المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي
في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم
إعداد /د .هشام أحمد غراب
مقدمة الدراسة :

يعتبررر التعلرريم فرري المجتمرري الفلسررميني مررن أهررم الركررايز ادساسررية الترري يعتمررد عليهررا الشررعب الفلسررميني و ل ر

لل ظررو

السياسرية واالقتدررادية الدرعبة الترري يعيشرها ن لر ل هنرا توجررن ملحروظ مررن أبنرا هر ا الشرعب نحررو

عملية التعلم من أجل توفير فرص عمل تمكنهم من العيش بكرامة.

ل ا أدبح قماع التعليم من القماعات الهامة في المجتمي الفلسمينين ولقد حظي المعلرم لهر ا السربب بالمكانرة

االجتماعية الاليقة برنن لكرن الظررو

الدرعبة التري يحياهرا الشرعب الفلسرميني أحرديت للرالة فري العالقرة برين

المعلم والمجتمي وبين المجتمي والمعلم و ل بسبب لروج ادب للعمل لفترات مويلة وعدم تمكنن من التوادل

مرري المسسسررة التربويررة المدرسررة ومرري معلمرري أوالدبن وربمررا ينمبررق ل ر عل ر ادمهررات الفلسررمينيات أيي راة فرري

كيير من ادحيان.

ويعتبررر المعلم ررون ش رريحة مهم ررة مررن شر ررايح المجتمرري انمالقر راة مررن اددوار المتمير رزة الترري يقوم ررون بهررا ن فه ررم
يشكلون حجر الزاوية في المسسسات التعليميةن دنهم القادرون عل القيرام براددوار التعليميرة والتربويرة المتميرزة

والتي تسرهم فري تقردم المجتمرين وأييراة مرن لرالل المواقر

التري يتلر ونها أينرا حيراتهم دالرل جردران المدرسرة

ولارجهررا .فهررم يقرردمون لمالبهررم يقافررة مجررتمعهم ن ويحررافظون علر قرريم هر ا المجتمرري وألالقياتررنن فهررم يميلررون

السلمة االجتماعية بالنسبة للمالب.

"وتعود عل المعلمين مهمة دراسة البيية االجتماعية المحيمة بالمدرسةن وفهرم احتياجاتهرا وبنرا بررامش للنشرام
فيهرران وبرردون ه ر ا ف ر نهم سررو

يواجهررون بمقاومررة مررن المسسسررات وادف رراد فرري تل ر البييررة كمررا أنهررم ممررالبون

باإللم ررام بيقاف ررة المجتم رري م ررن حي ررخ أد ررولها التاريلي ررة وعناد رررها واتجاهاته ررا ومش رركالتها ن وأه رردافها لتعزي ررز

مكررانتهم االجتماعيررة " ضري روان أبررو الفتررو :و لرررون 8791ن " .)1ويعتمررد الترردريس الفعررال عل ر شلدررية
المعلررم ومها ارتررن التدريسررية و كايررنن كمررا أن المعلررم النرراجح هررو ل ر المعلررم ال ر

ال يتوق ر

دورب عنررد حرردود

التدريس بل يتلماها إل مجاالت التربية " ضمحمد مرسري  8711ن " .)89ولقرد كانرت بعرا الردول الناميرة

تنظر إل مهنة التعليم انمالقاة من الفكرة القايلة بأن أقدرر مررق المتهران هر ب المهنرة يكرون بالتردريس الفرور

دون إعرداد مسرربقن وهري فكررة غيرر مقبولررةن دن مهنرة التعلرريم أسرم مررن لر ن فهرري ليسرت مهنررة مرن لرريس لررن
كالم ررب ن والهندس ررةن والق ررانونن قايم ررة علر ر أس ررس م ررن المه ررارات

مهن ررةن اوانم ررا ه رري مهن ررة ك ررالمهن ادل ررر
والممارسات التربوية والمعرفة التلدديةن ول ل ال بد من اإلعداد المسبق والتأهيل التربو ن والتلدص فري
المهنة قبل مزاولتها ن وه ا هو االتجاب في الوقت الحاير.
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والمنزلررة المرموقررة الترري يجررب أن يحتلهررا المعلررم نجرردها وايررحة فرري التقاليررد العربيررة واإلسررالمية المسررتمدة مررن

الترراخ اددرريل الترري حيررت عليهررا كتررب الحررديخ الشرري

منزلة المعلم االجتماعية باعتبارب ادب للمتعلمينن ال
و يكتسب المعلم مكانتن باعتبارب قايداة في الموق

ومدررادر التربيررة اإلسررالمية حيررخ أكرردت عل ر علررو

يمدهم بغ ا الرو :وهو العلم المتوادل .

التعليمي ن الر

يهير

الظررو

الالزمرة ن ويوجرن ويسراعد

المتعلمين عل اكتساب المعار والمهارات واالتجاهات المرغوب فيهان ويعتبر ب ل قدوة دالحة لهمن يساعد

في عملية التوجين العام واإلدال :االجتماعي ومحاربة مظاهر االنح ار

اليقافية لمجتمعن" ضدالح الراشدن .)89 8717

الملتلفرة ن كمرا يشرار فري النهيرة

إن المكانة االجتماعية لإلنسان تتحدد من لالل المعايير االجتماعية للجماعة ومعتقداتهان باإليافة إل نظام
العمل وما يرتبم بن من أدو ٍار اجتماعي ٍرة ملتلف ٍرة نابع ٍرة مرن تدرورات الجماعرة وتوقعاتهران فالمكانرة االجتماعيرة
للفرررد ليسررت لادررية اتيررة فمريررة لررنن بررل هرري عمررا ل يقرردم إليررن بنررا علر عرردة عوامررل ومسشررات فرري ظررل مررا
يتوقي منن من أدوار ن إنها وحدة تفاعل اجتماعين تستلدم كوحدة في تحليل النظام التربو ضفساد إسرماعيل

8711ن .)81

ومن ادهمية بمكان توييح ما يلي



أن التال
ّ
يسد التال



أن التركيررب البنررايي للعمررل المهنرري يشررتمل عل ر ترردرج عرردة مهررارات متلددررة يقابلهررا سررلم مررن



ادشلاص مي توحد مكانتهم االجتماعية ال يسد إل التال

المكانة االجتماعية للفرد مي توحد ميولن ودوافعن إل الرتال

في ادنمام السلوكية.

السرمات السرلوكية لرن

من لالل العمليات االجتماعية التي يمارسها ن تل العمليات الناجمة عن التفاعل االجتماعي .
المكانات بحيخ يحتل العمل ادكير المكانة العليا فينضفساد إسماعيل  8711ن .)87
وتجرردر اإلشررارة إل ر أن المعلررم يتفاعررل فرري المواق ر

االجتماعيررة الملتلفررة بسررمات سررلوكية تكش ر

عررن مكانتررن

االجتماعية المكتسبة من مهنة التدريسن وتعكس رد الفعل المكانرة االجتماعيرة فري نظرر انلررينن ومرن لرالل
ه ب الدورة المنعكسة ف ن المعلم يشعر بمستو مكانتن االجتماعيةن مما يسد بن إل الريا عن مهنتن.

وال بد هنا مرن تويريح العالقرة الوييقرة مرا برين المنزلرة االجتماعيرة والردور المررتبم بهران بحيرخ نجرد أن المنزلرة

تحدد الدور االجتماعي المتوقي منهان كما أن الدور يعين مستو المكانة المناظر لنن ففي المجتمعرات القديمرة
كان يسود نظام بسريم لتقسريم العمرل اإلنسرانين ال يحتراج الفررد فيرن إلر درجرات عاليرة مرن التلدرص المهنري

أكيررر مررن معرفررة مهررارات الق ر ار ة والكتابررة وبعررا العمليررات الحسررابية غيررر المعقرردة والمعررار الدينيررة السررايدة
لتنظريم العالقررات مري انلررين فري يررو قريم المجتمررين لر ل كرران دور المعلرم يحرردد دون حاجرة إلر تلدررص

مهني ن ولكن مي تمور المجتمعات البشرية إل مستويات حيرارية جديردةن ال برد مرن تروافر مسرتو ة عرال مرن
المعررار والمهررارات واليقافررة المتلددررةن وه ر ا يتملررب ت روافر معلمررين أكفررا ن ممررا يسرراعد عل ر رفرري المنزلررة
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ونظ ر اةر دهميررة المعلررم فرري المجتمرري الفلسررميني ال ر

يعررد مررن أكيررر دول العررالم اهتمام راة بررالتعلم واقبرراالة عليررن

وبسبب المتغيرات المتعددة التي حديت في المجتمي الفلسميني والتي كان لها أكبر ادير عل المعلم ن وك ل

علر ر العملي ررة التعليمي ررة ن وانعك ررس لر ر علر ر مكان ررة المعل ررم االجتماعي ررة ن م ررن هن ررا تب رررز أهمي ررة د ارس ررة هر ر ا
المويوع لتسليم اليو عل مكانة المعلم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي لديهم.
ومن خالل ما سبق تبرز مشكلة الدراسة الحالية

مشكلة الدراسة :

تتحدد مشكلة الدراسة في السسال الرييس التالي

مرا المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين فرري المرردارس اإلعداديررة بمحافظرات غرزة مررن وجهررة نظرررهم وعالقتهررا بررالتوافق

النفسي واالجتماعي لديهم ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 -8مررا المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين فرري المرردارس اإلعداديررة التابعررة لوكالررة الغرروخ والمرردارس الحكوميررة مررن
حيخ ادهمية النسبية ؟.

