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 امللخص

الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع المكانة االجتماعية لممعمم من وجية ىدفت 
اصمة بدولة الكويت، والكشف عن الفروق ذات نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظة الع

الداللة اإلحصائية في وجيات نظر أفراد عينة الدراسة نحو المكانة االجتماعية لممعمم والتي 
تعزى لمتغيرات الجنس والجنسية والتخصص. ولتحقيق أىداف الدراسة، قام الباحث باستخدام 

ثبلث مجاالت وىي )الجانب المنيج الوصفي التحميمي، وبتطوير استبانة مكونة من 
االقتصادي لممعمم، الجانب االجتماعي لممعمم، جانب األىمية والتقدير المجتمعي لممعمم( 

( معممًا ومعممًة من معممي ومعممات المرحمة 222وتطبيقيا عمى عينة عشوائية بمغ حجميا )
 الثانوية في محافظة العاصمة بدولة الكويت.
لنتائج، ومن أىميا: أن المكانة االجتماعية لممعمم وتوصمت الدراسة إلى عدد من ا

مرتفعة في الجانب االجتماعي، ومنخفضة في الجانب االقتصادي وجانب األىمية والتقدير 
المجتمعي، ومتوسطة في الدرجة الكمية. كما توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

ة لممعمم في الجانب االقتصادي وجانب إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة في المكانة االجتماعي
األىمية والتقدير المجتمعي والدرجة ككل لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 
جميع مجاالت المكانة االجتماعية لممعمم وفى الدرجة ككل تبعًا لمتغير الجنسية، وذلك لصالح 

مجاالت المكانة االجتماعية  الكويتيين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع
 لممعمم والدرجة ككل تبعا لمتغير التخصص.

 المرحمة الثانوية –المكانة االجتماعية  –الكممات المفتاحية: المعمم 
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The Social Status of Teacher from the Point of View of High 

School Teachers in the Capital Governate of the State of Kuwait 

Abstract 

The current study aims to identify the reality of the social status of 

the teacher from the point of view of high school teachers in the capital 

governate of the state of Kuwait, and to specify the statistically significant 

differences in sample viewpoints toward the social status of teacher in 

terms of sex, citizenship, and specialization. To achieve the objectives of 

the study, the researcher used the descriptive analytical approach through 

applying a questionnaire on a random sample of (226) high school 

teachers.  

The most important results are that the social status of teacher is 

high in the social, low in the economic and importance and social 

appreciation parts, and moderate in the total degree. In addition, the study 

indicated that there are statistically significant differences from sample 

view points toward the economic and importance and social appreciation 

parts and in the total degree according to sex variable in favour of female, 

and statistically significant differences in all parts and total degree 

according to citizenship variable in favour of Kuwaiti teachers. 

Furthermore, there are no statistically significant differences from the 

sample viewpoint toward all parts and the total degree of the social status 

of teacher according to specialization variable. 
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:مكدمة الدراسة  
مر العصور  عمىىتمام مختمف األمم والحضارات القد حظي العمم والتعميم والمعمم ب 
اإلسبلم الذي أولي لمعمم والعمماء عناية وتقدير كبيرين، فمم تأتي أولي آيات  مع بزوغ وخاصةً 

 عمىلتحث الناس  جاءتواجباتو وشروطو، بل  ىذا الدين العظيم لتوضح ماىية الدين أو
، (5 ، آية)سورة العمق ربك الذي خمق" باسم"اقرأ  ىتعال القراءة وطمب العمم كما جاء في قولو

كل  عمىسيدنا محمد عميو الصبلة والسبلم بقولو "طمب العمم فريضة  اً وىو ما أكد عميو أيض
 (.229)ابن ماجو، ب.ت،  مسمم"

من العمم خذت قد اترتقاء والنيوض بشعوبيا لبل التي تسعي دول العالم  كما أن
ليا لتحقيق أىدافيا، وذلك إليمانيا الكامل بأن التعميم الجيد قادر عمي حل جميع ًا سبلح

 ، وأنوقتصاديةجتماعية والعممية والسياسية واالالمشكبلت واإلرتقاء في مختمف الجوانب اال
وافد في فالتربية ىي أحد أىم الر  ،المؤشر الحقيقي لرقي وتقدم المجتمعات )أي التعميم( ىو

وىي األداة الناجعة لئلصبلح  نمو األفراد وتكوينيم المعرفي والفكري واألخبلقي والوجداني،
  والتغيير والبناء.

السبعاوي أنو يجب النظر لمعممية التعميمية باعتبارىا "وحدة مترابطة اليمكن  ىوتر  
والمنيج، والقصور عمى ثبلثة أركان، المدرس والطالب  فصميا أو تجزئتيا وىي تعتمد أساساً 

 اً أساسي اً وركنميمًا  ، فالمعمم إذا يشكل محوراً (242، 2552في أي منيا يؤثر في اآلخر" )
من أركان العممية التعميمية والتربوية، وعادة ما يتوقف عميو نجاح التربية في بموغ مقاصدىا 

 وتحقيق أىدافيا. 

دوار الواجب عمي المعمم تحصيميا الكثير من المطالب واأل عمىإال أن مينة التعميم تنطوي 
المعمم الجيد ينبغي أن يتمكن من معرفة حاجات  إن( 2550يري جابر ) حيث؛ بياوالقيام 

الكفايات البلزمة  ممتمكاً  ،من مادتو اً لفسمفة وحاجات المجتمع، متمكن فاىماً التبلميذ وميوليم، 
أما بالنسبة لؤلدوار التي يقوم بو  .ياو والتجدد، ومحبًا لمينتو ومخمصًا لالنم عمى قادراً ليا، 

نفيذ األىداف التدريسية وتقويميا، وتقديم "تحديد ووصف طرق ت عمىالمعمم، فيي تشتمل 
المعمومات، وتعزيز التعميم وتقويمو ومتابعة أعمال التبلميذ وتصحيحيا ومتابعة األعمال 

وحل المشكبلت الصفية، ونقل  التبلميذ، انتباه عمىالروتينية كالغياب وغير ذلك. والمحافظة 
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دارة النشاطات، والتعاون مع اإلدارة والزمبلء، وأولياء األمور  القيم والمثل والعادات الحسنة، وا 
 .(225، 2555" )قنديل، وغير ذلك ،واإلرشاد والتوجيو، والبحث العممي، والنمو الميني

تبر من أكثر المين لتعميم مينة كثيرة المطالب وتعمينة ا إن :مما سبق يمكن القول
 & Clipa) وط العمل إذا ما قورنت بمين أخريمن ضغ جداً  التي ترتبط بمستوي عال  

Boghean, 2015 .)كما يرى كبًل من (Cano-Garcia, Padilla, & Carrasco-
Ortiz, 2005)  من أىم  ُيعدالتقدير المجتمعي لممعمم ولمينة التعميم بشكل عام  انخفاضأن

 المعممينأداء  عمىاألمر الذي ينعكس سمبًا عاني منيا المعمم. يُ التي مصادر الضغوطات 
سمبية نحو المينة ونفور  اتجاىاتتكوين  إلىالوظيفي ويقمل من تقبل التبلميذ ليم مما يؤدي 

 .(Sandilos, Goble, Kaufman, & Pianta, 2018) األفراد منيا ونضوبيا
المعمم أمر ضروري والزم لممحافظة عمى سبلمة إن االىتمام بمكانة مينة التعميم و        

الراشد أن "ظاىرتا العزوف عن مينة التعميم واإلقبلل من شأن  ىير العممية التعميمية، حيث 
مستواه النشط  عمىجتماعيًا من الظواىر المؤثرة في سبلمة التعميم والمحافظة االمعمم ماديًا و 

ات ء(. فطبقًا آلخر اإلحصا55، 2552تقبل" )الرفيع في إدارة أجيزة العمل الرفيع في المس
% فقط من 40، نجد أن معممي المرحمة الثانوية من الكويتيين يشكمون في دولة الكويت

 (. 2552إجمالي المعممين )اإلدارة المركزية لئلحصاء، 
تدني مكانة  إلىسباب التي تؤدي مجموعة من األ إلى( 2550ويشير السميمي )

ركود سمم رواتب و المعممين المتميزين،  تحفيزكضعف  قتصاديةا المعمم ومنيا أسباب
المعممين، وأسباب إجتماعية كتضخيم أخطاء المعمم من قبل وسائل اإلعبلم، وعدم اىتمام 

فاع رتاخاصة بالمعمم نفسو ك ىاحترام المعمم، وأسباب أخر  عمىأولياء األمور بتربية أبنائيم 
كما أن قمة السمطات الممنوحة لممعمم في ير الصفية. نصاب المعمم وكثرة األنشطة الصفية وغ

إتخاذ بعض القرارات التربوية تعتبر من أىم معوقات المينة والتى تسيم بشكل كبير فى 
 .(Hall & Langton, 2006; Sandilos et al., 2018)إنخفاض مكانتيا 
 مشكلة الدراسة

شعوره،  عمىاإليجاب بأو إن مكانة الفرد في مجتمع أو جماعة ما تؤثر إما بالسمب 
تشعر صاحبيا بالتفوق والتميز  (Linton, 1936)فالمكانة المرتفعة كما يرى رالف لينتون 
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واليامشية. كما أن اإلحساس بالمكانة  باالنحطاطصاحبيا بينما المكانة المنخفضة تشعر 
حساسو بالرضي )  (. 2555، عبد الحسينالمرتفعة يزيد من ثقة الفرد بنفسو وا 

كد العبودي "أن لؤلشخاص دافعًا أساسيًا لتقويم آرائيم وقدراتيم لتحديد ما إذا ويؤ 
الرضا واإلثابة والشعور بالمكانة العالية،  إلىفإنو يقود  كانت صحيحة، فإذا كان التقويم عالياً 

، 5992" )المنخفضةعدم الرضا والشعور بالمكانة  إلىفإنو يقود  منخفضاً أما إذا كان التقويم 
وثيقًا في مدي  جتماعية لممعمم ترتبط ارتباطاً المكانة اال إن :وبالتالي يمكننا القول (.52

 عمىانتمائو وحبو لممينو وليا تأثير مباشر في مستوي رضاه الوظيفي األمر الذي ينعكس 
  إنتاجيتو في العمل.

ات إن دراسة واقع المكانة االجتماعية لممعمم تعتبر ضرورة ممحة لما ليا من انعكاس
 وأفراد المجتمع لو،الطبلب  كيفية تعاملإيجابية أو سمبية عمى أدائو التدريسي وكذلك عمى 

خاصًة في ظل تذمر المعممين المستمر من سوء أوضاعيم المعيشية وكثرة األعباء اإلدارية 
مساندة أخرى الممقاة عمى عاتقيم، مما قد يدفعيم إلى ىجرة المينة أو البحث عن مينة 

فبل يعود قادرًا ى دخل إضافي ليم وألسرىم، األمر الذي من شأنو أن يشتت المعمم لمحصول عم
  عمى العطاء والتميز.

