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عينـة   تكونـت  .تعرف مستوى الروح املعنوية لدى معلمي املدارس األردنيةالدراسة إىل  دف

معلمة، يعملون مجيعـاً يف مـدارس   ) 311(و ،معلمني) 310(ومعلمة،  معلماً) 621( من الدراسة
يف  الباحثـان والـيت اشـتملت    اليت طورها ستبانةاالاستخدمت و. حكومية يف منطقة عمان الثانية

وبعد التحقـق مـن    .مستوى الروح املعنوية عند املعلمنيتقيس  فقرة) 30( علىصورا النهائية ب
 احلسابية اتتوسطامل تاستخرجى أفراد عينة الدراسة، وطبقت عل ،ألداةلثبات الصدق وال دالالت

لفحص الفـروق وفـق    )ANOVA(تحليل التباين األحادي ، وقام الباحثان بواالحنرافات املعيارية
. يتمتعون مبستوى روح معنوية متوسط اومعلماالدراسة أن معلمي  النتائج بينت. متغريات الدراسة

مستوى الروح املعنوية للمعلمني تعـزى إىل مـتغري    يف إحصائية ةداللذات  اًالنتائج فروق بينت كما
 يفذات داللة إحصائية  اًالنتائج فروقومل تظهر . والتخصص، وسنوات اخلربة واملؤهل العلمياجلنس، 

  .وموقعها مستوى املدرسة يمتغري تعزى إىل مستوى الروح املعنوية للمعلمني
                                           

 .كلية العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، األردن    ∗
 .كلية العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، األردن   ∗∗
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  مقدمة -1
ماً يف حتديد نوعية نتاجات اجلهود املبذولة وكميتها يف كل يعد العنصر البشري عنصراً ها

وعلى الرغم من إمكانية تعميم هذا االفتراض على معظم املهن، يبقى األقوى . مهنة
يعد املعلمون العنصر األهم يف جناح كل برنامج تربوي أو . يف مهنة التعليمواألكثر حتديداً 

ويتجه النظام التعليمي يف األردن منذ . ألهدافها يف حتقيق أي عملية تغيري أو تطوير تربوي
سنوات حنو عمليات تغيري وتطوير مكثفة، توجت أخريا خبطة مشولية للتطوير محلت عنوان 

على أربع ركائز وتقوم هذه اخلطـة . "قتصـاد املعريفخطة تطوير التعليم حنو اال"
، التقييم وتدريب املعلمنيو ملناهجا -2، التغيري التنظيمي والالمركزية -1 :رئيسـة هي

" املناهج والتقومي وتدريب املعلمني"ويرتبط مكون  .رياض األطفال -4، البنية التحتية -3
بعمل املعلمني وممارسام، األمر الذي يتطلب تعاوم ومتتعهم مبستوى عالٍ  ياًارتباطاً رئيس

  .بذل اجلهود الالزمة لتنفيذهامن الروح املعنوية والدافعية الالزمة لتبين مقترحات التطوير و
 واهلامةاملتغريات املعقدة  منمن الدراسات إىل أن الروح املعنوية للمعلمني  العديد شريوي

ويشري األدب التربوي إىل أن . ، واليت هلا تأثري قوي يف أي سياق تربويهيف الوقت ذات
 األكادمييصيل الطلبة حت مستوى دافعيتهم ويف يف اًمباشر اًللروح املعنوية للمعلمني أثر

(Boykin, Harriet and Evans, 1996) .  
الروح املعنوية تشتمل على مشاعر وطريقة يف  إىل أن(Monk, 1994)  "مونك"يشري 

املشاعر اليت حيملها العامل حنو "أا بعرف الروح املعنوية يو. واجتاهاتالتفكري، ومعتقدات 
 . (p. 125)"لمؤسسة اليت يعمل فيهاولسه نفل كيفية إدراكهعلى  اعتماداً وذلكعمله 

املؤسسة يف  إسهامعلى مدى يعتمد  املعنويةمستوى الروح أن : إىل ذلكويضيف 
  .االستجابة حلاجات العاملني وتوقعام

املعنوية  الروحفيعرفان  (Briggs and Richardson, 1992)" وريتشاردسون زجيبر" أما
مدى شعوره بالتقبل  حتدديعمل يف مؤسسة، واليت  دي فرطبيعة املشاعر اليت حيملها أ"أا ب

كما يعرفان الروح  ."والرؤىواالنتماء موعة العاملني والتشارك معهم يف األهداف 
مستوى االهتمام واحلماسة اليت يظهرها الفرد عند االماك يف حتقيق أهداف " أااملعنوية ب
للروح املعنوية  السابق التعريفتبين د يقودنا وق. (p. 87)" أو مجاعية يف إطار العمل فردية
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لنجاح أي برنامج تربوي يف  الالزمةلتوحيد اجلهود  هم جداًم االستنتاج بأن هذا املتغري ىلإ

  .حتقيق أهدافه
قوية يف  دالئل وهناك. وتتعدد العوامل اليت تؤثر يف مستوى الروح املعنوية للمعلمني

نوع املناخ  حتديد يعد عامال رئيسا يف أن مدير املدرسة العديد من البحوث التربوية تشري إىل
 ,Briggs and Richardson)املدرسي السائد، وبالتايل مستوى الروح املعنوية للمعلمني 

1992; Smith, 1992) . الروح املعنوية  يف التأثريإن تفسري الدور الرئيس للمدير يف
يف روح املعلمني املعنوية، وخاصة  املؤثرةل للمعلمني يرجع إىل أنه يتحكم بالعديد من العوام

   .(Adams, 1992)ا املعلمون  يشعراليت  اأنه يتحكم يف درجة التقدير والرض
ويشعرون على أثرها  املعلمون من خالهلا على جهودهم أق اليت يكافائالطروتتعدد 
 فرص ني، وحتس)كالهالتقدير بأش(ت املالية، والرمزية آاملكاف: قائهذه الطر وتشمل. بالتقدير
ت املالية ليست بالضرورة آإىل أن املكافتشري يف دراسات غربية  مؤشراتهناك . العمل

 ملعلمنيتصرحيات الوفقا  ا املعلمون وذلكالشكل األفضل لتقدير مستوى اجلهود اليت يبذهل
أن األمن  إىل" وجرونري هابرمان" ويشري .(Huberman and Gronauer, 1993) أنفسهم

املعلمني  ارض مستوى يفإجيابية  اًظيفي واحلرية يف العمل من أهم العوامل اليت تترك آثارالو
 لدى املعلمنيومن الضروري اإلشارة إىل أن الروح املعنوية  .الوظيفي وروحهم املعنوية

هلما الثقايف واحلضاري  ينختتلف باختالف اإلطار الثقايف الذي يعملون فيه، ألن البعد
ومن . آخر وذلك لعوامل كثريةإىل ملكانة االجتماعية للمعلم ختتلف من جمتمع ا ا وأنتأثريمه

هنا يتوقع أن ختتلف طبيعة العوامل اليت تؤثر يف الروح املعنوية للمعلم باختالف طبيعة 
على سبيل املثال، ميكن التكهن بأن الروح املعنوية للمعلم . السياق الثقايف الذي يعمل فيه

ل يف األردن قد ختتلف عن روحه املعنوية عند انتقاله للعمل يف إحدى األردين الذي يعم
وعلى الرغم من وجود تشارك يف الكثري من العوامل الثقافية العربية . دول اخلليج العريب

واإلسالمية بني هذه البلدان واألردن، تبقى هناك بعض الفروق اليت متيز كل بلد بثقافته 
  .الفرعية اخلاصة
مؤشرات على وجود ارتباط بني طبيعة العالقة اليت تربط املعلمني بعضهم  وهناك أيضاً

، ومستوى )اإلداريني والطلبة وغريهم(ببعض، واليت تربطهم بباقي أعضاء اتمع املدرسي 
 سبيالً إىل رفعمناخ مدرسي إجيايب يف املدرسة  وعليه، تكون يئة. لديهم روح املعنويةال
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فضالً عن ، تطوير مشاعر إجيابية لديهم حنو بعضهم بعضاًلمني، وملعدى االروح املعنوية ل
إىل أن قدرة مدير  السياقويشار يف هذا . وإنتاجيتهمعن مستوى أدائهم  ابالرض شعورهم

  .مستوى الروح املعنوية عند املعلمني بارتفاعترتبط  ةإجيابي ةاملدرسة على يئة بيئة مدرسي
وجود عالقة بني حجم الضغوط اليت يتعرض هلا  ومن ناحية أخرى، هناك مؤشرات على

