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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ٹٱٹٱُّٱ
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 أنا الموّقع أدناه مقدم ىذه الّرسالة الّتي تحمل العنوان:

العالقة بين التعّسف اإلدارّي واالغتراب الوظيفّي لدى المعّممين الُبدالء "

 ". في المدارس الحكومّية في محافظة الخميل بفمسطين

 

 

باستثناء ما تّمت اإلشارة إليو حيثما أقّر بأّن ما اشتممت عميو ىذه الّرسالة إّنما ىو نتاج جيدي الخاّص، 

ورد، وأّن ىذه الرسالة ككّل أو أّي جزء منيا لم ُيقدَّم من ِقبل اآلخرين لنيل درجة أو لقب عممّي أو بحثّي 

 لدى أّي مؤسّسة تعميمّيٍة أو بحثيٍة أخرى.

 

 م، وأجيزت من ِقبل المجنة.  1/2202/ 29ُنوقشت ىذه األطروحة بتاريخ   
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 اإلىداء

 يداء األبرارا بأرواحيم في سبيل فمسطين الحبيبة.....الشُ وْ حّ ن ض  إلى م  

 إلى أسرانا البواسل القابضين عمى الجمر في سجون االحتالل اإلسرائيميّ 

 وأخواتي وأبي، إخواني إلى أغمى الناس سراج حياتي المنير أميّ 

 إلى سندي الدائم في جميع مراحل حياتي، تاج رأسي زوجي الغالي

 إلى ميجة القمب ونبض الروح أبنائي

 إلى ورثة األنبياء أصحاب العقول النيرة، حاممي شعمة العمم والمعرفة

إلييم جميًعا أىدي ىذا العمل، وأسأل اهلل العزيز القدير أن يكون في ميزان حسناتي 

 وحسناتيم أجمعين.
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 شكر وتقدير

كمماتو عمى نعمو التي ال  عرشو ومداد   ورضا نفسو وزنة   د خمقوالحمد هلل حمًدا طيًبا مبارًكا فيو عد     

بو  ىذا العمل الذي أعتزُ  ن دعمني وساندني ألنجز  كل م  حصى، أتقدم بالشكر الجزيل إلى تُ  عد والتُ 

 كر:بالذ   بصورتو الحالية وأخّص  وأفتخر ليخرج  

، كوني إحدى طالباتيا وأنتمي وأفتخر ية العريقة والرائدة، جامعة الخميل، التي أعتزُ سة العممّ المؤس  

 يا.إلي

إبراىيم أبو عقيل نبع العطاء الذي ال ينضب، أشكره جزيل  القديرالدكتور  :مشرفي عمى رسالتي ىذه

 .واإلرشاد   كر عمى وقوفو معي وتقديمو النصح  الشُ 

ثراء الرسالة بما ىو مفيميما بعضوي  عضوي لجنة المناقشة: لتفضُ   د.ة لجنة المناقشة وا 

 واكتساب العمم من بحور معرفتيم. بالّتت مُمِذ عمى أيدييم جميع أساتذتي في جامعة الخميل الذين تشرفت

مين لنصائحيم أبمغ األثر في إخراج ىذا العمل، إضافة لممعمّ  لجنة تحكيم االستبانة الذين كان أعضاء

 البدالء في محافظة الخميل لتعاونيم في تعبئة أداة الدراسة.

 األصدقاء.و وقدم لي المساعدة في إنجاز ىذا العمل من األىل  أسيممن  لّ شكر كُ أ يرًاوأخ

 الباحثة:

 والء القيمري



 و


 الممخص:
العالقة بين التعّسف اإلدارّي واالغتراب الوظيفّي لدى المعممين البدالء في المدارس الحكومّية في 

 محافظة الخميل بفمسطين.

 والء القيمري

لدى  واالغتراب الوظيفيّ  لدى المديرين ف اإلداريّ العبلقة بين التعسّ  معرفة إلى ىدفت ىذه الدراسة   
مين ومستوى كل منيما لدى المعمّ  ،ة في محافظة الخميل بفمسطينمين البدالء في المدارس الحكوميّ المعمّ 

عند مدير م البديل، والجنس الجنس عند المعمّ ) والتعرف عمى الفروق في المتغيرات الوسيطية، البدالء
 ًما( معمّ 76، حيث تكونت عينة الدراسة من )م البديل، وسنوات الخبرة، والمديرية، ومستوى المدرسة(المعمّ 
ع الدراسة المكون من %( من مجتم10وبنسبة ) ،اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية بديمة تمّ  مةً ومعمّ 

الباحثة  أنشأت ، ولجمع البياناتالتحميميّ  الوصفيّ  مًة بديمة، واستخدمت الباحثة المنيجومعمّ  ( معّمًما671)
( 4وقد تكونت من ) ولى لقياس االغتراب الوظيفيّ وطّورت أدوات الدراسة التي تكونت من أداتين ىما: األ

( فقرة، والمجال الثاني االنعزال 8) ويضمّ  ،ول فقدان المعايير( فقرة  وىي: المجال األ38بواقع )مجاالت 
، والمجال الرابع فقدان فقرات(9)( فقرة، والمجال الثالث فقدان المعنى ويضمّ 13)ويضمّ  ،االجتماعيّ 

( 25اقع )قد تكونت من مجالين بو ف داريّ ف اإلداة الثانية لقياس التعسّ فقرات، وأما األ (8)يطرة ويضمّ السّ 
ف والمجال الثاني التعسّ  ،( فقرة17) ة ويضمّ ق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ التعسّ  :ولفقرة وىي: المجال األ

دق دوات الدراسة السيكومترية )الصّ التأكد من خصائص أ ، وقد تمّ ( فقرات8)ق بنظام المديرية ويضمّ المتعمّ 
االستبانة مين البدالء، ولمتأكيد عمى نتائج والثبات( من خبلل تطبيقيا عمى عينة استطبلعية من المعمّ 

 الباحثة المقاببلت المقننة. استخدمت

واالغتراب  لدى المديرين داريّ ف اإلمتعسّ ل يةالكمّ درجة ال لييا الدراسة أنّ مت إظيرت النتائج التي توصّ أو    
مين البدالء جاءت بدرجة مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 
المدارس في محافظة  لدى مديرين ف اإلداريّ درجة التعسّ  (، كما أنّ 3.56) ط حسابيّ وبمتوسّ  مرتفعة

 وكانت أىمّ (، 3.54) ط حسابيّ مين البدالء جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسّ الخميل من وجية نظر المعمّ 
أعضاء عمى  ىذه الميام اإلدارية دون توزيع في احتكار المدير جميع الميامّ  داريّ ف اإلالتعسّ مظاىر 

م البديل دون المعمّ  اتخاذ اإلدارة قرارات مجحفة بحقّ  م، ثمّ الييئة التدريسية كنائب المدير والمرشد والمعمّ 
أن درجة كما بينت النتائج ، م البديل محددةالفترة الزمنية التي سيشتغميا المعمّ  نّ ، وأرات واضحةمبرّ 



 ز


مين البدالء مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ لدى المعمّ  االغتراب الوظيفيّ 
االنعزال  كانأىم مظاىر االغتراب الوظيفي وأن  (3.58) ط حسابيّ جة مرتفعة وبمتوسّ جاءت بدر 
فقدان ، ومن ثم (3.63فقدان السيطرة بمتوسط حسابي )  مّ ، ومن ثٌ (3.63) ط حسابيّ توسّ بم االجتماعيّ 

 .(3.62) ط حسابيّ سّ بمتو  فقدان المعنى ةً يا أىميّ وكان أقمّ  ،(3.41) ط حسابيّ المعايير بمتوسّ 

لدى  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ لة إحصائيًا بين التعسّ الظيرت النتائج وجود عبلقة طردية دأو    
مين البدالء في محافظة الخميل، ومن جانب آخر بينت النتائج أنو ال توجد فرق ذات داللة إحصائية المعمّ 

واالغتراب  ف اإلداريّ لمتعسّ مين البدالء طات تقديرات المعمّ في متوسّ  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 
م البديل، والجنس عند مدير متغيرات )الجنس عند المعمّ عزى إلى في مدارس محافظة الخميل تُ  الوظيفيّ 

 م البديل، وسنوات الخبرة، والمديرية، ومستوى المدرسة(.المعمّ 

م البديل وتعزيز مّ منيا: تشجيع المع ،من التوصيات ء نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجموعةً وْ وفي ضَ    
نظمة مع توضيح وأ نسانية من خبلل قوانينَ المتاحة والحرص عمى المعاممة اإل تو بالوسائلدوره، ومكافأ

المطموبة منو )الواجبات والحقوق(، وتوفير االحتياجات المادية والمعنوية لو، وتوفير فرص لمتعيين  الميامّ 
 حكيمِ  إداري   وعادلة ألدائو، واستخدام أسموبِ واضحة المعايير، واعتماد وسائل تقييم موضوعية 

بداع واكتساب المعرفة، مع اإلشراف تاح الفرص المناسبة لو لئلوتُ  ،م البديليشارك فيو المعمّ  ديموقراطيّ 
 عمى أعمالو ومتابعتيا.

محافظة ة، م البديل، المدارس الحكوميّ ، المعمّ ، االغتراب الوظيفيّ ف اإلداريّ التعسّ  الكممات المفتاحية:
 الخميل.
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The Relationship between Administrative Abuse and Job Alienation among Substitute 

Teachers in Hebron Governorate Schools in Palestine 

Walaa ALkamary 

Abstract:  

The study aimed at recognizing the relationship between administrative abuse and job 

alienation among substitute teachers in Hebron Governorate schools in Palestine. It also 

aimed at identifying the differences in the intermediate variables (gender for the substitute 

teacher, gender for the substitute teacher’s principal, years of experience, the directorate, and 

the school level). The study sample consisted of (67) substitute teachers selected in a random 

stratified method with a percentage of (10%) from the community. which included (671) 

substitute teachers. The researcher used the descriptive-analytical method to collect data 

using two tools: the first tool was for measuring job alienation with (4) domains each of (38) 

items. The first domain includes 'loss of standards' with 8 items, the second domain includes 

'social isolation' with13 items, the third domain includes 'loss of meaning' with 9 items and 

the fourth domain includes 'loss of control' that includes 8 items. The second tool was for 

measuring administrative abuse was composed of two domains of 25 items. The first domain 

'abuse related to school administration' includes 17 items and the second domain 'abuse 

related to the directorate system'  with 8 items. The characteristics of the psychometric study 

tools (validity and reliability) were confirmed by applying them to a pilot sample of substitute 

teachers. To confirm the results of the questionnaire, the researcher used standardized 

interviews. 

The results of the study showed that the degree score of the administrative abuse and job 

alienation among substitute teachers in Hebron governorate schools from the substitute 

teachers’ point of view came with a high degree with a mean of (3.56). The degree of 

administrative abuse of school principals in the Hebron governorate from the teachers’ point 

of view came with a high degree with a mean of (3.54). The most important manifestations of 

administrative abuse in the principal’s monopoly were administrative tasks without 

distributing these tasks to the members of the teaching staff,  such as the deputy director, 

counselors, and teacher, then the administration made unfair decisions about the right of the 

substitute teacher without clear justifications, and that the period that the substitute teacher 

will occupy is limited. Results also showed that the degree of alienation of the substitute 

teachers in the schools of Hebron Governorate came with a high degree with a mean of (3.58) 

and that the most important manifestations of job alienation were the loss of social isolation 

with arithmetic mean (3.63), then loss of control with arithmetic mean (3.63), and then loss of 

criteria with arithmetic mean (3.41) and finally the least important of which was the loss of 

meaning with arithmetic mean (3.62). 

Results also showed a statistically significant positive relationship between administrative 

abuse and job alienation among substitute teachers in  Hebron governorate. On the other 

hand, the results showed that there is no statistically significant difference at the significance 

level (α≤0.05) in the means of substitute teachers’ estimates of administrative abuse and job 



 ط


alienation in Hebron governorate schools that can be attributed to study variables (gender for 

the alternative teacher, gender for the substitute teacher’s principal, years of experience, the 

directorate, and the school level). 

In light of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, 

including Encouraging the substitute teacher and supporting his role, rewarding him with 

available means, and ensuring humane treatment through laws and regulations with 

clarification of the tasks required of him (duties and rights), providing him with the 

materialistic and moral needs, providing opportunities for jobs with clear standards, And 

adopting of objective and fair methods of evaluation to his performance in addition to the use 

of a wise, democratic management method in which the substitute teacher participates and 

provides suitable opportunities for creativity and knowledge acquisition, with supervision and 

follow-up of his work. 

Keywords: administrative abuse, job alienation, substitute teacher, public schools, Hebron 

Governorate. 
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 انفصم األول

 انعاو نهذراستاإلطار 

 يمذيت:

 والمعموماتيّ  سات التربوية الناتج عن االنفتاح والتطور التكنموجيّ نظًرا لمتطور اليائل في المؤسّ    
 عمى اعتبار أّن م ق بالمعمّ ة فيما يتعمّ وخاصّ  ،والسياسات الخارجية ظيرت الحاجة لدراسة الواقع التربويّ 

 ة، ولذلك البدّ ة التعمميّ ومحرك العممية التعميميّ  ،في التعميم والحصن الحصينساس مين ىم حجر األالمعمّ 
عممية التعيين ليم  تخضعو  ة والمينية والثقافية واالجتماعية والبيئية لدييم،خصيّ من مراعاة المعايير الشّ 

ى فييا سمّ وىذه الفترة يُ  ،ق معايير تحددىا وزارة التربية والتعميمفْ مياراتيم وَ اختبار فييا  يتمّ لعدة مراحل 
 م البديل"."المعمّ  م بالمعمّ 

المدرسة عتبر تُ و  ،اممين في ميدان التربية والتعميمالع ة اىتماًما مشترًكا لكلّ ل ميدان اإلدارة المدرسيّ يمثّ    
 ة العمودَ اإلدارة المدرسيّ  تعدّ وُ  ،سات التربويةالذي تتضافر فيو جيود العاممين في المؤسّ  الميدان الفعميّ 

يا ميامّ  مطيا في أداءإدارة نَ  لنجاح المدرسة في تحقيق رسالتيا واألىداف المنشودة منيا، ولكلّ  الفقريّ 
صدار قراراتيا،  اإلدارة التربوية من أصعب  عمًما أنّ  ياتيم،مين ونفسّ أداء المعمّ  جميةٍ  بصورةٍ  التي تعكسوا 

 فاتيا أو تحديد  النية من تعامميمرّ تصبقع توّ الصعب التنبؤ و يأنواع اإلدارات لتعامميا مع قاعدة بشرية 
الموارد البشرية والمادية بطريقة تتناغم مع تحقيق المصمحة  ن تستثمرُ واإلدارة الحكيمة ىي مَ  ،موسموكياتي

 .(2018،ايل)حمالعامة

وضرورة انتماء األفراد  ،ةسات التربويّ لممؤسّ  اىتمت االتجاىات اإلدارية الحديثة بالسموك التنظيميّ    
مين المادية مع إشباع حاجات المعمّ ، مدرسة رسالة لكلّ تحقيق اليدف وال العاممين فييا لمعمل، وذلك ليتمّ 

 م جزًءا فاعبًل في المدرسة التي يعمل فييا،المعمّ  ليكونَ  ؛يم المستقبمية والتزاميم ووالئيموالمعنوية وطموحات
لناجم عن سوء استخدام ا ف اإلداريّ يما التعسّ وال سّ  ،يفية في مياميمى السمبيات الوظب عمى شتّ لمتغمّ 

 ةٍ أو تعميميّ  ةٍ أو جسميّ  ةٍ نفسيّ  ضرارِ أعنو من  تيم اإلدارية وما ينجمُ والمسئولين لصبلحيا يرينبعض المد
 تحقيقة عمى المصمحة العامة لخصيّ من خبلل تقديم المصالح الشّ  ،البدالء منيم وبخاّصة ،مينبالمعمّ 

 .(2020،مكاسب غير مشروعو )جستنية

سات الظواىر في المؤسّ  أىم  إحدىبصورىا ومبلمحيا المتعددة   ظاىرة االغتراب الوظيفيّ  تعدّ و    
زىا، فيو تيدد نجاحيا وتميُ  ،حقيقية سة بأزمةٍ عمى مرور المؤسّ  لتدلّ  م البديل،المعمّ  أخطرىاالتربوية و 
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وأنو غير قادر عمى  ،ه ليذا العملحفزّ عف الرابط الذي يُ بض خص عن عممو لشعورهيرتبط بانفصال الشّ 
 ،ىذه الظاىرة التي تؤدي إلى حدوثوىناك العديد من األسباب  ،سجام مع نفسو أو مع محيط المدرسةاالن

 ،م الوظيفيّ مّ السُ وعدم االرتقاء في  ،في المعيشة مع غبلءٍ  ،م أو عدم حصولو عميوراتب المعمّ  يّ تدن :ومنيا
وقمة تقدير جيود المعمم البديل رغم محاوالتو لمتصدي لنظرة المعمم قميل الخبرة لغياب  ،ر المحسوبيةوانتشا

 .(2009ال،)العس سمية لو في التعيينالصفة الر 

سواء من حيث  ،تاريخيةً  اجتماعيةً  اعتبارىا ظاىرةً ن تناول ظاىرة االغتراب بكارل ماركس أول مَ  عدّ ويُ    
حيث كانت نقطة االنطبلق في  ،كس مفيوم االغتراب من أعمال ىيجلفقد استقى مار  ،يا أو تطورىانشأتُ 

ى وصل رج حتّ وقد تدّ  ،بصفتو مواطًنانسان عن الدولة اغتراب اإلوىي فكرة  ،واالجتماعيّ  ياسيّ تفكيره السّ 
 الفردالعبلقة بين  من خبلل ضعف ،لنسان عن العموىي اغتراب اإل ،ترابة عن االغإلى فكرتو األساسيّ 

 .(2014،)أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم ووظيفتو

 منيا: بعدة معانٍ االغتراب االسبلم  :تناول ر اإلسبلميّ ء التصوّ وْ في ضَ و    
، كما جاءت نة رسول اهللربة أىل اهلل وأىل سُ وىي غ الغربة التي امتدحيا اهلل، وى :يجابيّ االغتراب اإل

رض إال قميبًل مما قبمكم أولوا بقية ينيون عن الفساد في األ في قولو تعالى: "فموال كان من القرون من
 .(116)ىود، نجينا منيم"أ
 يا اهلل.وقد ذمّ  ،غربة أىل الباطل وأىل الفجور بين أىل الحقّ  وى :يّ مباالغتراب السّ و 
ألنيا ليست ليم  ،يم غرباءكمّ  ،الناس في ىذه الدار ، فإنّ (:وىي الغربة عن الوطنمد وال تذمّ حغربة )ال تُ و 

 قوا ليا.مقام وال ىي الدار التي خُ بدار مَ 
وما ينجم عنيا  ،اعن سوء استخدام السمطة لصبلحياتيالناتج  ف اإلداريّ وتناولت ىذه الدراسة التعسّ    

االستعانة بمراجع من قسم القانون  توانحراف بالسمطة عن المسار المحدد ليا، وتمّ  ،من اضرار بالغير
 صاحب الحقّ  و بحسن نية؛ ألنّ نسان يستعمل حقّ إ كلّ  ع أنّ لتغطية المادة المطموبة، بحيث يفترض المشرّ 

عن دائرة  متى ساءت نيتو انحرف بذلك عن الحكمة المشروعة، وىكذا يكون قد ابتعد
ما دون  فٍ ارع في تصرّ :"مناقضة قصد الشّ  ىوف من الوجية الفقيية لتعسّ ا و (،2011،اإلباحة)الحديثي

 مشروًعا في األصل بمقتضى حقّ خص فعبًل الشّ  يمارَس  ومعنى ىذا أنْ  فيو شرًعا بحسب األصل"،
أو مخافة الحكمة  رر بالغيري إلى إلحاق الضّ عمى وجو يؤدّ  أو بإباحة ما دون فييا شرًعا، ،شرعيّ 

 .المشروعة أصبًل 
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  ،رالغيفي الفقو اإلسبلمي: قصد اإلضرار ب باعتباره نظريةً  ل الحقااستعم ف فيوىناك معايير لمتعسّ    
( ونظرية 2018، )البكري كبيًرا، وتحقيق مصمحة غير مشروعةورجحان الضرر عمى المصمحة رجحاًنا 

جذورىا لفترة  بحيث تمتد ل الحق غير حديثة رغم تناوليا في العصر الحديث؛اف في استعمالتعسّ 
عية الحديثة وتناوليا فقياء الحديث، وظيرت في القوانين الوض لقانون الفرنسيّ إلى االرومان، وانتقمت 

"ال ضرر  :) صمى اهلل عميو وسمم(قول الرسول محمد هُ مذىب رأيو فييا ليؤكدّ  وكان لكلّ  وأئّمتو اإلسبلمو 
ف بصورة بدائية ترفض أن نظرية التعسّ  الرومانيّ (، وتناول القانون 2011، وال ضرار" )حمبلت وعبيد

(، 2009، رعيّ ضرار بالغير )موسوعة الفقو والقضاء الشّ و بصورة تؤدي إلى اإلحقّ  صاحب الحقّ  يستخدمَ 
صاحب  أنّ  دلتؤكّ  ف باقتباس بعض القوانين من القانون الرومانيّ نظرية التعسّ  سيّ نوتناول القانون الفر 

السمطة األبوية،  التقاضي، وحقّ  ة في مجال الممكية، وحقّ وخاصّ  ،ضرار بالغيرال يجوز لو اإل الحقّ 
(، وتناولتو القوانين الحديثة في الدول العربية كمصر 2018، فسخ العقود)أبو رحمة التقاعد، وحقّ  وحقّ 

قانون  وقد نّص و، مع بعض التعديبلت عمي الفمسطينيّ والعراق واألردن التي تعتبر مصدر قوانين التشريع 
من  واضحةٍ  عميو إال بأدلةٍ  ىي بالنسبة لممتعدَّ ( ال تثبت اإلدانة عمى المتعدّ 1960العقوبات لعام )

ة إذا التربوية من قبل الجيات اإلداريسات م البديل في المؤسّ ا يضعف حقوق المعمّ ؛ ممّ التشريع الفمسطينيّ 
 .(2018، )البكري فما وقع عميو التعسّ 

بحتة  ةٍ وشخصيّ  ةٍ نفسيّ  تكمن في صعوبة إثباتو قانونًيا، فيو يرتبط بمسائلَ  اإلداريّ ف إن خطورة التعسّ    
في الدول  اي غالًبا ما نراىتعقبات والر منو الكثير من الويواجو المتضرّ  ،ة المدير أو القائدق بشخصيّ تعمّ ت

ىناك خيًطا بين اإللزام واإلجبار وبين  ز أنّ ن يميّ والمدير األكثر نجاًحا ىو مَ  ،النامية وليست الحديثة
عمل  مُ وبين إساءة استخدام السمطة واالنحراف بيا، فغياب القوانين والموائح التي تنظّ  ،ب والمرونةالتسيّ 

في إصدارىا الجيات  فُ األفراد بصورة رسمية يضعف من موقفيم أمام القرارات اإلدارية التي تعسِ 
 .(2020،المسئولة )صبري

أنو ال ، و مين البدالء من خبلل متابعة سموك المعمّ  م البديلبضعف موقف المعمّ  شعورٌ  الباحثةَ وراود    
داراتيا المدرس ال تتقبلاإلدارات التي يتعاممون معيا، و مين البدالء عن ىناك رضا لممعمّ  يوجد دور  ة وا 
م ط بالمعمّ و ما ىو الدور المنقد تطورت لدى الباحثة العديد من التساؤالت األولية مثل: م البديل، و المعمّ 
الذي يتعامل  ، وما ىو النمط  اإلداريّ ؟لمدرسة والمديرية التي يعمل فيياإلى ام ، وىل ينتمي المعمّ ؟البديل
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ف كان ىناك عبلقة بين التعسّ  إذا ما ةعمل دراسة لمعرف فمن ىنا تبمورت فكرة، ؟م البديلمعو المعمّ 
 م البديل.لدى المعمّ  راب الوظيفيّ ودوره في إيجاد شعور باالغت اإلداريّ 

 :وأسئمتيا مشكمة الدراسة
ة لتحقيق التقدم الح وأداة المجتمع الرئيسيّ نسان الصّ لبناء اإل ةً أساسيّ  وسيمةً  ةُ سات التعميميَ المؤسّ  تعتبرُ    

األسموب باع تّ الصناعة القرارات و  ق نيج ديمقراطيّ فْ من خبلل النظام المفتوح والمطبق وَ  والتنمية،
 أنّ و (، 2018،في التنظيم والتوظيف والتعامل مع المشاكل واألزمات بطريقة إبداعية )عبد الجمل العمميّ 

 ح الميامّ م البديل في المدارس وضعف الخطط التي توضّ م عمل المعمّ غياب الموائح القانونية التي تنظّ 
بالغربة بالنسبة لمينتو م ويزداد شعور المعمّ  عممو الغموُض  يكتنفتضعف موقفو و  المنوطة بو

 (.التدريس)

عمى  م البديل بناءً ف في اتخاذ القرارات اإلدارية عند تعيين المعمّ عن التعسّ  اناتجً قد يكون ذلك و      
حيث تقوم  ،لدييم العمميةَ  والخبرةَ  الكفاءاتِ  دون األخذ بعين االعتبار، نتائج امتحان التوظيف النظريّ 

 مىوالتي تزيد ع ،مينمعمّ لتربية حول وجود شاغر لدييا بسبب إجازة ألحد اللمديرية اكتاب المدرسة برفع 
ب تنازلًيا في مدة ال تقل فق نتائج امتحان التوظيف المرتّ التعيين وَ  فيتمّ  (باختبلف نوع اإلجازة) سبعة أيام

 .(2020، سنة )جودي التعيين كلّ  حيث يختمف سجلّ  وال تتجاوز السنة، ،عن سبعة أيام

مين حول أداء المعمّ معمم البديل استثارت العديد من التساؤالت لمّ  ودراستيا بعة الباحثةامتمن خبلل و    
 فيّ سموك تعسّ  فأيّ  ،لدييم في تنمية االغتراب الوظيفيّ ة ة ودور اإلدارة المدرسيّ ومخرجاتيم التربويّ  ،البدالء

 .ا يقوم بولديو عمّ  يّ ب بشعور سمبم البديل يتسبّ المعمّ  ناتج عن اإلدارة بحقّ 

التي تحددىا لو  التدريس م البديل في فترةالعديد من العقبات التي تواجو المعمّ  قد الحظت الباحثةو   
ي إلى ا يؤدّ ممّ ، مثل زيادة عدد الحصص فوق النصاب المحدد ،وطة بو المن جسامة الميامّ كالوزارة 

، كما يتمثل االغتراب نتماءالغتراب وعدم االشعور باوما يرافقيا من ، عوبة التأقمم مع البيئات الجديدةص
واجية م البديل بعدم القدرة عمى التكيف مع بيئة العمل وضعف القدرة عمى ملدى المعمّ  الوظيفيّ 

الناتج  ر العبلقات االجتماعية بين أفراد المجتمع الوظيفيّ ، باإلضافة إلى توتّ المشكبلت الفنية والوظيفية
 .ف اإلداريّ عن التعسّ 
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 داريّ ف اإلما العبلقة بين التعسّ " :اآلتي السؤال الرئيسيّ  ا سبق تمحورت مشكمة الدراسة فيممّ    
 "محافظة الخميل بفمسطين؟ الحكومية في مدارسالمين البدالء في لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 

 :كانت أسئمة الدراسة عمى الّنحو اآلتي ؤال الرئيسيّ السّ  ومن  

مدارس المين البدالء في لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلما درجة التعسّ السؤال األول:  -
 مين البدالء؟محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ الحكومية في 

في محافظة الخميل  الحكومية المدارس يريلدى مد يّ ف اإلدار ما مستوى التعسّ السؤال الثاني:  -
 ؟ءالالبد ينمفي فمسطين من وجية نظر المعمّ 

ة في مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  ما مستوى االغتراب الوظيفيّ السؤال الثالث:  -
 محافظة الخميل في فمسطين؟

ة في المدارس الحكوميّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ ىل ىناك عبلقة بين التعسّ السؤال الرابع:  -
 في محافظة الخميل؟

مين البدالء لدى المعمّ  االغتراب الوظيفيّ و  ف اإلداريّ التعسّ  بينفروق  ىناكىل السؤال الخامس:  -
م : الجنس عند المعمّ تيةلمتغيرات اآلإلى اس محافظة الخميل في فمسطين تعزى في مدار 

لدى المعمم  نثى(، عدد سنوات الخبرةأ)ذكر، م البديلالبديل)ذكر، أنثى(، والجنس عند مدير المعمّ 
م البديل) سنوات فأكثر(، المديرية التي ينتمي إلييا المعمّ  3سنوات،  3-2)سنة فأقل، البديل

م شمال الخميل، الخميل، جنوب الخميل، يطا(، مستوى المدرسة التي يعمل بيا المعمّ 
 (.دنيا، مرحمة وسطى، ثانويّ  البديل)أساسيّ 

 :ات الدراسةفرضيّ 
طات تقديرات متوسّ ( بين α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ 
 م.متغير الجنس عند المعمّ إلى عزى مين البدالء أنفسيم تُ وجية نظر المعمّ 
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طات تقديرات ( بين متوسّ α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ 

 .المعمم البديل مديرمتغير الجنس عند إلى عزى مين البدالء أنفسيم تُ وجية نظر المعمّ 
طات تقديرات ( بين متوسّ α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالبدالء لدرجة التعسّ مين المعمّ 
 متغير سنوات الخبرة.إلى عزى مين البدالء أنفسيم تُ وجية نظر المعمّ 

طات تقديرات ( بين متوسّ α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ داري ف اإلمين البدالء التعسّ المعمّ 
 متغير المديرية.إلى عزى مين البدالء أنفسيم تُ المعمّ 

طات تقديرات ( بين متوسّ α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
ظة الخميل من واالغتراب الوظيفي في مدارس محاف داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ 

 متغير مستوى المدرسة.إلى عزى مين البدالء أنفسيم تُ مّ المع وجية نظر

 أهذاف انذراست:

 كلّ  تعريف من خبلل واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ تيدف الدراسة إلى التعرف عمى مفيومي التعسّ    
 :اآلتيفي وتتمثل األىداف  ،ةومعرفة الفروق تبًعا لبعض المتغيرات المستقمّ  ،منيما

 الخميل. محافظة مدارس يريلدى مد ف اإلداريّ التعرف عمى مستوى التعسّ  -
في المدارس  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ التعرف عمى طبيعة العبلقة التي تربط بين التعسّ  -

 ة في محافظة الخميل.الحكوميّ 
محافظة الخميل في مين البدالء في مدارس لدى المعمّ  التعرف عمى مستوى االغتراب الوظيفيّ  -

 فمسطين.
وعبلقتو  ف اإلداريّ مين البدالء حول التعسّ طات استجابات المعمّ فروق في متوسّ ال معرفة -

متغير إلى ي محافظة الخميل في فمسطين تعزى ة ففي المدارس الحكوميّ  باالغتراب الوظيفيّ 
لمديرية، ومستوى ، ومتغير الجنس عند المدير، وسنوات الخبرة، وام البديلالجنس عند المعمّ 

 المدرسة.
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 أىمية الدراسة:
وىي  عمم الباحثةّ  عمى حدّ  ف اإلداريّ التي تتناول التعسّ لم العربي االدراسة األولى عمى مستوى الع عدّ تُ    

مين، وتتمثل أو عند المعمّ  ديرينالتربوي سواء عند الم ف اإلداريّ التعسّ  وضوعنقطة بداية لمباحثين في م
 وىما : ،جانبين ة الدراسة فيأىميّ 

 ة:ة النظريّ األىميّ 
 اة بتناوليا مصطمحً ة واالجتماعيّ ة والنفسيّ من مجال الدراسات التربويّ  تساعد في إثراء جانب ميمّ  -

معرفة العبلقة بينيما لدى و  مفيوم االغتراب الوظيفيّ إلى إضافة  داريّ ف اإلوىو التعسّ  اجديدً 
 فمسطين. مين البدالء في مدارس الخميل فيعينة المعمّ 

ا ممّ  ،متغيرات الدراسة بجمع المفردات التي تخّص  ييتمّ  نظري   تتيح الدراسة الحالية تكوين إطارٍ  -
 عممًيا عنيا. ار مرجعً سيوفّ 

 اوتكون داعمً  ،الجامعات الفمسطينية بشكل خاّص  ومكتباتِ  تثري ىذه الدراسة المكتبات العامةَ  -
 .أيًضا وفي مجال أوسع ومختمف نفسيا لدراسةتغيرات امُ  لدراسات وأبحاث جديدة  اومنطمقً 

 ة التطبيقية:األىميّ 
اءات التطبيقية جر ل اإلوتتمثّ  ،مختمفة ستراتيجياتٍ ا  و  ة الدراسة التطبيقية في تفعيل نتائجيا لطرقِ ترتكز أىميّ 

 :تيةفي النقاط اآل

فيم من جانب تعسّ  مين البدالءة وتعامميا مع المعمّ دارات التربويّ ء عمى سياسات اإلوْ ط الضّ تسمّ  -

 دارية.في استخدام سمطاتيم اإل

لمحد من  وبرامج ناجعٍة وناجحةٍ  وضع خططإلى التعميم التربية و انتباه المسئولين في وزارة  وُ توجّ  -

وتكوين المناخ المناسب  ،وعبلقتو باالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلاآلثار السمبية الناتجة عن التعسّ 

أفضل االنجازات التي إلى الخميل في فمسطين من أجل الوصول مين البدالء في مدارس لممعمّ 

في تعزير ثقتو  تسيم بدورىاالتي ه باالنتماء والوالء نحو وظيفتو م البديل وزيادة شعور قيا المعمّ يحقّ 

 بنفسو وزيادة نجاحو.
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 م البديل بصورةٍ من المعمّ المطموبة  تحدد الميامّ  ولوائحَ  قوانينَ تحديد ىذه الدراسة في  يمتس -
 فق متغيرات الدراسة المذكورة.، مع مراعاة أسس تعيينيم في المحافظة وَ ةٍ رسميّ 

ة تجاه من خبلل نتائج ىذه الدراسة يمكن الخروج بتوصيات عممية تتبناىا الجيات الرسميّ  -
والتقميل من  ،ووالئيممين البدالء لتعزيز انتمائيم اإلدارات التربوية لتنظيم عمميم وعبلقتيم بالمعمّ 

 االغتراب لدييم.
مين البدالء، لممعم والوظيفيّ  واالجتماعيّ  قد تساعد ىذه الدراسة في تحسين الوضع النفسيّ  -

 في استخدام سمطاتيم دون االنحراف فييا. يرينوتحسين أداء المد

 حدود الدراسة:
 ىي:، ىذه الدراسة بمجموعة من الحدود تنحصر حدود

 .2020/2021األول  تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسيّ  تمّ  : الزمانيّ  الحدّ  -
واالغتراب  داريّ ف اإل: اقتصرت ىذه الدراسة عمى المفاىيم التربوية :التعسّ  الموضوعيّ  الحدّ  -

 .والعبلقة بينيما الوظيفيّ 
ة في محافظة في المدارس الحكوميّ  مين البدالء: اقتصرت الدراسة عمى المعمّ  البشريّ  الحدّ  -

 .الخميل بفمسطين
 ة في محافظة الخميل في فمسطين.:اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحكوميّ  المكانيّ  الحدّ  -

 :ةة واإلجرائيّ التعاريف المفاىيميّ 
د من وكان البّ  ،قيمت الدراسةعمى أساسيا أُ  ت التيتناولت الدراسة مجموعة من المفاىيم والمصطمحا   

 وىي: ،تناوليا وارتباطيا بالموضوعالتعريف ببعضيا لحداثة 

 ف:التعسّ  
نما ىو تعبير  ،في استعمال الحقّ  ف"لم يرد عمى لسان األصوليين والفقياء كممة "إساءة "أو "تعسّ     وا 

 وافد إلينا من فقياء القانون المحدثين في الغرب.

 the abuse ofيطمقون عمييا"نجميز " واإلde le,bus des  droiteطمقون عميو"ون يُ فالفقياء الفرنسيّ    

rights" " والترجمة الحرفية لكممةabusإساءة، ولكن درج فقياء القانون في الجميورية العربية المصرية"، 
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"إساءة "وقد وردت كممة  ف "وأما في لبنان فآثروا استعمال كممةوفي سوريا عمى استعمال كممة "تعسّ 

ة سمرة بنت م الجوزية( في صدد بحثو في قضيّ )البن قيّ  رق الحكيمة"المضارة في الحقوق" في كتاب الطّ 

إلى نخمتو التي قضى رسول اهلل  ليصلَ  االستطراق في بستان األنصاريّ  فو في استعمال حقّ وتعسّ  جندب،

قضية تعتبر أصبًل من أصول تو صاحب البستان وىذه الصمى اهلل عميو وسمم بقمعيا، دفًعا لمضارّ 

 .التعسف

 . "ف ما دون فيو شرًعا بحسب األصلبأنو مناقضة قصد الشارع في تصرّ ": (2014)لفميتا وعرفو   

، والعسف يعني السير بغير ىداية واألخذ عمى غير فَ سّ من عَ  ف لغةً التعسّ  "لسان العرب: وجاء في   
أساء الرجل موًما، سوًفا "أي جائًرا ظَ "ال تبمغ شفاعتي إماًما عَ :موم، وفي الحديث سوف الظّ يق، والعَ الطر 
 يء أفسده ولم يحسن عممو.خبلف أحسن ،وأساء الشّ  ،إساءةً 

 استعمااًل يضرّ  يا لو الحقّ لخوّ خص لمسمطات التي يُ استعمال الشّ  "بأنو :(2008شميبك)وعرفو    
طمق طمق عمى الفعل القبيح ،ويُ اإلساءة لفظ شامل يُ  أنّ  "(2011،)حمبلت وعبيدفي حين يرى، "بالغير

وىو اسم جامع لآلفات  ،رطمق عمى معصية ومنكويُ  ،ه بالغيرطمق عمى الفعل المكرو ويُ  ،عمى الخطيئة
وعرفو  "،في الطريق المسموك طعيا بغير قصد وال ىداية وال توخٍ ركوب المفازة وق"والتعسف : والداء،

 ."لسمطات التي تنطوي عمييا مضمونومارسة صاحبو لكافة ابأنو مُ "(:2011الحديثي)

رعية بما يوافق غايتو الشّ  ف :بأنيا تقوم عمى فكرة تقييد الحقّ نظرية التعسّ  (2007القدومي )وعرفت    
، والتي تظير سبلميّ ميز بيا الفقو اإلمن تحقيق المصالح المطموبة منو، وىي واحدة من النظريات التي تَ 

 . ومحفوظة نةو حقوقو وحرياتو مص الفرد جزء من الجماعة وأنّ  النظرة الواعية لئلسبلم بأنّ 

استخدام اإلدارة لسمطتيا من أجل تحقيق ف" بالسمطة :بأنو ّ االنحراف "التعسّ  (2016وعرف أذينة )   
وذلك باستيداف غاية بعيدة عن المصمحة العامة أو باستيداف ىدف مغاير لميدف  غاية غير مشروعة،

أو مخالفة  المصمحة العامة،ت في مجانية الذي حدده ليا القانون ،وظير ىذا العيب بعدة صور تجمّ 
 ة.داريّ جراءات اإلنحراف في استخدام اإلقاعدة تخصيص األىداف أو اال
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عيب من عيوب القرار اإلداري والذي نصادفو "بأنو  :داريّ ف اإلالتعسّ  (2019وعرف عبد اهلل وكمال)   
 ."من أجمو ىذه السمطاتنحت ما بإدارتيا سمطاتيا لتحقيق ىدف غير الذي مُ  إداريةً  عندما نستعمل سمطةً 

 ا، فيكون ظاىره مشروعً مشروعتقديم عمل ظاىره الجواز إلبطال أمر "بأنو : (فالتعسّ )وتعرف الباحثة   
سوء استخدام لمسمطات الممنوحة لئلدارة التربوية ":بأنو  (داريّ ف اإلالتعسّ )، وأما "رروباطنو يخفي الضّ 

 ."باالنحراف في القرارات المتعمقة فييموما ينتج عنو  ،مين البدالءالمعمّ  في حقّ 

جرائًيا تعرف الباحثة  ة التي وجو لئلدارة األوتوقراطية أحد أنماط اإلدارة المدرسيّ "بأنو  (التعسف اإلداريّ )وا 
أو غير مشروعة  ةٍ خاصّ  رر بالغير لتحقيق مصمحةٍ بقصد إلحاق الضّ  فييا الفرد الموقع اإلداريّ  يستغلّ 
والتي ينحرف فييا المدير عن المسار المطموب من تحقيق ، ة واالحترامالموضوعيّ غياب الدقة و  في ظلّ 

م ة وىو الدرجة التي يحصل عمييا المعمّ خصيّ بعيًدا عن المصالح الشّ  ،مقصد المصمحة العاممة لممدرسة
 . "اإلداريّ  فالبديل عمى األداة المستخدمة لقياس التعسّ 

 :االغتراب الوظيفيّ 

لغوًيا من  (االغتراب)ت كممة واشتقَ  ،عد ومفارقة الوطنالنواة والبُ تعني : (َربَ االغتراب )غَ جذر كممة   
 .(2019)عرفة،  زالةاإل كية شيء ما إلى آخر واالنتزاع أوالتي تعني نقل مم(Alienusالكممة البلتينية )

وفقدان الثقة ورفض القيم شعور الفرد بالعزلة وعدم االنتماء " بأنو: (االغتراب)( 2004وعرف زىران)   
عف واالنييار بتأثير ة لمضّ خصيّ وتعرض وحدة الشّ  ،ةعية والمعاناة من الضغوط النفسيّ والمعايير االجتما

 ."داخل المجتمع العمميات الثقافية واالجتماعية التي تتمّ 

 ،وعة من العوامللمجم نتيجةً  توّلدالمشاعر السمبية تجاه العمل ت عبارة عن"بأنو  (:2017وعرفو سعيد)   
 . "لمفرد شباع الذاتيّ ي ذلك بدوره إلى عدم تحقيق اإلويؤدّ  يا شعور العامل بفقدان نتاج عممو،أىمّ 

مة ف بالغربة في المنظّ شعور الموظّ "بأنو:  (االغتراب الوظيفيّ )(2013وقد عرف أبو سمطان وبحر)   
محيطيا مة بييكميتيا و من المنظّ  بينو وبين كلّ  ويأتي نتيجة سوء التفاعل االجتماعيّ  ،التي يعمل فييا

فيشعر  ،الخدمة بلء العمل والجميور متمقيّ شراف الذي تتبعو وبين زمومحيط العمل بيا، ونمط اإل
فينعكس شعوره  ليا، وِ ئِ ي إلى انخفاض انتمائو ووالا يؤدّ مة مكان لم يعد مناسًبا لو ،ممّ المنظّ  ف بأنّ الموظّ 

 ."وبالتالي أدائو الوظيفي ،ه وقدراتو والتزاماتوىذا سمبًيا عمى تركيز 
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 إذ يفقد االنتماء الوظيفيّ  ف بالغربة في موقع عممو،شعور الموظّ "بأنو  (:2016ويعرفو المطري)   
لتفاعل إلى اعور بعدم الرضا وافتقاد الموظف والش ،بسبب االنغماس في البيروقراطية والتنظيميّ 
 ."نسانيةوقصور العبلقات اإلخل محيط العمل دا االجتماعيّ 

عور بأبعاد ن من مظاىر الشّ و ما يعانيو الموظف "ىو :(االغتراب الوظيفيّ )( 2018وعرف عابد)   
 ."فقدان المعايير ،العزلة ،وغربة الذات ،ضعف المعنى مة في انعدام القوة،ثّ والمم االغتراب الوظيفيّ 

و أقاتو عن العمل ببعض متعمّ  باالنفصال النسبيّ عور الشّ " بأنو: (االغتراب)(2018ويعرف عبد الجمل)
 ."جميعيا

في فترة  بعض المعممين البدالءد لدى عور الذي يتولّ الشّ " :فيو تعريف الباحثة لبلغتراب الوظيفيّ أّما    
ة من سوء سات التربوية بسبب االجراءات واآلليات التي تتبعيا االدارات المدرسيّ االختبار ألدائو في المؤسّ 

ضعف االنتماء  ُيفضي إلىمما  م بالغربة عن المدرسة وزمبلئو وعممو،فيشعر فييا المعمّ  استخدام لمسمطة،
 .داء الوظيفيّ ينعكس بدوره عمى األوالوالء والرضا الذي 

جرائًيا تعرفو الباحثة بأنو  م البديل من األداة المستخدمة لقياس االغتراب الدرجة التي يحصل عمييا المعمّ "وا 
 ."يفيّ الوظ

 م البديل:المعمّ 
 (م البديلالمعمّ )ف رِ عُ  م البديل"بعنوان "المعمّ  التربية والتعميم الخميل لمديرية (14/1/2021)نشرةوفي    

فق نتائج امتحان التعيينات المرفوع من التربية وَ  عمى سجلّ  بناءً  ،م الذي يحصل عمى تعيينالمعمّ "بأنو: 
بشرط  ة ،وغيرىا(سنويّ  بدون راتب، ة،مرضيّ  باختبلف نوعيا)أمومة،م أصيل طمب إجازة التوظيف لمعمّ 

التوظيف  ( في سجلّ 1الذي يحمل دور )م البديل سبعة أيام ،وبناًء عمى طمب المدرسة لممعمّ  مىع أن تزيدّ 
 ."ب تنازلًياالمرتّ 

 محافظة الخميل:
وتبعد  ،الجنوبية من فمسطينالتي تقع في الجية خميل الرحمن  محافظة بأنيا (:2019)يعرفيا حسن   

فوق مستوى سطح  امترً (930 )وتقع عمى ارتفاع ما يقارب ،(كيمو متر30لعاصمة القدس مسافة )عن ا
بي إبراىيم وىي ثاني أكبر مدينة في فمسطين بعد غزة ،ويعود سبب تسمية المدينة الرتباطيا بالنّ  ،البحر

ليا قوة و  ،من حيث وجود الحرم اإلبراىيميّ وبإضافة مكانتيا الدينية في فمسطين  الخميل عميو السبلم،



13 


ة ية الجمدية والزجاجيّ ناعات المحمّ من الصّ  عديدٍ من حيث زراعة العنب واشتيارىا ب رةاقتصادية مؤثّ 
ووسط  ،قميم شمال الخميلإ :، ىيأقاليم ةأربعمة وىي مقسّ  نسمة،(782,227يبمغ عدد سكانيا)و   وغيرىا،
 ويطا. ،وجنوب الخميل الخميل،
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 :الثانيالفصل 
 الدراسات السابقةو  طار النظريّ اإل  -

 تمييد -

 ةاإلدارة المدرسيّ و  اإلدارة -

 ةأنماط اإلدارة المدرسيّ  -

 ةعوامل نجاح اإلدارة المدرسيّ  -

 صفات المدير الناجح -

 ف اإلداريّ التعسّ  -

 فلمحة تاريخية عن تطور نظرية التعسّ  -

 فيّ سمات المدير التعسّ  -

 فالمواقف التي تسمح لمقيام بالتعسّ  -

 االغتراب الوظيفيّ  -

 ور اإلسالميّ ء التصّ وْ االغتراب في ضِ  -

 مظاىر االغتراب الوظيفيّ  -

 تطور مفيوم االغتراب -

 أبعاد االغتراب الوظيفيّ  -

 ي إلى االغتراب الوظيفيّ العوامل التي تؤدّ  -

 اآلثار الناتجة عن االغتراب الوظيفيّ  -

 من االغتراب الوظيفيّ  الحدّ  -

 م البديلالمعمّ  -

 شروط التقدم لموظيفة المدنية -

 م البديلقواعد اختيار المعمّ  -

 الدراسات السابقة -

 ف اإلداريّ دراسات حول التعسّ  -

 دراسات حول االغتراب الوظيفيّ  -

 التعقيب عمى الدراسات السابقة -

 



15 


 انفصم انثانٍ

 اإلطار اننظزٌ وانذراساث انسابمت

 تًهُذ

 الذي يتناول موضوع و النظريّ  ق باألدب التربويّ جزأين: األول تعمّ اقتضى ىذا الفصل أن يقع في    
بشيء من التفصيل بما يربط  وظاىرة االغتراب الوظيفيّ  من المنظور التربويّ  وظاىرتو ف اإلداريّ التعسّ 

ة توضيح أنماط اإلدارة المدرسيّ  ، حيث تمّ الظاىرة الثانية وما يقع عمييا من نتائج معأثر الظاىرة األولى 
مع لمحة تاريخية عن تطوره، ومفيوم االغتراب ومظاىره وأبعاده واآلثار  ف اإلداريّ والتعريف بالتعسّ 

 الناتجة عنو.

