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 الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم
 البطوش خالد عودة هللا

* كايد محمد سالمة .أ.د
 

 

 ملخص:
نوية لدى معلمي المدارس الثانوية هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى الروح المع     

صحاايية ينن اإلداللة الفروق ذات الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم، وتعرف ال
لى اختالف متغنرات )الجنس، والخبرة، والمؤهل إتعزى  التيمتوسطات استجابات أفراد عننة الدراسة 

نهج الوصفي المسحي من خالل تطوير . ولتحقنق أهداف الدراسة تم استخدام المالعلمي، والمحافظة(
( معلما 042استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها. طبقت الدراسة على عننة عشوايية تكونت من )

ومعلمة، أظهرت نتايج الدراسة أن مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في 
درجة الروح  فيًا فروق ن هناكأنتايج ال جنوب األردن من وجهة نظرهم  جاء متوسطا، وأظهرت

لى إالمعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم تعزى 
جود ، وعدم و جود فروق تعزى إلى أثر سنوات الخبرةعدم و ور،و ذكولاالح ال الجنساختالف متغنر 

، معان، و الطفنلةمن جهة وكل من  الكرك يننجود فروق و ، و ثر المؤهل العلميألفروق تعزى 
 .العقبة، و معان، و الطفنلةخرى، وجاءت الفروق لاالح كل من أمن جهة  العقبةو 

 .المدارس الثانوية، جنوب األردن الروح المعنوية، معلمو الكلمات المفتاحية:
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The Morale of Public Secondary School Teachers in Southern Jordan 

from their Point of View 

Khaled A. Al-Btoush 
*Kayed M. SalamehProf.  

  

Abstract: 
This study aimed at finding out the level of morale of Public Secondary 

School Teachers in Southern Jordan from their Point of View, and identify 

the significant differences between the means of the responses of the 

subjects of the study sample, which are attributed to the difference of 

variables: sex, experience, academic qualification, and governorate. To 

achieve the objectives of the study the descriptive – survey methodology 

was used, through developing a questionnaire, which has been verified the 

validity and stability. The study was applied to a random sample consisting 

of (540) male and female teachers. The results showed that the level of 

morale of Public Secondary School Teachers in Southern Jordan from their 

Point of View was medium; the results also showed that there were 

significant differences in the morale of Public Secondary School Teachers in 

Southern Jordan from their Point of View attributed to to sex in favor of 

males. While there were no significant differences due to years of 

experience and academic qualification. But there were significant 

differences attributed to governorate variable. There were significant 

differences between Al-Karak governorate on one hand and each of Tafila, 

Ma’an, and Aqaba, governorates on the other hand. The differences were in 

favor of the three governorates: Tafila, Ma’an, and Aqaba.  

Keywords: Morale, Public Secondary School, Southern Jordan. 
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 مقدمة ال

 السرعة والتغننر سماته من المتغنرات، كثنر منبه  تعاف عارفي  النوم عالمال يعيش
تحولت و  فيه المستجدات، ظهرتو  والتكتالت، صحمى التحالفات فيه شاعت االستقرار، وعدم والمفاجأة

ت المعلوما فيه ثورة وظهرتاقتااديات، إلى واألسواقلى ملكيات خاصة، إفيه الثروات العامة 
 العولمة، ظاهرةت فيه وتنام السكاني، والضغط الجنسيات، متعددة الشركات وتقنية االتااالت، ونمو

 للسيطرة سعيا المؤسسات ينن كالمنافسة فيه كثرة التحديات رزتوب. العاملة القوى  هياكل في والتغننر
 الجودةوعلى تبني  ة،األمثل للموارد المادية منها والبشري االستخدام على اجبركل ذلك والبقاء، و 

 .واالزدهار للتقدم هي المقياس الخدمة جودة كانت أن بعد الشاملة
، جتمعاتالم تكوين عناصر من رييس عنار برزالمعلم في هذا العار إلى أن ييحتاج و 

الرغم من تحقنق التطورات الكثنرة على إن التعليم في األردن و وبالتالي ف نجاصحها؛ في ا  صحاسم ليكون 
كمهنة للمستقبل، ويمكن إدراك هذه  علمننية التعليمية يواجه تحديات صعبة ينن أوساط المفي العمل

الحقيقة من خالل نظرة المجتمع االردني أو من موقف الفرد وشعوره بقيمة انتمايه إلى هذه المهنة. 
واجه وي ،ذ يعبر كثنر من أولياء األمور عن عدم رغبتهم بأن يابح أيناؤهم معلمنن في المستقبلإ

التعليم انتقادات عديدة صحول تدني مستوى مخرجاته، ويتضح هذا عند استعراض الخطط العامة 
رفع مستويات مخرجات  الرييسةللتطوير التربوي التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتي من أهدافها 

وظ، وذلك على قد انخفضت بشكل ملح طلبةوالمعلمنن وال يرينأن معنويات المد إذالتعليم العام، 
افتراض أن هناك عالقة ينن األداء وفاعلية العاملنن في المؤسسات التربوية من جهة، ودرجة الروح 

 .المعنوية للعاملنن فنها من جهة أخرى 
إلى أن نجاح المؤسسات التربوية يتوقف على مستوى  (Mohammed,2102)أشار محمد 

هم وقلت ؤ دااانخفضت هذه الروح انخفض لما نه كإذ أالروح المعنوية السايدة ينن العاملنن، 
ولهذا شهدت اإلدارة التربوية استهدافا واضحا لرفع الكفاءة اإلنتاجية للمعلمنن في السنوات ؛ فاعلنتهم

،  (Al-harahsheh,2017)الحراصحشة بحاث كدراسةمن الدراسات واأل عديداألخنرة، من خالل 
هداف التربوية يكمن في اعتبار المعلم عنارا ألوالتي أكدت على أن المحور األساسي لتحقنق ا

ومع استمرار البحوث  ،أساسيًا في العملية التربوية، أما الجوانب المادية فما هي إال وسايل لألداء
على العنار البشري اتضح أن هناك وسايل متعددة ومتغنرة في ترغنبه للقيام بأدايه بالشكل 

نه ال أنعكس تقالند الجماعات عليه لتؤثر فيه، واتضح المناسب، كونه يعمل في إطار جماعي، وت
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فرادها، وكيف علنها أن تهدئ أيمكن للمؤسسات التربوية تحقنق أهدافها إال إذا تفهمت كيفية ارضاء 
 من روعهم، وكسب ودهم واصحترامهم، فهذا ما يعبر عنه بالروح المعنوية.