 -2هل توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية تعز لمتغير الجنس؟ .

 -3هل توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية تعز لسنوات اللبرة التدريسية ؟
 -4هل توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية تعز للدرجة العلمية ؟

 -1هل توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية تعز لمتغير جهة العمرل ض حكومرة-
وكالة)؟ .

 -1هررل توجررد عالقررة ات داللررة إحدررايية بررين مكانررة المعلمررين االجتماعيررة والتوافررق النفسرري واالجتمرراعي
لديهم ؟ .

فروض الدراسة :

 -8ال توجد فروق ات داللة إحدايية عند مستو الداللة ض  ) .0.1في مكانرة المعلمرين االجتماعيرة تعرز
لمتغير الجنس؟ .

 -2ال توجرد فرروق ات داللررة إحدرايية عنررد مسرتو الداللرة ض ).0.1فرري مكانرة المعلمررين االجتماعيرة تعررز
لسنوات اللبرة التدريسية ؟

 -3ال توجرد فرروق ات داللررة إحدرايية عنررد مسرتو الداللرة ض ).0.1فرري مكانرة المعلمررين االجتماعيرة تعررز
للدرجة العلمية ؟

 -4ال توجد فروق ات داللة إحدرايية عنرد مسرتو الداللرة ض ).0.1فري مكانرة المعلمرين االجتماعيرة الد ارسرة
تعز لجهة العمل ضوكالة ن حكومة) ؟.
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 -1ال توج ررد عالق ررة ات دالل ررة إحد ررايية عن ررد مس ررتو الدالل ررة ض ).0.1ب ررين مكان ررة المعلم ررين االجتماعي ررة
والتوافق النفسي واالجتماعي لديهم ؟ .

أهداف الدراسة :

-8
-2

التعر عل مكانة المعلم االجتماعية في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوخ.
الكشر ر

ع ررن الف ررروق ف رري المكان ررة االجتماعي ررة للمعلم ررين تبعر راة للج ررنس واللبر ررة التدريس ررية والدرج ررة

العلمية ومكان العمل .

-3

تفحص العالقة بين مكانة المعلمين االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي لديهم .

أهمية الدراسة :

 -8تنبي أهمية الدراسة من أنها تتناول واقي المكانة االجتماعية لشريحة مهمة وواسعة في المجتمي الفلسميني
وهم المعلمون من كال الجنسين العاملين بالمدارس اإلعدادية بمدارس الحكومة ووكالة الغوخ بمحافظات غزة.

 -2من الممكن أن يستفيد من الدراسة القايمون عل التربية والتعلريم لويري السياسرة التعليميرة التري تقروم علر
احترام المعلم اواعماين كافة حقوقن وتوفر لن المتملبات ادساسية التي تدفعن للعمل بجد واجتهاد.

 -3قد تفيد ه ب الدراسة المعلمين والمربين وكل من لن عالقة بالعملية التعليميرة مرن لرالل التعرر إلر الواقري
الحقيقي لمكانة المعلم وعالقتهرا برالتوافق النفسري مرن أجرل العمرل علر تحسرين ورفري تلر المكانرة ولادرة فري
ظل ادوياع السياسية واالقتدادية الدعبة التي يعيشها الشعب الفلسميني.

 -4يمكررن االسررتفادة مررن نتررايش الد ارسررة عملي راة فرري دعررم مكانررة المعلررم الفلسررميني ليدررل لمسررتو يتناسررب مرري
أهمية العملية التربوية والتعليمية في بالدنا فلسمين.

 -1قد تعمي ه ب الدراسة دورة وايحة عن العالقة بين مكانة المعلم والتوافق النفسي واالجتماعي لديرن ممرا
يترريح لررإلدارة التربويررة العمررل علر رفرري مكانررة المعلررم االجتماعيررة مررن أجررل الودررول بررن إل ر حالررة مررن التوافررق

النفسي واالجتماعي ليكون دافعاة للعمل واالنجاز .

مصطلحات الدراسة :
المكانة االجتماعية :

وهرري تعنرري الويرري أو االعتبررار ال ر

يمكررن االسررتدالل عليررن مررن مسررتو تقرردير المجتمرري

يمررنح للمعلررم وال ر

لألهمي ررة الكبير ررة لوظيف ررة المعل ررم وقدرت ررن ف رري أدا مهام ررن التعليمي ررة والتربوي ررة ن والتع ررر علر ر ظ رررو

وادجور التي تمنح لهم بالقياس إل فيات المجتمي ادلر ضفساد العاجز 8771ن .)81
التوافق النفسي واالجتماعي :

العم ررل

هو عبارة عن شعور المعلم بالتقدير الر اتي والريرا عرن الرنفس والقردرة علر التفاعرل االجتمراعي االيجرابي مري

كافة العنادر ات العالقة بالعملية التعليمية .ضتعري

إجرايي )

حدود الدراسة :
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اقتدرت الدراسة عل تناول المكانة االجتماعية ضكما تحددها استبانن المكانرة االجتماعيرة للمعلمرين مرن إعرداد
نعيم حبيب ووجين سالم الفر ):لد المعلمين في المدارس اإلعدادية بمحافظرات غرزة ن وكر ل التوافرق النفسري

واالجتماعي للمعلمين ضكما يحددب مقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعداد ضعل الديب).

اقتدرت الدراسة عل المدارس اإلعدادية في وكالة الغروخ الدوليرة والمردارس الحكوميرة بمحافظرات

-

غزة .

واعتمد الباحخ  414استبانة وزعت عل المعلمين والمعلمات في جميي محافظات غزة.

-

مبقت الدراسة في العام المدرسي 2..1/2..4م .

-

الدراسات السابقة :

لقرد لقيرت المكانررة االجتماعيرة والنفسررية للمعلرم أهميرة كبيررة مرن دول ومجتمعررات العرالمن وقرد كتررب عنهرا الكييررر

مررن الد ارسررات ن الترري حاولررت التعررر عل ر واقرري ه ر ب المكانررة اوايجرراد حلررول لمشرراكل المعلمررين ن كرري يحدررل
المعلم عل حقوقن ليزداد أداسب وعماسب لبنا ومنن .
وس ررو

يع رررا الباح ررخ بع ررا الد ارس ررات المتعلق ررة بمكان ررة المعلم ررين االجتماعي ررة ن أم ررا فيم ررا يتعل ررق بمكان ررة

المعلمررين االجتماعيررة وعالقتهررا بررالتوافق النفسرري فلررم يجررد الباحررخ د ارسررات تتنرراول ه ر ب الجزييررة مررن الد ارسررات

السابقة حسب علم الباحخ.
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دراسة (عبدالعزيز الجالل عام  )4891بعنوان "هدفت الدراسة ال الكش

عن مستو اإلعرداد

-

أن العالم العربي يعاني عج اةز كبي اةر في توفير المعلم عردداة ونوعراة مري الرتال

برين البلردين والم ارحرل

ومنزلة المهنة لد المعلم العربي نعرا للواقي والمأمول " وقد بينت الدراسة

الدراسية من ناحية الكي

.

وتشابن كبير من ناحية الكي

عررن مهنررة الترردريس أدرربحت مقولررة ات ش رهرة كبي ررة فرري أدبيررات التربيررةن إ أدرربحت

-

أن العررزو

-

وأشررارت الد ارسررة إل ر يرررورة ترروفير كييررر مررن اإلج ر ار ات لرفرري منزلررة المعلررم االجتماعيررة ومسررتو

-

 -8مساواة المهنة بنظايرها من المهن .

-

تمكررين المعلمررين مررن إبرردا ال ر أر والمشرراركة فرري اتلررا الق ر اررات عل ر المسررتويات القوميررة والومنيررة

المهنة ليست ات ج ب كبير للقدرات المتميزة .

إعدادبن وتتميل ه ب اإلج ار ات فيما يلي

والمحلية .
-2

توفير حوافز إيافية ولدمات مداحبة للمعلمين .

دراسة (عبددا

ندور الددين  )4891بعنروان "الويري االجتمراعي للمعلرم فري دولرة اإلمرارات العربيرة

المتحرردة " وهرري مقدمررة إل ر نرردوة المعلررم فرري دولررة الكويررت مررا بررين  2. – 89أيررار مررن عررام 8711م  .وقررد

أشارات الدراسة إل أهمية المعلم في التعليم واالهتمام برفي مكانتن االجتماعية مما يتملب توفير

5

المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

-

الحوافز المادية والمعيشية لن ودراسة السبل للرفي من قيمة مهنة التعليم اجتماعياة .

-

رفي التعليم إل مهنة تتمتي بالمزايا التي تتمتي بها المهن ادلر .
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القيام بدراسات علمية دقيقة لبحخ السبل للرفي من قيمة مهنة التعليم اجتماعياة .

دراسة (صالح أحمد الراشد  )4898بعنروان "واقري المكانرة االجتماعيرة للمعلرم فري دولرة الكويرت"

وقد بينت نتايجها

 -أن نسبة  %1902من مجموع المعلمين رايون عن اإلدارة المدرسية نوأنض ) %1901منهم يقردرون العرب

الدراسي الملق عل عاتقهم .