 ف اإلداريّ حول ظاىرتي التعسّ  واألجنبيةَ  العربيةَ  أما الجزء الثاني من ىذا الفصل فتناول الدراساتِ 
 مع التعقيب عمييا. واالغتراب الوظيفيّ 

 :تواإلدارة انًذرسُ   اإلدارة

اإلدارة بأنيا: عبارة عن مجموعة من عمميات التخطيط والتنسيق والتوجيو  (2019ويعرف عطوي )   
رغبة  ،بإطار سياسة عامة وقوانين محددة التي تتفاعل بطريقة إيجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة

.وأىداف المجتمعفي تأىيل الطبلب بما يتبلءم 

 ة:المدارس الحكوميّ 

ة : ىي المدارس التابعة لئلشراف المباشر إدارًيا وفنًيا لوزارة التربية والتعميم العالي المدرسة الحكوميّ    
ف بإدارة المدرسة أو خص المكمّ ومدير المدرسة: ىو الشّ  (2004، )وزارة التربية والتعميم العالي"الفمسطينيّ 

ف من وزارة التربية والتعميم إلدارة منطقة خص المكمّ الشّ "ومدير التربية والتعميم: ىو ، "من ينوب عنو
  .(2004،)وزارة التربية والتعميم العالي ن ينوب عنوة أو مَ تعميميّ 

انتقل إلى  ثمّ ،ناعة والتجارة وكان أول ظيور ليا في مجالي الصّ  ،دارة قديمة بقدم اإلنسانعممية اإلو
واألعمال عن طريق تكاتف األفراد  التربية، وىي تيدف إلى تنظيم حياة الفرد من خبلل إنجاز الميامّ 

ليا  سةً مؤسّ  دّ عكائًنا حًيا ينبض بالحياة والحركة كما تُ  المدرسة بكيانيا المستقلّ  عدّ وتظافر الجيود، وتُ 
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قامة عبلقات إنسانية بين إدارتيا ومدرسييا منيا ىو إ ويكون المطمب األساسيّ  ،قواعد وأصول تحكميا
.، ُبغيَة إنجاح العممّية الّتعميميَّةمصالح المشركة لجميع ىذه الفئاتوطبلبيا وأولياء أمورىم عمى أساس ال

( أّنيا: الطريقة التي ُيدار فييا التعميم في المدرسة َوفق أيدولوجية 2009وذكر الدويك وآخرون)   
وأوضاعو واالتجاىات الفكرية والتربوية السائدة فيو ليصَل إلى أىدافو المنشودة،  المجتمع الموجودة فيو

بتنفيذ السياسة المرسومة لو ليحّقَق ىذا التعميم َمقاصَدُه من خبلل كلِّ نشاٍط منّظٍم مقصوٍد وىادٍف لتحقيق 
 األىداف التربوية المنشودة لمتربية.

مين عنى بالجيود المنسقة التي يقوم بيا فريق من العامتُ  (ةاإلدارة المدرسيّ  )( أنَّ 2010ويذكر عطوي)   
تحقيًقا يتماشى مع ما تيدف  ،تحقيق األىداف التربوية داخل المدرسة بغيةَ  ،في المدرسة )إداريين وفنيين(

 .سميمةٍ  وعمى أسسٍ  صحيحةً  إليو الدولة من تربية أبنائيا تربيةً 

بأنيا: مجموعة من العمميات المتشابكة التي تتكامل فيما  (2006ويسات)عيرى  نفسو وفي السياق   
 ة أو بينيا وبين نفسيا لتحقيق األغراض المنشودة من التربية.مات التعميميّ سواء في داخل المنظّ  ،بينيا

التي التي ىي جزء من اإلدارة العامة، ة : جزء من اإلدارة التعميميّ إلى أّنيا( 2010بينما أشار الغامدي)   
رسين ل في جميع تمك الجيود المنسقة التي يقوم بيا مدير المدرسة مع جميع العاممين معو من مدّ تتمثّ 

داريين وغيرىم بغية تحقيق األىداف التربوية داخل المدرسة تحقيًقا يتماشى مع ما تيدف إليو األمة من  ،وا 
 .سميمةً  تربية أبنائيا تربيةً 

ات التي تساعد روف واإلمكان(بأنيا: اإلدارة المعنية بالطالب وتوفير كامل الظّ 2012يراىا الديب)و       
ة مشكبلتو اليوميّ  وحلّ  ،ع بطفولتومن خبلل مساعدتو لمتمتّ  ،والروحيّ  والبدنيّ  ه العقميّ ادة نموّ عمى زي

عداده لمسؤوليات في حي لحياة  أنيا تقوم بنقل التراث الثقافيّ كما  ،اتو الحاضرة والمقبمة في المجتمعوا 
 لمحياة المستقبمية. مىؤالء األبناء إلعدادى

: ىي اإلدارة المعنية بتسيير شؤون المدرسة من خبلل المحافظة عمى النظام وفق أّنيا (2019طيارة)و    
افة الظروف وتوفير ك ،المواد الدراسيةبواالىتمام  ،باالىتمام بحضور الطبلب وغيابيم الجدول الموضوع

والتي تعمل عمى تحسين العممية  ،البدني والروحيواإلمكانات التي تساعد عمى توجيو النمو العقمي و 
 التربوية لتحقيق ىذا النمو.
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 وتوجيييا ل في تنظيم الموارد البشرية والماديةاإلدارة تتمثّ  أنّ التعريفات السابقة ترى الباحثة  ومن خبلل   
سة من خبلل لتحقيق أىداف مرغوبة، من خبلل تنفيذ األعمال بواسطة التعاون والتفاعل بين أفراد المؤسّ 

 فين.ودعميم والنيوض بالعمل بما يحقق الرضا لدى الموظّ  وتحفيزىم  اآلخرينإثارة 

 وم بيا المديرينات والجيود التي يقيا: مجموعة العمميأنّ ( فترى الباحثة ةاإلدارة المدرسيّ )وأما تعريف    
مدرسة، بما يتوافق وأىداف الفرد  لتحقيق األىداف المرجوة من العممية التربوية ضمن رؤية محددة لكلّ 

 .عمى حّد سواء   والمؤسسة والمجتمع

 ة:أنماط اإلدارة المدرسيّ 
 ،المديرة التي يتميز بيا خصيّ مات الشّ وتختمف باختبلف السّ  ،نماط اإلدارية في المدرسةد األتتعد   

ة إليو والتي تنعكس بدورىا عمى النتائج موكمال والتي يكون ليا األثر األكبر عمى سموكو في تأدية الميامّ 
الدور األكبر في زيادة فاعمية المدرسة ونجاحيا  ؤدي( والتي ت2018،المالكي)المدرسة،النيائية لمخرجات 

 ،إذا ما كان ىنالك شخصية قيادية ناجحة تدير العمميات اإلدارية فييا واألخذ بيدىا نحو التطور والنموْ 
ما أن يكون ليا الدور األكبر في إبقاء  ،بلئم احتياجات المجتمعجديد بما يُ د ضرورة التغيير والتوتؤكّ  وا 

 تتراجع وتضمحل عن األىداف المرجوّ ى أنيا حتّ  ،دون إحداث تقدم المدرسة في دائرة العمل الروتينيّ 
ة ة عمى تصنيف أنماط اإلدارة المدرسيّ تحقيقيا، وقد أجمعت المراجع العربية واألجنبية في اإلدارة المدرسيّ 

 ىي :،إلى أربعة أنماط 

 .الديكتاتوريّ  م االستبداديّ طي المتحكّ التسمّ  ،النمط األوتوقراطيّ  .1
 . بيّ يُ المتساىل التسّ  الحرّ  ميّ النمط الترسّ  .2
 .نسانيّ اإل التشاركيّ  النمط الديمقراطيّ  .3
 .وريّ النمط الشّ  .4

تماًما لمفائدة و  التركيز في ىذا البحث عمى النمط األوتوقراطي التسمطي لما لو من مبلمح ومظاىر  سيتمّ ا 
فييا المدير  التي يستغلّ ، و من أوجو اإلدارة األوتوقراطيةكوج ف اإلداريّ أساسية تظير بوضوح في التعسّ 

، وستتناول الدراسة األنماط رأىداف غير مشروعة واإلضرار بالغيلسمطتو لتحقيق  المنصب الرسميّ 
 : آلتيبشكل موجز عمى النحو ا
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 : النمط األوتوقراطيّ 
 خص واحدأي خضوع العاممين لنفوذ  ش ،في األصل كممة التينية تعني: حكم الفرد األوتوقراطيّ    

وما عمى  ،دوًرا رئيسًيا ؤّديلذي يالمدير از السمطات في مجمميا في يد ىذا النمط تتركّ  وفي ظلّ  ،وسمطِتو
ووضع  ،اذ القراراتكما ال يشرك المعممين في اتخ ،العاممين إال طاعتو دون مناقشة أو إبداء الرأي

ويتم التركيز عمى  ،ذلك يقمل من مكانتو يرفض المدير تفويض السمطة اعتقاًدا منو بأنّ و  ،الخطط والتنظيم
)شحادة،  م ومشاعره ومتطمباتوة المعمّ شخصيّ رفع اإلنتاجية دون مراعاة العبلقات اإلنسانية كاحترام 

2008). 

 ومنيا: ،( بعض صفات المدير األوتوقراطي2006وذكر عويسات)

ب بل يعتبر رأيو الوحيد ىو الصوا ،ديدواب والرأي السّ عن الصّ  ال يسأل المدير األوتوقراطيّ  -
 .واحتياجاتيم اآلخرين ال تراعي ظروفة قوية مستبدة ولديو شخصيّ  ،والمرجعية

 ى لو أدرك أنيا غير سميمة.، وعدم التراجع في قراراتو حتّ ال يتقبل النقد ولو كان بناءً  -
 التفرقة بين العاممين في المدرسة.يعمل عمى  -

 ومنيا: ،األوتوقراطيةمات األخرى لئلدارة من السّ  ابعضً  (2001)ويضيف عابدين

 ة في التوجيو والتقييم.قة والموضوعيّ غياب الدّ  -
إذ يقوم المدير بالتخطيط لتنفيذ السياسات الصادرة  ،مين عن المشاركة في اإلدارةِ المعمّ غياب دور  -

 ة.عن اإلدارة التعميميّ 
ىمال الجوانب الروحية والمعنوية والعاطفية  ،لمنتائج المعرفيّ  التركيز عمى الجانب التحصيميّ  - وا 

 .(2019)قييري، مينة ،مع إىمال الفروق الفردية بين المعمّ ة واالجتماعيّ والنفسيّ 

 مرفوض من وجية نظر الفكر اإلداريّ  النمط األوتوقراطيّ  ء المعطيات السابقة يظير أنّ وْ وفي ضَ    
ب القمق واالضطراب في نفوس ىا ويسبّ ىا ونموّ ءَ ناويعوق ب ،ألنو ييدم من شخصية العاممين ؛المعاصر

(، وىو ما 2019)عطوي، طالبوال ممّ عبين مدير المدرسة والم العاممين، وتنعدم فيو وحدة العمل االنسانيّ 
وتسيطر عمى  ،معمى اإلدارة التي ترأس المعمّ  سيبًل  امين البدالء أمرً ف بالمعمّ يجعل من عممية التعسّ 

 محلّ  م يحلّ مة بمعمّ ة باعتبار المكانة الوظيفية التي يشغميا متمثّ خصيّ حدوده الشّ يتو وتتعدى عمى حرّ 
في  م باالغتراب الوظيفيّ لشعور المعمّ  امولدً  في فترة إجازتو، وىذا بالتالي يشكل عامبًل  م األصميّ المعمّ 
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اآلليات  يم أحد أىمّ ؛ باعتبار التعم: التسمط المدرسيّ ى عن نفسو، ومن مظاىر التسمط التربويّ وحتّ  ،عممو
من عمرىم  طويمةً  زمنيةً  م يقضيان فترةً في الحياة فالطالب والمعمّ  وتنشئتيم التي تعمل عمى تكوين األفراد

في حياة  األكبرُ  في المدرسة األثرُ  واالجتماعيّ  وبيذا يكون لمنظام التعميميّ  ،داخل أسوار المدرسة
ل أداة لقير ويشكّ  ،بداعية التفكير والنقد واإلفيو حرّ  رُ صادَ الذي تُ   طيّ ما التسمّ مين السيّ بلب والمعمّ الطّ 

 .وفرض نمط من الحقائق دون غيرىا ،خضاعيما  األفراد و 

في دوره  وىناك العديد من المظاىر والممارسات التسمطية التي تكشف عن ضعف النظام التعميميّ     
ة، وطرق يّ راسوالمناىج الدّ  ومنيا: التنظيم االجتماعيّ  ،معاتيالمنافي لرغبات األفراد وتطمّ  القمعي والتسمطيّ 

 .(2019)البحيري، التربويّ ع ، والتسميريس، والتقويم التربويّ التد

 :النمط الترسميّ 
ي غير موجودة لتولّ  حيث تبدو اإلدارة وكأنيا ،ى ترك العاممين يفعمون ما يشاؤونيقوم ىذا النمط عم   

)طيارة، إلى الفوضى واالضطراب في المدرسةي ا يؤدّ ممّ  ،لمعمل وَ وال موجّ  فبل ضابطَ  ،أمور العاممين
كما  ،الطبلب وميوليم بلئم احتياجاتِ ويؤمن المدير بضرورة تطبيق الديموقراطية التامة بما يُ ، (2018

المعممين ويترك المجال أمام  ،لمعمل االبتكاريّ  ة والفرصةَ يَ الحرّ  يعتقد أيًضا في وجوب إعطاء الطبلب
 .(2018)بوداني، ااًل في المدرسةًما وفعّ مبلئِ  وُ نَ وْ رَ والطبلب الختيار األسموب الذي ي

 عمى الرغم من ،مينالمعمّ  ب إصدار أحكام عمىبحيث يتجنّ  ،مون موقف المدير فييميعرف المعمّ  وال   
ة خصيّ مات الشّ من السّ  مجموعةوىناك  ، تخرج بفائدة ممموسة عمى األغمبالتي ال كثيرةً  عقدِه اجتماعاتٍ 

 ومنيا: ،التي يتميز بيا المدير الترسميّ 

 ة .خصيّ ضعف الشّ  -
 عدم القدرة عمى اتخاذ القرارات. -
في  ية مطمقةّ وتكون الحرّ  ،شراف عمى أدائيم ومتابعتيمة توجيو العاممين واإلتطبيق الموائح وقمّ  -

 .(2008 ،)أبو خطاب ةالبيئة المدرسيّ 
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 :النمط الديموقراطيّ 
شراكيم والسماح ليم ا  و  ،ىو النمط الذي يميل فيو المدير لمناقشة مشكبلت المدرسة مع المدرسين   

ولديو القدرة عمى توجيو التفكير اإلبداعي  ،عمى العمل بروح الفريق والتعاون باتخاذ القرارات بالتشجيع
 لنفسو والعاممين معو.

 ىي:و  ،الديموقراطيّ  بعض االجراءات الستخدام النمط (2019)عطوي وأورد

 ساتِ يشمل المؤس اسياسيً  االديموقراطية ىي طريقة وأسموب حياة أكثر من كونيا نظامً  إنَّ  -
 من خبلل تمكين إدارتيا والعاممين فييا لتسييل قياميم بالميامّ  ،بما فييا المدرسة االجتماعيةَ 
 المطموبة .

ية رّ خرين وحقوقيم لمتعبير عن الرأي بحية اآلية لمفرد في إطار حرّ تسمح الديموقراطية بأقصى حرّ  -
 .أو ماديّ  كاممة دون قيد معنويّ 

والطبلب واآلباء بصرف النظر عن جنسيم أو دينيم أو مستوياتيم  مينعمّ احترام كرامة الم -
 االجتماعية.

 لؤلغمبية . ويكون الرأي النيائيّ  ،ر بالقرار في اتخاذ القراراتن يتأثّ مَ  شراك كلّ إ -
 .وعدم التيديد باستخدام السمطة ،ة والفرديةواألنظمة بعيًدا عن النزاعات الخاصّ  تطبيق القوانين -

ويمكن إجماليا  ،من توافرىا في المدير الديموقراطيّ  ت التي البدّ مميزاال (2016) باشيوة وباشيوة وذكر   
 :تيةبالفقرة اآل

والميارة وحسن األداء والقدرة عمى ، وأىدافو اإليمان بقيم ىذا التنظيمالثقة في نفسو وتنظيمو و    
وقدرة كبيرة عمى ، القدر الكبير من المعرفة والذكاءرعة في اختيار البدائل، و التكيف، والحزم والسّ 

، واإليمان بمبدأ حسنةً  كي يكون قدوةً  وأىدافيا ونظاميا ، وارتباط سموكو بقيم المدرسةيّ نأاالقناع والتّ 
لمتعبير عن  اويعطي الجميع فرصً  ،اء، ويتقبل النقد البنّ وتنفيذىا اراتالمشاركة الجماعية في اتخاذ القر 
بالوقت واحترام  ، وييتمّ عند تفويض السمطة وتوزيع الميامّ  ويراعييا ،رأييم، ويعترف بالفروق الفردية

ويعتمد ، رغييوير والتجديد والتّ ويرغب بالتط المينيّ  المواعيد وااللتزام بيا، ويعمل عمى تنمية النموّ 
 .مين ليدف المحاسبة والمكافئةلممعمّ  وواضحةٍ  معمنةٍ  عمى معاييرَ 
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 :وريّ النمط الشّ 
مى اهلل عميو د)صّ ة القائد األول محمّ يزتو في شخصيّ مت مِ وتمثّ  ،ظير ىذا النمط لدى المسممين األوائل   
فيي تعني مبدأ  ،والمدرسة بيتى قيادة البداية حتّ  ياسيّ ورى في النظام السّ م(، حيث اعتمد مبدأ الشّ وسمّ 
( فكان عميو 159)آل عمران، آية  َّ ٌّ ٰى ُّٱ :والمين وقت المين لقولو تعالى ،دةدة وقت الشّ الشّ 
شراكيم في إوكان اليدف من ذلك  ،بلم مشاوًرا ألصحابو في أمور الحياة التي تعترضوبلة والسّ الصّ 
 (2004.)الشريف،وبناء منيج حياة سميم تعاونيّ  ،األمر

ا خصائص واضحة تظير وليس لي ،ز بيدوئويتميّ  وريّ المدير الش   ( أنّ 2010) وقد أوضح بن إبراىيم   
من  وذلك من خبلل عقده لكثيرٍ  وآرائيا معتقدات ىيئة المدرسة مًما بكلّ ويكون مُ  ،تومبلمح شخصيّ 

من واجبو مساعدة  مناقشة المشاكل ووضع حمول ليا، ويعتقد أنّ إلى االجتماعات التي يسعى من خبلليا 
 مين باالنتماء الوظيفيّ بحيث يزيد من شعور المعمّ  ،مينولديو ثقة بكافة المعمّ  ،أعضاء ىيئة التدريس كلّ 

الموكمة إليو ومشاورتيم عند اتخاذ القرارات، ولديو وضوح في الميام  ،الناتج عن تفويضيم الميامّ 
( باعتبار المدير 2016رشيد) الواردة فيورية رة الش  ومن سمات اإلدا ،مينوالواجبات التي يطمبيا من المعمّ 

 : اقائدً 

مو المسؤولية عمى خير وجو مع كبر قدر من التوجيو الذاتي وىذا يقتضي تحم  أيمارس فييا القائد  -
 ة.ممارسة المبادأة وضبط النفس في تحقيق األىداف المرجوّ 

 المشكبلت والمواقف التي تواجيو . في حلّ  وتفكيره العقبلنيّ  تصرفو الذكيّ  وريّ يستخدم القائد الشّ  -
وال يعتمد عمى أخبار بدون  ،بلت والحقائق من مصادرىا األصميةيحصل القائد عمى المعام -

 أصل.
 رأيو صواب. قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار طالما أنّ  عَ ن يوسّ أ وريّ يحاول القائد الشّ  -
ويعمل عمى  ،يةوليس بالقول ويعامميم باحترام وتقدير وحرّ  ،م القيادة فعبًل ع اآلخرين عمى تعمّ شجّ يُ  -

 .(2004 ،)العاجز والبنا رفة والفيمتزويدىم بالعمم والمع

ة لما من األنماط اإلدارية في المدارس الحكوميّ  ىو أكثر مناسبةً  وريّ النمط الشّ  أنّ وبذلك ترى الباحثة    
ة ويراعي ظروف العاممين باعتبارىم حجر األساس في العممية التعميميّ  ،يعتمده من قرارات مشتركة
 خرجات النيائية.وعمودىا الذي تقف عميو المُ 
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، ، والنمط الترسميّ وىي: النمط األوتوقراطيّ  ،ةجمل الباحثة األنماط اإلدارية بأربعة أنماط رئيسيّ وتُ    
 اتباع النمط الديموقراطيّ إلى ات الحديثة في اإلدارة ل االتجاى، وتمي، والنمط الشوريّ والنمط الديموقراطيّ 

 إيجابيةٍ  ويظير المواىب واالستعدادات، ولما لو من آثارِ  ،طبلق قدرات أفراد ىيئة اإلدارةإره من لما يوفّ 
 طبلق العنان لئلبداع والمحاق بركب التطور والتغيير.ا  وانسجام األدوار و  ،عمى روح الفريق وتسمسل الميامّ 

 نجاح اإلدارة المدرسية:عوامل 
 قَ وتحقّ  ،من فعاليتيا ة لتزيدَ من توافرىا في اإلدارة المدرسيّ  العديد من العوامل والنقاط التي ال بدّ  ثمَّةَ 

ة بتكاتف جيود أفرادىا جنًبا إلى جنب بل اإلدارة المدرسيّ بع من قِ ط المتّ ق المخطّ فْ وة منيا وَ األىداف المرجّ 
، وقد لمحفاظ عمى تقدم المدرسة ونجاحيامن خبلل االستثمار األمثل لممصادر البشرية والمادية المتاحة 

 ومنيا: ،من توافرىا لتحقيق إدارة ناجحة من الخصائص التي ال بدّ  ابعضً  (2013العدواني) حَ وضّ 

ط أو الصدفة في تحقيق التخبّ : يعني أنيا ال تعتمد عمى العشوائية أو اإلدارة ىادفة أن تكونَ  -
 الح العام .ميم في إطار الصّ والتخطيط السّ  ،ةعتمد عمى الموضوعيّ بل يُ  ،ذاتيا

بل يكون ليا الدور  ،ز عمى السمبيات والمواقف الجامدةأي أنيا ال تركّ  :إيجابيةً  ن تكون إدارةً أ -
 العمل وتوجييو.الرائد في مجاالت  القياديّ 

 لممشورة ومدركةً  مستجيبةً  ،ط: يعني أن تكون بعيدة عن االستبداد والتسمّ اجتماعيةً  إدارةً  أن تكونَ  -
 م بالتعاون واأللفة بين أفراده.المنظّ  لمصالح العام عن طريق العمل الجادّ 

إلى تسيء قد  معينةٍ  أو تربويةٍ  فكريةٍ  ومذاىبَ  أي أنيا ال تنحاز إلى آراءِ  :إنسانيةً  إدارةً  أن تكونَ  -
 ،تية دون تزمّ وبالجدّ  ،بالمرونة دون إفراط بل يجب أن تتصفَ  ،رلسبب أو آلخ لعمل التربويّ ا

 وبالتقدمية دون غرور.

يكون من خبلل توافر مجموعة من  ونجاحيا ةتحقيق اإلدارة التعميميّ  ( أنّ 2009وأكد دويك وآخرون )   
والثقة بو  ،تووتقدير قيمة الفرد وأىميّ  ،منيا: النزاىة والتجرد والعمل بروح الفريق ،روط والعواملالشّ 

 يني ونمو مينيّ ووالء مِ  ،بلت ثقافية وعقمية الزمةؤىّ مُ  التربويّ  أن يتوافر لدى اإلداريّ  وال بدّ  ،ورعايتو
 سرىا.أة بر في العممية التربويويستجيب لمتجديد والتطوي ،متواصل يساعد في تحقيق التقدم

 وىي: ،رئيسية يمكن من خبلليا تحقيق معايير نجاح اإلدارة المدرسية اأغراضً  (2018رفاء)الشّ وأورد    
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م مع مدير المدرسة تفيّ  إلى ليمكن التوصّ  ومن ثمّ  ،تحديد أبعاد أداء العمل بالنسبة لنظام المدرسة   
 ،خرينواألخذ برأي اآل وتوزيع الميامّ  ،والمشاورةيو، مع ضرورة تبادل المعمومات والخبرات والمناقشة وتوجّ 

التي تظير جمًيا بإدارة  ،ةات القيادية في اإلدارة المدرسيّ من خبلل توافر المير  ،شراكيم في اتخاذ القراراتا  و 
ذكر  (2010عطوي)كما أن ث خمل في النظام العام لممدرسة، حداإالقدرة عمى استيعابو دون الموقف و 

ومنيا: تتطمب اإلدارة الناجحة في المدرسة  ،ةدوًرا في نجاح اإلدارة المدرسيّ  ؤّديالتي ت من العوامل اعددً 
، روعدم التنظيم الذي يسود ىذا العصىا بخمفية وخبرة واسعة بسبب التعقيد بيا تمدّ  اموثوقً  تربويةً  فمسفةً 

ة قوية فعالة وعبلقات شخصيّ قامة عبلقات اتصال ا  و  ،المدير دبموماسًيا ومفاوًضا جيًدا بنجاح وأن يكونَ 
بداع ب اإل، ولدى المدير قدرة عمى فيم تعقيدات المنيج ومتطمباتو، وتتطمّ والمحميّ  بالمجتمع المدرسيّ 

ة لئلدارة الناجحة من خبلل ربط المدير مفيوم وظيفتو اإلدارية ووظيفتو المينية بحيث فيي ميمّ  ،والتخيل
مين الثقة المطموبة من خبلل تفويضيم عطاء المعمّ ا  ، و سيالمعممية نفيكونان عنصرين داعمين مكممين 

لتحقيق  نسانيةً ا  و  وىادفةً  يجابيةً إ د لئلدارة أن تكونّ البّ ، كما لزيادة شعورىم باالنتماء الوظيفيّ  الميامّ 
 .(2015، )يعقوب األىداف التربوية المطموبة

 وىي: ،ة الناجحةلئلدارة المدرسيّ  ميزاتِ الباحثة  صا سبق تمخّ ممّ    

من  أن يعرف كلّ  فبل بدّ  ،مسؤوليات التي تتناسب معيامتفويض واضح بالسمطة وتعيين محدد ل -
 ط بالفرد.و دور من وكلّ  ،بالمدرسة ما ىي واجباتيم ومسؤولياتيم

العممية اإلدارية من  ميامّ  فكلّ  ،ء أىداف المدرسةوْ وسائل تنفيذىا في ضَ وتنظم د وظائفيا يتحد -
وىي تحقق  ،يا وسيمة لتمك الغايةولكنّ  ،ذاتيا ورقابة ليست غاية في حدّ  يوتخطيط وتنظيم وتوج
 .الٍ فعّ  العممية التربوية بشكلٍ 

مين خصائص المعمّ  أيًضا وتعكس ،الذي تقوم بو المدرسة ة العمل التربويّ تعكس اإلدارة المدرسيّ  -
 المجاالت األخرى.عنو في  ،فيناك اختبلف كبير في العمل التربويّ  ،الذين يقومون بيذا العمل

المشكبلت التي تصادفيا  أنواع التنظيم والوسائل التي تساعد عمى حلّ  ة كلّ تدير اإلدارة المدرسيّ  -
 حبًل مناسًبا.

وقادرة عمى قياس القوانين وتأويميا بما يخدم  ،تنفذ القوانين والموائح بما يناسب الموقف التعميميّ  -
 المصمحة العامة .
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ة تفصيل نظًرا ألىميّ  وال يغيب عن نظرىا أيّ  ،صغيرة وكبيرة في المدرسة بكلّ  ةً ممّ مُ  تكونُ  -
التواصل المناسبة  من خبلل تفعيل وسائل ،ةف والمتغيرات في البيئة المدرسيّ الظرو  اإلحاطة بكلّ 

المدرسة الدخول في  نُ مكّ بما يُ  ،وتحسين جودة األداء ،األمثل لموقتباالستغبلل  ،جية معنية لكلّ 
 ة.مات التعميم العالميّ ة بمنظّ فق المعايير الخاصّ د من أدائيا وتميزه وَ ة تخمّ عالميّ منافسات 

ييرات مة التغءمع مراعاة موا ،التغيير والتجديد في أدائيا العام ة قاعدةّ ى اإلدارة المدرسيّ تتبنّ  -
 يميا ومعتقداتيا.ة وقِ يّ المدخمة عمى البيئة المدرس

 صفات المدير الناجح:
 ىما: ،بنوعين من المسؤولية تستدعي من المدير أن يممَّ  ةً يمّ عممية اإلدارة مُ د عّ تُ    

 الجيد . إدارة المدرسة كي يتييأ الموقف التعميميّ  -
م وفي استثارة مين في أدائيم لوظائف التعميى يزيد نمو المعمّ اإلشراف عمى ىيئة التعميم حتّ  -

عات المطموبة من المدير تجاه العاممين معو مع تحقيق التوقّ  ،وتوجيو نّموىم وتوجيو نمو الطبلب
 .(2018)المالكي، الذي يعيش فيو يّ والمجتمع المحمّ 

نّ     من  البدّ  وعميو ميامّ  ،طبيعة عمل مدير المدرسة تفرض عميو أن يقوم بدور القيادة في مدرستو وا 
 تنفيذىا ومنيا:

ارتباط  اً فًقا لمقتضيات الموقف، ويعرف جيدديناميكًيا حيوًيا يقوم بأدوار العمل المختمفة و  أن يكونَ    
ة ذات تأثير عمى مستوى القيادة الوسائل بالغايات، ويقدر عمى تطوير العمل وتجديده، ويتصف بشخصيّ 

 ف والنضوج والتكامل، وأن يكونَ في التصرّ  حسنةً  قدوةً  (، وأن يكونَ 2019ساتو)عطوي،الواعية لمؤسّ 
بين الحزم  بالمسؤولية تجاه عممو وعاداًل في قراراتو، وأن يجمعَ  مواعيد المدرسة ويشعرَ  إنسانًيا وأن يحترمَ 
رف، وأن ، وديموقراطيا في التفكير والتصّ احذًرا ومتيقظً  ويكونَ  ،األخبلق حسنَ  ويكونَ  ،والعطف والمودة

في األمور والمواقف  تّ الب وأن يكون سريعَ  ،بجوىر األمور وال يستغرق وقتو في األمور الروتينية ييتمَّ 
ووضوح بالكتابة والحديث،  دقة بكلّ  ،يكون قادًرا عمى التعبير عن نفسويد الموقف، وأن سّ  ويكونَ  ،الحرجة
 الوقت نفسومرًنا في  وأن يكونَ  ،ع القدرة عمى التأثير في اآلخرينة مخصيَ الشَ  ن قويَّ و وأن يك
 .(2013،)ضو

  



25 


 :(2009السعيد)فات األخرى لممدير الناجح كما ذكرىا ومن الصّ 

يمانو واعتزازه بو وفي مظيره وخُ يبة: من حيث التمسّ القدوة الطّ  - مقو وسيرتو وفي ك بأسباب دينو وا 
ن لو عبلقة بالبيئة وممّ  ،اليا وأولياء األمورمّ فييا وطبلبيا وعُ سي المدرسة وموظّ أبوتو وأخوتو لمدرّ 

 ة.المدرسيّ 
ن يحيط ثقة مَ  فإنّ  ،ة في كافة المجاالت والنشاطاتخصيّ المتبادلة :عن طريق الخبرة الشّ الثقة  -

 بالمدير بو ىي الدعامة األولى في نجاح إدارتو.
وحسن التفاىم والبعد عن العنف  ،عمى أساس من االستقرار والطمأنينة يّ حّ ناخ الصّ خمق المُ  -

 األلفة مع اليقظة التامة.والخبلفات والبغض والحرص عمى التعاطف والمودة و 
مكاناتيم واسناد العمل وذلك بالوقوف عمى قدراتيم ومواىبيم واستعدادىم و  :التعرف عمى العاممين - ا 

تزكية المجدين إلى باإلضافة  ،مع إرشادىم وتوجيييم في الحسنى ،كل منيمإلى المناسب 
 رين واالرتقاء بيم.وتشجيعيم واألخذ بيد المقصّ 

س بممكية مدرّ  تعريف كلّ و  ،بين العاممين من خبلل تفويض الميامّ  توزيع االختصاصات: -
مدير المدرسة لمسياسات العامة واألمور  غَ ومن األفضل أن يتفرّ  ،نو جزء منياأوب ،المدرسة

 مرؤوسيو ومعاونيو.إلى سناد ما دون ذلك ا  و  ،الجوىرية بالمدرسة
والقيادة  والحكم الذاتيّ  الديموقراطيّ عمى أسموب القيادة الرشيدة: باتباع األسموب  أن يعتمدَ  -

)باشيوة  باالبتعاد عن النمط األوتوقراطيّ  ،الجماعية ومركزية التخطيط ال مركزية التنفيذ
 .(2016وباشيوة،

من توافرىا في المدير الناجح  فات الجسدية التي ال بدّ عمى الصّ  ز( قد ركّ 2010بن إبراىيم) إال أنّ    
 منيا:و 

لوجود ارتباط وثيق بين  اقائدً باعتباره نو من أداء دوره ؛ لتمكّ والنفسيّ  بجانبييا الجسميّ دة ة الجيّ حّ الصّ 
ل ة لمفرد عمى تحمّ ة النفسيّ حّ ة والجسدية بحيث تؤثر كل منيما عمى األخرى وتساعد الصّ ة النفسيّ حّ الصّ 

تحت  بأعصابو سميمةً ة عمى االحتفاظ و النفسيّ كما تساعده صحتّ  ،ضغط العمل الشديد لفترة طويمة
صدار األحكام السميمة . ،ديد من خبلل زيادة قدرتو عمى التركيز في التفكيرغط الشّ الضّ   وا 
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كما ال  ،عند اآلخرين اجيدً  اانطباعً  ى يعطيَ حتّ  المدير بمظيره الخارجيّ اىتمام ضرورة إلى ىذا باإلضافة 
، ويكون قادًرا عمى الحسم في ين وجذب ثقتيم فيوالتأثير باآلخر لديو طبلقة لفظية وقدرة عمى  أن تكونَ  بدّ 

معة لو بحسن السّ  ا، وضرورة أن يكون مشيودً وحكيمةٍ  سميمةٍ  والوصول إلى قراراٍت  الشائكة األمور
 رف .والماضي والشّ 

مة المكانة التي صفاتو موائَ  بيا المدير لتكونَ  أن يقومَ  روط التي ال بدّ بعض الشّ  (2010عطوي) وذكر   
 ومنيا:  ،ياسُ سيترأَ 

ف في مدرستو بما الحركة والتصرّ  مدير المدرسة حرَّ  التقميل من مركزية اإلدارة والتوجيو، وأن يكونَ    
ة الممتزمة في خصيّ ية والشّ ية الفكرية والعممّ ق مصمحتيا وضمن السياسة العامة لمتعميم، وحماية الحرّ يحقّ 

اد شبح التيديد والخوف من نتائج االبتكار والتجديد، بعا  و  ،عور باألمن والطمأنينةمدرستو، وتأكيد الشّ 
خطط مدرستو القريبة والبعيدة المدى، وجعل القوانين  ى يستطيع أن يرسمَ حتّ  وتوفير االستقرار الوظيفيّ 

زالة الغموض من ومرنةً  والموائح والقرارات والتعميمات التي تصدرىا األمانات ومديريات التعميم واضحةً  ، وا 
رف عمى متطمبات ، وتوفير الميزانية المالية البلزمة لمصّ عامل في المدرسة تي تقع عمى كلّ الاألدوار 

يجاد تعاون مستمرّ المدرسة والصّ  واحترام متبادل بين مدير المدرسة  ،وتفاىم كامل يانة والنشاط وغيرىا، وا 
 والطبلب والعاممين وأولياء األمور. مينعمّ والم

يتبنى مبدأ  اقائًدا ناجحً  منيا أن يكونَ  ،المدير الناجح بمجموعة من الصفاتص الباحثة صفات وتمخّ    
والمحاق بركب الثورة التقنية والتكنموجية والعممية السائدة  ،التغيير والنيوض بمدرستو نحو تحقيق التطور

اعًيا لمطبيعة ن مر التأكيد عمى أن يكو و وتنمية مياراتيم،  ،مين والطبلبمع تقديم الدعم لممعمّ  ،في العالم
ومعرفة سبب تحركاتيا، فالغموض يشمل  ،م في سموكيا والتنبؤ بتصرفاتياعب التحكّ ن الصّ مِ  البشرية التي

