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 مقدمة : 

                                                 الوحيتتتتتد لبلتتتتتوت ايهتتتتداف و ح يتتتتت  ال ايتتتتتاتيستتتتتمد الوهتتتتتف أهميتتتتته  تتتتتي حيتتتتتاة الب تتتتر عمومتتتتتا ل ونتتتتته الستتتتبي    

وهتتد اهتمتتف اةدارة  تتي المنلمتتات الحديثتتة بقستتالي  وطتتري  حإيتتة العتتاملين و دارة وهتتتهم و اتتارة دوا عهتتم و ح يتت  الر تتا 

لتيم يهدا ته ال  تق ي  ال بوجتود هتول عاملتة ملتةمتة الوظيإي, و نمية م اعر الوالء التنليمتي لتديهم, ولت لإ  تحن  ح يت  التن

ومخلصة يهداف التنلتيم, وم تنعتة بالسياستات اةداريتة, ومتعاونتة وواا تة  تي هياد هتا اةداريتة, ورا تية وبمنتة بمستت بلها 

نتة والمنلمتة الوظيإي.  وأصبح  ح يت  المنلمتة يهتدا ها بإاعليتة وكإتاءة  تجلت  وجتود أ تراد لتديهم ا جتاح  يجتابي نحتو المه

 لتعينهم و ساعدهم على  حم    وط العم  لديهم.

و عد الض وط من أهم سمات العصر الراهن, ال ي ي هد  جورات و  يرات سريعة  ي جميع مجاالت الحياة, وأصبحف 

 تي الض وط      جةءا متن حيتاة اةنستان نلترا ل ثترة التحتديات التتي يواجههتا  تي هت ا العصتر ولت لإ,  هتي   تاد  نت تر 

مختلتتا البيئتتات والمجتمعتتات وياصتتة  تتي بيئتتة ايعمتتان التتتي  تجلتت  متتن ال تتابمين عليهتتا التإاعتت  المباشتتر متتع النتتا  مثتت  

 المعلمين والمعلمات وعلى وجه الخصوص ال ين يعملون  ي المرحلة ايساسية الدنيا. 

 الضت وط هت ح حتدة  ختلتا ول تنمن الضت وط ,  يالية مهنة أو وظيإة وجود صعوبة  لى الدراسات بعض ول د أشارت

 المختلإتة, وايتتالف والمهتن المنلمتات  تي الضت وط هت ح مصتادر اليتالف وذلإ شخص آلير؛ ومن أيرل  لى مهنة من

 المواهتا  جتاح أ عالهم وردود بينهم  يما الإردية اليتالف الإروي نلرا آلير؛ شخص من الض وط ه ح  لى االستجابة نسبة

 هبت  متن متةايتد باهتمتا   (Job Stress) الوظيإتة  بضت وط يستمى متا أو العمت   ت وط عمو و حلي الضاغجة, ول لإ

 و دارة اةدارة الصتحية,  روعهتا, بمختلتا اةداريتة العلتو  العلتو , الجت , التنإ،, )علتم  :عديتدة مجتاالت  تي البتاحثين

 الصتحية الناحيتة متن والمجتمتع لمنلمتةوا الإترد علتى   لإتة كبيترة  مث  العم    وط أن  بين أن بعد وذلإ المست إيات( ,

 سلبية انع اسات لها  حن المر ية اآلاار وبجان  ه ح  ارة, وبدنية نإسية باار لها العم   ض وط  .واالهتصادية والتنليمية

 معتدن ال يتا , وار إتاع للوظيإتة, باالنتمتاء ال تعور انخإتا   تي متمثلتة التوظيإي ومستتول أدابهتم اي تراد ستلوكيات علتى

المستتول   لتى لتصت  والمنلمتة الإترد  تعتدل العمت  لض وط السلبية اآلاار ب   ن اييجاء. نسبة وزيادة الوظيإي, لتسر وا

 عتن نا جتة كبيترة اهتصتاديه يستابر  لى وجود   ير التي الدراسات بعض هناك الوطني المستول  على والتنليمي؛ الوطني

الستب   هتي العمت   ت وط أن التبعض اعتبتر   تد التنليمتي لمستتولا وعلتى . لضت وط العمت  والمتوظإين العتاملين  عتر 

  .الوظيإي والتسر  والت ي  العم , المنخإض, و صابات ايداء م  له وبخاصة التنليمية؛ الم  الت من كثير  ي الربي،

 ية.ايمري  المتحدة الواليات  ي نموا المجال  أكثر من العم    وط  عويض بسب  المتضمنة الدعاول  ن ب 

 

Abstract 

     Some studies have pointed to the difficulty of having a stress-free job or profession, but 

these pressures vary from one profession to another and from one person to another because 

of the different sources of these pressures in different organizations and professions and the 

different response to these pressures from one person to another. (Stress, stress, etc.). The job 

pressure issue has received increasing attention from researchers in many fields: psychology, 

medicine, science, management sciences, health management, hospital management ), After it 

was found that the pressure of work was done Such as a large cost to the individual, 

organization and society in terms of health, economic and organizational. Work stress has 

adverse psychological and physical effects, and besides these pathological effects, it has 

negative repercussions on the behavior of individuals and the level of their performance is 

characterized by a low sense of belonging to the job, high rate of absence, and career dropout, 

and increase the proportion of errors. The negative effects of labor pressure go beyond the 
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individual and the organization to the national and organizational level. At the national level, 

there are some studies that indicate that there are significant economic losses resulting from 

the exposure of workers and employees to work pressures. At the organizational level, some 

have argued that labor pressures are the main cause of many organizational problems, 

especially low performance, occupational injury, absenteeism and career dropout. Claims 

involving compensation for labor pressure are among the most demanding in the United 

States of America. 