ط اليت يتعرض ومصادر الضغ تتنوعو. لديهم روح املعنويةالاملعلمون أثناء العمل ومستوى 
 ، وقد تدفعهم يف النهاية إىللديهم روح املعنويةالدافعيتهم و يف اًيسلبهلا املعلمون واليت تؤثر 

املتاحة، وعدم مالءمة ظروف العمل،  اناتاإلمكهذه املصادر فقر  بنيومن . ترك املهنة
إىل ضغوطات يتعرضون كذلك يشري بعض املعلمني و. املدرسي العنفوارتفاع مستويات 

اجات اخلاصة يف صفوف العاديني، واحلاجة إىل حلذوي ا األطفالهلا بسبب برامج دمج 
  .(Scheerens, 1995; Stenlund, 1995)للطلبة  الفرديمزيد من الدعم 

متغري عبء املعلم التدريسي من العوامل املؤثرة يف حجم  على ما سبق، يعد عالوة
م عبء املعلم بعدد وال يقو. لديه روح املعنويةالالضغوط اليت يتعرض هلا، وبالتايل مستوى 

على متغريات من مثل  اعتماداً م أيضاًوفقط، لكنه يق التدريسيساعات العمل أو النصاب 
وهناك مؤشرات على أن . ومستوى التجانس بينهم ونوعيتهم، عدد الطلبة يف الصفوف

يعتربه بعض املعلمني أحد أسباب  إذتأثري ثنائي،  اذ مركباً التعامل مع الطلبة ميثل عامالً
من مصادر الضغط يف  ه آخرون مصدراًدالتعليم، يف حني يع مبهنةرغبتهم يف االلتحاق 

  .(Huberman and Gronauer, 1993) العمل
  
  دراسة وأسئلتهاال مشكلة -2

تتسبب يف رفع مستوى  قدمعلمو هذه األيام مجلة من الصعوبات اإلضافية اليت  يواجه
 .Potter et)لديه روح املعنوية اليف  اًي، مما قد يؤثر سلبوالضغوط اليت يتعرضون هلا توترهم

al., 2001).  ور حاجة املعلمون يف األردن ظه يواجههاومن أمثلة هذه الصعوبات اليت
التعامل مع التغريات اليت نتجت عن  علىمتجددة للتدريب على مهارات إضافية تساعدهم 

ونتج عن تبين . القائمة على اقتصاد املعرفة التربويتبين وزارة التربية والتعليم خلطة التطوير 
استخدام احلاسوب وتوظيفه  مهاراتأصبح من امللزم للمعلمني التدرب على  هذه اخلطة أن
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على أساليب جديدة يف التدريس  لتدرب اىلإكما ظهرت احلاجة .  عملييت التعليم والتعلميف

 لتدرب اىلإمث برزت يف اآلونة األخرية احلاجة . املناهجتناسب التغريات اليت طرأت على 
أو الواقعي  األصيل التقومي"أساليب  أمههاق وأساليب جديدة يف التقومي، ائعلى طر

Authentic Assessment" . وخيشى أن كثرة الضغوط الناجتة عن احلاجة للتغيري والتطوير
 زجيبر"وهذا ما حذر منه . اً على مستوى الروح املعنوية للمعلمنييقد تتسبب يف التأثري سلب

 تاجاًمتاماً عندما اعتربا أن اخنفاض الروح املعنوية للمعلمني قد يكون ن" وريتشاردسون
هذا األمر بأن التغيري يتطلب تعلم مهارات جديدة  انويفسر. طويروالت تغيريال لعملية مباشراً

 جهودهم ديوتر املعلمني ويستنفقد جديد وآليات عمل خمتلفة، وكل هذا  نظاموتعود على 
(Briggs and Richardson, 1992).  

نظر يحتسني جودة التعليم،  عنالرغم من أن املعلمني ليسو العامل الوحيد املسؤول  وعلى
 أو إخفاقها  عملية تطوير تربويكل جناح  احتماالتعلى أم العامل األهم يف حتديد  إليهم

(Gonnie, Hendriks and Scheerens, 2000) .املدارس  يروينصح مد ما وعادة
يف  ياًرئيس عامالًبوصفها ملعلمني لدى اواملشرفون التربويون بالنظر إىل متغري الروح املعنوية 

ملعلمني دى ال املعنويةويشار إىل أن تدين الروح . ية أي برنامج تربويمدى فاعل يفالتأثري 
ويقلل من فرص  ،املدرسةيف  سلبية والالمباالة ورمبا العدوانية مما يترك آثاراً باإلحباطيرتبط 

روح املعنوية المؤشرات إىل أن اجتاهات املعلمني ومستوى  هناكو. جناحها يف حتقيق أهدافها
إنّ محاسة أي مدير لتبين تعديالت أو . تؤثر يف خيارات املدرسة اليت من العوامللديهم 

ميه ملستوى الروح وتطبيق مناذج جديدة، ترتبط كلها مبعرفته وتق أوتطويرات جديدة، 
 كلهم يف حتديد احتماالت جناح من هذا عامل ألالعاملني معه،  املعلمنياملعنوية لفريق 

  . (Ferraiolo, Hess, Maranto and Scott, 2004) هاأو فشل جديدة جتربة
 التأثريزيادة الضغوطات اليت يواجهها املعلمون قد تتسبب يف  أنّ لىعوهناك مؤشرات 

 ،العمل عنكما يؤثر يف معدالت غيام مستوى دافعيتهم والتزامهم حنو العمل،  يف اًيسلب
 ,Anderson)ملهنة االحتراق النفسي، وأخريا إىل ترك ا منإىل معانام  ضاوقد تؤدي أي

2000; Scheerens, 1995).  
وميثل الواقع املوصوف سابقاً واملتعلق بارتفاع احتماالت ترك املعلمني للمهنة عامل قلق 

إىل االستمرار يف تعيني املعلمني  حتتاجومن املعروف أن الدول مجيعها . يف كثري من الدول
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 ىلإيف مهنة التعليم، ولالستجابة لسد النقص الناتج عن ترك بعض املعلمني العمل  وذلك
 ترتفعو. (Gonnie, Hendriks and Scheerens, 2000) السنوية يف أعداد الطلبة لزيادةا

  :وذلك لألسباب الثالثة التالية يف األردن معلمني جدد سنوياً تعيني ىلإاحلاجة 
كومي يبدأ يف صبح التعليم احللياألساسي / إضافة سنة دراسية ملرحلة التعليم اإللزامي .أ

بتطبيق  2004والتعليم منذ عام  التربيةفقد بدأت وزارة . عن السادسة سن اخلامسة بدالً
  .خطة التعلم يف مرحلة ما قبل املدرسة

نتج عنه اخنفاض  الذيارتفاع مستوى وعي أفراد اتمع بأمهية التعلم، األمر  .ب
  .معدالت التسرب

اتمع األردين من  أفرادأن أكثر من نصف  ارة إىلاإلشالزيادة السكانية املطردة، مع  .ج
  .املدرسيسنة؛ أي يف سن التعلم  15األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

بناء على ما سبق، جاءت هذه الدراسة للبحث يف مستوى الروح املعنوية لدى املعلمـني  
 األسـئلة عـن   بةاإلجاالدراسة احلالية  حاولتوبالتحديد . يف األردن والعوامل املؤثرة فيه

 :هالتالي
  مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني يف املدارس األردنية؟ما  .1
هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املـدارس   . 2

  ؟)ثانوي/ أساسي(األردنية تبعاً ملتغري مستوى املدرسة 
ملعنوية لدى معلمـي املـدارس   هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح ا. 3

  ؟)خمتلطة/ طالبات إناث فقط/ طالب ذكور فقط(األردنية تبعاً ملتغري نوع املدرسة 
هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املـدارس   . 4

  ؟)قرية/ مدينة(األردنية تبعاً ملتغري موقع املدرسة 
يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املـدارس   هل هناك اختالف دال إحصائياً . 5

  األردنية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي؟
هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املـدارس   . 6

  األردنية تبعاً ملتغري اخلربة التعليمية؟
املـدارس   هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي . 7
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  األردنية تبعاً ملتغري اجلنس؟

هل هناك اختالف دال إحصائياً يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املـدارس   . 8
  ختصصات علمية؟/ ختصصات إنسانية(األردنية تبعاً ملتغري التخصص 

  الدراسة أهمية -3
االت دى امتغري الروح املعنوية ل رسدالعسكرية بينما ملو الصناعيةلعاملني بكثافة يف ا 
 ,Ferraiolo)التربوية  املؤسساتزل حيتاج إىل مزيد من الدراسة يف السياق التربوي ويف ي