 ،فرد يتعامل معو ية كلّ مع احترام حرّ  ،لو من االنفتاح عمى المحيط لذلك ال بدّ  ،لممدير الدور اإلداريّ 
فيو مجرد  ،الذي يرأسو ق بالمنصب الوظيفيّ التعمّ ، مع عدم وتعزيزىمعطاء مجال لآلخرين وتكريميم ا  و 

 يعمل لصالح المصمحة العامة. بالنياية الكلّ و وسيمة لتحقيق التقدم وخدمة اآلخرين ال استغبلليا، 

 :ف اإلداريّ التعسّ 
ق بحتة تتعمّ  ةٍ وشخصيّ  ةنفسيّ  فيو يرتبط بمسائلَ  ،في صعوبة إثباتو قانونًيا إلداريّ ف اتكمن خطورة التعسّ 

م االستجابة لبلضطياد بحيث يتعرض عند عد ،ر منو الكثير من العقبات، ويواجو التضرّ رة المديبشخصيّ 
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عمى  ،في الدول المتقدمة توجدالتي  ،ة السميمةف في البيئات اإلداريويندر حدوث التعسّ  ،واالستبعاد
 .(2019ميقة )البحيري، العكس منيا في الدول النامية التي يتغمل بداخميا نمط الدولة الروتينية الع

ب وبين التسيّ  ،جبارًطا رفيًعا بين اإللزام واإليْ ىناك خَ  أنّ  مدير وقائد إداريّ  كلّ  ويجب أن يعممَ    
ا يأتي دور الجيات المختصة في تنظيم الموائح نوبين إساءة استخدام السمطة واالنحراف بيا، وى ،والمرونة

صدار  ،سات، وتنظيم دورات تدريبية لقيادات العمل اإلداريّ في المؤسّ  ة بالعمل اإلداريّ والقرارات الخاصّ  وا 
 .(2018)الشريفين ونصيرات،  العاجمة جديد يعيد النظر في مثل ىذه الميامّ  كتاب دوريّ 

ة التي أحد انماط اإلدارة المدرسيّ  ،وجو لئلدارة األوتوقراطية أنو ف اإلداريّ الباحثة التعسّ بذلك ترى و    
 مشروعةٍ  أو غيرِ  خاصةٍ  لتحقيق مصمحةٍ  ،رر بالغيربقصد إلحاق الضّ  فييا الفرد موقعو اإلداريُ  يستغلُ 
قيق ينحرف فييا المدير عن المسار المطموب من تح بحيث ،ة واالحترامغياب الدقة والموضوعيّ  في ظلّ 

 ة.خصيّ بعيًدا عن المصالح الشّ ، مقصد المصمحة العامة لممدرسة

 :اإلداريّ ف معايير التعسّ 
ف ويوجد لمتعسّ  ،الميادين األخرى وفي كلّ  ،ظاىرة خطيرة في الميدان التربويّ  ف اإلداريّ يمثل التعسّ    

ف، وقد أشار إليو الشريفين يدان الذي يقع فيو التعسّ ماألحوال باختبلف ال معايير تتفق في كلّ  اإلداريّ 
 ( وىي:2018ونصيرات)

ة وىو النية أو الباعث، وىي تعني قناعات الفرد ومعتقداتو الخاصّ ، ذاتيّ  أو المعيار األول: شخصيّ  -
 ية الحقيقية لسموكو .وىي الموجّ  ،والتي ال يعرفيا أحد سواه ،فيو

    ، وما من مصمحة ما يعود عمى صاحب الحقّ  ، يعتمد الموازنة بينالمعيار الثاني: معيار موضوعيّ   -
مة معيار مختمط في صورة تحقيق مصمحة تافية أو ضئيمة ال فسدة، وقد يكون ثَ يمزم عن عممو من مَ 

 .(2000)غادي، رمع ما يمزم عند االستعمال من ضر تتناسب مطمًقا 

 ف في التشريعات القديمة:لمحة تاريخية عن تطور نظرية التعسّ 
 والخارجيةفق الدوافع الداخمية رصده وَ  نسان وسموكو الذي يتمّ بقدم وجود اإل ف قديمةّ تعد نظرية التعسّ 

ى ف في التشريعات القديمة تدريجًيا حتّ ة التعسّ وقد تطورت نظريّ  ،ة والعامةخصيّ لتحقيق المصالح الشّ 
تماًما لمفائدة ف ومظاىره تحدد مجال التعسّ  المشرع قانونيا بطريقةٍ ونّص  ،وصمت وقتنا الحديث وا 
 سأعرض ىذا التطّور:
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 في القانون الروماني:
 ،ف في استعمال الحقّ لمتعسّ  عامةً  صريحة تقرر نظريةً  صالقديم نصو  الرومانيّ ال يوجد في القانون    

قائم  رضت عمى الفقياء، والقانون الرومانيّ عمى القضايا العممية والمسائل الحقيقية التي عُ  اوكان قائمً 
اإلضرار  مجرّ أي عمى السمطة المطمقة، وكان ىناك القميل من الحاالت التي تُ  ،المطمق عمى نظرية الحقّ 

بالغير، وقد كان أول قانون حاول تحقيق العدالة في قانون الممكية دون اإلضرار  من قبل صاحب الحقّ 
 .(2011)المطيري،  بالغير

 في القانون الفرنسي:
وىذا بعد إحياء دراسات  ،القديم إلى القانون الفرنسيّ  ف االنتقال من القانون الرومانيّ أتيح لفكرة التعسّ    

 حيث ذىب دوًما فيما يبدو أنّ  ،يوًعاولكن عمى نحو أكثر شُ  ،الوسطىفي العصور  ،الرومانيالقانون 
مد أو لم تكن لو مصمحة أي تعّ  ،قصد اإلضرار بالغير ما ًفا في استعمال حقو إذاالشخص يكون متعسّ 

في ف ن يباشر إجراءات التقاضي قد يتعسّ وكما يرى مَ  ،في استعمالو أي دون مصمحة صاحب الحقّ 
 ق مسؤوليتيا.مباشرتيا فتحقّ 

أما الفكر  ،ضحة وصريحة، ويظير ذلك في تطبيقوف بصورة واوبدأ القضاء أواًل بتحديد فكرة التعسّ    
غير مشروع  اعتبر الحقّ  الذي كان لو في اآلخر الفضل في إحياء النظرية، وفي الفقو الفرنسيّ  الفرنسيّ 

حت لمفرد نِ وظيفة اجتماعية مُ "بأنو:  في الفقو الفرنسيّ  ف الحقّ رِّ وعميو عُ  ،رر بالغيرعند وجود نية الضّ 
فيي لمصمحة الطفل  ،كما في السمطة األبوية ذاتيةٍ  لمجماعة ، ال لتحقيق مصمحةٍ  من أجل أداء خدمةً 

 .(2011، )حمبلت "أكثر من مصمحة الوالدين

التي كانت عمى شكل بشكل أوضح في التشريعات الحديثة ف بالظيور وىكذا بدأت نظرية التعسّ    
ا جميعً  ىي، و اوغيرىم واألردنيّ  ومنيا القانون المصريّ  ،ةفي الدول العربي نصوص في القانون المدنيّ 

 .(2020)اليايشة، ف وما يرتبط بو من نيةأكدت بصورة واضحة معايير التعسّ 

الغاية ىي:  قصد الشارع ألنَّ عمى نحو يناقض مَ  والسمبيّ  يجابيّ ف يشمل استعمال الحق بوجييو اإلوالتعسّ 
 ( ومن صوره:2020درء المفاسد وجمب المصالح كما ذكرىا الدوخي)

 لقصد اإلضرار بالغير استعمال الحقّ -

 .رر الناشئّ لتحقيق مصمحة تافية ال تناسب مطمًقا مع الضّ  استعمال الحقّ -
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 .الغير ولو دون قصدب عمية ضرر فاحش بإذا ترتّ  استعمال الحقّ -

 .لتحقيق مصالح غير مشروعة استعمال الحقّ -

نما المصمحة العامة) ،ةخصيّ وليس اليدف من تشريع القوانين المصمحة الشّ      .(2018حمزة،وا 

وىي أحد األنماط اإلدارية التي تقوم عمى  ف أحد مبلمح اإلدارة األوتوقراطية)التسمطية( :عتبر التعسّ ويُ    
ى لو صرار عمى القرار حتّ وتيديد اآلخرين واإل ،مدون مشاركة اآلخرين باستخدام السمطة لمتحكّ حكم الفرد 

 .(2008، خطاب أبو) االحترام وعدمِ  ةِ والموضوعيّ  ةِ لمدق كبيرٍ  كان غير سميم مع غيابٍ 

 تمّ تعمى أن"  بالتشريع الفمسطينيّ  فين الخاّص ( من ديوان الموظّ 7في المادة) (2وينص القانون رقم)   
ة بين المتقدمين لمتعيين في الوظيفة ة بإجراءات امتحانات تنافسيّ المشاركة في وضع القرارات الخاصّ 

 عنية".ة والجيات األخرى المالعامة، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكوميّ 

عمى"إعداد دليل لمخدمة المدنية في  ( ينّص 7) ( من المادة8أن القانون رقم )وتجدر اإلشارة ىنا    
وسائر التشريعات المعمول بيا  ،ف وحقوقو التي يتضمنيا ىذا القانونح فيو واجبات الموظّ توضّ  ،فمسطين

 .)موقع وزارة التربية والتعميم العالي(ف اإللمام بيا"ظّ يجب عمى المو  بحيثفي فمسطين 

 بحيث يوجد غياب عمى أرض الواقع التربويّ  ؛م البديلالمعمّ القانون وواقع بين ىذا  وترى الباحثة فجوةً    
وما ىي حقوقو وواجباتو،  ،م البديل المكانة الوظيفية التي سيستممياح فيو لممعمّ لمخطط والدليل الذي يوضّ 

 و.ف الييئات اإلدارية بحقّ وتسييل تعسّ  ،لديو ُيفضي إلى غموضٍ مما 

بول لدى الفقياء المسممين منذ القرن طريقيا لمتطبيق والقَ  ف في استعمال الحقّ وجدت فكرة التعسّ    
في تطبيقيا عمى  روايقتصفيم لم  ،بل إنيم ذىبوا إلى ما ذىبت إليو الشرائع الغربية ،السادس اليجريّ 

فت المصمحة لدى ما تخمّ ًفا كمّ بل إنيم اعتبروا الفعل تعسّ  ،رار بالغيراإلضّ  د صاحب الحقّ صورة تعمّ 
 .(2017، )الوصيف سةألوفة المتعارف عمييا في المؤسّ ي استعمالو وتجاوزت الحدود المف صاحب الحقّ 

 :فيّ سمات المدير التعسّ 
والذي ينعكس عمى األداء  ،ةلئلدارة المدرسيّ  بالنمط األوتوقراطيّ  مرتبطةً  ظاىرةً  التعسف اإلداريّ  عدّ يُ    

ىناك  أنّ  يما البدالء منيم،ال سّ  ،مينلمعمّ مع ا تعامميمة في طريقة خاصّ و المدارس  يريلمد المينيّ 
 ومنيا: ،فالمدير المتعسّ  ز بيايتميّ  مات التيمن السّ  مجموعةً 
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ىماليم، : عدم إصغاء المدير لموظّ والنفسيّ  خصيّ السمات التي تظير عمى الجانب الشّ  - فيو وا 
دائًما، وال يعترف بخطئو  وىو عمى حقّ  ،ف ىو الذي يرى رأيو الوحيد الصحيحفالمدير المتعسّ 

 .(2016)العريفي، مطمًقا
فالمدير يفرض وجية نظره عمى سائر  ير في تطبيق القوانين واألنظمة:مات التي تظالسّ  -

وعنده ازدواجية في األداء، ويصدر  ،عمى العاممين فين، ويواجو صعوبة في توزيع الميامّ الموظّ 
 أشكااًل متنوعةً  المديرون المتعّسفونف، ويمارس الموظّ ة التي تقع بالظمم عمى فيّ التعسّ  القراراتِ 

ر ف تحت وطأة التوتّ ما يضع الموظّ  ،حت إدارتيمتن يعمل من الضغوط والتخويف عمى مَ 
وعدم الترقية والحرمان من العبلوة  والخصم من الراتبَ  والتيديد والخوف من العقاب واإلنذارَ 

 .(2020)صبري، وغيرىا
 ،فيو بوضع القرارات: فيو ال يشارك موظّ  يّ حّ والصّ  الجانب االجتماعيّ  مات التي تظير فيالسّ  -

فتتوّلد عدم التكيف لبيئة العمل إلى ي فين  لدى المدير التعسفا يدفع الموظّ ممّ  ااىتمامً  يرىموال يع
م االنتباه وفقدان دة التركيز وعر وعدم النوم وقمّ أعراض نفسية مثل: القمق واالكتئاب والتوتّ لدييم 

ر تجاه عمميم وزيادة التوتّ  ةلبلمباالإلى افين يدفع بالموظّ  فيّ الثقة بالنفس، وسموك المدير التعسّ 
مما يخمق  ،وعدم االرتياح لعدم القدرة عمى التعبير عن المشاعر بصورة سميمة راع الداخميّ والصّ 
ال والبيئة مّ اد العُ بالغربة مع الزمبلء وبيئة العمل، كما أظيرت دراسة لباحثة في معيد اتح اشعورً 
 .(2010 ،ًفا )حافظ( موظّ 7621قيمت عمى )التي أُ ة حّ والصّ 

يعالج األخطاء عن طريق  فيّ مات التي تظير في إدارة األزمات والمواقف، فالمدير التعسّ السّ  -
، )الدوخي الخطأ بالتفتيش المفاجئ والبحث عن ييتمّ ولذلك  ،عبرة لآلخرين خطئ ليكونَ معاقبة المُ 

2020). 
فين فين، يكون المدير بغيًضا في معاممتو مع الموظّ مات التي تظير في معاممتو مع الموظّ السّ  -

جيدة لتحفيز األفراد، فاإلنسان كائن  فيو يعتبر المكافأة والعقاب طريقةُ  ،دائيّ بّ  رٍ والناس وبفكْ 
ذا حرمناه من ا ،فإنو يعمل بإخبلص ،إذا أشبعنا حاجاتو الفسيولوجية بيولوجيّ  شباع يشعر إلوا 

 سةتراجع المؤسّ إلى ي ا يؤدّ ممّ  ،بالعقوبة، وال يغرس روح التعاون واالبداع والتفكير السميم والمتقدم
 .(2018)مياد، عمى كل األصعدة

 وال ييتمّ  ،النصيحة من الغير معرفي والخبرات، فيو يرفُض المات التي تظير في الجانب السّ  -
فيو بدورات لتنمية مياراتيم البدنية والروحية لحاق موظّ إال لنفسو وال ب ،بمبدأ التطور والتغيير
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يخفي فيو  افو يكون ستارً ة وتعسّ خصيّ وال ييتم باتجاىاتيم وطموحاتيم، وضعيف الشّ  ،والعقمية
 .(2018)الشريفين ونصيرات، جيمو بأبسط قواعد العمل

ويتعدى  يغضبَ  يل أن: فالمدير من السّ والسموكيّ  مات التي تظير في الجانب األخبلقيّ السّ  -
ضول في معرفة التفاصيل ولديو الفُ  ،فينرين، ال يوجد لديو ثقة بالموظَ الحدود في معاممتو لآلخ

في مجال العمل،  الحديثةَ  فاتيم في العمل، وال يواكب التطوراتِ ق بتصرّ غيرة والكبيرة التي تتعمّ الصّ 
وينظر إلى األمور من  ،والرزانة البعد عن اليدوء فيو بعيد كلّ  ،م بانفعاالتووال يستطيع التحكّ 

 .(2019)البحيري، زاوية واحدة

عمى  ال خطرً ة ىذا المدير تشكّ أن شخصيّ  المدير التعسفيّ سمات  من أنّ الباحثة ترى ا سبق ممّ    
عن عوامل  امين ناتجً لمطبلب والمعمّ  سمبيةً  يبث فيو طاقاتٍ  اموقعً  ُس المجتمع واستقراره باعتبار أنو يترأّ 

و بت لبل عمى العكس سبّ  ،تو وظروف محيطة لم تكن بقدر تفييده فيوبيئية أثرت عمى بناء شخصيّ 
فيو من الداخل ضعيف  ،عى القوة، فميما ظير لمناس وادّ عمى حّد سواء مشاكل لنفسو ومع اآلخرين

 بحاجة لبلىتمام والرعاية لتغيير سموكو.

 :تسّوغ التعّسفالتي  مواقف ال
نتاجيتيمة واإلدارية عمى المرؤو ممارسة الضغوط النفسيّ  إنّ    وىناك خطوات  ،سين ينعكس عمى أدائيم وا 

 ف ومنيا:تسمح بحدوث التعسّ 

إلى ي ا يؤدّ ، ممّ صعودىم الوظيفيّ  أو خشيةَ  أو انتقاميةٍ  ةٍ تيميش المدير لممرؤوسين بدوافع شخصيّ    
فين من خبلل معايير غير تقييم أداء الموظّ سة، مع تعطيل مصالحيم والمصمحة العامة لممؤسّ 

في  فٍ وتعسّ  إدارةٍ  وسوءِ  ممٍ م الحقوق الوظيفية من تظّ موضوعية وواضحة، وعدم وضوح قوانين تنظّ 
والغموض في توزيع  ،باإلضافة إلى سوء استخدام المدير لمموارد البشرية  المتاحة ،اتخاذ القرارات

تعديبلت دون لممدير ما ال يحق لغيره من اتخاذ قرارات و  و يحقّ ، والمركزية التي تعني بذلك أنالميامّ 
 .(2020)الخطاطبة،  راالعتبار بحقوق الغي

يجعل  بحيث ،ليّ أو الما بعض األخطاء والوقوع في المخالفات والفساد اإلداريّ  يرينوارتكاب المد    
ساءة اس لبلنتقام من  ،لسمطاتيم اإلدارية يمتخداممن تصرفو حاًدا لمنع مرؤوسيو من التعميق عميو، وا 

فين الذين يختمفون معيم وال يدخمون في دائرة المقربين منيم، وجيل بعض المديرين بالقانون الموظّ 
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 يرينومينية مما يخمق مشاكل مع المدوحدود صبلحيتيم، وعدم القدرة عمى إدارة مياميم باحترافية 
عمى المديرين لمراقبة  ل بيم، مع غياب الدور الرقابيّ ف والتنكيلتعسّ إلى اي بالنياية والموظفين تؤدّ 

فيم، وسوء الفيم وعدم التساوي بالسمطة بين أدائيم مع مرؤوسييم والوقوف عمى أخطائيم ومنع تعسّ 
قد تدفعو السمطات الممنوحة لممدير  نّ إ إذسة نفسيا، المدير والمرؤوسين رغم خدمتيم لمصمحة المؤسّ 

ف أو حصول الموظّ  ،ب أو تعديمو أو تغيير مكان العملموضوع خصم الراتإدخال صبلحيتو في إلى 
 .(2014عمى الترقية أو الدرجة الوظيفية وغيرىا من الحقوق الوظيفية )الفميت، 

سة سّ والثاني لمكفاءة الكبيرة ،فاألول يأتي لممؤ  ،حدوث التيميش بنوعيو: األول لعدم الكفاءةويكون     
تيميشو نظًرا لكفاءتو العالية التي تفوق كفاءة المدير  والثاني يتمّ  ،نتاجبدون رغبة في العمل واإل

ن ىو أفضل منو، مَ  ة المدير وكفاءتو وعدم تقبمو وجودَ عف في شخصيّ سة، والضّ لممؤسّ  اإلداريّ 
فين ظّ حباط إلى بقية المو ب اليأس واإلعن تسرّ  ناتجٍ  كبيرٍ  نفسي   والعمل تحت ضغطٍ 

روحو لعدم تييئة األجواء  القانون وتناسيَ  التعامل بنّص  غير أنّ  (2010الخابوري،اآلخرين،)
ر اتيم وال توفّ نفسيّ  فين في بيئات ال تناسبُ فين إلظيار إبداعيم وتطوير اإلنتاج، وتعيين الموظّ لمموظّ 

شكل ف بي احتياجات الموظّ غطّ يفي، وغياب الدورات التدريبية التي تُ عور باألمن الوظّ ليم الشّ 
 .(2011باالىتمام )الحديثي،  دت ال تكون جديرةً جِ إن وُ  بحيث شخصيّ 

 وبحوثٍ  زة من أعمالٍ فين الجدد في الخطط والخدمات المتميّ عدم األخذ برأي الموظّ  أنّ  تأكيدمع     
استعمال رة في ي إلى االنحراف باإلداورفع الكفاءة يؤدّ  في تحسين األداء المينيَ  يقدميا لتساعدَ  واقتراحاتٍ 

نّ  ،سمطاتيا التقديرية مصدر  وىو أن يستعملَ  ،ق بغاية القرارلسمطة ىو عيب يتعمّ االنحراف با بَ يْ عَ  وا 
غاية سمطات اإلدارة تمنح بغرض تحقيق  نّ إِ بحيث  ؛المشروعة لتحقيق غاية غير مشروعةالقرار سمطتو 

فإذا انحرفت اإلدارة عن ىذا اليدف في قراراتيا وتقصدت المصمحة الخاصة يصبح  ،المصمحة العامة
 .(2018)إدمو،  عيًبا بإساءة استعمال السمطةالقرار مُ 

 عدم تحقيق جوىر العممية اإلدارية باالبتعاد عن سياسات الدولة ونظاميا القانونيّ  مع اإلشارة إلى أنّ     
ة، وغياب الجية خصيّ المصالح الشّ  وعدم تحقيق المصمحة العامة بترجيح كفّ  واالقتصاديّ  واالجتماعيّ 

م من سوء المعاممة من الييئات اإلدارية وغياب فكرة تظمّ  ىم برفع شكاوَ مية التي تسمح لممعمّ القانونية والرسّ 
شاعة الفوضى في اإل ومكانتو  مم، وضعف سمطة المعمّ النظر لمشاكل المعمّ  دارة وىدر بالنسبة لممدير، وا 

 .(2015)يعقوب،  رفي جمب األذى والشّ  يريناستخدام صبلحيات المد الثقة بين أفرادىا من خبلل
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لمتأقمم عمى بيئة العمل  فيي ال تعطييم الفرصة ،غير محددة المدة لمعاممين عملٍ  عقودِ  وجوِ  نّ إ   
مما  ،مدرسة جديدةإلى عمم الم رسالإ ىناك تناغم مع العمل الجديد إلى أن يتمّ  وما أن يحدثَ  ،الجديدة

 .(2020الناصر،(بالغربة وعدم االنتماء اد شعورً يولّ 

من خبلل  وسطوتيا تياالتقميل من حدّ  مين يمكنّ تجاه المعمّ  يرينف المدمشكمة تعسّ  وترى الباحثة أنّ    
يجابية بالصفات اإل اء والتقدير واإلشادةم، حيث يقوم المدير بالثنتقوية العبلقة التي تربط المدير بالمعمّ 

المطموبة عمى  بأداء الميامّ  م وتشجيعو ليستمرّ م أمامو وأمام زمبلئو، وعميو متابعة العمل مع المعمّ بالمعمّ 
ويرفع من درجة مواطنتو الوظيفية، وعند  ،م البديللدى المعمّ  د مفيوم االنتماء الوظيفيّ وجو، ويوطّ  أتمّ 

والتأكيد عمى إلحاقو  ،ه بالمعمومات المطموبةدَ م عميو أن يزوّ عف عند المعمّ مبلحظة المدير لجوانب الضّ 
يء الوحيد الثابت في لشّ ىو ا التغييرَ  من زيادة الوعي عند المدير عمى أنّ  لمينتو، وال بدّ  تدريبيةٍ  بدوراتٍ 

، بل عمى العكس ةخصيّ و لتحقيق مصالحو الشّ بللواستغ ،ق بمنصبوعدم التعمّ إلى ا يدفعو ، ممّ ىذا الكون
خدمتيم  ،والعمل عمى تطوير مسار المدرسة بدعم األفراد يزىَد بدوره باعتباره مديًرا،من ذلك عميو أن 

 التي تتمحور في مصطمح القيادة الخادمة.

 :االغتراب الوظيفيّ 
التي تصيب  إحدى أىم الظواىر وأخطرىا ،بصورىا ومبلمحيا المتعددة لوظيفيّ تعد ظاىرة االغتراب ا   

تيدد  حقيقيةٍ  عمى مرور المدرسة بأزمةٍ  لتدلّ  ؛ة البدالء منيموخاصّ  ،ةارس الحكوميّ مين في المدالمعمّ 
ن مصطمح مي  نجاحيا وتَ  الفمسفة  :منيا ،امات في العديد من المجاالتمتعدد االستخد (االغتراب)زىا، وا 

عور باالغتراب لدى ي إلى الشّ األبعاد التي تؤدّ  عمماء النفس بدراسة قد اىتمّ و  ،النفسيّ  بّ والقانون والطّ 
 ،في الكثير من المجتمعات شائعةً  نسانيةً إ ومشكمةً  ةً نفسيّ  اجتماعيةً  األفراد، وتعتبر ظاىرة االغتراب ظاىرةً 

ر أزمة معاناة عتبُ ، وتُ والتقدم التكنموجيّ  توى االقتصاديّ ظم واأليدولوجيات والمسالنظر عن الن   بغّض 
ن تعددت مصادرىا وأسبابيا ،المعاصرلئلنسان   .(2013،)أبو سمطان وبحر وا 

لى اختبلف شعور الفرد العامل عن باقي األفكار والمشاعر النابعة من األفراد إويشير االغتراب    
األفكار والقيم  وذلك الختبلف نظرتو وأفكاره ورؤياه عنِ  ؛اآلخرين المحيطين في بيئة العمل العاممين

، ويعني االغتراب ة واالقتصادية والمينية التي يمتزم بيا باقي أفراد المجتمع الوظيفيّ واألخبلقيّ ة االجتماعيّ 
عور بعدم فيميو الشّ  ،يتبعو شعور بالوحدة ثمّ  ،حياًنا في العملأالفرد طريق العزلة واالنطواء  أن يسمكَ 
 .(2018)بو عنان، العمل وبيئِتوِ ى فرق االنتماء إل
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 عدّ ، واالرتباط الوثيق بجذوره الفمسفية التي يُ بعاده من جيةأيوم وتعدد وجياتو و ا المفد ىذنظًرا لتعقّ    
عمى وجو الحصر  (االغتراب)خدم مصطمح نسبًيا من جية أخرى، واستُ  امًرا مستجدً أاستخدامو بعيًدا عنيا 
يتعرض لو في المجتمعات ة ويعبر االغتراب عن نفور الفرد نتيجة ما ة واالجتماعيّ تقريًبا في العموم النفسيّ 

عمى: "اختبلف مشاعر الفرد عن األفكار  يدلّ  لبلغتراب المفيوم المغويّ مثل سبًبا بشعوره باالغتراب، و ت
يعني االغتراب: لييا "، ومن الناحية االصطبلحية يم التي تمتزم بيا الجماعة التي ينتمي إوالمعتقدات والقِ 

 .(2019)شبيرة،  يا"وبين الذات ونفسِ  ،وبين الذات والمجتمع ،عور باالنفصال عن الذات والمجتمع"الشّ 

لمفرد نفسو، وىو ناتج عن  واالجتماعيّ  ل عمى الجانب النفسيّ ثوترى الباحثة أن االغتراب الوظيفي يتم   
في بيئة العمل، وىي ، مّمن ىم اعمى منو منصًبا وُرتبًة إدارّيًة م البديلسموك اإلفراد المحيطين بالمعمّ 

ر جمًيا في نتائجو ا يؤثّ رات سموكية غير مرضية بالنسبة لمفرد نفسو ولغيره، ممّ ة تظير مؤشّ مشكمة نفسيّ 
 تو.الوظيفية ومبلمح شخصيّ 

 :ومصطمحو االغترابتطور مفيوم 
، ةة والنفسيّ وم لمدراسات االجتماعيّ ( في المغة الدارجة اليAlienationشاع استخدام مصطمح االغتراب)   

ج ىذا المصطمح من كتابات ىيجل، وصمح كترجمة لمصطمحين استخدميما ماركس نقبًل عن خرِ وقد استُ 
"، ويشير المصطمح األول Entfremdung" وثانييما مصطمح"Entausserungىيجل أوليما: مصطمح"

ن ، ويتضمّ نسانلعمل اإل ة نتيجةً انب الخارجيَ ىذه الجو  عمى أن تكونَ  ،لجوانب الخارجية لمذاتإلى ا
 .(2017)سعيد، صطمح الثاني الغربة أو انفصال ذات المرء عن اآلخرينالم

نياِئيا العبلقةإلى إذابة  البحتِ  ويشير مصطمح االغتراب وفًقا لممفيوم السوسيولوجيّ     بين  وتصفيتيا وا 
الفصل بين الفرد لفبلسفة ىيجل وفيورباخ وماركس ، ويعني مصطمح االغتراب عند االفرد واآلخرين

 ومن ىذه التعاريف:ومحيطو 

، يجابيّ واإل ويشمل الجانب السمبيّ  ،يل في التنازل أو التخمّ يتمثّ  (االغتراب)مفيوم  أنّ  روسو دَ وأكّ  كما   
نسان عن الدولة في اغتراب اإل متمثمةً  تاريخيةً  اجتماعيةً  بر فكرة االغتراب ظاىرةً تاع وعند ماركس

ركز عمى  د ، وىو عند إريك فورملمفر  وقد تطورت إلى أن أصبحت تشمل الجانب الوظيفيّ  ،كمواطن
وىي نابعة من  ،ة واإلرادة واالستقبللني الخصوصيّ اغتراب الفرد عن ذاتو من خبلل التركيز عمى معا

(تناول االغتراب من زاوية 1917-1858عور بالذات والعفوية والفردية، وعند إيميل دوركايم)افتقاد الشّ 
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نسان ال يمكن تحقيقيا بصورة مرضية ما لم فيو يعتقد أن سعادة اإل ،يناىرة )اإلنومي( أو تحميل المعاظ
 .(2019)أبو غالي، إلشباعيا مع الوسائل التي يممكيا متوازيةً  أو تكن حاجاتو متناسبةً 

، أو نظيرتيا الفرنسية Alienationنجميزية قت منيا الكممة اإلوالكممة البلتينية األصل التي اشتُ 
Alienation  الدالة عمى االغتراب، ىي الكممة البلتينية ,Alienatio  ّمن معناه في  وىي اسم يستمد

، وىذا الفعل مأخوذ من كممة التينية أخرى ىي "سممو يحول أو يُ أبمعنى ينقل  "Alienareالفعل البلتيني 
Alienus  و من ة في نياية األمر كمّ ، وىذه األخرى مشتقّ "االنتماء لآلخر"بمعنىalius بمعنى آخر 

 .(2018)عابد،

 (:2018ىي)ذياب،  ،لكممة اغتراب، لو سياقات أربعة المعنى المغويّ 
بط ىيجل معنى نواست ،بمعنى النقل والتسميم خدم في القانون الرومانيّ : استُ ياق القانونيّ السّ  -

فان ما يمكن تسميتو بالحركة ن يؤلّ يفاعتبر النقل والتسميم عنصر  ،االغتراب من معرفتو بالقانون
 الجدلية االغتراب.

 ةٍ نفسيّ  ىنا إلى ما يحدث لمفرد من اضطراباتٍ  (اغتراب)تشير كممة : االجتماعيّ  ياق النفسيّ السّ  -
 ن حولو.وما يشعر بو من غربة وجفاء مع مَ  وعقميةٍ 

ق بالخطيئة في الترجمات والشروحات البلتينية فيما يتعمّ  (اغتراب): وردت كممة ياق الدينيّ السّ  -
 كاالنفصال عن اهلل.

 .أو فقدانيا يةالقوى العقمية أو الحسّ  : يعني االغتراب فقدان الوعي وعجزياق السيكولوجيّ السّ  -

 

، وىي ذات جذور واحدٍ  ة في آنٍ واجتماعيّ  ةٌ ظاىرة نفسيّ " :بأنو (االغتراب)( 2020وذكر الناصر)   
تاريخية ممتدة كانت قد ألقت بظبلليا عمى مختمف األزمنة من القرون والحقب والعقود، وال يقتصر 

نما قد امتدّ  ،فحسب واإلداريّ  االغتراب عمى الجانب التنظيميّ   .عمى العديد من الجوانب في حياة الفردّ  وا 

ن من مظاىر الشعور بأبعاد و الموظف ىو ما يعانيو"بأنو  :(2016المطيري)عرفو نفسو  وفي السياق   
 ."وفقدان المعايير والعزلة وغربة الذات ،مة في انعدام القوة وضعف المعنىوالمتمثّ  االغتراب الوظيفيّ 
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ال يستطيع الفرد من خبللو توجيو  اضطراب نفسيّ "الغتراب بأنو: ا إلىفقد أشار  (2017وأما سعيد)   
عمى تغيير الوضع  قادرٍ  ويصبح غيرَ  ،ةوبالتالي يفقد القدرة عمى المواجية االجتماعيّ  ،سموكو ومعتقداتو

 ."السائد في المجتمع الذى يعيش فيو ويتفاعل معو االجتماعيّ 

المديرية التي  وأنّ  ،ف بأنو غريب في وظيفتوعور لدى الموظّ د الشّ تولّ  "( بأنو:2018وذكره عبد الجمل)   
ق ا تتعمّ ق بالمديرية أكثر ممّ و ألسباب تتعمّ و ورغباتِ طموحاتِ  يعمل بيا لم تعد المكان المناسب الذي يحققُ 

 ."لديو ضعف االنتماء الوظيفيّ إلى ي الذي يؤدّ ف نفسو بالموظّ 

م الراحة دم بالقمق وعشعور المعمّ "بأنو:  (االغتراب)فقد اعتبروا  (2012ا مقابمة وحوامدة والطراونة)أم   
مين وأولياء أمور الطمبة، وذلك بابتعاده عن المشاركة في وعدم األلفة بينو وبين اآلخرين من مديرين ومعمّ 

 ."في داخل المدرسة وخارجيا والثقافيةِ  االجتماعية ِ  األنشطةِ 

م الدرجة التي ال يتوافق فييا المعمّ ": ىوعمى صعيد المدرسة  (االغتراب) أنّ إلى ( 2018عابد) ويشير   
ه ليذا العمل، والنظر ز ه ويحفّ مع عممو، وعدم مشاركتو بذلك العمل بنشاط، لشعوره بعدم وجود رابط يشدّ 

 ."لقيمتو الذاتية و غير ميمّ بأنّ  وعمموِ  أدائوِ إلى 

أسيمت فيو العموم المختمفة كعموم االجتماع وعمم  م فمسفيّ مفيو " (االغتراب) ا سبق ترى الباحثة أنّ ممّ    
نسان نسان نفسو، والذي يتطور بتطور اإلم اإلدَ النفس والسياسة واالقتصاد والتربية، وىو مفيوم قديم قِ 

 ."ر عميووالتغيرات التي تؤثّ 

 ر اإلسالميّ ء التصوّ وْ االغتراب في ض  
، واالغتراب عن الجارفةِ  الزائفةِ  االجتماعيةِ  عن الحياةِ  ااغترابً  ر اإلسبلميّ التصوّ في  (االغتراب)يعد    

سمطة  :، فقيروا السمطتينجابيةٍ إي غير عادل، فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياتيا بطريقةٍ  النظام االجتماعيّ 
 (، فحلّ 2019واعتزاليم عن الناس)شبيرة،  ،كام وسمطة النفس بترويضيا عمى الطاعات والمجاىداتالحُ 

 الخارجيّ  ياسيّ النظام السّ  باألمن واألمان محلّ  عورَ شبع في النفس الشّ الذي يُ  الداخميّ  النظام الروحيّ 
بيات ت بينيم فتنة الشّ ن تفشّ أفي قموب المسممين بعد  والخوفَ  دخل الرعبَ أالذي 

ارتكاب المعصية، نسان عن اهلل، بمعنى ل االغتراب ىنا بانفصال اإل، ويتمثّ (2016،محاميديوات)والشّ 
في كتابات )روسو، وىيجل،  لقرن الثامن عشر الميبلديّ إلى حيث ترجع بداياتو  ،فاالغتراب مفيوم فمسفيّ 

 .(2019)عرفة، وماركس، ونيتشو(
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والمجوء إلى النفس بتحسين عبلقتيا مع اهلل،  ،عن مظاىر الحياة ومغرياتيا البعدَ  (االغتراب)ل ويمثّ    
نسان د:" بدأ اإل: عن أبي ىريرة قال الرسول محمّ _مى اهلل عميو وسمّ صمّ  _دكما جاء عن رسول اهلل محمّ 

م الجوزية إلى شار ابن القيّ أو  (2018)ذياب،208فطوبى لمغرباء". صحيح مسمم  ،غريًبا وسيعود كما بدأ
 ىي: ،ثبلثة أقسام لمغربة

ة رسولو، وىي الغربة التي امتدحيا )أي إنيا ايجابية(: غربة أىل اهلل وأىل سنّ  لغربة المحمودةا -
يا اهلل سبحانو وتعالى في القرآن الكريم لقولو إلي، وقد أشار -مى اهلل عميو وسمّ صمّ  -دالرسول محم

ال قميبًل مما رض إتعالى:" فموال كان من القرون من قبمكم أولوا بقية ينيون عن الفساد في األ
 (، وغيرىا العديد من األحاديث النبوية.116،)ىود،أنجينا منيم"

، فيم غرباء ىل الفجور بين أىل الحقّ أالباطل، و  لإنيا سمبية(: وىي غربة أى غير مذمومة)أي -
 ى لو كانوا كثرة.حتّ 

 ،يم غرباءكمّ  ،الناس في ىذه الدار ذم(: وىي الغربة عن الوطن، فإنّ حمد وال تُ غربة مشتركة)ال تُ  -
 .(2016شنطي،) امقوا ليألنيا ليست ليم بدار مقام وال ىي الدار التي خُ 

 :ظاىر االغتراب الوظيفيّ م  
عور بالتكيف والتحفيز مع متطمبات الوظيفة : عدم الشّ اآلتيةبالنقاط  ل مظاىر االغتراب الوظيفيّ تتمثّ    

وعدم قدرتو عمى مواجية المشكبلت الفنية والوظيفية في  ،ف بالشملف، وشعور الموظّ المنوطة بالموظّ 
أو بين األفراد والعاممين من  ،من جية فراد المجتمع الوظيفيّ أر العبلقات االجتماعية بين العمل، وتوتّ 

سواء بأعذار أو بدونيا، إطالة فترة االستراحة  ،فجية اخرى، كثرة االستئذان والغياب المتكرر لمموظّ 
  .(2020)الناصر، المسموح لبلستراحة فين الحدَّ وتجاوز الموظّ 

ل في شعور الفرد باالستياء والتذمر حساس باالغتراب يتمثّ اإل عمى أنّ  والنفسانّيونيتفق الفبلسفة و    
عن ذاتو وفقدانو معنى الحياة، وانعدام اإلحساس  االنفصامالوحدة إلى  وقد يصل حدّ  ،والعزلة والوحدة

فيصبح بذلك  ،ياء واألفراد، مع شعور الفرد بالفجوة الكبيرة بينو وبين أفراد مجتمعواألش بالروابط بين كلّ 
مثل  ،( إلى مظاىر أخرى لبلغتراب2014أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم)عنيم، كما أشار  امغتربً 

آلخرين، الثقة بالذات وبا االنتحار وفقدان االنتماء وازدياد اليوة بين األجيال واالنسحاب والرضوخ وتدنيّ 
رات مثل تعاطي المخدّ  ،ظاىر االجتماعية الكثيرةموالتفكير باليجرة والتمرد فضبًل عن الكثير من ال
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)قبابي وبن  المشكبلت عنف في حلّ إلى الوالجسدية، والمجوء  والتدخين والسرقة واالعتداءات المفظية
 .(2017كعيبيش،

 :أبعاد االغتراب الوظيفيّ 
ة لبلغتراب مجموعة من األبعاد والمكونات كما جاءت في ة والنفسيّ االجتماعيّ استخمصت الدراسات    

(، 2017(، ودراسة )سعيد،2019)عرفة، (، ودراسة2011)أبوسمطان، (، ودراسة2018)عابد، دراسة
 وغيرىا من الدراسات وىي:( 2019، ودراسة )الشرفات، (2019)أبو غالي، ودراسة

 meaninglessnessالالمعنى: -1

فالفرد المغترب  ،لمسموك او موجيً أ ايشير البلمعنى إلى فقدان المعنى وشعور الفرد بأنو ال يمتمك مرشدً    
وتحدد اتجاىاتو وتستقطب  ،ى لحياتومعنً  منحوُ ت ةٍ أساسيّ  ر أىدافٍ لعدم توفّ  يشعر بالفراغ اليائل نتيجةً 

 نشاطاتو.

 nomalessnessالالمعيارية:  -2

 ،وأصل ىذه الكممة إغريقيّ  ،م تقريًبا1591نجميزية في عام في المغة اإلر مصطمح البلمعيارية ظي   
يو فشعور البلمعيارية إحساس الفرد بالفشل في وتوجّ  ،نظم السموكالمعايير التي ت   انييارقصد بيا حالة ويُ 

 ساتو المختمفة.في المجتمع ومؤسّ  وفيما م والمعايير السائدةإدراك القيِ 

 socialisalationة: العزلة االجتماعيّ  -3

عن  ما ىو عقميّ  انفصاليوًعا في وصف الحالة العقمية التي تشير إلى ىذا المصطمح أكثر شُ  عدّ يُ    
واالفتقار إلى  شعور الفرد بالغربة والوحدة والفراغ النفسيّ إلى افية السائدة، ويشير ىذا المظير المعايير الثق

عور د بينيم، كما يصاحبو ذلك الشّ جِ ى إن وُ وحتّ  ،والبعد عن اآلخرين ،األمن والعبلقات االجتماعية القوية
 ويشعر بعدم رغبة اآلخرين بوجوده. ،واالنعزال عن األىداف الثقافية لممجتمع بالرفض االجتماعيّ 

 powerlessnessفقدان السيطرة)الالقدرة(:  -4

قدرة(عمى المواقف االجتماعية التي وىو يشير إلى شعور الفرد بأنو ال يستطيع التأثير )ليست لديو ال   
يتفاعل معيا، فالمغترب ىنا ال يمكنو تقرير مصيره أو التأثير في مجرى األحداث الكبرى أو في صنع 
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فيعجز بذلك عن تقرير  ،ة التي تتناول حياتو ومصيرهنع القرارات الميمّ ى في صُ القرارات الكبرى وال حتّ 
 ذاتو.