( في ماانع Mayoب التي قام يها مايو)إلى التجار يعود مفهوم الروح المعنوية في اإلدارة  إن
دت إلى إصحداث تحوالت جوهرية في مفاهيم اإلدارة العامة في مطلع أهوثورن في شيكاغو والتي 

تمثلت نتايج تجاربه في ييان أهمية العنار البشري في العمل،  إذالثالثننيات من القرن الماضي، 
م تكن الروح المعنوية من التجارب التي استحوذت وكذلك أثر الروح المعنوية لألفراد على اإلنتاج، ول

( ولكنها ظهرت بطريق الادفة وتمحورت ضمن العوامل التي تؤثر في Mayoعلى اهتمام مايو)
 .(Ghayebeen,2009) آنذاكإنتاجية الفرد، مما أدى إلى لفت األنظار إلنها 

مشاعر النفسية ( إلنها بأنها "صحالة ذهنية تحددها الYoung,2006,18) يونغ أشارإذ 
اإليجايية التي يحملها المعلم نحو عمله من خالل يذل أقاى جهد لاالح طلبته، والسعي نحو 
توفنر ينئة مدرسية آمنة ومناسبة إلصحداث التغننر والتعلم، وتحد هذه المشاعر من صحاالت ترك العمل 

أنها "مجموعة ب (BouAbas,2010) عباسيو وعرفتها ،والتشاؤم والنقد السلبي للذات واآلخرين"
مستوى العالقة ينن األفراد  فضاًل عنالعالقات اإلنسانية واالجتماعية ينن مجموعة من األفراد، 

العاملنن في مؤسسة ما بإدارتهم ومدى رضا الموظف عن الظروف المادية والمعنوية المحيطة 
توجه المجموعة بأنها "الروح المعنوية   (Alger & Norman,2010)ها ألجنر ونورمنعرفو بعمله"

وما يتبعه من إصحساس يوجود ، أو الفرد نحو مهمة مشتركة يننهم، وكلهم ثقة بإمكانية تحقيقها ينجاح
 .طاقة كبنرة مجتمعة"

إذ أصبح االهتمام بالروح المعنوية للمعلمنن من االتجاهات الحديثة التي تتبعها المؤسسات 
لهم، ولهذا فالروح المعنوية لها ارتباط رضاهم عن عمودرجة  تعمل على قياس اتجاهات األفراد

مباشر بمشاعر العاملنن واتجاهاتهم نحو ما يمارسون من أعمال، وهو أمر ال يقل أهمية عن أثر 
العوامل المادية في الرضا الوظيفي وعن كفاءة اإلنتاج، وما يزيد من تلك األهمية، تأثنر الروح 

الذي يتطلب ضرورة توفنر ينئة عملية ماليمة تعمل المعنوية في سلوك العاملنن وفي أدايهم األمر 
على رفع الروح المعنوية، إلى جانب ضرورة التعرف إلى األسباب المؤدية إلى انخفاض الروح 

 .(BouAbas,2010) المعنوية لتالفنها أو العمل على مواجهتها والتخلص منها
روح المعنوية لدى ( الجوانب التي تبرز فنها أهمية الGunbayi,2007وبنن جونباي )

وبالتالي يزداد عطاؤه ويزداد إخالصه للعمل وترفع  ،وتزيد من شعور المعلم يثقته ينفسه ،المعلمنن
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من إنتاجنته، وتظهر أثرًا إيجاييًا على أسلوبه في نقل خبرته ومعرفته، لننعكس كل ذلك على 
 تحانل الطلبة.

همية الروح المعنوية أ إلى ( Leithwood & Mcadie,2007أشار لنثوود وماكدي )وقد 
للمعلم كونها تزيد من رضا المعلم عن عمله، وتقلل من صحاالت الضغط النفسي والاراع وعدم 
الطمأنننة في العمل، وعادة تبرز أهمية الروح المعنوية كونها تركز على الحالة النفسية للمعلم، 

نة ومناسبة إلصحداث التعليم والتعلم، ماليمة لإليداع وااليتكار، وتوفر ينئة مدرسية آم اً وتخلق ظروف
وتشجع على االستخدام االمثل لألسالنب والطرق الحديثة لبذل أقاى جهد ممكن والنهوض بمستوى 

يجايي البناء وباستمرار للتخلص من الطلبة، وتعمل على الحد من النقد السلبي والتأكند على النقد اإل
 التشاؤم وترك العمل.

مؤشرات من خالل الشواهد و ال ظهرت مجموعة منالمعنوية  للحكم على مستوى الروحو 
األنشطة والتعبنرات والتعليقات الشفوية، والنقد، واإلجابة عن األسئلة، ثم تترجم إلى نوع من التقنيم 
للروح المعنوية وتتحدد هذه المؤشرات باستقرار المعلمنن في المدرسة وعدم إيداء رغباتهم في النقل 

التذمر من عالقاتهم بالطلبة أو اإلدارة المدرسية، وكذلك االهتمام بحضور من مدارسهم، وعدم 
 Faleh, & Abdul) باستمراراالجتماعات، والعمل على إنجاح مجالس اآلباء والمعلمنن وأدامتها 

Hamid,2009) 
ن رضا المعلمنن عن ينئة أ Johnsrud, & Rosser,2002)وروسر) وأوضح جونسرد

اليهم إلى مدرستهم، وإصرارهم من أجل تحقنق األهداف المشتركة يننهم عملهم، ومدى صحماسهم وو 
 والمدرسة كلها مؤشرات داعمة ومؤكدة للروح المعنوية العالية عندهم.

من المؤشرات التي قد تؤثر في مستوى  اإلى أن هناك عدد Kommer,2005)وأشار كومر )
التربوية، والراتب الذي يحال عليه المعلم، وأنها تمثلت في القيادة  ،الروح المعنوية لدى المعلمنن

والدعم اإلداري الذي يتلقاه، والبنئة المدرسية، ومدى تقدير الجهود، وتكافؤ الفرص، والعالقات 
االجتماعية الطنبة، وتقلنل ضغوط العمل، والمكانة االجتماعية التي من شأنها تحقنق الذات 

( مؤشرات لها تأثنر في مستوى الروح (Pintrich,2003 وتقديرها، وصحب العمل.وأضاف ينترش
المعنوية كالنزاهة واألمانة اإلدارية، والادق، والتمكنن، والتعزيز االيجايي، واألمن الوظيفي، 

لى مؤشرات الاحة التي تؤثر بشكل مباشر في إ( Feder,2000واإلنااف، والثقة. وأشار فندر )
تنخفض عوامل الاحة إلى مستويات غنر متدنية،  نه عندماأمستوى الروح المعنوية للمعلمنن؛ وبنن 
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دايهم لعملهم أوبالتالي يؤثر ذلك في مستوى  ،يحدث انخفاض في مستوى الروح المعنوية للمعلمنن
 نتاجنتهم. إوتدني مستوى 

أما عن المؤشرات التي تدل على انخفاض مستوى الروح المعنوية لدى المعلمنن فتتمثل في 
إن عدم اهتمام المعلم بعمله هو من أكثر العوامل التي قد تسبب الملل  ذإ بالعمل،فقدان االهتمام 

وعدم االستقرار، وبذلك يدخل اإلجهاد والملل كعاملنن من عوامل التأثنر في مستوى الروح المعنوية. 
ولدوران العمل الذي يعد شكاًل من أشكال عدم استقرار األداء وله دور مهم في انخفاض مستوى 

