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 قرآنيت آيت

" قد جاءكن هن اهلل  نىر وكتاب هبني يهدي به اهلل هن اتبع رضىانه سبل 

".  السالم، وخيرجهن هن الظلواث إيل النىر بإذنه، ويهديهن إيل صراط هستقين

(56 -55)املائدة: 
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 اإلىداء

 إلى الحبيبة فمسطيف..

 إلى شيداء الكطف..

 إلى الجرحى كاألسرل..

 إلى جامعة الخميؿ.. ،البكالكريكس كالماجستير ة العظيمة التي احتضنتني في مرحمتيإلى الجامع

)َكاْخِفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿِّ ِمَف الرَّْحَمِة َكُقؿ رَّبِّ اْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني  إلى مف قاؿ اهلل تعالى فييما
 في عمرىما..يف أطاؿ اهلل كالدم ككالدتي العزيز  (َصِغيرنا

 ...كتكرة فاطمةإلى أختي الغالية الدّ 

 .إلى أصحاب اليمـ.. إلى القمكب النقية،

 .ي تعمؿ ليؿ نيار دكف كمٍؿ أك ممؿ..بية التّ كاقـ الطّ الطّ إلى 

 ...إلى مف كانكا سندا كعكنا

 .نكات العجاؼ..في السّ  إلى مف كانكا غيثا

 .إلى مف آمف بقدرتي عمى الكصكؿ فكصمت..

 .مف راىف عمى فشمي فنجحت.. إلى

 ... ذيف غمركني بدعميـ المتكاصؿ~، إلى أساتذتي اؿطبيقّية إلى قسـ الجغرافيا التّ 

 ..يؿ..في جامعة الخمكأساتذتيا راسات العميا ة الدّ يّ إلى كمّ 

 ..أىدم جيدم ىذا إلييـ جميعا

 الباحثة                                                                              

 رزان فايز محمد عواودة.
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 إقرار

،                 مت إلى جامعة الخميؿ لنيؿ درجة الماجستيردّ يا قُ سالة بأنّ ة ىذه الرّ عدّ قّر أنا مُ أُ 
راسة ّف ىذه الدّ كأ ،اإلشارة إليو حيثما كرد باستثناء ما تـّ  ،أّنيا نتيجة أبحاثي الخاّصةك 

 جامعة أك معيد آخر. خرل ألمّ ة أُ قّدـ لنيؿ درجة عمميّ لـ يُ  ،أك أم جزء منيا

 عواودة محمد فايز رزان التوقيع:

 رزان فايز محمد عواودة

 24/7/2022التاريخ:
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 قديركر والت  الش  

دنا محمد كعمى آلو يسيد األكليف كاآلخريف سالـ عمى كالصالة كالسّ  ،الحمد هلل رب العالميف     
 كصحبو أجمعيف...

كعظيـ االمتناف  كرشّ ببالغ الأتقدـ سعدني أف يُ  ،راسةبعد أف مفَّ اهلل تعالى عمّي بإكماؿ ىذه الدّ     
، ي فتحت ذراعييا لكؿ المتعطشيف لمعمـ كالمعرفةراسات العميا بجامعة الخميؿ التّ ية الدّ إلى كمّ 

 كأساتذتي في مرحمة الماجستير. ،ربيةة التّ كعميد كميّ  ،راسات العمياكر عميد كمية الدّ كأخص بالذّ 

كلـ يبخؿ  ،ىذا العمؿ تكّرـ باإلشراؼ عمىم الذّ  كتكر بالؿ مخامرةكر كاالمتناف الدّ مف الشّ  اكمزيد
أبمغ األثر في إتماـ  لذلؾكاف ف ،لمنصيحة فكاف ُمرشدان كُمشجعان كُمسديان  بالمساعدة كالتكجيو، عميّ 

كتكرة مناؿ ماجد أبك منشار، كما أشكر األساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة الدّ  ،ىذا الجيد
مف مالحظات كعمى ما قدماه  ،سالةعمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرّ  محمد عميافكتكر كالدّ 
خراجيا بيذه الحّمةسيممة أقيّ  أدكات  قدير لمحكميكر كالتّ ـ بالشّ أتقدّ البييجة، كما ك  ت في إثرائيا، كا 
 راسة.الدّ 

ضئيؿ أك بث فّي  ساىـ كلك بجيدٍ ـ بكافر شكرم كعظيـ امتناني لكؿ مف كال يفكتني أف أتقدّ     
قدير حية كالتّ التّ فإلى ىؤالء جميعان  رب،مكح عمى المكاصمة كالعطاء أك أضاء لي الدّ كالطّ  ،العزيمة

 .كأدعك اهلل أف يجزييـ خير الجزاء

 الباحثة                                                       

  .رزان فايز محمد عواودة
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 فيرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

 أ إجازة الرسالة

 ب ف الكريـآالقر 
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 د إقرار

 ق شكر كتقدير

 ف بالمغة العربية ممخص الدراسة

 س باإلنجميزمممخص الدراسة 

 اإلطار العام لمدراسةالفصل األول: 
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 4 مشكمة

 4 أسئمة الدراسة
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 6 أىداؼ الدراسة

 7 أىمية الدراسة

 7 حدكد الدراسة

 8 مصطمحات الدراسة
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 لفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقةا

 10 المناخ التنظيميالمبحث األول: 

 11 التنظيميىداؼ المناخ أ

 11 ىمية المناخ التنظيميأ

 12 عناصر المناخ التنظيمي

 13 العكامؿ المؤثرة في المناخ التنظيمي

 14 أنماط المناخ التنظيمي

 15 المبحث الثاني: االغتراب الوظيفي

 15 العكامؿ المؤدية الى االغتراب الكظيفي
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 17 االغتراب الكظيفيغمب عمى سبؿ التّ 

 18 ابقةراسات السّ الدّ 

 36 ابقةتعقيب عمى الّدراسات السّ 

 ة: المنيجية واإلجراءات البحثي  الثالفصل الث  

 39 مقدمة 

 39 راسةمنيجية الدّ 

 39 عينتياراسة مجتمع الدّ 

 40 راسةعينة الدّ 
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 40 راسةدكات الدّ أ

 41 نظيميمقياس المناخ  التّ 

 44 نظيميلخصائص المناخ التّ  ةالسيككمتريالخصائص  

 44 صدؽ المقياس

 44 (Face validity) الصدؽ الظاىرم

 44 (construct) صدؽ البناء

 45 ثبات مقياس المناخ التنظيمي

 46 راسةتصحيح مقاييس الدّ 

 47 راسة كمتغيراتياتصميـ الدّ 

 47 ةصنيفيّ المتغيرات التّ  . أ

 48 ابعالمتغير التّ  . ب

 48 راسةجراءات تنفيذ الدّ إ

 49 ةالمعالجات االحصائيّ 

 سة رانتائج الد  عرض الفصل الرابع:  

 51 مقدمة

 51 كؿؤاؿ األالسّ نتائج عرض 

 61 انيؤاؿ الثّ نتائج السّ عرض 

 66 النتائج المتعمقة بالفرضية األكلىعرض 
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 68 انيةالنتائج المتعمقة بالفرضية الثّ عرض 

 69 الثةالمتعمقة بالفرضية الثّ النتائج عرض 

 74 ابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية الرّ عرض 

 75 خامسةال بالفرضية المتعمقة النتائجعرض 

 76 ادسةالنتائج المتعمقة بالفرضية السّ عرض 

 79 ابعةالنتائج المتعمقة بالفرضية السّ عرض 

 النتائج والتوصياتمناقشة  الفصل الخامس:

 82 األكؿنتائج السؤاؿ  مناقشة

 83 الثاني السؤاؿ نتائجمناقشة 

 84 نتائج الفرضية األكلىمناقشة 

 84 ثانيةال الفرضية نتائجمناقشة 

 85 ثالثةال الفرضية نتائجمناقشة 
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 ي 
 

 91 أكالن: المراجع العربية

 96 ثانيان: المراجع األجنبية

 لمالحقا

 99 االستبانة بصكرتيا األكلية( 1ممحؽ رقـ )

 106 االستبانة بصكرتيا النيائية ( 2ممحؽ رقـ )
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 فيرس الجداول
 

 رقـ الصفحة الجدكؿ
 40 .ة(راتيا المستقمة )التصنيفيّ راسة حسب متغيّ نة الدّ (: يكضح تكزيع عيّ 1الجدكؿ )
بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كقيـ  (: يكضح قيـ معامالت ارتباط فقرات مقياس المناخ التنظيميّ 2جدكؿ )

معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ قيـ معامالت ارتباط كؿ مجاؿ، مع الدرجة الكمية 
 .لممقياس

42 

 43 .(: يكضح قيـ معامالت ثبات مقياس المناخ التنظيمي بطريقة كركنباخ ألفا3جدكؿ )
فقرات مقياس االغتراب الكظيفي بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كقيـ (: يكضح قيـ معامالت ارتباط 4جدكؿ )

معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلؾ قيـ معامالت ارتباط كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية 
 .لممقياس

45 

 46 .(: يكضح قيـ معامالت ثبات مقياس االغتراب الكظيفي بطريقة كركنباخ ألفا 5جدكؿ )
 47     .(: يكضح درجات احتساب مستكل كؿ مف المناخ التنظيمي  كاالغتراب الكظيفي6جدكؿ )
(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس 7جدكؿ )

 .المناخ التنظيمي كعمى المقياس ككؿ مرتبة تنازليان 
51 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات الّطمبة مرتبة تنازليان  (: يكضح8جدكؿ )
 حسب المتكسطات الحسابية.

52 

صاؿ كالتكاصؿ ة لفقرات االتّ ة كالنسب المئكيّ ة كاالنحرافات المعياريّ (: يكضح المتكسطات الحسابيّ 9جدكؿ )
 .ةحسب المتكسطات الحسابيّ  مرتبة تنازليا

54 

ة لفقرات التنظيـ كاإلدارة مرتبة ة كالنسب المئكيّ ة كاالنحرافات المعياريّ (: يكضح المتكسطات الحسابيّ 10جدكؿ )
 تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.

55 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات القكانيف اإلدارية    (: يكضح11جدكؿ )
 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.

56 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات التكنكلكجيا مرتبة 12جدكؿ )
 تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.

57 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات القرارات مرتبة تنازليان 13جدكؿ )
 حسب المتكسطات الحسابية.

58 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات المجتمع المحمي 14جدكؿ )
     يان حسب المتكسطات الحسابية.كأكلياء األمكر مرتبة تنازل

59 
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(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات ظركؼ العمؿ كأعباؤه 15جدكؿ )

 مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.
60 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات الحكافز كالمكافآت  (: يكضح16جدكؿ )
 .مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية

61 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لكؿ مجاؿ مف مجاالت 17جدكؿ )
 .االغتراب الكظيفي كعمى المقياس ككؿ مرتبة تنازليان  مقياس

62 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ ظركؼ العمؿ 18جدكؿ )
 المحيطة بالمعّمـ مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.
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المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ العالقة بيف  (: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات19جدكؿ )
 المعّمـ ك المدير مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابية.

63 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ العالقة بيف 20) جدكؿ
 المعمـ كزمالءه المعّمميف مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابي.

64 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لفقرات مجاؿ العالقة بيف 21جدكؿ )
 .لمعمـ كالّطمبة مرتبة تنازليان حسب المتكسطات الحسابيةا

65 

متكسطات المناخ التنظيمي مف كجية نظر  (: يكضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف22الجدكؿ )
 .المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير الجنس

67 

متكسطات المناخ التنظيمي مف كجية نظر  (: يكضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف23) الجدكؿ
 .المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي

68 

نظر (: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمقياس المناخ التنظيمي مف كجية 24جدكؿ )
 .تعزل إلى متغير سنكات الخبرة   المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ

70 

(: يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم عمى الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية لمقياس المناخ 25) جدكؿ
التنظيمي لدل عينة مف مديرم المدارس في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية في فمسطيف تعزل 

     .إلى متغير سنكات الخبرة  
 

71 

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية لمجالي: )القكانيف LSD(: يكضح نتائج اختبار)26جدكؿ )
اإلدارية، المجتمع المحمي كأكلياء األمكر( مف كجية نظر المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ 

 .تعزل إلى متغير سنكات الخبرة  
73 

 74متكسطات االغتراب الكظيفي  مف كجية نظر  (: يكضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف27الجدكؿ )
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 .المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير الجنس
متكسطات االغتراب الكظيفي مف كجية نظر  (: يكضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفركؽ بيف28الجدكؿ )

 .تعزل إلى متغير المؤىؿ العمميالمعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ 
75 

(: يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمقياس االغتراب الكظيفي مف كجية نظر 29جدكؿ )
 تعزل إلى متغير سنكات الخبرة   المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ

76 

عمى الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية لمقياس االغتراب (: يكضح نتائج تحميؿ التبايف األحادم 30جدكؿ )
الكظيفي لدل عينة مف مديرم المدارس في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية في فمسطيف تعزل 

 .إلى متغير سنكات الخبرة
77 

لمجاؿ ظركؼ العمؿ ( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية LSD(: يكضح نتائج اختبار)31جدكؿ )
المحيطة بالمعّمـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير سنكات 

   .الخبرة
78 

(: يكضح معامالت ارتباط بيرسكف بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياسيف المناخ التنظيمي   32جدكؿ )
    .(200نظر المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ)ف=ك االغتراب الكظيفي مف كجية 

79 
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 مدارس في مينالمعم   نظر وجية من الوظيفي باالغتراب وعالقتو التنظيمي المناخ
 الخميل/  عميموالت   ربيةالت   مديرية

 ممخص الد راسة

 نظػر كجيػة مػف الػكظيفي باالغتراب كعالقتو التنظيمي المناخ  عمىعرؼ راسة إلى التّ الدّ  هىدفت ىذ
راسػػػة قامػػػت ، كمػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدّ الخميػػػؿ/  عمػػػيـكالتّ  ربيػػػةالتّ  مديريػػػة مػػػدارس فػػػي مػػػيفالمعمّ 

اخ مػػػف محكريف)المنػػػ مؤّلفػػػةنػػػت مػػػف اسػػػتبانة كالتػػػي تككّ  ،كػػػأداة لمدراسػػػة )االسػػػتبانة(الباحثػػػة بتطبيػػػؽ 
الباحثػػػة  راسػػػة، كاسػػتخدمتنػػة الدّ عمػػى عيّ كنيػػػا لكتر إ عػػتزّ ك  التنظيمػػي ك االغتػػراب الػػػكظيفي(، حيػػث

ة ربّيػػة التّ فػػي مػػدارس مديرّيػػالمعّممػػيف راسػػة مػػف جميػػع كتكػػكف مجتمػػع الدّ  ،التحميمػػيّ  الكصػػفيّ المػػنيج 
ة بمغػػػت نػػػة عشػػػكائيّ ، كتػػػـ أخػػػذ عيّ مػػػةـ كمعمّ معمّػػػ (959عػػػددىـ )فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ كالبػػػالغ  عمػػػيـ كالتّ 
مت تكصّ كقد ،  SPSSكبعد تعريؼ البيانات تـ تحميميا مف خالؿ برنامج الرـز اإلحصائية ، ( 099)
( α>05.ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائّية عنػػد مسػػتكل الّداللػػة ): ة نتػػائج أىميػػاراسػػة إلػػى عػػدّ الدّ 

مػػػيف فػػػي مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعمّ   المنػػػاخ التنظيمػػػيّ راسػػػة لدرجػػػة نػػػة الدّ درجػػػات أفػػػراد عيّ  بػػػيف متكسػػػط
س، كالمؤىػػػؿ العممػػػي، ك سػػػنكات ـ / الخميػػػؿ تعػػػزل إلػػػى متغيػػػر الجػػػنعمػػػيربيػػػة كالتّ ة التّ مػػػدارس مديرّيػػػ

 > p) الداللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات ارتبػاط عالقػة كجػكد النتػائج ظيػرتكمػا أ الخبػرة،
 التربية مديرية مدارس في المعمميف نظر كجية مف الكظيفي كاالغتراب التنظيمي المناخ بيف ،(01.

 .سالبة ةعكسيّ  العالقة كجاءت ،**(819.-) بيرسكف ارتباط معامؿ قيمة بمغت إذ الخميؿ،/كالتعميـ
 التدريسية الييئات مع تعامميا أسمكب مف ةالمدرسيّ  اإلدارات تحسيفكصيات التّ  ككاف مف أىـّ       
 كعػدـ ؾالّشػ عمػى مبنيػة العالقػة تكػكف أف ال متبػادؿ، كاحتراـ كتقدير كدّ  عالقة العالقػة تكػكف بحيث

 لػػػو ليتسػػػنى نياالػػػدّ  ةاألساسػػيّ  المرحمػػػة ـمعمّػػػ سػػيما ال ـالمعمّػػػ نصػػػاب تخفػػيضأكصػػػت كػػػذلؾ بك  ،قػػةالثّ 
 .كاالىتماـ ركيزالتّ  مف وحقػّ  البالطّ  إعطاء

 عميم/الخميل.ة والت  مدارس مديرية التربي   ،االغتراب الوظيفي   ،نظيمي  ة: المناخ الت  الكممات المفتاحي  

 رزان عواودة.: الباحثة
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Abstract 
This study aimed to identify the organizational climate and its relationship 
to occupational alienation from the point of view of teachers in the schools 
of the Directorate of Education / Hebron. ), distributed electronically to the 
study sample, and the researcher used the Descriptive analytical method , 
and the study community consisted of all teachers in the schools of the 
Education Directorate in the city of Hebron, who numbered (950) male 
and female teachers, and a random sample was taken of (200), and after 
defining the data and they were analyzed through the SPSS statistical 
package program, the study reached several results, the most important 
of which are: There are no statistically significant differences at the level 
of significance (α<.05) between the average scores of the study sample 
members for the degree of organizational climate from the point of view of 
the organizational climate. The teachers in the schools of the Directorate 
of Education / Hebron are attributed to the variable of gender, educational 
qualification, and years of experience. There are no statistically significant 
differences at the level of significance (α<.05) between the Occupational 
alienation from the point of view of teachers in the schools of the 
Directorate of Education / Hebron is attributed to the variable of gender, 
academic qualification and years of experience, The results also showed 
the existence of a statistically significant correlation at the significance 
level (p < .01), between the organizational climate and job alienation from 
the point of view of teachers in the schools of the Directorate of Education 
/ Hebron, where the value of the Pearson correlation coefficient was      



 ع 
 

(- 819**), The relationship was inversely negative, and one of the most 
important recommendations was to improve school administrations in the 
way they deal with the teaching staff so that the relationship is a 
relationship of love, appreciation and mutual respect, not to be The 
relationship is based on suspicion and mistrust, and reducing the 
teacher’s quorum, especially the teacher of the lower basic stage, so that 
he can give the student his due focus and attention. 

Keywords: organizational climate, occupational alienation, schools of the 
Directorate of Education / Hebron. 

Researcher: Razan Awawdeh. 
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 مقدمة:

المعمكماتّي، كالّتطّكر  الّناتج عف االنفتاح، لمّتطكر اليائؿ في المؤسسات الّتربكّية نظرا     
كجدت الباحثة أّنو يجب  ،عمى المدارس ديد مف الّظكاىر الّتي تؤثر سمباكمع ظيكر الع ،الّتكنكلكجيّ 

فترة مثؿ  ،رت في المدارس كعمى فترات مختمفةانتشقد تناكؿ ظاىرة االغتراب الكظيفّي الّتي تراىا 
ة عمى الّطمبة كعمى ضراب المعّمميف كغيرىا مف الفترات التي استمرت آثارىا الّسمبيّ كا   ،الككركنا

 ،يث لـ تمَؽ ىذه الظاىرة الكثير مف االىتماـح نتيجة شعكرىـ باالغتراب الكظيفّي،المعّمميف أنفسيـ 
ف ُطرحت فإّنيا لـ تكف ناجحة حسب كجية ، ب عمى ىذه الظاىرةكلـ ُتطَرح كسائؿ ناجحة لمتغمّ  كا 

 ،الكظيفيّ كالسبب ىك أّف المعّمميف حتى الكقت الحالي ال زالكا يعانكف مف االغتراب  ،نظر الباحثة
 سيتأثركف مف االغتراب الحاصؿ لممعّمميف. بة أيضامالي فإّف الطّ بالتّ ك 

ركؼ األجكاء كالظّ ، كتقكـ بتكفير ـي تيتـ بالمعمّ ىي التّ  ،ة الناجحةاإلدارة المدرسيّ  ليذا فإفّ       
مالئـ  يّ يجاد مناخ صحّ كذلؾ مف خالؿ إ ،جاىاتو نحك العمؿبمشاعره كات كتيتـّ  ،التي يعمؿ بيا

لعمؿ كاالنتاج و نحك اما يدفع ،ؼء كالحماسمف الدّ  جك في مف خاللو، ـكمناسب يعمؿ المعمّ 
ىناؾ  كلذلؾ فإفّ  ؛مكقؼ المتفرجفييا لمكقكؼ ـ المعمّ  يضطرّ ي التّ ة مبيّ كاالبتعاد عف األجكاء السّ 
 اآلخر يكّلد الكراىية لدلضا كبعضيا عادة كالرّ فييا بالسّ  مكفالمعمّ بعض المدارس يشعر 

 (.2014)حمكدة،فميالمعمّ 

 راسات عمى أفّ في عمـ اإلدارة تؤكد الدّ  كتنامييا طكرطكير كالتّ ة عممية التّ كمع استمراريّ       
ة أداء العنصر البشرم يبقى ىك المحرؾ األساسي ألداء جميع الكظائؼ حيث تتكقؼ كفاءة كفعاليّ 

كامؿ كتحقيؽ التّ ب تنميتو كالحفاظ عميو األمر الذم يتطمّ ككفاءتو،  ة ىذا العنصرمة عمى فعاليّ المنظّ 
ضا كالكالء بصفة دائمة لجية بحيث يتحقؽ الرّ  ،ي يعمؿ بيامة التّ المنظّ أىداؼ كازف بينو كبيف كالتّ 

اقات اإلبداعية لدييـ مف العكامؿ كفاءة العامميف ككالئيـ لمنظماتيـ كتنامي الطّ  فّ إإذ  ،العمؿ
 .(2012ة إلنجاز أىداؼ المنظمات بشكؿ متكامؿ)األكسي،ئيسيّ الرّ 

نكع حيث ز بيا المدرسة مف ي تتميّ ة التّ خصيّ بأّنو الشّ  نظيميّ ( المناخ التّ 2002عّرؼ أحمد)كيُ       
ة تتمثؿ في مجمكعة خصيّ تمؾ الشّ  فّ إحيث  ،كطرؽ اتخاذ القرار فييا، ائدة داخميامف العالقات السّ 
ف نتائج ككّ كتُ  ،األفرادي تؤثر في سمكؾ كالتّ  ،ز إحدل المدارس عف غيرىاي تميّ مف الخصائص التّ 
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كالمناخ الذم يعيشو العاممكف في  العمؿِ  فاعؿ بيف المدير كالعامميف معو في المدرسة جكَّ ة التّ عمميّ 
 ،ظاـكفي شعكر المتفاعميف داخؿ النّ  ،ظاـفي درجة نجاح أداء ىذا النّ  ربكم متغيرا فاعالظاـ التّ النّ 

نظيمي بيذا فالمناخ التّ ، مع درجة صحة مناخ العمؿ الذم يسكده ظاـ طردّياإذ يتناسب نجاح النّ 
ي تعيش مناخا مة التّ المنظّ  المعنى يحدد درجة نجاح المنظمة بشكؿ كبير. كعمى األغمب فإفّ 

ف نجحت مرحميا في أداء كظائفيا  ،لمفشؿ في األمد الطكيؿ تككف عرضةن  ضعيفا أك مشكشا حتى كا 
 (.2008ة األخرل)أحمد،اإلداريّ 

ة ات العالميّ حديّ ة دراسة المناخ التنظيمي تزداد في ظؿ التّ أىميّ  إلى أفّ  (2000) كأشارت القطاكنة
ات حديّ ىذه التّ  ككؿّ  السريع، كنكلكجيّ غير التّ كالتّ  ،كاالتجاه نحك العكلمة ،ديدةكالمنافسة الشّ  ،الجديدة

جديد كاإلبداع مف االنفتاح كالتّ  مزيدا -إذا ما أرادت البقاء  -تفرض عمى المنظمات 
 (.2008،طكير)أحمدكالتّ 

أك  ،يـ في نجاحيا كتحقيؽ أىدافياة يسمؤسسة أك منظمّ  ةأليّ  نظيميّ أّف المناخ التّ الباحثة ترل ك     
و ال بّد مف فإنّ  ؛عمى ذلؾ كبناءن  ،كدىا بيف المؤسسات األخرلفشميا كبالتالي انييارىا كعدـ كج

ألّف  ؛مناخ الىذا ؿ ي تشكّ العكامؿ التّ كتكفير عناية كبيرة ب ،لممدارس لتنظيميّ االىتماـ بالمناخ ا
، كرفع ميف لياكزيادة انتماء المعمّ  ،كتحقيؽ أىدافيا ،يـ في ديمكمتيانظيمي يسنجاح مناخيا التّ 

ك كاف المناخ  ،ا إذا حدث العكسأمّ  ،ةربكيّ ة التّ ا يؤدم إلى حسف سير العمميّ ممّ  ،يـ فيياأدائ
تككف المخرجات غير لمفشؿ ك  رضةىذه المدارس تككف عُ  إفّ ف ،مالئـفي المدارس غير  نظيميّ التّ 

 .مالئمة كال تمبي الغاية المرجكة منيا

ف بر ععي تُ التّ  ،ظاىرة االغتراب الكظيفيّ ميف تؤثر في عمؿ المعمّ ي التّ األخرل  مف الظكاىرك      
 وكانتمائ ،في العمؿ وأدائمما ينعكس سمبا عمى  ،عممونحك ـ يحمميا المعمّ ي ة التّ مبيّ المشاعر السّ 

 .بشكؿ عاـ عمى أداء المدرسةا كبالتالي ينعكس سمب، لو

حيث  ،في مفيكمو البسيط يعني: شعكر المكظؼ بالغربة في مكقع عممو كاالغتراب الكظيفيّ       
كافتقاد  ،كالشعكر بعدـ الرضا ،ةي البيركقراطيّ بسبب االنغماس ف ،كالتنظيميّ  يفقد االنتماء الكظيفيّ 

كليذا أكصت ؛ ةداخؿ محيط العمؿ كقصكر العالقات اإلنسانيّ  المكظؼ لمتفاعؿ االجتماعيّ 
ة األنظمة كالعمؿ عمى تخفيؼ حدّ  ،بضركرة االىتماـ بيذا الجانب مف حياة العامميفراسات الدّ 
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ذلؾ يسيـ  فّ أل ؛مطة بيف العامميفعسؼ في استخداـ السّ كعدـ التّ ة، كاإلجراءات اإلداريّ  ةالبيركقراطيّ 
 (.2018 ،)عابدحدكث مشكالت االغتراب الكظيفيّ في 

ميف مف تقّدـ المعمّ  ي تحدّ كاىر التّ مف جانب آخر أحد الظّ  االغتراب الكظيفيّ  حيث يعدّ       
ة مف المفاىيـ اليامّ  عدّ يُ فيك  ؤثر في أداء المدرسة،الي يثر بشكؿ سمبي في أدائيـ كبالتّ كتطكرىـ كتؤ 

قدـ في طكر كالتّ يزة التّ ؿ ركإذ يمثّ  ،ةة اليامّ نظيميّ مف المكارد التّ  عدّ المكرد البشرم الذم يُ ب تعمؽككنو ي
حساس المعمّ  مة،منظّ  ةأيّ  حكـ في األحداث يتسبب في عجزىـ عف التّ  ميف باالغتراب الكظيفيّ كا 

ككذلؾ اإلحساس باالختالؼ  ،كد ىدؼ محدد ليـكاإلحساس بالالمعنى أك عدـ كج ،المحيطة بيـ
كىذه  ،ة كاالغتراب عف الذاتفضال عف العزلة االجتماعيّ  ىداؼ كالكسائؿ المناسبة لتحقيقيا،بيف األ

 (.2018،)عابدميف ك المدرسةفي أداء المعمّ  كؿ سمبيّ ي تؤثر بشكاىر التّ جميعيا مف الظّ 

 ،تختص بالمناخ التنظيميّ  ،ةتربكيّ  ىناؾ حاجة إلجراء دراسة مما تقّدـ رأت الباحثة أفّ        
كذلؾ لما  ،عميـربية كالتّ ة التّ في مدارس مديريّ  ،ميفمف كجية نظر المعمّ  كعالقتو باالغتراب الكظيفيّ 

، عةشجّ ة مُ كذلؾ لمكصكؿ إلى بيئة مدرسيّ ، صّناع القرارك مدارس مدراء الة لراسة مف أىميّ ليذه الدّ 
ة، مف أجؿ الحصكؿ عمى مخرجات تعميمّية تمبي قيؽ أىداؼ العممية التعميميّ يـ في تحتس

 الطمكحات المرجكة.

 :وأسئمتيا راسةمشكمة الد  

الع الباحثة تمثؿ في اطّ  ميف أحدىما: مكضكعيّ اىراسة مف مصدريف لقد انبثقت مشكمة الدّ       
( 2011،كسرمراسات دراسة )الدّ ىذه الدّ كمف ، ة ىذا المكضكعي أثارت فييا أىميّ راسات التّ عمى الدّ 

باط العامميف مف كجية نظر الضّ  االغتراب الكظيفيّ كعالقتو ب م تناكؿ مكضكع المناخ التنظيميّ الذّ 
( بعنكاف تحميؿ عالقة المناخ 2006كدراسة )محمد، ،ياضة لحرس الحدكد بمدينة الرّ ة العامّ بالمديريّ 

 .باالغتراب الكظيفيّ  نظيميّ التّ 

الع الباحثة عمى العديد مف المدارس أشعرىا بضركرة اطّ  فّ إإذ ، اني فكاف ذاتياالمصدر الثّ أما 
المناخ  كذلؾ ألفّ  ،في ىذه المدارس كعالقتو باالغتراب الكظيفيّ  ،إجراء دراسة عف المناخ التنظيميّ 

طكير داء كالتّ كىذا لو انعكاسات كاضحة عمى األ ،ميـ قادر عمى تكفير بيئة عمؿ جيدةالسّ  نظيميّ التّ 
مع  بأنفسيـ كتعزيز ترابطيـ قة األفرادثّ ، كىك قادر عمى تكفير كاالستغالؿ األمثؿ لطاقات األفراد
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الي خفض مستكل كبالتّ ، كقياميـ بكاجباتيـ كمسؤكلياتيـ تجاه ىذه المدارس ،بعضيـ البعض
يا تعكد بالنفع الكبير عمى أنّ  ييتمثؿ ف راسةبب اآلخر لقياـ الباحثة بيذه الدّ كالسّ  ،االغتراب الكظيفيّ 

و ألنّ  المجتمع بأسرة ككف المدرسة تمثؿ لبنة أساسّية في نيكض المجتمع؛كبالتالي عمى  ،المدارس
عمى ذلؾ ظيرت مشكمة  كبناءن  مدارس صمح المجتمع بأكممو،مف كجية نظر الباحثة إذا صمحت ال

 ي:اآلت ئيسؤاؿ الرّ راسة التي تمثمت في السّ الدّ 

مين في من وجية نظر المعم   وعالقتو باالغتراب الوظيفي   ،المناخ التنظيمي  درجة توافر ىي ما 
 الت ربية والت عميم/الخميل؟مدارس مديرية 

 تية:ة  اآلاألسئمة الفرعي   ئيسؤال الر  وقد انبثق عن ىذا الس  

ربية ميف في مدارس مديرية التّ مف كجية نظر المعمّ  المناخ التنظيميّ درجة تكافر  ىي ما .1
 عميـ/ الخميؿ؟.كالتّ 

عميـ/ ربية كالتّ ميف في مدارس مديرية التّ مف كجية نظر المعمّ  ما مستكل االغتراب الكظيفيّ  .2
 الخميؿ؟.

