Halling, 2003دراسة هالينج  -

"Stress and stress management strategies among elementary school 

principals" 

اسة إىل تعرف أسباب ضغوط العمل لدى مديري املدارس االبتدائية احلكومية يف والية هدفت الدر  
داكوتا اجلنوبية بالواليات املتحدة األمريكية واسرتاتيجيات التكيف معها لدى عينة الدراسة من مديري 

، وااللتزام املدارس االبتدائية. أظهرت النتائج أن ضغوط العمل املتمثلة يف عبء العمل وسياسة الوالية
باألنظمة هي من أكثر العوامل املسببة للضغوط لدى مديري املدارس. كما أظهرت النتائج إىل أن أكثر 
األساليب استخدامًا من قبل املديرين تتمثل يف ممارسة األنشطة الرياضية، واملعتقدات الدينية، واألنشطة 

  االجتماعية. 
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  وان:وهي بعنSindhvad )  (2009,دراسة سيندفاد  -
"school principals as instructional leaders: an investigation of 

School leadership capacity in the Philippines" 
ودورها يف دعم املعلمني يف  وقد هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العوامل املتعلقة مبديري املدارس الفلبينية

اف التعليمي، والتطوير املهين، واملوارد الصفية. تكونت عينة مواجهة الضغوط يف الفصول الدراسية، واإلشر 
) مديراً من مديري املدارس الفلبينية، واستخدم حتليل االحندار اخلطي. وأظهرت النتائج 364الدراسة من (

قدرة مديري املدارس الفلبينية على دعم املعلمني من خالل: اإلشراف التعليمي، التطوير املهين، ويئة 
در للتدريس. كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بالعوامل املصا

الدميوغرافية بني معتقدات املدراء حول القدرة على دعم املعلمني ومعتقدام من خالل: فعالية التدريس، 
 واإلشراف والتنمية املهنية، واملوارد، والفصول الدراسية.

 االسرتاتيجيات واألساليب، من العديد توجد أنه إىل السابقة دراساتال استعراض خالل من يتضح
 عرض خالل من يتعرض هلا املعلمني. ونالحظ الضغوط املهنية اليت ملواجهة مديرو املدارس يتبعها اليت

 ضغوطهم املهنية، كما مع للتعامل يستخدمها األفراد مشرتكة أساليب هناك أن السابقة الدراسات نتائج
الدراسات يف األداة اليت استخدمت يف مجع البيانات وهي االستبانة  بعض مع الدراسة هذه اتفقت

 هذه عليها أجريت اليت العينة أو اتمع طبيعة إىل االختالف هذا ورمبا يعود اآلخر، بعضها مع واختلفت
اة الدراسة وتفسري الدراسات، وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف إغناء األدب النظري، وبناء أد

  نتائجها.
  اإلطار النظري للدراسة -9

يعترب مدير املدرسة من عناصر اإلدارة الفعالة، فهو الذي يقود األفراد الذين يقومون بتنفيذ اخلطة 
حسب األهداف املنشودة يف ضوء املرحلة احملددة هلا، كما أن عليه أن يرشدهم ويوجههم، وهذا يتطلب 

ًا يؤثر يف كل جوانب العملية اإلدارية، مما جيعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفعالية. كما أن يكون قائدًا تربوي
يتطلب أال يعاين من زيادة الضغوط وعدم القدرة على مواجهتها، ألن الضغط املرتفع حيدث آثارًا سلبية 
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نساين يف املواقف على أداء الفرد ونوعيته، كما أن وجهة الضبط تعترب متغريًا هامًا لتفسري السلوك اإل
  االجتماعية املختلفة حيث إن ذوي الضبط اخلارجي أكثر تكيفاً مع ضغوط العمل.

يتعرض العاملون يف القطاعات املهنية واألعمال املختلفة لدرجات متباينة من الضغوط املهنية اليت  
املؤسسة اليت تؤثر على صحتهم النفسية وتنعكس على أدائهم، ومن مث تنعكس على مدى حتقيق أهداف 

يعملون فيها. ولقد أصبحت كلمة الضغط من الكلمات املتداولة، وليس هناك تعريف حمدد ودقيق هلذه 
  ).2005الكلمة، ويرجع ذلك إىل ارتباط كلمة الضغط بكثري من العلوم األخرى (عسكر،

مطالب البيئة وتعرف الضغوط النفسية بأا حالة نفسية متأزمة تتميز بالضيق والتوتر نتيجة جتاوز 
). أما الضغوط املهنية فقد عرفت 2011قدرات الفرد وإمكانياته على مواجهتها واالستجابة هلا (ياركندي،

بأا حالة تنشأ نتيجة التفاعل بني األفراد وأعماهلم، وتتسم بإحداث تغريات داخلهم وتدفعهم إىل 
  ). 2001االحنراف عن األداء الطبيعي (املشعان،

) فيعرفه على أنه املصادر اليت توجد يف جمال العمل، وتفرض محًال زائداً على Terry)1995أما 
  العاملني يرتتب عليه درجة من التوتر والضيق يسعى الفرد إىل حتسينها أو التقليل منها.