 

 مشكلة البحث  : 

 يمكن تقسيم أهم العوامل التى تؤدى إلى إضاعة وقت اإلدارة والمتصلة بمجاالت العمل األساسية فيما يلى :      

 أوال : مضيعات الوقت المتعلقة بعملية التخطيط : وذلك نتيجة لما يلي   :  

   عد  وجود أهداف أو يجط محددة للعم 

 ختلإة ) عدد الخجط و ضاربها( . ح ي  أهداف مختلإة بجري م 

 . رار  نإي  عمليات دون الحاجة  ليها   

 . اةدارة الع وابية ال ابمة على ردود اي عان 

 . اةدارة بايزمات والتى  ؤدل  لى الض وط وسوء التنإي  و ياع الوهف وكثرة الت اليا 

 . ًعد  االلتةا  بالمواعيد المحددة مسب ا 

  ير محددة ودون  نسي  .السإر المإاجئ ولمدد غ 

  . التسرع وعد  الصبر عند دراسة المو وعات 

 . صعوبة الحصون على البيانات 
 

 ثانيا : مضيعات الوقت المتعلقة بتنظيم العمل : وذلك نتيجة لما يلي   :   

 . عد  التإويض ال ا ي للسلجة أو ال يا  بقعمان رو ينية 

 و ينية .كثرة التوهيعات على البريد  ى المساب  الر 

 . عد  كإاءة نلا  المحإوظات داي  اةدارة أو المنلمة 

 . ازدواجية المها  والجهد 

 . عد  كإاءة الس ر ارية والم ت  المعاون للمدير 

 . سوء و خلا المعدات والتجهيةات 

  . كثرة اللجان المنبث ة 

 . بيئة عم  غير مالبمة ي ثر  يها الصراعات والنةاعات مع الةمالء 
 

 مضيعات الوقت المتعلقة باألسلوب المستخدم فى توجيه العاملين : وذلك نتيجة لما يلي   :    ثالثا :

 . عد   و يح ايوامر والتعليمات 

 . ليا المرؤوسين بقعمان ال  رورة لها   

 . ن ص  ى  وجيه و دري  المرؤوسين 

 وسين ورغبة  ى هت  الوهف .استخدا  أسالي  سيئة  ى التوجيه والتى يتر   عليها  حباط واكتئا  للمرؤ 
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 رابعا : مضيعات الوقت بالنسبة للرقابة :  وذلك نتيجة لما يلي   :   

 . عد  متابعة العم  أو اي راد أون بقون أو على الع ، الرهابة ال ديدة والتدهي  المجون دون وعى 

 . االعتماد على الت ارير الرهابية المضللة 

 . عدد وجهات الرهابة الدايلية  

 . غيا  المعايير الرهابية 
 

 خامسا : مضيعات الوقت المتعلقة بالمرؤوسين:  والتى قد تتمثل فى األتي:  

 . عد  ال درة على اةنجاز 

 . كثرة ال  اول الم دمة من المرؤوسين , النةاعات , الخال ات 

 .  سوء العالهات ال خصية  ى العم 
 

 ب الرؤساء : والتى قد تتمثل فى األتي:  سادسا : مضيعات الوقت المتعلقة بالضغوط من جان

 . الت ليا بحجم عم    ا ي 

 . اال صاالت التليإونية 

 . االجتماعات والم ابالت 

 . مصاحبة الربي، أاناء الةيارات أو المناسبات أو الحإالت 

 . ،عد  وجود  إويض مناس  للسلجة من جان  الربي 

 يلي : وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث فيما 

 هل توجد عالقة بين إدارة الوقت وضغوط العمل لدي العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ (1)

 هل توجد عالقة بين إدارة الوقت واألداء الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ (2)

 كومي بدولة الكويت ؟هل توجد عالقة بين إدارة ضغوط العمل واألداء الوظيفي للعاملين في القطاع الح (3)

 

 أهداف البحث  : 

 تتمثل األهداف الرئيسية للبحث فيما يلي:

 التعرف علي نوع وهوة العالهة بين  دارة الوهف و  وط العم  لدي العاملين  ي ال جاع الح ومي بدولة ال ويف. (1)

 الح ومي بدولة ال ويف. التعرف علي نوع وهوة العالهة بين  دارة الوهف وايداء الوظيإي للعاملين   ي ال جاع (2)

التعرف علي نتوع وهتوة العالهتة بتين  دارة  ت وط العمت  وايداء التوظيإي للعتاملين   تي ال جتاع الح تومي بدولتة  (3)

 ال ويف.
 

 فروض البحث :  

 يسعي الباحث من خالل هذا البحث إلي اختبار الفروض التالية : 

  الوظيإية وعوام  بيئة العم  وبتين  دارة الوهتف و ت وط ال  وجد عالهة ايجابية ذات داللة  حصابية بين العوام  (1)

 العم  للمعلمين  ي مدار  المرحلة الثانوية بدولة ال ويف .

ال  وجد عالهة ايجابية ذات داللة  حصابية بين محددات  دارة الوهف و  وط العمت  للمعلمتين )العوامت  الوظيإيتة  (2)

 ين  ي مدار  المرحلة الثانوية بدولة ال ويف .وعوام  بيئة العم (  وبين ايداء الوظيإي للمعلم
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 منهجية البحث :  

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :

 : ( الدراسة المكتبية :1)

استهد ف الدراسة الم تبية جمع البيانات الثانوية لتح ي  أهداف البحث , و  م  الدراسة الم تبية علي بيانات عن مإهتو  

مإهو    وط العم  , ومسببات  ضييع الوهف , ومصادر  ت وط العمت  , وطتري هيتا  ايداء التوظيإي ,  دارة الوهف , و

 ومداي   حسين ايداء الوظيإي للمعلمين .

 ولقد اعتمد الباحث في الحصول علي البيانات الثانوية علي المصادر التالية : 

 تم التوصت   ليته متن نتتابص و وصتيات لدراستة  البحوث والدراسات الستاب ة التتي لهتا عالهتة بمو توع البحتث ومتا 

  م انية االستإادة منها  ي البحث الحالي .

 .  الت ارير الصادرة عن وزارة التربية بدولة ال ويف 
 

 الدراسة الميدانية:  -2

 جميع ه ح استهد ف الدراسة الميدانية جمع و حلي  البيانات ايولية الالزمة اليتبار  رو  البحث و ح ي  أهدا ه , و م 

 البيانات بواسجة هابمة است صاء ها  الباحث بحعدادها .
 

 مجتمع البحث :  -3

يم ن  عريا مجتمع البحث متن المنلتور اةحصتابي علتي أنته جميتع المإتردات التتي  مثت  اللتاهرة مو توع البحتث ,  

 و  ترك  ي صإة معينة أو أكثر والتي مجلو  جمع البيانات حولها . 

المرحلتة الثانويتة الح وميتة  تي دولتة ال ويتف. هت ا ويبلت  عتدد بحث علي  جميع المعلمتين  تي متدار  وي تم  مجتمع ال

معلتم متن واهتع ستجالت  2202   2212/2212المعلمين  ي المدار  الثانوية الح ومية بدولة ال ويتف  تي العتا  الدراستي 

 وزارة التربية.