 self- estrangmentالنفور من الذات:  -5

نسان اإل ويشير االغتراب ىنا عمى شعور الفرد بعدم القدرة عمى إيجاد األنشطة المتكافئة ذاتًيا، أي أنّ    
ويصبح مع الزمن  ،ويفقد صمتو بذاتو الحقيقية ،د الكثير من الرضا واالكتفاء الذاتي من نشاطاتوال يستمّ 
 عور بذاتو كثيًرا. لشّ من األدوار والسمع واألقنعة، وال يمكنو ا مجموعةً 

دالء في المدارس مين البُ المذكورة سابًقا لقياسيا عند المعمّ  الباحثة أبعاد االغتراب الوظيفيّ  استخدمتوقد 
 ة في محافظة الخميل في فمسطين.الحكوميّ 

 :أنواع االغتراب الوظيفيّ  

نسان يكون معين، فحيثما يكون اإلبط بوقت ال ترت باعتباره ظاىرةّ  وتنّوعت االغتراب أنواعلقد تعددت    
 نواع:ومن ىذه األ ،ور واألشكالىناك اغتراب بمختمف الصّ 

 :ياسيّ االغتراب السّ  -

 ياسيّ سواء عمى مستوى القرار السّ  ،ةيرتكز عمى فكرة الفعالية السياسيّ  (ياسيّ االغتراب السّ )مفيوم  إنّ    
سواء عمى مستوى القرار  ،ةبمعنى شعور الفرد بمدى قدرتو عمى التأثير بمجريات العممية السياسيّ 

أو مستوى األحداث الناتجة عنو عمى ىذا األساس اعتبر الفرد الذي يشعر بضآلة الفرص  ،السياسيّ 
 .(2017)سعيد، ة في مجتمعو؛ بأنو مغترب سياسًياأمامو لمتأثير عمى العممية السياسيّ 

 :االغتراب االقتصاديّ  -

منذ أن بدأ الرومان القدماء في استعمال الكممة  (االغتراب االقتصاديّ )ظير مفيوم    
 أو إلى ىيئة أخرى ،لمداللة عمى فعل تحويل ممكية شيء إلى شخص آخر  Alienatioالبلتينية

 .(2011عواد،)
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 :االغتراب النفسيّ  -

نييار بتأثير العمميات عف واالة لبلنشطار والضّ خصيّ حدة الشّ يشير إلى الحاالت التي تتعرض فييا و    
خص عن داخل المجتمع، وتتعدد مظاىره التي تبرز واضحة في انفصال الشّ  الثقافية واالجتماعية التي تتمّ 

ي إلى اختبلل المعايير االجتماعية عند المغترب ا يؤدّ ممّ  ،مجتمعو ورفاق العمل واألشياء المحيطة بو
 .(2011)أبو سمطان، تامة مع نفسو ةٍ وحدفي ويعيش  ،معزواًل عن اآلخرين ى يصبحَ حتّ 

 :االغتراب الثقافيّ  -

راحةً متطورةٍ  حرةٍ  في امتبلك ثقافةٍ  بيعيّ و الطوىو الذي يتنازل فيو الفرد عن حقّ     رضاًء  ، وا  لذاتو وا 
سيًرا أويصبح  ،م بيا تمقائًياالتحكّ نسان في نقد ثقافتو وتطويرىا، يفقد اإل و الطبيعيّ لمجتمعو، فبفقدانو لحقّ 

 .(2019)أسامة، لمنظومة ثقافية ال سمطان لو عمييا

 :االغتراب االجتماعيّ  -

، وىو القطيعة : اضطراب العبلقة بين الفرد ومحيطو االجتماعيّ (االغتراب االجتماعيّ )يعني    
بين  عممية التفاعل االجتماعيّ  بسبب الخمل الذي يمّس  واالنفصال الذي يقع بين الذات والعالم الخارجيّ 

ويعاني الوحدة  ،وعن نفسو ومشاعره وعواطفو ،الفرد ومجتمعو، ومن مظاىره: غربة الفرد عن الناس
 .(2018)بو عنان،  وعدم القدرة عمى التعامل مع غيره ،والعجز عن االتصال باآلخرين

 :االغتراب الحضاريّ  -

عن اختبلف العادات والتقاليد وقضايا  انابعً ويكون ة لثقافيّ ىذا النوع بسبب اختبلف البيئات ا يتّولدو    
 ةٍ واقتصاديّ  ةٍ واجتماعيّ  ةٍ سياسيّ  ظمٍ وما يتبعيا من نُ  ،ةوأسس بناء العبلقات االجتماعيّ  العرف االجتماعيّ 

 .(2019)مصباح، 

 :االغتراب التربويّ  -

و التقميل منو، والذي أربوية ودورىا في توليد االغتراب ات التلمؤسسّ إلى ايعود ىذا النوع من االغتراب    
بل توفير احتياجاتيم والتواصل معيم، ولدييا بعدان رئيسيان مين وسُ يعتمد عمى أسموب التعامل مع المعمّ 

د في عممية الفصل المبلزمة لئلجراءات واألساليب ، أوليما: يتجسّ ران عن ظاىرة االغتراب التربويّ عبّ يُ 
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، وثانييما: يتصل بعوامل وغير عائميّ  ومؤسسيّ  وىي ذات طابع اجتماعيّ  ،ي التربية والتعميمالمستعممة ف
الفصل األخرى التي تضاعف في آثارىا األعداد الكبيرة لمطبلب، والتعقيدات الكبيرة الموجودة في 

 .(2016لمطيري، )ا ة نفسياات التربويّ المؤسسّ 

كبر في ة ليا الدور األاإلدارية التي تظير في البيئات المدرسيّ وتؤكد الباحثة ىنا أن أحد األنماط    
 .طيّ التسمّ  وىذا النمط ىو النمط األوتوقراطيّ  ،ما البدالء منيموالسيّ  ،مينحدوث االغتراب لدى المعمّ 

 :االغتراب الوظيفيّ  -

ما تسارع بيا ربّ  حقيقيةٍ  سة بأزمةٍ عمى مرور المؤسّ  ارً جًدا، ومؤشّ  خطيرةً  ظاىرةً  يعتبر االغتراب الوظيفيّ    
مة التي المنظّ  نّ أمة إلى قرار بل العاممين بالمنظّ يعني توصّ  فاالغتراب الوظيفيّ  ،إلى االنحدار والفشل

ا بالمنظمة ذاتيا أكثر ممّ  قُ يعممون بيا لم تعد المكان المناسب لبلستمرار في العمل فييا، ألسباب تتعمّ 
ى ذلك مويترتب ع ،مة التي يعمل فيياالعبلقة بين الفرد والمنظّ  ف، وىو قرار خطير يمّس ق بالموظّ تتعمّ 

 .(2013)بحر وأبو سمطان،رضيةغير مُ  تنتيي غالًبا بإنياء العبلقة نيايةً  بحيث نتائج وخيمة لمطرفين

ألدائو م البديل في فترة االختبار د لدى المعمّ الشعور الذي يتولّ " بأّنو: (االغتراب الوظيفيّ )وترى الباحثة    
ة من سوء استخدام ات التربوية بسبب اإلجراءات واآلليات التي تتبعيا اإلدارات المدرسيّ في المؤسسّ 

االنتماء  ضعفِ  ُيفضي إلىم بالغربة عن المدرسة وزمبلئو وعممو، مما لمسمطة، فيشعر بسببيا المعمّ 
 ."والوالء والرضا الذي ينعكس عمى األداء الوظيفيّ 

 إلى االغتراب: يالعوامل التي تؤدّ 
وقد قسَّميا الباحثون والعمماء قسمين عمى حدوث االغتراب، إلى سباب والعوامل التي تؤدي د األتتعد   

 النحو اآلتي:

 ةة واجتماعيّ أواًل: أسباب نفسيّ 

الذي حباط ومنيا: اإل الجانب النفسيّ  ل في العوامل السيكولوجية التي تخّص ة، وتتمثّ أسباب نفسيّ  -
بالشعور بخيبة األمل والفشل والعجز التام والقير وتحقير الذات، أما الحرمان فيو الذي يرتبط 

وىي التي  ،يئة، باإلضافة إلى الخبرات السّ أو إشباعيا  فيو الفرصة لتحقيق دوافع الحاجات تقلّ 
 .(2011)أبو سمطان، بة لبلغتراب مثل األزمات االقتصاديةتحرك العوامل المسبّ 
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ة والفشل في مقابمة ىذه الضغوط والثقافة ل في ضغوط البيئة االجتماعيّ ة، وتتمثّ أسباب اجتماعيّ  -
ريع وعدم توافر القدرة السّ  المريضة التي تسود فييا عوامل اليدم والتعقيد والتطور الحضاريّ 

 األسرةَ و  ئة االجتماعية حيث تسود االضطراباتُ واضطراب التنشِ  ،ة عمى التوافق معوالنفسيّ 
 وسوء التوافق مشكمة األقميات ونقص التفاعل االجتماعيّ ، إضافًة إلى والمجتمع والمدرسةَ 

 ،دفة وعدم مناسبة العمل لمقدرات( ويسود اختيار العمل عمى أساس الصّ 2018الميني،)عابد،
 ،وصعوبة الحصول عمى ضروريات الحياة ،ةوسوء األحوال االقتصاديّ  ،وانخفاض األجور
 .(2014)أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم، يم بين األجيالرع القِ وتصا ،يموتدىور نظام القِ 

 ةثانًيا: األسباب التنظيميّ 

تنظيم العمل إلى  عمال وليس لمعاممين، ألنيا تعودمات األفي منظّ  وىي التي ترتبط بالمناخ التنظيميّ 
 وىي: ،ر عمى أداء العاممينوالتي تؤثّ  ،نفسو

ىاق والتغيب )محمد شعور العاممين بالممل والرتابة واإلر ص وتقسيم العمل، ومن مظاىره التخصّ  -
 .(2019وبمجات، 

ألنو ال  ،ة المعقدة، بحيث يشعر العامل بفقدان القوة بسبب اليياكل التنظيميّ رج اليرميّ التدّ  -
 .(2018عكاشة،) يستطيع القيام بعممو إال من خبلل األوامر والتعميمات

 ،ىمودّ  فذلك يفقدُ  ،فين بفوقية واستعبلءمعاممة الموظّ  شراف، وذلك يظير عندنمط القيادة واإل -
 .(2018)بو عنان،  الغترابإلى ااية ي في النيتؤدّ  ونزاعاتٍ  مة صراعاتٍ وتعيش المنظّ 

ة، ويظير ذلك عند السماح وعدم السماح بتنفيذ بعض األعمال والسيطرة عمى ة والبلمركزيّ المركزيّ  -
 اغترابيم وعدم االنتماءإلى  يقودا ممّ  ،بفقد القوة ُيفضي إلى شعورىمالعاممين، فذلك 

 (2020)النجار،
ة، وذلك يتمثل بشعور العاممين بخضوعيم عند تنفيذ األعمال إلجراءات محددة ال مستوى الرسميّ  -

 .(2018)ذياب، ىم بالعجز واالغترابب بشعور ا يتسبّ ممّ  ،يمكن تجاوزىا
بين العاممين يحقق  ، وذلك باعتبار التفاىم والودّ نمط العبلقات السائد بين أفراد جماعات العمل -

ا ممّ  ،مشاحنات وصراعات إلى نشوبيئة ي العبلقات السّ بينما تؤدّ  ،من االنتماء عاليةً  مستوياتٍ 
 .(2019)حوالة، ة واالغترابعور بالعزلة االجتماعيّ ب بالشّ يتسبّ 
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دراسة باعتبار البيروقراطية أحد البب الرئيس لمقيام بيذه ىذا السبب ىو السّ  عدّ البيروقراطية، يُ  -
 العتبار البيروقراطية من أىمّ  (2019عرفة،ب في حدوث االغتراب، )سبّ التي تُ نماط اإلدارة أ

والموائح  لمقوانين ل ذلك باالستخدام الحرفيّ ويتمثّ  ،ل خطًرا محدًقا بالتنظيماتالتي تشكّ األسباب 
أو  ،سواء بين اإلدارة والعاممين ،والصبلبة في التعامللجمود إلى اوااللتزام المفرط بيا الذي يؤدي 
ف وتمركز السمطة إلى شعور الموظّ  ي الروتين في أداء الميامّ العاممين فيما بينيم، كما يؤدّ 

البيروقراطية مبلزمة لبلغتراب عندما  شاع أنّ بفقدان قيمة العمل واإلحباط والممل، وكثيًرا ما يُ 
 .(2018)معدن والعمري، قتل روح اإلبداع واالبتكارعمى ية التشابو بالسموك والنمط عملي

ة التي يعمل بيا تنعكس عمى الفرد من البيئة التنظيميّ  أسباب االغتراب الوظيفيّ  وترى الباحثة أنّ    
ال يساعد، وميما  التنظيميّ  فالجوّ  ،باختبلف نوعيا، فميما كانت محاوالتو لمتكيف والتأقمم مع الوضع

، متوازنة في تقسيم الميامّ الغير تبقى ضعيفة أمام البيئة  ، فإّنياكانت الجيود التي يقدميا في عممو
ة التي تعاونيّ الغير بيئة العمل  ف وتمبية احتياجاتو ومتابعتيا، كما أنّ ة االىتمام بالموظّ قمّ إلى باإلضافة 

 مة التي يعممون بيا، فكلّ لقوانين التي ىي جزء من المنظّ شراك موظفييا في القرارات واإال تعتمد عمى 
الحصول عمى النتائج  متمثبًل فياليدف منيم  كونذلك يجعميم خارج دائرة األولوية في العمل، وي

 اتو أم ال.الكيف لمفرد وىل ذلك يوائم إمكانو  النظر عن الكمّ  بغّض  ،المخطط ليا سابًقا

 :فيّ اآلثار الناتجة عن االغتراب الوظي
عور باالغتراب ويصدر عن الشّ  ،الجية السمبية المقابمة لبلنتماء الوظيفيّ  االغتراب الوظيفيّ  عدّ يُ    

وعمى مستوى المجتمع،  ،التي تظير عمى مستوى الفردممين العديد من اآلثار والنتائج لدى المع الوظيفيّ 
 :تيوىي عمى النحو اآل ،ويضعف من قوتيا ،سات التربويةوالذي ينعكس بدوره عمى المؤسّ 

 عمى مستوى الفرد: االغتراب الوظيفيّ 

رضاه من  قَ أن يحقّ  ىما: ،تحقيق نوعين من الرضاإلى م يسعى عدم الرضا في العمل: فالمعمّ  -
خرى، ولكن يأتي في المقدمة رغبتو في تحقيق أيحظى بما يريده اآلخرون من جية  وأن ،جية

ذا كانت األجواء ال تحترم المعمّ  ،احتياجاتو الذاتية م وبعدىا الحاجات المجتمعية لآلخرين، وا 
 .(2011)أبو سمطان، عن عمموفإّن ذلك ُيفضي إلى عدم رضاه وتقدره 



44 


م يتعامل باعتبار المعمّ  ،العدوانية والتخريب: ىذا األثر ال يظير كثيًرا لدى المعممين في المدارس -
في المصانع  العدوانية تظير لدى العاممين ، ولكنّ أكثر منو الماديّ  نسانيّ مع الجانب اإل

 .(2018)عابد، ركاتوالشّ 
م لمتعبير م عمى زمبلئو: يظير من خبلل المناوشات والخصومات التي يخمقيا المعمّ د المعمّ تمرّ  -

ىذا ما و  ،أو مينيةً  أو نفسيةً  اجتماعيةً  مين اآلخرين، ويكون ذلك نتيجةّ عن سخطو وكرىو لممعمّ 
 .(2018)حواس، م داخل مجتمع المدرسةالمعمّ  ر فقدان ذاتيةِ فسّ يُ 

 .(2018)حسين،  توم ودوره وأىميّ ضعف اليوية: وتعني غياب وضوح موقع المعمّ  -

 عمى مستوى المجتمع: االغتراب الوظيفيّ 

 ،النظاممين في الرغبة في الخروج عمى تظير لدى المعمّ ة: سوء التكيف والتعرض لؤلزمات النفسيّ  -
 د والسمبية والبلمباالة تجاه العملوالتبمّ  االجتماعيّ  وفقدان الحّس  ،أشكالو د بكلّ أو التمرّ 
 .(2019)عرفة،

مين من خبلل عدم رغبتيم في االندماج في األنشطة التي تظير لدى المعمّ ة: التراجع واليامشيّ  -
 مة التفاعلوالتقيقر عمى أنفسيم وقّ ى الفعاليات والمناسبات االجتماعية مع زمبلئيم وحتّ  ،ةالمدرسيّ 

 .(2018)بو عنان،
وىو ضمور التواصل مع  ،العزلة وتآكل االنتماء: تقوم عمى الفردية دون االىتمام بروح الجماعة -

 بينيمالتفاعمية َ  ة التي تسبق المسافاتِ ة واالجتماعيّ وبروز الحواجز النفسيّ  ،مين اآلخرينالمعمّ 
 .(2018حواس،ال)

ومنيا:  ،مين البدالء في المدرسةأخرى لبلغتراب تظير لدى المعمّ  سمبيةً  اىناك آثارً  الباحثة أنّ وترى    
م األصيل، من المعمّ  م ناتج عن قمة تقدير جيوده والنظر إليو بنظرة أقلّ ة لدى المعمّ خصيّ ضعف الشّ 

ة بشكل ات المدرسيّ ع البيئ، وصعوبة االندماج ممة الفترة الزمنية التي يعمل بياو لممدرسة لقئوضعف انتما
، كما يظير رم من ردة فعل المديسبب خوف المعمّ م والمدير ب، مع ضعف التواصل بين المعمّ سريع

ة وفق م البديل تجاه المدرسة التي يعمل بيا فيي ال تمثمو بصورة رسميّ لدى المعمّ  ضعف الوالء التنظيميّ 
، ويقمل االنضباط وااللتزام بأوقات العمل لتنظيميّ م بديل" مما يضعف سموك المواطنة انوع وظيفتو" معمّ 

م البديل المعمّ حتواء الناعمة لدى المدير وامكانيتو في الرسمية، وىنا البد لئلشارة أن ضعف الميارات ا
م البديل الشعور بالعجز م البديل عن المدير، كما يظير لدى المعمّ في نفور المعمّ  يتسّببوالتخفيف عميو 
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لمركزية واليرمية في إصدار القرارات، ومن اآلثار إلى رات وأسموب تعميميا؛ والذي يرجع أمام القرا
م البديل شعوره بالبلمباالة وعدم حرصو عمى اتمام العمل عمى أكمل وجو، األخرى عمى مستوى المعمّ 

لنشاطات ر عمى مستوى عطائو داخل الغرفة الصفية، وضعف تفعيل اا يؤثّ ممّ  ،م لمدافعيةوفقدان المعمّ 
 م.لممعمّ  نطوائية وضعف الدور االجتماعيّ كثرة التذمر من أعباء العمل، واالالبلصفية، و 

 :عمى مستوى المدرسة من االغتراب الوظيفيّ  الحدّ 
وتنظيم  ،مين في اإلدارةمن إشراك المعمّ  داخل المدرسة ال بدّ  لمتخفيف من حدة آثار االغتراب الوظيفيّ    

ف وعدم اغترابو، وىناك األعمال بروح الفريق الواحد، وذلك لتقوية انتماء الموظّ  زُ جَ نالعمل بحيث تُ 
مجموعة من اإلجراءات التي يمكن اتباعيا لمتقميل من االغتراب من خبلل قير مشاعر االغتراب والعودة 

ة خصيّ شّ واالعتزاز بال يجابية ومواكبة التغيير االجتماعيّ واقع، وتنمية اإلإلى الذات والتواصل مع ال
ا ة ممّ ة بما يضمن التفاعل والتواصل، وتصحيح األوضاع الثقافيّ ة، وتصحيح األوضاع االجتماعيّ القوميّ 

 (2019ة عمى مستوى المينة، )أبو غالي،يحقق احترام العادات والتقاليد، وتصحيح األوضاع االقتصاديّ 
ة، وتنمية والديموقراطيّ  والوعي السياسيّ  فراد وتدعيم االستقرار السياسيّ إلنتاج إلشباع حاجات األوزيادة ا

وممارسة الشعائر الدينية، وتنمية انتماء  والوالء واالنتماء لموطن، وتنمية السموك الدينيّ  الوعي الوطنيّ 
حيث األىداف الواضحة، وتعزيز  ،الذات ليويتيا، واتصاليا بالواقع والمجتمع وتدعيم مظاىر االنتماء

 .(2004)زىران، والتآلف مع الجماعة واالندماج األمن واالرتياح النفسيّ 

منيا: وجوب مراجعة سياسة  ،عور باالغترابلمتقميل من الشّ  اىناك طرقً  أنّ  (2020ويرى الناصر)   
والعبلقات بين  ،التعويضات والرواتب واألجور الحالية والتحفيزات المعنوية وتشجيع التفاعل االجتماعي

ام الوظيفية لمعمل عمى توضيح المي ةً ىناك أىميّ  في بيئة العمل، كما أنّ  إيجابيةٍ  أجواءٍ  ِخْمقُ مين و المعمّ 
مع التأكيد عمى تعميم القرارات والقوانين  ،مزدواجية في الميام المطموبة من المعمّ ب االم وتجنّ عند المعمّ 

ة، وتعيين إدارات تربوية ة والمحميّ بل الييئات اإلدارية المدرسيّ ومتابعة تنفيذىا من قِ  ،مة بالمعمّ الخاصّ 
شراكو في التخطيط واتخاذ إ(، من خبلل 2020)جستنية،  سنادها  م و لدعم المعمّ  اقيادية ناجحة تكون مصدرً 

تاحة الفرصة لبلبتكار واإلبداع في العمل، وتوفير االستقرار  القرارات اعتماًدا عمى مبدأ الثقة والتمكين وا 
مكانّيتو منيم كلّ  َص ينيم بما يتوافق وتخصّ ليم، بتنسيق العمل وتقسيمو ب الوظيفيّ  ، وبما يتبلءم وا 
(، وتظير 2019صو)عرفة،م بدون استغبلل لو لمقيام بأعمال خارج نطاق تخصّ لممعمّ  الوظيفيّ  والنصابَ 

نجازاتيم إمين، وتعزيز راعات التنظيمية لتقوية روح الفريق والتعاون مع المعمّ قدرات المدير في إدارة الصّ 
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مين ت عمى إسياماتيم البناءة واالبتكارية، مع إتاحة الفرصة أمام المعمّ آيم مع إعطاء مكافب واإلشادة
مع األخذ  ،من خبلل عمميات التقييم النزيية ةٍ رسميّ  م أصيل بصفةٍ لمحصول عمى فرصة التعيين كمعمّ 

 بيا في كلّ  النظر عن الفترات القصيرة التي يعمل بغّض  ،بعين االعتبار سنوات الخبرة الطويمة لو
 ةِ واالجتماعيّ  ةِ م األصيل وسببيا، وبالتغطية الكاممة الحتياجاتو النفسيّ والتي ترتبط بنوع إجازة المعمّ  ،مدرسة

تو في تو وحريّ عمى حدود خصوصيّ  ط وتعد  ولين ال بتسمّ  ،، ومتابعة عممو برفقةِ والمينيّ  ةِ واالقتصاديّ 
وتدعيم  ،منيا و لنقد أداء اإلدارة لموقوف عمى السمبيّ مامأمع األخذ بتوصياتو وفتح المجال  ة،الحصّ 

 .(2020)الشيراني،يجابيّ اإل

ي مين فعمى مستوى المدرسة بضرورة إشراك المعمّ  من االغتراب الوظيفيّ  ص الباحثة طرق الحدّ وتمخّ    
م، مع معمّ  القدرة لكلّ  ؤبصورة تكافُ  لمميامّ  المدرسة، مع توزيعٍ  خّص وضع القرارات والقوانين التي ت

التشجيع عمى التطور واالبداع من خبلل دعم المعممين مادًيا ومعنوًيا والسماع ليم، زيادة إلمام المدير 
، مع يزيدىم حافزيو لمعمل الجاد والتطور، لزيادة الرضا واالنتماء الوظيفيّ  وطموحاتيم مينبأىداف المعمّ 

 والعطاء.  ة معيم قائمة عمى المحبة والمودةاقامة عبلقة إنسانيّ 

 م البديلالمعمّ  
م ة، وكون المعمّ ة التعميميّ في العمميّ  مين ودورىم األساسيّ نظًرا لممسؤولية الكبيرة الممقاة عمى عاتق المعمّ    

ة والمينية والثقافية خصيّ مع مراعاة المعايير الشّ  ،يمفي التعمّ  ىو حجر األساس والركن الجوىريّ 
فييا اختبارىم في األداء والكفاءة لتحديد إمكانية  بحيث تكون ىناك فترة يتمّ واالجتماعية والدينية لدييم، 

 م وظيفة التعميم بسمى ىذه الفترة التي يشغل فييا المعمّ في وزارة التربية والتعميم، وتُ  تعيينيم بشكل رسميّ 
 م البديل""المعمّ 

الذي يحمل و  ،ىو الفرد المؤىل لمتدريس"بأنو:  (مالمعمّ )( 2012مقابمة وحوامدة والطراونة ) فَ رّ وقد عَ    
 اتربويً  ة، ويحمل درجة بكالوريوس ومؤىبًل قل لمتدريس في المرحمة األساسيّ درجة بكالوريوس عمى األ

 ."لمتدريس في المرحمة الثانوية 

تحت  وضع المعينون ألول مرةٍ يُ  وعمبًل بقوانين وزارة التربية والتعميم، وانطبلًقا من قواعدىا العامة
د عّ اإلدارة في مدى صبلحيتيم داخل الوظيفة من خبلل برنامج تدريب يُ  الختبار، وخبلل ىذه المدة تبتّ ا
ذا لم يجتم بنجاح فترة الح لوظيفة معمّ ذا الغرض، فإذا اجتاز المرشّ لي زىا بنجاح تجربة تثبت صبلحيتو، وا 
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الوظائف  ضل العناصر لتوليّ عمى اختيار أف رع الفمسطينيّ تثبت عدم صبلحيتو، وذلك حرًصا من المشّ 
 .(2012العامة )بشارات، 

 األصيل في فترة إجازتو ليؤّدي الميامّ م المعمّ  محلّ  بذلك ألنو يحلّ  ميّ سُ  م البديلالمعمّ  وترى الباحثة أنّ    
في فترة اختبار  ع الفمسطينيّ م الذي يضعو المشرّ ىو المعمّ "األصيل، وبذلك عرفتو الباحثة بأنو: لممعّمم 

 ى يتمّ ة، مع اشتراط انقضاء المدة المحددة لمتجربة بنجاح حتّ ًفا بصفة رسميّ لصبلحيتو دون اعتباره موظّ 
رضية في فق السموكيات المُ تثبيتو في الوظيفة، أو إنياء المدة بدون صدور قرار بفصمو، لقياس أدائو وَ 

ة البلزمة لتحقيق أىداف ى امتبلكو لمكفايات التعميميّ وتظير مد ،المجاالت المعرفية واالنفعالية والحركية
م المعمّ  ب عمييا التزامات بحقّ والتي ال يترتّ  ،القانون ة وجود فترة التجربة في نّص العممية التربوية، وأىميّ 

 من جية اإلدارة في حال ثبت عدم صبلحيتو لموظيفة الدائمة.

 :شروط التقدم لموظيفة المدنية
( من 24روط وفًقا لممادة )أن يتوافر فيو مجموعة من الشّ  مدنيةٍ  وظيفةٍ  ن في أيّ عيّ يشترط فيمن يُ    

 :، ومن ذلكم1994قانون الخدمة المدنية والمعدل في عام 

 فمسطينًيا أو عربًيا. أن يكونَ  -
 ،ةف بشيادة ميبلده الرسميّ ويثبت عمر الموظّ  ،من عمره ةقد أكمل السنة الثامنة عشر  أن يكونَ  -

سر فييا الحصول عمى شيادة ميبلده يقدر العمر بقرار تتخذه المجنة وال التي ال يتيّ وفي األح
 أن نيائًيا.ة ويعتبر قرارىا في ىذا الشّ بية المختصّ الطّ 

والتي تمنعو من القيام بأعمال الوظيفة  ،خالًيا من األمراض والعاىات البدنية والعقميةأن يكوَن  -
 ة .الرسميّ ن بيا بقرار من الجيات عيّ التي سيُ 

ة بجناية أو جنحة متمتًعا بحقوقو المدنية غير محكوم عميو من محكمة فمسطينية مختصّ ان يكوَن  -
 رف أو األمانة ما لم يرد إليو اعتباره.مخمة بالشّ 

 فيي: ،م بديلأما بالنسبة لشروط التقدم لمعمّ 

خالًيا  و من التعميم، وأن يكونَ مكنّ يُ  ويّ بتأىيل ترب أكاديميةً  شيادةً  فمسطينًيا أو عربًيا، وأن يحملَ  أن يكونَ 
 ًعا بحقوقو المدنية.متمتّ  من األمراض والعاىات البدنية والعقمية ، وأن يكونَ 
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 م البديل وآلية التعيينّ قواعد اختيار المعمّ 
عمى  م والذي ينّص 1998( من الخدمة المدنية لعام 19م وفق المادة)تعيين الفرد في وظيفة معمّ  يتمّ    

والتي يكون التعيين فييا بقرار من الجية  ،ة عن الوظائف الخالية بياإعبلن الدوائر الحكوميّ  أن يتمَّ 
عبلن إن ويتضمّ  فين  في صحيفتين يوميتين عمى األقلّ المختصة خبلل أسبوعين من حاجتيا لموظّ 

 -امتحان التوظيف –ابية أواًل إجراء المسابقات الكت قة بالوظيفة وشروط شغميا، كما يتمّ البيانات المتعمّ 
عبلن عن أسماء الناجحين في اإل فقط إلجراء المقابمة، ويتمّ  دعى الناجحون في االمتحان الكتابيّ ويُ 

)البلئحة التنفيذية لقانون الخدمة  لنتائج امتحان التوظيف المقاببلت الشفيية حسب الترتيب النيائيّ 
 ."(1998المدنية"

عبلن عن أسماء المقبولين لمتقدم لمقاببلت التعيين في صحيفتين يوميتين  اإلوُيسند إلى لجان االختيار    
، ويكون التعيين في الوظائف بحسب أو عمى موقع التربية اإللكترونيّ  ،ليومين متتاليين عمى األقلّ 

بًل فاألكثر ي الترتيب يعين األعمى مؤىّ لنتائج االمتحان، وعند التساوي ف األسبقية الواردة بالترتيب النيائيّ 
سنة من تاريخ  ن لم يدركو الدور لمتعيين بمضيّ مَ  تساويا تقدم األكبر سًنا، وتسقط حقوق كلّ  ، فإنْ خبرةً 

إعبلن النتائج روع في عممية التعيين خبلل مدة شير من تاريخ الشّ  إعبلن نتيجة االمتحان، كما يتمّ 
ممية التعيين لمشواغر المعمن عنيا خبلل مدة أقصاىا سنة من تاريخ نتياء من عالمذكورة، ويجب اال

التعيينات  وفق سجلّ  م بديلَ م بوظيفة معمّ تعيين المعمّ  (( ويتمّ 22()21()20إعبلن نتيجة االمتحان.)المادة)
يل م بدفتقوم المدرسة التي ىي بحاجة لمعمّ  ،صات ونتائج االمتحانتنازلًيا وفق التخصّ  االذي يكون مرتبً 

تغطية مكان  ة أو أمومة أو بدون راتب أو غيرىا ، ليتمّ جازة إما مرضيّ إصيل الذي لديو م األعن المعمّ 
 .، وحرًصا عمى َسير العممّية الّتعميمّيةم األصيلالمعمّ 

قانون الخدمة  فييا واالىتمام بيم كما جاء في نّص ة المدنية في استيعاب موظّ ويظير ىنا دور المؤسسّ    
في اختيار  تية القيام باآلم وتعديبلتو عمى أنو عمى الدوائر الحكوميّ 1994( لسنة 4المدنية رقم)

 "(:1994المعدل لعام" ن األساسيّ فين)القانو الموظّ 

الوسائل الكفيمة  وأن تعتمدَ  ،إلييا بكفاءة وفعالية الموكمةأساليب تحقيق األىداف والميام  أن تحددَ  -
 يا.فين والمواطنين بأىدافيا وميامّ بتعريف الموظّ 

منيا ويصدر  محدًدا فيو اختصاصات كلّ  ،بتقسيماتو مشروًعا لييكميا التنظيميّ  أن تضعّ  -
 باعتماده قرار من مجمس الوزراء.
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 محدًدا الواجبات والمسؤوليات. ئفيا مرفًقا ببطاقة وصل لكل وظيفةٍ جدواًل بوظا أن تضعَ  -
م إلدراجيا في الموازنة نوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفيا المعتّ حاجاتيا السّ  أن تحددَ  -

 العامة.
ف لتحسين أدائو لواجباتو مع مراعاة االقتصاد في رورية لمموظّ وسائل العمل الضّ  فرَ أن توّ  -

 والحرص عمى أموال الدولة. ،النفقات
التجربة لتعريفو عمى جياز الدائرة وأىدافيا ومياميا  ف المعين لدييا تحتأن تقوم بتوجيو الموظّ  -

ة بيا وبشؤون الخدمة المدنية، وتدريبو عمى أساليب العمل والتشريعات الخاصّ  وتنظيميا اإلداريّ 
 .(2021)مديرية التربية والتعميم الخميل، في وحداتيا اإلدارية المختمفة

 الدراسات السابقة:
 ،لى قسمين رئيسيين بحسب الكممات الدالة في العنوانإالدراسات السابقة  لباحثة بتصنيفقامت ا    

 .واالغتراب الوظيفيّ  داريّ وىما: التعسف اإل

ٌ  ف اإلانمسى االول: دراساث حىل انتعس    : دار

 بلع والبحث المستفيض لمدراسات والبحوث حول ىذا الموضوع، لم تجد الباحثة دراساتٍ بعد االطّ    
عمم الباحثة،  دراسات عمى حدّ  إال ثبلث في الحقل التربويّ  داريّ ف اإلحول موضوع التعسّ  عربيةً  اوبحوثً 

الوصول إلييا ما  خرى، ومن الدراسات التي تمّ يد من الدراسات لمموضوع في حقول أكما أنيا وجدت العد
 :يمي

إلى تحميل   ىدفت "،الممارسات التسمطية في التربية المصرية(، وىي بعنوان:" 2019دراسة البحيري) -
رة لمفيوم في التربية المصرية، وذلك من خبلل تعريف النظريات المفسّ  ونقدىا الممارسات التسمطية

سواء في األسرة أو  ،تربيةالتسمطية والمفاىيم المرتبطة بيا، باإلضافة إلى تحديد مظاىر التسمطية في ال
 أنّ مت إلييا الدراسة، نتائج التي توصّ ال ومن أىمّ ، النقديّ  تحميميّ واستخدمت الدراسة المنيج الالمدرسة، 

 ،ئة األفراد عمى الخضوع والتبعيةمن خبلل تنشِ  األسرة المصرية تعمل عمى تخميد التسمط االجتماعيّ 
ز ة التسمطية التي تتميّ خصيّ فيو الشّ  ، بحيث ينقل إلى الطفل وينميفيةٍ وتعسّ  قمعيةٍ  وتربيتيم عمى أساليبَ 
عن متابعة عممية القير التي بدأت في األسرة من خبلل نمط  المدرسة مسؤولةٌ  وأنّ بخضوعيا لمسمطة، 
ثقافة الصمت، داخل المدرسة، وطرق التدريس القائمة عمى التمقين و  البيروقراطيّ  التنظيم االجتماعيّ 
في نفوس الطبلب، والتسميع  والخوفَ  ظم تقويمية تغرس الرغبةَ قابمة لمنقد، ونُ الغير والمناىج الدراسة 
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يفقد الفرد في ظبلل غير متاحة لمجميع،  تجاريةٍ  سمعةٍ  إلى ساميةٍ  التربوي الذي حول التربية من رسالةٍ 
 نتج بيئةً ا يُ تو اإلذعان والخضوع، ممّ وينمو في شخصيّ  ،ىذه البنية التسمطية قدرتو عمى التفكير الناقد

واالمتثال المطمق الذي  ،تكون المحصمة ترسيًخا لمطاعة العمياءمت واالغتراب، و ف والصّ يتخمميا التعسّ 
 .وً استسبلميّ  ات سمبيةً يخمق شخصيّ 

"المضامين التربوية في التعويض عن الطالق  :(، وىي بعنوان2018ودراسة الشريفين ونصيرات )   
التربوية المستفادة من التعويض بيان األبعاد  ىدفت إلى ،"ة األردنيّ خصيّ في قانون األحوال الشّ  فيّ التعسّ 

، وبيان المقصود من التعويض عن الطبلق ة األردنيّ في قانون األحوال الشخصيّ  فيّ عن الطبلق التعسّ 
ة خصيّ حوال الشّ قانون األ في فيّ ، ودراسة التعويض عن الطبلق التعسّ وحكمو في الفقو اإلسبلميّ  فيّ التعسّ 

تتّبعت الدراسة عمى ذلك  ، وبناءً واالستنباطيّ  االستقرائيّ  الوصفيّ واعتمدت الباحثة عمى المنيج ، األردنيّ 
، إسبلميةً  فقييةً  والتعويض عنو، وأدلتيم وتحميميا ودراستيا دراسةً  فيّ آراء الفقياء في مسائل الطبلق التعسّ 
يعمل  ربويّ استنباط الدالالت والتطبيقات التربوية، واقتراح برنامج ت وترجيح ما يدعمو الدليل األقوى، ثمّ 

أنو مت إلييا الدراسة، لنتائج التي توصّ ا ومن أىمّ ادر عن ىذه الظاىرة، الصّ  فيّ ك التعسّ عمى تعديل السمو 
وخاصة  ،لدى االزواج في استعمال حقوقيم الزوجية والسموكيّ  والوجدانيّ  من تنمية الوعي المعرفيّ  ال بدّ 
ف في الطبلق ؛ لضمان عدم التعسّ بالتعويض مةاءات الدنيوية المتمثّ الطبلق، ووجوب فرض الجز  حقّ 

 والمحافظة عمى حقوق الزوجات.

