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الملخص

هدفت الدراسة الحزلية التعرف إلى درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية

الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين ،ولتحقيق هدف الدراسة
استخدمت البزحثة المنهج الوصفي االرتبزطي ،وتم تطوير أداتين للدراسة وهمز :أداة القيزدة بزلتحفيز ،وأداة
الروح المعنوية ،وتم التحقق من صدقهمز وثبزتهمز ،وتكونت عينة الدراسة من ( )127معلمزً ومعلمة في
المدارس الثزنوية الحكومية من ثالثة ألوية تزبعة لمحزفظة العزصمة عمزن وهي( :لواء قصبة عمزن ،ولواء

الجزمعة ،ولواء القويسمة) خالل الفصل الدراسي الثزني  2121/2109وتم اختيزرهم بزلطريقة الطبقية

العشوائية.

وقد أشزرت نتزئج الدراسة إلى أن درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية

الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن جزءت بدرجة مرتفعة إذ بلغ المتوسط الحسزبي ( ،)1.88وأن

مستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن جزء مرتفعزً

بمتوسط حسزبي بلغ ( ،)4.01كمز وأظهرت النتزئج وجود عالقة ارتبزطية موجبة دالة إحصزئيز بين درجة
ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن ومستوى الروح
المعنوية لدى المعلمين إذ بلغ معزمل االرتبزط ( .)1.67وأظهرت النتزئج وجود فروق ذات داللة إحصزئية

بين متوسطزت استجزبة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث ،وعدم وجود فروق تعزى لكل

من متغيري المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة .كمز وأظهرت النتزئج وجود فروق ذات داللة إحصزئية بين
متوسطزت استجزبة أفراد عينة الدراسة لمستوى الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث ،وتبعزً لمتغير المؤهل العلمي لصزلح

البكزلوريوس ،وتبعزً لمتغير سنوات الخبرة لصزلح أقل من ( )5سنوات .وخرجت الدراسة بمجموعة توصيزت

أبرزهز ضرورة تدريب مديري المدارس على كيفية توظيف التحفيز في نمط إدارتهم للمدرسة ،ووضع آليزت
وطرق جديدة ومستحدثة تعمل على رفع الروح المعنوية لدى المعلمين ،بزلشكل الذي يحسن أداءهم وبزلتزلي
النهوض بزلعملية التعليمية.
الكلمات المفتاحية :القيادة بالتحفيز ،الروح المعنوية ،المدارس الثانوية الحكومية.
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Abstract
This study aimed at identifying the degree of motivational leadership among the
principals of public secondary schools in Amman governorate and its relation to
teachers' Morale. To achieve the objective of the study the researcher used the
descriptive correlation survey method and developed two tools: motivational leadership
questionnaire, and morale questionnaire, validity and reliability were verified. The study
sample consisted of (327) male and female teachers in public secondary schools from
three brigades belonging to the capital city of Amman: (Amman Kasbah brigade, the
university brigade, and the qweismeh brigade). In the Second semester 2019/2020.
Therefore, they were chosen by the stratified random method.
The results of the study showed that the degree of motivational leadership among the
principals of public secondary schools in Amman governorate came at a high level, with
a mean (3.88), and that the level of morale the teachers of public secondary schools in
Amman governorate came high with a mean (4.10). Furthermore, there are statistically
significant differences between the averages of the response of the study sample to the
degree of exercising motivational leadership among the principals of public secondary
schools in Amman governorate due to the gender variable in favor of females. While,
there are no differences due to both the qualification variable and years of experience.
The results also showed that there are statistically significant differences between the
averages of the response of the study sample to the level of morale among public
secondary school teachers in Amman governorate due to the gender variable in favor of
females and due to the variable of the educational qualification in favor of the bachelor,
and due to the variable of years of experience in favor of less than (5) years. The study
recommended that school principals should be trained on how to employ motivation in
their school management style. Moreover, the need of developing new and updated
mechanisms and methods that raise the morale of teachers, in a manner that improves
their performance of the educational process.
Keywords: Motivational Leadership, Teachers' Morale, Public Secondary Schools
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
ُّ
تحث طزقتهز ،وتحفِّز
أودع اهلل تعزلى في النفس البشرية خصزئص متعددة ،وجعل لهز دوافع
قدراتهز ،لتبقى جهودهز متواصلة في بنزء صروح الحضزرة اإلنسزنية ،فزستثزرة الدوافع اإليجزبية،
أهم مقومزت الشخصية القيزدية المثزلية في تحريك األفراد نحو تحقيق
والتحفيز المستمر ،من ِّ
األهداف ،فزلقزئد المميز هو من يستحث همم أتبزعه ،ويبث فيهم الحمزس ،ويحفّز روح التحدي
والمثزبرة عندهم ،وقد حفل التزريخ بذكر كثير من أسزتذة التحفيز والتغيير والقيزدة ممن كزنت لهم
بصمزت واضحة أعظمهم على اإلطالق هو سيد البشر رسولنز القزئد القدوة (محمد صلى اهلل عليه
وسلم) ،وهذا مز حدا بمزيكل هزرت ( )Michael Hartفي كتزبه (الخزلدون مئة) ليضعه في المرتبة
األولى ،لكونه مثزال خزلداً في التحفيز ورفع الروح المعنوية ،من خالل سيرته ،ومواقفه وأحداث
حيزته ،فهو من استجزش همة أصحزبه ،فزنطلقوا يبثون الخير في أرجزء الدنيز.
ويعد نجزح المؤسسزت التربوية مرتبطزً بزألفراد الذين يتولون مهمة القيزدة والقزدرين على إحداث
تغيير جذري في البيئة التعليمية ،إذ يعد قزئد المدرسة عنص ار أسزسيز في نجزح جميع جوانب
العملية التربوية من خالل وعيه بأهدافهز وحزجزتهز ،ووضع رؤية واضحة تضمن جودة مخرجزتهز،
دور هزمز مهمز لمز يمتلكه من مهزرات قيزدية تم ّكنه من إدارة المدرسة
اذ يؤدي قزئد المدرسة ًا
وتنظيمهز ،وتوفير ظروف مالئمة للعمل ،وتعزيز العالقزت اإلنسزنية بين المعلمين وتحفيزهم على
العمل الجمزعي ،ومسزعدتهم على تنمية مهزراتهم وخبراتهم وتقديم الدعم المستمر لهم بشكل يحقق
أهداف العملية التعليمية بكفزءة عزلية (عزشور والشقران.)2105 ،
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ويعد التحفيز أهم عنزصر القيزدة النزجحة والفزعلة للتعزمل مع المعلمين والموظفين واخراج
أفضل مز لديهم نحو العمل المنوط بهم وزيزدة كفزءتهم اإلنتزجية .ويؤدي التحفيز دو اًر جوهريزً في
شحذ وتوجيه السلوك اإلنسزني لإلنجزز وتحقيق األهداف ،إذ تقوم فلسفة التحفيز على إثزرة السلوك
في ظروف معينة والرغبة الملحة إلشبزع حزجة مز ،ممز يدفع بزلمعلمين إلى العمل واالجتهزد،
وتعمل استراتيجيزت التحفيز التي يتبعهز القزدة على التأثير بزلموظفين والطلبة على حد سواء إمز
سلبزً أو إيجزبزً تبعزً للنموذج القيزدي الذي يطبقه مدير المدرسة (.)Timah, 2015
واورد بوسير ونتزموشوبو ار ( )Bosire & Ntamushobora, 2014ان القيزدة بزلتحفيز
تسزعد المدير على قيزدة اآلخرين عن طريق تحفيزهم للسعي لتحقيق أهداف معينة بدالً من
بنزء على أوامر ،ويحزول القزئد إنشزء بيئة آمنة وموثوق بهز ،وضمزن أن المؤسسة
التصرف ً
التعليمية قزدرة على تحقيق أهدافهز في مجزلهز ،وتتطلب من القزئد وضع أخالقيزت ورؤية واضحة
حقيقيز لتعزيز التعزون وبيئة عمل إيجزبية.
دافعز
ً
وتواصل حقيقي ،بحيث يكون ً
ويرى يجواني ( )Ugoani, 2015أن أهمية القيزدة في التحفيز تكمن في إيجزد شعور بزلوالء
وااللتزام ،وتشجع طرقًز جديدة لحل المشكالت التنظيمية ،وتشجع التعلم مدى الحيزة من خالل تبزدل
المعرفة ،فزلقزئد التحفيزي يلهم المعلمين ومن حوله ألنه قزدر على تطوير هوية مشتركة جيدة،
والتعزون مع اآلخرين من أجل الصزلح العزم ،وتحقيق األهداف التنظيمية ،وتجنب االستبداد ،بهدف
رفع الروح المعنوية للمعلم في بيئة تعليمية سليمة.
وتعد الروح المعنوية لدى المعلمين مؤش اًر هزمزً مهمز يعكس طبيعية بيئة العمل المدرسي
وجو اإلدارة المدرسية ،وهي التي تعكس نوعية العالقزت اإلنسزنية داخل المدرسة ،والتي ال يمكن
أن تكون موجودة في بيئة مدرسية غير مريحة ومليئة بزلعقوبزت وفرض التعليمزت واألوامر،إذ إن
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نجزح المدرسة وتفوقهز وتمزسكهز يعتمد على توفر الروح المعنوية لدى معلميهز الذين يؤدون دو ار
مهمز في العملية التعليمية و يشكلون الركيزة األسزسية لهز ،وهم األداة الرئيسة في عملية التربية
والتعليم إذ يقومون بزلعديد من األدوار المهمة والمتعددة  ،فهم الذين يحددون الجو العزم داخل
الصف ،ويغرسون القيم اإليجزبية والسلوكيزت المرغوبة لدى الطلبة بطريقة تعمل على إعداد مواطن
صزلح ذي فزعلية في المجتمع  ،وهذا هو مقيزس درجة نجزح العملية التربوية (المصزروة.)2108 ،
وقد أوضح الحراحشة ( )2107أن الروح المعنوية لدى المعلمين شعور يتعلق بدرجة الحمزس
لديهم ،ويعبر عن طبيعية البيئة المدرسية السزئدة ،فإذا كزن المعلمون يتمتعون بدرجة عزلية من
الحمزس والتفزؤل تجزه العمل ،ووجدت روح الصداقة بينهم ،وعوملوا بطريقة تليق بكرامتهم ،فعندهز
يوصف الجو المدرسي بأنه يتميز بروح معنوية عزلية ،ممز يولد لدى المعلمين الحزفز والدافعية
للعمل بمشزعر ممزوجة بزلحب والتقدير وتزيد ثقتهم بأنفسهم ويصبحون أكثر عطزء ،أمز إذا كزن
المعلمون يشعرون بزلقلق والتوتر وعدم الرضز واالستقرار ،وتسود بينهم عالقزت غير ودية تتصف
بروح االنتقزد وعدم االحترام ،فعندهز يوصف الجو المدرسي بأنه ذو روح معنوية منخفضة ،ممز
ينعكس بصورة سلبية على أداء المعلمين وعلى حزلتهم النفسية وبزلتزلي تراجع في مستوى االنتمزء
والعطزء.
ويؤدي نمط القيزدة المدرسية متمثالً بقزئد المدرسة دو اًر هزمزً مهمز وأسزسيزً في تحقيق الروح
المعنوية لدى المعلمين وذلك من خالل إشراك المعلمين بعملية صنع القرار واألخذ بآرائهم واشعزرهم
بزلتقدير واالحترام وأنهم جزء مهم جدا في العملية التعليمية  ،ومسزعدتهم على حل المشكالت
بزلتعزون مع زمالئهم ومع الطلبة وأوليزء األمور ،بزإلضزفة إلى االهتمزم بمرافق المدرسة والغرف
الصفية وجعلهز مكزنز مريحز ومشوقز للعمل ،وتزويد المدرسة بزلوسزئل التعليمية والتقنية المختلفة
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بزلشكل الذي يشجع المعلمين على التدريس وحب العمل ،كمز يجب على قزئد المدرسة تعزيز
الصداقة بين المعلمين والعمل بروح الفريق الواحد األمر الذي يجعلهم يشعرون بزلراحة والحمزس
تجزه العمل  ،وبزلتزلي تحقيق النجزح والتقدم بزلعملية التعليمية (بركزت.)2109 ،
واستنتجت البزحثة من كل مز مضى أن ممزرسة قزئد المدرسة لنمط القيزدة بزلتحفيز الذي يقوم
على دعم ومسزندة واشبزع حزجزت المعلمين المختلفة وتوليد الدافعية تجزه العمل والبيئة المدرسية
سوف يرفع من مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين بطريقة إيجزبية تجعلهم أكثر والء وانتمزء
للمدرسة ،واذا لم تتوافر الروح المعنوية لدى المعلمين سينعكس ذلك بطريقة سلبية على أدائهم وعلى
ثقتهم بأنفسهم وعلى دافعيتهم تجزه العمل ممز سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في حجم اإلنجززات
المدرسية بزلشكل الذي سوف يعيق تقدم ونجزح وتطور العملية التعليمية.
مشكلة الدراسة
أصبحت مسألة تحفيز المعلمين موضوع نقزش واهتمزم في النظم التعليمية ،إذ تعزني العديد من
المدارس من غيزب القزئد الذي يحفز المعلمين ،ويسزعدهم في تطوير ذاتهم وتنميتهز ،كمز أن غيزب
الهيكل التنظيمي السليم وعدم وجود رؤية وأهداف واضحة في المؤسسة التعليمية ،أسهم كل ذلك
في خفض الروح المعنوية لدى المعلمين ،وقلل من الترابط واالنسجزم الذي يسود بيئة العمل ،والذي
انعكس على مقيزس ومؤشر نجزح وتفوق المؤسسة التعليمية بشكل سلبي ،وأضعف تطور العملية
التعليمية وتحسينهز (.)Onjoro, Arogo & Embeywa, 2015
وتعد القيزدة بزلتحفيز أسزس تطوير العملية التعليمية والنهوض بهز ،إذ أوصت دراسة النعيمي
( )2105بضرورة التركيز على تشجيع المديرين من قبل مختصين على التعزيز والتحفيز ،وتدريبهم
على االبتكزر في طرق التحفيز وتزويدهم بزستراتيجيزت تحفيزية.
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وقد أشزرت العديد من الدراسزت إلى أهمية بنزء الروح المعنوية للمعلمين ،من خالل تحفيزهم
على اإلبداع واالبتكزر واشراكهم في اتخزذ القرار ،ومنحهم الجوائز المزدية والمعنوية التي من شأنهز
أن ترفع الروح المعنوية للمعلم ،وتدفعه إلى مضزعفة جهوده ،ودفعه لحب العمل ،والتفزني من
أجله ،وكل ذلك في سبيل تحقيق رضزه الوظيفي ،وتمكينه من أداء عمله بصورة دقيقة وفعزلة،
وبنزء على ذلك ،توصي بعض الدراسزت بضرورة توفير بيئة عمل إيجزبية ،ومستقرة ،وبنزءة ،تسهم
ً
في تنمية الجزنب اإلبداعي لدى المعلمين ،وتبعد عنهم القلق ،والتوتر ،وضغط العمل ،إذ دعت
العديد من الدراسزت مثل دراسة مزننغو ( )Maningu, 2017إلى الكشف عن تأثير معنويزت
المعلمين في تحسين األداء األكزديمي للمدارس الثزنوية ،ودراسة الكيالني ومقزبلة ( )2104إذ
هدفت الكشف عن دور مديري المدارس في تحسين المنزخ التنظيمي في المدرسة وعالقته بزلروح
المعنوية لدى المعلمين  ،وأوصت دراسة المصزروة ( )2108بضرورة إجراء مزيد من الدراسزت
واألبحزث المتعلقة بمستويزت الروح المعنوية عند المعلمين.
ومن خالل عمل البزحثة كمعلمة في و ازرة التربية والتعليم ،الحظت وجود ضعف لدى مديرات
المدارس في القيزم بدورهن القيزدي لتحفيز المعلمزت وعدم اتبزعهن لنمط القيزدة بزلتحفيز والبعد عن
تعزيز المعلمزت ،وغيزب التقدير وتقديم كتب الشكر للمعلمزت المتميزات والمنجزات ،والتحيز
لمجموعة دون أخرى ،وعدم تقديم الدعم المعنوي لهن ،ممز سينعكس على المعلمزت سلبز وعلى
روحهن المعنوية وبزلتزلي ينعكس على أدائهن داخل الصفوف.
كال من القيزدة بزلتحفيز والروح المعنوية عنصران رئيسزن في
ممز سبق ،يمكن مالحظة أن ً
تطوير العملية التعليمية والنهوض بهز ،ونظ اًر لندرة الدراسزت العربية التي ربطت بين القيزدة
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بزلتحفيز والروح المعنوية ،جزءت هذه الدراسة لتعرف درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين.
هدف الدراسة واسئلتها:
تهدف هذه الدراسة تعرف على درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين ،وذلك من خالل اإلجزبة
عن األسئلة اآلتية:
 .0مز درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة للقيزدة بزلتحفيز
من وجهة نظر المعلمين؟
 .2مز مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة
عمزن من وجهة نظرهم؟
 .1هل توجد عالقة ارتبزطية ذات داللة إحصزئية بين درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز ومستوى الروح المعنوية للمعلمين؟
 .4هل هنزك فروق ذات داللة إحصزئية لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس،
والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
 .5هل هنزك فروق ذات داللة إحصزئية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة؟
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أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة الحزلية من األهمية النظرية واألهمية التطبيقية لهز على النحو اآلتي:
األهمية النظرية:
 .1ندرة الدراسزت واألبحزث في هذا المجزل فتعد هذه الدراسة إضزفة نوعية جديدة إذ لم تجر
على حد علم البزحثة دراسة من هذا النوع في المملكة األردنية الهزشمية حول درجة
ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى المديرين وعالقتهز بزلروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين.
 .2إثراء الجزنب النظري للبحوث والدراسزت ،إذ تفسح هذه الدراسة المجزل أمزم دراسزت أخرى
في مجزل ممزرسة القيزدة بزلتحفيز.
األهمية التطبيقية:
 .0من المتوقع أن تفيد هذه الدراسة القزدة والمشرفين التربويين في و ازرة التربية والتعليم في
تحديد االحتيزجزت التدريبية الالزمة لمديري المدارس فيمز يتعلق بزلقيزدة بزلتحفيز وعالقتهز
بزلروح المعنوية.
 .2تأمل البزحثة أن تفيد هذه الدراسة قزدة المدارس من خالل تعريفهم بصفزت القيزدة التحفيزية
وكيفية تطبيقهز في المنظومة التعليمية.
 .1تتوقع البزحثة أن تفيد هذه الدراسة المعلمين ،من خالل تعزيز نمط القيزدة بزلتحفيز والذي
ينعكس بشكل إيجزبي على الروح المعنوية للمعلمين.
 .4يؤمل أن يستفيد البزحثون من هذه الدراسة لكي تكون مقدمة لدراسزت أخرى في مواضيع
دراسية مختلفة وتفتح آفزق جديدة للبحث في القيزدة بزلتحفيز.
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 .5يمكن لنتزئج هذه الدراسة أن تفيد البزحثين في مجزل اإلدارة التربوية في المملكة األردنية
الهزشمية فيمز يتعلق بموضوع القيزدة بزلتحفيز وعالقتهز بزلروح المعنوية ،ومن خالل
االستفزدة من النتزئج والتوصيزت التي توصلت اليهز هذه الدراسة.
مصطلحات الدراسة
تتضمن الدراسة مصطلحزت تم تعريفهز اصطالحيز واجرائيز على النحو اآلتي:
القيادة بالتحفيز
عرف صديق وأسلم وخزن وفزطمة ( Siddique, Aslam, Khan & Fatima, 2011:
 )712القيزدة بزلتحفيز اصطالحيز بأنهز" قدرة القزئد على جذب الموظفين واالحتفزظ بهم وتوجيههم
نحو أداء أعلى ،وذلك من خالل استخدام المكزفآت النقدية إلرضزئهم وتقليل العقوبزت التي تسزعد
أيضز على تعلم مهزرات جديدة".
الموظفين في صقل مهزراتهم الحزلية وتسزعدهم ً
وتعرف القيزدة بزلتحفيز إجرائيز بأنهز األسلوب الذي يمزرسه مديرو المدارس الثزنوية الحكومية
في محزفظة العزصمة عمزن لخلق الدافعية لدى المعلمين لبذل أقصى مز لديهم من مجهود،
وتحفيزهم الستثمزر طزقتهم وقدراتهم ،والذي تم قيزسه من خالل استجزبة المعلمين على استبزنة
القيزدة بزلتحفيز التي قزمت البزحثة بإعدادهز لهذا الغرض.
الروح المعنوية
تعرف الروح المعنوية بأنهز "حزلة الشعور العزم لدى االفراد وهي التي تعبر عن مدى سعزدتهم
ورضزهم عن العمل وهي نزتجة عن مستوى الرضز عن العمل فكلمز كزنت درجة الرضز عن العمل
مرتفعة كزنت الروح المعنوية مرتفعة كمز يشزر إلى الروح المعنوية على أنهز الشعور الذي يجعل
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ومقبال عليه بحمزس وبعالقة طيبة مع رؤسزئه ومندمجز مع
العزمل راضيز عن عمله
ً
زمالئه"(الصبزبحة وخصزونة.)168:2108 ،
وتعرف الروح المعنوية إجرائيز بأنهز مجموعة المشزعر اإليجزبية أو السلبية لدى معلمي
المدارس الثزنوية الحكومية في العزصمة عمزن ،والتي تحدد بنزء على الجو العزم للمدرسة ،والذي
سيتم قيزسه من خالل إجزبة المعلمين عن أسئلة االستبزنة الخزصة بزلروح المعنوية التي قزمت
البزحثة بتطويرهز لهذا الغرض.

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فيمز يلي:
 حدود بشرية :اقتصرت الدراسة الحزلية على المعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن.
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة
عمزن.
 حدود زمانية :اقتصرت الدراسة الحزلية على البيزنزت التي سيتم جمعهز من عينة الدراسة في
الفصل الثزني للعزم الدراسي .2121/2109
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة علو متغيري الدراسة القيزدة بزلتحفيز ،المتغير الثزني
الروح المعنوية.

محددات الدراسة:
اشتملت محددات الدراسة على اآلتي:
 .0تتحدد نتزئج هذه الدراسة بدرجة صدق وموضوعية استجزبة أفراد عينة الدراسة ألدواتهز.
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 .2تتحدد نتزئج هذه الدراسة بدرجة الخصزئص السيكومترية (الصدق والثبزت) ألدوات
الدراسة.
 .1يمكن تعميم نتزئج هذه الدراسة على المجتمعزت المشزبهة لمجتمع الدراسة هذا إذا
سحبت منه عينة أخرى ممزثلة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
سيتم من خالل هذا الفصل تنزول األدب النظري المتعلق بمتغيري الدراسة القيزدة بزلتحفيز
والروح المعنوية ،والدراسزت السزبقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة:

أولا :القيادة بالتحفيز
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تحتزج قيزدة أي مؤسسة إلى مهزرات يمتلكهز القزئد ،إذ يجب أن تكون لديه رؤية وأهداف
واضحة واهتمام بحزجزت األفراد ومشزركتهم في اتخزذ القرار ،وتوفير منزخ تعليمي منزسب ومراعزة
ظروف المعلمين وتحفيزهم الذي يسزعد في تقدم العملية التعليمية.
يعمل علم القيزدة على تطوير قيزدات تمتلك القدرة على توظيف التحفيز بزلشكل المالئم وعلى
أكمل وجه ،فزإلبداع لن يظهر والتطور لن يحدث دون وجود قزدة يمزرسون القيزدة بزلتحفيز ،فمن
يمتلك القدرة على التحفيز بأمزنة وصدق سوف يتدرج ليصبح القزئد القدوة ،فدون قزدة تحفيزيين لن
يتحقق النمو ،لذلك ال بد من تسليط الضوء على القيزدات التي تتميز بسمزت القدوة والمقدرة وكمزل
الرضز لكي تكون قزدرة على تطبيق التحفيز ،إذ إن القيزدة بزلتحفيز تعد قيزدة إنسزنية إصالحية
وبنزئية لتحقيق التقدم والنجزح في المؤسسة التربوية ( القراري.)2106 ،

القيادة
أورد الظزهر( )2100أن القيزدة عملية مهمة تعمل على بنزء الجمزعزت وتكوينهز وتتولى رسم
االستراتيجيزت والسيزسزت لتحقيق أهداف المؤسسة من خالل األنشطة.
وقد عرفت ابو طزحون ( )21 :2102القيزدة على أنهز " مجموعة اإلجراءات التي يقوم بهز
القزئد للتأثير على األفراد في المؤسسة نحو إنجزز األهداف الموضوعة والمحددة لهم ،وهي األعمزل
التي تأخذ بعين االعتبزر وتركز على الموارد إليجزد فرص مرغوب فيهز في المؤسسة ".
وعرف زايد ( )01 :2101القيزدة بأنهز " هي العملية التي يتمكن فيهز فرد أن يوجه ويرشد
ويؤثر ويضبط أفكزر وشعور وسلوك أشخزص آخرين".
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وعرف الخفش ( )066:2104القيزدة بزنهز "القدرة في التأثير في األخرين من أجل تحقيق
األهداف المشتركة فهي عملية تواصل بين القزئد ومرؤوسيه إذ يتنزولون المعزرف واالتجزهزت
ويتعزونون على إنجزز المهزم المنزطة بهم".
وعرف الجنزبي ( )21 :2109القيزدة " قدرة القزئد على إقنزع األفراد والتأثير عليهم لحملهم
على أداء واجبزتهم ومهزمهم التي تسهم في تحقيق الهدف المشترك للجمزعة".
ويمكن تعريف القيزدة بأنهز :نشزط إيجزبي يتمثل بزلصفزت والسلوكيزت والمواقف القيزدية التي
يؤثر بهز القزئد على األفراد التزبعين ،فيقوم بإرشزدهم وتوجيههم نحو الممزرسزت السليمة وذلك
بهدف تحقيق األهداف المشتركة للمنظومة أو المؤسسة التي ينتمون إليهز.

التحفيز
يعد التحفيز أحد الطرق األكثر فعزلية في حث العزملين داخل المدرسة على التوجه نحو
القيزم بممزرسزت جديدة غير تقليدية ،ينتج عنهز مردود إيجزبي على العملية التعليمية ،فزلقزئد المبدع
والمتفهم ألهمية العالقزت اإلنسزنية وطبيعتهز داخل المؤسسة التعليمية هو الذي يدرك أهمية
التحفيز في الحفزظ على التزام العزملين لذلك فإنه يقوم بزلتركيز على مبزدئ االلتزام ،والعمل بروح
الفريق الواحد  ،واالحترام والتأثير والفهم المتبزدل كعنزصر أسزسية للتحفيز ،كمز وتعد االستقاللية
من أكثر عنزصر التحفيز التي تنمي اإلبداع وتولد التحفيز الداخلي لدى األفراد  ،وذلك ألن اتبزع
األسزليب واألفكزر الجديدة في العمل ليس من األمور السهلة ،فينبغي على القزئد أن يتجنب تطبيق
العقوبزت في حزلة الفشل  ،إذ إن الشخص المبدع يحتزج إلى نقد منهجي وموضوعي وليس إلى
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عقزب ،بزإلضزفة إلى عنزصر التحفيز المعنوية والمزدية التي تمثل دو اًر هزمزً في رفع مستوى أداء
العزملين في المدرسة (مصطفى.)2101 ،
عرف النزطور ( )004 :2100التحفيز بأنه" كل قول أو فعل أو إشزرة تدفع اإلنسزن إلى القيزم
بسلوك أفضل أو تعمل على استم ارره فيه ،وقيل عنه إنه شحن وتقوية المشزعر واألحزسيس الداخلية
وتنمية الدافعية التي تقود إلى تحقيق األهداف المنشودة ".
وعرف الظزهر ( )287 :2100التحفيز بأنه " هو توجيه سلوك األفراد وتقويته واستم ارريته
لتحقيق أهداف المؤسسة".
وعرف رضوان ( 79 :2101أ) التحفيز بأنه " تنمية الرغبة في بذل مستوى أعلى من الجهود
نحو تحقيق أهداف المؤسسة على أن تؤدي هذه الجهود إلى إشبزع بعض االحتيزجزت لدى األفراد".
وعرف شحزته ( )01 :2107التحفيز بأنه " شحن المشزعر التي تقود الفكر للثقة وتقود لبذل
المجهود وتذلل المعتقدات السلبية مثل الشك في القدرات والمهزرات واإلمكزنيزت فتولد التحدي في
الحيزة".
وممز سبق فإن التحفيز هو إثزرة الرغبة واشبزع الحزجزت المختلفة لألفراد بهدف تنمية الدافع
القوي لبذل الجهد المرغوب به ،فزلتحفيز يتحقق عندمز يقوم القزئد بممزرسزت تلهم العزملين وتدفعهم
لتحدي المصزعب وتنمي لديهم الدافعية لالستمرار بزلعمل بروح إيجزبية ،كمز أن حمزس القزئد يعتبر
مثزالً على تحفيز العزملين ،إذ يولد لديهم الرغبة في تحقيق اإلنجززات واالرتقزء بمستوى المؤسسة
التي يعملون بهز.