نوية لدى المعلمنن، وكذلك كثرة الشكاوى التي تمثل مظهرا من مظاهر التذمر وانخفاض الروح المع
لى عدم االستقرار في اإلنتاج إالروح المعنوية، وهو التوقف عن العمل نتيجة اإلضرابات التي تؤدي 

(Denes,2004.) 
المكونة لها قياس الروح المعنوية من العمليات المعقدة والاعبة، وذلك لتنوع العوامل يعد و

اآلتية: الطرق  بإصحدىظاهرة معقدة ومتغنرة وغنر ثايتة، ولكن يمكن قياسها  يفنها، فهوالمؤثرة 
لى انخفاض الروح المعنوية أو ارتفاعها لدى إتساعد في معرفة األسباب التي تؤدي  والتي ةالمقايل

ت التي سيفاح عنها الموظفنن، وهذا األسلوب يعتمد على مدى إقناع المستجنب بسرية المعلوما
دوات قياس الروح المعنوية أمن  تعداالستبانة و . (Nada,1998)وواقعيةلتكون المعلومات صحيحة 

وهي تختلف عن غنرها من الطرق كونها تمنح المفحوص الزمن الكافي  ،و األفرادألدى الموظفنن 
فحوص بعدم ملوخاوصا عندما يطلب من ا في إجايته أن يحدث ضررفقراتها دون  عنلإلجابة 

وعدم معرفة الباصحث يبعض  االستجابة،و صفته، إال أن لها بعض السلبيات مثل نمطية أذكر اسمه 
ويمكن  .(Al.hantouchi,2016)ذا كان من خارج ينئة العملإمور الخاصة بالعمل وخاوصا األ

هم النومية في أداء المعلمنن ألعمال في أثناءقياس الروح المعنوية من خالل المالصحظة، وهذا يحدث 
 المدرسة، ويتم ذلك عن طريق المالصحظة العايرة أو مالصحظات مدير المدرسة أو المشرفنن التربوينن

(Abdat,2002). 
وردة الفعل لدى  فاعليةخاصة بالروح المعنوية تحدد نوع االستجابة االنالممنزات الإن من أهم 

 (Al-Otaibi,2008) العتنبيلنها إار العاملنن من خالل العوامل والمؤثرات المحيطة به كما أش
بأنهاترتفع وتنخفض، وال يمكن مالصحظتها إال بآثارها، ويدل علنها سلوك األفراد واستجاباتهم النفسية، 

مزيد كم في سلوك األفراد، وتحفز إلى وآثارها تظهر بشكل أكبر في الجماعة، وهي صحالة نفسية تتح
 سببا في تدني الجهد وضعف اإلنتاج إذا كانت متدنية.من الجهد والعمل إذا كانت مرتفعة، وتكون 
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لدى المعلمنن من خالل طبيعة العمل، ورضا المعلمنن عن عملهم،  ترتفع الروح المعنويةف
وكيفية استخدام القيادة للحوافز المادية وغنر المادية، ومدى عملية االتاال والتواصل ينن القيادة 

نفسهم، وسياسة تفويض السلطة، وتكافؤ الفرص، وعند ممارسة المدرسية والمعلمنن وبنن المعلمنن أ
العدالة من قبل القيادة التربوية العليا في شتى مجاالت العمل، وعند تركنز القيادة على المبادئ 

تكون الروح  إذفراصحهم ومواساتهم أصحزانهم، أنسانية في تعاملها مع المعلمنن، وعند مشاركتهم اإل
 .(Madin,2012)لمنن الذين يعاملون بإنسانية من غنرهمالمعنوية أعلى ينن المع

الداخلية والخارجية  في كثنر من األصحيان بسبب الضغوطوتنخفض الروح المعنوية للمعلمنن  
بظروفهم الشخاية، إال أن هناك عددًا  مكان لها عالقة بظروف العمل أأالتي يتعرضون لها سواء 

الروح المعنوية للمعلم أو أن تحافظ علنها بشكل أفضل  من العوامل التي يمكن أن ترفع من مستوى 
عند تفاعل واتاال القيادة المدرسية مع المعلم: فهذا يشعره بقيمته  (:Bridge,2009ومنها )

عند منح و  ويساعده على صحل مشكالته، وبالتالي يرفع من مستوى صحبه لعمله ومن روصحه المعنوية.
 فاعليةو  اذ قرارات تناسب الموقف الافي الذي يديره.المعلم صالصحيات معننة وعند تفويضه اتخ

من خالل ممارسة أسس العدالة والنقد البناء ودعم أفكار المعلمنن،  فاعليةالقيادة اإلدارية: وتكون ال
تشجيع المعلم و ووضوح المسؤوليات والسلطات وتنظيم الحوافز وتوزيعها بالشكل الذي يناسب الجميع.

 لى زيادة اصحترامه وتقديره وتحقنق ذاته.إمن شأنه أن يؤدي  على التدريب والنمو الذي
( إلى أن هناك عوامل يمكن أن ترفع الروح المعنوية لدى Wayne,2006وأشار واين )

المعلمنن مثل توضيح األهداف المدرسية العليا للمعلم، وبناء جسور الثقة ينن المعلمنن من جهة 
أخرى، واستخدام أسلوب التوجيه ال السلطة والعقوبة،  وبنن المعلمنن واإلدارة المدرسية من جهة

والتأكند المستمر على رفع كفاءة المعلم المهنية واالجتماعية، وتفعنل مبدأ الحوافز والمكافآت، التي 
 من شأنها أن تلبي االصحتياجات النفسية والمهنية واالجتماعية للمعلم.

لى المحافظة إالتنمية لدى المعلمنن وتسعى تعمل اإلدارة التربوية الحديثة على يناء قواعد و 
على مستوى الروح المعنوية لديهم، انطالقا من مبدأ أن الروح المعنوية العالية تؤدي إلى إنتاجية 
أفضل من جانب للمعلمنن، بأقل وقت ممكن وأقل جهد وتكاليف، لذلك يسعى المديرون إلى رفع 

. ولهذا أشار آرهار أفضلقنق أداء يؤدي إلى إنتاجية الروح المعنوية كونها وسنلة جندة ومناسبة لتح
(Arhar,1997,55 إلى وجود عالقة مباشرة وكبنرة ينن الروح المعنوية العالية للمعلمنن وبنن )

االنجاز، وبنن انه كلما كانت الروح المعنوية عالية للمعلمنن، كلما ارتفعت معنوياتهم وأزداد تحانل 
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 م أكثر متعة للطلبة لوجود ينئة مناسبة بشكل أكثر للتعليمالطلبة، وبالتالي جعل التعلي
(BouAbas,2010). 