التشخيص الدقيق لواقع المكانة  يفتكمن مشكمة الدراسة الحالية  إن :يمكن القول مما سبق
 في السؤال الرئيس التالي: ية لممعمم والتي تتجمىجتماعاال

   أنفسيم؟عية لممعمم من وجية نظر المعممين جتماما واقع المكانة اال
 أسئلة الدراسة

 اإلجابة عن التساؤالت التالية: إلىتيدف الدراسة الحالية 
جتماعية لممعمم من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظة ما واقع المكانة اال -5

 الكويت؟العاصمة بدولة 
لدى عينة الدراسة لممعمم  االجتماعيةانة المك فيىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

 الجنس؟تعزي لمتغير 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكانة االجتماعية لممعمم لدى عينة الدراسة  -5

 تعزي لمتغير الجنسية؟
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في المكانة االجتماعية لممعمم لدى عينة الدراسة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -4
 ؟صالتخص تعزي لمتغير

 أهداف الدراسة

 تحقيق مجموعة من األىداف يمكن إيجازىا فيما يمي: إلىتسعي الدراسة الحالية 
في لممعمم من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية  االجتماعيةواقع المكانة  عمىالتعرف  -5

 محافظة العاصمة بدولة الكويت.
تجابات أفراد عينة الدراسة ساالكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات  -2

 تعزي لمتغير الجنس.التي جتماعية لممعمم حول المكانة اال
ستجابات أفراد عينة الدراسة االكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات  -5

 الجنسية.تعزي لمتغير التي مم جتماعية لممعحول المكانة اال
أفراد عينة الدراسة  استجاباتة بين متوسطات الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائي -4

 ر التخصص.تعزي لمتغيالتي لممعمم  االجتماعيةحول المكانة 
 أهمية الدراسة 

 تكمن أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
صبلح المجتمع، ودورالمكانة األجتماعية لممعمم  -5 أىمية الدور الذي يمعبو المعمم في بناء وا 

 في تعزيز إنتاجيتو.
ما يعانيو المعمم من صعوبات ومعوقات، األمر الذي يساعد متخذي  عمىتسميط الضوء  -2

 القرار في وضع السياسات اإلصبلحية البلزمة لئلرتقاء بمكانة المعمم.
ومباشرة بين المكانة  طرديةما أثبتتو إحدى الدراسات الحديثة عن وجود عبلقة ارتباطية  -5

 & ,Dolton, Marcenaro, De-Vries)لمطالب  مميالعلممعمم والتحصيل  االجتماعية
She, 2018). بمد ما، ارتفع معيا  يجتماعية لممعمم فأي أنو كمما ارتفعت المكانة اال

جتماعية لممعمم رفع المكانة اال عمىالعمل  إن :التحصيل العممي لمطالب، وبالتالي يمكن القول
 المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.جميع أفراد  عمىاليعود بالنفع عمي المعمم فقط بل 

مد يد العون لكميات التربية المعنية بإعداد وتأىيل المعممين وذلك من خبلل إصبلح  -4
الكفاءات لئلنخراط في برامجيا وسياساتيا لئلرتقاء بالمستوي الميني لممعمم وجذب أفضل 

 مينة التعميم.
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 حدود الدراسة

دارس الثانوية الحكومية التابعة لمحافظة العاصمة بدولة الحدود المكانية: تشمل جميع الم -
 .الكويت

 .2559-2552دراسي الثاني لمعام الدراسي الحدود الزمانية: الفصل ال -
معممي ومعممات المرحمة الثانوية في محافظة  اقتصرت الدراسة الحالية عمىالحدود البشرية:  

 العاصمة بدولة الكويت.
 مصطلخات الدراسة:

تعرف المكانة بأنيا "وضع الفرد في تنظيم الجماعة الرسمية وغير الرسمية" )النجار، ة: المكان
5992 ،229.) 

القائمة في جتماعية اال"ىي الوضع الذي يحتمو الفرد في نسق العبلقات جتماعية: المكانة اال
وىي أوضاع األفراد اآلخرين المناظرين لو في ذلك المجتمع،  إلىالمجتمع وذلك بالمقارنة 
( الحقوق والواجبات وسموكيات ىذا الفرد وطبيعة العبلقات جتماعيةاالالتي تحدد )أي المكانة 

 (.54، 5922بين ذلك الفرد وغيره من أفراد المجتمع" )البيبلوي والحمادي، جتماعية اال
جتماعي الذي يحتمو المعمم في البناء جتماعية لممعمم: "ىي الموقع أو الوضع االالمكانة اال

جتماعي، وما ينتج عن ىذا الوضع من حقوق وواجبات، وصور ذىنية إما باإليجاب أو الا
 (.552، 2552السمب، لمكانة المعمم في المجتمع" )شين، 

 استجابتوعمييا المعمم من خبلل : ىي الدرجة التي يحصل لممعمم إجرائياً  االجتماعيةالمكانة 
 لممعمم. جتماعيةاالستبانة المكانة عمى ا
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 اطار الهعي  للدراسة:اإل

  جتماعيةاملكانة االمفووم أوال: 

أىمية المفاىيم  أكثر يعتبر من جتماعيةاالمفيوم المكانة الرغم من أن  عمى
، إال االجتماعيةتفسير الكثير من الظواىر والعبلقات  عمىلقدرتو  االجتماعواستخدامًا في عمم 

 أخري كمفيومي الدور اجتماعيةيم أنو كثيرا ما يحدث نوع من الخمط بينو وبين مفاى
ولذلك نحتاج لتوضيح المقصود من ىذه  ،(Hargreaves, 2009) جتماعي والييبةاال

 المفاىيم الثبلثة وعبلقتيا ببعضيا البعض.
لئلنسان تتحدد  جتماعيةاالأن "المكانة  (522 ،2552يري كبل من السميم والعمي )  

نظام العمل وما يرتبط بو  إلىمعتقداتيا، باإلضافة لمجماعة و  االجتماعيةمن خبلل المعايير 
لمفرد  االجتماعيةوتوقعاتيا، فالمكانة  مختمفة نابعة من تصورات الجماعة اجتماعيةمن أدوار 

عدة عوامل ومؤشرات في  عمىًء ليست خاصية ذاتية فطرية لو، بل ىي عطاء يقدم إليو بنا
جتماع أن كما يري عمماء اال". تماعياجظل ما يتوقع منو من أدوار، فيي وحدة تفاعل 

جتماعية تعبر عن الوضع الذي يحتمو الفرد أو األسرة أو الجماعة في النسق المكانة اال
عن تحديد الحقوق والواجبات ؤول جتماعي العام بالنسبة لآلخرين، كما أن ىذا الوضع مساال
ليم مكانات مختمفة )غيث، لتزامات وطبيعة العبلقات ومداىا مع أفراد أو جماعات آخرين واال 

التعريفات السابقة لممكانة اإلجتماعية، يمكننا أن نمحظ العبلقة الوثيقة  عمى ءً وبنا (.2552
أكد أن ميز بين المفيومين حيث  ، إال أن رالف لينتونالمكانة والدورمفيومي والمتداخمة بين 

حقوق واإللتزامات، أما يقصد بيا وضع الفرد في المجتمع وحدده بأنو مجموعة الالمكانة "
، 2552الدور اإلجتماعي فيو الجانب السموكي لتنفيذ ىذه الحقوق والواجبات" )غيث، 

فالمعمم مثبًل بحكم مينتو يحتل مكانة إجتماعية معينة بينما التدريس والتخطيط  (.422ص
 ىذه المكانة. عمى لمدروس ىما الدور الذي يؤديو بناءً 

 عمى لسمعة أو التقدير الشعبي لفرد ما بناءً "النفوذ أو اأما مفيوم الييبة فيقصد بو 
نجازاتو وعبلقاتو" فإذا ، (Hargreaves, 2009, 217) خصائصو الشخصية ومياراتو وا 

أساس ما يمثمو ىو أو " عمىجتماعي وضعو اال إلىجتماعية لفرد ما تشير كانت المكانة اال
ما " عمى ءً بنا االجتماعيوضعو  إلى ، فإن الييبة تشير"مينتو من قيمة بالنسبة لممجتمع

 (.520، 5922" )الحسيني، و من ميارات خاصة في مينتويتميز ب
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  أنعمتواجتماعية و: أمناط املكانة االثانيًا
جتماعية الوسيمة التي يكتسب بيا الفرد أو الجماعة مكانتو ويقصد بأنماط المكانة اال

 جتماعية وىما:  ن أنماط المكانات االجتماع بين نمطين محيث ميز عمماء اال ؛بالمجتمع
فقد تولد ، المكانة الطبيعية )الموروثة(: وىي المكانة التي ال دخل لمفرد في آلية امتبلكيا -5

الفرد أو قدراتو الشخصية وال  بكفاءةتتعمق  جتماعية، بمعني أنيا المعو أو تفرضيا النظم اال
الطبيعية، المكانة التي يرثيا  االجتماعيةانة المك عمىتتطمب أي جيد إلمتبلكيا. ومن األمثمة 

 .رة، العائمة أو النسب، والمواطنةالترتيب بين أفراد األس الفرد من أسرتو كالنوع،
جتماعية التي يكتسبيا الفرد نتيجة : ويقصد بيا المكانة اال)المنجزة( المكانة المكتسبة -2

دة تعميمية عميا أو وظيفة شيا عمىإجتياداتو وقدراتو ومياراتو الشخصية مثل الحصول 
 (. 2552مرموقة )شين، 

حيث يمكن التمييز بين  ؛جتماعية بحسب أنظمتياكذلك يمكن تقسيم المكانة اال
 جتماعية وىما:نوعين من المكانات اال

درجة أو رتبة السمطة الرسمية الممنوحة  إلىالمكانة الرسمية: ويشير ىذا المصطمح  -5
مون بيا، "ويتم ذلك من ل المؤسسات أو الجيات التي يعملمعامل أو الموظف من قب

خبلل استخدام رموز المكانة، وىي مؤشرات وعبلمات مادية أو معنوية تعكس المركز 
(. 522، 2555حسن، المميز الذي يشغمو الفرد داخل الييكل التنظيمي لمنظمتو" )

ظيفية كمدير المدرسة، رموز المكانة المعنوية األلقاب والمسميات الو  عمىومن األمثمة 
فإنيا من الممكن أن تتمثل ذلك. أما رموز المكانة المادية  إلىوكيل المدرسة، معمم، وما 

في الظروف الذي يمارس فييا الموظف عممو، كأن يكون لديو مكتب كبير مثبًل وبو 
 العديد من وسائل الراحة.

ي جماعة ما ليس بسبب مكانتو المكانة غير الرسمية: وىي المكانة التي يشغميا الفرد ف -2
كعامل السن والخبرة مثبل. وىذه المكانة الغير رسمية قد  ىالرسمية ولكن ألسباب أخر 
ن كانت مكانتو الرسمية  حتىمتيازات والنفوذ داخل الجماعة تمنح صاحبيا بعض اال وا 

 (.5995)بدوي،  منخفضة
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 االجتماعيةاملكانة  على: اآلثار املرتتبة ثالجًا
فيو إن امتبلك الفرد لمكانة إجتماعية ما، مرتفعة كانت أو منخفضة،  شكال مما 

 إلىلؤلفراد، أي أنو سوف يؤدي  االجتماعيةالديناميكية  عمىسوف يكون لو تأثير عميق 
 ،المرتفعة أو المنخفضة االجتماعيةتغيير كبير في شعور وتفكير وسموك الفرد ذو المكانة 

 ,Kraus, Piff) ىذه المكانة وتمييزمعو ويتمكنون من رصد وكذلك األفراد الذين يتعاممون 
Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012.) 

العالية في النقاط  االجتماعيةالمكانة  عمىويمكن إجمال اآلثار اإليجابية المترتبة 
 التالية:

ر كبيرين من ىتمام وتقدياجتماعية العالية بعادة ما يحظي األفراد ذوي المكانة اال -
 جتماعية المنخفضة.المحيطين بيم إذا ما قورنوا بأصحاب المكانة اال

 يحظون بدرجة نفوذ وامتثال عالية ألوامرىم. -
 يحظون بفرص أكبر لتطوير مياراتيم. -
 قدر كبير من الدعم والمساعدة. عمىيحصمون  -
جتماعية لمكانة االحوافز أو مكافئات أكبر لمجيوداتيم مقارنة بأصحاب ا عمىيحصمون  -

 المنخفضة. 
ولو افتقدوا الخبرات البلزمة  حتىأنيم مؤىمين بشكل جيد  عمىإلييم  عادة ما ينظر -

(Dubois & Ordabayeva, 2015; Hardy & Van, 2006 .) 
 جتماعية: وظائف املكانة االرابعًا

ال معينة، بمين وأعمعند ارتباطيا )في جانبيا اإليجابي( جتماعية المكانة االتقوم 
 يمكن تحديدىا فيما يمي:والتي بالعديد من الوظائف اليامة 

رفع مستويات المينة، وتطوير نظم اإلعداد، ومراعاة أفضل تنظيم لممارسة العمل مع  -5
 حفز الدافعية وتحسين األخبلقية.