القيادة بالتحفيز
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تعد القيزدة بزلتحفيز من أفضل أسزليب القيزدة لمز لهز من نتزئج تفوق التوقعزت ،فزلقيزدة
بزلتحفيز تقوم بتحويل األتبزع إلى قزدة ،ومن العوامل التي تحدد خصزئص القزئد التحفيزي :التحفيز
الفكري ،والتأثير المثزلي ،والدافع الملهم ،والمراعزة الفردية ،فزلتأثير المثزلي يتحقق من خالل
فعزل ،أمز
ممزرسزت القزئد وانجززاته الممتززة ،والتصرف بطريقة مثزلية فيؤثر في األتبزع بشكل ّ
الدافع الملهم فيكون بنقل القزئد لتوقعزت أداء عزلية المستوى لألتبزع ،أمز بزلنسبة للمراعزة الفردية
ف تكون بإعطزء اهتمزم لألفراد الذين يشعرون بعدم االهتمزم ( مزرزانو و ووترز و مزكنلتي،
.)2119
والقيزدة بزلتحفيز تعد من أهم األنمزط القيزدية القزدرة على زيزدة اإلنتزجية في المؤسسزت
التعليمية م ن خالل تشجيع المعلمين على تقديم خدمة تعليمية عزلية الجودة في سبيل االرتقزء
بمستوى مخرجزت التعليم فزستخدام القزئد ألسلوب القيزدة بزلتحفيز يعمل على تحسين بيئة العمل
المدرسية ممز يضفي عليهز طزبع المتعة والراحة وتعمل على تقوية أواصر التعزون بين المعلمين
وتعزز من جودة مهزرات التواصل الفعزل فيمز بينهم ). (Barker, 2018

مفهوم القيادة بالتحفيز
عرف كل من أحمد وعبزس و لطيف ورشيد ( Ahmad, Abbas, Latif & Rasheed,
 )2014:13القيزدة بزلتحفيز على أنهز "قدرة القزئد على تحفيز ودفع جميع العزملين على إنجزز
كزفة األعمزل والمهزم المطلوبة منهم على أكمل وجه وقدرته على توفير بيئة عمل يسودهز التعزون
والتكزتف واالحترام المتبزدل ،كمز يشير مفهوم القيزدة بزلتحفيز إلى قدرة القزئد على تحريك القدرات
الكزمنة للموظفين وتسخيرهز واالستفزدة منهز في سبيل زيزدة اإلنتزجية وتحقيق األهداف االستراتيجية
للمؤسسة".
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عرف يجواني ( )Ugoani, 2015: 592القيزدة بزلتحفيز بأنهز" اقتراح تآزري بحيث
يحزول القزئد دفع التقدم التنظيمي في المؤسسة من خالل توفير المعرفة والذكزء والتعزطف بين
المدير والموظفين ،ويشير هذا المنظور بوضوح إلى أن القيزدة تتطلب ذكزءات متعددة متأصلة في
علم الذكزء العزطفي ".
وعرفهز لوبيز وغروبستروم ) )Lopez & Grubbström, 2018:8بأنهز " قدرة القزئد
على إيجزد االنتمزء والوالء وحب العمل وااللتزام به لدى جميع العزملين في المؤسسة  ،وقدرته على
تعزيز مهزراتهم وقدراتهم ورفع الروح المعنوية لديهم وتحفيزهم لتطوير خبراتهم واالستفزدة منهز في
سبيل تحقيق أهداف المؤسسة".
وعرف كزلفو وتوبز ( )Calvo & Topa, 2019:2القيزدة بزلتحفيز بزنهز " قدرة القزئد
التحفيزي على توجيه العزملين وتطوير مهزراتهم وخبراتهم وتشجيعهم على اكتسزب المهز ارت
والقدرات الجديدة القزدرة على إحداث نهضة شزملة في طريقة أدائهم لألعمزل والمهزم الموكلة إليهم
بكفزءة عزلية ممز ينعكس إيجزبزً على إنتزجية المؤسسة وجودة مخرجزتهز".
وعرف صديق ( )96 :2109القيزدة بزلتحفيز بأنهز" نمط القزدة المحفزين الذين يعرفون
كيف يحثون اآلخرين على األداء ،ويوضحون الرؤية ويلهمون الموظفين للعمل وفقز لتلك الرؤية،
ويعرفون كيف يلهبون مشزعر اإلثزرة لدى اآلخرين بشأن فكرة أو عمل مز".
وعرف فيرزا ،موسى وجوكو ) )Firza, Musa & Joko, 2019:190القيزدة بزلتحفيز
بأنهز" نمط من أنمزط القيزدة التي يتبعهز القزئد التحفيزي والتي تتمثل في غرس الدافع ورفع الروح
المعنوية لدى جميع العزملين في المؤسسة التعليمية  ،من خالل عدد من األسزليب واالستراتيجيزت
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اإلدارية القزدرة مثل إشراك المعلمين في عملية صنع واتخزذ الق اررات في المدرسة وتشجيعهم على
إطالق العنزن لإلبداع لديهم".
ومن خالل التعريفزت السزبقة يمكن القول إن القيزدة بزلتحفيز هي قدرة القزئد على توظيف
التحفيز في نمط قيزدته لألفراد وذلك يتضمن الرؤية وأهداف المؤسسة واشراك العزملين بصنع القرار
وتشجيعهم على اكتسزب المهزرات الجديدة واشبزع حزجزتهم بواسطة الحوافز اإليجزبية التي تجعلهم
أكثر فزعلية تجزه العمل.

أهمية القيادة بالتحفيز
يعد تحفيز المعلمين المفتزح الرئيس لضمزن جودة التعليم ،إذ يؤثر ذلك على ضمزن الجودة في
النظزم التعليمي ،فدون معلمين يتسمون بزلكفزءة والفعزلية في صنزعة التعليم وتطبيقه ،ال يمكن
تحقيق نتزئج التعلم النوعي ،ولهذا السبب يجب تحفيزهم بشكل صحيح من أجل تحسين الجودة في
النظزم التعليمي ،فزالستراتيجيزت التحفيزية تؤدي إلى ضمزن الجودة في النظزم التعليمي ،ولعل من
أهم االستراتيجيزت التحفيزية :التدريب وتطوير الموظفين ،والترقية ،والرواتب ،والمكزفآت ،وتحسين
ظروف العمل ،والمشزركة في صنع القرار وغيرهز (.)Onjoro, et.al., 2015
ولعل من أهم مهزم القيزدة دعم الموظفين للعمل أكثر وأفضل ،ويؤدي الحزفز دو اًر مهمز في
تحسين دافعية المعلمين ،وتطوير مهزراتهم وخبراتهم ،إذ تسزعد القيزدة بزلتحفيز في بنزء ثقة كبيرة
لدى المعلمين ،بحيث يستطيعون تحمل مسؤوليزت إدارية كبيرة من خالل تفويض المهزم لهم ،ومن
أهم السمزت الرئيسية للقيزدة بزلتحفيز الدافع الشخصي الذي يستلزم خلق الحمزس داخل القزئد نفسه
إلنجزز المهمة ،إذ يجب أن يكون القزئد متحمسزً إلنجزز المهزم واألهداف التي وضعهز سزبقزً،
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بحيث يكون بمثزبة حزفز قوي للمعلمين لتعزيز إنتزجيتهم ( Bosire & Ntamushobora,
.)2014
وتكمن أهمية القيزدة بزلتحفيز في أنهز تسهم في إشبزع حزجزت األف ارد العزملين في المدرسة
ورفع معنويزتهم  ،واالهتمزم بزحتيزجزتهم وتنسيق أولويزتهز ،والتحكم في سلوكهم بطريقة إيجزبية
من خالل تعزيزه وتعديله وتوجيهه بمز يخدم مصلحة المدرسة واألفراد العزملين فيهز ،كمز أن توافر
الحوافز يعمل على تنمية القيم السلوكية و العزدات الجيدة بين األفراد العزملين ،وتشجع األفراد على
السعي الدائم والعمل الدؤوب إلنجزز األعمزل والمهزم لتحقيق أهداف المدرسة وتعزيز سيزسزتهز،
وتوافر الحوافز ينمي من الطزقزت اإلبداعية لدى األفراد بمز يضمن ازدهزر المدرسة وتفوقهز
(بزبز وأبو الحزج .)2109 ،
إذ يعمل التحفيز على إيجزد فرد يبذل أقصى مز لديه من مجهود ويجعله أكثر فزعلية
وكفزءة ،فيصبح يقترح الحلول واألفكزر التي ترفع من مستوى أدائه ،ويوظف كل طزقته وامكزنيته
لتأدية المهزم بسرعة وسهولة ودقة عزلية ،وينعكس التحفيز بشكل إيجزبي على القيزدات إذ تتحقق
أهداف المؤسسة وتزداد جودة مخرجزتهز وتتميز في أدائهز ،هذا مز تسعى له القيزدات في
المؤسسزت بمختلف اشكزلهز.

نظريات التحفيز
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يعتبر موضوع تحفيز األفراد من األمور المهمة لمز له انعكزسزت واضحة على مستوى األداء
واإلنجزز ،لذلك اهتم بزحثو علم النفس في العقود المزضية بموضوع التحفيز بجميع جوانبه ،وبذلوا
الكثير من الجهود في بنزء النظريزت التي ألقت الضوء على طبيعية وأنواع الدوافع والغرائز لدى
األفراد .وخالل تلك الفترة توسعت مجزالت البحث وتطورت ،ممز أدى إلى ظهور العديد من
النظريزت التي فسرت طرق التحفيز وحزجزت األفراد ،ومن هذه النظريزت مز يأتي:
أول :نظرية الحاجات لماسلو ()Maslow’s Theory
ذكرت رايس ( )2106أنهز نظرية قزم بهز عزلم النفس أبراهزم مزسلو في عزم  ،0941والتي
أسمزهز "نظرية تحفيز اإلنسزن" ،إذ قزم من خالل هذه النظرية بتقسيم حزجزت اإلنسزن إلى خمسة
أنواع وقزم بترتيبهز كمز يأتي:

شكل ( :)1سلم الحاجات اإلنسانية لماسلو
 الحاجات الفيزيولوجية :وتتمثل بحزجزت اإلنسزن الضرورية للعيش كزلحزجة إلى المزء،والطعزم ،والهواء ،والنوم ،والجنس ،إذ يرى مزسلو أن هذه الحزجزت أسزسية ودون وجودهز
وتوفرهز لن تظهر الحزجزت األخرى.

21

 حاجات األمن :وهي الحزجزت التي ترتبط بأمن اإلنسزن وحمزيته وسالمته من األخطزرالمختلفة التي تهدد حيزته كغيزب المأوى ،والخوف من فقدان عمله ،وعدم توفر دخل
يتنزسب مع احتيزجزته.
 الحاجات الجتماعية :وتظهر هذه الحزجزت من الطبيعية اإلنسزنية للفرد من خالل حزجتهلالنتمزء إلى الجمزعة وبنزء العالقزت االجتمزعية الجيدة وتكوين الصداقزت والتفزعل مع
اآلخرين.
 الحاجة إلى التقدير والحترام :عندمز يقوم األفراد بإشبزع حزجزتهم االجتمزعية من خاللتكوين العالقزت واالنتمزء إلى الجمزعة يتجهون نحو البحث عن االحترام والتقدير من قبل
اآلخرين ،وهذا النوع من الحزجزت عزدةً مز يتم إشبزعهز من خالل امتالك النفوذ والسلطة.
 الحاجة إلى تحقيق الذات :وتقع هذه الحزجة في قمة سلم الحزجزت ،وتتمثل برغبة الفردفي تحقيق اإلنجززات وتكريس كزمل طزقته للقيزم بزألعمزل والمهزم من أجل الوصول إلى
أهدافه وغزيته ،ليشعر أنه حقق مز يطمح إليه.
ثانيا :نظرية هيرزبرج ()Herzberg’s Theory
وهي نظرية قزم بهز العزلم هيرزبرج في الخمسينيزت ،إذ ترتبط برضز الفرد العزمل عن وظيفته
والحزجزت التي يجب إشبزعهز لديه في بيئة العمل ،إذ قسم هيرزبرج هذه الحزجزت إلى قسمين،
القسم األول يتمثل في العوامل الصحية  ،والتي تجعل الفرد العزمل يشعر بزلرضز عن وظيفته،
كزألجر الجيد ،واالستقرار في العمل ،المعنويزت المرتفعة ،العالقزت الجيدة ،أسلوب ونمط اإلدارة
والرقزبة ،درجة األمزن في بيئة العمل ،أمز القسم الثزني فقد أسمزهز هيرزبرج مجموعة الحوافز والتي
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تولد دافعية الفرد العزمل للعمل  ،كأن يشعر بزلتقدير واألهمية والمسؤولية واإلنجزز ،إذ إن هذه
المحفزات تزيد من درجة رضز الفرد العزمل عن عمله (دودين.)2104 ،
ثالثا :نظرية الدرفر )( Alderfer’s Theory
ذكر شبلي ( )2106أنهز نظرية قزم بهز العزلم الدرفر ،وتقوم على ثالث حزجزت رئيسة وهي:
االنتمزء ،والوجود ،والنمو ،وأسس هذه النظرية بزالعتمزد على نظرية مزسلو للحزجزت ،حيث قزم
بإعزدة تصنيف الحزجزت الخمس التي وضعهز مزسلو ،إذ رأى الدرفر أن الحزجزت ال تتبع تسلسالً
أو هرمزً ،فزلفرد قد يتم إشبزع أكثر من حزجة لديه في الوقت ذاته دون تسلسل محدد لهز ،فقد يتم
تحفيزه بجوانب التقدير واالحترام وتحقيق الذات على الرغم من وجود ضعف في إشبزع حزجته
األسزسية ،ومن هذا المنطلق قزم الدرفر بتقسيم الحزجزت إلى ثالثة أنواع كمز يلي:
 حزجزت البقزء أو الوجود :وهي الحزجزت المرتبطة بزلجوانب المزدية والعضوية لألفراد،
وحزجزت الشعور بزلسالمة واألمزن ،وتقزبل في سلم مزسلو للحزجزت (الحزجزت الفيزيولوجية
وحزجزت األمن).
 حزجزت العالقة أو االرتبزط :وهي الحزجزت التي تقوم بإشبزع العالقزت الشخصية بين
األفراد ،وتقزبل في سلم مزسلو للحزجزت (الحزجزت االجتمزعية).
 حزجزت النمو :وهي الحزجزت المرتبطة بزلذات والشعور بزإلنجزز ،والتي تحقق للفرد
االستم اررية في النمو النفسي والتطوير ،وتقزبل في سلم مزسلو للحزجزت (حزجزت التقدير
واالحترام ،وتحقيق الذات) ،ويرى الدرفر أن حزجزت النمو تأتي في المستوى األدنى وأنهز
تستثير سلوك األفراد في حزل عدم إشبزعهز ،ففي حزل لم يتم االستجزبة لهذه الحزجزت ،قد
ينتقل األفراد إلى مستوى التراجع واإلحبزط.
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رابع ا :نظرية العدالة آلدمز ()Adams’s Theory
أسست هذه النظرية في عزم  0965من قبل العزلم آدمز ،والتي تقوم على المقزرنة بين مز
يقدمه الفرد العزمل لعمله ومز يحصل عليه في المقزبل من العمل ،ومز يقدمه األفراد اآلخرون ومز
يحصلون عليه ،بذلك تتحدد درجة عدالة المؤسسة أو المنظمة ،فكثير من األحيزن يجد الموظف أن
نجزز أقل منه ،أي أنه لم يتسزو
زميله قد حصل على مكزفئة أو ترقية على الرغم أنه بذل مجهودا وا ا
الجهد المبذول مع المقزبل ،فعندهز سيشعر بزلظلم وعدم العدالة ممز سيضعف حمزسه ودافعيته
ويشعره بزإلحبزط ،فعدم شعور الفرد العزمل بزلعدالة هو أحد الوسزئل المثبطة والمحبطة ،لذلك يجب
على المؤسسة أن تشعر األفراد العزملين بزلعدالة من خالل الق اررات ،ونظم التقييم ،والترقيزت،
والمكزفآت ،واإلجززات ،وفرص التدريب العزدلة التي يتم تطبيقهز بأمزنة ودون محزبزة ،بحيث تقوم
على أسس وقواعد محددة وواضحة  ،وتطبق بدرجة عزلية من الجدية ،فتحقيق العدالة يعد أحد أهم
ركزئز التحفيز (الهواسي والبرزنجي.)2104 ،
خامس ا :نظرية الحاجات المكتسبة للعالم ماكالند ( )McClelland’s Theory
وذكر شيبلي ( )2106أن العزلم مزكالند قزم بنظرية أسمزهز نظرية الحزجزت المكتسبة والتي تقوم
على أن أسبقيزت الحزجزت لدى األفراد تكون مختلفة ،إذ إن كل فرد يميل إلى إشبزع الحزجزت التي
تنقصه ،وهذه الحزجزت يكتسبهز األفراد من خالل تجزربهم التي يمرون بهز في الحيزة لذلك تسمى
الحزجزت المكتسبة ،فهي ال تولد مع األفراد ،وحددهز مزكالند بثالث حزجزت كمز يأتي:
الحزجة لإلنجزز :وهي حزجة الفرد إلى إثبزت قدرته على تحقيق اإلنجزز والتفوق.
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 .0الحزجة للقوة أو السلطة :وتتمثل بحزجة الفرد للشعور بزلقوة وحبه للسيطرة والتأثير في
اآلخرين.
 .2الحزجة إلى االنتمزء :وهي رغبة الفرد بتكوين العالقزت االجتمزعية والصداقزت الشخصية
مع األشخزص اآلخرين ،وأن يكون جزءاً من المجموعة ،وتجنب الخالفزت والصراعزت.
وممز سبق يمكن أن يستفيد القزدة من نظرية الحزجزت المكتسبة بزلعمل على إشبزع هذه
الحزجزت لدى األفراد في بيئة العمل بزلشكل الذي يحسن من أدائهم ودافعيتهم ،فيمكن إشبزع
الحزجة إلى اإلنجزز من خالل تحفيز القزئد لألفراد لتحقيق اإلنجزز ،أمز الحزجة إلى القوة فيستطيع
القزئد إش بزعهز بتفويض األفراد الصالحيزت والمهزم القيزدية التي تشعرهم بزلسلطة والقوة والقدرة على
التأثير بزآلخرين ،والحزجة إلى االنتمزء تتحقق من خالل حرص القزئد في بيئة العمل على تكوين
العالقزت اإلنسزنية بين األفراد وتشجيعهم على العمل الجمزعي بروح الفريق الواحد.

صفات القائد التحفيزي
يجب أن يمتلك القزئد التحفيزي صفزت يستطيع من خاللهز التأثير بزألفراد لتحقيق أهداف
شعور داخليز لتحفيز األفراد ،ويعزمل كل فرد بطريقة مميزة ،وايجزد
ا
المؤسسة ،إذ يجب أن يمتلك
بيئة داعمة للتحفيز ووضع أهداف مرنة قزبلة للتطبيق.
ذكرت لهلوب ( )2104أن قزئد المدرسة يقوم بدوره كمحفز من خالل تحفيز المعلمين وجميع
أفراد المجتمع المدرسي ،إذ يسهم ذلك بشكل كبير في تهيئة المنزخ المدرسي المالئم ،وهذا التحفيز
قد يكون إيجزبيز بتقديم الحوافز المعنوية والمزدية ،وتشجيع األفراد العزملين على اتخزذ الق اررات
وتقديم الدعم لهم وفتح اآلفزق أمزمهم لإلبداع ،وقد يكون سلبيز بفرض العقوبزت ،وحتى يكون القزئد
عددا من القدرات والصفزت:
محف از وقزد ار على حفز العزملين ،يجب أن يمتلك ً
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 يحسن االستمزع بحيث يكون منصتز جيدا لألفراد العزملين داخل المدرسة.
 يمتلك القدرة والمهزرة على التخطيط.
 يتسم بزلديمقراطية في إدارة المدرسة بحيث يشرك العزملين في اتخزذ الق اررات.
 يشجع العزملين على العمل بفزعلية.
 يشجع األفراد العزملين على العمل بروح الفريق الواحد.
 يمتلك القدرة على تنسيق وتنظيم المهزم.
 يقوم بتقديم الحوافز المزدية والمعنوية للعزملين دون تمييز.
 أن يتصف بزاللتزام والتعزون.
 يوازن بين مصلحة األفراد ومصلحة المدرسة.
 يمتلك رؤية وأهدافًز مدرسية مستقبلية واضحة.

طرق وأساليب التحفيز
القزئد هو العزمل الرئيس واألهم في عملية تحفيز األفراد العزملين على العمل بكفزءة
وفزعلية ،بزلشكل الذي يزيد من مستوى إنتزجهم ،من خالل إشبزع حزجزتهم ورغبزتهم الحزلية،
والعمل على إيجزد حزجزت جديدة تتسم بزلتجدد واالستم اررية ممز يدفعهم للسعي إلشبزع هذه
الحزجزت ،وتهدف عملية التحفيز إلى تنشيط األفراد العزملين والرفع من مستوى دافعيتهم بطرق
إيجزبية بهدف تحسين األداء وزيزدة اإلنتزجية ،وتتم عملية التحفيز من خالل استخدام الحوافز التي
تعد بمثزبة محركزت خزرجية لألفراد ،حيث تقوم على إثزرة دوافعهم ،واشبزع حزجزتهم بمختلف
أنواعهز ،وخزصة الحوافز التي ترتبط بزلروح المعنوية كزالحترام والتقدير والشعور بزلمكزنة والعدالة،
ووجود بيئة عمل مالئمة وقزدة يقدمون الدعم والمسزندة (العمري وبطزح.)2108 ،
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وأشزر رضوان ( 2101ب) أن طرق التحفيز التي يمزرسهز القزدة من أجل تحفيز األفراد
العزملين تقسم إلى نوعين رئيسين:
 .0التحفيز اإليجابي :ويتم من خالل استخدام القزئد للحوافز اإليجزبية التي تنمي روح اإلبداع
واالبتكزر والتجديد لدى األفراد العزملين حيث تقسم إلى نوعين :الحوافز المعنوية وتتمثل
بزالحترام والثنزء والمدح والترقية وتقدير الجهود واشراك األفراد العزملين بزتخزذ الق اررات،
وتفويض الصالحيزت ،والشعور بزألمن واالستقرار الوظيفي ،أمز الحوافز المزدية فتتمثل
بزلمكزفآت والمنح والعالوات والزيزدات في الرواتب ،وبعض المزايز كزلتأمين الصحي.
تقوم سلوك األفراد
 .0التحفيز السلبي :ويتم من خالل استخدام القزئد للحوافز السلبية التي ّ
العزملين وتحد من ممزرسزتهم غير اإليجزبية كعدم التزامهم بزلعمل والواجبزت والتعليمزت،
وتتمثل بحجب الترقية ،وفرض العقوبزت ،ومنع العالوات والزيزدات والمكزفآت.
فقزئد المدرسة هو عنصر مهم في العملية التربوية ونجزح المؤسسة يعتمد على استخدام
القزئد للحوافز التي يحفز العزملين سواء كزنت حوافز مزدية أو معنوية وخزصة استخدام الحوافز
اإليجزبية التي تخلق لدى العزملين روح التجديد واالبتكزر لضمزن الدافعية نحو العمل.
الفعال
شروط التحفيز َ
يرى الفقي( )2100أن مهزرة التحفيز وتشجيع األفراد تعتمد على وجود نظزم واضح يقتنع
الجميع بموضوعتيه ،ومن خالل ُبعد القزئد عن التحفيز الشخصي ،ولتطبيق التحفيز بطريقة سليمة
وفعزلة ال بد من إتبزع الشروط التزلية:
ّ
 .0متزبعة أداء المرؤوسين لمعرفة مز إذا كزن األداء متمي اًز أو سيئزً.
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 .2سرعة تحديد الحزفز المنزسب ،فيجب أن يكون الحزفز إيجزبيزً لألداء الجيد ،وسلبيزً لألداء
السيء.
 .1وضوح الربط بين الحزفز واألداء لجميع األفراد العزملين وليس فقط لمن يحصل على هذا
الحزفز.
 .4جعل الحوافز جمزعية ،وذلك للتأكيد على العمل المشترك والتعزون الجمزعي ،فيتحفز
عندهز األفراد العزملون للعمل بروح الفريق الواحد.
 .5إشراك القزئد لألفراد العزملين في تقييم األداء واإلنجزز في العمل ،واختيزر الحوافز
المنزسبة.
 .6يجب أن يكون نوع الحزفز ودرجته يتنزسب مع مستوى األداء.
 .7يجب أن تتنزسب الحوافز مع حزجزت ورغبزت األفراد العزملين ممز يؤثر في أدائهم بشكل
أفضل.
فزلتحفيز الفعزل يحتزج إلى وجود حوافز تتنزسب مع رغبزت األفراد ممز يضمن دافعيتهم نحو
العمل ،واشراك القزئد للعزملين في صنع الق اررات والتأكيد على العمل في فرق جمزعية كل ذلك
يضمن إنجزز العمل وتحقيق األهداف المنشودة.

التحفيز الذاتي
إن تحقيق األهداف العظيمة يعتمد بشكل كبير على درجة حمزس الفرد الذي ينبع من
داخله ،فزلتحفيز الذاتي يعد أحد متطلبزت الذكزء العزطفي أو الذكزء الوجداني ،فهو يجعل األفراد
العزملين أكثر إبداعزً وابتكز اًر وانتزجزً دون الحزجة إلى اإلشراف والرقزبة اإلدارية المبزشرة والدائمة،
وعلى الرغم من أن في التحفيز الذاتي تعد الذات المصدر األسزسي للتحفيز ،إال أن هنزك عددا من
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العوامل التي تعزز وتسزعد في التحفيز الذاتي كزلعزئلة واألصدقزء والزمالء ومديري العمل والبيئة
المحيطة ،وتنتج طزقة التحفيز لدى الفرد عندمز تتفزعل مصزدر التحفيز المختلفة مع عواطف
اإلنسزن ،فعندهز تتولد لديه مشزعر التفزؤل والحمزس والثقة واإلصرار واإلقدام ،وينشأ التحفيز الذاتي
عندمز يصبح اإلنسزن مفك اًر إيجزبيزً يكون حوارات داخلية مشجعة ،وصو اًر ذهنية محفزة ،كمز يقوم
بنقد ذاته بطريقة إيجزبية بنزءة ،وينبعث التحفيز الذاتي تلقزئيزً عندمز يتم إشبزع الرغبزت اإلنسزنية
للفرد ،وينشق من هذه الرغبزت مز يسمى القوى الحزفزة والتي تمثل ظروف العمل التي تحفز الفرد،
ومن هذه الرغبزت :رغبة الملكية ،رغبة السلطة ،رغبة النشزط ،رغبة الشعور بزلتمكن ،رغبة
اإلنجزز ،ورغبة االحترام (أبو النصر والنجزر.)2109 ،
وعزدةً مز يتم التحفيز الذاتي من خالل تكون الدوافع داخل الفرد ،أمز الحوافز فتأتي من
المحيط الخزرجي من خالل األفراد اآلخرين الذين يقدمون الحوافز بأشكزلهز سواء كزنت معنوية
كزلدعم واالحترام والتقدير ،أم مزدية كزلمكزفآت المزلية ،فتحفيز الذات يشير إلى الدافعية الذاتية
وقدرة الفرد على التحكم في انفعزالته ومشزعره وتوجيههز نحو تحقيق التفوق واإلنجزز وتوظيف هذه
االنفعزالت والمشزعر لصنع أفضل وأمثل الق اررات ،ويرى علمزء الذكزء االنفعزلي التحفيز الذاتي
هي حزلة توتر داخلي واستثزرة السلوك لتوليد الدافعية وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق هدف
معين ،ويعد األمل مكونزّ أسزسيزّ لتحفيز الذات فبوجوده لن يستسلم الفرد للقلق الغزمر ،ومثبطزت
الذات ،والتحديزت الصعبة ،ويبقى على درجة عزلية من المثزبرة والحمزس والسعي المستمر لتحقيق
مستوى مرتفعز من األمل  ،يكونون أقل عرضة للشعور بزلقلق
اإلنجززات ،فزألفراد الذين يمتلكون
ً
واالكتئزب ( البزرودي.)2105 ،
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وممز سبق يمكن القول  :بأن التحفيز الذاتي هو شحن النفس بزلمعنويزت اإليجزبية واقنزع
الذات بأنهز تمتلك من القوة والقدرات والعزيمة مز ال يمتلكهز غيرهز ،واإليمزن بهز وعدم التشكيك
فيهز ،فال بد للفرد أن يحفز ذاته بصورة مستمرة دون توقف  ،وأن ال يعتمد على الحوافز الخزرجية ،
بل ينبغي أن تنبع هذه المحفزات من داخله ،وأن يعمل على استكشزف الوسزئل التشجيعية
والتحفيزية التي تبرمج عقله البزطن على النجزح  ،وأن يتذكر دائمزً اإلنجززات والنجزحزت التي
حققهز مسبقزً لتشكل له مصد اًر لإللهزم ودافعزً قويزً لتحقيق اإلنجززات األفضل.