Hess, Maranto and Scott, 2004; Briggs and Richardson, 1992) . ولذا تأيت
  .الدراسة احلالية دف البحث يف موضوع مل يزل حباجة إىل مزيد من االستقصاء

 منلعاملني دى الدراسة العوامل املؤثرة يف الروح املعنوية  دتع، من ناحية أخرى
 فاعلية يفهمة وذلك لألثر الكبري الذي يتركه مستوى الروح املعنوية املوضوعات امل

مقدار الوقت  حتددتبني أا ي يتركها مستوى فاعلية املعلم يتوبالتدقيق يف اآلثار ال. املعلمني
فضالً عن مقدار ، هاالفرص التعلمية املتاحة للطلبة ونوع املستهلك يف التعلم، ومستوى

 الراجعة اليت يقدموا للطلبة التغذيةاجلهد الذي يبذله املعلمون يف اإلعداد للتعليم، ونوعية 
  .(Monk, 1994) هااومستو

 ا ألمن القضايا اهلامة ذلك لعاملني دى ال املعنويةدراسة العوامل املؤثرة يف الروح وتعد
وهناك تركيز على ضرورة البحث . هم فيهايف املهنة أو استمرار املعلمنيثر يف مدى بقاء تؤ

حماولة حتديد نقيضها من ولالستمرار يف التعليم،  املعلمنييف طبيعة العوامل اليت تدفع بعض 
  .(Inman and Marlow, 2004) اآلخر لترك املهنة هماليت تدفع بعض لمالعوا

 يفاحلاجة إىل البحث  تاملتاح أقل بكثري من العدد املطلوب، ظهر املعلمني عدد وملا كان
احتماالت تركهم من ، وتقلل تعليمالعوامل اليت ميكن أن تسهم يف استمرار املعلمني يف ال

ال تنبع لعاملني دى ال املعنويةدراسة العوامل املؤثرة يف الروح  ىلإإن احلاجة . يف املهنة العمل
من  ، بل تنبع أيضاًفقط يف املهنة بقائهماحتماالت يف ظروف اليت تزيد من الرغبة يف توفري ال

من اجتاهام، األمر الذي يتوقع أن  وحتسنالرغبة يف توفري ظروف عمل ترفع من دافعيتهم، 
 ,Luyten and Snijders)تعلم طلبتهم  علىينعكس يف النهاية على أدائهم، وبالتايل 

بني الطلبة يف املدارس  التحصيلسة إىل أن الفروقات يف وتشري دراسة فاعلية املدر. (1996
 أنفسهم وليس إىل عوامل مدرسية املعلمنياملختلفة ترجع بشكل رئيس إىل فروقات يف أداء 
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(Rutter et. al., 1979) . م الشهريةاملعلم "وقد عرب روتر ورفاقه عن هذه النتيجة بعبار
  ."Teacher makes a difference"" حيدث فرقا

إذن، يتوقع أن تسهم اإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية يف تقومي مستوى الروح املعنويـة  
وميكن هلذا الفهـم أن يأخـذ   . لدى املعلم األردين، والوصول إىل فهم للعوامل املؤثرة فيه

باحلسبان عند التخطيط لعمليات التطوير التربوي وذلـك علـى املسـتويني املركـزي     
قد تساعد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار يف وزارة التربية والتعليم  مبعىن،. والالمركزي

 والواجب حتقيقها لرفع احتماالت جناح خطط نييف حتديد املتطلبات السابقة املرتبطة باملعلم
أيضاً، ميكن ملديري املدارس توظيف نتائج هذه الدراسة يف وضع اخلطط لتحسني . التطوير

اً على روحهم املعنوية ومن مث علـى  يعلمون، لينعكس هذا إجيابالظروف اليت يعمل فيها امل
وعلى املدى الطويل، يتوقع أن حماولة رفع الروح املعنوية للمعلمني سوف تظهـر  . أدائهم

أثارها اإلجيابية يف تعلم الطلبة وحتصيلهم، وهي النتيجة النهائية املرجوة من جهود البحـث  
  .العلمي التربوي

  
  ةفرضيات الدراس -4

  :هدفت الدراسة احلالية إىل فحص الفرضيات التالية
يف مستوى الروح املعنويـة لـدى    )ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً 1

  ).ثانوي/ أساسي(معلمي املدارس األردنية يعزى إىل مستوى املدرسة 
ـ ) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 2 ي يف مستوى الروح املعنوية لدى معلم

  ).خمتلطة/ طالبات إناث فقط/ طالب ذكور فقط(املدارس األردنية يعزى إىل نوع املدرسة 
يف مستوى الروح املعنويـة لـدى   ) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 3

  ).قرية/ مدينة(معلمي املدارس األردنية يعزى إىل موقع املدرسة 
يف مستوى الروح املعنويـة لـدى   ) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 4

  .معلمي املدارس األردنية يعزى إىل املؤهل العلمي
يف مستوى الروح املعنويـة لـدى   ) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 5

  .معلمي املدارس األردنية يعزى إىل اخلربة التعليمية
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عنويـة لـدى   يف مستوى الروح امل) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 6

  .معلمي املدارس األردنية يعزى إىل اجلنس
يف مستوى الروح املعنويـة لـدى   ) ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً. 7

  .)ختصصات علمية/ ختصصات إنسانية(معلمي املدارس األردنية يعزى إىل التخصص 
  التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة -5

ملعتقدات واملشاعر واالجتاهات اليت حيملها املعلم حنو مهنـة  جمموعة ا :الروح المعنوية
أما إجرائيا، فيعرف الباحثـان الـروح   . مستوى دافعيتهيف التعليم واليت تؤثر يف ممارساته و

املعنوية يف هذه الدراسة بدرجة املوافقة اليت يبديها املعلمون الذين أجابوا عن ثالثني فقـرة  
واليت تقيس معتقدات املعلمني ومشاعرهم وممارسام الدالـة  اشتملت عليها أداة الدراسة، 

أداة عـن  ابام إجيف املعلمون يقدرها  كماأو معنوية املعلم . روح املعنويةالعلى مستوى 
  .)غري موافق بشدة، غري موافق ، موافق، موافق بشدة(  مستوياتأربعة  الدراسة يف

مـن  (مبتغري مستوى املدرسة إما أساسـية  ألغراض الدراسة احلالية، قصد  :مستوى المدرسة
أو ثانويـة  ) »سنة 16- 6تتراوح أعمار الطلبة بني إذ «الصف األول حىت الصف العاشر األساسي 

  ).»عاماً 18- 17أعمار الطلبة «تشتمل على الصفني األول والثاين الثانوي (
ء هـذا  وقد جـا . قصد بنوع املدرسة جنس الطلبة الذين يتعلمون فيها :نوع المدرسة

مدارس الذكور، ومدارس اإلناث، ومدارس خمتلطة يتعلم : املتغري ضمن ثالثة مستويات هي
  .فيها طلبة من اجلنسني
  .املدينة أو القرية: يقصد مبوقع املدرسة التجمع السكاين اليت تتوضع فيه :موقع المدرسة
. م مـتغري قصد ذا املتغري موعد بدء اليوم الدراسي هل هـو ثابـت أ   :دوام المدرسة

يف متـام   بدأ صباحاًيدوام الفترة الواحدة، الذي ) 1: ويشتمل هذا املتغري على مستويني مها
دوام الفترتني، ووفقا هلذا املستوى يتغري ) 2. الثامنة وينتهي يف حدود الساعة الواحدة ظهراً

نصـف  فيبدأ يف الشهر األول يف السادسة وال. آخرإىل موعد بدء اليوم الدراسي من شهر 
صباحاً وينتهي يف احلادية عشرة والنصف، مث يتغري ليبدأ يف الشهر التايل يف الثانية عشـرة  

ويعمل ذا النظام يف بعض املدارس بسـبب  . ظهراً وينتهي حبدود الساعة الرابعة والنصف
ـ  إنقص عدد املدارس، األمر الذي أضطر وزارة التربية   هىل أن تشغل املبىن املدرسـي نفس

 مدرستني يف اليوم الواحد تتناوبـان علـى   خيدم أي . موعتني خمتلفتني من الطلبةمرتني
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  .هاستعمال املبىن نفس
تمـع  ادبلوم كلية : جاء هذا املتغري ضمن ثالثة مستويات هي :المؤهل العلمي للمعلم

  .، وبكالوريوس، وماجستري)دبلوم متوسط(
هـذا  وقد اشتمل . سها املعلمويقصد بالتخصص طبيعة املوضوعات اليت يدر :التخصص

اللغات، التربية اإلسـالمية، الدراسـات   (التخصصات اإلنسانية : املتغري على مستويني مها
الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء، وعلـوم  (، والتخصصات العلمية )االجتماعية