 كسب رضا الجميور والمتعاممين بتقديم خدمات أفضل ذات وزن كيفي مرغوب. -2
 مكاسب المينة. عمىي مستمر من أجل نمو ميني مطرد، ولمحفاظ تقييم دور  -5
عبلء أىمية التضامن والعمل النقابي  -4 التيبط المكانة العامة  حتىدعم روح الزمالة وا 

 (.22، ص5999المينيين )الكبيسي، العماري، وقمبر،  عمىوتنعكس سمبًا 
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 جتماعيةحمددات املكانة اال: خامسًا

النظر جتماعية المكتسبة و جتماعية، المكانة االاني لممكانات االالنمط الث إلىبالرجوع 
تتميز عن غيرىا بمكانة التي عبلقتيا ببعض المين، سوف نجد أن ىنالك بعض المين  إلى
بيا مجموعة من أن ىذه المين توفر ألصحا إلىجتماعية عالية، وقد يعود السبب في ذلك ا
أن محددات المكانة  (2552تري شين ) حيث ؛ال توفرىا مين أخريالتي متيازات اال

 ىي: اختبلفيا عمىلممين  االجتماعية
زدياد دخل الفرد أو العائد المادي اجتماعية لمفرد او لممينة بالدخل: حيث تزاد المكانة اال -5

 لممينة.
السمعة والتقدير: تعتبر السمعة والتقدير التي يحظي بو الفرد أو مينة من المين أحد  -2

 جتماعية لو أو لممينة في المجتمع.الميمة في تحديد المكانة االالمؤشرات 
يحظون مثبل : فالضباط من أصحاب الرتب العميا والقضاة األفراد والتحكم فيالسيطرة  -5

ألن وظائفيم تمكنيم من  ىعالية إذا ما قورنوا بالعاممين بمين أخر جتماعية ابمكانة 
 ل أو بآخر.سموك األفراد وتصرفاتيم بشك عمىالسيطرة 

جتماعية بما يقدمو أصحاب المين المختمفة من حيث ترتبط المكانة االالتأثير في الحياة:  -4
 خدمات ليا تأثير مباشر في حياة األفراد، كمينة الطب مثبل.

صحاب المين الذين يخضعون لفترات تأىيل أالميارة والتدريب: والمقصود بذلك أن  -0
، والتي تمكنيم من بل أو أثناء ممارستيم ألعماليمق وتدريب طويمة ومستمرة سواءً 

جتماعية مرتفعة بين أفراد ااكتساب خبرات وميارات عالية، عادة ما يحظون بمكانة 
 المجتمع.

ارتباطًا طرديًا مع  عادةً  المكانة االجتماعية لمينة ما ترتبط إنيمكننا القول بالمجمل و  
مما ارتفعت المكانة االجتماعية لممينة، ارتفعت ، فكالمكانة االجتماعية لشاغمي ىذه المينة

 معيا المكانة االجتماعية لشاغمي ىذه المينة، والعكس صحيح.
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 جتماعية للمعلمة اال: املكانسادسًا

بقيمة أومكانة معينة )محددة( في  ىمينة التعميم كغيرىا من المين األخر ى تحظ
، إال أن ىآلخر ومن فترة زمنية ألخر المجتمع، وىذه القيمة أو المكانة تختمف من مجتمع 

لمينة التعميم ولممعمم  االجتماعيةأن المكانة  إلىالعديد من الدراسات والتقارير الحديثة أشارت 
 ;Dolton et al, 2018)آخذه في اليبوط في السنوات األخيرة عمى المستوى العالمي 

Hargreaves, 2009) .إلىوطن العربي أشارت كما أن أغمب الدراسات التي أجريت في ال 
أن المعمم العربي يحظي بمكانة إجتماعية متوسطة أو دون المتوسط )الداوود، وزيود، 

 (. 2552؛ الراشد، 2552
 تدني المكانة اإلجتماعية لممعمم لؤلسباب التالية:( 2552ويعزو طوالبو )

القيام  مىععدم الوعي بمكانة مينة التعميم من قبل المعممين أنفسيم وعدم قدرتيم  -
إلييا  الوجو األكمل، فالكثير منيم انخرط في المينة ال حبا ليا وانتماءً  عمىبمتطمباتيا 

 ى.بل لعدم وجود فرص وظيفية أخر 
 المجتمع لو.الوضع المادي المنخفض لممعمم والذي أثر في نظرة  -
التي يعاني منيا قمة أو انعدام اإلبداع في مينة التعميم وىذا راجع لمظروف المادية الصعبة  -

لمرزق وذلك  ىالمعمم، األمر الذي جعل ىم المعمم ينحصر في البحث عن مصادر أخر 
 ستراتيجيات واألنشطة المناسبة لطبلبو.حساب المادة التي يدرسيا والطرق واال عمى

 حتىاتخاذ القرارات  عمىعدم وجود أي نوع من الصبلحيات بيد المعمم فيو ال يممك القدرة  -
 منيا كالمتعمق مثبًل بكيفية إدارتو لمفصل.البسيط 

نياية مشواره  حتىيبقي معممًا انعدام الطموح الميني لممعمم، فالمعمم في أغمب األحوال  -
الوظيفي وال يحظي كغيره من أصحاب المين األخري بفرص حقيقية لتولي المناصب 

 في الدولة. الميمة
تتحدد من خبلل مجموعة من  ،ألي مينة كانت يةاالجتماعومما يجدر اإلشارة إليو أن المكانة 

المواصفات والخصائص والمعايير والمتطمبات واألخبلقيات الخاصة بيا، والتي بدورىا تحدد 
 ، وتحكم سموكياتيم. آلية اختيار أعضائيا
 صافي مجموعة من المعايير الميمة في تحديد مكانة المعمم وىي:وقد ذكر 
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متشكمة من ثقافة عامة ومتخصصة ومينية، تشمل معارف أساس معرفي وقاعدة عممية،  -
 تطبيقية ونظرية.

تكوين ميني يؤمن التفاعل المستمر، قبل الخدمة وأثنائيا يتماشي مع المستحدثات  -
 الجديدة.

 بحيث تصبح حياة دائمة لمعمل والنمو. ؛حتراف في المينةاال -
مبو المينة من أخبلقيات، تتضح فييا سموكيات مينية يمتزم بيا الممارسون ليا وفق ما تتط -

 الواجبات والحقوق.
 ستقبللية.التمتع بقدر من اال -
ستغبلل واستعمال المينة توجو نحو الخدمة العامة لممجتمع، وتبتعد كل البعد عن اال -

 (.54، 2552لمكسب الشخصي فقط )صافي، 
 للمعلم جتماعيةجوانب املكانة اال: سابعًا

جتماعية لممعمم، وىذ الجوانب تؤثر انب التي تتحكم بالمكانة االالجو ىنالك العديد من 
 مكانتو، وتتمثل في الجوانب التالية:  عمىإما سمبًا أو إيجابًا 

لمادي الذي يحصل قتصادي وا: ويمثل ىذا الجانب العائد االلممعمم قتصاديالجانب اال -5
 والترقي الوظيفي ت والبدالتآمينتو، ويضم الراتب والحوافز والمكاف عميو المعمم من خبلل
كبدل السكن ونظام  باإلضافة إلى بعض الميزات المادية األخرى، واإلجازات الممنوحة لو

مكانتو  عمىالتقاعد والتأمين الصحي بما يكفل لممعمم العيش الكريم والذي بدوره ينعكس 
   .تمع وكذلك بين أصحاب المين األخرىبين أفراد المج االجتماعية

تأثير واجبات ومسئوليات  ويتضمن ىذا الجانب مدى: لممعمم جتماعيانب االالج -2
مع أسرتو أو أصدقائو وغيرىم  لممعمم سواءً  االجتماعيةالحياة  عمىومتطمبات مينة التعميم 

جتماعي يتمثل فإن الجانب االذلك  إلىباإلضافة جتماعية. اممن يرتبط بيم المعمم بعبلقات 
من المجتمع  التي تربط المعمم بالعناصر األخرىالمباشرة  جتماعيةاالفي "العبلقات  أيضاً 

(، 02، 2552)الداوود، زيود،  الصغير المحيط بو كالمدير والزميل والتمميذ وولي األمر"
  منيم. الذي يمقاه المعمم والتقدير حتراماال ومدى

ورة العامة لممعمم الص في مثل ىذا الجانبت: ويلممعمم جانب األىمية والتقدير المجتمعي -5
األفراد، والمؤسسات،  بو المعمم من قبل م الذي يحظىحتراالتقدير واال مدىفي المجتمع و 



 .في محافظة العاصمة بدولة الكويتواقع المكانة االجتماعية للمعلم من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

- 255 - 

بالمقارنة مع أصحاب المين  ووسائل اإلعبلم الرسمية منيا وغير الرسمية، وأىميتو
واألىمية التي المجتمع مع المعمم أفراد . ويشمل كذلك الكيفية التي يتعامل بيا األخرى

  في بناء وتأىيل الفرد والمجتمع. وألدواره لو ولونياي
ويتمثل في الصفات الشخصية الواجب توافرىا في المعمم  الجانب الشخصي لممعمم: -4

إلكسابو االحترام والتقدير والميابة كالمظير الجيد والصفات الجسمية السميمة والسموك 
فع مكانتو حال توافرىا )خمف، القويم داخل وخارج المدرسة وجميعيا عوامل تسيم في ر 

لى ذلك فإن الجانب الشخصي لممعمم يشمل المسائل المعنوية التي إ(. باإلضافة 2552
نابعة من داخمو تمثل عواطفو ومشاعره تجاه المينة، وما  وىيتربط المعمم بالمينة "

، 2552)الداوود، زيود، والرضا"  ركاالستقرا تقدمو المينة لو من امتيازات غير مادية
02). 

بمادة تخصصو المعمم إلمام درجة جانب التأىيل التربوي والعممي لممعمم: ويتمثل في  -0
في التخصصات األخرى )لربط المواضيع المختمفة  لممعرفةامتبلكو ودرجة ، وتمكنو منيا

بكفائو عالية،  عمى استخدام طرائق التدريس المتنوعة مدى قدرتوو ببعضيا البعض(، 
 (.2552)خمف،  عموماتو وتطوير مياراتووسعيو لتحديث م
 الدراسات السابكة

إلي التعرف عمي مدي الرضا الوظيفي لدي  (Opondo, 2002)ىدفت دراسة 
المعممين، وما إذا كانت مينة التعميم تعتبر مينة مرموقة من وجية نظر المعممين أنفسيم، 

دراسة إلي أن مينة ( معمما في كينيا، وقد خمصت نتائج ال525عمي عينة مكونة من )
التدريس لم تكن الخيار أو الرغبة األولي لدي معظم المعممين، وأن الرضا الوظيفي منخفض 

بجانب مينة التعميم  ىبشكل عام لدي المعممين، وأن معظم المعممين يمتينون أعمال أخر 
 المردود المادي لممينة، وأن مينة التعميم ال تعتبر من المين ذات الوجاىة النخفاض

 جتماعية، وأن أغمبيم ال يفضمون أن ينخرط أبنائيم في مينة التعميم.اال
إلى التعرف عمى التصورات  (Hall & Langton, 2006)كذلك سعت دراسة 

حيث تكونت  ؛لممعمم ولمينة التدريس االجتماعيةالعامة لممجتمع النيوزلندي تجاه المكانة 
ئيم وأخذ استجاباتيم عبر الياتف. تم استطبلع آرا اً ( شخص5540عينة الدراسة من )

 يمي: والتي يمكن تمخيصيا فيما الميمةوأشارت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
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من بين المين المختمفة من  اجتماعيةمكانة  كأعمىحصل المعمم عمي المرتبة الرابعة  -
تب من حيث جاء األطباء، ثم المحامين، ثم السياسيين، في المرا ؛منظور عينة الدراسة

األولي حتى الثالثة بالترتيب، كذلك فقد جاء المعممون بمكانة مساوية لمكانة المحاسبين، 
 الممرضين، والصحفيين. 

أكدت عينة الدراسة أن شخصية المعمم ومياراتو وقدراتو ىي من أىم السمات التي ينبغي  -
 توافرىا في المعمم الجيد.