ة "المضامين التربوية في معايير نظريّ  :التي بعنوان( 2015اري ونصيرات )دراسة طبلحفة والحيو    
ة في معايير نظرية بيان المضامين التربويّ  ىدفت إلى ،"في الفقو اإلسالميّ  ف في استعمال الحقّ التعسّ 
ف وتطبيقاتيا في بعض ، من خبلل إبراز الدالالت لمعايير نظرية التعسّ ف في الفقو اإلسبلميّ التعسّ 

ف في استعمال السمطة التربوية، ادر عن التعسّ والعمل عمى معالجة السموك الصّ ، ات التربويةالمؤسسّ 
لنظرية لييا الدراسة مت إلنتائج التي توصّ ا ومن أىمّ  ، واالستنباطيّ  ث المنيج االستقرائيّ واستخدم البح

رر ن: قصد الضّ ويتضمّ  المعيار الذاتيّ  :ن: األولمعيارا في الفقو اإلسبلميّ  ف في استعمال الحقّ التعسّ 
لحاق  ويعتمد الموازنة بين المصالح والباعث غير المشروع، والثاني: المعيار الموضوعيّ  المتعارضة، وا 

نّ رر الفاحش، و الضّ  بيا  دَ صِ ، أو قُ من استعماليا غير وجو اهلل تعالى دَ صِ إن قُ  ،استعمال الحقوق عامة ا 
لحاق األذى بالغير، أو لسبب غير مشروع ء إال لنفسو يسفإنو ال يُ  ،، فإنو لو أساء لآلخريناإلساءة وا 

حد كشف مظير أ عة ال يستطيالعوامل النفسيّ  بالرغم من أنّ ، و نفسيّ  مرضٍ إلى بسبب ما يؤدي بو الحال 
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ف في استعمال الحقوق التربوية  يظير مظير التعسّ  لخفائيا وعدم ظيورىا، إال أنّ  ،فييا التربويّ ف التعسّ 
النمط يين بالعمل والقرائن وظروف الحال، و رف عند األصولوىذا ما عُ  ،من خبلل السموك الظاىر ونتائجو

ولو آثار  ،التربويّ  ل الحقّ ف في استعمافي اإلشراف واإلدارة شكل من أشكال التعسّ  الديكتاتوريّ  التسمطيّ 
ف، وعمى المجتمع بشكل عام، وينطبق عميو معايير التعسّ  ة بشكل خاّص خطيرة عمى العممية التعميميّ 

بحاجة إلى تعديل من قبل  ةً مرضيّ  في حاجةً د السموك التعسّ عّ يُ بحاجة إلى تعديل، و  فيّ السموك التعسّ  وىذا
كتدابير وقائية،  فيّ مرحمة التعديل بمرحمتين: مرحمة ما قبل "صدور السموك التعسّ  ين، وتمرّ المختصّ 

 ن مرحمة اإلجراءات العبلجية.ومبلحظتو بالقرائن، وىي تتضمّ  فيّ ومرحمة ما بعد صدور السموك التعسّ 

 :يثم ,دراساث غُز يباشزةإنً وفٍ يجاالث أخزي غُز تزبىَت تى انىصىل 


ف في استعمال السمطة كوجو من أوجو إلغاء :" التعسّ (، وىي بعنوان2019وكمال )دراسة عبد اهلل    
عمال في است باعتباره عيًبا فاختيار التعسّ  إلى ىدفت ،"في التشريع والقضاء اإلداريّ  القرار اإلداريّ 

دقيًقا ع بيا بصفتو عيًبا ة الكبيرة التي يتمتّ لخصوصيّ إلى ىذا عزى ويُ  ،السمطة  دون غيره من العيوب
ل التركيز عمى ىذا العيب لكونو قد مثّ و  ،بباقي العيوب األخرى صعوبة إثباتو مقارنةً إلى ي مما يؤدّ  ،وخفًيا
يم ا أن يحظى ببحوث معمقة ودقيقة تسلمرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة إذا كان لزامً  ميًما اتوسعً 

توضيح دور القاضي ، و ء القرارات اإلداريةأساًسا في تسييل عممية االعتماد عميو كوجو من أوجو إلغا
ما تصدره جية من خبلل المقارنة بين سمبيات و  ،ف في استعمال السمطةت عيب التعسّ في اثبا يجابيّ اإل

يجابّياتيا اإلدارة ف في استعمال السمطة عيب التعسّ  إنّ ، نتائج التي توصمت إلييا الدراسةال ومن أىمّ ، وا 
إلغاء القرار إلى رورة ي بالضّ يؤدّ  القرارات اإلدارية ، فقيامو أمام القضاء اإلداريّ د وجًيا من أوجو إلغاء عّ يُ 

د عّ يُ ، و رت شروطو، كما يفتح المجال لطمب التعويض متى توفّ الذي صدر مشوًبا بيذا العيب داريّ اإل
 ةٍ يّ شخص ومقاصدّ ق بنوايا كونو يتعمّ  ،في اإلثبات العيوب صعوبةً  ف في استعمال السمطة أشدَّ عيب التعسّ 

ع يتمتّ ، و عيء اإلثبات يقع عمى عاتق المدّ عبْ  فإنّ  ،، ورغم ىذه الصعوبةتتصل بنية مصدر القرار وذاتيةٍ 
، ويظير ذلك جمًيا في حال ف في استعمال السمطةات عيب التعسّ في إثب يجابيّ إبدور  القاضي اإلداريّ 

دارة تحقيقو من وراء إصدارىا لمقرار، وىنا ينتقل حول اليدف الذي قصدت اإل كّ عي ما يثير الشّ تقديم المدّ 
 عبء اإلثبات إلى اإلدارة ذاتيا إلثبات صحة اليدف الذي سعت لتحقيقو.
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، في الدعوى المدنية" استعمال الحقّ ف في التعسّ (، وىي بعنوان:" 2018)( أبو رحمة)دراسة أما    
، حديثةً  ى المدنية باعتباره ظاىرةً في الدعو  جرائيّ اإل ف في استعمال الحقّ التعرف عمى التعسّ  إلى ىدفت

جرائية المعاصرة  بالمقارنة مع القوانين سارية المفعول في فمسطين عرف عمى كيفية تنظيم القوانين اإلالتو 
تحميل جوانب ىذه و  ،فاآلثار المترتبة عمى ثبوت التعسّ فييا و  جرائيّ ف اإلمع بيان صورىا وأوجو التعسّ 

براز دور المشّ ، و عمالياة ألشروط والخاصّ مّ لنظيمات المطبقة الت ف م وقائية لمنع التعسّ رع في وضع أحكاا 
والمنيج  والنيج المقارن والمنيج التطبيقيّ   االستقرائيّ  التأصيميّ  واستخدم الباحث المنيجَ ، جرائيّ اإل

 أنّ ، مت إلييا الدراسةتوصّ لنتائج التي ومن ا، سبتو لمثل ىذا النوع من األبحاث( لمنا)التحميميّ  االستنباطيّ 
عمى  استعمال الحقّ  حال ره إال فيفي الدعوى المدنية ال يمكن تصوّ  جرائيّ اإل ف في استعمال الحقّ التعسّ 

رر عمى ورجحان الضّ  ،ضرار بالخصميا توافر نية اإلقوامُ  ،، وىي نظرية حديثة قائمة بذاتيانحو معين
فيي وسيمة أخبلقية واجتماعية  ،تحقيق التوازن بين المصالحوغايتيا  المصمحة المرجوة من استعمال الحقّ 

 .واألخبلقيةِ  واالجتماعيةِ  االقتصاديةِ  عن غاياتوِ  تحظر االنحراف بالحقّ 

، ":" االنحراف بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداريّ وىي بعنوان (2016دراسة أذينة )باإلضافة إلى    
دارية باعتباره من أقدم القرارات اإل كوجو إللغاء القرار اإلداريّ  تناول االنحراف بالسمطة إلى التي ىدفت

االعتماد عمى االنحراف ، و االنحراف وكيفية معالجتو التعرف عمى حاالت، و ظيوًرا في القرار اإلداريّ 
بتو مقارن لمناسال والمنيجَ  التحميميّ  واستخدم الباحث المنيجَ ، من أوجو إلغاء القرار اإلداريّ  بالسمطة كوجو

اإلدارة سبب في انتشار عيب االنحراف ، مت إلييا الدراسةنتائج التي توصّ ومن ال، مثل ىذه الدراسة
األفراد ليم دور كذلك في ارتكاب ىذا العيب من طرف ، و ضعف ىيئات الرقابة الداخميةوذلك ل ،بالسمطة

ما يصدر عن  راد تجاه كلّ األفع بيا اإلدارة وانتشاره بسبب ارتفاع األمية والذىنية السمبية التي يتمتّ 
 .اإلدارة

وىو  ،إال أنيا تنتيك جوىرىا ،ارات مشروعة في ظاىرىار القرارات المعيبة بعيب االنحراف بالسمطة ىي قو  
 مبدأ الفصل بين السمطات حائل دون ممارسة القاضي اإلداريّ ، و ةعن مبدأ المشروعيّ  يجعميا خارجةً  ما

 .وأسبابو لمرقابة القضائية عمى بواعث إصدار القرار اإلداريّ 

التعرف عمى  إلىىدفت  ،"ف في استعمال الحقّ :" التعسّ عنوان(، وىي ب2011دراسة عبيد وحمبلت)و 
 واعتمدت الباحثتان عمى المنيج الوصفيّ ، أقره وحماه القانون الجزائريّ  أنّ  بما ف في استعمال الحقّ التعسّ 

مت ج التي توصّ ومن النتائ، زاتووما ىي مظاىره وخصائصو ومميّ  ،فتبيان ما ىو التعسّ  من أجلِ  التحميميّ 
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، وظيفة اجتماعية ال يحميو القانون ذاتيا، فالحقّ  مقيد بوظيفة الحقّ  استعمال الحقّ  أنّ ، إلييا ىذه الدراسة
ال  ف ترتبط بالحقّ نظرية التعسّ  أنّ ، و إذا كان متعسًفا في استعمال حقو خصوالقانون ال يحمي الشّ 

 ف ىو أن يمارَس التعسّ  ، وأنّ د من التقصير في المسؤوليةالمولّ  أو الخطأ بحدوده، وال بفكرة التعديّ 
تضى إباحة مأذون فييا شرًعا قأو بم تبث لوّ  شرعيّ  خص فعبًل مشروًعا في األصل بمقتضى حقّ الشّ 

 غاية التشريع دائًما ىي تحقيق مصمحةٍ  أنّ ، و روعيتوأو يخالف حكمة مش اره أضرارً عمى وجو يمحق بغي
 .أو عامةٍ  فرديةٍ  اجتماعيةٍ 

، " :" االنحراف في استعمال السمطة وأثره عمى القرار اإلداريّ (، وىي بعنوان2014دراسة الفميت )   
التعرف و  ،تووبيان أىميّ  ،في استعمال السمطةعن عيب االنحراف  ةٍ خاصّ  إثراء المعرفة بدراسةٍ  إلى ىدفت

 ىمّ أيضاح إ، ، وطبيعتو القانونيةعمال السمطةعمى الخصائص التي يتسم بيا عيب االنحراف في است
، عيب االنحراف في استعمال السمطة ثباتإبيان كيفية ، و عيب االنحراف في استعمال السمطة حاالت

مدى صبلحية محكمة بيان ، و عيب االنحراف في استعمال السمطة ثباتإبيان اآلثار المترتبة عمى و 
، وب باالنحراف في استعمال السمطةالمش العدل العميا الفمسطينية بنظر التعويض عن القرار اإلداريّ 

ل لمام بكافة الجوانب المختمفة لموضوع ىذه الدراسة المتمثّ بصدد اإل ،التحميميّ  واستخدم الباحث المنيجَ 
مت إلييا ىذه ة التي توصّ ومن النتائج الميمّ ، وأثره عمى القرار اإلداريّ  ،لسمطةفي االنحراف في استعمال ا

يصيب الغاية من  عمى العيب الذي االنحراف في استعمال السمطة أكثر المصطمحات داللةً  عدّ يُ ، الدراسة
طة ة عيب االنحراف في استعمال السمأىميّ  حكمة العدل العميا الفمسطينيةأكد قضاء م، و القرار اإلداريّ 

عن بإلغاء القرارات الطّ  ، واحتفاظو بمكانتو كوجو من أوجوة أعمال اإلدارةساًعا عمى مشروعيّ ل اتالتي تمثّ 
يتسم عيب االنحراف ، و نحراف اإلدارة في استعمال سمطتياال يمكن لمظروف االستثنائية تبرير ا، و اإلدارية

قرار  استقرّ ، و التي تشوب القرار اإلداريّ  لعيوبزه عن غيره من افي استعمال السمطة بطبيعة مزدوجة تميّ 
 محكمة العدل العميا الفمسطينية عمى وجود عيب السبب من خبلل فرض رقابة عمى أسباب القرار اإلداريّ 

وغيرىا من ، و ستوجب معو إلغاء القرار اإلداريّ ا قائًما بذاتو وييًبا أساسي  واعتباره عَ  ،حتياق من صّ لمتحقّ 
 .القرار اإلداريّ قة بالنتائج المتعمّ 

التدخل  :"وىي بعنوان ( ziporaand Shechtma.1996دراسة زيبورا شيشتمان) نفسو السياقوفي    
، ىدفت إلى قياس تأثير التدخل في مواجية مين بين التسمطية والديموقراطية"في مواجية معتقدات المعمّ 

ًما، تتراوح أعمارىم ( معمّ 46الدراسة من )مين بين التسمطية والديموقراطية، وتكونت عينة معتقدات المعمّ 
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وب قياس تقدم سموكيات الطبلب بين أسم قد تمّ مجانستيم بالنوع والمكانة، و  وتمّ  ،( سنة51-32بين)
سموكيات الطبلب تكون أفضل عند  وأشارت نتائج الدراسة إلى أنّ طية وأسموب الديموقراطية، التسمّ 

 المعممين بحاجة إلى برامج إرشادية الكتساب مثل ىذه األساليب. وأنّ  ،ممارسة الديموقراطية

 دراسات حول االغتراب الوظيفيالقسم الثاني:  
ر االغتراِب الوظيفي  عمى ُسموك الُمواطنة ثأ "، وىي بعنوان:(2019دراسة غيث والحارثي )   

إلى التعرف  ىدفت"، بُمحافظة الطَّائفئية الّنافي المناطق  لمعّمماتعمى ا ميدانّية: دراسٌة الّتنظيمّية
القوة والسيطرة، وفقدان المعنى، وفقدان المعايير، والتقييم  بأبعاده )فقدان عمى أثر االغتراب الوظيفيّ 

؛ التحميميّ  االعتماد فييا عمى المنيج الوصفيّ  وتمّ  ،مات( عمى سموك المواطنة التنظيمية لدى المعمّ الذاتيّ 
مة في ( معمّ 197بقت الدراسة عمى عينة مكونة من)وقد طُ  ،لجمع البياناتأداًة استخدام االستبانة  كما تمّ 

لدى  مستوى االغتراب الوظيفيّ  أنّ ، يا ما يميأىمّ  ،سة إلى عدة نتائجمت الدراوتوصّ ، مدارس التعميم العام
 أنّ و  ،مات جاء بدرجٍة عاليةٍ المعمّ سموك المواطنة لدى  أظيرت النتائج أنّ ، و طةمات جاء بدرجة متوسّ المعمّ 

وجود فروق ذات ، و ةبأبعاده األربعة عمى سموك المواطنة التنظيميّ  لبلغتراب الوظيفيّ  اسمبيً  اىناك تأثيرً 
عزى إلى بجميع أبعاده، تُ  مات في المناطق النائية تجاه االغتراب الوظيفيّ داللة إحصائية آلراء المعمّ 

 . اختبلف المؤىل العمميّ 

ي فة المدارس الحكوميّ  لدى معمميّ  :" مستوى االغتراب الوظيفيّ (، وىي بعنوان2019دراسة عرفة)و    
مي لدى معمّ  التعرف عمى مستوى االغتراب الوظيفيّ ىدفت إلى  محافظة الخميل من وجية نظرىم"،

تكونت و  ،الوصفيّ  واستخدمت الباحثة المنيجّ في محافظة الخميل من وجية نظرىم،  ةالمدارس الحكوميّ 
 عةّ ( فقرة، موزّ 41مت أداة الدراسة في االستبانة التي تكونت من )مة، وقد تمثّ ًما ومعمّ (معمّ 717العينة من )
طرق بال وثباتيا ق من صدق األداةالتحقّ  ، وتمّ بعاد االغتراب الوظيفيّ ل أمجاالت تمثّ  ةِ عمى خمس

 مستوى االغتراب الوظيفيّ  أنّ يا، كان أىمّ  ،نتائجىذه الدراسة إلى مت وتوصّ اإلحصائية التربوية المناسبة، 
يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االغتراب و  ،خفضةة جاء بدرجة منمي المدارس الحكوميّ لدى معمّ 
ة، والمؤىل متغيرات: الجنس، والمديرية، وسنوات الخبر عزى إلى مي المدارس الحكومية تُ لدى معمّ  الوظيفيّ 
مي لدى معمّ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االغتراب الوظيفيّ ة، و ، وجنس المدرسالعمميّ 

 متغير مستوى المدرسة.عزى إلى المدارس الحكومية تُ 
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ة غزة ة بمحافظمي المدارس الحكوميّ لدى معمّ  : "االغتراب الوظيفيّ وىي بعنوان ،(2018دراسة عابد )   
مي المدارس لدى معمّ  التعرف إلى درجة االغتراب الوظيفيّ ىدفت إلى  "،وعالقتو بالمناخ التنظيميّ 

، التحميميّ  الوصفيّ  الدراسة المنيجّ  واستخدمت، وعبلقتيا بمستوى المناخ التنظيميّ ة بمحافظة غزة الحكوميّ 
 مة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة، وتمّ ًما ومعمّ ( معمّ 370وتكونت عينة الدراسة األصمية من )

، انة الثانية حول المناخ التنظيميّ ، واالستباالستبانة األولى حول االغتراب الوظيفيّ  ،بتصميم استبانتين
مي المدارس لدى معمّ  الغتراب الوظيفيّ وكانت درجة ا، يالى نتائج من أىمّ ىذه الدراسة إ متوتوصّ 

بدرجة كبيرة،  ةالمدارس الحكوميّ مي لدى معمّ  مستوى المناخ التنظيميّ وكان أي بدرجة قميمة،  ،ةالحكوميّ 
 طات درجات تقدير أفراد العينة  لدرجة االغتراب الوظيفيّ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسّ و 

توجد عبلقة ر الجنس)ذكر، أنثى( لصالح الذكور، و متغيعزى إلى لدى معممي المدارس الحكومية تُ 
مي لدى معمّ  فراد العينة لدرجة االغتراب الوظيفيّ طات تقدير أارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسّ 

 ة.يّ وىي عبلقة عكس ،ة بمحافظة غزة والمناخ التنظيميّ المدارس الحكوميّ 

مات في المنظّ  بات  االغتراب  الوظيفيّ مدى توافر مسبّ " يي بعنوان:( ف2018) عمياندراسة أما    
بات رصد مسبّ ىدفت إلى  "،مديرية تربية كركوكة آلراء عينة  من العاممين في العامة دراسة استطالعيّ 

لجمع البيانات وتوزيعيا  تصميم استبانة تمّ و ، لتأثيراتو وتحديد أعراضو ومراحمو ووصفٍ  االغتراب الوظيفيّ 
شعور العاممين  ، الدراسةمت إلييا نتائج التي توصّ ال ىمّ ومن أ ،اموظفً  (39) عددىا ،عمى عينة  عشوائية
ي ا يؤدّ ممّ  ،ببات عمى العاممينوذلك من خبلل تأثير المسّ ، مة المبحوثةداخل المنظّ  باالغتراب الوظيفيّ 

في نظام الحوافز من حيث  كبيرٍ  ا وجود ضعفٍ وبينت النتائج أيضً  ،لدى العاممين إلى وجود اغتراب عالٍ 
  .ة لبلغتراب الوظيفيّ ساسيّ بات األحد المسبّ أ ونَ ما أدى ذلك  ليك ،التطبيق والتوزيع

وكمة في وزارة التربية والتعميم في فمسطين "تطبيق الح  ( وىي بعنوان: 2018دراسة عبد الجمل )و
وكمة في وزارة التربية التعرف إلى درجة تطبيق الحَ ىدفت إلى ، "من االغتراب الوظيفيّ  ودورىا في الحدّ 

( رئيس 48واشتممت عينة الدراسة عمى ) ،من االغتراب الوظيفيّ  والتعميم في فمسطين ودورىا في الحدّ 
ئج التي ومن النتا، التحميميّ  الوصفيّ  الدراسة المنيجَ  واتبعت ،قسم، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات

 طةً وكمة في وزارة التربية والتعميم في فمسطين كانت متوسّ درجة تطبيق الحّ  أنّ مت إلييا ىذه الدراسة، توصّ 
من االغتراب درجة الحد  كما تبين أنّ ، الذي كان بدرجة مرتفعةالمشاركة بشكل عام باستثناء مجال 
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بالعمل  وتبين أيضأ أن الوزارة تشرك مديرياتيا في تقويم النتائج الخاّص ، الوظيفي كانت متوسطة
 . المدرسيّ 

 ,Amarat, Akbolat, Ünal and Karakayaكبوالت ونال كراكايا)ا  مارات و أمن  دراسة كلّ و    
 في العالقة بين الوحدة في العمل واألداء الوظيفيّ  "أثر االغتراب الوظيفيّ ( وىي بعنوان: 2018
 العمل واألداء الوظيفيّ  في العبلقة بين الوحدة في معرفة أثر االغتراب الوظيفيّ ىدفت إلى  "،ضاتلمممرّ 
 ، وتمّ التحميميّ  م المنيج الوصفيّ استخدا وتمّ  ،تصميم استبانة ولتحقيق أىداف الدراسة تمّ ضات، لمممرّ 

، ياأىمّ  ،رجت الدراسة بمجموعة نتائجوخ، ضة(  ممرّ 138عمى عينة عشوائية عددىا) بانةتوزيع االست
عور بالوحدة في العمل لو الشّ  والوحدة في العمل، وأنّ  داء الوظيفيّ عمى األ وجود أثر لبلغتراب الوظيفيّ 

 ضات.لمممرّ  داء الوظيفيّ كبير عمى األ تأثير سمبيّ 

العالقة بين االغتراب بعنوان :" فيي (Dagly and Avrebek,2017أما دراسة داقمي وافريك)   
ق مي المدارس االبتدائية العامة فيما يتعمّ رات معمّ اكتشاف تصوّ  إلى ىدفت"، وبعض المتغيرات التنظيميّ 

والحالة االجتماعية ، وىي) الجنس،  ،وعبلقتيا ببعض المتغيرات بسموكيات االغتراب التنظيميّ 
من  ( مدرسةً 40اختيارىا عشوائًيا من ) مة تمّ ًما ومعمّ ( معمّ 346تكونت عينة البحث من )، و واألقدمية(

أبعاد  ةلمبحث، واعتمدت االستبانة عمى خمس أداةً فيما اعتمدت الدراسة االستبانة  ،مقاطعة ماردين التركية
، وفقدان ن المعنى، والبلمعيارية، اغتراب الذات، والعزلة االجتماعيةوىي)فقدا ،لبلغتراب الوظيفيّ 

لنتائج التي ا ومن أىمّ ، في تطبيق الدراسة المسحيّ  الوصفيّ  واستخدمت الدراسة المنيج، السيطرة(
مين لدى المعمّ  وكان االغتراب الوظيفيّ  ( 1.87 )بنسبة كانت نسبة االغتراب قميمةّ ، مت إلييا الدارسةتوصّ 

ر الحالة متغيّ إلى عزى ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تُ قدامىمين الأكبر منو لدى المعمّ  جددال
 ة.االجتماعيّ 

وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى عينة من  "االغتراب الوظيفيّ وىي بعنوان:  (2016دراسة المطيري)   
 العبلقة بين االغتراب الوظيفيّ  التعرف عمى إلى ىدفت، ن بجامعة الممك عبد العزيز بجدة"فيالموظّ 

تية لدى عينة والكفاءة الذا التعرف عمى مستوى االغتراب الوظيفيّ ، و لكفاءة الذاتية لدى عينة الدراسةوا
بأبعاده لدى عينة الدراسة وفًقا  طات درجات االغتراب الوظيفيّ عرف عمى الفروق بين متوسّ تال، و الدراسة

 المنيجَ واستخدمت الباحثة ، م، وسنوات الخبرة، واإلدارة(لتعمّ ومستوى اة، ل)النوع، والحالة االجتماعيّ 
مت إلييا لنتائج التي توصّ ومن ا اموظفً ( 65وتكونت عينة الدراسة من )، المقارن االرتباطيّ  الوصفيّ 
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( عد )انعدام القوة، وكان بُ فينلدى الموظّ  ي االغتراب الوظيفيّ ط فىناك مستوى أعمى من المتوسّ ، الدراسة
)فقدان عد ويميو بُ ، عد)غربة الذات(يو بُ ويم ،عد )العزلة(يميو بُ  ،لدى ىؤالء العاممين ايوعً ىو األكثر شُ 

وقد أجابت ىذه النتيجة عن السؤال األول  ،عد )ضعف المعنى(ويميو في المرتبة األخيرة بُ  ،المعايير(
ط في درجة االغتراب أعمى من المتوسّ  ىناك نسبةً  والثاني من أسئمة الدراسة، وأظيرت النتيجة أنّ 

 %(. ١٦,٢٣بنسبة) الوظيفيّ 

ودة العالقة بين ج   "( بعنوان:Kosterelioglu& Cetinkana, 2016)كوستيرليجمو وسيتنكانا  دراسة   
بحث العبلقة بين جودة الحياة واالغتراب ىدفت إلى في المدارس االبتدائية"،  الحياة واالغتراب الوظيفيّ 

( 426حيث تكونت عينة الدارسة من ) ،مي المدارس االبتدائية في مقاطعة بولو التركيةلدى معمّ  الوظيفيّ 
وىي) العجز، والبلمعنى،  ،بعاد لبلغتراب الوظيفيّ أاعتمدت الدراسة عمى أربعة  و ،مةا ومعمّ معمم  

سنوات الخبرة ، ىي) الجنس،  ،والعزلة، واالغتراب من المدرسة( وقد استخدمت الدراسة عدة متغيرات
ا، ، الراتب(نفسيا الخدمة في المدرسة ة، العمر، سنواتص، الحالة االجتماعيّ التخصّ  التيومن لنتائج

توص  الدراسة, إليها عمى أعمى  (االغتراب من المدرسة)عد وحصل بُ  ،كانت نسبة االغتراب قميمةً لت
 %( ثمّ 33.4ط)بمتوسّ  (البلمعنى) ثمّ %( 39.2ط)كان المتوسّ  (انعدام القوة)عد %( ثم بُ 55ط ب)متوسّ 

 %(.33ط)بمتوسّ  (العزلة)

مين :" العالقة بين مينية المعمّ ( بعنوانYorulmaz and etal,2015)يولماز وايتال  دراسة   
حترافيتيم مين تحديد العبلقة بين مينية المعمّ  إلى ىدفت، "واالغتراب الوظيفيّ  باالغتراب  اوعبلقتيوا 

من (303، وتكونت عينة الدراسة من )واستخدمت الدراسة المنيج المسحيّ ، المدارس التركية في  الوظيفيّ 
بتدائية ومدارس امون بين معممي مدارس ع المعمّ توزّ  باستخدام الطريقة العنقودية حيث المعّممين والمعّممات

ىي) الجنس، نوع  ،اعتمدت الدراسة عمى عدة متغيراتعدادية ومدارس ثانوية ومدارس ثانوية مينية، و إ
( 38(، وتكونت استبانة قياس االغتراب من)نفسيا المدرسة، سنوات الخبرة، سنوات الخبرة في المدرسة

 ومن أىمّ ، نى والعزلة واالغتراب عن المدرسةىي) البلقدرة والعجز( والبلمع ،عمى أربعة أبعاد عةّ موزّ  فقرةً 
 اآلتي عمى النحو االغتراب تنازلًيا حسب الترتيب كانت نسبة االغتراب قميمة، وترتبت أبعاد، النتائج

مين البلمعنى، وكانت نسبة االغتراب لدى المعمّ  العزلة بوزن، ثمّ  ، ثمّ زالعج الغتراب عن المدرسة، ثمّ ا)
من  مو المدارس االبتدائية يشعرون باغتراب أقلّ ناث، معمّ مات اإلالذكور أعمى من نسبة اغتراب المعمّ 
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حصائية إمينية، وال توجد فروق ذات داللة من المدارس الثانوية ال والمدارس الثانوية أقلّ المدارس الثانوية 
 .ر عدد سنوات الخبرة داخل المدرسةمتغيإلى عزى تُ 

 إلى ىدفت، وعالقتو بالدافعية لإلنجاز" االغتراب الوظيفيّ (،وىي بعنوان:" 2014دراسة بن بوذينة )و    
ة ة العموميّ سال المؤسّ مّ والدافعية لئلنجاز لدى عُ  االغتراب الوظيفيّ معرفة العبلقة الموجودة بين 

 (عامبًل  535حيث تكونت الدراسة ) ،رتباطيّ اال الوصفيّ  واستخدم الباحث المنيجّ ة، االستشفائية ببوسعاد
لقياس االغتراب  عدّ ألول مُ ا :الباحث مقياسين استخدمو  ،طريقة العينة العشوائية البسيطةباستخدام 
ىناك نسبة ، مت إلييا ىذه الدراسةئج التي توصّ النتا ومنَ ، زلقياس الدافعية لئلنجا عدّ ثاني مُ ، والالوظيفيّ 

والدافعية  ة بين االغتراب الوظيفيّ وجود عبلقة عكسيّ و مرتفع  باغتراب وظيفيّ ال يشعرون مّ كبيرة من العّ 
ة بين أبعاد االغتراب (، ووجود عبلقة عكسيّ 0.45-لئلنجاز، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط )

، ووجود فروق ذات زير، العزلة( والدافعية لئلنجا) انعدام القوى، انعدام المعنى، فقدان المعايالوظيفيّ 
وعدم وجود فروق ذات  ،الجنسال حسب متغير تراب لدى العمّ عور باالغحصائية في مستوى الشّ إداللة 

 واألجر . نّ ال حسب متغيرات السّ عور باالغتراب لدى العمّ داللة إحصائية في مستوى الشّ 

لدى أعضاء ىيئة  :" االغتراب الوظيفيّ (، وىي بعنوان2014وأبو مقدم) ،دراسة أبو سمرة، وشعيباتو    
التعرف ىدفت إلى التدريس في الجامعات الفمسطينية :دراسة ميدانية في جامعتي القدس والخميل "، 

من خبلل دراسة  ،التدريس في الجامعات الفمسطينية لدى أعضاء ىيئة عمى مستوى االغتراب الوظيفيّ 
مستوى االغتراب  أنّ ، و ا ىذه الدراسةمت إلييج التي توصّ النتائ ومنّ ، يدانية في جامعتي القدس والخميلم

 لدى أعضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة مرتفعة، وعدم وجود فروق في مستوى االغتراب الوظيفيّ  الوظيفيّ 
طات دت فروق بين متوسّ جِ الجنس والجامعة، في حين وُ  :ضاء ىيئة التدريس تبًعا لمتغيراتلدى أع

، وسنوات العمل في الجامعة ،: المؤىل العمميّ الوظيفيّ  الدراسة لمستوى االغتراباستجابة أفراد عينة 
 وعدد األبحاث العممية المنشورة .

عور باالغتراب في الشّ  :" أثر مناخ العمل األخالقيّ وىي بعنوان (2014والقواسمة) ،دروزةدراسة و    
،والجانب  الفرديّ )الجانب التعرف عمى درجة تأثير المناخ األخبلقيّ  إلى ىدفتدراسة تطبيقية"،  الوظيفيّ 
 (وعدم الرضا ،نعزاليةواال ،عور بالعجزوالشّ  ،عور بالتشاؤمغتراب الوظيفي )الشّ عور باال(عمى الشّ المنظميّ 

، فموظّ  (200في الوزارة )مغ عدد موظّ في األردن، حيث ب في وزارة التعميم العالي والبحث العمميّ 
مت ئج التي توصّ ومن النتا، والميدانيّ  بأسموبيو النظريّ  حميميّ الت واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفيّ 
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في الوزارة جاءت بمستوى  قيّ ناخ عمل أخبلرات المبحوثين حول وجود مّ تصوّ  نّ أ، إلييا ىذه الدراسة
ط، لدى المبحوثين بمستوى متوسّ  عور باالغتراب الوظيفيّ اتيم حول مستوى الشّ ر بينما جاءت تصوّ  ،مرتفع

في  عور باالغتراب الوظيفيّ ببعديو عمى الشّ  لمناخ العمل األخبلقيّ  ود أثر معنويّ وأظيرت الدراسة وج
عور باالغتراب الوظيفي، وعدم عمى الشّ  األخبلقيّ  لمجانب الفرديّ  الوزارة ، حيث أظيرت وجود أثر معنويّ 

 .عمى الشعور باالغتراب الوظيفيّ  األخبلقيّ  لمجانب المنظميّ  وجود أثر معنويّ 

مي المدارس رات معمّ تصوّ بعنوان: "وىي ( Kesik and Comert, 2014)كيسيك وكومرت  دراسة
رات تحديد تصوّ  إلى ىدفت االبتدائية عن مستويات االغتراب في عمميم )دراسة حالة مدينة مالطيا"،

واعتمدت الدراسة عمى عدة ، في عمميم تويات االغتراب الوظيفيّ مي المدارس االبتدائية عن مسمعمّ 
ة( معتمدة عمى ، الحالة االجتماعيّ ىي) الجنس، خبرة العمل، حجم المدرسة، المبحث الدراسيّ  ،متغيرات

، فيما اقتصرت عينة الدراسة (جتماعيّ ، االنعزال االىي) العجز، البلمعنى ،راب الوظيفيّ ثبلثة أبعاد لبلغت
مت إلييا لنتائج التي توصّ ا أىمّ ومن ، ( مدرسة ابتدائية31عين عمى )موزّ  ،مةًما ومعمّ ( معمّ 719عمى )
مين الذكور لدى المعمّ  ، واالغتراب الوظيفيّ ةممين قميلدى المعمّ  غتراب الوظيفيّ كانت نسبة اال، الدراسة

 مين الجدد.من المعمّ  مين القدامى أقلّ لدى المعمّ  مات، وكان االغتراب الوظيفيّ كان أعمى من المعمّ 

مي التربية "العالقة بين مستويات االغتراب لدى معمّ بعنوان: وىي ( Erbas, 2014دراسة ايرباس )و    
حين تحديد مستويات االغتراب لدى المرشّ  إلى ىدفت حين واتجاىاتيم نحو مينة التدريس"،البدنية المرشّ 

ت ة نحو مينة التدريس، وتحديد العبلقة بين مستويايات التربية الرياضيّ لشغل مينة التعميم في كمّ 
ًما يدرسون في أقسام التربية البدنية ( معمّ 695وتألفت عينة الدراسة من )، موقفيم نحو التدريساالغتراب و 

، واعتمدت دراسة عمى االستبانة كأداة لمبحثة في خمس جامعات مختمفة، واعتمدت الوالتربية الرياضيّ 
العزلة االجتماعية، فقدان )فقدان المعنى، البلمعيارية، يى ،االستبانة عمى أربعة أبعاد لبلغتراب الوظيفيّ 
مت لنتائج التي توصّ ا ومنَ ، (وىما:) الجنس، المستوى الدراسيّ  السيطرة( ، واعتمدت الدراسة عمى متغيرين

و توجد  مات،حين أعمى من نسبتو لدى المعمّ مين المرشّ لدى المعمّ  نسبة االغتراب الوظيفيّ ، إلييا الدراسة
 دادة العميا)يز لصالح المستويات الدراسيّ  ر المستوى الدراسيّ يّ متغإلى عزى حصائية تُ إفروق ذات داللة 

 م في الدراسة(.ما تقدم المعمّ االغتراب كمّ 

 وعالقتو باألداء الوظيفيّ  :" االغتراب الوظيفيّ وىي بعنون (2013)(بحر  وأبو سمطان)دراسة و    
التعرف عمى مستويات االغتراب  إلى ىدفت لمعاممين في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة"،
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لدى العاممين اإلداريين في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة، والتعرف  واألداء الوظيفيّ  الوظيفيّ 
واستخدم الباحثان ، لدى العاممين اإلداريين واألداء الوظيفيّ  عمى طبيعة العبلقة بين االغتراب الوظيفيّ 

أظيرت ، الدراسة مت إلييا ىذهومن النتائج التي توصّ ، ناسبتو لنوع الدراسةلم التحميميّ  المنيج الوصفيّ 
حيث  ،بين العاممين في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة نتائج الدراسة ظيور االغتراب الوظيفيّ 

العبلقة غير  مت الدراسة إلى أنّ توصّ و ، (% 64.28 )لجميع محاور االغتراب الوظيفيّ  بمغ الوزن النسبيّ 
يميو ظروف  لدى العاممين، بب األكبر في ظيور االغتراب الوظيفيّ الجيدة مع اإلدارة المباشرة ىي السّ 

لجميور إلى االكبير بين زمبلء العمل ،وصواًل العبلقات والتعاون غير  عنيا ، ثمّ  العمل غير المرضيّ 
فين باإلدارة المباشرة حصائية بين عبلقة الموظّ إذات داللة  ىناك عبلقةً  متمقي الخدمة، وبينت  الدراسة أنّ 

 ف واإلدارة المشرفة عميو، واإلدارة ال تيتمّ وىناك عبلقة غير جيدة بين الموظّ  ،ليم وبين األداء الوظيفيّ 
وبين  ،، وال ترتبط بين منح الحوافز والترقيات تٍ آومكاف وحوافزَ  عو العاممون من عبلواتٍ بتمبية ما يتوقّ 

غير عادلة في توزيع الحوافز  بأّنيا شعور العاممين بين اإلدارةإلى أداء العاممين، باإلضافة  تقييم نتائج
  .المحاباة والواسطة ىي أساس منح الحوافز والمكافآت ومنح العبلوات الوظيفية وأنّ 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 :اآلتيمت إلى ابقة نجد أنيا توصّ ومن خالل عرض الدراسات الس

 أكدت الدراسات أنّ ، و لعاممين ومستوى اغترابيم الوظيفيّ أكدت الدراسات العبلقة الوثيقة بين أداء ا   
أوصت جميع ، و حباطيمإيا في تحفيز العاممين أو بلف أنواعتخاسات بداخل المؤسّ  االغتراب الوظيفيّ 

استخدمت ، و االغتراب الوظيفيّ زة لوجود ئة محفّ الدراسات بالتقميل من العوامل التي تساعد عمى ايجاد بي
 لتحقيق أىداف الدراسات. شرًطا ودليبًل االستبانة أداة  مستخدمةً  التحميميّ  الوصفيّ  أغمب الدراسات المنيجّ 

 أواًل: أوجو االتفاق واالختالف

 :من حيث اليدفُ -1
وعبلقتو  الوظيفيّ غتراب التي تربط بين اال وتحميميا اتفقت الدراسات السابقة عمى دراسة مدى العبلقة   

كما جاء في دراسة دروزة  خبلقيّ خل بيئة العمل مثل مناخ العمل األخرى داأبمتغيرات 
، أما دراسة (2018(، وعبد الجمل)2018عميان)(، و 2019(،ودراسة غيث والحارثي)2014والقواسمة)

اء ىيئة التدريس عضألدى  قياس االغتراب الوظيفيّ ىدفت إلى قد ف( 2014أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم)
 دراسة عبلقة االغتراب الوظيفيّ إلى ىدفت فقد ( 2014في الجامعات الفمسطينية، أما دراسة بوذينة)

مي المدارس ى معمّ لد ىدفت إلى قياس االغتراب الوظيفيّ فقد ( 2018، أما دراسة عابد)لئلنجازبالدافعية 
 الحالية.، وقد استفادت الباحثة في صياغة األىداف ة في غزةالحكوميّ 

لدى  وعبلقتو باالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى التعسّ    
 ة في محافظة الخميل.دالء في المدارس الحكوميّ مين البُ المعمّ 

 :من حيث المنيجُ -2

 ودراسة بو( 2014( ودراسة أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم)2014اتفقت دراسة دروزة والقواسمة)   
كوبوالت ا  مارات و إ(، ودراسة 2013بحر وأبو سمطان ) ودراسة( 2018( ودراسة عابد)2014ذينة)

 ، في استخدام المنيج الوصفيّ (Amarat, Akbolat, Ünal and Karakaya, 2018)وكركايا
وايتال  يولماز، ودراسة (Dagly and Avrebek,2017)اسة داجمي وأفريبكدر ؛ بينما التحميميّ 

(Yorulmaz and etal,2015)  باستخدام منيج المسح الشامل لكامل عينة الدارسة، أما بالنسبة لدراسة
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، وقد المقارن االرتباطيّ  المنيج الوصفيّ ( فقد استخدمت 2014(، ودراسة بن بوذينة)2016المطيري)
 .االرتباطيّ  التحميميّ  لباحثة في أنيا استخدمت المنيج الوصفيّ ااستفادت 

 مجتمع الدراسة وعينتيا: من حيثُ -3
دراسة أبو سمرة  الوزارة، بينما اعتمدت في( عمى عينة من موظّ 2014اعتمدت دراسة دروزة والقواسمة)   

بينما  (عمى عينة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس والخميل،2014وشعيبات وأبو مقدم)
( 2018ألصمية من العمال، وأخيًرا دراسة عابد)عينة من مجتمع الدراسة ا( عمى 2014دراسة بو ذينة)

( فقد 2019، أما دراسة البحيري)ة بمحافظة غزةمي المدارس الحكوميّ اعتمدت عينة الدراسة عمى معمّ 
المجتمع  نَ الدراسة الحالية قد تكوّ  يا من الطبلب في المدارس المصرية، في حين أنّ تكونت عينت

 اختيار عينة طبقية منيا بطريقة عشوائية. وتمّ  ،البدالءمين حصائي فييا من جميع المعمّ اإل

 من حيث األداة المستخدمة:-4

 كلّ  متغيرات في أبعاد االغتراب الوظيفيّ  لقياس درجة أداةً  اعتمدت الدراسات السابقة عمى االستبانة   
، وقد وعبلقتو باالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ معرفة مدى تأثير التعسّ ت تيدف إلى كان بحيث دراسة

 .واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ ن: التعسّ في بناء أدوات دراستيا وىي مقياسااستفادت الباحثة من ذلك 

 من حيث النتائج:-5
 لدى عينات الدراسات عمى أدائيم المينيّ  اتفقت الدراسات عمى وجود أثر لبلغتراب الوظيفيّ    

ذلك عمى وجود متغير  دلّ  ما زادت درجة االغتراب الوظيفيّ أو طردية ؛ فكمّ  ةٍ إما بعبلقة عكسيّ  ،وسموكيم
(، أما إذا قمت درجة 2014دراسة أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم) لمجتمع الدراسة كما في غير مرضٍ 

اسة كما جاء في عمى وجود متغير يراعي ظروف مجتمع الدر فإّن ذلك يدّل في الدراسة  االغتراب الوظيفيّ 
االستفادة من  توتمّ  (2018( ودراسة عابد)2014( ودراسة بن  بو ذينة)2014دراسة دروزة والقواسمة)

 ىذه النتائج في تفسير نتائج الدراسة الحالية.

 ثانيأ: أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 حثة من الدراسات السابقة في:استفادت البا

 كتابة المقدمة. -
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 فكرة أعمق عن موضوع الدراسة وكيفية دراستو بصورة دقيقة. تكوين -

 التعرف إلى األسموب األنسب لمدراسة. -

 دوات.االستفادة في بناء األلمدراسة مع تحديد األداة المناسبة  -

 التعرف إلى المعالجات اإلحصائية المناسبة. -

 ثالثًا: أوجو التميز لمدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 االغتراب الوظيفيّ ب وربطتو بعبلقتو التعّسف اإلداريّ  كونيا تناولت موضوع يز الدراسة الحاليةّ تتمّ    

 لباحثة لتتوافقَ التي ستكيفيا االقانون البحتة  ضوعاتيدخل ضمن مو  ف اإلداريّ موضوع التعسّ  باعتبار أنّ 
 ف اإلداريّ تقيس مدى العبلقة التي تربط التعسّ  وواقعيةٍ  منطقيةٍ  ، لمخروج بنتيجةٍ التربويةَ  والبحوثَ 

وىي األولى من  ،ة في محافظة الخميلمين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  باالغتراب الوظيفيّ 
 .عمم الباحثة عمى حدّ  نوعيا عمى مستوى البحوث التربوية
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  ثالثالالفصل 

جراءاتيامنيجيّ   ة الدراسة وا 
 مقدمة -

 الدراسةمنيج  -

 رات الدراسةمتغيّ  -

 مجتمع الدراسة -

 نة الدراسةعيّ  -

 أداة الدراسة -

 بناء األداة -

 صدق أداة الدراسة -

 ثبات أداة الدراسة -

 إجراءات الدراسة -

 المعالجة اإلحصائية -
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 الفصل الثالث
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 مقدمة: 
جراءاتيا التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ يتضمن ىذا الفصل وصفًا مفصّ     بًل وكامبًل لمنيجية الدراسة وا 

عداد أداة الدراسة "االستبانة" وعينتيا الدراسةوصف مجتمع  ،منيج الدراسةالدراسة من حيث تحديد  ، وا 
جراءات التحقّ  ،التي استخدمت ق من صدق أداة الدراسة وثباتيا )خصائصيا السيكومترية( والتحميل وا 

 لخصائص العينة "المعالجات اإلحصائية" لمدراسة، وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات. حصائيّ اإل

 :دراسةمنيج ال
الباحثة  تلتحقيق أىداف الدراسة استخدمعمى طبيعة البيانات والمعمومات البلزمة ليذه الدراسة، و  بناءً    

التي تحتاج إلى متو لطبيعة الدراسة ءلمبلوذلك  ،ا، في دراستي(والكيفيّ  يّ )الكمّ  التحميميّ  المنيج الوصفيّ 
النتائج التي يمكن والوصول إلى  ،جمع البيانات وتصنيفيا وتحميميا وتفسيرىا الستخبلص الدالالت

، ويعتمد عمى واإلنسانيةِ  االجتماعيةِ  يرتبط غالبًا بدراسات العمومِ  المنيج الوصفيّ  نّ إتعميميا، حيث 
، وجمع البيانات والمعمومات البلزمة عنيا، وتصنيف ىذه المعمومات اقعفي الو  وصف الظاىرة كما ىي

وكذلك ، موضوع الدراسةذات العبلقة بباإلضافة إلى الكتب والمراجع والدراسات السابقة  ،وتنظيميا
مات مين والمعمّ يت مع المعمّ جرِ من خبلل استخداميا لممقاببلت التي أُ  استخدمت الباحثة المنيج النوعيّ 

 ء في مدارس محافظة الخميل.البدال

 :ذراستيجتًع ان

ة في الذين يعممون في المدارس الحكوميّ ، مات البدالءمين والمعمّ المعمّ يتكون مجتمع الدراسة من جميع    
( 9425( )2019/2020) كاديميّ األ معاملمين في محافظة الخميل وقد بمغ عدد المعمّ  ،محافظة الخميل

عين عمى المديريات موزّ  ،مة بديمةومعمّ  امً ( معمّ 761مين البدالء )عدد المعمّ  مة، بينما بمغومعمّ  امً معمّ 
 ،(127(، يطا)184) (، جنوب الخميل316الخميل) (،134) : شمال الخميلاآلتياألربعة عمى النحو 

، (2020، )وزارة التربية والتعميم الفمسطينيّ وذلك وفقًا إلحصائيات وزارة التربية والتعميم الفمسطينية 
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لمتغير المديرية. ( يبين1) والجدول رقم
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 (: خصائص مجتمع الدراسة حسب المديرية1جدول )

 العدد المديرية

 316 الخميل

 134 شمال الخميل

 184 جنوب الخميل

 127 يطا

 761 المجموع

كان في مديرية الخميل، وذلك بسبب الكثافة مين البدالء معظم المعمّ  يتضح من بيانات الجدول أنّ    
 السكانية التي تتمركز في وسط الخميل.