 أن المجتمرري ال يقرردر مهنررة المعلررم كبقيررة المهررن ادلررر ن حيررخ أشررارات الد ارسررة إل ر أن  %3.01فقررم مررنأولي ررا أم ررور الملب ررة يحترم ررون منزلر رة المعل ررم االجتماعي ررة ن وأن  %3409م ررن المعلم ررين يق رردرون دور وس ررايل

اإلعالم الملتلفة في معالجة قياياهم برو :من الجدية.

 -أن نسبة  %4909من المعلمين تر أن و ازرة التربية والتعليم في الكويت ال تقدم لهم أية حوافز تشجيعية .
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دراسة (سليم رضوان  )4891بعنوان "المكانة االجتماعية للمعلرم فري المملكرة المغربيرة" التري بينرت

عدم ريا المعلمين عن واقعهم الماد واالجتمراعي حيرخ بلغرت نسربة ال اريرين  %2308وأن  %87087ترر

عدم كفاية الدلل الماد للمعلرمن علر الررغم مرن التأكيرد علر التمسر بالمهنرة باعتبارهرا رسرالة وارتبرامهم بهرا

عامفياة اوانسانياة.
-1

دراسددة (فددال رسددالن  )8717بعن روان "المكانررة االجتماعيررة للمعلررم فرري سرروريا" إ بينررت أن مكانررة

المعلم تكون عالية حين يعر المجتمي دورب حق العودة ن وأن نسبة  %13من إناخ المجتمري ن و  %91مرن
كورب يسكدون عل وجود عالقة ما بين الويي الماد والمكانة االجتماعية .

 كمررا أكرردت الد ارسررة أن  %14مررن المعلمررات و  %37مررن المعلمررين يرررون أن المعلررم يدررني مكانتررن بعملررنالجاد والمللصن وعن مريق عنايتن بتيقي

نفسنن وتسكد  %41من المعلمات و  %18من المعلمرين أن قيرام

المعلم بأعمال لارج المدرسة لتدر علين ربحاة مادياة ال يسد إل تحسين مكانتن االجتماعية .

 مس بالمهنة باعتبارها رسالةن وارتبامهم بها عامفياة اوانسانيا . -9دراسة (جعنيني والفرح  ) 4881بعنوان "منزلة المعلمين االجتماعية كما ي ارهرا المعلمرون أنفسرهم فري
المدارس اليانوية الرسمية في ادردن" .

هرردفت هر ب الد ارسررة إلر معرفررة منزلررة المعلمررين االجتماعيررة كمررا ي ارهررا المعلمررون أنفسررهم فرري المرردارس اليانويررة

الرسمية في ادردن .

تم تمبيق االستبانة عل عينة عشروايية قوامهرا ض )32.معلمراة ومعلمرة فري اينترا عشررة مديريرة تربيرة وتعلريم فري

محافظات المملكة وألويتها .
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المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

وقد أظهرت النتايش أن ادهمية النسبية لمجاالت الدراسة كانت عل النحو لتالي تحقيق ال ات عند المعلمين

%92ن الحر روافز والروات ررب  %44ن وتقي رريم المعل ررم لمهنت ررن %41ن وعالق ررة المعل ررم م رري اإلدارة %13ن والبع ررد
االجتماعي للمهنة .%11

كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ات داللة إحدايية عل جميي مستويات سنوات اللبررة وكر ل بالنسربة

للموقي الجغرافي ن ولكن وجدت فروق بالنسبة لمتغير الجنس فيما يتعلق بمجرال تقردير الر اتن ومجرال المسهرل
العلمررين حيررخ وجرردت فررروق ات داللررة إحدررايية ض )= . ..1بالنسرربة لمجررال الح روافز والرواتررب ن ولكررن ال
توجد فروق ات داللة إحدايية بالنسبة للجنس وك ل بالنسبة للمسهل العلمي عل الدرجرة الكليرة وهري منزلرة

المعلمين االجتماعية .

 -1دراسة ضالعاجز  )8771بعنوان "واقي مكانة المعلم االجتماعية كما يراها المعلمون أنفسهم فري مردارس
وكالة الغوخ بمحافظات غزة"

هدفت الدراسة إل التعر عل واقي المكانة االجتماعية كما يراها المعلمون أنفسهم فري مردارس وكالرة الغروخ

في محافظات غزة.

اتيررح مررن نتررايش الد ارسررة أن مجررال تحقيررق ال ر ات جررا فرري المرتبررة ادول ر مررن حيررخ ادهميررة النسرربيةن حيررخ
بلغت نسبتن الميوية ض)%1904ن في حرين جرا البعرد االجتمراعي فري لرر القايمرةن حيرخ بلغرت نسربتن الميويرة

ض )%9201ن كما تودلت الدراسة إل وجود فروق ات داللة إحدايية عند مسرتو ض). ..1ن تعرز لمتغيرر
الجنسن فري حرين لرم توجرد فرروق ات داللرة إحدرايية عنرد مسرتو ض ). ..1تعرز لمتغيرر المرحلرة التعليميرة

واللبرة ومكان السكن .

وأودت الدراسة بتوفير الجو المناسب والبيية التعليمية المناسبة لتيير دافعية المعلم لمزيد من العما والب ل .

التعليق على الدراسات السابقة :
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مهنتن .
-2

يتبين من لالل الدراسات السابقة أن المكانة االجتماعية للمعلمرين يجرب أن تحقرق لهرم الريرا عرن
أن الروات ررب والحر روافز المادي ررة رغ ررم أهميته ررا ال تش رركل ادولوي ررة ادولر ر للمعلم ررين لتحقي ررق المكان ررة

االجتماعية لهم .

-3

أن وظيفة المعلم تحقق لن ادمان وهي مويي يقة المعلمين

-1

أظه رررت بع ررا الد ارس ررات الس ررابقة أن وي رري المعلم ررات أفي ررل م ررن وي رري المعل ررم ف رري الن رراحيتين

-4

أن الريا الوظيفي للمعلم تنتش عن العوامل االجتماعية واالقتدادية .

االقتدادية واالجتماعية .
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المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم
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للمعلم .

أظهرررت بعررا الد ارسررات السررابقة عل ر أن هنررا عالقررة بررين الويرري المرراد والمكانررة االجتماعيررة

الطريقة واإلجراءات :

مجتمع وعينة الدراسة :

يتكررون مجتمرري الد ارسررة مررن جميرري المعلمررين والمعلمررات فرري المرردارس اإلعداديررة التابعررة لوكالررة الغرروخ الدوليررة

والمدارس الحكومية بمحافظات غزة .

عينررة الد ارس ررة وزعررت االس ررتبانة علر ر  414معلررم ومعلم ررة مررن معلم رري الم رردارس اإلعداديررة م رروزعين علر ر

محافظررات غ رزة بالمرردارس الحكوميررة والمرردارس التابعررة لوكالررة الغرروخ الدوليررة و التررار الباحررخ عينررة عش روايية

مميلة بنسبة  % 8.حيخ بلغ عدد أفراد العينة ض )414معلم

ومعلمة ن ترم التيرارهم بالمريقرة العشروايية البسريمة ن مروزعين علر لمرس محافظرات بقمراع غرزة مرن مدرسري
وكالررة الغرروخ الدوليررة ومدرسرري الحكومررة فرري المرحلررة اإلعداديررة الدوليررة ضويبررين الجرردول رقررم ض )8توزيرري أف رراد

العينة).

جدول رقم ()4
يبين أعداد المعلمين والمعلمات موزعين حسب الجنس ونوع المدرسة للعام الدراسي 4001/4001
المدارس الحكومية

مدارس وكالة الغوث

المجموع

نوع المدرسة
ذكور

4489

4410

4419

إناث

4400

4011

4411

المجموع

4489

4401

1101

ضاحدايية و ازرة التربية والتعليم العالي نووكالة الغوخ الدولية)

التار الباحخ عينة عشوايية مميلة بنسبة  % 8.حيخ بلغ عدد أفراد العينة ض )414معلم

ومعلمة ن ترم التيرارهم بالمريقرة العشروايية البسريمة ن مروزعين علر لمرس محافظرات بقمراع غرزة مرن مدرسري
وكالة الغوخ الدولية ومدرسي الحكومة في المرحلة اإلعدادية .