خفض، عدم وجود سمطات، انخفاض الدعم من منظور عينة الدراسة، فإن الدخل المن -
السمبية لممعممين أنفسيم تجاه مينة التعميم تعتبر من أىم معوقات  واالتجاىاتوالتقدير، 

 وسمبيات المينة.
الوظيفي، الترقي في الوظيفة، واإلجازات الطويمة  واالستقرارأن أىمية التدريس، الضمان  -

 ريس. تعتبر من أىم العوامل الجاذبة لمينة التد
إلى  (Verhoven, Aelterman, Rots, & Buvens 2006)وىدفت دراسة 
لممعمم من وجية نظر المجتمع المحمي في فبلندرز في  االجتماعيةالتعرف عمى المكانة 

 اً ( مفحوص922المممكة البمجيكية وذلك باستخدام أسموب المقابمة عمى عينة مكونة من )
 :يما يمومن أىم النتائج التي خمصت إلييا الدراسة  ( سنة.25( و)52تتراوح أعمارىم بين )

عالية إلي حد ما من وجية نظر المجتمع المحمي في  اجتماعيةيتمتع العمم بمكانة  -
 فبلندرز.

جتماعية تفوق ا%( من عينة الدراسة أن معممي رياض األطفال يحظون بمكانة 25يري ) -
بمكانة صرافي البنوك يحظون %( أن 59جتماعية لضباط الشرطة، فيما يري )المكانة اال

 جتماعية لمعممي رياض األطفال.جتماعية تفوق المكانة االا
أقل من المشرف عمي الممرضات بشكل  اجتماعيةبمكانة  االبتدائيةيحظى معممي المرحمة  -

جتماعية، عام، وكذلك فيما يتعمق بمجاالت األجور، المعرفة، المسئوليات، المزايا اال
 .جتماعيةاال والوجاىة

جتماعية ا%( فقط من عينة الدراسة أن معممي المدارس الثانوية يحظون بمكانة 52يري ) -
جتماعية لمعممي %( أن المكانة اال05جتماعية لممحاسبين، كما يري )تفوق المكانة اال
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جتماعية لؤلخصائيين جتماعية تفوق المكانة االاالمدارس الثانوية يحظون بمكانة 
 .االجتماعيين

جتماعية لممعمم في دولة الكويت ( واقع المكانة اال2552ما تناولت دراسة الراشد )ك
من منظور المعممين وأولياء األمور وعبلقتيا ببعض المتغيرات كالجنس، الجنسية، المنطقة 
التعميمية، المرحمة الدراسية، والتخصص. وتكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية من 

( من أولياء أمور الطمبة. ولئلجابة 242، و )ومعممةً  اً ( معمم225ع )بواق اً ( مفحوص052)
ألولياء أمور  واألخرىعن أسئمة الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانتين، إحداىا لممعممين، 

 الطمبة. ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ينما تقل ىذه النسبة داخل % من المعممين باحترام الطبلب ليم خارج المدرسة، ب22يشعر  -

 الطبلب ليم داخل الفصل. باحترام% فقط من المعممين 22حيث يشعر ؛ الفصل
% منيم 24المجتمع، كما يري  باحترام يحظىمن المعممين أن المعمم  % تقريباً 22يري  -

 الدوائر الحكومية ينظرون لممعمم بنظرة تقدير. ظفيمو فقط أن 
ون باحترام التبلميذ ليم بنسبة أكبر من زمبلئيم المعممين أن المعممين الكويتيين يشعر  -

 % لغير الكويتيين(. 04% لمكويتيين، 29الغير كويتيين )
الطمبة ليم  باحترامأن المعممين الذكور يوافقون بدرجة أقل من المعممات اإلناث بالشعور  -

 خارج المدرسة أو في داخل الفصل.ًء سوا
% يرون أن مينة 90عمى النحو التالي:  جاءتإن استجاباتيم بالنسبة ألولياء األمور، ف -

 % تقريباً 25، ومعممييم% يحثون أبنائيم عمى احترام 92التعميم مينة محترمة، 
 يقترحون رفع أجور المعممين.
( إلى الكشف عن مكانة مينة التدريس لدى الطبلب 2555وىدفت دراسة التل )

مممكة العربية السعودية، والتعرف عمى أثر التخصص المعممين الخريجين في جامعة جازان بال
ومينة ولي األمر في تحديد ىذه المكانة. ولتحقيق  ،مستوي التحصيل الدراسيو  ،الدراسي

أىداف الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة تقيس مكانة مينة التدريس وتوزعت عمى ثبلثة 
جتماعية، ومحور المكانة محاور ىي: محور المكانة الشخصية، ومحور المكانة اال

عمى عينة مكونة من  االستبانةاالقتصادية. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي وطبق 
، وخمصت النتائج إلى أن مينة التدريس تحظى لدى أفراد العينة خريجاً  معمماً  طالباً  595
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ادية بمكانة شخصية ومكانة اجتماعية عاليتين، وفي حين أنيا تحظى لدييم بمكانة اقتص
بين متوسطات إجابات أفراد العينة  متوسطة. كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً 

تعزى لمتخصص الدراسي لصالح ذوي التخصصات األدبية واإلنسانية، وتعزى لمينة ولي األمر 
بين متوسطات  لصالح أبناء المعممين، في حين بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً 

 التحصيل الدراسي.ى جابات تعزى لمستو ىذه اإل
جتماعية ( إلى الكشف عن واقع المكانة اال2552وىدفت دراسة السميم والعمي )

لممعمم ودورىا في تنمية المجتمع، ولتحقيق أىداف الدراسة، صمم الباحثين استبانة من 
في تنمية  متعمقة بدور المعمم واألخرىجتماعية، جزئين، واحدة متعمقة بمكانة المعمم اال

ذكور،  554( معممًا ومعممة )220عينة مكونة من ) عمىالمجتمع. وتم تطبيق أداة الدراسة 
إناث( من معممي المرحمة الثانوية في محافظة المفرق في المممكة األردنية. ومن أىم  555

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
اعية لممعمم بدوره في تنمية المجتمع جتموجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين المكانة اال -

 من وجية نظر عينة الدراسة.
 جتماعية لممعمم بدرجة كبيرة.أىمية الحوافز والرواتب في رفع المكانة اال -
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر المؤىل العممي )بكالريوس/ أعمي من  -

 .جتماعية لممعممبكالريوس( وسنوات الخدمة في المكانة اال
وجود فروق ذات داللة إحصائية في المكانة اإلجتماعية لممعمم وفقا لمتغير الجنس، وذلك  -

 لصالح اإلناث.
( إلى التعرف عمى أسباب تدني مكانة المعمم من 2550وىدفت دراسة السميمي )

وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمدينة حائل في المممكة العربية السعودية، والكشف عما 
حول أسباب تدني مكانة المعمم تعزي إلى متغيرات المؤىل  كان ىناك فروق دالة إحصائياً إذا 

المنيج الوصفي  باستخدامالعممي والخبرة والتخصص. ولتحقيق أىداف البحث، قام الباحث 
حيث احتوت االستبانة  ؛( معمماً 225عينة مكونة من ) عمىاستبانة وذلك من خبلل تطبيق 
جتماعية، مجال سباب تدني مكانة المعمم وىي: مجال األسباب االعمى أربع مجاالت أل

، مجال األسباب المرتبطة بوزارة التربية والتعميم، ومجال األسباب المرتبطة االقتصاديةاألسباب 
بالمعمم. وتوصمت الدراسة إلى أن األسباب االقتصادية تأتي في المرتبة األولي والتي يعزي 
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ة المعمم، تبله المجال المتعمق بوزارة التربية والتعميم، فيما جاء إلييا السبب في تدني مكان
جتماعية ثالثًا، وجاء مجال األسباب المرتبطة بالمعمم بالمرتبة األخيرة. مجال األسباب اال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكمية  إلىباإلضافة إلى ذلك أشارت الدراسة 
مم وفي جميع المجاالت تعزي لمتغيرات الدراسة )المؤىل العممي تدني مكانة المع ألسباب

 والخبرة والتخصص(. 
( فقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى محددات المكانة 2552أما دراسة خمف )

 ( طالباً 252االجتماعية لممعمم من وجية نظر معممي المستقبل. وتكونت عينة الدراسة من )
)معممي الصف( بجامعة دمشق وطبلب برنامج دبموم التأىيل من طبلب كمية التربية  وطالبةً 

 0التربوي. وتمثمت أداة الدراسة باستبانة تقيس مكانة المعمم االجتماعية والتي احتوت عمى 
من محددات المكانة االجتماعية لممعمم وىي عمى النحو التالي:  محاور يمثل كبل منيا محدداً 

، محدد التأىيل االجتماعي، المحدد االقتصاديدد لتحاق، المحنتماء وشروط اال محدد اال 
التربوي، ومحدد التأىيل العممي. وتوصمت الدراسة إلى أن المحدد االجتماعي يعتبر األىم من 
وجية نظر عينة الدراسة في إعبلء المكانة اإلجتماعية لممعمم يميو محدد التأىيل العممي في 

لتربوي في المرتبة األخيرة. كما كشفت الدراسة عن المرتبة الثانية، بينما جاء محدد التأىيل ا
معمم الصف( حول المحدد  –وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير التخصص )دبموم 

كما كشفت  والتأىيل التربوي والتأىيل العممي لصالح طمبة الدبموم. واالجتماعي االقتصادي
 توسطات إجابات أفراد العينة وفقاً الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين م

عمى المستوي الكمي لممقياس أو عمى مستوي كل محدد من محددات ًء لمتغير الجنس سوا
 المكانة اإلجتماعية.

 االجتماعية( إلى التعرف عمى واقع المكانة 2552دراسة الداوود وزيود )ىدفت و 
سيم، وأثر متغيرات الجنس لممعمم في ثقافة المجتمع السوري من وجية نظر المعممين أنف

( معممًا 224وعدد سنوات الخبرة عمى المكانة االجتماعية لممعمم. وتكونت عينة الدراسة من )
في مدينة الحسكة في  االبتدائيةإناث( من معممي المرحمة  542ذكور،  22ومعممة )

 االجتماعيةنة الجميورية العربية السورية. قامت الباحثتان بتصميم استبانة لقياس واقع المكا
، الجانب الشخصي، الجانب االقتصاديلممعمم وتكونت من أربع مجاالت رئيسية وىي: الجانب 

، والجانب الثقافي. وتوصمت الدراسة إلى أن المكانة االجتماعية لممعمم في ثقافة االجتماعي
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المجتمع السوري بشكل عام وفي الجانب الشخصي متوسطة، بينما كانت منخفضة في 
، والثقافي. كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات واالجتماعي، االقتصاديب الجان

لممعمم تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة، بينما كانت  االجتماعيةداللة إحصائية في المكانة 
في لممعمم تعزي لمتغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث،  االجتماعيةىناك فروق في المكانة 

أي أن اإلناث يميمون بشكل أكبر من االجتماعية وفى الدرجة الكمية،  جميع مجاالت المكانة
 عالية. اجتماعيةنظرائيم الذكور إلى اعتبار أن مينة المعمم ليا مكانة 

( دراسة ىدفت الي التعرف عمى صورة المعمم 2552وأجرى أمبوسعيدي وآخرون )
 022ذكور،  224) اً عماني ( مواطناً 5592في المجتمع العماني عمى عينة مكونة من )

إناث(. وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة لدييم نظرة إيجابية تجاه المعمم 
العماني، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في صورة المعمم العماني تعزى لمتغيري الجنس 

الحكومي. وطبيعة وظيفة المفحوص، وكانت لصالح اإلناث واألفراد الذين يعممون في القطاع 
كما كشفت الدراسة أن من أىم أسباب تكون نظرة سمبية تجاه المعمم ىو انخفاض تقدير وزارة 
التربية لممعمم من خبلل بعض القوانين التي تتبناىا الوزارة، والتقميل من صبلحيات المعمم. 

