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أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري 
  المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن

  

  

  الدكتور 

  عبد الفتاح صالح خليفات 

   

 شرين محمد المطارنة

 جامعة مؤتة

 األردن

  

  الملخص

لدى مديري هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي  
  . الحكومية في إقليم جنوب األردنالمدارس

   : أسئلة الدراسة

 من وجهة لدى مديري المدارس في إقليم جنوب األردن    ما مستوى ضغوط العمل      -1
  نظرهم؟

في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر مدارس المديري ما مستوى األداء الوظيفي ل -2
   معلميهم؟
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لـدى  ألداء الوظيفي هل هناك أثر ذو داللة إحصائية لمصادر ضغوط العمل في ا     -3
  ؟مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن

 لمصادر ضغوط العمل تعزى لمتغير      فروق ذات داللة إحصائية   هل توجد وجود     -4
 ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة ، والعمر، والحالة االجتماعية(

 والمؤهل الجنس،( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء الوظيفي تعزى إلى  -5
  .؟ ) العلمي، والخبرة، والعمر، والحالة االجتماعية

) 985(مديراً ومديرة ) 331(تم تطوير استبانتين تم توزيعها على عينة الدراسة البالغة      
  .معلماً ومعلمة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ات داللـة  هناك فـروق ذ و. أن مستوى الضغوط في األداء لدى المدراء كان متوسطاً      
إحصائية لمستوى ضغوط العمل تعزى لمتغير الجنس والمستوى التعليمي والخبـرة    

  .والعمر والحالة االجتماعية

وفي ضوء ذلك توصي الدراسة بتوفير فرص النمو المهني بما يساعد المدراء علـى              
إدارة العمل بشكل فعمن مستوى الضغوط لديهمال مما يحد .  
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  :اخلفية الدراسة وأهميته

   :مقدمة
معاً من أجل الوصول ن التنظيمات اإلدارية وحدات اجتماعية تتألف من أفراد يعملوتعد 

تنسيق والتأثير على التوجيه وال لذا ال بد من إدارة تعمل على ،أو تحقيق أهداف مشتركة
العمليات المتداخلة للوصول إلى أداء أفضل، وتقع اإلدارة التعليمية ضمن إطار اإلدارة            

  .عامة، ويلي اإلدارة التعليمية اإلدارة المدرسيةال

 أن مفهوم اإلدارة المدرسية الحديث يركـز علـى النظـرة     ) 1995الصائغ،  (ن  وقد بي
الشمولية للمدرسة على أنها نظام اجتماعي مفتوح يتألف من عناصـر عـدة متميـزة             

يد المدرسـة  فالمجتمع يقوم بتزو.  ومع المجتمع المحيط بهااًومرتبطة مع بعضها بعض  
بجميع اإلمكانات، والموارد الالزمة، والمساعدات التي يمكن أن تساهم في تحقيق العملية 
التربوية وممارسة جميع نشاطاتها وفي المقابل فإن المدرسة تقوم بتزويـد المجتمـع             

الطويـل،  (ويشير  . بمخرجات بشرية تسعى إلى تحقيق األهداف التربوية واالجتماعية       
دير المدرسة معني بفلسفة التربية والتعليم واألمور الفنية واإلداريـة           أن م   إلى )1999

.والمجتمع المحلي  

عـزل عـن المجتمـع ومـشاكله        أن عملية اإلدارة المدرسية ال تستطيع أن تعمل بم        
نتيجة ما ينطوي ) 2004القرعان والحراحشة، (مما يضع عبئاً على المدير ، وطموحاته

السعود، (ارية وتربوية متداخلة تتطلب مهداً بدنياً وعقلياً عليه عمل المدير من عمليات إد
هذه األعباء باإلضافة إلى األعباء الشخصية تؤدي إلى ضغوط العمل مما أدى ). 2001

إلى اهتمام الباحثين بموضوع الضغوط لما يترتب عنه من أثار سلبية على أداء العاملين 
  ).1995المير، (
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 الدراسة لمعرفة أثر هجاءت هذ، ي يقوم به مديرو المدارس وانطالقاً من أهمية الدور الذ
 األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية فـي إقلـيم جنـوب         فيضغوط العمل   

  .األردن

  :أهمية الدراسة
 تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية عمل مدير المدرسة في تحقيق النظام وتحسين العملية 

وتقدمها، وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل مساعدة التربوية والعمل على تطويرها 
صانعي القرار في وزارة التربية والتعليم في وضع خطط للحد مـن الـضغوط التـي     

  .  المدارس على ضوء نتائج الدراسةويواجهها مدير

 :هدف الدراسة وأسئلتها

ى مديري  لدفي األداء الوظيفيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ضغوط العمل  
 :اآلتية األسئلة نالمدارس األساسية في إقليم جنوب األردن من خالل اإلجابة ع

 ،الكرك( إقليم الجنوب ما مستوى ضغوط العمل لدى مديري المدارس األساسية في -1
   من وجهة نظر المديرين أنفسهم؟ )العقبة، معان، الطفيلة

ية في إقليم جنوب األردن من       األساس لمديري المدارس مستوى األداء الوظيفي    ما   -2
 وجهة نظر معلميهم؟

 لـدى   في األداء الوظيفي   لمصادر ضغوط العمل      داللة إحصائية  وذ هل هناك أثر     -3
 مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن؟

 لمصادر ضـغوط العمـل   )α=0.05( هل توجد فروق داللة إحصائية عند مستوى        -4
 ؟)علمي، والخبرة ، والعمر، والحالة االجتماعيةالجنس، والمؤهل ال(تعزى إلى 
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 لألداء الوظيفي تعزى    )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى     ذات   هل توجد فروق     -5
  ؟)الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة ، والعمر، والحالة االجتماعية(إلى 

  :مشكلة الدراسة
هناك ضغوطا إدارية أكدت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع ضغوط العمل أن 

إذ ال يمكن . على العمل، بما ينعكس على أدائهم لعملهموقدرتهم تحد من فاعلية المديرين 
  . لألهداف التربوية أن تتحقق إذا لم يتم العمل على التخفيف من هذه الضغوط

وانطالقاً من ذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على ضغوط العمل التي تواجه مـديري        
 والنتائج المترتبة عليها، وعالقة ذلـك       ،اسية وتحديد مصادرها وأسبابها   المدارس األس 

  .بأدائهم وصحتهم ومدى تأثير هذه الضغوط على األداء

فـي األداء  ما أثر ضـغوط العمـل   : ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي 
   لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن؟الوظيفي

  :حاتتعريف المصطل
هي مجموعة من التفاعالت بين الفرد وبيئته والتي تتسبب فـي حالـة             : ضغوط العمل 

ومن الناحية اإلجرائية   ). 2002حسن،  . (عاطفية أو وجدانية غير سارة كالتوتر والقلق      
تقاس ضغوط العمل بالدرجة التي يحصل عليها مديرو المدارس األساسية من خـالل             

الصراع (داة قياس ضغوط العمل بمصادره الخمسة       إجاباتهم عن كل فقرة من فقرات أ      
  ).الدور، وغموض الدور، والمشكالت للمدير، والتطور المهني

هي المدارس الواقعة في كل من محافظات : المدارس األساسية في إقليم جنوب األردن
  .الكرك والطفيلة ومعان والعقبة 

أ بالقدرات وإدراك الـدور أو      هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبد      : األداء الوظيفي 
 والذي يشير إلى درجة تحقيق وإتمـام المهـام الموكلـة والمكونـة لوظيفـة                ،المهام
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األداء الوظيفي بالدرجة الكلية التي يحـصل        أما إجرائياً فيقاس  ). 2004سلطان،  (الفرد
عليها مدير المدرسة األساسية من خالل إجابات المعلمين عن كل فقرة من فقرات أداة              

ياس األداء الوظيفي بمجاالتها الخمسة، المجال اإلداري، والمجال التخطيطي، والمجال  ق
التقويمي، ومجال العمل مع المعلمين، ومجال العمل مع الطلبة والمعتمـدة فـي هـذه       

  .الدراسة

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
له من أثـار سـلبية   م الباحثون في مجال السلوك التنظيمي بموضوع ضغوط العمل لما         هتّا

وعلى اإلدارة الواعية أن تعمل علـى       . على سلوك األفراد والعاملين واتجاهاتهم نحو العمل      
  ).1995المير،  (مواجهة الضغوط وإدارتها لتمكين العاملين من أداء أعمالهم بفاعلية

أن العمل في التنظيمات اإلدارية يشكل مـصدراً للـضغوط          ) 2000القريوتي،  (وأكد  
ات التي يشعر بها العاملون على مختلف المستويات، إذ يشعر كثير من العاملين  والتوتر

باإلرهاق النفسي وعدم التوازن الجسمي، األمر الذي يستدعي من المنظمات االهتمـام         
بموضوع ضغوط العمل لما له من أثار على األفراد من الناحية النفـسية والجـسدية،               

جانب المادي الذي يترتب عن الغيـاب نتيجـة         وانعكاس ذلك على إنتاجيتهم وكذلك ال     
  .الظروف الصعبة

حيث يتعرض األفراد لمستويات متفاوتة من الضغوط يؤدي إلى التأثير على حـالتهم             
  ).2002عليان وأبو زيد، (النفسية، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى أدائهم 

فهوم ضغوط العمل إلى تباين في تحديد م   ) 2002؛ والعميان،   1995السالم،  (وقد أشار   
نتيجة ارتباطه بمرادفات عديدة، منها القلق واإلحباط والصراع والالمباالة، وكذلك تنوع 

  .األسباب المؤدية إلى الضغوط وتداخلها
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 تعريفاً لضغوط العمـل  )Szilagy & Wallace, 1978( وقدم كل من سزالجي وواالس 
 لدى الفرد نتيجة لمجموعـة مـن        تجربة ذاتية تحدث اختالالً نفسياً، أو عضوياً      "بأنها  

  ".العوامل البيئية الخارجية أو المنظمة التي يعمل بها الفرد ذاته
كما تباينت وجهات النظر حول مصادر الضغوط، منـها تنظيمية تنتـج عـن صراع         

