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 وهي حث    ،نزل هللا سبحانه وتعالى على نبينا محمدأ (؛ هذه اآليات هي أول ما  5-1)العلق، اآلية  
ً

أن للتعليم في  للشك    على القراءة والتعلم مما ال يدع مجاال

   عهد  التعليم منقد بدأ  ف  ،وفي الحياة بشكل عام  ،عظمى في الدين بشكل خاص  ةمكان
 
يزال مستمًرا   م األسماء كلها والسيدنا آدم عليه السالم عندما ُعل 

 إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها.  وسوف يبقى  ،حتى يومنا هذا 

من أحسن العملية التعليمية قد تطور تطوًرا  أنَّ  فنجد    ،من دول العالم قامت بإعطاء التعليم األولوية في سياستها  ا على ما سلف نجد كثيرً   وبناءً 

 
ً

األولوية  يعط  من لم  أن   وعلى النقيض نجد    ،وغيرها  سنغافورة و   ،مثل كوريا الجنوبية، اليابان  ،متسارًعا وهائال  ؛ الخلف  إلىت  قد تراجع سنوا   ،التعليم 

السعودية قد أعطى التعليم األولوية   فمن ال يتقدم يتراجع، وبناءً  على ذلك نجد املؤسس امللك عبدالعزيز طيب هللا ثراه عندما أسس اململكة العربية 

 القصوى. 

لقوال  األومن   عبدالعزيز  املأثورة  هللا-لملك  التعليم    -رحمة  التقدم  ن  أ في  هي  الصحيحة  والعمل". "املدنية  بالعلم  إال  يكون  ال  والتقدم    والرقي، 

الدولية،  ) االقتصادية  العرب  ظل    فالهدف(.  https://www.aleqt.com /2009/09/23/article _278441 .html،  2009جريدة  يشغل التعليمي 

اهتمامه، ويحوز  اململكة  فكره،  توحيد  منه    ؛منذ  ا 
ً
فعفي    هميتهأل إدراك الوطن؛  لتتولى نهضة  للمعارف  أول مديرية عامة  بإنشاء  أمر  الحجاز  ندما ضم 

الحقيقية لعجل االنطالقة  البداية هي  البالد وخارجها، وُعدت هذه  باملدرسين من داخل  اململكة وتجهيزها ومدها  املدارس في مناطق  التعليم في افتتاح  ة 

(. ليتوجها خادم الحرمين الشرفين 2013قفزت بالبالد قفزات كبيرة وعظيمة خالل فترات حكم أبنائه من بعده )وكالة األنباء السعودية،    وقد  ،اململكة

 . 2030نوعية وهائلة من خالل رؤية امللك سلمان حفظه هللا بنقلة  
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 ص:خاملل

َمات املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة نظ  
 
ـم التنظيمي لدى ُمَعل

ُّ
َهـك ،  استهدفت الدراسة التعرف على مستوى الـتَّ نَّ ره 

املنه وذلك باستخدام  الخبرة(.  التعليمية، سنوات  )املرحلة  الدراسة  متغيرات  إلى  تعزى  العينة  أفراد  إجابات  بين  ج  والكشف عن وجود فروق 

ه )الوصفي املسحي، واالستعانة باملقياس   لجمع البيانات. ولقد تم تطبيقه   (Dean et al, 1998وقام بتطويره )  (Brandes, 1998الذي أعدَّ
ً
أداة

    183على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  
 
ـم التنظيمي لدى ُمَعل

ُّ
َهـك َمات املدارس معلمة في املدارس األهلية. وتوصلت النتائج إلى أن مستوى الـتَّ

املرحلة  إلى  تعزى  العينة  إجابات  بين  فروق  توجد  ال  ه  وأنَّ متوسطة،  بدرجة  جاء  نَّ  نظره  وجهة  من  التعليمية  القصيم  منطقة  في  األهلية 

 التعليمية، سنوات الخبرة. 

ـم التنظيمي الكلمات املفتاحية:
ُّ
َهـك  منطقة القصيم.  ؛املدارس األهلية ؛الـتَّ
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سلمان   بن  األمير محمد  العهد  ولي  اململكةويعرف  :    2030  رؤية 
ً

تعبقائال وتستند  "إنها  البعيد،  املدى  وآمالنا على  أهدافنا  القوة   إلىر عن  مكامن 

لوطننا الفريدة  تحقيق    ،والقدرات  املواطنين  جميع  فيه  يستطيع  بالحياة  نابض  مجتمع  إنشاء  غايتها  جديدة  تنموية  مرحلة  نحو  تطلعاتنا  ترسم  وهي 

تشجيع مشاركة   هافي عدة مواضع. ومنوقد المست الرؤية التعليم    .(2016،  2030  )رؤية اململكة أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر"  

من   التعليم  في  األهلي  القطاع  مشاركة  نسبة  رفع  خالل  من  التعليم  في  االستثمار  في  األهلي  التعليم،25  إلى٪  14القطاع  )وزارة   ٪  2019 ،

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx .) 

ـم ولعل من أبرزها    غير املرئية،  املشكالتومما يجدر ذكره أن قطاع التعليم األهلي يعاني بعض  
ُّ
َهـك    الـتَّ

ُ
َماتالتنظيمي لدى امل  

 
بسبب تعامل إدارات   َعل

األفراد  ،  املدارس مشاعر  بأنه  التنظيمي  للتهكم  الرضوالشعالسلبية،  وينظر  بعدم  املشاعر  اور  تلك  مظاهر   ، واإلحراج  ،واليأس  ،االضطرابو   ،من 

ا ومحاوالت الخداع وغير ذلك من األمور التي تضفي جو    ،ودية  ةوعدم وجود معامل  ،والشعور غير اإليجابي، ويحدث ذلك كله بغياب النزاهة  ،والكراهية 

 .  (Brandes, et al, 2009)عمل املنظمة بشكل عام  فيمما يؤثر  ؛من التشاؤم والسلبية

،  ، وريان، وعليوالقلب النابض في حياة املنظمة )عبدالجليل    ،لكونهم يمثلون النواة األساسية  ا وقد أخذت الدراسات املتعلقة بالعاملين حيًزا كبيرً 

الذي يولده    ، (2019 الصعب  التأثير  الحالية يدركون  السنوات  األكاديميون في  ـم وبدأ 
ُّ
َهـك املواقف   الـتَّ للعديد من  إثارته  املنظمات من خالل  التنظيمي في 