زات كما دلت نتائج الدراسة أن توعية المجتمع بأىمية ودور العمم والمعمم، ورفع االمتيا
يجاد نظام لمرواتب والحوافز يعزز من مكانتيم في المجتمع، تعتبر من أىم  المادية لممعمم، وا 

 الوسائل التي تساعد عمى رفع النظرة اإليجابية لممعمم في المجتمع.
 التعليل على الدراسات السابكة

 فيما يمي تعميق عمى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:
الدراسات السابقة من حيث اليدف، والذي تمثل في  أغمبدراسة الحالية مع اتفقت ال -

( والتي 2550، واختمفت مع دراسة السميمي )الكشف عن واقع المكانة االجتماعية لممعمم
( والتي 2552سعت لمكشف عن أسباب تدني المكانة االجتماعية لممعمم، ودراسة خمف )

االجتماعية لممعمم، ودراسة أمبوسعيدي وآخرون تعرف عمى محددات المكانة الالي ىدفت 
 عمى صورة المعمم في المجتمع المحمي. الي التعرف( والتي ىدفت 2552)
اختمفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة، حيث تمثمت  -

 ،(Hall & Langton, 2006)عينة الدراسة بأفراد من المجتمع المحمي، كدراسة 
(، وعينة 2552ودراسة أمبوسعيدي وآخرون ) (Verhoven et al., 2006)ودراسة 
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واتفقت مع بعضيا (، 2552( ودراسة خمف )2555من الطمبة المعممين كدراسة التل )
ودراسة الراشد  (Opondo, 2002)اآلخر فتمثمت عينتيا في المعممين أنفسيم، كدراسة 

 (.2552راسة الداوود وزيود )( ود2552( ودراسة السميم والعمي )2552)
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى معممي المرحمة الثانوية فقط -
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة فقرات أداة الدراسة، كدراسة  -

( ودراسة الداوود وزيود 2550ودراسة السميمي )( 2555ودراسة التل )( 2552الراشد )
(2552.) 
ستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تفسير ومناقشة نتائج الدراسة اكما  -

 الحالية.
 إجياءات الدراسة:

 مهوج الدراسة: -أ
المنيج الوصفي التحميمي  عمىاعتمد الباحث في معالجتو لمشكمة الدراسة الحالية 

رصد ظاىرة أو مشكمة لمناسبتو لطبيعة الدراسة وأىدافيا، فالمنيج الوصفي التحميمي "ييتم ب
محددة، وتصويرىا كميا ضمن فترة معينة أو عدة فترات عن طريق جمع بيانات ومعمومات 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة" )عميان  مقننة عن الظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 (.42، 2555وغنيم، 
 جمتمع الدراسة: -ب

دولة انوية بمحافظة العاصمة فى مرحمة الثتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ال
 ( معمماً 2002والبالغ عددىم ) 2559-2552الكويت في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 ( يبين توزيع أفراد المجتمع.5، والجدول )ومعممةً 
 ( رٕصٚغ أفشاد يجزًغ انذساعخ1) جذٔل

 انجُظ انزكشاس انُغجخ انًئٕٚخ

 ركش 1154 54%

 أَضٙ 1511 44%

 انًجًٕع 5445 111%
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 عيهة الدراسة:  -ج
ى ستبانات عمحيث تم توزيع اال؛ تم اختيار عينة عشوائية ممثمة لمجتمع الدراسة

استبانة فقط  (222) ستبانات وتفريغيا تبين أن، وبعد استرجاع االومعممةً  معمماً  (245)
 صالحة لمتحميل اإلحصائي والتي شكمت عينة الدراسة في صورتيا النيائية والتي تمثل

توزيع عينة ( 0و)( 4( و)5و)( 2) اولالجد توضحمن مجتمع الدراسة األصمي. و  %(2.2)
 متغيرات الدراسة. الدراسة حسب 

 ( رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ حغت انجُظ5جذٔل )

 انجُظ انزكشاس انُغجخ انًئٕٚخ

 ركش 114 54,1%

 أَضٙ 116 45,4%

 انًجًٕع 552 111%

 

 ( رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ حغت انجُغٛخ1جذٔل )

 انجُغٛخ انزكشاس انُغجخ انًئٕٚخ

 كٕٚزٙ 61 51,5%

 غٛش كٕٚزٙ 111 45,5%

 انًجًٕع 552 111%

 

 ( رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ حغت انًذاسط5جذٔل )

 نًذسعخا انجُظ انزكشاس انُغجخ انًئٕٚخ

 صبَٕٚخ جًبَخ ثُذ أثٙ طبنت نهجُبد 45 إَبس 51,6%

 صبَٕٚخ انشٔضخ نهجُبد 24 إَبس 55,5%

 صبَٕٚخ ػجذ هللا انجبثش نهجٍُٛ 46 ركٕس 52,1%

 صبَٕٚخ ٕٚعف ثٍ ػٛغٗ نهجٍُٛ 55 ركٕس 51,5%

 انًجًٕع 552  111%

 أداة الدراسة

استبانة تم تصميميا من قبل  عمىاعتمدت الدراسة الحالية في استخبلص نتائجيا 
األدبيات والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع المكانة  إلىالباحث وذلك من خبلل الرجوع 

 جتماعية لممعمم وتضمنت قسمين رئيسين ىما:اال

القسم األول: يشمل بيانات أولية عامة عن أفراد عينة الدراسة وتشمل الجنس، الجنسية،  -
 والتخصص.
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حيث كان عددىا  ؛ة لممعممجتماعيواقع المكانة اال الفقرات التي تقيس ثاني: ويشملالقسم ال -
 المجاالت التالية: عمىفقرة موزعة  (50)

 ( فقرات.2) عمىلممعمم ويشتمل  االقتصاديأوال: الجانب 
 ( فقرة.55) عمىلممعمم ويشتمل  االجتماعيثانيا: الجانب 

 ( فقرة. 54) عمىلممعمم ويشتمل  جانب األىمية والتقدير المجتمعيثالثا: 
غير ، محايد، موافق، موافق بشدةخمس خيارات لكل فقرة وىي: ) عمى االستبانة كما تضمنت

 عمى(. وتعطي الدرجات لمخيارات السابقة وفق الترتيب السابق غير موافق بشدة، موافق
 (.5، 2، 5، 4، 0الشكل التالي )

 صدم األداة
 احملكمني(: الصدم العاهي  )صدم أواًل

صدق المحكمين لمتأكد من صدق أداة الدراسة، وذلك بعرضو اعتمد الباحث عمي 
مجموعة من المتخصصين من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية األساسية بدولة  عمى

ستبانة مناسبة لمغرض الذي وضعت من أجمو، ومدي وضوح الكويت لمتأكد من أن فقرات اال
ستبانة في صورتيا الذي تقيسو. وتكونت اال لممجال االنتماء، ومدي الفقرات وسبلمتيا المغوية

المبلحظات التي أعطيت من قبل السادة المحكمين تم  عمى ( فقرة، وبناءً 52األولية من )
حتفاظ بالفقرات التي كانت نسبة اتفاق إجراء التعديبلت البلزمة من حذف وتعديل، بينما تم اال

ستبانة في صورتيا النيائية بحيث أصبحت عدد فقرات اال؛ ر%( أو أكث25المحكمين عمييا )
 ( فقرة.50)مكونة من 

 : صدم االتسام الداخليثانيًا

االتساق الداخمي لبلستبانة وذلك بحساب معامبلت االرتباط بين تم التحقق من صدق 
ستوى الذي تنتمي إليو، مع بيان م لممجالدرجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية 

 ( يوضح ذلك.2الداللة وجدول )
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 انز٘ رُزًٙ إنّٛنهًجبل ثبنذسجخ انكهٛخ  ( يؼبيم اسرجبط كم فقشح2جذٔل )

يؼبيم 

 االسرجبط

سقى 

 انفقشح

يؼبيم 

 االسرجبط

سقى 

 انفقشح

يؼبيم 

 االسرجبط

سقى 

 انفقشح

يؼبيم 

 االسرجبط

سقى 

 انفقشح

1,25** 55 1,14** 16 1,21** 11 1,25** 1 

1,42** 56 1,44** 51 1,42** 11 1,41** 5 

1,41** 11 1,24** 51 1,46** 15 1,25** 1 

1,41** 11 1,44** 55 1,26** 11 1,45** 5 

1,21** 15 1,42** 51 1,21** 15 1,24** 4 

1,21** 11 1,44** 55 1,25** 14 1,45** 2 

1,26** 15 1,51** 54 1,45** 12 1,25** 4 

1,46** 14 1,44** 52 1,44** 14 1,41** 5 

  1,44** 54 1,45** 15 1,56** 6 

 (α=1,14) ** دانخ احظبئٛبً ػُذ يغزٕ٘ انذالنخ

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات 
الذي تنتمي دالة احصائيًا عند  لممجالاستبانة المكانة االجتماعية لممعمم والدرجة الكمية 

 مما يدل عمى أن االستبانة تتميز بدرجة عالية من الصدق. (5050) مستوي
 ثبات األداة

 الداخمي وذلك االتساقبطريقة  ستبانة(تم التحقق من ثبات أداة الدراسة )اال
( يوضح معامبلت ثبات كل مجال من مجاالت 2، وجدول )ستخدام معادلة ألفا كرونباخاب
 نة.ستباستبانة وكذلك الثبات الكمي لبلاال

 عزجبَخ ككمعزجبَخ ٔناليؼبيالد أنفب كشَٔجبخ نكم يجبل يٍ يجبالد اال( 4جذٔل )

يؼبيم أنفب  ػذد انفقشاد انًجبل

 كشَٔجبخ

 1,551 5 انجبَت االقزظبد٘ نهًؼهى

 1,544 11 انجبَت االجزًبػٙ نهًؼهى

 1.655 15 جبَت األًْٛخ ٔانزقذٚش انًجزًؼٙ نهًؼهى

 1,612 14 األداح ككم

المختمفة لبلستبانة لممجاالت ح من الجدول السابق أن قيم معامبلت الثبات يتض
( وىي قيم ثبات عالية مما يدل عمى أن 50952 – 50225ولبلستبانة ككل تراوحت ما بين )

  االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 
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 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

كما تم  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. لئلجابة عن السؤال األول -
 502= 0÷4=5-0 المعيار التالي لمتصحيح: التقدير من خبلل االعتماد عمى ىتحديد مستو 
وفقًا لممتوسطات  ( يوضح درجة تقدير عينة الدراسة لممكانة االجتماعية لممعمم2والجدول )

 بيةالحسا
 ساعخ نهًكبَخ االجزًبػٛخ نهًؼهى ٔفقبً نهًزٕعطبد انحغبثٛخ( دسجخ رقذٚش ػُٛخ انذ5جذٔل )

 انًزٕعظ انحغبثٙ دسجخ انزقذٚش

 1,46 – 1 يُخفضخ جذاً 

 5,46 – 1,51 يُخفضخ

 1,16 – 5,21 يزٕعطخ

 5,16 – 1,51 يشرفؼخ

 4 - 5,51 يشرفؼخ جذاً 

 .حصائيإلوالثالث والرابع تم استخدام اختبار )ت( الئلجابة عن السؤال الثاني  -
 متغريات الدراسة

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة التالية: -5
 الجنس، ولو فئتان: ذكر، أنثى.  -
 الجنسية، وليا فئتان: كويتي، غير كويتي. -
 التخصص، ولو فئتان: تخصصات إنسانية، تخصصات عممية. -
مرحمة الثانوية في محافظة المتغير التابع: المكانة االجتماعية لممعمم لدى معممي ال -2

 العاصمة بدولة الكويت.
 ومهاقشتوا نتائج الدراسة

لئلجابة عن السؤال األول: ما واقع المكانة االجتماعية لممعمم من وجية نظر معممي 
تم حساب المتوسطات الحسابية  المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة بدولة الكويت؟

 المكانة االجتماعية لممعمم ولؤلداة ككل مجاالتلتقدير لجميع والرتبة وا واالنحرافات المعيارية
 ( يوضح ذلك.9، وجدول )من وجية نظر المعممين أنفسيم
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انًكبَخ  يجبالدانزقذٚش نجًٛغ دسجخ ( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ 6ٔجذٔل )

 االجزًبػٛخ نهًؼهى

االَحشاف  انشرجخ انزقذٚشدسجخ 

 ٘انًؼٛبس

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

 أثؼبد االعزجبَخ

 انجبَت االقزظبد٘ نهًؼهى 5,11 1,444 1 يُخفضخ

 انجبَت االجزًبػٙ نهًؼهى 1,51 1,241 1 يشرفؼخ

جبَت األًْٛخ ٔانزقذٚش انًجزًؼٙ  5,42 1,445 5 يُخفضخ

 نهًؼهى

 انذسجخ انكهٛخ 5,51 1,215 - يزٕعطخ

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى المتوسط الحسابي ( أن 9يتبين من جدول )
(، وأن 5045-2055استبانة المكانة االجتماعية لممعمم قد تراوحت ما بين ) مجاالتجميع 

( وبانحراف معياري مقداره 2025المتوسط الحسابي الستجاباتيم عمى االستبانة ككل قد بمغ )
(50252.) 

