
مديري المدارس الثانوية في محافظة عمان وسبل التغلب  تواجهمستوى ضغوط العمل التي 

 عليها

 إعداد

وفاء محمد حسن العبيدات   

 إشراف 

       األستاذ الدكتور محمد حسن العمايرة

 الملخص

 محافظة/عمان وسبل هدفت الدراسة معرفة مستوى ضغوط العمل التي تواجه مديري المدارس الثانوية في     

عليه، ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة تألفت في صورتها النهائية  التغلب

( مدير ومديرة في مدارس 191( فقرة موزعة على مجاالت الدراسة الخمسة، وتكونت عينة الدراسة من )47) من

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  ،منهج الوصفي التحليليوتم استخدام ال القطاع العام والقطاع الخاص.

ضغوط العمل التي تواجه مديري المدارس الثانوية العامة قد جاءت بمستوى متوسط، وقد جاءت المجاالت 

العالقات  ،المجتمع المحلي ،الطالب ،حسب مستوى الضغوط على النحو اآلتي: طبيعة العمل مرتبة تنازليا  

عمل. وأن مستوى ضغوط العمل التي تواجه مديري المدارس الثانوية الخاصة قد جاءت بيئة ال ،في العمل

 ،حسب مستوى الضغوط على النحو اآلتي: طبيعة العمل بمستوى متوسط، وقد جاءت المجاالت مرتبة تنازليا  



ة إحصائيا  بيئة العمل. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دال ،المجتمع المحلي ،العالقات في العمل ،الطالب

كذلك أظهرت نتائج  ،)القطاع العام، القطاع الخاص( السلطة المشرفة في مستوى ضغوط العمل تعزى لمتغير:

الدراسة أن أفراد العينة يرون أن من أكثر سبل مواجهة ضغوط العمل فعالية هي مرتبه تنازليا : تحسين الوضع 

تخفيف الدور السلبي ألولياء  ،لمريح للمديرين وللمعلمينالعمل على إيجاد السكن ا ،المادي للمديرين وللمعلمين

 األمور في التدخل في القرارات المدرسية.                     

 وقد أوصت الدراسة باآلتي:                                               

له من تأثيرات وانعكاسات سلبية على وزارة التربية والتعليم أن تولي موضوع ضغوط العمل أهمية خاصة لما  - 

من خالل إصدار نشرات لتوضيح مفهوم ضغوط العمل وأليات  على سير العمل المدرسي لدى مدراء المدارس.

قيام وزارة التربية والتعليم بالتخفيف من األعباء اإلدارية المرهقة التي يكلف بها و وبيان ماهيته.  ،التعامل معها

 خاصة.مديري المدارس الحكومية وال

 تحسين األوضاع المادية لمديري المدارس. -
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Abstract 

 The study aimed at identifying the level of work pressures facing high 

school principals in Amman Governorate and ways to overcome them. 

To achieve the objective of the study, a study tool was prepared. It was comprised 

of a questionnaire which consisted of (47) items in its final form and distributed over 

the five study areas. The study sample consisted of (191) principals in both public 

and private schools. 

The descriptive analytical method was used. the results of the study showed that the 

level of work pressures facing the public high school principals were at average 

level.  The study areas, according to the level of pressures, were classified in 



descending order as follows: the nature of the work, the students, the local 

community, the work relations, the work environment. 

 The level of work pressures facing the private high school principals showed 

an average level. The study areas, according to the level of pressures, were classified 

in descending order as follows: the nature of work, the students, the work relations, 

the local community, and the work environment.  

 The results showed that there were no statistically significant differences in the level 

of work pressures due to the variable of administrative authority (public sector, 

private sector). 

The results of the study also showed that the individuals participating in the sample 

believe that among the most effective ways to face work pressures, classified in 

descending order are: to improving the financial conditions of principals and 

teachers, finding means to provide comfortable housing for principals and teachers, 

and to reducing the negative role of parents’ interferences in school decisions. 

The study recommended the following: 

- The Ministry of Education should pay particular attention to the issue of work 

pressures due to its negative impact on the course of school work of the school 

principals. This can be in the form of publishing leaflets clarifying the concept 

of work pressures and the mechanisms of dealing with them while indicating 

its forms. The Ministry of Education should alleviate the exhausting 



administrative burdens assigned to the principals of both public and private 

schools. 

- Improving the financial conditions of the principals. 

 