 (. 2012العطوي، )والسلوكيات السلبية التي تضر بقدرة املنظمة على تحقيق أهدافها 

التي تكشف عن مستوى   الدراسة  إجراء هذه  أهمية  الباحثة  املنطلق ترى  ـم ومن هذا 
ُّ
َهـك    الـتَّ

ُ
امل َمات التنظيمي لدى   

 
األهلية من وجهة    َعل املدارس  في 

نَّ   .نظره 

 مشكلة الدراسة:

ـم ن  إ 
ُّ
َهـك    الـتَّ

ُ
امل لـدى  َماتالتنـظيمي   

 
تـؤثـر سلبي    َعل التـي  املشـكالت   مشكلـة من 

ً
التـعليميـة بشكـل عـام  في  اـ املؤسسـات  املـدارس    وضعف  ،عمـل  مستـوى 

خـاص بشكـل     ؛األهليـة 
ُ
امل شعـور  بسبـب  َماتوذلك   

 
واإل   َعل الرضـا  واملـللبعـدم  الحـوافـز  وقـلة  والغضـب  حقـوقـه   حصولهنَّ وعـدم    ،حبـاط  وسـوء    ،نَّ علـى 

املصداقيـة  ،ـامـلةاملع املؤسسة  ،وقلـة  جـو    ،ونـزاهة  تضيـف  التـي  األمـور  مـن  ذلك  قـد  ا وغيـر  التـي  والسلبـيـة  والتـوتـر  الـتشاؤم  املؤسسة    مـن  نجـاح  تـعوق 

 التعليمية. 

توصلت   إسطنبول    (Gunduz, 2016)  جندكس  دراسةوقد  في  بيوغلو  في منطقة  العامة  املدارس  في  املعلمين  أجريت على  متى  أنإلى  التي  ارتـفع ه 

ارتفع مستوى   اإلشـراف  املعلمين من  لدى  القلق  ـم مستوى 
ُّ
َهـك دراسة،  التنظيمي  الـتَّ الذين   ((Levent, 2016  ليفنت  وأشارت  املعلمين  أجريت على  التي 

مستويات   أن  إسطنبول  من  األناضولي  الجانب  عـلى  العامة  املدارس  في  ـم يعملون 
ُّ
َهـك ومتوسط  الـتَّ منخفـض  للمعلمين   يم   ةدراسوذكرت  ،  التنظيمي 

(Yim,2016)    املدارس  على  التي أجريت ـم نتيجة سلبية لتوقعات    وجودوالثانوية في ماليزيا    االبتدائيةمعلمي 
ُّ
َهـك الوظيفي لدى التنظيمي    الـتَّ الرضا  حول 

التي أجريت على معلمي املدارس   (Karadag,2014)  كاردج   دراسة   وأكدت،  شراف، الزمالء(جر، اإل )الترقية، األ قد تعود إلى عدد من العوامل منها  املعلمين  

ـم عـالقة سلبية كبيرة بين عوامل  وجودفي إسكي شهير   االبتدائية
ُّ
َهـك ط سلبي كبير بين التحصيل الدراس ي ا ارتب يوجد هالتنظيمي والثقافة املدرسية، وأن الـتَّ

تأثير   يوجد  هاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة املنصورة أنضأع  على(  2016)  دالحكيم أحمدكما بينت دراسة عب  ،والجانب السلوكي للتهكم التنظيمي

أبعاد    معنوي   ـم لجميع 
ُّ
َهـك والسلوكي(  الـتَّ والعاطفي،  بين    ،)املعرفي،  إيجابية  ـم وتبين وجود عالقة 

ُّ
َهـك اال   الـتَّ واالغتراب  دراسة   ،جتماعيالتنظيمي  وتوصلت 

ـم ( التي أجريت على العاملين في جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية وجود عالقة إيجـابية بين  2018)  عادل ريان
ُّ
َهـك التنظيمي وسلوكيات العمل    الـتَّ

العمل بمكان  لإلنتاجية  دراسة  ،املضادة  أجريت  (  2016)  العطوي   وأثبتت  ال  علىالتي  ومديرية  التربية  وكلية  الديوانية  دائرة صحة  في  بلديات العاملين 

النفط ودائرة  العمراني  التخطيط  الدراسة  ،ودائرة  فرضيات  معظم  صحة  النتائج  أظهرت  إنهم وقد  إذ  ب  ؛  من  يشعرون  مرتفع  ـم مستوى 
ُّ
َهـك تجاه   الـتَّ

 املنظمة.

الدر   اتضح  ا وبعد االطالع على  السابقة  السعودية حول    ال توجد دراسة  أنهسات  العربية  اململكة  ـم تم تطبيقها في 
ُّ
َهـك على حد علم   -التنظيمي  الـتَّ

 :اآلتية سئلةاأل  عنجابـة اإل  إلى وبناء على ذلك تسعى الدراسة ، خالل بحثها في قواعد املعلومات باملنظومةوذلك من  –الباحثة 

ـم مـا مستـوى  .1
ُّ
َهـك َماتالتنـظيمي لـدى  الـتَّ  

 
نَّ من وجهة التعليمية هليـة في منطقة القصيم ـدارس األ امل ُمَعل  ؟نظره 

  التي إجـابـات العينـةمتوسط ما الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائيـة بيـن  .2
ُ
  ؟(املـرحلـة الـدراسيـة –)سـنوات الخبـرة الدراسة متـغيرات إلى عـزى ت

ـم ما األسباب التي تسهم في رفع  .3
ُّ
َهـك َماتلدى  التنظيمي الـتَّ  

 
نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة  ُمَعل  ؟ نظره 

 أهـداف الدراسـة: 

ـم التـعرف على مستـوى  .1
ُّ
َهـك َماتالتنـظيمي لـدى  الـتَّ  

 
نَّ منطقة القصيم التعليمية من وجهة  ـدارس األهليـة فـيامل ُمَعل  .نظره 

عـزى إلى حصـائيـة بيـن إجـابـات العينـة اإل داللـة الالكشـف عن الفـروق ذات  .2
ُ
 املـرحلـة الـدراسيـة(. –متـغيرات الدراسة )سـنوات الخبـرة التي ت

ـم التعرف على األسباب التي تسهم في رفع  .3
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى  الـتَّ  

 
نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة  ُمَعل  .نظره 

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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 أهميـة الدراسـة: 

 : اآلتييمكن إبراز أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية على النحو 