( أن اإلدارة تمتلك المقدرة Rhodes, Nevill, & Allan,2004وأوضح رودزونيفل والنن)
للتأثنر في الروح المعنوية للمعلمنن في مدارسهم من خالل اتخاذهم للقرارات بشكل مستمر ولذلك قدم 

( عوامل تبدو واضحة أكثر في القيادة الفعالة Hackman & Johnson,2004هاكمان وجونسون )
ولها دور كبنر في التأثنر في الروح المعنوية للمعلمنن منها العوامل الشخاية التي تؤكد على تمتع 
المدير باالستقرار العاطفي، والثقة بالنفس، وامتالكه لمهارات االتاال الجندة، والثبات واالتزان، 

مل المعرفية المعتمدة على إن أكثر المديرين ذكاًء هم األفضل في عملية صحل الاراعات والعوا
والمشكالت، وصنع القرار، والتفكنر النقدي البناء، واإليداع، وكذلك العوامل اإلدارية كامتالك المدير 

ف المقدرة على التخطيط والتنظيم، وجعله موضع قدوة للمعلمنن عند قيامه بالمهمات والوظاي
 المطلوبة منه في الزمن المحدد.

 يأتيوفيما  روح المعنويةالدراسات العربية واألجنبية موضوع الت مجموعة من ناولوقد ت 
 :عرض لبعضها

هو البحث في الروح المعنوية للمعلمنن Tawil,2008) كان الهدف من دراسة تاول )
وقد استخدم أسلوب  ية ننويورك،في وال ودافعنتهم وهم يقومون بالجهود المكلفنن يها من المدرسة

يعرف )بالظاهراتية( وهو يعمل على تحلنل دوافع المعلمنن ومستويات الروح المعنوية لديهم من 
وخلات الدراسة إلى أن المعلمنن يشعرون بضغوط على  ،خالل القيام بمالصحظات ومقايالت متعمقة

يجايي عندما تكون الروح المعنوية إوي و أدايهم من المجتمع واإلدارة، وأن المعلمنن يشعرون يدافع ق
لديهم عالية مما ينعكس على واجباتهم فيقومون يها على أكمل وجه، أما المعلمون الذين يشعرون 
يتدن في الروح المعنوية لديهم فننعكس ذلك على انخفاض دافعنتهم نحو القيام يواجباتهم المكلفنن 

 .يها
 المعنوية الروح مستوى  إلى الكشف عن تهدف دراسة (Moloney,2009) مولوني وأجرت

 من معلمي معلماً  (12) الدراسة من عننة في أستراليا. وتكونت المرصحلة الثانوية معلمي من عننة لدى
 فيكتوريا مقاطعة في الثانوية من المدارس مجموعة من عشوايًيا اختيارهم تم الثانوية المرصحلة

 الروح مستوى  أن إلى نتايج الدراسة وتوصلت ،المنهج المسحي الوصفي وأ ستخدماألسترالية، 
فيكتوريا األسترالية.  مقاطعة في الثانوية المرصحلة معلمي مقارنة مع متوسط منخفضاً  كان المعنوية
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 لدعما فضاًل عن المدارس في العاملنن المعلمنن ومن من المقدم الدعم إلى أن كما وأشارت النتايج
 .المعلمنن لدى المعنوية الروح رفع في ًياإيجاي مدير المدرسة يؤثر من المقدم

 ينن العالقة تعرف إلى (Shalem&Hoadly,2009) وهودلي شاليم وهدفت دراسة قامت يها
 عن الكشف إلى أيضاً  وهدفت أفريقيا، جنوب في المعلمنن لدى والروح المعنوية التدريسية العملية

المعلمنن. وأشارت  لدى المعنوية لروحا رفع على أفريقيا في جنوب الحكومية السياسات بعض أثر
 الثانوية المرصحلة معلمي لدى معظم منخفضاً  كان المعنوية الروح مستوى  أن الدراسة إلى نتايج

 المدرسة المتمثلة في صحالة في التنظيمية المتغنرات أن إلى وتوصلت .أفريقيا جنوب في والمتوسطة
 .المعلمنن لدى المعنوية الروح تأثنرا على األكثر العوامل كانت من واالجتماعية االقتاادية المعلم

 إلى (Sheppard & Hurley & Dibbon,2010) وديبون  وهنرلي هدفت دراسة شنبردو 
 تسهنل في المدرسة دور مدير والكشف عن المدرسة لمدير الموزعة القيادة ينن عن العالقة الكشف
 تكونت عننةو المدرسة.  معلمي لدى يةالمعنو  الروح فيوأثرهما  المدرسة داخل الموزعة القيادة

 مدارس ثالث من بالطريقة العشوايية تم اختيارهم الثانوية المرصحلة معلمي من معلًما (96) من الدراسة
 ينن القيادة ةرتباطيإ عالقة وجود تلك المدارس، وتوصلت نتايج الدراسة إلى مديري  فضاًل عن ثانوية

 المدرسة مدير كما وأن المعلمنن، لدى الروح المعنوية ارتفاع وبنن المدرسة في الموزعة )التشاركية(
 .الثانوية المدرسة في المعلمنن المعنوية لدى الروح رفع فيا مهما دور يؤدي 

دراسة هدفت إلى تعرف  (Fawar’ah, & Haddouche,2015)وصحدوش أجرى فوارعةو 
وقد ة في محافظة الخلنل بفلسطنن، الروح المعنوية عند معلمي المرصحلة الثانوية للمواد العلمي ى مستو 

تطوير أداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي  وتمستخدم المنهج الوصفي، أ  
 المواد العلمية للمرصحلة الثانية في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة الخلنل

معلم ومعلمة، وطبقت  (500)ين يلغ عددهم شمال الخلنل، وسط الخلنل، جنوب الخلنل(، والذ(
معلما ومعلمة، واظهرت نتايج الدراسة أن مستوى  (159)الدراسة على عننة عشوايية تكونت من 

الروح المعنوية لدى معلمي المواد العلمية للمرصحلة الثانوية في محافظة الخلنل من وجهة نظرهم جاء 
وق ذات داللة إصحاايية عند مستوى داللة يدرجة عالية، كما أظهرت النتايج عدم وجود فر 

(≤0.05 ينن متوسطات تقديرات أفراد عننة الدراسة لمستوى الروح المعنية عندهم، كما وأشارت )
نتايج الدراسة إلى أن مستوى الروح المعنوية للمعلمنن في مجال المعلم والزمالء ومجال المعلم 



 كايد سالمة د. ش، أ.خالد البطو                                                   .....  الروح المعنوية لدى معلمي

333 

مهنة التدريس كان يدرجة عالية، أما في مجال والطالب ومجال المعلم ومدير المدرسة والمعلم و 
 المعلم والمشرف التربوي ومجال المعلم والعمل المدرسي فكان يدرجة متوسطة. 