أدوات الدراسة :
أوالً  :استبانة المكانة االجتماعية للمعلم :

اسررتلدم الباحررخ اسررتبانة المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين كم را ي ارهررا المعلمررون وقررد اسررتفاد مررن االسررتبانة الترري
دممها الباحخ ضنعيم حبيب جعنيني ووجين سرالم الفرر ):والتري تحترو علر لمسرة أبعراد تحقيرق الر ات وقرد

أشتمل عل  9فقراتن والحوافز والرواتب وقد اشتمل عل  1فقراتن وتقييم المعلم لمهنتن وقد اشتمل عل 82

فقرةن والمعلم واإلدارة وقد اشتمل عل  7فقرات ن والبعد االجتماعي للمهنة وقد اشتمل علر  84فقررة ن موزعرة
حسب مقياس ليكرت اللماسي والتي تتكون أحكامن من العبارات التالية
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المكانة االجتماعية للمعلمين وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي في المدارس اإلعدادية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم

"أوافق بشدة" أوافقن ال أر لي ن ال أوافق مملقا ن وأوزانها 1ن 4ن 3ن 2ن . 8
ثانياً استبانة التوافق النفسي واالجتماعي :
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اسررتلدم الباحررخ اسررتبانة التوافررق النفسرري واالجتمرراعي للمعلمررين واسررتعان باالسررتبانة الترري دررممها

الباحخ ضعل الديب) والمكون أحكامن من يالخ درجات نعمن بين بين ن ال ن وأوزانها  3ن  2ن  8ن وعدد

فقراتها  74فقرة .
إجراءات الدراسة

صدق وثبات أداتي الدراسة:
* صدق استبانة المكانة االجتماعية للمعلمين كما يراها المعلمون :

أوالً  :معامل االتساق الداخلي بين كل مجال والدرجة الكلية:

قام الباحخ بتمبيق االستبانة عل عينة اسرتمالعية مكونرة مرن ض )4.فررداة ترم التيرارهم مرن لرارج

عينررة الد ارسررة يررم تررم التأكررد مررن درردق االتسرراق الررداللي لالسررتبانة ب يجرراد معامررل االرتبررام بررين كررل مجررال مررن
مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما يتيح من الجدول رقم ض)2
جدول رقم ()4

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل االرتباط

المجال

البيان

األول

تحقيق الذات

**09181

الثاني

الحوافز والرواتب

**09119

الثالث

تقييم المعلم لمهنته

**09110

الرابع

المعلم واإلدارة

**09191

الخامس

البعد االجتماعي للمهنة

**09911

** دالة إحصائيا عند 0904

يتيح من الجدول السابق رقم ض )2أن جميي مجاالت االستبانة مرتبمة ارتباماة و داللة إحدايية مي الدرجة
الكلية لالستبانة ن فقد تبين أن معامرل االرتبرام لفقررات االسرتبانة محدرور برين  .0471و  .0141وهر ا يعنري

أن معامل االرتبام قو جداة بين المجاالت والدرجة الكلية .

ثانياً  :معامل االتساق الداخلي بين كل فقرة والدرجة الكلية:

تم حساب ددق االتساق الداللي لالستبانة ب يجاد معامل االرتبام بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة

الكلية لهان كما يتيح من الجدول رقم ض)3
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جدول رقم ()4

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والمجموع الكلي لها
الرقم
الفقرات

معامل االرتباط

8

تعتبر مهنة التعليم رسالة سامية يؤديها المعلم للمجتمع

** .044

2

يعتبر المعلم قدوة حسنة للمجتمع الذي يعيش فيه

* .0347

3

الراتب يكفي لتغطية الحاجات الضرورية فقط

** .0179

4

تعتمد الترقية في المهنة على الكفاءة

** .041.

يتوقع المجتمع من المعلم أعماالً إبداعية

* .0383

1

تالقي مهنة التعليم االحترام من كافة أفراد المجتمع

* .0211

9

يثير احترام المجتمع للمعلم السرور لديه

* .031.

1

أشعر باحترام الطلبة الذين ال أقوم بتدريسهم

* .04.4

7

مهنة التعليم توفر الراحة النفسية للمعلم

* .021

8.

تحسين الحوافز المعنوية يؤدي إلى رفع مكانة ا لمعلم االجتماعية

* .0371

88

لو وجد المعلم مهنة بديلة لترك مهنة التعليم

* .03.2

82

تحتاج متطلبات المهنة إلى تعاون أفراد البيئة المحلية

* .03.2

83

تحسين الحوافز المادية يشعر المعلم بمكانته االجتماعية

84

المنزلة االجتماعية للمعلم متعلقة بالقيم االجتماعية السائدة

* .0374

81

أعتقد بأن تقدير المجتمع لمهنتي سوف يزداد في المستقبل

* .0317

81

ال بد أن يتالئم العائد المادي للمهنة والجهد المبذول فيها .

* .0371

89

أشعر بتقدير المجتمع لمهنتي

* .0391

81

مهنة التعليم تحتاج إلى استعداد خاص بها

* .0343

87

أوجه أبنائي منذ الصغر إلى اختيار مهنة التعليم

* .032

2.

أنني كمعلم نادم عل التيار مهنة التعليم

* .038

28

مهنة التعليم لها أير حاسم عل مستقبل ادجيال

* .0332

22

يسهم أوليا ادمور معي في رفي مستو

* .0274

23

إن فرص الترقية في المهنة مقبولة

* .0313

24

أشعر بتقدير اإلدارة المدرسية لي

* .0378

1

أبنايهم التحديلي

11
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21

تحرص إدارة المدرسة عل أل أر في القيايا التربوية

** .0178

21

تدافي إدارة المدرسة عني في حاالت الظلم

* .0329

29

تراعي اإلدارة المدرسية حالتي النفسية

* .0314

21

تقدر إدارة المدرسة ظروفي اللادة

* .0318

27

أحدل عل تشجيي اإلدارة المدرسية لي

* .0211

3.

تقدر اإلدارة المدرسية العب الملق عل عاتقي .

* .0387

38

تشجي اإلدارة المدرسية عل بروز اإلبداعات عند المعلمين

** .0473

من مكانتهم االجتماعية

* .0384

32

ممارسات بعا المعلمين غير التربوية تيع

33

يحترم أوليا ادمور مالحظاتي بشأن أبنايهم .

** .0144

34

تحتاج مهنة التعليم إل التيحية من أدحابها

* .0314

31

يدني المعلم مكانتن االجتماعية بنفسن

* .03..

31

اعتقد أن المعلم مرتا :لويعن االقتداد

* .0487

39

أبنا المعلمين يباهون بمهنة بايهم

** .01..

31

تسد منزلة المعلم االجتماعية العالية إل إلالدن في مهنتن

** .01.2

37

ينظر موظفو الدولة لي نظرة تقدير أينا إنجاز معامالتي .

** .0498

4.

ينظر المجتمي إل مهنة التعليم كمهنة أسياسية فين

** .0112

48

تهتم وسايل اإلعالم الملتلفة بقيايا المعلم

** .019.

42

المعلم مهم في ترسيخ االنتما الومني

** .0119

43

تحرص القوانين وادنظمة عل احترام المعلم

** .0439

44

يدع المعلم للمشاركة باالحتفاالت الرسمية

** .0431

41

تقدر اإلدارة المدرسية ظروفي اللادة حين تغيبي .

* .0321

41

توفر المهنة عالقات اجتماعية جيدة

* .0311

49

أسلوب الترقية في المهنة يتسم بالرتابة

* .03.1

** دالة احصائية عند 0904

* دالة احصائية عند 0901

يتيرح مرن الجرردول رقرم ض )3أن جميرري فقررات االسررتبانة مرتبمرة ارتبامراة و داللررة إحدرايية مرري الدرجرة الكليررة
لالسررتبانةن واتيررح مررن الجرردول أن معامررل االرتبررام لألسرريلة ات الداللررة المعنويررة كرران محدررو اةر بررين .0211

و .0112وه ا يعني أن معامل االرتبام قو بين الفقرات والدرجة الكلية .
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* ثبات استبانة المكانة االجتماعية للمعلمين كما يراها المعلمون.
قيمة معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لالستبانة ككل :

ولقد يم التأكد منن من لالل
أ)

طريقة ألفا كرونباخ :

حيخ تم التأكد من يبات االستبانة بمريقة ألفا كرونباخ و ل دنها تعمي الحد اددن لمعامل يبات االستبانة

بجانب أنها تتملب إعادة تمبيقن كما أنها تستلدم كل عبارات االستبانة والمعادلة اللادة ب ل تبين أن

معامل ألفا كرونباخ يساو ض ).0111وهو معامل قو في ميل ه ب الدراسات .
ب)

طريقة التجزئة النصفية :

حيرخ ترم إيجرراد معامرل اليبررات بهر ب المريقرة ن إ تررم تقسريم االسررتبانة إلر ندرفين ادسرريلة ات ادرقرام الفرديررة

وادسيلة ات ادرقرام الزوجيرة بحيرخ أدربح كرل قسرم قايمراة ب اترن ن وترم حسراب معامرل االرتبرام برين الندرفين

بمعادلة بيرسون فكان ض ).0124ن يم مبقت معادلرة سربيرمان برراون تبرين أن معامرل اليبرات يسراو ض).0119

.

ويتيرح ممرا سربق أن اال سررتبانة تتمتري بدرجرة عاليرة مررن اليبرات تممرين إلر دررحة النتيجرة التري يرتم الحدررول

عليها ن وتظهر دالحية االستبانة واستلدامها في الدراسة .
صدق استبانة التوافق النفسي واالجتماعي :

أوالً  :معامل االتساق الداخلي بين كل مجال والدرجة الكلية:

قام الباحخ بتمبيق االستبانة عل عينة اسرتمالعية مكونرة مرن ض )4.فررداة ترم التيرارهم مرن لرارج

عينررة الد ارسررة يررم تررم التأكررد مررن درردق االتسرراق الررداللي لالسررتبانة ب يجرراد معامررل االرتبررام بررين كررل مجررال مررن

مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما يتيح من الجدول رقم ض)4
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جدول رقم ()1

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
المجال

البيان

معامل االرتباط

األول

البعد الجسمي

** 09144

الثاني

البعد النفسي

** 09144

الثالث

البعد األسري

** 09111

الرابع

البعد االجتماعي

** 09114

الخامس

البعد االنسجامي

** 09111

** دالة إحصائيا عند 0904

يتيح من الجدول السابق رقم ض )4أن جميي مجاالت االستبانة مرتبمة ارتباماة و داللة إحدايية مي الدرجة
الكلية لالستبانة ن فقد تبين أن معامرل االرتبرام لفقررات االسرتبانة محدرور برين  .0123و  .0111وهر ا يعنري

أن معامل االرتبام قو جداة بين المجاالت والدرجة الكلية .