 هميـة النظريـة: األ 

أهميتـها من .1 الـدراسـة  السعوديـة    ل أو   كونها  تستـمد  العربيـة  اململكـة  في  البـاحثة-الدراسات  عـلم  الدر   اأيضً و   في موضوعها،  -فـي حدود  سـات  ا ندرة 

ـم العربيـة التـي تناولت 
ُّ
َهـك   الـتَّ

ُ
َماتالتنـظيمي لـدى امل  

 
 ، ممـا يشكل إضـافة جديـدة للمكتبات العربيـة. األهلية في الـمدارس َعل

ـم اإلثـراء النظـري ملفهـوم  .2
ُّ
َهـك  يـعد من املفـاهيم الحديثـة.  وهو ،املختـلفة وأبعـاده التنـظيمي  الـتَّ

ـم حـاجة املؤسسـات التعليمـية ملعـرفة مستـوى  .3
ُّ
َهـك   الـتَّ

ُ
َماتالتنظيمـي لـدى امل  

 
 دور مهم في نجـاح املدرسـة. ولذلك ،َعل

 : األهميـة التطبيقيـة

  مع ؤسسة التعليميةالـدراسـة في تـحسيـن تعامل املتسهم  .1
ُ
َماتامل  

 
 . َعل

بمستوى   .2 القصيم  منطقة  في  األهلي  التعليم  على  املشرفة  الجهات  تزويد  في  ـم تسهم 
ُّ
َهـك    الـتَّ

ُ
امل لدى  َماتالتنظيمي   

 
الضعف   َعل مواطن  لتحديد 

 .ومعالجتها

انطـالق   .3 نقطـة  الـدراسـة  هـذه  أن تشكـل  تدريبيمكـن  ودورات  بـرامج  تعـامل  يلطرح  كيفيـة   ـة حول 
ُ
امل تجاه  املدرسة  َماتإدارة   

 
نجـاح    َعل بهدف  لديهـا 

ـم ونشـر اإليجـابيـة وخفض مستويات  ،ؤسسة التعليميةامل
ُّ
َهـك  التنظيمـي. الـتَّ

 :حدود الدراسـة

ـم  جميع أبعادالدراسـة ت تناول الحدود املوضوعيـة:
ُّ
َهـك َماتلدى   (السلوكي ُبعدال -العاطفي ُبعدال -االعتقادي  الُبعدالتنظيمي ) الـتَّ  

 
املدارس األهليـة في  ُمَعل

نَّ منطقة القصيم التعليمية من وجهـة   .نظره 

 الثانويـة( في منطقة القصيم التعليمية. ، املتوسطة، االبتدائيةتم إجـراء الـدراسـة فـي املدارس األهليـة للبنات ) الحدود املكانيـة:

َماتالدراسـة على عينـة من  تطبق الحدود البشريـة:  
 
 املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية.  ُمَعل

 هـ. 1441الفصل الدراس ي الثاني عام الحدود الزمانيـة: 

 مصطلحـات الدراسـة:

ـم
ُّ
َهـك  : (Organizational Cynicism) التنظيمي  الـتَّ

األمل  (Anderson,1996, 1405)  ندرسون أ   فهيعر   وخيبة  باإلحباط  يتميز  عام  موقف  السلبية  ،بأنه:  املشاعر  أي   ،وكذلك  تجاه  الثقة  وعدم 

 شخص أو جماعة أو أيدلوجية أو التقاليد االجتماعية أو املؤسسات. 

ستقامة والنزاهة، اال االعتقاد بأن املنظمة تفتقد    عناصر:  ةبأنه: موقف سلبي تجاه املنظمة يتألف من ثالث  (Dean,1998, 344)  دين  فهعرَّ   اأيضً و  

 سلوك االستخفاف واالنتقاد تجاه املنظمة والذي يتماش ى مع هذه االعتقادات والعواطف. عواطف سلبية تجاه املنظمة، امليل نحو 

  ،بأنه: مجموعة من املعتقدات واملشاعر والسلوكيات السلبية  اف إجرائي  رَّ عَ يُ و 
ُ
َماتوعدم رضا امل  

 
وسياستها  املؤسسة التعليمية األهليةتجاه إدارة   َعل

 ملصالحها الشخصية.والتي تعمل بشكل عام 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 
ً

 اإلطار النظري:: أول

ا أن يكون ا  ا أن يكون داخلي  منذ كينونته في صراع دائم، وهذا الصراع إم    اإلنسانيعيش   يحيط به من أفراد   ن ا ناجًما عن تفاعله مع مخارجي    وإم 

 (. 2018من اإلحباط الداخلي لديه )القيس ي، والدوري،  انوعً ذلك ب سب  يوجماعات ف

املنظمة  وغالًبا ما للنخبة على حساب اآلخرين داخل  األنانية  املصالح  التي تعزز  للهيمنة  املنظمات تعمل كأداة  أن  الشواهد  اإلدراك   ،تظهر  وهذا 

اعتقادً   سيولد 
ً

أم آجال  
ً

املنظمة تفتقد للمصداقية واالستقامة   ا عاجال بأن  العاملين  الصدق واإلخالص والعدالة يضحَّ   ،لدى  بها من أجل  وأن مبادئ  ى 

ومثل هذه املواقف غير   ،ر وشكوى وسخطنها حالة تذمُّ متحقيق املصالح الذاتية للنخبة مصحوبة بمشاعر سلبية من اليأس واإلحباط واالستياء ينتج  

ـم في أدبيات السلوك التنظيمي    املفضلة يطلق عليها
ُّ
َهـك ـم وأن    ،(2012التنظيمي )العطوي،  الـتَّ

ُّ
َهـك التنظيمي هو شعور العاملين باالستياء بسبب مواقف   الـتَّ

   سلبية تجاه املنظمة.