وحتدث الضغوط النفسية عندما حيمل الفرد ما فوق طاقته، وعندما يواجه متطلبات تفوق حدود 
 تؤثر عوامل موعة الضغوط النفسية للمعلمني نتيجة استعدادات ملواجهتها، وتنشأ قدرته وما لديه من

 :يلي ما عام ومنها عليهم بشكل
  بتعليمها يقوم التي الفئة بطبيعة تتعلق عوامل •

 مثل مشكالت أكادميية، من يعاين من فمنهم التالميذ، من متباينة مع جمموعة املعلم يتعامل 
 اإلدراك، ضعف يف تتمثل منائية مشكالت من من يعاين احلساب، وهناك أو لكتابة،ا أو القراءة، صعوبات

 واالندفاعية الزائد املصحوب بالنشاط االنتباه ضعف التعلم صعوبة يصاحب وقد أو التذكر. االنتباه أو
يذ التعليمية. التالم احتياجات تلبية يف تفكريه عند خاصة املعلم، املسألة على يعقد السلوك، مما يف والقهرية

 الذين أولئك وخباصة املعلمني، لدى للتوتر والقلق مصدراً  التالميذ خصائص يف الواسع التباين هذا ويعد
 قبل املناسب التأهيل والتدريب لديهم وليس متخصصة، غري أكادميية مبؤهالت هذا امليدان يف يلتحقون

  . Cooley & Yavonof, 1997) ؛ 2004 الظاهر،تواجههم (  اليت التحديات مع للتعامل اخلدمة
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 المعلم يتلقاه الذي الدعم •
 بعمله يف يقوم بل فيه، يعيش الذي اتمع عن املدرسي،وال عن الكادر مبعزل يعمل ال إن املعلم

 أن جيب كذلك وخمتصني، من معلمني زمالئه مع التعامل من له بد فال ا؛ ويتأثر يؤثر تفاعلية بيئة
 الشبكة التالميذ. وهذه أمور أولياء مع تعامله إىل فيها، باإلضافة اإلداري سة والكادراملدر  إدارة مع يتفاعل

توتره  وزيادة باإلاك، والشعور االرتياح، عدم لديه جواً من ختلق املعلم، وقد على أثرها هلا التفاعالت من
 ا يكلف يتال األدوار كما أن غموض  ).Miller, Brownell, & Smith  1999 ؛ 2000 ،البتال(

 من يتلقاه الذي الدعم املهين، وقلة والنمو الرتقية فرص وحمدودية اإلضافية، الورقية وقيامه باألعمال املعلم،
                                  Friedman,19)95( ظهور الضغوط النفسية على مساعدة عوامل مجيعها القرار أصحاب قبل

  شخصية عوامل •

 اخلدمة أثناء هلا تعرض اليت التدريبية وختصصه، والدورات املعلم مؤهالت العوامل ذهه وتشتمل 
 عوامل مجيعها الشهري. وهي ودخله التعليمية، للمهمات أدائه وطبيعة العمل، يف املهنية، والرغبة والكفاءة

مستوى  تدين مثل ابعضه غياب واالحرتام، لكن والتقدير وشعوره بالتميز لذاته املعلم حتقيق يف أثر ذات
 وهذا األساسية، متطلباته لسد بأعمال أخرى القيام يف يفكر جيعله يبذله، الذي اجلهد مقابل الدخل
  ). 2009و(بطرس،Maslach& Leiter, 1997)الوظيفي ( الرضا بعدم يشعره
  التعليمية بالبيئة متعلقة عوامل •

 احتياجام الفردية وتنمي تليب كي اهلدوء من وج وإىل إىل التعلم، حمفزة ثرية بيئة إىل التالميذ حيتاج 
 تعليم تقدمي يف املعلم تساعد وأنشطة تعليمية توفري مواد يتطلب وهذا األكادميية، أو النمائية اجلوانب

 بذله إىل يؤدي مما وحتضريها بنفسه، بإعدادها يقوم فسوف توافرها عدم حال يف مناسب للتالميذ. أما
 أعباء يشكل مما األعمال خارج أوقات الدوام الرمسي، ببعض على القيام ذلك رغمهي وقد اجلهد، من املزيد
تعد الضوضاء  . كما2008) جرار، ،2009حتمله، (بطرس،  وعدم توتره إىل قد تؤدي إضافية، عمل

مصدر من مصادر الضغوط املهنية اليت يتعرض هلا املعلمون، ملا ترتكه من آثار نفسية وعضوية، كذلك 
علمني لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، تؤدي إىل إصابتهم باألمراض، وهذا بدوره يؤثر على تعرض امل
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جودة أدائهم ومستوى تركيزهم، وتشكل غرف املعلمني ومكاتبهم مصدرًا للضغط، إذا مل تتوافر فيها 
  ).2006اخلصوصية(غنيم،