 :ذراستعُنت ان

 :تانعُنت االستطالعُ   
استخداميا لمعرفة خصائص  مة بدالء، وتمّ ومعمّ  ًما( معمّ 21تكونت عينة الدراسة االستطبلعية من )   

الباحثة من نتائج العينة االستطبلعية في  استفادتدق والثبات(، حيث )الصّ  ةأدوات الدراسة السيكومتري
 تطوير أدوات الدراسة )االستبانة الحالية(.

 :عُنت انذراست

مات البدالء في المدارس ين والمعمّ المعممّ استخدمت الباحثة اسموب العينة الطبقية العشوائية الختيار    
( 76م، والذين بمغ عددىم )2021-2020األول لمعام  ة في محافظة الخميل من الفصل الدراسيّ الحكوميّ 
قت من صدق أداة ، وبعد أن تحقّ حسب المديرية %( من مجتمع الدراسة11بنسبة بمغت )مة، ومعمّ  معّمًما

وذلك بسبب جائحة  عممت الباحثة عمى توزيع أداة الدراسة عمى أفراد العينة إلكترونًياوثباتيا  الدراسة
 ح خصائص العينة الديموغرافية:يوضّ  والجدول اآلتيكورونا، 

 ةالديموغرافيخصائص العينة (: 2جدول )
 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 19.7 15 ذكر الجنس عند المعمم

 81.3 61 أنثى

 32.9 25 ذكر الجنس عند المدير

 67.1 51 أنثى

 51.3 39 سنة فأقلّ  سنوات الخبرة

 14.5 11 سنوات 3 – 2
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 34.2 26 سنوات فأكثر 3

 18.4 31 الخميل المديرية

 41.8 14 شمال الخميل

 23.7 18 جنوب الخميل

 17.1 13 يطا

 28.9 22 أساسي دنيا مستوى المدرسة

 51.1 38 مرحمة وسطى

 21.1 16 ثانوي

في مديرية الخميل؛ وذلك بسبب  امين البدالء كان كبيرً عدد المعمّ  من خبلل الجدول السابق نبلحظ أنّ    
مين عدد المعمّ  بالمقارنة مع باقي المديريات، كما أنّ  الكبير أيًضاوعدد المدارس  ،كان الكبيرحجم السّ 

عدد الطبلب ال  باعتبار أنّ  ،البدالء في مستوى المدرسة، مرحمة وسطى أكبر من غيره من المستويات
المبلحظ  ب من المدارس، ومنَ منيا ظاىرة التسرّ  ،سباب متعددةأويرجع إلى يبقى ثابًتا في سنوات الدراسة 
فأكثر كبير، ويعني ذلك مدى الخبرة التي  (سنوات 3)عدد المعممين من فئة في متغير سنوات الخبرة أنّ 

يأتي لصالح اإلناث،  مين البدالء والمديرينمتغير الجنس لدى المعمّ  بلحظ أنّ م، كما يُ يمتمكيا ذلك المعمّ 
 أكثر منو في المجاالت األخرى. ول اإلناث لمعمل في المجال التربويّ بسبب مي

 :ذراستان أدواث

تطوير أداة  لجمع البيانات والمعمومات، حيث تمّ  أداةً باحثة في ىذه الدراسة االستبانة استخدمت ال   
الدراسة بعد الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة والكتب والمراجع العممية واألطروحات ذات العبلقة 

واالغتراب  ف اإلداريّ العبلقة بين التعسّ موضع الدراسة الحالي من أجل بناء أداة الدراسة، وذلك لدراسة 
، حيث تناولت في بدايتيا ة في محافظة الخميلمين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 

م، والجنس عند المدير، وسنوات الخبرة، وىي )الجنس عند المعمّ  ،ة ألفراد عينة الدراسةخصيّ البيانات الشّ 
 ىما: ،ت األداة مقياسينضمّ  والمديرية، ومستوى المدرسة(، ومن ثمّ 

ذات الصمة  ّياتدبألالعديد من الدراسات وابلع عمى االطّ  : تمّ مقياس االغتراب الوظيفيّ وصف    
 داةأبناء  وتمّ  ،(2018( ودراسة عابد)2019دراسة عرفة) :ومن ىذه الدراسات ،باالغتراب الوظيفيّ 

عيا تشترك في قياس يوكانت جم ،( فقرة38حيث تكونت من ) ،تقيس االغتراب الوظيفيّ  وتطويرىا بحيث
( 4عمى ) عةً موزّ  ،ة في محافظة الخميلء في المدارس الحكوميّ مين البداللدى المعمّ  االغتراب الوظيفيّ 
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( فقرة تقيس االنعزال 13( فقرات تقيس فقدان المعايير، والثاني من )8ىي: األول من ) ،مجاالت
 ( فقرات تقيس فقدان السيطرة.8( فقرات تقيس فقدان المعنى، والرابع من )9، والثالث من )االجتماعيّ 

ف ذات الصمة بالتعسّ  األدبّياتبلع عمى العديد من الدراسات و االطّ  : تمّ اإلداريّ ف مقياس التعسّ وصف 
أداة وتطويرىا، بناء  وتمّ ، (2018( ودراسة الشريفين ونصيرات)2019مثل دراسة البحيري) ،داريّ اإل

ف عيا تشترك في قياس التعسّ يوكانت جم ،( فقرة25تكونت من )إذ  ،داريّ ف اإلالتعسّ  بحيث تقيس
ن عة عمى مجالين: تكوّ وزّ مُ  ،ة في محافظة الخميلمين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  اريّ داإل

( فقرات تقيس 8ق باإلدارة المدرسية، والثاني من )ف المتعمّ ( فقرة تقيس التعسّ 17المجال األول من )
 ق بنظام المديرية.ف المتعمّ التعسّ 

ف عيا تشترك في قياس العبلقة بين التعسّ ي( فقرة، وكانت جم63)وبذلك تكون عدد فقرات أداة الدراسة    
ة في محافظة الخميل من وجية مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  اإلداريّ 

كما في  (Likert Scale) م ليكرت الخماسيّ مّ ت في االختيار من سُ طريقة اإلجابة تركزّ  نظرىم، عممًا بأنّ 

 : اآلجيل الجذو

 (Likert Scale)(: سمم ليكرت الخماسي 3جدول )
 اأبدً  انادرً  اأحيانً  اغالبً  ادائمً  التصنيف
 1 2 3 4 5 الترميز

 

 دوات:يكومترية لالّ الخصائص السّ 

 صدق أدوات الدراسة:
 :، ىماالباحثة من صدق أدوات الدراسة بطريقتين تأكدت

 مين(:لألدوات )صدق المحكّ  اىريّ دق الظّ الصّ 

ق من صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى التحقّ  الباحثة االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثمّ صّممت    
سين من مدرّ  حّكمين( م6مين من ذوي االختصاص والخبرة، تألفت من )ومجموعة من المحكّ  ،المشرف

مين أسماء المحكّ ( 1ح الممحق رقم )وأعضاء ىيئة تدريس في الجامعات الفمسطينية، ويوضّ ومشرفين 
داة من حيث: مدى وضوح لغة إبداء آرائيم ومبلحظاتيم حول األ موا بتحكيم أداة الدراسة، وتمّ الذين تفضّ 
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معمومات أو تعديبلت أو  إضافة أيّ ى شمول الفقرات لمجانب المدروس، الفقرات وسبلمتيا لغويًا، ومد
 .اج األداة بشكميا النيائيّ أخذىا بعين االعتبار عند إخر  فقرات يرونيا مناسبة، وتمّ 

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االداة:

 لفقرات مقياس االغتراب الوظيفيّ  أواًل: صدق االتساق الداخميّ 
 :صدق االتساق الداخميّ 

( Pearson correlationالباحثة من صدق أداة الدراسة بحساب معامل االرتباط بيرسون )تحّققت    
حساب معامل االرتباط  مة، وتمّ ومعمّ  ًما( معمّ 21تكونت من ) استطبلعيةٍ  من خبلل تطبيقيا عمى عينةٍ 

 (.4ية، وذلك كما ىو واضح في الجدول )مع الدرجة الكمّ  بيرسون لفقرات مقياس االغتراب الوظيفيّ 
لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مع الدرجة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4جدول )

 الكمية لكل مجال من مجاالت االغتراب الوظيفي .
 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم

 فقدان المعايير
1.  1.581 1.116 

2.  1.389 1.181 

3.  1.442 1.145 

4.  1.399 1.173 

5.  1.791 1.111 

6.  1.657 1.111 

7.  1.631 1.112 

8.  1.432 1.151 

 االنعزال االجتماعي
1.  1.655 1.111 

2.  1.142 1.539 

3.  1.418 1.166 

4.  1.767 1.111 

5.  1.386 1.184 

6.  1.453 1.139 
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7.  1.263- 1.249 

8.  1.786 1.111 

9.  1.817 1.111 

11.  1.873 1.111 

11.  1.774 1.111 

12.  1.781 1.111 

13.  1.852 1.111 

 فقدان المعنى
1.  1.684 1.111 

2.  1.839 1.111 

3.  1.699 1.111 

4.  1.475 1.131 

5.  1.781 1.111 

6.  1.416 1.168 

7.  1.616 1.114 

8.  1.797 1.111 

9.  1.795 1.111 

 فقدان السيطرة
1.  1.748 1.111 

2.  1.683 1.111 

3.  1.761 1.111 

4.  1.637- 1.112 

5.  1.814 1.111 

6.  1.815 1.111 

7.  1.579 1.116 

8.  1.798 1.111 

الدراسة مع يم مصفوفة ارتباط فقرات أداة معظم قِ  ابق إلى أنّ تشير المعطيات الواردة في الجدول السّ    
ا يشير إلى قوة االتساق دالة إحصائيًا، ممّ  مجال من مجاالت االغتراب الوظيفيّ  ية لكلّ الدرجة الكمّ 
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مين لدى المعمّ  ا في قياس درجة االغتراب الوظيفيّ وأنيا تشترك معً  ،لفقرات االغتراب الوظيفيّ  الداخميّ 
 نظرىم.من وجية ة في محافظة الخميل البدالء في المدارس الحكوميّ 

 ثانُاً: صذق االتساق انذاخهٍ نفمزاث يمُاس انتعسف اإلدارٌ:

( Pearson correlationالباحثة من صدق أداة الدراسة بحساب معامل االرتباط بيرسون )تحّققت    
حساب معامل االرتباط  مة، وتمّ ومعمّ  ( معّمًما21ة استطبلعية تكونت من )من خبلل تطبيقيا عمى عين
 (.5ية، وذلك كما ىو واضح في الجدول )مع الدرجة الكمّ  داريّ ف اإلبيرسون لفقرات مقياس التعسّ 

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مع الدرجة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 5)جدول 
 .ف اإلداريّ مجال من مجاالت التعسّ  ية لكلّ الكمّ 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم
 ةق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ التعسّ 

1.  1.784 1.111 

2.  1.589 1.115 

3.  1.764 1.111 

4.  1.398 1.174 

5.  1.862 1.111 

6.  1.741 1.111 

7.  1.399 1.173 

8.  1.563 1.118 

9.  1.728 1.111 

11.  1.781 1.111 

11.  1.851 1.111 

12.  1.531 1.113 

13.  1.391 1.181 

14.  1.233 1.311 

15.  1.666 1.111 

16.  1.749 1.111 

17.  1.742 1.111 

 ق بنظام المديريةف المتعمّ التعسّ  
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1.  1.764 1.111 

2.  1.849 1.111 

3.  1.251 1.272 

4.  1.594 1.115 

5.  1.797 1.111 

6.  1.138- 1.871 

7.  1.515 1.117 

8.  1.597 1.114 

يم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع معظم قِ  ( إلى أنّ 5تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
 ا يشير إلى قوة االتساق الداخميّ دالة إحصائيًا، ممّ  ف اإلداريّ مجال من مجاالت التعسّ  ية لكلّ الدرجة الكمّ 

مين البدالء في لدى المعمّ  ف اإلداريّ ا في قياس درجة التعسّ وأنيا تشترك معّ  ،ف اإلداريّ لفقرات التعسّ 
 من وجية نظرىم.ة في محافظة الخميل المدارس الحكوميّ 

 :ذراستان واثثباث أد

ح وذلك كما ىو موضّ  ،لفاأكرنباخ لمعادلة الثبات عبر  الثبات بطريقة االتساق الداخميّ الباحثة حسبت    
 (.6)في الجدول

 دراسة  ال أداة: نتائج معامل كرنباخ ألفا لثبات (6جدول )   

 ة ألفامقي الفقراتعدد  مقاييس الدراسة ومجاالتيا

 1.751 8 فقدان المعايير 

 1.835 13 االنعزال االجتماعيّ 

 1.841 9 فقدان المعنى

 1.712 8 فقدان السيطرة

 91919 38 ية لالغتراب الوظيفيّ الدرجة الكمّ 

 1.913 17 ةق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ التعسّ 

 1.774 8 ق بنظام المديريةف المتعمّ التعسّ 

 91994 25 ف اإلداريّ ية لمتعسّ الكمّ الدرجة 

 91932 63 داةية لألالدرجة الكمّ 
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تراوحت  قيم ثبات مجاالت مقياس االغتراب الوظيفيّ  أنّ  إلى (6تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
%(، 91.9) ية لبلغتراب الوظيفيّ %(، كما بمغت قيمة الثبات عند الدرجة الكمّ 84.7-%1.751بين )

%(، وبمغت قيمة الثبات عند الدرجة 91.3-%1.774بين ) ف اإلداريّ يم ثبات مجاالت التعسّ قِ تراوحت و 
%(، 93.2قيمة الثبات بمغت ) فإنّ  ،ية ألداة الدراسة%(، وعند الدرجة الكمّ 91.4) ف اإلداريّ ية لمتعسّ الكمّ 

 .وقابمة العتمادىا لتحقيق أىداف الدراسة من الثباتعالية بدرجة  (االستبانةاألداة )ع تمتّ توبذلك 
 المقننة: المقابالت

 مّ ت نالذي مات البدالءمين والمعمّ عمّ الم نم عينة عم بلتٍ مقاب ودعميا أجرت الباحثة اسةر الد نتائج لتأكيد   
عمى بر مجموعات المحادثة أو ع   ,وقذ جمث هذه المقابالت عن طريق لقاء شخصي   ,يميمع ةاألداق تطبي

تفريغ  وقد تمّ  ،مةالص ذات ةماألسئ نم العديد رحوطَ  ،( فرًدا11)لَ وبقُ  حيث ،وسائل التواصل االجتماعيّ 
 :اآلتية ةماألسئ كانتمنيا و جابات تكرارا. ، ورصد أكثر اإلالبيانات

  ّف مدير المدرسة؟لتعسّ  بب الرئيسيّ ما ىو الس 

  ّ؟لشعورك باالغتراب الوظيفيّ  بب الحقيقيّ ما ىو الس 

  في  ر عمى أدائك الوظيفيّ وكيف يؤثّ  ؟لدى مديرك بالمدرسة ف اإلداريّ ىي مبلمح التعسّ ما
 العمل؟

  كيف يمكن لمظير العزلة االجتماعية، وفقدان المعايير، وفقدان السيطرة، والبلمعنى أن يكون
 لديك؟ بحدوث ظاىرة االغتراب الوظيفيّ  اسببً 

  ّكنت تعمل بيا؟ في أكثر من مدرسة ىل شعرت باالغتراب الوظيفي 

  ٍف؟سموك التعسّ  َخْمقِ  ر فيعام تؤثّ  وسموكٍ  وأفكارٍ  ىل طبيعة البيئة المجتمعية من معتقدات 

  ّمن البيئة  مٍ وتحكّ  طٍ عبارة عن امتداد لسموك تسمّ  ف الذي يتبناه المدير التسمطيّ ىل سموك التعس
 مصدرىا األسرة والمجتمع؟ ،التربوية لممدير

  ّط عميك، نابع عن ضعف الثقة تسمح لآلخرين بالتسمّ  باعتبارك معّمًماتك ىل طبيعة شخصي
 بنفسك، وقمة تقديرك ليا؟

 متغيرات الدراسة:
م، والجنس عند المدير، وسنوات الخبرة، المديرية، الجنس عند المعمّ  :المتغيرات المستقمة المعدلة

 ومستوى المدرسة.
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 .مين البدالءالمعمّ  عند مديري ف اإلداريّ التعسّ : المتغير المستقل
ة في محافظة الخميل. مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  االغتراب الوظيفيّ  انًتغُز انتابع:

 إجراءات الدراسة
 :كاآلتي يمة وىجراءات المنظّ العديد من اإل الباحثة أجرت اسةر الد افدىأ قلتحقي   

واالغتراب  ف اإلداريّ العبلقة بين التعسّ  ل في التعرف عمىالمتمثّ تحديد موضوع الدراسة  تمّ  .1
 ة في محافظة الخميل من وجية نظرىم.مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 

 مة، واالسترشاد بيا.بلع عمى العديد من الدراسات ذات الصّ واالطّ  دب التربويّ الرجوع إلى األ تمّ  .2

خبلليا  دراسة استطبلعية تمّ  اءجر ، من خبلل إوثباتيايا التأكد من صدقدوات الدراسة و ناء أب .3
ة في محافظة الخميل، وذلك دالء في المدارس الحكوميّ مة بُ ومعمّ ( معّمًما 21توزيع االستبانة عمى )

 الخصائص السيكومترية لؤلدوات.لمتعرف عمى 

في وزارة التربية والتعميم الفمسطينية لتسييل  إرسال األداة إلى مركز البحث والتطوير التربويّ  تمّ  .4
 ة تطبيق األداة.ميمّ 

في مديريات التربية والتعميم مين البدالء المعمّ عمى مجموعة من ُوّزعت عمل استبانة إلكترونية  تمّ  .5
 في محافظة الخميل اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية.

 االلكترونية االستبانةمات البدالء في المدارس الحكومية في محافظة الخميل والمعمّ  عّبأ المعّممون .6
إلكترونية من االستجابات والحصول عمى نسخة الباحثة  تحّققتوبعد ذلك  ،منيم بما ىو مطموب
 .(SPSS )كسل، وذلك تمييدًا لتفريغيا إلى برنامج التحميل اإلحصائيّ بصيغة ممف إ

 والوصول إلى التوصيات. ،النتائج وتفسيرىا واستخبلصيا تأكيدعمل مقاببلت لبلستزادة من  .7
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 المعالجة اإلحصائية:
وذلك تمييدًا إلجراء  ؛الباحثةراجعتيا انات اإللكترونية والتأكد من صبلحيتيا لمتحميل، بعد جمع االستب   

معينة، أي بتحويل اإلجابات  دخمت لمحاسوب بإعطائيا أرقاًماالمعالجات اإلحصائية لمبيانات، وقد أُ 
( درجات، 3ا )( درجات، وأحيانً 4( درجات، وغالبًا )5عطيت اإلجابة دائمًا )المفظية إلى رقمية، حيث أُ 

عكسيا في الفقرات السمبية، بحيث  وتمّ  ،( درجة واحدة في الفقرات اإليجابية1( درجتين، وأبدًا )2ونادرًا )
مين البدالء في لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ التعسّ  العبلقة بينما زادت الدرجة زادت كمّ 

 .ة في محافظة الخميل من وجية نظرىمالمدارس الحكوميّ 

برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية استخدام بر عَ  وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات   
(SPSS)، (Statistical Package for the Social Sciences, Version (25):SPSS): 
عداد، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون باستخراج األ 
(Pearson correlation ،)ا( ختبار تt-test،)  التباين األحاديّ  تحميل اختبارو (One Way 

ANOVA Analysis of Variance) ، كرونباخ ألفاومعادلة الثبات. 

 تصحيح المقياس )مفتاح المتوسطات الحسابية لنتائج الدراسة(:
ة انات وبخاصّ ستعمل في االستبويُ  ،ىو أسموب لقياس السموكياتو  ،تم استخدم مقياس ليكرت الخماسيّ    

العبلقة بين عمى درجة الموافقة أو االعتراض عمى  ويعتمد المقياس عمى ردود تدلّ  ،في مجال اإلحصاء
ة في محافظة الخميل من مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ التعسّ 

 (:7طات الحسابية كما في الجدول )عمى المتوسّ  ، بناءً وجية نظرىم
 (: مفاتيح التصحيح7جدول)

 الدرجة ط الحسابيّ المتوسّ 

 امنخفضة جدً  1.81 – 1.11
 منخفضة  2.61 – 1.81
 طةمتوسّ  3.41 – 2.61

 مرتفعة 4.21 – 3.41 
 اً مرتفعة جدً  5.11 – 4.21
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 المقدمة -
 األول ؤال الرئيسيّ نتائج السّ  -
 األول ؤال الفرعيّ نتائج السّ  -
 الثاني ؤال الفرعيّ نتائج السّ  -
 الثالث ؤال الفرعيّ نتائج السّ  -
 رابعال ؤال الفرعيّ نتائج السّ  -
 خامسال ؤال الفرعيّ السّ  نتائج -
 الثاني ؤال الرئيسيّ نتائج السّ  -
 ة األولىنتائج الفرضيّ  -
 ة الثانيةنتائج الفرضيّ  -
 ة الثالثةنتائج الفرضيّ  -
 ة الرابعةنتائج الفرضيّ  -
 ة الخامسةنتائج الفرضيّ  -
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 الرابع الفصل
 الدراسة نتائج

 ةمقدم
العبلقة بين مت إلييا الدراسة، حول النتائج التي توصّ  بًل ألىمّ كامبًل ومفصّ  ن ىذا الفصل عرًضايتضمّ    

ة في محافظة الخميل من مين البدالء في المدارس الحكوميّ واالغتراب الوظيفي لدى المعمّ  ف اإلداريّ التعسّ 
اتيا باستخدام ة فرضيّ أسئمة الدراسة، والتحقق من صحّ عن  وذلك من خبلل اإلجابة وجية نظرىم،

 لمناسبة.التقنيات اإلحصائية ا

 :الدراسة نتائج

لدى  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمتعسّ ية لالكمّ  درجةال ىي اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي: ما
 مين البدالء؟مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ المعمّ 
لدرجة العبلقة  المعيارية واالنحرافاتطات الحسابية استخراج المتوسّ  تمّ  ،لئلجابة عن السؤال السابق   

مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلبين التعسّ 
 .(8)ح في الجدول رقم وذلك كما ىو موضّ  مين البدالء،المعمّ 

لدى  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلن التعسّ لدرجة العالقة بي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8) جدول
 مين البدالءمين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ المعمّ 

 المقياس
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

 %71.6 مرتفعة 1.548 3.58 مستوى االغتراب الوظيفيّ 
 %71.8 مرتفعة 1.612 3.54 ف اإلداريّ التعسّ 

 %7112 مرتفعة 91589 3156  يةالدرجة الكمّ 

 واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلدرجة العبلقة بين التعسّ  أنّ  إلى (8تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاء بدرجة مرتفعة، مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ لدى المعمّ 
%(، والشكل 71.8نسبة بمغت )(، وب1.581) ( مع انحراف معياريّ 3.56) ط الحسابيّ المتوسّ حيث بمغ 

 يوضح ذلك: اآلتي
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 واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإل(: الدرجة الكمية لمتعسّ 1شكل )
 ة اآلتية:رعيّ األسئمة الفَ  وقد تفرع عن التساؤل الرئيسيّ 

المدارس في محافظة الخميل  لدى مديري ف اإلداريّ األول: ما مستوى التعسّ  نتائج السؤال الفرعيّ    
 مين البدالء؟من وجية نظر المعمّ 

ف لمستوى التعسّ  المعيارية طات الحسابية واالنحرافاتاستخراج المتوسّ  ابق تمّ ؤال السّ لئلجابة عن السّ    
ح وذلك كما ىو موضّ  مين البدالء،المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  لدى مديري اإلداريّ 

 (.9في الجدول رقم )
المدارس في محافظة  لدى مديري ف اإلداريّ لمستوى التعسّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 9) جدول

 مين البدالءالخميل من وجية نظر المعمّ 

 المقياس
متوسط ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

 %71.4 مرتفعة 1.171 3.57 ةق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ التعسّ 
 %69.8 مرتفعة 1.152 3.49 ق بنظام المديريةف المتعمّ التعسّ 

 %7918 مرتفعة 11961 3154 ف اإلداريّ مستوى التعسّ 

المدارس في  لدى مديري ف اإلداريّ مستوى التعسّ  أنّ  إلى (9تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
( 3.54) مين البدالء جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابيّ محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

 فقد ق باإلدارة المدرسيةف المتعمّ التعسّ %(، حيث جاء 71.8(، وبنسبة بمغت )1.161) مع انحراف معياريّ 
ق بنظام المديرية ف المتعمّ (، وجاء التعسّ 1.171) ( مع انحراف معياريّ 3.57) ط حسابيّ جاءت بمتوسّ 

 ح ذلك:يوضّ  (، والشكل اآلتي1.152) ( مع انحراف معياريّ 3.49) ط حسابيّ بمتوسّ 
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 داريّ ف اإلطات الحسابية لمجاالت التعسّ (: المتوسّ 2شكل )

لدى  ف اإلداريّ المعيارية لفقرات مقياس التعسّ طات الحسابية واالنحرافات ح المتوسّ توضّ  تيةوالجداول اآل
 مين البدالء  حسب المجاالت:المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  مديري

 ة:ق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ أوال: مجال التعسّ 
مين لدى المعمّ ة ق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ لفقرات التعسّ  المعيارية طات الحسابية واالنحرافاتالمتوسّ    

 (.11ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  مات البدالء في محافظة الخميل من وجية نظرىم،والمعمّ 
مين ة لدى المعمّ ق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ لفقرات التعسّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 19) جدول

 نظرىم مات البدالء في محافظة الخميل من وجيةوالمعمّ 

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة % الدرجة

1 5 
اإلدارية دون التوزيع  احتكار المدير جميع الميامّ 
ة كنائب المدير والمرشد عمى أعضاء الييئة التدريسيّ 

 م.والمعمّ 
 %78.4 مرتفعة 1.115 3.92

2 17 
الوظيفية ناتج عن م بضعف مكانتو شعار المعمّ إ

 تحديد فترة العمل.
 %76.8 مرتفعة 1.133 3.84

 %76.1 مرتفعة 1.183 3.81 مين.د اإلدارة من العبلقات االجتماعية بين المعمّ تحّ  3 3

4 1 
م البديل من المجان واالجتماعات استبعاد المعمّ 

 ة.والمشاركات المدرسيّ 
 %74.8 مرتفعة 1.136 3.74

5 6 
عمى أساس من عدم  م البديل تتمّ المعمّ عمميات تقييم 
 الموضوعية.

 %74.2 مرتفعة 1.143 3.71

 %74.1 مرتفعة 1.159 3.71خارج نطاق الوصف  إعطاء المعمم البديل ميامّ  12 6
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 لعممو. الوظيفيّ 

7 4 
م البديل بالتيميش في وضع الخطط شعور المعمّ 

 ة.المدرسيّ 
 %73.2 مرتفعة 1.178 3.66

8 11 
في التعامل مع  التسمطيةَ  اإلدارة األساليبَ استخدام 

 م البديل.المعمّ 
 %72.8 مرتفعة 1.113 3.64

8 16 
اتخاذ اإلدارة قراراتيا التقييمية دون تقييم تغذية راجعة 

 م البديل.لممعمّ 
 %72.8 مرتفعة 1.181 3.64

9 11 
ماح لمناقشتيا أو تنفيذ اإلدارة قراراتيا دون السّ 

 .م البديلالمعمّ إعطاء الرأي من 
 %72.4 مرتفعة 1.183 3.62

 %72.2 مرتفعة 1.981 3.61 أكثر من نصابو. اإعطاء المعمم البديل حصصً  14 11

11 15 
جراءات والقرارات م البديل في اإلالتضييق عمى المعمّ 

 ة.المدرسيّ 
 %71.6 مرتفعة 1.111 3.58

 %69.1 مرتفعة 1.111 3.45 مين( بين المعمّ استخدام اإلدارة أسموب )فرق تسدْ  2 12

13 8 
مين البدالء التي ال تتفق استبعاد اإلدارة آلراء المعمّ 

 .وتوجياتيا
 %66.1 متوسطة 1.159 3.31

14 13 
مين مقربين من م البديل بحصص لمعمّ شغال المعمّ إ

 راًرا.المدير مِ 
 %65.8 متوسطة 1.153 3.29

 %64.8 متوسطة 1.131 3.24 م البديل .تجاىل اإلدارة رأي المعمّ  9 15

16 7 
م البديل بدورات تدريبية ال تراعي إلحاق المعمّ 

 ة.احتياجاتو التدريسيّ 
 %58.6 متوسطة 1.193 2.93

 %7114 مرتفعة 11971 3157 ةف اإلدارة المدرسيّ درجة تعسّ 

ف مظاىر التعسّ ة كمظاىر من ف اإلدارة المدرسيّ تعسّ  أنّ  إلى 11تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاء بدرجة مرتفعة، المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  لدى مديري اإلداريّ 

%(، وجاءت 71.4)(، وبنسبة بمغت 1.171) ( مع انحراف معياريّ 3.57ابي )ط الحسّ حيث بمغ المتوسّ 
احتكار المدير جميع ت عمى )نصّ  التي( 5المرتبة األولى الفقرة رقم ) التي كانت فيأىم ىذه الفقرات 

( حيث جاءت مة كنائب المدير والمرشد والمعمّ اإلدارية دون التوزيع عمى أعضاء الييئة التدريسيّ  الميامّ 
شعار إالتي نصت عمى )( 17(، تبلىا الفقرة رقم )1.11) (، مع انحراف معياريّ 3.92) ط حسابيّ بمتوسّ 
(، مع 3.84) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ حديد فترة العملم بضعف مكانتو الوظيفية ناتج عن تالمعمّ 
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اإلدارة من العبلقات االجتماعية  تحدّ ت عمى )التي نصّ ( 3(، تبلىا الفقرة رقم )1.13) انحراف معياريّ 
 ةً يا أىميّ (، وكان أقمّ 1.18) (، مع انحراف معياريّ 3.81) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ مينبين المعمّ 

( حيث ةم البديل بدورات تدريبية ال تراعي احتياجاتو التدريسيّ إلحاق المعمّ ت عمى )لتي نصّ ا( 7الفقرة رقم )
ت عمى التي نصّ ( 9(، تبلىا الفقرة رقم )1.19) (، مع انحراف معياريّ 2.93) ط حسابيّ جاءت بمتوسّ 

(، 1.13) (، مع انحراف معياريّ 3.24) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ م البديلتجاىل اإلدارة رأي المعمّ )
راًرا( مين مقربين من اإلدارة مِ م البديل بحصص لمعمّ التي نصت عمى )إشغال المعمّ ( 13تبلىا الفقرة رقم )

 (.1.15) (، مع انحراف معياريّ 3.29) ط حسابيّ حيث جاءت بمتوسّ 

 ك بنظاو انًذَزَتف انًتعه  ثانُاً: نتائج يجال انتعس  

مين ق بنظام المديرية لدى المعمّ ف المتعمّ لفقرات التعسّ  المعيارية الحسابية واالنحرافاتطات المتوسّ    
 .(11ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  مات البدالء في محافظة الخميل من وجية نظرىم،والمعمّ 

مين المديرية لدى المعمّ ق بنظام ف المتعمّ لفقرات التعسّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 11) جدول
 مات البدالء في محافظة الخميل من وجية نظرىموالمعمّ 

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

 %81.6 مرتفعة 1.977 4.18 .م البديل محددةالفترة الزمنية التي سيشتغميا المعمّ  7 1

2 1 
م البديل دون المعمّ  قرارات مجحفة بحقّ اتخاذ اإلدارة 

 ررات واضحة.مبّ 
 %74.8 مرتفعة 1.112 3.74

 %72.4 مرتفعة 1.131 3.62 .م البديل الغموضينتاب عمميات اإلشراف عمى المعمّ  5 3

 %71.4 مرتفعة 1.124 3.57 .م البديلم عمل المعمّ توجد قوانين واضحة تنظّ  4 4

5 2 
التقييم دون معايير ودون استخدام مديرية التربية 

 .م البديللممعمّ  االعتماد عمى األداء التدريسيّ 
 %71.8 مرتفعة 1.189 3.54

 %71.1 مرتفعة 1.183 3.51 م البديل ضعيف.االتصال والتواصل بالمعمّ  أجد أنّ  8 6

7 6 
م البديل إلى مدارس أخرى أكثر من مرة في نقل المعمّ يُ 

 .الدورة الواحدة
 %65.1 متوسطة 1.197 3.25

 %53.2 متوسطة 1.151 2.66 .م البديل في مكان بعيد عن مكان سكنوتعيين المعمّ  3 8

 %6918 مرتفعة 11952 3149 ف نظام المديريةدرجة تعسّ 

ق بنظام المديرية كمظاىر من ف المتعمّ التعسّ  أنّ  إلى (11تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  ديريلدى م اإلداريّ ف مظاىر مستوى التعسّ 
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(، 1.152) ( مع انحراف معياريّ 3.49) ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ ، البدالء جاءت بدرجة مرتفعة
التي ( 7المرتبة األولى الفقرة رقم ) %(، وجاءت أىم ىذه المظاىر والتي كانت في69.8وبنسبة بمغت )
(، 4.18) ط حسابيّ م البديل محددة( حيث جاءت بمتوسّ فترة الزمنية التي سيشتغميا المعمّ نصت عمى )ال

 التي نصت عمى )اتخاذ اإلدارة قرارات مجحفة بحقّ ( 1(، تبلىا الفقرة رقم )1.97) مع انحراف معياريّ 
(، 1.11) (، مع انحراف معياريّ 3.74) ط حسابيّ م البديل دون مبررات واضحة( حيث جاءت بمتوسّ المعمّ 

م البديل في مكان بعيد عن مكان سكنو( التي نصت عمى )تعيين المعمّ ( 3الفقرة رقم ) ةً يا أىميّ وكان أقمّ 
التي نصت ( 6(، تبلىا الفقرة رقم )1.15) (، مع انحراف معياريّ 2.66) ط حسابيّ حيث جاءت بمتوسّ 

 ط حسابيّ الواحدة( حيث جاءت بمتوسّ  م البديل إلى مدارس أخرى أكثر من مرة في الدورةنقل المعمّ عمى )يُ 
 (.1.19) (، مع انحراف معياريّ 3.25)

مين البدالء في مدارس لدى المعمّ  : ما مستوى االغتراب الوظيفيّ الثاني ؤال الفرعيّ نتائج السّ 
 مين البدالء؟محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

لمستوى االغتراب  المعيارية الحسابية واالنحرافاتطات ابق تم استخراج المتوسّ ؤال السّ لئلجابة عن السّ    
وذلك كما ىو  مين البدالء،مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 

 (.12موضح في الجدول رقم )
مين البدالء في مدارس لدى المعمّ  لمستوى االغتراب الوظيفيّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 12) جدول

 مين البدالءمحافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

 المقياس
متوسط ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

 %68.2 مرتفعة 1.937 3.41 فقدان المعايير
 %72.6 مرتفعة 1.953 3.63 االنعزال االجتماعيّ 

 %72.4 مرتفعة 1.961 3.62 فقدان المعنى
 %72.6 مرتفعة 1.911 3.63 السيطرةفقدان 

 %7114 مرتفعة 91626 3157 مستوى االغتراب الوظيفيّ 

مين البدالء في لدى المعمّ  مستوى االغتراب الوظيفيّ  أنّ إلى ( 12تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
 ط الحسابيّ المتوسّ مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعممين البدالء جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ 

%(، وجاء أىم ىذه مظاىر االغتراب 71.4(، وبنسبة بمغت )1.55) ( مع انحراف معياريّ 3.58)
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( مع 3.63) ط حسابيّ حيث جاءت بمتوسّ  (االنعزال االجتماعيّ )التي جاءت بالمرتبة األولى ، الوظيفيّ 
(، 1.911) ( مع انحراف معياريّ 3.63) ط حسابيّ بمتوسّ  (فقدان السيطرة)(، و1.953) انحراف معياريّ 

(، وكان 1.937) ( مع انحراف معياريّ 3.41) ط حسابيّ بمتوسّ  (فقدان المعايير)تبلىا في المرتبة الثانية 
(، الشكل 1.961) ( مع انحراف معياريّ 3.62) ط حسابيّ حيث جاءت بمتوسّ  (فقدان المعنى) ةً يا أىميّ أقمّ 

 ح ذلك:يوضّ  اآلتي

 
 ة لمجاالت االغتراب الوظيفيّ طات الحسابيّ توسّ (: الم3شكل )

 ة واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس االغتراب الوظيفيّ طات الحسابيّ توضح المتوسّ  والجداول اآلتية   
 مات البدالء في محافظة الخميل من وجية نظرىم:مين والمعمّ لدى المعمّ 

 أوال: نتائج مجال فقدان المعايير
مات البدالء في مين والمعمّ لفقرات فقدان المعايير لدى المعمّ  المعيارية ة واالنحرافاتالحسابيّ طات المتوسّ    

 (.13ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  محافظة الخميل من وجية نظرىم،
البدالء في  ماتمين والمعمّ لفقرات فقدان المعايير لدى المعمّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية : المتوسّ (13) جدول

 محافظة الخميل من وجية نظرىم

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

1 3 
يم ز عمى تنمية القِ العمل في التدريس يركّ  أنّ  أعتقدُ 

 .األخبلقية لدى الطمبة
 %82.6 مرتفعة 1.772 4.13

 %82.2 مرتفعة 1.888 4.11 .أساليب غير مقبولة اجتماعًيا لتحقيق أىدافي أستخدمُ  8 2

 %79.4 مرتفعة 1.864 3.97التخطيط ليا  يتمّ و تنفيذىا  القرارات التي يتمّ  أنّ  أعتقدُ  4 3
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 .في تمبية تطمعات الطمبة
 %71.1 مرتفعة 1.985 3.55 .التزام المعممين بالمعايير األخبلقية ضعيف أرى أنّ  2 4

 %71.1 مرتفعة 1.912 3.51 .جع عمى اإلبداعيشّ ال نظام التدريس السائد  أنّ  أشعرُ  1 5

6 5 
برامج األنشطة المرافقة ضعيفة في تمبية  أنّ  أشعرُ 

 .حاجات الطمبة
 %55.6 طةمتوسّ  1.888 2.78

7 7 
ة ليا دور بارز في عممية خصيّ العبلقات الشّ  أنّ  أشعرُ 

 .الترقية في المدرسة
 %52.4 طةمتوسّ  1.154 2.62

 %52.4 طةمتوسّ  1.145 2.62 نظام الترقيات غير محدد المعايير أنّ  اشعرُ  6 7

 %6812 مرتفعة 91937 3141 درجة فقدان المعايير

فقدان المعايير كمظاىر من مظاىر االغتراب  أنّ إلى ( 13تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاء بدرجة في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  مين البدالءلدى المعمّ  الوظيفيّ 

%(، 68.2(، وبنسبة بمغت )1.937) ( مع انحراف معياريّ 3.41) ط الحسابيّ مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ 
العمل  أنّ  أعتقدُ التي نصت عمى )( 3رقم ) التي كانت في المرتبة األولى الفقرةىذه المعايير  وجاءت أىمّ 

(، مع 4.13) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ يم األخبلقية لدى الطمبةز عمى تنمية القِ تدريس يركّ في ال
أساليب غير مقبولة اجتماعًيا  التي نصت عمى )أستخدمُ ( 8(، تبلىا الفقرة رقم )1.77) انحراف معياريّ 

 ةً يا أىميّ (، وكان أقمّ 1.89) (، مع انحراف معياريّ 4.11) ط حسابيّ لتحقيق أىدافي( حيث جاءت بمتوسّ 
ط نظام الترقيات غير محدد المعايير( حيث جاءت بمتوسّ  أنّ  التي نصت عمى )اشعرُ ( 6الفقرة رقم )

 العبلقاتِ  أنّ  التي نصت عمى )أشعرُ ( 7(، والفقرة رقم )1.14) (، مع انحراف معياريّ 2.62) حسابيّ 
(، مع 2.62) ط حسابيّ رسة( حيث جاءت بمتوسّ ة ليا دور بارز في عممية الترقية في المدخصيّ الشّ 

برامج األنشطة المرافقة  أنّ  التي نصت عمى )أشعرُ ( 5(، تبلىا الفقرة رقم )1.15) انحراف معياريّ 
 (.1.88) (، مع انحراف معياريّ 2.78) ط حسابيّ ضعيفة في تمبية حاجات الطمبة( حيث جاءت بمتوسّ 

 تماعيّ ثانيًا: نتائج مجال االنعزال االج
مات مين والمعمّ لدى المعمّ  لفقرات االنعزال االجتماعيّ  المعيارية طات الحسابية واالنحرافاتالمتوسّ    

 (.14ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  البدالء في محافظة الخميل من وجية نظرىم،
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مات البدالء مين والمعمّ لدى المعمّ  لفقرات االنعزال االجتماعيّ ارية يطات الحسابية واالنحرافات المعوسّ (: المت14) جدول
 في محافظة الخميل من وجية نظرىم