القيادة التربوية  تعرف دراسة هدفت (Ra’oof, &Galam,2015) أجرى رؤوف وغالمكما 
دادية في مدينة بغداد وعالقتهما بالروح المعنوية لدى مدراء المدارس اإلع (y-x) في ضوء نظريتي

المدارس اإلعدادية في مدينة بغداد من ستة  يري ( من مد211بالعراق، وتكون مجتمع الدراسة من)
( مديرا ومديرة 150، وكانت عننة الدراسة عشوايية من )2014/2013للعام الدراسي  للتربيةمديريات 

ولى لقياس القيادة التربوية في تم استخدام أداتنن لتحقنق هدف الدراسة، األو من مجتمع الدراسة، 
نتايج أن النمط القيادي السايد الواألداة الثانية لقياس الروح المعنوية. وأظهرت (x-y) ضوء نظريتي

جندة، وتوجد عالقة معنوية  يرينوأن الروح المعنوية للمد(y) المدارس جاء في ضوء نظرية يري لمد
 المعنوية.   والروح (y) ينن القيادة التربوية في ضوء نظرية

األنماط القيادية لقادة  تعرف دراسة هدفت (Al.hantouchi,2016) جرى الحنتوشيوأ
المدارس الثانوية في محافظة القريات وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمنن من وجهة نظرهم. تم 

استبانة  متستخدوأ  . نن( معلم108اختيار عننة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوايية وتكونت من )
تطويرها لغايات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن النمط القيادي السايد  تماألنماط القيادية التي 

ط الديموقراطي لدى قادة المدارس الثانوية في محافظة القريات من وجهة نظر المعلمنن هو النم
ثم النمط الفوضوي ، والنمط الثاني هو النمط األوتوقراطي يدرجة متوسطة، وبمتوسط صحسايي عال  

يدرجة أقل. كما أن تقدير الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة القريات كان 
 يدرجة عالية.

مستوى الروح المعنوية لدى معلمي التعليم إلى تعرف  (Hantool,2017)هدفت دراسة صحنتولو 
تأثنر كل من  إلىية، وإلى التعرف بمدارس الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعود هومعلمات العام

المستوى االجتماعي واالقتاادي و المرصحلة الدراسية، والمؤهل العلمي، و سنوات الخبرة، و ، جنس)ال
المنهج الوصفي م ستخدوأ  والثقافي( على مستوى الروح المعنوية لدى معلمي ومعلمات هذه المناطق، 

وتم ناث، من اإل (206)و اً ذكور  (230)مة، معلما ومعل (436)المسحي، وتكونت عننة الدراسة من 
 استبانتنن لتحقنق اهداف الدراسة، وتوصلت نتايج الدراسة إلى أن معلمي التعليم العام تطوير

بمستوى مرتفع من الروح  ن المملكة العربية السعودية يتمتعو بمدارس الحد الجنوبي ب هومعلمات
 في هذه الدراسة على مستوى الروح المعنوية.المعنوية، وأن هناك تأثنرا للمتغنرات المستهدفة 
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-نالباصحثنعلم  صحسب-ولى وتتمنز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها الدراسة األ
الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة  تناولت التي

المدارس الثانوية معلمنن الذين يدرسون في ذ تناولت استجابات الإوكذلك في عننتها  نظرهم،
 .الحكومية جنوب األردن

 مشكلة الدراسة: 
 مع ومحتواه تمشًيا أهدافه يشهدالتعليم في المملكة االردنية الهاشمية اهتماما كبنرًا ومتزايدًا في

لعالم النوم من يشهده ا االمتعددة، وموراقه النقاشية ألوزارة التربية والتعليم في  توجنهات جاللة الملك
 في جميع التربوية الحديثة، المفاهيم يتطبنق التربوي  العمل قادة هتما تغنرات كثنرة ومتسارعة، فقد 

والمعلمنن وقادة  التعليمية، العملية فيد األساس الذي يع الطالب يدءًا من المدرسي العمل عناصر
 .مرصحلةال طبيعة هذه صحسب وتأهنلهم إعدادهم صحنث ها، منير يالمدارس ومد

 المدرسة في السايدة فإن  العالقات المدرسي، الجو على كبنر تأثنرالروح المعنوية لها  أن   وبما
 المعلمنن رضادرجة  وبالتالي ،وتتكيف صحسب ينئة المدرسة المدرسية تتأثر األسرة أعضاء جميع ينن

 على لمنن وتشجعهمالتعاون ينن المع روح تبث التي من شأنها ان لديهم، المعنوية ومستوى الروح
 والفوضى بالقلق والضياع المعلم كإصحساس سلبية نتايج إلى ما يؤدي ومنها واإليداع،تحمل المسؤولية 

 المدرسة وخارجها. المعلم داخل أداء وعلى المعنوية الروح على ينعكس والذي
 ممارسة في اختالفاً  هناك أنما له تبنن ،معلمي المدارسلعدد من  ننالباصحث ومن خالل مقايلة

 الروح مستوى  على قد ينعكس مما ،األردنجنوب  في الثانوية المدارس مديري  لدى األنماط القيادية
 أي دراسةما علمه صحد علىان الباصحث يجد ولم المعلمنن، أداء عمل على سنؤثر وبالتالي المعنوية،

األردن من وجهة  درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب في تبحث
درجة الروح المعنوية لدى معلمي عن ، مما يدل على أهمية الدراسة الحالية ومحاولتها الكشف نظرهم

 .المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم
تتحدد مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية  لذلك
 .ي جنوب األردن من وجهة نظرهمالحكومية ف

 سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: أسئلة الدراسة: 
ما درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة  .1

 نظرهم؟
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ينن متوسطات استجابات أفراد  (≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى  .0
لدراسة صحول درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب عننة ا

لى اختالف متغنرات )الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، إاألردن من وجهة نظرهم تعزى 
 والمحافظة(؟ 
 أهداف الدراسة: 

ة هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوي سعت
 الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم، وانبثق عن ذلك عدة أهداف منها:

تعرف درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة  -
 هم.بمستوى أداينظرهم، وهل مستوى روصحهم المعنوية مرتبط 

لدراسة صحول درجة الروح المعنوية لدى الكشف عن الفروق ينن متوسطات تقديرات أفراد عننة ا -
متغنرات  تبعا الختالف معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم

 )الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمحافظة(.

 أهمية الدراسة: 
اتضحت أهمية الدراسة الحالية من خالل تركنزها على موضوع مهم من موضوعات القيادة 

هو درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة و 
ودورها اإليجايي في رفع  درجة الروح المعنويةوكذلك إثراء أدييات الدراسة النظرية صحول  نظرهم،

 المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن. معلميمستوى أداء 
وزارة التربية والتعليم واإلدارات التابعة لها في مجال القيادة وستفند هذه الدراسة كال من 

يستفندوا من نتايج الدراسة في تطوير معاينر  قدالقايمنن على وضع السياسات التعليمية إن التربوية و 
بمستوى عال   مهماتهمالمدارس لنتمكنوا من القيام بأداء معلمي درجة الروح المعنوية لدى ترفع من 

 ومتمنز لننعكس على العملية التعليمية.
يتقدموا لشغل وظايف مديري المدارس ليكونوا على  الذينكما ستفند هذه الدراسة المعلمنن  

وقد تسهم في تحسنن ممارسات مديري مدارس المرصحلة  ،وأهمنتها المعنويةالروح وعي تام بأسالنب 
تعريف الروح المعنوية لما لها من أثر كبنر في رفع مستوى الثانوية الحكومية في األردن من خالل 