أمـا  . )Meddelmist, 1988(الدور، أي تعارض العمل مع رغبة الفرد أو مهاراتـه،  
فة الفرد ما هو متوقع منه، أو األهداف المتوجـب عليـه   غموض الدور فهو عدم معر 

وبالنسبة لعبء الدور فيتمثل بقيام الفرد بمهام متعددة تفوق         ). 2004العميان،  (تحقيقها  
  . )Chandan, 1996(قدراته 

 والقلـق  كالغيـاب الفـرد   علـى أداء   عن الضغوط الناجمةن اآلثار ولم يغفل الباحثو  
ات وضعف القدرة على التركيز وارتفاع ضغط الدم وأمراض والعدوانية وعدم تقدير الذ

اآلثار المترتبة على ضغوط العمل على ) 2005(فقد أورد بالل ).  1997حريم، (القلب 
مستوى المنظمة من حيث ضعف مشاركة الفرد في العمل نتيجة الغياب والتأخر عـن             

نتاج وارتفاع نـسبة     في اإل  العمل، والشكاوي والتظلمات وما يترتب على ذلك من تدنٍ        
الحوادث، وتدني مستوى الروح المعنوية واألداء والوالء التنظيمي نتيجة عدم الحماس           

  .للعمل، وضعف االتصال بين العاملين إلضافة العدوانية في بيئة العمل
ويمكن القول إن ضغوط العمل هي ردود األفعال التي تنتج عن التفاعل ما بين الظروف 

 بها الفرد، وخصائص الفرد نفسه من قدرات ومهارات وخبرات، مما        البيئية التي يعمل  
وهنا تتبـاين   ، يؤثر على استجابة األفراد للمثيرات الداخلية والخارجية البيئية المختلفة        

  .الفروق الفردية في درجة استجابتها تجاه تلك المثيرات

  .مفهوم األداء الوظيفي
المخرجات أو األهـداف التـي      " أنه   األداء الوظيفي على  ) 2002(عرف عبد المحسن    

يسعى النظام لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى              
  ".هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة
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ن الفرد من إنجاز المهمـة أو  نشاط يمكِّ" فيعرف األداء بأنه )Jamal, 1995(أما جمال 
ف ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد الهدف المخصص له بنجاح، ويتوق

  " المتاحة

 استمرار الضغط المتزايد على الفرد يؤدي إلى تدني أدائه في العمل،            إنويمكن القول   
يصاحبه أنماط سلوكية سلبية ضارة كاليأس، واإلحباط، وتلحق هذه الجوانب السلوكية           

  ).2004حريم، (إلنتاج أضراراً بالمنظمات من حيث تدني األداء وا

 استمرار الضغوط علـى  إنSzilagy & Wallane, 1978( (وأضاف سيزالقي ووالس 
  .مستوى عاٍل يؤدي إلى االنسحاب والغضب والتخريب والغياب وترك العمل

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات المتعلقة بضغوط العمل: أوالً

 مدى إدراك مـديري المـدارس       بدراسة هدفت إلى الكشف عن    ) 1992العدوان،  (قام  
لمستوى ضغوط العمل التي يتعرضون لها بشكل عـام،         في األردن   الثانوية في البلقاء    

تكونت عينة  . والتعرف على هذه المصادر في ضوء متغيرات الجنس والعمر والخبرة         
وقد أشارت نتائج   . مديرة) 20(،  مديراً  ) 23(مديراً ومديرة، منهم    ) 43(الدراسة من   

 مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة البلقاء يتعرضون لدرجـة           نأة  الدراس
متوسطة من ضغط العمل الكلي ودرجة متوسطة من ضغط العمل المتمثل بردود الفعل 

وعدم وجود فروق ذات داللة . سواء الفسيولوجية أو االنفعالية أو السلوكية أو المعرفية      
برة، أو الجنس في إدراك المديرين والمـديرات        إحصائية تعزى لمتغير العمر، أو الخ     

وكذلك عدم وجود   . لمستوى ضغط العمل المتمثل بردود الفعل الفسيولوجي والسلوكية       
فروق تعزى لمتغير الجنس في إدراك المديرين لمصادر الضغط المتعلق بعبء الدور            

  . والتقدم المهني
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 مصادر التوتر النفسي لدى     بدراسة هدفت إلى التعرف على    ) 2001الجهيني،  (كما قام   
، ومعرفة  في المملكة العربية السعودية االبتدائية بمنطقة المدينة المنورةمديري المدارس

 تختلف باختالف موقع المدرسة مديري المدارسما إذا كانت مصادر التوتر النفسية لدى 
. مديراً) 215( من عينة الدراسةوتكونت . أو سنوات الخبرة في اإلدارة والمؤهل العلمي

 يليها ، ثم العالقة مع أولياء األمور  ،وخلصت الدراسة إلى أن أبعاد العالقة مع المعلمين       
كما .  االبتدائيةمديري المدارسضغط المدرسة هي المصادر األكثر للتوتر النفسي لدى 

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات البعد الكلـي لـدى      
  .  االبتدائية تعزى لمتغير موقع المدرسةرسمديري المدا

دراسة هدفت إلى التعرف على أراء شـاغلي الوظـائف         ) 2001القيسي،  (وقد أجرى   
 نحو أهم مـصادر اإلجهـاد        في األردن  ربدإاإلشرافية في مديريات التربية بمحافظة      

غموض (شخصاً، وقد شملت أداة الدراسة مجاالت       ) 257(الوظيفي على عينة قوامها     
الدور وصراع الدور وعبء الدور والتطور المهني والمسؤولية تجاه اآلخرين والهيكل         

 في  فروق ذات داللة إحصائية   وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود        ). التنظيمي
تقديرات أفراد مجتمع الدراسة في مجاالت صراع الدور والهيكل التنظيمي والتطـور            

 كانت الفروق تميل لصالح درجة الـدبلوم بالنـسبة          كما. المهني تعزى للمؤهل العلمي   
لمجال صراع الدور، في حين كانت الفروق بالنسبة لمجالي الهيكل التنظيمي والتطور            

 فـي   فروق ذات داللة إحصائية   كذلك وجود   . المهني لصالح حملة درجة البكالوريوس    
ي الخبـرة   تعزى لسنوات الخبرة، لـصالح ذو     كلّها  مجاالت مصادر اإلجهاد الوظيفي     

  .القصيرة

فقد هدفت إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي        ) 2004القحطاني،  (أما دراسة   
 الثانوية في القطاعين الخاص والعام في محافظـة        مديري المدارس والقلق النفسي لدى    

 لكل مـن    فروق ذات داللة إحصائية   العاصمة عمان، والتعرف على ما إذا كان هناك         
الجنس، والخبرة في العمل، ( والقلق والضغط النفسي تعزى لمتغيرات       االختراق النفسي 
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أشارت . مديراً ومديرة) 187( من عينة الدراسةوتكونت ). والتفاعل بين هذه المتغيرات
النتائج إلى أن جميع أفراد العينة كان لديهم مستوى متوسط من االحتراق على بعـدي               

 كان هناك مستوى متوسط عند جميع أفراد العينة اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر، بينما
على بعدي نقص الشعور باإلنجاز، باستثناء فئة الخبرة األقل من خمس سنوات، فقد كان 

. أما بالنسبة للقلق فقد كان مستواه متوسطاً لدى جميع أفراد العينة          . لديهم مستوى عالٍ  
  . العينةوبالنسبة للضغط النفسي فقد كان منخفضاً عند جميع أفراد

مديري  بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى إدراك )Stouffer, 1993(كما قام ستوفر 
 الثانوية الحكومية في والية أيوا األمريكية لمصادر التوتر النفسي المرتبطـة            المدارس
وبينـت النتـائج أن     . مدير ومساعد مدير  ) 574( من   عينة الدراسة تكونت  . بالوظيفة

 من مستوى عاٍل من االستنفاذ النفـسي المـرتبط باإلجهـاد            مديري المدارس يعانون  
 يتعلق بتدني بالميزانية مديري المدارساالنفعالي، وأن أعلى مصادر التوتر النفسي لدى 

،  والتزامهم بهـا   المنخفضة، وعبء العمل الزائد، وعدم تقيد الطلبة بالقوانين المدرسية        
س، وصراع الدور، والتردد فـي اتخـاذ        والعالقة المهنية بين المعلمين ومدراء المدار     

  .القرار

 دراسة هدفت إلى معرفة مصادر الضغوط المهنيـة  )Goeller, 1993(وأجرى جويلر 
بلغـت  عينـة  وكيفية مواجهتها لدى مديري المدارس في والية انديانا األمريكية، على     

دى إدراك أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لم.  مديراً)365(
وكذلك . مديري المدارس لمصادر ضغوط العمل المهنية تبعاً لمتغيرات الجنس والعمر         

 لمصادر ضغوط العمل المهنية من وجهة نظر مديري         فروق ذات داللة إحصائية   جود  
. المدارس تبعاً الختالف مستوى المدرسة، ولصالح مديري المدارس الثانوية المتوسطة      

إلى أن من أهم الوسائل لمواجهة الضغوط الشائعة هي مهارة كما توصلت نتائج الدراسة 
  . الدعم االجتماعي والمهارة المعرفية
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  :الدراسات المتعلقة باألداء الوظيفي

التعليم الثانوي  مديري مدارس   دراسة هدفت إلى تقويم أداء      ) 2000الحكيمي،  (أجرى  
 المـوجهين التربـويين    لمهامهم الوظيفية من وجهة نظر   في اليمن  العام في مدينة تعز   

الجنس، والخبرة، (والمعلمين والمديرين، وكذلك التعرف على أثر المتغيرات الديمغرافية 
) 19( مـن    عينة الدراسة وقد تكونت   . على تقديرهم لألداء الوظيفي   ) والمؤهل العلمي 
وتوصل الباحث إلى . معلماً ومعلمة) 87(موجهاً وموجهة،    و   ) 45(مديراً ومديرة، و  

 يمارسون المهام المتصلة بالجانـب اإلداري والمـالي بالدرجـة        مديري المدارس   أن  
واتفق المعلمون والمديرات على أن المهام المتصلة بالتوجية الفني حصلت على . األولى

أقل درجة من حيث الممارسة، كما انفرد الموجهون التربويون في أن المهام المتـصلة   
كما أشارت النتـائج إلـى أن   .  من حيث الممارسةبالطالب جاءت في المرتبة األخيرة    