 بيف( α≥0.05) الداللة مستكل عند ةحصائيّ إ داللة ذات ةارتباطيّ  عالقةىؿ ىناؾ  .3
 لدل الكظيفيّ  كاالغتراب ،التنظيميّ  المناخ لدرجة راسةالدّ  نةعيّ  أفراد درجات متكسطات

 .؟الخميؿعميـ/ ربية كالتّ التّ  مديرية مدارس ميمعمّ 

 راسة:فرضيات الد  

 راسة في اآلتي:تتمثؿ فرضيات الدّ 

( بيف متكسطات α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة  .1
التربية مي مدارس مديرية لدل معمّ  نة الدراسة لدرجة المناخ التنظيميّ درجات أفراد عيّ 

 الخميؿ تعزل لمتغير )الجنس(.كالتعميـ/ 
( بيف متكسطات α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة   .2

ربية التّ مي مدارس مديرية لدل معمّ  راسة لدرجة المناخ التنظيميّ نة الدّ درجات أفراد عيّ 
 العممي(.الخميؿ تعزل لمتغير)المؤىؿ عميـ/ كالتّ 
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( بيف متكسطات α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
ربية التّ مي مدارس مديرية لدل معمّ  راسة لدرجة المناخ التنظيميّ نة الدّ درجات أفراد عيّ 

 الخميؿ تعزل لمتغير)الخبرة(.عميـ/ كالتّ 
( بيف متكسطات α≥0.05)اللة ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة  .4

ربية التّ مي مدارس مديرية لدل معمّ  راسة لدرجة االغتراب الكظيفيّ نة الدّ درجات أفراد عيّ 
 الخميؿ تعزل لمتغير )الجنس(.عميـ/ كالتّ 

( بيف متكسطات α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة   .5
ربية التّ مي مدارس مديرية لدل معمّ  ب الكظيفيّ راسة لدرجة االغترادرجات أفراد عينة الدّ 

 ر)المؤىؿ العممي(.الخميؿ تعزل لمتغيّ عميـ/ كالتّ 
( بيف متكسطات α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إال تكجد فركؽ ذات داللة  .6

ربية التّ مي مدارس مديرية لدل معمّ  راسة لدرجة االغتراب الكظيفيّ درجات أفراد عينة الدّ 
 الخميؿ تعزل لمتغير)الخبرة(.عميـ/ كالتّ 

( بيف α≥0.05اللة )ة عند مستكل الدّ حصائيّ إة ذات داللة كجد عالقة ارتباطيّ تال  .7
لدل  االغتراب الكظيفيّ ك  راسة لدرجة المناخ التنظيميّ متكسطات درجات أفراد عينة الدّ 

 الخميؿ .عميـ/ ربية كالتّ التّ مي مدارس مديرية معمّ 

 راسة:أىداف الد  

 :ةاآلتيراسة لتحقيؽ األىداؼ سعت ىذه الدّ 

كعالقتو  ،الخميؿعميـ/ربية كالتّ مديرية التّ ائد في مدارس السّ  نظيميّ عرؼ عمى المناخ التّ التّ  .1
 ميف.لممعمّ  باالغتراب الكظيفيّ 

 الخميؿ./عميـكالتّ  ربيةالتّ  مديرية مدارسميف في عرؼ عمى مستكل االغتراب الكظيفي لممعمّ التّ  .2
ميف في لدل المعمّ  ائد كاالغتراب الكظيفيّ السّ  نظيميّ طبيعة العالقة بيف المناخ التّ تحديد  .3

 الخميؿ./عميـكالتّ  ربيةالتّ  مديرية مدارس
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 ،الخبرة، ك المؤىؿ العممي، ك )الجنسالّتي ترجع إلىالمتغيرات الفركؽ في مى ععرؼ التّ  .4
 مديرية مدارسفي  كاالغتراب الكظيفيّ  نظيميّ مكقع المدرسة(عمى المناخ التّ ك  ،خصصالتّ ك 
 الخميؿ./عميـكالتّ  ربيةالتّ 

 راسة:أىمية الد  

 راسة أىميتيا مف خالؿ اآلتي:تكتسب الدّ 

ؿ العناصر حيث تمثّ  نظيميّ المناخ التّ  :كىما ،راسةأىمية المكضكعيف المذيف تناكلتيما الدّ  .1
االغتراب ؤثر في حيف يُ  ،ةعميميّ لمعمؿ في المؤسسة التّ  افعدا نظيميّ ة لممناخ التّ يجابيّ اإل

 .ـأداء المعمّ سمبا عمى  الكظيفيّ 
ّي ة المناخ التنظيمأكيد عمى أىميّ لما بذلو الباحثكف مف جيكد لمتّ  اراسة استمرار ىذه الدّ  عدّ تُ  .2

 ميف .لممعمّ  عالقتو باالغتراب الكظيفيّ ك 
 ؛كضركرة االىتماـ بو كالمحافظة عميو ،ـيقكـ بو المعمّ م كر الذّ الدّ لى إراسة ة الدّ تعكد أىميّ  .3

يساعد  جابيّ يإ عف طريؽ تكفير مناخ تنظيميّ  ذلؾ يتـّ ك  ،مصدر تميز ىذه المدارس وألنّ 
 الي تحسيف أداء المدارس.كبالتّ  لديو يفيّ عمى خفض مستكل االغتراب الكظ

 راسة في تكفير مناخ تنظيميّ مف نتائج ىذه الدّ  ،عميـ كصّناع القرارربية كالتّ استفادة كزارة التّ  .4
 .هكتطكير  الي تحسيف أداء المدارسكبالتّ  يـ في خفض مستكل االغتراب الكظيفيّ يس

كعالقتو  ،نظيميّ كتحقيؽ الفائدة لمباحثيف في مكضكع المناخ التّ  ،إثراء البحث العمميّ  .5
 . باالغتراب الكظيفيّ 

 راسة:حدود الد  

 : ةاآلتيراسة ضمن الحدود تطبيق الد   تم  

 باالغتراب الكظيفيّ  نظيميّ راسة عمى معرفة عالقة المناخ التّ اقتصرت الدّ  :موضوعي  ال حد  ال .1
 الخميؿ. /عميـكالتّ  ربيةالتّ  ةمديريّ  مدارس ميف فيلدل المعمّ 

 الخميؿ. /عميـكالتّ  ربيةالتّ  ةمديريّ  مدارس راسة عمىتـ تطبيؽ ىذه الدّ  :مؤسساتي  ال حد  ال .2
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العاشر إلى الثاني ) الّصفكؼ مف ماتمي كمعمّ معمّ  راسة عمىاقتصرت الدّ  :بشري  ال حد  ال .3
 .خميؿعميـ/الة كالتّ ربيّ ة التّ ريّ مدارس مديفي  (عشر

في مدينة عميـ/ الخميؿ ربية كالتّ التّ ة مديريّ مدارس راسة عمى الدّ تـ تطبيؽ ىذه  :المكاني   الحد   .4
 الخميؿ.

 .(2022-2021خالؿ الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي)بقت ىذه الدراسة طُ  ماني:الز   الحد   .5

 :راسةمصطمحات الد  

 راسة في اآلتي:تتمثل مصطمحات الد  

ة بمختمؼ متغيراتيا كخصائصيا كتفاعالتيا حيث اخميّ :" بيئة العمؿ الدّ المناخ التنظيمي   .1
لألفراد العامميف  كاألخالقيّ  مكؾ الكظيفيّ في ترصيف السّ  دكرا كبيرا يمعب المناخ التنظيميّ 
، 2018،مكؾ" )عابدر كتعديؿ القيـ كالعادات كاالتجاىات كالسّ يمف ناحية تشكيؿ كتغي

 (.8ص

ميز بيئة العمؿ في مدارس ي تُ ة التّ اخميّ ىك مجمكعة مف الخصائص الدّ  :اوتعر فو الباحثة إجرائي  
ميف بحيث ينعكس عمى أداء المعمّ  ،األخرلعف غيرىا مف البيئات عميـ/الخميؿ الّتربية كالتّ مديرية 
 يـ ليذه المدارس .ئكانتما

 إذ يفقد االنتماء الكظيفيّ  ،شعكر المكظؼ بالغربة في مكقع عممو :"االغتراب الوظيفي   .2
ضا كافتقاد المكظؼ لمتفاعؿ عكر بعدـ الرّ ة كالشّ بسبب االنغماس في البيركقراطيّ  كالتنظيميّ 
 (.470ص، 2016،ة")المطيرمنسانيّ كقصكر العالقات اإلخؿ محيط العمؿ دا االجتماعيّ 

قة الثّ ك ميف بالعزلة كالكحدة كعدـ االنتماء شعكر المعمّ  مف ىك حالة :لباحثة إجرائياوتعر فو ا
ة تؤثر ة أك خارجيّ لمؤثرات قد تككف داخميّ  ميف نتيجةن كاالنفصاؿ عف ذاتيـ كعف غيرىـ مف المعمّ 

 يـ لمدارسيـ.ئعمى انتما

 : ىي تمؾ المدارس التي تضـّ تعّرفيا الباحثة عميم/ الخميل:ة والت  ربي  ة الت  ديري  مدارس م .3
ربية ة التّ كتنتمي ىذه المدارس إلى مديريّ  ،مبةة كالطّ دريسيّ التّ ك  ةاإلداريّ  الييئتيف

   /الخميؿ في مدينة الخميؿ.عميـكالتّ 
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 انيالفصل الث  

 .ابقةراسات الس  والد   ظرياإلطار الن  
 

 .ظريالن   اإلطار

 .ابقةراسات الس  الد  

 تعقيب عمى الد راسات الس ابقة.
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 ظري  الن   اإلطار
 مقدمة
في جزأيف: األكؿ تعّمؽ  باألدب الّتربكم  ت ضركرة الّدراسة أف يأتي ىذا الفصؿاقتضى      

تكضيح  حيث تـّ  ،الّنظرّم الّذم تناكؿ مبحثيف أكليما: المناخ التّنظيمّي كثانييما: االغتراب الكظيفيّ 
تكضيح  تـّ  ثـّ  كأنماطو، كالعكامؿ المؤثرة فيو، ،كعناصره ،كأىدافو ،توكأىميّ  ،المناخ التّنظيميّ 

 كسبؿ الّتغمب عميو. الّتي تؤدم إليو، كالعكامؿ ،االغتراب الكظيفيّ 
)المناخ التّنظيمّي  ة لممبحثيففتناكؿ الّدراسات العربّية كاألجنبيّ  ،أّما الجزء الثّاني مف ىذا الفصؿ

 ا.مكاالغتراب الكظيفّي( مع الّتعقيب عميي

 :المبحث األول: المناخ التنظيمي  

تينيات مف القرف ي ظيرت في السّ مف المكضكعات الحديثة التّ  نظيميّ المناخ التّ  عدّ يُ 
ائد ة أك الجك العاـ السّ ليشير إلى المالمح العامّ  ة الحديثة،كقد استخدـ في األكساط اإلداريّ  الماضي
 ما.  سةفي مؤسّ 

 ،ةاخمية كالخارجيّ ركؼ الدّ بيف جميع الظّ كيُ  ،سةة المؤسّ عف شخصيّ  عبر المناخ التنظيميّ كيُ 
في نحك العمؿ  اتجاىاتيـؿ شكّ كتُ  ،ي تؤثر في سمككيـكالتّ  ،العمؿتحيط باألفراد في أثناء  يالتّ 

مات و الخصائص كالسّ بأنّ  نظيميّ ؼ المناخ التّ عرّ ، كيُ حدد مستكل رضاىـ كأدائيـكتُ  ،المؤسسة ذاتيا
تعكس تصكرات العامميف عف بيئة العمؿ كتتحدد بسمكؾ العامميف كقيميـ ز بيئة العمؿ، ك ي تميّ التّ 
 (.0959مة )اليبيدة، لمنظّ ائدة في االسّ 

 مكفي يُ ميز المنظمة، كالتّ ي تُ مات التّ مجمكعة مف السّ و بأنّ  نظيميّ ؼ المناخ التّ عرّ كيُ 
 وي تتعامؿ بيا المنظمة مع أعضائيا كالبيئة المحيطة بيا، كما أنّ رؽ التّ استنباطيا مف خالؿ الطّ 

األفراد بشأف ما يجب أف تككف  يعتقدهة المنظمة كما يراىا أعضاؤىا، كذلؾ ما عبارة عف شخصيّ 
ركرم أف يككف ىذا االعتقاد يمثؿ ما ىك كائف بالفعؿ، بؿ صكرة منظماتيـ، كليس مف الضّ  عميو

 (.0955)الزطمة،  يافيالمدركة مف خالؿ العامميف  المنظمة

كالعالقات ف الّطرؽ كاألساليب كاألدكات كالعناصر المجاؿ الّذم يتضمّ كتعّرفو الباحثة بأّنو 
فالمناخ ، مة الناجحةة المنظّ شخصيّ  حيث يمثؿ المناخ التّنظيميّ  ،مة بيف األفرادداخؿ بيئة المنظّ 
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ة الّتي ّما البيئة التّنظيميّ أ، أداء مياميـ ككظائفيـ عمىيساعد األفراد  اجيد االجيد يخمؽ جكّ  التّنظيميّ 
تحقيؽ  ـأما المشاكؿ التي ستقؼ عائقا عديد مفستعاني مف الفد جيّ  تكفر فييا مناخ تنظيميّ ال ي

 مة كنجاحيا.أىداؼ المنظّ 

 :أىداف المناخ التنظيمي  

مكف تمخيصيا بما يمي )القيسي كجمكب، العديد مف األىداؼ كالتي يُ  لممناخ التنظيميّ 
0955:) 

 يز المنظمات المختمفة بعضيا عف بعض.يتم .5

 مة.ة شعكر الكالء لدل أعضاء المنظّ تنميّ   .0

 مة.منظّ  ة ألمّ االلتزاـ باألىداؼ الكبرل كالعامّ تسييؿ  .3

 مة.فاعؿ بيف أعضاء المنظّ كالتّ  ظاـ االجتماعيّ تحقيؽ استقرار النّ  .4

 مة.في المنظّ  مككيّ بط السّ قابة كالضّ تفعيؿ نظاـ الرّ  .5

 مة كأىداؼ العامميف فييا.قارب بيف أىداؼ المنظّ تحقيؽ التّ  .6

 :ة المناخ التنظيمي  أىمي  

عمى سمكؾ العامميف  ة، نظرا لتأثيرهعمى قدر كبير مف األىميّ  مكضكع المناخ التنظيميّ  دّ عيُ        
أثير عمى لي ينعكس ىذا التّ كبالتاّ  أثيرات مباشرة أك غير مباشرة .ظر عف طبيعة ىذه التّ بغض النّ 

ؼ، كيّ تّ كشعكرىـ بال ،كرضاىـ ،ما يتعمؽ بأداء العامميف ،مة عمى سبيؿ المثاؿجكانب في المنظّ  ةعدّ 
 فيما يمي ة المناخ التنظيميّ كتبرز أىميّ ، مة أك البيئة المحيطة بياالمنظّ  ؽ بتحقيؽ أىداؼأك ما تعمّ 

 (:9102)المية كعطا اهلل، 

لألفراد  نظيميّ مكؾ التّ يـ في معرفة طبيعة السّ مة يسائد في أم منظّ معرفة طبيعة المناخ السّ  .5
فالمناخ  حكـ بو.مكؾ كالتّ عمى تفسير ىذا السّ مة، كمف ثـ القدرة المنظّ  داخؿ كالجماعات

فاعؿ ة في مجاؿ التّ خاصّ  نظيميّ مكؾ التّ عمى السّ  اليكبالتّ  ،األفراد ؤثر عمى سمكؾيُ  نظيميّ التّ 
 .ة بشكؿ عاـ نظيميّ بيف الفرد كالبيئة التّ 



50 
 

ميـ  الي لو دكركبالتّ  ،مةمؤشرا ميما يمكف مف خاللو قياس مدل رضا األفراد عف المنظّ  عدّ يُ  .0
تبرز كتتجسد مف خالؿ تأثيره في الكثير  ة المناخ التنظيميّ فأىميّ  ،نظيميّ التّ  طكيرالتّ  في عممية

 .كح المعنكية لمعامميف كمستكل األداءكالرّ  نظيميّ مكؾ التّ ضا كالسّ كالرّ  مف المتغيرات

تغيرات مة كمكاجية المكف مف خالليا الكصكؿ إلى حمكؿ لممشكالت العارضة في المنظّ كسيمة يُ  .3
 .تحسيف مستكل األداء بشكؿ متكامؿ في سبيؿ ريعةالسّ 

 .ؿمة حيث يعمؿ ككسيط بيف ما تطمبو الكظيفة كحاجيات العامؤثر عمى العامميف في المنظّ يُ  .4

 :نظيمي  عناصر المناخ الت  

ف م يتككّ الذّ  ،تنظيميّ عريؼ بمفيكـ المناخ الّ مف خالؿ التّ  نظيميّ تتضح عناصر المناخ التّ 
ة سيـ في إيجاد البيئة الداخميّ ي تُ مجمكعة مف العناصر المتفاعمة كالمتداخمة مع بعضيا، كالتّ  مف

 (:0959)أبك الغنـ،  كمف ىذه العناصر ما يأتي ،لممؤسسة المناسبة

 ائدةاخمي لمعالقات السّ ركيب الدّ م يحدد التّ ، الذّ اخميّ ىك عبارة عف البناء الدّ : نظيمي  الييكل الت   .1
ي تيتـ بمختمؼ األعماؿ ة التّ ة كالفرعيّ يّ ئيسقسيمات أك الكحدات الرّ فيك يحدد التّ  في المؤسسة؛

كحجـ المؤسسة،  مطةكيشتمؿ عمى نمط السّ ، التي تحتاجيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كاألنشطة
ؤثر في تُ  كنظرة العامميف في المؤسسة إليو نظيميّ طبيعة الييكؿ التّ ألّف  القرارات، اتخاذكنمط 
 أقمـ مع المستجداتتيح الفرص لمتّ المرف يُ  نظيميّ ا عمى المشاركة كاإلبداع، فالييكؿ التّ مقدرتي

 .سةداخؿ المؤسّ  كاالستقراركالمتغيرات، فيسكد األمف 

ات الميمّ  إلنجاز يا الفف كالمقدرة عمى التأثير في اآلخريف،رؼ القيادة بأنّ عّ تُ  نمط القيادة: .2
سات تأثيرا كبيرا ائد في المؤسّ ؤثر نمط القيادة السّ . كيُ ةكحيكيّ ة إلييـ بكؿ حماس كدافعيّ  المككمة

المدارس بحاجة إلى  كعميو فإفّ ، وفراد في ظمّ مؿ األم يعالذّ  نظيميّ نكع المناخ التّ  في تحديد
، االتجاىيفذم  كاالتصاؿ مطةصنع القرار كتفكيض السّ  يقكـ عمى المشاركة في نمط قيادمّ 

ة، افعيّ بتكفر الدّ  صؼسميـ، يتّ  ي تتسبب في إيجاد مناخ تنظيميّ التّ  ةييتـ بالعالقات اإلنسانيّ 
 لية.ة العاكاإلبداع، كتكفر الركح المعنكيّ 
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 ي تسيـئيسة التّ المشاركة في صنع القرارات مف العناصر الرّ  تعدّ : المشاركة في صنع القرارات .3
ة المشتركة إلنجاح تمؾ بالمسؤكليّ ميـ، كذلؾ كي يشعر الجميع السّ  نظيميّ في تككيف المناخ التّ 

ي تأتي عبر ة ىي تمؾ التّ مف أجمؿ األفكار اإلبداعيّ  درؾ أفّ اإلدارة الناجحة تُ  ألفّ  سةالمؤسّ 
 التككف أساس ؛كالبدائؿ االقتراحاتلدراستيا كتقديـ  ؛كعرضيا عمى اآلخريف ،طرح األفكار

كتتككف  ،لصناعة القرارات المشتركة جافالمدرسة بالتشارؾ مع المّ  لممشاركة في القرارات داخؿ
 ي.عضاء المجتمع المحمأة كأكلياء األمكر ك دريسيّ ة كالتّ اإلداريّ  ىذه المجاف مف أعضاء الييئتيف

ي تيدؼ إلى تدفؽ البيانات التّ  ،ةىك عبارة عف تمؾ العمميّ  صاؿاالتّ  إفّ : ط االتصالنم .4
مف عالية  االتجاىاتفي مختمؼ  ،في صكرة حقائؽ بيف الكحدات المختمفة كالمعمكمات

لى أدناىا داخؿ اليياكؿ إمف أعمى المستكيات  ،مراكز عمؿ مختمفة عبر ،كمنخفضة كعريضة
 .كبالعكس ككذلؾ بينيا كبيف المجتمع الخارجيّ  ،ةعميميّ ة لممؤسسات التّ نظيميّ التّ 

 :نظيمي  العوامل المؤثرة في المناخ الت  

ة، كفيما يمي خصيّ ة كالشّ ة كالخارجيّ اخميّ بيف العكامؿ الدّ  ،نظيميّ التّ تتنكع العكامؿ المؤثرة في المناخ 
 (:9102ىذه العكامؿ )الطكياف، 

مجمكعة مف ي تمثؿ كىي التّ  ،ةنظيميّ قافة التّ الثّ ة في اخميّ : تتمثؿ العكامؿ الدّ ةاخمي  الد   العوامل .0
، كذلؾ ظركؼ العمؿ المدرسة ا جميع العامميف فييي يعتنقالتّ  ،كقعاتالقيـ كالمعتقدات كالتّ 

 .نظيميّ كمستكل كالئيـ، كالييكؿ التّ  ،ميف كتعاكنيـكدرجة تماسؾ المعمّ  ،كقائد المدرسة

ة المحيطة ة كاالجتماعيّ ياسيّ ة كالسّ كتشمؿ الظركؼ كاألحكاؿ االقتصاديّ : ةالعوامل الخارجي   .9
 .ايؤثر عميا تُ يكلكنّ  ،سيطرة المدرسة خارج يبالمدرسة التّ 

 العمؿ أعماال طمبذم قد يكالّ  ،ـ، كتناقض القيـشار إلييا بقدرات المعمّ : كيُ ةخصي  الش   العوامل .3
مف  درجة المخاطرة، ككذلؾ يوعم سمبا نعكسياألمر الذم ة ـ الخاصّ المعمّ  ـيمع ق ال تتماشى
االلتزاـ  ة، كعمى العكسذلؾ في زيادة اإلنتاجيّ  سيساىـمخاطرة معقكلة  نظاـبماح سّ خالؿ ال
 .ةيقمؿ اإلنتاجيّ الّذم  ظاـ ة النّ بحرفيّ 
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 :نظيمي  أنماط المناخ الت  

 (:0955فيما يمي )الزطمة،  نظيميّ يمكف أف نحدد أبرز أنماط المناخ التّ    

مف جانب المدير،  مكف بركح الفريؽ دكف إعاقةي ىذا المناخ يعمؿ المعمّ ف المناخ المفتوح: .5
ة كيستمتعكف بالعالقات الكديّ  عكبات،غمب عمى الصّ عمى التّ كبركح معنكية مرتفعة، كلدييـ القدرة 

 .ضا الكظيفي، كيتيح المدير الفرصة لظيكر قيادات جديدةكالرّ 

تفاعميـ، كيضع ليـ  الفرصة لتنظيـ ميففي ىذا المناخ يتيح المدير لممعمّ  ة:اتي  مناخ اإلدارية الذ   .0
في ىذا  جميعامكف إليو، كيعمؿ المعمّ  جكعي تساعدىـ في عمميـ دكف الرّ جراءات التّ القكانيف كاإل

 .ة مرتفعةمط بركح الفريؽ، كبركح معنكيّ النّ 

، متكسطة ةكبركح معنكيّ  ،د غير منعزليفمكف بجّ يعمؿ المعمّ في ىذا المناخ  و:المناخ الموج   .3
األعماؿ  ركز المدير عمى إنجازة، كيُ مف الكقت لمعالقات الكديّ  سعاتّ يـ ال يجدكف مُ غير أنّ 
 ة، كما ال يسمح بظيكربالعالقات اإلنسانيّ  ظير اىتماما قميال، كيُ مناسبة ي يراىاريقة التّ بالطّ 

 . ة مف قبؿ المجمكعةالممارسات القياديّ 

ميف ممعمّ ل رىاؽٍ إ دكف ،لفةكأُ  بحبّ  همكف كالمدير كالن عمى حدعمؿ المعمّ ي كفيو :المناخ العائمي   .4
ة االجتماعيّ  لذا فالحاجات ؛كدكف إجراءات لتكجيو جيكدىـ نحك اإلنجاز ،باألعماؿ الكثيرة

 .متكسط الكظيفيّ  ضاة كالرّ كح المعنكيّ ميف متكفرة، كمستكل الرّ لألفراد مشبعة، كاأللفة بيف المعمّ 

إلى فرؽ كأحزاب تفتقد  يف ينقسمكفالذّ  ،ميفبيف المعمّ  اعد كاضحابيبدك فيو التّ ك  :المناخ األبوي   .5
كعدـ  ،لعدـ اإلنجاز ة، نظراكح المعنكيّ ة، مما يؤدم إلى انخفاض الرّ األلفة كالعالقات الكديّ إلى 

اإلنتاج كمراقبة  ركيز عمىة كالتّ كميّ صؼ سمكؾ المدير بالشّ ة، كيتّ إشباع الحاجات االجتماعيّ 
 .ميف كتكجيييـسمكؾ المعمّ 

إشباع حاجات األفراد  لعدـ ة نظرايّ كح المعنك كتنخفض الرّ  ،المعيقاتترتفع فيو ك  المناخ المغمق: .6
 تككفك  البعض، عف بعضيـمكف المعمّ يبتعد حاجاتيـ إلى اإلنجاز في العمؿ،  أك ،ةاالجتماعيّ 

ركيز العالي عمى اإلنتاج كالتّ  ،ة في األداءكميّ صؼ سمكؾ المدير بالشّ بينيـ متكسطة، كيتّ  األلفة
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 ،ميفداء المعمّ أة لمتابعة كالقكانيف غير المرئيّ  ،خاذ مزيد مف اإلجراءاتيدفعو إلى اتّ  كىذا
 .ةكال يعطي فرصة لظيكر المبادرات القياديّ  كتكجيو سمككيـ،

ة كالّتعميـ/ الخميؿ أكثر مف نمط لممناخ ة الّتربيّ كترل الباحثة أّنو يتكفر في مدارس مديريّ      
 ،بيف المعّمميف باعد كاضحاففيو يبدك التّ  األبكمّ  ّف األنماط الّسائدة ىي: المناخإحيث  ،التّنظيمي

كمراقبة  ،عمى اإلنتاجكيرّكز المدير  ، تفتقد األلفة كالعالقات الكدّية،الّذيف ينقسمكف إلى فرؽ كأحزاب
حيث ترتفع فيو المعيقات  ،ىناؾ مدارس أخرل يسكدىا المناخ المغمؽسمكؾ المعّمميف كتكجيييـ، ك 

كيرّكز فيو المدير عمى اإلنتاج  البعض، يبتعد المعّممكف عف بعضيـكفيو  ،كتنخفض الّركح المعنكّية
 كال يعطي فرصة لظيكر المبادرات القيادّية .

كتطكيره  ،ترل الباحثة أّف المناخ التّنظيمي في مدارسنا بحاجة إلى االىتماـ بو ،مف خالؿ ما سبؽ
كعمى جميع األفراد  ،سألّف ذلؾ سينعكس عمى المدار  ا؛جيد اكجعمو مناخ ،مف كافة األطراؼ

 المنتميف إلييا.

 :المبحث الثاني: االغتراب الوظيفي  

ي يعمؿ بيا، كيأتي مة التّ في المنظّ  و شعكر المكظؼ بالغربةبأنّ  ،ؼ االغتراب الكظيفيّ عرّ يُ 
بيا كنمط  كمحيط العمؿ ،بينو كبيف كؿ مف المنظمة بييكميتيا االجتماعيّ  نتيجة لسكء التفاعؿ

مة لـ المنظّ  فيشعر المكظؼ بأفّ  .متمقي الخدمة تتبعو، كبيف زمالء العمؿ، كالجميكر ماإلشراؼ الذّ 
عمى  ىذا سمبا لو، مما يؤدم إلى انخفاض انتمائو ككالئو ليا، فينعكس شعكره تعد مكانا مناسبا

 (.0954)أبك سمرة كآخركف،  يّ أدائو الكظيفعمى الي ارتو كبالتّ تركيزه كقد

و عمي ة يعاني منيا الفرد عندما تسيطراجتماعيّ باحثة االغتراب بأّنو: حالة سيكك ال كتعّرؼ
 جتماعّية في كاقعو.حكلو إلى شخص غريب عف النكاحي االفت بشكؿ تاـ،

 :العوامل المؤدية إلى االغتراب الوظيفي  

المؤدية لظيكر عكامؿ ال االغتراب الكظيفيّ دراسة يف بتناكؿ العديد مف الباحثيف الميتمّ 
مة، كىي كما يمي )حكالة ة، كقد تنكعت ىذه العكامؿ عمى مستكل المنظّ االغتراب كالعزلة الكظيفيّ 

 (:0959كجستنية، 
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الخكؼ كعدـ مثؿ  ي تعكد عمى المستكل الفردممف العكامؿ التّ  : إفّ عوامل تعود إلى الفرد .5
كافؽ ءة، ككقت الفراغ، كسكء التّ عات الفرد، كنقص الكفاة تكقّ ، كعدـ مصداقيّ األمف الكظيفيّ 

 ة.ة المينيّ ؼ، كضعؼ مقكمات القيادة كغياب اليكيّ كالتكيّ 

ة، مة، كتنامي استخداـ التقنيّ خرل تعكد إلى المنظّ : ىناؾ عكامؿ أُ عوامل تعود إلى المنظمة .0
حجـ عكر بتناقض األدكار، كسعة ة، كالشّ ة اإلداريّ كالخمؿ في تقارير كفاية األداء كضعؼ الفعاليّ 

 دريب.مة، كضعؼ مستكل التّ المنظّ 

 :أبعاد االغتراب الوظيفي  

أك مكجيا  ،مرشدا و ال يمتمؾيشير الالمعنى )فقداف المعنى( إلى شعكر الفرد بأنّ  :الالمعنى .5
ة يشعر بالفراغ اليائؿ نتيجة لعدـ تكفر أىداؼ أساسيّ الذم يشعر باالغتراب فالفرد ، لمسمكؾ

كالفرد ال يستطيع التنبؤ بدرجة عالية ، اتجاىاتو كتستقطب نشاطاتوحدد معنى لحياتو كتُ  يعطتُ 
بو ما يؤمف  لديو الفرد يغترب عندما ال يككف كاضحاة لمسمكؾ، فالمستقبميّ  مف الكفاءة بالنتائج

 .تحديد معنى لما يقـك بو كما يتخذه مف قرارات أك يثؽ بو، ككذلؾ عندما ال يستطيع

كأصؿ  ،ـ تقريبا5595عاـ  ة في المغة اإلنجميزية فيالالمعياريّ لقد ظير مصطمح  ة:الالمعياري   .0
فالشعكر ، مكؾ كتكجيوـ السّ نظّ ي تُ انييار المعايير التّ  قصد بيا حالةكيُ  ،ىذه الكممة إغريقيّ 

 ياكتقبم ياكفيم ائدة في المجتمعة إحساس الفرد بالفشؿ في إدراؾ القيـ كالمعايير السّ بالالمعياريّ 
 كمؤسساتو المختمفة. ،فييا نتيجة عدـ ثقتو بالمجتمع جاالندما عمى، كعدـ قدرتو 

تشير إلى  ية التّ في كصؼ الحالة العقميّ  مح أكثر شيكعايعد ىذا المصط ة:العزلة االجتماعي   .3
ة بشعكر الفرد كتككف العزلة االجتماعيّ ائدة، سّ ة الانفصاؿ ما ىك عقمي عف المعايير الثقافيّ 

كىذا ، عف المجتمع ئدة كثقافتو، كيككف الفرد مبتعدااالسّ  وكقيم مجتمعوعف أىداؼ  بالغربة
كاالفتقار  ،بالغربة كالكحدة كالفراغ النفسيّ  المظير مف مظاىر االغتراب يشير إلى شعكر الفرد

كما قد  د بينيـ،جِ ف كُ ا  حميمة، كالبعد عف اآلخريف، حتى ك ة الاالجتماعيّ  إلى األمف كالعالقات
كما ، ة لممجتمعقافيّ عف األىداؼ الثّ  فض االجتماعي، كاالنعزاؿعكر بالرّ الشّ يصاحب العزلة 