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

1 3 
ين داخل المدرسة مقبول مسموك المعمّ  أنّ ب أشعرُ 

 .بالنسبة إليّ 
 %82.6 مرتفعة 1.943 4.13

2 5 
كثير المودة في العبلقات  المجتمع المدرسيّ  بأنُ  أشعرُ 

 .االجتماعية
 %77.8 مرتفعة 1.127 3.89

 %77.6 مرتفعة 1.923 3.88 .أنني مفروض عمى زمبلئي في المدرسة أشعرُ  11 3

 %77.6 مرتفعة 1.919 3.88 .لمدرسة التي أعمل فييابضعف االنتماء إلى  أشعرُ  8 3

 %74.2 مرتفعة 1.964 3.71 .عبلقتي بزمبلئي ضعيفة أنّ  شعرُ أ 13 4

4 1 
بضعف الرغبة في المشاركة في الكثير من  أشعرُ 

 .األنشطة داخل المدرسة
 %74.2 مرتفعة 1.892 3.71

 %73.2 مرتفعة 1.141 3.66 .أحياًنا بالغربة عن زمبلئي في المدرسة أشعرُ  9 5

6 11 
داخل  عمى العمل الجماعيّ  العمل الفرديّ ل ُ أفضّ 

 .المدرسة
 %71.1 مرتفعة 1.112 3.55

 %69.2 مرتفعة 1.958 3.46 .عبلقاتي في العمل ىامشية في حياتيأشعُر أّن  12 7

 %66.8 طةمتوسّ  1.939 3.34 .بقمة االىتمام بسمعة المدرسة أشعرُ  4 8

9 7 
بأنني مقيد في التعبير عن رأيي بصراحة في  أشعرّ 

 .القرارات االجتماعية
 %66.6 طةمتوسّ  1.151 3.33

11 6 
مين بأن المديرين ييتمون بمشاكل المعمّ  أشعرّ 

 .االجتماعية
 %65.8 طةمتوسّ  1.964 3.29

 %56.8 طةمتوسّ  1.911 2.84 .مين خارج المدرسة أمر ضروريّ لقاء المعمّ  أعتقد أنّ  2 11

 %7216 مرتفعة 91953 3163 درجة االنعزال االجتماعيّ 

كمظاىر من مظاىر االغتراب  االنعزال االجتماعيّ  أنّ إلى ( 14تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاءت بدرجة مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 

%(، 72.6(، وبنسبة بمغت )1.953) ( مع انحراف معياريّ 3.63) ط الحسابيّ المتوسّ مرتفعة، حيث بمغ 
 أنّ ب التي نصت عمى )أشعرُ ( 3المرتبة األولى الفقرة رقم ) التي كانت فيىذه المظاىر  وجاءت أىمّ 

(، مع انحراف 4.13) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ ليّ إسموك المعممين داخل المدرسة مقبول بالنسبة 



86 


كثير المودة في  المجتمع المدرسيّ  بأنّ  التي نصت عمى )أشعرُ ( 5(، تبلىا الفقرة رقم )1.94) اريّ معي
يا (، وكان أقمّ 1.12) (، مع انحراف معياريّ 3.89) ط حسابيّ العبلقات االجتماعية( حيث جاءت بمتوسّ 

( حيث جاءت ة أمر ضروريّ مين خارج المدرسلقاء المعمّ  أنّ  التي نصت عمى )أعتقدُ ( 2الفقرة رقم ) ةً أىميّ 
 التي نصت عمى )أشعرُ ( 6(، تبلىا الفقرة رقم )1.91) (، مع انحراف معياريّ 2.84) ط حسابيّ بمتوسّ 
(، مع انحراف 3.29) ط حسابيّ ة( حيث جاءت بمتوسّ مين االجتماعيّ مون بمشاكل المعمّ المديرين ييتّ  بأنّ 

 (.1.96) معياريّ 

 دان المعنىثالثًا: نتائج مجال فق
مات البدالء في مين والمعمّ لفقرات فقدان المعنى لدى المعمّ  المعيارية طات الحسابية واالنحرافاتالمتوسّ    

 (.15ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  محافظة الخميل من وجية نظرىم،
مات البدالء في والمعمّ مين لفقرات فقدان المعنى لدى المعمّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 15) جدول

 محافظة الخميل من وجية نظرىم

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة % الدرجة

 %81.2 مرتفعة 1.872 4.11 .ة محدودةقدراتي التدريسيّ  أنّ  أشعرُ  5 1

 %81.1 مرتفعة 1.919 4.11 .يء الكثيرالشّ  مصمحة العمل في المدرسة ال تعني ليَ  9 2

3 6 
ي القرارات واألحداث إدارة المدرسة تحجب عنّ  أرى أنّ 
 .ة بي في داخل المدرسةالخاصّ 

 %75.8 مرتفعة 1.111 3.79

4 8 
يتناقض مع طموحاتي  امعممً وني عممي ك أنّ  أجدُ 

 .الوظيفية
 %72.8 مرتفعة 1.113 3.64

5 2 
ة التي بضعف دوري في تحديد المادة الدراسيّ  أشعرُ 
 .سياأدرّ 

 %69.6 مرتفعة 1.911 3.48

 %68.2 مرتفعة 1.819 3.41 .مناقشة الطمبة بموضوعية أمر صعب أنّ  أحّس  1 6

7 7 
األنظمة والقوانين الحالية ال تسيم في ضبط  أنّ  أعتقدُ 

 .العمل داخل المدرسة
 %66.6 طةمتوسّ  1.171 3.33

 %65.8 طةمتوسّ  1.131 3.29 .األنشطة المرافقة في المدرسة مقيدة أنّ  أشعرُ  3 8

 %65.2 طةمتوسّ  1.943 3.26 .صيعند تدريس مواد تقع خارج تخصّ  صعوبةً  أجدُ  4 9

 %7214 مرتفعة 91961 3162 درجة فقدان المعنى
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فقدان المعنى كمظاىر من مظاىر االغتراب  أنّ إلى ( 15تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاء بدرجة البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ مين لدى المعمّ  الوظيفيّ 

%(، 72.4(، وبنسبة بمغت )1.961) ( مع انحراف معياريّ 3.62) ط الحسابيّ مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ 
 ر أنّ التي نصت عمى )أشعُ ( 5المرتبة األولى الفقرة رقم ) التي كانت فيىذه المظاىر  وجاءت أىمّ 

(، تبلىا 1.87) (، مع انحراف معياريّ 4.11) ط حسابيّ ة محدودة( حيث جاءت بمتوسّ التدريسيّ  قدراتي
يء الكثير( حيث جاءت الشّ  التي نصت عمى )مصمحة العمل في المدرسة ال تعني ليَ ( 9الفقرة رقم )

ت التي نصّ ( 4الفقرة رقم ) ةً يا أىميّ (، وكان أقمّ 1.91) (، مع انحراف معياريّ 4.11) ط حسابيّ بمتوسّ 
(، مع 3.26) ط حسابيّ صي( حيث جاءت بمتوسّ عند تدريس مواد تقع خارج تخصّ  صعوبةً  عمى )أجدُ 

األنشطة المرافقة في المدرسة  أنّ  ت عمى )أشعرُ التي نصّ ( 3(، تبلىا الفقرة رقم )1.94) انحراف معياريّ 
 (.1.13) (، مع انحراف معياريّ 3.29) ط حسابيّ مقيدة( حيث جاءت بمتوسّ 

 ابعًا: نتائج مجال فقدان السيطرةر 
مات البدالء في مين والمعمّ لفقرات فقدان السيطرة لدى المعمّ  المعيارية طات الحسابية واالنحرافاتالمتوسّ    

 (.16ح في الجدول رقم )وذلك كما ىو موضّ  محافظة الخميل من وجية نظرىم،
مات البدالء في مين والمعمّ لفقرات فقدان السيطرة لدى المعمّ طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوسّ 16) جدول

 محافظة الخميل من وجية نظرىم

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوسّ ال

 الحسابيّ 

 االنحراف
 المعياريّ 

 النسبة % الدرجة

 %81.8 مرتفعة 1.916 4.14 .بترك عممي في أقرب فرصة أرغبُ  8 1

2 2 
في تحسين تحصيل  وجودي أسيم أنّ  ال أشعرُ 
 .الطبلب

 %78.2 مرتفعة 1.882 3.91

3 6 
أحققو من انجازات ناجحة ميما ال تغمرني الفرحة لما 

 كانت كبيرة.
 %77.8 مرتفعة 1.913 3.89

4 5 
أىدافي ليس ليا قيمة في  ينتابني إحساس عميق بأنّ 

 .العمل المدرسيّ 
 %76.8 مرتفعة 1.895 3.84

5 3 
عن تحديد الطرق واإلجراءات الفاعمة لتحسين  أعجزُ 

 .مستوى أدائي في العمل
 %75.2 مرتفعة 1.877 3.76

 %71.8 مرتفعة 1.119 3.59 ةأرائي ليست ليا قيمة من قبل اإلدارة المدرسيّ  أرى أنّ  7 6
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 %69.4 مرتفعة 1.152 3.47 .بقمة االستفادة مما درستو في الجامعة أشعرُ  1 7

 %51.1 طةمتوسّ  1.194 2.51 .بعيًدا عن الرقابة المباشرة عميّ أعمل  4 8

 %7216 مرتفعة 91919 3163 درجة فقدان السيطرة

فقدان السيطرة كمظاىر من مظاىر االغتراب  أنّ  إلى (16تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء جاءت بدرجة المعمّ مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر لدى المعمّ  الوظيفيّ 

%(، 72.6(، وبنسبة بمغت )1.91) ( مع انحراف معياريّ 3.63) ط الحسابيّ مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ 
التي نصت عمى )أرغب بترك عممي في ( 8بة األولى الفقرة رقم )التي كانت في المرتالفقرات  وجاءت أىمّ 

( 2(، تبلىا الفقرة رقم )1.91) (، مع انحراف معياريّ 4.14) ط حسابيّ أقرب فرصة( حيث جاءت بمتوسّ 
 ط حسابيّ في تحسين تحصيل الطبلب( حيث جاءت بمتوسّ  وجودي أسيم أنّ  التي نصت عمى )ال أشعرُ 

بعيًدا  التي نصت عمى )أعملُ ( 4الفقرة رقم ) ةً يا أىميّ (، وكان أقمّ 1.88(، مع انحراف معياري )3.91)
(، تبلىا 1.19) (، مع انحراف معياريّ 2.51) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ عميّ عن الرقابة المباشرة 

ط ا درستو في الجامعة( حيث جاءت بمتوسّ بقمة االستفادة ممّ  التي نصت عمى )أشعرُ ( 1الفقرة رقم )
 (.1.15) (، مع انحراف معياريّ 3.47) حسابيّ 

 ف اإلداريّ التعسّ  طاتمتوسّ  حصائية بينذات داللة إالثالث: ىل ىناك عالقة  ؤال الفرعيّ نتائج السّ 
 ؟ة في محافظة الخميلمين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 

( لمعبلقة Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )استخراج  ابق تمّ ؤال السّ لئلجابة عن السّ 
ة في محافظة مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ بين التعسّ 

 .(17)ح في الجدول رقموذلك كما ىو موضّ  الخميل،
 ف اإلداريّ طات التعسّ ( لمعالقة بين متوسّ Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )(: 17) جدول

 ة في محافظة الخميلالحكوميّ مين البدالء في المدارس لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المقياس

 ف اإلداريّ التعسّ 
 االغتراب الوظيفيّ 

1.386 1.111 
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وجود عبلقة طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية بين إلى ( 17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
ة في محافظة الخميل، البدالء في المدارس الحكوميّ مين لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ التعسّ 

بمغت قيمتو  (، بمستوى داللة إحصائية منخفض أيًضا1.386االرتباط )حيث بمغت قيمة معامل 
ر ، وتفسّ ف اإلداريّ يسببو التعسّ  %( من االغتراب الوظيفيّ 14()2ما مقداره )ر (، وىذا يعني أنّ 1.111)

ة في محافظة الخميل، كمما زاد المدرس الحكوميّ  لدى مديري ف اإلداريّ ىذه العبلقة بأنو كمما زاد التعسّ 
ة في محافظة الخميل مات البدالء في المدارس الحكوميّ مين والمعمّ لدى المعمّ  معيا االغتراب الوظيفيّ 

 والعكس صحيح.
بين (α≤0.05) الداللة مستوى عندىل توجد فروق ذات داللة إحصائية الرابع:  ؤال الفرعيّ نتائج السّ 

واالغتراب الوظيفي في مدارس  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العالقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 
: )الجنس ى إلى المتغيرات المستقمة اآلتيةعز تُ  مين البدالء أنفسيممحافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

الخبرة، والمديرية، ومستوى المدرسة(؟، لإلجابة م البديل، وسنوات م، والجنس عند مدير المعمّ عند المعمّ 
 وىي كما يمي: قة بوات المتعمّ فحص الفرضيّ  ابق تمّ السّ  ؤال الفرعيّ عن السّ 

طات بين متوسّ  (α≤0.05) الداللة مستوى عندال توجد فروق ذات داللة إحصائيةة األولى: رضيّ الف  
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 

 م. متغير الجنس عند المعمّ عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم وجية نظر المعمّ 

مين البدالء طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (ت)اختبار داماستخ تمّ  ة السابقةة الفرضيّ ق من صحّ لمتحقّ    
في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإللدرجة العبلقة بين التعسّ 

 يما ىك وقد حصمت الباحثة عمى النتائج ،ممتغير الجنس عند المعمّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمالمعمّ 
 (.18في جدول رقم ) ةحموضّ 

واالغتراب  داريّ ف اإلبين التعسّ مين البدالء لدرجة العالقة طات تقديرات المعمّ (: نتائج اختبار ت بين متوسّ 18جدول )
 ممتغير الجنس عند المعمّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمفي مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  الوظيفيّ 

الجنس عند  المجال
ط المتوسّ  العدد مالمعمّ 

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياريّ 

درجات 
 ةالحريّ 

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 االغتراب الوظيفيّ 
 1.619 3.51 15 ذكر

74 1.532- 1.611 
 1.536 3.61 61 أنثى

ف اإلداريّ التعسّ   
 1.796 3.53 15 ذكر

74 1.181- 1.937 
 1.565 3.55 61 أنثى
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 يةالدرجة الكمّ 
 91574 3152 15 ذكر

74 91389- 91792 
 91458 3158 61 أنثى

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ إلى ( 18تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
(1.15≤)  ّمين لدى المعمّ  طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ بين متوس

 ،مالجنس عند المعمّ عزى لمتغير مين البدالء تُ البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
 (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.611قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ 

كانت  (، وقد1.94من القيمة )ت( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ -1.532قيمة )ت( المحسوبة بمغت )
(، 3.61( وعند اإلناث )3.51لمذكور ) حسابيّ ط الحيث بمغ المتوسّ  ،إجابات المبحوثين بدرجة مرتفعة

 فرية عند ىذا المقياس. ة الصّ الفرضيّ  قبلّ وبذلك تُ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال و أنّ  إلى (18تشير المعطيات الواردة في الجدول )و  
لدى  ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

 ،ممتغير الجنس عند المعمّ عزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  مديري
 (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.937وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بمغت )

كانت  (، وقد1.99دولية والبالغة )من القيمة )ت( الج ( وىي أقلّ -1.181قيمة )ت( المحسوبة بمغت )
(، 3.55( وعند اإلناث )3.53لمذكور ) ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  ،مرتفعةإجابات المبحوثين بدرجة 

 فرية عند ىذا المقياس.ة الصّ رضيّ وبذلك تقبل الفَ 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عندأنو ال  ( أيًضا إلى18يات الواردة في الجدول )وتشير المعط

 داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )
متغير عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 
ىذه القيمة أكبر من قيمة  ( أي أنّ 1.712قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،مالجنس عند المعمّ 

من القيمة )ت( الجدولية والبالغة  ( وىي أقلّ -1.389قيمة )ت( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 1.15ألفا )
( وعند 3.52لمذكور ) حيث بمغ المتوسط الحسابيّ  ،مرتفعةكانت إجابات المبحوثين بدرجة  (، وقد1.96)

 فرية.ة الصّ رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 3.58اإلناث )
طات بين متوسّ (α≤0.05) الداللة مستوى عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية ة الثانية: رضيّ الف  

في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 
 متغير الجنس عند المدير. عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم وجية نظر المعمّ 
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مين البدالء طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (ت)اختبار داماستخ تمّ  ة السابقةة الفرضيّ ق من صحّ لمتحقّ    
في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإللدرجة العبلقة بين التعسّ 

 يما ىك وقد حصمت الباحثة عمى النتائج ،الجنس عند المديرمتغير عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمالمعمّ 
 (.19في جدول رقم ) ةحموضّ 

في  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (ت)(: نتائج اختبار 19جدول )
 متغير الجنس عند المديرعزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيممدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

 المجال
الجنس عند 

 المدير
 العدد

ط المتوسّ 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

درجات 
 ةالحريّ 

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 االغتراب الوظيفيّ 
 1.533 3.62 25 ذكر

74 1.392 1.696 
 1.561 3.56 51 أنثى

 ف اإلداريّ التعسّ 
 1.691 3.62 25 ذكر

74 1.725 1.473 
 1.572 3.51 51 أنثى

 91492 3162 25 ذكر يةالدرجة الكمّ 
74 91662 91519 

 91476 3154 51 أنثى

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال أنو  إلى (19تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
(1.15≤)  ّمين لدى المعمّ  الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ طات تقديرات مديري المدارس بين متوس

 ،متغير الجنس عند المديرعزى إلى مين البدالء تُ البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
(، كما أن 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.696قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ 

كانت  (، وقد1.96من القيمة )ت( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.392بمغت ) قيمة )ت( المحسوبة
(، 3.56( وعند المديرات )3.62) لممديرين ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  ،إجابات المبحوثين بدرجة مرتفعة

 ة عند ىذا المقياس. ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ وبذلك تُ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال و أنّ  إلى(19تشير المعطيات الواردة في الجدول )و  
لدى  ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

متغير الجنس عند عزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  مديري
(، 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.473ئية بمغت )قيمة الدالة اإلحصا وذلك ألنّ  ،المدير
 (، وقد1.99من القيمة )ت( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.725قيمة )ت( المحسوبة بمغت ) كما أنّ 
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( وعند المديرات 3.62) لممديرين ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  ،مرتفعةكانت إجابات المبحوثين بدرجة 
 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ لك تُ (، وبذ3.51)

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند و ال أنّ إلى ( أيضًا 19وتشير المعطيات الواردة في الجدول )
 داريّ ف اإلمين البدالء عمى الدرجة الكمية التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

متغير عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 
ىذه القيمة أكبر من قيمة  ( أي أنّ 1.511قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،الجنس عند المدير

البالغة من القيمة )ت( الجدولية و  ( وىي أقلّ 1.662قيمة )ت( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 1.15ألفا )
( 3.62) لممديرين ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  ،مرتفعةكانت إجابات المبحوثين بدرجة  (، وقد1.96)

 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 3.54وعند المديرات )
بين  (α≤0.05) الداللة مستوى عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية : ت انثانثتزضُ  نتائج انف  

في مدارس محافظة  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ اإلف مين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ طات تقديرات متوسّ 
 . لدى المعمم البديل متغير سنوات الخبرةعزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم الخميل من وجية نظر المعمّ 

المعيارية بين طات الحسابية واالنحرافات استخدام المتوسّ  ، فقد تمّ ة السابقةة الفرضيّ ق من صحّ لمتحقّ    
في مدارس محافظة  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة  التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

ح في كما ىو موضّ متغير سنوات الخبرة، عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمالخميل من وجية نظر المعمّ 
 (.21الجدول رقم )

ف مين البدالء لدرجة  التعسّ واالنحرافات المعيارية بين متوسطات تقديرات المعمّ طات الحسابية، (: المتوسّ 29جدول )
متغير سنوات عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ اإل

 الخبرة
 ذاالنحراف المعياري ط الحسابيّ المتوسّ  العدد سنوات الخبرة المقياس

االغتراب 
 الوظيفيّ 

 0.523 3.52 39 سنة فأقلّ 
سنوات 3 – 2  11 3.54 0.618 
سنوات فأكثر 3  26 3.69 0.560 

 ف اإلداريّ التعسّ 
 

قلسنة فأّ   39 3.58 0.700 
سنوات 3 – 2  11 3.42 0.606 
سنوات فأكثر 3  26 3.55 0.470 
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 يةالدرجة الكمّ 
 0.489 3.54 39 سنة فأقلّ 

سنوات 3 – 2  11 3.49 0.581 
سنوات فأكثر 3  26 3.63 0.430 

طات تقديرات مديري ( إلى وجود فروق ظاىرية بين متوسّ 21تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية لدى المعمّ  المدارس الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ 

( إلى 21تشير المعطيات الواردة في الجدول )كما  متغير سنوات الخبرة،عزى إلى مين البدالء تُ نظر المعمّ 
 لدى مديري ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ وجود فروق ظاىرية بين متوسّ 

وتشير ، متغير سنوات الخبرةعزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
مين طات تقديرات المعمّ بين متوسّ وجود فروق ظاىرية إلى  ( أيًضا21يات الواردة في الجدول )المعط

في مدارس محافظة الخميل من وجية  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالبدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ 
اختبار  خداماست تمّ لة الفروق ولفحص دالمتغير سنوات الخبرة، عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمنظر المعمّ 

طات تقديرات ( بين متوسّ One Way ANOVA Analysis of Variance) تحميل التباين األحاديّ 
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ المعمّ 

كما  مت الباحثة إلى النتائجوقد توصّ ، متغير سنوات الخبرةعزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيموجية نظر المعمّ 
 (.21ح في الجدول رقم )ىو موضّ 

( بين One Way ANOVA Analysis of Variance) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحاديّ 21جدول )
في مدارس محافظة الخميل  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العالقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

 ر سنوات الخبرةمتغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيممن وجية نظر المعمّ 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ةالحريّ 

ط متوسّ 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

االغتراب 
 الوظيفيّ 

 1.237 2 1.473 بين المجموعات

 73 22.172 داخل المجموعات 1.461 1.782
1.312 

 75 22.546 المجموع

ف التعسّ 
 اإلداريّ 

 1.113 2 1.216 بين المجموعات

 73 27.845 داخل المجموعات 1.764 1.271
1.381 

 75 28.151 المجموع
 91654 91428 91199 2 91299 بين المجموعات يةالدرجة الكمّ 
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 73 171964 داخل المجموعات
91234 

 75 171264 المجموع

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ إلى ( 21تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
(1.15≤)  ّمين لدى المعمّ  ة لمستوى االغتراب الوظيفيّ طات تقديرات مديري المدارس الحكوميّ بين متوس

ر سنوات متغيّ عزى إلى مين البدالء تُ ة من وجية نظر المعمّ الخميل الحكوميّ البدالء في مدارس محافظة 
(، 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.461قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،الخبرة
بذلك (، و 3.15من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.782قيمة )ف( المحسوبة بمغت ) كما أنّ 

 ة . ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ تُ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ  إلى(21وتشير المعطيات الواردة في الجدول )    
(1.15≤)  ّلدى مديري  ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ بين متوس

 وذلك ألنّ  ،ر سنوات الخبرةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
قيمة )ف(  (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.764قيمة الدالة اإلحصائية بمغت )

ة رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 3.15من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.271المحسوبة بمغت )
 ة. الصفريّ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال أنو ( أيضا إلى 21وتشير المعطيات الواردة في الجدول )   
 داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

ر متغيّ ى إلى عز تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 
ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا  ( أي أنّ 1.654قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،سنوات الخبرة

من القيمة )ف( الجدولية والبالغة  ( وىي أقلّ 1.428قيمة )ف( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 1.15)
 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 3.15)
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طات بين متوسّ  (α≤0.05عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةة الرابعة: رضيّ الف  
في مدارس محافظة الخميل من وجية  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء التعسّ تقديرات المعمّ 

 ر المديرية. متغيّ عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم نظر المعمّ 

ة واالنحرافات المعيارية بين طات الحسابيّ استخدام المتوسّ  تمّ  ،ة السابقةالفرضيّ ة ق من صحّ لمتحقّ    
في مدارس  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

ح في ىو موضّ  كمار المديرية، متغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيممحافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
 (.22الجدول رقم )

مين البدالء لدرجة طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية بين متوسطات تقديرات المعمّ (: األعداد، المتوسّ 22جدول )
ر متغيّ عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالتعسّ 

 المديرية
 االنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  العدد المديرية المقياس

االغتراب 
 الوظيفيّ 

 0.453 3.75 14 الخميل
 0.552 3.52 31 شمال الخميل
 0.453 3.65 18 جنوب الحميل

 0.725 3.43 13 يطا

 ف اإلداريّ التعسّ 
 

 0.493 3.52 14 الخميل
 0.718 3.46 31 شمال الخميل
 0.586 3.64 18 جنوب الحميل

 0.506 3.65 13 يطا

 يةالدرجة الكمّ 

 0.401 3.66 14 الخميل
 0.522 3.50 31 شمال الخميل
 0.438 3.65 18 جنوب الحميل

 0.526 3.51 13 يطا

طات تقديرات مديري ( إلى وجود فروق ظاىرية بين متوسّ 22تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية لدى المعمّ  الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ المدارس 
( إلى 22كما وتشير المعطيات الواردة في الجدول ) ر المديرية،متغيّ عزى إلى مين البدالء تُ نظر المعمّ 

 لدى مديري ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ وجود فروق ظاىرية بين متوسّ 
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، وتشير ر المديريةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
مين طات تقديرات المعمّ بين متوسّ وجود فروق ظاىرية ( أيضًا إلى 22المعطيات الواردة في الجدول )
في مدارس محافظة الخميل من وجية  يفيّ واالغتراب الوظ داريّ ف اإلالبدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ 

اختبار تحميل  خدامتم استولفحص داللة الفروق ر المديرية، متغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمنظر المعمّ 
مين طات تقديرات المعمّ ( بين متوسّ One Way ANOVA Analysis of Variance) التباين األحاديّ 

في مدارس محافظة الخميل من وجية  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالبدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ 
ح كما ىو موضّ  وقد توصمت الباحثة إلى النتائج، ر المديريةمتغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمنظر المعمّ 

 (.23في الجدول رقم )
( بين One Way ANOVA Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )23جدول )

متوسطات تقديرات المعممين البدالء لدرجة التعسف االداري واالغتراب الوظيفي في مدارس محافظة الخميل من وجية 
 تعزى لمتغير المديرية نظر المعممين البدالء أنفسيم

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 عاتالمربّ 
درجات 
 ةالحريّ 

ط متوسّ 
 عاتالمربّ 

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

االغتراب 
 الوظيفيّ 

 1.319 3 1.927 بين المجموعات

 72 21.619 داخل المجموعات 1.385 1.129
1.311 

 75 22.546 المجموع

ف التعسّ 
 اإلداريّ 

 1.175 3 1.525 بين المجموعات

 72 27.526 داخل المجموعات 1.713 1.458
1.382 

 75 28.151 المجموع

 يةالدرجة الكمّ 
 91139 3 91418 بين المجموعات

 72 161846 داخل المجموعات 91629 91596
91234 

 75 171264 المجموع

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ إلى ( 23تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
(1.15≤)  ّمين لدى المعمّ  االغتراب الوظيفيّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى بين متوس

 وذلك ألنّ  ،ر المديريةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
قيمة )ف(  (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.385قيمة الدالة اإلحصائية بمغت )
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ة رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 2.76من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.129المحسوبة بمغت )
 ة. الصفريّ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ  إلى (23وتشير المعطيات الواردة في الجدول )    
(1.15≤)  ّلدى مديري ف اإلداريّ طات تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ بين متوس 

قيمة  وذلك ألنّ  ،ر المديريةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
قيمة )ف(  (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.713الدالة اإلحصائية بمغت )

ة رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 2.76من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.458المحسوبة بمغت )
 الصفرية. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال و أنّ ( أيضا إلى 23وتشير المعطيات الواردة في الجدول )   
 داريّ اإلف مين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

ر متغيّ عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 
ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا  ( أي أنّ 1.621قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،المديرية

 من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ( وىي أقلّ 1.596قيمة )ف( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 1.15)
 ةة الصفريّ رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 2.76)
طات بين متوسّ (α≤0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ة الخامسة: رضيّ الف  

في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 
 ر مستوى المدرسة. متغيّ عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم وجية نظر المعمّ 

ة واالنحرافات المعيارية بين طات الحسابيّ استخدام المتوسّ  تمّ  ،ة السابقةرضيّ ة الفَ ق من صحّ لمتحقّ    
في مدارس محافظة  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

ح في كما ىو موضّ ر مستوى المدرسة، متغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمالخميل من وجية نظر المعمّ 
 (.24الجدول رقم )
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مين البدالء لدرجة العالقة بين طات تقديرات المعمّ طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية بين متوسّ (: المتوسّ 24جدول )
متغير عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالتعسّ 

 مستوى المدرسة
 االنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  العدد مستوى المدرسة المقياس

 االغتراب الوظيفيّ 
 0.492 3.75 22 أساسي دنيا
 0.554 3.53 38 مرحمة وسطى

 0.588 3.57 16 ثانوي

 ف اإلداريّ التعسّ 
 0.647 3.68 22 أساسي دنيا
 0.626 3.45 38 مرحمة وسطى

 0.517 3.59 16 ثانوي

 يةالدرجة الكمّ 
 0.474 3.72 22 أساسي دنيا
 0.465 3.50 38 مرحمة وسطى

 0.503 3.52 16 ثانوي

طات تقديرات مديري بين متوسّ ( إلى وجود فروق ظاىرية 24تشير المعطيات الواردة في الجدول )   
مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية لدى المعمّ  المدارس الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ 

( 24كما وتشير المعطيات الواردة في الجدول ) ر مستوى المدرسة،متغيّ عزى إلى مين البدالء تُ نظر المعمّ 
لدى  ف اإلداريّ رات مديري المدارس الثانوية لمستوى التعسّ طات تقديوجود فروق ظاىرية بين متوسّ إلى 

، متغير سنوات الخبرةعزى إلى مين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  مديري
طات تقديرات بين متوسّ وجود فروق ظاىرية ( أيضًا إلى 24وتشير المعطيات الواردة في الجدول )

في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلالتعسّ مين البدالء لدرجة المعمّ 
اختبار  خداماست تمّ ولفحص داللة الفروق ر مستوى المدرسة، متغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيمالمعمّ 

طات تقديرات ( بين متوسّ One Way ANOVA Analysis of Variance) تحميل التباين األحاديّ 
في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ البدالء لدرجة التعسّ  مينالمعمّ 
كما ىو  وقد توصمت الباحثة إلى النتائج، ر مستوى المدرسةمتغيّ عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ المعمّ 
 (.25ح في الجدول رقم )موضّ 
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( بين One Way ANOVA Analysis of Variance) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحاديّ 25جدول )

في مدارس محافظة الخميل  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ لدرجة التعسّ مين البدالء المعمّ  طات تقديراتمتوسّ 
 ر مستوى المدرسةمتغيّ عزى إلى تُ  مين البدالء أنفسيممن وجية نظر المعمّ 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 

 عاتالمربّ 
درجات 
 ةالحريّ 

ط متوسّ 
 عاتالمربّ 

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 االغتراب الوظيفيّ 
 1.466 2 1.932 بين المجموعات

 73 21.613 داخل المجموعات 1.214 1.574
1.296 

 75 22.546 المجموع

 ف اإلداريّ التعسّ 
 1.389 2 1.777 بين المجموعات

 73 27.274 داخل المجموعات 1.359 1.141
1.374 

 75 28.151 المجموع

 يةالدرجة الكمّ 
 91376 2 91751 بين المجموعات

 73 161513 داخل المجموعات 91197 11669
91226 

 75 171264 المجموع

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ ( إلى 25المعطيات الواردة في الجدول )تشير    
(1.15≤)  ّمين لدى المعمّ  تقديرات مديري المدارس الثانوية لمستوى االغتراب الوظيفيّ طات بين متوس

 ،ر مستوى المدرسةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
 أنّ (، كما 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.214قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ 

قبل (، وبذلك تُ 3.15من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.574قيمة )ف( المحسوبة بمغت )
 ة. ة الصفريّ رضيّ الفَ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال و أنّ إلى ( 25وتشير المعطيات الواردة في الجدول )   
(1.15≤)  ّلدى مديري ف اإلداريّ الثانوية لمستوى التعسّ طات تقديرات مديري المدارس بين متوس 

وذلك  ،ر مستوى المدرسةمتغيّ إلى  عزىمين البدالء تُ المدارس في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
قيمة  (، كما أنّ 1.15ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 1.359قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) ألنّ 

قبل (، وبذلك تُ 3.15من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 1.141)ف( المحسوبة بمغت )
 ة. ة الصفريّ رضيّ الفَ 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال أنو ( أيضا إلى 25وتشير المعطيات الواردة في الجدول )   
 داريّ اإلف مين البدالء لدرجة العبلقة بين التعسّ طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (≥1.15المستوى )

ر متغيّ عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ 
ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا  ( أي أنّ 1.197قيمة الدالة اإلحصائية بمغت ) وذلك ألنّ  ،مستوى المدرسة

من القيمة )ف( الجدولية والبالغة  ( وىي أقلّ 1.661قيمة )ف( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 1.15)
 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ (، وبذلك تُ 3.15)
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة مناقشة 

 مقدمة -
 مناقشة نتائج الدراسة -
 التوصيات -
 المقترحات -
 االستنتاجات -
 قائمة المصادر والمراجع العربية -
 جنبيةقائمة المصادر والمراجع األ -
 المالحق -
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

 :مقدمة
خراج النتائج لمعبلقة بين التعسّ     مين لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ بعد تحميل البيانات وا 

 فّسرت الّنتائج عمى الّنحو اآلتي: الباحثة ة في محافظة الخميل، فإنّ البدالء في المدارس الحكوميّ 
 نتائج:المناقشة 

لدى  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلتعسّ لا درجة عمى: "ما الذي نّص  ؤال الرئيسيّ مناقشة نتائج السّ  
 مين البدالء؟".مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ المعمّ 

 النتيجة:
البدالء في مدارس مين لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلدرجة التعسّ  أظيرت النتائج أنّ    

 ط الحسابيّ مين البدالء جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
 %(. 71.2( وبنسبة مئوية)0.58) ( مع انحراف معياريّ 3.56)

 شعور االغتراب الوظيفيّ  لو األثر الكبير في َخْمقِ  ف اإلداريّ التعسّ  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أنّ    
 طيّ ة في محافظة الخميل، والذي يظير لدى النمط التسمّ مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ 

ورة التي يجب ل في انحراف المدير استخدامو لسمطاتو اإلدارية بالصّ ة، ويتمثّ لئلدارة المدرسيّ  األوتوقراطيّ 
و لسوء فيمو لصبلحيات ة لممدير نفسِ خصيّ طريق المصمحة الشّ  المصمحة العامة لممدرسة لتأخذَ  أن تخدمَ 

 .المنصب اإلداريّ 
(، ودراسة 2018(، ودراسة الشريفين ونصيرات)2019وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة البحيري)   

عمى درجة مرتفعة بتأثيره عمى  فييا النمط األوتوقراطيّ  (، التي ُطّبق2015والحياري ونصيرات) طبلحفة
ف ان، حيث تناوبت ىذه الدراسة التعسّ ة بعمّ ة الخاصّ مين في المدارس األساسيّ افعية لمعمل عند المعمّ الد

عمى  ثر سمبيّ ف ينتج عنو أسموك التعسّ  ، وذلك باعتبار أنّ الحاليةَ  بصورة تربوية تتوافق والدراسةَ  اإلداريّ 
فقد  ،ف في مجاالت أخرىتناولت التعسّ سة باختبلف طبيعتيا الوظيفية، أما الدراسات التي أفراد المؤسّ 

(، 2119ومنيا دراسة عبد اهلل وكمال) ،فالناتج عن التعسّ  توافقت نتيجتيا بإقرار مدى التأثير السمبيّ 
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(، ودراسة زيبورا 2111(، ودراسة عبيد وحمبلت)2114(، ودراسة الفميت)2118بو رحمة)ودراسة أ
 (.Shechtma,Zepora1996وشيشتمان)
المدارس  لدى مديري ف اإلداريّ عمى: "ما مستوى التعسّ  الذي نّص األول  الفرعيّ ؤال ج السّ مناقشة نتائ

 مين البدالء؟".في محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
المدارس في محافظة الخميل من وجية  لدى مديري ف اإلداريّ مستوى التعسّ  أشارت النتائج إلى أنّ    

 ( مع انحراف معياريّ 3.54) ط الحسابيّ مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ مين البدالء جاء بدرجة نظر المعمّ 
ة في احتكار المدير جميع ف اإلدارة المدرسيّ مظاىر تعسّ  %(، وكانت أىمّ 71.8(، وبنسبة بمغت )1.61)

م م، ثم إشعار المعمّ ة كنائب المدير والمرشد والمعمّ اإلدارية دون التوزيع ألعضاء الييئة التدريسيّ  الميامّ 
م البديل، مظاىره تجاىل اإلدارة  رأي المعمّ  ة ناتج عن تحديد فترة العمل، ومن أقلّ ف مكانتو الوظيفيّ بضع

ف مظاىر التعسّ  أىمّ  ة، وحلّ تراعي احتياجاتو التدريسيّ  تدريبيةٍ  م البديل بدوراتٍ وتمتيا عدم إلحاق المعمّ 
اتخاذ اإلدارة  م البديل محددة، ثمّ التي سيشتغميا المعمّ يا الفترة الزمنية فقد كان أىمّ  ،ةق بنظام المديريّ المتعمّ 
 م البديل إلى مدارّس نقل المعمّ مظاىره يُ  قلّ رات واضحة، ومن أم البديل دون مبرّ المعمّ  بحقّ  مجحفةً  قراراتٍ 

 .م البديل في مكان بعيد عن مكان سكنوأخرى أكثر من مرة في الدورة الواحدة، وتمتيا تعيين المعمّ 
ويعتبر أنو  ،يمتاز باحتكار السمطة لنفسو التسمطيّ  النمط اإلداريّ  الباحثة ىذه النتيجة إلى: أنّ وتعزو    

مين البدالء ليس لدييم خبرة وغير مؤىمين لمثل ىذه المعمّ  المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرارات؛ باعتبار أنّ 
ل تتمثّ  اإلداريةَ  القراراتِ  مين البدالء أنّ و إجابة عمى سؤال المقابمة مع أحد المعمّ تاألعمال، وىذا ما أكد

وال مشاركتو ألحد بوضع  ،وال يتقبل النقد لو ،فيو يؤمن بالمثالية ،القدرة القيادية لدى المديرَ  بضعفِ 
 ة معموماتو القيادية أو غمط في فيمو ليا.ناتج عن قمّ وىذا القوانين، 

م ة بالمعمّ إلجازة الخاصّ زمنية غير محددة ترجع إلى ا ديل بفترةم البطبيعة عمل المعمّ  ترى الباحثة أنّ و    
م البديل، وبذلك ال يقدم لو التقدير غير واثق بمقدرة المعمّ  صيل، تجعل من المدير األوتوقراطيّ األ

مين البدالء حول سبب سؤال المقابمة مع أحد المعمّ  تو إجابة عن، وىذا ما دعمواالحترام ألدائو الوظيفيّ 
مين بصورة مديره ال يتقبل المعمّ  م البديل في نظر مديره؟ حيث ذكر: أنّ ظيفية لممعمّ ضعف المكانة الو 

 مين ليا.وتكون عبلقتو معيم لفرض القوانين وتطبيق المعمّ  ،ما البديل منيمعامة والسيّ 
بالييكمية  ز بااللتزاميو غير وارد في واقع اإلدارات التسمطية التي تتميّ فم البديل أما االىتمام برأي المعمّ    

شراك مين البدالء حول مدى إنع القرار، وىذا ما أكدتو إجابة أحد المعمّ التنظيمية والمركزية في صُ 
م البديل جابة بضعف الممارسات الديموقراطية مع المعمّ الء واألخذ بمقترحاتيم؟ وكانت اإلمين البدالمعمّ 
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 م البديل بدوراٍت ما بالنسبة إللحاق المعمّ أ، فّ ؤون اإلدارية واحتراميا  داخل إطار الصّ الشّ  فيما يخّص 
، بما يتبلءم رسميةٍ  مين بصورةٍ المعمّ  فيي غير مفعمة عمى أرض الواقع، فالدورات التدريبية تخّص  تدريبيةٍ 

م البديل من حيث تحقيق الواجبات تقييم أدائيم، لكن قبل التعيين ال توجد صفة رسمية لممعمّ  وعممياتِ 
 واالحتياجات.

البديل  معدم تحديد الفترة الزمنية التي سيشغميا المعمّ  فإنّ  ،ق بنظام المديريةف المتعمّ بالنسبة لمتعسّ أما     
ة الجديدة، كما جاء في جواب مام قدرتو عمى العطاء والتكيف مع البيئة المدرسيّ في المدرسة يشكل تحدًيا أ

تزويد  ا ىي طبيعة المعمومات التي يتمّ وم ،مات البديبلت عن آلية تعيينيا في المدرسةسؤال إحدى المعمّ 
م في فترة إجازة معمّ  محلّ  بر االتصال بو ليحلّ م بالوظيفة عَ عبلم المعمّ إ م بيا؟ فاإلجابة أنو يتمّ المعمّ 
 م بمعمومات أخرى عن طبيعة الوظيفة.تزويد المعمّ  ة، ولكن ال يتمّ رسميّ 
م البديل وآلية التعامل معو غير واضحة م عمل المعمّ ة التي تنظّ القوانين الرسميّ  ىذا باإلضافة إلى أنّ     

والتواصل  ،مديرية مسؤول عن البدالء ف في كلّ المبلمح عمى مستوى مكاتب التربية، مع وجود موظّ 
 ومتابعة مشكبلتيم. ،وتنظيم عمميم ،معيم
بديل في أكثر من م المين البدالء في سؤال لممقابمة حول حقيقة تعيين المعمّ وكانت إجابة أحد المعمّ    

عن العمل بأكثر من مدرسة  ةفي عممو ناتج ، بأن ىناك ازدواجيةً في الوقت نفسومدرسة لمدورة الواحدة 
بب في فيرجع السّ  ،فقرة حول تعيين المعمم البديل في مكان قريب من مكان سكنو بالوقت نفسو، أما أقلّ 

مود" ي والصّ ى بمدارس "التحدّ سمّ مدارس التي تُ ذلك إلى سيولة المواصبلت  المتوافرة، باستثناء حاالت ال
 التي تقع عمى حدود التماس مع المناطق التي يسيطر عمييا االحتبلل.