        االستنزاف حلدوث ؤديي املالئم غري الصفي اجلو أن إىل 2010) وأشار الضفري والقريويت ( 
 سليب بشكل ويؤثر مهنته، وحنو تالميذه حنو سلبية تطوير اجتاهات إىل يؤدي كما املعلم، لدى االنفعايل

املتوقعة. ومن اآلثار السلوكية للضغوط املهنية كثرة الغياب والتأخر عن العمل  الرتبوية األهداف على حتقيق
هنية التنظيمية يف تدين مستوى إنتاجية املعلم واخنفاض الروح املعنوية وترك العمل، وتظهر آثار الضغوط امل

  ) .2003لديه، وسوء العالقات يف العمل وارتفاع الشكاوى (زيدان، 
ولقد تعددت مصادر الضغوط املهنية للمعلمني، فمنها ما يتعلق بالسياسات التنظيمية ومتطلبات 

ارة املدرسية ومدير املدرسة. حيث يعترب املدير العنصر الوظيفه وخصائص الدور، ومنها ما يتعلق باإلد
األهم يف املدرسة كمصدر للضغوط املهنية أو احلد منها، ألنه هو املسؤول عن قيادة مجيع جهود العاملني 
يف املؤسسة. وقد أوضح املعهد الوطين للسالمة والصحة الوظيفية يف الواليات املتحدة األمريكية بأن ردود 

مية والنفسية الناجتة عن عدم توافق احتياجات املوظف، ميكن أن تؤدي العتالل الصحة أو الفعل اجلس
) من أمراض %80). حيث تشري اإلحصائيات احلديثة إىل أن (2001اإلصابات اجلسمية (املعمري،

 العصر مثل النوبات القلبية والقرح الدامية وضغط الدم وغريها من األمراض بدايتها الضغوط النفسية.
فعندما يتعرض الفرد ملوقف ضاغط فإن استجابته تكون عبارة عن سلوك نفسي داخلي للدفاع ضد التوتر 

). كما أن هناك عوامل أخرى تتحدى الناس، وتتصل بالظروف واملتطلبات 1994والقلق (عبد الباسط، 
الزدحام املروري، واجلرمية اليومية خارج أعماهلم مثل: ارتفاع متطلبات املعيشة، واألوضاع املالية الصعبة، وا

والضوضاء، والتلوث البيئي، والبطالة، واملشكالت العائلية واألسرية، والعمل الرتبوي ال خيلو من هذه 
  الضغوط.

إن أساليب إدارة الضغوط املهنية للمعلمني ختتلف باختالف مصادر الضغوط والنتائج املرتتبة عليها، 
وضاع النفسية والصحية لألفراد واألساليب التنظيمية اخلاصة منها األساليب الشخصية اليت تواجه األ

باملنظمة واليت دف إىل اإلفادة من ضغوط العمل، وتسخر ذلك ملصلحة املعلمني واملدرسة معاً 



  العمراتد.................................ساليب التي يستخدمها مديرو المدارس في منطقة الطفيلة لمساعدة المعلميناأل

  
 

 192

)، وتتمثل األساليب التنظيمية اليت ميارسها مدير املدرسة للحد من الضغوط املهنية 2006(غنيم،
 للمعلمني يف التايل: 

  ثقافة التنظيمية للمدرسة ال  - 

 عرفهثقافة املدرسة هي شخصية املدرسة املتميزة وطريقتها اخلاصة يف ختطيط املهمات وإجنازها، وقد  
 اليت والتوقعات السلوك ومعايري االجتاهات والقيم من مكون معريف بأا إطار) 2007 العاجز وعساف

 اليت األساسية اخلصائص من جمموعة على قافةالث هذه تتأصل حيث املدرسة، يف العاملون يتقامسها
). والثقافة السائدة يف املدرسة قد تكون مصدرًا للضغوط أو )726، 2007 العاجز وعساف، (يثمنوها

االرتياح. ولكي يكون مدير املدرسة مصدرًا لالرتياح عليه أن يشرك املعلمني يف صياغة رسالة املدرسة 
ألدوار املتوقعة منهم، ويبني هلم نظام احلوافز والعقوبات، ونظام االتصال ورؤيتها وأهدافها، وأن يوضح هلم ا

 يف املدرسة، وهذا بدوره يقلل من الضغوط املهنية اليت تواجه املعلمني. 
  التأكيد على التفويض والتمكين  - 

التفويض والتمكني مفهومان أساسيان يف إدارة النظم، حيث يركز التفويض على جلوء املسؤول إىل 
فويض بعض صالحياته وسلطاته ملن يثق م دون أن يكون ذلك بالضرورة موثق بشكل رمسي تفصيلي. ت

يف حني أن التمكني يستند إىل بنود حمددة تصبح ضمن إطار صالحياته وسلطاته بناء على تكليف رمسي 
ن القيادة الفاعلة تؤمن بالتفويض والتمكني الذي يتالزم ويتوازى مع مفهوم الثقة، فالقائد من املفوض. إ

احلقيقي يعرف نقاط قوة وضعف من يعملون معه ويعرف قدرام، وعلى أساس ذلك ميارس عملية 
ا )، كم2006التفويض والتمكني، ويؤطر ويرسخ الصالحيات ويبعدها عن املزاجية يف التعامل (الطويل، 

أن التفويض يقلل من الضغوط املهنية لدى العاملني، ويوفر الظروف لبزوغ وتطوير قادة جدد وفرق عمل 
  أقوى ومناخ عمل تسوده التشاركية والثقة. 