يـ ال يشعركف ، كأنّ عمكما اآلخريف ال يريدكف العالقة معو ة أفّ صاحب العزلة االجتماعيّ  يعتقد
 .بو كبكجكده
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 الخاصة بو، أك في حكـ أك التأثير في مجريات األمكركيعني عدـ قدرة الفرد عمى التّ  العجز: .4
كال يقدر عمى  يا،كمسمكب و مقيكر اإلدارةحساسو بأنّ ا  ك  ة في مجتمعو،تشكيؿ األحداث العامّ 

في المكاقؼ  يستطيع التأثير و الكأنّ  ،شعكر الفرد بالالحكؿ كالالقكة ؿ فيكيتمثّ ، االختيار
كبالتالي ال  ،تصرفاتو كأفكاره كرغباتو يطرة عمىكيعجز عف السّ  ،ي يكاجيياة التّ االجتماعيّ 

 دتو ليستا بيده بؿ تحددىما عكامؿ كقكل خارجو عفار ا  فمصيره ك  ، يستطيع أف يقرر مصيره
 ،ةة الحياتيّ كضع القرارات المصيريّ  ة، كما ال يمكنو أف يؤثر في مجرل األحداث أكإرادتو الذاتيّ 

 .أك يشعر بحالة مف االستسالـ كالخنكع ،الي يعجز عف تحقيؽ ذاتوكبالتّ 

عمى  ياع بمعنى فقدانو القدرةات يشعر بالضّ فاإلنساف المغترب عف الذّ  ات:اب عن الذ  االغتر  .5
مى إيجاد بعدـ قدرة الفرد ع ذلؾ كاصؿ مع نفسو كالرغبة في اليركب كاالنعزاؿ. كيككفالتّ 

اإلنساف ال يستمد  أم أفّ  .ة كقدراتو بعيدة عنوذاتو الخاصّ  ، كالشعكر بأفّ األنشطة المكافئة ذاتيا
ة، كيصبح مع مف نشاطاتو، كيفقد صمتو بذاتو الحقيقيّ  اتيّ الكثير مف العزاء كالرضا كاالكتفاء الذّ 

في  ف مف أف يشعر بذاتو ككجكده إالّ مع كاألقنعة، كال يتمكّ مف مجمكعة مف األدكار كالسّ الزّ 
 (.0954حاالت نادرة )أبك سمرة كآخركف، 

 :ب الوظيفي  غمب عمى االغتراسبل الت  

ي تنعكس عمى ة، كالتّ مبيّ السّ  مات لمتخفيؼ مف آثار االغتراب الكظيفيّ تسعى مختمؼ المنظّ  
مة، كتفاعؿ المكظفيف فييا لمقياـ سمكؾ المكظفيف كتصرفاتيـ، مما قد يعكؽ تحقيؽ أىداؼ المنظّ 

مف ظاىرة االغتراب فيما  ؿ المقترحات لمحدّ ة، كيمكف أف تتمثّ بأدكارىـ، كاإلفادة مف طاقاتيـ البشريّ 
 (:0909يمي )الشيراني، 

مة كأنشطتيـ ة تجاه المكظفيف في المنظّ ة تنشر االتجاىات اإليجابيّ بناء قيادة إداريّ  .5
خطيط ة، ككذلؾ إشراكيـ في التّ ر في قدراتيـ، كترفع مستكياتيـ الكظيفيّ ؤثّ المختمفة، كتُ 

تاحة الفرصة لالبتكار كاإلمقة كالتّ عمى مبدأ الثّ  كاتخاذ القرارات، اعتمادا بداع في كيف، كا 
ف مف مكّ ليـ، بتنسيؽ العمؿ كتقسيمو بعدؿ بينيـ، كالتّ  العمؿ، كتكفير االستقرار الكظيفيّ 

ة في جماعة العمؿ، كيقمؿ عكس ذلؾ عمى العالقة االيجابيّ ن، مما ينظيميّ راع التّ إدارة الصّ 
 اغترابيـ.
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ة في ة إيجابيّ عاكف، كبناء عالقات اجتماعيّ التّ تنظيـ العمؿ بيف المكظفيف، كتكفير ركح  .0
تاحة الفرصة لمترقية كالنّ  ة، كتنمية دريبيّ ، كتغذية احتياجاتيـ التّ مك الكظيفيّ المنظمة، كا 

 ة أعمى.صاالت الفعالة، كتسييؿ ترقيتيـ، كتكلييـ مناصب إداريّ االتّ 

 الد راسات الس ابقة

 الباحثة تْ دَ كجَ  كاالغتراب الكظيفيّ  التّنظيميّ  بالمناخ تتعمؽ سابقة دراسات عف كالبحث االطالع بعد
 إلى األحدث مف بترتيبيا قامت حيث ،العربّية كاألجنبّية عف كال المبحثيف الّدراسات مف العديد
 :كالتّالي األقدـ

 نظيمي  المتعمقة بالمناخ الت   ابقةراسات الس  الد  

 ة:راسات العربي  الد  
 جامعة في نظيميّ التّ  المناخ كاقع عمى عرؼالتّ  إلى راسةالدّ  ىدفت كقد :(2020)مريالش   دراسة
 المنيج استخداـ تـّ  حيث حسيف،التّ  كمقترحات فييا، دريسالتّ  ىيئة أعضاء نظر كجية مف ،شقراء

 بقتطُ  مجاالت،( 5) عمى مكزعة فقرة( 25) مف مككنة استبانة كتطكير األىداؼ لتحقيؽ الكصفي
 إلى راسةالدّ  متتكصّ . شقراء جامعة في تدريس ىيئة عضك( 170) عددىا بمغ ةعشكائيّ  نةعيّ  عمى
 ذات فركؽ تكجد ال ،متكسط تنظيميّ  مناخ بكاقع جاء شقراء، جامعة في نظيميّ التّ  المناخ كاقع أفّ 

 مقترحاتال أىـّ  مف ك، (ةاألكاديميّ  تبةالرُّ  ية،الكمّ  الجنس،) راسةالدّ  لمتغيرات تعزل ةإحصائيّ  داللة
 بتبادؿ دريسالتّ  ىيئة ألعضاء ماحالسّ ك  شقراء، جامعة في نظيميّ التّ  المناخ مستكل تحسيف

 الحديث االتصاؿ تكنكلكجيا استخداـ كاعتماد ،(كاألفقي كاليابط، الصاعد،) كاالتصاؿ المعمكمات
 .ةكاإلداريّ  ةاألكاديميّ  كاألعماؿ ،االجتماعات في

 المناخ أبعاد مف كؿ مستكل عف الكشؼإلى  راسةالدّ  ىذه ىدفتك  :(2019)اليبيدة دراسة
 الرضا كمستكل ،الككيت دكلة في ةالحككميّ  ةاألساسيّ  المدارس كمديرات ،مديرم لدل نظيميّ التّ 

 كلتحقيؽ ميف،لممعمّ  الكظيفيّ  ضاالرّ  عمى نظيميّ التّ  المناخ أبعاد كتأثير ميف،المعمّ  لدل الكظيفيّ 
 كاألخرل ،تنظيميّ الّ  المناخ أبعاد استبانة إحداىما استبانتيف، ببناء الباحثة قامت راسةالدّ  أىداؼ
 الككيت، دكلة في مةكمعمّ  مامعمّ ( 192) مف نةمككّ  نةعيّ  عمى كطبقتيما ،الكظيفيّ  ضاالرّ  استبانة
 الكظيفيّ  ضاالرّ  مستكل كأفّ  متكسطا، كاف نظيميّ التّ  المناخ أبعاد مستكل أفّ  راسةالدّ  نتائج ككشفت
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 الكظيفيّ  ضاالرّ  مستكل عمى نظيميّ التّ  المناخ ألبعاد أثر يكجد وكأنّ  ،أيضا متكسطا كاف ميفلممعمّ 
 ةاألساسيّ  المدارس في نظيميّ التّ  المناخ مستكل تحسيف عمى بالعمؿ راسةالدّ  كأكصت ،ميفلممعمّ 

 .الككيت في ةالحككميّ 

 المدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ عمى عرؼلمتّ  راسةالدّ  ىدفت كقد( 2019)ويانالط   دراسة
 خصص،التّ ) راسةالدّ  متغيرات تأثير ككشؼ مات،المعمّ  نظر كجية مف القصيـ منطقة في ةالثانكيّ 
 في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ لتحديد نةالعيّ  أفراد إجابات عمى( ةيّ التدريب كراتالدّ  الخبرة، سنكات
 مالذّ  ككركفت  ىالبف كمقياس المسحي الكصفي المنيج باستخداـ. القصيـ بمنطقة ةالثانكيّ  المدارس
 المراعاة، نتاجية،اإل عمى ركيزالتّ  العزلة،) القائدة سمكؾ لقياس أبعاد ربعأ أبعاد ثمانية مف يتككف
 البيانات لجمع كأداة( العائؽ التفكؾ، االنتماء، األلفة،)  ماتالمعمّ  سمكؾ لقياس أبعاد كأربع( القدكة
 مف أىـّ ك  ،القصيـ منطقة في ةالثانكيّ  المدارس في مةمعمّ  (340 ) مف تككنت يالتّ  نةالعيّ  فرادأ مف
 كال متكسطة، بدرجة يمارس القصيـ بمنطقة ةالثانكيّ  المدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ أفّ  تائجالنّ 

 في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ حكؿ راسةالدّ  نةعيّ  ماتالمعمّ  استجابات في اإحصائيّ  ةدالّ  فركؽ تكجد
 ةدالّ  فركؽ تكجد كال. خصصالتّ  الختالؼ ترجع القائدة بسمكؾ يتعمؽ فيما ةانكيّ الثّ  المرحمة مدارس
 المرحمة مدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ حكؿ راسةالدّ  نةعيّ  ماتالمعمّ  استجابات في اإحصائيّ 

 الختالؼ ترجع( االنتماء األلفة، فكؾ،التّ ) ألبعاد سبةبالنّ  مةالمعمّ  بسمكؾ يتعمؽ فيما ةانكيّ الثّ 
 .خصصالتّ 

 المناخ ممارسة درجة عمى عرؼالتّ  إلى راسةالدّ  ىدفت حيث  :(2019)اإلندونيسي   دراسة
 اتخاذ في المشاركةك  االتصاؿ، نمطك  القيادة، نمطك  ،التنظيميّ  الييكؿ) أبعاده في نظيميّ التّ 

جراءات نظـك  القرارات،  اتاإلداريّ  لممكظفات الكظيفيّ  األداء ةفاعميّ  كدرجة ،(كنكلكجياالتّ ك  العمؿ، كا 
 بيف ةارتباطيّ  عالقة ىناؾ كاف إذا ما كمعرفة القرل، أـ بجامعة لمطالبات ةالجامعيّ  راساتالدّ  بعمادة
 اتاإلداريّ  لممكظفات الكظيفيّ  األداء ةفاعميّ  كدرجة المحددة نظيميّ التّ  المناخ أبعاد ممارسة درجة
 خدمتتُ كاس مكظفة،( 509) عددىف كالبالغ القرل أـ بجامعة لمطالبات ةالجامعيّ  راساتالدّ  بعمادة

 راسةالدّ  إليو تكصمت كمما ،المسحيّ  الكصفيّ  المنيج الباحثة كاعتمدت المعمكمات، لجمع االستبانة
 األداء ةفاعميّ  درجة فّ ا  ك  ،متكسطة بدرجة جاءت نظيميّ التّ  المناخ أبعاد ممارسة درجة فّ إ: يمي ما

 الداللة مستكل عند اإحصائيّ  ةدالّ  ةرتباطيّ ا عالقة تكجدك  كذلؾ، متكسطة بدرجة جاءت الكظيفيّ 
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(α≤0.05 )كتكصي. الكظيفيّ  األداء ةفاعميّ  كدرجة ،نظيميّ التّ  المناخ أبعاد ممارسة درجة بيف 
 لتكفير ة،المركزيّ  مف كالحدّ  ،الحياتالصّ  تفكيض مبدأ اتخاذ ةالجامعيّ  القيادات عمى وبأنّ : راسةالدّ 
 .الكظيفيّ  كاالستقرار باألمف بالشعكر اتاإلداريّ  لممكظفات تسمح عمؿ بيئة

 لدل الخادمة القيادة ممارسة درجةعمى  عرؼلتّ إلى ا راسةالدّ  ىذه ىدفتك  (2019)الغنم أبو دراسة
 في ائدالسّ  نظيميّ التّ  بالمناخ كعالقتيا ،مأدبا محافظة في ةالحككميّ  ةانكيّ الثّ  المدارس مديرم

 ماعمّ م( 265) مف راسةالدّ  نةعيّ  نتكتككّ . المديريف كمساعدم ميفالمعمّ  نظر كجية مف مدارسيـ
 ةانكيّ الثّ  المدارس مديرم ممارسة درجة أفّ  إلى راسةالدّ  نتائجبعض  كأشارت. مدير كمساعد
 كانت المديريف كمساعدم ميفالمعمّ  نظر كجية مف مأدبا محافظة في الخادمة لمقيادة ةالحككميّ 
 نظر كجية مف أيضا متكسطة كانت مدارسيـ في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ درجة فّ أك  متكسطة،

 درجة بيف ة،إحصائيّ  داللة ذات ةإيجابيّ  ةارتباطيّ  عالقة ىناؾ ككانت. المديريف كمساعدم ميفالمعمّ 
 في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ كدرجة ،مأدبا محافظة في ةالحككميّ  ةانكيّ الثّ  المدارس مديرم ممارسة

 ذات فركؽ كجكد عدـ تائجالنّ  أظيرت فقد ائد،السّ  نظيميّ التّ  المناخ لدرجة سبةبالنّ  اأمّ  مدارسيـ،
 كفي. العممي كالمؤىؿ الخدمة كسنكات الجنس لمتغيرات تعزل يةالكمّ  رجةالدّ  في ةإحصائيّ  داللة
 في ةالحككميّ  ةانكيّ الثّ  المدارس لمديرم ةتدريبيّ  دكرات بعقد كصيةالتّ  تمت راسةالدّ  نتائج ضكء

 نظيميّ التّ  كالمناخ ،ممارستيا ككيفية كأىدافيا أىميتيا حيث مف الخادمة القيادة تتناكؿ مأدبا محافظة
 . المدرسة داخؿ ةالتربكيّ  ةلمعمميّ  مناسب تنظيميّ  مناخ تييئة ككيفية ،توكأىميّ  ناتومككّ  حيث مف

 ةالحككميّ  المدارس معممي رضا مستكل عف الكشؼ إلى ىدفت يكالتّ  :(2018) قيباتالر   دراسة
 ،المدارس تمؾ في ميفلممعمّ  نظيميّ التّ  بالكالء كعالقتيا المفرؽ محافظة في نظيميّ التّ  المناخ عف

 ةعشكائيّ  نةعيّ  اختيار كتـّ  ،حميميّ التّ  الكصفيّ  المنيج الباحث استخدـ فقد راسةالدّ  أىداؼ كلتحقيؽ
 تائجالنّ  كأشارت. المفرؽ تربية مديرية في ةالحككميّ  المدارس مف مةكمعمّ  مامعمّ ( 312) مف تككنت
 كانت ككؿ األداة عمى نظيميّ التّ  المناخ عف ةالحككميّ  المدارس ميمعمّ  رضا مستكل أفّ  إلى

 المدارس ميمعمّ  رضا مستكل في ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ تائجالنّ  نتبيّ  كما مرتفعة،
 كذلؾ فكتبيّ  العممي، كالمؤىؿ الخبرة، كسنكات الجنس، لمتغير تعزل ظيميّ نالتّ  المناخ عف ةالحككميّ 
 مف جممة تقديـ تـّ  تائجالنّ  ضكء كفي. نظيميّ التّ  كالكالء نظيميّ التّ  المناخ بيف ةارتباطيّ  عالقة كجكد
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 كعمـك المفرؽ محافظة مدارس في نظيميّ التّ  ككالئيـ ميفالمعمّ  رضا لزيادة كالمقترحات كصياتالتّ 
 .األردنية المممكة

 في المدرسة مدير دكر عمى عرؼالتّ  إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت كقد :(2017 )وشاحي العمري دراسة
 مف راسةالدّ  مجتمع تككف كقد حيفا، منطقة في ةاالبتدائيّ  المدارس في نظيميّ التّ  المناخ تكفير
 كتـّ  مة،كمعمّ  مامعمّ ( 1923) عددىـ كالبالغ حيفا، منطقة في ةاالبتدائيّ  المدارس ماتكمعمّ  ميمعمّ 

 مف راسةالدّ  نةعيّ  تككنت حيث راسة،الدّ  مجتمع مف البسيطة ةالعشكائيّ  بالطريقة راسةالدّ  نةعيّ  اختيار
 المدرسة مدير دكر فّ إ :أىميا تائجالنّ  مف العديد إلى راسةالدّ  متتكصّ  كقد مة،كمعمّ  مامعمّ ( 197)

 تائجالنّ  ضكء كفي ،كبيرا كاف يفاح منطقة في ةاالبتدائيّ  المدارس في نظيميّ التّ  المناخ تكفير في
 تكفير في لالستمرار المدارس مديرم كتحفيز ،تعزيز أىميا كصياتالتّ  مف بعدد راسةالدّ  أكصت
 .مدارسيـ في نظيميّ التّ  المناخ

 بعناصر المتعمقة  الجكانب أىـعمى  عرؼتّ ال إلى راسةالدّ  ىذه ىدفتك  :(2017)المحتسب دراسة
 القيادة، كنمط كاالتصاؿ، ة،نظيميّ التّ  قافةكالثّ  التنظيمي، الييكؿ)في كالمتمثمة ،نظيميّ التّ  المناخ
 الخميؿ، محافظة في ةالفمسطينيّ  الجامعات في اإلدارييف نظر كجية مف(  ةالبشريّ  المكارد كتنمية
 الخميؿ محافظة في الفمسطينية الجامعات قطاع في العامميف اإلدارييف مف البحث مجتمع تككف كقد

 نةالعيّ  اختيار جرل كقد ،إداريا(464)فييا العامميف اإلدارييف عدد بمغ كلقد جامعات، ثالث كالبالغة
 أىـّ  مف أفّ  إلى راسةالدّ  متتكصّ  كلقد إداريا،(173)مف نةالعيّ  نتتككّ  حيث، ةالطبقيّ  ةالعشكائيّ 
 فيناؾ قافةالثّ  جكانب بأىـّ  صؿيتّ  كفيما المياـ، إنجاز سرعة في  المساعدة نظيميّ التّ  الييكؿ جكانب
 أفّ  صاؿاالتّ  جكانب أىـّ  مف أفّ  راسةالدّ  أظيرت كما قيميا، كعف عنيا يعبر بالجامعة خاص شعار
 أفّ  راسةالدّ  كأثبتت كاصؿ،كالتّ  ؿاصتّ اال ةعمميّ  في ؿيسيّ  امّ م العامميف بيف ةيجابيّ إ عالقات ىناؾ
 إلى الدراسة كتكصمت لمعامميف، كالمساندة عـالدّ  يقدمكف المسؤكليف أفّ  القيادة نمط جكانب أىـّ  مف

 الخبرة، كسنكات الجنس كمتغيرم التنظيمي المناخ عناصر نحك اإلدارييف اتجاىات بيف فركؽ كجكد
 عناصر نحك اإلدارييف اتجاىات بيف ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ راسةالدّ  أظيرتك  كما

 .الكظيفيّ  كالمسمى نظيميّ التّ  المناخ

 مكؾالسّ  عمى نظيميّ التّ  المناخ أثر معرفة إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت ك :(2017)الجميمي دراسة
 الكصفيّ  المنيج استخداـ تـ راسةالدّ  أىداؼ كلتحقيؽ ، ةالخاصّ  ةردنيّ األ الجامعات في بداعيّ اإل
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 ةردنيّ األ الجامعات في دريسالتّ  ىيئة أعضاء جميع مف راسةالدّ  مجتمع فتككّ  حيث ،حميميّ التّ 
 الباحث قاـ حيث دريس،التّ  ىيئة عضك( 297) مككنة ةعشكائيّ  نةعيّ  اختيار كتـّ  ة،كالخاصّ  ةسميّ الرّ 

 مراجعة كبعد( 330) الباحث منيا استرد دريس،التّ  ىيئة أعضاء عمى استبانة( 350) بتكزيع
 عينة عدد بمغ فقد يذالّ  حصائي،اإل لمتحميؿ صالحة غير ةاستبان( 33) ىناؾ أفّ  تبيف االستبانات

 يكجد: منيا تائجالنّ  مف العديد إلى الدراسة تكصمت اإلحصائي التحميؿ إجراء كبعد ،(297) الدراسة
 في ةنظيميّ التّ  المكاطنة عمى نظيميّ التّ  لممناخ (α≤0.05) مستكل عند ةإحصائيّ  داللة ذك أثر

 لممكاطنة (α≤0.05) مستكل عند ةإحصائيّ  داللة اذ اأثر  ىناؾ أفّ  كما ة،ردنيّ األ الجامعات
 كأكصت. المبحكثيف نظر كجية مف ةردنيّ األ الجامعات في اإلبداعيّ  مكؾالسّ  مستكل عمى ةنظيميّ التّ 
 اإلبداع، بتنمية يسمح بما التَّنظيميَّة البيئة دعـ ضركرة: ياأىمّ  كصياتالتّ  مف بعديد راسةالدّ 

 .المزمنة المشكالت لحؿ القرارات اتِّخاذ عمى كالعمؿ ،اإلدارمّ  كاالبتكار

 ياتكمّ  في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ مستكل عمى عرؼالتّ  إلى راسةالدّ  تيدؼك  :(2016)جاسم دراسة
 سيل مدر لد نظيميّ التّ  الكالء مستكل، ك المدّرسيف نظر كجية مف كافة ةالعمميّ  بأقساميا بغداد جامعة

 المناخ بيف دالة عالقةكىناؾ  ،نظرىـ كجية مف كافة ةالعمميّ  بأقساميا بغداد جامعة ياتكمّ 
، سيفالمدر  نظر كجية مف كافة ميةالعمّ  بأقساميا بغداد جامعة ياتكمّ  في نظيميّ التّ  كالكالء نظيميّ التّ 

 بغداد جامعة سيمدر  نظر كجية مف نظيميّ التّ  المناخ لمستكل ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ كىناؾ
 مدرس) العمميّ  المقب( إنساني -عممي) خصصالتّ  ،(إناث -ذككر) الجنس: المتغيرات كفؽ

 نظيميّ التّ  الكالء لمستكل ةإحصائيّ  داللة اتذ فركؽكيكجد  ،(مساعد أستاذ أستاذ، مدرس، مساعد،
 خصصالتّ  ،(إناث -ذككر) الجنس: المتغيرات ككفؽ بغداد، جامعة سيمدر  نظر كجية مف
 تـّ  المنيج، في(. مساعد أستاذ أستاذ، مدرس، مساعد، مدرس) العمميّ  المقب ،(إنساني -عممي)
 يةكمّ ( 12) ياتالكمّ  نةعيّ  حجـ بمغ: الكميات نةعيّ : الدراسة عّينتا، حميميّ التّ  الكصفيّ  المنيج باعاتّ 

نسانيّ  ةعمميّ   3674 حجميا بمغ: المدّرسيف كعينة. ةالقصديّ  بالطريقة نةالعيّ  ىذه ختيارا كتـّ  ة،كا 
 استبانتا: كىما أداتيف بناء تـ راسة،الدّ  ألىداؼ تحقيقاك . يةكمّ  12 عمى مكزعيف كمدّرسة مدّرسا

 . ياتالكمّ  ىذه في ةالعمميّ  كاألقساـ ،بغداد جامعة ياتكمّ  في( نظيميّ التّ  الكالء)ك( نظيميّ التّ  المناخ)

 المبحكثة األقساـ في نظيميّ التّ  المناخ مستكل إفَّ  :أىّميا نتائج إلى راسةالدّ  متتكصّ حيث       
فَّ ، ك 1.96 البالغة ةالجدكليّ  ةالتائيّ  القيمة مف أدنى كىك ،4.420 بمغ إذ المتكسط دكف كاف  ا 
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 عمى طالمتكسّ  مف أعمى تنظيميّ  كالء لدييـ المبحكثة اتيّ كالكمّ  األقساـ في ةدريسيّ التّ  الييئة أعضاء
  .المتكسط مستكل دكف ىك ضمنو يعممكف مالذّ  نظيميّ التّ  المناخ أفَّ  مف غـالرّ 

 الجامعات في نظيميّ التّ  المناخ عمى تعرؼالّ  إلى راسةالدّ  ىدفتك  :(2015)الصمادي دراسة
 ك اليرمكؾ جامعتي في نظرىـ كجية مف دريسالتّ  ىيئة ألعضاء نظيميّ التّ  بالكالء كعالقتو ،ةاألردنيّ 
 ،كثباتيما صدقيما مف دأكّ التّ  تـّ  ك استبانتيف، إعداد تـ راسةالدّ  ىدؼ تحقيؽ أجؿ كمف .فيالدلفيا

 تكصمت ك فردا،( 352) عددىـ البالغ دريسالتّ  ىيئة أعضاء مف راسةالدّ  نةعيّ  عمى كتكزيعيما
 ىيئة أعضاء نظر كجية مف كفيالدلفيا اليرمكؾ جامعتي في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ أفّ  إلى راسةالدّ 
 عند مكجبة ةإحصائيّ  داللة ذات ةارتباطيّ  عالقة كجكد راسةالدّ  كأظيرت يجابيا،إ كاف دريسالتّ 

 اليرمكؾ جامعتي في نظيميّ التّ  كالكالء ،نظيميّ التّ  المناخ بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستكل
 كأظيرت دريس،التّ  ىيئة أعضاء نظر كجية مف مرتفع نظيميّ التّ  الكالء مستكل كأفّ  كفيالدلفيا،

 اليرمكؾ جامعتي في نظيميّ التّ  لممناخ الحسابية المتكسطات بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد تائجالنّ 
 يةالكمّ  كنكع ،ةاألكاديميّ  تبةالرّ  لمتغيرات تعزل دريس،التّ  ىيئة أعضاء نظر كجية مف كفيالدلفيا
 مستكل عند ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ كجكد كعدـ ككؿ، كاألداة ،المجاالت جميع في كالخبرة
 ىيئة أعضاء نظر كجية مف كفيالدلفيا اليرمكؾ جامعتي في ،نظيميالتّ  لممناخ( α≤0.05) الداللة

 كالييكؿ الحكافز مجالي باستثناء ،المجاالت جميع في الخبرة سنكات لمتغير تعزل ،دريسالتّ 
 .نظيميّ التّ 

 كعالقتػو ،نظيمػيّ التّ  المنػاخ كاقػععمى  عػرؼالتّ إلى  راسةالدّ  ىذه ىدفتك  :(2015ة )طمالز   دراسة
 اسػتخدـ الدراسػة أىػداؼ كلتحقيػؽ غػزة، بمحافظػات ػةالثانكيّ  المػدارس مػديرم لػدل زميػّ التّ  بػإدارة

 بمحافظات ةانكيّ الثّ  المدارس ميمعمّ  جميع مف راسػةالدّ  مجتمػع فكتكػكّ  ،الكصػفيّ  المػنيج الباحػث
 كقػاـ ة،عشػكائيّ  ةطبقيػّ  بطريقػة اختيػػارىـ تػػـّ  ة،مكمعمّ  ـمعمّ ( 400) راسػػةالدّ  عينػة كبمغػت ة،غزّ 

 بمحافظات ثّانكّيةال المدارس فػي ،نظيمػيّ التّ  المنػاخ كاقػع لتحديػد: األكلػى اسػتبانتيف بإعػداد الباحػث
 كلتحميؿ ة،غزّ  بمحافظات ػةانكيّ الثّ  المػدارس مػديرم لػدل ميػزالتّ  إدارة مسػتكل لتحديػد: انيػةكالثّ  غػزة،
 درجة أفّ  إلى راسةالدّ  تكصمت كقد ،spss اإلحصائية ـزالرّ  برنامج الباحث استخدـ راسةالدّ  بيانات
 حيف في عاليػة، بدرجػة جاءت نظيميّ التّ  المناخ لكاقع ةغزّ  بمحافظات ةانكيّ الثّ  المدارس معممي تقدير

 لػدل ػزميّ التّ  إدارة لمسػتكل غػزة بمحافظػات ةانكيػّ الثّ  المػدارس مػيمعمّ  تقدير درجة أفّ  راسةالدّ  أظيرت
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 إجابػات تقػديرات متكسػطات بيف فػركؽ تكجػد وأنّ  فكتبيّ  أيضا، عاليػة بدرجػة جػاءت المػدارس مػديرم
 اتخاذ فػي المشػاركة مجاؿ باستثناء الجنس، لمتغير عزلتُ  نظيميّ التّ  المناخ لكاقع نةالعيّ  أفراد

 بيف مكجبة عالقة تكجد وأنّ  تائجالنّ  أظيرت كما ة،عميميّ التّ  كالمنطقة الخدمة، كسنكات القرارات،
 نظيميّ التّ  المناخ كاقع بيف لمعالقة ةغزّ  بمحافظات ةانكيّ الثّ  المدارس ميمعمّ  تقديرات متكسطات
 ابقةالسّ  تائجالنّ  ضكء كفي. ةغزّ  بمحافظات ةانكيّ الثّ  المدارس مديرم لدل زميّ التّ  إدارة كمستكل
 تنظيمي مناخ نشر في يـتس لكي المدارس يرممد لدل عمؿ ككرش دكرات بعقد راسةالدّ  أكصت
 . ةربكيّ التّ  المؤسسات في ميزالتّ  كتحقيؽ كاإلبداع لمعمؿ محفز إيجابي

 ،نظيميّ التّ  المناخ بيف العالقة عف الكشؼ إلى ةالحاليّ  راسةالدّ  ىدفتك  :(2013)رافيالش   دراسة
لى ،ةغزّ  بمحافظة الجامعييف مبةالطّ  لدل األخالقيّ  فكيركالتّ  الحياة كجكدة  محددات عف شؼالكّ  كا 
 الجنس،) اليةالتّ  لممتغيرات تبعنا ةالجكىريّ  الفركؽ كتحديد ،نظيميّ التّ  كالمناخ ةالجامعيّ  البيئة
 بمغ ،(ديفالتّ  الميالدم، رتيبالتّ  المكاطنة، ،االقتصادمّ  المستكل ،راسيّ الدّ  المستكل خصص،التّ 

 راسةالدّ  استخدمت ، حيثةبغزّ  ةكاإلسالميّ  األزىر تيجامع مف كطالبة طالب 600 العينة حجـ
 دالة ةارتباطيّ  عالقة كجكد :اليةالتّ  تائجالنّ بعض  راسةالدّ  كأظيرت. المقارف حميميّ التّ  الكصفيّ  المنيج
 دالة فركؽ كجكدك  ،ةالحيا كجكدة األخالقيّ  فكيركالتّ  نظيميّ التّ  المناخ مقياس مف كؿّ  بيف اإحصائيّ 
 مف كؿ في ةاإلسالميّ  الجامعة كطمبة ،األزىر جامعة طمبة بيف رجاتدّ ال متكسطات في اإحصائيّ 
 بياس در ي يالتّ  الجامعة الختالؼ تعزلكجكدة الحياة  ،األخالقيّ  فكيركالتّ  ،نظيميّ التّ  المناخ مقياس
 لصالح المقاييس كافة عمى مبةالطّ  استجابات في اإحصائيّ  دالة جكىرية فركؽ كجكدك  ،الطالب
 .اإلناث

 المناخ كاقع بيف ،ةاالرتباطيّ  العالقة طبيعة عف الكشؼ إلى كالتي تيدؼ :(2012)عدوان دراسة
 ميفالمعمّ  لدل المعنكية كحالرّ  كدرجة ،ةغزّ  بمحافظات ةانكيّ الثّ  المرحمة مدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ 
 المناخ لكاقع ميفالمعمّ  تقديرات متكسط في الفركؽ داللة عف الكشؼ ككذلؾ نظرىـ، كجية مف
 ،(ةعميميّ التّ  المنطقة الخدمة، سنكات كع،النّ ) راسةالدّ  لمتغيرات تبعا ةالمعنكيّ  كحالرّ  كلدرجة نظيميّ التّ 