( 5045، بمتوسط حسابي يبمغ )الجانب االجتماعي لممعمم بالرتبة األولي مجالوقد جاء 
، مما يدل عمى أن المكانة االجتماعية لممعمم مرتفعة من وجية نظر بدرجة تقدير مرتفعةو 

وقد يعزى ذلك إلى الوقت الكبير الذي  الجانب االجتماعي. لمجالالمعممين أنفسيم بالنسبة 
لساعات في اليوم يقضيو المعمم في المدرسة مع الطبلب والمدرسين واإلدارة من حيث عدد ا

ارتباطو االجتماعي معيم ويسيم في  يالواحد وعدد األيام عمى مدار السنة األمر الذي يقو 
الصغير والذي يتكون من المعمم  بين عناصر المجتمع المدرسيتكوين عبلقات إيجابية 

% من أولياء 92( أن 2552أشارت دراسة الراشد ) حيث ؛واإلدارة والطالب وأولياء األمور
ىذا باإلضافة إلى أن المكانة االجتماعية ور الطمبة يحثون أبنائيم عمى احترام مدرسييم. أم

لممعمم تزداد كمما زادت األجواء اإليجابية والديمقراطية داخل المدرسة )الداوود وزيود، 
والتي خمصت نتائجيا  (2555(. وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة التل )2552

 جانب االجتماعي لمينة التدريس عمى مكانة اجتماعية مرتفعة.حصول ال إلى
األىمية والتقدير المجتمعي لممعمم في الرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي  مجالوجاء 

( وبدرجة تقدير منخفضة، مما يدل عمى أن المكانة االجتماعية لممعمم منخفضة 2002يبمغ )
ألىمية والتقدير المجتمعي لممعمم. وقد يعزى ا لمجالمن وجية نظر المعممين أنفسيم بالنسبة 

تدني الصورة العامة لممعمم في المجتمع الكويتي وعدم حصولو عمى التقدير واالحترام  إلىذلك 
مينة التعميم بمين  تالذي يستحقو من قبل أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة إذا ما قورن
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 يحظىالي أن المعمم  (Hall & Langton, 2006)وتخصصات أخري. حيث أشارت دراسة 
من بمكانة اجتماعية مساوية لممكانة االجتماعية لمممرضين والصحافيين والمحاسبين وأقل 

( والتي 2552وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الراشد ) األطباء والمحامين.
  المجتمع لو.% فقط من المعممين يعتقدون أن المعمم يحظى باحترام أفراد 22توصمت إلى أن 

الجانب االقتصادي لممعمم في الرتبة الثالثة، وبمتوسط حسابي  مجالفي حين جاء 
عمى أن المكانة االجتماعية لممعمم منخفضة  ل( وبدرجة تقدير منخفضة، مما يدل2055يبمغ )

 الجانب االقتصادي لممعمم. وقد يعزى ذلك إلى لمجالمن وجية نظر المعممين أنفسيم بالنسبة 
لجانب االقتصادي لممين المختمفة والذي يشمل الدخل المادي لممينة واالمتيازات المادية أن ا

)شين،  والبدالت والترقي الوظيفي يعتبر من أىم العوامل المحددة لممكانة االجتماعية لمفرد
ذلك  ى، وبما أن المردود المادي لمينة التدريس متدني مقارنة بالمين األخرى، أد(2552

الجانب االقتصادي يعتبر من أىم ف ،المعممين بمكانتيم االجتماعيةض شعور الي انخفا
الرواتب أن  (. كما2550المكانة االجتماعية لممعمم )السميمي،  النخفاض المؤديةاألسباب 
وىذا ما  (2552)السميم والعمي،  في رفع المكانة االجتماعية لممعمم ميماً  تمعب دوراً  والحوافز

( 2552. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الداوود وزيود )يمتفتقده مينة التعم
 . جانبيا االقتصاديوالتي توصمت الي انخفاض المكانة االجتماعية لممعمم في 

المكانة  مجاالتمن  مجالأما استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات كل 
 ين ذلك.تب (52(، و)55(، و)55االجتماعية لممعمم، فالجداول )
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انجبَت نًجبل انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ ٔدسجخ انزقذٚش ( 11جذٔل )

 االقزظبد٘ نهًؼهى

دسجخ 

 انزقذٚش

االَحشاف  انزشرٛت

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

سقى  انفقشاد

 انفقشح

 5 ٚزجّ انكضٛشٌٔ نًُٓخ انزؼهٛى ثغجت كضشح انؼطم 5,25 1,12 1 يزٕعطخ

 5 ٚضًٍ سارت انًؼهى انحٛبح انكشًٚخ نّ 5,45 1,11 5 خفضخيُ

اخزشد يُٓخ انزؼهٛى ثبنشغى يٍ رٕفش فشص  5,41 1,56 1 يُخفضخ

 ٔظٛفٛخ أخش٘

4 

 5 أعزطٛغ أٌ أدخش جضءاً يٍ سارجٙ 5,52 1,11 5 يُخفضخ

ٚزجّ انكضٛشٌٔ نًُٓخ انزؼهٛى ثغجت انشارت  5,51 1,14 4 يُخفضخ

 انًغش٘

2 

 4 انضشٔسٚخ كبف نغذ حبجبرٙفقظ انؼًم كًؼهى  5,16 1,15 2 يُخفضخ

رفٕق االيزٛبصاد انًبدٚخ نهًؼهى االيزٛبصاد  5,14 1,14 4 يُخفضخ

 انًبدٚخ نهًٍٓ االخشٖ

1 

 1 ٚزُبعت سارت انًؼهى يغ يب ٚجزنّ يٍ جٓذ 5,15 1,15 5 يُخفضخ

  انجبَت االقزظبد٘ نهًؼهى ككم 5,11 1,444  

( أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 55)يتبين من جدول 
(، 50202( وبانحراف معياري مقداره )2055الجانب االقتصادي لممعمم ككل بمغ ) مجالفقرات 

ما بين  المجالوقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا 
يتجو الكثيرون لمينة التعميم ( والتي تنص عمى "4وقد حصمت الفقرة رقم )(. 2052-2022)

، وقد تعزى ر متوسطةوبدرجة تقدي (2022) عمى أعمى متوسط حسابي بسبب كثرة العطل"
ىذه النتيجة الي انحصار المميزات االقتصادية التي يحظى بيا المعمم في اإلجازات والعطل 

( والتي تنص 5يما حصمت الفقرة رقم )ف الكثيرة التي يحظى بيا المعمم مقارنة بالمين األخرى.
( وبدرجة 2052) " عمى أقل متوسط حسابييتناسب راتب المعمم مع ما يبذلو من جيدعمى "

وتعكس ىذه النتيجة الواقع الحالى لممعمم الذي يعاني من كثرة األعباء تقدير منخفضة، 
رتبط بيا مينة التعميم وضغوطات العمل العالية التي ت الممقاة عمى عاتقو داخل وخارج الفصل،

 والتي ال تتناسب بأي حال من األحوال مع المقابل المادي الذي يتقاضاه.
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انجبَت  نًجبل( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ ٔدسجخ انزقذٚش 11جذٔل )

نهًؼهى االجزًبػٙ  

دسجخ 

 انزقذٚش

االَحشاف  انزشرٛت

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

دانفقشا سقى  

 انفقشح

 11 أحظٗ ثؼالقبد جٛذح يغ صيالئٙ فٙ انؼًم 1,52 1,65 1 يشرفؼخ

ٚزحذس يؼٙ أٔنٛبء األيٕس ثطشٚقخ رذل ػهٗ  1,24 1,62 5 يشرفؼخ

 انزقذٚش

51 

 51 ُٚظش نٙ انطالة ثبػزجبس٘ قذٔح حغُخ نٓى 1,22 1,64 1 يشرفؼخ

ٕص ٚحزشو أٔنٛبء األيٕس يالحظبرٙ ثخظ 1,45 1,11 5 يشرفؼخ

 أثُبئٓى

11 

 12 أشؼش ثزقذٚش أٔنٛبء األيٕس نذٔس٘ كًؼهى 1,44 1,11 4 يشرفؼخ

انطالة خبسط انفظم ثبحزشاوأشؼش  1,44 1,11 4 يشرفؼخ  11 

انطالة خبسط انًذسعخ ثبحزشاوأشؼش  1,45 1,11 4 يشرفؼخ  15 

 12 أشؼش ثزقذٚش أٔنٛبء األيٕس نذٔس٘ كًؼهى 1,55 1,11 5 يشرفؼخ

ٚغزشٛشَٙ انطالة فٙ يشبكهٓى انخبطخ  1,15 1,14 6 يزٕعطخ

 نضقزٓى ثآسائٙ

15 

 14 رؤخز اإلداسح انًذسعٛخ ثآسائٙ انزشثٕٚخ 1,51 1,12 11 يزٕعطخ

انؼًم كًؼهى ٚزٛح نٙ انقٛبو ثٕاججبرٙ  1,11 1,15 11 يزٕعطخ

 االجزًبػٛخ )انًُبعجبد االجزًبػٛخ(

15 

ضبء ٔقذ يُبعت انؼًم كًؼهى قنٙ ٚزٛح  1 1,14 15 يزٕعطخ

 يغ أعشرٙ

6 

انؼًم كًؼهى ٕٚفش نٙ ٔقذ يُبعت نًًبسعخ  5,44 1,11 11 يزٕعطخ

 ْٕاٚبرٙ

16 

  انجبَت االجزًبػٙ نهًؼهى ككم 1,51 1,241  يشرفؼخ

( أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 55يتبين من جدول )
(، 50225( وبانحراف معياري مقداره )5045مغ )لممعمم ككل ب االجتماعيالجانب  مجالفقرات 

ما بين  المجالوقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا 
أحظى بعبلقات جيدة مع " ( والتي تنص عمى55وقد حصمت الفقرة رقم ) (.2020-5022)

مرتفعة، وتدلل ىذه  ( وبدرجة تقدير5022عمى أعمى متوسط حسابي ) "زمبلئي في العمل
النتيجة عمى المناخ اإليجابي الذي يحظى بو المعمم في مجتمعو المدرسي الصغير وبين 

العمل كمعمم يوفر لي " ( والتي تنص عمى59الفقرة رقم )عناصر ىذا المجتمع. فيما حصمت 
( وبدرجة تقدير متوسطة، 2020" عمى أدنى متوسط حسابي )وقت مناسب لممارسة ىواياتي

يعود السبب في ذلك إلى األعباء الكثيرة لممينة والتي قد تتطمب من المعمم العمل خارج  وقد
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أوقات الدوام الرسمي وخارج أسوار المدرسة، في المنزل مثبًل، األمر الذي قد ال يتيح لو 
 .المختمفةتخصيص جزءا من وقتو لممارسة ىواياتو وأنشطتو 

األًْٛخ  نًجبلبد انًؼٛبسٚخ ٔانشرجخ ٔدسجخ انزقذٚش ( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشاف15جذٔل )