ـم فلسفة    بدأتو 
ُّ
َهـك ـم حد كبير بتعاليم الفيلسوف )سقراط(، ويعتقد هيجل أن    إلىوتأثرت   ،من اليونان  الـتَّ

ُّ
َهـك هو الحد األقص ى الذي وصل إليه   الـتَّ

الوعي الذاتي، عندما ذهب   الالمتناهية وحرية  أن يبحث   لهينبغي    اإلنسانأن    إلىتطور الوعي بالذاتية، ملا كان سقراط في نظره: هو الذي أظهر الذاتية 

ـم الـتَّ يعتقد أن مفهوم ، و في وقت واحد داخل نفسه عن غاية ألفعاله وغاية للعالم 
ُّ
ستعيرت من أفالطون الذي  ا وإن كانت التسمية قد  ،بدأ من سقراط َهـك
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في الحديث استخدمها سقراط في النقاش عندما كان يدافع عن فكرة الحقيقة وفكرة العدالة ضد غرور السوفسطائين، وغير  ةاستخدمه ليصف طريق

 (. 1938)إمام،  املثقفين

العلماء   ـم مؤسس    في تحديدوقد اختلف 
ُّ
َهـك التي ظهر  وفي؛  (Diogenes of Sinope)و    ((Antisthenes  بين  الـتَّ إرجاع جذور    ،فيها    الفترة  ويمكننا 

ـم 
ُّ
َهـك ـماملدرسة " يطلق عليه  ما إلىمع تاريخه الطويل  الـتَّ

ُّ
َهـك وعلى الرغم من أن   ،(Stanley et al, 2005)التي نشأت في القرن الرابع عشر قبل امليالد  "يةالـتَّ

ـم مفهوم  
ُّ
َهـك ، بعد أن أدرك  (Lnce & Turan, 2012)ا، فإن االهتمام به في سياق مكان العمل واملنظمات بدأ يشيع في الفترة األخيرة  مفهوم قديم جد    الـتَّ

 (Andersson,1996)  ندريسون أ   د(. ويع2016ازدياد هذه الظاهرة في املنشآت واملؤسسات الحكومية )العطوي،    -حد سواءعلى  -املمارسون والباحثون  

ـم هو أول من عرف 
ُّ
َهـك  التنظيمي.  الـتَّ

ـم مفهوم    (Penney&Spector,2002)بيني وسبكتور   وذكر 
ُّ
َهـك   وهي   ،العاملين تجاه املنظمة  األفراد  فكار السلبية لدى بأنه مجموعة األ التنظيمي    الـتَّ

السلبية    إلىامليول  ، و التوجه نحو الفردية مقابل التوجه نحو املنظمة، و جوانب أساسية هي: فقدان الثقة بالنفس والصدق املنظمي  ةينطوي على ثالث

 تجاه العمل والسلوك املنظمي.

يقوم على    وهو موقف  ،جراءاتها وعملياتهاوإ تها  ا دار إ بأنه موقف سلبي تجاه املنظمة بشكل عام، وتجاه    (Wilkerson,2002)  ويلكرسون   وصفه كما  

 ن هذه العناصر تعمل بشكل عام ضد مصالحهم. أفراد بيمان األ إ 

كونه مواقف تتعلق باملنظمة توصف باملعتقدات واملشاعر السلبية والسلوكيات، وتمثل في الوقت ذاته استجابة    (James,2005)  جامس   ن وقد بيَّ  

 ن تتغير بفعل التأثيرات البيئية. أ ويمكن  ،مد تاريخيأ و شخصية ذات أ ملمارسة اجتماعية 

ا ملنافع ذاتية من خالل  االعتقاد بأن إدارة املنظمة تتصرف فقط وفًق أنه سلوك يتشكل نتيجة  إلى    (Aslan& Eren, 2014)  أسالن وإيرن   وتوصل 

 تغلب املصلحة الخاصة على املصلحة العامة، مع التوقع بأن مثل تلك الظروف لن تتغير في املستقبل.

عرَّ  نجم  كما  ومحمدفه  بأنه2016)  والحديدي  يكو    :(  سلبي  أبعاد)معرفية،    هناتجاه  ثالثة  من  يتكون  فيها  يعمل  التي  املنظمة  تجاه  الشخص 

 وعاطفية، وسلوكية(.  

ـمأبعاد 
ُّ
َهـك  :اآلتيةبعاد الثالثة األ هيالتنظيمي  الـتَّ

فالعامل يفكر ويجرب املمارسات واألحداث الجارية في   ،الستقامة واملصداقيةا عد يعتقد العامل بأن املنظمة تفتقد ا لهذا البُ وفًق  ي:عتقاداال   عدالبُ  .1

املالحظة واإلدراك  ،املنظمة املعلومات من خالل  اكتساب  املنظمة   ،ويعمل على  ن  إ حيث  (Proofschrift,2007).   ويقوم بتشكيل معتقداته حول 

تقول شي املنظمة  بأن  يعتقد  املتهكم  شي  ًئاالعامل  وأن ممارساتها وسياسا  ًئاوتفعل  املتعاملين  آخر،  قبل  املشتركة من  للرؤية  تفتقد  وأهدافها  تها 

( واإلخالص  واملصداقية  العدالة  ملبادئ  ممارساتها  بافتقاد  تخونهم  منظماتهم  بأن  يعتقدون  يجعلهم  وهذا  املنظمة،   ,Suaza&Romeroداخل 

2011 .) 

ـم عد فإن  ا لهذا البُ وفًق   :العاطفي  عدالبُ  .2
ُّ
َهـك (، فاملتهكم قد يشعر بالغضب تجاه  Ince&Turan, 2011التنظيمي يتضمن ردود فعل عاطفية قوية )  الـتَّ

يعمل بها، كما يعاني األلم واالشمئزاز والخجل عند التفكير في املنظمة، ويتمثل السبب الرئيس ي لظهور مشاعر اإلحباط وخيبة األمل   املنظمة التي

 (. Proefschrift, 2007املعاملة املحترمة والكرامة من قبل املنظمة )في دل واإلنصاف والرغبة التوقعات فيما يتعلق بالع في عدم تحقق

ـم   ن  أ   (Kutanis& Cetinel, 2010)  كوتنيس وسيتنال  ذكرعد  ا لهذا البُ وفًق   :السلوكي  عدالبُ  .3
ُّ
َهـك ر عن األفعال العلنية أو السرية من التنظيمي يعب    الـتَّ

وعدم الثقة في األشخاص أو املجموعات   ،املتهكمين داخل املنظمة، كما يسلكون سلوكيات تتصف بالعدائية وفقدان اإليمان بالقادة قبل األفراد  

السلوكيات هي حصيلة ونتيجة مترتبة على  م التي تعمل معه املنظمة، وهذه  املنظمة   في  املتهكمة تجاه  السلبية  ، إسماعيل)  املعتقدات والعواطف 

2015 .) 