: األكلى استبانتيف مستخدمة حميميّ التّ  الكصفيّ  المنيج الباحثة استخدمت راسةالدّ  أىداؼ كلتحقيؽ
 مكزعة فقرة( 60) عمى كاشتممت ة،انكيّ الثّ  المرحمة مدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ كاقع لتحديد
 ةانكيّ الثّ  المرحمة معممي لدل ةالمعنكيّ  كحالرّ  درجة لتحديد: انيةالثّ  االستبانةك  ،مجاالت خمسة عمى
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 ماتكمعمّ  ميمعمّ  جميع مف راسةالدّ  مجتمع فكتككّ . فقرة( 33) مف تككنت كقد ةغزّ  بمحافظات
 لمعاـ مةكمعمّ  ـٍ معمّ ( 5303) كعددىـ ةغزّ  بمحافظات ةالحككميّ  المدارس في ةانكيّ الثّ  المرحمة

( 580) بمغت حيث ةعشكائيّ  بطريقة اختيارىا تـّ  فقد ،راسةالدّ  نةعيّ  اأمّ  ،(2013-2012)راسيالدّ 
 كاقع لدرجة ةانكيّ الثّ  المرحمة ماتكمعمّ  ميمعمّ  نظرة:  اليةالتّ  لمنتائج راسةالدّ  متكتكصّ  ،مةكمعمّ  مامعمّ 

 بدرجة ةإيجابيّ  نظرة ىي ،ةغزّ  بمحافظات ةالحككميّ  ةانكيّ الثّ  المدارس في ائدالسّ  نظيميّ التّ  المناخ
 ماتكمعمّ  ميمعمّ  لدل ةالمعنكيّ  كحالرّ  درجة حصمت ،%(68.84) لو سبيالنّ  الكزف كاف حيث كبيرة

 .  كبيرة بدرجة( 79.60)% نسبي كزف عمى ةغزّ  بمحافظات ةانكيّ الثّ  المرحمة

 ميكمعمّ  مديرم كعي زيادة عمى العمؿ: منيا ىناؾ بعض التكصيات راسةالدّ  نتائج ضكء كفي     
 أف شأنيا مف يكالتّ  ،بينيـ فيما المصارحة سياسات تبني بأىمية غزة بمحافظات ةالثانكيّ  المدارس

 عمؿ كرشات خالؿ مف كذلؾ البعض، بعضيـ ميفكالمعمّ  اإلدارة بيف البّناء عاكفالتّ  فرص مف تزيد
 . الميمة المكضكعات ىذه مثؿ تتناكؿ ،ةعمميّ  كمؤتمرات كمحاضرات

 ةالعمميّ  عميو ترتكز مالذّ  المحكر ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  تعدّ  حيث :(2011)قصيالش   دراسة
 بيف كيقرف ركحيا، لمتشريعات يعطي مذّ ال البشرم الجانب نظيميّ التّ  المناخ كيمثؿ ة،عميميّ التّ 

 أنساؽ مع بدكرىا ترتبط يالتّ  ة،يّ التعميم المؤسسات في العمؿ صيركرة في كالمعنكم المادم الجانب
 تكجيو في ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  فاعمية عمى الكقكؼ إلى راسةالدّ  ىدفت كقد. المختمفة المجتمع
 تحميؿ أسمكب الباحث استخدـ كقد ،عماف سمطنة في ةعميميّ التّ  المؤسسات في ،نظيميّ التّ  المناخ

 المؤسسة في نظيميّ التّ  المناخ كاقع تكجيو في كفاعميتيا ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  كاقع لتحميؿ المضمكف
 كمحكر ،ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  محكر إلى مةمقسّ  فقرة 50 مف مككنة استبانة إعداد تـ كما ة،عميميّ التّ 

 ىي ةتعميميّ  مناطؽ سبع مف مةكمعمّ  منامعمّ  438 مف راسةالدّ  نةعيّ  كتككنت ،نظيميّ التّ  المناخ
ؿ إلى كصّ التّ  كتـّ  شماؿ، رقيةكالشّ  كالكسطى جنكب، الباطنةك  البريمي،ك  اىرة،الظّ ك  اخمية،الدّ ك  مسقط،

 فركؽ كجكدك  ،نظيميّ التّ  المناخ تكجيو تستطيع يالتّ  األدكار مف مجمكعة لمتشريعاتيا: نتائج أىمّ 
 داللة ذات فركؽ تكجد الك  ،اإلناث لصالح تعزل ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  في لمجنس تعزل داللة ذات
 ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ تكجد بينما ة،عميميّ التّ  المنطقة إلى تعزل ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ  محكر في
 محكر في راسةالدّ  نةعيّ  تقديرات في ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ ىناؾك  ،نظيميّ التّ  المناخ محكر في
 .البكالكريكس حممة لصالح راسيالدّ  لممؤىؿ تعزل ةعميميّ التّ  شريعاتالتّ 
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 األداء عمى نظيميّ التّ  المناخ أثر إلى عرؼالتّ  إلى ي تيدؼكالتّ  :(2010)سويرح وأبو بحر دراسة
 ىي نظيميّ التّ  المناخ عناصر كانت حيث ة،بغزّ  اإلسالمية الجامعة في اإلدارييف لمعامميف الكظيفي
 العمؿ، طبيعةك  صاؿ،االتّ  نمطك  العامميف، مشاركة مدلك  القيادة، نمطك  ،نظيميّ التّ  الييكؿ

 في ةإحصائيّ  داللة ذات فركؽ كجكد مدل معرفة إلى كذلؾ كىدفت المستخدمة، كنكلكجياالتّ ك 
 لمخصائص تعزل الكظيفي األداء عمى ،التنظيمي المناخ عناصر تأثير نحك ،العامميف اتجاىات

( 80)مف مؤلفة استبانة باستخداـ راسةالدّ  بيانات جمع تـّ  كقد راسة،الدّ  مجتمع ألفراد ةيمكغرافيّ الدّ 
 أمكف كقد بالجامعة، اإلدارييف العامميف مف كمكظفة مكظفا( 215) عمى عشكائيا تكزيعيا تـ فقرة،
 المكزعة االستبانات مجمكع مف االستجابة نسبة كبمغت لمتحميؿ، صالحة استبانة( 180)جمع
 ى أىـّ إل كالكصكؿ كتحميميا البيانات لمعالجة المناسبة اإلحصائية األساليب استخداـ كتـّ  ،83.7%

 في إيجابيّ  تنظيمي مناخ تكافر عمى المكافقة نحك عاما تكجيا راسةالدّ  أظيرت :التالية تائجالنّ 
 بيف 0.05 الداللة مستكل عند ةإحصائيّ  داللة ذات ةقكيّ  ةإيجابيّ  عالقة كجكدك  ،ةاإلسالميّ  الجامعة
 .ةاإلسالميّ  بالجامعة لمعامميف الكظيفيّ  األداء كمستكل جيد تنظيميّ  مناخ تكافر

 ة:راسات األجنبي  الد  

 ما غالبنا:Al-Kurdi, El-Haddadeh, Eldabi (2019)  ابيوالد   والحدادة الكردي دراسة
(. KS) المعرفة تبادؿ كتعزيز ،أفضؿ بشكؿ المكظفيف لربط المعرفة إدارة برامج ماتالمنظّ  ذتنفّ 
 رسالتيما يكجياف كنشرىا المعرفة خمؽ فّ إ حيث ،(HEIs) العالي عميـالتّ  مؤسسات سياؽ في

 المعرفة إنشاء يتـّ  حيث العالي، عميـالتّ  مؤسسات أركاف أحد ىـ فياألكاديمي ، كبما أفّ كرؤيتيما
في جانب  تيـمشاركك  األكاديمييف معرفة تعزيز إلى العالي عميـالتّ  ساتمؤسّ  تسعى ذلؾل ؛كتبادليا

حيث  ،ةنظيميّ التّ  القضايا مف العديد بسبب طنامثبّ  لألكاديمييف الفعميّ  مكؾالسّ  يظؿّ  قدك  قافة،الثّ 
 ؛ةنظيميّ التّ  العناصرك  ةكنكلكجيّ كالتّ  ةالفرديّ  الجكانب عمى األكؿ المقاـ في ابقةالسّ  األبحاث زتركّ 

 )قةالثّ ، مف أجؿ تعزيز ةنظيميّ التّ  القيادة بو عمؿت مالذّ  ،نظيميّ التّ  المناخ دكر راسةالدّ  ىذه تقّيـ لذلؾ
KS  ) الجزئية الصغرل المربعات طريقة عمى ،العالي التعميـ ساتمؤسّ  في األكاديمييفلدل 
(PLS)، ككانت  ،راسةالدّ  ىذه في التبايف عمى القائمة اإلنشائية المعادالت ذجانم تطبيؽ تـّ  حيث

 تأثير لو نظيميّ التّ  المناخ أفّ  إلى تشير ،االستطالع شمميـ الذيف األكاديمييف مف (257) نتائج
 ةنظيميّ التّ  لمقيادة كاف ذلؾ، إلى باإلضافة، لألكاديمييف KS ممارسات عمى استثنائيّ  بشكؿك  قكم
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 مراعاة ركرمالضّ  مف وأنّ  إلى النتائج ىذه تشيرك  ،األكاديمييف KS سمكؾ مع ةإيجابيّ  عالقة قةكالثّ 
 سياؽ في لألكاديمييف المعرفة تبادؿك  سمكؾ كتعزيز فيـ فم كتفاعالتيا ةنظيميّ التّ  العناصر

 .العالي عميـالتّ  ساتمؤسّ 

 المناخ بيف العالقة تحديد ىك ،راسةالدّ  ىذه مف الغرض ككاف :Khan(2019)خان دراسة
 ةميّ كاألكاديّ  ةالجماعيّ  القيادة في ،المدرسيّ  لممناخ ةئيسيّ الرّ  األبعاد كتأثير ،ميفالمعمّ  كالتزاـ المدرسيّ 

، ميفالمعمّ  بالتزاـ يتعمؽ فيما المؤسسيّ  الضعؼعالقة ك  ،ميفلممعمّ  ةكالمينيّ  حصيؿالتّ لقياس مستكل 
 المناخ مؤسسة كضعت ، حيثتياكفعاليّ  المدرسة بكفاءة مباشرنا ارتباطنا العكامؿ ىذه ترتبط حيث

 جمع كتـّ  ،Porter ك ، Mowday ، Steers رهطكّ  مالذّ  نظيميّ التّ  االلتزاـ استبياف المؤسسيّ 
 االنحدار تحميؿ نتائج كشفت ك ،ةخاصّ  ابتدائية مدرسة (230) راسةلمدّ عّينة المسح  مف البيانات

 يـتس أف يمكفك  مؤّثراف في التزاـ المعمميف، عامالف ىما المؤسسيّ  كالضعؼ ةالجماعيّ  القيادة أفّ 
 مناخ لتطكير ةضركريّ  التتدخّ  إلجراء المدارس كمديرم لمديرم رؤل تطكير في راسةالدّ  نتائج

 .إيجابيّ  مدرسيّ 

 األخالقيّ  المناخ تأثير درجة تحديد إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت يكالتّ  :lured(2016) إيرد دراسة
،ك  باالغتراب الشعكر عمى( كالتنظيميّ  الفردم الجانب)  كعدـ ة،كاالنعزاليّ  بالعجز، كالشعكر التشاـؤ

( 200) المدارس مديرم عدد بمغ حيث لندف، في ةالثانكيّ  المدارس يرممد مف نةعيّ  لدل الرضا
 كأداة االستبياف كاستخدـ ،الكصفيّ  المنيج راسةالدّ  كاستخدمت ،ةعشكائيّ  بطريقة اختيارىـ تـّ  مدير

 بيئة كجكد عف المستجيبيف تصكرات أفّ : أىميا تائجالنّ  مف سمسمة راسةالدّ  كأظيرت راسة،الدّ  لتطبيؽ
 مستكل حكؿ نظرىـ كجيات أفّ  حيف في عاٍؿ، مستكل إلى كصمت المدارس في أخالقية عمؿ

 لبيئة مممكسا تأثيرا ىناؾ أفّ  راسةالدّ  كأظيرت، طمتكسّ  بمستكل جاءت الكظيفيّ  باالغتراب الشعكر
 الجانب في ىاـ تأثير ىناؾ كاف حيث المدارس، في باالغتراب الشعكر عمى ةاألخالقيّ  العمؿ

 بضركرة راسةالدّ  كأكصت. ةالمعنكيّ  عمى األخالقيّ  التأثير كغياب االغتراب، عمى الفردم األخالقيّ 
 إلى توحاجك  الفرد دكر ةكأىميّ  ،المدارس في المعتمد الحكافز نظاـ حيث مف العمؿ ببيئة االىتماـ

 .لألفراد ةطكعيّ  ةتنظيميّ  ثقافة بناء

 بيف العالقة عف الكشؼ إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت يكالتّ  :(Selamat2013( سيالمات دراسة
 عمى راسةالدّ  أجريت كقد ماليزيا، في ةالثانكيّ  المدارس ميلمعمّ  الكظيفيّ  كاألداء نظيميّ التّ  المناخ
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 داللة ذات مكجبة ةطرديّ  عالقة كجكد تائجالنّ  أظيرت كقد ة،ثانكيّ  مدرسة( 37) مف نتتككّ  نةعيّ 
 أبعاد أكثر أفّ  أظيرت ياأنّ  كما ميف،لممعمّ  الكظيفيّ  األداء كجكدة نظيميّ التّ  المناخ بيف ةإحصائيّ 
 .ةالمدرسيّ  ةاإلدار  بعد كاف ميفالمعمّ  أداء في تأثيرا نظيميّ التّ  المناخ

 المتغيرات بيف العالقة يتقصّ  إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت يكالتّ Adenike (2011  )أدينكي  دراسة
 جنكبال في جامعة في األكاديمييف المكظفيف بيف نظيميّ التّ  ضاكالرّ  ،نظيميّ التّ  لممناخ المختمفة
 تـّ  استبياف في األداة متكتمثّ  ،االرتباطيّ  الكصفيّ  المنيج الباحث كاستخدـ، نيجيريامف  الغربي
كجكد  تائجالنّ  أظيرت ة،خاصّ  جامعات خمس عمى عةمكزّ  ةاستمار ( 384) مف نةعيّ  عمى تطبيقيا
 بيف ااختالف  ؾىنا كأفّ  األكاديمييف، بيف نظيميّ التّ  ضاكالرّ  ،نظيميّ التّ  المناخ بيف ةإيجابيّ  عالقة
 .نظيميّ التّ  المناخ إدراؾ في الخبرة حسب األكاديمييف طرؽ

 بيف العالقة عمى عرؼالتّ  إلى راسةالدّ  ىذه ىدفت يكالتّ Douglas (2010 ) دوجالس دراسة
 القيادة أىمية تائجالنّ  نتبيّ  كقد أالباما، في ةاالبتدائيّ  المدارس في ـالمعمّ  كالتزاـ نظيميّ التّ  المناخ

 ضكء كفي التزامو، عمى مؤشرا يعد المينيّ  ـالمعمّ  سمكؾ أفّ  نتبيّ  كما ـ،المعمّ  التزاـ في ةشاركيّ التّ 
 كتزكيد ،ةخصيّ كالشّ  ةالمينيّ  ـالمعمّ  أىداؼ لدعـ ةالتشاركيّ  القيادة بتبني راسةالدّ  أكصت ذلؾ
 .اإليجابي سمككيـ كتعزيز راجعة، بتغذية ميفالمعمّ 

 راسات المتعمقة باالغتراب الوظيفي  الد  

 ة:راسات العربي  الد  

 كاألداء الكظيفيّ  االغتراب بيف العالقة مىع عرؼالتّ إلى  البحثييدؼ ك  :(2020)يرانيالش   دراسة
( 302)مف البحث نةعيّ  نتكتككّ  ،عسير منطقة في األطفاؿ رياض ماتمعمّ  مف نةعيّ  لدل الكظيفيّ 
 ،مرتفع األطفاؿ رياض معممات بيف الكظيفي االغتراب مستكل أفّ  النتائج مف كاتضح ،معممة

 ةسمبيّ  عالقة كتكجد ،مرضي غير المعممات عمؿ ظركؼ كأفّ  ،المباشرة اإلدارة مع ةسمبيّ العالقة ك 
 بيف إيجابية عالقة تكجد بينمامف ناحية أخرل،  الكظيفيّ  كاألداء ناحية مف الكظيفي االغتراب بيف
 كمشاركة ،األداء تقييـ بنتائج الحكافز ربط كصياتالتّ  أىـّ  كمف ،ليف الطالبات كتقدير ماتالمعمّ 
 بينيف التمييز كعدـ ،المعاممة في كالعدالة القرار خاذكاتّ  ،ةالتطكيريّ  الخطط كضع في ماتالمعمّ 

 .ليف كمحفزة آمنة بيئة كتكفير
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 مديرم لدل نظيميّ التّ  زالتميّ  مستكل إلى عّرؼالتّ إلى  ىدفت التيك  :(2019)الشرفات دراسة
 الجنس، متغيرات أثر إلى عرؼكالتّ  ،الكظيفي باالغتراب كعالقتو ،المفرؽ محافظة في المدارس
 كاستخدمت ،كمعممة معمـ( 600) مف الدراسة عّينة كتكّكنت العممي، كالمؤىؿ الخبرة كسنكات
 فقرة،( 54) مف نتتككّ  ،(2019-2018) الثاني الدراسي الفصؿ في تطبيقيا تـ استبانة الباحثة

 أفّ  إلى الدراسة نتائج أىـّ  كأشارت ،المعمكمات لتحميؿ المناسبة اإلحصائية األساليب كاستخدمت
 كانت ،المعمميف نظر كجية مف ،المفرؽ محافظة في المدارس مديرم لدل التنظيميّ  زالتميّ  مستكل
 كانت المفرؽ محافظة في المدارس مديرم لدل الكظيفيّ  االغتراب مستكل كأفّ  ،متكسط بمستكل
 زالتميّ  لمستكل نةالعيّ  أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فركؽ ككجكد منخفض، بمستكل
 زة،متميّ  ةإبداعيّ  قيادة تكفير يا،أىمّ  تكصيات إلى راسةالدّ  كتكصمت ،الجنس لمتغير تعزل التنظيمي

 بيف زالتميّ  ثقافة كنشر التغيير، إحداث مف نياتمكّ  التي العالية، كالميارات كالسمات القدرات لدييا
قناعيـ بينيـ، فيما المتبادلة قةالثّ  مف مناخ بناء خالؿ مف كذلؾ الجميع،  الجديدة، بأدكارىـ كا 

.المدرسة في مسبكقة غير نتائج تحقيؽ سبيؿ في كفعالية بكفاءة أدائيا عمى كتحفيزىـ  

 كالدافعية ،الكظيفيّ  االغتراب ظاىرة بيف العالقة إبراز إلى ىدفت كالتي :(2019)القرني دراسة
 الكصفيّ  المنيج استخداـ تـّ  راسةالدّ  ىدؼ كلتحقيؽ بمقرف، محافظة في المدارس قادة لدل لإلنجاز

 المسح بطريقة اختيارىا تـ نةعيّ  عمى كتطبيقيا راسة،لمدّ  كأداة االستبانة استخداـ كتـّ  االرتباطي،
 نةعيّ  بمغت كقد ،قائدا( 262) عددىـ كالبالغ بمقرف بمحافظة ةالحككميّ  المدارس قادة مف الشامؿ

 عدة عف راسةالدّ  كأسفرت المجتمع، إجمالي مف%( 61.4) بنسبة ،امعمم( 161) ةالنيائيّ  راسةالدّ 
 حيث متكسطة، بدرجة جاء بمقرف محافظة قادة لدل الكظيفي االغتراب مستكل أفّ : ياأىمّ  نتائج
 الثانية المرتبة كفي متكسطة، بدرجة ةكالحافزيّ  ةالمعنكيّ  الركح: األكؿ المجاؿ األكلى المرتبة في جاء

 مف مجمكعة الدراسة قدمت النتائج ىذه ضكء كفي ،ةالتنظيميّ  كالقيـ المعايير فقداف: الثاني المجاؿ
 لتأثيرىا نظرا المدارس قادة لدل الكظيفي االغتراب مسببات إزالة عمى العمؿ: أىميا التكصيات

 كعدـ المدارس لقادة الصالحيات بعض ترؾ عمى العمؿ خالؿ مف لدييـ، لإلنجاز عيةفاالد عمى
 .التعميـ مكاتب إلى ةالمدرسيّ  األمكر كافة في بالرجكع إلزاميـ
 المدارس معممي لدل الكظيفيّ  االغتراب درجة إلى التعرؼ إلى ىدفت كالتي :(2018)عابد دراسة

 المنيج راسةالدّ  استخدمت كقد ، التنظيميّ  المناخ بمستكل كعالقتيا ،غزة بمحافظة ةالحككميّ 
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 غرة بمحافظة الحككمية المدارس معممي مف نتياكعيّ  الدراسة مجتمع، كقد تكّكف التحميميّ  الكصفيّ 
 راسةالدّ  نةعيّ  تككنت كمعممة، معمما(  424)  عددىـ كالبالغ ،ـ 2018-2017 الدراسي لمعاـ

 استبانة(  339)  استرداد كتـ ، الدراسة مجتمع مجمكع مف كمعممة معمما(  570)  مف ةاألصميّ 
 كلتحقيؽ البسيطة، ةالعشكائيّ  بالطريقة راسةالدّ  نةعيّ  اختيار تـ حيث ، % ( 91.6)  بنسبة أم

 تككنت(  الكظيفي االغتراب) حكؿ األكلى االستبانة ، استبانتيف بتصميـ الباحث قاـ راسةالدّ  أىداؼ
 تحميؿ كتـ فقرة،(  24)  مف تككنت( التنظيمي المناخ)حكؿ الثانية كاالستبانة ، فقرة(  39)  مف

 لمستكل سبيّ النّ  الكزف بمغ :التالية النتائج أىـّ  إلى الدراسة كخمصت (SPSS )  باستخداـ البيانات
 ،كبيرة بدرجة أم ،% ( 46.00)  غزة بمحافظة ةالحككميّ  المدارس معممي لدل الكظيفيّ  االغتراب

 غزة بمحافظة ةالحككميّ  المدارس معممي لدل التنظيميّ  المناخ لمستكل النسبيّ  الكزف بمغك 
 ألسس كفقا األداء تقييـ نظاـ تطكير: ياأىمّ  تكصيات، ةبعدّ  الباحث ىكصأ ،% ( 70.65)

 في لمعامميف الصالحيات بعض بتقكيض القياـ، ك كالعشكائية الذاتية التقييمات تتجنب عادلة كمعاير
 مف العامميف بيف العمؿ بيئة في المختمفة المكاضيع مناقشة عمى كالعمؿ ة،التعميميّ  المؤسسات

 .الجميع منيا يستفيد بنتائج لمخركج ؛االجتماعات خالؿ

 كالتعميـ التربية كزارة في الحككمة تطبيؽ درجة إلى التعرؼ الدراسة ىدفتك  :(2018)الجمل دراسة
 مديريات في األقساـ رؤساء نظر كجية مف الكظيفيّ  االغتراب مف الحدّ  في كرىادك  فمسطيف في

 الخدمة كسنكات العممي كالمؤىؿ الجنس لمتغيرات كفقا الخميؿ، محافظة في كالتعميـ التربية
 .قسـ رئيس(  48)  مف راسةالدّ  نةعيّ  تككنت.  حميميّ التّ  الكصفيّ  المنيج الدراسة بعتاتّ ك  .ةكالمديريّ 

 في الحككمة تطبيؽ درجة أفّ يا: إلى نتائج أىمّ  الدراسة أشارتك  ،البيانات جمعل االستبانة استخدمت
 كاف كالذم ،المشاركة مجاؿ باستثناء عاـ بشكؿ طةمتكسّ  كانت فمسطيف في كالتعميـ التربية كزارة
 راسةالدّ  كخرجت متكسطة، كانت الكظيفي االغتراب مف الحدّ  درجة أفّ  فتبيّ  كما مرتفعة، بدرجة
 بما ،مجاالتو كافة في الرشيد كالحكـ ،الحككمة تعزيز عمى العمؿ: )  ياأىمّ  التكصيات مف بعدد
 يعزز مما المساءلة نظاـ تفعيؿ عمى العمؿ معامميف،ل كالفائدة المصمحة كيحقؽ الكزارة مصمحة يخدـ
 صياغة في اإلدارية المستكيات كافة مف الفاعمة المشاركةك  الرشيد، كالحكـ الحككمة تطبيؽ مف

 مف كالحدّ  ،كتطكيرىا العمؿ إجراءات تقميص عمى العمؿ المستقبمية، كاالستراتيجيات الخطط
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 تعييف في كعادلة كاضحة افةشفّ  أنظمة صياغة عمى العمؿك  العمؿ، في كالركتيف البيركقراطية
 .التحيز كعدـ بالعدالة تمتاز كقكانيف تشريعات كضعك  الشاغرة، المراكز

 بمستكل كعالقتيا ،الكظيفيّ  الممؿ درجة تقصي إلى راسةالدّ  ىدفتك  :(2017)الرقب دراسة
 نةعيّ  نتكتككّ  ،الثالثة افمّ عَ  كتعميـ تربية مديرية في المدارس مديرم لدل التنظيميّ  االغتراب
 استخداـ تـّ  راسة،الدّ  ىدؼ كلتحقيؽ ،كمديرة مديرا 174 أفراده عدد بمغ الذم مجتمعيا مف الدراسة

 ،الكظيفيّ  الممؿ درجة األكلى تقيس كثباتيما؛ صدقيما مف التأكد بعد البيانات لجمع استبانتيف
 الكظيفيّ  الممؿ درجة كانت: يأتي ما النتائج أىـّ  ككانت ،نظيميّ التّ  االغتراب مستكل الثانية كتقيس
 إحصائيا دالة فركؽ تكجد كلـ منخفضة، الثالثة عماف كتعميـ تربية مديرية في المدارس مديرم لدل
 الخبرة؛ كسنكات كالتخصص، العممي، كالمؤىؿ الجنس، لمتغيرات تبعا الكظيفيّ  الممؿ درجة في

 مديرم كلصالح المدرسة، نكع لمتغير كفقا الدرجة تمؾ في إحصائيا دالة فركؽ جدتكُ  كلكفْ 
فّ ك  ،ةالحككميّ  المدارس  كتعميـ تربية مديرية في المدارس مديرم لدل التنظيميّ  االغتراب مستكل ا 
 كفقا التنظيميّ  االغتراب مستكل في إحصائيا دالة فركؽ تكجد كلـ ،منخفضا كاف الثالثة عماف

 بجعؿ الباحثة أكصت الدراسة، نتائج عمى كبناء الخبرة، كسنكات كالتخصص، الجنس، لمتغيرات
 درجة حممة لدل الكظيفي االغتراب مستكل كخفض ،كمثيرا ممتعا ةالحككميّ  المدارس مديرم عمؿ

 مدارسيـ في القكانيف كجعؿ كالسمطات، بالصالحيات تفكيضيـ طريؽ عف منيـ البكالكريكس
 .التنظيميّ  كالئيـ كدعـ بعدالة، الجميع عمى كمطبقو كاضحة

 بمستكل كعالقتيا ،الكظيفيّ  األمف درجة تقصي إلى راسةالدّ  ىدفتك  :(2016)القريوتي دراسة
 كجية مف األكلى، الزرقاء كتعميـ تربية مديرية في الخاصة المدارس مديرم لدل الكظيفيّ  االغتراب

 كتعميـ تربية مديرية في الخاصة المدارس مديرم مف راسةالدّ  مجتمع فكتككّ  أنفسيـ، المديريف نظر
 (124)  مف نتتككّ  المجتمع مف ةعشكائيّ  نةعيّ  اختيار كتـّ  (،250) عددىـ البالغ األكلى الزرقاء
 صدقيما مف التأكد بعد استبانتيف استخداـ تـّ  البيانات، كلجمع ،منو% 48 مكامثّ  كمديرة مديرا

 مديرم لدل الكظيفيّ  االغتراب درجة الثانية كتقيس ،الكظيفيّ  األمف درجة األكلى تقيس كثباتيما،
 المدارس مديرم لدل الكظيفيّ  األمف درجة كانت : يمي كما النتائج أىـّ  ككانت. المدارس تمؾ

 دالة فركؽ كجكد كعدـ ،متكسطة نظرىـ كجية مف األكلى، الزرقاء كتعميـ تربية مديرية في الخاصة
 أك لمجنس، تعزل الكظيفيّ  األمف بدرجة يتعمؽ فيما راسةالدّ  نةعيّ  إجابات متكسطات بيف اإحصائي
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 عشر خبرة ليـ مف لصالح لمخبرة ُتعزل إحصائية داللة ذات فركؽ ككجكد االجتماعية، الحالة
 مديرم لدل االغتراب درجة كانت فأعمى، الماجستير حممة لصالح العممي كالمؤىؿ فأكثر، سنكات
 .منخفضة األكلى الزرقاء كتعميـ تربية مديرية في الخاصة المدارس

 لدل الكظيفي االغتراب مستكل عمى تعّرؼال إلى الدراسة ىذه ىدفتك  (2014)سمرة أبو دراسة
 القدس جامعتي في ميدانية دراسة خالؿ مف الفمسطينية، الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء
 في كالخميؿ القدس جامعتيْ  في التدريس ىيئة أعضاء جميع مف الدراسة مجتمع كتككف كالخميؿ،

 ةعشكائيّ  نةعيّ  باختيار الباحثكف كقاـ عضكا،( 449 ) عددىـ كالبالغ ،2012/2013 الدراسي العاـ
 الدراسة، ىذه لتطبيؽ أداة االستبانة كاستخدمت ،تدريس ىيئة عضك( 200 )أفرادىا عدد بمغ ة،طبقيّ 

 مف التحقؽ تـ حيف في المحكميف، صدؽ خالؿ مف صدقيا مف التأكد كتـّ ، فقرة( 33) كشممت
 لدل الكظيفيّ  االغتراب مستكل أفّ  الدراسة نتائج كأظيرت ،ألفا كركنباخ معامؿ خالؿ مف ثباتيا

 فتبيّ  كما الكمية، لمدرجة(  3.81 )قدره حسابي كبمتكسط مرتفعة، بدرجة جاء التدريس ىيئة أعضاء
 الجنس،: لمتغيرات تبعا التدريس ىيئة أعضاء لدل الكظيفي االغتراب مستكل في فركؽ كجكد عدـ

 االغتراب لمستكل الدراسة نةعيّ  أفراد استجابات متكسطات بيف فركؽ جدتكُ  حيف في كالجامعة،
 ةالعمميّ  األبحاث كعدد الجامعة، في العمؿ كسنكات العممي، المؤىؿ: لمتغيرات تبعا الكظيفيّ 
 .المنشكرة

 كعالقتو الكظيفيّ  االغترابعمى  تعرؼال إلى راسةالدّ  ىذه ىدفتك  :(2013)المطمب عبد دراسة
. الكافدات كالمعممات الكافديف المعمميف مف نةعيّ  لدل ةالجسميّ  كاالضطرابات النفسيّ  باالحتراؽ
 مف اختيركا كقد معمما( ٩٦) منيـ كمعممة معمما( ٕٓٔ) مف لمدراسة ةالنيائيّ  نةالعيّ  تككنت

 الباحث استخدـ كقد ،األحمدم محافظة بمدارس العامميف الكافدات، كالمعممات الكافديف المعمميف
 الجديدة ككرناؿ كقائمة النفسي، لالحتراؽ ماسالش كمقياس العامة، بالبيانات قائمة: )التالية األدكات
 أىـّ  إلى الدراسة كخمصت(. الكظيفي االغتراب كمقياس ة،الجسميّ  كاالضطرابات بيةالعص لمنكاحي
 ،باإلنجاز الشعكر كنقص ،الشعكر دتبمّ  ةشدّ  عمى كالمعممات المعمميف بيف دالة فركؽ كجدتُ  النتائج:
 مكجبة ةارتباطيّ  عالقة كتكجد ،المعمميف اتجاه في النفسيّ  االحتراؽ مقياس عمى عكرالشّ  دتبمّ  كتكرار
 االحتراؽ مقياس عمى كدرجاتيـ ،الكظيفيّ  االغتراب مقياس عمى الدراسة نةعيّ  درجات بيف دالة