التحفيز من منظور إسالمي
يقول اهلل سبحزنه وتعزلى في كتزبه الحنيف " :إ َّن الَّذين آمُنوا وعملُوا الصَّزلحزت إَّنز ال
ُنضيعُ أ ْجر م ْن أ ْحسن عم ًال" (سورة الكهف  ،)11:إن المتأمل في كتزب اهلل عز وجل وسنة رسوله
المصطفى ،يدرك مدى اهتمزم اإلسالم بزلتحفيز وتوليد الدافعية لدى المنتمين لهذا الدين العظيم،
لبذل أقصى مز لديهم من القوة والعطزء ،ليس فقط ألجل الواجب المترتب عليهم ،وانمز لتحقيق
المزيد من رضز اهلل عز وجل ،فزإلسالم منهج ربزني يهدف إلى رفع الفرد المسلم إلى درجة الكمزل
في الطزعزت من خالل حثه وتشجيعه على القيزم بزلمزيد من العبزدات بأقصى طزقته لنيل رضز اهلل
والمسزرعة نحو أعلى الجنزن ،فقد رفع اإلسالم مكزنة المسلمين الذين يبذلون قصزرى جهدهم
لتحقيق رضوان اهلل عز وجل ،إذ إن األجر والثواب يشمل جميع المزايز التي يمنحهز اهلل سبحزنه
وتعزلى لعبزده الصزلحين ،ويمنح اهلل الحوافز لعبزده إمز بصورتهز اإليجزبية التي تتمثل بزلثواب أو
بصورتهز السلبية التي تتمثل بزلعقزب (محمد والعصيمي وبرعي.)2107 ،
تعتبر النية الصزدقة والصزلحة المحفز الحقيقي الذي ال يسزويه أي من المحفزات األخرى،
ومن أعظم المحفزات في اإلسالم فعل الخير الذي أمرنز اهلل به وحثنز عليه لنيل حبه ورضزه،

30

واإليمزن بزلمبدأ والفكرة والقضية بعيداً عن التعلق بزألشخزص ،وهنزك العديد من اآليزت القرآنية
استخدمت الترغيب والتحفيز للقيزم بزألعمزل الصزلحة ،والترهيب لردع المؤمن من القيزم بزألعمزل
السيئة (سويدان.)2108 ،
وللتحفيز في اإلسالم أهمية عظيمة ألنه يعمل على تلبية رغبة األفراد ورفع الروح المعنوية،
وتنظيم وا عزدة ترتيب احتيزجزت األفراد والتحكم في سلوك العزملين ،بمز يضمن تحقيق المصلحة
المشتركة بين العزمل والعمل ،وينمي قيم وعزدات سلوكية يسعى اإلسالم إلى وجودهز بين األفراد بمز
يحقق ريزدة األمة وتفوقهز (محمد وآخرون .)2107،
ممز سبق يتبين أن اإلسالم اهتم بتكوين الدافعية لدى األفراد للقيزم بزلواجبزت الموكولة إليهم
حيث منح اهلل الحوافز لعبزده إمز بصورتهز االيجزبية(الثواب) او بزلصورة السلبية (العقزب) وهذا مز
وضحه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتحفيز األفراد للقيزم بزألعمزل الصزلحة واالبتعزد عن
األعمزل السيئة.
مدير المدرسة كقائد تحفيزي للمعلمين
هنزك العديد من األسزليب والطرق التي يقوم من خاللهز قزئد المدرسة بتحفيز المعلمين
سواء كزنت مزدية أو معنوية ،ومنهز أن يقوم بإعطزء الحرية للمعلمين فيحفزهم على الرقزبة الذاتية
ألدائهم ممز يجعلهم يشعرون بزلثقة بأنفسهم والشعور بزلمسؤولية ،ويحرص قزئد المدرسة التحفيزي
على تهيئة بيئة مدرسية منزسبة تسزعد المعلم على القيزم بمهنته في التدريس بشكل إيجزبي ،كمز أنه
يحرص على بنزء عالقزت إنسزنية طيبة بينه وبين المعلمين وبين المعلمين أنفسهم ،ومن طرق
تحفيز المعلمين أيضزً أن يقوم قزئد المدرسة بإشراك المعلمين في عملية صنع القرار واتخزذ الق اررات
المدرسية ،فيجعلهم مستشزرين بدالً من أن يكونوا تزبعين ،كمز يحفزهم بزستمرار على التطور والنمو
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المهني من خالل توفير فرص تدريبية تتيح لهم التقدم على الصعيدين المهني والشخصي(
الدغيمزت.)2107 ،
وقزئد المدرسة التحفيزي يحرص على القيزم بزلممزرسزت التحفيزية التي تؤثر بشكل إيجزبي
في نفوس المعلمين وتشكل أث اًر كبي اًر في رفع روحهم المعنوية لتأدية أعمزلهم بكفزءة وفزعلية،
ويعتمد التحفيز والتأثير الفعزل من قبل قزئد المدرسة على مدى إدراكه للحزجزت والرغبزت التي
يجب أن يقوم بإشبزعهز لدى المعلمين ،فيقوم بإشعزرهم بزلتقدير واالحترام واالهتمزم والثقة المتبزدلة
وتعزيز قيم التعزون ،ومشزورتهم بمز يخص أمور المدرسة بزالستمزع إليهم واألخذ بآرائهم واالعتمزد
على أسلوب اإلقنزع البنزء والبعد عن التسلط والديكتزتورية ،ومراعزة ميولهم واستعداداتهم المختلفة ،
واالعتمزد على الموضوعية والمصداقية في تقييمهم واشعزرهم بزلعدالة وعدم االنحيزز ألشخزص
دون آخرين ( لطفي.)2106 ،
إن لنمط القيزدة بزلتحفيز األـثر الكبير على أداء المعلمين ورفع روحهم المعنوية ،وذلك ألن
نمط القيزدة التحفيزية يقوم على توظيف الممزرسزت اإليجزبية التي تشعر المعلمين بقيمتهم وأهميتهم
وأنهم ليسوا مجرد تزبعين لمدير المدرسة ،وانمز هم جزء أسزسي من عملية القيزدة وادارة المدرسة،
فزلروح المعنوية المرتفعة لدى المعلمين تشكل إحدى خطوات نجزح المدرسة وتقدمهز ،فمن خالل
توافرهز يزيد الوالء واالنتمزء وترتفع اإلنتزجية والفزعلية لدى المعلمين فيمزرسون مهنتهم التدريسية
بكل حب ممز يحسن جودة العملية التعليمية ممز ينعكس إيجزبزً على الطلبة  ،إذاً ممزرسة قزئد
الم درسة للتحفيز سوف يعود بزلنفع واإليجزب على المدرسة ككل ،ممز يمكنهز من البقزء واالستمرار
نحو التقدم والنجزح.
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الروح المعنوية
ركز القرآن الكريم في كثير من اآليزت القرآنية على رفع الروح المعنوية لألفراد لمز لهز من أثر
كبير وراسخ في النفس اإلنسزنية ،فقزل تعزلى " :وال تهُنوا وال ت ْحزُنوا وأنتُُم ْاأل ْعل ْون إن ُكنتُم ُّم ْؤمنين "
(سورة آل عمران )019 :وغيرهز الكثير من اآليزت التي ترفع المعنويزت وكزنت سببز في تحقيق
النصر بعد الهزيمة ،لذلك يجب على القزدة اتبزع األنمزط القيزدية المالئمة والمحفزة لرفع الروح
المعنوية للعزملين وزيزدة الكفزءة وتحقيق مز يصبون إليه.
وتلعب الروح المعنوية دو ار مهمز بزلتأثير في سلوك األفراد العزملين داخل المدرسة ،مهمز كزن
موقعهم في الهيكل التنظيمي ،ويعد نمط القيزدة الذي يتبعه قزئد المدرسة في إدارة مواردهز المزدية
والبشرية العزمل الرئيس في إيجزد الروح المعنوية للمرؤوسين من خالل توفير بيئة مدرسية غنية
بزلحوافز المعنوية والمزدية ،فعند توافر روح معنوية مرتفعة لدى األفراد العزملين سينعكس ذلك
إيجزبيز على مستوى أدائهم وفزعليتهم تجزه المدرسة ،أمز الروح المعنوية المنخفضة فتفقدهم الدافعية
تجزه العمل وينخفض مستوى أدائهم للمهزم  ،إذ إنه توجد عالقة طردية بين مستوى الروح المعنوية
ودرجة الفزعلية واإلنتزجية ،لذلك ال بد من أن يحرص القزئد على تحفيز العزملين بزلطرق المختلفة
التي تلبي احتيزجزتهم والتي من شأنهز أن ترفع من مستوى الروح المعنوية لديهم (الشرمزن وجبران،
. )2108

مفهوم الروح المعنوية
وقد عرف حنتول ( )92 :2107الروح المعنوية بأنهز "االتجزه أو الروح المميزة بوجود الثقة
وقوة الدافعية لالستمرار ،مزاج أو روح يسودان األفراد الذين تتكون منهز جمزعة مز ،الثقة بزلنفس
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فيمز يتعلق بدور المرء في الجمزعة ،الوالء للجمزعة ،االستعداد للمجزهدة في سبيل تحقيق األهداف
الجمزعية".
وعرف الحراحشة ( )50 :2107الروح المعنوية بأنهز " الجو العزم الذي يسود المؤسسة
التربوية ،وقدرة الفريق على التكزتف بإصرار ومثزبرة وثبزت من أجل تحقيق أهداف المؤسسة
التربوية".
وتم تعريف الروح المعنوية لدى المعلمين  ،على أنهز "الرضز الوظيفي ،والتوقعزت ،ومشزعر
مبزشر على الطزلب الجيد ،فهو أحد الركزئز
ا
تأثير
ا
الرفزه لدى المعلمين في بيئة العمل .ثبت أن له
األسزسية في المدارس" (.)Ramachandran, 2017, 34
ويعرف شيمز وأسرار والحق ( )Cheema & Asrar-ul-Haq, 2017: 677الروح المعنوية
بأنهز "مواقف األفراد والجمزعزت تجزه عملهم وبيئتهم ومديريهم واألعمزل ،وهي سمة مرغوبة لدى
الموظفين ألنهز تعمل على تحسين الجهد الفردي ،األمر الذي يؤثر بدوره بشكل إيجزبي على األداء
التنظيمي".
ويعرف الصبزبحة وخصزونة ( )168 :2108الروح المعنوية أنهز "اتجزه نفسي عزم يسيطر
على الفرد ضمن إطزر الجمزعة التي ينتمي اليهز ،ويحدد نوع استجزبزته االنفعزلية وردود الفعل لديه
للعوامل والمؤثرات المحيطة به ".
ويعرف ميراج ريبز ودين ( )Miraj, Reba & Din, 2018: 28الروح المعنوية بأنهز
المبزدئ أو التعزليم أو الحزلة العقلية والعزطفية للفرد أو المجموعة فيمز يتعلق بزلمهزم المنوطة به أو
اإلحسزس بزلهدف المشترك فيمز يتعلق بزلمجموعة أو مستوى الرفزه النفسي الفردي.
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وعرف صعلوك وسالمة وبركزت ( )651 :2108الروح المعنوية هي" التي تعبر وتشير إلى
المشزعر النفسية التي يشعر بهز الفرد نحو عمله ونحو إدارة هذا العمل ،وهي اإلحسزس المبهم لدى
العزملين ،وهي اإلحسزس اإليجزبي الذي يدفع العزملين إلى العمل والنظرة المتفزئلة والود نحو
الجمزعة ،أو اإلحسزس السلبي والميل إلى النقد والتشزؤم".
ومن خالل التعريفزت السزبقة يمكن القول  :إن الروح المعنوية هي الشعور الداخلي الذي
يحمله الفرد تجزه بيئة العمل التي ينتمي إليهز ،والتي تؤثر وتنعكس على ممزرسزته وانفعزالته وردود
أفعزله.

أهمية الروح المعنوية
إن توافر الروح المعنوية لدى األفراد العزملين في المدرسة أمر في غزية األهمية إذ تعمل على
إشبزع حزجزتهم النفسية واالجتمزعية فيشعرون بزألمن الوظيفي والراحة النفسية ويتكيفون مع
الظروف المتغيرة التي تواجههم بطريقة إيجزبية  ،وتعمل الروح المعنوية على تقليل الخالفزت
والصراع والنزاع بين األفراد العزملين لتسود بينهم عالقة المودة والمحبة  ،ممز يدفعهم للتعزون
والعمل معز بروح الفريق الواحد بمز يحقق مصزلحهم ويصب في خدمة المدرسة ،وتوافر الروح
المعنوية لدى المعلمين سوف يزيد من تقديرهم لذاتهم فيزداد عطزؤهم و إخالصهم للعمل  ،فتزيد
إنتزجيتهم ،ممز ينمي لديهم روح اإلبداع واالبتكزر في عملية التدريس  ،كمز تخلق الروح المعنوية
بيئة مدرسية تتميز بزالحترام المتبزدل واأللفة والمحبة بين المعلمين أنفسهم وبينهم وبين مدير
المدرسة وبزلتزلي يشعرون بزالستقرار واألمزن الوظيفي ،وتزيد درجة رضزهم عن العمل  ،و تقل
حزلة الشعور بزلقلق والتوتر وعدم الراحة وتختفي المشزعر السلبية  ،فيزداد انتمزؤهم ووالؤهم
للمدرسة ويسعون بكل مز لديهم من طزقة لتحقيق أهدافهز (الكيالني ومقزبلة. )2104 ،
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نظر ألن الروح
ويوضح دين و مزلك وافزال ( )Din, Malik & Afzal, 2019بأنه ًا
المعنوية لهز تأثير على إنتزجية المؤسسة التعليمية ،فبغض النظر عن أن العوامل األخرى التي
تسزهم في تحسين إنتزجية التعليم ،فإن مفتزح استقرار وربحية المدرسة يكمن في تعزيز معنويزت
المعلمين وتحسينهز ،فعندمز يحب المعلم عمله والبيئة المدرسية وحيزته المهنية ،فإن ذلك ينعكس
بشكل مبزشر على روحه المعنوية لتصبح مرتفعة ،والذي يؤدي بدوره إلى مخرجزت تعليمية مرتفعة،
فزلروح المعنوية هي العنصر األسزسي في العمليزت التنظيمية ،التي تسزعد على رقي الممزرسزت
التعليمية وتطورهز والنهوض بزلعملية التعليمية إلى مستويزت مرموقة.
كلمز كزنت الروح المعنوية لدى المعلمين مرتفعة ،يؤثر ذلك بشكل مبزشر على أداء الطلبة
وتحصيلهم الدراسي ،وتحسين سلوكيزتهم وتصرفزتهم ،إذ تؤثر الروح المعنوية المرتفعة للمعلمين
على شعوره بعظم المسؤولية الملقزة على كزهله ،وتحفيزه على أداء وظيفة بشكل أفضل ،في حين
يسزهم انخفزض الروح المعنوية لدى المعلمين في انخفزض مستوى المخرجزت التعليمية ،وضعف
األداء الذي ينعكس بشكل واضح على تحصيل الطلبة وسلوكيزتهم بشكل سلبي ،كمز يؤدي
انخفزض الروح المعنوية إلى شعور المعلمين بضغوطزت هزئلة ويأس وتردد ،يحول دون المبزدرة
لتطوير ممزرسزت إلعداد الدروس واألنشطة في الصف الدراسي ،واستخدام االستراتيجيزت التعليمية
التي تطور البنية التعليمية لدى الطلبة ،ولذلك فإن تعزيز الروح المعنوية لدى المعلمين من
الخطوات األولى التي يجب أن يراعيهز القزئد المدرسي ،ويلبيهز ،بحيث يوجد بيئة تعليمية ومنزخ
مدرسي منزسب للتطوير واإلنتزجية للكزدر التدريسي كزمالً(.( Kingoina, 2015
ويرى جوارنة وخصزونة وخصزونة وادعيس ( )2100أن تطوير الروح المعنوية لدى
المعلمين وتنميتهز تولد لديه دافع العمل واإلنجزز ،وتحقيق األهداف المنشودة في العملية التعليمية،
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تدفع إلى تحسين األداء وتحقيق أهداف العملية التعليمية ،كمز تسزهم الروح المعنوية في دفع المعلم
للتركيز بشكل أكبر في أدائه ،وتحثه على القيزم بزلواجبزت واألعمزل الموكلة اليه بكفزءة عزلية،
ومواجهة جميع المشزكل والعقبزت التي تواجهه في مسيرته المهنية ،من أجل تحقيق جميع األهداف
المنشودة للمدرسة ،وضمزن جودة أدائهز واالرتقزء بمستوى مخرجزتهز.
ويمكن تقسيم الروح المعنوية إلى اتجزهين مختلفين :مرتفع أو منخفض .تعتمد حزلة االتجزه
فيمز يتعلق بزلمعنويزت العزلية أو المنخفضة على شعور المعلم وموقفه من بيئة عمله ،وترتبط الروح
المعنوية العزلية مع الرضز الوظيفي ،والوالء التنظيمي ،وااللتزام التنظيمي ،والرغبة في بذل قصزرى
جهدهم والمبزدرة واإلبداع وبزلتزلي تعزيز أداء المدرسة ،وعلى النقيض من الروح المعنوية العزلية،
تسزهم الروح المعنوية المنخفضة في زيزدة معدل التغيب والتأخير ،فضالً عن األداء المنخفض،
واإلنتزجية المنخفضة ،والدوران في معدالت الموظفين الذي يسزهم بشكل رئيس في خفض سمعة
المؤسسة التعليمية وضعف منتجزتهز التعليمية بشكل واضح (.)Din, et.al.,2019
في حين تعمل زيزدة مستوى الروح المعنوية لدى المعلم في المدرسة على تحسن صحته
النفسية والعزطفية واالجتمزعية حيث يسزعد زيزدة مستوى الرضز الوظيفي للمعلم على تنمية اإلبداع
وتفجير الطزقزت الكزمنة لديه وتسخيرهز لخدمة العملية التعلمية ويسزعده على التخلص من جميع
األفكزر الهدامة والسلبية واستبدالهز بزألفكزر اإليجزبية والبنزءة التي من شأنهز االرتقزء بزلمستوى
التعليمي والثقزفي واإلبداعي للطالب في المدرسة ( Mendez, Carpenter, Pérez Caro,
.)Portillos & Scott, 2019
وتسزهم الروح المعنوية العزلية لدى المعلمين في تخفيض نسبة معدل ترك الخدمة بينهم،
وتؤدي دو اًر ال يستهزن به في تحسين الخدمة التعليمية التي يقدمهز هؤالء المعلمون للطلبة بشكل
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خزص وللمدرسة بشكل عزم ،كمز يؤدي إلى تحقيق مستويزت أعلى من االلتزام ،وتعزز المزيد من
الوقت الذي تقضيه في العمل وفي مجزل مهني معين (.)Royle, 2010
نستنتج ممز سبق ،أن وجود عدد من المشزكل والضغوطزت لدى المعلمين قد يؤدي إلى
تقليل مستوى الروح المعنوية لديهم حيث تعمل المشزكل والضغوطزت التي يواجهونهز على تقليل
قدرتهم على إنجزز األعمزل الموكلة إليهم األمر الذي يضعف ثقته بنفسه وبقدراته التدريسية ممز
يؤدي إلى تدني مستوى الروح المعنوية لديهم.

خصائص الروح المعنوية
تتسم الروح المعنوية بعدد من الخصزئص ،فهي عبزرة عن حزلة عزطفية ونفسية ال تتحدد
بعزمل واحد وانمز تتأثر بعوامل متعددة ومتداخلة ،وال تتأثر بدرجة كبيرة بزلحوافز المزدية بقدر تأثرهز
ببيئة العمل المدرسية والظروف المحيطة وخزصة طبيعة العالقة التي تربط قزئد المدرسة بزلمعلمين،
والروح المعنوية حزلة غير قزبلة للمالحظة بشكل مبزشر وبزلتزلي ال يمكن قيزسهز إال من خالل
النتزئج واآلثزر المترتبة عليهز إذ ترتفع وتنخفض بنزء على العوامل المؤثرة بهز والظروف المحيطة،
وهنزك عدة معزيير للروح المعنوية لدى المعلمين  ،وهي التي من خاللهز يمكن الحكم عليهز بأنهز
مرتفعة أو منخفضة فتتحكم بسلوك المعلمين وبردود أفعزلهم تجزه المواقف المختلفة فتشجع المعلمين
وتحفزهم على العمل وتزداد إنتزجيتهم نحو العملية التعليمية إذا كزنت مرتفعة وتضعف جهودهم
وتخفض من إنتزجيتهم إذا كزنت منخفضة (بركزت.)2109 ،
وتتسم الروح المعنوية بزلشمولية والمرونة ،إذ تدفع المعلم للوالء لمدرسته ،وبذل جهود
إضزفية للنهوض بهز ،وتطوير مرافقهز ،كمز تمكن الروح المعنوية العزلية المعلمين من التأقلم مع
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اإلجراءات الجديدة بمز يتمزشى مع التغييرات التي تط أر على قواعد المدرسة والمنزهج ،كمز تدفعهم
إلى المشزركة في األنشطة واالجتمزعزت المدرسية ،ويبذلون قصزرى جهدهم لالضطالع بواجبزتهم
ومسؤوليزتهم وتأديتهز على أفضل وجه ،ويفخرون بأن يكونوا جزًءا من مدارسهم ونظزمهم التعليمي
دور في تطوير البيئة
ككل؛ كمز يؤدون واجبزتهم لتحقيق أهداف المدرسة ،والتي تلعب بنشزط ا
المدرسية وتحسينهز (.)Lüleci & Çoruk, 2018
ويعد الحمزس من أهم خصزئص الروح المعنوية ،إذا بدأ المعلمون بزلشعور بزلحمزس
والتفزؤل في عملهم ،واتجزه وظزئفهم ،وأن يكونوا ودودين مع بعضهم البعض ،فإن ذلك يعد مؤش اًر
قويزً على تمتعهم بروح معنوية عزلية ،كمز تتميز الروح المعنوية بكونهز حزلة عقلية أو موقف لدى
األفراد أو الجمزعزت التي تحدد استعدادهم للتعزون ،وتتجلى الروح المعنوية الجيدة في حمزس
الموظف ،واالمتثزل الطوعي للوائح واألوامر ،والرغبة في التعزون مع اآلخرين في تحقيق هدف
المؤسسة التعليمية ،ويتضح ضعف الروح المعنوية من عدم اليقين ،والعصيزن ،والشعور بزإلحبزط
وكره الوظيفة والزمالء (.)Venkatachalam & Sakunthala, 2016
وتتميز الروح المعنوية العزلية بزالهتمزم والحمزس للعمل ،إال أن المعنويزت المنخفضة قد
تتميز بعدم الرضز ومشزعر اإلحبزط ،وقد يتسبب انخفزض الروح المعنوية للمعلم في انخفزض
اإلنتزجية ،وعدم االهتمزم بتدريس الطلبة بشكل جيد ،وانخفزض العالقزت االجتمزعية مع الزمالء،
فضالً عن االكتئزب ،وزيزدة معدالت التغيب عن العمل ،واإلرهزق العزم ( Lüleci & Çoruk,
.)2018
ويشير فينكزتشزالم وسزكونثزال ( )Venkatachalam & Sakunthala, 2016إلى أن
أهم الخصزئص التي تتميز بهز الروح المعنوية مز يأتي:
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 تعد الروح المعنوية حزلة ذهنية ،تعكس الصحة العقلية لدى األفراد.
 تشكل الروح المعنوية مجموعة من المواقف والمشزعر والعواطف والسلوكيزت التي تؤثر
في الفرد بشكل مبزشر.
 تعد الروح المعنوية مصطلحز نسبيز ،فقد تكون مرتفعة أو منخفضة حسب الظروف
الخزرجية التي يتعرض لهز الفرد.
 تؤثر الروح المعنوية في سلوك اإلنسزن وأدائه.
 الروح المعنوية شعور نفسي.
 الروح المعنوية غير ملموسة ،وال يمكن زيزدتهز مبزشرة.
 المعنويزت ظزهرة معدية ،فقد يتأثر األفراد الذين يتميزون بروح معنوية منخفضة من
نظزئرهم الذين يتميزون بروح معنوية مرتفعة.
وممز سبق يمكن مالحظة أن معرفة خصزئص الروح المعنوية تسزعد قزئد المدرسة على
توفير المنزخ المنزسب الذي يعزز الروح المعنوية لدى المعلمين ،ويمكنهم من أداء مهزمهم
وواجبزتهم على أكمل وجه ،كمز يستطيع القزئد من خالل التعرف على خصزئص الروح المعنوية أن
يستخدم استراتيجيزت جديدة تسزعد في تحسين الروح المعنوية لدى المعلمين وتنميتهز.