هناك اختالفاً داالً بين تقديرات أفراد العينة لألداء الوظيفي تعزى لعامل الجنس، وكانت 
 وذلك في المهام المتصلة بالتوجية الفني والطالب وأولياء األمور فـي            ،لصالح اإلناث 

  . المجتمع

 الثانوية المهنيـة    مديري المدارس  أداء   بدراسة هدفت إلى تقييم   ) 2002العتوم،  (وقام  
لمهماتهم من وجهة نظر المشرفين التربويين والمديرين أنفسهم في مـديريات منطقـة        

مـديراً  ) 47(مشرفاً ومشرفة، و  ) 250( من   عينة الدراسة وقد تكونت   . شمال األردن 
 كان  كان متوسطاً، فقدمديري المدارسأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أداء . ومديرة

كما أشارت النتائج إلى    . التخطيط بالمرتبة األولى أما المجتمع المحلي بالمرتبة األخيرة       
 الثانوية المهنية لمهمـاتهم     مديري المدارس  في  أداء     فروق ذات داللة إحصائية   وجود  

  .تعزى لمتغير الجنس والخبرة اإلدارية

صداقية العوامل الشخصية  بدراسة هدفت إلى اختبار م)Lunenburg, 1992(وقام لونبيرغ 
، ومعرفة كيفية قضاء المدير المتـدني والعـالي األداء          مديري المدارس كمؤشر ألداء   
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مديراً من المدارس األساسـية،     ) 79( من   عينة الدراسة لوقتهم في العمل، وقد تكونت      
وقد دلت النتـائج    . من المدارس الثانوية في منطقة الغرب المتوسط في امريكا        ) 33(و

 من حيث السيطرة مديري المدارسود اختالف يتعلق بالعوامل الشخصية ألداء على وج
على الميزانية، ومراقبة النتائج، وعملية التدريس، والتواصل مع الطلبـة والمعلمـين            

  . والمجتمع المحلي

 مديري المـدارس   فقد هدفت إلى تحديد مدى إدراك )Gaziel, 2003(أما دراسة جيزل 
هم لتأثير سلوكهم في العمل من وجهة نظر المعلمين، كما هدفت           لعالمهم، ومدى إدراك  

لعملهم، وهل يختلـف    المدارس  ومديرات  مديري  إلى معرفة مدى اختالف تصورات      
مديراً من ) 20( من عينة الدراسةوتكونت . اإلطار المتعلق بفاعليتهم كمديرين عنه كقادة

أكثر المجاالت تأثيرا على فاعلية وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن       . المدارس األساسية 
كما أشارت  . كان نموذج الهيكل التنظيمي، ونموذج المصادر البشرية      مديري المدارس   

لعالمهم تعزى لمتغير الجنس من حيث  نمديريالنتائج إلى عدم وجود فروق في إدراك ال
  . استخدام النموذج الهيكلي أو الرمزي

  :تعقيب على الدراسات السابقة
 فبعضها ركز ،ن خالل استعراض الدراسات السابقة بأنها تباينت من حيث الهدف ميتبين

 وهناك دراسات ربطت ،على مستوى ضغوط العمل وبعضها ركز على األداء الوظيفي
   ادرـمص ىـرف علـى التعـهدفت إلضغوط العمل باألداء الوظيفي، فهناك دراسات 

أما فيما يتعلق بالفئـات     ). 1992 العدوان ، (العمل وكيفية مواجهتها كدراسة     ضغوط  
المستجيبة فقد كان معظم هـذه الفئـات مـن المـديرين فـي المـدارس كدراسـة                  

غلب الدراسات  أكما اتفقت   ). 2001القيسي،(، و )2001الجهني،(و) 2004القحطاني،(
علـى  ) الجنس، الخبرة، المؤهل العلمـي    (المتغيرات الديمغرافية   السابقة بتناولها ألثر    

 كمـا ركـزت دراسـة       ،)1992العـدوان،   (  التي يواجهونها كدراسة   ضغوط العمل 
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)Stouffer,1993 (إلى معرفة مدى اإلدراك لمصادر ضغوط العمل والمرتبطة بالوظيفة، 
إلى التعرف على العالقة ما بين الضغوط طويلـة       ) Pare,1995(في حين سعت دراسة     

  .ي المدارساألمد على المعلمين ومدى إدراكهم لألسلوب القيادي لمدير
أما فيما يتعلق باألداء الوظيفي للمديرين فقد هدفت إلى تقييم أداء مـديري المـدارس               

) Luneburg,1992( وتناولت دراسـة    ). 2000الحكيمي ، (و) 2002العتوم،(  كدراسة
في . العوامل الشخصية الستة عشر كمؤشرات ألداء مديري المدارس لوقتهم في العمل          

تقييم األداء الوظيفي لمديري ) Gaziel,2003( و ) Jasem,Ali,,2005(حين تناولت دراسة 
  .المدارس من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في التربية والتعليم

 مديري المدارس لعـالمهم   إدراكعلى تحديد مدى    ) Gaziel,2003( كما ركزت دراسة    
  . وعلى معرفة مدى تصوراتهم لعملهم،ولتأثير سلوكهم في العمل

 هذه الدراسات مع الدراسات السابقة في التركيز على معرفة مصادر ضغوط قد اتفقتو
 والعوامل المؤثرة عليها ومدى تثيرها على عملهم   ،العمل وكيفية مواجهة هذه الضغوط    

والذي ينعكس سلباً على تحقيقهم لألهداف المنشودة، وفي التركيز على أهمية تقييم األداء 
 وتتيح الفرصة لمعرفة نقاط ،ومات وبيانات عن األداءالوظيفي، لما تتوصل إليه من معل

ن لتالفيها ومعالجتها وإعادة النظر فيها، وقد تتشابه هذه         وها المدير فيالضعف التي يقع    
 وفي تقويم أداء ،الدراسة مع الدراسات السابقة في ربطها لضغوط العمل باألداء الوظيفي

 في بيئـة     السابقة غيرها من الدراسات   تختلف عن    إال أنها المديرين من قبل المعلمين،     
  .التطبيق وهي إقليم جنوب األردن

  :منهجية الدراسة
  :أسلوب الدراسة

اعتمدت الدراسة منهجية البحث الوصفي إلى جانب البحث الميداني، حيث تم استخدام            
 البحث المكتبي ألدبيات الموضوع، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على جمـع             أسلوب

  .نيطة استبانة تم تصميمها من قبل الباحثاوسالبيانات ب
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  :مجتمع الدراسة
في إقليم الجنوب جميعهم  األساسية الحكومية مديري المدارستكون مجتمع الدراسة من 

مديراً ومديرة، ومـن   ) 379( البالغ عددهم الكلي     ،)الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة   (
معلماً ومعلمة، حـسب    ) 6465( الكلي   البالغ عددهم كافةً، و معلمي المدارس األساسية    

الكـرك، والطفيلـة، ومعـان،      (إحصائيات مديريات التربية والتعليم في إقليم الجنوب        
  .2005/2006للعام الدراسي ) والعقبة

  :عينة الدراسة
كافة  إقليم الجنوب المدارس األساسية الحكومية في يريتم توزيع أداتي الدراسة على مد

اسـتبانة، لتـشكل نـسبة      ) 331(، وقد تم اسـتعادة        )العقبة،  نمعا،   الطفيلة ،الكرك(
 تم سحب عينـة     مديري المدارس من أصل مجتمع الدراسة، ولتقييم أداء       %) 87.34(

إقلـيم  عشوائية بسيطة من معلمي المدارس األساسية في مديريات التربية والتعليم في            
كل مدير، وبذلك يكون     من المعلمين والمعلمات ل    )4(، وبواقع   %)17( وبنسبة   الجنوب

معلماً ومعلمة، وتم توزيع االستبانات علـى جميـع مفـردات           ) 1099(حجم العينة الكلي    
من عينـة   %) 89.63(استبانة صالحة للتحليل، تشكل ما نسبته       ) 985(العينة، وتم استعادة    
  )2(من مجتمع الدراسة الكلي كما هو مبين في الجدول %) 15.24(الدراسة الكلية، و

   )2(ل رقم الجدو

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
 النسبة المئوية معلم النسبة المئوية مدير فئات المتغير المتغير

  ذكر الجنس
 أنثى

161  
170 

48.6%  
51.4% 

397  
588 

40.3%  
59.7% 

  المؤهل العلمي
 

  بكالوريوس
  دبلوم عالي
  ماجستير

168  
100  
63  

50.8%  
30.2%  
19.0%  

337  
572  
76  

58.1%  
7.7%  

10.2%  
   سنة فأقل30 العمر

   سنة40- 31
   سنة فأكثر41

65  
110  
156  

19.6%  
33.2%  
47.1%  

100  
520  
365  

10.2%  
52.8%  
37.1%  

   سنوات5أقل من  الخبرة
   سنوات6-10

   سنة فأكثر11

79  
84  
168  

23.9%  
25.4%  
50.8%  

168  
431  
386  

17.1%  
43.8%  
39.2%  

الحالة 
  االجتماعية

  متزوج
  أعزب

272  
59  

82.2%  
17.8%  

680  
305  

69%  
31%  
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  :أداتا الدراسة
فـي األداء   لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير أداتين لقياس أثر ضـغوط العمـل              

، اعتماداً على األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة والعديد من الدراسات        الوظيفي
ـ (، و )1997أبـو عيـشة،     (، و )2001القيسي،  ( كدراسة   ،السابقة ، )1992دوان،  الع

  :وفيما يلي توضيح ألداتي الدراسة). 1995الصائغ، (، و)2004العمايرة وأبو نمره، (و

 تضمن المتغيرات الديمغرافيـة مثـل       ،الجزء األول : تكونت األداة األولى من جزأين    
وتضمن الجزء  ). الجنس  والعمر والمؤهل العلمي والخبرة العملية والحالة االجتماعية        (

فقرة لقياس ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية موزعة علـى           ) 25 (يالثان
 ،وغمـوض الـدور  ). 5-1( ويتضمن الفقرات مـن     ،صراع الدور : خمسة أبعاد هي  