 كاالضطرابات النفسي االحتراؽ دّ كيع. كالخبرة ،كالعمر ،ةالجسميّ  االضطرابات كمقياس النفسيّ 
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 االغتراب) التابع المتغير تبايف مف٪ ٠ٓ نحك كيفسراف الكظيفي باالغتراب قكييف منبئيف الجسمية
 .(الكظيفي

 لدل الكظيفي االغتراب مظاىر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفتك  :(2013)الييجاء أبو دراسة
 اختيارىـ تـّ  ،كمرشدة مرشدا( 250) مف الدراسة عينة تككنت. نظرىـ كجية مف التربكييف المرشديف
 قامت راسةالدّ  أغراض كلتحقيؽ ،عكا قضاء في التربكييف المرشديف جميع مف ةعشكائيّ  بطريقة
 كالذم ،نظرىـ كجية مف التربكييف المرشديف لدل الكظيفي االغتراب مظاىر مقياس تطكيرب الباحثة
 فقدافك  المعنى، فقدافك  السيطرة، فقداف: ) ىي مجاالت ستة عمى عةمكزّ  فقرة،( 40) مف يتككف

 ثبات ك صدؽ دالالت استخراج تـّ  ك ،(االنتماء عدـك  الالمباالة،ك  ،االجتماعيّ  االنعزاؿك  المعايير،
 معامؿ حساب تـّ  ك المحتكل، صدؽ دالالت استخداـ تـّ :  يمي كما كانت ك لممقياس، مناسبة
 معامالت تراكحت ك ألفا، كركنباخ الداخمي االتساؽ كطريقة ،بيرسكف ارتباط معامؿ بطريقتي الثبات
 0.77)  بيف تراكحت ك بيرسكف، ارتباط لمعامالت( 0.91 – 0.81) بيف االستبانة ألبعاد الثبات

نتائج  راسةالدّ  كأظيرت ،راسةالدّ  نةعيّ  عمى تطبيقو تـّ  ثـّ  كمف ،ألفا كركنباخ لمعامالت( 0.91 –
 جاءت ،نظرىـ كجية مف التربكييف المرشديف لدل الكظيفيّ  االغتراب مظاىر فّ إ:  يمي مايا أىمّ 

 فركؽ تكجد الك   ،السيطرة فقداف مجاال ياكأقمّ  المعايير، فقداف مجاال أعالىا كاف ك منخفضة بدرجو
 ،نظرىـ كجية مف التربكييف المرشديف لدل الكظيفيّ  االغتراب مظاىر في إحصائية داللة ذات
 .الجنس لمتغير تعزل

 :الدراسات األجنبية
( ككاف 2020) BEYTEKİN, ARSLAN, DOĞANدوشان و أرسالن و بيتكين دراسة
 االغتراب اتكسمككيّ  ،ةاالنفعاليّ  العمؿ اتسمككيّ  بيف العالقات تحميؿ ىك البحث ىذا مف اليدؼ

 العمؿ مقياس استخداـ تـّ  الدراسة، في المتغيرات بعض كفؽ ةالثانكيّ  المرحمة لمعممي التنظيميّ 
 بكاسطة ةالتركيّ  المغة إلى تعديمو كتـ (Chu and Murrmann 2006) طكره الذم العاطفي

(Kıral 2016 )، طكره الذم التنظيميّ  االغتراب كمقياس (Eryılmaz 2010 )عف لمبحث 
 يعممكف الذيف الثانكية المدارس معممي مف راسةالدّ  عالـ يتككفك  ،الثانكية المدارس معممي اتسمككيّ 
 ك Bayraklı ك Bornova ك Karşıyaka مناطؽ في أزمير في العامة الثانكية المدارس في

Gaziemir المرحمة في معممنا(  342 )مف نةالعيّ  نتتككّ . 2019-2018 الدراسي العاـ في 
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 كاف ، البحث لنتائج كفقناك . إلييا الكصكؿ يسيؿ التي ناتالعيّ  أخذ بطريقة اختيارىـ تـّ  ةالثانكيّ 
 ةتمثيميّ  أبعاد كتبعو السطحيّ  التمثيؿ ُبعد في األعمى ىك الثانكية المدارس لمعممي العاطفي العمؿ
 التمثيؿ أبعاد أف كجد فقد ة،الثانكيّ  المرحمة لمعممي العمرم المتغير كبحسب ،كعميقة ةحقيقيّ 

 تـّ ك  ة،الثانكيّ  المدارس لمعممي ةالمينيّ  ةاألقدميّ  رلمتغيّ  كفقنا كبيرا اختالفا تختمؼ كالعميؽ الحقيقيّ 
 التنظيميّ  االغتراب لمستكل كفقناك . مختمؼ بشكؿ كالعميؽ السطحي التمثيؿ أبعاد عمى العثكر
 كالعزلة، المعايير، كانعداـ العجز، ُبعد ىك درجاتال متكسط أعمى فإفّ  ة،الثانكيّ  المدارس لمعممي

 ، الثانكية المرحمة لمعممي الجنس متغير كبحسب ،التكالي عمى كالالمعنى الذاتي، كاالغتراب
 كؿ في أعمى درجات لدييـ الذككر المشاركيف أفّ  جدكُ كَ . كبير بشكؿ كالعزلة العجز أبعاد اختمفت

 .الدراسة في المشاركات بالنساء مقارنة التنظيميّ  لالغتراب كالعزلة العجز أبعاد مف

 مف اليدؼك  :kosterelioglu & cetinkana (2016)سيتينكانا و كوستيرليوغمو دراسة
 عف االغتراب كتصكرات ،االبتدائية المدارس لمعممي ةالعمميّ  الحياة ةنكعيّ  فحص ىك راسةالدّ 

 المركزية االبتدائية المدارس في يعممكف( 426=  ف) معمميف مف الدراسة نةعيّ  تتألؼ ،العمؿ
 استخداـ تـّ  البيانات، جمع ألغراض. 2011-2010 الدراسي العاـ في بكلك مقاطعة في كالكالية

 مقياس" استخداـ كتـّ  المعمميف، عف الديمكغرافية المعمكمات لجمع" الشخصية المعمكمات نمكذج"
 الباحث قبؿ مف التركية المغة مع تكييفو كتـ( 2001) ماكدكنالد طكره الذم" كالحياة العمؿ جكدة
 (Elmaطكره الذم ،العمؿ عف االغتراب كمقياس ،الحياةك  العمؿ بجكدة المتعمقة التصكرات لتحديد

 . االغتراب مستكيات لتحديد استخداموّّ  تـ 2003)

 اإلضافية كالمزايا ،الراتب في ةسمبيّ  تصكرات أظيركا المعمميف أفّ  البحث نتائج تظيرك       
 لدييـ كاف بينما ةالعمميّ  الحياة جكدة لمقياس ةالفرعيّ  العمؿ أبعاد في ،ةكالمسؤكليّ  ،كالمشاركة
 بتصكرات يتعمؽ فيما ةالحسابيّ  الكسائؿ ُتظيرك . األخرل ةالفرعيّ  األبعاد في ةإيجابيّ  تصكرات
 العجز مشاعر تمييا ،المدرسة عف بالغربة شعركا المعمميف أف العمؿ عف االغتراب حكؿ المعمميف
 جميع بيف ةكالمعنكيّ  ةالسمبيّ  العالقات عف الكشؼ تـّ ك  ، عاـ بشكؿ كالعزلة المعنى إلى كاالفتقار
 .العمؿ عف لالغتراب ةالفرعيّ  كاألبعاد ةالعمميّ  الحياة لجكدة ةالفرعيّ  األبعاد
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 :YILMAZ, ALTINKURT YORULMAZ(2015 ) يمماز ،التينكورت ،يورولماز دراسة
 التنظيمي االغتراب كمستكيات المعمميف مينية بيف العالقة تحديد ىك الدراسة ىذه مف اليدؼك 

 ،مدرسيف(  303 ) مف راسةالدّ  نةعيّ  فتتككّ ك . مسح كنمكذج الدراسة تصميـ تـّ  ، حيثلممعمميف
 ةالعنقكديّ  العينات أخذ تقنية باستخداـ المشاركيف اختيار تـّ ، ك التركية مكغال مقاطعة في يعممكف
 كمقياس لممعمميف الميني االحتراؼ مقياس تطبيؽ خالؿ مف البيانات جمع تـّ ك  ،المتناسبة غير

 االرتباط كتحميالت،  ANOVA ك t كاختبار الكصفيّ  اإلحصاء استخداـ تـّ ك  ،العمؿ عف االغتراب
 مف مرتفع المشاركيف لممعمميف الميني االحتراؼ مستكل فإفّ  ، النتائج عمى بناءن ك  البيانات لتحميؿ
 ذلؾ يتبعك  ،غيرىـ مف أكثر مينينا كعينا لدييـ أفّ  المعممكف يعتبر  الميني االحتراؼ أبعاد بيف

 باختالؼ لممعمميف المينية تختمؼ. ةالشخصيّ  كالتنمية التنظيـ في كالمساىمة ،العاطفي العمؿ
 المدرسة في الخدمة ككقت األقدمية باختالؼ تختمؼ ال بينما ، المدرس كنكع الجنس متغيرات
 يعتبر االغتراب، أبعاد بيف مف. منخفض المشاركيف لممعمميف التنظيميّ  االغترابك  ،ةالحاليّ 

ا مستكاىا كاف لك حتى ، غيرىـ مف أكثر المدرسة عزؿ المعممكف  التكالي عمى ذلؾ كيتبع ،منخفضن
 كنكع ،الجنس حسب لممعمميف التنظيمي االغتراب يختمؼك  ،كالالمعنى كالعزلة العجز أبعاد

 بيف ميمة عالقات ىناؾك . ةالحاليّ  المدرسة متغيرات في الخدمة ككقت ،ةكاألقدميّ  ،المدرسة
 .لممعمميف كالمينية االغتراب مستكيات

 :Erbas (2014)يرباس إ دراسة

كاتجاىات كمكاقؼ  ،االغتراب الكظيفيّ بيف مستكيات  ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقةك        
كالكميات  ،البدنية نحك مينة التدريس في كميات التربية البدنية لمعمـ التربية الطالب المرشحيف

كالتعميـ، كتحديد العالقة بيف مستكيات اغترابيـ كمكاقفيـ، كما إذا كانت  كقسـ التربية ،الرياضية
 يرات: النكع كالصؼ.متغ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ىناؾ أمّ 

إدارات  مف المدرسيف الذيف يدرسكف في رشحا( م695) مف نت مجمكعة الدراسةكقد تككّ       
كنمكذج البحث الترابطي في ىذه  ،استخداـ المنيج االرتباطي البدنية، كتـّ  التربية كالتعميـ كالرياضة

الفركؽ  راسة عف أفّ ككشفت الدّ  لتحديد العالقة بيف اثنيف أك أكثر مف المتغيرات. الدراسة، كذلؾ
التدريس كانت  كمكاقؼ المرشحيف لمعمـ التربية البدنية نحك مينة مستكيات االغتراب الكظيفيّ  بيف
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المكاقؼ نحك مينة  ة مف مستكياتككانت مستكيات االغتراب تنبئ عف مستكيات ىامّ  ،معتدلة
 .يالتدريس تعزل لمتغير الصؼ الدراس

 :Rajaeepour(0950) راجائيبور دراسة

في مدارس  كاالغتراب الكظيفيّ  ،دراسة العالقة بيف الييكؿ التنظيميّ  إلى راسةىذه الدّ  ىدفتك       
كاالغتراب  ،الالمعنىك  ،كالعزلة ،ؿ االغتراب الكظيفي في مجاالت المشاعر كالعجزكرماف، كتمثّ 
نة اختيار عيّ  ، حيث تـّ ( مديرا854)ديرم المدارس كعددىـ راسة مف مف مجتمع الدّ الذاتي، كتككّ 

، كاستخدـ الباحث االستبانة، كأظيرت النتائج كجكد عالقة مباشرة ( مديرا038نة مف )ة مككّ عشكائيّ 
ة في العمؿ ال تؤثر عمى األقدميّ  ، كما أظيرت النتائج أفّ كاالغتراب الكظيفيّ  بيف الييكؿ التنظيميّ 
 .االغتراب الكظيفيّ 

 :(Faruk et al2011( فاروق وآخرون دراسة

كالرضا  ،التعرؼ عمى العالقة المتكقعة بيف االغتراب الكظيفيّ إلى  راسةىذه الدّ  ىدفتك       
مف  ( معمما338راسة مف )لدل معممي التربية الرياضية في تركيا، كتككف مجتمع الدّ  الكظيفيّ 

تكل مس معممي المقاطعات الكسطى في تركيا، كاستخدـ الباحثكف االستبانة، كأشارت النتائج إلى أفّ 
لدل  ة بيف االغتراب الكظيفيّ ة عكسيّ ىناؾ عالقة طرديّ  ، كأفّ االغتراب الكظيفي كاف متكسطا

 .كبيف رضاىـ الكظيفيّ  ،التربية الرياضية في تركيا معممي

 سابقةتعقيب عمى الدراسات الال
 تي:كاآلالسابقة سيتـ التعقيب عمى الدراسات 

( االستبانة) المستخدمة األداة في ابقةالسّ  راساتالدّ  بعض مع الحالية راسةالدّ  فقتاتّ  -
 في جميعيا ابقةالسّ  راساتالدّ  مع اختمفت بينما ،(0909،الشيراني) كدراسة ،(0958،الجمؿ)كدراسة

 .لممقابمة استخداميا
 كدراسة راساتالدّ  فبعض ،المستخدـ المنيج في ابقةالسّ  راساتالدّ  مع ةالحاليّ  راسةالدّ  اختمفت -
 دراسة استخدمت بينما، الكصفيّ  المنيج استخدمت ،(0959،اليبيدة) كدراسة ،(0909،الشمرم)
 دراسة كاستخدمت، التحميميّ  الكصفيّ  المنيج( 0950،عدكاف) كدراسة، (0956،جاسـ)
 فاستخدمت( 0959،اإلندكنيسي) دراسة اأمّ  ،المقارف التحميميّ  الكصفيّ  المنيج( 0953،الشرافي)
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 التفسيرم كالتصميـ ،المدمج المنيج الحالية الدراسة استخدمت بينما ،المسحيّ  الكصفيّ  المنيج
 .المتتابع

نة مف عمى عيّ  الحالية راسةالدّ  فكانت ،السابقة الدراسات بعض مع الحالية راسةالدّ  اختمفت -
نة عمى عيّ ( 0957،الرقب) ك( 0959،اليبيدة)كدراسة السابقة راساتالدّ  بعض كانت بينما ،المعّمميف

 الجامعات في التدريس ىيئة أعضاءنة مف عمى عيّ ( 0954،سمرة أبك) كدراسة يريف،المدمف 
 .الفمسطينية

 مكضكع عف أعمؽ فكرة كتككيف ،المقدمة كتابة في السابقة راساتالدّ  مف الباحثة استفادت -
 في االستفادة مع راسةلمدّ  المناسبة كاألدكات المنيج كتحديد ،دقيقة بصكرة دراستو ةككيفيّ  راسةالدّ 
 .المناسبة ةحصائيّ اإل المعالجات عمى كالتعرؼ ،األدكات بناء
 كىي ،جديدة كأداة اجديد امنيج استخدمت يابأنّ  ،السابقة راساتالدّ  عف الحالية راسةالدّ  زتتميّ  -

 الخميؿ منطقة في الكظيفيّ  باالغتراب كعالقتو التنظيميّ  المناخ تدرس التي األكلى ياكأنّ  ،المقابمة
 .الباحثة عمـ حدّ  عمى
 بالمحكر كعالقتو ،التنظيميّ  بالمناخ تتعمؽ التي ابقةالسّ  راساتالدّ  مع الحالية راسةالدّ  اختمفت -

 ،اليبيدة)دراسة اأمّ  ،الكظيفي باالغتراب كعالقتو ،التنظيميّ  المناخ الحالية راسةالدّ  فتناكلت الثاني
 أثر فتناكلت( 0957،الجميمي) كدراسة ،الكظيفي الرضا كمستكل ،التنظيميّ  المناخ تناكلتف( 0959
 .اإلبداعي السمكؾ عمى التنظيميّ  المناخ

 .كأحجاميا كالعينات الدراسة مكاف حيث مف السابقة الدراسات مع الحالية راسةالدّ  اختمفت -
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 راسة ة الد  منيجي  

 نتياراسة وعي  مجتمع الد  

 أدوات الدراسة

  ومتغيراتيا راسةالد   تصميم

 راسةإجراءات تنفيذ الد  

 ةاإلحصائي  المعالجات 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:

راسة ة الدّ نت تحديد منيجيّ عت، كالتي تضمّ بِ التي اتُّ يتناكؿ ىذا الفصؿ الطرؽ كاإلجراءات 

بعت في بناء أدكات نة، كعرض الخطكات كاإلجراءات العممية التي اتّ راسة كالعيّ بعة، كمجتمع الدّ المتّ 

راسة كخصائصيا، ثـ شرح مخطط تصميـ الدراسة كمتغيراتيا، كاإلشارة إلى أنكاع االختبارات الدّ 

 راسة. تحميؿ بيانات الدّ ة المستخدمة في اإلحصائيّ 

 راسةالد   ةي  منيج  

 تاستخدمافيا لتحقيؽ أىدبناءن عمى طبيعة البيانات كالمعمكمات الاّلزمة ليذه الّدراسة، ك 

راسة التي تحتاج إلى جمع البيانات كتصنيفيا متو لمدّ ؛ كذلؾ لمالءحميميّ التّ  المنيج الكصفيّ الباحثة 

 الّدالالت كالكصكؿ إلى الّنتائج.كتحميميا كتفسيرىا الستخالص 

 نتيامجتمع الدراسة وعي  

 راسة:مجتمع الد   -أوالً 

 ،عميـ / الخميؿة كالتّ ميف في مدارس مديرية التربيّ المعمّ راسة مف جميع ف مجتمع الدّ تككّ 

 .عميـ ة كالتّ كزارة التربيّ ة حسب إحصائيّ  ،معمـ كمعممة (950عددىـ )كالبالغ 
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 راسة:نة الد  عي   -ثانياً 

 (1) (. كالجدكؿ200)نة بمغ حجـ العيّ  كقد ،ةة الطبقيّ العشكائيّ  بالطريقةنة الدراسة اختيرت عيّ       

  : ة(المستقمة )التصنيفيّ  متغيراتيا حسب راسةنة الدّ ف تكزيع عيّ يبيّ 

 (التصنيفية) ةالمستقم   متغيراتياراسة حسب نة الد  عي   توزيعح (: يوض  1الجدول )

 النسبة % العدد الفئات المتغير

 الجنس
 32.5 65 ذكر

 67.5 135 أنثى

 100.0 200 المجموع

 المؤىل العممي
 71.5 143 بكالكريكس

 28.5 57 ماجستير فاكثر      

 100.0 200 المجموع

 العمر

 29.5 59 سنة  30أقّؿ مف 

 37.5 75 سنة  40 – 30مف 

 33.0 66 سنة  40أكثر مف 

 100.0 200 المجموع

 سنوات الخبرة  

 31.0 62 سنكات  5أقّؿ مف 

 25.0 50 سنكات  10 -5مف 

 44.0 88 سنكات  10أكثر مف 

 100.0 200 المجموع

  :راسةأدوات الد   

المناخ مقياس  :ماىلجمع البيانات،  مقياسيفعمى الباحثة  اعتمدتراسة، لتحقيؽ أىداؼ الدّ 

كالمحكر الثاني  ،فقرات (7)ف مف تككّ  كالثامف المحكر األكؿ ،محاكر( 9)الّذم تكّكف مف التنظيمي

كالمحكر  ،فقرات (6)ف مف تككّ  كالتاسع  كالمحكر الثالث كالرابع كالخامس ،فقرة (11)ف مف تككّ 

 ،االغتراب الكظيفي  كمقياس ،فقرة (11)ف مف فقرات كالمحكر السابع تككّ  (5)ف مف السادس تككّ 

 كما يمي: باإلضافة إلى المقابمة 
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     المناخ التنظيمي  أواًل: مقياس 

دب عمى األالباحثة الع كبعد اطّ راسة الحالية، ة مف الدّ تحقيؽ الغاية المرجكّ مف أجؿ        
 ،راساتالمستخدمة في بعض الدّ  المناخ التنظيميّ كعمى مقاييس  ،ابقةراسات السّ كالدّ  ،التربكم

، (2019،الطكياف)دراسةك ، (2019،اليبيدة)دراسة ك ، (0202،الشمرم) دراسةكمنيا: 
 تمؾإلى  استنادا المناخ التنظيميّ بتطكير مقياس الباحثة  قامت، ك (2015)الزطمة، دراسةك 
 راسات.الدّ 

    المناخ التنظيمي الخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدق المقياس  

 دؽ كما يمي:ف مف الصّ نكعيالباحثة  تاستخدم

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

المناخ  مقياسأك ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس  ،دؽ الظاىرمّ حقؽ مف الصّ لمتّ 

كاالختصاص ممف  ،ذكم الخبرة، عرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف التنظيميّ 

ؿ )ب(، كقد تشكّ ، كما ىك مكضح في ممحؽ ام( محكّ 12كقد بمغ عددىـ ) يحممكف درجة الدكتكراه،

أدنى لقبكؿ  ( كحدّ %88معيار االتفاؽ ) اعتمدت( فقرة، إذ 57ة مف )ليّ المقياس في صكرتو األكّ 

إلى مالحظات  يت التعديالت المقترحة، كاستناداأجر  كآرائيـ ميفالفقرة، كبناءن عمى مالحظات المحكّ 

 ( .ت) كما ىك مبيف في الممحؽ، لت صياغة بعض الفقراتدّ ميف، فقد عُ المحكّ 

 Construct Validity) ب( صدق البناء )

، كاستّخدـ معامؿ ارتباط صدؽ البناء أيضاالباحثة  تدؽ لممقياس استخدمحقؽ مف الصّ لمتّ 

، إليو تنتمي الذم بالمجاؿالستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرات  (Pearson Correlation)بيرسكف 
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 مع مجاؿ كؿ ارتباط معامالت قيـ كذلؾ ،لممقياس الكمية الدرجة مع الفقرات ارتباط معامالت كقيـ

 ح ذلؾ: يكضّ  (2، كالجدكؿ )لممقياس ةالكميّ  الدرجة

بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت  المناخ التنظيمييوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس  :(2جدول )
 ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية لممقياس ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

 القرارات واإلدارة التنظيم االتصال والتواصل
1 .74** .67** 11 .67** .58** 21 .86** .79** 

2 .79** .64** 12 .84** .78** 22 .81** .63** 

3 .76** .61** 13 .84** .78** 23 .82** .73** 

4 .41** .28** 14 .81** .77** 24 .86** .74** 

5 .86** .74** 15 .33** .21** 25 .85** .70** 

6 .69** .59** 16 .79** .71** 26 .84** .70** 

7 .77** .64** 17 .82** .68** - - - 

8 .40** .31** 18 .78** .72**    

9 .50** .42** 19 .66** .61** - - - 

18 .78** .71** 28 .79** .73** - - - 

ّ**85.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**90.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**84.ّارتباط البعد مع الدرجة الكمية

 والمكافآت الحوافز التكنولوجيا القوانين اإلدارية   
27 .76** .68** 33 .81** .68** 39 .77** .74** 

28 .81** .73** 34 .67** .53** 48 .89** .62** 

29 .81** .81** 35 .86** .63** 41 .73** .52** 

38 .80** .79** 36 .79** .54** 42 .81** .48** 

31 .26** .04 37 .82** .58** - - - 

32 .55** .29** 38 .70** .57** - - - 

ّ**73.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**76.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**82.ّارتباط البعد مع الدرجة الكمية

 ظروف العمل وأعباؤه المجتمع المحمي وأولياء األمور الّطمبة
43 .63** .39** 54 .67** .37** 61 .80** .74** 

44 .77** .65** 55 .68** .46** 62 .86** .70** 

45 .76** .51** 56 .74** .55** 63 .79** .60** 

46 .76** .70** 57 .15 .01 64 .73** .63** 

47 .68** .31** 58 .63** .55** 65 .56** .39** 

48 .53** .27** 59 .64** .65** 66 .77** .57** 

49 .60** .23** 68 .68** .60** - - - 

58 .59** .25** - - - - - - 

51 .72** .68** - - - - - - 

52 .77** .74** - - - - - - 

53 .65** .64** - - - - - - 

ّ**81.ّارتباط البعد مع الدرجة الكمية **76.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**73.ّارتباط البعد مع الدرجة الكمية

 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *                
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 تكان(، 57، 31أف معامؿ ارتباط الفقرات: )( 2يالحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )

ما تراكحت ، كتحتاج إلى حذؼ، أما باقي الفقرات فقد ان حصائيّ إِ  ةن دالّ غير ك  مقبكلةٍ غير  ةذات درج

إذ ذكر أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان،  كما(، .89-.21) بيف

كفي ضكء ما تقّدـ  ،(.28يجب أف ال تقؿ عف معيار ) ،معامالت ارتباط الفقرات ( أفّ 2888 ،)عكدة

 (.64صبح عدد فقرات المقياس )(، كأ57، 31) حذفت الفقرات:

     المناخ التنظيمي   ثبات مقياس

كمجاالتو، فقد استخدمت معادلة  المناخ التنظيميّ  مقياسساؽ الداخمي االتّ د مف ثبات أكّ لمتّ 

 :يكضح ذلؾ :(3)كالجدكؿ  ،( فقرة64الصدؽ ) حقؽ مفالتّ بعد  (Cronbach's Alpha)كركنباخ ألفا 

 بطريقة كرونباخ ألفا ناخ التنظيميالممعامالت ثبات مقياس قيم يوضح  :(3جدول )

 كرونباخ ألفا الفقراتعدد  المجال
 .86 18 والتواصل االتصال

 .91 18 واإلدارة التنظيم

 .92 6 القرارات

 .84 5 القوانين اإلدارية   

 .87 6 التكنولوجيا

 .81 4 والمكافآت الحوافز

 .88 11 الط مبة

 .78 6 األمور وأولياء المحمي المجتمع

 .84 6 وأعباؤه العمل ظروف

 .97 46 الدرجة الكمية

 

المناخ مقياس لمجاالت  ألفا كركنباخ ثباتأف قيـ معامالت ( 3يتضح مف الجدكؿ )

ة بمغ رجة الكميّ لمدّ  ألفا كركنباخ (، كما يالحظ أف معامؿ ثبات.92-.78تراكحت ما بيف ) التنظيميّ 

 .كتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽىذه القيـ مرتفعة،  (. كتعدّ .97)
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     الوظيفي  االغتراب  ثانيًا: مقياس

 دب التربكمّ عمى األ الباحثةكبعد اطالع ة، راسة الحاليّ تحقيؽ الغاية المرجكة مف الدّ مف أجؿ 
دراسة راسات كمنيا: المستخدمة في بعض الدّ  الكظيفيّ  االغترابكعمى مقاييس  ،ابقةراسات السّ كالدّ 

)الرقب،  دراسة( ،0956)القريكتي،  دراسة( ، ك 0959)الشرفات، دراسة، ك ( 2020)الشيراني، 
 راسات. الدّ  تمؾإلى  استنادا الكظيفي االغتراببتطكير مقياس  الباحثة تقام( ، 0956

    االغتراب الوظيفي الخصائص السيكومترية لمقياس 

 صدق المقياس:  

 كما يمي:مف الصدؽ،  ـ نكعافستخدِ اُ 

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

، االغتراب الكظيفيّ ميف لمقياس أك ما يعرؼ بصدؽ المحكّ  دؽ الظاىرمّ حقؽ مف الصّ لمتّ 

ف يحممكف درجة مف ذكم الخبرة كاالختصاص ممّ ة عمى مجمكعة عرض المقياس بصكرتو األكليّ 

ؿ المقياس في ح في ممحؽ )ب(، كقد تشكّ ، كما ىك مكضّ ام( محكّ 12كقد بمغ عددىـ ) ،الدكتكراه

( كحد أدنى لقبكؿ الفقرة، كبناءن %88معيار االتفاؽ ) اعتمدت( فقرة؛ إذ 33ة مف )ليّ صكرتو األكّ 

ميف إلى مالحظات المحكّ  يت التعديالت المقترحة، كاستناداجر أُ  كآرائيـ ميفعمى مالحظات المحكّ 

 فقد ُعدلت صياغة بعض الفقرات، كما ىك مبيف في الممحؽ )ت(.