العوامل التي تؤثر على الروح المعنوية لدى المعلمين
هنزك العديد من العوامل التي تؤثر على معنويزت المعلم ،وتشمل هذه العوامل بيئة مدرسية
صحية ،وتصور المعلمين للطالب وتعلم الطالب ،والدعم اإلداري والقيزدة ،وظروف العمل المواتية
في مكزن العمل ،ويرتبط المنزخ المدرسي الصحي بمعنويزت المعلمين العزلية حيث يوجد منزخ
إيجزبي يحث المعلمين على مواصلة أدائهم ،وانجزز أعمزلهم بزلشكل المثزلي ،فزلمنزخ الذي توجده
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القيزدة في المؤسسزت التعليمية له تأثير كبير على تحفيز الموظفين وتحسين سلوكهم ،فقد أثبتت
العديد من الدراسزت بأن اإلجهزد عزمل يمكن أن يؤثر على معنويزت المعلمين بشكل سلبي ،إذ يعد
اإلجهزد وضغوط العمل المسبب الرئيس في تشكيل حزلة من عدم االستقرار العزطفي والجسدي لدى
المعلمين والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفزض في الدافعية نحو العمل والمشزركة فيه بكل حمزس
كمز يؤثر على ضعف الرضز الوظيفي الذي ينعكس بشكل مبزشر على أداء المعلمين وانجززهم
لمهزمهم اليومية ( . )Eboka, 2017
واورد حنتول ( )2107مجموعة من العوامل التي تؤثر في مستوى الروح المعنوية لدى
المعلمين ،والتي تؤثر فيهم بطريقة إيجزبية فينتج عنهز روح معنوية مرتفعة ،إذ إن الروح المعنوية
تنتج من تفزعل هذه العوامل معز ،وتتمثل بمز يلي:
 .0نمط اإلدارة الذي يتبعه قزئد المدرسة.
 .2الممزرسزت واألسزليب اإلدارية السليمة التي يقوم بهز قزئد المدرسة.
 .1درجة توافر واشبزع االحتيزجزت والرغبزت الشخصية للمعلمين.
 .4وجود رؤية مستقبلية وأهداف تنظيمية للمدرسة.
 .5توافر الحوافز المعنوية والمزدية.
 .6درجة االنتمزء والوالء والعقالنية التي يحملهز المعلمون تجزه المدرسة.
 .7توافر الحزجزت الفسيولوجية كزلتقدير واالحترام وتحقيق الذات والشعور بزألمزن.
 .8خفض مستوى التوتر والخالفزت وتوفير بيئة مدرسية مريحة.
وقد يتأثر انخفزض الروح المعنوية لدى المعلمين بزلعوامل الخزرجية مثل ضعف اإلشراف
الخزرجي ،والمشزكل االجتمزعية والتغيرات في السيزسزت واآلليزت التعليمية ،وزيزدة عبء العمل
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اإلداري ،وتدهور الوضع االجتمزعي للمعلمين في نظر المجتمع ،فزلمعلم جزء ال يتج أز من
المجتمع ،ويؤدي دو اًر ال يستهزن به في نهوض المجتمع وتطوره ،ولذلك فإن عدم تقدير المسؤولين
والقيزدات العليز وأوليزء األمور للمعلم ،تولد لديه شعور بعدم االمتنزن لدوره العظيم ،ممز ينعكس
بشكل مبزشر على روحه المعنوية وأدائه وسلوكيزته (.)Miraj, et.al.,2018
ويوضح اخطر و شزه وغززي وخليل ( )Akhtar, Shah, Ghazi & Khalil, 2016فيمز يلي
أهم العوامل التي تؤثر في الروح المعنوية لدى المعلمين:
 -0عالقة المعلم مع قزئد المدرسة :إذ تعد العالقة الطيبة بين قزئد المدرسة والمعلمين عزمال
مهمز في تحسين روحهم المعنوية ،إذ يجب أن يرتبط المعلم مع المدير بعالقة تجعله يشعر
بزلراحة والرفعة ممز يؤدي إلى زيزدة نشزطهمز وفعزليتهمز.
 -2الرضز عن التدريس :إن الرضز الوظيفي يشجع المعلمين على العمل بإخالص واطالق
إبداعزتهم وأفكزرهم لتحقيق الفزئدة للمدرسة.
 -1راتب المعلم :يعد مرتب المعلم من أهم العوامل التي تعزز الروح المعنوية لدى المعلمين
وتحفزهم لمواصلة العمل بكل حمزس.
ًّ وفق طزقته واستطزعته ،وعدم
 -4عبء التدريس :إن توزيع المسؤوليزت على المعلمين كال
إرهزقهم بزلمسؤوليزت المتعددة تسزهم في رفع روحهم المعنوية ،وتدفعهم لإلنجزز في أداء
مهزمهم.
ويستنتج ممز سبق ،أن عوامل تعزيز الروح المعنوية عديدة ومتنوعة ،وقد تكون داخلية
ُ
وخزرجية ،وقد تسزهم بعض هذه العوامل في خفض الروح المعنوية لدى المعلم ،ولذلك يجب أن
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يعي قزئد المدرسة جيداً أهمية تعزيز الروح المعنوية بشكل إيجزبي ،واستخدام الممزرسزت
واالستراتيجيزت التي تبين للمعلم قيمته العزلية وقدره العظيم في العملية التعليمية.

طرق تعزيز الروح المعنوية
يعد تعزيز الروح المعنوية لدى المعلمين من الركزئز األسزسية في كل مدرسة ،إذ يحتزج
المعلمون إلى الدافع الدائم والدعم المستمر لزيزدة أدائهم وتحسينه من أجل تحقيق نتزئج تعليمية
أمر مهمز لتعزيز إيجزبية مواقفهم المهنية ،فزلروح
أفضل ،كمز يعد تحسين معنويزت المعلمين ا
المعنوية لدى المعلمين هي عزمل مسزعد لتعزيز السلوكيزت اإليجزبية والتعليمية لدى الطلبة ،فإذا
كزن لدى المعلمين معنويزت عزلية فإن من شأن ذلك توفير بيئة تعليمية أفضل لتعزيز نجزح
الطالب وتحسين تحصيلهم الدراسي ،فكلمز زادت الروح المعنوية لدى المعلمين كلمز أثر ذلك على
رضزهم الوظيفي بشكل إيجزبي ،كشرط تنظيمي أسزسي للحصول على نتزئج تعليمية أفضل في
المدارس (.)Lüleci & Çoruk, 2018
قويز بزلروح المعنوية لدى المعلم ،إذ إن رفع
ويرتبط تمكين المعلم واتخزذ الق اررات ارتبزطًز ً
مستوى الروح المعنوية لدى المعلم ال يعتمد فقط على جعل عملية التدريس أكثر فعزلية للمعلمين،
وانمز إشراك المعلم في رسم الخطط واالستراتيجيزت التي تحسن من عملية التعلم لتصبح مواتية
مفيدا لعملية التعلم ،كمز قد يسزهم االستمزع إلى مخزوف المعلمين ،وحل
منزخز ً
للطلبة ،هذا يوفر ً
مشزكلهم ،واظهزر التقدير واالمتنزن لجهودهم ،والتواصل المفتوح في قطع شوط كبير في تحسين
الروح المعنوية للمعلمين (.)Miraj, et.al.,2018
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ويذكر كورث ( )Kurth, 2016أن عوامل تعزيز الروح المعنوية لدى المعلمين تكمن في
السمزح للمدرسين بزلمسزهمة في صنع القرار الذي يؤثر بشكل مبزشر على المنزهج الدراسية
والتعليم والمنزخ المدرسي ،وانشزء برنزمج تحفيزية فعزلة إلشعزر المعلم بأهميته وتقييمزً لجهوده التي
يبذلهز في سبيل تطوير العملية التعليمية ،فضالً عن تعزيز المنزخ المدرسي الذي يعكس الشعور
بزلوحدة والفخر والتعزون وقبول االختالفزت واألمن ،وتعزيز التواصل اإليجزبي مع المعلمين من
خالل االستمزع إلى مشزكلهم ،وردود أفعزلهم ،وأهم المعيقزت التي يواجهونهز في المدرسة ،وتعزيز
الفرص لدى المعلمين لتحقيق نمو مهني هزدف ،وتوفير وقت جيد للتفزعل الجمزعي ،والتخطيط،
والحوار التربوي ،وصنع القرار ،وحل المشكالت ،كمز أن تشجيع العالقزت اإلنسزنية الجيدة ،داخل
المدرسة وبين المجتمع المدرسي يعد من أهم عوامل تعزيز الروح المعنوية ،فضالً عن تشجيع
أفكزر ابتكزرية فيهز نهوض للمدرسة والعملية التعليمية،
ا
ومكزفأة المعلمين الموهوبين والذين يقدمون
وايالء االهتمزم لالحتيزجزت المعلمين المهنية مثل الراتب والمزايز والعالوات ،وايالء االهتمزم
لالحتيزجزت الشخصية مثل إدارة اإلجهزد ،والصحة الجيدة ،والتفزعل االجتمزعي.
ويعد التحفيز المزدي والمعنوي من أهم طرق تعزيز الروح المعنوية لدى المعلمين ،فإن
تقدير المعلمين واالعتراف بجهودهم واحترامهم واشعزرهم بقيمتهم الكبيرة في المدرسة من أهم
األسزليب التي تسزهم في رفع رضزهم الوظيفي ،وتحقيق الوالء للمدرسة ،فكلمز شعر المعلم بزلتقدير
واالحترام ،كلمز انعكس ذلك على أدائه بصورة إيجزبية ومبزشرة (.)Eboka, 2017
ويشير رامزشزندران ( )Ramachandran, 2017إلى أهم الطرق التي يجب أن يتبعهز
قزئد المدرسة لتعزيز الروح المعنوية لدى المعلمين ،كزآلتي:
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 .0يجب أن يشعر قزئد المدرسة معلميه بقيمتهم ،وأهمية عملهم في المجتمع ،ويحترم ق ارراتهم
وأفكزرهم ويطبقهز ،بحيث ينمي لدى المعلمين اإلحسزس بأن أفكزرهم لهز قيمة ،وأن لهم إنجززات
وبصمزت تحسب في العملية التعليمية.
 .2يجب على قزئد المدرسة أن يصمم نشزطزت ترفيهية للمعلمين ،ويقيم احتفزالت تشجيعية
بزإلنجززات التي قدمهز المعلمون ،ويقدم جوائز ومكزفآت للمعلمين المبدعين ،بحيث يسزهم ذلك في
دفع المعلمين الذين لم يحصلوا على جوائز إلى اإلنجزز أكثر ،والى التركيز على طرح أفكزر
جديدة ،وممزرسة استراتيجيزت مستحدثة للحصول على الجوائز والتقدير.
 .1منح إجززة للمعلمين لمتزبعة المشزريع والخطط التي اقترحوهز بحث تكون بمثزبة مصدر لالبتكزر
في المدرسة.
وممز سبق يمكن مالحظة أنه من األهمية البزلغة استحداث طرق وممزرسزت جديدة لتنمية
الروح المعنوية لدى المعلمين  ،ويتم ذلك من خالل إشراك المعلمين في صنع الق اررات المتعلقة
بزلسيزسزت والممزرسزت المدرسية ،واالعتراف بخبراتهم وكفزيزتهم التي تسزهم في تطوير المدرسة
وتقديرهز ،والسمزح للمعلمين بتطوير لوائح تنظيمية لتحسين انضبزط الطلبة ،ودعم سلطة المعلمين
في تطبيق هذه اللوائح ،وعلى الرغم من أن المعلمين يمكنهم اتخزذ خطوات بشكل فردي للحفزظ
على رضزهم المهني وروحهم المعنوية المرتفعة ،إال أنه يجب على قزئد المدرسة وقزدة المجتمع
أيضز رعزية ودعم المعلم بكل مز أوتوا من قوة ،لكي يظلوا ملهمين ومتحمسين في العمل،
المحلي ً
ممز ينعكس بشكل إيجزبي على العملية التعليمية ككل.

دور القائد التحفيزي في رفع الروح المعنوية لدى المعلمين
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حيويز في تهيئة منزخ مدرسي منزسب يسزهم في رفع
دور
تؤدي القيزدة اإلدارية للمدرسة ًا
ً
معنويزت المعلمين ،إذ يوفر القزئد التحفيزي الدعم والتشجيع العزطفيين عندمز يرى جهود وانجززات
الموظفين ،بحيث يهيئ بيئة عمل إيجزبية ومحفزة ومرضية (.)Bovender, 2016
إذ يسعى القزئد التحفيزي إلى إلهزم المعلمين لبذل قصزرى جهدهم وتطوير مهزراتهم وترقية
خبراتهم ،من أجل الوصول إلى مستويزت فكرية متقدمة ،كمز يحثهم على القيزم بأكثر ممز هو
متوقع ،ويوفر لهم بيئة غنية ،تتسم بزلتحفيز والتطوير ،ويقدم لهم الحوافز المزدية والمعنوية التي
تشعرهم بأهميتهم ،وثقلهم في العملية التعليمية ،كمز يتميز القزئد التحفيزي بقدرته على تطوير
المعلمين وتشجيعهم فكريزً وابداعيزً ،وتحويل اهتمزمزتهم إلى جزء ال يتج أز من مهمة المؤسسة
التعليمية (أبو رمزن.)2106 ،
كمز يسعى القزئد التحفيزي إلى تعزيز الروح لمعنوية لدى المعلمين من خالل تحقيق
التعزون الكزمل فيمز بينهم حتى يتمكنوا من تقديم أداء أفضل وبصورة مثلى ،إذ تسزعد بيئة العمل
الفعزلة في أداء سليم ومستقر لدى المعلمين ،وتدفعهم إلى تقديم أفضل مز لديهم ،وبذل جهود
استثنزئية لتحسين العملية التعليمية التعلمية وتطويرهز ،وكل ذلك ينعكس على جودة المخرجزت
التعليمية بشكل إيجزبي (.)Singano, 2015
كمز تسزهم القيزدة بزلتحفيز في إشراك المعلمين في تحسين الممزرسزت التعليمية ،وتحقيق
أهداف مشتركة ذات مستوى أعلى ،بحيث يتمكن كل من القزدة والمعلمين من رفع بعضهم البعض
إلى مستويزت أعلى من التحفيز ،كمز يحرص القزئد التحفيزي على الفخر بإنجززات المعلمين،
واإليمزن بقدراتهم ،واحترام آرائهم بحيث يعزز لديهم الروح المعنوية وينميهز ،كمز يحرص القزئد على
االلتزام بزلدافع الملهم في سلوك القيزدة ،ويعبر عن رؤية واضحة وجذابة وملهمة للمعلمين ،ويلتمس
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القزئد طرقًز جديدة ومبتكرة لتطوير أداء المعلمين ،ودفعهم إلى استخدام حلول إبداعية لحل
خزصز بنموهم ودعمهم واالحتيزجزت التنموية (.)Eboka, 2016
اهتمزمز
المشكالت ،ويولي
ً
ً
ويعد التحفيز الفكري من الممزرسزت التي تشجع المعلمين على اإلبداع واالبتكزر ،من
خالل تعزز مهزرات التعرف على المشكالت التي تواجه المدرسة ،واعزدة صيزغة المشكالت وحلهز
بأسزليب وطرق حديثة ،حيث يقوم قزئد المدرسة هنز بدور المدرب والمحفز ،الذي يفجر لدى
المعلمين روح المثزبرة واإلنجزز ،ويقوم بدعمهم وحثهم على التحدي ،وتقديم أفضل مز لديهم وبزلتزلي
يؤسس عالقة قزئمة على االحترام والتقدير (علّي وغزيب.)2105 ،
كمز يمتلك القزئد التحفيزي الجزذبية المقنعة والتأثير الذي ُيمكن أن يلهم التفزني في اآلخرين،
إذ يستطيع أن يجعل اآلخرين يتفزنون بزلعمل لتحقيق رؤيته ورؤية المدرسة وكذلك يحثهم على
االعتمزد على ذواتهم خالل العمل .فهو يهتم بزلمعلمين وبأفكزرهم ويستشيرهم بشؤون العمل .إذ
تتسم شخصية القزئد في هذا النوع من القيزدة بزلمقدرة على جذب المعلمين له ورفع الروح المعنوية
لهم من خالل تميزه بزإلنسزنية واهتمزمه الكبير في المعلمين ،وهذا كفيل بأن يجعل التزبعين يحبونه
 ،األمر الذي يعزز روحهم المعنوية ،ويدفعهم إلى تحسين أدائهم وبذل جهود متواصلة تطوير
مهزراتهم وخبراتهم (.)Mora, 2012
وممز سبق يمكن استنتزج أن القزئد التحفيزي يؤدي دو اًر ال يستهزن به في تحفيز والهزم
المعلمين من خالل جعل أعمزلهم ذات معنى وقيمة ،واعتمزد طرق جديدة تشجعهم وتثير لديهم حب
التحدي والحمزس والتفزؤل ،وتتيح لهم الفرصة للمشزركة في تحقيق األهداف الكبيرة في المدرسة،
ممز يسزهم ذلك في تعزيز روحهم المعنوية ،بحيث ينمي لدى المعلم حب البيئة المدرسية ،وبذل
جهود استثنزئية لتطوير العملية التعليمية والنهوض بهز عزليزً.
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ثانيا :الدراسات السابقة
تم تقسيم الدراسزت السزبقة على النحو االتي:
أ) الدراسات المتعلقة بالقيادة بالتحفيز
أجرت القرعزن ( )2104دراسة هدفت تعرف درجة توافر الحوافز لدى معلمي المدارس
الثزنوية في محزفظة جرش وعالقتهز بفزعلية المدرسة ،أجريت الدراسة في األردن ،واستخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمزت المدارس الثزنوية في محزفظة
جرش حيث بلغ عددهم ( ،)464إذ تم اختيزرهم بزلطريقة العشوائية ،وتم استخدام االستبزنة كأداة
للدراسة  ،وأظهرت نتزئج الدراسة أن درجة توافر الحوافز لمعلمي ومعلمزت المدارس الثزنوية في
محزفظة جرش قد جزءت بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتزئج عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية
بين متوسطزت استجزبزت عينة الدراسة لدرجة توافر الحوافز تعزى لكل من متغير الجنس ،والمؤهل
العلمي ،ووجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصزلح ( 01سنوات فأكثر) ،كمز وأشزرت النتزئج
إلى وجود عالقة ارتبزطية موجبة بين درجة توافر الحوافز وفزعلية المدرسة.
وأجرت شعوبي ( )2104دراسة هدفت التعرف إلى فزعلية التحفيز وتأثيره على أداء أسزتذة
مرحلة التعليم المتوسط ،أجريت الدراسة في الجزائر ،واستخدمت المنهج الوصفي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )011أستزذ من أسزتذة مرحلة التعليم المتوسط في مدينة تقرت ،تم اختيزرهم بزلطريقة
العشوائية ،وتم استخدام االستبزنة كأداة للدراسة ،وأظهرت نتزئج الدراسة أنه ال يوجد عالقة دالة
إحصزئيزً لطبيعة التحفيز وأداء أسزتذة مرحلة التعليم المتوسط ،كمز وأظهرت النتزئج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15تعزى لكل من متغير األقدمية ،والجنس
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في أداء أسزتذة مرحلة التعليم المتوسط ،كمز وأشزرت النتزئج عدم وجود عالقة دالة إحصزئيزً بين
درجة العدالة في توزيع الحوافز وبين أداء أسزتذة مرحلة التعليم المتوسط.
أجرى بوسير ونتزموشوبو ار ( )Bosire & Ntamushobora, 2014دراسة هدفت التعرف
إلى أثر القيزدة التحفيزية على إنتزجية رأس المزل البشري في قطزع الخدمة العزمة ،أجريت الدراسة
في كينيز ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من المديرين المتمركزين
مدير.
ا
في مقر خدمة الحيزة البرية في كينيز في النجزتز بمقزطعة نيروبي والبزلغ عددهم ()14
واعتمدت الدراسة على البيزنزت الكمية التي تم جمعهز من خالل استبيزن منظم لتحقيق أهداف
الدراسة .وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن العالقة بين العمزل والقزدة في خدمة الحيزة البرية في كينيز
في سيزق اإلنتزجية جزء بدرجة مرتفعة ،وأن من أهم صفزت القيزدة التحفيزية في مقر خدمة الحيزة
البرية في كينيز أن يكون القزئد ملهمز ويعترف بأهمية التطوير الوظيفي من خالل الترقيزت.
أجرى