الرياضـة  (تضم معلمي مباحث األنشطة  علما بأن عينة الدراسة ال). األرض، واحلاسوب
  ).واملهين والفن
سنوات،  9-5سنوات،  5أقل من : جاء هذا املتغري ضمن ثالثة مستويات هي :الخبرة

  .سنوات فأكثر 10و 
  
  الدراسات السابقة -6

أجري العديد من الدراسات اليت اهتمت بقياس الروح املعنوية لدى املعلمني، كما 
ومن هذه . املعنوية، وآلية تأثريهااهتمت بتحديد العوامل اليت تؤثر يف مستوى الروح 

حتديد العوامل املؤثرة يف  إىلدف اليت  (Anderson, 2000)ن دراسة أندرسو الدراسات
 ملعلمدى الحص العالقة بني مستوى الروح املعنوية وإىل ف ملعلمنيدى ااملعنوية ل الروح

 املدرسةلعاملني يف مجيع املعلمني ادى ، ومستوى الروح املعنوية اإلمجايل لاًفردبوصفه 
معلمني يف  403فقرة طبقتها على  47وقد استخدمت الباحثة استبانة مكونة من . هانفس

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن . يف املرحلة املتوسطة معلماً 133االبتدائية، و  املرحلة
 يف أكرب من دور جمموعة العوامل اإلدارية اًاملرتبطة بسلوك الطلبة وتعلمهم دور للعوامل
 بنيلى وجود عالقة قوية عكما دلت الدراسة . ملعلمنيدى االروح املعنوية ل يفالتأثري 

كل من املعملني بشكل فردي، ومستوى الروح املعنوية دى مستوى الروح املعنوية ل
  .هاموعة املعلمني العاملني يف املدرسة نفس اإلمجايل
 املتحدة مستوى محاسة املعلمني يف الواليات عرب ثقافية حبثت يف العوامل املؤثرة يف دراسة ويف

 الروحعلى  اًكبري اًترتبط بالطلبة تأثرياليت عوامل لوست دول أخرى، تبني أن ل األمريكية
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 "ستنلوند" ويفسر. مرتبط بسلوكهم وحتصيلهيت تاملعنوية للمعلمني، خاصة العوامل ال

(Stenlund, 1995) وتتسبب . عمومايت يعيشها املعلمون حبالة العزلة املهنية ال ةالنتيج هذه
أكثر اعتمادا على الطلبة  جيعلهمهذه احلالة يف افتقار املعلمني للتغذية الراجعة من الزمالء مما 

 اًمباشر أثرياًبسلوك الطلبة وحتصيلهم ت املرتبطمي املعلمني ألدائهم وتق يؤثر. مي أدائهموتقيف 
مي املعلم اإلجيايب ألدائه املرتبط بارتفاع وتقأن  املتوقعفمن . مستوى روحهم املعنوية يف

سيسهم يف حتسني صورته عن ذاته ودرجة رضاه الوظيفي،  املقبولحتصيل طلبته وسلوكهم 
  .روحه املعنوية مستوىعلى  اًيمما سينعكس إجياب

 معلماً 78طبقت أداا على عينة تكونت من  اليت" وريتشاردسون برجز"دراسة  نتائج بينت
العوامل  وهذه، ملعلمنيدى العوامل رئيسة مسؤولة عن تدين الروح املعنوية  ةأن هناك تسع ومديراً

 ،"العبء واملسؤوليات زيادةف" ،"للجهدالتقدير  غياب: "مرتبة وفق أمهيتها عند عينة الدراسة هي
بري يف الطلبة الك أعدادف" ،"الفوقي من قبل اإلدارة التواصلف" ،"أو التجاهل فاالمهال" ،"النقدف"

وأخرياً " ،"للدعم يف جمال االنضباط الصفي االفتقارف" ،"اإلدارة االوتوقراطي نمطف" ،"الصفوف
روح اليف  أن جتاهل املعلم وتدين مكانته هو العامل األكثر تأثرياً اعتربوا وقد". التفتيشي اإلشراف
  . (Briggs and Richardson, 1992) لديه املعنوية

املركز الوطين لإلحصاءات التربوية يف الواليات "اليت أجراها ت الدراسا نتائج تدلكما 
 على أن عدداً (National Center for Education Statistics, 1997)" املتحدة األمريكية

التقدير والدعم الذي  درجة :أمهها ملعلمنيدى المن العوامل تؤثر يف مستوى الروح املعنوية 
املعلم بدرجة  متتع، واملدرسي اإلجيايب املناخ، والطلبة املقبول سلوك، ويتلقاه املعلم من املدير
على أن املعلمني الذين  هاأخرى، دلت الدراسة نفس جهة من .مناسبة من االستقاللية

والروح املعنوية مقارنة بزمالئهم  اأعلى من الرض بدرجاتيشعرون  شخصياً يتلقون دعماً
  .الدعمالذين ال حيصلون على مثل هذا 

فقد حاولوا يف دراستهم  .(Boykin, Harriet and Evans, 1996) وهاريت وإيفانز بويكن أما
تلك قوة و ،ملعلمنيدى الاإلدارة السائد يف املدرسة والروح املعنوية  منطعالقة بني  عنالبحث 

ن وقد تكونت عينة الدراسة م. ملعلمنيدى ال املعنويةالعالقة بني أمناط اإلدارة املختلفة والروح 
" الفاعلية اإلدارية ميوتق"وقد استخدمت استبانة . معلماً) 411(مدير مدرسة ثانوية و ) 40(
قوموا  يرينأن عشرة مدإىل الدراسة  أشارت نتائجو. رأي املعلمني الستطالعأداة أخرى و
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 دميقراطيني"ن أنفسهم يآخر يرينم عشرة مدويف حني ق ،"تسلطيني أوتوقراطيني"أنفسهم 
الروح املعنوية اليت  أداة غطت .أوتوقراطينيأنفسهم  أربعة عشر مديراً قومكما  ،"تعاونيني

املعلم مبدير  عالقة: "هي رئيسةاستخدمت يف دراسة بويكن وهاريت وإيفانز عشرة جماالت 
 هؤعباملعلم أو  نصاب" ،"املعلم دخل" ،"بني املعلمني العالقة" ،"عن التدريس الرضا" ،"املدرسة
 التسهيالت" ،"اتمع للتربية دعم" ،"املعلم مكانة" ،"ترتبط باملنهاج قضايا" ،"التدريسي

 متغرياتنتائج الدراسة عالقة بني أي من  ومل تظهر". اتمع وضغط" ،"املدرسية واإلمكانات
٪ من 50وغري فاعلني،  يرين٪ من املد67م املعلمون ووق. منط اإلدارة والروح املعنوية للمعلمني

  .تتمتع بروح معنوية متدنيةاملدارس 
إدراكات املعلمني للنمط  بالبحث يف العالقة بني) 1999(ويف دراسة شبيهة، قام شقري 

وقد . بيت حلم واجتاهام حنو مهنة التدريس ةالقيادي ملديري املدارس احلكومية يف حمافظ
: أداتان مهاومعلمة اختريوا عشوائيا، وطبق عليهم  معلماً 211اشتملت عينة دراسته على 

وقد أظهرت . مقياس النمط القيادي ملديري املدارس، وأداة قياس االجتاهات حنو مهنة التدريس
ومل . متوسطاً يف درجة إجيابيته حنو مهن التدريس نتائج الدراسة أن املعلمني حيملون اجتاهاً

ن جهة، واجتاهاته تظهر النتائج عالقة بني متغريات اخلربة يف التعليم واملؤهل العلمي للمعلم م
، أظهرت نتائج الدراسة عالقة طردية بني النمط أخرياً. حنو مهنة التعليم من جهة أخرى

  .القيادي الدميقراطي ملديري املدارس واجتاهات املعلمني حنو مهنة التدريس
يالحظ من االستعراض السابق ندرة الدراسات العربية يف هذا اال، األمر الذي قد يقدم 

من ناحية أخرى، يالحظ وجود تناقض بني نتائج . إضافياً ألمهية الدراسة احلالية تسويفاً
وميكن . الدراسات حول مدى األثر الذي يتركه منط اإلدارة السائد يف الروح املعنوية للمعلمني
أيضا، . للدراسة احلالية أن تسهم يف توجيه األدلة املتعلقة ذا العامل وجهة معينة دون أخرى

من استعراض نتائج الدراسات السابقة ضعف األثر الذي يتركه الوضع املادي للمعلمني يالحظ 
وميكن لنتائج الدراسة احلالية أن تتحقق من درجة انطباق هذا األمر على . يف روحهم املعنوية