ثانويتة الح وميتة والخاصتة بدولتة ال ويتف  تي العتا  الدراستي ( عدد المعلمين  تي المتدار  ال1/1ويو ح الجدون رهم )

2212/2212 .  

 عينة البحث :  -4

نلتترا لضتتخامة حجتتم المجتمتتع وبستتب  هيتتود الوهتتف والت لإتتة  انتته  تتم االعتمتتاد علتتي أستتلو  العينتتات  تتي الدراستتة        

 الميدانية , وهد  م  حديد حجم عينة البحث كما يلي :

 )أ( حجم العينة :  

العينة هي جةء أو عدد محدود من  جمالي مإردات مجتمع البحث مو وع االهتما  , ب رط أن   ون ممثلة  مثيال        

دهي ا له ا المجتمع , وهد  م  حديد حجم عينة البحث و  ا للمعادلة التالية 
:

   

                                         Nz
2
 σ

2
 

 nـــــــــــــــــــــــــــــــ =                                

                                   Ne
2
+(z

2
 σ

2
) 

 حيث:

n =.حجم العينة 

N =.حجم مجتمع البحث 

Z = 12عند درجة ا ة  1,10حدود الخجق المعياري, وهي.% 

σ  =2,,2اف المعياري= االنحراف المعياري لمجتمع البحث, وهد أو حف  حدل الدراسات الساب ة أن االنحر  

e = =2يجق العينة المسموح به وهو.% 
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 حجم العينة من المعلمين بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت الخاضعة للدراسة = 

                2202( ×19,1 )
2
 ( ×29,2) 

 معلم / معلمة   422=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

           2202( ×2,22 )
2
 ( +1,10 )

2
 ( ×2,,2 )

2
 

 (1جدول رقم )

 عدد المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت

 م. 2214/2212في العام الدراسي 

 % عدد المعلمين المنطقة التعليمية

 %22 120 منج ة العاصمة التعليمية

 %11 12, منج ة حولي التعليمية

 %11 23, منج ة ايحمدي التعليمية

 %12 022 منج ة الإروانية التعليمية

 %12 211 منج ة مبارك ال بير التعليمية

 %12 232 منج ة الجهراء التعليمية

 %122 2202 اةجمالي

   .2212/2212*المصدر : وزارة التربية بدولة ال ويف , 
 

 :  )ب( نوع وإجراءات العينة

ين مجتمع البحث يتقلا من مجموعتات أو طب تات  جعلته مجتمعتا غيتر متجتان، متن حيتث بعتض يصتابص نلرا       

مإردا ه ,  انه يج    سيم هت ا المجتمتع  لتي طب تات ب ترط أن   تون مإتردات كت  طب تة متجانستة  يمتا بينهتا , بينمتا  ختلتا 

ات العينة الجب ية الع توابية البستيجة لستح  عينتة مإردات ك  طب ة عن مإردات الجب ات اييرل , وبالتالي  م   باع  جراء

 البحث , والتي  عتمد علي النسبة والتناس  , حيث ها  الباحث بحجراء ذلإ و  ا للخجوات التالية : 

   مإردة . 212 حديد حجم العينة اةجمالي المجلو  ايتيارها من مجتمع البحث وال ي  م حسابه ليص   لي 

 الهتما   لي طب ات متجانسة بدايلها ومتباينة  يما بينها , حيث هسم الباحث مجتمتع البحتث   سيم مجتمع البحث مح  ا

 لي سف طب ات ك  طب ة  مث  منج ة  عليمية معينة من المناط  التعليمية  ي دولة ال ويف  جبي  الجري ة البسيجة ) طري تة 

الجب ات المستهد ة  ي الدراسة و  ا لعدد المعلمتين  تي كت  النس  ( للعينة الجب ية الع وابية حيث  م  وزيع حجم العينة علي 

منج ة  عليمية , ويو ح الجدون التالي  وزيع عدد المعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويف علي مجتمتع البحتث ) أنلتر 

 ( .2الجدون رهم 

 ( 2جدول رقم )  

 مع البحثتوزيع عدد المعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت علي مجت

 حجم العينة األهمية النسبية حجم مجتمع البحث * المنطقة التعليمية

 120 %22 120 منج ة العاصمة التعليمية

 12 %11 12, منج ة حولي التعليمية

 ,1 %11 23, منج ة ايحمدي التعليمية

 2, %12 022 منج ة الإروانية التعليمية

 ,0 %12 211 منج ة مبارك ال بير التعليمية
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 21 %12 232 منج ة الجهراء التعليمية

 422 %122 4212 اإلجمالي

 م .2214/2212*المصدر : وزارة التربية بدولة الكويت 9     

 )ج( وحدة المعاينة : 

لثانويتة  تمث  وحدة المعاينة  ي ه ا البحث  ي المعلم الإرد ) ذكر أو أنثي ( ال ي ي و  بالتدري، الإعلي  ي المتدار  ا    

 ح ومية بدولة ال ويف .ال
 

 اإلطار النظري للبحث : 

 نتيجتة أمري تي دوالر مليتار 222  لتى 122 بتين متا ستنويا يخستر ايمري تي االهتصتاد أن  لتى الدراستات بعض و  ير

 العم  . بض وط مر بجة أمور وهي الصحي, والتقمين وحوادث العم , اةنتاجية, وانخإا  العاملين, ل يا 

 ه ح نتابص أو باار يرجف أن بعد الع رين, بداية ال رن من  العم    وط هضية يجورة ال ربية عاتالمجتم أدركف وهد

 هترارات علتى ما  ر   وكثيرا  يها,  بف صارت التي المحاكم أروهة  لى لتنت   والمنلمة معالجة الإرد نجاي من الض وط

 .المنلمات  توهعها   ن لم كبيرة مالية غرامات المحاكم ه ح

اك عدة مإاهيم للوهف  ختلا بعضها عن بعض جوهرياً  بعاً اليتالف اللواهر التي   ير اليها ه ح المإتاهيم  الوهتف وهن

 ي اللواهر المادية يختلا عنه  ي اللواهر البيولوجيتة وو  تال لتصتنيا ظتواهر ال تون هنتاك يمستة مإتاهيم مختلإتة للوهتف 

 (.1111هي: ) معايعه, 

ي: ويعني م يا  لحركة جسم مادي بالنستبة لجستم متادي بيتر والوهتف بهت ا المإهتو  يوصتا الوهف المادي المي اني   -أ 

بانه متص  وهاب  للت سيم الى وحدات ص يرة جداً وينسا  ب    منلم وهوم يا  كمي محض ياٍن متن ايتة صتإات 

غيرهتا ومثتان ذلتإ وهتف نوعية ووحدا ه متعتددة كالثانيتة والدهي تة والستاعة واليتو  وال تهر والستنة والع تد وال ترن و

 دوران االر  حون ال م،.