 ٔانزقذٚش انًجزًؼٙ نهًؼهى

دسجخ 

 انزقذٚش

االَحشاف  انزشرٛت

 انًؼٛبس٘

انًزٕعظ 

 انحغبثٙ

سقى  انفقشاد

 انفقشح

ٚزفبخش انًؼهى ثًُٓزّ فٙ انًجبنظ  5,64 1,14 1 يزٕعطخ

 انؼبيخ ٔانخبطخ

55 

و ٔرقذٚش افشاد ٚحظٗ انًؼهى ثبحزشا 5,64 1,14 5 يزٕعطخ

 انًجزًغ

54 

ُٚظش أفشاد انًجزًغ نهًؼهى ثبػزجبسِ أداح  5,56 1,15 1 يزٕعطخ

 يًٓخ يٍ أدٔاد ثُبء انًجزًغ

51 

 15 ٚحظٗ انًؼهى ثضقخ أفشاد انًجزًغ 5,44 1,11 5 يزٕعطخ

ٚحزشو أفشاد انًجزًغ انًؼهى يضم  5,44 1,11 4 يزٕعطخ

نجقٛخ انًٍٓ األخشٖ ىاحزشايٓ  

55 

عطخيزٕ ُٚظش أفشاد انًجزًغ نًُٓخ انزؼهٛى  5,45 1,12 2 

 ثبػزجبسْب يُٓخ عبيٛخ ٔيقذعخ

55 

 52 ٚحظٗ انًؼهى ثزحفٛض أفشاد انًجزًغ نّ 5,26 1,11 4 يزٕعطخ

ُٚظش نٙ انًٕظف انحكٕيٙ َظشح رقذٚش  5,21 1,11 5 يزٕعطخ

 ػُذيب ٚؼهى ثؤَٙ يؼهى

56 

ى ثشكم جٛذ فٙ ٚزى انحذٚش ػٍ انًؼه 5,52 1,65 6 يُخفضخ

 انًجبنظ انخبطخ

14 

انظٕسح انؼبيخ نهًؼهى فٙ ٔعبئم  5,15 1,65 11 يُخفضخ

 اإلػالو ػبدح يب ركٌٕ إٚجبثٛخ

54 

ٚزُبٔل اإلػالو قضبٚب انًؼهى ثظٕسح  5,51 1,11 11 يُخفضخ

 جذٚخ

11 

رشجغ األعش أثُبئٓب نالَخشاط فٙ يُٓخ  5,55 1,11 15 يُخفضخ

 انزؼهٛى

11 

رهجؤ ثؼض انًؤعغبد انحكٕيٛخ ٔغٛش  5,55 1,11 15 يُخفضخ

انحكٕيٛخ إنٗ األخز ثشأ٘ انًؼهى فٙ 

 ثؼض انقضبٚب انزشثٕٚخ

15 

ُٚظش أفشاد انًجزًغ نهًؼهى كُظشرٓى  5 1,11 15 يُخفضخ

 نهطجٛت ٔانًُٓذط

11 

جبَت األًْٛخ ٔانزقذٚش انًجزًؼٙ نهًؼهى  5,42 1,445  يُخفضخ

 ككم

 

 
أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى ( 52يتبين من جدول )

( وبانحراف معياري 2002جانب األىمية والتقدير المجتمعي لممعمم ككل بمغ ) مجالفقرات 



 .في محافظة العاصمة بدولة الكويتواقع المكانة االجتماعية للمعلم من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

- 259 - 

(، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا 50225مقداره )
يتفاخر المعمم " ( والتي تنص عمى24رقم ) وقد حصمت الفقرة (.2092-2ما بين ) المجال

( وبدرجة تقدير 2092" عمى أعمى متوسط حسابي )بمينتو في المجالس العامة والخاصة
أن المعمم اليزال مؤمنًا بأىمية الدور المناط بو عمى الرغم عمى وتؤكد ىذه النتيجة  متوسطة،

الواجبو الرسالة السامية كذلك در يقكما أنو من الصعوبات التي تواجو المينة والعاممين بيا، 
. في حين حصمت بارتباطو بيذه المينةاألمر الذي يجعمو يتباىى  ،لمنيوض بالمجتمع عميو

" ينظر أفراد المجتمع لممعمم كنظرتيم لمطبيب والميندس" ( والتي تنص عمى55الفقرة رقم )
ة استشعار المعمم ( وبدرجة تقدير منخفضة، وتعكس ىذه النتيج2عمى أدنى متوسط حسابي )

أوساط المجتمع الكويتي، وربما العربي في لمينة المعمم والصورة العامة لمثقافة السائدة 
لمينة ، كالطب واليندسة، بينما تنظر المين العاممين في بعضوالتي تعمى من شأن كذلك، 
التي و  (Hall & Langton, 2006)وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  بدرجة أقل. التعميم

 أظيرت نتائجيا أن األطباء يتمتعون بمكانة اجتماعية أعمى من المعممين. 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكانة االجتماعية لئلجابة عن السؤال الثاني: 

-T)لممعمم لدى عينة الدراسة تعزي لمتغير الجنس؟ تم استخدام اختبار )ت( االحصائي 
Test)  سطات استجابات أفراد العينة عمى الدرجة الكمية لمقياس لمعرفة الفروق بين متو

 ( يبين ذلك.55، وجدول )تبعا لمتغير الجنس المختمفة ومجاالتياالمكانة االجتماعية لممعمم 
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حظبئٙ نًؼشفخ انفشٔق ثٍٛ ( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔاخزجبس )د( اإل11جذٔل )

 ٔيجبالرٓبُخ ػهٗ انذسجخ انكهٛخ نًقٛبط انًكبَخ االجزًبػٛخ نهًؼهى يزٕعطبد اعزجبثبد أفشاد انؼٛ

 رؼض٘ نًزغٛش انجُظ انًخزهفخ

انًزٕعظ  انزكشاس انجُظ انًجبل

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

قًٛخ )د( 

 انًحغٕثخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

انجبَت االقزظبد٘ 

 نهًؼهى

 *1,115 5,526 1,442 5,14 114 ركش

 1,455 5,51 116 أَضٙ

انجبَت االجزًبػٙ 

 نهًؼهى

 1,225 1,515 1,411 1,14 114 ركش

 1,251 1,51 116 أَضٙ

جبَت األًْٛخ 

ٔانزقذٚش انًجزًؼٙ 

 نهًؼهى

 *1,111 5,211 1,451 5,55 114 ركش

 1,444 5,25 116 أَضٙ

 *1,111 5,144 1,215 5,45 114 ركش انذسجخ انكهٛخ

 1,465 5,56 116 أَضٙ

 (α=1,14)احظبئٛبً ػُذ يغزٕٖ  * دانخ

( في α=5050( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )55تبين من جدول )ي       
استجابات معممي المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة في دولة الكويت حول المكانة 

قدير األىمية والت االجتماعية لممعمم وذلك في مجال الجانب االقتصادي لممعمم، ومجال
حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة  ؛، والدرجة الكمية لؤلداة، تبعًا لمتغير الجنسالمجتمعي لممعمم

(، وجميع ىذه 20522(، )20255(، )20429: )كالتالي عمى المجاالت السابقة )بالترتيب(
 (، وكانت الفروق لصالح اإلناث.α=5050عند مستوى ) حصائياً إالقيم دالة 
د فروق ذات داللة إحصائية في مجال الجانب االقتصادي لممعمم لدى وقد يعزى وجو        

إلى كثرة األعباء وااللتزامات المالية  ،أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس، لصالح اإلناث
يضطمع بيا المعممون الذكور في مقابل قمة تمك االلتزامات لدى المعممات، فالثقافة التي 

عمى الرجل في المقام األول أن يتحمل جميع األعباء المالية العربية واإلسبلمية تفرض 
ألسرتو، األمر الذى يجعل المعممين الذكور يروون في المردود المالي لممينة غير مناسب 

الشيري لممعممين الذكور  أن الراتب السد احتياجاتيم واحتياجات أسرىم، خصوصًا إذا ما عممن
. واإلناث ( 2552دراسة الحالية مع نتائج دراسة الداوود وزيود )وقد اتفقت نتائج ال متساو 

في مجال الجانب االقتصادي لممكانة  فروق ذات داللة إحصائيةوالتي أظيرت نتائجيا وجود 
  لمتغير الجنس، لصالح اإلناث. اً االجتماعية لممعمم لدى المعممين تبع



 .في محافظة العاصمة بدولة الكويتواقع المكانة االجتماعية للمعلم من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

- 225 - 

ى الفروق ذات الداللة لمجال األىمية والتقدير المجتمعي لممعمم، فقد تعز  أما بالنسبة
إلى كون مينة التعميم اإلحصائية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس، لصالح اإلناث، 

لى اصطباغ مينة 2552آخرون، و  أحد أكثر المين تفضيبًل لدى اإلناث )أمبوسعيدي (، وا 
الفخر بكونيا معممة، المرأة معو باالعتزاز و يشعر قد  الذيالتعميم عالميًا بصبغة أنثوية، األمر 

( أن المرأة 2552حيث أكدت كبًل من الداوود وزيود )تقدير أفراد المجتمع ليا. واحساسيا ب
"ترتفع مكانتيا بحصوليا عمى لقب معممة بينما تنخفض مكانة الرجل بحصولو عمى لقب 

ر من أكث اتكمعمم لينباألىمية والتقدير المجتمعي  اإلناث حساسإفإن (. كذلك 594معمم" )
إلى طبيعة الثقافة المجتمعية الكويتية والتي تفضل أن تعمل  قد يكون مرده المعممين الذكور

ال تسمح بيئة العمل بيا من االختبلط بين الجنسين كما ىو الحال المرأة في الوظائف التي 
  في مينة التعميم.

حصائية عند مستوى إ( عدم وجود فروق ذات داللة 55كما يتبين من جدول )
(α=5050 في استجابات معممي المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة في دولة الكويت )

 ؛حول المكانة االجتماعية لممعمم وذلك في مجال الجانب االجتماعي لممعمم تبعًا لمتغير الجنس
مستوى  حصائيا عندإقيمة غير دالة  وىي(، 50452حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

(α=5050وى .)جة متوقعة عمى اعتبار أن الظروف التي يعيشيا المعمم داخل النتي ذه
بغض النظر  وأولياء األمور متماثمة تقريباوالطبلب المدرسة وعبلقتو بزمبلئو المعممين واإلدارة 

عن جنس المعمم، كما أن أعباء المينة ومسئولياتيا والقدرة عمى التكيف معيا ليس لمتغير 
( والتي أشارت 2552ئج الدراسة الحالية مع دراسة خمف )وتتفق نتا .االجنس أي أثر عميي

لدى عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس  نتائجيا إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
حول المحدد االجتماعي لممكانة االجتماعية، واختمفت مع نتائج دراسة الداوود وزيود 

صائية في الجانب االجتماعي ( التي أظيرت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إح2552)
 لممكانة االجتماعية تبعا لمتغير الجنس، لصالح اإلناث.

لئلجابة عن السؤال الثالث: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكانة االجتماعية 
-T)تم استخدام اختبار )ت( االحصائي  ؟الجنسيةلممعمم لدى عينة الدراسة تعزي لمتغير 

Test)  عمى الدرجة الكمية  عينة الدراسةبين متوسطات استجابات أفراد لمعرفة الفروق
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( 54، وجدول )تبعا لمتغير الجنسية لمقياس المكانة االجتماعية لممعمم وأبعادىا المختمفة
 يبين ذلك.