  .املعلمني يف األردن، والذين يعيشون ظروفاً إقتصادية صعبة
  
  منهج البحث وأداته وإجراءاته -7
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  منهج الدراسة -7-1
منهج الدراسة وصفي، أداته االستبانة، وهو مالئم للدراسات املسحية اليت تغطي عينات 

  .متتد على مساحات جغرافية واسعة نسبياً
  الدراسة  مجتمع -7-2

التربية والتعليم  ديريةعلمات العاملني يف ماملو علمنياملالدراسة من مجيع  جمتمع تكون
ات وزارة التربية ءإحصا وفقمعلماً ومعلمة ) 3450( عددهمالغ عمان الثانية والبملنطقة 

  ). 2006-2005(والتعليم للعام الدراسي 
معلماً ومعلمة شكلوا ما ) 621(عينة الدراسة من  تكونت :الدراسة عينة -7-3
 العشوائيةعينة الدراسة بالطريقة اختريت  .من جمتمع الدراسة الكلي) ٪18( نسبته

بالرجوع إىل قسم  .مدرسة) 159(والبالغ عددها  ديريةدارس املمن مجيع م البسيطة
التخطيط التربوي يف وزارة التربية والتعليم واحلصول على القوائم اخلاصة بأمساء 
مدارس املديرية واملعلمني العاملني فيها، بعد ذلك قام الباحثان بإعطاء كل معلم رقماً 

٪ منهم، إذ 20احلاسوب، ومت اختيار  متسلسالً، وأدخلت تلك األرقام واألمساء إىل
فرداً، وأثناء عملية توزيع أداة الدراسة مل يتمكن الباحثان من  690بلغ عددهم 

الوصول إىل مجيع أفراد العينة احملددة مجيعهم، وبذلك بلغ عدد االستمارات املوزعة 
استبانة لعدم  15، وعند تدقيقها استثين منها 610استبانة استرجع منها  621

أفراد  توزيع) 1(ويبني اجلدول رقم . استبانة 595 استيفائها للمعلومات املطلوبة، وحلل
  .دراسةللعينة وفق املتغريات املستقلة ال

  
  )1(اجلدول رقم 

  يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفق املتغريات املستقلة للدراسة

  

 النسبة إناث ذكور التكرار مستوياته املتغري
  إناث  ذكور

 مستوى
 املدرسة

  ٪25  ٪787427 153أساسي
  ٪75  ٪21522873 442ثانوي
  ٪100  ٪100 302  293 595 اموع

 - ٪78-229 229ذكور نوع
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 النسبة إناث ذكور التكرار مستوياته املتغري
  إناث  ذكور

 ٪66-198 - 168إناث املدرسة
 ٪34 ٪10422 64 198خمتلط
 ٪100 ٪100 302 293 595 اموع

 موقع
 املدرسة

 ٪75 ٪22122575 443 مدينة
 ٪25 ٪7725 72 152قرية
 ٪100 ٪100 302 293  595  اموع

 املؤهل
 العلمي

 ٪23 ٪7017 51 121 دبلوم

 ٪73 ٪21721974 448 بكالوريوس
 ٪4 ٪139 25 26 ماجستري
 ٪100 ٪100 302 293 595 اموع

 التخصص
 ٪44 ٪28013613446 علمية

 ٪56 ٪31515716854إنسانية
 ٪100 ٪100 302 293 595 اموع

 اخلربة

 ٪27 ٪8130 89 170 5منأقل-1
5-9 138 66 7323٪ 24٪ 
 ٪49 ٪13814847 287 فأكثر10

  ٪100  ٪293302100 595 اموع

  
  الدراسة أداة -7-4

ملعلم يف املـدارس  دى التعرف الروح املعنوية ل استبانهأهداف الدراسة، صممت  لتحقيق
 مـن ولقد اعتمد يف تصميم االستبانة على جمموعة من املصادر واخلربات وكان  ،األردنية
. ملعلـم دى ابالروح املعنوية لاملتعلق واألدب النظري ابقة ـمراجعة الدراسات الس أبرزها
ن كـل  تتطلب اإلجابة ع .فقرة) 41(اشتملت أداة الدراسة يف صورا األولية على  وقد
موافـق  : (على النحو التـايل  رباعيلم ـوفقاً لس اهاحملتو الفرد موافقةحتديد درجة  منها
   ). غري موافق بشدة -غري موافق -موافق -بشدة
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  ستبانة الا صدق -7-4-1

ـ ، عشرة حمكمـني  اًمخسة عشر حمكم علىمن صدق األداة، عرضت  للتأكد ن ذوي م
التعلـيم،  شراف التربوي من العـاملني يف وزارة التربيـة و  إليف جمال ا االختصاصواخلربة 

. األردنية اتاهليئة التدريسية يف قسم املناهج والتدريس يف اجلامع أعضاء منومخسة حمكمني 
مبفهوم الروح املعنوية  االستبانة ومدى ارتباط فقراا مشوليةحول هم إبداء الرأي إليطلب و
 إىل أدتبعض املالحظات حول جمموعة مـن الفقـرات    ى احملكمونبدأوقد . ملعلمدى ال
وقد مت قبول كل فقرة من فقرات . لتكرار املعىن اآلخر هابعض وحذفبعضها  وغصديل تع

الحظـات السـادة   الشـاملة مل راجعة امل بعدو. من احملكمني عليها) ٪80(االستبانة اتفق 
 تكونـت  اليتو يف صورا النهائية االستبانة أخرجت ،احملكمني وإجراء التعديالت املقترحة

  .فقرة) 30(من 
  ثبات االستبانة -7-4-2

عينـة  من خارج أفـراد  - فرداً 30من مؤلفة من ثبات األداة، طبقت على عينة  للتأكد
علـى   ،مرة ثانية تطبيق االستبانةعلى التطبيق األول، أعيد  نيأسبوعمضي وبعد  -الدراسة
  ). 0.83(الترابط بني التطبيقني فبلغ حسب معامل و. نفسها العينة
  الدراسة إجراءات -7-5
على أفراد الدراسة البالغ عددهم  وزعت ،وثباا الستبانةااستخراج مؤشرات صدق  دبع

وقد بلغ . م2006-2005 دراسيالفصل الثاين من العام ال خالل معلماً ومعلمة) 621(
اسـتبانة  ) 595(اسـتبانه، ومت حتليـل  ) 621(من ) 610(املسترجعة  االستباناتعدد 

  .من عينة الدراسة )٪96( كاملة املعلومات شكلت ما نسبته
لتحديد رباعي اللدى أفراد عينة الدراسة، اعتمد التدريج  مستوى الروح املعنوية للكشف عن و

والبـديل   ،درجات 4" موافق بشدة"وألغراض التحليل اإلحصائي أعطي البديل  .درجة املوافقة
 .درجة واحـدة " ةغري موافق بشد"والبديل  ،درجتان" غري موافق"والبديل  ،درجات 3" موافق"

  .)2(رقم يف اجلدول على النحو الوارد وصنفت هذه التدرجيات وفق األوساط احلسابية 
  

  )2(اجلدول رقم 
  تصنيف التدرجيات ضمن األوساط احلسابية
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 املوافقة درجة الفترة العددية للوسط احلسايب

3.50-4 مرتفعة
2.50-3.49 متوسطة

1-2.49 منخفضة

  
احلسابية واالحنرافات املعيارية ضـمن   املتوسطات تالدراسة، حسب أسئلةعن  إلجابةلو

األحادي لفحص الفروق وفق مـتغريات  استخدم حتليل التباين ، وكل جمال لفقرات األداة
 .اختبار شفيه للمقارنة البعدية مستخد، اأخرياًو. الدراسة

  
  الدراسة ومناقشتها نتائج -8
ما مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول -8-1

  في المدارس األردنية؟
يف الصفحة التالية أن متوسط الدرجة الكلية لدرجة املوافقة ) 3(يالحظ من اجلدول رقم 

كما تبني مـن خـالل   . هذه درجة متوسطةتعد و) 3.05(لدى أفراد عينة الدراسة بلغ 
هي األعلـى، إذ   )ظ على ممتلكات املدرسةأثناء عملي، أحاف(املتوسطات احلسابية أن فقرة 

أصل (وتعد درجة موافقة مرتفعة، وجاء يف املرتبة الثانية فقرة ) 3.59(بلغ متوسط الفقرة 
يف حـني كانـت   . وتعد مرتفعة) 3.50(مبتوسط حسايب  )إىل مدرسيت يف الوقت احملدد

  ). 3.48إىل  2.62(درجة املوافقة على باقي الفقرات متوسطة تراوحت متوسطاا بني 
  

  )3(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة عن فقرات االستبانة

الوسط  الفقرة نص
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
  املوافقة