). 16-11( ويتضمن الفقـرات مـن       ،وعبء الدور ). 10-6(ويتضمن الفقرات من    
 ،والتطـور المهنـي   ). 20-17( وتتضمن الفقرات من     ،والمشكالت الشخصية للمدير  

 ).52-21(ويتضمن الفقرات من 

الجزء األول وتضمن المتغيـرات     : ين رئيسين أأما االستبانة الثانية فقد تكونت من جز      
تضمن و). الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة العلمية، الحالة االجتماعية(الديمغرافية 

س الحكومية، فقرة لقياس مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدار) 25(الجزء الثاني 
والمجـال  ). 5-1( ويتضمن الفقرات    ،المجال اإلداري : موزعة على خمسة أبعاد هي    

). 14-10( ويتضمن الفقرات ،والمجال التقويمي). 9-6( ويتضمن الفقرات ،التخطيطي
ومجال العمل مـع الطلبـة      ). 20-15( ويتضمن الفقرات    ،ومجال العمل مع المعلمين   

 ).25-21(ويتضمن الفقرات 

:  هـي (Likert)رج اإلجابة عن كل فقرة على خمس فئات حسب مقياس ليكـرت            وتتد
 4( وتعطـى    ،، وتمارس بدرجة كبيرة   ) درجات 5( وتعطى   ،تمارس بدرجة كبيرة جداً   



 ي المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردنأثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مدير

  614  

 ،، وتمارس بدرجـة قليلـة     ) درجات 3(، وتمارس بدرجة متوسطة، وتعطى      )درجات
  ).دةدرجة واح( وتعطى ،، وتمارس بدرجة قليلة جداً)درجتين(وتعطى 

 فيكون  ،)3.5(وبناء على ذلك فإنه إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من             
فـإن  ، )2.50-3.49(مستوى التصور مرتفعاً، أما إذا كانت قيمة المتوسط الحـسابي           
فيكون مستوى  ) 2.49(مستوى التصور متوسط، وإذا كان المتوسط الحسابي أقل من          

  .التصور منخفضاً

  :باتهاصدق األداة وث
من أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـة   عضواً ) 17(تم عرض أداتي الدراسة على      

األردنية وجامعة مؤتة ومديري المدارس الحكومية، للتحقق من صدق األداة من حيث            
  .  وسالمتهاوضوح الصياغة اللغوية

تـساق  للتأكد مـن اال ) كرونباخ ألفا(كما تم حساب معامل ثبات األداة باستخدام معادلة  
، وكما هو )0.85(الداخلي لفقرات األداة، وقد بلغت قيمة معامل ثبات أداة ضغوط العمل 

3(ن في الجدول رقم مبي.(  

   )3(جدول رقم 

   العملضغوطة ألدا) االتساق الداخلي(قيمة معامل الثبات 
 )كرونباخ ألفا(معامل الثبات  اسم المصدر أرقام الفقرات رقم المتغير

1  
2  
3  
4  
5  

1-5 

1-5  
6-10  
11 -16  
17 -20  
21 -25  
1-25 

  صراع الدور
  غموض الدور
  عبء الدور

  المشكالت الشخصية 
  التطور المهني

 األداة ككل

0.81  
0.82  
0.85  
0.79  
0.79  
0.85 
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ة مرتفعة، حيث   أن معامالت الثبات لجميع مجاالت الدراس     ) 3(يالحظ من الجدول رقم     
، وهي قيمة ثبات عالية ومقبولة ألغراض       )0.85(كافة  فقرات األداة   بلغ معامل الثبات    

  . ستبانة األداء الوظيفيالقيمة معامل الثبات ) 4( الجدول رقم يبينو. إجراء الدراسة

   )4(جدول رقم 

   الوظيفياألداء) االتساق الداخلي(قيمة معامل الثبات 
 )كرونباخ ألفا(معامل الثبات  أسم المصدر أرقام الفقرات رقم المتغير

1  
2  
3  
4  
5  

1-5 

1-5  
6-9  
10 -14  
15 -20  
21 -25  
1-25 

  المجال اإلداري
  المجال التخطيطي
  المجال التقويمي

  مجال العمل مع المعلمين
  مجال العمل مع الطلبة

 األداة ككل

0.89  
0.87  
0.83  
0.75  
0.71  
0.82 

مرتفعة، حيث بلغ معامل الثبات لفقرات      جميعها  إن معامالت الثبات لمجاالت الدراسة      
  .وهي نسبة عالية ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة) 0.92(افةً كاألداة 

  :عرض النتائج
 أسئلة الدراسة تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة           نلإلجابة ع 

 إلجراء فحص العالقـات  )Pearson Correlation Matrix(ومصفوفة ارتباط بيرسون 
 Multiple Regressionالنحـدار المتعـدد   االرتباطية بين متغيرات الدراسة وتحليـل ا 

Analysis) (          الختبار أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، وتحليل التباين للكشف
الجنس، والمؤهل العلمي، والخبـرة العلميـة، والعمـر، والحالـة     (عن الفروقات بين   

  .في تصورات المبحوثين إزاء متغيرات الدراسة) االجتماعية

 األساسية  مديري المدارس ما مستوى ضغوط العمل لدى      (األول   ن السؤال ولإلجابة ع 
، تم حساب المتوسطات الحـسابية      ) من وجهة نظر المديرين أنفسهم؟      إقليم الجنوب  في
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واالنحرافات المعيارية إلجابات المدراء عن مستوى تأثير ضغوط العمل كما هو موضح 
  ).5(في الجدول رقم 

   )5(جدول رقم 

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المديرين عن مستوى المتوسطات 
  ضغوط العمل

  مستوى التأثير  األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد الفقرات
1-5  
6-10  

11-16  
17-20  
21-25  

1-25 

  صراع الدور
  غموض الدور
  عبء الدور

  المشكالت الشخصية 
  التطور المهني
 عةالضغوط مجتم

3.23  
3.27  
3.19  
3.34  
3.58  
3.32 

0.61  
0.59  
0.61  
0.63  
0.58  
0.45 

4  
3  
5  
2  
1  
-  

  متوسط
  متوسط
  متوسط
  متوسط
  مرتفع
  متوسط

أن المتوسط الحسابي الكلي ألبعاد مصادر ضغوط العمل لدى ) 5( من الجدول رقم يتبين
 مـن   )لعقبةا، و معان، و الطفيلةو ،الكرك( إقليم الجنوب  األساسية في    مديري المدارس 

، مما  )0.45(، وانحراف معياري    )3.3(وجهة نظر المديرين كان متوسطاً، حيث بلغ        
 بدرجة متوسطة، و األساسية همديري المدارسيدل على أن مستوى ضغوط العمل لدى 

، وانحـراف   )3.58(حيث حاز التطور المهني المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره          
الت الشخصية للمدير في المرتبة بمتوسط حسابي بلغ    يلي ذلك المشك  ). 0.58(معياري  

، يلي ذلك في المرتبة الثالثة غموض الدور بمتوسط )0.63(، وانحراف معياري )3.34(
، وجاء صراع الدور في المرتبة الرابعة )0.59(، وانحراف معياري )3.27(حسابي بلغ 

لدور فقد جاء في   أما عبء ا  ). 0.61(، وانحراف معياري    )3.23(بمتوسط حسابي بلغ    
  ).0.61(وانحراف معياري ) 3.19(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ 

ما مستوى األداء الوظيفي لمديري األساسية فـي إقلـيم          (ولإلجابة عن السؤال الثاني     
، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات )جنوب األردن من وجهة نظر معلميهم؟
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ظيفي لمديري المدارس من وجهة نظر معلميهم، وكما هو  المعيارية لمستوى األداء الو   
  ).6(موضح في الجدول رقم 

  )6(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء الوظيفي لمديري  
  .المدارس في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر معلميهم

تسلسل 
 الفقرات

  مستوى التأثير األهمية النسبية  معيارياالنحراف ال المتوسط الحسابي األبعاد

1-5  
6-10  
11 -16  
17 -20  
21 -25  
1-25 

  اإلداري
  التخطيطي
  التقويمي

العمل مع 
  المعلمين

العمل مع 
  الطلبة
األداء 
 الوظيفي

3.42  
3.17  
3.48  
3.64  
3.68  
3.39 

0.55  
0.57  
0.55  
0.60  
0.54  
0.42  

3  
5  
2  
4  
1  
- 

  متوسط
  متوسط
  متوسط
  متوسط
  مرتفع
  متوسط

أن المتوسط الحسابي لمـستوى األداء الـوظيفي لمـديري      ) 6( من الجدول رقم     بينيت
، )3.39(المدارس األساسية في إقليم جنوب األردن من وجهة نظـر معلمـيهم بلـغ               

 األداء الوظيفي لمديري المدارس األساسيةمما يدل على أن   ) 0.42(وانحراف معياري   
واحتل مجال العمل مع الطلبة المرتبـة       . في إقليم جنوب األردن جاء بدرجة متوسطة      

يلي ذلـك المجـال     ). 0.54(، وانحراف معياري    )3.69(األولى بمتوسط حسابي بلغ     
) 0.55(، وانحراف معيـاري     )3.48(التقويمي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ        

ري وانحراف معيا). 3.42(وجاء في المرتبة الثالثة المجال اإلداري بمتوسط حسابي بلغ 
يلي ذلك مجال العمل مع المعلمين في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلـغ             ). 0.55(
وفي المرتبة األخيرة جاء المجـال التخطيطـي        ). 0.60(وانحراف معياري   ). 3.24(

  ). 0.57(وانحراف معياري ) 3.17(بمتوسط حسابي بلغ 
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في ادر ضغوط العمل هل هناك أثر ذو داللة إحصائية لمص(الثالث ولإلجابة عن السؤال 
تم حـساب    ،  )حكومية في إقليم جنوب األردن؟    مديري المدارس ال  لدى   األداء الوظيفي 

 لمـديري   في األداء الـوظيفي   مصفوفة معامالت االرتباط بين مصادر ضغوط العمل        
  ). 7(ويوضح ذلك الجدول رقم .  في إقليم جنوب األردنالمدارس األساسية

  )7(جدول رقم 

 لدى في األداء الوظيفيت االرتباط بين مصادر ضغوط العمل مصفوفة معامال  
  مديري المدارس الحكومية قفي إقليم جنوب األردن

