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 الملخص

في رفع الروح المعنوية لدى  الحكومية دور مديري المدارس الثانويةتَعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

( معلماً ومعلمة 748من )مجتمع الدراسة  المعلمين. وقد تكون  الوظيفي من وجهة نظر األداءب معلميهم وعالقته

 .بالطريقة الطبقية العشوائية اختيارهمتم ( معلمًا ومعلمة، 299في لواء عين الباشا، وتكونت عينة الدراسة من )

بيانات أداتان: األولى لقياس مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين، والثانية لقياس مستوى ت لجمع الاستخدمو 

 التأكد من صدقهما وثباتهما. وقد أظهرت النتائج ما يأتي:بعد الوظيفي للمعلمين،  األداء

ًا، إذ مرتفع جاءن مستوى الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظرهم إ -

 (.0.69معياري ) بانحراف( 3.70بلغ المتوسط الحسابي )

متوسطًا، إذ بلغ  جاء نظرهمالوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية الثانوية من وجهة  األداءن مستوى إ -

 (.0.81معياري ) بانحراف( 3.60المتوسط الحسابي )



( بين مستوى الروح المعنوية α ≤ 0.05عند مستوى ) إحصائيةتوجد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة  -

 (.0.736إرتباط بيرسون ) معاملالوظيفي، إذ بلغت قيمة  أدائهملدى المعلمين ومستوى 

 ومن بين التوصيات التي تمت التوصية بها:

 بمستواه. االرتقاءالوظيفي وأساليب  األداءتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل للمعلمين تتناول  -

 للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى. ةمماثلإجراء دراسة  -

 الكلمات المفتاحية: الدور، مديري المدارس الثانوية، الروح المعنوية، المعلمين، األداء الوظيفي.
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Abstract 

This study aimed at finding the role of public secondary school principals in 

raising the morale of their teachers and its relation to job performance, from teachers' 

point of view. The sample of the study consisted of (299) male and female teachers 

in Eyn Al- Basha district. They were chosen stratified randomly from the total 

population of (748) teacher. two instruments were used: the first to measure the level 

of teachers' morale, while the second to measure the level of job performance. 

Validity and reliability of the two instruments were assured. The findings of the 

study showed that: 

- The level of teachers' morale at public secondary schools from their point of view 

showed high degree. With mean of (3.70), and standard deviation of (0.69). 

- The level of job performance at public secondary schools from teachers' point of 

view, showed a moderate degree. With mean of (3.60) and standard deviation of 

(0.81). 

- There was a positive significant correlational relationship at (α ≤ 0. 05) between 

the level of teachers' morale and their job performance. with a value of person 

correlation coefficient of (0.763). 



Among the recommendations are the following: 

- Organizing training courses and workshops for teachers، regarding job 

performance and the styles that may raise its level. 

- Conducting similar studies on other educational stages. 

 

 