ثانياً  :معامل االتساق الداخلي بين كل فقرة والدرجة الكلية:

تم حساب ددق االتساق الداللي لالستبانة ب يجاد معامل االرتبام بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة

الكلية لهان كما يتيح من الجدول رقم ض)1

جدول رقم ()1
يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والمجموع الكلي لها
الفقرات

الرقم

معامل االرتباط

8

أعاني من نزالت البرد

* .027.

2

ينفذ صبري بسهولة مع اآلخرين

* .0311

3

أحب أسرتي إلى درجة كبيرة

** .0434

4

أشارك في معظم النشاطات االجتماعية مع زمالئي دائما

* .0317

1

المجتمع الذي أعيش فيه يشبع حاجاتي ورغباتي

* .0311

1

تنتابني آالم في بعض أنحاء جسمي

* .0211

1

أجد نفسي مرحا ً على غير العادة دون سبب معين

* .0274

أتمتع بعالقة طيبة للغاية مع أفراد أسرتي

** .0491

13
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7

عندي شعور أن أصدقائي يحبونني

* .04.9

8.

عندي أهداف وطموحات أتمنى تحقيقها لخدمة المجتمع

* .0371

88

أعاني من اضطرابات في معدتي وأمعائي

* .0333

82

من السهل أن يتملكني الغضب

* .027.

83

عالقاتي طيبة مع والدي أو من يقوم مقامه

* .0381

84

عالقاتي االجتماعية مع جيراني طيبة للغاية

* .0421

81

من السهل علي االختالط بالناس

* .0397

81

أشعر بضيق في التنفس أحيانا

* .0339

89

أفقد ثقتي بنفسي بسهولة

* .0377

81

عالقاتي طيبة مع والدتي أو من يقوم مقامها

* .0313

87

أستطيع أن أدخل السعادة والسرور على زمالئي

* .0347

2.

أستميي مجاراة الجو االجتماعي بدرجة كبيرة

** .01.8

28

أداب بنوبات إغما في المواق

22

أشعر في معظم ادوقات بالحزن

* .0488

23

أشعر بالحرج عند التعر عل أناس دول مرة

* .0314

24

أشبي معظم حاجاتي االقتدادية في المجتمري الر

21

يسهل أن تنتقل إلي عدوى الزكام

* .031

21

أشعر بالوحدة حتى ولو كنت مع الناس

* .03.7

29

مشاجراتي قليلة مع أفراد أسرتي

* .0237

21

أجد متعة في ممارسة أنواع كثيرة من وسائل الترويح
والرحالت والحفالت
أشعر بالفخر ألنني أنتمي إلى هذا المجتمع

* .0428

3.

جسمي شديد الحساسية

* .0279

38

حالتي العصبية مستقرة

* .0329

32

يتوافر الحب والوفاق داخل أسرتي

** .0441

33

أفضل أن تقتصر حياتي االجتماعية على أفراد أسرتي

* .0342

34

أشعر بالرضا ألن اآلخرين بمفهوم مشاعري

* .0271

27

الدعبة

فين

14

** .0114

أعريش

* .03.9

* .0488
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31

تستلزم صحتي الرعاية الطبية المستمرة

* .0311

31

يصعب على البقاء في المنزل في حالة مرح

* .0311

39

أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل

* .04.1

31

أشعر بالحرج عند المشاركة في بعض األلعاب أو
األنشطة
أشعر بأن معظم الناس يستمتعون بالتحدث معي

* .03.3

4.

لم أصب أبداً بأي مرض صدري (كالربو أو الحساسية
وغيرها)
من السهل إثارتي

37
48

* .0277
* .0323
* .0321

42

ثقتي كبيرة بأفراد أسرتي

* .0389

43

ال أحب القيام باألنشطة االجتماعية

* .0341

44

فرري الغالررب ييررمرني زماليرري إل ر التشرراجر معهررم دفاعررا * .03.4

عما أمل

41

أسناني في حالة عالج

41

إنني حساس أكير من الالزم

49

أشعر بالريا والراحة في المنزل

* .0428

41

ال أماني في مقابلة الغربا
عندي شعور بأن أساتذتي في المدرسة يفضلون أن أكون
في أماكن العمل التي يرأسونها
أشعر بالتعب عندما أنهض من الصباح

* .0391

18

إنني سريع البكاء

47
1.
12
13
14
11

** .0411
* .0331

يسعدني جداً حضور الجلسات العائلية في المنزل مع أفراد
أسرتي (أو مع من أعيش معهم)
عالقاتي بزمالئي جيداً جداً

* .0481
* .0312
* .032
* .0338
** .01.4

ال أهتم كثيراً بالناس

* .0341

أعاني من اآلم في عضالتي

** .01.3

أحيانا ً تعاودني رغبة شديدة في الهروب من المنزل

* .0348

19

ظروفي األسرية ممتازة

* .0314

11

أصادق اآلخرين بسهولة تامة

** .0133

17

أشعر في كثير من األحيان كا لو كنت أريد أن أبكي بسبب
قسوة وظلم الناس لي

* .0321

11
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1.

أيأس بسهولة

** .0411

18

أسرتي توفر لي الجو الصالح للعمل والجد

** .011

12

أنا محبوب من زمالئي

** .041

13

أشعر بالراحة واأللفة في هذا العالم الذي أعيش فيه

* .03.2

14

من النادر أن يصيبني اإلمساك

** .0411

11

أشعر بالضيق واالكتئاب في معظم األحيان

* .0347

11

توجد عالقات طيبة بين أفراد أسرتي وأقاربي

* .0381

19

أتمتع بشعبية اجتماعية بين األصدقاء

* .0421

11

عنررد التسررامح والمرونررة ممررا يجعلنرري أتقبررل نقررد انل ررين * .0211

17

كنت أمرا بكيرة في مفولتي

* .0341

9.

ييايقني شعور بالنقص

* .0389

98

يسود التفاهم بيني وبين أفراد أسرتي

* .0294

92

أشعر بالراحة النفسية
أشعر أنني أكثر سعادة في الحياة العائلية

** .0441

94

ال أدعي إلى الحفالت أو المهرجانات التي تقيمها المدرسة
أو المؤسسة أو الزمالء
أجد صعوبة في توازني أثناء سيري

91

أنا سعيد في حياتي

93
91

وأستفيد منن

* .0482
* .0322
* .0347
* .0311

أعاني كثيراً من وجود خالفات أسرية

* .0397

91

أشعر أن زمالئي يسرهم أن أكون معهم

** .0181

97

من الصعب استشارتي

* .0297

1.

أشعر من وقت آلخر بالكراهية نحو أ أفراد أسرتي التي
أحبها
في الغالب ال يهتم من حولي بآرائي

** .0497

12

أتغيب عن الدراسة (أو العمل) بسبب المرض

99

18

* .0311
* .031.

أكون متماسكا ً تماما ً وهادئا ً في المواقف الصعبة

* .0311

14

أشعر معظم الوقت بآالم في رأسي

* .0277

11

تتقلب حالتي المزاجية بين السعادة والحزن دون سبب
ظاهر

* .0294

13
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11

أشعر برعشة في حركات يدي

* .027.

كثيراً ما تشغلني األفكار إلى درجة ال أستطيع معها النوم

* .0274

11

ال أحب االشتراك في المناقشات الدينية

* .0333

17

ينتابني قلق على صحتي

* .03.8

7.

االهتمام بأوامر الدين وتطبيقاتها أمر صعب بالنسبة لي

* .0311

19

78

جسمي متناسق تماما ً مع وزني

* .0328
* .03.1

72
73

يشغل الدين جانباة بالغ ادهمية في حياتي

أعتقد أن الدين والمسجد لهم أعظم ادير في نفسي

* .0279

74

أشعر بأالم دحية

* .0217

** دالة احصائياً عند 0904
* دالة احصائياً عند 0901

يتيررح مررن جرردول رقررم ض )1أن جميرري فق ررات االسررتبانة مرتبمررة ارتبام راة و داللررة إحدررايية مرري الدرجررة الكليررة
لالسررتبانةن واتيررح مررن الجرردول أن معامررل االرتبررام لألسرريلة ات الداللررة المعنويررة كرران محدررو اةر بررين .0294

و .0133وه ا يعني أن معامل االرتبام قو بين الفقرات والدرجة الكلية .