الوهف البيولوجي: وهو الوهف ال ي ي ي،  جور اللتواهر ونموهتا وستاعته هتي الجستم نإسته ويبتدأ بالخليتة اتم عتالم   -  

 النبات وينتهي بعالم الحيوان.

او  –لى هللا عليه وسلم ص -الوهف االجتماعي: وهو الوهف ال ي معاييرح االحداث االجتماعية الهامة كهجرة الرسون   -ج 

او الحتتر   1110او ن تتو  الحتتر  العالميتتة كتتالحر  العالميتتة االولتتى عتتا   –عليتته الستتال   –متتيالد الستتيد المستتيح 

 وغيرها من االحداث الهامة  والتي  ختلا من مجتمع الى بير. 1131العالمية الثانية عا  

االنسان ل ا ه ويعتمد ب    ربيسي علتى طبيعتة الحتدث  الوهف النإسي: وهو ش   من اش ان ال عور الدايلي وادراك -د 

ال ي ي ون  يه الإرد وحالته النإسية وه ا يعني ان الةمن يمر ببطء شديد و بدو الدهاب  ستاعات عنتدما ي تون الحتدث 

 صعباً او يجراً والع ، صحيح ان كان الحدث مريحاً سعيداً, وهو م يا  ذا ي  ردي غير مو وعي.

ي ي: وهو وهف اللواهر الميتا يةي ية او عالم ما وراء الجبيعة وال نعلم عن ه ا الوهتف ال تيء ال ثيتر الوهف الميتا ية -ح 

 سول ما ورد  ي ال ت  السماوية عن يو  ال يامة )الحسا ( والخلود, وايزن, وايبدية, وغيرها.
 

ر المصتتادر و ذا لتتم  تتتم ن متتن الوهتتف هتتو أنتتد -(:Druckerوهتتد  عتتددت براء ال تتتا  حتتون  دارة الوهتتف  ي تتون دركتتر )

(  ن  دارة الوهتتتف هتتتي مإتتتتاح اةدارة الإعالتتتة Atkinson دار تتته  لتتتن  تتتتم ن متتتن  دارة شتتتيء بيتتتر وي ـــتتتـون ا  نستتتون )

(Atkinson,1990 و عرف  دارة الوهف على أنها  حدل العمليات التي  ستجيع بها أن  نجة ايهداف والمها  التتي  م نتإ )

( ان  دارة الوهتف  عنتي ال إتاءة وأنهتا Weren K. Schilit( , وي ون ال ا   )1111 ي عملإ )اللوزي,من أن   ون  عاالً 

ال   د   جابات محددة و نما   د  الوهف ال ي يحتاج  ليه المديرون لح  م  الت  نليمية مع دة, ومإتتاح  دارة الوهتف هتو ان 

 (.1111ه. )  يم ,  ستجيع السيجرة على وهتإ وادار ه بدالً من ان  ستسلم ل

 ولذلك فان إدارة الوقت تعني : 

 .تنظيم أعظم واهم مصدر أال وهو الوقت 

 .جعل العمل أكثر فاعلية 

 .السيطرة والتحكم بالوقت خالل مرحلة التخطيط والتنظيم 

 9 (.,1,2تعلم الطرق السليمة للتحكم في الوقت 9 من اجل تطبيق أفكار جديدة وفاعلة )سليمان 
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عد  وجود ا إاي بين الباحثين  تي  يجتاد  عريتا محتدد لضت وط العمت , رغتم وجتود مجموعتة متن الن تاط ومن المالحظ 

الم تركة التي يلت ي  يها المإ رون والباحثون  ي ه ا المجتان, و رجتع ستب  هت ح الإروهتات  تي البمعتد المإهتومي للمصتجلح  

 ي مجان التخصص نإسته,   تا ة  لتى عامت  أكثتر هتوة نتيجة ايتالف التجار  ال خصية واالهتمامات والخبرات للباحثين 

وهو ار باط   وط العم  بعلو  عديدة ومجاالت عم  مختلإة, حيثم يمث  المو وع ن جة اهتما  م تركة ال يخلتو منهتا أي 

ن واحتتدة, مهمتتا كتتان نتتوع العتتاملين المتخصصتتين  يتته, لتت ا  تتحن الجري تتة التتتي يتتتم دراستتة المو تتوع بهتتا بالتقكيتتد لتتن   تتومجتتان عمتت  

 وسيختلا مإهو   حديد المصجلح بناًء عليها.

 

 و تفيد دراسة ضغوط العمل بشكل عام في تحقيق األهداف اآلتية: 

  م تتين المؤسستتة متتن  حستتين أداء موظإيهتتا با بتتاع الوستتاب  المختلإتتة الجتتادة والإاعلتتة للمتابعتتة واةشتتراف والتوجيتته 

 لين  يها.للتعرف  لى نواحي ال وة والضعا  ي أداء العام

  مساعدة  دارة المؤسسة على االر  اء بقدابهتا لتوظيإهتا لخبترات وهتدرات العتاملين حست  متجلبتات العمت , وال  تا

 عن  م انات وهدرات العاملين ال امنة لالستإادة منهم  ي بعض المها  المتميةة والصعبة التنإي .

  بيئتتة العمتت  يو تتع  يهتتا اعتبتتار للتتروف العتتاملين  عجاؤهتتا أبعتتاداً جديتتدة لسياستتة التجتتوير اةداري والمهنتتي  تتي

 االجتماعية والنإسية. 

  المستاهمة  تي  إعيت  البتترامص التدريبيتة بال  تا عتتن مهتارات العتاملين الإعليتة ومعتتار هم, وال يمتة الح ي يتة للبتترامص

بتترامص مناستتبة التدريبيتتة التتتي يتل ونهتتا, وهتتدر ها علتتى  جتتوير مهتتارا هم  تتي أعمتتالهم التتتي يؤدونهتتا, متتع  صتتميم 

 الحتياجا هم الإعلية.