ـممسببات أن يختصر  (Anderson,1997) أندرسون  وحاول  
ُّ
َهـك   ة:ت رئيسالتنظيمي في ثالث مجموعا الـتَّ

العالية   • الرواتب  تشمل  التي  البيئية  العوامل  مجموعة  هي  األولى:  وأرباح    للمديريناملجموعة  للعاملين،  القاسية  التسريح  وعملية  التنفيذيين، 

 واإلدارة العليا.  املديرين، وعدم الشعور باملسؤلية من قبل ة املنظمة غير املبرر 

الثانية:   • الف  تشملاملجموعة  املعاملة  العاملين،  قبل  من  التعبير  محدودية  االتصاالت،  كفاية   عدم 
 
العليا  ظ اإلدارة  كفاءة  وعدم  األفراد،  بين  ة 

  للتقنيات املتاحة. املخفقواالستخدام 

 خصائص العمل مثل غموض دور العاملين، والصراع على العمل.   إلىاملجموعة الثالثة: عوامل تعود  •
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 الدراسـات السابقة:: اثانيً 

 سيتم عرض الدراسات العربية ثم األجنبية وسوف تدرج وفق ترتيب من األحدث إلى األقدم. 

 الدراسات العربية:

ـم ر طبيعة العالقة بين  ترح يفس  قإلى وضع إطار م  ( 2020دراسة مصطفى)   سعت  •
ُّ
َهـك دمت الدراسة التنظيمي ونية العاملين لترك العمل، استخ  الـتَّ

التحليلي، واعت الوصفي   مدت على االستبانة  املنهج 
ً
الدراسة    ا( معلمً 348طبقت على عينة مكونة من )و   ،للدراسة  أداة إلى  ومعلمة، وقد توصلت 

ترك العمل كمتغير    نيتهم توتر العاملين و كمتغير مستقل على  عدد من النتائج أهمها وجود عالقة تأثير إيجابية معنوية مباشرة للتهكم التنظيمي  

ـم تابع، ووجود عالقة تأثير سلبية معنوية مباشرة للذكاء العاطفي كمتغير مستقبل على 
ُّ
َهـك  التنظيمي كمتغير تابع.  الـتَّ

ـم دور سلوك املواطنة التنظيمية في التقليل من ظاهرة  التعرف على    (2019هدفت دراسة أبو زعيتر)استو  •
ُّ
َهـك التنظيمي الذي يعبر عن عدم ثقة   الـتَّ

 
ً
 294للدراسة طبقت على عينة عددها )  العاملين بمسؤوليهم، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على االستبانة أداة

ً
  ( عامال

عدد من النتائج أهمها وجود عالقة عكسية قوية ذات داللة إحصائية بين مستوى سلوك املواطنة  إلى    في جامعة األقص ى، وقد توصلت الدراسة

ـم التنظيمية ومستوى ظاهرة 
ُّ
َهـك  التنظيمي.  الـتَّ

ـم إلى التعرف على مستوى الشفافية في الجامعات األردنية الخاصة ودورها في الحد من    سعتدراسة    ( 2019)  أجرى عبدالكريم، والروابدةو  •
ُّ
َهـك   الـتَّ

 في الجامعات األردنية في إقليم الشمال، 233التنظيمي لدى العاملين فيها، وكانت أداة جمع البيانات االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً

( عامال

الشفافية و الباحث  استخدم    وقد أن مستوى ممارسة  إلى:  الدراسة  نتائج  االرتباطي، وتوصلت  الوصفي  ـم املنهج 
ُّ
َهـك العاملين في    الـتَّ التنظيمي لدى 

متوسط بين  فروق  وجود  وعدم  متوسط،  تقدير  بمستوى  كانت  الخاصة  األردنية  و الجامعات  )الشفافية  نحو  العينة  أفراد  إجابات  ـم ات 
ُّ
َهـك   الـتَّ

 ملتغيرات الديموغرافية. إلى ا التنظيمي( تعزى 

ـم معرفة طبيعة العالقة بين  (2018) وعبدالجليل وعليهدفت دراسة ريان  استكما  •
ُّ
َهـك التنظيمي للعاملين وسلوكيات العمل املضادة لإلنتاجية  الـتَّ

 327أثناء عملهم، وكانت أداة جمع البيانات االستبانة، وتألفت عينة الدراسة من )في  ن  و التي يظهرها العامل
ً

في جامعة أسيوط في جمهورية   ( عامال

املنهج الوصفي االرتباطي، وأظهرت النتائج أن   ـم الـتَّ مصر العربية، واستخدم 
ُّ
ا موجًبا معنوي    َهـك

ً
ا بسلوكيات العمل املضادة التنظيمي يرتبط ارتباط

 د االعتقاد.ع  بينما لم يثبت وجود عالقة مع بُ  ،د الشعور ع  يليه بُ  ،عد السلوكلإلنتاجية، حيث كان االرتباط األقوى لبُ 

ـم بيان أثر    ( 2018وتناولت دراسة القيس ي، والدوري ) •
ُّ
َهـك التنظيمي في األداء املنظمي ألمانة عمان الكبرى، وكانت أداة جمع البيانات االستبانة،   الـتَّ

)وت الدراسة من  فرد  400كونت عينة  األردنية  (  العاصمة  نطاق  لها ضمن  التابعة  والفروع  واملكاتب  الكبرى  أمانة عمان  في  العاملين  تم   وقد  ،من 

واست  اختيارهم  الكم  بطريقة عشوائية،  املنهج  التنظيمي  خدم  للتهكم  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  أنه ال  النتائج  وأظهرت   ، البيانات(  )تحليل  ي 

 بأبعاده في األداء املنظمي بأبعاده في تحقيق الهدف في أمانة عمان الكبرى. 

ـم العالقة بين الدعم التنظيمي املدرك و   اختبارإلى    ( 2017)   دراسة الكعبي   وسعت  •
ُّ
َهـك التنظيم، وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة، وتكونت    الـتَّ

( مدرس في كلية الرافدين في العراق، واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي، وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط وتأثير سلبية 57العينة من )

 سة. بين متغيرات الدرا 

العطوي  • ظاهرة    ( 2016)   وأجرت  طبيعة  الستكشاف  ـم دراسة 
ُّ
َهـك خالل    الـتَّ من  إيقادها  تسبب  التي  العوامل  أهم  إلى  والتعرف  اعتماد التنظيمي 

إ املستند  التجريبي  )املدخل  العينة من  وتكونت  االستبانة،  البيانات  أداة جمع  وكانت  السيناريوهات،  في 181لى  دوائر حكومية  ( موظًفا من ست 

البحث مستوى  املشاركون في  الدراسة وأظهر  النتائج صحة معظم فرضيات  أظهرت  الحقلي، وقد  التجريبي  املنهج  الديوانية، واستخدم  محافظة 