 Construct Validity) ب( صدق البناء )

، كاستّخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف اس، استخدـ صدؽ البناءدؽ لممقيالصّ حقؽ مف مف أجؿ التّ 

(Pearson Correlation)  الستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرات بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كقيـ

(، كذلؾ قيـ معامالت ارتباط االغتراب الكظيفيّ ة لمقياس )معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكميّ 

 (:4ف في الجدكؿ )ة لممقياس، كما ىك مبيّ الدرجة الكميّ كؿ مجاؿ مع 
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بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت  االغتراب الوظيفي مقياسيوضح قيم معامالت ارتباط فقرات  :(6جدول )
 ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال مع الدرجة الكمية لممقياس

قرة
الف

 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

قرة
الف

 

االرتباط 
 مع المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

قرة
الف

 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية
قرة

الف
 

االرتباط 
مع 

 المجال

االرتباط مع 
الدرجة 

 الكمية

العالقة بين المعمم وزمالءه  العالقة بين المعم م و المدير 
 المعم مين

 ظروف العمل المحيطة بالمعم م العالقة بين المعمم والط مبة

1 .84** .72** 9 .48** .22** 15 .73** .47** 22 .57** .39** 

2 .83** .67** 18 .68** .37** 16 .73** .48** 23 .59** .39** 

3 .85** .69** 11 .77** .49** 17 .70** .50** 24 .45** .29** 

4 .85** .68** 12 .46** .20** 18 .81** .42** 25 .06 .01 

5 .78** .73** 13 .50** .36** 19 .71** .38** 26 .73** .62** 

6 .87** .70** 14 .66** .39** 28 .70** .44** 27 .66** .72** 

7 .85** .67** - - - 21 .77** .45** 28 .58** .34** 

8 .72** .64** - - - - - - 29 .69** .67** 
ّ**82.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**61.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**55.ّارتباط البعد مع الدرجة الكميةّ**84.ّارتباط البعد مع الدرجة الكمية

   (p < .01 **عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً **

 ةكاف ذات درج(، 25: )الفقرةمعامؿ ارتباط  أفّ ( 4مف البيانات الكاردة في الجدكؿ ) يالحظ

-.28) بيفما تراكحت فقد  ،، كتحتاج إلى حذؼ، أما باقي الفقراتاحصائيّ ة إِ دالّ غير ك  مقبكلةٍ غير 

 ،)عكدةإذ ذكر ، ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائّيا كانت ،جميع معامالت االرتباط (، كما أفّ .87

حذفت كفي ضكء ما تقّدـ  ،(.28عف معيار ) معامالت ارتباط الفقرات يجب أف ال تقؿّ  ( أفّ 2888

 (.28صبح عدد فقرات المقياس )(، كأ25): الفقرة

      االغتراب الوظيفي  ثبات مقياس 

كمجاالتو، فقد استخدمت  االغتراب الكظيفيّ  مقياسلساؽ الداخمي االتّ د مف ثبات أكّ لمتّ 

 :(5)كالجدكؿ  ،( فقرة28دؽ )الصّ  حقؽ مفالتّ بعد  (Cronbach's Alpha)معادلة كركنباخ ألفا 

 :يكضح ذلؾ
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  ألفا كرونباخ بطريقةاالغتراب الوظيفي  مقياس ثبات معامالتيوضح قيم  :(5) جدول
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال

 .93 8 العالقة بين المعم م و المدير 

 .68 6 العالقة بين المعمم وزمالءه المعم مين

 .85 7  العالقة بين المعمم والط مبة

 .72 7 ظروف العمل المحيطة بالمعم م

 .22 82 الدرجة الكمية

 

االغتراب مقياس لمجاالت  ألفا كركنباخ ثباتقيـ معامالت  ( أفّ 5ضح مف الجدكؿ )يتّ 

ة بمغ مدرجة الكميّ ل ألفا كركنباخ معامؿ ثبات كما يالحظ أفّ  (،.93-.68)تراكحت ما بيف  الكظيفيّ 

 .كتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ ،كتعتبر ىذه القيـ مرتفعة، (.88)

 : راسة اييس الد  مق تصحيح

 التحقؽ مفة بعد في صكرتو النيائيّ  المناخ التنظيميّ : تككف مقياس المناخ التنظيمي   مقياس: أوالً 

مت (، كقد مثّ تكما ىك مكضح في ممحؽ ) مجاالت تسعةعة عمى (، فقرة مكزّ 64دؽ مف )الصّ 

كزاف عند (، إذ عكست األ63 ،4باستثناء الفقرات: ) التنظيميّ  ممناخلجاه اإليجابي جميع الفقرات االتّ 

 .  جاه السمبيّ االتّ لصياغتيا في كذلؾ  ،تصحيحيا

( 28ة مف )في صكرتو النيائيّ  االغتراب الكظيفيّ ف مقياس تككّ  :االغتراب الوظيفي   : مقياسثانيا

مت جميع الفقرات االتجاه (، كقد مثّ تكما ىك مكضح في ممحؽ ) مجاالت أربعةعة عمى فقرة، مكزّ 

، السمبي باالتجاه لصياغتيا كذلؾ ؛تصحيحيا عند كزافاأل عكست إذ ،الكظيفيّ  الغترابل مبيالسّ 

 .يالكظيفّ  الغترابل ( المصاغة باالتجاه اإليجابيّ  27، 24، 23 ،9باستثناء الفقرات: )
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كأعطيت خماسي، ال( Likertج ليكرت )كقد ُطمب مف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرّ 

 غير( درجات، 3) محايد( درجات، 4) مكافؽ( درجات، 5) بشّدة مكافؽ :األكزاف لمفقرات كما يمي

 (، درجة كاحدة. 1) بشّدة مكافؽ غير، درجتاف (2) مكافؽ

االغتراب ك  المناخ التنظيميّ  كؿ مفة، كلتحديد مستكل كلغايات تفسير المتكسطات الحسابيّ 

كتصنيؼ  ،( درجات5-1لت العالمة كفؽ المستكل الذم يتراكح مف )كّ راسة، حُ نة الدّ لدل عيّ  الكظيفيّ 

 لممعادلة اآلتية: كمنخفض، كذلؾ كفقا لى ثالثة مستكيات: مرتفع، كمتكسطالمستكل إ

طول        

 =  الفئة 

الحد األعلى _ الحد األدنى        

    )لتدرج(

 عدد المستويبت المفترضة              

 وبنبًء على ذلك، فإّن مستويبت اإلجببة على المقيبس تكون على النحو اآلتي: 
    االغتراة الىظيفي و المنبخ التنظيمي  كل من(: يىظح درجبت احتسبة مستىي 4جذول )

 فأقل 8.33 مستىي منخفط 

 - 8.36 مستىي متىسط 

3.43 

 5 -3.42 مستىي مرتفع 

 

 

 

 تصميم الدراسة ومتغيراتيا 

 كالتابعة اآلتية: ة(صنيفيّ )التّ راسة عمى المتغيرات المستقمةاشتممت الدّ       

 :التصنيفيةالمتغيرات ّ- أ

 (.أنثى -2،  ذكر -1: )ما: كلو مستكياف ىالجنس .1

 (.ماجستير فاكثر -2،   بكالكريكس-1: )ما: كلو مستكياف ىالمؤىل العممي .2

أكثر  -3، سنة  48 – 38مف  -2، سنة  38أقّؿ مف  -1ىي: ) ثالثة مستكيات اكلي: العمر .3

 (.سنة  48مف 

3

51
33.1
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، سنكات 18 -5مف  -2، سنكات  5أقّؿ مف  -1ىي: ) ثالثة مستكيات اكلي: سنوات الخبرة .4

 (.سنكات 18أكثر مف  -3

 المتغير التابع:-ب

 .راسةالدّ  نةعيّ  لدل المناخ التنظيمي تقيس التي ةالفرعيّ  ة كالمجاالترجة الكميّ الدّ  ( أ

 .راسةالدّ  نةعيّ  لدل االغتراب الكظيفيّ  تقيس التي ةالفرعيّ  كالمجاالت ةالكميّ  رجةالدّ  ( ب

 راسة  إجراءات تنفيذ الد  

 الخطكات اآلتية:راسة كفؽ الدّ  نُفذت

الرسائؿ الجامعية، ك التقارير، ك المقاالت، ك مف العديد مف المصادر كالكتب،  المعمكمات جمع .1

 .راسةلمدّ  ظرمّ كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ كضع اإلطار النّ 

 راسة.نة الدّ تحديد عيّ ، كمف ثـ راسةتحديد مجتمع الدّ  .2

 .األدب التربكم في ىذا المجاؿ راسة مف خالؿ مراجعةالدّ  كاتتطكير أد .3

 . راسةالدّ  أدكاتتحكيـ  .4

 .ياكثبات راسةالدّ  أدكاتأكد مف دالالت صدؽ التّ  .5

بكؿ صدؽ  يامب منيـ اإلجابة عمى فقرات، كالطّ راسةالدّ نة عيّ راسة عمى الدّ  أدكاتتطبيؽ  .6

 .تيـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العمميّ اإجاب ة، كذلؾ بعد إعالميـ بأفّ كمكضكعيّ 

( SPSS, 26) زمة اإلحصائيّ الرّ  برنامجإدخاؿ البيانات إلى ذاكرة الحاسكب، حيث استخدـ  .7

جراء التّ   المناسب. حميؿ اإلحصائيّ لتحميؿ البيانات، كا 

الخركج ك  ،ابقةراسات السّ كالدّ  حميؿ في ضكء األدب النظرمّ مناقشة النتائج التي أسفر عنيا التّ  .8

 .ةالبحثيّ  كصيات كالمقترحاتالتّ  مف مجمكعةب
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 ة اإلحصائي  المعالجات 

ة لمعمـك ـز اإلحصائيّ برنامج الرّ باستخداـ  الباحثة تقام ،بعد جمعيامف أجؿ معالجة البيانات 

 اآلتية: ة ( كذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائيّ SPSS, 26ة )االجتماعيّ 

 ة.ة كالنسب المئكيّ ة كاالنحرافات المعياريّ المتكسطات الحسابيّ  .1

 .لفحص الثبات (Cronbach's Alpha)كركنباخ ألفا معامؿ  .2

مقة المتع لفحص الفرضيات (،Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف  اختبار .3

 .المؤىؿ العمميك  الجنسب

 ،العمرب ،لفحص الفرضيات المتعمقة ،(One-Way ANOVAالتبايف األحادم ) تحميؿ اختبار .4

 .سنكات الخبرة  ك 

 ة.لممقارنات البعديّ  (LSD) داؿ فرؽ أقؿ اختبار .5

االغتراب ك  ،المناخ التنظيميّ لمعرفة العالقة بيف  (Pearson Correlationاختبار بيرسكف ) .6

 ارسة.، كذلؾ لفحص صدؽ أداتي الدّ الكظيفيّ 
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ابعالفصل الر    

راسةعرض نتبئج الذ    

 راسةقة بأسئمة الد  المتعم   النتائجعرض 

 راسةات الد  قة بفرضي  المتعم   النتائجعرض 
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 راسةعرض نتائج الد  : ابعالفصل الر  

 مقد مة: 
أسئمتيا كفرضياتيا راسة في ضكء مت إلييا الدّ يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصّ 

أسئمتيا دة في العرض، حيث عرضت في ضكء محدّ ة مت كفقا لمنيجيّ طرحيا، كقد نظّ  التي تـّ 

ة، يمي ذلؾ مباشرة اإلشارة إلى نكع السؤاؿ أك الفرضيّ  ؿ ذلؾ في عرض نّص ، كيتمثّ كفرضياتيا

ة المستخدمة، ثـ جدكلة البيانات، ككضعيا تحت عناكيف مناسبة، يمي ذلؾ المعالجات اإلحصائيّ 

ة عمى عرض النتائج المرتبطة بكؿ سؤاؿ كفرضيّ تائج المستخمصة، كىكذا تُ تعميقات عمى أبرز النّ 

 حدة.

 عرض الن تائج المتعم قة بأسئمة الد راسة

ة مين في مذارس مذيري  المنبخ التنظيمي من وجهة نظر المعل  درجة تىافر نتبئج السؤال األول: مب عرض 

 عليم / الخليل؟ة والت  التربي  

كزف ة كالنحرافات المعياريّ ة كااللإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ُحسبت المتكسطات الحسابيّ 

عميـ / ة كالتّ ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  لمقياس المناخ التنظيميّ  الّنسبيّ 

 ( يكضح ذلؾ: 7الخميؿ، كالجدكؿ )

لكل مجال من مجاالت مقياس والوزن الن سبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  7جدول )

 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازليا لمناخ التنظيمي  ا

رقم  الرتبة
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 80.4 0.554 4.02 الط مبة 7 1
 مرتفع 79.8 0.593 3.99 االتصال والتواصل 1 2
 مرتفع 79.6 0.610 3.98 التنظيم واإلدارة 2 3
 مرتفع 78.2 0.733 3.91    القوانين اإلدارية 4 4
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 مرتفع 76.0 0.759 3.80 التكنولوجيا 5 5
 مرتفع 73.8 0.781 3.69 القرارات 3 6
 متوسط 72.4 0.640 3.62 المجتمع المحمي وأولياء األمور 8 7
 متوسط 70.4 0.757 3.52 ظروف العمل وأعباؤه 9 8
 متوسط 65.0 0.921 3.25 الحوافز والمكافآت 6 9

 مرتفع 76.4 0.544 3.82 الدرجة الكمية لممناخ التنظيمي

المناخ  راسة عمى مقياسنة الدّ لتقديرات عيّ  المتكسط الحسابيّ  ( أفّ 7يتضح مف الجدكؿ )

ة إلجابات ا المتكسطات الحسابيّ ( كبتقدير مرتفع، أمّ 76.4)كبكزف نسبي( 3.82ككؿ بمغ ) التنظيميّ 

(، كجاء 3.25-4.02تراكحت ما بيف ) عف مجاالت مقياس المناخ التنظيميّ  راسةنة الدّ أفراد عيّ 

( كبتقدير مرتفع، 80.4)كبكزف نسبي( 4.02بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره ) ،الّطمبة مجاؿ 

 كزف نسبيّ ( كب3.25بمغ ) في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ  بينما جاء مجاؿ الحكافز كالمكافآت

 ير متكسط.( كبتقد65.0)

نة لتقديرات أفراد عيّ كالكزف النسبّي ة ة كاالنحرافات المعياريّ كقد ُحسبت المتكسطات الحسابيّ 

كؿ مجاؿ عمى حدة، كعمى  راسة عمى فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس المناخ التنظيميّ الدّ 

 النحك اآلتي: 

 الط مبة (1

 مرتبة تنازليالفقرات الط مبة والوزن النسبي  ة المعياري  ة واالنحرافات (: يوضح المتوسطات الحسابي  8جدول )

 حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

وزن ال
 النسبي

 المستوى

يبذؿ المعّممكف قصارل جيكدىـ في تطكير  44 1
 شخصية الطالب

 مرتفع 84.0 0.730 4.20

 مرتفع 83.8 0.675 4.19يحصؿ الّطمبة عمى تغذية راجعة مناسبة  46 2
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 مف المعّمميف
 مرتفع 83.6 0.695 4.18 يراعي المعّممكف الفركؽ الفردية بيف الّطمبة 48 3
يعد الّطمبة محكر األعماؿ كالنشاطات  42 4

 المدرسّية
 مرتفع 83.4 0.809 4.17

 يتعامؿ مدير المدرسة مع الطمبة ذكم 52 5
 االحتياجات الخاصة بشكؿ مالئـ

 مرتفع 82.6 0.806 4.13

تحرص المدرسة عمى تنمية االبداع لدل  45 6
 الطمبة

 مرتفع 80.6 0.753 4.03

 مرتفع 80.4 0.799 4.02 تُقدِّـ المدرسة تعميما نكعيا 43 7
 مرتفع 77.6 0.763 3.88 يشارؾ طمبة المدرسة في نشاطات خارجّية 47 8
يحؿ المدير مشكالت الّطمبة بطرؽ تربكية  51 9

 مالئمة
 مرتفع 77.2 0.982 3.86

 مرتفع 76.2 0.901 3.81 ُيمتـز الّطمبة بالقكانيف كاألنظمة المدرسّية 49 10
ُيشجع مدير المدرسة الّطمبة عمى استخداـ  50 11

 المكتبة المدرسّية
 مرتفع 74.0 1.036 3.70

 مرتفع 80.4 0.554 4.02 الط مبة

راسة عف مجاؿ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 8يتضح مف الجدكؿ )

يبذؿ المعّممكف قصارل جيكدىـ في تطكير  (، كجاءت فقرة " 3.70-4.20 الّطمبة تراكحت ما بيف )

( كبتقدير 84.0)كبكزف نسبيّ ( 4.20ة الطالب " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )شخصيّ 

مرتفع، بينما جاءت فقرة " ُيشجع مدير المدرسة الّطمبة عمى استخداـ المكتبة المدرسّية " في المرتبة 

كقد بمغ المتكسط ، ( كبتقدير مرتفع74.0) كزف نسبيّ ( كب3.70بمغ ) األخيرة، بمتكسط حسابيّ 

 ( كبتقدير مرتفع.80.4)كبكزف نسبّي ( 4.02لمجاؿ الّطمبة ) الحسابيّ 

 اصلاالتصال والتو  (2
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مرتبة لفقرات االتصال والتواصل والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  9جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي   تنازليا

 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

عالقات إيجابية بيف المعّمميف في المدرسة تسيؿ  تكجد 8 1
 عممية االتصاؿ كالتكاصؿ بينيـ

 مرتفع 86.4 0.775 4.32

 مرتفع 82.2 0.878 4.11 يتكاصؿ المدير مع المعمميف باستمرار 2 2
 مرتفع 81.6 0.820 4.08 يعزز المدير عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ في المدرسة 10 3
 مرتفع 80.8 0.856 4.04 مع المدير لمبحث في مشاكميـيتكاصؿ المعممكف  1 4
يبني المدير جسكرا مف الثّقة المتبادلة بيف المدرسة  7 5

 كالمجتمع المحمي
 مرتفع 79.4 0.959 3.97

 مرتفع 79.0 1.013 3.95 يمتمؾ المدير ميارات االتصاؿ الفّعاؿ 5 6
 مرتفع 78.8 0.831 3.94 بيا تكجد قنكات اتصاؿ فّعالة في المدرسة التي أعمؿ 3 7
 مرتفع 78.8 0.983 3.94 يتجاىؿ المدير المعّمميف عند لقائيـ داخؿ المدرسة 4 8
 مرتفع 75.8 0.824 3.79 تعقد المدرسة اجتماعات دكرية مع أكلياء االمكر 6 9

 مرتفع 75.0 0.885 3.75 تكظؼ المدرسة كسائؿ االعالـ في تغطية أنشطتيا 9 10
 مرتفع 79.8 0.593 3.99 والتواصلاالتصال 

راسة عمى مجاؿ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 9يتضح مف الجدكؿ )

ة بيف (، كجاءت فقرة " تكجد عالقات إيجابيّ 3.75-4.32كاصؿ تراكحت ما بيف )االتصاؿ كالتّ 

 المرتبة األكلى بمتكسط حسابيّ في " كاصؿ بينيـ صاؿ كالتّ ؿ عممية االتّ المعّمميف في المدرسة تسيّ 

درسة كسائؿ ؼ المتكظّ  ( كبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "86.4)كبكزف نسبّي ( 4.32قدره )

كبكزف نسبّي ( 3.75عالـ في تغطية أنشطتيا " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )اإل

كزف نسبي ( كب3.99اؿ كالتكاصؿ )( كبتقدير مرتفع. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ االتص75.0)

 ( كبتقدير مرتفع. 79.8)
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 التنظيم واإلدارة (3

مرتبة لفقرات التنظيم واإلدارة والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  10جدول )

 حسب المتوسطات الحسابية تنازليا

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

وزن ال
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 86.8 0.562 4.34 يقـك المعمـ بكضع خطة زمنية كاضحة لمسار عممو 15 1
 مرتفع 82.0 0.757 4.10 يتابع المدير الخطط المكضكعة لتحقيؽ األىداؼ 17 2
 مرتفع 81.0 0.742 4.05 يبرمج المدير األعماؿ المطمكبة في خطة زمنية قابمة لمتنفيذ 16 3
 مرتفع 80.4 0.865 4.02 تحافظ إدارة المدرسة عمى مستكل مرتفع مف االداء 20 4
 مرتفع 80.2 0.848 4.01 يراعي مدير المدرسة التخصص عند تقسيـ العمؿ كتنظيمو 18 5
 مرتفع 79.4 0.853 3.97 تخطط إدارة المدرسة تربكيا بشكؿ سميـ 14 6
 مرتفع 78.8 0.765 3.94 القكانيف كالسياسات المدرسّية أعماؿ المعّمـ بكضكح. تكجو 11 7
 مرتفع 78.0 0.922 3.90 يقدـ المدير تغذية راجعة مفيدة لممعمميف 13 8
تكضع األدكات كاألجيزة التعميمّية في متناكؿ أيدم المعّمميف  19 9

 تسييال الستخداميا
 مرتفع 75.0 0.940 3.75

 مرتفع 75.0 0.916 3.75 القرارات االدارية في المدرسة بطريقة مناسبةتؤخذ  12 10
 مرتفع 79.6 0.610 3.98 التنظيم واإلدارة

راسة عف مجاؿ  نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 10يتضح مف الجدكؿ )

يقكـ المعمـ بكضع خطة زمنية  (، كجاءت فقرة "3.75 - 4.34كاإلدارة تراكحت ما بيف ) ،التنظيـ

( كبتقدير 86.8ة )( كبنسبة مئكيّ 4.34قدره ) " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابيّ كاضحة لمسار عممو 

" في المرتبة األخيرة، دارية في المدرسة بطريقة مناسبة ارات اإلتؤخذ القر مرتفع، بينما جاءت فقرة " 

 كقد بمغ المتكسط الحسابيّ ، كبتقدير مرتفع( 75.0)كبكزف نسبّي ( 3.75بمتكسط حسابي بمغ )

 ( كبتقدير مرتفع. 79.6)كبكزف نسبّي ( 3.98لمجاؿ التنظيـ كاإلدارة )
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 ة  القوانين اإلداري   (4

ة   لفقرات القوانين اإلداري  والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  11جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي   امرتبة تنازلي  

رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 المستوى

 مرتفع 82.4 0.797 4.12 يحافظ المعّممكف عمى النظاـ في المدرسة 31 1

 مرتفع 82.4 0.902 4.12 تقـك اإلدارة بتكضيح القكانيف كاألنظمة لممعّمميف 27 2

 مرتفع 81.0 0.881 4.05 تتابع إدارة المدرسة تطبيؽ القكانيف كاألنظمة المدرسّية 28 3

 مرتفع 74.0 1.071 3.70 ُتطّبؽ اإلدارة القكانيف كاألنظمة المدرسّية بعدالة 29 4

 متوسط 71.2 1.006 3.56 تتالءـ األنظمة كالقكانيف المدرسّية مع المبادئ النفسّية 30 5

 مرتفع 78.2 0.733 3.91 اإلدارية  القوانين 

نة الدراسة عف مجاؿ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 11يتضح مف الجدكؿ )

يحافظ المعّممكف عمى النظاـ في  (، كجاءت فقرة "4.12-3.56القكانيف اإلدارية تراكحت ما بيف )

( كبتقدير مرتفع، بينما 82.4)كبكزف نسبي ( 4.12المدرسة " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

جاءت فقرة " تتالءـ األنظمة كالقكانيف المدرسّية مع المبادئ النفسّية " في المرتبة األخيرة، بمتكسط 

لمجاؿ  كقد بمغ المتكسط الحسابيّ  ، ( كبتقدير متكسط71.2)كبكزف نسبّي ( 3.56بمغ ) حسابيّ 

 ( كبتقدير مرتفع.78.2)كبكزف نسبّي ( 3.91ة  )القكانيف اإلداريّ 
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 التكنولوجيا (5

لفقرات التكنولوجيا مرتبة تنازليًا والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  12جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي  

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

تساعد الكسائؿ التكنكلكجية في المدرسة عمى تحقيؽ  33 1
 األىداؼ التعميمية

 مرتفع 83.0 0.762 4.15

ُيشجع مدير المدرسة عمى تكظيؼ الكسائؿ الّتكنكلكجية  32 2
 في العممية التعميمية

 مرتفع 82.4 0.935 4.12

 تحرص المدرسة عمى تكفير األجيزة التقنية كالكسائؿ 34 3
 المناسبة

 مرتفع 75.8 0.997 3.79

تتكفر خدمة االنترنت في المدرسة كيتـ الكصكؿ إلييا  36 4
 بسيكلة

 متوسط 72.8 1.174 3.64

 متوسط 71.2 0.981 3.56 تتميز االجيزة التقنية في المدرسة بالحداثة كالتطكر 35 5
إدارة المدرسة دكرات تدريبية لتنمية قدرات المعّمميف  تكفر 37 6

 في تكظيؼ التكنكلكجيا في العممية الّتعميمية
 متوسط 70.8 1.002 3.54

 مرتفع 76.0 0.759 3.80 التكنولوجيا

إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ  المتكسطات الحسابية ( أفّ 12يتضح مف الجدكؿ )

تساعد الكسائؿ التكنكلكجية في المدرسة  (، كجاءت فقرة "4.15-3.54التكنكلكجيا تراكحت ما بيف )

( 83.0)كبكزف نسبي ( 4.15عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

ة المدرسة دكرات تدريبية لتنمية قدرات المعّمميف في كبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة " تكفر إدار 

بكزف ( ك 3.54بمغ ) ة " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ تكظيؼ التكنكلكجيا في العممية الّتعميميّ 

 كزف نسبي ( كب3.80لمجاؿ التكنكلكجيا ) ( كبتقدير متكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابيّ 70.8)نسبّي 

 ( كبتقدير مرتفع.76.0)
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 القرارات (6

 لفقرات القرارات مرتبة تنازليا وزن النسبي  ة والة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  13جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي  

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 77.0 0.870 3.85 تحميؿ المياـ كطبيعة العمؿتُتخذ القرارات اإلدارّية بعد  21 1
 مرتفع 75.0 0.859 3.75 تكِفر المدرسة لي المعمكمات الكافية التخاذ القرار 23 2
ُيفكض المدير جزءا مف سمطتو لممعّمميف التخاذ القرارات  22 3

 في نطاؽ عمميـ
 مرتفع 74.6 0.917 3.73

 متوسط 72.6 1.009 3.63 القرارات المدرسيةأشعر بالرضا عف طريقة اتخاذ  24 4
يتـ التعرؼ عمى آراء األطراؼ المرتبطة بعممية القرار  26 5

 قبؿ اتخاذ أية قرارات ميمة
 متوسط 72.0 0.918 3.60

 متوسط 71.6 0.994 3.58 تتـ مناقشة المشكالت كاتخاذ القرارات بشكؿ جماعي 25 6
 مرتفع 73.8 0.781 3.69 القرارات

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 13يتضح مف الجدكؿ )

تُتخذ القرارات اإلدارّية بعد تحميؿ المياـ  (، كجاءت فقرة "3.85-3.58القرارات تراكحت ما بيف )

 ( كبتقدير مرتفع،77.0) بكزف نسبي( ك 3.85كطبيعة العمؿ " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

بينما جاءت فقرة " تتـ مناقشة المشكالت كاتخاذ القرارات بشكؿ جماعي " في المرتبة األخيرة، 

( كبتقدير متكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابي 71.6)كبكزف نسبي ( 3.58بمتكسط حسابي بمغ )

 ( كبتقدير مرتفع.73.8)كبكزف نسبي ( 3.69لمجاؿ القرارات )

 المجتمع المحمي وأولياء األمور (7
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مي لفقرات المجتمع المحوالوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  14دول )ج

 ةحسب المتوسطات الحسابي   وأولياء األمور مرتبة تنازليا

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

إقامة عالقات كثيقة مع  يحرص مدير المدرسة عمى 57 1
 المجتمع المحمي

 مرتفع 81.0 0.890 4.05

تُنظـ المدرسة لقاءات مع أكلياء األمكر كفؽ خطط  56 2
 مدركسة

 مرتفع 74.0 0.897 3.70

ُينظـ مدير المدرسة انشطة بالتعاكف مع أفراد المجتمع  58 3
 المحمي

 مرتفع 73.8 0.848 3.69

 متوسط 71.2 0.939 3.56 يساعد المجتمع المحمي في تكفير المكاد الالزمة لممدرسة 53 4
ُتشكؿ المدرسة مجالس اآلباء كاألميات بطريقة  55 5

 ديمكقراطّية
 متوسط 68.0 0.924 3.40

 متوسط 66.6 1.013 3.33 تساعد مجالس اآلباء/األميات في حؿ مشكالت الّطمبة 54 6
 متوسط 72.4 0.640 3.62 المحمي وأولياء األمور المجتمع

نة الدراسة عف مجاؿ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 14يتضح مف الجدكؿ )

يحرص مدير  (، كجاءت فقرة "4.05-3.33المجتمع المحمي كأكلياء األمكر تراكحت ما بيف )

بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره  المدرسة عمى إقامة عالقات كثيقة مع المجتمع المحمي "

( كبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة " تساعد مجالس اآلباء/األميات في 81.0)كبكزف نسبّي ( 4.05)

( 66.6) كزف نسبيّ ( كب3.33بمغ ) مشكالت الّطمبة " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ  حؿّ 

كزف ( كب3.62كأكلياء األمكر ) لمجتمع المحميّ لمجاؿ ا كقد بمغ المتكسط الحسابيّ  ،كبتقدير متكسط

 ( كبتقدير متكسط.72.4) نسبيّ 
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 ظروف العمل وأعباؤه (8

روف العمل وأعباؤه لفقرات ظوالوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  15جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي   مرتبة تنازليا

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 78.6 0.975 3.93 أحقؽ ذاتي مف خالؿ عممي 64 1
 مرتفع 75.0 0.890 3.75 ُتكمِّؼ إدارة المدرسة المعّمـ بأعماؿ حسب تخصصو 62 2
 متوسط 71.4 1.020 3.57 يؤدم المعّمـ عممو بحرّية 60 3
يشعر المعّمـ بالراحة النفسّية أثناء تأدية عممو في  59 4

 المدرسة
 متوسط 70.6 1.116 3.53

 متوسط 69.8 0.987 3.49 تعتبر ساعات الدكاـ الّرسمي في المدرسة ممتعة 61 5
 متوسط 57.4 1.077 2.87 ُتكّمؼ ادارة المدرسة المعّمميف أعماال تفكؽ طاقتيـ 63 6

 متوسط 70.4 0.757 3.52 ظروف العمل وأعباؤه

نة الدراسة عف مجاؿ المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عيّ  ( أفّ 15يتضح مف الجدكؿ )

أحقؽ ذاتي مف خالؿ عممي  (، كجاءت فقرة "3.93-2.87كأعباؤه تراكحت ما بيف ) ،ظركؼ العمؿ

بينما جاءت ( كبتقدير مرتفع، 78.6) كزف نسبي( كب3.93" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

فقرة " ُتكّمؼ ادارة المدرسة المعّمميف أعماال تفكؽ طاقتيـ " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ 

( كبتقدير متكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ ظركؼ العمؿ 57.4) كزف نسبيّ ( كب2.87)

 ( كبتقدير متكسط.70.4) كزف نسبيّ ( كب3.52كأعباؤه )

 الحوافز والمكافآت (9
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لفقرات الحوافز والمكافآت والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  16جدول )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 متوسط 72.6 1.099 3.63 المعنكّية لممعّمميف باستمرارتقـك اإلدارة برفع الركح  38 1
 متوسط 68.4 1.131 3.42 ُتمّيز اإلدارة بيف المعّمـ الُمجد كالمعّمـ المتسيب في العمؿ 40 2
ُتمنح المكافآت المادية كالمعنكية لممعّمميف عمى أساس  39 3

 الجدارة كاالستحقاؽ
 متوسط 59.6 1.173 2.98

 متوسط 59.0 1.196 2.95 يكجد عدالة في نظاـ الركاتب كالمكافآت 41 4
 متوسط 65.0 0.921 3.25 الحوافز والمكافآت

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 16يتضح مف الجدكؿ )

الركح المعنكّية تقكـ اإلدارة برفع  (، كجاءت فقرة "3.63-2.95الحكافز كالمكافآت تراكحت ما بيف )

( كبتقدير 72.6)كبكزف نسبي ( 3.63لممعّمميف باستمرار " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

متكسط، بينما جاءت فقرة " يكجد عدالة في نظاـ الركاتب كالمكافآت " في المرتبة األخيرة، بمتكسط 

( كبتقدير متكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ 59.0)كبكزف نسبي ( 2.95حسابي بمغ )

 ( كبتقدير متكسط.65.0)كبكزف نسبي ( 3.25الحكافز كالمكافآت )

ة مين في مذارس مذيري  من وجهة نظر المعل   نتبئج السؤال الثبني: مب مستىي االغتراة الىظيفي  عرض 

 عليم / الخليل؟ة والت  التربي  

ة كالنسب ة كاالنحرافات المعياريّ المتكسطات الحسابيّ لإلجابة عف السؤاؿ الثاني ُحسبت 

عميـ / ة كالتّ ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  ة لمقياس االغتراب الكظيفيّ المئكيّ 

 ( يكضح ذلؾ: 17الخميؿ، كالجدكؿ )
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لكل مجال من مجاالت مقياس والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  17جدول )

 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازليا  االغتراب الوظيفي  

رقم  الرتبة

 المجال

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 المستوى

 متوسط 58.6 0.670 2.93 ظروف العمل المحيطة بالمعم م 4 1

 منخفض 45.4 0.770 2.27  العالقة بين المعم م و المدير 1 2

 منخفض 44.8 0.509 2.24 العالقة بين المعمم وزمالءه المعم مين 2 3

 منخفض 35.6 0.491 1.78 العالقة بين المعمم والط مبة 3 4

 منخفض 46.0 0.450 2.30 الدرجة الكمية لالغتراب الوظيفي  

مقياس نة الدراسة عمى لتقديرات عيّ  المتكسط الحسابيّ  ( أفّ 17يتضح مف الجدكؿ )

ا المتكسطات ( كبتقدير منخفض، أمّ 46.0( كبنسبة مئكية )2.30ككؿ بمغ ) االغتراب الكظيفيّ 

تراكحت ما بيف ف ،راسة عف مجاالت مقياس االغتراب الكظيفيّ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ الحسابيّ 

 حسابيّ ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ " بالمرتبة األكلى بمتكسط  (، كجاء مجاؿ "2.93-1.78)

( كبتقدير متكسط، بينما جاء مجاؿ "العالقة بيف المعمـ كالّطمبة" 58.6)كبكزف نسبي ( 2.93قدره )

 ( كبتقدير منخفض.35.6)كبكزف نسبّي ( 1.78بمغ ) في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ 

أفراد  لتقديرات األكزاف النسبّيةك  ،ةة كاالنحرافات المعياريّ كقد ُحسبت المتكسطات الحسابيّ 

، كؿ مجاؿ عمى حدة راسة عمى فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس االغتراب الكظيفيّ نة الدّ عيّ 

 عمى النحك اآلتي:

 ظروف العمل المحيطة بالمعم م (1
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لفقرات مجال ظروف العمل والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  18جدول )

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المحيطة بالمعم م مرتبة

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 مرتفع 81.2 0.980 4.06 أخُرج مف العمؿ كأنا مرىؽ 27 1
 متوسط 70.6 1.147 3.53 يلمعّمـ باإلحباط كاالحتراؽ النفسيشعر ا 23 2
 متوسط 62.8 1.274 3.14 الحكافز الماديةيتقاضى المعّمـ  22 3
 متوسط 56.8 1.239 2.84 ينتابني القمؽ لعدـ قدرتي عمى الكفاء بالتزاماتي في المدرسة 24 4
 متوسط 50.8 1.116 2.54 أشعر باألماف كاالستقرار الكظيفي 25 5
جراءاتيا مناخ مالئـ لمعمؿ 28 6  منخفض 46.4 0.982 2.32 ُتكِفر سياسات المدرسة كا 
 منخفض 41.8 0.884 2.09 ييتـ المدير بتدريب المعّمميف كتطكير قدراتيـ 26 7