ثبات استبانة التوافق النفسي واالجتماعي:

قيمة معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لالستبانة ككل :

ولقد تم التأكد منن من لالل
ت)

طريقة ألفا كرونباخ :

حيخ تم التأكد من يبات االستبانة بمريقة ألفا كرونباخ و ل دنها تعمي الحد اددنر لمعامرل يبرات االسرتبانة
بجانررب أنهررا تتملررب إعررادة تمبيقررن كمررا أنهررا تسررتلدم كررل عبررارات االسررتبانة والمعادلررة اللادررة ب ر ل تبررين أن

معامل ألفا كرونباخ يساو ض ).0132وهو معامل قو في ميل ه ب الدراسات .
ث)

طريقة التجزئة النصفية :

حيرخ ترم إيجرراد معامرل اليبررات بهر ب المريقرة ن إ تررم تقسريم االسررتبانة إلر ندرفين ادسرريلة ات ادرقرام الفرديررة

وادسيلة ات ادرقرام الزوجيرة بحيرخ أدربح كرل قسرم قايمراة ب اترن ن وترم حسراب معامرل االرتبرام برين الندرفين

بمعادلة بيرسون فكان ض ).0414ن يم مبقت معادلرة سربيرمان برراون تبرين أن معامرل اليبرات يسراو ض).0121

.
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ويتيرح ممرا سربق أن االسررتبانة تتمتري بدرجرة عاليرة مررن اليبرات تممرين إلر دررحة النتيجرة التري يرتم الحدررول

عليها ن وتظهر دالحية االستبانة واستلدامها في الدراسة .
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اإلجابة عن السؤال األول :

نتائج الدراسة ومناقشتها

مرا المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين فرري المرردارس اإلعداديررة التابعررة لوكالررة الغرروخ والمرردارس الحكوميررة مررن حيررخ
ادهمية النسبية ؟

ولإلجابررة عل ر ه ر ا الس رسال فقررد تررم اسررتلدام المتوسررمات الحسررابية واالنح ر ار

مجال من مجاالت االستبانة كما يويحها الجدول رقم ض. )9

المجال

المعيررار والنسررب الميويررة لكررل

جدول رقم ()1
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية
النسب الميوية
االنح ار
المتوسم

تحقيق ال ات

870.7

209118

% 97011

الحوافز والرواتب

8208319

801174

%91011

تقييم المعلم لمهنتن

270133

304781

%71099

المعلم واإلدارة

290.9

101241

%91087

البعد االجتماعي للمهنة

440.4

101.43

%9304

المجموع

838079

8101133

%9101

-9

أن االتجاهات المتعلقة بالمكانرة االجتماعيرة نحرو المعلمرين ن ونحرو مرا يجرب أن تكرون عليرن مريقرة

-1

بأهميتن – ال يعتبر عامالة مهماة فري مجرال المهنرة ن علر الررغم

حياتهم كانت من أهم عوامل تحقيق الريا عن مهنة التعليم .
أن الراتب الشهر – مي االعت ار

من أهميتن في تحقيق حالة من الريا عنها .

من لالل الجدول السابق يتيح أن تقييم المعلمين لمكانتهم االجتماعية من حيخ ادبعاد اللمسة ددا ة

الدراسة كانت كالتالي

بعد تحقيق ال ات حدل عل نسبة ميوية مقدارها  %97011وبعد الحوافز والرواترب حدرل علر نسربة ميويرة

مقرردارها  %91011وبعررد تقيرريم المعلررم لمهنتررن حدررل عل ر نسرربة ميويررة مقرردارها  %71099وهرري أعل ر نسرربة
ميويررة فرري ادبعرراد اللمسررة للد ارسررة ن وبعررد المعلررم واإلدارة حدررل علر نسرربة ميويررة مقرردارها  %91087والبعررد

االجتماعي لمهنة حدل عل نسبة ميوية مقدارها  %9304وهي أدن نسبة في ادبعاد اللمسة للدراسة .

وقررد حدررلت ادبعرراد اللمسررة مجتمعررة عل ر نسرربة ميويررة مقرردارها  %9101ن ويعتبررر الباحررخ أن ه ر ب النتيجررة

منمقية وواقعية حيخ حدلت كافة ادبعاد عل نسب ميوية عالية مما يسكد وجود مكانة اجتماعية عالية لرد

المعلمين من كال الجنسين سوا في المدارس الحكومية أو مدارس وكالرة الغروخ حيرخ أن المردرس الفلسرميني
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لادة من بين شرايح المجتمي المتعددة يتمتري بنروع مرن االسرتقرار الروظيفي والمرالي واالقتدراد ن حيرخ يجرد

لن راتباة في نهاية كرل شرهر ممرا يعرود عليرن باالسرتقرار المرالي والنفسري فري ظرل الظررو

االقتدرادية الدرعبة

التي يعيشها أبنا الشعب الفلسميني عامة ن حيخ انتشار البمالة بنسب عالية جداة قد تدل إل .%1.

ل ل نجد أن بعد تقييم المعلم لمهنتن قد حدل عل أعل نسبة ميويرة وهري  %71099وهري نسربة عاليرة جرداة

ممررا يشررير إلر ارتفرراع مسررتو الريررا الرروظيفي وأيررب عل ر المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين والترري تررنعكس إيجابررا
عل مستو

رايهم في الميدان وعل مستو اهتمامهم بالعملية التعليمية وبعملهم بشكل عام .

وحبهم لمهنتهم التي التاروها بمحا أرادتهم فوجدوا فيها المتعة ولادة أنهم يقردمون لدمرة تعليميرة فري ظرل

ظرو

دعبة دبنا شعبهم ال ين ينظرون لهم بأنهم الحلقة التربوية اليانية بعد ادسرة .

أما بالنسبة لبعرد تحقيرق الر ات فقرد حدرل علر نسربة ميويرة مقردارها  %97011وهري نسربة عاليرة أييراة لكنهرا
أقل من سابقتها ن وهي تعتبر نسربة مناسربة لادرة فري ظرل الظررو

االقتدرادية والفقرر والبمالرة التري يعراني

منها الشعب الفلسميني بشكل عرام ن لادرة وأن مهنرة التعلريم هري مرن أكيرر المهرن التري يتجرن نحوهرا الشرعب
الفلسميني و ل لقلة أمراكن العمرل ومرجعرن لرد اللرريجين مرن أبنرا الشرعب الفلسرميني ن وهر ب النسربة تسهرل

المعلمين لكي يقوموا بدورهم بشكل مناسب ويسير عل

رايهم الوظيفية بشكل إيجابي .

أما بعد الحوافز والرواتب رغم أهميتن في تأمين حياة كريمة ومستقرة للمعلم إال أنرن حدرل علر المرتبرة الياليرة

وحدل عل نسبة ميوية مقدارها  %91011ن وهي تسكد عل مستو ريرا جيرد عرن الحروافز والرواترب وهر ب

يتفررق مرري الواقرري الر

يعيشررن المعلمررون دن مهنررة التعلرريم تعتبررر مررن المهررن المحترمررة فرري المجتمرري الفلسررميني

وكر ل تعتبررر مدرردر دلررل معقررول للمعلمررين فرري ظررل الظرررو

االقتدررادية الدررعبة هرري الفقررر والبمالررة الترري

يعيش ررها قماع ررات واس ررعة م ررن الش ررعب الفلس ررميني ن وهن ررا جه ررود متواد ررلة لتحس ررين ادوي رراع االقتد ررادية

للمعلمين من قبل الحكومة الفلسمينية حيخ تم زيادة رواتب المعلمين بنسبة معقولرة ن وهر ب النتيجرة دليرل علر

حب المعلم الفلسميني لمهنتن وتمسكن بها رغم كل الدعاب .

أما بعد المعلم واإلدارة فقد حدل عل نسبة ميوية مقدارها  %91087وهي نسبة عالية أيياة لكنها جا ت في
المرتبة الرابعة مما يسكد أهمية المناخ المدرسي السايد ودورب في شعور المعلم بالمكانة االجتماعيرة و لر إنكرن

ه ا المناخ ايجابياة يسودب التفاهم واالحترام والتقدير وتكافس الفرص ن أما إن كان المناخ سلبياة فان لر يرنعكس
سلباة عل شعور المعلم بالمكانة االجتماعية .

وربما جا ت ه ب النتيجة بسب النظام اإلدار الدارم ال

يتبعن بعا مدارس المدارس والمشرفين التربويين

مي المعلم في المدارس وك ل كيررة ادعمرال اإلداريرة التري يكلر

الشلدية بها و ل حفاظاة منهم عل عملهم ال

بهرا المعلمرين ويقومروا بهرا رغرم عردم قنراعتهم

يعتبر مددر رزقهم ويحافظ عل مكانتهم في المجتمي .
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وك ل شعور المعلمين أن بعا المد ار يتعاملوا معهم دون مساواة ومراعاة للقردرات واإلمكانيرات التري يحملهرا
كل معلم منهم ويقوموا بتمبيق النظام دون أل ادمور اإلنسانية بعين االعتبار مما ينفر المعلمين مرن اإلدارة

.

أما البعد االجتماعي للمهنة فقد حدل عل نسبة ميوية مقدارها  %9304وهي أدن نسبة في ادبعاد اللمسرة

للدراسة .