ـم مرتفًعا من 
ُّ
َهـك  .تجاه املنظمة الـتَّ

ـم تأثير  اختبار (2016ن)يهدفت دراسة نجم وآخر استو  •
ُّ
َهـك ، وتكونت  االستقصاءالتنظيمي على االغتراب االجتماعي، وكانت أداة جمع البيانات هي  الـتَّ

االرتباطي،  357العينة من ) الوصفي  املنهج  املنصورة بمصر، واستخدم  العمل بجامعة  القائمين على  التدريس ومعاونيهم  ( فرًدا من أعضاء هيئة 

ـم نوي إيجابي لجميع أبعاد وقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير مع
ُّ
َهـك التنظيمي )املعرفي والعاطفي والسلوكي( على ُبعد فقدان املعايير، ووجود تأثير   الـتَّ

في حين لم يثبت وجود تأثير معنوي للتهكم السلوكي على العزلة االجتماعية،   ،معنوي لكل من الُبعد املعرفي والعاطفي على ُبعد العزلة االجتماعية

ـم ة تبين وجود عالقة إيجابية بين في النهاي
ُّ
َهـك  التنظيمي واالغتراب االجتماعي.  الـتَّ

ـم العالقة التفاعلية بين اختراق العقد النفسية و   اختبارتسعى إلى    ( 2012خرى للعطوي)أدراسة    وتوجد كذلك •
ُّ
َهـك التنظيمي من خالل الدور    الـتَّ

من العاملين في    أفراد(  104الوسيط لتجربة مشاعر االنتهاك بين عينة من العاملين، وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة، وتكونت العينة من )

إيجابي   النفسية يرتبط بشكل  العقد  اختراق  أن  إلى  النتائج  االرتباطي، وقد أشارت  الوصفي  املنهج  العراق، واستخدم  في  املثنى  مع معمل سمنت 
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و  العقد  اختراق  بين  العالقة  تتوسل  النفسية  العقد  انتهاك  أن  كما  العقد،  ـم انتهاك 
ُّ
َهـك ذلالتنظيمي،    الـتَّ  على 

ً
أن    كعالوة إلى  النتائج  أشارت  فقد 

 .  ااالحترام الداخلي يؤثر سلًبا على العالقة بين اختراق العقد وانتهاكه

 الدراسات األجنبية: 

دراسة است • مستويات    (Mehmet, 2018)  ميهمت   هدفت  ـم تحديد 
ُّ
َهـك للمعلمين  الـتَّ التنظيمي  االلتزام  ومستويات  بين   ،التنظيمي  العالقة  ومعرفة 

ـم مستويات  
ُّ
َهـك )  الـتَّ العينة من  وتكونت  االستبانة،  هي  البيانات  أداة جمع  وكانت  للمعلم،  التنظيمي  االلتزام  في 352التنظيمي ومستويات  ( معلًما 

مستوى   أن  النتائج  وأظهرت  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  واستخدم  دنيزلي،  في  واملتوسطة  االبتدائية  ـم املدارس 
ُّ
َهـك املعلمين    الـتَّ لدى  التنظيمي 

ـم العالقة بين مستوى منخفض، ومستوى االلتزام التنظيمي مرتفع ، و 
ُّ
َهـك  التنظيمي وااللتزام التنظيمي مرتفع.  الـتَّ

دراسةو  • عن    (Hasan, 2016)  حسن  تناولت  في    أثر الكشف  اإلشراف  يعانيعملية  الذي  يع  هالقلق  الذين  في  املعلمون  بيوغلو  منطقة  في  ملون 

  وجود الوصفي االرتباطي، وأظهرت النتائج    ( معلًما، واستخدم املنهج 247، وكانت أداة جمع البيانات هي االستبانة، وتكونت العينة من )إسطنبول 

ـم مستوى إيجابي معتدل وعالقة مستوى إحصائي كبير بين قلق املعلمين ومستويات 
ُّ
َهـك  التنظيمي من اإلشراف.  الـتَّ

العامة والخاصة في تركيا من   فهدفها  (Ali,2016)  علي  أما دراسة • الثانوية  املدارس  العاملين في  للمعلمين  التنظيمية  السخرية  تحديد مستويات 

( العينة  وتكونت  االستبانة،  البيانات  جمع  أداة  وكانت  املختلفة،  املتغيرات  نتائج  262حيث  كشفت  املسحي،  الوصفي  املنهج  واستخدم  معلًما،   )

ـم ية التنظيمية للمعلمين قد وجد على مستوى "أوافق إلى حد ما" ويزداد الدراسة أن املستوى العام للسخر 
ُّ
َهـك  مع مرور السنين. الـتَّ

التحقيق من تهكم املعلمين نحو مخطط التغيرات التعليمية الرئيسة ورضاهم الوظيفي، وكانت أداة    (Joanne,2016)  جوان  دراسة  وكان هدف •

من   العينة  وتكونت  االستبانة،  هي  البيانات  االرتباطي،    معلمي   من  امعلمً   (628)جمع  الوصفي  املنهج  واستخدم  ماليزيا،  في  والثانوية  االبتدائية 

ـم وكشفت النتائج أن  
ُّ
َهـك التغيير التعليمي قد توسطت جزئًيا ولكن بشكل كبير في تأثيرات عوامل العمل )الترقية، األجر، اإلشراف، الزمالء(  تجاه  الـتَّ

ـم إلى النتائج السلبية لتوقعات    ا وتوصلت أيضً   ،على الرضا الوظيفي
ُّ
َهـك حول الرضا الوظيفي لدى املعلمين، كما هو موضح في العالقة العكسية    الـتَّ

 .ن هذه املتغيراتاملوجودة بي

ـم ثالث متغيرات رئيسية وكيفية تأثير  (Engin, 2014) إنجين وتناولت دراسة •
ُّ
َهـك نجاز األكاديمي، وكانت أداة  تنظيمي على الثقافة املدرسية واإل ال الـتَّ

إسكيشهير، واستخدم املنهج الوصفي السببي املقارن، وكشفت  ي  ة ف( معلًما في املدارس االبتدائي291جمع البيانات االستبانة، وتكونت العينة من )

أن بين عوامل    توجد  هالنتائج  ـم عالقات سلبية كبيرة 
ُّ
َهـك املدرسية  الـتَّ الدراس ي   يوجدوباملثل    ،التنظيمي والثقافة  التحصيل  بين  ارتباط سلبي كبير 