  ظهار ال درات اةدارية للمدراء والم ر ين غير اللاهرة  ي مجتان ال يتادة والتوجيته للمرؤوستين, و اعليتة أستلوبهم 

  ي  يجاد مستول من العالهات اةنسانية  ي العم  والث ة بين الرؤساء والمرؤوسين.    

  دعم الخجط التجويريتة بالمؤسستة بال  تا عتن عوامت  الضتعا التتي  تؤار العم  على التةويد بمعلومات من شقنها

 تتي أداء العتتاملين  تتي المؤسستتة ب تت   عتتا  منهتتا  تتعا التجهيتتة, وعتتد  مالءمتتة المنتتا  التتوظيإي للعمتت , و تتعا 

 المعلومات يداء ايعمان, وعد   شباع الحاجات.  

 لتي  وكت  لهتم ممتا يستهم  تي اةنتتاج الإعتان الت ي يجتاب  زيادة حما  العاملين للعم  و حملهم للمها  والمسؤوليات ا

 معايير الجودة والمواصإات التي يتجلبها العم   ي المؤسسة.

   إعي  االنضباط اةداري ال ي ي م  االلتةا  بمواعيد العم  والمحا لة على الممتل ات العامتة وال ياستة  تي التعامت 

 مع الجمهور من المستإيدين.  
 

 

 دانية واختبار الفروض : الدراسة المي

 ( العالقة بين العوامل الوظيفية وعوامل بيئة العمل وبين إدارة الوقت وضغوط العمل : 1)

يناهش ه ا الجةء نتابص التحلي  اةحصابي الخاصة باةجابة على السؤان الرابع لهت ح الدراستة والت ي يتعلت  بتحديتد نتوع 

مرحلة الثانوية بدولتة ال ويتف نحتو العوامت  الوظيإيتة وعوامت  بيئتة العمت  وبتين ا جاهات المعلمين  ي الودرجة العالهة بين 

ال  وجد عالهة  وايتبار صحة الإر  الرابع  من  رو  الدراسة وال ي ينص على: " دارة الوهف و  وط العم  ال لي . 

هف و  وط العم  ال لي  للمعلمتين  تي  يجابية ذات داللة  حصابية بين العوام  الوظيإية وعوام  بيئة العم  وبين  دارة الو

 ".مدار  المرحلة الثانوية بدولة ال ويف 

ا جاهتتات المعلمتتين  تتي ول تد  تتم استتتخدا  أستتلو   حليت  االنحتتدار واالر بتتاط المتعتتدد لتو تيح درجتتة ونتتوع العالهتتة بتين 

, ويم تن المرحلة الثانوية بدولة ال ويف نحو العوام  الوظيإية وعوام  بيئة العم  وبين  دارة الوهف و ت وط العمت  ال لتي 

للعوامت  الوظيإيتة وعوامت  بيئتة  و يح نوع ودرجة العالهتة بتين المت يترين الستاب  اةشتارة  ليهتا, وكت لإ ايهميتة النستبية 

 ى النحو التالي:ـوذلإ عل العم 
 

 )أ( نوع وقوة العالقة:

ا جاهتات المعلمتين  تي المرحلتة الثانويتة  تلخص نتابص  جبي  أسلو   حلي  االنحدار واالر باط المتعدد على العالهة بين 

                                 ( 3 تتي الجتدون رهتتم )بدولتة ال ويتتف نحتو العوامتت  الوظيإيتة وعوامتت  بيئتة العمتت  وبتين  دارة الوهتتف و ت وط العمتت  ال لتي 

 حيث يتضح ما يلي: 
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 ( ما يلي : 3ونستنتج من الجدول رقم ) 

ا جاهتات المعلمتين  تي المرحلتة الثانويتة بدولتة ال ويتف نحتو العوامت  الوظيإيتة هناك عالهة ذات داللة  حصابية بتين  -

رة  جماليتة(. وأن هت ح العالهتة طرديتة )متقيوذة بصتووعوام  بيئة العمت  وبتين  دارة الوهتف و ت وط العمت  ال لتي 

 % و  ا اليتبار )ف(.2وذات داللة  حصابية عند مستول 

 %.02 تصا العالهة الساب ة ب وة  ص   لى  -

 دارة الوهتف % من التباين ال لي  تي بيانتات المت يتر التتابع )21 ساهم المت يرات المست لة مجتمعة  ي  إسير حوالي  -

 (و  وط العم  ال لي

 (3م )جدول رق

اتجاهات المعلمين في المرحلة الثانوية بدولة الكويت نحو العوامل نتائج تحليل االنحدار واالرتباط المتعدد للعالقة بين 

 الوظيفية وعوامل بيئة العمل وبين إدارة الوقت وضغوط العمل الكلي

 

 معامل االنحدار محددات إدارة الوقت وضغوط العمل

β 

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

 حديدالت

R 

 2,020 2,,,2 **2,322 الم ت  ) التجهيةات والمستلةمات الم تبية , الت ييا , واة اءة ( -

 2,312 2,021 **2,222  جهيةات  صون التدري، . -

 2,223 2,221 **2,312  جهيةات المعام  . -

 ,2,21 12,,2 **2,212 الجدون الدراسي ايسبوعي . -

 2,201 2,3,2 *2,123 اللوابح واةجراءات . -

 2,131 2,3,2 **2,220 الوهف الالز  لتحضير الدرو  . -

 2,222 2,123 2,201  تنوع مها  العم  . -

 2,223 2,221 **2,202 الخدمات الجبية المتاحة بالمدرسة . -

 2,231 32,,2 2,211 ال عور بايمان واالست رار الوظيإي. -

 2,120 2,320 2,222 .النلا  الحالي المتبع  ي العالج  -

 2,222 2,102 **2,321 الضمانات الوظيإية المتاحة حاليا . -

 2,220 2,102 **2,212 أسلو  التواص  مع اةدارة . -

الوستتاب  التر يهيتتة التتتي  تيحهتتا المدرستتة للمدرستتين  تتي ايجتتازات  -

 السنوية كبرامص المصايا السنوية والرحالت االستثنابية.