 متوسط 58.6 0.670 2.93 ظروف العمل المحيطة بالمعم م
راسة عف مجاؿ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 18يتضح مف الجدكؿ )

(، كجاءت فقرة " أخُرج مف العمؿ _2.09 4.06ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ تراكحت ما بيف )

( كبتقدير مرتفع، 81.2)كبكزف نسبّي ( 4.06قدره ) كأنا مرىؽ " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابيّ 

المدير بتدريب المعّمميف كتطكير قدراتيـ " في المرتبة األخيرة، بمتكسط  ييتـّ  بينما جاءت فقرة "

لمجاؿ  كقد بمغ المتكسط الحسابيّ  ،( كبتقدير منخفض41.8)كزف نسبّي ( كب2.09بمغ ) حسابيّ 

 ( كبتقدير متكسط.58.6)كبكزف نسبيّ ( 2.93ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ )

 العالقة بين المعم م و المدير  (8

لفقرات مجال العالقة بين والوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  19جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي   مرتبة تنازليا المديرالمعم م و 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

 متوسط 49.8 0.977 2.49 ُيشرؾ المدير المعّمميف في كضع الخطط الّتطكيرّية 5 1
 متوسط 47.6 0.970 2.38 يراعي المدير الجانب النفسي لممعّمـ 2 2



64 
 
 

 متوسط 47.2 0.992 2.36 يدفع المدير المعّمـ نحك االبداع كاالبتكار 4 3
 منخفض 46.2 0.904 2.31 يحرص المدير عمى تذليؿ الصعكبات لممعّمميف 7 4
يتعامؿ المدير بحكمة مع المشكالت التي تكاجو  6 5

 المعّمميف
 منخفض 44.2 0.938 2.21

 منخفض 43.2 0.871 2.16 امكانيات المعّمـيحرص المدير عمى تطكير  3 6
 منخفض 42.8 0.851 2.14 يستشير المعّمـ المدير كيتقبؿ النصح كالتكجيو 8 7
 منخفض 42.0 0.965 2.10 ييتـ المدير بتمبية احتياجات المعمميف 1 8

 منخفض 45.4 0.770 2.27 العالقة بين المعم م و المدير 

راسة عف مجاؿ نة الدّ المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عيّ  ( أفّ 19ضح مف الجدكؿ )يتّ 

ُيشرؾ المدير المعّمميف  (، كجاءت فقرة "2.10- 2.49المدير تراكحت ما بيف )المعّمـ ك  العالقة بيف

( 49.8) كزف نسبيّ ( كب2.49" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )في كضع الخطط الّتطكيرّية

ميف" في المرتبة األخيرة، المدير بتمبية احتياجات المعمّ  ييتـّ  جاءت فقرة "كبتقدير متكسط، بينما 

 كقد بمغ المتكسط الحسابيّ  ،( كبتقدير منخفض42.0) كزف نسبيّ ( كب2.10بمغ ) بمتكسط حسابيّ 

 ( كبتقدير منخفض. 45.4)كبكزف نسبّي ( 2.27المدير  )العالقة بيف المعّمـ ك لمجاؿ 

 وزمالءه المعم مينالعالقة بين المعمم  (3

العالقة بين المعمم لفقرات مجال الوزن النسبي  ة ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  20جدول )

 حسب المتوسطات الحسابي مرتبة تنازليا و المعم مينئوزمال 

رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 المستوى

 متوسط 66.8 1.145 3.34 أشعر بالضيؽ بسبب تصرؼ بعض زمالئي المعّمميف 9 1

يسكد العمؿ الجماعي بيف المعّمميف لمكصكؿ إلى  11 2

 الغاية المنشكدة

 منخفض 41.8 0.809 2.09
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 منخفض 41.2 0.754 2.06 يتبادؿ المعّممكف الكسائؿ التعميمية 10 3

 منخفض 40.2 1.027 2.01 زمالئي المعّمميفأتجنب المراء كالجدؿ مع  12 4

 منخفض 39.4 0.795 1.97 تكجد صداقة حقيقية بيف زمالئي المعّمميف 14 5

 منخفض 39.0 0.742 1.95 ُأشارؾ في االجتماعات الدكرية بيف المعّمميف 13 6

 منخفض 44.8 0.509 2.24 العالقة بين المعمم وزمالءه المعم مين

راسة عف مجاؿ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 20ضح مف الجدكؿ )يتّ 

يؽ أشعر بالضّ (، كجاءت فقرة " 1.95-3.34تراكحت ما بيف ) ،المعّمميف ئوـ كزمالالعالقة بيف المعمّ 

 كزف نسبيّ ( كب3.34" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )بسبب تصرؼ بعض زمالئي المعّمميف 

ر متكسط، بينما جاءت فقرة " ُأشارؾ في االجتماعات الدكرية بيف المعّمميف "  في ( كبتقدي66.8)

كقد بمغ ، ( كبتقدير منخفض39.0) كزف نسبيّ ( كب1.95بمغ ) المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ 

( 44.8) كزف نسبيّ ( كب2.24المعّمميف ) ئوالعالقة بيف المعمـ كزمالالمتكسط الحسابي لمجاؿ 

 كبتقدير منخفض. 

 العالقة بين المعمم والط مبة (6

لفقرات مجال العالقة بين والوزن النسبي  (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21جدول )

 ةحسب المتوسطات الحسابي   مرتبة تنازليام والط مبة المعم  

رقم  الرتبة

 الفقرة

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 المستوى

 منخفض 37.0 0.693 1.85 يتعامؿ الّطمبة معي بشكؿ الئؽ 17 1

 منخفض 36.2 0.690 1.81 يتحمى المعّمـ بالعدالة عند تنفيذ المكائح كالقكانيف المدرسية 19 2

 منخفض 36.0 0.714 1.80 ُيزكد المعّمـ جميع طمبتو بتقييـ عادؿ 16 3

 منخفض 36.0 0.723 1.80 طمبتو عمى استخداـ التكنكلكجيا في التعميـُيشجع المعّمـ  20 4
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 منخفض 34.8 0.595 1.74 ُيعزز المعّمـ إحساس الّطمبة بأىميتيـ 18 5

 منخفض 34.8 0.601 1.74 يحافظ المعّمـ عمى الصحة النفسية لمّطمبة 21 6

 منخفض 34.0 0.680 1.70 يبني المعّمـ عالقات إيجابية مع الّطمبة 15 7

 منخفض 35.6 0.491 1.78 العالقة بين المعمم والط مبة

 

راسة عف مجاؿ نة الدّ ة إلجابات أفراد عيّ المتكسطات الحسابيّ  ( أفّ 21ضح مف الجدكؿ )يتّ 

يتعامؿ الّطمبة معي بشكؿ  (، كجاءت فقرة "1.85-1.70العالقة بيف المعمـ كالّطمبة تراكحت ما بيف )

( كبتقدير منخفض، بينما 37.0) كزف نسبي( كب1.85بمتكسط حسابي قدره ) الئؽ " بالمرتبة األكلى

بمغ  يبني المعّمـ عالقات إيجابية مع الّطمبة " في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ  جاءت فقرة "

لمجاؿ العالقة بيف  كقد بمغ المتكسط الحسابيّ  ،( كبتقدير منخفض34.0( كبنسبة مئكية )1.70)

 ( كبتقدير منخفض.35.6) كزف نسبيّ ( كب1.78ة )ـ كالّطمبالمعمّ 

 قة ببلفرظيبتالنتبئج المتعل  عرض 

 النتبئج المتعلقة ببلفرظية األولً: عرض 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

تعزى  ،الخميلعميم/ة التربية والت  مديري  مدارس لدى معم مي  المناخ التنظيمي  عي نة الد راسة لدرجة 

 إلى متغير الجنس.

ر الجنس، استخدـ اختبار كتحديد الفركؽ تبعا لمتغيّ  ،ة األكلىفحص الفرضيّ  كمف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:22كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test))ت( لمجمكعتيف مستقمتيف 
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من وجية نظر  متوسطات المناخ التنظيمي   لداللة الفروق بين: يوضح نتائج اختبار )ت( (22)الجدول 

 .تعزى إلى متغير الجنس ،ة والتعميم / الخميلة التربي  مين في مدارس مديري  المعم  

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المجاالت
 706. 0.378- 0.581 3.96 65 ذكر     االتصال والتواصل

   0.601 4.00 135 أنثى  
 934. 0.083 0.559 3.99 65 ذكر     التنظيم واإلدارة

   0.635 3.98 135 أنثى  
 750. 0.319 0.816 3.72 65 ذكر     القرارات

   0.767 3.68 135 أنثى  
 587. 0.545 0.662 3.95 65 ذكر     القوانين اإلدارية

   0.767 3.89 135 أنثى  
 851. 0.188- 0.742 3.78 65 ذكر     التكنولوجيا

   0.769 3.81 135 أنثى  
 205. 1.271 1.024 3.37 65 ذكر     الحوافز والمكافآت

   0.866 3.19 135 أنثى  
 331. 0.975- 0.596 3.96 65 ذكر     الط مبة

   0.533 4.04 135 أنثى  
المجتمع المحمي وأولياء 

 األمور
 095. 1.679 0.630 3.73 65 ذكر    

   0.641 3.57 135 أنثى  
 586. 0.545- 0.780 3.48 65 ذكر     ظروف العمل وأعباؤه

   0.748 3.54 135 أنثى  
 918. 0.103 0.540 3.82 65 ذكر     الدرجة الكمية

   0.548 3.81 135 أنثى  

قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى الدرجة الكمية لمقياس  ( أفّ 22يتبيف مف الجدكؿ )

، كبالتالي (α>05.)راسة اللة المحدد لمدّ أكبر مف قيمة مستكل الدّ كانت كمجاالتو  المناخ التنظيميّ 
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ة ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ كمجاالتو مف كجية نظر المعمّ  المناخ التنظيميّ عدـ كجكد فركؽ في 

  ر الجنس.تعزل إلى متغيّ  ،كالتعميـ / الخميؿ

 ة الثبنية: النتبئج المتعلقة ببلفرظي  عرض 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

تعزى  ،عميم / الخميلة والت  ة التربي  مدارس مديري  لدى معم مي  المناخ التنظيمي  عي نة الد راسة لدرجة 

 .المؤىل العممي   رإلى متغي  

فحص الفرضية الثانية كتحديد الفركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي، استخدـ  كمف أجؿ

( تبيف 23كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف 

  ذلؾ:

التنظيمي من وجية نظر متوسطات المناخ  : يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(23)الجدول 

 المعممين في مدارس مديرية التربية والتعميم / الخميل تعزى إلى متغير المؤىل العممي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المؤىل العممي المجاالت
بكالوريوس فما  االتصال والتواصل

 دون
143 3.98 0.571 -0.267 .790 

   0.650 4.01 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  التنظيم واإلدارة

 دون
143 3.97 0.571 -0.332 .740 

   0.704 4.01 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  القرارات

 دون
143 3.72 0.739 0.729 .467 

   0.882 3.63 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  القوانين اإلدارية

 دون
143 3.89 0.689 -0.497 .620 

   0.839 3.95 57 ماجستير فأعمى
 664. 0.435- 0.682 3.78 143بكالوريوس فما  التكنولوجيا
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 دون
   0.931 3.84 57 ماجستير فأعمى

بكالوريوس فما  الحوافز والمكافآت
 دون

143 3.18 0.926 -1.702 .090 

   0.893 3.42 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  الط مبة

 دون
143 4.00 0.556 -0.822 .412 

   0.550 4.07 57 ماجستير فأعمى
المجتمع المحمي 

 وأولياء األمور

بكالوريوس فما 
 دون

143 3.63 0.588 0.397 .692 

   0.761 3.59 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  ظروف العمل وأعباؤه

 دون
143 3.55 0.684 0.802 .424 

   0.918 3.46 57 ماجستير فأعمى
بكالوريوس فما  الدرجة الكمية

 دون
143 3.81 0.513 -0.289 .773 

   0.620 3.83 57 ماجستير فأعمى

 

ة لمقياس يّ رجة الكمّ اللة المحسكب عمى الدّ قيمة مستكل الدّ  ( أفّ 23ف مف الجدكؿ )يتبيّ 

، كبالتالي (α>05.)راسة اللة المحدد لمدّ أكبر مف قيمة مستكل الدّ  كانتكمجاالتو  ،المناخ التنظيميّ 

ة ميف في مدارس مديريّ كمجاالتو مف كجية نظر المعمّ  ،المناخ التنظيميّ عدـ كجكد فركؽ في 

  .ر المؤىؿ العمميّ تعزل إلى متغيّ  ،/ الخميؿعميـة كالتّ التربيّ 

 ة الثبلثة: النتبئج المتعلقة ببلفرظي  عرض 

درجات أفراد بين متوسطات  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة 

تعزى  ،عميم / الخميلة والت  ة التربي  مدارس مديري  لدى معم مي  المناخ التنظيمي  عي نة الد راسة لدرجة 

 ر سنوات الخبرة.إلى متغي  
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ة ة كاالنحرافات المعياريّ ة الرابعة، استخرجت المتكسطات الحسابيّ كمف أجؿ فحص الفرضيّ 

( لمتعرؼ One-Way ANOVAاستخدـ تحميؿ التبايف األحادم ) لمتغير سنكات الخبرة، كمف ثـّ  تبعا

 .سنكات الخبرة  رلمتغيّ  عمى داللة الفركؽ تبعا

 ( يبيناف ذلؾ:25( ك)24كالجدكالف )

: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس المناخ التنظيمي من وجية نظر (24)جدول 

 ممين في مدارس مديرية التربية والتعميم / الخميل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة  المع

المتوسط  العدد المستوى المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.452 4.00 62 سنكات              5أقّؿ مف  االتصال والتواصل
 0.673 3.98 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.638 3.98 88 سنكات  10أكثر مف 
 0.438 4.04 62 سنكات              5أقّؿ مف  التنظيم واإلدارة

 0.730 3.88 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.639 4.00 88 سنكات  10أكثر مف 

 0.540 3.80 62 سنكات              5أقّؿ مف  القرارات
 0.968 3.58 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.805 3.68 88 سنكات  10أكثر مف 
 0.496 4.09 62 سنكات              5أقّؿ مف  القوانين اإلدارية

 0.909 3.90 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.745 3.79 88 سنكات  10أكثر مف 

 0.713 3.83 62 سنكات              5أقّؿ مف  التكنولوجيا
 0.921 3.71 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.690 3.83 88 سنكات  10أكثر مف 
 0.804 3.38 62 سنكات              5أقّؿ مف  الحوافز والمكافآت

 1.033 3.28 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.928 3.14 88 سنكات  10أكثر مف 

 0.564 4.06 62 سنكات              5أقّؿ مف  الط مبة
 0.604 4.09 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.514 3.94 88 سنكات  10أكثر مف 
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 0.529 3.78 62 سنكات              5أقّؿ مف  المجتمع المحمي وأولياء األمور
 0.836 3.55 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.565 3.54 88 سنكات  10أكثر مف 
 0.536 3.64 62 سنكات              5أقّؿ مف  ظروف العمل وأعباؤه

 0.998 3.33 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.718 3.55 88 سنكات  10أكثر مف 

 0.406 3.90 62 سنكات              5أقّؿ مف  الدرجة الكمية
 0.675 3.77 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.546 3.79 88 سنكات  10أكثر مف 
ة، كمف أجؿ ة بيف المتكسطات الحسابيّ ( كجكد فركؽ ظاىريّ 24ضح مف خالؿ الجدكؿ )يتّ 

ـ اختبار تحميؿ التبايف ة استخداإلحصائيّ اللة معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الدّ 

 ( يكضح ذلؾ:25(، كالجدكؿ )One-Way ANOVAاألحادم )

ة لمقياس المناخ ية والمجاالت الفرعي  رجة الكم  : يوضح نتائج تحميل التباين األحادي عمى الد  (25)جدول 

ة في فمسطين تعزى المحافظات الشمالي  ة والتعميم في نة من مديري المدارس في مديريات التربي  لدى عي   التنظيمي  

 إلى متغير سنوات الخبرة  

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 980. 0.020 0.007 2 0.014 بيف المجمكعات االتصال والتواصل
   0.355 197 70.024 داخؿ المجمكعات

    199 70.039 المجموع
 362. 1.021 0.380 2 0.760 بيف المجمكعات التنظيم واإلدارة

   0.372 197 73.269 داخؿ المجمكعات
    199 74.029 المجموع

 334. 1.103 0.673 2 1.345 بيف المجمكعات القرارات
   0.610 197 120.105 داخؿ المجمكعات

    199 121.450 المجموع
 *050. 3.034 1.599 2 3.198 بيف المجمكعات اإلدارية القوانين

   0.527 197 103.822 داخؿ المجمكعات
    199 107.020 المجموع
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 612. 0.493 0.285 2 0.571 بيف المجمكعات التكنولوجيا
   0.579 197 114.057 داخؿ المجمكعات

    199 114.628 المجموع
 284. 1.268 1.074 2 2.147 المجمكعات بيف الحوافز والمكافآت

   0.847 197 166.787 داخؿ المجمكعات
    199 168.935 المجموع

 256. 1.371 0.420 2 0.839 بيف المجمكعات الط مبة
   0.306 197 60.275 داخؿ المجمكعات

    199 61.115 المجموع
المجتمع المحمي 

 وأولياء األمور
 *048. 3.075 1.235 2 2.470 بيف المجمكعات

   0.402 197 79.107 داخؿ المجمكعات
    199 81.577 المجموع

 082. 2.536 1.431 2 2.862 بيف المجمكعات ظروف العمل وأعباؤه
   0.564 197 111.160 داخؿ المجمكعات

    199 114.022 المجموع
 381. 0.969 0.287 2 0.573 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

   0.296 197 58.309 داخؿ المجمكعات
    199 58.882 المجموع

 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

اللة المحسكب عمى الدرجة الكمية لمقياس قيمة مستكل الدّ  ( أفّ 25بيف مف الجدكؿ )يتّ 

، ي كأكلياء األمكر(المجتمع المحمّ ك ة، القكانيف اإلداريّ كمجاالتو باستثناء مجالي: ) المناخ التنظيميّ 

، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في (α≤05.)راسة د لمدّ أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدّ  كانت حيث

مف القكانيف اإلدارية، المجتمع المحمي كأكلياء األمكر( كمجاالتو باستثناء مجالي: ) يّ المناخ التنظيم

 ر سنكات الخبرة.تعزل إلى متغيّ  ،عميـ / الخميؿة كالتّ التربيّ ة ميف في مدارس مديريّ كجية نظر المعمّ 

المجتمع ك القكانيف اإلدارية، ة لمجالي: )كلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابيّ 

تعزل  ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ ي كأكلياء األمكر( المحمّ 

 : ( يكضح ذلؾ26( كالجدكؿ )LSDفرؽ داؿ ) جرم اختبار أقؿّ الخبرة، أُ ر سنكات إلى متغيّ 
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ة لمجالي: )القوانين ة بين المتوسطات الحسابي  لممقارنات البعدي   (LSD)(: يوضح نتائج اختبار26جدول )

 ،عميم / الخميلة التربية والت  مين في مدارس مديري  ي وأولياء األمور( من وجية نظر المعم  ة، المجتمع المحم  اإلداري  

 ر سنوات الخبرة  تعزى إلى متغي  

 10 -5من  سنوات 5أقل  من  المتوسط المستوى المتغير
 سنوات

أكثر من 
 سنوات 10

 *296.   4.09 سنكات              5أقّؿ مف  القوانين اإلدارية    
    3.90 سنكات                    10 -5مف 

    3.79 سنكات  10أكثر مف 
المجتمع المحمي 

 وأولياء األمور
 *241. *238.  3.78 سنكات              5أقّؿ مف 

    3.55 سنكات                    10 -5مف 
    3.54 سنكات  10أكثر مف 

 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 

 ( اآلتي:28ف مف الجدكؿ )يتبيّ 

 تبعاة ، في مجاؿ القكانيف اإلداريّ (α≤05.)اللة عند مستكل الدّ  الة إحصائيّ اكجكد فركؽ د -

سنكات(، كجاءت الفركؽ  10سنكات( ك)أكثر مف  5ر سنكات الخبرة بيف )أقّؿ مف لمتغيّ 

 سنكات(. 5لصالح )أقّؿ مف 

ي كأكلياء ، في مجاؿ المجتمع المحمّ (α≤05.)اللة عند مستكل الدّ  لة إحصائيااكجكد فركؽ د -

سنكات(  10 -5سنكات( مف جية ك)مف  5ر سنكات الخبرة بيف )أقّؿ مف لمتغيّ  تبعااألمكر 

 سنكات(. 5سنكات(، كجاءت الفركؽ لصالح )أقّؿ مف  10ك )أكثر مف 



74 
 
 

 : رابعةالنتبئج المتعلقة ببلفرظية العرض 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

 ،عميم / الخميلة والت  ة التربي  مدارس مديري  لدى معم مي  االغتراب الوظيفي  عي نة الد راسة لدرجة 

 ر الجنس.تعزى إلى متغي  

ر الجنس، استخدـ اختبار لمتغيّ  تحديد الفركؽ تبعاك  ،ة الخامسةفحص الفرضيّ  كمف أجؿ

  ف ذلؾ:( تبيّ 27كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test))ت( لمجمكعتيف مستقمتيف 

من وجية نظر  متوسطات االغتراب الوظيفي   : يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(27)الجدول 

 .تعزى إلى متغير الجنس ،ة والتعميم / الخميلة التربي  المعممين في مدارس مديري  

 الداللةمستوى  قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المجاالت
 747. 0.323 0.758 2.29 65 ذكر     العالقة بين المعم م و المدير 

   0.778 2.25 135 أنثى  
العالقة بين المعمم وزمالءه 

 المعم مين
 243. 1.172 0.635 2.30 65 ذكر    

   0.436 2.21 135 أنثى  
 139. 1.487 0.524 1.85 65 ذكر     العالقة بين المعمم والط مبة   

   0.472 1.74 135 أنثى  
ظروف العمل المحيطة 

 بالمعم م
 *044. 2.027 0.767 3.07 65 ذكر    

   0.611 2.86 135 أنثى  
 111. 1.603 0.548 2.38 65 ذكر     الدرجة الكمية

   0.391 2.27 135 أنثى  
 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )             

ة لمقياس يّ رجة الكمّ اللة المحسكب عمى الدّ قيمة مستكل الدّ  ( أفّ 27ف مف الجدكؿ )يتبيّ 

أكبر مف  كانت ،كمجاالتو باستثناء مجاؿ )ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ( ،االغتراب الكظيفيّ 

  يّ االغتراب الكظيف، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في (α>05.)د لمدراسة اللة المحدّ قيمة مستكل الدّ 

ميف في مدارس مف كجية نظر المعمّ باستثناء مجاؿ )ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ( كمجاالتو 
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ر الجنس، بينما كانت الفركؽ دالة عمى مجاؿ تعزل إلى متغيّ  ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ مديريّ 

 ذكر.الظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ كجاءت لصالح 

 : خبمسةال ةقة ببلفرظي  النتبئج المتعل  عرض 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

 ،عميم / الخميلة والت  ة التربي  مدارس مديري  لدى معم مي  الغتراب الوظيفي  عي نة الدراسة لدرجة ا

 .ر المؤىل العممي  تعزى إلى متغي  

، استخدـ ر المؤىؿ العمميّ لمتغيّ  الفركؽ تبعاكتحديد ة السادسة فحص الفرضيّ  كمف أجؿ

ف ( تبيّ 28كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test)اختبار )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف 

  ذلؾ:

من وجية نظر  متوسطات االغتراب الوظيفي   : يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين(28)الجدول 

 .ر المؤىل العممي  تعزى إلى متغي  ، عميم / الخميل ة والت  التربي  ة مين في مدارس مديري  المعم  

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد المؤىل العممي المجاالت
العالقة بين المعم م و 

 المدير 
 307. 1.025- 0.747 2.23 143 بكالوريوس

   0.826 2.36 57 ماجستير فاكثر      
العالقة بين المعمم 

 وزمالءه المعم مين
 200. 1.287- 0.475 2.21 143 بكالوريوس

   0.585 2.31 57 ماجستير فاكثر      
العالقة بين المعمم 

 والط مبة   
 086. 1.725 0.509 1.82 143 بكالوريوس

   0.433 1.68 57 ماجستير فاكثر      
ظروف العمل المحيطة 

 بالمعم م
 492. 0.688- 0.641 2.91 143 بكالوريوس

   0.741 2.98 57 ماجستير فاكثر      
 549. 0.601- 0.446 2.29 143 بكالوريوس الدرجة الكمية

   0.462 2.33 57 ماجستير فاكثر      
 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )               
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ة لمقياس يّ رجة الكمّ اللة المحسكب عمى الدّ قيمة مستكل الدّ  ( أفّ 28ف مف الجدكؿ )يتبيّ 

 ،(α>05.)راسة د لمدّ اللة المحدّ أكبر مف قيمة مستكل الدّ  كانت ،كمجاالتو االغتراب الكظيفيّ 

ميف في مدارس مف كجية نظر المعمّ  ،كمجاالتو االغتراب الكظيفيّ كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في 

 .ر المؤىؿ العمميّ تعزل إلى متغيّ  ،/ الخميؿعميـ ة كالتّ ة التربيّ مديريّ 

 : السبدسة ةالنتبئج المتعلقة ببلفرظي  عرض 

درجات أفراد بين متوسطات  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة 

الخميل تعزى عميم / ة والت  ة التربي  مدارس مديري  لدى معم مي  االغتراب الوظيفي  عي نة الد راسة لدرجة 

 .سنوات الخبرةر إلى متغي  

ة ة كاالنحرافات المعياريّ ة الثامنة، استخرجت المتكسطات الحسابيّ كمف أجؿ فحص الفرضيّ 

( لمتعرؼ One-Way ANOVAبايف األحادم )ر سنكات الخبرة، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التّ لمتغيّ  تبعا

 ( يبيناف ذلؾ:30( ك)29كالجدكالف )، سنكات الخبرة لمتغير عمى داللة الفركؽ تبعا

من وجية نظر  ة لمقياس االغتراب الوظيفي  ة واالنحرافات المعياري  : يوضح المتوسطات الحسابي  (29)جدول 

 ر سنوات الخبرة  تعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلة والت  ة التربي  مين في مدارس مديري  المعم  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد المستوى المجاالت
العالقة بين المعم م و 

  المدير
 0.549 2.15 62 سنكات              5أقّؿ مف 

 0.926 2.42 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.799 2.26 88 سنكات  10أكثر مف 

العالقة بين المعمم 
 و المعم مينئوزمال 

 0.456 2.21 62 سنكات              5أقّؿ مف 
 0.593 2.26 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.498 2.25 88 سنكات  10أكثر مف 
العالقة بين المعمم 

 والط مبة   
 0.545 1.84 62 سنكات              5أقّؿ مف 

 0.475 1.65 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.451 1.80 88 سنكات  10أكثر مف 
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المحيطة ظروف العمل 
 بالمعم م

 0.550 2.76 62 سنكات              5أقّؿ مف 
 0.784 2.99 50 سنكات                    10 -5مف 

 0.662 3.02 88 سنكات  10أكثر مف 
 0.416 2.24 62 سنكات              5أقّؿ مف  الدرجة الكمية

 0.512 2.34 50 سنكات                    10 -5مف 
 0.435 2.33 88 سنكات  10أكثر مف 

( كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ 29يتضح مف خالؿ الجدكؿ )

معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 

 ( يكضح ذلؾ:30(، كالجدكؿ )One-Way ANOVAاألحادم )

يوضح نتائج تحميل التباين األحادي عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس االغتراب : (30)جدول 

الوظيفي لدى عينة من مديري المدارس في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية في فمسطين تعزى 

 إلى متغير سنوات الخبرة 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

 "ف" متوسط المربعات
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

العالقة بين المعم م و 
  المدير

 176. 1.751 1.031 2 2.061 بيف المجمكعات
   0.589 197 115.960 داخؿ المجمكعات

    199 118.021 المجموع
العالقة بين المعمم 

 وزمالءه المعم مين
 854. 0.158 0.041 2 0.083 بيف المجمكعات

   0.262 197 51.548 داخؿ المجمكعات
    199 51.631 المجموع

العالقة بين المعمم 
 والط مبة   

 104. 2.285 0.544 2 1.087 بيف المجمكعات
   0.238 197 46.862 داخؿ المجمكعات

    199 47.949 المجموع
ظروف العمل المحيطة 

 بالمعم م
 *045. 3.155 1.388 2 2.775 بيف المجمكعات

   0.440 197 86.652 داخؿ المجمكعات
    199 89.428 المجموع
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 359. 1.031 0.209 2 0.417 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
   0.202 197 39.838 داخؿ المجمكعات

    199 40.255 المجموع
 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى مقياس االغتراب الكظيفي 30)يتبيف مف الجدكؿ 

أكبر مف قيمة مستكل الداللة ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ كانت كمجاالتو باستثناء مجاؿ 

، كبالتالي عدـ كجكد فركؽ في االغتراب الكظيفي مف كجية نظر المعمميف (α≤05.)المحدد لمدراسة 

 لتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير سنكات الخبرة  .في مدارس مديرية التربية كا

كلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمجاؿ ظركؼ العمؿ المحيطة 

بالمعّمـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس مديرية التربية كالتعميـ / الخميؿ تعزل إلى متغير 

 : ( يكضح ذلؾ31)( كالجدكؿ LSDسنكات الخبرة، أجرم اختبار أقؿ فرؽ داؿ )

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال ظروف العمل  (LSD)(: يوضح نتائج اختبار31جدول )

المحيطة بالمعم م من وجية نظر المعممين في مدارس مديرية التربية والتعميم / الخميل تعزى إلى متغير سنوات 

 الخبرة  

 10 -5من  سنوات 5أقل  من  المتوسط المستوى المتغير
 سنوات

أكثر من 
 سنوات 10

ظروف العمل 
 المحيطة بالمعم م

 *264.-   2.76 سنكات              5أقّؿ مف 
    2.99 سنكات                    10 -5مف 

    3.02 سنكات  10أكثر مف 
 (  p < .05 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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 اآلتي:( 31ف مف الجدكؿ )يتبيّ 

ركؼ العمؿ المحيطة ، في مجاؿ ظ(α≤05.)اللة عند مستكل الدّ  الة إحصائيّ اكجكد فركؽ د -

سنكات(،  10سنكات( ك)أكثر مف  5ر سنكات الخبرة بيف )أقّؿ مف لمتغيّ  بالمعّمـ تبعا

 سنكات(. 10كجاءت الفركؽ لصالح )أكثر مف 

 : سببعةالنتبئج المتعلقة ببلفرظية العرض 

متوسطات درجات  ( بينα>05.الد اللة )ة عند مستوى توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي   ال

ة مدارس مديري  لدى معم مي  االغتراب الوظيفي  و  ،المناخ التنظيمي   أفراد عي نة الد راسة لدرجة

 عميم / الخميل.ة والت  التربي  

 ( بيفPerson Correlationبيرسكف )اسعة، استخرج معامؿ ارتباط التّ  ةلإلجابة عف الفرضيّ 

عميـ / ة كالتّ ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  االغتراب الكظيفيّ ك  ،المناخ التنظيميّ 

 ( يكضح نتائج اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف:32، كالجدكؿ )الخميؿ

 ،راسة عمى مقياسي المناخ التنظيمي  نة الد  : يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عي  (32)جدول 

 (   200)ن=، ميم / الخميلة والتع  ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   االغتراب الوظيفي  و 

 االغتراب الوظيفي     

العالقة بين  

المعم م و 

 المدير

العالقة بين 

و ئالمعمم وزمال 

 المعم مين

العالقة بين 

 المعمم والط مبة

ظروف العمل 

 المحيطة بالمعم م

االغتراب الوظيفي    

 ككل

 معامل ارتباط بيرسون المناخ التنظيمي    

 **663.- **470.- **271.- **182.- **755. االتصال والتواصل

 **680.- **505.- **262.- **155.- **782.- التنظيم واإلدارة

 **638.- **522.- **164.- **132.- **750.- القرارات
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 **668.- **518.- **237.- **177.- **750.- القوانين اإلدارية   

 **587.- **483.- **251.- **210.- **588.- التكنولوجيا

 **627.- **636.- **208.- **060.- **651.- الحوافز والمكافآت

 **689.- **469.- **529.- **367.- **573.- الط مبة

 **600.- **494.- **206.- **193.- **639.- المحمي وأولياء األمور المجتمع

 **774.- **708.- **206.- **263.- **797.- ظروف العمل وأعباؤه

 **819.- **653.- **336.- **248.- **866.- ككل  المناخ التنظيمي  

 (  p < .01 ****دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ) .

