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  البحث مستخلص
 : البحثعنوان 

محافظة  فياألساسي بمدارس التعليم  "ضــــغوط العمل اإلداري وعالقتها بعملية اتخاذ القرار التعليمي
 البحر األحمر".

 : البحثأهداف 
في التعرف علي المداخل العلمية والنظرية لضغوط العمل  البحثتمثلت أهداف 

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 

سهم في تحسين عملية اتخاذ القرار التعليمي في ضوء كن أن ت  مالتي ي  التوصيات والمقترحات 
 .ضغوط العمل التي ت عاني منها اإلدارة المدرسية بمدارس التعليم األساسي

 :البحثوأداة عينة منهج و 
فرد من فريق  044من  البحثعينة  ، وتكونتعلي المنهج الوصفي البحث اعتمد

في استبيان  البحثوتمثلت أداة ساسي بمحافظة البحر األحمر، العمل بمدارس التعليم األ
سبعة مجاالت هي: وتكون من   "ضغوط العمل اإلداري المحور األول ": محوريناشتمل علي 

ل عبء العمل، صراع الدور، غموض الدور، قلة فرص التقدم الوظيفي، البيئة المادية، الهيك
خمسة وتكون من   "اتخاذ القرار التعليمي" الثانيالتنظيمي والمساندة االجتماعية، والمحور 

تحليل البدائل، اتخاذ القرار ، مجاالت هي التعرف علي المشكلة وتحديدها، حصر البدائل 
 . يرًا التنفيذ والمتابعة والتقييموأخ

 :البحثنتائج 
 إلي النتائج التالية:البحث  توصل
  تمثلت أهم مصادرها و ، من ضغوط العمل اإلداري  من مستوي مرتفع البحثعينة معاناة

 في عبء العمل، صراع الدور، قلة فرص التقدم الوظيفي والهيكل التنظيمي.
 لصالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط العمل اإلداري تبعًا للمؤهل العلمي

لصالح المدراس  ونوع المدرسة لصالح الوكالء الوظيفي والمسمى المؤهل فوق المتوسط
 ق تبعًا للنوع وعدد سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية.، وعدم وجود فرو الرسمية

  مما يدل علي وجود قصور في  البحثانخفاض مستوي اتخاذ القرار التعليمي لدي عينة
 .السليم قدرتهم علي اتخاذ القرار التعليمي



  لصالح بعًا للمؤهل العلمي التعليمي توجود فروق ذات داللة إحصائية في اتخاذ القرار
لصالح المدراس  ونوع المدرسةالمؤهل فوق المتوسط  والمسمى الوظيفي لصالح الوكالء 

 وعدد سنوات الخبرة والمرحلة التعليمية.تبعًا للنوع ، وعدم وجود فروق الرسمية
 عالقة موجبة بين ضغوط العمل اإلداري واتخاذ القرار التعليمي فكلما زادت  وجود

 ضغوط العمل اإلداري كلما زادت صعوبات عملية اتخاذ القرار التعليمي.