2,221 2,311 2,122 

 2,211 22,,2 **2,323 التدري  لتنمية هدرات ومهارات المعلم. -

 2,133 2,302 **2,321  رص التجور الوظيإي  ي العم . -

 2,221 2,221 ,2,22 الرا   ال هري ايساسي . -

 2,120 2,320 **2,220 بدن اةيجار  .  -

 2,221 2,221 **,2,23 عالوة ايطإان.  -

 2,111 2,220 **2,201 ذلإ م ا قة كادر المعلمين/ ال نترون/ وغيرها(. الم ا آت) مثان -

 2,301 2,021 2,222 ايجازات المر ية برا   . -

 2,122 2,323 **2,221 المةايا العينية )  ن وجدت ( . -
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 (3تابع جدول رقم )

 2,313 ,2,02 *2,101 الت جيع على االبت ار والتجوير. -

 2,020 2,,,2 **2,230 ة  بالعملية التعليمية.الم اركة  ي ا خاذ ال رارات ذات الصل -

 2,221 2,221 2,210  رص  ابات ال ات. -

 2,311 2,202 2,211 معايير  وزيع الم ا آت . -

 2,211 2,221 2,221 المساعدة والتوجيه الإني من ربيسي المباشر -

 2,211 2,202 2,212 أسلو   عام  ربيسي المباشر . -

 2,131 2,322 *2,122 من ربيسى المباشر.الدعم والمساندة  -

 ,2,22 2,212 **2,201 التعاون مع الةمالء . -

 2,2,1 2,223 2,221 الث ة المتبادلة بينى وبين ربيسى المباشر. -

 2,311 2,232 **2,201 ايداء الجماعي  ي  ري العم . -

 2,211 2,202 **2,222 أيالهيات المهنة من جان  ربيسى المباشر. -

 2,122 2,323 *2,101 أيالهيات المهنة من جان  الةمالء. -

 2,120 2,320 *2,111 أسلو  اةدارة  ي التعام  مع ش اول  المدرسين والمدرسات. -

 2,122 2,321 2,220  حم  اةدارة للمسئولية. -

 2,221 2,211 2,210 الم اركة  ي ا خاذ ال رارات. -

 2,222 ,2,22 **2,231 هرارات مجال، ايهسا . احترا  -

 2,222 2,123 2,213  وزيع ع ء العم  على المدرسين. -

 2,122 2,323 **2,212 أسلو  اةدارة  ي ح  الم  الت داي  مجموعة العم . -

 ,2,22 2,021 **2,321 التصرف  ي مواجهة ايزمات. -

 2,222 2,201 **2,2,2   جيع اآليرين على االبت ار والتجوير. -

 2,111 2,220 *,2,11  حإية المدرسين والعاملين ماديا ومعنويا -

 2,221 2,221 *2,111 أسلو  التعام  مع ش اول المدرسين. -

 2,111 2,220 2,222 أسلو  التعام  مع ش اول أولياء ايمور. -

   R 2,02معام  االر باط  ي النموذج 

   R2 2,21وذج معام  التحديد  ي النم

   32,,1 هيمة ف المحسوبة 

   301,22 درجات الحرية 

   2,22 مستوي الداللة اةحصابية 
 

 t- testو  ا اليتبار )ت(  2,21ذو داللة  حصابية عند مستوي معنوية *

**
 t- testو  ا اليتبار )ت(  2,22ذو داللة  حصابية عند مستوي معنوية 

 مل الوظيفية وعوامل بيئة العمل األكثر تأثيرا في إدارة الوقت وضغوط العمل الكلي : )ب( األهمية النسبية للعوا 

 ( نستنتج أن :  3بناء علي النتائج الواردة بالجدول رقم )    
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  مت يرا  مث  محددات  دارة الوهف و  وط العم  للمعلمين  ي المتدار  الثانويتة  22مت ير   ط ) من بين  21هناك

بدولة ال ويف (  تمتع بعالهة طرديتة هويتة ذات داللتة  حصتابية بينهتا وبتين  دارة الوهتف و ت وط  الخا عة للدراسة

 العم  ال لي .

  مت ير من محددات  دارة الوهف و  وط العمت  للمعلمتين  تي المتدار  الثانويتة الخا تعة للدراستة بدولتة  12هناك

 ف و  وط العم  ال لي .ال ويف ليسف ذات داللة  حصابية من حيث عالهتها بحدارة الوه

و ي  وء ما   د  يم ن ر ض  ر  العد  وهبون الإر  البدي  مقيوذ بصورة  جمالية, وذلتإ بعتد أن أظهتر نمتوذج   

ا جاهات المعلمين )و  ا اليتبار ف( بين  2,22 حلي  االنحدار المتعدد أن هناك عالهة جوهرية عند مستول داللة  حصابية 

. كمتا لة ال ويف نحو العوام  الوظيإية وعوام  بيئة العم  وبتين  دارة الوهتف و ت وط العمت  ال لتي ي المرحلة الثانوية بدو

مت يتر   تط متن العتدد اةجمتالي للمت يترات المستت لة  تي نمتوذج  حليت   21  رر ر ض  ر  العتد  وهبتون الإتر  البتدي  

متنهم وبتين المت يتر التتابع ) دارة الوهتف و ت وط  مت ير (, وذلإ لوجود عالهة ذات داللة  حصابية بتين كت  22االنحدار ) 

 . test-t, وذلإ و  ا اليتبار 2,22, 2,21العم  ال لي ( عند مستول داللة  حصابية 

 ( العالقة بين  محددات إدارة الوقت وضغوط العمل وبين األداء الوظيفي : 2)

ان الخام،  له ح الدراسة وال ي يتعل  بتحديد نوع يناهش ه ا الجةء نتابص التحلي  اةحصابي الخاصة باةجابة على السؤ

 .محددات  دارة الوهف و  وط العم  وبين ايداء الوظيإي للمعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويفودرجة العالهة بين 

بين  ال  وجد عالهة  يجابية ذات داللة  حصابيةوايتبار صحة الإر  الخام، من  رو  الدراسة وال ي ينص على: " 

محددات  دارة الوهف و  وط العم  ) العوام  الوظيإية وعوام  بيئة العم  ( وبين ايداء التوظيإي للمعلمتين  تي المتدار  

 ". الثانوية بدولة ال ويف

محتتددات  دارة الوهتتف ول تتد  تتم استتتخدا  أستتلو   حليتت  االنحتتدار واالر بتتاط المتعتتدد لتو تتيح درجتتة ونتتوع العالهتتة بتتين 

 العوام  الوظيإية وعوام  بيئة العم  ( وبين ايداء الوظيإي للمعلمين  ي المتدار  الثانويتة بدولتة ال ويتف و  وط العم  )