وربما جا ه ا البعد في الترتيب ادلير ولكرن النسربة التري حدرل عليهرا هري نسربة عاليرة وربمرا يسكرد لر أن

نظرة المجتمي لمهنة التعليم نظرة مناسبة ومريية ولكنها بحاجة إلر تعزيرز وتمروير و لر بالعمرل علر إقامرة

عالقررة ايجابيررة بررين المسسسررة التربويررة بعنادرررها الملتلفررة والمجتمرري المحلرري المحرريم بهررا حتر تتحسررن النظررة
االجتماعية لمهنة التعليم بشكل أفيل ن ويساعد ل قيام وسايل اإلعالم بتسليم اليو عل ادهمية الكبرر

للتعليم والمعلم ودورهم البنا في بنا المجتمي الحيار والقادر عل مواجهة كافة التحديات في عدر التقدم

واالنفجار المعرفي المتسارع .
نتائج الفرضية األولى :

تنص الفريية عل ما يلي " ال توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية في المردارس

اإلعدادية تعز لمتغير الجنس " .

ولتحقق من ه ب الفريية إحدايياة تم استلدام التبار "ت" لعينتين مستقلتين كما يويحها الجدول رقم ض.)1

الجنس

جدول رقم ()9
يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوي الداللة
مستو الداللة
قيمة "ت"
االنح ار
المتوسم
العدد

كر

811

8380.81

81084

أنيي

834

8330.44

81018

80.77

غير دالة

اتيررح مررن الجرردول رقررم ض )1أن قيمررة "ت" المحسرروبة تسرراو ض  ) 80.77وهرري أقررل مررن القيمررة الحرجررة والترري

تسرراو ض ) 80141وهرري غيررر دالررة عنررد مسررتو ض ) .0.1ن وب ر ل نقبررل الفرررا الدررفر ونرررفا الفرررا
البررديل أ أنررن ال يوجررد الررتال

لمتغير الجنس " .

دال إحدررايياة فرري مكانررة المعلمررين االجتماعيررة فرري المرردارس اإلعداديررة تعررز

ويعز الباحخ عدم وجود فروق ات داللة إحدايية في المكانة االجتماعية بين المعلمين من كال الجنسين

إل أمور عدة من أهمها أن المكانة االجتماعية للمرأة في المجتمي الفلسميني ال تقل أهمية عن المكانة

االجتماعية للرجل حيخ أن الرجل والمرأة يقومان بالعمل في المجال التربو ويحدالن عل نفس الراتب
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الشهر ويحدالن عل الترقيات في السلم الوظيفي بنفس الدرجة وهنا من المعلمات من تتبوأ مرك اةز وظيفياة
ميل مديرة المدرسة ن والموجهة التربوية ن وال غرابة في ل فان مسيولية برنامش التعليم في وكالة الغوخ هي

معلمة سابقة في مجال التعليم بالوكالة ن وك ل مديرة عام التعليم الحكومي في و ازرة التربية والتعليم هي أيياة

معلمة سابقة في المدارس الحكومية .

مما يسكد منمقية ه ب النتيجة حيخ بدأت تتالش الفروق الوظيفية نوعاة ما بين اإلناخ وال كور ولادة في

مجال العمل حيخ أدبح للمرأة مكانة مهمة وبمكانتها العمل في مجاالت عديدة في المجتمي الفلسميني ن
حيخ أن المرأة تتقلد الكيير من المنادب الوظيفية في المجتمي الفلسميني.

نتائج الفرضية الثالثة :

تررنص الفريررية عل ر مررا يلرري " ال توجررد فررروق ات داللررة إحدررايية فرري مكانررة المعلمررين االجتماعيررة فرري

المدارس اإلعدادية تعز لسنوات اللبرة التدريسية " .

وللتحق ررق م ررن هر ر ب الفري ررية إحد ررايياة ت ررم اس ررتلدام تحلي ررل التب رراين ادح رراد كم ررا يوي ررحها الج رردول رق ررم ض)7

والجدول رقم ض. )8.

جدول رقم ()8

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمكانة المعلمين االجتماعية في المدارس اإلعدادية تعزي
لسنوات الخبرة
البيان

العدد
171

المتوسم
12955882

من  8. – 1سنوات

834

8320.31.

83039

 8.سنوات فأكير

81.

83307941

81012

المجموع

414

83807933

81011

من  1 – 8سنوات
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االنح ار

المعيار

890432
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جدول رقم ()40

تحليل التباين األحادي لمكانة المعلمين االجتماعية في المدارس اإلعدادية تعزي لسنوات الخبرة
درجات

مدادر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

8.19029.

دالل المجموعات

948140181

297

المجموع الكلي

912480919

299

الحرية
2

متوسم

المربعات
1210131

قيمة " "

المحسوبة
25116

مستو

الداللة

الداللة

اإلحدايية

.0822

غير دال

247091.

اتيررح مررن الجرردول رقررم ض )7أن قيمررة " " المحسرروبة تسرراو ض  ) 20881وهرري أقررل مررن القيمررة الحرجررة والترري

تساو ض ) 30..وهي غير دالة عند مستو ض ) .0.1ن وب ل نقبل الفررا الدرفر ونررفا الفررا البرديل
أ أنن ال يوجد الرتال

اللبرة " .

دال إحدرايياة فري مكانرة المعلمرين االجتماعيرة فري المردارس اإلعداديرة تعرز لسرنوات

من ا لوايح أن سنوات اللبرة لم تحا باالهتمام من قبل المعلمين من كال الجنسين ومن الممكن أن يعود
ل إل عدة أمور هامة

-7

أن سنوات اللبرة لم تعد هي المسهل ادساسي للترقية في السلم الوظيفي حيخ مرأت تغيرات

ومتملبات ألر تسهل المعلم للترقية ففقدت سنوات اللبرة بعا قيمتها في عملية الترقية للمعلمين والمعلمات

.

-8.

إن المجتمعات النامية تنظر إل اللبرة أحياناة كييرة نظرة سلبية مما ينعكس ل إل نظرة المعلم

-88

ارتبام زيادة عدد سنوات اللبرة في أ هان الكييرين بعدم القدرة عل التجديد ن الملل ن والروتين .

ال

-82

ربما ال يجد في اللبرة ما يعزز مكانتن االجتماعية .

عدم وجود فروق مالية كبيرة لسنوات اللبرة بين المعلمين كان لن أير سلبياة عل المعلمين و

اللبرة فكانت نظرتهم للمكانة االجتماعية دنفسهم نظرة عادية .

نتائج الفرضية الرابعة :

تنص الفريية عل ما يلي " ال توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية في المردارس

اإلعدادية تعز للدرجة العلمية " .

ولتحقق من ه ب الفريية إحدايياة تم استلدام تحليل التباين ادحاد كما يويحها الجدول رقم ض)88

والجدول رقم ض. )82

جدول رقم ()44

قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمكانة المعلمين االجتماعية في المدارس اإلعدادية تعزي
للدرجة العلمية
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العدد

البيان

المتوسم
13659355

االنح ار
13535
16533

دبلوم

62

بكالوريوس

229

13155815

ماجستير

88

13257273

14555

المجموع

3..

13159733

15586

المعيار

جدول رقم ()44
تحليل التباين األحادي لمكانة المعلمين االجتماعية في المدارس اإلعدادية تعزي للدرجة العلمية
مدادر التباين

مجموع

بين المجموعات

87920128

دالل المجموعات

297 932170811
299 912480919

المجموع الكلي

المربعات

درجات

الحرية
2

متوسم

المربعات
711038.

قيمة " "

المحسوبة
4511

مستو

الداللة

الداللة

اإلحدايية

.0.87

*

2410171

* دالة احصائياً عند 0901

اتيح من الجدول رقم ض )88أن قيمة " " المحسوبة تساو ض )82وهي أكبر من القيمة الحرجة والتي تساو

ض ) 30..وهي دالة عند مستو ض ) .0.1ن وب ل نرفا الفرا الدفر ونقبل الفرا البديل أ أنن يوجرد
التال

دال إحدايياة في مكانة المعلمين االجتماعية في المدارس اإلعدادية تعز للدرجة العلمية .

يتيررح مررن لررالل جرردول رقررم ض )88وجرردول رقررم ض )82إن المعلمررين و الرردرجات العليررا ن يشررعرون بمكانررة
اجتماعية أفيل من أقرانهم و الدرجات العلمية ادقل وربما يعود ل لعدة أمور أهمها

-83

أن المجتم رري الفلسر ررميني مجتمعر راة يتجر ررن بكليتر ررن نح ررو التعلر رريم حير ررخ أن االس ررتيمار ادكبر ررر للشر ررعب

الفلسررميني هررو فرري الجانررب التعليمرري ن ل ر ل أدرربحت الرردرجات العلميررة المتوسررمة والجامعيررة ادول ر ن س روا

ال رردبلوم أو البك ررالوريوس منتشر ررة بكير ررة وأد رربح المجتم رري ينظ ررر إليه ررا نظر ررة عادي ررة ن لك ررن المعلم ررين م ررن و

الدرجات العلمية العليا كالماجسرتير وأكيرر ألر ت مكانرة فري المجتمري متميرزة وأدربحت النظررة االجتماعيرة لهرم

أكير تقدي اةر .

-84

وكر ل إن النظررام المررالي المعمررول بررن فرري و ازرة التربيررة والتعلرريم الحكوميررة أدرربح ينظررر إلر الدرجررة

العلميررة العليررا نظ ررة ايجابيررة بحيررخ أدرربحت الدرجررة العلميررة لهررا احتسرراب مررالي ممررا زاد مررن شررعور المعلمررين

بمكانتهم االجتماعية المتميزة عن أقرانهم الحادلين عل الدرجات العلمية العليا .