سمطتو من موقعو  المدير يستمدّ  التي بينت أنّ ( 2118) مع دراسة طيارة كانت ىذه النتائج متفقةً      
 المدرسة.قصي آراء اآلخرين في ويُ  ،ويرفض انتقاد أعمالو ،اإلداريّ 

ٍ  ينالشت نتائج انس    ٍ   انذٌ نص  انٍ انث ؤال انفزع  ًُننذي انًعه   عهً: "يا يستىي االغتزاب انىظُف
 مين البدالء؟".البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 

نظر مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية لدى المعمّ  مستوى االغتراب الوظيفيّ  تبين أنّ    
(، 1.62) ( مع انحراف معياريّ 3.57) ط الحسابيّ مين البدالء جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ المعمّ 

، تبلىا فقدان ىو االنعزال االجتماعيّ  ىذه مظاىر االغتراب الوظيفيّ  (، وجاء أىمّ 71.4) وبنسبة مئوية
 أنّ إلى وتشير النتائج ، فقدان المعنى ةً أىميّ  ياوكان أقمّ  ،يطرة، تبلىا في المرتبة الثالثة فقدان المعاييرالسّ 

فقد حصل عمى المرتبة األولى، حيث  ،حصل عمى أعمى مظاىر االغتراب الوظيفيّ  االنعزال االجتماعيّ 
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معاييره:  %( ومن أىمّ 62.6)(، وبوزن نسبيّ 1.653)(، وبانحراف معياريّ 3.63)طو الحسابيّ بمغ متوسّ 
 ال يشعر بأنّ  :مين داخل المدرسة غير مقبول بالنسبة لي، تبلىاسموك المعمّ  م البديل أنّ يشعر المعمّ 

المديرين ييتمون  مظاىره: أشعر أنّ  ة، أما أقلّ كثير المودة في العبلقات االجتماعيّ  المجتمع المدرسيّ 
 .مين خارج المدرسة أمر ضروريّ لقاء المعمّ  ة،  وأعتقد أنّ مين االجتماعيّ بمشاكل المعمّ 

 لباحثة ذلك إلى:وتعزو ا
مين الذي يسود البيئة داخل أسوار المدرسة، يحتوي عمى تواصل بين المعمّ  االجتماعيّ  الجوّ  أنّ     

انسجاميم  مين البدالء الذين يقلّ ووجود عبلقات اجتماعية فيما بينيم بعيًدا عن العبلقة بالمعمّ  ،يناألساسيّ 
وال تسمح بمتابعة  ،الفترة التي يقضونيا في المدرسة محدودة مين في المدرسة باعتبار أنّ مع المعمّ 

م البديل وحياتو االجتماعية، ون بوضع المعمّ فيم ال ييتمّ  ى مع المديرينمين، حتّ األحداث االجتماعية لممعمّ 
 ويبعدون المعمم البديل عن المناسبات االجتماعية.

ي إلى ا يؤدّ ممّ  ،مين البدالءتوى العزلة عند المعمّ في مس اارتفاعً  ىناك ومن خبلل المقاببلت تبين أنّ     
 مين بزمبلء العمل والمدير.شعورىم بالغربة واالستقرار، وضعف العبلقات االجتماعية التي تربط المعمّ 

(، 2116، ودراسة المطيري)في معيار االنعزال االجتماعيّ  (2119) واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شبيرة
 .ااجتماعيً  ىناك انعزااًل  ( حيث بينت أنّ 2114سمرة وشعيبات وأبو مقدم)واتفقت مع دراسة أبو 

(، 2117(، ودراسة سعيد)2119نية)(، ودراسة حوالة وجست2118) واختمفت النتيجة عن دراسة عابد
 (.2119(، ودراسة عرفة)2113دراسة موسى)و 

يم وجوده ال يس عور بأنّ فرصة، والشّ يطرة الرغبة بترك العمل في أقرب مظاىر فقدان السّ  وكانت أىمّ     
و في ا درسم البديل بقمة  االستفادة ممّ يشعر المعمّ فمظاىره  في تحسين تحصيل الطبلب، أما أقلّ 

 .الجامعة، وأنو يعمل بعيًدا عن الرقابة المباشرة عميو
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:

 وتغطية الحاجات، والترقية في لمتطور الماديّ  ار لو فرصً م البديل ال توفّ طبيعة عمل المعمّ  أنّ  -
 .المستوى االجتماعيّ 

صر الفترة الزمنية التي يعمل م البديل والطبلب بسبب قِ ضعف العبلقة التي تربط بين المعمّ أّن  -
 عممو بأكثر من مدرسة. ة في حالغير دائم، خاصّ  اا يجعل وجوده مؤقتً بيا في المدرسة ممّ 

 م البديل.والميارة التي يمتمكيا المعمّ قمة تقدير الكفاءة  -
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م البديل؛ فميس شرًطا إذا عمل ىذا الفصل أن مضمونة باالستمرار لممعمّ الغير المكانة المجتمعية  -
 لمفصل الثاني وال حتى السنة التي تمييا. لُ كمّ يُ 

 .م البديلئة واستثنائية في فترة عمل المعمّ ظيور ظروف مفاجِ  -

الذي م البديل بالعجز طرح سؤال حول سبب شعور المعمّ  مين البدالء تمّ د المعمّ من خبلل مقابمة مع أح    
م في األمور، مين عمى التأثير والتحكّ قدرة المعمّ  لديو؛ فكانت اإلجابة أنّ  ب باالغتراب الوظيفيّ يتسبّ 
اتو تجاه وظيفتو، م البديل بواجبعدم التزام المعمّ ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضيم لئلحباطيطرة عمييا يعرّ والسّ 

م والسيطرة الوظيفية التي تكون خارجة عن نطاق قدرتيم في التحكّ  لميامّ إلى ا وِ ويضعف من انتمائِ 
 والتأثير فييا.

(في معيار فقدان السيطرة، ودراسة أبو سمرة وشعيبات وأبو 2119) واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شبيرة
 ( .2116(، ودراسة المطيري)2114) مقدم
(، ودراسة 2119(، وحوالة وجستنية)2118(، ودراسة عابد)2113مفت ىذه النتيجة عن دراسة موسى)واخت

 (.2119(، ودراسة عرفة)2117سعيد)
 

ز عمى االعتقاد بأن العمل في التدريس يركّ  ىو فقدان المعاييرمظاىر  أىمّ  أنّ إلى وتشير النتائج      
مظاىره:  ا لتحقيق أىدافو، وكان أقلّ استخدام أساليب غير مقبولة اجتماعيً  تنمية األخبلق لدى الطمبة، ثمّ 

 ليا دور بارز في عممية الترقية في المدرسة، ويشعر أنّ  ةَ خصيّ الشَ  العبلقاتِ  م البديل يشعر أنّ المعمّ  أنّ 
 .نظام الترقيات غير محدد المعايير

 وتعزو الباحثة ذلك إلى:    
 مم في نظام التعيين.ء بالظّ مين البدالشعور بعض المعمّ  -

 مين البدالء.ضعف الحوافز المقدمة من اإلدارة المدرسية المديرية لممعمّ  -

 م البديل بالرتابة والممل.ذضعف األنشطة البلصفية التي تعزز شعور المعم -

 فية.دورىم يقتصر عمى أدائيم داخل الغرفة الصّ  مين البدالء أنّ قناعة بعض المعمّ  -

وىو  ،م بالبلمعياريةلشعور المعمّ  مين البدالء حول السبب الرئيسيّ إجابة أحد المعمّ دعمو وىذا ما ت
التغاضي عن احتياجاتو وطمباتو،  كما أنو يتمّ م البديل، وعدم الوضوح في طبيعة دور المعمّ  ،الغموض

 وتكون متابعتو لقصد الرقابة ال الدعم.
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(، ودراسة 2118معيار البلمعيارية، ودراسة عابد)في  (2119) واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شبيرة    
 ( .2114(، واتفقت مع دراسة أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم)2116المطيري)

(، ودراسة 2119(، ودراسة حوالة وجستنية)2113واختمفت ىذه النتيجة عن دراسة موسى)   
 (.2119(، ودراسة عرفة)2117سعيد)
ة محدودة، م البديل التدريسيّ قدرات المعمّ  عور بأنّ الشّ  فقدان المعنى مظاىر أىمّ  وتشير النتائج إلى أنّ    

عور الشّ  فيي مظاىره: يء الكثير، أما أقلّ مصمحة العمل في المدرسة ال تعني لو الشّ  كذلك الشعور بأنّ 
 .صوتخصّ  ليست منم البديل صعوبة في تدريس مواد األنشطة المرافقة في المدرسة مقيدة، ويجد المعمّ  أنّ 
 وتعزو الباحثة ذلك إلى:     

 أثناء فترة العمل.في فييا  عبة التي يمرّ روف الصّ م البديل عمى التكيف مع الظّ ضعف قدرة المعمّ  -

 ليذا الجيل، وفقد القيمة العميا لعممو. امً معمّ قمة إيمان المعمم برسالتو باعتباره  -

وما مدى تغطية ىذا  ،لوظيفتو يميّ المعنى القِ مين البدالء حول جاء في سؤال المقابمة ألحد المعمّ و     
 يمة عممو لعدم شعوره باألمان واالنتماء الفعميّ التي جاءت بضعف قِ عمل الحتياجاتو وتحقيق طموحاتو، ال

وبذلك يصعب عميو تحديد رسالتو من عممو، وبذلك ال  ،م األصيللموظيفية، فيو مؤقت لحين عودة المعمّ 
 المدرسة. تتوافق أىدافو ومصمحةَ 

(، ودراسة 2113( في معيار البلمعنى، ودراسة موسى)2119واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة شبيرة)
 (.Yorulmaz et al 2015(، ودراسة)2119(، ودراسة عرفة)2116المطيري)

(، ودراسة حوالة 2.27) طيا الحسابيّ ( حيث بمغ متوسّ 2118واختمفت ىذه النتيجة عن دراسة عابد)    
 (.2117(،  ودراسة سعيد)2119) وجستنية

ذات داللة إحصائية عند عمى: "ىل توجد عالقة  الذي نّص  ثالثال ؤال الفرعيّ مناقشة نتائج السّ  
مين البدالء في المدارس لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ بين التعسّ  (α≤0.05)مستوى الداللة 

 ؟"ة في محافظة الخميلالحكوميّ 
واالغتراب  ف اإلداريّ النتائج وجود عبلقة طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية بين التعسّ أظيرت     

ما زاد ة في محافظة الخميل، والتي تعني أنو كمّ مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  الوظيفيّ 
مين لدى المعمّ  الوظيفيّ ة في محافظة الخميل زاد االغتراب المدارس الحكوميّ  لدى مديري ف اإلداريّ التعسّ 

 والمعممات البدالء والعكس صحيح.
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التي كأحد أوجو اإلدارة األوتوقراطية ف مرتبط بعبلقة مع التعسّ  االغتراب الوظيفيّ  ىذا باعتبار أنّ     
ر في العمل، يضعف فيو االنتماء لموظيفية، وتختفي فيو أىداف غير مستقّ  اتفرض عمى األفراد وضعً 

يضعف  اد حاجًزا نفسيً ا يولّ ة والغموض في بيئة العمل، ممّ ط واالزدواجيّ قمع والتسمّ ال الفرد في ظلّ 
 التواصل والروابط المينية في المدرسة.

طات تقديرات فروق بين متوسّ  ىناكىل عمى: " الذي نّص  رابعال ؤال الفرعيّ مناقشة نتائج السّ     
في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ 
م، والجنس عند ة: )الجنس عند المعمّ زى إلى المتغيرات المستقمة اآلتيعتُ  مين البدالء أنفسيمالمعمّ 

مناقشة  تتمّ  سؤالىذا الالمدير، وسنوات الخبرة، والمديرية، ومستوى المدرسة(؟"، ولمناقشة نتيجة 
 كاآلتي: راسةات الدنتائج فرضيّ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة األولى مناقشة نتائج فرضيّ 
في مدارس محافظة  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

 م". الجنس عند المعمّ متغير عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم الخميل من وجية نظر المعمّ 

طات بين متوسّ  ((α≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىال أنو أشارت النتائج إلى     
في مدارس  المديرين لدى ف اإلداريّ ولمستوى التعسّ  تقديرات المعممين البدالء لمستوى االغتراب الوظيفيّ 

قبل وبذلك تُ  ،ممتغير الجنس عند المعمّ عزى إلى مين البدالء تُ محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ 
 ة.ة الصفريّ رضيّ الفَ 

 وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى:    
في أغمب  نفسو جنسو م البديل، ألنو يتعامل معر عمى درجة االغتراب عند المعمّ متغير الجنس ال يؤثّ  أنّ 

دارة المواقف األحيان، والذي يسّ  األمر الناتج عن  يطمبوة وفق ما التعميميّ يل بذلك التعامل مع الطبلب وا 
حدوث االغتراب أمر واقع  ، باعتبار أنّ نفسو الجنس والقناعات الفكرية لؤلفراد من ةالتقارب في األيدولوجي

 م من خارج ذاتو من سمطة أعمى  منو.عمى المعمّ 
واقع من الجية  واغترابٍ  فٍ م البديل من تعسّ ما يتعرض لو المعمّ  فبل يوجد تأكيد لمجنس باعتبار أنّ     

 ة.خصيّ ة المدير نفسو وسماتو الشّ طبيعة شخصيّ ، وىو عائد إلى المقابمة
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(، 2114(، ودراسة أبو سمرة وشعيبات وأبو مقدم)2112ن)ذه النتيجة مع دراسة مقابمة وآخريى وتتفق    
 Yorulmaz et at(، ودراسة)2118ىذه النتيجة عن دراسة عابد) وتختمف، (2116ودراسة محاميد)

2015.) 
بين  جد فروق ذات داللة إحصائيةال تو ت عمى: "التي نصّ شة نتائج فرضية الدراسة الثانية مناق
في مدارس محافظة  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ طات تقديرات المعمّ متوسّ 

 متغير الجنس عند المدير". عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم الخميل من وجية نظر المعمّ 
طات بين متوسّ  (≥1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )أشارت النتائج إلى أنو ال      

في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 
 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ الجنس عند المدير، وبذلك تُ متغير عزى إلى مين البدالء تُ وجية نظر المعمّ 

 وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى:
، فيو يرتبط واحدةٍ  وسموكيةٍ  اجتماعيةٍ  ضمن تنشئةٍ  يعيشأو أنثى  اسواء أكان ذكرً  ،المدير أنّ     

تو، وىي نابعة من لممدير ونمط تفكيره وقناعاتو وتأثير العوامل البيئية عمى شخصيّ  ةبالطبيعة السيكولوجي
تعزو الباحثة عدم وجود فروق  ، وكذلكسرية التي نشأ فييا المديرات داخمية ليا عبلقة بالتربية األتأثير 

النظر عن  بغّض  ،في وزارة التربية والتعميم يمتزم بيا المدير عزى إلى جنس المدير إلى وجود أنظمةٍ تُ 
فييا متابعة مدى التزام  )متابعة الميدان(، ويتمّ  تربيةى في أقسام مديريات السمّ ىناك متابعة تُ ، بل جنسو

 ة بتنفيذ القوانين واألنظمة بشكل جيد.اإلدارة المدرسيّ 
عند  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الثالثة مناقشة نتائج فرضيّ  

واالغتراب  داريّ ف اإللدرجة التعسّ مين البدالء طات تقديرات المعمّ بين متوسّ  (a<0.05مستوى الداللة)
 متغير سنوات الخبرةعزى إلى تُ مين البدالء في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  الوظيفيّ 

 ". لممعمم البديل

طات بين متوسّ  (≥1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )ال و أنّ  بينت النتائج    
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإللدرجة التعسّ مين البدالء تقديرات المعمّ 

 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ ، وبذلك تُ لممعمم البديل ر سنوات الخبرةمتغيّ عزى إلى مين البدالء تُ وجية نظر المعمّ 
 : وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى
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لى إم البديل باختبلف سنوات خبرتو في العمل تعرض المعمّ       لى ضغوط بيئة العمل وظروفيا، وا 
م البديل يخضع المعمّ  من وزارة التربية والتعميم،  باإلضافة إلى أنّ  نفسيا والقوانين المتبعةاألنظمة 

مات معمّ و سؤال مقابمة مع إحدى ال وىذا ما دعمبديبًل  امً مرة يصبح فييا معمّ  في كلّ  نفسيا متعميماتل
؛ فكانت االجابة ؟عمى مجريات العمل أثرّ  بديمةً  ةً ممعممدة العمل باعتبارك ىل لعمى:  البديبلت ينّص 

ويغمره شعور الفرح واالندفاع نحو  اإعبلمو بوظيفتو الجديدة يكون متحمسً  م البديل عندما يتمّ المعمّ  :أنّ 
خبرة النظر عن سنوات ال ، وبغّض العمل في وزارة التربية والتعميم بيدف الحصول عمى التعيين الرئيسيّ 

في أحيان كثيرة بسبب وجود العمل وفق نظام  التي قد ال تكون متواصمةً التي يكتسبيا في ىذه المينة 
وعممية تقييمو النيائية  ،عب والجيد المبذول ليدف تحسين أدائوبحجم الت الدورة السنوية، فيو ال ييتمّ 

ذا كان ىناك تعسّ  النظر عن المدة التي يقضييا  ف فيو وقع بغّض لمحصول عمى فرصة التعيين، وا 
 م البديل في التدريس.المعمّ 
(، 2112ن)(، ودراسة مقابمة وآخري2117سعيد) (، ودراسة2118دراسة عابد) ىذه النتيجة معوتتفق     

حصائية عند مستوى الداللة  إاللة و يوجد فروق ذات دنّ إ قالتالتي  (2111دراسة أبو سمطان)و 
(α≤0.05 ّبين متوس ) ّطات االغتراب الوظيفي. 

(، ودراسة Comert and Kesik 2014(، ودراسة )2119ىذه النتيجة عن دراسة عرفة) وتختمف    
(Yorulmaz et at 2015) و يوجد فروق نّ ( التي قالت إ2114شعيبات وأبو مقدم)، ودراسة أبو سمرة و

 .االغتراب الوظيفيّ  ( بين متوسطاتα≤0.05)  ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الرابعة رضيّ مناقشة نتائج ف  
واالغتراب  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ المعمّ  طات تقديرات( بين متوسّ α≤0.05مستوى الداللة )

متغير عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  الوظيفيّ 
 المديرية". 

طات بين متوسّ  (≥1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )ال أنو أشارت النتائج إلى     
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 

 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ متغير المديرية، وبذلك تُ عزى إلى مين البدالء أنفسيم تُ وجية نظر المعمّ 

 وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى: 
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بين أفراد المجتمع  والمعتقداتِ  والقناعاتِ  الفكريَّ  مديريات ال يمغي االتصالَ  تقسيمات المحافظة ألربعةَ أن 
ا يعني التقارب الكبير بين المديريات التابعة لمحافظة الخميل، ممّ  يما بسبب التقارب الجغرافيّ السّ  ،الواحد

ت يامة بين األفراد، فبالرغم من التحدّ ة وقوة الصّ وتماثل البيئات المدرسيّ  الفكرية لممديرين، ةبين األيدولوجي
إال أنيا ال تختمف في منطقة عن األخرى، وىذا ما دعمتو  ،م البديل في بيئة العملالتي يواجييا المعمّ 

مين البدالء حول مدى تأثير مكان المديرية عمى زيادة شعوره إجابة سؤال في مقابمة مع أحد المعمّ 
فبل يوجد  ،دمتوحّ  الفمسطينيّ  طبيعة المجتمع فكانت اإلجابة أنّ  ،ف من المديروقوع التعسّ ، أو باالغتراب

المدير يسكن  فتجد أنّ  ،و تنموية مينية لفئة دون األخرىتقسيمات طبقية اجتماعية أو عممية فكرية أ
 ف اإلداريّ م وىكذا، لذلك لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التعسّ بجانب شقة المعمّ 
 ر المديرية.متغيّ عزى إلى تُ  واالغتراب الوظيفيّ 

التي أظيرت أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( 2118النتيجة مع دراسة الحواس) ىذه واتفقت    
 في مستوى االغتراب . (α≤0.05) عند مستوى الداللة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى ال  التي تنّص ( 2119ذه النتيجة عن دراسة عرفة)ى واختمفت    
( التي أظيرت أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 2119العسال)ودراسة (α≤0.05 )عند المستوى
 . في مستوى االغتراب الوظيفيّ  (α≤0.05) مستوى الداللة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ت عمى: "التي نصّ ة الدراسة الخامسة رضيّ مناقشة نتائج ف      
واالغتراب  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ طات تقديرات المعمّ ( بين متوسّ α≤0.05مستوى الداللة )

ر مستوى متغيّ عزى إلى تُ مين البدالء أنفسيم في مدارس محافظة الخميل من وجية نظر المعمّ  الوظيفيّ 
 المدرسة". 

طات بين متوسّ  (≥1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )ال و أنّ أشارت النتائج إلى     
في مدارس محافظة الخميل من  واالغتراب الوظيفيّ  داريّ ف اإلمين البدالء لدرجة التعسّ تقديرات المعمّ 

 ة.ة الصفريّ رضيّ قبل الفَ ر مستوى المدرسة، وبذلك تُ متغيّ عزى إلى مين البدالء تُ وجية نظر المعمّ 
  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى:

بلقة بالفئة ليا ع ، وليسم البديلعمى المعمّ ميا تقع عُ  مصدر االغتراب ناتج من سمطةٍ  اعتبار أنّ     
من يتعامل معيم  ىمّ  أنفسيم الطبلب (،، ثانويّ يا الطمبة أو مستوى المدرسة)أساسيّ العمرية التي ينتمي إلي
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ويمكن لممدرسة الواحدة أن  ،مرحمة ثانوية ثمّ  ،مرحمة وسطى ثمّ  ،ةم، الذين يكونون في مرحمة اساسيّ المعمّ 
، فجميع م باالغتراب الوظيفيّ مستوى، وال يقع عمى عاتقيم مسؤولية شعور المعمّ  تجمع بين أكثر من

 ةِ ببيئتيا االجتماعيّ  ، وبذلك تكون المدرسة متماثمةً ذاتيا األنظمة والتعميمات والقوانينالمدارس تتبع 
مستواىا، كما جاء النظر عمى  بغّض  ،موقع عمى المعمّ  ما ف إذا، فاالغتراب والتعسّ ةِ واالقتصاديّ  ةِ والفكريّ 

عمى  تأثيرٍ  ل عاملّ مستوى المدرسة ال يمثّ  فاعتبر أنّ  ،مين البدالءفي نتيجة سؤال المقابمة مع أحد المعمّ 
ومرحمة  مرحمة أساسيّ  :س في مدرستين بقسمينرِ دّ فيو يُ  ،ف واالغتراب في المدرسةزيادة وقوع التعسّ 

عميو  ال أثرً واالنطباع األول يشكّ  ،قبل دخول المدرسةم موجودة فالقناعة المسبقة  لممعمّ  ،ة عمياأساسيّ 
 وبمدى وقوعو في ظاىرة االغتراب.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال قالت إّنوالتي (، 2119ه النتيجة مع دراسة عرفة)ىذ واتفقت
 لمستوى االغتراب .( α≤0.05مستوى الداللة )

 :توصيات الدراسة

من  أنيا ترى التي التوصيات من بمجموعة توصي فإنيا ،الباحثة ياإلي متتوصّ  التي النتائج وءضَ  في   
ة في مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ من التعسّ  تقملّ  أن الممكن

 وباالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا توصي الباحثة بما يأتي: فمسطين،
 ف اإلداريّ التعسّ قة بة بالنتائج المتعمّ توصيات خاصّ أواًل: 
الوظيفة التي  أنّ  في ل الرضا الوظيفيّ ، حيث يمثّ ديرينلدى الم االىتمام بتحقيق الرضا الوظيفيّ  -

عنو، ومن  حسنةٍ  ةٍ تنظيميّ  طييا، وتعمل عمى إيجاد سمعةٍ حاجاتو وتغّ  تسدّ  ديرل بيا الميعم
 .خبلليا يستطيع تحقيق طموحاتو المستقبمية، من خبلل االستمرار في العمل

اتباع أسموب اإلدارة بالتجوال، وىي التي تعني كسر الحواجز الرسمية والسمطوية بين القائد  -
ة عمى المستويات المختمفة، بما يضمن تحقيق االتصال خصيّ وتعزيز العبلقات الشّ  ،والمرؤوسين
مع مختمف العاممين في المدرسة، وكسر حواجز العزلة والتعتيم التي  الدائم المستمرّ  والتواصل

 .يمارسيا البعض 
ة ىذه ، وذلك ألىميّ م البديل في عممية التدوير الوظيفيّ المعمّ  المدير بتشجيع ضرورة أن يقومّ  -

ة ليدف يميّ العممية في تجديد النشاط وروح العمل، وتحقيق مبدأ التغيير في األساليب التعم
 .وحيويةّ  مرنةّ  وجعل العممية عمميةً  التطويرّ 
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مين، فالحزم يعطي الحزم والمرونة والطبلقة واألصالة في التعامل مع المعمّ  ي اإلدارة سياسةَ تبنّ  -
عند  بديمةً  افتعني وضع المدير خططً  ،داء أعماليم، أما المرونةأة في بالجديّ  امين شعورً المعمّ 

ىناك أساليب  فتعني أن يكونَ  ،ما الطبلقةأالمحددة سابًقا، حدوث عائق في تحقيق الخطط 
وتسيم في إيجاد أجواء  ،مين تثير لدييم الرغبة في العملجديدة يتعامل فييا المدير مع المعمّ 

 واتٍ فيي أن يقوم المدير بعمل ند ،وتبعد عوامل الطرد من بيئة العمل، وأخيًرا األصالة ،جاذبة
شراكيم في  ،وتحقيق رغباتيم االستماع إلييم،مين بيدف مع المعمّ  واجتماعاتٍ  واألخذ بمشاورتيم وا 

 وضع القرارات.
؛ فالقائد الناجح ر النفسيّ والتقميل من ضغوطات العمل والتوتّ  ،المواقف واألزمات المديرُ  ُيديرَ أن  -

ويحاول امتصاص غضب  مصادرىا،أنواعيا و باختبلف  ةّ التعميميّ  ىو الذي يستوعب المواقفَ 
نما تكون  ،القانون عن نّص  ال تكون بعيدةً  حكيمةٍ  ويدير الموقف باتخاذ قراراتٍ  ،مينالمعمّ  وا 

 ضمن روح القانون الذي يخدم المصمحة العامة بالنياية.
أسموب القدوة الحسنة، فالمدير  عيمباباتّ  ديرينواإلدارة األخبلقية لدى الم تنمية السموك الدينيّ  -

حسان عمى العطاء واإل مبنيةً  حسنةً  فحين تكون إدارتو أخبلقيةً  ،مين أتباعول القدوة لدى المعمّ يمثّ 
في سموك  كبيرٌ  ثرٌ أواالحترام والتقدير، يكون لذلك  صبلح واإلفادة والمشاركة والمساواة والعدلواإل
ما تريده من  التي ىي مبنية عمى أنّ دى عمماء النفس ل (المرآة)ى سمّ مين، بتأثير ما يُ المعمّ 

 خص المقابل.الشّ  إليك منَ  م بفعمو ليرتدّ قُ  ،اآلخرين
 

 االغتراب الوظيفيّ ب قةتوصيات خاصة بالنتائج المتعمّ  ثانًيا:
البدالء ما السيّ  ،مينالتي تقع عمى المعمّ حدى نتائج سوء االستخدام لمسمطة إ االغتراب الوظيفيّ  عدّ يُ     

د من الييئات اإلدارية والمسؤولة بعمل دورات تأىيمية لتمكين اإلدارات لبلنفتاح عمى منيم، فبل بّ 
 :تيةومن خبلل مراعاة النقاط اآل ،المرؤوسين لدييم

مين عمى تطوير أدائيم وتحسينو، لزيادة التفاعل بين ع المعمّ تشجّ  مبلئمةٍ  اجتماعيةٍ  توفير أجواءٍ  -
 األنشطة االجتماعية اليادفة. العاممين من خبلل

 بعيًدا عن العشوائية واالرتجالية. وعادلةٍ  واضحةٍ  ومعاييرَ  تطوير نظام تقييم األداء وفًقا ألسسٍ  -

عطاء المعمّ  -  مين البدالء رواتبيم في الوقت المحدد دون تأخير.االىتمام بالنواحي المادية، وا 
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 م البديل، مع تقديم الدعم المعنويّ أمام المعمّ  ةزيادة فرص التعيين والحصول عمى الوظيفية الرسميّ  -
 الذي يسمح لو باإلبداع في مجال التعميم. والماديّ 

ونفس ومجال التخّصص  ،م البديل لمحصص مع أوقات الدوامبالمعمّ  مة النصاب الخاّص مواء -
 لممعّمم نفسو.

ة، ومتابعة التطبيق في م البديل، بتعميميا من الجيات الرسميّ المعمّ الموكمة إلى  توضيح الميامّ  -
 وتقديم الدعم عند الطمب. ،الميدان لموقوف عمى التقصير

ة مع األخذ بآرائيم؛ ضع الخطط الدراسيّ وفي وَ  ،م البديل في عممية تطوير المناىجإشراك المعمّ  -
 ة.ة التعمميّ لتزيد فاعمية العممية التعميميّ 

وفتح  ،وتفعيل االتصال معو ،البلمنيجية م البديل في المناسبات االجتماعية واألنشطةدمج المعمّ  -
 المجال لسماعو وتمبية طمباتو.

 :المقترحات
بل ومظاىره، وسُ  ف اإلداريّ ء عمى ظاىرة التعسّ وْ إجراء المزيد من الدراسات والبحوث إللقاء الضّ  -

ف في المجتمع ص من آثاره، مع عمل دراسات حول األسباب الحقيقية لظيور التعسّ التخمّ 
 .التربويّ 

عمى مستوى األفراد  ق باالغتراب الوظيفيّ إجراء المزيد من الدراسات والبحوث فيما يتعمّ  -
 من آثرىا. وقوعو، وكيفية حصرىا والحدّ  غذيّ والمجتمع، مع ربطو بالعوامل التي تُ 

مين يات التي تواجو المعمّ ق بالمصاعب والتحدّ إجراء المزيد من الدراسات والبحوث فيما يتعمّ  -
وء عمى وتسميط الضّ  ،ة في محافظة الخميل، لتحسين وضعيملمدارس الحكوميّ البدالء في ا

 ومدى تأثيرىا عمى مجرى حياتو. ،م البديلقضاياىم، مع مراعاة البيئة المحيطة بالمعمّ 

 انًعُماث:

 توزيع االستبانة بصورة إلكترونية وتعميميا عمى المديريات. -
 االستبانة.مين لمتفاعل مع تجميع الردود واستجابة المعمّ  -
 عمم الباحثة. ألنو لممرة األولى عربًيا عمى حدّ  ،ف اإلداريّ عدم وجود دراسات عن التعسّ  -
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 المالحق

 (1ممحق)
 جامعة الخميل

 عمادة الدراسات العميا

 ة واإلشراف التربويّ قسم اإلدارة التعميميّ  –ية التربية كمّ 

 

 األخ الكريم /األخت الكريمة

 بلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،،،،،،،،،،،،السّ 

 االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات البلزمة إلجراء دراسة بعنوان:

ة في مين البدالء في المدارس الحكوميّ لدى المعمّ  واالغتراب الوظيفيّ  ف اإلداريّ "العالقة بين التعسّ 
 محافظة الخميل بفمسطين".

من  ة واإلشراف التربويّ التعميميّ وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة 
 جامعة الخميل بفمسطين.

عبارة  ة لكلّ دقة وموضوعيّ  وذلك بإبداء الرأي بكلّ  ؛رجى من سيادتكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقةليذا يُ 
 في المكان المناسب.)×(من العبارات الواردة فييا ،وذلك بوضع إشارة 

 فقط. ه االستبانة ستستخدم ألغراض البحث العمميّ المعمومات الواردة في ىذ مًما بأنّ عِ 

 أشكر لكم حسن تعاونكم

 الباحثة:

 والء عبد العزيز القيمري

 المشرف :الدكتور إبراىيم أبو عقيل
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 م البديلة لدى المعمّ خصيّ أواًل: البيانات الشّ 

 أمام اإلشارة المناسبة:×( رجى وضع إشارة)يُ 

  ّم:الجنس عند المعم 

 أنثى☐ذكر                  ☒

 :الجنس عند المدير 

 أنثى☐ذكر                  ☐

 :عدد سنوات الخبرة 

 سنوات فأكثر 7☐سنوات      6-2☐           سنة فأقلّ ☐

 :المديرية التي تنتمي إلييا 

 يطا☐جنوب الخميل       ☐وسط الخميل        ☐شمال الخميل       ☐

  المدرسة:مستوى 

 ثانوي☐مرحمة وسطى        ☐أساسي دنيا       ☐
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 ثانًيا: محاور االغتراب الوظيفيّ 

والممثمة   عور بأبعاد االغتراب الوظيفيّ ن من مظاىر الشّ و فاب الوظيفي ىو: ما يعانيو الموظّ االغتر 
ويقاس إجرائًيا بالدرجة التي يحصل عمييا   ،بانعدام القوة ،وضعف المعنى وفقدان المعايير والعزلة

 (.8، 2018)عابد: المستجيبون في مقياس االغتراب الوظيفيّ 

م البديل في فترة د لدى المعمّ عور الذي يتولّ :بأنو الشّ  لبلغتراب الوظيفيّ  تعريف الباحثة اإلجرائيّ    
ة من سوء دارات المدرسيّ لتي تتبعيا اإلجراءات واآلليات ات التربوية بسبب اإلسااالختبار ألدائو في المؤسّ 

ضعف االنتماء إلى ي ا يؤدّ م بالغربة عن المدرسة وزمبلئو وعممو، ممّ لمسمطة، فيشعر فييا المعمّ  استخدامٍ 
 .داء الوظيفيّ والرضا الذي ينعكس بدوره عمى األ والوالء

 أمام اإلجابة المناسبة :)×(رجى وضع إشارة يُ 

 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما العبارة الرقم
 المجال األول: فقدان المعايير )الالمعيارية(

      .ع عمى اإلبداعنظام التدريس السائد قمياًل ما يشجّ  أنّ  أشعرُ  1
      .مين بالمعايير األخالقية ضعيفالتزام المعمّ  أرى أنّ  2
يم األخالقية لدى العمل في التدريس نادًرا ما يركز عمى تنمية القِ  أنّ  أعتقدُ  3

 .الطمبة
     

القرارات التي يتم تنفيذىا ال يتم التخطيط ليا في تمبيتيا لتطمعات  أنّ  أعتقدّ  4
 .الطمبة

     

      .برامج األنشطة المرافقة ضعيفة في تمبية حاجات الطمبة أنّ  أشعرُ  5
       .نظام الترقيات غير محدد المعايير أنّ  اشعرُ  6
      .ة ليا دور بارز في عممية الترقية في المدرسةخصيّ العالقات الشّ  أنّ  أشعرُ  7
      .أستخدم أساليب غير مقبولة اجتماعًيا لتحقيق أىدافي  8

 )فقد االنتماء(المجال الثاني: االنعزال االجتماعيّ 
      .نشطة داخل المدرسةالمشاركة بالكثير من األ لرغبة في بضعف ا أشعرُ  1
      .لقاء المعممين خارج المدرسة أمر غير ضروريّ  أنّ  أعتقدُ  2
      .ليّ إمين داخل المدرسة غير مقبول بالنسبة سموك المعمّ  أنّ  أشعرُ  3
      .بقمة االىتمام بسمعة المدرسة أشعرُ  4
      .قميل المودة في العالقات االجتماعية المجتمع المدرسيّ  بأنّ  أشعرُ  5
      .مين االجتماعيةالمديرين ال ييتمون بمشاكل المعمّ  نّ بأ أشعرُ  6
      .نني مقيد في التعبير عن رأيي بصراحة في القرارات االجتماعية بأ أشعرُ  7
      .بضعف االنتماء لممدرسة التي أعمل فييا أشعرُ  8
      .أحياًنا بالغربة عن زمالئي في المدرسة  أشعرُ  9
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      .أنني مفروض عمى زمالئي في المدرسة أشعرُ  10
      .عمى العمل الجماعي داخل المدرسة العمل الفرديّ  أفضلُ  11
      .عالقاتي في العمل ىامشية في حياتي 12
      .أن عالقتي بزمالئي ضعيفة شعرُ أ 13

 فقدان المعنى)الالمعنى(المجال الثالث: 
       .مناقشة الطمبة بموضوعية أمر صعب أنّ  أحُس  1
      .سيابضعف دوري في تحديد المادة الدراسية التي أدرّ  أشعرُ  2
      .األنشطة المرافقة في المدرسة مقيدة أنّ  أشعرُ  3
      صيّ صعوبة عند تدريس مواد تقع خارج تخصّ  أجدُ  4
      .ة محدودةقدراتي التدريسيّ  أنّ  أشعرُ  5
ة بنا في داخل إدارة المدرسة تحجب عنا القرارات واألحداث الخاصّ  أرى أنّ  6

 .المدرسة 
     

      .األنظمة والقوانين الحالية ال تسيم في ضبط العمل داخل المدرسة أنّ  أعتقدُ  7
      .عممي كمعمم يتناقض مع طموحاتي الوظيفية  أنّ  أجدُ  8
      .مصمحة العمل في المدرسة ال تعني لي الشيء الكثيرأشعُر أّن  9

 المجال الرابع : فقدان السيطرة)الالقدرة(
      .بقمة االستفادة مما درستو في الجامعة  أشعرُ  1
      .في تحسين تحصيل الطالب وجودي أسيم أنّ  ال أشعرُ  2
      .عن تحديد الطرق واإلجراءات الفاعمة لتحسين مستوى أدائي في العمل أعجزُ  3
      .بعيًدا عن الرقابة المباشرة عميّ  أعملُ  4
      .أىدافي ليس ليا قيمة في العمل المدرسيّ  ينتابني إحساس عميق بأنّ  5
      .نجازات ناجحة ميما كان عظيمةرني الفرحة لما أحققو من إال تغم 6
      .ةرائي ليست ليا قيمة من قبل اإلدارة المدرسيّ آ أرى أنّ  7
      .بترك عممي في أقرب فرصة أرغبُ  8
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 ف اإلداريّ ثالثًا: التعسّ 

والتعسف يشمل استعمال الحق بوجييو االيجابي والسمبي عمى نحو يناقض مقصد الشارع ألنو الغاية 
 ىي: درء المفاسد وجمب المصالح ومن صوره:

 .لقصد اإلضرار بالغير استعمال الحقّ -

 .رر الناشئتناسب مطمًقا مع الضّ تلتحقيق مصمحة تافية ال  استعمال الحقّ -

 .ب عمية ضرر فاحش بالغير ولو دون قصدإذا ترتّ  استعمال الحقّ -

 .لتحقيق مصالح غير مشروعة استعمال الحقّ -

نما المصمحة العامة)الدريني: ،ةخصيّ وليس اليدف من تشريع القوانين المصمحة الشّ       (39، 1977وا 

وىو أحد مبلمح اإلدارة األوتوقراطية)التسمطية( :وىي أحد األنماط اإلدارية التي تقوم عمى حكم الفرد دون 
 ،ى لو كان غير سميمصرار عمى القرار حتّ واإل ،مشاركة اآلخرين باستخدام السمطة لمتحكم وتيديد اآلخرين

 (20، 2008ة وعدم االحترام.)أبو خطاب:لموضوعيّ مع غياب كبير لمدقة وا

ة وجو لئلدارة األوتوقراطية أحد أنماط اإلدارة المدرسيّ ": بأنو (ف اإلداريّ لمتعسّ  اإلجرائيّ )ف الباحثة  وتعرّ 
أو غير  ،ةرر بالغير لتحقيق مصمحة خاصّ بقصد إلحاق الضّ  ل فييا الفرد موقعو اإلداريّ التي يستغّ 

والتي ينحرف فييا المدير عن المسار المطموب من  ،ة واالحترامب الدقة والموضوعيّ غيا مشروعة في ظلّ 
 ."ةخصيّ تحقيق مقصد المصمحة العامة لممدرسة بعيًدا عن المصالح الشّ 

 ق باإلدارة المدرسيّ ف المتعمّ المحور األول: التعسّ 
 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما العبارة الرقم
      .ةم البديل من المجان واالجتماعات والمشاركات المدرسيّ استبعاد المعمّ  1
      .مين( بين المعمّ تسدْ  استخدام اإلدارة أسموب )فرقْ  2
      .ميناإلدارة ما لعالقات االجتماعية بين المعمّ  تحدّ  3
      .م البديل بالتيميش في وضع الخطط المدرسيةشعور المعمّ  4
الميام اإلدارية دون التوزيع ألعضاء المدرسة كنائب احتكار المدير جميع  5

 .المدير والمرشد و المعمم
     

      .عمميات تقييم المعمم البديل تتم عمى أساس من عدم الموضوعية 6
      .ةم البديل بدورات تدريبية ال تراعي احتياجاتو التدريسيّ إلحاق المعمّ  7
      .البدالء التي ال تتفق وتوجياتيااستبعاد اإلدارة آلراء المعممين  8
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      .م البديلتجاىل اإلدارة رأي المعمّ  9
      .م البديلاستخدم اإلدارة األساليب التسمطية في التعامل مع المعمّ  10
تنفيذ اإلدارة قراراتيا دون السماح لمناقشتيا أو إعطاء الرأي من قبل  11

 .م البديلالمعمّ 
     

      .م البديل ميام خارج نطاق الوصف الوظيفي لعمموالمعمّ إعطاء  12
      .م البديل بحصص لمعممين مقربين من اإلدارة مراًرااشغال المعمّ  13
      .أكثر من نصابو ام البديل حصصً إعطاء المعمّ  14
      .جراءات والقرارات المدرسيةم البديل في اإلالتضييق عمى المعمّ  15
      .م البديلاإلدارة قراراتيا التقييمية دون تقديم تغذية راجعة لممعمّ اتخاذ  16
       .م بضعف مكانتو الوظيفية ناتج عن تحديد فترة العملشعار المعمّ إ 17

 .ق بنظام المديريةف المتعمّ المحور الثاني: التعسّ 
 
      .واضحةررات م البديل دون مبّ المعمّ  اتخاذ اإلدارة قرارات مجحفة بحقّ  1
عمى األداء استخدام مديرية التربية  التقييم دون معايير ودون االعتماد  2

 .لالتدريسي لممعّمم البدي
     

      .م البديل في مكان بعيد عن مكان سكنوتعيين المعمّ  3
       .م البديلتوجد قوانين واضحة تنظم عمل المعمّ   4
      .م البديل الغموض وعدم الوضوحشراف عمى المعمّ ينتاب عمميات اإل 5
      .البديل إلى مدارس أخرى أكثر من مرة في الدورة الواحدة نقل المعممّ يُ  6
      .م البديل غير محددةالفترة الزمنية التي سيشتغميا المعمّ  7
      .م البديل والتواصل معو قمياًل أجد أن االىتمام بالمعمّ  8
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 (2ممحق)

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 جامعة الخميل ةإدارة تربويّ  د.ميسون التميمي 1
 جامعة االستقبلل ةإدارة عامّ  د.سمير الجمل 2
 جامعة الخميل عمم نفس د عجوةد.محمّ  3
 جامعة الخميل عمم نفس د. إبراىيم المصري 4
 جامعة الخميل ةإدارة تربويّ  د. ببلل مخامرة 5
مركز البحث والتطوير  ةإدارة تربويّ  د مطرد. محمّ  6

 التربوي
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 (3ممحق )
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التدقيق المغوي لمرسالة (4ممحق ) 

 