, ويم ن  و يح نوع ودرجة العالهتة بتين المت يترين الستاب  اةشتارة  ليهمتا وكت لإ ايهميتة النستبية لمحتددات  دارة الوهتف 

 و  وط العم  وذلإ على النحو التالي:ـ 
 

 وقوة العالقة: )أ(  نوع

محىددات إدارة الوقىت وضىغوط العمىل تتلخص نتائج تطبيق أسلوب تحليل االنحدار واالرتباط المتعدد علىى العالقىة بىين 

 ( حيث يتضح ما يلي: 4في الجدول رقم ) وبين األداء الوظيفي للمعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت

 ( ما يلي : 4ونستنتج من الجدول رقم )

محتتددات  دارة الوهتتف و تت وط العمتت  وبتتين ايداء التتوظيإي للمعلمتتين  تتي ك عالهتتة ذات داللتتة  حصتتابية بتتين هنتتا -

)متتقيوذة بصتتورة  جماليتتة(. وأن هتت ح العالهتتة طرديتتة وذات داللتتة  حصتتابية عنتتد  المتتدار  الثانويتتة بدولتتة ال ويتتف

 % و  ا اليتبار )ف(.2مستول 

 .%21 تصا العالهة الساب ة ب وة  ص   لى  -

% متتن التبتتاين ال لتتي  تتي بيانتتات المت يتتر التتتابع )ايداء 23 ستتاهم المت يتترات المستتت لة مجتمعتتة  تتي  إستتير حتتوالي  -

 الوظيإي للمعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويف ( . 
 

 )ب( األهمية النسبية لمحددات إدارة الوقت وضغوط العمل للمعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت :  

 ( نستنتج أن :  4بناء علي النتائج الواردة بالجدول رقم )

مت يتترا  مثتت  محتتددات  دارة الوهتتف و تت وط العمتت  للمعلمتتين  تتي المتتدار   22مت يتتر   تتط ) متتن بتتين  32هنتتاك  ( أ)

 الثانوية الخا عة للدراسة بدولة ال ويف (  تمتع بعالهة طردية هوية ذات داللة  حصابية بينها وبين ايداء التوظيإي

 للمعلمين  .

مت يرات من محددات  دارة الوهف و  وط العم  للمعلمين  ي المدار  الثانوية الخا عة للدراسة بدولة  1هناك  (  )

 ال ويف ليسف ذات داللة  حصابية من حيث عالهتها بقداء المعلمين . 

 

 (4جدول رقم )
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لوقت وضغوط العمل وبين األداء الوظيفي نتائج تحليل االنحدار واالرتباط المتعدد للعالقة  بين محددات إدارة ا

 للمعلمين في المدارس الثانوية بدولة الكويت

 

 معامل االنحدار محددات الرضا الوظيفي

β 

معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

R 

الم تتتت  ) التجهيتتتةات والمستتتتلةمات الم تبيتتتة , الت ييتتتا ,  -

 واة اءة (

2,322** 2,,22 2,222 

 2,311 2,023 **2,212 تدري، . جهيةات  صون ال -

 2,112 2,132 2,221  جهيةات المعام  . -

 2,310 2,021 2,220 الجدون الدراسي ايسبوعي . -

 2,201 2,321 *2,132 اللوابح واةجراءات . -

 2,121 ,2,32 **2,202 الوهف الالز  لتحضير الدرو  . -

 2,133 2,302 **2,212  تنوع مها  العم  . -

 2,211 2,211 **2,302 خدمات الجبية المتاحة بالمدرسة . ال -

 2,230 32,,2 2,221 ال عور بايمان واالست رار الوظيإي. -

 2,130 2,301 *2,122 النلا  الحالي المتبع  ي العالج . -

 2,120 2,322 **2,321 الضمانات الوظيإية المتاحة حاليا . -

 2,201 2,221 **2,222 أسلو  التواص  مع اةدارة . -

الوستتتاب  التر يهيتتتة التتتتي  تيحهتتتا المدرستتتة للمدرستتتين  تتتي  -

ايجتتتتتازات الستتتتتنوية كبتتتتترامص المصتتتتتايا الستتتتتنوية والتتتتترحالت 

 االستثنابية.

2,212** 2,311 2,121 

 2,211 11,,2 **2,332 التدري  لتنمية هدرات ومهارات المعلم. -

 2,112 2,311 **2,320  رص التجور الوظيإي  ي العم . -

 2,221 2,230 **2,320 الرا   ال هري ايساسي . -

 2,112 2,311 **2,232 بدن اةيجار  .  -

 2,221 2,221 **2,222 عالوة ايطإان.  -

الم ا تتتآت) مثتتتان ذلتتتإ م ا تتتقة كتتتادر المعلمتتتين/ ال نتتتترون/  -

 وغيرها(.

2,230** 2,211 2,1,1 

 2,301 2,022 2,222 ايجازات المر ية برا   . -

 2,121 2,330 **2,221 المةايا العينية )  ن وجدت ( . -

 2,302 2,012 *2,121 الت جيع على االبت ار والتجوير. -

 2,032 12,,2 **2,222 الم اركة  ي ا خاذ ال رارات ذات الصلة  بالعملية التعليمية. -

 2,202 2,212 2,210  رص  ابات ال ات. -

 2,322 2,302 2,211 معايير  وزيع الم ا آت . -

 2,211 2,221 *2,120 المساعدة والتوجيه الإني من ربيسي المباشر -
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 (2/32تابع جدول رقم )