المتغيرات 
 المستقلة

المتغير 
 التابع

المجال 
 اإلداري

المجال 
 التخطيطي

المجال 
  التقويمي

مجال العمل 
  مع المعلمين

مجال العمل 
  مع الطلبة

األداء 
  الوظيفي

  0.441  0.365  0.443  0.356  0.422  0.244  ر  صراع الدور
  0.305  0.108  0.374  0.245  0.250  0.315    غموض الدور

  عبء
   الدور

  0.589  0.522  0.593  0.580  0.441  0.645  

المشكالت 
  الشخصية

  0.510  0.457  0.554  0.388  0.544  0.579  

  0.554  0.453  0.412  0.491  0.469  0.515    التطور المهني
  0.760  0.705  0.544  0.666  0.642  0.645    الضغوط مجتمعة

صراع الـدور،   (درجات العالقة بين مصادر ضغوط العمل       ) 7(يوضح الجدول رقم    
لدى ) وغموض الدور، وعبء الدور، والمشكالت الشخصية للمدير، والتطور المهني        

 الحكومية في إقليم جنوب األردن من جهة، واألداء الوظيفي بمجاالته           مديري المدارس 
المجال اإلداري، والمجال التخطيطي، والمجال التقويمي، ومجال العمل مـع          (تلفة  المخ

حيث بلغت . ، وبصورة كلية مجتمعة من جهة أخرى)المعلمين، ومجال العمل مع الطلبة
والمتغير الكلي التابع ) الضغوط مجتمعة( معامل االرتباط بين المتغير الكلي المستقل ةقيم
عبء ( وبلغت قيمة معامل االرتباط على صعيد البعد المنفرد ).0.76) (األداء الوظيفي(

، وهي أعلى قيمة ارتبـاط  )0.645)   (األداء الوظيفي( والمتغير الكلي التابع   ـ)الدور
في حين كانت أقل قيمة للعالقة التـي  . بين هذا البعد المستقل وبين المتغير الكلي التابع   
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). 0.305(متغير التابع الكلي، حيث كانت مع ال) غموض الدور(ربطت المتغير المستقل 
األداء (بينما كانت قيم معامالت االرتباط لبقية األبعاد المستقلة متوسطة مع البعد التابع             

صراع الدور، وغموض (ويستدل من هذه النتائج بأن لمصادر ضغوط العمل ). الوظيفي
دوراً هاماً فـي  ) الدور، وعبء الدور، والمشكالت الشخصية للمدير، والتطور المهني       

وترتبط .  الحكومية في إقليم جنوب األردنمديري المدارسمستوى األداء الوظيفي لدى 
  .معه بعالقات ارتباطية متوسطة، على أساس بعدي منفرد، أو على أساس كلي مجتمع

واألبعـاد  ) صراع الـدور  (أما فيما يتعلق بقيم معامالت االرتباط بين المتغير المستقل          
حيث ) مجال العمل مع المعلمين   (فقد كانت أقوى هذه العالقات مع البعد التابع         التابعة،  

، في حين كانت أضعف هذه العالقات التي      )0.443(بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية      
، حيث بلغت )المجال اإلداري(مع المتغير التابع ) صراع الدور(ربطت المتغير المستقل 

  ).0.244(قيمة هذه العالقة االرتباطية 

واألبعـاد  ) غموض الـدور  (وفيما يتعلق بقيم معامالت االرتباط بين المتغير المستقل         
، حيث )مجال العمل مع المعلمين(التابعة، فقد كانت أقوى هذه العالقات مع البعد التابع        

في حين كانت أضعف هذه العالقات، هي       ). 0.374(بلغت قوة هذه العالقة اإلرتباطية      
مجال العمل مع (مع المتغير التابع ) غموض الدور(بطت المتغير المستقل العالقة التي ر

  ).0.108(، حيث بلغت قيمة هذه العالقة اإلرتباطية )الطلبة

واألبعاد التابعة، ) عبء الدور(وفيما يتعلق بقيم معامالت االرتباط بين المتغير المستقل    
، حيث بلغت قوة )المجال التقويمي(فقد كانت أعلى قيمة معامل االرتباط مع البعد التابع 

في حين كانت أقل قيمة لمعامل االرتباط للعالقة التي ). 0.593(هذه العالقة االرتباطية   
، حيث )مجال العمل مع الطلبة(مع المتغير التابع ) عبء الدور(ربطت المتغير المستقل 

  ).0.441(بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية 
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) المشكالت الشخصية للمدير  (ت االرتباط بين المتغير المستقل      وفيما يتعلق بقيم معامال   
، )المجال التقويمي(واألبعاد التابعة، فقد كانت أعلى قيمة لمعامل االرتباط مع البعد التابع 

في حين كانت أقل قيمـة لمعامـل        ). 0.554(حيث بلغت قوة هذه العالقة االرتباطية       
مع المتغير  ) المشكالت الشخصية للمدير  (مستقل  االرتباط للعالقة التي ربطت المتغير ال     

  ).0.388(، حيث بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية )مجال العمل مع المعلمين(التابع 

واألبعـاد  ) التطور المهنـي  (وفيما يتعلق بقيم معامالت االرتباط بين المتغير المستقل         
، حيث بلغت قوة )مجال اإلداريال(التابعة، فقد كانت أقوى هذه العالقات مع البعد التابع 

في حين كانت أضعف هذه العالقات هي العالقة التي ). 0.515(هذه العالقة االرتباطية 
، )مجال العمل مع المعلمين(مع المتغير التابع ) التطور المهني(ربطت المتغير المستقل  

  ).0.412(حيث بلغت قيمة هذه العالقة االرتباطية 

نحدار المتعدد للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر مصادر تحليل اال  وقد تم استخدام  
لحكومية في إقليم جنوب األردن،      لمديري المدارس ا   في األداء الوظيفي  ضغوط العمل   

  ).8( ذلك الجدول رقم يبينوكما 

   )8(جدول رقم 

 في األداء الوظيفينتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر مصادر ضغوط العمل 
  ى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردنلد

مستوى داللة    المحسوبةt)(قيمة  Beta الخطأ المعياري B مصادر ضغوط العمل
)t( 

  0.000  7.572 0.305  0.019 0.141  صراع الدور
  0.000  5.045  0.202  0.020  0.101  غموض الدور
  0.000  5.932  0.299  0.27  0.158  عبء الدور

  0.003  3.036  0.153  0.032  0.096  المشكالت الصحية 
  0.000  4.325  0.193  0.031  0.135  التطور المهني

 )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى داللة  •
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 المتغيـرات  أنK(t ( واختبار ،)Beta( ومن متابعة معامالت ،)8(يتضح من الجدول 
صراع الدور، وغموض الـدور،     : (الفرعية التالية، والمتعلقة بمصادر ضغوط العمل     

لها تـأثير فـي األداء      ) وعبء الدور، والمشكالت الشخصية للمدير، والتطور المهني      
المحسوبة t) (الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن، بداللة قيم 

وهي أعلى  . على التوالي ) 5.572 و 5.045 و 5.932 و 3.036 و 4.325(لها، والبالغة   
  .)α=0.05(يمتها الجدولية عند مستوى داللة     من ق

 عند مستوى الداللـة      فروق ذات داللة إحصائيةهل توجد (ولإلجابة عن السؤال الرابع  
)α=0.05 (           ،لمصادر ضغوط العمل تعزى إلى كل من متغير الجنس، والمؤهل العلمي

نحرافات المعيارية  ، تم حساب المتوسطات الحسابية واال     )والعمر، والحالة االجتماعية؟  
نتائج تحليـل   ) 9(ويوضح الجدول رقم    . لتصورات المبحوثين لمصادر ضغوط العمل    

 لكل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة  في مصادر ضغوط العمل تبعاًتالتباين للفروقا
  . العلمية والعمر والحالة االجتماعية

   )9(جدول رقم 

  لمصادر ضغوط العملية لتصورات المبحوثينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار
لألداء الوظيفي حسب الجنس والمؤهل العلمي والخبرة العلمية والعمر والحالة 

  االجتماعية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فئات المتغير المتغيرات

 الجنس 0.65 3.12 ذكر

 0.60 3.38 أنثى
  0.57  3.45  بكالوريوس

  0.68  3.29  وم عاليدبل
  المؤهل العلمي

  0.58  3.00  ماجستير
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فئات المتغير المتغيرات

  0.49  3.56  سنة فأقل30
  0.65  3.51  سنة40- 31

  العمر

  0.57  3.06   سنة فأكثر41

  0.52  3.48   سنوات5أقل من 

  0.62  3.40   سنوات6-10

  الخبرة

  0.65  3.19   سنة فأكثر11

  الة االجتماعيةالح  0.64  3.34  متزوج
  0.56  3.20  أعزب

   في مصادر ضغوط العمل تبعاً لمتغير الجنس تالفروقا: أوالً
وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في مـصـادر          ) 10( جدول رقم    يبين

وهذه . ) (α=0.00 ومستوى الداللة ،)f=14.739() ف(ضغوط العمل حيث كانت قيمة 
أن الفروق بالنسبة ) 9( الجدول رقم يبينو. )α=0.05(معنوية عند مستوى داللة النتيجة 

ومتوسط ، )3.38( إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجابة اإلناث         اإلناث للجنس كانت لصالح  
  ).3.12(إجابة الذكور  

   )10(جدول رقم 
لكل من الجنس  للفروقات في مصادر ضغوط العمل تبعا  التبايننتائج تحليل
  مؤهل العلمي والخبرة العلمية والعمر والحالة االجتماعيةوال

مستوى   )ف(قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية المتغير
  الداللة

  الجنس 
  المؤهل العلمي
  الخبرة العلمية

  العمر
  الحالة االجتماعية

  الخطأ
 الكلي

1  
2  
2  
1  

976  
985 

4.291  
9.511  
4.988  
16.096  
2.556  
93.739  

3767.448 

4.291  
4.756  
2.494  
8.048  
2.556  
  

0.291 

14.739  
16.336  
8.566  
27.645  
8.780  

0.000  
0.000  
0.002  
0.000  
0.003  
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  الفروقات في مصادر ضغوط العمل تبعاً لمتغير المؤهل العلمي: ثانياً