 والُبعد السلوكي للتهكم التنظيمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

كدراسة   الجوانب  بعض  في  اتفاقها  يتضح  الدراسة  بمتغير  العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  عرض  خالل  أبو  2020)  مصطفىمن  ودراسة   ،)

ودراسة  2019زعيتر) والروابدة (،  وآخر 2019)  عبدالكريم،  ريان  والدوري)2018ن)ي(،  القيس ي   ،)2018،)Mehmet(2018) ( الكعبي  دراسة   ،2017 ،)

Hasan(2016)  ،(2016العطوي ،)Ali (2016) ،Joanne(2016)  ،Engin (2014)( من حيث استخدام  2012، العطوي )أداة لجمع البيانات.   االستبانة

اتفقت من حيث تطبيقها على   Mehmet(2018)   ،Hasan(2016)  ،Ali (2016) ،Joanne(2016)    ،Engin (2014) م(، ودراسة2020مصطفى)  ودراسة

 معلمي املدارس.  

دراسة   دراسة  في    Ali (2016)واتفقت  واتفقت  املسحي.  الوصفي  املنهج  استخدمت  القيس ي  في    Ali (2016)أنها  ودراسة  متوسطة.  جاءت  أنها 

 ( بأنها استخدمت العينة العشوائية. 2018والدوري )

وآخر  نجم  دراسة  )يواختلفت  البيانات  في  (  2016ن  أداة جمع  استخدمت  )  ،االستقصاءأنها  والروابدة  وآخر 2019ودراسة عبدالكريم  ريان  ن  ي(، 

، العطوي  Joanne(2016)(، 2016(، العطوي )2016) Hasan(، 2017(، دراسة الكعبي )2018) Mehmet(2018)(، 2018(، القيس ي والدوري )2018)

االرتباطي. ودراسة  في  (  2012) الوصفي  املنهج  استخدمت  دراسة    Engin (2014)أنها  واختلفت  املقارن.  السببي  الوصفي  املنهج   Mehmetاستخدمت 

 ( بأنها جاءت منخفضة.  2018)

املنهج املالئم لطبيعة الدراسة  االستفادة ولقد تمت   ، وتحديد نوع العينة  وأهدافها  من الدراسات السابقة في دراسة املشكلة وتحديدها، واختيار 

 املناسب لتمثيل املجتمع األصلي، وفي اإلطار النظري.

 :اوإجراءاته دراسةمنهجية ال

املستخدمة في جمع البيانات وكيفية وعينته،  عرض الباحثة هنا إلجراءات البحث من حيث املنهج الذي اعتمدت عليه، ومجتمع البحث  ت واألداة 

وثباتهائبنا صدقها  من  التأكد  في  اتباعها  تم  التي  واإلجراءات  البيانات    ، ها  وتحليل  معالجة  في  استخدامها  تم  التي  اإلحصائية  األساليب  تم وكذلك  التي 

 الحصول عليها.
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ً
 :لدراسة: منهج اأول

( املنهج املسحي بأنه "استجواب جميع أفراد مجتمع 209  ، ص2016ف العساف )ويعر    طبيعة املشكلة.  تهمءالملاستخدم املنهج الوصفي املسحي  

دراسة العالقة أو   إلىالبحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها، ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك  

 استنتاج األ 
ً

 ". سباب مثال

 : دراسة: مجتمع الاثانيً 

ا   َماتلدراسة جميع  تمثل مجتمع   
 
األهلية    ُمَعل القصيم  في  املدارس  ووفًق في  التعليمية  منطقة  السعودية،  العربية  لوزارة حصائية  إ آلخر    ا اململكة 

 الثانوية(. – ةاملتوسط – االبتدائيةمعلمة في املراحل الدراسية التالية ) 345 نهـ والبالغ عدده 1439-1438عام التعليم 

 
ً
 : دراسة: عينة الاثالث

 عينة تقنين الستبانة )العينة الستطالعية(:  .1

عليها من   بالتطبيق  الحالي  البحث  في  املستخدمة  االستبانة  وثبات  التأكد من صدق  تم  التي  االستطالعية  العينة  َماتمعلمة من    40تكونت   
 
 ُمَعل

 .ـه 1441اململكة العربية السعودية، تم التطبيق عليهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي في  نطقة القصيم التعليميةمفي املدارس األهلية 

 عينة البحث األساسية: .2

َماتمعلمة من  183ملعادلة ستيفن ثامبسون لتحديد حجم العينة، وتكونت من  اُحسبت عينة البحث وفًق   
 
منطقة القصيم  في املدارس األهلية  ُمَعل

الجامعي في  التعليمية   العام  من  الثاني  الدراس ي  الفصل  في  عليهن  التطبيق  وتم  بسيطة،  عشوائية  بطريقة  اختيارهن  تم  السعودية،  العربية     اململكة 

 يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات املختلفة: اآلتي، والجدول ـه 1441

َماتـم  (: توزيع ال1جدول )  
 
 عينة البحث األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة َعل

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 % 56.3 103 سنوات   5أقل من  

 % 20.8 38 10أقل من   إلى سنوات  5من  

 % 23.0 42 سنوات فأكثر   10من  

 النسبة  العدد املرحلة التعليمية 

 % 43.7 88 البتدائيةاملرحلة 

 % 16.4 30 املرحلة املتوسطة 

 % 39.9 73 املرحلة الثانوية 

  
أقل من    الخبرة  البحث األساسية كن من أصحاب سنوات  أفراد عينة  األكبر من  النسبة  أن  السابق  الجدول  بلغت    5يتضح من  سنوات بنسبة 

سنوات    10أقل من    إلىسنوات    5أصحاب سنوات الخبرة من    ا % وأخيرً 23.0سنوات فأكثر بنسبة بلغت    10الخبرة من    %، يليهن أصحاب سنوات56.3

 . %20.8بنسبة بلغت 

 : أدوات الدراسة: ارابعً 

الدر   أسئلةلإلجابة عن   االطالع على  تم  أن  فبعد  الدراسة،  األفراد عينة  الالزمة من  البيانات  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدام  تم  سات ا الدراسة 

هذه   في  استخدامها  تم  التي  واألدوات  الدراسة،  بموضوع  املتعلقة  اعتمادً   الدارساتالسابقة  الحالية  االستبانة  بناء  أعده  على    ا تم  الذي  املقياس 

(Brandes, 1998 وقام بتطويره ) (Dean et al, 1998).   كما أن   ن من ثالث أبعاد هي: البعد االعتقادي، البعد العاطفي، البعد السلوكي.وهو مقياس مكو

موافق بشدة. وفيما يلي غير   (5غير موافق، )  (4محايد، ) (3موافق، ) (2موافق بشدة، ) (1) يعني وفق املقياس الخماس ي بحيث تدرج خيارات اإلجابة جاء

 وصف لالستبانة املستخدمة وخصائصها اإلحصائية، وكيفية االستجابة عليها، وتحديد الدرجات.