تيمز ( )Timah, 2015دراسة هدفت التحقيق في االستراتيجيزت التحفيزية

المستخدمة من قبل مديري المدارس في إدارة المدارس في شعبة فزكو في المنطقة الجنوبية الغربية،
أجريت الدراسة في الكزميرون ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من
مدير من العزملين في إدارة المدارس في شعبة فزكو في المنطقة الجنوبية
مدرسز و (ً )21ا
()078
ً
الغربية ،وتم اعتمزد االستبيزن لجميع بيزنزت الدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن من أهم
استراتيجيزت التحفيز التي يستخدمهز مديرو المدارس تلك المتعلقة بزلتعزطف والداعمة والعنزية فقط
في المسزئل األكزديمية والتأديبية؛ خصزئص القيزدة اإليجزبية /السلوكيزت؛ وأسلوب القيزدة التحويلية.
وأن االستراتيجيزت المتعلقة بزلحزلة االقتصزدية لألمة ،وشخصية مدير المدرسة ،والبيئة المزدية
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للمدرسة ،والصورة السيزسية لألمة ،وموقع المدرسة والوضع المزلي للمدرسة جزءت في المرتبة
األخيرة التي تؤثر على تحفيز الموظفين في المدارس الثزنوية.
كمز أجرى يوجواني ( )Ugoani, 2015دراسة هدفت التحقيق في أنموذج مقترح لتطبيق
القيزدة التحفيزية كمؤشر للكفزءات الالزمة للقيزدة الفعزلة ،أجريت الدراسة في نيجيريز ،واستخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من مديري البنوك في والية أمينية ،ووالية آبيز،
مدير ،وتم اختيزر العينة بزلطريقة العشوائية البسيطة ،كمز تم جمع البيزنزت
ا
وبلغ عددهم ()011
األولية من خالل استخدام استبيزن القيزدة التحفيزية ،وصممت األداة المكونة من  21فقرة حول
القيزدة والذكزء العزطفي على نطزق مقيزس ليكرت الخمزسي .وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن القيزدة
بزلتحفيز كفزءة اجتمزعية ضرورية للنجزح التنظيمي في البنوك ،وأن استخدام السلوكيزت المحفزة
تسزهم في تعميق عالقة المدير مع الموظفين والزمالء ،ويعزز األداء التنظيمي في البنك.
وأجرى بن عبد الرحيم وبن هزشيم ( )2106دراسة هدفت التعرف إلى دور اإلدارة في
تحفيز المدرسين في معزهد تحفيظ القرآن بمزليزيز ،أجريت الدراسة في مزليزيز ،واستخدمت المنهج
المختلط (كمي ونوعي) بزالعتمزد على االستبزنة والمقزبالت شبه المقننة ،وتكونت عينة الدراسة من
( )077مدرسزً ومن ( )6مدراء من العزملين في معزهد تحفيظ القرآن الكريم ،وأظهرت نتزئج الدراسة
أن دور اإلدارة في تحفيز المدرسين في جميع معزهد تحفيظ القرآن الكريم في مزليزيز قد جزء بدرجة
متوسطة ،وأظهرت النتزئج أيضزً وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ()α≥1.15
وفقزً لكل من متغير الجنس والرتبة الوظيفية ومكزن العمل.
أجرى غتزنج ( )Getange, 2016دراسة هدفت إلى التحقيق في أثر االستراتيجيزت
التحفيزية من قبل مديري المدارس في تحقيق إنتزجية المعلمين في المدارس الثزنوية العزمة في
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مقزطعة كيسي ،في كينيز ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من
المعلمين وطلبة المدارس الثزنوية العزمة والبزلغ عددهم ( )11معلمز ومعلمة ،و( )411طزلب
مستجيبز .وقد استخدمت االستبيزنزت والمقزبالت أدوات للدراسة،
وطزلبة ،أي مز مجموعه ()411
ً
وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن المديرين استخدموا استراتيجيزت تحفيزية مختلفة بمز في ذلك الثنزء
اإليجزبي والجوائز النقدية وغير النقدية في نهزية العزم والتواصل الفعزل ،لتحفيز المعلمين على
إنتزجية أعلى وتحسين نتزئج المدرسة ،وأن نسبة التغيير في إنتزجية عمل المعلمين من خالل
االستراتيجيزت التحفيزية من قبل مديري المدارس بلغت (.)%49
وأجرى البلبيسي ( )2107دارسة هدفت إلى تعرف درجة استخدام مديري المدارس الثزنوية
الخزصة في العزصمة عمزن للحوافز من وجهة نظر المعلمين ،أجريت الدراسة في األردن،
واستخدمت المنهج الوصفي المسحي ،إذ تم تصميم استبزنة كأداة للدراسة مكونة من أربعة مجزالت
(الحوافز اإليجزبية المزدية ،الحوافز اإليجزبية المعنوية ،الحوافز السلبية المزدية ،الحوافز السلبية
المعنوية) ،وتكونت عينة الد ارسة من ( )524معلمز ومعلمة من المدارس الثزنوية الخزصة في
العزصمة عمزن ،وأظهرت نتزئج الدراسة أن درجة استخدام الحوافز من قبل مديري المدارس الثزنوية
في العزصمة عمزن من وجهة نظر معلميهز جزءت بدرجة مرتفعة  ،كمز وأظهرت النتزئج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصزئية بين متوسطزت أفراد عينة الدراسة لدرجة استخدام مديري المدارس
الثزنوية الخزصة في العزصمة عمزن للحوافز تعزى لكل من متغيرات الجنس وسنوات الخبرة
والتخصص.
وأجرى بيبزث و ونكزبند ( )Bipath & Nkabinde, 2018دراسة هدفت إلى الكشف عن
أثر األدوار التحفيزية لرؤسزء األقسزم على أداء المتعلمين وجودة التعليم ،أجريت الدراسة في جنوب
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إفريقيز ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من رؤسزء األقسزم في
المنزطق األربع في مبومزالنجز والبزلغ عددهم ( )274رئيس قسم ،وتم استخدام االستبزنة كأداة
للدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن أثر األدوار التحفيزية لرؤسزء األقسزم على أداء المتعلمين
جزء بدرجة متوسطة ،وأن المدارس العليز لديهز تصور معتدل لمسؤوليتهز في تحفيز المتعلمين؛
عالوة على ذلك ،فهم ال يدركون دور اآلبزء كمحفز للمتعلمين ،وأن المعلمين يفتقرون إلى الوقت
والمهزرة في اإلشراف على مرؤوسيهم واشراك أوليزء األمور في تحفيز أبنزئهم نحو التعلم.
كمز أجرى لوبيز وجروبستروم ( )Lopez & Grubbström, 2018دراسة هدفت تحليل
أثر نمط القيزدة على عوامل التحفيز للجيل األلفي ،من أجل تعزيز إمكزنزتهم وسد هذه الفجوة
المعرفية لديهم .أجريت الدراسة في السويد ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة
الدراسة من عمزل المعرفة األلفيين ذوي الخلفيزت المختلفة العزملين في مجموعة من الشركزت
المختلفة والبزلغ عددهم ( )015من العزملين ،تم استخدام استبيزن القيزدة بزلتحفيز لجمع بيزنزت
الدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن العزملين في مجزل المعرفة األلفي يفضلون أبعزد القيزدة
التي تنطوي على التحفيز الفكري والشخصي ،والتي تتوافق مع أسلوب القيزدة التحويلية ،وأن
األشخزص المتعلمين تعليمزً عزليزً في قطزع المعرفة يتم تحفيزهم من خالل تحسين مهزراتهم
وخبراتهم المعرفية واشراكهم في اتخزذ القرار ،كمز أظهرت النتزئج أن هنزك عالقة ارتبزطية إيجزبية
بين استخدام القيزدة بزلتحفيز وبين الدافعية واإلنتزجية.
كمز أجرى شيبرد جونز وسزليسبري-جلينون (Shepherd-Jones & Salisbury-
 )Glennon, 2018دراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين تحفيز المعلم وأسزليب القيزدة الرئيسية،
أجريت الدراسة في أالبزمز ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من
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( )016من معلمي جميع المراحل من منطقتين في جنوب شرق الواليزت المتحدة ،ويضم النظزم
المدرسي المشزرك ( )04مدرسة ،بمز في ذلك سبع مدارس ابتدائية ،ومدرستزن متوسطة ،وخمس
مدارس ثزنوية ،وتم تطوير استبزنة لجمع بيزنزت الدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن أسزليب
القيزدة لدى المدراء كزنت مرتبطة بشكل كبير بزلمتغيرات المستقلة مجتمعة المتمثلة في استقاللية
المعلم ،واالرتبزط ،والكفزءة ،والعزلة االجتمزعية ،وأن المعلمين الذين كزنت لديهم مستويزت أعلى
من االستقاللية ،واالرتبزط ،والكفزءة كزنوا يعملون مع مدير يستخدم أسلوب قيزدة ديمقراطيز.
وأجرت أبو عشيبة وحجززي ( )2109دراسة هدفت إلى تعرف درجة استخدام اإلدارة
بزلتحفيز وعالقتهز بزألداء الوظيفي للمعلمين في المدارس في منطقة النقب في األردن من وجهة
نظر مديريهز ،واستخدمت المنهج الوصفي المسحي ،وتم استخدام االستبزنة كأداة للدراسة ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )85مدي ار ومديرة من مدارس منطقة النقب إذ تم اختيزر العينة بزلطريقة الطبقية
العشوائية ،وأظهرت النتزئج أن درجة استخدام اإلدارة بزلتحفيز من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في
مدارس النقب جزءت بدرجة مرتفعة ،كمز وأظهرت النتزئج عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية
لدرجة استخدام اإلدارة بزلتحفيز تعزى لمتغيرات ( الجنس ،والمرحلة الدراسية ،والمؤهل العلمي)،
وأظهرت النتزئج أيضز وجود عالقة ارتبزطية موجبة بين درجة استخدام اإلدارة بزلتحفيز واألداء
الوظيفي لمعلمي مدارس النقب.
ب) الدراسات المتعلقة بالروح المعنوية
أجرى كينغزوينز ( )Kingoina, 2015دراسة التعرف إلى تصورات المديرين نحو الروح
المعنوية عند المعلمين واتجزههم نحو العمل التعليمي في المدارس االبتدائية الحكومية في منطقة
كيجوجي ،أجريت الدراسة في كينيز ،واستخدمت المنهج الوصفي ،إذ استخدمت المقزبالت
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واالستبيزنزت لجمع المعلومزت .وتكونت عينة الدراسة من ( )29مدي اًر و( )045معلمزً ،وأظهرت
نتزئج الدراسة أن معنويزت المعلمين نحو العمل التعليمي كزنت منخفضة .وأن المعلمين لم يكن
لديهم الحرص الكزفي إلعداد األداء التدريسي ومصزدر التعلم وبزلتزلي أدى إلى االنخفزض في
عملهم التعليمي.
أجرت أبو ريزلة ( )2106دراسة هدفت تعرف واقع الممزرسزت اإلدارية لمديري مدارس
وكزلة الغوث الدولية في محزفظزت غزة وعالقتهز بمستوى الروح المعنوية للمعلمين ،واستخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبزنتين للدراسة مكونتين من ( )51فقرة وتكونت عينة
الدراسة من ( )775معلمز ومعلمة من معلمي مدارس وكزلة الغوث الدولية في محزفظزت غزة ،
وأظهرت النتزئج أن مستوى الروح المعنوية لدى معلمي عينة الدراسة بلغ درجة مرتفعة وبنسبة (
 ، )%79.10كمز أظهرت النتزئج عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية لمستوى الروح المعنوية
تعزى لمتغيرات ( الجنس وسنوات الخدمة و المؤهل العلمي) وأوصت الدراسة بزالرتقزء بزلممزرسزت
اإلدارية لمدراء المدارس لمز لهز من تأثير واضح على مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين.
وقزمت علوان ( )2107بدراسة هدفت تعرف أسزليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري
المدارس الثزنوية بمحزفظزت غزة وعالقتهز بمستوى الروح المعنوية للمعلمين ،وتمثل مجتمع الدراسة
من جميع مديري ومعلمي المدارس الثزنوية في محزفظة غزة ،وتكونت عينة الدراسة من ()041
مدي ار و( )411معلم ومعلمة ،استخدمت استبزنة كأداة للدراسة ،وأظهرت النتزئج وجود عالقة
ارتبزطية موجبة بين أسزليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثزنوية بمحزفظزت غزة
وبين مستوى الروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظر المعلمين ،كمز وأظهرت النتزئج أن جميع
فقرات الروح المعنوية لدى معلمي عينة الدراسة جزءت بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم  ،وأوصت
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الدراسة بأهمية العمل للمحزفظة على وجود مستوى مرتفع من الروح المعنوية لدى معلمي المدارس
الثزنوية ممز يزيد لديهم الدافع نحو العمل.
كمز وأجرى المشهداني ( )2107دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة ممزرسة مديري
المدارس المتوسطة الحكومية في محزفظة بغداد للعالقزت اإلنسزنية وعالقتهز بزلروح المعنوية
لمدرسي التربية اإلسالمية من وجهة نظرهم ،أجريت الدراسة في العراق ،واستخدمت المنهج
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )182معلمز ومعلمة في مدارس المرحلة المتوسطة
 ،حيث تم اختيزرهم بزلطريقة العشوائية من مديريزت الكرخ األولى والثزنية ،ومديريزت الرصزفة  ،وتم
استخدام االستبزنة كزداة للدراسة ،وأظهرت النتزئج وجود فروق ذات داللة إحصزئية لمستوى
العالقزت اإلنسزنية وعالقتهز بزلروح المعنوية تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصزئية تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي وأوصت الدراسة بأهمية عقد الدورات
التدريبة من قبل و ازرة التربية لتحسين ورفع مهزرات ممزرسزت العالقزت اإلنسزنية لمديري المدارس
في محزفظة بغداد لرفع الروح المعنوية لدى المعلمين.
وقزمت هديب ( )2108بدراسة هدفت التعرف إلى درجة تفويض السلطة لدى مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في تربية لواء وادي السير وعالقتهز بزلروح المعنوية عند المعلمين من
وجهة نظرهم ،أجريت الدراسة في األردن ،واستخدمت المنهج الوصفي االرتبزطي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )224معلمزً ومعلمة في المدارس الثزنوية الحكومية في تربية لواء وادي السير ،إذ بلغ
عدد المعلمين الذكور ( )016معلمزً ،وعدد المعلمزت اإلنزث ( )008معلمة ،تم اختيزرهم بزلطريقة
العشوائية البسيطة ،وتم استخدام االستبزنة كأداة للدراسة ،وقد أظهرت نتزئج الدراسة أن درجة
تفويض السلطة لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في تربية لواء وادي السير قد جزءت بدرجة
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مرتفعة ،وأن درجة الروح المعنوية لدى المعلمين قد جزءت بدرجة متوسطة ،كمز أظهرت النتزئج
وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15تبعزً لمتغير الجنس لصزلح
الذكور ،وتبعزً لمتغير المؤهل العلمي لصزلح البكزلوريوس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية
عند مستوى الداللة ( )α≥1.15تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،كمز وأشزرت النتزئج إلى وجود عالقة
ارتبزطية موجبة طردية بين درجة تفويض السلطة لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في تربية
لواء وادي السير ومستوى الروح المعنوية عند المعلمين.
وقزم ميراج وآخرون ( )Miraj, et.al.,2018بدراسة هدفت إلى التحقيق في العوامل التي
تؤثر على الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس العزمة والخزصة مثل الراتب وظروف العمل
واألمن الوظيفي وسزعزت العمل ،كمز كزن الغرض من الدراسة هو اإلشزرة إلى العوامل التي تؤثر
على الكفزءة المهنية ومستوى االلتزام فيمز يتعلق بزلروح المعنوية للمعلم .أجريت الدراسة في
البزكستزن ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،تم جمع بيزنزت الدراسة من ست مدارس ثزنوية تم
اختيزرهز عشوائيزً في مقزطعة كي بي ،ثالث مدارس عزمة وثالث مدارس خزصة .وتكونت عينة
الدراسة من ( )11معلمز ومعلمة من هذه المدارس ،وتم استخدام االستبيزن كأداة للدراسة ،والتي
تضمنت  08سؤ ًاال تتعلق بزلروح المعنوية للمعلم ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن ( )٪75من
جدا وأن ( )٪81من المعلمين راضون عن وظزئفهم ،في حين
المعلمين لديهم روح معنوية مرتفعة ً
أن قضية راتب المعلمين كزنت السبب الرئيسي النخفزض الروح المعنوية ،كمز أظهرت نتزئج
الدراسة إلى أن المعلمين في كال القطزعين لديهم نفس المستوى من المعنويزت العزلية.
أجرى البطوش ( )2109دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممزرسة القيزدة التحويلية لدى
مديري المدارس الثزنوية الحكومية في جنوب األردن وعالقتهز بزلروح المعنوية لدى المعلمين من
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وجهة نظرهم ،أجريت الدراسة في األردن ،واستخدمت المنهج الوصفي االرتبزطي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )541معلمز ومعلمة من معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في جنوب األردن ،إذ تم
اختيزرهم بزلطريقة العشوائية النسبية ،وتم استخدام االستبزنة كأداة للدراسة ،وأظهرت نتزئج الدراسة
أن درجة ممزرسة القيزدة التحويلية لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في جنوب األردن قد
جزءت بدرجة متوسطة ،وأن مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين قد جزء متوسطزً ،كمز وأظهرت
النتزئج وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15تبعزً لمتغير الجنس
لصزلح الذكور  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α≥1.15تعزى لكل
من متغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي ،كمز وأشزرت النتزئج إلى وجود عالقة ارتبزطية موجبة بين
درجة ممزرسة القيزدة التحويلية لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في جنوب األردن ومستوى
الروح المعنوية لدى المعلمين.
كمز أجرى بنستو وابز ار ( )Benstowe & Ibara, 2019دراسة هدفت إلى الكشف عن
العالقة بين الروح المعنوية لدى المعلمين ونتزئج تعلم الطلبة في المدارس الثزنوية العزمة العليز في
والية إيمو .أجريت الدراسة في نيجيريز ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة
الدراسة من ( )164معلمزً في المدارس الثزنوية العزمة في والية إيمو .تم استخدام تقنية أخذ العينزت
العشوائية الطبقية في اختيزر العينة .كزنت أدوات جمع البيزنزت عبزرة عن مجموعتين من األداة
ذاتية التنظيم بعنوان "استبيزن الروح المعنوية لدى المعلمين واستبيزن نتزئج تعلم الطلبة في المدارس
الثزنوية العزمة العليز" .وأظهرت النتزئج أن بيئة العمل المواتية والمكزفأة النقدية للمعلمين يعززان
الروح المعنوية لديهم ،فيحسنون بشكل ملحوظ من نتزئج تعلم الطلبة ،ولم يكن هنزك فروق دالة
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إحصزئيزً بين المتوسطزت الحسزبية للمستجيبين تعزى لمتغير المكزفآت النقدية واإلسكزن للمعلمين،
إذ لم تكن محورية في تحسين نتزئج تعلم الطلبة في المدارس الثزنوية العزمة في والية إيمو.
وقزم كل من كونفيرسو واخرون ( )Converso, et.al.,2019بدراسة هدفت التحقيق في
أثر المنزخ التنظيمي على الروح المعنوية لدى المعلمين ،أجريت الدراسة في إيطزليز ،واستخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،إذ تكونت عينة الدراسة من مديري المدارس االبتدائية في شمزل إيطزليز
مدير ،وتم االعتمزد على استبيزن الصحة التنظيمية بزلمدرسة (،)SOHQ
ا
والبزلغ عددهم ()125
الذي وضعه هزرت وآخرون ( ،)2111واستبيزن يقيس الروح المعنوية للمعلمين لجمع بيزنزت
الدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين جزءت بدرجة
مرتفعة ،وأن جميع العوامل المنزخية التنظيمية ترتبط ارتبزطًز وثيقًز بزلروح المعنوية لدى الطلبة ،ممز
أيضز على وجود عالقة قوية مع جوانب السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشرية.
يدل ً
وقزم رونسيفزليس وجيرالن ( )Roncesvalles & Gaerlan, 2020بدراسة هدفت
التعرف إلى أثر القيزدة األصيلة على تعزيز الروح المعنوية لدى أعضزء هيئة التدريس في
مؤسسزت التعليم العزلي ،أجريت الدراسة في الفلبين ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،إذ
تكونت عينة الدراسة من أعضزء هيئة التدريس في الجزمعزت الفلبينية والبزلغ عددهم ()051
عضوا ،وتم استخدام االستبيزن لجمع بيزنزت الدراسة ،وتوصلت نتزئج الدراسة إلى أن القيزدة
األصيلة للعمداء تعزز بشكل إيجزبي معنويزت أعضزء هيئة التدريس ،وسلوك المواطنة التنظيمية
لديهم في التعليم العزلي .فضالً عن ذلك ،فإن الروح المعنوية لدى أعضزء هيئة التدريس تعزز
بشكل إيجزبي سلوك المواطنة التنظيمية في التعليم العزلي ،كمز أظهرت النتزئج أن هنزك عالقة
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ارتبزطية إيجزبية بين القيزدة األصيلة وبين رفع معنويزت أعضزء هيئة التدريس ،وسلوك المواطنة
التنظيمية لهم في التعليم العزلي.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
تنزولت الدراسزت السزبقة جوانب تحليلية مختلفة هدفت بعضهز إلى الكشف عن القيزدة
بزلتحفيز لدى مديري المدارس ،كمز كشفت بعض الدراسزت األخرى عن الروح المعنوية لدى
المعلمين .وقد أجريت الدراسزت السزبقة في مجتمعزت مختلفة ومتعددة ،واستخدمت منهجيزت
وعينزت وأدوات متنوعة.
وقد تنوعت الدراسزت السزبقة التي هدفت التعرف إلى الروح المعنوية والى التحفيز  ،مثل
دراسة كينغزوينز ( )Kingoina, 2015التي هدفت إلى تعرف تصورات المديرين نحو الروح
المعنوية عند المعلمين واتجزههم نحو العمل التعليمي في المدارس االبتدائية الحكومية في منطقة
كيجوجي ،ودراسة المشهداني ( )2107التي هدفت التعرف على درجة ممزرسة مديري المدارس
المتوسطة الحكومية في محزفظة بغداد للعالقزت اإلنسزنية وعالقتهز بزلروح المعنوية لمدرسي التربية
اإلسالمية من وجهة نظرهم ،كمز هدفت دراسة غبزنج ( )Getange, 2016إلى التحقيق في أثر
االستراتيجيزت التحفيزية من قبل مديري المدارس في تحقيق إنتزجية المعلمين في المدارس الثزنوية
العزمة في مقزطعة كيسي.
أمز الدراسة الحزلية فقد هدفت التعرف إلى درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز لدى مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين.
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تراوحت عينزت الدراسزت السزبقة مز بين ( )11معلمز ومعلمة لدراسة ميراج وآخرون
( )Miraj,et.al 2018و ( )775معلمز ومعلمة لدراسة أبو ريزلة ( .)2106أمز الدراسة الحزلية فقد
تكونت عينتهز من ( )127معلمزً ومعلمة.
كمز اختلفت الدراسة الحزلية مع بعض الدراسزت السزبقة من حيث اختيزر أداة الدراسة ،فقد
اختزرت دراسة غبزنج ( )Getange, 2016االستبزنة والمقزبلة ،في حين كزنت أداة الدراسة الحزلية
هي االستبزنة فقط.
واستفزدت البزحثة من الدراسزت السزبقة في إثراء األدب النظري بتكوين فكرة أشمل وأعمق
عن موضوع الدراسة ،واالستعزنة بعدد من المصزدر والمراجع التي تسزعد في إثراء األدب النظري،
وتحديد المتغيرات المنزسبة ،واالطالع على األدوات المستخدمة وكيفية تطوير أدوات الدراسة بنزء
عليهز ،واإلفزدة في تحديد األسزليب اإلحصزئية المنزسبة ومنهجية الدراسة.
وتتميز الدراسة الحزلية عن الدراسزت السزبقة في تنزولهز لموضوع القيزدة بزلتحفيز لدى
مديري المدارس وعالقتهز بزلروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين ،كمز تتميز الدراسة الحزلية في
صيزغة اإلطزر النظري والمفزهيمي لمتغيرات الدراسة المتمثلة بزلقيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس
وعالقتهز بزلروح المعنوية من وجهة نظر المعلمين إذ تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسزت العربية –
على حد علم البزحثة-التي ربطت بين متغيري الدراسة (القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس
وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين) ،وقد تم الربط بين المتغيرين لمعرفة أثر المتغير المستقل على
المتغير التزبع ،واإلسهزم في صيزغة مشكلة وتوصيزت الدراسة.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تنزول هذا الفصل عرضز لمنهج الدراسة المستخدم ،ومجتمع الدراسة وعينتهز ،ووصفز
ألداتي الدراسة اللتين طورتهمز البزحثة وآليزت التحقق من صدقهمز وثبزتهمز ،كمز تضمن عرضز
إلجراءات الدراسة والمعزلجة اإلحصزئية للبيزنزت كمز يلي:
منه الدراسة:
استخدمت البزحثة المنهج الوصفي االرتبزطي لمالءمة مثل هذا النوع من الدراسزت.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة
عمزن خالل الفصل الدراسي  2121/2109والبزلغ عددهم  4775معلمز ومعلمة ،وفقز للتقرير
اإلحصزئي لو ازرة التربية والتعليم  2109/2108موزعين على مديريزت التربية والتعليم في محزفظة
عمزن وفق إحصزئيزت مركز الملكة رانيز العبدهلل لسنة .2109
جدول ()1
توزيع أفراد الدراسة من المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظة
العاصمة عمان حسب اللواء والجنس (المجتمع كامل)

المحافظة

اللواء

قصبة عمان

العاصمة عمان

الجامعة

سحاب

الجنس

عدد المعلمين

ذكور

443

انزث

470

المجموع

114

ذكور

099

انزث

122

المجموع

101

ذكور

87

انزث

85

62

القوسمية

ماركا

وادي السير

المجموع

170

ذكور

257

انزث

450

المجموع

727

ذكور

452

انزث

592

المجموع

1244

ذكور

089

انزث

257

المجموع

446

ذكور

029

انزث

064

المجموع

012

ذكور

076

انزث

212

المجموع

277

ذكور

011

انزث

066

المجموع

011

ذكور

2164

انزث

2701

ناعور

الجيزة

الموقر

المجموع الكلي

4771

عينة الدراسة:
تم اختيزر عينة الدراسة على مرحلتين المرحلة األولى اختيرت عينة عشوائية عنقودية من
ثالثة ألوية من األلوية التسعة التزبعة لمحزفظة العزصمة عمزن ،وكزنت األلوية المختزرة (لواء قصبة
عمزن ،لواء الجزمعة ،لواء القويسمة) إذ بلغ عدد المعلمين والمعلمزت ( )2041معلمزً ومعلمة بواقع
( )899معلمزً و ( )0244معلمة ،كمز هو موضح بزلجدول (.)2
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الجدول ()0

توزيع أفراد الدراسة من المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية على (لواء قصبة عمان ،وقصبة لواء الجامعة،
ولواء القويسمة) حسب اللواء والجنس (العينة العنقودية)

المحافظة

اللواء
قصبة عمان

العاصمة عمان

لواء الجامعة

القوسمية

الجنس

عدد المعلمين

ذكور

441

انزث

470

المجموع

114

ذكور

099

انزث

122

المجموع

101

ذكور

257

انزث

450

المجموع

727

ذكور

899

انزث

0244
0142

المجموع الكلي

أمز المرحلة الثزنية فقد اختيرت عينة طبقية عشوائية نسبية من المعلمين والمعلمزت في
محزفظة العزصمة عمزن وبلغ حجم العينة الكلي ( )127معلمز ومعلمة بواقع ( )017معلمز و
( )091معلمة وذلك بزلرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريجسي
ومورجزن) .)Krejice and Morgan,1970
جدول ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين في محافظة العاصمة عمان حسب اللواء والجنس
المحافظة

اللواء
قصبة عمان

العاصمة عمان
لواء الجامعة
القوسمية

الجنس

عدد المعلمين

ذكور

68

إنزث

72

المجموع

142

ذكور

11

إنزث

49

المجموع

71

ذكور

19

64

إنزث

69

المجموع

127
127

المجموع الكلي

تم توزيع االستبزنزت على عينة الدراسة والبزلغ عددهز ( )127معلمزً ومعلمة تم اختيزرهم
بزلطريقة الطبقية العشوائية وبعد استرجزع االستبزنزت تم مراجعتهز والتأكد من صالحيتهز ثم
اعتمزدهز للتحليل اإلحصزئي ،وتكون عينة الدراسة التي تم اعتمزدهز للتحليل االحصزئي ()127
معلمز ومعلمة بواقع 017معلمز و 091معلمة و الجدول ( )4يبين توزيع عينة الدراسة حسب
متغيرات الدراسة (الجنس ،والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة).
جدول ()4

التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرت الدراسة
الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

017

40.9

انثى

091

58.0

بكالوريوس

287

87.8

ماجستير فاكثر

41

02.2

خمس سنوات

60

08.7

خمس سنوات إلى عشر سنوات

81

24.5

اكثر من عشر سنوات

086

56.9

المجموع الكلي

207

122.2

الجنس
المؤهل العلمي

الخبرة

أداتا الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة،تم االعتمزد على اداتين لجمع المعلومزت الالزمة وهمز:
أول :أداة القيادة بالتحفيز
طورت البزحثة أداتي الدراسة اعتمزدا على األدب النظري السزبق المتعلق بزلقيزدة بزلتحفيز
والدراسزت السزبقة ذات الصلة بموضوع القيزدة بزلتحفيز مثل دراسة القرعزن ( )2104البيلبيسي
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( )2107وأبو عشيبة وحجززي ( )2109حيث تكونت في صورته األولية من ثالثة أبعزد هي
التحفيز المعنوي والمزدي والتحفيز اإلداري والتحفيز المهني وقد تكونت من ( )19فقرة كمز هو مبين
في الملحق (.)0
ثانيا :أداة الروح المعنوية
طورت البزحثة أداتي الدراسة اعتمزدا على األدب النظري السزبق المتعلق بموضوع الروح
المعنوية والدراسزت السزبقة ذات الصلة مثل دراسة أبو ريزلة ( )2106وعلوان ( )2107وهديب
( )2108حيث تكونت في صورتهز األولية من ( )28فقرة كمز يتضح في ذلك في الملحق (.)0
صدق أداتي الدراسة:
تمت إجراءات الصدق ألداتي الدراسة وفق مز يلي:
أولا :الصدق الظاهري ألداتي الدراسة:
للتأكد من صدق أداتي الدراسة قزمت البزحثة بعرضهز على مجموعة من الخبراء
والمحكمين من أسزتذة الجزمعزت من المتخصصين في اإلدارة والقيزدة التربوية والمنزهج في جزمعة
الشرق األوسط وجزمعة البلقزء التطبيقية والجزمعة األردنية ،ملحق ( )2وذلك للتأكد من صالحيتهز
لقيزس مز صممت لقيزسه ومدى انتمزء الفقرات والسالمة اللغوية لصيزغة الفقرات وهل هي بحزجة
إلى تعديل والتعديل المقترح إذ تم اختيزر الفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة ( )%81من
المحكمين فأكثر  ،وتم إجراء مز يلزم مع الفقرات التي تم اقتراح تعديلهز أو إعزدة صيزغتهز أو
حذفهز فأصبحت أداة القيزدة بزلتحفيز في صورتهز النهزئية مكونة من ( )14فقرة بعد حذف ()5
فقرات  ،أمز أداة الروح المعنوية فأصبحت في صورتهز النهزئية مكونة من ( )26فقرة بعد حذف
فقرتين ،والملحق ( )1يوضح أداتي الدراسة بصورتيهمز النهزئية.
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وقد أعطي لكل فقرة وزن وفق سلم (ليكرت) الخمزسي حيث أعطي البديل دائمز ( )5درجزت
والبديل غزلبز ( )4درجزت والبديل أحيزنز ( )1درجزت والبديل قليال ( )2درجتين والبديل نزد ار ()0
درجة واحدة.
ثانيا :الصدق البنائي (صدق التساق الداخلي):
بعد التحقق من الصدق الظزهري لألداتين تم استخراج صدق االتسزق الداخلي لهمز ومدى
إسهزم الفقرات المكونة للمجزل على عينة استطالعية مقدارهز ( )11معلم ومعلمة من خزرج عينة
الدراسة وذلك بحسزب معزمل ارتبزط بيرسون( ) Pearson Correlation Coefficientعلى
النحو اآلتي:
أداة القيادة بالتحفيز:
قزمت البزحثة بزلتحقق من الصدق من خالل حسزب قيم معزمالت االرتبزط ألداة القيزدة
بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظر
المعلمين على العينة االستطالعية ،وذلك بحسزب معزمل االرتبزط بيرسون ( Person
 )Correlation Coefficientبين المجزل والفقرات المنتمية له ويبين الجدول ( )5نتزئج ذلك:
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الجدول ()1
قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة وكل مجال تنتمي إليه أداة القيادة بالتحفيز
المجال

الفقرة
معامل

التحفيز
المعنوي
والمادي

الرتباط
درجة

الدللة

الفقرة
معامل

الرتباط
درجة

الدللة

الفقرة
التحفيز
اإلداري

معامل

الرتباط
درجة
الدللة
الفقرة
معامل

التحفيز
المهني

الرتباط
مستوى

الدللة
الفقرة
معامل

الرتباط
مستوى

الدللة

1

2

0

1

4

6

**1.68 **1.78 **1.61 **1.58 **1.81 **1.57
1.110

1.111

1.110

11

10

12

1.111

1.111

1.111

7

1

7

12

**1.67 **1.79 **1.61 **1.77
1.111

1.111

1.111

1.111

**1.75 **1.84 **1.80
1.111

1.111

1.111

14

11

16

17

17

11

**1.69 **1.81 **1.72 **1.71 **1.60 **1.71

02

01

**1.71 **1.55

1.111

1.111

1.111

1.111

1.111

1.111

1.110

1.111

00

02

04

01

06

07

07

01

22

21

**1.75 **1.70 **1.51 **1.77 ***1.47 **1.79 **1.71 **1.66 **1.81 **1.52
1.111

1.111

1.111

20

22

24

1.111

1.111

1.117

1.111

1.115

1.111

**1.84 **1.82 **1.82
1.111

1.111

1.111

ويالحظ من نتزئج التحليل أن جميع قيم معزمالت ارتبزط الفقرات بزلمجزل األول كزنت
مرتفعة تراوحت بين ( )1,84-1,57ودالة إحصزئيز عند مستوى الداللة ( ) α=1.15وهذا يعزز
من صدق االتسزق الداخلي لفقرات المجزل األول (التحفيز المعنوي والمزدي).

1.111
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ويالحظ أيضز أن جميع قيم معزمالت ارتبزط الفقرات بزلمجزل الثزني كزنت مرتفعة تتراوح
بين( )1,81-1,55ودالة إحصزئيز عند مستوى الداللة ( ) α= 1,15وهذا يعزز صدق االتسزق
الداخلي لفقرات المجزل الثزني (التحفيز اإلداري).
وأن جميع قيم معزمالت ارتبزط الفقرات بزلمجزل الثزلث مرتفعة تتراوح بين( )1,84-1,47ودالة
إحصزئيز عند مستولى الداللة ( ) α=1,15وهذا يعزز صدق االتسزق الداخلي لفقرات المجزل
الثزلث (التحفيز المهني) .
ويبين جدول( )6قيم معزمالت االرتبزط بين المجزالت الثالثة ألداة القيزدة بزلتحفيز (األداة
الكلية)
الجدول()6

مصفوفة معامالت الرتباط بين المجال األول والثاني والثالث ألداة القيادة بالتحفيز
المجال
التحفيز المعنوي
والمادي

األول

الثاني

الثالث

األداة الكلية

0

**1.79

**1.71

**1.91

0

**1.71

**1.89

0

**1.91

التحفيز اإلداري
التحفيز المهني
األداة الكلية

0

ويالحظ من الجدول أن جميع قيم معزمالت االرتبزط بين المجزالت واألداة الكلية كزنت
مرتفعة تتراوح بين( )0-1,89ودالة إحصزئيز ( )α=1,15وهذا يعزز من صدق االتسزق الداخلي
ألداة القيزدة بزلتحفيز.
ب :أداة الروح المعنوية:
قزمت البزحثة بزلتحقق من الصدق من خالل حسزب قيم معزمالت االرتبزط ألداة الروح
المعنوية على العينة االستطالعية وذلك بحسزب معزمل االرتبزط بيرسون ( Person Correlation
 )Coefficientويبين جدول( )7نتزئج ذلك:
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الجدول()7

قيم معامالت الرتباط بيرسون بين درجة الفقرة وأداة الروح المعنوية
األداة

1

الفقرة

2

0

1

4

7

6

1

7

12

**1.75 **1.71 **1.71 **1.80 **1.55 **1.58 **1.71 **1.82 **1.68 **1.55

معامل

الرتباط
1.110

مستوى

1.111

1.111

1.111

1.110

1.110

1.111

1.111

1.111

1.111

الدللة

الروح

10

12

14

11

16

17

17

11

02

الفقرة

11

معامل

**1.71 **1.67 **1.69 **1.42 **1.74 **1.68 **1.65 **1.69 **1.81 **1.81

الرتباط
مستوى

1.111

1.111

1.111

1.111

1.111

1.111

الفقرة

01

00

02

04

01

06

معامل

**1.60 **1.86 **1.47 **1.66 **1.70 **1.69

المعنوية الدللة

1.121

1.111

1.111

الرتباط
مستوى

1.111

1.111

1.111

1.118

1.111

1.111

الدللة

ويالحظ من نتزئج التحليل أن جميع قيم معزمالت ارتبزط الفقرات كزنت مرتفعة تتراوح بين
( )1,86-1,42ودالة إحصزئيز عند مستوى الداللة( )α=0,05وهذا يعزز من صدق االتسزق
الداخلي لفقرات أداة الروح المعنوية.