-81

ويتيح أيياة أن الدرجة العلمية أدبحت لها دو اةر في الح ار االجتماعي والترقيات ولادرة لوجرود

عرردد مررن الجامعررات والمعاهررد والكليررات ادكاديميررة الترري أدرربح بمقرردور المعلررم فرري المرردارس أن يحدررل عل ر
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عمل إيافي في ه ب الجامعات والمعاهد والكليات بعد عملن في المدرسة في تل المسسسات ادكاديمية و ل

أيي راة سرراهم فرري شررعور المعلمررين الحادررلين عل ر الرردرجات العلميررة العليررا بالمكانررة االجتماعيررة المتمي رزة عررن

أقرانهم.

نتائج الفرضية الخامسة :

تنص الفريية عل ما يلي " ال توجد فروق ات داللة إحدايية في مكانة المعلمين االجتماعية في المردارس

اإلعدادية تعز لمكان العمل " .

ولتحقق من ه ب الفريية إحدايياة تم استلدام التبار "ت" لعينتين مستقلتين كمرا يويرحها الجردول رقرم ض)83

.

الجنس
وكالة

جدول رقم ()44
يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوي الداللة
مستو الداللة
قيمة "ت"
االنح ار
المتوسم
العدد
16567
غير دالة
80432
83303287
841

حكومة

814

83.01741

15511

اتيح من الجدول رقم ض )83أن قيمرة "ت" المحسروبة تسراو ض  ) 80432وهري أقرل مرن القيمرة الحرجرة والتري

تسرراو ض ) 80141وهرري غيررر دالررة عنررد مسررتو ض ) .0.1ن وب ر ل نقبررل الفرررا الدررفر ونرررفا الفرررا
البررديل أ أنررن ال يوجررد الررتال

لمكان العمل " .

دال إحدررايياة فرري مكانررة المعلمررين االجتماعيررة فرري المرردارس اإلعداديررة تعررز

وم ررن ل ررالل م ررا س رربق يمك ررن للباحي رران أن يع ررزو هر ر ب النتيج ررة الت رري أوي ررحت ع رردم وج ررود ف ررروق ات دالل ررة

إحدررايياة فرري المكانررة االجتماعيررة للمعلمررين فرري المرردارس اإلعداديررة تعررز لمكرران العمررل فرري مرردارس الحكومررة
ومدارس الوكالة وه ب نتيجة ايجابية تحسب للمدرسرين حيرخ أن المعلمرين بشركل عرام أدربح هردفهم واحرد وهرو
تقررديم اللدمررة التعليميررة التربويررة المميرزة دبنررا شررعبهم دون النظررر إلر نرروع المدرسررة الترري يعمررل فيهررا هررل هرري
حكومية أو وكالة الغوخ ن حيخ اإلحساس الواحد بالمسيولية تجاب ملبتهم ن وك ل ربما يعود ل إلر الزيرادة
الت رري مر ررأت علر ر مرتب ررات معلم رري الحكوم ررة بع ررد قي ررام الس ررلمة الفلس ررمينية ن وزاد االهتم ررام ب ررالمعلم ومكانت ررن

االجتماعية عن ما كان علين الويي في ظل االحتالل ن ال

كان يقهرر جميري أفرراد المجتمري الفلسرميني بمرا

فيهم المعلم ن مما أير ايجابياة عل مكانة المعلم ودفي باتجاب عدم وجود فروق في الشعور بالمكانة االجتماعية

للمعلمين سوا في العاملين في مدارس الحكومة أو مدارس وكالة الغوخ .
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ويمكرن القررول أن معلررم الحكومررة ومعلررم الوكالررة ليرري لررنفس الظرررو

ال

هررد

الدررعبة الترري يعيشررها شررعبنا الفلسررميني

اندهر في بوتقة واحدة في مواجهة الظلم وتناس كرل الفرروق الدالليرة الماديرة منهرا والمعنويرة مرن أجرل
أسررم وأعل ر وهررو تقررديم لدمررة التربيررة والتعلرريم دبنررا شررعبن دون النظررر للفروقررات الماديررة ممررا جعلهررم

يشعرون بنفس المكانة االجتماعية .
نتائج الفرضية السادسة :

تنص الفريية عل ما يلي " ال توجد عالقة ات داللة إحدايية بين مكانة المعلمين االجتماعية فري مردارس

مويي الدراسة والتوافق النفسي واالجتماعي لديهم " .

ولتحقق من ه ب الفريية إحدايياة تم استلدام معامل ارتبام بيرسون كما يويحها الجدول رقمض. )84
جدول رقم ()14
يوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوي الداللة
الداللة
معامل
االنح ار
المتوسم
العدد
البيان
االرتبام

مكانة المعلمين االجتماعية

3..

83807933

15586332

التوافق النفسي واالجتماعي

3..

8910.333

8572181

.0271

دالة عند
.0.1

يتيح من الجدول رقم ض )84أن متوسم االستجابرة عل استبيان المكانة االجتماعية للمعلمين بلغرت قيمترن ض

 ) 83807933في حين بلغ متوسم االستجابة الستبيان التوافق النفسي واالجتمراعي ض ) 8910.333ن وكران
معام ررل االرتب ررام بيرس ررون ب ررين مكان ررة المعلم ررين االجتماعي ررة ف رري م رردارس موي رري الد ارس ررة والتواف ررق النفس رري

واالجتماعي لديهم يساو ض ) .0271وه ا يدلل عل أن العالقة مردية وقوية جداة ن فكلما كان المعلرم يشرعر

بالمكانة االجتماعية العاليرة كران متوافقراة ويمكرن للباحيران القرول أن هر ب النتيجرة جرا ت منمقيرة حيرخ أن الفررد
كلما شعر بالنظرة االيجابيرة مرن المجتمري وشرعر برأن مكانترن االجتماعيرة مقردرة ومحترمرة مرن قبرل الجميري فران

ل ينعكس إيجابياة عل مستو التوافق النفسي لدينن فالفرد في ه ب الحالة يحترم اتن ويشرعر بقردرها وقيمتهرا

في المجتمي ول ل فهو يقوم بالسرلوكيات اإليجابيرة والماليمرة تجراب انلررين وهر ا هرو حرال المعلرم الر

يشرعر

بالمكانة االجتماعية فانن تلقاييا يشعر بالتوافق النفسي والقدرة عل العمل اواتقان عملن بكفا ة وهمة وفاعلية .
مما يسكد أن الويي النفسي للمعلم يسير عل مستو أداين ومستو شعورب بالمكانة االجتماعية أييراة وبقدرترن
عل التفاعل االجتماعي االيجرابي مري كافرة عنادرر العمليرة التعليميرة والمجتمري المحريم ن وهر ا يعرزز مكانترن

االجتماعية وشعورب بالسعادة النفسية .
توصيات الدراسة :

من لالل النتايش واالستنتاجات التي تودلت إليها الدراسة يودي الباحخ بما يلي
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زيررادة وتوييررق العالقررة بررين المدرسررة والمجتمرري ولادررة المعلررم لمررا لر ل مررن أهميررة فرري تعزيررز أدا

-2

االهتمام بالجوانب المادية للمعلمين مرن قبرل القرايمين علر التربيرة والتعلريم لمرا لر ل مرن أهميرة فري

المعلم وزيادة لدمتن وعما ب دبنا شعبن من الملبة .

تعزيز وتموير أدا المعلم ن ورفي مكانتن االجتماعية لما في ل من وسيلة لممأنتن عل مستقبلن االقتداد

واالجتماعي .

-3

توييرق العالقرة بررين اإلدارة التربويرة والمدرسررية مري المعلررم لزيرادة يقتررن بنفسرن ليررزداد عمرا ب واسررتق اررب

-4

زيرادة االهتمررام مرن قبررل القرايمين علر التربيرة والتعلرريم والمجتمري المحلرري بمكانرة المعلررم الر

يعتبررر

-1

زيررادة االهتمررام بويرري العررالوات الماديررة والح روافز الماديررة والمعنويررة اواعمررا التسررهيالت للمعلمررين

النفسي واالجتماعي .

الركيزة ادساسية في بنا ادجيال وتعليمهم .

إلكمررال د ارسرراتهم العليررا لمررا فرري لر مررن رفرري لكفررا تهم وبالتررالي زيررادة كفررا ة العمليررة التعليميررة الترري سررتنعكس

ايجابياة عل تعليم الملبة .
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يود رري الباح ررخ ادل رروة الب رراحيين بالقي ررام بأبح رراخ ممايل ررة لد ارس ررة أحر روال المعلم ررين اوايج رراد الحل ررول

المناسبة لمشاكلهم ورفي مكانتهم التي ستنعكس ايجابياة عل العملية التعليمية .

تودية إلدارة التربية والتعليم اوادارة المدرسة بأل أر المعلم في الشيون التي تتعلق برن ن مرن أجرل
-9
تعزيز يقتن بنفسن .
-1

زيادة العالوة السنوية التي يحدرل عليهرا المعلمرون وربمهرا بجردب ونشرامن حتر تكرون حراف اةز للمعلرم

-7

رفي مهنة التعليم إل مهنة تتمتي بالمزايا التي تتمتي بها المهن ادلر كالمب والهندسة وغيرها .

لالجتهاد والجد .
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