 لمتغير المؤهل العلمي علـى      فروق ذات داللة إحصائية    وجود   )10(رقم    الجدول يبين
 .)α=0.00( ومستوى الداللة ،)F=16.336() ف(ط العمل، حيث كانت قيمة مصادر ضغو

 للمقارنات هفييوقد تم إجراء اختبار ش. )α=0.00(وهذه النتيجة معنوية عند مستوى داللة 
أن ) 11( الجدول يبينحيث . البعدية لمعرفة طبيعة الفروق في مستويات المؤهل العلمي

ابات أفراد الفئة الثالثة، ذوي المؤهل العلمـي        هنالك مصادر فروق بين متوسطات إج     
، حيث بلغ متوسط إجابات )بكالوريوس(، ومتوسط إجابات أفراد الفئة األولى )ماجستير(

أما متوسـط إجابـات أفـراد الفئـة األولـى           ، )3.00) (ماجستير(أفراد الفئة الثالثة    
وأن هنالك ). يوسبكالور(، ولصالح ذوي المؤهل العلمي )3.45(فقد بلغ  ) بكالوريوس(

، )ماجستير(مصادر فروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي المؤهل العلمي            
، حيث بلـغ متوسـط الفئـة الثالثـة          )دبلوم عالي (ومتوسط إجابات أفراد الفئة الثانية      

) 3.29(فقد بلغ ) دبلوم عالي(، أما متوسط إجابات أفراد الفئة الثانية )3.00) (ماجستير(
  ).دبلوم عالي(وي المؤهل العلمي ولصالح ذ

   )11(جدول رقم 

نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لألداء 
  الوظيفي حسب متغير المؤهل العلمي 

  ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس المتوسط الحسابي المؤهل العلمي
  بكالوريوس
  دبلوم عالي
 ماجستير

3.45  
3.29  
3.00 

-  
-  

0.45* 

-  
-  

0.29* 

-  
-  
-  

 )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى  •
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  .الفروقات في مصادر ضغوط العمل تبعاً لمتغير الخبرة العملية: ثالثاً

 اًفروقلمصادر ضغوط العمل أن هنالك ) 10(أشارت النتائج التي يعرضها الجدول رقم   
 ضغوط العمل، حيث كانت قيمة       لمتغير الخبرة العلمية في مصادر     ذات داللة إحصائية  

وهذه النتيجة معنوية عند مستوى داللة . )α=0.000(، ومستوى الداللة    )f=8.566() ف(
)α=0.01( .    للمقارنات البعدية لمعرفة طبيعة الفـروق فـي    هفييوقد تم إجراء اختبار ش 

أن هنالك مـصادر فـروق بـين        ) 13( الجدول   يبينمستويات الخبرة العملية، حيث     
، ومتوسط إجابـات    ) سنة فأكثر  11(ات إجابات أفراد الفئة الثالثة ذوي الخبرة        متوسط

 سنة 11(، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد الفئة الثالثة ) سنوات فأقل5(أفراد الفئة األولى 
، فقـد بلـغ     ) سنوات فأقل  5(أما متوسط إجابات أفراد الفئة األولى       ). 3.19)  (فأكثر

 الجدول أن هنالك مـصادر     يبينكما  ).  سنوات فأقل  5 (، ولصالح ذوي الخبرة   )3.48(
، ومتوسط ) سنوات10-6(فروق بين متوسطات إجابات أفراد الفئة الثانية ذوي الخبرة   

، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد الفئة الثانية          ) سنة فأكثر  11(إجابات أفراد الفئة الثالثة     
فقد بلغ ) سنة فأكثر11(لفئة الثالثة ، أما متوسط إجابات أفراد ا  )3.40) ( سنوات 6-10(
  ). سنوات10-6(، ولصالح ذوي الخبرة )3.19(

  )13(جدول رقم 

نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمصادر  
  ضغوط العمل حسب متغير الخبرة 

  سنة فأكثر11  سنوات10-6  سنوات5أقل من  المتوسط الحسابي الخبرة
   سنوات 5ل من أق

   سنوات6-10
  سنة فأكثر11

3.48  
3.40  
3.19 

-  
-  

0.29 

-  
-  

0.21 

-  
-  
-  

 )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى  •
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  الفروقات في مصادر ضغوط العمل تبعاً لمتغير العمر: رابعاً 

 لمتغير العمر فـي مـصادر       فروق ذات داللة إحصائية   وجود  ) 10( الجدول رقم    يبين
وهذه النتيجـة  . )α=0.01(، ومستوى الداللة )f=27.645( حيث وجد أن   ضغوط العمل، 

فيه للمقارنـات البعديـة   يوقد تم إجراء اختبار ش   . )α=0.05(معنوية عند مستوى داللة     
أن هنالك مصادر   ) 23( الجدول   يبينلمعرفة طبيعة الفروق في مستويات العمر، حيث        
، أما )3.06) ( سنة فأكثر41(األعمارفروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي     

 سنة  30(، ولصالح ذوي األعمار     )3.56(فقد بلغ   )  سنة فأقل  30(متوسط الفئة األولى    
 الجدول أن هنالك مصادر فروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة           يبينكما  ). فأقل

، حيث )ر سنة فأكث41(ومتوسط الفئة الثالثة ذوي األعمار )  سنة40-31(ذوي األعمار 
، أما متوسط الفئة الثالثة     )3.51) ( سنة 40-31(بلغ متوسط إجابات أفراد الفئة الثانية       

  ). سنة40-31(، ولصالح ذوي األعمار  )3.6(، فقد بلغ ) سنة فأكثر41(

   )14(جدول رقم 

نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لألداء 
  ير العمر الوظيفي حسب متغ

   سنة فأكثر41  سنة40- 31  سنة فأقل30 المتوسط الحسابي العمر
   سنة فأقل30
   سنة40- 31
  سنة فأكثر41

3.56  
3.51  
3.06 

-  
-  

0.55* 

-  
-  

0.45* 

-  
-  
-  

 )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى  •

  الفروقات في مصادر ضغوط العمل تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية: خامساً
لمصادر ضـغوط العمـل تبعـاً للحالـة         ) 10(النتائج التي يعرضها الجدول رقم      أشارت  

 في مصادر ضغوط العمل تبعـا للحالـة         فروق ذات داللة إحصائية   االجتماعية إلى وجود    
) 14( الجدول رقم يبينو. )α=0.003(، ومستوى الداللة )f=8.780(االجتماعية، حيث وجد أن 
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اعية كانت لصالح المتزوجين بـدليل ارتفـاع متوسـطهم          أن الفروق بالنسبة للحالة االجتم    
  ).3.20(ب ا، ومتوسط إجابة فئة األعز)3.34(الحسابي حيث بلغ متوسط إجابة المتزوجين 

 عنـد مـستوى              فروق ذات داللة إحـصائية    هل توجد   (ولإلجابة عن السؤال الخامس     
)α=0.05(     زى إلى الجنس والمؤهـل   األساسية تعمديري المدارس لألداء الوظيفي لدى

، تم استخدام تحليـل التبـاين       )العلمي، والخبرة العلمية، والعمر، والحالة االجتماعية؟     
 في مصادر ضغوط العمل تبعا لكل من الجنس والمؤهل العلمـي والخبـرة              تللفروقا

  ). 16(ويوضح ذلك الجدول رقم . العلمية والعمر والحالة االجتماعية
   )15(جدول رقم 

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المبحوثين لألداء الوظيفي المتوسط
  حسب الجنس والمؤهل العلمي والخبرة العلمية والعمر والحالة االجتماعية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فئات المتغير المتغيرات
 الجنس 0.41 3.48 ذكر
 0.39 3.34 أنثى

  0.37  3.38  بكالوريوس

  0.42  3.44  دبلوم عالي

  المؤهل العلمي

  0.31  3.48  ماجستير

  0.35  3.33  سنة فأقل30

  0.38  3.47  سنة40- 31

  العمر

  0.40  3.55   سنة فأكثر41
  0.44  3.27   سنوات5أقل من 

  0.41  3.40   سنوات6-10

  الخبرة

  0.36  3.45   سنة فأكثر11
  الحالة االجتماعية  0.42  3.40  متزوج
  0.41  3.41  أعزب
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   )16(جدول رقم 

 تبعا لكل من الجنس والمؤهل األداء الوظيفي في تنتائج تحليل التباين للفروقا
  العلمي والخبرة العلمية والعمر والحالة االجتماعية

مستوى   )ف(قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية المتغير
  الداللة

  الجنس 
  المؤهل العلمي
  الخبرة العملية

  رالعم
  الحالة االجتماعية

  الخطأ
 الكلي

1  
2  
2  
2  
1  

976  
985 

4.065  
7.047  
1.903  
3.726  
0.043  

144.026  
11551.033 

4.065  
3.523  
0.951  
1.863  
0.043  
0.148 

27.546  
23.877  
6.447  
12.626  
0.290  

0.000  
0.000  
0.002  
0.00  
0.590  

  لجنساتغير مالفروقات في األداء الوظيفي تبعاً ل: أوالً 

 في األداء الـوظيفي يعـزى       فروق ذات داللة إحصائية   وجود  ) 16( جدول رقم    يبين
ذات داللة  وهذه النتيجة .)α=0.00(، ومستوى الداللة )f=27.546(للجنس، حيث وجد أن 

أن الفروق بالنـسبة    ) 15( الجدول رقم    يبين و .)α=0.05( عند مستوى داللة     إحصائية
، ومتوسط )3.48(ة متوسط إجابة الذكور للجنس كانت لصالح الذكور، حيـث بلغ قيم   

  ).3.34(إجابة اإلناث 

  الفروقات في األداء الوظيفي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي: ثانياً

 فروق ذات داللـة إحـصائية     وجود  ) 16(أظهرت النتائج التي يعرضها الجدول رقم       
وى الداللة ، ومست)f=27.546(لمتغير المؤهل العلمي في األداء الوظيفي، حيث وجد أن 

)α=0.00(.     فيه للمقارنات البعدية لمعرفة طبيعة الفروق فـي        يوقد تم إجراء اختبار ش
 بـين متوسـطات   اًأن هنالك فروق) 17( الجدول يبينالمؤهل العلمي، حيث    مستويات  