ثبات أداتي الدراسة:
للتزكد من ثبزت أداتي الدراسة قزمت البزحثة بزستخدام نوعين من الثبزت كمز هو موضح
في الجدول ( )8وهي كزآلتي :
 -1طريقة التساق الداخلي:

1.111
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تم حسزب معزمل الثبزت بطريقة االتسزق الداخلي بزستخدام معزدلة كرونبزخ الفز
(( Cromnpach Alfaعلى مجزالت أداة القيزدة بزلتحفيز وأداة الروح المعنوية  ،اذ يقيس مدى
التنزسق في استجزبزت المستجيبين عن كل الفقرات الموجودة في االستبزنة والجدول( )8يوضح
ذلك.
 -0طريقة التجزئة النصفية
قزمت البزحثة بزستخدام التجزئة النصفية وذلك بحسزب معزمالت الثبزت من خالل اختيزر
عينة مقدارهز ( )11من المعلمين من خزرج عينة الدراسة حيث تراوحت معزمالت الثبزت ألداة
القيزدة بزلتحفيز بين( )1,88-1.81ومعزمل الثبزت للدرجة الكلية ألداة القيزدة بزلتحفيز()1.84
وهي مرتفعة ،وكزن معزمل الثبزت ألداة الروح المعنوية ( )1.91واعتبرت هذه القيم مالئمة ومقبولة
لغزيزت هذه الدراسة والجدول( )8يوضح ذلك.
الجدول()7

معامل ثبات أداتي الدراسة بطريقة التجزئة النصفية والتساق الداخلي (كرومباخ الفا)
األداة

معزمل ثبزت كرومبزخ الفز

التجزئة النصفية

استبزنة القيزدة بزلتحفيز
التحفيز المعنوي والمزدي

1.91

1.88

التحفيز االداري

1.81

1.81

التحفيز المهني

1.92

1.81

الدرجة الكلية ألداة القيزدة بزلتحفيز
أداة الروح المعنوية

1.84
1.95

1.91

ويتضح من الجدول أن معزمل الثبزت ألداة القيزدة بزلتحفيز بطريقة االتسزق الداخلي
تراوحت بين ( )1.92-1.81ومدى معزمل ثبزت التجزئة النصفية لألداة الكلية بلغ ( )1.84وهي
مرتفعة ،كمز بلغ معزمل الثبزت ألداة الروح المعنوية بطريقة االتسزق الداخلي ( )1.95وهي مرتفعة
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ومدى معزمل ثبزت التجزئة النصفية لألداة ( )1.91وهي مرتفعة وهذه المؤشرات اإلحصزئية تدل
على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عزلية من الثبزت ممز يعزز من دقة األداة ومنزسبتهز للتطبيق.

متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على كل من المتغيرات اآلتية:
 المتغير المستقل (القيزدة بزلتحفيز)
 المتغيرات التزبع (الروح المعنوية)
 المتغيرات الوسيطة وهي كزالتي:
 الجنس ،وهو فئتزن( :ذكر-أنثى) المؤهل العلمي ،وهو فئتزن( :بكزلوريوس ،مزجستير فأكثر) الخبرة ،وهي ثالث فئزت( :أقل من  5سنوات 5 ،سنوات إلى  01سنوات ،أكثر من 01سنوات)

المعالجة اإلحصائية
استخدمت الوسزئل اإلحصزئية اآلتية لمعزلجة البيزنزت إحصزئيزً:
.0لإلجزبة عن السؤالين األول والثزني ،استخدمت المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية
الستجزبزت أفراد عينة الدراسة.
.2لإلجزبة عن السؤال الثزلث استخدم معزمل ارتبزط بيرسون ( )Pearson Correlationلحسزب
قيمة معزمل االرتبزطين لمتغيري القيزدة بزلتحفيز للمديرين والروح المعنوية للمعلمين.
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.1لإلجزبة عن السؤالين الرابع والخزمس استخدم االختبزر الثنزئي ( )t-testفيمز يتعلق بزلجنس
والمؤهل العلمي ،وتحليل التبزين األحزدي ( )One way ANOVAفيمز يتعلق بسنوات الخبرة
واجراء اختبزر ) )LSDللمقزرنزت البعدية.
.4تم تحديد درجة ممزرسة القيزدة بزلتحفيز للمديرين ومستوى الروح المعنوية للمعلمين بتطبيق
المعزدلة التزلية:
طول الفئة= الحد األعلى – الحد األدنى
عدد المستويزت

= 0.11 = 4 = 0-5
1

1

وبذلك يكون المستوي المنخفض من()2.11-0
ويكون المستوى المتوسط من()1.67-2.14
والمستوى المرتفع من()5-1.68

إجراءات الدراسة
تلخصت إجراءات الدراسة بمز يأتي:
.0الحصول على البراءة البحثية لموضوع الدراسة من الجزمعة األردنية والملحق ( )7يبين ذلك.
.2مراجعة األدب النظري والدراسزت السزبقزت ذات الصلة بموضوع الدراسة.
.1تحديد أفراد مجتمع الدراسة وعينتهز.
.4تطوير أداتي الدراسة(االستبزنتين).
.5التحقق من صدق وثبزت األداتين.
.6الحصول على كتزب تسهيل المهمة من رئيس جزمعة الشرق األوسط موجه إلى و ازرة التربية
والتعليم والملحق ( )4يبين ذلك.
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.7الحصول على كتزب تسهيل مهمة من و ازرة التربية والتعليم العزصمة عمزن إلى المديريزت التزبعة
لهز الموضحة في الملحق (.)5
.8الحصول على كتزب تسهيل مهمة من مديريزت التربية (لواء الجزمعة ،لواء قصبة عمزن ،لواء
القويسمة) إلى مديري المدارس الثزنوية الحكومية التزبعة لهز والموضحة في المالحق (.)6
 .9تطبيق أداتي الدراسة على العينة.
.01تحليل البيزنزت إحصزئيز بزستخدام الرزمة اإلحصزئية (( SPSS
.00رصد النتزئج وعرضهز ومنزقشتهز.
.02تقديم التوصيزت والمقترحزت بنزء على مز تم التوصل اليه من نتزئج.
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الفصل الرابع
نتائ الدراسة

75

الفصل الرابع
نتائ الدراسة
تنزول هذا الفصل عرضز للنتزئج التي توصلت إليهز هذه الدراسة من خالل اإلجزبة عن األسئلة
اآلتية:
النتائ المتعلقة بالسؤال األول :ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين؟
ولإلجزبة عن سؤال الدراسة األول ،تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية
لتحديد درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة
بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين بشكل عزم ولكل مجزل من مجزالت أداة القيزدة بزلتحفيز،
والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول()1
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا
الرقم

المجال

المتوسط

درجة

النحراف المعياري

الرتبة

2

التحفيز اإلداري

1.92

1.76

0

مرتفعة

1

التحفيز المهني

1.87

1.89

2

مرتفعة

0

التحفيز المعنوي والمزدي

1.86

1.81

1

مرتفعة

الدرجة الكلية

1.88

1.77

الحسابي

الممارسة

مرتفعة

يظهر الجدول ( )9أن درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين جزءت بدرجة مرتفعة ،إذ بلغ المتوسط
الحسزبي لألداة ككل( )1.88وانحراف معيزري ( )1.77وجزءت مجزالت األداة جميعهز في الدرجة
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المرتفعة إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية مز بين ( )1.92-1.86وانحرافزت معيزرية مز
بين( )1.89-1.76وجزء مجزل التحفيز اإلداري بزلرتبة األولى بمتوسط حسزبي ( )1.92وانحراف
معيزري ( )1.76وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثزنية جزء مجزل التحفيز المهني بمتوسط حسزبي
( )1.87وانحراف معيزري ( ،)1.89وجزء مجزل التحفيز المعنوي والمزدي في الرتبة الثزلثة واألخيرة
بمتوسط حسزبي ( )1.86وانحراف معيزري ( )1.81وبدرجة مرتفعة.
أمز بزلنسبة لفقرات كل مجزل من مجزالت أداة القيزدة بزلتحفيز فكزنت النتزئج على النحو االتي:
 -1مجال التحفيز المعنوي والمادي:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية والرتب ودرجة ممزرسة مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين
لفقرات هذا المجزل والجدول( )01يوضح ذلك.
جدول()12

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجال (التحفيز المعنوي والمادي) مرتبة
تنازليا.

الرقم

الفقرة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

6

يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد

4.08

1.91

0

مرتفعة

01

يتعزمل بإيجزبية مع إقرار المعلمين بأخطزئهم

4.19

0.11

2

مرتفعة

9

يقدر الجهود التي يقدمهز المعلمون أثنزء العمل

4.18

0.11

1

مرتفعة

7

يغرس في المعلمين روح الحمزس المرتبطة بزلثقة المعززة

4.16

1.91

4

مرتفعة

1

يمنح إجززة للمعلمين في حزل كزن لديهم أسبزب مقنعة

4.16

0.06

4

مرتفعة

02

يحرص على تحقيق احتيزجزت المعلمين

4.11

0.14

6

مرتفعة

8

يفيد من وسزئل التواصل االجتمزعي في تحفيز المعلمين

1.97

0.16

7

مرتفعة

00

ييسر إقزمة عالقزت اجتمزعية بين المعلمين

1.90

0.12

8

مرتفعة

5

يسزعد المعلمين في حل المشكالت التي تواجههم

1.89

0.02

9

مرتفعة

التجزهزت إيجزبية نحو العمل
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01

ينصت إلى المعلمين عندمز يريدون التحدث معه

1.84

0.01

01ا

مرتفعة

0

يوجه رسزلة تقدير للمعلمين عرفزنز بجهودهم

1.81

0.08

00

مرتفعة

2

ينظم حفل نهزية العزم لشكر المعلمين

1.61

0.11

02

متوسطة

4

يعزز إنجززات المعلمين عبر تقديم محفزات مزدية لهم

2.71

0.57

01

متوسطة

الدرجة الكلية

2.76

2.72

مرتفعة

يظهر الجدول ( )01أن درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجزل (التحفيز المعنوي والمزدي)
كزنت مرتفعة؛ إذ بلغ المتوسط الحسزبي ( )1.86وانحراف معيزري ( )1.81وبدرجة مرتفعة،
وجزءت الفقرات بين المستويين المرتفع والمتوسط؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية مز بين
( )4.08-2.71بزنحرافزت معيزرية مز بين ( )0.57-1.91وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ()6
تنص على " يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد" بمتوسط حسزبي ()4.08
التي ّ
وانحراف معيزري ( )1.91وبدرجة مرتفعة،

وفي الرتبة الثزنية جزءت الفقرة ( " )01يتعامل

بإيجابية مع إقرار المعلمين بأخطائهم " بمتوسط حسزبي ( )4.19وانحراف معيزري ()0.11
تنص على "ينظم حفل نهاية
وبدرجة متوسطة ،وجزءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )2التي ّ
العام لشكر المعلمين " ،بمتوسط حسزبي ( )1.61وانحراف معيزري ( ،)0.11وجزءت في الرتبة
تنص على " يعزز إنجازات المعلمين عبر تقديم محفزات مادية لهم "
األخيرة الفقرة ( )4التي ّ
بمتوسط حسزبي ( )2.71وانحراف معيزري ( )0.57وبدرجة متوسطة.
 -0مجال التحفيز اإلداري:
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تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية والرتب ودرجة ممزرسة مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين
لفقرات هذا المجزل والجدول( )00يوضح ذلك:
جدول()11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجال (التحفيز اإلداري) مرتبة تنازليا

الفقرة

الرقم
11

يكلف المعلمين بأداء مهزم قيزدية

01

يطلع المعلمين على التحديزت اإلدارية المعزشة لتحفيزهم

17

يفوض المعلمين لتمثيل المدرسة في (المؤتمرات

14

على المشزركة اإليجزبية للتعزمل معهز

واألنشطة التربوية)
يحرص على مشزركة المعلمين في عملية صنزعة
الق اررات اإلدارية

17

يتعزمل بإيجزبية مع ق اررات المعلمين

16

يحرص على أن يوفر للمعلمين هزمشز منزسبز من الحرية
في تنفيذ مهزم مسؤوليزتهم

11

يوفر للمعلمين مجزال لالطالع على المستجدات التربوية

02

يفوض المعلمين بعضز من مسؤوليزته اإلدارية التي
تنزسب مع قدراتهم التخصصية
الدرجة الكلية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

4.18

1.84

0

مرتفعة

1.97

1.97

2

مرتفعة

1.91

1.911

1

مرتفعة

1.92

1.91

4

مرتفعة

1.89

1.90

5

مرتفعة

1.87

0.19

6

مرتفعة

1.85

0.12

7

مرتفعة

1.85

0.16

7

مرتفعة

2.10

2.76

مرتفعة

أن درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
يظهر الجدول (ّ )00
العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجزل (التحفيز اإلداري) كزنت
مرتفعة؛ إذ بلغ المتوسط الحسزبي ( )1.92واالنحراف المعيزري ( )1.76وبدرجة مرتفعة  ،وجزءت
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الفقرات جميعهز مرتفعة؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين( )4.18-1.85وانحرافزت معيزرية مز
تنص على " يكلف المعلمين بأداء
بين( )0.19-1.84وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )09التي ّ
مهام قيادية " بمتوسط حسزبي ( )4.18وانحراف معيزري ( )1.84وبدرجة مرتفعة  ،وفي الرتبة
الثزنية جزءت الفقرة ( " )20يطلع المعلمين على التحديات اإلدارية المعاشة لتحفيزهم على
المشاركة اإليجابية للتعامل معها " بمتوسط حسزبي ( )1.97وانحراف معيزري ( )1.97وبدرجة
تنص على "يوفر للمعلمين مجال
مرتفعة  ،وجزءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )05التي
ّ
لالطالع على المستجدات التربوية " ،بمتوسط حسزبي ( )1.85وانحراف معيزري ( )0.12وبدرجة
تنص على " يفوض المعلمين بعضا من
مرتفعة  ،وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )21التي ّ
مسؤولياته اإلدارية التي تناسب مع قدراتهم التخصصية " بمتوسط حسزبي ( )1.85وانحراف
معيزري ( )0.16وبدرجة مرتفعة.
 -1مجال التحفيز المهني:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية والرتب ودرجة ممزرسة مديري
المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين
لفقرات هذا المجزل والجدول( )02يوضح ذلك:
جدول()10

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجال (التحفيز المهني) مرتبة تنازليا

الرقم

الفقرة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

00

يشجع المعلمين على االلتحزق بزلدورات التدريبية

4.07

1.90

0

مرتفعة

07

يحفز المعلمين القيزم بزألنشطة الصفية المدرسية

4.18

0.07

2

مرتفعة

02

يزود المعلمين تغذية راجعة عن أدائهم بزلمدرسة

1.95

1.94

1

مرتفعة
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21

يحث المعلمين على تقديم أفكزر تطويرية جديدة

1.94

0.22

4

مرتفعة

04

يشجع المعلمين االطالع على أسزليب التدريس الحديثة

1.91

0.02

5

مرتفعة

01

يشجع المعلمين على المشزركة في األنشطة العلمية الموجهة

1.89

0.01

6

مرتفعة

01

يحضر حصص المعلمين الدراسية لحفزهم على تحسين

1.84

0.07

7

مرتفعة

1.81

0.01

8

مرتفعة

06

ينظم برامج تدريبية تحقق للمعلمين النمو المهني

1.82

0.05

9

مرتفعة

22

يشجع المعلمين على االلتحزق بزلدراسزت العليز

1.79

0.01

01

مرتفعة

07

يوفر الوسزئل الحديثة التي تطور عملية التعليم

1.76

0.07

00

مرتفعة

24

يوفر قزعدة بيزنزت واضحة لتعرف احتيزجزت المعلمين

1.72

0.05

02

مرتفعة

1.57

0.11

01

متوسطة

2.77

2.71

20

22

أدائهم
يوفر هزمشز لتبزدل الخبرات التربوية بين المعلمين (داخل
المدرسة وخزرجهز)

التدريبية
يشجع المعلمين على إجراء البحوث العلمية
الدرجة الكلية

مرتفعة

أن درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
يظهر الجدول (ّ )02
العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجزل (التحفيز المهني) كزنت
مرتفعة؛ إذ بلغ المتوسط الحسزبي ( )1.87وانحراف معيزري ( )1.89وبدرجة مرتفعة  ،وجزءت
الفقرات بين المستويين المرتفع والمتوسط؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين()4.07-1.57
تنص على "
بزنحرافزت معيزرية مز بين( )0.11-1.90وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )22التي ّ
يشجع المعلمين على اللتحاق بالدورات التدريبية" بمتوسط حسزبي ( )4.07وانحراف معيزري
( )0.91وبدرجة مرتفعة  ،وفي الرتبة الثزنية جزءت الفقرة ( " )27يحفز المعلمين القيام باألنشطة
الصفية المدرسية " بمتوسط حسزبي ( )4.18وانحراف معيزري ( )0.07وبدرجة مرتفعة  ،وجزءت
تنص على " يوفر قاعدة بيانات واضحة لتعرف احتياجات
في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )14التي ّ
المعلمين التدريبية " ،بمتوسط حسزبي ( )1.72وانحراف معيزري ( )0.05وبدرجة مرتفعة ،
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تنص على " يشجع المعلمين على إجراء البحوث
وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )11التي ّ
العلمية " بمتوسط حسزبي ( )1.57وانحراف معيزري ( )0.11وبدرجة متوسطة.

النتائ

المتعلقة بالسؤال الثاني :ما مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية

الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم؟
ولإلجزبة عن هذا السؤال تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية لتحديد
مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من
وجهة نظرهم بشكل عزم ألداة الروح المعنوية ،والجدول ( )01يوضح ذلك:
جدول()12

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا

الفقرة

الرقم

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة المستوى

02

أحرص على الدقة في عملي

4.54

1.74

0

مرتفع

7

عالقتي مع زمالئي قزئمة على االحترام المتبزدل

4.41

1.72

2

مرتفع

04

ألتزم بسزعزت الدوام الرسمي

4.19

1.80

1

مرتفع

1

أقوم بواجبزتي على أتم وجه حتى أكون شخصز فعزال في المدرسة

4.16

1.77

4

مرتفع

12

ألتزم بتعليمزت المدرسة

4.12

1.96

5

مرتفع

01

أمتلك الحرية في التعبير عن رأيي

4.11

1.96

6

مرتفع

7

أستقر في بيئة العمل المدرسية بشكل سريع

4.28

1.81

7

مرتفع

14

تربطني عالقة إيجزبية مع زمالئي في المدرسة

4.27

1.97

8

مرتفع

02

أحترم أراء الطلبة بكل صدر رحب

4.27

1.78

8

مرتفع

06

يقدرني طلبتي للمجهود الذي أبذله في التدريس

4.21

0.10

01

مرتفع

10

تمنحني بيئة عملي المدرسية الثقة بنفسي المعززة للبعد الذاتي لدي

4.21

1.87

11

مرتفع

1

يقدرني مدير المدرسة على جهودي

4.09

0.12

12

مرتفع

6

أشعر بزالنتمزء للمدرسة

4.08

0.12

01

مرتفع
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1

أتحمس لممزرسة أعمزلي

4.07

1.99

04

مرتفع

12

أتشزرك مع زمالئي في أداء المهزم المدرسية

4.07

1.99

04

مرتفع

11

اشعر بزلرضز عن مهنتي في التدريس

4.04

1.92

06

مرتفع

00

أرغب في االستمرار في مهنتي كمعلم

4.19

0.14

07

مرتفع

01

أتشزرك مع زمالئي في التعزمل مع المشكالت المدرسية بهدف تجزوزهز

4.18

1.91

08

مرتفع

4

ينتزبني شعور بزلسعزدة أثنزء ممزرسة عملي

4.11

0.00

09

مرتفع

11

تنمي البيئة المدرسية مهزرتي المهنية

4.11

1.98

09

مرتفع

11

هنزك عدالة في تقويم أدائي المدرسي

1.91

0.15

20

مرتفع

0

ينتزبني شعور بزلراحة النفسية في بيئة العمل المدرسية

1.87

0.10

22

مرتفع

2

تمنحني المدرسة الفرصة لتحقيق التميز المعزز لألبداع

1.76

0.21

21

مرتفع

17

يقدرني أوليزء األمور للمجهود الذي أقوم به

1.69

0.08

24

مرتفع

16

أشعر بأن المنزخزت الصفية منزخزت إيجزبية

1.40

0.24

25

متوسط

17

أعتقد بأن دخلي يتنزسب مع المجهود الذي أبذله

1.20

0.14

26

متوسط

المجموع الكلي ألداة الروح المعنوية

4.12

2.66

مرتفع

يظهر الجدول( )01أن مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم جزء بمستوى مرتفع ،إذ بلغ المتوسط الحسزبي لألداة
ككل( )4.01وانحراف معيزري( ،)1.66وجزءت الفقرات بين المستويين المرتفع والمتوسط إذ
تراوحت المتوسطزت الحسزبية مز بين( )4.54-1.20بزنحراف معيزري بين( )0.14-1.72وجزءت
في الرتبة األولى الفقرة( )21التي نص على" أحرص على الدقة في عملي " بمتوسط
حسزبي( )4.54وانحراف معيزري( )1.74بمستوى مرتفع  ،وفي الرتبة الثزنية جزءت الفقرة( )8التي
تنص على "عالقتي مع زمالئي قائمة على الحترام المتبادل " بمتوسط حسزبي( )4.41وانحراف
معيزري( )1.72وبمستوى مرتفع  ،وجزءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة( )06التي تنص على "اشعر
بان المناخات الصفية مناخات إيجابية "بمتوسط حسزبي( )1.40وانحراف معيزري()0.24
وبمستوى متوسط  ،وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة( )07التي تنص على "اعتقد بان دخلي
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يتناسب مع المجهود الذي ابذله " بمتوسط حسزبي( )1.20وانحراف معيزري( )0.14وبمستوى
متوسط .
النتائ المتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين درجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز ومستوى الروح
المعنوية للمعلمين؟
ولإلجزبة عن هذا السؤال تم حسزب قيم االرتبزط لتحديد العالقزت االرتبزطية بزستخدام
معزمل ارتبزط بيرسون ) (Pearsonبين درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز ومستوى الروح المعنوية للمعلمين والجدول( )04يوضح
ذلك.
جدول()14

معامل ارتباط بيرسون( )Pearsonبين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة
عمان للقيادة بالتحفيز ومستوى الروح المعنوية للمعلمين
التحفيز المعنوي
والمادي

المجال

التحفيز المعنوي
والمادي

التحفيز اإلداري

التحفيز المهني

القيادة بالتحفيز
مستو

الروح المعنوية

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

الرتباط

الدللة

الرتباط

الدللة

الرتباط

الدللة

الرتباط

**1.828

1.11

**1.704

1.11

**1.927

1.11

**1.706

1.11

**1.897

1.11

**1.548

**1.901

1.11

**1.649

1.111

**1.674

1.111

0

التحفيز اإلداري

**1.828

1.11

0

التحفيز المهني

**1.704

1.11

**1.706

1.11

0

القيادة بالتحفيز

**1.927

1.11

**1.897

1.11

**1.901

1.11

0

الروح المعنوية

**1.607

1.11

**1.548

1.11

**1.649

1.11

**1.674

ى

الدللة

1.11

معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

**1.607

1.111
1.111

0
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يبين الجدول( )04وجود عالقة ارتبزطية ايجزبية ذات داللة إحصزئية بين درجة ممزرسة
مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز ومستوى الروح
المعنوية للمعلمين بلغت ( )1.674وبمستوى ( )1.11وهي مرتفعة ودالة احصزئيز.
النتائ

المتعلقة بالسؤال الرابع :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر
المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
تمت اإلجزبة عن هذا السؤال على النحو االتي:
 -1تبع ا لمتغير الجنس:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية لدرجة ممزرسة مديري المدارس
الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعز لمتغير
الجنس ،وتم إجراء اختبزر ت ( )t-testلتحديد درجة توافر مجزالت القيزدة بزلتحفيز تبعز لمتغير
الجنس(الذكور-اإلنزث) كمز يظهر ذلك في الجدول(.)05
جدول()11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير الجنس والختبار التائي لعينتين مستقلتين
()t-test

متغير الجنس
المجالت

الذكور(ن=)127
المتوسط

اإلناث(ن=)112
النحراف

الحسابي

النحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

قيمةt

درجة

الحرية

مستوى الدللة

التحفيز المعنوي والمادي

1.72

1.81

1.97

1.82

-2.71

125

1.117

التحفيز اإلداري

1.84

1.76

1.97

1.76

-0.57

125

1.006

التحفيز المهني

1.51

1.98

4.00

1.74

-6.11

125

1.11
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األداة الكلية للقيادة بالتحفيز

2.67

2.72

2.71

4.20

-4.12

2.22

201

تشير النتزئج في جدول( )05إلى وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة
( )α =1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة
بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس استنزدا إلى قيمة ( )tالمحسوبة إذ بلغت
( )-4.01وبمستوى داللة ( )1.11في الدرجة الكلية للقيزدة بزلتحفيز ولصزلح اإلنزث ووجود فرق
بين مجزل التحفيز المعنوي والمزدي ومجزل التحفيز المهني ايضز لصزلح االنزث.
 -0تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية ودرجة ممزرسة مديري المدارس
الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعز لمتغير
المؤهل العلمي ،وتم إجراء اختبزر( )t-testلتحديد درجة توافر مجزالت القيزدة بزلتحفيز تبعز لمتغير
المؤهل العلمي (بكزلوريوس-مزجستير فمز أكثر) ،كمز يظهر ذلك في الجدول(.)06
جدول()16
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي والختبار التائي لعينتين
مستقلتين ()t-test

المؤهل العلمي
المجالت

بكالوريوس(ن=)077
المتوسط

التحفيز المعنوي

قيمةt

درجة

الحرية

مستوى
الدللة

ماجستير فما أكثر(ن=)42
النحراف

الحسابي

النحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

1.89

1.82

1.66

1.88

0.69

125

1.19

التحفيز اإلداري

1.94

1.76

1.78

1.81

0.27

125

1.20

التحفيز المهني

1.89

1.91

1.69

1.81

0.15

125

1.08

والمادي
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األداة الكلية للقيادة
بالتحفيز

2.12

2.76

2.72

1.62

2.77

201

2.11

يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة
( )α=1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة
بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجزالت القيزدة بزلتحفيز
(التحفيز المعنوي والمزدي ،التحفيز اإلداري ،التحفيز المهني) حيث كزنت جميع قيم المجزالت غير
دالة إحصزئيز.
 -2تبع ا لمتغير سنوات الخبرة:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية ودرجة ممزرسة مديري المدارس
الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعز لمتغير
سنوات الخبرة (اقل من  5سنوات 5 ،سنوات إلى  01سنوات ،أكثر من  01سنوات) وتم إجراء
اختبزر التبزين األحزدي ( )ANOVAلتحديد درجة توافر مجزالت القيزدة بزلتحفيز تبعز لمتغير
سنوات الخبرة (أقل من خمس سنوات ،خمس سنوات إلى عشر سنوات ،أكثر من عشر سنوات)،
كمز يظهر ذلك في الجدول(.)07

جدول()17

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة
العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
أقل من  1سنوات
المجاالت

5سنوات إلى 12

المتوسط النحراف المتوسط النحراف

الحسابي المعياري الحسابي

المعياري

أكثر من  12سنوات
المتوسط

الحسابي

النحراف المعياري
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التحفيز المعنوي

1.58

1.76

1.99

1.75

1.96

1.84

التحفيز اإلداري

1.44

1.81

1.86

1.81

1.71

1.97

التحفيز المهني

1.61

1.76

1.92

1.74

1.91

1.87

األداة الكلية

2.62

2.77

2.10

2.76

2.77

2.71

والمادي

يالحظ من الجدول وجود فروق ظزهرية في المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية
لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من
وجهة نظر المعلمين تبعز لمتغير سنوات الخبرة ،ولبيزن داللة الفروق اإلحصزئية بين المتوسطزت
الحسزبية تم استخدام تحليل التبزين األحزدي حسب الجدول (.)11
جدول ()17
تحليل التباين األحادي( )ANOVAإليجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبع ا لمتغير سنوات
الخبرة

المجال

التحفيز المعنوي والمادي

التحفيز اإلداري

التحفيز المهني

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.711

2

1.851

داخل المجموعات

221.874

124

1.690

المجموع

225.571

126

بين المجموعات

1.640

2

1.121

داخل المجموعات

088.127

124

1.580

المجموع

088.968

126

بين المجموعات

1.187

2

0.544

داخل المجموعات

257.767

124

1.796

مصدر التباين

قيمة F

0.211

1.550

0.941

مستوى
الدللة

0.294

1.577

1.045
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الدرجة الكلية للقيادة
بالتحفيز