  القيادة الفاعلة  - 

إن جناح قادة املستقبل يكمن يف مقدرم على العناية بالعاملني معهم وتفهمهم، ألن احلصول على  
ملؤسساتنا، حيتم علينا تطبيق مفهوم االرتقاء بالعاملني يف املؤسسة من حلظة إنشائها وعرب أكرب عطاء مبدع 

). كذلك امتالك القائد خاصية االستماع إىل املعلمني يف حالة 2006مراحل تشغيلها وعطائها (الطويل،
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ام، جلوءهم إليه إلطالق أفكارهم ومشاعرهم دون خوف أو شعور بإمكانية إصدار حكم حول شخصي
ألن التعاطف معهم وتقبلهم واالعرتاف م بغض النظر عنا ميتلكونه من خصائص منفردة 

)Taylor,2002 كما تكمن فاعلية القائد يف االنفتاح على العاملني وإقناعهم بدًال من السيطرة ،(
     (Lubin, 2001). واملراقبة إمياناً منه بأم قادرين على حتمل املسؤولية وأم موضع ثقة القائد 

  التحسين والتحسن وإثارة الدافعية -

يشكل التحسني حتديًا يتطلب من القائد أن يكون جمددًا قادرًا على بلورة وإجياد مناخ منظم حمفز  
على االبتكار والتجديد والتحسني. والتحسني يتطلب مقدرة على تعرف نقاط القوة والضعف لدى فريق 

ذات، وقدرة على التخيل والتصور واستشراف املستقبل، وعدم االنكفاء العاملني معه، وقدرة على فهم ال
). كما أن التحسني يتطلب الرباعة يف 2006على املاضي، ودميومة تبصر واستشراف املستقبل (الطويل،

اقتناص الفرص املتوافرة، واليت ميكن أن تتوافر يف املستقبل، وهذا من شأنه أن حيد من الضغوط املهنية اليت 
  عرض هلا املعلمون. يت

  تطوير أداء العاملين  - 

املدير، فهو ليس مديرًا أو مسؤوًال وظيفته  عاتق على املعلمني تطوير أنشطة معظم مسؤولية تقع 
احملافظة على وضع راهن أو جمرد ميسر ومسري لألمور، بل هو معين باملبادرة بعمليات تطوير وتغيري 

وًال إقناع اآلخرين باحلاجة إىل التغيري، يف الوقت الذي يدرك فيه مستمرة، ودائم السعي ملا هو أفضل، حما
). وإن القائد معين بالتعامل مع األبدال تعامالً 2002أن التغيري قد يصاحبه مقاومة شديدة (مصطفى،

فاعًال، وأن حيرص على تثقيف العاملني معه، ويؤمن بأن التعليم مدخل أساسي لتغيري القناعات 
)، 2006خذ بأيدي املعلمني إىل مستويات عطائية أكرب مما كانوا يعتقدون ( الطويل،واملسلمات، واأل

  وهذا من شأنه أن يقلل من الضغوط املهنية اليت يتعرض هلا املعلمون.
  تنظيم عمل الجماعة  - 

إن النظم الرتبوية اليوم تتسم بتعددية الثقافات واألطر املرجعية للعاملني فيها، حيث أا نظم  
، والقيادة الفاعلة يف مثل هذه النظم هي اليت حتسن جين مثار تنوع أفرادها عرب تقبلها للتنوع الثقايف معوملة
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واملعريف واملهارات للعاملني، وتعرتف بإجنازات اجلماعة وأملعية األفراد ونباهتهم، ويعملون كل ما يف وسعهم 
  لتناغمية العالقة بني اجلميع. 