كما أنها ستفند الباصحثنن في مجال  ،التعلميةوبيان أثرهما في تطوير العملية التعليمية كفاءة المعلمنن 
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وستفتح آفاقًا جديدة للباصحثنن في الدراسات العليا في تخاص اإلدارة  واإلشراف،التربية واإلدارة 
 ارة المدرسية واإلشراف التربوي. التربوية واإلد

 مصطلحات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على الماطلحات والمفاهيم اآلتية:
هي الحالة النفسية الراسخة بأعماق النفس في قالب شعوري داخلي نابع من ": الروح المعنوية

هي رية، و صميم الفرد يحثه على القيام بعمله على أكمل وجه، وهي محالة عدة عوامل روصحية وفك
ن يبذل مزيد من ألى زيادة اإلنتاج دون إيجايي نحو العمل الذي يؤدى مقدار الحماس واالندفاع اإل

فراد مع أهداف العمل من ناصحية، ومع الجهد والتعب، ويتحدد هذا المقدار بمدى توصحد أهداف األ
 .(Madin,2012,89)"أهداف جماعة العمل من ناصحية أخرى 

يجايي نحو العمل لدى معلمي يا بأنها مقدار الحماس واالندفاع اإلإجراي انويعرفها الباصحث
مزيد من الجهد والتعب، وهي الحالة  يقتضين أالمدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن، دون 

النفسية الراسخة في أعماق النفس في قالب شعوري داخلي نابع من صميم الفرد يحثه على القيام 
ي محالة عدة عوامل روصحية وفكرية، والتي تم قياسها من خالل االستبانة بعمله على أكمل وجه وه

 .يتطويرها لغايات هذه الدراسة انالتي قام الباصحث
 حدود الدراسة:

في إقليم جنوب  هاومعلماتاقتارت الدراسة على عننة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية 
 .(2019/2018ول من العام الدراسي )خالل الفال األ، وذلك المملكة األردنية الهاشمية

 الطريقة واإلجراءات
 منهجية الدراسة: 

 لمناسبته ألهداف هذه الدراسة. مسحيتم استخدام المنهج الوصفي ال
 مجتمع الدراسة: 

معلم ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية في  (5400تكون مجتمع الدراسة من )
لفال الدراسي للعقبة( الذين على رأس عملهم طفنلة، ومعان، وامحافظات جنوب األردن )الكرك، وال

يناًء على المعلومات التي جمعت من مديريات التربية في هذه  (2019/2018األول للعام الدراسي )
 المحافظات.
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  الدراسة:عينة 
منن نسبة المعل تمت مراعاة إذ، الطبقية النسبية اختيار عننة الدراسة بالطريقة العشوايية تم  

مراعاة نسبة المعلمنن والمعلمات في محافظات  تهم في مجتمع الدراسة، كما تمتلى نسبإوالمعلمات 
أي ما نسبته ( معلما ومعلمة 540لى نسبهم في مجتمع الدراسة، وتكونت من )إ ردنجنوب األ

( يوضح التكرارات 1( والجدول )2019/2018من مجتمع الدراسة، في العام الدراسي ) (10%)
 متغنرات الدراسة.لنسب المئويةصحسب وا

 متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئويةحسب  (1الجدول )
 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي 

 %35.4 191 ذكر الجنس

 %64.6 349 نثىأ 

 %122 042 المجموع 

 %71.9 388 بكالوريوس فما دون  المؤهل العلمي

 %28.1 152 دراسات عليا 

 %122 042 موعالمج 

 %42.8 231 سنوات 10أقل من  سنوات الخبرة

 %57.2 309 سنوات فأكثر 10 
 %122 042 المجموع 

 ةمحافظال
 49.4% 267 الكرك

 14.4% 78 الطفنلة

 %20.7 112 معان
 %15.4 83 العقبة 

 100.0% 540 مجموعال 

  الدراسة: ةأدا
دييات النظرية والدراسات دا على األااعتم ةانتطوير استب تم هداف الدراسةأ جل تحقنق أمن 

وجهات نظر معلمي المدارس الثانوية الحكومية  للكشف عن السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
في تحديد فقرات االستبانة اعتمادا على  تتلخا إذفي جنوب األردن عن درجة الروح المعنوية، 

داة أم تبني بعض مضامنن الفقرات الواردة في صورة دب النظري، كما تواأل هموآراي خبرة المختانن
لنها، منها إولية من بعض الدراسات السابقة ذات الالة بموضوع الدراسة بعد الرجوع الدراسة األ

، (Al.hantouchi,2016) الحنتوشي ودراسة ،(Al. harahsheh,2017) دراسة الحراصحشة
 ( فقرة.22ولية من)وتكونت االستبانة في صورتها األ
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 الدراسة:أداة صدق 
ألداة الدراسة، بعرضها على مجموعة من المحكمنن مؤلفة من  محتوى تم التحقق من صدق ال

، في العلوم التربوية في الجامعات األردنيةعضو هنئة تدريس من ذوي الخبرة واالختااص  (10)
، والاياغة من صحنث: وضوح الفقرات تهاوصحوذلك يهدف أيداء آرايهم صحول دقة محتوى األداة 

و تعديل أو أاللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وانتمايها للمجال الذي تتبع له، وإضافة 
( 12لتابح الفقرات )، خذ بكافة مالصحظات المحكمننتم األوقد  صحذف ما يرونه مناسبا على الفقرات.

وعلى النحو  ،ليكرت الخماسيتدرج وفقًا لداة األجابة عن فقرات . وتمت اإلبايغتها النهاييةفقرة 
( درجات، درجة 3( درجات، درجة متوسطة )4( درجات، درجة كبنرة )0اآلتي: )درجة كبنرة جدا )

 ( درجة.1( درجة، درجة قلنلة جدا )0قلنلة )
 ثبات أداة الدراسة:

( test-retestمن ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) للتأكد
نة من ) ( 42يتطبنق المقياس وإعادة تطبيقه بعد أسبوعنن على مجموعة من خارج عننة الدراسة مكو 

(. 0.93ذ يلغ )إمعلما ومعلمة، ومن ثم تم صحساب معامل ارتباط ينرسون ينن تقديراتهم في المرتنن 
 (0.94ذ يلغ )إوتم أيضًا صحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي صحسب معادلة كرونباخ ألفا، 

 هذه القيم ماليمة لغايات هذه الدراسة. ع دتو 
  اإلحصائية:المعالجات 
صحاايية للعلوم صحاايية للبيانات في هذه الدراسة باستخدام يرنامج الرزم اإلالمعالجات اإل تمت

 تي:( وذلك على النحو اآلSPSSاالجتماعية)
ايية واالنحرافات المعيارية لدرجة ، فقد تم صحساب المتوسطات الحساألولسؤال اللإلجابة عن 

 الروح المعنوية.
، تم صحساب المتوسطات الحسايية واالنحرافات المعيارية لدرجة الروح الثانيسؤال اللإلجابة عن 