 2,222 2,301 2,222 أسلو   عام  ربيسي المباشر . -

 ,2,11 ,2,31 *2,110 الدعم والمساندة من ربيسى المباشر. -

 2,211 2,233 **,2,22 التعاون مع الةمالء . -

 2,2,1 2,201 2,221 ين ربيسى المباشر. الث ة المتبادلة بينى وب -

 2,311 2,211 **2,221 ايداء الجماعي  ي  ري العم . -

 2,222 2,230 **2,233 أيالهيات المهنة من جان  ربيسى المباشر. -

 2,122 2,311 *2,111 أيالهيات المهنة من جان  الةمالء. -

 2,112 2,330 *2,121 مدرسات.أسلو  اةدارة  ي التعام  مع ش اول  المدرسين وال -

 ,2,11 2,212 2,220  حم  اةدارة للمسئولية. -

 2,302 2,022 *2,110 الم اركة  ي ا خاذ ال رارات. -

 2,221 2,221 **2,201 احترا  هرارات مجال، ايهسا . -

 2,122 2,322 *2,211  وزيع ع ء العم  على المدرسين. -

 2,122 2,232 **2,221 اةدارة  ي ح  الم  الت داي  مجموعة العم .أسلو   -

 2,221 2,221 **2,311 التصرف  ي مواجهة ايزمات. -

 2,202 2,221 **2,230   جيع اآليرين على االبت ار والتجوير. -

 ,2,11 2,301 *2,1,1  حإية المدرسين والعاملين ماديا ومعنويا -

 2,221 2,212 *2,221 ل المدرسين.أسلو  التعام  مع ش او -

 2,212 2,222 *,2,12 أسلو  التعام  مع ش اول أولياء ايمور. -

   R 2,21معام  االر باط  ي النموذج 

   R2 2,23معام  التحديد  ي النموذج 

   10,12 هيمة ف المحسوبة 

   301,22 درجات الحرية 

   2,22 مستوي الداللة اةحصابية 

 

 t- testوفقا الختبار )ت(  2921ة إحصائية عند مستوي معنوية ذو دالل*

 t- testوفقا الختبار )ت(  2922ذو داللة إحصائية عند مستوي معنوية **

و ي  وء متا   تد  يم تن ر تض  تر  العتد  وهبتون الإتر  البتدي  متقيوذا بصتورة  جماليتة, وذلتإ بعتد أن أظهتر     

محتددات )و  تا اليتبتار ف( بتين  2,22عالهة جوهرية عند مستول داللة  حصتابية  نموذج  حلي  االنحدار المتعدد أن هناك

  دارة الوهف و  وط العم  وبين ايداء الوظيإي للمعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويف.

نمتوذج مت يتر متن العتدد اةجمتالي للمت يترات المستت لة  تي  32كما  م ر ض  ر  العد  وهبون الإر  البدي  ن        

مت يتر ( وذلتإ لوجتود عالهتة ذات داللتة  حصتابية بتين كت  متنهم وبتين المت يتر التتابع )ايداء التوظيإي  22 حلي  االنحدار )

 . test -tوذلإ و  ا اليتبار  2,22, 2,21للمعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويف ( عند مستول داللة  حصابية 
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 النتائج والتوصيات :  

ا جاهات المعلمتين  تي المرحلتة الثانويتة بدولتة ال ويتف نحتو العوامت  الوظيإيتة الهة ذات داللة  حصابية بين  وجد ع( 1)

 )مقيوذة بصورة  جمالية(. وأن ه ح العالهة طردية.وعوام  بيئة العم  وبين  دارة الوهف و  وط العم  ال لي 

 

التتوظيإي للمعلمتتين , وزيتتادة المر بتتات والحتتوا ة ( بتتتو ير ظتتروف ومحتتتوي مناستت  للوظيإتتة , و  تتو ير االستتت رار 2)

المادية والمعنوية , و حسين العالهتات متع الرؤستاء والتةمالء , ونمتط  دارة المدرستة الت ي يتتيح حريتة  بتداء الترأي 

والم اركة  ي ا خاذ ال رارات يةداد  دارة الوهف و  وط العم  ال لي للمعلمين  ي المدار  الثانوية بدولة ال ويتف 

. 

(  وجتتد عالهتتة ذات داللتتة  حصتتابية بتتين محتتددات  دارة الوهتتف و تت وط العمتت  وبتتين ايداء التتوظيإي للمعلمتتين  تتي 3)

 المدار  الثانوية بدولة ال ويف )مقيوذة بصورة  جمالية(. وأن ه ح العالهة طردية.

 

المعلمتين  تي المتدار   ( يم ن  ر ي  أهم العوام  التي  حلتي بمستتوي عتان متن  دارة الوهتف و ت وط العمت  لتدي2)

 الثانوية بدولة ال ويف وذلإ علي النحو التالي  : 

 

 بالنسبة لظروف ومحتوي الوظيفة :  ( أ)

            . نوع مها  العم  .                      الخدمات الجبية المتاحة بالمدرسة * 

 .  الوهف الالز  لتحضير الدر 

 , الت ييا , واة اءة (. الم ت  ) التجهيةات والمستلةمات الم تبية 

                  . جهيةات المعام                         الجدون الدراسي ايسبوعي * . 

 بالنسبة لالستقرار الوظيفي : ( ب)

 . ال عور بايمان واالست رار الوظيإي 

 )ج( بالنسبة للدافعية في العمل : 

                      . بدن اةيجار .                         الرا   ال هري ايساسي* 

 )د( بالنسبة للعالقات مع الرؤساء / الزمالء : 

                             . أيالهيات المهنة من جان  الةمالء                          التعاون مع الةمالء* . 

 )هـ ( بالنسبة لنمط إدارة المدرسة : 

 وزيع ع ء العم  علي المدرسين .                         مور  .   أسلو  التعام  مع ش اوي أولياء اي * 

 و في ضوء النتائج السابقة أمكن للباحث التوصل إلي مجموعة من التوصيات والتي تم عرضها فيما يلي : 

 ( تحسين ظروف ومحتوي وظيفة المعلمين بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت من خالل : 1)

 المستلةمات الم تبية , الت ييا , اة اءة. و ير التجهيةات و -

  و ير التجهيةات الخاصة بالمعام  . *                   و ير  جهيةات  صون الدراسة                            -

 مراعاة  م انيات وظروف المعلم عند و ع جدوله ايسبوعي .       * إعي  اللوابح واةجراءات.  -

 * و ير ال ت  والمراجع بم تبة المدرسة.                   لمعلم لتحضير الدر  .             احة الوهف ال ا ي ل -

 *  احة الخدمات الجبية بالمدرسة                             نويع مها  العم  .                                   -

  عجاء ك  معلم أجازا ه  -
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 المرحلة الثانوية بدولة الكويت من خالل : توفير االستقرار الوظيفي للمعلمين ب (ب )

  إعي  النلا  الحالي المتبع  ي العالج . -

 زيادة الضمانات الوظيإية المتاحة حاليا . -

  بني  دارة المدرسة لسياسة البا  المإتوح للتواص  مع المعلمين . -

   احة الوساب  التر يهية. -

 . توفير التدريب المستمر لتنمية قدرات ومهارات المعلم
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