  تقويم أداء المعلمين  - 

التقومي وسيلة هامة من وسائل اإلصالح الوظيفي، إذ متكن املسؤولني من التعرف على املوظفني  يعترب 
الذين حيتاجون ملزيد من التدريب أو التوجيه، ويعترب تقومي أداء املعلم من ميادين التقومي الرتبوي اهلامة، 

من خالل مقاييس أو معايري حمددة، ويقصد به العملية اليت يتم مبوجبها حتليل وتقومي سلوك وأداء املعلمني 
وتسجيل النتائج املرتتبة على هذا التقومي، وتبليغها للمعلمني للتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم 

)، حيث أن املعلم يعترب من أهم القوى املؤثرة يف عملية التعليم. وقد أكد قنديل 723، 2006(غنيم،
املعلم تطوير أدائه واالرتقاء مبستواه املهين، وتوفري فرص  ) على أن من أبرز أهداف تقومي أداء2002(

التدريب املبين على أسس مستمدة من تشخيص احلاجات التدريبية، فضًال عن األغراض اإلدارية أو 
الوظيفية املتعلقة بتقارير الكفاية والرتقية وما شابه ذلك. وميكن التقليل من الضغوط املهنية اليت تواجه 

هذا اال من خالل إشراك املعلمني يف عملية تقومي أنفسهم وتوضيح إجنازام، وإرسال رسائل املعلمني يف 
  للمعلمني أن اهلدف من التقييم ليس تصيد األخطاء، ولكن حتسني وجتويد األداء. 

  التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم  - 

بسبب عدم اتباعهم املبادئ املتعارف يقع مديرو املدارس يف بعض األخطاء يف ممارسام اليومية،  
عليها يف اإلدارة والتنظيم، واليت تسبب الكثري من ضغوط العمل للمعلمني، لذا يتوجب على مديري 
املدارس ممارسة مبادئ اإلدارة والتنظيم بشكل جيد، وهذا بدوره ميكن أن يشيع جواً من االنضباط اإلداري 

   ).2004والتنظيمي بني العاملني (حسني، 
  التوجيه واإلرشاد   - 

على اإلدارة املدرسية العمل على توجيه املعلمني إىل حتسني الصحة والسالمة، حبيث يشعر الفرد 
بارتياح جتاه نفسه وبشكل صحيح حنو اآلخرين، وبأنه قادر على مواجهة متطلبات احلياة، حبيث تنمو 

درم على العمل بفاعلية، وميكن حتقيق لديهم الثقة بأنفسهم، ويزداد فهمهم وسيطرم على أنفسهم ومق
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اإلرشاد من خالل النصح، وتوفري املعلومات، والفهم للعاملني، ومنح الفرد الشجاعة والثقة ملواجهة 
  املشكالت. 

 إجراءات الدراسة - 10

  لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث اإلجراءات التالية: 
  منهج الدراسة - 1- 10

الوصفي التحليلي ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة، ورصد نتائجها وحتليلها اتبع الباحث منهج البحث  
ومناقشتها متهيدًا للوصول إىل مقرتحات تساعد يف حتسني األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف 

  .منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية

 مجتمع الدراسة - 2- 10

من مجيع معلمي ومعلمات مدارس تربية منطقة الطفيلة والبالغ عددهم  تكون جمتمع الدراسة 
  . ) معلمةً 979) معلماً و(521، منهم (2011/2012) معلماً ومعلمًة للعام الدراسي 1500(

  عينة الدراسة- 3- 10

من جمتمع  %10) معلمًا ومعلمًة، وبنسبة اختيار بلغت 149تكونت عينة الدراسة من (
) 1هم بطريقة عشوائية من مجيع مدارس تربية منطقة الطفيلة، ويبني اجلدول رقم (الدراسة، مت اختيار 

  توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة املستقلة.
  ) توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات المستقلة1جدول رقم(

  أداة الدراسة - 4- 10

تتضمن سبعة جماالت إلدارة الضغوط،  باستبانة وتطويرها، وتتمثل الدراسة أداة قام الباحث بإعداد
 من أدوات عدد إىل املتعلق بإدارة الضغوط، والرجوع النظري األدب اعتمادًا على األداة طورتِ  وقد

  سنوات اخلربة مستوى املدرسة املؤهل العملي النوع االجتماعي
 سنوات10اقل من  سنوات فأكثر10 أساسي ثانوي  أعلى من بكالوريوس بكالوريوس ثىأن ذكر

59 90 110  39  76  73  108  41  
149 149 149 149  
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)، واملعمري 2009أمهها دراسة: شبري ( من واليت إدارة الضغوط، موضوع تناولت اليت الدراسات
 معلومات على األول القسم اشتمل من قسمني، صورا النهائية يف األداة تكونت ). وقد2001(

) 67مبجاالا السبعة وعددها ( االستبانة املتعلقة بإدارة الضغوط فقراتعلى  الثاين شخصية، والقسم
 .فقرة

  صدق األداة  - 5- 10

للتحقق من صدق األداة، من حيث املوضوعية والصياغة اللغوية وعدد الفقرات، فقد مت عرضها على عدد 
ردنية، وقد مت إجراء التعديالت من احملكمني يف كليات العلوم الرتبوية يف جامعة الطفيلة التقنية واجلامعة األ

  .املطلوبة، وذلك يف ضوء املقرتحات اليت أمجع عليها احملكمون

  الثبات - 6- 10

  التالية:  بالطرق املقياس ثبات من التحقق مت
املعلمني واملعلمات  من جمموعة على االختبار تطبيق إعادة مت حيث املقياس: تطبيق إعادة