جراء اختبارات المقارنات إو  تالتفاعل( للمتغنراتحلنل التباين الرباعي دون )جراء إالمعنوية، وتم 
(، وذلك للكشف Leveneنما اقتضت الحاجة في ضوء نتايج اختبار )يأالبعدية المتعددة المناسبة 

واختبار  ردن(عن جوهرية الفروق ينن المتوسطات الحسايية الخاصة يها وفقا لمتغنر )جنوب األ
 .للمقارنات البعدية شيفيه
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 الدراسة: ةداأالمعيار اإلحصائي المعتمد لتصحيح 
لدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واصحدة ااة تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتاحيح أد

، 4، 0( وهي تمثل رقميًا )قلنلة جداو ، قلنلةو  ،متوسطةو ، كبنرةو ، كبنرة جدامن ينن درجاته الخمس )
 ( على الترتنب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحلنل النتايج:1، 0، 3

 0.33 -1.22من  قلنلة
 3..3 -0.34 من متوسطة

 0.22 -3..3 من ةكبنر 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 فيما يأتي عرض لنتايج الدراسة وفقا ألسئلتها:
درجة الروح المعنوية لدى معلمي  ام ومناقشتها:األول السؤال النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

 المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم؟
المعيارية لدرجة الروح راج المتوسطات الحسايية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخ

 (0)والجدول  المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم،
 يوضح ذلك. 

لدرجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2جدول )ال
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية لحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهمالثانوية ا

رقم  الرتبة
المتوسط  مضمون فقرات اداة الدراسة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبنرة 1.03 3.92 أشعر باالنتماء إلى المدرسة التي أعمل فنها. 3 1

 كبنرة 95. 3.86 وبنن كل العاملنن في المدرسة. أشعر يتحقنق روح الزمالة ينني 0 0

 كبنرة 1.15 3.84 أصحظى باالصحترام ينن زماليي. 13 3

 كبنرة 1.17 3.81 اصحرص على االلتزام باألنظمة والتعليمات المعمول يها. 12 4

 كبنرة 1.15 3.74 أصحظى باالهتمام واالصحترام في عملي. 0 0

 كبنرة 1.13 3.73 مل.أيدي اهتمامًا بحل مشكالت الع 11 .

 كبنرة 1.02 3.72 أشارك باهتمام في صنع القرارات المتعلقة بعملي في المدرسة. 1 3

 كبنرة 1.13 3.72 أعمل باستغراق بالرغم من ضغوط العمل. 12 3

 كبنرة 1.17 3.70 اشعر بقوة العالقة التي تربطني يزماليي في العمل. 3 2

 متوسطة 1.18 3.66 ألعمال المنوطه يي.تمتلكني الرغبة في أنجاز ا 2 12

 متوسطة 1.23 3.65 أشعر بالفخر النتمايي للمدرسة التي أعمل فنها. 10 11

 متوسطة 1.17 3.59 ن مدير مدرستي عون لي في صحل مشكالتي.أاشعر ب . 10

 متوسطة 1.19 3.58 يتفاؤل. مهماتيأقوم يتأدية  13 13

 متوسطة 1.27 3.50 كان عملي.أشعر بالرغبة في البقاء في م 13 14

 متوسطة 1.14 3.50 المدير لوضع مدرستي. إدراكأشعر بالرضا عن  14 14

 متوسطة 1.24 3.50 أشعر باالهتمام يي اجتماعيًا في مكان عملي. .1 14

 متوسطة 1.12 3.45 أشعر بسيادة العدل في مناخ مدرستي. 4 13
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رقم  الرتبة
المتوسط  مضمون فقرات اداة الدراسة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 1.15 3.30 أشعر بأن مناخ مدرستي مريح للعمل. 3 13

م لي من مكافآت. 10 12  متوسطة 1.30 3.23 أشعر بالرضا عم ا يقد 

 متوسطة 89. 3.63 الكلي

 ةذ جاءت الفقر إ، (3.92-3.23المتوسطات الحسايية قد تراوصحت ما ينن )ن أ( 0يبنن الجدول )
ولى وبمتوسط األ الرتبةفي " أشعر باالنتماء إلى المدرسة التي أعمل فنهاوالتي تنص على"( 3)

م لي من مكافآت"وناها ( 15ة)يننما جاءت الفقر ، (3.92صحسايي يلغ ) " أشعر بالرضا عم ا يقد 
 (.3.63ككل )لروح المعنويةوبلغ المتوسط الحسايي ل .(3.23األخنرة وبمتوسط صحسايي يلغ ) الرتبةب

س الثانوية ن درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدار أ األولهرت نتايج سؤال الدراسة أظ
(، وبدرجة متوسطة، مما 3.63الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم جاءت بمتوسط صحسايي)

ردن يتمتعون يروح معنوية متوسطة، ن معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األألى إيشنر 
فنها، لون يشعرون باالنتماء إلى المدرسة التي يعم والمعلمات المعلمنن أن وقد يعزى ذلك إلى

ويتمتعون يروح الزمالة واالصحترام فيما يننهم، ويحرصون على االلتزام باألنظمة والتعليمات المعمول 
يها، ويحظون باالهتمام واالصحترام في عملهم، ويبدون اهتمامًا بحل مشكالت العمل، ويشاركون 

 م من ضغوط العمل. الرغعلى ، ويعملون باستغراق باهتمام في صناعة القرارات المتعلقة بعملهم
نجاز إكما ويشعرون بقوة العالقة التي تربطهم يزماليهم في العمل، وتمتلكهم الرغبة في 

ن مدير أيهم، ويشعرون بالفخر النتمايهم للمدرسة التي يعملون فنها، ويشعرون ب ةاألعمال المنوط
ولديهم الرغبة في البقاء يتفاؤل،  مهماتهمعون لهم في صحل مشكالتهم، ولهذا يقومون يتأدية  هممدرست

مدارسهم، ويشعرون بسيادة العدل في مناخ  يري في مكان عملهم، ويشعرون بالرضا عن وعي مد
م لهم من مكافآتمدارسهم، وأن مناخ مدارسهم مريح للعمل، ويشعرون   ، مدركون بالرضا عم ا يقد 

 األعباء التدريسية وكثرة األجور، تدني من والتعليم، التربية وزارة والمعنوية في المادية ظروفهم لتدني
 نظرة يمتلكون  المعلمنن جميع أن األخرى، كما بأصحاب المهن مقارنة لهم االجتماعية النظرة وتدني
 االقتاادية واالجتماعية ظروفهم في متشايهنن يوصفهم المعنوية لدرجة الروح تقديراتهم في واصحدة

 والنفسية.
 & ,Fawar’ah)وصحدوش فوارعةع نتايج دراسة وقد اختلفت نتايج الدراسة الحالية م

Haddouche,2015) أن مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المواد العلمية للمرصحلة  التي أظهرت
 الحنتوشيومع نتايج دراسة  الثانوية في محافظة الخلنل من وجهة نظرهم جاء يدرجة عالية،
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(Al.hantouchi,2016) ية لدى معلمي المدارس الثانوية في أن تقدير الروح المعنو  التي يننت
أن  التي يننت (Hantool,2017) دراسة صحنتول، ومع نتايج محافظة القريات كان يدرجة عالية