حظبئٙ نًؼشفخ انفشٔق ثٍٛ ( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔاخزجبس )د( اإل15جذٔل )

 ٔيجبالرٓبد أفشاد انؼُٛخ ػهٗ انذسجخ انكهٛخ نًقٛبط انًكبَخ االجزًبػٛخ نهًؼهى يزٕعطبد اعزجبثب

 انًخزهفخ رؼض٘ نًزغٛش انجُغٛخ

ٛخانجُغ انًجبل انًزٕعظ  انزكشاس 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

قًٛخ )د( 

 انًحغٕثخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

انجبَت االقزظبد٘ 

 نهًؼهى

*1,111 5,255 1,425 5,44 61 كٕٚزٙ  

ش غٛ

 كٕٚزٙ

111 1,65 1,441 

انجبَت االجزًبػٙ 

 نهًؼهى

*1,111 1,454 1,264 1,46 61 كٕٚزٙ  

غٛش 

 كٕٚزٙ

111 1,52 1,251 

جبَت األًْٛخ 

ٔانزقذٚش 

 انًجزًؼٙ نهًؼهى

*1,111 1,161 1,516 5,42 61 كٕٚزٙ  

غٛش 

 كٕٚزٙ

111 5,55 1,256 

*1,111 4,255 1,216 1,12 61 كٕٚزٙ انذسجخ انكهٛخ  

غٛش 

 كٕٚزٙ

111 5,21 1,414 

 (α=1,14)* دانخ احظبئٛبً ػُذ يغزٕٖ 

( α=5050حصائية عند مستوى )إ( وجود فروق ذات داللة 54يتبين من جدول )
في استجابات معممي المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة في دولة الكويت حول المكانة 

)الجانب االقتصادي، والجانب االجتماعي، وجانب جميع المجاالت االجتماعية لممعمم وذلك في 
(، وفى الدرجة الكمية لمقياس المكانة االجتماعية لممعمم، تبعًا المجتمعياألىمية والتقدير 
حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة عمى المجاالت السابقة والدرجة الكمية  ؛لمتغير الجنسية

( وجميع ىذه القيم 00242(، )50595(، )50240(، )20224لممقياس )بالترتيب( كالتالي: )
 .(، وكانت الفروق لصالح الكويتيينα=5050حصائيا عند مستوى )إدالة 

وقد يعود السبب في وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال الجانب االقتصادي 
، إلى أن المعممين نلممعمم لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنسية، لصالح الكويتيي

ت سنوية تفوق تمك التي يحصل آيين يتمتعون برواتب شيرية وامتيازات مالية ومكافالكويت
عمييا نظرائيم الغير كويتيين. كما أن فرص الترقي الميني وما يصاحبيا من امتيازات مالية 
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تكون األولوية فييا لمكويتيين األمر الذي من شأنو أن يخفض من تقديرات المعممين غير 
 االجتماعية لممعمم في جانبيا االقتصادي.الكويتيين لممكانة 

أما بالنسبة لمجال الجانب االجتماعي لممعمم، فقد يعود السبب في وجود فروق ذات 
إلى كون ، نحصائية لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنسية، لصالح الكويتييإداللة 

وأولياء األمور الذين ىم في  المعمم الكويتي أقدر عمى التعامل مع اإلدارة المدرسية والطبلب
فعمى سبيل المثال، المعمم  .بحكم أنيم من أبناء بيئة وثقافة واحدة نغالبيم األعم من الكويتيي
عمى التعامل مع الطمبة وتفيم مشكبلتيم من المعمم الغير كويتي الكويتي قد يكون أقدر 

لجوانب االجتماعية ذلك بعض اوالتواصل مع أولياء األمور بطريقة مقبولة مراعيا في 
ال يستطيع فيميا عمى الوجو األمثل إال أبناء البيئة نفسيا، األمر قد التي و والنفسية وغيرىا 

الذي قد يزيد من شعور المعممين باحترام وتقدير اإلدارة والطبلب وأولياء األمور وزمبلئيم 
  المعممين ليم.

ظرائيم من غير لدي ن ماوق بمكانة اجتماعية تف نكما أن إحساس المعممين الكويتيي
بالمناسبات  مشاركة المعممين الكويتيينكثرة  سببوفي الجانب االجتماعي قد يكون الكويتيين 

بينيم، فيما تقل فيما تعميق العبلقة  إلىمما يؤدي  بالمجتمع الكويتي المرتبطةاالجتماعية 
ذات عادات  شتىدول  إلىتمك المشاركة لدى المعممين غير الكويتيين بحكم أنيم ينتسبون 

وتقاليد مختمفة األمر الذي ال يشعر معو المعمم الغير كويتي بعمق العبلقة بينو وبين زمبلئو 
وتتفق  عناصر المجتمع المدرسي من إدارة وطبلب وأولياء أمور. وبينو وبين باقى ،المعممين

ى أن المعممين ( والتي أشارت نتائجيا إل2552نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الراشد )
الكويتيين يشعرون باحترام التبلميذ ليم داخل وخارج الفصل بنسبة أكبر من نظرائيم من غير 

 الكويتيين.
وقد يعود السبب في وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال األىمية والتقدير 

صورة ال إلى ،نالمجتمعي لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنسية، لصالح الكويتيي
السمبية التي تتناول بيا وسائل اإلعبلم مينة التعميم والمعمم بشكل عام، والمعمم الغير كويتي 

مما ينعكس عمى طريقة وشكل تعامل أفراد المجتمع لو، األمر الذي يشعر معو  بشكل خاص
و المعمم الغير كويتي بانخفاض التقدير واألىمية من جانب أفراد المجتمع إذا ما قورن بنظرائ

 من المعممين الكويتيين. 
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لئلجابة عن السؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المكانة  
تم استخدام اختبار )ت( ؟ التخصصاالجتماعية لممعمم لدى عينة الدراسة تعزي لمتغير 

لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  (T-Test)االحصائي 
، تبعا لمتغير التخصص لكمية لمقياس المكانة االجتماعية لممعمم وأبعادىا المختمفةالدرجة ا
 ( يبين ذلك.50وجدول )
حظبئٙ نًؼشفخ انفشٔق ثٍٛ ( انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ ٔاخزجبس )د( اإل14جذٔل )

 ٔيجبالرٓبًبػٛخ نهًؼهى يزٕعطبد اعزجبثبد أفشاد انؼُٛخ ػهٗ انذسجخ انكهٛخ نًقٛبط انًكبَخ االجز

 انًخزهفخ رؼض٘ نًزغٛش انزخظض

 انجؼذ
انًزٕعظ  انزكشاس انزخظض

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

قًٛخ )د( 

 انًحغٕثخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

انجبَت 

االقزظبد٘ 

 نهًؼهى

رخظظبد 

خػهًٛ  

65 5,54 1,555 1,114 1,415 

رخظظبد 

 اَغبَٛخ

115 5,11 1,414 

انجبَت 

االجزًبػٙ 

ًؼهىنه  

رخظظبد 

 ػهًٛخ

65 1,51 1,215 1,165 1,654 

رخظظبد 

 اَغبَٛخ

115 1,16 1,411 

جبَت األًْٛخ 

ٔانزقذٚش 

انًجزًؼٙ 

 نهًؼهى

رخظظبد 

 ػهًٛخ

65 5,46 1,246 1,454 1,465 

رخظظبد 

 اَغبَٛخ

115 5,41 1,516 

 انذسجخ انكهٛخ

رخظظبد 

 ػهًٛخ

65 5,55 1,421 1,512 1,514 

رخظظبد 

بَٛخاَغ  

115 5,51 1,251 

حصائية عند مستوى إ( عدم وجود فروق ذات داللة 50يتبين من جدول )
(α=5050 في استجابات معممي المرحمة الثانوية في محافظة العاصمة في دولة الكويت )

حول المكانة االجتماعية لممعمم وذلك في جميع المجاالت )الجانب االقتصادي، والجانب 
األىمية والتقدير المجتمعي(، وفى الدرجة الكمية لمقياس المكانة  االجتماعي، وجانب

حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة عمى المجاالت  ؛االجتماعية لممعمم، تبعًا لمتغير التخصص
(، 50022(، )50594(، )50550السابقة والدرجة الكمية لممقياس )بالترتيب( كالتالي: )

  (.α=5050ائيا عند مستوى )حصإ( وجميع ىذه القيم غير دالة 50252)
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بالنسبة لمجال الجانب االقتصادي لممكانة االجتماعية لممعمم، فقد يعزى عدم وجود 
الرواتب الشيرية  تقارب أو ربما تساوىفروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص الي 

مم الرواتب فسالمعممين بغض النظر عن تخصصاتيم، والمميزات المالية األخرى التي يناليا 
في الكويت مبنى الي حد بعيد عمى سنوات العمل والخبرة وليس عمى التخصص، مما يجعل 
نظرة المعممين تجاه الجانب االقتصادي لممكانة االجتماعية ىي ذاتيا تقريبا لجميع 

. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ةحصائيإ ذات داللةفانتفت معيا أية فروق  التخصصات
( التي أشارت الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2550السميمي ) نتائج دراسة

 أسباب تدني المكانة االجتماعية لممعمم في جانبيا االقتصادي تبعا لمتغير التخصص.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال الجانب كذلك وبينت النتائج 

قد يعود السبب في ذلك إلى أن ر التخصص، و االجتماعي لممكانة االجتماعية لممعمم تبعًا لمتغي
العبلقات االجتماعية بين المعممين واإلدارة والطبلب وأولياء األمور ىي عبلقات ال يحكميا أو 

بيا تخصص المعمم، وبالتالي فإن تخصص المعمم ليس لو أي أثر في المكانة  يتأثر
لية مع نتائج دراسة السميمي وتتفق نتائج الدراسة الحا االجتماعية في جانبيا االجتماعي.

( التي أشارت الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسباب تدني المكانة 2550)
 االجتماعية لممعمم في جانبيا االجتماعي تبعا لمتغير التخصص.

كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال األىمية والتقدير 
لمتغير التخصص، وقد يعود السبب في ذلك الى النظرة الجامعة  المجتمعي لممعمم تبعاً 

لممجتمع تجاه المعمم والتي عادة ما تكون سمبية األمر الذي ينعكس عمى المعممين باختبلف 
 م فيتكون لدييم نفس التصور واالعتقاد تجاه أىميتيم في المجتمع.تخصصاتي

( 2550مت إلييا دراسة السميمي )وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع النتائج التي توص
التي أشارت نتائجيا الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر التخصص في 
جميع مجاالت المكانة االجتماعية لممعمم )المجال االقتصادي، المجال االجتماعي، مجال 

يما تختمف مع األسباب المتعمقة بوزارة التعميم، مجال المعمم نفسو( وفي الدرجة الكمية، ف
في المكانة حصائيا إالتي أشارت نتائجيا الي وجود فروق دالة ( 2555دراسة التل )

  التخصصات اإلنسانية واألدبية. ذوياالجتماعية لممعمم تعزى لمتغير التخصص لصالح 
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 التوصيات 

 ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة باآلتي: في
وربط نظام الرواتب والمكافئات بتميز المعمم  ،معمملي تحسين الوضع المادي لمإالحاجة  -5

، ووفق معايير محددة وواضحة، كنتائج طمبتو مثبًل أو دون النظر لجنسيتو واجتياده
 الدورات التي يجتازىا.

لزيادة االتجاىات اإليجابية لممعممين تجاه  العمل عمى تحسين بيئة العمل المدرسي -2
  ية اإلنتاجية.مينتيم مما يسيم في زيادة الفاعم

العمل عمى إشراك المعممين في صياغة القرارات التربوية فيم األقدر عمى استكشاف  -5
 المشكبلت ووضع تصورات لحميا.

ضرورة وضع تشريعات ترتقي بمكانة المعمم وتحفظ لو حقوقو أسوة بالمين األخرى ذات  -4
 ل المثال.، كقانون حماية المعمم عمى سبيالمكانة االجتماعية المرتفعة

لتوعية أفراد المجتمع بالدور الجوىري التنسيق مع وسائل االعبلم الرسمية وغير الرسمية  -0
 الذي يقوم بو المعمم في نماء وتطور المجتمع.

تقوية الروابط االجتماعية لممعممين مع بعضيم البعض من جانب وبين المعممين واإلدارة  -2
الترفييية والثقافية  األنشطةفي بعض  المشاركةوأولياء األمور من جانب آخر من خبلل 

 لخمق مناخ إيجابي مشترك بين جميع عناصر المجتمع المدرسي.
 قيام وزارة التربية بالعمل عمى االرتقاء بالجوانب المينية والتخصصية والثقافية لممعمم -2

ي ، األمر الذي يسيم في تطوير أدائو التدريسوذلك عن طريق الدورات وورش العمل
 وتغيير النظرة السمبية تجاىو.
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