 بطريقة التطبيقني بني االرتباط معامل فوصل أسبوعني، قدره زمين اصلمعلماً ومعلمة، وبف )20وعددهم(
  ).0.93ارتباط بريسون إىل ( معامل
 يساوي أنه معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل فوجد حساب مت حيث  :كرونباخ ألفا معامل - 

)0.98 .(  
  التحليل اإلحصائي  - 7- 10

  مت إجراء اآليت: لتحليل البيانات ذات الصلة بأسئلة الدراسة فقد 
 إجياد املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الدراسة.  •
لألساليب اليت استخدام حتليل التباين املتعدد لتحديد الفروق يف تقدير أفراد عينة الدراسة  •

تبعًا ملتغري ملهنية، يستخدمها مديرو املدارس يف منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط ا
  النوع االجتماعي، مستوى املدرسة، املؤهل العلمي، اخلربة، والتفاعل بينهما.

وذلك  2011/2012مت حتديد قيم املتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسة للعام الدراسي   
  بالطريقة التالية: 
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   5 -  3.68عالية عندما تكون قيمة املتوسط احلسايب =
   2.34-3.67ما تكون قيمة املتوسط احلسايب = متوسطة عند

   1 -  2.33متدنية عندما تكون قيمة املتوسط احلسايب= 
  متغيرات الدراسة - 8- 10

  اشتملت الدراسة على املتغريات التالية:  
  المتغيرات المستقلة:      

  النوع االجتماعي: ويتكون من مستويني: ذكر، أنثى. •
 يني: أساسية، ثانوية.مستوى املدرسة: ويتكون من مستو  •
 املؤهل العلمي: ويتكون من مستويني: بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس  •
  سنوات فأكثر. 10سنوات،  10اخلربة: ويتكون من مستويني: اقل من •

  نتائج الدراسة ومناقشتها - 11

قة الطفيلة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما األساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف منط -11-1
؟ لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام املتوسطات المهنية ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط

  ).2احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الدراسة كما يف اجلدول (

 ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً 2جدول(

  

  

  

  

  

  اال العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري  الرتبة
  القيادة الفاعلة 149 3.81 89. 1
 الثقافة التنظيمية للمدرسة 149  3.76 72. 2
 تقومي أداء املعلمني 149 3.70 89. 3
 تنظيم عمل اجلماعة يف املدرسة 149 3.69 89. 4
 تطوير أداء املعلمني 149 3.67 91. 5
 التمكني والتفويض 149 3.64 78. 6
 التحسني والتحسن وإثارة الدافعية 149 3.57 94. 7
 الكلي 149 3.71 78. -
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)، وبدرجة 3.71) أن املتوسط احلسايب الكلي االت الدراسة بلغ (2يالحظ من اجلدول رقم (
) اليت جاء تقديرها 2009)، ودراسة شبري (2006تقدير عالية. وهذه النتيجة ختتلف مع دراسة غنيم (

العام بدرجة متوسط، ورمبا يرجع ذلك إىل وعي املدير كقائد ميداين باألدوار امللقاة على عاتقة، وإميانه بأن 
معظم الضغوط اليت تواجه املعلمني مصدرها املدرسة وما يتم فيها من ممارسات تعليمية ومن سياسات 

وتكنولوجيا التعليم، وكثرة األعمال الكتابية املطلوب من املعلم تربوية، إضافة إىل مشاكل األبنية املدرسية 
إجنازها داخل املدرسة وخارجها. كما أنه رمبا يشري إىل مستوًى عاٍل من اإلدراك لدى مدير املدرسة كقائد 

علمني تربوي إىل أن هذه الضغوط إذا مل يتم التعامل معها إجياباً سيكون هلا آثاراً سلبية على فاعلية أداء امل
  وإنتاجيتهم وعالقتهم مع الطلبة واإلدارة. 

) أن أكثر األساليب استخدامًا هو أسلوب القيادة الفاعلة ومبتوسط  2ويتضح من اجلدول ( 
)، 3.76)، ويف املرتبة الثانية أسلوب الثقافة التنظيمية للمدرسة ومبتوسط حسايب بلغ (3.81حسايب بلغ (

)، يليه أسلوب تنظيم 3.70 يف الدرجة الثالثة ومبتوسط حسايب بلغ (وجاء أسلوب  تقومي أداء املعلمني
تقدير أفراد عينة الدراسة هلذه األبعاد بدرجة  ). وقد جاء3.69عمل اجلماعة يف املدرسة ومبتوسط بلغ(

عالية، ورمبا يعزى ذلك إىل إميان القادة الرتبويني بأن القائد الفعال يستمد سلطته من قدرته على تنظيم 
لعمل، وعالقته اإلجيابية مع العاملني، وتوظيف األنظمة والقوانني خلدمة العاملني والعملية الرتبوية. كما أن ا