  مرتفعة3.590.55.أثناء عملي، أحافظ على ممتلكات املدرسة
  مرتفعة3.501.90. يف الوقت احملددأصل إىل مدرسيت
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الوسط الفقرة نص
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
  املوافقة

  متوسطة 3.482.61.أبادر إىل مساعدة الطلبة دون أن يطلبوا ذلك
  متوسطة 3.430.66.أواظب على عملي دون تغيب

  متوسطة 3.430.59.أمتيز بالدقة أثناء عملي
  متوسطة 3.420.62.أشعر بأنين شخص كفء

شخصيات الطلبـةأحرص على إحداث تغيريات إجيابية يف
 .الذين أعلمهم

  متوسطة 3.360.64

  متوسطة 3.321.82.عندما أقوم بعملي أشعر أنين أقوم به حبماس
  متوسطة 3.290.60.أشعر بأن إنتاجييت جيدة

أحرص على توظيف الوسائل التعليمية املساعدة يف حتقيـق
 .أهداف التعلم

  متوسطة 3.291.92

  متوسطة 3.270.73.أحس بأنين منتم إىل مدرسيت
  متوسطة 3.091.80.عندما أقوم بعملي أحس باالستقرار

أثناء قيامي بعملي أشعر بأنين أرغب يف أن أقوم بكثري مـن
 .العمل املطلوب

  متوسطة 3.070.74

أبادر إىل التدخل يف حل مشكالت الطلبة خارج أوقـات
 .مناوبيت

  متوسطة 3.000.80

  متوسطة 3.000.79واملؤمترات اليت تسهم يف منويأحرص على حضور ورش العمل
  متوسطة 2.960.72 .أطور وسائل تعليمية خاصة يب إذا مل تتوافر يف املدرسة
  متوسطة 2.960.93.أشعر أثناء عملي بأن هذا العمل ينفعين يف املستقبل
  متوسطة 2.950.94.أشعر بأن عملي هو العمل الذي أحب أن أؤديه

اقتراح أفكار على مدير املدرسة تسهم يف إحداث أبادر إىل
 .التطوير فيها

  متوسطة 2.940.74

  متوسطة 2.870.82.أشارك أثناء عضوييت يف اللجان املدرسية بفاعلية
  متوسطة 2.860.88.عندما أقوم بعملي أشعر بأنين متفائل

  متوسطة 2.810.91 .أشعر بالفخر عندما يدور احلديث حول مهنة التعليم
  متوسطة 2.780.85.ال أنتقد مدرسيت

  متوسطة 2.740.94.أحس بأنه تتاح يل الفرصة إلثبات ذايت
  متوسطة 2.721.74.أشعر بأن مهنيت تدفعين للتفاؤل

  متوسطة 2.711.00.أفكر يف االستمرار يف عملي احلايل
أحضر حصصاً عند زمالء يل دف التعلم منـهم وتبـادل

 .اخلربة معهم
  متوسطة 2.660.78
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الوسط  الفقرة نص
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
  املوافقة

  متوسطة2.660.94.عندما أتغيب عن عملي فإنين أشتاق إليه
  متوسطة2.650.92.أحب أن أحتدث عن عملي

  متوسطة2.621.04.أفكر يف االستمرار يف مهنة التعليم رغم أعبائها
  متوسطة  0.52 3.05 الدرجة الكلية

  
ر يف مهنة التعليم رغـم  أفكر يف االستمرا"أن فقرة ) 3(رقم يف املقابل، نرى يف اجلدول 

وتنسجم هذه النتيجة مع حتذيرات التربويني ). 2.62(هي األدىن إذ بلغ متوسطها " أعبائها
وكذلك . (Inman and Marlow, 2004)من ارتفاع احتماالت تسرب املعلمني من املهنة 

سطات نرى أن هناك فقرتني هامتني تتعلقان باجتاهات املعلمني حنو التعليم حصلتا على متو
أحب أن أحتـدث عـن   : "إىل باقي الفقرات، وهاتان الفقرتان مها منخفضة قياساً

  ).2.66" (عندما أتغيب عن عملي فإنين أشتاق إليه"، و)2.65" (عملي
فقرة كـان   15أن ) 3(ومن الالفت للنظر يف النتائج املعروضة يف اجلدول رقم 

يف املقابل، نـرى  . م ا املعلمفما فوق وتعلقت مجيعها مبمارسات يقو) 3.00( متوسطها
وتعلقت عشر فقـرات  ) 3.00(األخرى اخنفض متوسطها عن  ةأن الفقرات اخلمس عشر

مبعىن آخر، تظهر النتائج أن درجـة الـروح   . همنها بأفكار املعلم املرتبطة باملهنة ومشاعر
املهنيـة، يف  املعنوية عند املعلمني يف هذه الدراسة كانت أعلى حني تعلق األمر مبمارسام 

ـ   ةحني اخنفض مستوى الروح املعنوية لديهم عندما تعلق األمر مبشاعرهم وأفكارهم املرتبط
ويعتقد الباحثان أن هذه النتيجة حتتاج إىل مزيد من البحـث واالستقصـاء   . مبهنة التعليم

للوصول إىل تفسريات توضح سبب التباين بني تصـرحيات املعلمـني حـول ممارسـام     
العمـل يف  املتعلقـة ب عليمية من جهة وتصرحيام حول مشاعرهم وأفكارهم وجهودهم الت

  . التعليم من جهة أخرى
لـيس هنـاك اخـتالف دال    : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى ونصـها  -8-2

في مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس األردنيـة  ) ά > 0.05( إحصائياً
  ).ثانوي/ أساسي(تبعاً لمتغير مستوى المدرسة 
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 لعينتني مستقلتني ويوضح اجلدول" ت" اختبار الباحثان والختبار هذه الفرضية استخدم

  .نتائج السؤال) 4( رقم
  

  )4(اجلدول رقم 
  لعينتني مستقلتني للفروق يف مستوى الروح املعنوية تبعاً ملتغري مستوى املدرسة" ت " نتائج اختبار 
  مستوى الداللة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد مستوى املدرسة

 15.07 89.26 153 أساسي
 14.70 91.66 442 ثانوي  0.084 1.72

  
يف مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني تبعاً ملتغري نوع  اًروقف) 4(رقم جلدول مل جند يف ا

 0.05وأن هذه القيمة ليست دالة عند مسـتوى  ) 1.72" (ت"املدرسة، إذ بلغت قيمة 
 ودراسـة  (Cobb, 1996) كوبوتتناقض هذه النتيجة مع ما خرجت به دراسة  .فما دون

اللتان أشارتا إىل معانـاة أكـرب عنـد      (Bulach and Williams, 2002)بوالش وويليامز
مقارنـة بـأقرام يف   لـديهم  روح املعنوية المعلمي املدارس الثانوية وإىل تدن يف مستوى 

إن العامل احلاسم يف التـأثري يف  : هذه النتيجة بالقول" كوب"وقد فسر . املدارس األساسية
هو نوع املشـكالت  روح املعنوية لدى املعلمني الويف مستوى طبيعة املناخ املدرسي السائد 

ن ظهور أنواع خطرية من املشكالت يف مـدارس املرحلـة   قد اعترب أو. السلوكية الشائعة
، حـىت وإن  ويف الروح املعنوية لدى املعلمني سائدالثانوية يؤثر تأثرياً سلبياً أكرب يف املناخ ال

كانت معدالت حدوث هذه املشكالت أقل من املدارس املتوسطة اليت تظهر فيها مشكالت 
وقد يكون تفسري هذا االختالف يف النتائج بني الدراسة . ذات طبيعة بسيطة أو غري خطرة

دراسته على عينة من " بكو"هو اختالف واقع احلال، إذ أجرى " كوب"احلالية ودراسة 
عن  املعلمني من مدارس والية كارولينا الشمالية اليت تشتمل على ظروف رمبا ختتلف كلياً

  .ظروف املدارس األردنية حمور التركيز يف الدراسة احلالية
 ليس هناك اختالف دال إحصائياً: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ونصها -8-3

)ά > 0.05  (لروح المعنوية لدى معلمي المدارس األردنية يعزى إلى في مستوى ا
  ).مختلطة/ طالبات إناث فقط/ طالب ذكور فقط(نوع المدرسة 
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  )5(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الروح املعنوية تبعاً لنوع املدرسة

  االحنراف املعياري  املتوسط  العدد  نوع املدرسة

 15.47 88.19 293 ذكور
 13.51 95.31 168 إناث
 13.55 92.06 134 خمتلط

  
ـتالف دال   . بني املتوسطات احلسابية اًظاهري اًاختالف) 5(رقم يظهر اجلدول  وللتحقق مـن أن االخ