إجابات أفراد الدراسة ذوي المؤهل العلمي ماجستير ومتوسط ذوي المؤهـل العلمـي       
أما متوســط  ). 3.48(ط ذوي المؤهل العلمي ماجستير     بكالوريوس، حيث بلغ متوس   
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، ولصالح ذوي المؤهل العلمـي      )3.38(ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس، فقد بلـغ       
  .ماجستير

   )17(جدول رقم 

نتائج تحليل اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لألداء 
   الوظيفي حسب متغير المؤهل العلمي

  ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس المتوسط الحسابي لعلميالمؤهل ا
  بكالوريوس
  دبلوم عالي
 ماجستير

3.38  
3.44  
3.48 

-  
-  
- 

-  
-  
- 

0.10*  
-  
-  

 )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى  •

  الفروقات في األداء الوظيفي تبعاً لمتغير الخبرة العملية: ثالثاً

فـروق ذات داللـة     إلى وجـود    ) 16(رقم  كما أشارت النتائج التي يعرضها الجدول       
، )f=6.447( تعزى لمتغير الخبرة العملية في األداء الوظيفي، حيث وجـد أن             إحصائية

فيه للمقارنات البعدية لمعرفة طبيعة يوقد تم إجراء اختبار ش. )α=0.002(ومستوى الداللة 
ـ  أن هنالك ) 18( الجدول   يبينالخبرة العملية، حيث    الفروق في مستويات      بـين   اً فروق

، ومتوسط إجابات أفراد    ) سنة فأكثر  11(متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي الخبرة       
، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد الدراسة ذوي ) سنوات5أقل من (الدراسة ذوي الخبرة 

 يبـين كذلك  ).  سنة فأكثر  11(، ولصالح ذوي الخبرة     )3.45) ( سنة فأكثر  11(الخبرة  
ن هنالك فروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي الخبـرة       أ) 16(الجدول رقم   

، ) سـنوات  5أقل من   (، ومتوسط إجابات أفراد الدراسة ذوي الخبرة        ) سنوات 6-10(
، أمـا  )3.40) ( سـنوات 10-6(حيث بلغ متوسط إجابات أفراد الدراسة ذوي الخبرة         

، ولصالح  )3.27(بلغ  فقد  )  سنوات فأقل  5(متوسط إجابات أفراد الدراسة ذوي الخبرة       
  ). سنوات10-6(ذوي الخبرة 
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   )18(جدول رقم 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لألداء يهنتائج تحليل اختبار شيف
  الوظيفي حسب متغير الخبرة 

   سنة فأكثر41  سنة40- 31  سنة فأقل30 المتوسط الحسابي الخبرة
   سنوات5أقل من 

   سنوات6-10
  سنة فأكثر11

3.27  
3.40  
3.45 

-  
-  
- 

0.13*  
-  
- 

0.18*  
-  
-  

  )α=0.05(ذات داللة إحصائية على مستوى  •

  الفروقات في األداء الوظيفي تبعاً لمتغير العمر: رابعاً

 تعزى فروق ذات داللة إحصائيةوجود ) 16(أظهرت النتائج التي يعرضها الجدول رقم 
ومـستوى الداللـة    ) f=12.626(لمتغير العمر في األداء الوظيفي حيـث وجـدت أن           

)α=0.000(  ،   وهذه النتيجة معنوية عند مستوى داللة)α=0.05( .  وقد تم إجراء اختبـار
 الجدول  يبين حيث   فيه للمقارنات البعدية لمعرفة طبيعة الفروق في مستويات العمر،        يش
 سـنة   41( بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي األعمار         اًأن هنالك فروق  ) 19(

ـ  ). سـنة فأقـل  30(، ومتوسط إجابات أفراد الدراسة ذوي األعمار  )فأكثر  تفقـد بلغ
، أما متوسط   )3.55) ( سنة فأكثر  41(متوسطات إجابات أفراد الدراسة ذوي األعمار       

ولـصالح ذوي   ) 3.33(فقد بلـغ    )  سنة فأقل  30(إجابات أفراد الدراسة ذوي األعمار      
 بين  اً الجدول أن هنالك فروق    يبينما  ك).  سنة فأكثر  41(األعمار ولصالح ذوي األعمار   

 د، ومتوسط إجابات أفـرا )سنة 4-31( الدراسة ذوي األعمار   دمتوسطات إجابات أفرا  
 الدراسـة ذوي    دحيث بلغ متوسط إجابات أفرا    ).  سنة فأقل  30(الدراسة ذوي األعمار    

 30( الدراسة ذوي األعمار    د، أما متوسط إجابات أفرا    )3.47) ( سنة 40-31(األعمار  
  ). سنة40-31(، ولصالح ذوي األعمار )3.33(فقد بلغ ) سنة فأقل
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   )19(جدول رقم 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لألداء يهنتائج تحليل اختبار شيف
  الوظيفي حسب متغير العمر 

   سنة فأكثر41  سنة40- 31  سنة فأقل30 المتوسط الحسابي العمر
   سنة فأقل30
   سنة40- 31
  سنة فأكثر41

3.33  
3.47  
3.55 

-  
-  
- 

0.14*  
-  
- 

0.22*  
-  
-  

  )=0.01α(ذات داللة إحصائية على مستوى •

  .الفروقات في األداء الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية: خامساً

ألداء الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة   إلى ا ) 16(وأشارت النتائج التي يعرضها الجدول رقم       
 لمتغير الحالة االجتماعية في األداء      فروق ذات داللة إحصائية   توجد  االجتماعية أنه ال    

 وهذه النتيجة غيـر     ،)α=0.59(ومستوى الداللة   ) f=0.290(الوظيفي حيث وجدت أن     
  .)α=0.05(معنوية عند مستوى  

  :مناقشة النتائج
جاء ترتيب األبعاد التي تعتبر مصادر ضغوط العمل لدى مديري المدارس األساسـية             

التطور المهني، ثم المشكالت الشخصية للمدير، ثم غموض الدور، ثم صراع    : (اليكالت
فقد احتل التطور المهني المرتبة األولى بمتوسط حسابي        ). الدور، وأخيرا عبء الدور   

، وتفسر هذه النتيجة من حيث كثرة األعمـال         )0.58(وانحراف معياري   ) 3.58(بلغ  
ير المدرسة، مما يؤثر على تقدمه وتطوره مهنياً، والواجبات المدرسية التي يقوم بها مد   

فر الوقت الكافي لالشتراك في دورات تدريبية متطورة من أجـل رفـع     اوذلك لعدم تو  
باإلضافة إلى انعدام الحوافز والترقيات العلمية من قبل مديري التربية . مستواه الوظيفي

يد في المجاالت التربويـة     لمديري المدارس، والتي تساعدهم على التقدم المهني والتجد       
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مما ينعكس على شعورهم . التي تؤثر على معنوياتهم، وتقلل من تحفيزهم للعمل بفاعلية
  .بعدم العدالة والمساواة في تقويم المسؤولين لألداء الوظيفي لديهم بموضوعية

، وانحـراف   )3.19(أما عبء الدور فقد جاء في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ            
فر اوقد يعود ذلك لتو   . ، وشكل أقل مصدر ضغط على مدير المدرسة       )0.61(معياري  

  . المهارات والطاقات لدى بعض مديري المدارس للقيام باألعمال الموكلة لهم

والتـي أشـارت   ) 1992العدوان، (واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة   
محافظة البلقاء يتعرضون لدرجة  ومديرات المدارس الثانوية في    ين مدير أنتائجها إلى   

والتي أشارت ) 2001الجهني، (كما واتفقت مع دراسة . متوسطة من ضغط العمل الكلي
كذلك اتفقـت  . نتائجها إلى وجود مصادر للتوتر النفسي لدى مديري المدارس االبتدائية 

 القيسي،(ألبعاد التي تعتبر مصدر ضغوط عمل مع دراسة         لنتائج الدراسة في ترتيبها     
التي أشارت إلى األهمية لمجاالت مصادر اإلجهاد الوظيفي حسب األهمية، فقد ) 2001

  .جاء التطور المهني في المرتبة األولى وعبء الدور في المرتبة األخيرة

مجال العمل مع الطلبة، : (وقد جاء ترتيب مجاالت األداء الوظيفي على النحو التالي
فقد ). ال العمل مع المعلمين، والمجال التخطيطيالمجال التقويمي، المجال اإلداري، مج

، وانحراف )3.69(احتل مجال العمل مع الطلبة المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى كون الطالب هو العنصر األساسي في ). 0.54(معياري 

مدير المدرسة والهيئة من خالل تكاثف جهود اإلدارة المدرسية ممثلة ب العملية التعليمية،
اإلدارية ومعلمي المدرسة، للتعرف على مشاكل الطلبة التعليمية والالمنهجية والصحية، 

لى آرائهم وتلبية احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم بطريقة إوأيضاً التعرف . وذلك لحلها
مناسبة، مما يشكل لمديري المدارس ضغوط عمل مختلفة، وبالتالي يؤثر على أدائهم 

  .هم في المدرسةلعمل
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، وانحـراف   )3.17(وجاء في المرتبة األخيرة المجال التخطيطي بمتوسط حسابي بلغ          
 في تحديـد ورسـم   لمعلميناويعود ذلك لعدم إشراك مدير المدرسة    ). 0.57(معياري  

 لنجاح العملية التعليمية التربويـة،      اً أساسي اً، باعتبارهم عنصر  األهداف المراد تحقيقها  
وبالتالي يؤثر على قدرة مدير المدرسة على توقع . ألهداف المراد تحقيقهالتحديد ورسم ا

مما يؤثر على قدرة مدير المدرسة على توقع . المشكالت التي تواجهه في عمله اإلداري
المشكالت التي تواجهه في عمله اإلداري، ويؤثر على عـدم معرفتـه باالحتياجـات              

ومن هنا يتعرض . داء العمل بالشكل المطلوب  المدرسية من المواد التعليمية المناسبة أل     
مما . مدير المدرسة لضغوط عمل متعلقة بالخطط المدرسية غير المعدة مسبقاً بشكل جيد

  .ينعكس عل أداء عمله بفاعلية

والتي أشارت نتائجها ) 2000عتوم، (واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة 
  .ارس الثانوية المهنية كان متوسطاًإلى أن مستوى األداء لمديري المد

