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أﺳﺘﺎذ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮدﻗﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻮادي
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أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮھﺎج

۱٤۳۷ھـ۲۰۱٦ /م

﷽����

ﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ ََﻚ َﻻ ِﻋ ْﻠ َﻢ ﻟَﻨَﺎ ِإ ﱠﻻ َﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﺘَﻨَﺎ ِإﻧﱠ َﻚ
}ﻗَﺎﻟُﻮا ُ
ﺖ ْاﻟﻌَ ِﻠﯿ ُﻢ ْاﻟ َﺤ ِﻜﯿ ُﻢ{
أ َ ْﻧ َ
)ﺁﻳﺔ  -٣٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ(

ﺻﺪﻕ ﺍ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

مستخلص البحث
عنوان البحث:

"ضـ ــغوط العمل اإلداري وعالقتها بعملية اتخاذ القرار التعليمي بمدارس التعليم األساسي في محافظة
البحر األحمر".
أهداف البحث:

تمثلت أهداف البحث في التعرف علي المداخل العلمية والنظرية لضغوط العمل

اإلداري واتخاذ القرار التعليمي بمدارس التعليم االساسي ،إلي جانب التعرف علي واقع ضغوط
العمل اإلداري واتخاذ القرار التعليمي بهذه المدارس والعالقة بينهما ومن ثم تقديم بعض
التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار التعليمي في ضوء
ضغوط العمل التي تعاني منها اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم األساسي.

منهج وعينة وأداة البحث:

اعتمد البحث علي المنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من  044فرد من فريق

العمل بمدارس التعليم األساسي بمحافظة البحر األحمر ،وتمثلت أداة البحث في استبيان

اشتمل علي محورين :المحور األول "ضغوط العمل اإلداري" وتكون من سبعة مجاالت هي:

عبء العمل ،صراع الدور ،غموض الدور ،قلة فرص التقدم الوظيفي ،البيئة المادية ،الهيكل

التنظيمي والمساندة االجتماعية ،والمحور الثاني "اتخاذ القرار التعليمي" وتكون من خمسة

مجاالت هي التعرف علي المشكلة وتحديدها ،حصر البدائل  ،تحليل البدائل ،اتخاذ القرار

وأخي اًر التنفيذ والمتابعة والتقييم.
نتائج البحث:

توصل البحث إلي النتائج التالية:

 معاناة عينة البحث من مستوي مرتفع من ضغوط العمل اإلداري ،وتمثلت أهم مصادرها
في عبء العمل ،صراع الدور ،قلة فرص التقدم الوظيفي والهيكل التنظيمي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط العمل اإلداري تبعاً للمؤهل العلمي لصالح
المؤهل فوق المتوسط والمسمى الوظيفي لصالح الوكالء ونوع المدرسة لصالح المدراس
الرسمية ،وعدم وجود فروق تبعاً للنوع وعدد سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية.
 انخفاض مستوي اتخاذ القرار التعليمي لدي عينة البحث مما يدل علي وجود قصور في
قدرتهم علي اتخاذ القرار التعليمي السليم.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتخاذ القرار التعليمي تبعاً للمؤهل العلمي لصالح
المؤهل فوق المتوسط والمسمى الوظيفي لصالح الوكالء ونوع المدرسة لصالح المدراس

الرسمية ،وعدم وجود فروق تبعاً للنوع وعدد سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية.
 وجود عالقة موجبة بين ضغوط العمل اإلداري واتخاذ القرار التعليمي فكلما زادت
ضغوط العمل اإلداري كلما زادت صعوبات عملية اتخاذ القرار التعليمي.