المجموع

261.854

126

بين المجموعات

0.770

2

1.886

داخل المجموعات

089.782

124

1.586

المجموع

090.554

126

0.502

1.222

يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة
( )α=1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة
بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الدرجة الكلية إذ بلغت ()0.502
وبمستوى (.)1.222
النتائ المتعلقة بالسؤال الخامس :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية لمستوى الروح المعنوية
للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم تعزى
لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
تمت اإلجزبة عن هذا السؤال على النحو االتي:
 -1تبع ا لمتغير الجنس:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في
المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تبعز لمتغير الجنس ،وتم
إجراء اختبزر ت ( )t-testلتحديد درجة توافر مجزالت القيزدة بزلتحفيز تبعز لمتغير
الجنس(الذكور-اإلنزث) كمز يظهر ذلك في الجدول(.)09
جدول()11
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم تبعا لمتغير الجنس والختبار التائي لعينتين مستقلتين ()t-test
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متغير الجنس
المجالت

الروح المعنوية

اإلناث(ن=)112

الذكور(ن=)127
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسزبي

المعيزري

الحسزبي

المعيزري

2.71

2.67

4.07

2.11

درجة

قيمةt

الحرية

-6.12

مستوى الدللة

2.22

201

تشير النتزئج التي تظهر في جدول( )09إلى وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى
الداللة ( )α =1.15لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث.
 -0تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية واختبار ( )t-testتبعا لمتغير المؤهل
العلمي ،كمز يظهر ذلك في الجدول(.)21
جدول()02
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في

محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم تبعا لمتغير المؤهل العلمي والختبار التائي لعينتين مستقلتين (t-

)test

المؤهل العلمي
المجالت

الروح المعنوية

بكالوريوس(ن=)077

قيمةt

درجة

الحرية

مستوى
الدللة

ماجستير فما
أكثر(ن=)42

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسزبي

المعيزري

الحسزبي

المعيزري

4.12

2.61

2.71

2.67

0.17

201

2.21
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يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ()α=1.15
لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من
وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصزلح البكزلوريوس بدليل ارتفزع متوسطزتهم الحسزبية.
 -2تبع ا لمتغير سنوات الخبرة:
تم حسزب المتوسطزت الحسزبية واالنحرافزت المعيزرية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في
المدارس الثزنوية الحكومية في العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تبعز لمتغير سنوات الخبرة كمز
يظهر في الجدول(.)20
جدول()01
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في
العاصمة عمان من وجهة نظرهم تبعا لمتغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

المجالت

أقل من  1سنوات
المتوسط

الروح

المعنوية

 5سنوات إلى
عشر سنوات

الحسزبي

االنحراف
المعيزري

المتوسط

الحسزبي

المعيزري

4.07

2.61

4.22

2.67

أكثر من عشر سنوات
االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسزبي

المعيزري

4.21

2.67

يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ()α=1.15
لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من
وجهة نظرهم تبعز لمتغير سنوات الخبرة ولمعرفة عزئدية الفروق تم إجراء اختبزر التبزين
األحزدي( )ANOVAكمز يظهر ذلك في الجدول(:)22
جدول()00

تحليل التباين األحادي( )ANOVAإليجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين
في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم تبعا لمتغير سنوات الخبرة
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األداة
الروح
المعنوية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمةF

مستوى الدللة

بين المجموعزت

2.680

2

0.140

1.027

1.145

داخل المجموعزت

018.911

124

4.29

المجموع

040.602

126

يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند مستوى الداللة ()α=1.15
لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من
وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولمعرفة عزئدية الفروق تبعز لمتغير الخبرة تم إجراء اختبزر
مقزرنزت بعدية ( )LSDوالجدول ( )21يبين ذلك
جدول ()02

نتائ اختبار  LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس
الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم تبعا لمتغير سنوات الخبرة

األداة

الروح المعنوية

أكثر من 12

الخبرة

اقل من  1سنوات

من  1إلى  12سنوات

المتوسط الحسابي

4.27

4.11

4.19

اقل من  1سنوات

4.27

-

**1.105

**1.146

من  1إلى  12سنوات

4.11

**1.105

-

1.17

أكثر من  12سنوات

4.19

**1.146

1.174

-

الخبرة

سنوات

يالحظ من الجدول ( )21بعد عمل المقزرنزت البعدية بطريقة ( )LSDألثر سنوات الخبرة
في مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من
وجهة نظرهم تبعز لمتغير سنوات الخبرة أن هنزك فرقز لصزلح من كزنت خبرته أقل من  5سنوات.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائ والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائ والتوصيات
تضمن هذا الفصل عرضزً لمنزقشة نتزئج الدراسة فيمز يخص أسئلة الدراسة ،كمز وتضمن
توصيزت الدراسة التي تم التوصل إليهز وفقزً لهذه النتزئج الموضحة فيمز يأتي:
منزقشة النتزئج المتعلقة بزلسؤال األول والذي ينص " :ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة العاصمة للقيادة بالتحفيز من وجهة نظر المعلمين؟"
أوضحت النتزئج في الجدول ( )9أن درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين كزنت مرتفعة ،بمتوسط
حسزبي( )1.88وانحراف معيزري (  )1.77وجزءت مجزالت األداة جميعهز في الدرجة المرتفعة ،إذ
تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين ( ،)1.92-1.86واالنحرافزت المعيزرية بين (،)1.89-1.76
وجزء في الرتبة األولى مجزل التحفيز اإلداري بمتوسط حسزبي ( )1.92وانحراف معيزري ()1.76
وبدرجة مرتفعة  ،وجزء في الرتبة الثزنية مجزل التحفيز المهني بمتوسط حسزبي ( )1.87وانحراف
معيزري ( )1.89وبدرجة مرتفعة ،وجزء في المرتبة الثزلثة مجزل التحفيز المزدي والمعنوي بمتوسط
حسزبي ( )1.86وانحراف معيزري ( ،)1.89وبدرجة مرتفعة ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى درجة
الوعي العزلية لدى مديري المدارس وادراكهم ألهمية القيزدة بزلتحفيز لمز لهز من أثر كبير على أداء
المعلمين وتحسين دافعيتهم وفزعليتهم تجزه العمل وزيزدة والئهم وانتمزئهم للمدرسة بزلشكل الذي
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ينعكس على العملية التعليمية والتربوية بشكل إيجزبي ،كمز وقد تعزى هذه النتيجة إلى الحرص
الكبير من قبل مديري المدارس على توظيف التحفيز في ممزرسزتهم وفي نمط قيزدتهم للمعلمين
وتعزيزهم للحوافز المعنوية والمزدية وتقديم الدعم والمسزندة لهم وتشجيعهم على تنمية مهزرتهم
المهنية واشبزع حزجتهم ورغبزتهم  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البلبيسي ( )2107التي أشزرت
نتزئجهز إلى وجود درجة مرتفعة الستخدام مديري المدارس للحوافز ،ومع دراسة أبو عشيبة وحجززي
( )2109التي أشزرت نتزئجهز إلى وجود درجة مرتفعة لإلدارة بزلتحفيز من قبل مديري المدارس ،
وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة شعوبي ( ،)2104ودراسة القرعزن ( ،)2104ودراسة بن عبد
الرحيم وبن هزشيم ( )2106التي أشزرت نتزئجهز جميعزً إلى وجود درجة متوسطة للممزرسة التحفيز
من قبل مديري المدارس .وفيمز يلي منزقشة كل مجزل من المجزالت على النحو االتي:
أول :التحفيز المعنوي والمادي:
بزلرجوع إلى الجدول ( )01تبين بأن غزلبية الفقرات لمجزل التحفيز المعنوي والمزدي قد
جزءت بين المستويين المرتفع والمتوسط؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين ()4.08-2.71
وبزنحراف معيزري بين ( ،)0.57-1.91وأن المتوسط العزم لكزفة فقرات الدراسة قد بلغ ()1.86
تنص على
بزنحراف معيزري ( ،)1.81وبدرجة مرتفعة ،وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )6التي ّ
"يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد" بمتوسط حسزبي ( )4.08وانحراف معيزري
( ،)1.91وقد يعزى ذلك إلى حرص مديري المدارس على تعزيز قيم التعزون والعمل الجمزعي
بين المعلمين لبنزء عالقزت إنسزنية طيبة وتهيئة بيئة مدرسية منزسبة يسودهز التكزتف واالحترام
أثر إيجزبيز في نفوس المعلمين ويدفعهم لتأدية أعمزلهم بفزعلية وكفزءة عزلية،
المتبزدل ممز يترك ا
تنص على " يعزز إنجازات المعلمين عبر تقديم محفزات
وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )4التي ّ
مادية لهم " بمتوسط حسزبي ( )2.71وانحراف معيزري ( )0.57وبدرجة متوسطة.
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى قلة الموارد والمصزدر المزدية التي تمتلكهز المدرسة الحكومية
وبزلتزلي يلجأ مدير المدرسة إلى الحوافز اإليجزبية المعنوية التي تنمي روح اإلبداع واالبتكزر
والتجديد لدى األفراد العزملين وتتمثل بزالحترام والثنزء والمدح والترقية وتقدير الجهود واشراك األفراد
العزملين بزتخزذ الق اررات ،وتفويض الصالحيزت ،والشعور بزألمن واالستقرار الوظيفي.
ثاني ا :التحفيز اإلداري:
بزلرجوع إلى الجدول ( )00تبين بأن غزلبية الفقرات لمجزل التحفيز اإلداري من قبل عينة
الدراسة والمتمثلة بعدد من معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن قد
جزءت جميعهز مرتفعة؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين( ،)4.18-1.85واالنحراف المعيزري
بين( ، )0.19-1.84وأن المتوسط العزم للمجزل قد بلغ ( )1.92واالنحراف المعيزري (،)1.76
تنص على " يكلف المعلمين بأداء
وبدرجة مرتفعة ،وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )09التي ّ
مهام قيادية " بمتوسط حسزبي ( )4.18وانحراف معيزري ( ،)1.84وقد يعزى ذلك إلى غيزب
المركزية لدى مديري المدارس في عملية القيزدة وتولي المهزم القيزدية واتبزعهم النمط الديمقراطي
وتشجيع المعلمين على التوسع في مهزمهم لتشمل مهمزت قيزدية وجعلهم يشعرون بأنهم محط
مسؤولية وثقة ممز يزيد مستوى إنتزجهم وفزعليتهم .وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )21التي
تنص على " يفوض المعلمين بعضا من مسؤولياته اإلدارية التي تتناسب مع مقدراتهم
ّ
التخصصية " بمتوسط حسزبي ( )1.85وانحراف معيزري ( ،)0.16وقد تعزى هذه النتيجة إلى
التزام مديري المدارس الحكومية بزلمسؤوليزت المنزطة بهم ،والتي تقع في دائرة مهزمهم ،وذلك
حرصزً منهم على القيزم بهز بزلشكل الصحيح وعلى أكمل وجه من خالل خبرتهم بزلعملية اإلدارية،
كمز قد ال يكون المعلمون مؤهلين بزلدرجة الكزفية التي تمكنهم من القيزم بزلمسؤوليزت اإلدارية كمز
يجب.
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ثالث ا :التحفيز المهني:
بزلرجوع إلى الجدول ( )02تبين بأن غزلبية الفقرات لمجزل التحفيز المهني من قبل عينة
الدراسة والمتمثلة بعدد من معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن قد
جزءت بين المستويين المرتفع والمتوسط ؛ إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية بين)،)4.07-1.57
واالنحراف المعيزري بين( ،)0.11-1.90وأن المتوسط العزم للمجزل قد بلغ ( )1.87واالنحراف
تنص على "يشجع
المعيزري ( ،)1.89وبدرجة مرتفعة ،وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )22التي ّ
المعلمين على اللتحاق بالدورات التدريبية" بمتوسط حسزبي ( )4.07وانحراف معيزري (،)1.90
وقد يعزى ذلك إلى سعي مديري المدارس الحكومية لالرتقزء بمستوى مدارسهم وزيزدة جودة العملية
التعليمية من خالل إعداد المعلمين ورفع كفزيزتهم وتطوير مهزراتهم المهنية ،إذ تزود الدورات
التدري بية المعلمين بزلمعزرف والمهزرات وتطلعهم كل مز هو جديد في المجزل التربوي والتعليمي.
تنص على " يشجع المعلمين على أجراء البحوث
وجزءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )11التي ّ
العلمية " بمتوسط حسزبي ( )1.57وانحراف معيزري ( ،)0.11وقد يعزى ذلك أيضز إلى أن مديري
المدارس الحكومية يركزون بشكل أسزسي على الدور الرئيسي للمعلمين الذي يتمثل بتدريس الطلبة
واكسزبهم العلم والمعرفة وزيزدة دافعيتهم للتعلم ،فيقوم المديرين بتشجيع المعلمين على تطوير
مهزراتهم المهنية وعلى االبتكزر في طرق تدريسهم للطلبة بشكل يزيد جودة العملية التعليمية.
منزقشة النتزئج المتعلقة بزلسؤال الثزني والذي ينص" :ما مستوى الروح المعنوية للمعلمين في
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم؟"
أوضحت النتزئج في الجدول ( )01أن مستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس
الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم كزنت مرتفعة ،حيث بلغ المتوسط
الحسزبي ( ،)4.01وانحراف معيزري( )1.66وبمستوى مرتفع ،إذ تراوحت المتوسطزت الحسزبية
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بين( )4.54-1.20وتراوح االنحراف المعيزري بين( ،)0.14-1.72وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن
هنزك بيئة مدرسية مريحة توفر للمعلمين الراحة النفسية ويشعرون فيهز بزالستقرار واألمزن الوظيفي
وتخلو من الخالفزت والتوترات ،كمز وقد يعزى ذلك إلى تمتع مديري المدارس بأسزليب قيزدية
وممزرسزت سليمة بحيث يقدمون الدعم للمعلمين ويشعرونهم بزلتقدير واالحترام ويحفزونهم
ويشركونهم في عملية صنع الق اررات ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو ريزلة ( ،)2106ودراسة
علوان ( ،)2107والتي أشزرت نتزئجهز إلى وجود مستوى مرتفع للروح المعنوية لدى المعلمين ،فيمز
تختلف هذه النتيجة مع دراسة كينغزوينز ( )Kingoina, 2015التي أشزرت نتزئجهز إلى وجود
مستوى منخفض للروح المعنوية لدى المعلمين  ،ودراسة هديب ( ،)2108ودراسة البطوش
( )2109والتي أشزرت نتزئجهز إلى وجود مستوى متوسط للروح المعنوية لدى المعلمين.
وجزءت في الرتبة األولى الفقرة ( )21التي تنص على" أحرص على الدقة في عملي "
بمتوسط حسزبي( )4.54وانحراف معيزري( ،)1.74وقد يعزى ذلك إلى وجود درجة عزلية من
االنتمزء والوالء لدى المعلمين للمدرسة وللعملية التعليمية ممز يدفعهم إلى العمل بجد وتأدية مهزمهم
على أكمل وجه ،كمز قد يعزى ذلك إلى حصول المعلمين للثنزء والتقدير من قبل المديرين عند
القيزم بعملهم بشكل مميز ودقيق .وجزءت في الرتبة الثزنية الفقرة ( )8التي تنص على " عالقتي
مع زمالئي قائمة على الحترام المتبادل" ،بمتوسط حسزبي( )4.41وبدرجة مرتفعة وانحراف
معيزري ( ،)1.72وقد يعزى ذلك إلى أن تقدير المعلمين لجهودهم بعضهم البعض واحترامهم
إلنجززات زمالئهم واشعزرهم بقيمتهم الكبيرة في المدرسة من أهم األسزليب التي تسزهم في رفع
رضزهم الوظيفي ،وتحقيق الوالء للمدرسة ،فكلمز شعر المعلم بزلتقدير واالحترام ،كلمز انعكس ذلك
على أدائه بصورة إيجزبية ومبزشرة وأوجد منزخز سليمز لتطوير العملية التعليمية .وجزءت في الرتبة
الثزلثة الفقرة ( )24التي تنص على " التزم بساعات الدوام الرسمي" ،بمتوسط حسزبي()4.19
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وبدرجة مرتفعة وانحراف معيزري ()1.80؛ وقد تفسر هذه النتيجة بأن الروح المعنوية المرتفعة
للمعلم تؤثر على شعوره بعظم المسؤولية الملقزة على كزهله ،وتحفيزه على أداء وظيفته بشكل
أفضل ،وااللتزام بقوانين المدرسة وتعليمزتهز لكونهز البيئة التي تشبع احتيزجزتهم النفسية والذاتية.
وجزءت في الرتبة مز قبل قبل األخيرة الفقرة ( )08التي تنص على "يقدرني أولياء األمور
للمجهود الذي أقوم به" ،بمتوسط حسزبي( )1.69وبدرجة مرتفعة وانحراف معيزري ()0.08؛ وقد
تفسر هذه النتيجة إلى أن إشعزر المعلم بزلتقدير واحترام جهوده والثنزء عليهز تسزهم في زيزدة
عطزئهم واخالصهم للعمل ،فتزيد إنتزجيتهم ،ممز ينمي لديهم روح اإلبداع واالبتكزر في عملية
التدريس ممز ينعكس إيجزبيزً على مستوى المدرسة ككل .وجزءت في الرتبة مز قبل األخيرة الفقرة
( )06التي تنص على "اشعر بان المناخات الصفية مناخات إيجابية" بمتوسط حسزبي()1.40
وبدرجة متوسطة وانحراف معيزري ( )0.24وقد يعزى ذلك إلى أن قزئد المدرسة يسعى إلى توفير
المنز خ المنزسب الذي يعزز الروح المعنوية لدى المعلمين ،ويمكنهم من أداء مهزمهم وواجبزتهم على
أكمل وجه ،كمز يستطيع القزئد من خالل التعرف على خصزئص الروح المعنوية من استخدام
استراتيجيزت جديدة تسزعد في تحسين الروح المعنوية لدى المعلمين وتنميتهز .وجزءت في الرتبة
األخيرة الفقرة ( )07التي تنص على "أعتقد بأن دخلي يتناسب مع المجهود الذي أبذله " بمتوسط
حسزبي( )1.20وبدرجة متوسطة وانحراف معيزري ( ،)0.14وقد تعزى هذه النتيجة رغم حصولهز
على مستوى متوسط إلى قلة رضز المعلمين عن مقدار الدخل الذي يحصلون عليه ،مقزبل مهنتهم
التي تتطلب الكثير من العمل بجد وبذل جهد كبير في عملية التدريس ،إذ تعد مهنة التعليم من
أسمى المهن التي يقدم فيهز المعلم أقصى مز لديه من طزقزت إلعداد جيل متعلم وفزعل في
مجتمعه.

99

منزقشة النتزئج المتعلقة بزلسؤال الثزلث والذي ينص " :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة
إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان
للقيادة بالتحفيز ومستوى الروح المعنوية للمعلمين؟"
أظهر الجدول( )04العالقزت االرتبزطية بين درجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز ومستوى الروح المعنوية للمعلمين ،حيث
تبين وجود عالقزت دالة إحصزئيز بين جميع درجزت مجزالت القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس
ومجموع درجزت الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة
عمزن عند مستوى ( )α =1.10وعالقزت دالة إحصزئيز بين جميع درجزت الروح المعنوية للمعلمين
ومجموع درجزت القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة
عمزن عند مستوى ( .)α =1.15كذلك وجود عالقة ارتبزطية دالة إحصزئيز بين مجموع درجزت
الروح المعنوية ومجموع درجزت القيزدة بزلتحفيز بلغت قيمتهز( ،)1.64وكلهز مرتفعة ودالة إحصزئيز،
وقد يعزى ذلك إلى أن نمط القيزدة التحفيزية يقوم على توظيف الممزرسزت اإليجزبية التي تشعر
المعلمين بقيمتهم وأهميتهم وأنهم ليسوا مجرد تزبعين لمدير المدرسة ،وانمز هم جزء أسزسي من
عملية القيزدة وادارة المدرسة واالهتمزم بحزجزتهم ورغبزتهم ،وتهيئة بيئة مدرسية منزسبة تسزعدهم
على القيزم بمهنتهم بشكل إيجزبي ،وتحفيزهم بزستمرار على أن يطو ار أنفسهم مهنيزً ،جميع هذه
الممزرسزت تؤثر بشكل إيجزبي في نفوس المعلمين فتوافرهز يزيد الوالء واالنتمزء لدى المعلمين
ويزداد مستوى رضزهم عن العمل ويصبحون أكثر إنتزجية وفزعلية فيمزرسون مهنتهم التدريسية بكل
حب ويقدمون أفضل مز لديهم ممز يحسن جودة العملية التعليمية ،أي أنه كلمز كزن هنزك قيزدة
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تحفيزية كلمز ارتفعت الروح المعنوية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو عشيبة وحجززي (،)2109
والتي أظهرت نتزئجهز وجود عالقة ارتبزطية موجبة بين درجة استخدام اإلدارة بزلتحفيز واألداء
الوظيفي لمعلمي مدارس النقب في األردن.
منزقشة النتزئج المتعلقة بزلسؤال الرابع والذي ينص ":هل هناك فروق ذات دللة إحصائية لدرجة
ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان للقيادة بالتحفيز من
وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟"
أشزرت النتزئج التي أجزبت عن هذا السؤال مز يلي:
.1تبع ا لمتغير الجنس :أشزرت النتزئج في الجدول( )05إلى وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند
مستوى الداللة ( )α =1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة
العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس في الدرجة الكلية
ولصزلح اإلنزث ،وقد يعزى ذلك وجود مستوى عزلي من االنضبزط لدى المعلمزت والتفزعل بينهن
وبين المديرات أكثر منهز في الذكور ،ممز يدفع المديرات إلى توظيف التحفيز في ممزرسزتهن الذي
يلقى استجزبة فزعلة من قبل المعلمزت ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة القرعزن (،)2104ودراسة
شعوبي ( ،)2104ودراسة البلبيسي ( ،)2107ودراسة أبو عشيبة وحجززي ( ،)2109والتي أشزرت
نتزئجهز إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية تعزى لمتغير الجنس.
.2تبع ا لمتغير المؤهل العلمي :أشزرت النتزئج في الجدول( )06عدم وجود فروق ذات داللة
إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α=1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وقد
يعزى ذلك إلى أن نمط القيزدة بزلتحفيز يعتمد بشكل أسزسي على مهزرة مدير المدرسة وقدرته على
توظيف أسزليب القيزدة الفزعلة والحديثة وعلى درجة امتالكه لصفزت ومهزرات القزئد التحفيزي والتي
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يمكن اكتسزبهز وتطويرهز من خالل الدورات التدريبية التي تنمي من قدرات المديرين وكفزءتهم
بغض النظر عن مؤهلهم العلمي .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القرعزن ( ،)2104ودراسة أبو
عشيبة وحجززي ( ،)2109والتي أشزرت نتزئجهز إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية تعزى
لمتغير المؤهل العلمي.
.1تبع ا لمتغير سنوات الخبرة :أشزرت النتزئج في الجدول( )08إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α=1.15لدرجة ممزرسة مديري المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن للقيزدة بزلتحفيز من وجهة نظر المعلمين تبعزً لمتغير سنوات الخبرة ،وقد
يعزى ذلك إلى أن ممزرسة مديري المدارس للقيزدة بزلتحفيز ال يعتمد على سنوات خبرتهم وانمز
يعتمد على مدى إدراكهم ألهمية التحفيز وعلى درجة كفزءتهم ومهزرتهم في اتبزع الممزرسزت
التحفيزية ويرتبط ذلك بدرجة تطويرهم ألنفسهم مهنيزً في مجزل القيزدة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
البلبيسي ( ،)2107ودراسة شعوبي ( ،)2104والتي أشزرت نتزئجهز إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصزئية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
منزقشة النتزئج المتعلقة بزلسؤال الخزمس والذي ينص ":هل هناك فروق ذات دللة إحصائية
لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان
من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟"
أشزرت النتزئج التي أجزبت عن هذا السؤال مز يلي:
.0تبعا لمتغير الجنس :أشزرت النتزئج في الجدول( )09إلى وجود فروق ذات داللة إحصزئية عند
مستوى الداللة ( )α =1.15لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية الحكومية في
محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث ،وقد يعزى ذلك إلى
حرص مديرات المدارس على اتبزع األسزليب والممزرسزت التي تؤثر بشكل إيجزبي في نفوس
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المعلمزت وترفع روحهم المعنوية من خالل بنزء العالقزت اإلنسزنية الطيبة بينهز وبين المعلمزت
وتحفيزهن معنويزً وتهيئة بيئة مدرسية يسودهز االحترام والتقدير ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
المشهداني (، )2107التي أشزرت نتزئجهز إلى وجود فروق ذات داللة إحصزئية في مستوى الروح
المعنوية لدى المعلمين تعزى لمتغير الجنس ولصزلح اإلنزث لدرجة ممزرسة مديري المدارس
للعالقزت اإلنسزنية ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة البطوش ( )2109والتي أشزرت نتزئجهز إلى
وجود فروق ذات داللة إحصزئية في مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين تعزى لمتغير الجنس
ولصزلح الذكور لدرجة ممزرسة المديرين للقيزدة التحويلية.
.2تبع ا لمتغير المؤهل العلمي :أشزرت النتزئج في الجدول( )21إلى وجود فروق ذات داللة
إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α=1.15لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصزلح درجة
البكزلوريوس .وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين حملة درجة البكزلوريوس لديهم درجة رضز أعلى عن
الممزرسزت اإلدارية التي يقوم بهز مديريهم ،وعمز يقدمونه لهم من محفزات مختلفة وعن بيئة العمل
المدرسي .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هديب ( )2108والتي أشزرت نتزئجهز إلى وجود فروق ذات
داللة إحصزئية في مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصزلح
البكزلوريوس لدرجة تفويض السلطة من قبل المديرين .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبو ريزلة
( ،)2106ودراسة المشهداني ( )2107والتي أشزرت نتزئجهز إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصزئية في مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
.1تبع ا لمتغير سنوات الخبرة :أشزرت النتزئج في الجداول( )21، 22إلى وجود فروق ذات داللة
إحصزئية عند مستوى الداللة ( )α=1.15لمستوى الروح المعنوية للمعلمين في المدارس الثزنوية
الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن من وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصزلح اقل
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من ( )5سنوات ،وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين الذين يمتلكون سنوات خبرة قليلة يمتلكون الدافع
األكبر لالنخراط في العملية التعليمية واكتسزب المزيد من الخبرة واثبزت ذاتهم وأنهم تحت التجربة
خالل السنوات األولى في عملهم قبل التثبيت في الخدمة وبزلتزلي يتفزعلون مع البيئة المدرسية بكل
إيجزبية ويحرصون على ترك انطبزع مثزلي عنهم ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أبو ريزلة
( ،)2106ودراسة المشهداني ( ،)2107ودراسة هديب ( ،)2108ودراسة البطوش (،)2109
والتي أشزرت نتزئجهز جميعزً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصزئية في مستوى الروح المعنوية
لدى المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
التوصيات
في ضوء النتزئج التي توصلت إليهز الدراسة توصي البزحثة بزآلتي:
 الحفزظ على هذا المستوى المرتفع الذي أظهرته نتزئج الدراسة من خالل تعزيز القيزدةبزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن والتعريف بهز
ومتطلبزتهز وتقديم الحوافز بأنواعهز.
 الحفزظ على هذا المستوى المرتفع الذي أظهرته نتزئج الدراسة فيمز يتعلق بمستوى الروحالمعنوية لدى معلمي المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن بتقديم الحوافز
بأنواعهز.

-

إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول القيادة بالتحفيز على المدارس األساسية ،أو
المدارس الخاصة.