 > pالداللة )ة عند مستكل كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائيّ  (32)ضح مف الجدكؿ يتّ 

ة ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  كاالغتراب الكظيفيّ  بيف المناخ التنظيميّ (، 01.

ة (، كجاءت العالقة عكسيّ **819.-إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )كالتعميـ / الخميؿ، 

 .االغتراب الكظيفيّ  انخفض مستكل ،المناخ التنظيميّ سالبة؛ بمعنى كمما ازدادت درجة 
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ىصيبتالنتبئج والت   منبقشة: الفصل الخبمس  

 النتائجمناقشة 

 التوصيات
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 النتائج والتوصياتمناقشة  :الفصل الخامس

 أوالً: النتبئج:

كذلؾ بمقارنتيا  ،راسةمت إلييا الدّ كالنتائج التي تكصّ  ،تضمف ىذا الفصؿ مناقشة األسئمة

راسة، كما يتضمف ىذا الفصؿ ابقة المستخدمة في الدّ راسات السّ تائج التي تكصمت إلييا الدّ بالنّ 

 كصيات التي تراىا الباحثة في ضكء نتائج ىذه الدراسة.النتائج كالتّ 

 راسةمنبقشة أسئلة الذ  

ة ة التربي  مين في مذارس مذيري  من وجهة نظر المعل   المنبخ التنظيمي  درجة تىافر السؤال األول: مب 

 عليم / الخليل؟والت  

 راسة عمى مقياس المناخ التنظيميّ نة الدّ لتقديرات عيّ  المتكسط الحسابيّ  أظيرت النتائج بأفّ 

أفراد  ة إلجاباتا المتكسطات الحسابيّ ( كبتقدير مرتفع، أمّ 76.4ة )كبنسبة مئكيّ  ،(3.82ككؿ بمغ )

(، كجاء مجاؿ " 3.25-4.02تراكحت ما بيف ) نة الدراسة عف مجاالت مقياس المناخ التنظيميّ عيّ 

( كبتقدير مرتفع، 80.4ة )كبنسبة مئكيّ  ،(4.02قدره ) الّطمبة " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابيّ 

( كبنسبة 3.25بمغ ) بينما جاء مجاؿ "الحكافز كالمكافآت" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابيّ 

 ( كبتقدير متكسط.65.0ة )مئكيّ 

ة كبيرة مف يحظى بأىميّ  ،السائد في المدارس المناخ التنظيميّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

ة ىك المؤشر عمى نجاح العمميّ  المناخ التنظيميّ  ألفّ  ؛عميـة كالتّ كالمسؤكليف في التربيّ  يريفقبؿ المد

مبة يمتزمكف بالنظـ الطّ  ة في األسرة، كأفّ ة الركابط التربكيّ تقكيّ ، كىك الذم يعمؿ عمى ةالتعميميّ 

الحكافز  في المدرسة، كأفّ  يركفميا المعممكف كالمدات التي يقدّ بشكؿ كبير نتيجة االرشاد ةالمدرسيّ 

مبة ة مف قبؿ الطّ ذا لـ تكف ىناؾ اتجاىات إيجابيّ إد الجيّ  ال تفيد كثيرا في تحقيؽ المناخ التنظيميّ 

 ذلؾ.نحك 
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دراسة كالتي مف بينيا  ،راساتراسة مع ما جاءت بو نتائج بعض الدّ فقت ىذه الدّ اتّ 

سة )الرقيبات، درا( ، ك 2019( كدراسة اإلندكنيسي)2019(، كدراسة اليبيدة)2020الشمرم)

كاختمفت مع ما جاءت بو ، قة بكاقع المناخ التنظيميّ تيجة المتعمّ لى نفس النّ إ( التي أشارت 2018

 كاف دكف المتكسط.  الذم لى كاقع المناخ التنظيميّ إشارت أ( التي 2016دراسة جاسـ)

مين في مذارس مذيرية التربية من وجهة نظر المعل   السؤال الثبني: مب مستىي االغتراة الىظيفي  

 والتعليم / الخليل؟

الغتراب راسة عمى مقياس انة الدّ لتقديرات عيّ  ط الحسابيّ المتكسّ  أظيرت النتائج بأفّ 

ة ا المتكسطات الحسابيّ ( كبتقدير منخفض، أمّ 46.0ة )( كبنسبة مئكيّ 2.30ككؿ بمغ ) الكظيفيّ 

-2.93تراكحت ما بيف )ف نة الدراسة عف مجاالت مقياس االغتراب الكظيفيّ إلجابات أفراد عيّ 

قدره المرتبة األكلى بمتكسط حسابي في ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ "  (، كجاء مجاؿ "1.78

ـ كالّطمبة" في ( كبتقدير متكسط، بينما جاء مجاؿ "العالقة بيف المعمّ 58.6ة )( كبنسبة مئكيّ 2.93)

 ( كبتقدير منخفض.35.6ة )( كبنسبة مئكيّ 1.78المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )

 العمؿ في ىذه المينة التي يحبيا، كال ـ ىك الذم يختارالمعمّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

، فيي لدل ، مما يجعؿ المعمـ يندمج معيا كال يشعر باالغتراب الكظيفيّ يجبره أحد عمى العمؿ فييا

 تكؽ لمعمؿ بيا .ىذه المينة كي ، يحبّ يا منذ أف كاف طالباميف أمنية سعى لتحقيقالكثير مف المعمّ 

( ، 2017،الرقب)كالتي مف بينيا دراسة  ،ابقةراسات السّ راسة مع بعض الدّ فقت ىذه الدّ اتّ      

 ،kosterelioglu & cetinkanaككستيرليكغمك سيتينكانا)دراسة (، ك 2013،أبك الييجاء )كدراسة

(، كدراسة 2019،القرني)(، كدراسة 2020،الشيراني)كاختمفت مع دراسة   (2016

 (.2018،بدعا)

 



84 
 
 

 :ولىاأل  بالفرضية المتعمقة النتائجمناقشة 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) ال

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   المناخ التنظيمي  عي نة الد راسة لدرجة 

 ر الجنس.تعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلوالت  

ميف كمجاالتو مف كجية نظر المعمّ  المناخ التنظيميّ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في 

 .تعزل إلى متغير الجنس ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ في مدارس مديريّ 

نحك المناخ  ،رات متقاربةميف كالمعممات لدييـ تصكّ المعمّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

اتجاىات متشابية فيما ناث ميف، فمدل الذككر كاإللممعمّ  كعالقتو باالغتراب الكظيفيّ  ،التنظيميّ 

 .المناخ التنظيميّ  يخّص 

(، 2020،الشمرم)دراسة ابقة كمف بينيا راسات السّ راسة مع نتائج بعض الدّ فقت ىذه الدّ اتّ 

كاختمفت مع  ،(2016،جاسـ)(، ك دراسة 2018، اتبي(، كدراسة )الرق2019أبك الغنـ، كدراسة )

( 2013،الشرافي)(، كدراسة 2017،المحتسب)دراسة ي منيا تابقة كالراسات السّ نتائج بعض الدّ 

 ر الجنس. تعزل لمتغيّ  ،ظرلى كجكد فركؽ في كجيات النّ إالتي أشارت 

 ة الثبنية: قة ببلفرظي  النتبئج المتعل  منبقشة 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   التنظيمي   المناخعي نة الد راسة لدرجة 

 .ر المؤىل العممي  تعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلوالت  

ميف كمجاالتو مف كجية نظر المعمّ  ،المناخ التنظيميّ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في 

  .المؤىؿ العمميّ ر تعزل إلى متغيّ  ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ في مدارس مديريّ 
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يـ يركف بنفس  أنّ الّ إ ،ةميف ميما اختمفت مؤىالتيـ العمميّ المعمّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

ارس يحظى بدرجة عالية مف في المد ، فالمناخ التنظيميّ في المدارس ظرة المناخ التنظيميّ النّ 

ة الحسنة بيف جميع أقطاب كالعالقات التنظيميّ  ،التنظيـ سوالعمؿ في المدارس أسا ألفّ  ؛التنظيـ

 ة.  ة ميما اختمفت مؤىالتيـ العمميّ ة التعميميّ العمميّ 

(، 2011،الشقصي)دراسة كالتي مف بينيا  ،ابقةراسات السّ راسة مع بعض الدّ فقت ىذه الدّ اتّ 

راسات كاختمفت مع بعض نتائج الدّ  (،2018)الرقيبات، كدراسة ،(2010،بحر كأبك سكيرح)دراسة ك 

  (.2019دراسة )أبك الغنـ، ابقة كمف بينيا السّ 

 ة: ثبلثالنتبئج المتعلقة ببلفرظية المنبقشة 

درجات أفراد بين متوسطات  (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة 

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   المناخ التنظيمي  عي نة الد راسة لدرجة 

 ر سنوات الخبرة.تعزى إلى متغي   ،والتعميم / الخميل

القكانيف كمجاالتو باستثناء مجالي: ) ،أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في المناخ التنظيميّ 

ة ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  ،ي كأكلياء األمكر(المجتمع المحمّ ك ة، اإلداريّ 

اللة عند مستكل الدّ  الة إحصائيّ ار سنكات الخبرة، ككجكد فركؽ دتعزل إلى متغيّ  ،ميـ / الخميؿكالتعّ 

(.05≥α) ّسنكات( ك)أكثر  5ر سنكات الخبرة بيف )أقّؿ مف لمتغيّ  ة تبعا، في مجاؿ القكانيف اإلداري

عند  الة إحصائيّ اسنكات(، ككجكد فركؽ د 5سنكات(، كجاءت الفركؽ لصالح )أقّؿ مف  10مف 

ر سنكات الخبرة بيف لمتغيّ  ي كأكلياء األمكر تبعا، في مجاؿ المجتمع المحمّ (α≤05.)اللة مستكل الدّ 

سنكات(، كجاءت  10سنكات( ك )أكثر مف  10 -5سنكات( مف جية ككؿ مف )مف  5)أقّؿ مف 

 سنكات(. 5الفركؽ لصالح )أقّؿ مف 
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كجيات نظرىـ نحك المناخ ر ميف ال تغيّ سنكات الخبرة لدل المعمّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

 المدارس ركف كاقع المناخ التنظيمي فيف في مختمؼ سنكات الخبرة يقدّ ك م، فالمعمّ التنظيميّ 

و يعتمد عمى أمكر غير نّ ، كأفي تغيير المناخ التنظيميّ  معب دكراالخبرة ال ت فّ ، كذلؾ ألوكخصائص

 ميف.الخبرة لممعمّ 

 ابقة كالتي مف بينيا دراسة راسات السّ مع ما جاءت بو بعض الدّ  راسةفقت ىذه الدّ اتّ 

كالتي  ،ابقةراسات السّ اختمفت مع بعض نتائج الدّ (،  ك 2012،عدكاف)(، ك دراسة 2018)الرقيبات، 

 .(2015،الصمادم)دراسة مف بينيا 

ابعة القة ببلفرظي  النتبئج المتعل  منبقشة   ة: ر 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) ال

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   االغتراب الوظيفي  عي نة الد راسة لدرجة 

 ر الجنس.تعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلوالت  

باستثناء مجاؿ )ظركؼ كمجاالتو  الكظيفيّ االغتراب أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في 

 ،عميـ / الخميؿة كالتّ ربيّ ة التّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  ،العمؿ المحيطة بالمعّمـ(

ر الجنس، بينما كانت الفركؽ دالة عمى مجاؿ ظركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ تعزل إلى متغيّ 

 ر.ك ذكالكجاءت لصالح 

يك ليس ناثا، فا  يعاني منو المعممكف ذككرا ك  االغتراب الكظيفيّ  أفّ  لىإكتعزك الباحثة ذلؾ 

ة بيئيّ  اسيف يعيشاف ظركفنككر، فكال الجناث دكف الذّ ناث أك اإلككر دكف اإلمقصكرا عمى الذّ 

ميف كالطالب ة بيف المعمّ كالعالقات االجتماعيّ  ،مف حيث الكاجبات كالمياـ ،ة متشابيةمدرسيّ 

 ة. كاإلدارات المدرسيّ 
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(، ك دراسة 2019،الشرفات)ابقة دراسة راسات السّ راسة مع نتائج بعض الدّ فقت ىذه الدّ اتّ 

ككاف مف  ،ابقةراسات السّ كتختمؼ مع بعض نتائج الدّ (، 2017،الرقب)(، كدراسة 2018،الجمؿ)

 .(2018،عابد)بينيا دراسة 

 : الخبمسة ةقة ببلفرظي  النتبئج المتعل  منبقشة 

درجات أفراد ( بين متوسطات α>05.توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) ال

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  من وجية نظر المعم   االغتراب الوظيفي  عي نة الد راسة لدرجة 

 .ر المؤىل العممي  تعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلوالت  

ميف في كمجاالتو مف كجية نظر المعمّ  االغتراب الكظيفيّ عدـ كجكد فركؽ في الّدراسةأظيرت      

 .ر المؤىؿ العمميّ تعزل إلى متغيّ  ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ مدارس مديريّ 

الشعكر   أفّ ة إالّ ميف ميما اختمفت مؤىالتيـ العمميّ المعمّ أّف لى إكتعزك الباحثة ذلؾ 

لديو نفس الشعكر  ،المعمـ ميما اختمؼ المؤىؿ العمميّ  رجة، ألفّ لدييـ بنفس الدّ  باالغتراب الكظيفيّ 

 دريس.يكاجو نفس الصعكبات في مينة التّ ، ككذلؾ كاألكاديميّ  راسيّ بالعبء الدّ 

أبك )كالتي مف بينيا دراسة  ،ابقةراسات السّ الدّ  راسة مع بعض نتائجفقت ىذه الدّ اتّ 

كالتي مف بينيا دراسة  ،ابقةالسّ  راساتتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدّ ك  ،(2014،سمرة

 .(2013،أبك الييجاء)دراسة (، ك 2016،القريكتي)

 : لس بدسةة اقة ببلفرظي  النتبئج المتعل  منبقشة 

درجات أفراد  بين متوسطات (α≤05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة 

ة ة التربي  مين في مدارس مديري  االغتراب الوظيفي من وجية نظر المعم   عي نة الد راسة لدرجة

 .ر سنوات الخبرةتعزى إلى متغي   ،عميم / الخميلوالت  
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ميف في مف كجية نظر المعمّ  أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في االغتراب الكظيفيّ 

ة لّ ا، ككجكد فركؽ دالخبرةر سنكات تعزل إلى متغيّ  ،عميـ / الخميؿة كالتّ ة التربيّ مدارس مديريّ 

لمتغير  ركؼ العمؿ المحيطة بالمعّمـ تبعا، في مجاؿ ظ(α≤05.)اللة عند مستكل الدّ  إحصائيا

لفركؽ لصالح )أكثر سنكات(، كجاءت ا 10ك)أكثر مف  ،سنكات( 5سنكات الخبرة بيف )أقّؿ مف 

 سنكات(. 10مف 

ر مف شعكره ال تغيّ  ،سنكات الخبرة ميما كانت لدل المعمـ لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

ينتج عف قضايا تكاجو  االغتراب الكظيفيّ  ألفّ  ؛عميـ في المدارسفي مينة التّ  باالغتراب الكظيفيّ 

  .ميف ميما اختمفت سنكات الخبرة لدييــ في عممو، كتمؾ القضايا تصيب المعمّ المعمّ 

أبك )كالتي مف بينيا دراسة  ،ابقةراسات السّ الدّ راسة مع نتائج بعض فقت ىذه الدّ اتّ 

 .ابقةراسات السّ مف نتائج الدّ  كلـ تختمؼ مع أمّ  ،(2016،القريكتي)(، كدراسة 2013،الييجاء

ببعة ةقة ببلفرظي  النتبئج المتعل  منبقشة   : الس 

متوسطات درجات  ( بينα>05.الد اللة )ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى 

و االغتراب الوظيفي من وجية نظر المعممين في  ميالمناخ التنظي أفراد عينة الدراسة لدرجة

 مدارس مديرية التربية والتعميم / الخميل.

(، p < .01اللة )الدّ ة عند مستكل أظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائيّ 

ة ة التربيّ ميف في مدارس مديريّ مف كجية نظر المعمّ  ،كاالغتراب الكظيفيّ  ،بيف المناخ التنظيميّ 

ة سالبة؛ (، كجاءت العالقة عكسيّ **819.-إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )الخميؿ، ميـ/عكالتّ 

 .االغتراب الكظيفيّ  انخفض مستكل ،نظيميّ المناخ التّ ادت درجة ما ز بمعنى كمّ 
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كسابيـ ا  ك  ،ميففي تكجيو المعمّ  اكبير  ايمعب دكر  المناخ التنظيميّ  لى أفّ إكتعزك الباحثة ذلؾ 

كالمناخ  ،ةميف، كىذه البيئة المدرسيّ لدل المعمّ  لالغتراب الكظيفيّ  اة التي تشكؿ أساسالحالة النفسيّ 

 أقؿ.  كاف االغتراب الكظيفيّ  ،مرتفعا ما كاف المناخ التنظيميّ ، ككمّ يجابيّ إيرتبطاف بشكؿ  التنظيميّ 

كالتي مف بينيا دراسة ، ابقةراسات السّ راسة مع نتائج بعض الدّ فقت ىذه الدّ تّ ا

مع أم مف نتائج الدراسة ، كلـ تختمؼ نتائج (2013،عبد المطمب)دراسة (، ك 2016،القريكتي)

 .ابقةراسات السّ الدّ 
 

 ثبنيبً: التىصيبت:

 الباحثة تقترح كتكصي بما يمي: ابقة فإفّ بناءن عمى النتائج السّ 

كمتابعة  ،المدارس فػي ةالعممػيّ في مساقات الّتربّية ة ربيّ ات التّ زيادة الساعات المعتمدة في كميّ  .1

 كفاعؿ. شكؿ عمميّ بكتقييميـ  ،مبةلطّ ا

 ة فػيربيػّ ات التّ انكية العامة لدخكؿ كميّ ة في الثّ الت العاليّ مبة مف ذكم المعدّ تقديـ حكافز لمطّ  .2

 ة.الجامعات كالمنح الدراسيّ 

 ميف الجدد عمى أف يككف ذلؾ قبػؿة لممعمّ دريبيّ كرات التّ كالدّ  ،المزيد مف كرشات العمؿ عقد .3

 ؼ لتكسبو ثقتو بنفسو كثقة اآلخريف.ـ غرفة الصّ كقبؿ دخكؿ المعمّ  ،راسيّ بداية العاـ الدّ 

 بحيث تكػكف العالقػة ،ةدريسيّ ة مف أسمكب تعامميا مع الييئات التّ تحسيف اإلدارات المدرسيّ  .4

 قة.ؾ كعدـ الثّ ة عمى الشّ كتقدير كاحتراـ متبادؿ، ال أف تككف العالقة مبنيّ  عالقة كدّ 

مف  ػوة الدنيا ليتسنى لو إعطاء الطالب حقّ ـ المرحمة األساسيّ ـ ال سيما معمّ تخفيض نصاب المعمّ  .5

 التركيز كاالىتماـ.
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 ف عمى أسس الكفػاءةة عمى أف تكك رقيّ كظيؼ كالتّ بعة في التّ ياسات المتّ ضركرة مراجعة السّ  .6

 .كالجدارة ال عمى أساس حزبيّ 

 لضماف إنجاز العمؿ بكفاءة كنجاح. ؛ضركرة كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب .7

 خاذ القرارات التي ليا عالقة ببعض الجكانػبميف في اتّ ة بإشراؾ المعمّ ي نظاـ الالمركزيّ تبنّ  .8

 كيعزز لديػو ،ـ لمدرستوؽ انتماء المعمّ ا يعمّ ممّ  ،جافكالمّ  ،كالمجالس ،ة في المدرسة كالجداكؿاإلداريّ 

 ة لمعمؿ.الدافعيّ 
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 :والمصادر المراجع قائمة

 .الكريم القرآن: أوالً 

 :العربية المراجع: ثانيا

 أعضاء لدى الوظيفي االغتراب، (2014)،أركل مقدـ، أبك محمد كشعيبات، محمكد سمرة، أبك-

 اتحاد مجمة ،والخميل القدس جامعتي في ميدانية دراسة: الفمسطينية الجامعات في التدريس ىيئة

 .71-53ص ،2العدد ،34 المجمد ،العالي التعميـ في لمبحكث العربية الجامعات

 وجية من التربويين المرشدين لدى الوظيفي االغتراب مظاىر (2013) شريياف ،الييجاء أبك-

 .األردف ،العربية عماف جامعة، كالنفسية التربكية العمكـ كمية ،ماجستير رسالة ،نظرىم

 في الحكومية الثانوية المدارس مديرو يمارسيا التي الخادمة القيادة، (2019) عال الغنـ، أبك-

 المعممين نظر وجية من مدارسيم في السائد التنظيمي بالمناخ وعالقتيا مأدبا محافظة

 .األكسط الشرؽ جامعة ماجستير، رسالة المديرين، ومساعدي

 لمديريات التابعة الثانوية الحكومية المدارس في التنظيمي المناخ واقع (2008) فاطمة ،أحمد-

 رسالة ،فييا والمعممات المعممين نظر وجية من فمسطين شمال محافظات في والتعميم التربية

 .فمسطيف ،الكطنية النجاح جامعة ،ماجستير

 الموظفات لدى الوظيفي األداء بفاعمية وعالقتو التنظيمي المناخ (2019) فريده، سينيك األند-

 .20العدد ،14الجزء،التربية في العممي البحث مجمة ،ميدانية دراسة:  القرى أم بجامعة اإلداريات
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 الزراعي والتعاون لإلرشاد العامة الييئة في التنظيمي المناخ واقع (2012) عدناف ،األكسي-

 لمعمـك األنبار جامعة مجمة ،فييا العاممين الزراعيين لممرشدين الوظيفي بااللتزام وعالقتو

 .9العدد ، 4 المجمد، داريةكاإل االقتصادية

 لمعاممين الوظيفي األداء عمى التنظيمي المناخ أثر (2010) أيمف سكيرح أبك ،يكسؼ بحر

 .2العدد ،18المجمد ،اإلسالمية الجامعة مجمة ،بغزة اإلسالمية الجامعة في اإلداريين

 تدريسيي نظر وجية من التنظيمي بالوالء وعالقتو التنظيمي المناخ( 2016) شيماء ،جاسـ-

  .العراؽ ،بغداد جامعة، ماجستير رسالة ،بغداد جامعة

 الحد في ودورىا فمسطين في والتعميم التربية وزارة في الحوكمة تطبيق( 2018) سمير، الجمؿ-

 التربية مديريات في األقسام رؤساء نظر وجية من ميدانية دراسة" الوظيفي االغتراب من

 .1العدد، 3المجمد ،كالنفسية التربكية لمدراسات ةالدكليّ  المجمة، الخميل محافظة في والتعميم

 االردنية الجامعات في االبداعي السموك عمى التنظيمي المناخ أثر (2017) ميدم ،الجميمي-

 .األردف، البيت آؿ جامعة ،ماجستير رسالة ،التنظيمية لممواطنة الوسيط الدور:  الخاصة

 بالرضا وعالقتو غزة بمحافظات الحكومية المدارس في التنظيمي المناخ( 2014) أحمد ،حمكدة-

 .غزة ،األزىر جامعة ،التربية كمية ،ماجستير رسالة ،المعممين لدى الوظيفي

 األطفال رياض معممات لدى الوظيفي االغتراب واقع (2019) ندل كجستنية، سيير حكالو،-

 .390-353ص ،1العدد ،1المجمد ،العمكـ مجمة ،الرياض بمدينة

 .عماف لمنشر، كائؿ دار ،2ط ،العممي البحث أساليب ،2012 عمر، الخرابشة،-
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 الضباط نظر وجية من الوظيفي باالغتراب وعالقتو التنظيمي المناخ (2011) عمر، الدكسرم-

 جامعة، منشكرة غير ماجستير رسالة ،الرياض بمدينة الحدود لحرس العامة بالمديرية العاممين

 .السعكدية ،الرياض ،األمنية لمعمكـ العربية نايؼ

 مديري لدى التنظيمي االغتراب بمستوى وعالقتيا الوظيفي الممل درجة (2017) فداء الرقب،-

 .األردف الياشمية، الجامعة التربكية، العمكـ كمية ماجستير، رسالة عمان، في المدارس

 في التنظيمي المناخ عن الحكومية المدارس معممي رضا مستوى (2018) رائد الرقيبات،-

 العمـك مجمة ،المدارس تمك في لممعممين التنظيمي بالوالء وعالقتيا باألردن المفرق محافظة

 .165-145 ص ،2 المجمد ،25 العدد ،كالنفسية التربكية

 المدارس مديري لدى التميز بإدارة وعالقتو التنظيمي   المناخ واقع (2015) زياد الزطمة،-

 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة غزة، بمحافظات الثانوية

 طمبة لدى الحياة وجودة األخالقي بالتفكير وعالقتو التنظيمي   المناخ (2013) أيمف ،الشرافي-

 .غزة، األزىر جامعة، التربية كمية، ماجستير رسالة ،غزة بمحافظات الجامعات

 المفرق محافظة في المدارس مديري لدى التنظيمي   زالتمي   مستوى(. 2019) آمنة الشرفات،-

 .األردف البيت، آؿ جامعة التربكية، العمكـ كمية ماجستير، رسالة الوظيفي، باالغتراب وعالقتو

 في التنظيمي المناخ توجيو في التعميمية التشريعات ةفاعمي  ( 2011)  سعيد ،الشقصي-

 ،نزكل جامعة ،كاآلداب العمكـ كمية ،ماجستير رسالة، عمان سمطنة في التعميمية المؤسسات

 .عماف سمطنة

 ىيئة أعضاء نظر وجية من شقراء جامعة في التنظيمي المناخ واقع (2020) خالد،الشمرم-

 .18العدد ،4المجمد،كالنفسية التربكية لمعمكـ العربية المجمة ،فييا التدريس
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 األطفال رياض لمعممات الوظيفي باألداء وعالقتو الوظيفي االغتراب (2020) أسماء الشيراني،-

 األكؿ، الجزء ،3العدد ،10 المجمد ،كالدراسات لألبحاث فمسطيف جامعة مجمة ،عسير منطقة في

 .305-277ص

 التنظيمي بالوالء عالقتو و األردنية الجامعات في التنظيمي المناخ (2015) رقية، الصمادم-

 ،ماجستير رسالة ،فيالدلفيا و اليرموك جامعتي في نظرىم وجية من التدريس ىيئة ألعضاء

 .األردف، جرش جامعة

 من القصيم بمنطقة الثانوية المدارس في السائد التنظيمي المناخ واقع (2019) فتكف الطكياف،-

 .570-541ص ،20 العدد ،التربية في العممي البحث مجمة ،المعممات نظر وجية

 وعالقتو غزة بمحافظة الحكومية المدارس معممي لدى الوظيفي االغتراب (2018) مكسى ،عابد-

 .غزة اإلسالمية، الجامعة ،التربية كمية ،ماجستير رسالة ،التنظيمي بالمناخ

 واالضطرابات النفسي باالحتراق وعالقتو الوظيفي االغتراب( 2013) المطمب عبد، المطمب عبد-

 العمكـ مجمة ،الكويت بدولة الوافدات والمعممات الوافدين المعممين من عينة لدى ةالجسمي  

 .2العدد ،41المجمد ،االجتماعية

 غزة بمحافظات الثانوية المرحمة مدارس في السائد التنظيمي المناخ (2012) الشيماء، عدكاف-

 .غزة اإلسالمية، الجامعة ،ماجستير رسالة، لممعممين المعنوية بالروح وعالقتو

 دراسة التربوية العممية في ودورىا لممعمم االجتماعية المكانة( 2014) اليدل نكر ،عكيشي-

 .الجزائر ،الكادم جامعة ،ماجستير رسالة، الوادي والية ورماس بمدية ابتدائيات لبعض ميدانية

 المدارس في التنظيمي   المناخ توفير في المدرسة مدير دور (2017)كشاحي حيدر العمرم،-

 .586-564ص ،4 العدد ،31 المجمد ،لألبحاث النجاح جامعة مجمة ،حيفا منطقة في االبتدائية
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 لمنشر مؿاأل دار:  إربد، اإلنسانية والعموم التربية في لمباحث اإلحصاء( 2000) أحمد عكدة،-

 .كالتكزيع

 المدارس قادة لدى لإلنجاز بالدافعية وعالقتو الوظيفي االغتراب (2019) محمد ،القرني-

 .182العدد، 38المجمد ،التربية كمية مجمة ،بمقرن بمحافظة

 لدى الوظيفي   االغتراب بمستوى وعالقتيا الوظيفي   األمن درجة (2016) فاطمة القريكتي،-

 الجامعة التربكية، العمكـ كمية ماجستير، رسالة الزرقاء، محافظة في الخاصة المدارس مديري

 .األردف الياشمية،

 كمية مجمة ،الوظيفية بالخدمة وعالقتو التنظيمي المناخ (2015) عالء كجمكب، ىناء القيسي،-

 .996-981ص ،90 العدد ،21 المجمد ،المنتصرية الجامعة األساسية، التربية

 في الميني بالتوافق وعالقتو التنظيمي المناخ (2019) محمد اهلل، كعطا بكبيدم المية،-

 الكادم، -لخضر حمة الشييد جامعة ،االجتماعية كالبحكث الدراسات مجمة ،التربوية المؤسسات

 .65-58ص ،3 العدد ،7 المجمد

 الخميل محافظة في الفمسطينية الجامعات في التنظيمي المناخ واقع( 2017) لينا ،المحتسب-

 ،كاالقتصادية االدارية كالدراسات لألبحاث المفتكحة القدس جامعة مجمة ،اإلداريين نظر وجية من

 .7العدد، 2المجمد

 كمية ،ماجستير رسالة، الوظيفي باالغتراب التنظيمي المناخ عالقة تحميل (2006) رىاـ ،محمد-

 .السكيس قناة جامعة اإلسماعيمية، تجارة

 الموظفين من عينة لدى الذاتية بالكفاءة وعالقتو الوظيفي االغتراب (2016) عزيزة، المطيرم-

       .16العدد ،35المجمد ،األزىر جامعة ،التربية كمية مجمة ،بجدة العزيز عبد الممك بجامعة
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 األساسية المدارس ومديرات مديري لدى السائدة التنظيمي المناخ أبعاد (2018) عيكد ،اليبيدة-

 االسالمية الجامعة مجمة ،لممعممين الوظيفي الرضا عمى وتأثيرىا الكويت دولة في الحكومية

 .5عدد، 27مجمد، كالنفسية التربكية لمدراسات
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ّ(5رقم)ملحقّ

ّالتدقيقّاللغوينموذجّ

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 جامعة الخلٌل

 كلٌة الدراسات العلٌا

 ماجستٌر

 (59نموذج رقم )

 ، انجلٌزي(عربيتدقٌق لغوي )

 43131277الرقم الجامعً:             رزان فايز محمد عواودة اسم الطالبة :

 أفٌد سٌادتكم علما بأّن الرسالة الموسومة ب :

مين في مدارس وعالقتو باالغتراب الوظيفي من وجية نظر المعم  نظيمي المناخ الت  
 عميم / الخميلربية والت  مديرية الت  

 عنوان الرسالة باللغة االنجلٌزٌة: 

The organizational climate and its relationship to occupational 

alienation from the point of view of teachers in the schools of the 

Directorate of Education / Hebron 

تم تدقٌقها لغوٌا من حٌث :) الصٌاغة اللغوٌة السلٌمة، والتشكٌل، والترقٌم(،وهً صالحة 

 ة .ة الحالٌّ بصورتها اللغوٌّ 

ٌوسف محمود الحسنً:         اسم المدقق والتوقٌع  

 الرتبة العلمٌة    محاضر

 عنوان العمل   جامعة الخلٌل 

9599503699 رقم الجوال   

yusefh@hebron.eduاالٌمٌل    

    57/7/0900التارٌخ: 

مالحظة: ٌعبأ هذا النموذج من قبل )متخصص فً اللغة العربٌة / اإلنجلٌزٌة( برتبة ماجستٌر على 

 األقل.
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