بمستوى  ن المملكة العربية السعودية يتمتعو بمدارس الحد الجنوبي ب هومعلمات معلمي التعليم العام
 مستوى  أنيننت  التي (Moloney,2009) دراسة مولونينتايج مع و . مرتفع من الروح المعنوية

 منخفضا. كان المعنوية الروح
 : الثاني ومناقشتهاالسؤال النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

بين متوسطات استجابات  (≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
حكومية في جنوب أفراد عينة الدراسة حول درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية ال

األردن من وجهة نظرهم تعزى إلى اختالف متغيرات )الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، 
 والمحافظة(؟

ستجابات تم استخراج المتوسطات الحسايية واالنحرافات المعيارية ال لإلجابة عن هذا السؤال
ية الحكومية في جنوب أفراد عننة الدراسة صحول درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانو 

 (3والجدول ) والمؤهل العلمي، والمحافظة، والخبرة،الجنس، صحسب متغنرات األردن من وجهة نظرهم 
 .يبنن ذلك

الروح المعنوية لدى معلمي المدارس درجة لالحسابية واالنحرافات المعيارية  ت( المتوسطا3جدول )ال
الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، حسب متغيرات الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم 

 والمحافظة

 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي فئات المتغير المتغير الثانوي 
 191 82. 3.85 ذكر الجنس

 349 91. 3.51 نثىأ 

 388 90. 3.62 بكالوريوس فما دون  المؤهل العلمي

 152 88. 3.65 دراسات عليا 

 231 86. 3.57 سنوات 10ل من أق سنوات الخبرة

 309 91. 3.68 سنوات فأكثر  10 

 267 86. 3.39 الكرك المحافظة

 78 90. 3.73 الطفنلة 

 112 90. 3.85 معان 

 83 73. 4.01 العقبة 

أفراد ستجابات ال( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسايية واالنحرافات المعيارية 3الجدول) يبنن
ول درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن عننة الدراسة صح

، ولبيان ةالعلمي، والمحافظالجنس، والخبرة، والمؤهل بسبب اختالف فئات متغنرات من وجهة نظرهم 
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 (4) جدولوالالرباعي، داللة الفروق اإلصحاايية ينن المتوسطات الحسايية تم استخدام تحلنل التباين 
 وضح ذلك.ي

الروح درجة على  الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، والمحافظةالتباين الرباعي ألثر  ل( تحلي4جدول )ال
 المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب األردن من وجهة نظرهم

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

 الداللة Fقيمة  المربعات
 يةاإلحصائ

 00. 33.517 23.535 1 23.535 الجنس

 80. 063. 044. 1 044. سنوات الخبرة

 72. 125. 088. 1 088. المؤهل العلمي

 00. 20.255 14.223 3 42.669 المحافظة

   702. 533 374.263 الخطأ

    539 432.036 الكلي

( تعزى ≤0.05لة )فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الدال دوجو  (4يتبنن من الجدول)
، وجاءت الفروق (0.000)صحاايية يلغت إوبداللة  F(33.517)ذ يلغت قيمة إ، إلى أثر الجنس

( تعزى إلى ≤0.05جود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة )عدم و ور، و ذكلاالح ال
جود فروق و ، وعدم (0.802)يلغت  إصحااييةوبداللة  F(0.063)ذ يلغت قيمة إ، أثر سنوات الخبرة

 ذ يلغت قيمةإ، تعزى إلى أثر المؤهل العلمي (≤0.05ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة )
F(0.125)  (0.723)صحاايية يلغت إوبداللة. 

( تعزى إلى أثر ≤0.05جود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة )كما وتبنن و 
، ولبيان الفروق الزوجية (0.000)صحاايية يلغت إوبداللة  F (20.255) يلغت قيمة إذ المحافظة،

فيه كما هو مبنن يالدالة إصحااييا ينن المتوسطات الحسايية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة ش
 (.0في الجدول )

 الروح المعنويةدرجة ألثر المحافظة على  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة  (5جدول )ال
المتغير 
لمتوسط ا ةمحافظال الرئيسي

 الحسابي
 الكرك
3.39 

 الطفيلة
3.73 

 معان
3.85 

 العقبة
4.01 

الروح 
 المعنوية

     3.39 الكرك
    *34. 3.73 الطفنلة
   12. *46. 3.85 معان
  16. 28. *62. 4.01 العقبة

 (.≤0.05عند مستوى الداللة ) *دالة
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 ( ينن≤0.05وى الداللة )عند مست( وجود فروق ذات داللة إصحاايية 0يتبنن من الجدول )
خرى، أمن جهة  العقبة، و معان، و الطفنلة: المحافظات اآلتيةمحافظة من من جهة وكل  الكرك

 .العقبة، و معان، و الطفنلةوجاءت الفروق لاالح كل من 
ذات داللة إصحاايية عند مستوى  افروق ن هناكالثاني أسؤال اإلجابة عن الأظهرت نتايج 

درجة الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في جنوب  صحول (≤ 0.05الداللة )
وبداللة  F  (33.517)ذ يلغت قيمةإ ،الجنسلى اختالف متغنر إاألردن من وجهة نظرهم تعزى 

جود فروق ذات داللة إصحاايية عدم و ور،و ذك، وجاءت الفروق لاالح ال(0.000)صحاايية يلغت إ
، وعدم (0.802)صحاايية يلغت إوبداللة  F(0.063)ذ يلغت قيمة إ، تعزى إلى أثر سنوات الخبرة

وبداللة F(0.125)ذ يلغت قيمة إ، ثر المؤهل العلميألجود فروق ذات داللة إصحاايية تعزى و 
من جهة وكل  الكركمحافظة  يننجود فروق ذات داللة إصحاايية و وتبنن ، (0.723)يلغت  إصحاايية

محافظة خرى، وجاءت الفروق لاالح كل من أمن جهة  (العقبة، و معان، و الطفنلةمحافظة )من 
 . العقبة، و معان، و الطفنلة

فنها، يشعرون باالنتماء إلى المدرسة التي يعملون  والمعلمات المعلمنن أن وقد يعزى ذلك إلى
ويتمتعون يروح الزمالة واالصحترام فيما يننهم، ويحرصون على االلتزام باألنظمة والتعليمات المعمول 

ويحظون باالهتمام واالصحترام في عملهم، ويبدون اهتمامًا بحل مشكالت العمل، ويشاركون  يها،
 الرغم من ضغوط العمل. على تعلقة بعملهم، ويعملون باستغراق باهتمام في صناعة القرارات الم

 :التوصيات
 خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات وهي:

للمعلمنن وخاصة في محافظات إقليم جنوب عقد دورات تدريبية تعزز من الروح المعنوية  -
 األردن.

تحسنن البنئة المادية والمناخ المدرسي يتوفنر وسايل الراصحة للمعلمنن من صحنث البنئة المادية  -
 وتخفيف أعباء العمل وتعزز من روصحهم المعنوية.
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