 تدريب مديري المدارس على كيفية توظيف التحفيز في نمط إدارتهم للمدرسة.-

ضرورة وضع آليزت وطرق جديدة ومستحدثة تعمل على رفع الروح المعنوية لدى

المعلمين ،بزلشكل الذي يحسن أداءهم وبزلتزلي النهوض بزلعملية التعليمية.
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قائمة المصادر والمراجع
أولا :المراجع العربية
القرآن الكريم
أبو النصر ،مدحت والنجزر ،أحمد ( .)2109الكوتشنغ :التدريب بالمعايشة .ط ،0القزهرة،
المجموعة العربية للتدريب والنشر.
أبو رمزن ،سزمي ( .)2106أثر القيزدة التحويلية في االستعداد إلدارة األزمزت ،المجلة األردنية في
إدارة األعمال.729-701 ،)1( 02 ،

أبو ريزلة ،مهز ( .)2106واقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في
محافظات غزة وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين( .رسزلة مزجستير غير

منشورة) ،الجزمعة اإلسالمية-غزة ،-فلسطين.
أبو طزحون ،امل( .)2102القيادة التربوية الفاعلة .ط ،0عمزن :أمواج للنشر والتوزيع.
أبو عشيبة ،إينزس وحجززي ،عبد الحكيم( .)2109درجة استخدام اإلدارة بزلتحفيز وعالقتهز بزألداء
الوظيفي للمعلمين في مدارس النقب من وجهة نظر مديريهز ،مجلة الجامعة اإلسالمية

للدراسات التربوية والنفسية.160-144 ،)1(27،

البزرودي ،منزل ( .)2105البناء النفسي والوجداني للقائد الصغير .ط ،0مصر :المجموعة
العربية للتدريب والنشر.
بركزت ،كفى ( .)2109األنمزط القيزدية السزئدة لدى مديرات المدارس الخزصة في لواء عين البزشز
وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمزت ،دراسات ،العلوم التربوية.121-117 ،)1(46 ،
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بزبز ،محمد وأبو الحزج ،مجدي( .)2109درجة تفعيل الحوافز لدى العزملين في مديريزت التربية

والتعليم لمحزفظة إربد وعالقتهز بزإلبداع والرضز الوظيفي من وجهة نظر العزملين أنفسهم،

دراسات ،العلوم التربوية.682-655 ،)2(46 ،

البطوش ،خزلد ( .)2109درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في جنوب األردن وعالقتها بالروح المعنوية لدى المعلمين من وجهة نظرهم( .أطروحة

دكتوراه غير منشورة) ،جزمعة اليرموك ،األردن.
البلبيسي ،محمود( .)2107درجة استخدام مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان

للحوافز من وجهة نظر المعلمين( .رسزلة مزجستير غير منشورة) ،جزمعة الشرق األوسط،
األردن.

بن عبد الرحيم ،محمد وبن هزشيم ،عزميل( .)2106دور اإلدارة في تحفيز المدرسين في معزهد
تحفيظ القرآن بمزليزيز ،مجلة الحبر المفصلي يبني األمة.021-017 ،)0( 2 ،

الجنزبي ،صزحب ( .)2109استراتيجيات القيادة والشراف .عمزن :دار اليززوري العلمية.
جوارنة ،محمد وخصزونة ،أمزن ،وخصزونة ،سزمر ،وادعيس ،أحمد ( .)2100درجة الروح المعنوية

لدى معلمي المرحلة األسزسية في محزفظة الزرقزء وعالقتهز ببعض المتغيرات ،دراسات،

العلوم التربوية،)2(18 ،

.2250-2217

الحراحشة ،محمد ( .)2107السمزت الشخصية لدى مديري المدارس التربية والتعليم للواء قصبة

محزفظة المفرق في األردن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين ،دراسات ،العلوم التربوية،

.61-47 ،)1(44
حنتول ،أحمد( .)2107مستوى الروح المعنوية في عالقتهز ببعض المتغيرات لدى معلمي ومعلمزت
التعليم العزم بمدارس الحد الجنوبي بزلمملكة العربية السعودية "دراسة ميدانية" ،المجلة

الدولية التربوية المتخصصة.014-89 ،)5(6 ،
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الخفش ،محمد ( .)2104الدارة الحديثة .ط ،0عمزن :دار يزفز العلمية للنشر والتوزيع.
الدغيمزت ،حسين ( .)2107أثر السلوك القيزدي لمديري المدارس على أداء المعلمين من وجهة
نظر المعلمين في مدارس تربية لواء االغوار الجنوبية ،مجلة كلية التربية-جامعة

بورسعيد.009-97،)22( ،

دودين ،أحمد( .)2104منظمات األعمال المعاصرة الوظائف – اإلدارة .ط ،0عمزن :األكزديميون
للنشر والتوزيع.
رايس ،وفزء ( .)2106نظام التسيير باألهداف في المؤسسات العامة بين النظرية والتطبيق.
ط ،0عمزن :دار اليززوري العلمية.
رضوان ،محمود ( 2101أ) .مهارات بناء وتحفيز فرق العمل .ط ،0القزهرة :المجموعة العربية
للتدريب والنشر.
رضوان ،محمود ( 2101ب) .نظرية التدريب :التحول من أفكار ومبادئ التدريب إلى واقعه
الملموس .ط ،0القزهرة :المجموعة العربية للتدريب والنشر.

زايد ،فهد( .)2101فن القيادة كيف تكون قائدا ناجحا .ط ،0عمزن :دار يزفز العلمية للنشر
والتوزيع.
السويدان ،طزرق ( .)2100مهارات التأثير .ط ،0الكويت :شركة اإلبداع الفكري.
شبلي ،مسلم ( .)2106التوجهات والمفاهيم الحديثة في اإلدارة .البصرة ،كتزب للنشر والتوزيع.
شحزته ،شريف( .)2107عبقرية التحفيز .ط ،0الجيزة :أطلس للنشر واإلنتزج اإلعالمي.

107

الشرمزن ،محمد ،وجبران ،علي ( .)2108درجة ممزرسة اإلدارة بزلتجوال لدى مديري المدارس في
محزفظة إربد وعالقتهز في رفع الروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظرهم ،مجلة جامعة

القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.022-019،)25(9 ،

شعوبي ،رجزء ( .)2104فاعلية التحفيز وتأثيره على أداء أساتذة مرحلة التعليم المتوسط .
(رسزلة مزجستير غير منشورة) ،جزمعة قزصدي مربزح ،الجزائر.
الصبزبحة ،خيري وخصزونة ،أمزن( .)2108دراسة مقزرنة في تقييم مستوى الروح المعنوية لدى
أعضزء هيئة التدريس في كليزت العلوم اإلنسزنية _جزمعة الملك فيصل والجزمعة

الهزشمية ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم النسانية) .191_166،)2(12،

صديق ،زكريزء ( .)2109أثر تحفيز العزملين من قبل القزئد اإلداري على أداء مؤسسزت أوريدو

بزلجنوب الغربي الجزائري ،مجلة التنمية وادارة الموارد البشرية -بحوث ودراسات،-

.001-92،)04(5
صعلوك ،صقر وسالمة كزيد ،وبركزت ،علي( .)2108الروح المعنوية لمديري أقسزم التربية والتعليم
في السلطزت المحلية العربية داخل الخط األخضر ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات

التربوية والنفسية.666-649 ،)5(26،

الظزهر ،نعيم ( .)2100اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم .ط ،0إربد :عزلم الكتب الحديث.
عزشور ،محمد والشقران ،رامي ( .)2105دور مدير المدرسة في اإلصالح اإلداري داخل المدرسة
في ضوء بعض مهزرات العمل المعزصرة ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم

النفس.91-65،)2(01 ،

علوان ،أسمزء ( .)2107أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات

غزة وعالقتها بمستوى الروح المعنوية للمعلمين( .رسزلة مزجستير غير منشورة) ،الجزمعة

اإلسالمية-غزة ،-فلسطين.
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علّي ،إسراء وغزيب ،عمزر ( )2112القيزدة التحويلية لمديري المدارس المتوسطة ،مجلة كلية
التربوية األساسية.012-040 ،)21(01 ،

العمري ،اسالم وبطزح ،أحمد( .)2108التمزثل التنظيمي لدى المشرفين التربويين وعالقته بنظزم
الحوافز المقدم لهم ،دراسات ،العلوم التربوية.669-647،)4(45 ،

الفقي ،إبراهيم ( .)2100قوة التحفيز .ط ،0القزهرة :ثمرات للنشر والتوزيع.
القراري ،عبد اللطيف ( .)2106الستراتيجية النظرية والتطبيق في القيادة واألعمال ودورها في
صعود األمم والدول .بريطزنيز :اكزديمية أكسفورد العليز.

القرعزن ،ريم ( .)2104درجة توافر الحوافز لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة جرش
وعالقتها بفاعلية المدرسة( .رسزلة مزجستير غير منشورة) ،جزمعة آل البيت ،األردن.

الكيالني ،لبنى ومقزبلة ،عزطف ( .)2104دور مديري المدارس الخزصة في تحسين المنزخ
التنظيمي وعالقته بزلروح المعنوية لمعلميهم في محزفظة العزصمة عمزن ،دراسات ،العلوم

التربوية.61-46،)0(40 ،

لطفي ،هنزء ( .)2106دور مدير المدرسة في تنمية المهزرات لدى معلمي مدارس المرحلة الثزنوية
في محزفظة عفيف بزلمملكة العربية السعودية ،مجلة كلية التربية-جامعة المنوفية،)0( ،

.42-2
لهلوب ،نزريمزن ( .)2104مهارات القيادة التربوية الحديثة .ط ،0عمزن :دار الخليج للنشر
والتوزيع.
مزرزانو ،روبرت جزي و ووترز ،تيموثي

ومزكنلتي ،برايزن أي (.)2119القيادة المدرسية

الناجحة( ،ترجمة هال الخطيب) .ط ،0السعودية :العبيكزن.
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محمد ،محمد والعصيمي ،خزلد وبرعي ،نزهد( .)2107التحفيز من منظور إسالمي ودوره في جودة
األداء ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ.58-04،)0(2 ،

المشهداني ،عبزس ( .)2107درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة الحكومية في محافظة

بغداد للعالقات اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية من وجهة

نظرهم( .رسزلة مزجستير غير منشورة) ،جزمعة الشرق األوسط ،األردن.

المصزروة ،أسزمة ( .)2108درجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي المدارس الحكومية في لواء
بني عبيد من وجهة نظرهم ،دراسات ،العلوم التربوية.11-05 ،)4(45 ،

مصطفى ،عزة ( .)2101التخطيط الستراتيجي الناجح لمؤسسات التعليم :دليل عملي .ط،0
عمزن :المنهل.
النزطور ،فزيز ( .)2100التحفيز ومهارات تطوير الذات .ط ،0عمزن :دار أسزمة للنشر والتوزيع.
النعيمي ،أحمد ( .)2105دور مدير المدرسة في تحفيز معلمي مدارس الحلقة الثانية بمدينة
العين( .رسزلة مزجستير غير منشورة) ،جزمعة اإلمزرات العربية المتحدة ،اإلمزرات.

هديب ،شفزء ( .)2108تفويض السلطة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في تربية لواء
وادي السير وعالقتها بالروح المعنوية عند المعلمين من وجهة نظرهم( .رسزلة مزجستير
غير منشورة) ،جزمعة جرش ،األردن.
الهواسي ،محمود والبرزنجي ،حيدر( .)2104مبادئ علم اإلدارة الحديثة .ط ،0بغداد :دار الكتب
والوثزئق.
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الملحق ()1
أداتا الدراسة بصورتهما األولية

تحكيم االستبزنة
سعزدة األستزذ /الدكتور ....................................................حفظه اهلل ورعزه
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركزته ،وبعد ،،،،،،
تعد البزحثة رسزلة مزجستير بعنوان ":القيزدة بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في

محزفظة العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح المعنوية للمعلمين" تهدف الدراسة إلى تعرف درجة القيزدة
بزلتحفيز لدى مديري المدارس الثزنوية الحكومية في محزفظة العزصمة عمزن وعالقتهز بزلروح

المعنوية للمعلمين .

ولمز عرف عنكم من خبرات وقدرات عزلية في مجزل البحث العلمي ،نأمل من سعزدتكم التكرم
بإبداء آرائكم عن وضوح كل عبزرة ومالحظزتكم عن محزور االستبزنة ومدى وضوح كل منهز
وانتمزئهز ،كمز نأمل التفضل بإضزفة مز ترونه منزسبزً لبعضهز من عبزرات ومقترحزت ،أرجو العلم

بأن اإلجزبة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخمزسي على النحو اآلتي(:أوافق

بشدة ،أوافق ،محزيد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).

شزكرة لكم حسن تعزونكم ،،،،،
وتفضلوا بقبول فزئق االحترام والتقدير
اسم المشرف:
السم
الرتبة األكاديمية وتاريخها
التخصص
جهة العمل (الجامعة /الكلية)

البزحثة رانية آدم "محمد خليل" أبو سنينة
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي
يمثل إجابتك:
 .1الجنس:
 oذكر
 oأنثى
 .2المؤهل العلمي:
 oبكزلوريوس
 oدراسزت عليز
 .2سنوات الخدمة:
 oأقل من خمس سنوات
 oخمس سنوات إلى اقل من عشر سنوات
 oعشر سنوات فأكثر
مالحظة :
القيادة بالتحفيز :نمط القيزدة الواعية والحكيمة وكفزءة الممزرسزت القيزدية للقزئد من أجل التأثير
بزلعزملين ،لتحريك دوافعهم ورغبزتهم ،وحزجزتهم بغرض إشبزعهز وجعلهم أكثر استعدادا لتقديم
أفضل مز لديهم ،بهدف تحقيق مستويزت عزلية من األداء واإلنجزز داخل المؤسسة.
الروح المعنوية :حزلة الشعور العزم لدى األفراد التي تعبر عن مدى سعزدتهم ورضزهم عن العمل
فكلمز كزنت درجة الرضز عن العمل مرتفعة كزنت الروح المعنوية مرتفعة كمز يشزر إلى الروح
المعنوية على أنهز الشعور الذي يجعل العزمل مقبالً على عمله بحمزس وبعالقة طيبة مع رؤسزئه
ومندمجزً مع زمالئه.

117

القسم الثاني :استبانة القيادة بالتحفيز
النتماء للمجال
الفقرة

الرقم

منتمية

غير
منتمية

وضوح الفقرة
واضحة

المجال األول :التحفيز المعنوي والمادي
1

0

2

4

1
6
7

7

1

12

يوجه قزئد المدرسة رسزلة شكر وتقدير
للمعلمين عرفزنزً بجهودهم .
ينظم قزئد المدرسة حفل نهزية العزم لشكر
المعلمين.
يمنح قزئد المدرسة إجززة للمعلمين في حزل
كزن لديهم أسبزب مقنعة.
يقدم قزئد المدرسة مكزفآت مزدية للمعلمين
على انجززاتهم.
يسزعد قزئد المدرسة المعلمين في حل
المشكالت التي تواجههم.
يوفر قزئد المدرسة بيئة مدرسية محفزة.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين على العمل
بروح الفريق الواحد.
يشزرك قزئد المدرسة المعلمين نجزحزتهم
وانجززاتهم.
يغرس قزئد المدرسة في المعلمين (روح
الحمزس والثقة وااللتزام) تجزه العمل.
يستخدم قزئد المدرسة وسزئل التواصل
االجتمزعي لتحفيز المعلمين.

غير
واضحة

الصياغة اللغوية
مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات
والتعديالت
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11

10

12

14

11

يقدر قزئد المرسة الجهود التي يقدمهز
المعلمين اثنزء العمل.
يتقبل قزئد المدرسة االعتذار ممن أخطأ في
عمله من المعلمين.
يسزعد قزئد المدرسة على اقزمة عالقزت
اجتمزعية بين المعلمين.
يحرص قزئد المدرسة على تحقيق احتيزجزت
ورغبزت المعلمين.
يصغي قزئد المدرسة الى المعلمين عندمز
يريدون التحدث معه.
المجال الثاني :التحفيز اإلداري

16

17

يقوم المدير بزشراك المعلمين في اتخزذ
الق اررات اإلدارية.
يعطي قزئد المدرسة المعلمين فرصة
االطالع على المستجدات التربوية.
يمنح قزئد المدرسة المعلمين الحرية في تنفيذ

17

اعمزلهم ومسؤوليزتهم.

11

يثق قزئد المدرسة في ق اررات المعلمين.

02

يثق قزئد المدرسة في قدرات المعلمين.

01

00

يفوض قزئد المدرسة المعلمين لتمثيل
المدرسة في (المؤتمرات واالنشطة التربوية).
يكلف قزئد المدرسة المعلمين بأداء مهزم
قيزدية في المدرسة.
يفوض قزئد المدرسة المعلمين بعض من

02

المسؤوليزت اإلدارية التي تتنزسب مع
قدراتهم وتخصصزتهم.
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04

01

يطلع قزئد المدرسة المعلمين على المشكالت
اإلدارية للمشزركة في حلهز
يشزرك قزئد المدرسة المعلمين في صيزغة
االهداف التربوية
المجال الثالث :التحفيز المهني

06

07

07

يشجع قزئد المدرسة المعلمين على االلتحزق
بزلدورات التدريبية.
يزود قزئد المدرسة المعلمين تغذية راجعة
عن ادائهم في المدرسة.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين االطالع على
أسزليب التدريس الحديثة.
يحضر قزئد المدرسة حصص المعلمين

01

22

21

20

22

24

21

الدراسية ويشجعهم على تحسين أدائهم
بزستمرار.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين على المشزركة
في البرامج التي تنمي مهزراتهم المهنية.
ينظم قزئد المدرسة برامج تدريبية تحقق
للمعلمين النمو المهني.
يحفز قزئد المدرسة المعلمين القيزم بزألنشطة
الصفية والمدرسية.
يوفر قزئد المدرسة الوسزئل الحديثة التي
تطور عملية التعليم.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين على المشزركة
في االنشطة العلمية الالصفية.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين االلتحزق
بزلدراسزت العليز.
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26

يحث قزئد المدرسة المعلمين على تقديم
أفكزر تطويرية جديدة.
يتيح قزئد المدرسة للمعلمين تبزدل الخبرات

27

27

21

مع

المعلمين

االخرين

داخل

وخزرج

المدرسة.
يشجع قزئد المدرسة المعلمين على إجراء
البحوث العلمية.
يوفر قزئد المدرسة قزعدة بيزنزت واضحة
لتحديد احتيزجزت المعلمين التدريبية.
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القسم الثالث :استبانة الروح المعنوية
النتماء للمجال
الرقم

1
0

2

4

الفقرة

أشعر بزلتقدير من قبل مدير المدرسة .
أشعر بزلراحة النفسية في بيئة العمل
المدرسية.
تمنحني المدرسة الفرصة لتحقيق التميز
واإلبداع.
ينتزبني شعور بزلسعزدة أثنزء ممزرسة
عملي.

1

أشعر بأني شخص منتج في المدرسة .

6

أشعر بزالنتمزء للمدرسة .

7

أشعر بزالستقرار في بيئة العمل المدرسية.

7
1
12
11
10

عالقتي مع زمالئي قزئمة على االحترام
المتبزدل.
أشعر بزلحمزس أثنزء ممزرسة عملي .
أتعزون مع زمالئي في أداء المهزم
المدرسية .
تنمي البيئة المدرسية مهزراتي المهنية .
تمنحني بيئة عملي المدرسية الثقة بنفسي
واثبزت ذاتي .

منتمية

غير
منتمية

وضوح الفقرة
واضحة

غير
واضحة

الصياغة اللغوية
مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات
والتعديالت
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12
14
11
16
17
17

11

ألتزم بتعليمزت المدرسة .
تربطني عالقة جيدة مع زمالئي في
المدرسة.
أشعر بزلعدالة في تقييم أدائي المدرسي .
أشعر بزالشتيزق للمدرسة عندمز أتغيب
عنهز .
أشعر بأن البيئة الصفية بيئة صحية .
أعتقد بأن دخلي يتنزسب مع المجهود
الذي أبذله .
أشعر بزالحترام والتقدير من قبل أوليزء
األمور.

02

أشعر بزلرضز عن مهنتي في التدريس.

01

أتقبل آراء الطلبة بكل صدر رحب .

00

أتشزرك مع زمالئي في حل المشكالت
المدرسية.

02

أرغب بزالستمرار في مهنتي كمعلم .

04

أحرص على الدقة في عملي.

01

ألتزم بسزعزت الدوام الرسمية.

06

أحصل على الدعم المعنوي الذي أستحقه.

07

أمتلك الحرية في التعبير عن أفكزري

07

أشعر بتقدير طالبي للمجهود الذي أبذله
في التدريس.
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ملحق ()0
أسماء المحكمين
الر

المحكم

التخصص

الرتبة األكاديمية

الجامعة

0

أ.د .هزني عبد الرحمن الطويل

اإلدارة التربوية

أستزذ

الجزمعة األردنية

2

أ.د .أنمزر مصطفى الكيالني

التخطيط التربوي

أستزذ

الجزمعة األردنية

1

أ.د .محمد الزبون

أصول التربية

أستزذ

الجزمعة األردنية

4

أ.د .عبد الرحمن الهزشمي

قم

منزهج و طرق

أستزذ

الجزمعة األردنية

5

د .عبد السالم العوامرة

أصول التربية

أستزذ مشزرك

الجزمعة األردنية

6

د .صزلح أحمد عبزبنة

اإلدارة التربوية

أستزذ مشزرك

الجزمعة األردنية

7

أ.د .عمر محمد الخرابشة

اإلدارة التربوية

أستزذ

جزمعة البلقزء التطبيقية

8

أ.د .أحمد فتحي أبو كريم

اإلدارة التربوية

أستزذ

جزمعة الشرق األوسط

9

د .أمجد محمود درادكة

اإلدارة التربوية

أستزذ مشزرك

جزمعة الشرق األوسط

01

د .أسزمة عزدل حسونة

اإلدارة التربوية

أستزذ مسزعد

جزمعة الشرق األوسط

تدريس

124

ملحق ()2
أداتا الدراسة بصورتهما النهائية

حضرة المعلم/ةالفزضل/ة ......................................................حفظكم اهلل.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركزته ،وبعد ،،،،،،
تقوم البزحثة بإجراء دراسة بعنوان ":القيادة بالتحفيز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في
محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين" وذلك استكمزال لمتطلبزت الحصول
على درجة المزجستير في اإلدارة والقيزدة التربوية في جزمعة الشرق األوسط.
أرجو التكرم بزإلجزبة عن جميع فقرات االستبزنتين المرفقتين وهمز:
 -0استبزنة القيزدة بزلتحفيز.
 -2استبزنة الروح المعنوية.
وذلك بوضع إشزرة ( )في المكزن الذي يعبر عن وجهة نظرك علمز بزن البيزنزت المدونة سيتم
التعزمل

معهز

بسرية

تزمة،

وال

تستخدم

إال

ألغراض

البحث

العلمي

شاكرة لكم حسن تعاونكم ،،،،،

الباحثة رانية آدم "محمد خليل" أبو سنينة
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي

يمثل إجابتك:

 .4الجنس:
 oذكر

 oأنثى

 .5المؤهل العلمي:
 oبكزلوريوس
 oمزجستير فمز أكثر
 .6سنوات الخدمة:

 oأقل من خمس سنوات
 oخمس سنوات إلى عشر سنوات
 oأكثر من عشر سنوات
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القسم الثاني :استبانة القيادة بالتحفيز
الفقرة

الرقم

دائم ا

المجال األول :التحفيز المعنوي والمادي لدى مديري المدارس
1
0

يوجه رسزلة تقدير للمعلمين عرفزنزً بجهودهم.

ينظم حفل نهزية العزم لشكر المعلمين.

2

يمنح إجززة للمعلمين في حزل كزن لديهم أسبزب مقنعة.

4

يعزز إنجززات المعلمين عبر تقديم محفزات مزدية لهم

1

يسزعد المعلمين في حل المشكالت التي تواجههم.

6

يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد.

7

يغرس في المعلمين روح الحمزس المرتبطة بزلثقة المعززة التجزهزت

إيجزبية نحو العمل.

7

يفيد من وسزئل التواصل االجتمزعي في تحفيز المعلمين.

1

يقدر الجهود التي يقدمهز المعلمين أثنزء العمل.

12

يتعزمل بإيجزبية مع إقرار المعلمين بأخطزئهم

11

ٌييسر إقزمة عالقزت اجتمزعية إيجزبية بين المعلمين.
يحرص على تحقيق احتيزجزت المعلمين.

12

ُينصت إلى المعلمين عندمز يريدون التحدث معه.
المجال الثاني :التحفيز اإلداري لدى مديري المدارس

14

يحرص على مشزركة المعلمين في عملية صنزعة الق اررات اإلدارية.

11

يوفر للمعلمين مجزال لالطالع على المستجدات التربوية.

10

16

يحرص على أن يوفر للمعلمين هزمشز منزسبز من الحرية في تنفيذ مهزم

مسؤوليزتهم

17

يتعزمل بإيجزبية مع ق اررات المعلمين.

17

يفوض المعلمين لتمثيل المدرسة في (المؤتمرات واألنشطة التربوية).

11

يكلف المعلمين بأداء مهزم قيزدية في المدرسة.

02

01

يفوض المعلمين بعضز من مسؤوليزته اإلدارية التي تتنزسب مع مقدرتهم

التخصصية.

ُيطلع المعلمين على التحديزت اإلدارية المعزشة لتحفيزهم على المشزركة
اإليجزبية للتعزمل معهز

المجال الثالث :التحفيز المهني لدى مديري المدارس
00

يشجع المعلمين على االلتحزق بزلدورات التدريبية.

غالب ا

أحيانا

قليالا

نادرا
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الفقرة

الرقم
02

يزود المعلمين تغذية راجعة عن أدائهم في المدرسة.

04

يشجع المعلمين االطالع على أسزليب التدريس الحديثة.

01

يحضر حصص المعلمين الدراسية لحفزهم على تحسين أدائهم.

06

ينظم برامج تدريبية تحقق للمعلمين النمو المهني.

07

يحفز المعلمين القيزم بزألنشطة الصفية المدرسية.

07

يوفر الوسزئل الحديثة التي تطور عملية التعليم.

01

يشجع المعلمين على المشزركة في األنشطة العلمية الموجهة.

22

يشجع المعلمين االلتحزق بزلدراسزت العليز.

21

يحث المعلمين على تقديم أفكزر تطويرية جديدة.

20

يوفر هزمشز لتبزدل الخبرات التربوية بين المعلمين (داخل المدرسة

وخزرجهز).

22

يشجع المعلمين على إجراء البحوث العلمية.

24

يوفر قزعدة بيزنزت واضحة لتعرف احتيزجزت المعلمين التدريبية.

دائما

غالبا

أحيانا

قليالا

ناد ار
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القسم الثالث :استبانة الروح المعنوية
الرقم

الفقرة

 1يقدرني مدير المدرسة على جهودي.
 0ينتزبني شعور بزلراحة النفسية في بيئة العمل المدرسية.
 2تمنحني المدرسة الفرصة لتحقيق التميز المعزز لإلبداع.
 4تنتزبني السعزدة أثنزء ممزرسة عملي.
1

أقوم بواجبزتي على أتم وجه حتى أكون شخص فعزل في المدرسة.

6

انتمي للمدرسة.

7

استقر في بيئة العمل المدرسية بشكل سريع.

7

عالقتي مع زمالئي قزئمة على االحترام المتبزدل.

1

أتحمس لممزرسة أعمزلي.

12

أتشزرك مع زمالئي في أداء المهزم المدرسية.

 11تُنمي البيئة المدرسية مهزراتي المهنية .
10

تمنحني بيئة عملي المدرسية الثقة بنفسي المعززة للبعد الذاتي لدي.

12

ألتزم بتعليمزت المدرسة.

14

تربطني عالقة إيجزبية مع زمالئي في المدرسة.

 11هنزك عدالة في تقويم أدائي المدرسي.
16
17

المنزخزت الصفية المتواجدة بزلمدرسة منزخزت إيجزبية
ُ
دخلي يتنزسب مع المجهود الذي أبذله .

 17يقدرني أوليزء األمور للمجهود الذي أقوم به.
11

راض عن مهنتي في التدريس.

02

احترم آراء الطلبة بكل صدر رحب .

01

أتشزرك مع زمالئي في التعزمل مع المشكالت المدرسية بهدف تجزوزهز.

00

أرغب بزالستمرار في مهنتي كمعلم .

02

أحرص على الدقة في عملي.

04

ألتزم بسزعزت الدوام الرسمية.

01

أمتلك الحرية في التعبير عن رأيي.

06

يقدرني طلبتي للمجهود الذي ابذله في التدريس.

دائما

غالبا

أحيانا

قليالا

ناد ار

129

ملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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ملحق ()1
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديريات التربية والتعليم (لواء الجامعة ،لواء
قصبة عمان ،لواء القويسمة)
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ملحق()6
كتاب تسهيل مهمة من مديريات التربية والتعليم (لواء الجامعة ،لواء قصبة عمان ،لواء
القويسمة) إلى مديري المدارس الثانوية الحكومية التابعة لها
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ملحق ()7
البراءة البحثية