  . نتائج حتليل التباين األحادي) 6(رقم إحصائياً قام الباحثان بإجراء حتليل التباين األحادي، ويبني اجلدول 
  

  )6(ل رقم اجلدو
  حتليل التباين األحادي للفروق يف مستوى الروح املعنوية باختالف متغري نوع املدرسة

 جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات
 احلرية

  "ف"  متوسط املربعات
مستوى 
  الداللة 

  *0.00 13.45 2838.27 2 5676.54 بني اموعات
    210.91 592 124863.94 داخل اوعات

     594 130540.49 اموع 

  ά > 0.05دال عند مستوى داللة * 
أن الفروق يف مستوى الروح املعنوية كانت دالة إحصائياً ) 6(نالحظ من اجلدول رقم 

وأن هذه القيمة دالة عند مستوى ) 13.45" (ف"تبعاً ملتغري نوع املدرسة، إذ بلغت قيمة 
راء اختبار شفيه للمقارنات البعدية وملعرفة من كانت الفروق لصاحله، مت إج. فأقل 0.05

  .يوضح ذلك) 7(واجلدول رقم 
  

  )7(اجلدول رقم 
  نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية

  خمتلط إناث ذكور  
  *3.92-  7.17-* - ذكور
  3.24 - - إناث
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  - - - خمتلط

  
الذكور  أن مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني العاملني مبدارس) 7(يتضح من اجلدول رقم 

 اًأقل من مستوى الروح املعنوية لدى املعلمات يف مدارس اإلناث، كذلك نالحظ أن هناك اختالف
بني املعلمني العاملني يف مدارس الذكور واملعلمني العاملني يف املدارس املختلطة إذ إن مسـتوى  

يجة باالعتماد علـى  ميكن تفسري هذه النت. الروح املعنوية أعلى لدى العاملني يف املدارس املختلطة
عندما أشار إىل أن نوع املشكالت السلوكية للطلبـة   (Cobb, 1996)كوب التفسري الذي قدمه 

الذكور اليت يواجهها املعلمون أكثر خطورة من املشكالت السلوكية للطالبات اإلنـاث الـيت   
وى األعباء بني مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني ومست" كوب"وقد ربط . تواجهها املعلمات

  .امللقاة على عاتقهم، وخاصة تلك املرتبطة بإدارة سلوك الطلبة
 )ά > 0.05( ليس هناك اختالف دال إحصائياً: النتائج المتعلقة بالفرضة الثالثة التي نصها - 4- 8

  ).قرية/ مدينة(يف مستوى الروح املعنوية لدى معلمي املدارس األردنية يعزى إىل موقع املدرسة 
  

  )8(قم اجلدول ر
  لعينتني مستقلتني للفروق يف مستوى الروح املعنوية تبعاً ملتغري موقع املدرسة" ت"نتائج اختبار 

  مستوى الداللة  "ت"  االحنراف املعياري  املتوسط  العدد موقع املدرسة

 14.91 91.006 443  مدينة
0.12 0.90  

 14.61 91.17 152  قرية

ستوى الروح املعنوية لدى املعلمني تبعـاً ملـتغري موقـع    يف م اًفروق) 8(مل جند يف اجلدول رقم 
. فأقـل  0.05وأن هذه القيمة ليست دالة عند مسـتوى  ) 0.12" (ت"املدرسة، إذ بلغت قيمة 

اليت بينت  (Bulach and Williams, 2002)بوالش وويليامزوتتناقض هذه النتائج مع نتائج دراسة 
س الريفية أكثر إجيابية من املناخ السائد يف مدارس املـدن،  أن نوعية املناخ النفسي السائد يف املدار

  .اً على الروح املعنوية لدى معلمي يف املدارس الريفيةياألمر الذي انعكس إجياب
لـيس هنـاك اخـتالف دال    : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ونصـها  -8-5

رس األردنيـة  في مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدا) ά > 0.05( إحصائياً
  .يعزى إلى المؤهل العلمي
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  )9(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الروح املعنوية تبعاً للمؤهل العلمي

  االحنراف املعياري املتوسط العدد املؤهل العلمي
  12.40 86.37 121 دبلوم

  15.08 89.83 448 بكالوريوس
  15.11 87.26 26 ماجستري

  
وللتحقق . أن هناك اختالفاً ظاهرياً بني املتوسطات احلسابية) 9(رقم يظهر من اجلدول 

من أن االختالف دال إحصائياً قام الباحثان بإجراء حتليل التباين األحادي، ويبني اجلـدول  
  . التايل نتائج حتليل التباين األحادي) 10(رقم 
  

  )10(اجلدول رقم 
  يف مستوى الروح املعنوية باختالف املؤهل العلمي حتليل التباين األحادي للفروق

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات
  احلرية

متوسط 
 املربعات

  مستوى الداللة  "ف"

 *0.00 10.47 2231.33 2 4462.66 بني اموعات
    212.96  592 126077.82 داخل اوعات

      594 130540.49 اموع 

  ά > 0.05دال عند مستوى داللة * 
  

أن الفروق يف مستوى الروح املعنوية بلغـت مسـتوى   ) 10(نالحظ من اجلدول رقم 
وهذه القيمـة  ) 10.47" (ف"الداللة اإلحصائية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي، إذ بلغت قيمة 

فأقل، وملعرفة من كانت الفروق لصاحله استخدم اختبار شـفيه   0.05دالة عند مستوى 
  . يوضح ذلك) 11(واجلدول رقم للمقارنات البعدية 

  
  )11(اجلدول رقم 

  نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية
  ماجستري  بكالوريوس دبلوم املؤهل العلمي
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  *9.10 *6.53 - دبلوم

  2.56 - - بكالوريوس
  - - - ماجستري

  
أن املعلمني الذين حيملون درجة الدبلوم لديهم مستوى )  11(رقم يتضح من اجلدول 

وختتلف نتيجة . فع من الروح املعنوية مقارنة بكل من محلة البكالوريوس واملاجستريمرت
اليت مل تظهر عالقة بني املؤهل العلمي ) 1999(الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة شقري 
على كل حال يرى الباحثان أن من املمكـن  و. للمعلمني واجتاهام حنو مهنة التدريس

دراسة احلالية من خالل مستوى التوافق بني فرص العمل والنمو تفسري هذه النتيجة يف ال
واملقصود هنا أن املعلمني من محلـة  . املتاحة أمام املعلمني من خمتلف الدرجات العملية

الدبلوم املتوسط يشعرون بالرضا نتيجة العمل يف مهنة التعليم بسبب حمدوديـة فـرص   
ل، قد يشعر املعلمون من محلـة درجـيت   يف املقاب. العمل املتاحة أمامهم يف مهن أخرى

املاجستري حبقهم يف احلصول على فرص عمل أفضل، أو على األقل فرص والبكالوريوس 
واملراقب للواقع املدرسي يف األردن يعرف أن هذا األمر غري متاح، . هامنو يف املهنة نفس

ذا الواقع، متثلـت  أن هناك توجهات لدى وزارة التربية والتعليم األردنية لتغيري ه علماً
حسب الكفاءة، وببدء املنافسات على جـائزة  على أخريا بوضع نظام لتصنيف املعلمني 

  .امللكة رانيا للمعلم املتميز
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ج المتعلقة بالفرضية الخامسة ونصها - 6- 8 ـائياً  : النتاـئ  < ά(ليس هناك اختالف دال إحص
  .دنية يعزى إلى الخبرة التعليميةفي مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس األر)  0.05

  

  )12(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الروح املعنوية تبعاً للخربة التعليمية

  االحنراف املعياري املتوسط العدد اخلربة التعليمية
  15.50 88.68 170 سنوات5أقل من-1

5-9 138 91.13 16.48  
  14.78 93.17 287 أكثرفسنوات 10

  

وللتحقق مـن أن  . اختالفاً ظاهرياً بني املتوسطات احلسابية) 12(اجلدول رقم  رى يفن
 االختالف دال إحصائياً قام الباحثان بإجراء حتليل التباين األحادي، ويبني اجلـدول 

  . نتائج حتليل التباين األحادي) 13(رقم 
  

  )13(اجلدول رقم 
  ق يف مستوى الروح املعنوية باختالف اخلربة التعليميةحتليل التباين األحادي للفرو