االلتزام بأخالقيات املهنة وتعظيم إنتاجيتها، وتوخي العدل واملوضوعية وحتري قدرات األفراد وكفاءام يف 
والتفافهم حول القائد، ويقلل من الضغوط  توزيع األعمال واملهام عليهم، يعمل على تاّلف املرؤوسني

املهنية لدى العاملني. إضافة إىل تطبيق اإلدارات املدرسية اجليد ملبادئ اإلدارة والتنظيم، والذي بدوره يشيع 
جو من االنضباط اإلداري والتنظيمي بني العاملني. إضافة إىل وجود نوع من االتفاق حول معايري وقيم 

من الضغط على األفراد العاملني. ورمبا يعود أيضاً إىل فاعلية مدير املدرسة يف إشراك املدرسة، والذي يقلل 
املعلمني يف صياغة رسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها، وتوضيح األدوار املتوقعة منهم، وبيان نظام احلوافز 

  تواجه املعلمني. والعقوبات، ونظام االتصال يف املدرسة، وهذا بدوره يقلل من الضغوط املهنية اليت 
املديرين حسب تقدير أفراد  قبل من كما يالحظ من اجلدول أعاله أن أقل األساليب استخداماً   

)، ورمبا يعود ذلك إىل عدم توفر 3.67عينة الدراسة، أسلوب تطوير أداء العاملني ومبتوسط حسايب بلغ (
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ير، وسوء توزيع الوقت املتاح للمدير على اإلمكانيات واألموال الالزمة للقيام باملهمات املتوقعة من املد
املهام املدرسية، حبيث تستنزف األعمال الروتينية غالبية وقت املدير، وتسبب له اإلجهاد اجلسمي 
والعصيب، كما يعزى إىل  اعتقاد بعض مديري املدارس أن مسؤوليام تنحصر يف الشؤون اإلدارية فقط، 

  ي من واجبات املشرف الرتبوي.  وأن مهمة تطوير وحتسني أداء املعلم ه
خّوف املدير ت)، ورمبا يعود ذلك إىل 3.64يليه أسلوب التمكني والتفويض مبتوسط حسايب بلغ ( 

نشغال عند التفويض، أو أن التفويض مهارة قد ال ميتلكها البعض، أو ادعاء املدير باالتي تقع األخطاء من 
واعتقاد بعض عتقاده أن التفويض يقلل من سلطته وأمهيته، أ، وأحيانًا ضعف ثقة املدير بنفسه واالمعلمين

مديري املدارس بأن املرؤوسني غري مؤهلني للقيام بالعمل وعدم الثقة م والتشكيك يف درجة حتملهم 
  ، وبالتايل فإن قيام املدير بكافة األمور قد يكون عبئاً وسبباً يف حدوث الضغوط لدى العاملني.للمسؤولية

) 3.57التحسني والتحسن وإثارة الدافعية يف املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ ( وجاء أسلوب 
) اليت أظهرت أن جمال التحفيز جاء يف املرتبة األوىل.   2006( وهذه النتيجة ختتلف مع دراسة غنيم

ير وكثرة وبالنظر يف هذه النتيجة فإن الباحث يرجع ذلك إىل كرب حجم املدرسة، وقلة عدد املساعدين للمد
الغياب بني املعلمني، وعدم استقرار اهليئات التدريسية يف املدارس يف معظم أيام السنة، وخاصة بني 
املعلمني الذكور وذلك بسبب االستقالة أو ترك العمل أو النقل الداخلي واخلارجي، وقلة اهتمامات أولياء 

بعض املديرين إىل املهارات اإلشرافية من األمور، والنقص يف إعداد املعلمني ومستوى تأهيلهم، وافتقار 
  أجل ممارسة أدوارهم كقادة تغيري وحتسني يف العملية التعليمية. 

 α= > 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هلالسؤال الثاين:  - 11-2
طقة الطفيلة ملساعدة يف درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لألساليب اليت يستخدمها مديرو املدارس يف من

املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية تعزى ملتغريات الدراسة املستقلة (النوع االجتماعي، مستوى املدرسة، 
  املؤهل العلمي، اخلربة).

األساليب اليت ولإلجابة على هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين املتعدد على اعتبار أن جماالت 
س يف منطقة الطفيلة ملساعدة املعلمني على مواجهة الضغوط املهنية متغري تابعاً يستخدمها مديرو املدار 

  .)3اجلداول ( واجلنس واملؤهل العلمي ومستوى املدرسة واخلربة متغريات مستقلة،
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لألساليب التي يستخدمها مديرو المدارس في منطقة الطفيلة ) تحليل التباين المتعدد 3جدول (

  تبعا للمتغيرات المستقلة والتفاعل بينها مواجهة الضغوط المهنيةلمساعدة المعلمين على 

مستوى 

 الداللة 

درجات 

  الحرية

  المصدر االختبار القيمة ف

 النوع االجتماعي   هوتلنج 078. 1.412 7.000 206.

 مستوى املدرسة  هوتلنج 153. 2.774 7.000 010.

 املؤهل العلمي  هوتلنج 035. 635. 7.000 726.