صراع الدور، وغموض الدور، وعبء (كما أظهرت النتائج أن لمصادر ضغوط العمل 
دوراً هاماً في مـستوى األداء      ) الدور، والمشكالت الشخصية للمدير، والتطور المهني     

 وترتبط معه بعالقات  . الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن        
ارتباطية متوسطة على أساس بعدي منفرد، أو على أساس كلي مجتمع، حيث بلغت قوة 

ومستوى ) عبء الدور(، وبلغت أقوى عالقة ارتباطية بين )0.760(العالقة االرتباطية   
في حين كانت أضعف عالقة هي العالقة التي ربطت المتغير ). 0.645(األداء الوظيفي 

وأن هناك أثراً   ). مستوى األداء الوظيفي  (غير التابع   ، مع المت  )غموض الدور (المستقل  
 مصادر  إلبعاد وكذلك هناك أثر  . هاماً ألبعاد مصادر ضغوط العمل في األداء الوظيفي       

وتفسر هذه النتيجة على أن عبء الدور له عالقـة          . ضغوط العمل في األداء الوظيفي    
نية والتـصورية والفنيـة     قوية مع األداء الوظيفي، وذلك لعدم توفر المهارات اإلنـسا         

وقد تكون سنوات الخبرة القليلة لدى . المطلوبة لديهم لتأدية أعمالهم بمهارة وكفاية عالية
مديري المدارس من المعوقات لقيامهم بأداء واجباتهم بدقة ومهارة، مما ينعكس علـى             
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هم أعباء دورهم كمدراء مدارس، ويشعرهم بضغوط عمل عالية، وبالتالي يؤثر على أدائ
كما جاء غموض الدور بأضعف هذه العالقات مع األداء الوظيفي، فغموض           . الوظيفي

ويمكن تفسير ذلك لعدم وضوح األنظمـة،  . الدور يؤثر على األداء، ولكن بدرجة قليلة   
وعدم توفر المعلومات الالزمة للقيام بأعمالهم بالشكل الصحيح، كما أن عليهم التوفيق            

لمهنية، مما يشعرهم بالضغوط، وبالتالي يؤثر على أدائهـم        بين مسؤولياتهم األسرية وا   
، )بكالوريوس(أما متغير المؤهل العلمي، فقد كان لصالح ذوي المؤهل العلمي           . للعمل

فر المهارات الالزمة والتي تكون لـدى       ا، وذلك لعدم تو   )دبلوم عالي (والمؤهل العلمي   
  . ط على المديرين، مما يشكل ذلك مصدر ضغ)ماجستير(ذوي المؤهل العلمي 

 في مصادر ضغوط العمـل  لـدى         فروق ذات داللة إحصائية   كما بينت النتائج وجود     
مديري المدارس األساسية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والعمـر والحالـة       

 لمتغير الجـنس فـي مـصادر    فروق ذات داللة إحصائية   فقد تبين وجود    . االجتماعية
إلناث، ويعود ذلك لتعرض المرأة لـضغوطات عمـل       ضغوط العمل، وكانت لصالح ا    

متعددة، تنقسم بين ضغوطات مهنية وضغوطات أسرية، باعتبارها األم التـي تتـابع             
ومن هنا تصبح غير قادرة على التوفيـق بـين   . وظائف عديدة مطلوبة منها في البيت    

  .مسؤولياتها العملية والعلمية بالشكل المطلوب، ويؤثر على أدائها لعملها

 لمتغير العمر في مصادر ضغوط فروق ذات داللة إحصائيةكما دلت النتائج على وجود 
-31(، ولذوي األعمار ) سنة فأقل30(العمل، وكانت هذه الفروق لصالح ذوي األعمار 

 بحاجة نسنة، ويفسر ذلك لعدم اكتساب هذه الفئة الممارسة الكافية لعملهم، فيكونو   ) 40
خبرات الالزمة لفهم طبيعة العمل اإلداري، باإلضافة إلـى  إلى المزيد من المهارات وال 

 في بداية عملهم متحمسين للعمل، من أجل إثبات كفاءتهم وقدرتهم على     نأنهم قد يكونو  
أما متغير الخبرة فقد دلت النتائج على . إنجاز األعمال، فيشكل عليهم ضغوطاً في العمل

فقد كانت . عمل تعود إلى الخبرة في مصادر ضغوط الفروق ذات داللة إحصائيةوجود 
سنوات، ويعود ذلك إلى ) 10-6(، ولذوي الخبرة ) سنوات فأقل 5(لصالح ذوي الخبرة    
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فر المهارات والمعلومات الكافية لديهم، وذلك لسنوات الخبـرة القليلـة التـي             اعدم تو 
  .يمتلكونها، والتي ال تجعلهم يقوموا بعملهم بمهارة كافية

 لمتغير الحالة االجتماعية فـي      فروق ذات داللة إحصائية   وجود  كما دلت النتائج على     
ويمكن تفسير ذلك بسبب مـا يقـع   . مصادر ضغوط العمل، وكانت لصالح المتزوجين 

عليهم من  مسؤولية كبيرة داخل المدرسة وخارجها، من حيث المـسؤوليات الماديـة              
.  في العمـل   ى عاتقهم من حيث المهام اإلدارية الملقاة عل     و    والمعنوية داخل األسرة  

فيصبح من الصعوبة عليهم التوفيق بين مسؤولياتهم األسرية والمهنية، مما يـشعرهم            
أما متغير المؤهل العلمي، فقد كان لصالح       . بالضغوط، وبالتالي يؤثر على أدائهم للعمل     

، وذلك لعدم تـوفر  )دبلوم عالي(، والمؤهل العلمي )بكالوريوس( ذوي المؤهل العلمي  
، مما يشكل مصدر )ماجستير(ات الالزمة، والتي تكون لدى ذوي المؤهل العلمي المهار

  . ضغط على المديرين

فيما يتعلق بمتغيري ) 2001القيسي، (واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة 
، والتي أشارت نتائجها إلى )Goeller, 1993(وكذلك مع دراسة . المؤهل العلمي والخبرة

ة ذات داللة إحصائية لمدى إدراك مديرات المدارس لمصادر ضغوط العمل وجود عالق
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما جـاءت بـه      . المهنية تبعاً لمتغيرات الجنس والعمر    

 تعزى فروق ذات داللة إحصائيةوالتي أشارت إلى عدم وجود ) 1992العدوان، (دراسة 
ديرين والمديرات لمستوى ضغط العمـل      لمتغير العمر والخبرة والجنس في إدراك الم      

فيما يتعلق ) 2001الجهني، (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة . الكلي
  .بمتغير المؤهل العلمي

 لمتغيـر الجـنس فـي األداء    فروق ذات داللة إحصائيةكما أشارت النتائج إلى وجود   
ن طبيعة الذكور كونهم أكثر     ويفسر ذلك أ  . الوظيفي حيث كانت الفروق لصالح الذكور     

قدرة على مواجهة المواقف الضاغطة والصدمات النفسية، مما يؤدي إلى عدم تأثرهم             
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كما أشـارت   . بالضغوط التي تنشأ من هذه المواقف، ويكون أدائهم أفضل من اإلناث          
  لمتغير العمر في األداء الوظيفي، وكانتةالنتائج إلى أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائي

).  سنة 40-31(، ولصالح ذوي األعمار ) سنة فأكثر41(الفروق لصالح ذوي األعمار 
ودلت النتائج أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة العمليـة فـي األداء               

سنة فـأكثر، ولـصالح ذوي      ) 11(الوظيفي، وأن الفروق كانت لصالح  ذوي الخبرة         
أن المدير قد أكتسب خبرة تؤهله للقيام بالمهـام         مما يدل على    ). سنوات10-6(الخبرة  

ليه، وبالتالي يساعده على مواجهة ضغوط العمل التي يتعرض لها إوالمسؤوليات الموكلة 
  .مما يؤدي إلى ارتفاع أدائه

وأشارت النتائج إلى أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمـي فـي           
ويفسر ذلك أن ). ماجستير( لصالح ذوي المؤهل العلمي األداء الوظيفي، وكانت الفروق

المدير أصبح لديه حصيلة علمية ومعرفية واكتساب مهارات ومعلومات جديدة، تجعله           
قادراً على استيعاب الضغوط وكيفية التعامل معها، وبالتالي ينعكس ذلك على مستوى            

  . األداء لديهم

، والتي أشـارت  )2000الحكيمي، (سة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به درا      
نتائجها إلى أن هنالك اختالفاً بين تقديرات أفراد العينة لألداء الوظيفي تعـزى لعامـل          

العمايرة وأبـو نمـرة،     (واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به دراسة          . الجنس
ـ   فروق ذات داللة إحصائية   ، والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود        )2004 ة  في درج

  .فعالية المديرين والمديرات في القيام بأدوارهم المتوقعة تعزى للمؤهل العلمي

  :المقترحات
  :اآلتي الدراسة تقترحبناء على ما تقدم من النتائج 
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 العبء تخفيف الترقية والتقدم بصورة موضوعية وعادلة، األمر الذي يساهم في -1
وبالتالي يقلل من نسبة الضغوط الزائد على مديري المدارس أثناء تأديتهم لعملهم، 

  .عليهم

 بناء جسور التواصل بين مديري المدارس والمعلمين والطلبة، من خالل لقاءات -2
فردية وجماعية ومجالس الطلبة لتبادل اآلراء ووجهات النظر لمناقشة المشكالت 

خفيف التعليمية واللالمنهجية التي يواجهها الطلبة من اجل سير العملية التربوية والت
  .من ضغوط العمل لدى مديري المدارس

 إجراء دورات تدريبية للمديرين باستمرار من اجل معرفة كيفية مواجهة الضغوط -3
والتركيز على المديرين ذوي الخبرات القليلة بحيث ال ، ومعالجتها والتغلب عليها

  .تؤثر هذه الضغوط على مستوى أدائهم لعملهم

 في األداء الوظيفيالمتعلقة بتأثير ضغوط العمل  إجراء المزيد من الدراسات -4
  .لمديري المدارس الحكومية والخاصة بجنوب األردن كدراسة مقارنة
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