 مستوى الداللة   "ف" متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

  *0.011 4.576 1084.422 2 2168.844 بني اموعات

    236.996 592 140301.788 داخل اوعات
     594 142470.632  اموع

  ά > 0.05ى داللة دال عند مستو* 
  

يف مستوى الروح املعنوية تبعاً ملتغري اخلربة التعليمية، إذ بلغـت   اًفروق) 13(رقم جند يف اجلدول 
وملعرفة من كانت الفـروق  . فأقل 0.05وأن هذه القيمة دالة عند مستوى ) 3.942" (ف"قيمة 

  . يوضح ذلك) 14(ل رقم لصاحله قام الباحثان بإجراء اختبار شفيه للمقارنات البعدية، واجلدو
  

  )14(اجلدول رقم 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  سنوات أكثر10 9-5 سنوات5أقل من-1 اخلربة التعليمية
  *4.49 2.45 - سنوات5أقل من-1
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5-9 - - 2.04  

  - - - أكثرفسنوات 10

  
سنوات فـأكثر لـديهم   لاأن املعلمني ذوي اخلربة من فئة عشر ) 14(رقم يتضح من اجلدول 

وتتناقض هذه النتيجة مع نتائج األحبـاث  . مستوى عال من الروح املعنوية مقارنة بالفئات األخرى
املتعلقة بعالقة عدد سنوات اخلدمة مبستوى الرضا الوظيفي للمعلمني، واليت أظهرت نتائج بعضـها  

في، يف حني مل تظهـر نتـائج   عالقة سلبية بني عدد سنوات اخلدمة يف التعليم ودرجة الرضا الوظي
وعليه، ). 1995؛ القيسي، 1995؛ جعنيين، 2003الشراري، (بعضها اآلخر مثل هذه العالقة 

فإن نتائج الدراسات مل حتدد حتديداً حامساً طبيعة العالقة بني عدد سنوات اخلربة ومستوى الـروح  
  .ركيز يف دراسة هذه العالقةاملعنوية لدى املعلمني، األمر الذي يظهر احلاجة إىل مزيد من الت

 ά( ليس هناك اختالف دال إحصـائياً : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة ونصها - 7- 8
  .في مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس األردنية يعزى إلى الجنس) 0.05 <

  
  )15(اجلدول رقم 

  نوية تبعاً للجنساملتوسطات احلسابية  واالحنرافات املعيارية ملستوى الروح املع
  االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس
 15.33 88.10 300 ذكور
 13.68 94.05 295 إناث

  
وللتحقق من أن . اختالف ظاهري بني املتوسطات احلسابية) 15( رقم يظهر يف اجلدول

  اجلـدول نييبواالختالف دال إحصائياً قام الباحثان بإجراء حتليل التباين األحادي، 
  . التايل نتائج حتليل التباين األحادي) 16(قم ر

  
  )16(اجلدول رقم 

  حتليل التباين األحادي للفروق يف مستوى الروح املعنوية باختالف اجلنس

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات
  احلرية

  "ف" متوسط املربعات
مستوى 
  الداللة 

 *0.000 24.875 5255.355 1 5255.355 بني اموعات
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125285.1 داخل اوعات
3 

593 211.273     

130540.4 اموع
9 

594     

  ά > 0.05دال عند مستوى داللة * 
  

يف مستوى الروح املعنوية تبعاً ملتغري اجلنس ، إذ بلغت  اًفروق) 16(رقم جند يف اجلدول 
فأقل، وملعرفة من كانـت   0.05وهذه القيمة دالة عند مستوى ) 24.875" (ف"قيمة 
قورنت املتوسطات احلسابية للفئتني ودلت املقارنة على أن الفـروق ذات  لصاحله وق الفر

وتنسجم هـذه  ). 94.05(احلسايب  هاىل فئة اإلناث إذ بلغ متوسطإداللة إحصائية تعزى 
سة احلالية حول أثر جنس الطلبة يف الروح املعنوية لـدى  االنتيجة مع نتيجة أخرى يف الدر

وكذلك، تنسجم نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة خرجـت  . سابقاًاملعلمني، واليت نوقشت 
وأشارت إىل امتالك املعلمات اإلناث الجتاهات أكثر إجيابية حنو ) )1999ا دراسة شقري 

  .مهن التدريس من االجتاهات اليت حيملها املعلمون الذكور
ال لـيس هنـاك اخـتالف د   : النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة ونصها -8-8

 في مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس األردنيـة ) ά > 0.05(إحصائياً 
  .تخصصات علمية/ تخصصات إنسانية(يعزى إلى التخصص 

  
  )17(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الروح املعنوية تبعاً للتخصص
  االحنراف املعياري املتوسط العدد التخصص
  15.00 89.78 280 علمية
  15.79 92.87 315 إنسانية

وللتحقق من أن االختالف دال إحصائياً . جند يف اجلدول اختالفاً ظاهرياً بني املتوسطات احلسابية
  . نتائج حتليل التباين األحادي) 18(اجلدول رقم يبني قام الباحثان بإجراء حتليل التباين األحادي، و

  
  )18(دول رقم اجل

  لتباين األحادي للفروق يف مستوى الروح املعنوية باختالف التخصصحتليل ا
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  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجات 
  احلرية

  "ف" متوسط املربعات
مستوى 
  الداللة

  *0.015 5.968 1419.44 1 1419.44 بني اموعات
    237.86  593 141051.192 داخل اوعات

      594 142470.632 اموع 
  ά > 0.05عند مستوى داللة دال * 

يف مستوى الروح املعنوية تبعاً ملـتغري التخصـص، إذ    اًفروق) 18(رقم جند يف اجلدول 
وملعرفة مـن  . فما دون 0.05وهذه القيمة دالة عند مستوى ) 5.968" (ف"بلغت قيمة 

، قارن الباحثان بني املتوسطات احلسابية للفئتني، وكانت الفـروق  هكانت الفروق لصاحل
وجتدر اإلشـارة هنـا إىل أن   ). 92.87(لصاحل التخصصات اإلنسانية إذ بلغ متوسطها 

مراجعة الباحثني للدراسات السابقة يف املوضوع مل جيد ما يشري إىل أن املوضوع قـد درس  
سابقاً، وعليه يقترحان ضرورة إجراء دراسة دف إىل البحث يف أسباب ارتفاع مسـتوى  

  .املباحث اإلنسانية مقارنة بزمالئهم معلمي املباحث العلمية الروح املعنوية لدى معلمي
  
  ةالدراس استنتاجات -9
  :ما يلي ةما ميكن استنتاجه من هذه الدراس مأه إن
  .بينت نتائج الدراسة أن معلمي املدارس األردنية يتمتعون مبستوى روح معنوية متوسط -9-1
االستمرار يف مهنة التعلـيم   أفكر يف"الدراسة إىل أن فقرة نتائج  أشارت -9-2

وتقدم النتيجة السابقة مؤشراً خطرياً . قد حصلت على أدىن متوسط" رغم أعبائها
  . جيب التنبه إليه

الدراسة احلالية ارتفاع مستوى الروح املعنوية لدى املعلمني يف جانب ت نتائج بين -9-3
عنـه مبشـاعرهم    ونيعربنما لديهم حيروح املعنوية الاملمارسات التعليمية مقارنة مبستوى 

  . وأفكارهم حنو مهنة التعليم
أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الروح املعنوية لدى معلمـي املباحـث    -9-4

  .اإلنسانية مقارنة بزمالئهم معلمي املباحث العلمية
  .منيلدى املعلمات أكثر منه عند املعلمستوى الروح املعنوية ارتفاع  أظهرت نتائج الدراسة - 5- 9
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  مقترحات الدراسة -10

  :انطالقاً من نتائج الدراسة يتقدم الباحثان باملقترحات التالية
ضرورة إجراء املزيد من الدراسات دف الوصول إىل تفسريات توضح سبب  -10-1

التباين بني تصرحيات املعلمني حول ممارستهم وجهودهم التعليمية من جهـة وتصـرحيام   
  .كارهم خبصوص العمل يف التعليم من جهة أخرىاملتعلقة مبشاعرهم وأف

ضرورة إجراء دراسة دف إىل البحث يف أسباب ارتفاع مسـتوى الـروح    -10-2
  .املعنوية لدى معلمي املباحث اإلنسانية مقارنة مبعلمي املباحث العلمية

إجراء املزيد من الدراسات لتحديد العوامل املساعدة الرتفاع الروح املعنويـة   -10-3
  . دى املعلمات اإلناث أكثر منه لدى املعلمنيل
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األوضاع املادية واملكانة االجتماعية للمعلم والرضا عن املهنة يف ". )1995(جعنيين، نعيم،  −

  .)22(الد  ،)5(العدد  ،)العلوم اإلنسانية(دراسات ، "املدارس احلكومية يف لواء مأدبا
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