 اخلربة  هوتلنج 095. 1.731 7.000 107.
 النوع االجتماعي   *ومستوى املدرسة  ولكس ملبدأ 912. 1.742 7.000 105.
 النوع االجتماعي * واملؤهل العلمي   ولكس ملبدأ 964. 679. 7.000 690.
  النوع االجتماعي *واخلربة  ولكس ملبدأ 953. 902. 7.000 507.
  النوع االجتماعي *واملستوى * واملؤهل العلمي  ملبدأولكس  979. 390. 7.000 907.
 النوع االجتماعي    *واخلربة  ولكس ملبدأ 977. 424. 7.000 886.
  املستوى * واخلربة ولكس ملبدأ 960. 756. 7.000 625.
 النوع االجتماعي *واملستوى *واخلربة   ولكس ملبدأ 918. 1.628 7.000 133.
 املؤهل العلمي* واخلربة   ولكس ملبدأ 970. 566. 7.000 782.
  النوع االجتماعي * املؤهل العلمي* واخلربة   ولكس ملبدأ 960. 752. 7.000 629.
  املستوى* واملؤهل العلمي * واخلربة. ولكس ملبدأ 949. 976. 7.000 452.
  * واخلربةالنوع االجتماعي * املستوى* واملؤهل العلمي  ولكس ملبدأ 978. 404. 7.000 898.

   α= ≥ 0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 3يالحظ من اجلدول ( 
تعزى ملتغريات الدراسة املستقلة ومستوى التفاعل بينها وعلى مجيع جماالت الدراسة. وهذا رمبا يعود إىل 

الضغوط اليت تواجه العاملني يف اتفاق وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول قدرة مدير املدرسة على إدارة 
امليدان الرتبوي، والذي رمبا جاء كتغذية راجعة ملا توليه وزارة الرتبية والتعليم من اهتمام يف إعداد مدير 
املدرسة، ليكون قائدًا تربويًا يستطيع التعامل مع املواقف واملستجدات الرتبوية، حيث أكد قانون الرتبية 

على أنه يشرتط يف مدير املدرسة أن يكون حاصًال على درجة  1994) لسنة 3والتعليم رقم (
البكالوريوس ومؤهل مسلكي ال تقل مدته عن سنه بعد الشهادة اجلامعية األوىل، إضافة إىل خربة تعليمية 

املهنية اليت يتعرض هلا مدير  ال تقل عن مخسة سنوات يف املرحلة اليت يعمل فيها، باإلضافة إىل التنمية
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أثناء اخلدمة من خالل الدورات التدريبية املتنوعة يف جماالت القيادة واإلدارة ومهارات االتصال املدرسة 
والتواصل، وديناميات اجلماعة، وإدارة األزمات، والعمل بروح الفريق، وتوظيف التكنولوجيا يف اإلدارة، 

  ،Sindhvad ) (2009,) ودراسة سيندفاد  2010واملطارنة (خليفات وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
) واليت أكدت على عدم جود فروق ذات داللة إحصائية يف متغريات الدراسة. 2006ودراسة غنيم (

) اليت أكدت على وجود فروق فردية تعزى لسنوات اخلدمة ولصاحل األقل 2009وختتلف مع دراسة شبري(
  خدمة، وللمرحلة التعليمية ولصاحل املرحلة الثانوية.

  المقترحات- 12

   ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث فإنه يقرتح ما يلي:يف
ضرورة حتديث األنظمة والتعليمات املدرسية، حبيث تعطي صالحيات أوسع إىل مديري املدارس -12-1

 متكنهم من إجياد مناخ عمل جيد، وتؤدي إىل ختفيض الضغوط املهنية اليت تواجه املعلمني يف عملهم.
األداء واليت توفر املعلومات الالزمة حول األداء احلايل، وفرص التقدم يف أداء  وضع برامج لتقييم -12-2

العاملني. وأن تتسم هذه الربامج بالشفافية والوضوح واملوضوعية، مما خيفف من الضغوطات املهنية ويزيد 
 من فاعلية األداء.

ى أمهية عملية التفويض، تدريب مديري املدارس على مهارات التفويض وخطواا، وتوعيتهم مبد-12-3
وأا تعترب عامًال مهماً يف ختفيف الضغوط على املدير، وتعطي للمدير قدراً من احلرية يف القيام بالكثري من 

  األعمال األكثر أمهية. 
توفري ظروف عمل مناسبة وجو صحي مناسب يف بيئة العمل يف املدرسة، بالشكل الذي جيعل  -12-4

فضل، وميكنهم من اختاذ القرارات وممارسات املهام واملسؤوليات دون وجود املعلمني يعملون بشكل أ
 ضغوطات مهنية. 

إجراء املزيد من البحوث والدراسات امليدانية اليت تتناول موضوع الضغوط املهنية اليت تواجه -12-5
  هين.املعلمني وعالقتها بعوامل أخرى مثل: الرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي، واألداء امل
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