 صدق وثبات الستبانة: 

 
ً

 : الصدق: أول

 إ  
َّ
  ،تدريس في الوقت نفسهم سلًفا، لذا أقتصر عرضها على مختص باإلدارة التربوية وعضو هيئة  ن هذا االستبانة بنيت أساًسا على مقياس محك

ارتباط كل عبارة من عباراتها بالبعد املنتمية إليضً أ و  يه، ومدى  ا قائدة ومعلمة مدرسة، وطلبت منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى 

 
ُّ
أو اإلضافة أو إعادة ينها وذلك بالحذف  لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسغوية ومالءمتها  وضوح العبارات وسالمة صياغتها الل

   الصياغة. وقد
 
الدراسة، وأث أفادت  املالحظات: ترجمة االستبانرَ قدموا مالحظات قيمة  ة ت االستبانة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، ومن هذه 

 درسة فقط.  الشركة بإدارة املدرسة؛ القتصار الدراسة على امل كلمةلعربية، واستبدال من اإلنجليزية إلى ا 
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الداخلي  و  االتساق  التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق  بيرسون في    Internal Consistencyتم كذلك  ارتباط  وذلك باستخدام معامل 

العبارة  إليه  املنتمية  البعد  ودرجة  درجة كل عبارة  بين  االرتباط  تماسك   ؛حساب معامالت  للتأكد من مدى  بينها،    وذلك  فيما  بعد  وتجانس عبارات كل 

 :اآلتيفكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول 

 (: معامالت الرتباط بين درجات عبارات الستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامالت ارتباط يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات  

 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض. 0.01عند مستوى ثقة  اموجبة ودالة إحصائي  

ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد   كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل 

 :اآلتيجدول الوالدرجة الكلية لالستبانة فكانت كما هو موضح ب

 (: معامالت الرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية 3جدول )

 

 

درجات   بين  االرتباط  معامالت  أن  السابق  الجدول  من  ودالة يتضح  موجبة  ارتباط  معامالت  جميعها  لالستبانة  الكلية  والدرجة  االستبانة  أبعاد 

ـم وهو ما يؤكد اتساق وتجانس أبعاد  0.01عند مستوى ثقة  اإحصائي  
ُّ
َهـك  التنظيمي فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  الـتَّ

 : الثبات: اثانيً 

ثبات درجات االستبانة   التحقق من  ألفا كرونباختم  ثبات  الفرعية باستخدام معامل  الثبات كما هو موضح    ؛الحالية وأبعادها  فكانت معامالت 

 : اآلتيبالجدول 

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات الستبانة وأبعادها الفرعية 4جدول )

 

 

ثبات   معامالت  الفرعية  وأبعادها  االستبانة  لدرجات  أن  السابق  الجدول  من  إحصائي  يتضح  ومقبولة  لالستبانة امرتفعة  أن  يتضح  سبق  ومما  ؛ 

عن   الكشف  في  الحالي  البحث  في  استخدامها  صالحية  ذلك  من  ويتأكد  الثبات(  )الصدق،  جيدة  إحصائية  ـم مؤشرات 
ُّ
َهـك لدى    الـتَّ َماتالتنظيمي   

 
 ُمَعل

 القصيـم التعليمية.  منطقةاملدارس األهليـة في 

االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بأن يتم االختيار ما بين خمسة اختيارات تعبر عن درجة املوافقة ويجب مالحظة أنه تتم 

( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد 1،  2،  3، 4، 5وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، لتقابل الدرجات )

ـم االستبانة تعبر عن درجة عالية من درجة التحقق، ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم على  في  
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى    الـتَّ  

 
 ُمَعل

 :اآلتياد كما هو موضح بالجدول املدارس األهليـة في مدينـة بريدة بمنطقة القصيم، بناًء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية لألبع

ـم(: محكات الحكم على 5جدول )
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل نَّ املدارس األهليـة بمنطقة القصيم التعليمية من وجهة   م   نظره 
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 :
ً
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: خامسا

 :على النحو اآلتي SPSSحصائية في العلوم االجتماعية اإلحصائية باستخدام الحزمة اإل في البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب 
 للتأكد من صدق وثبات الستبانة املستخدمة في البحث الحالي تم استخدام:  .1

 في التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.  Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  •

 في التأكد من ثبات االستبانة. Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   •

 البحث تم استخدام: أسئلةلإلجابة عن  .2

املئوية    Frequenciesالتكرارات   • املعيارية    Meanواملتوسطات    Percentوالنسب  عن    Std. Deviationواالنحرافات  الكشف  ـم في 
ُّ
َهـك   الـتَّ

َماتالتنظيمي لدى   
 
نَّ املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة  ُمَعل  .نظره 

ـم في التعرف على مدى اختالف    One Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه   •
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى    الـتَّ  

 
املدارس في منطقة القصيم    ُمَعل

نَّ التعليمية من وجهة   باختالف متغيرات )سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية(.  نظره 

 نتائج البحث: 

 
ً

ـم "ما مستوى  اآلتي: ينص السؤال األول للبحث الحالي على  : نتائج إجابة السؤال األول:أول
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى  الـتَّ  

 
َعل املدارس األهليـة في منطقة   م 

نَّ القصيم التعليمية من وجهة   ؟". نظره 

ـم لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة واملتعلق ب
ُّ
َهـك   الـتَّ

لدى   َماتالتنظيمي   
 
وجهة    ُمَعل من  التعليمية  القصيم  منطقة  في  األهليـة  نَّ املدارس  لهذه  نظره  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات  حساب  تم  ثم   ،

 : ما يأتياالستجابات وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت النتائج كما هي موضحة في

ـمعد األول: الب  
ُّ
َهـك  العتقادي: الـتَّ

افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول  6جدول ) ـم(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل املدارس األهليـة في    م 

نَّ منطقة القصيم التعليمية من وجهة  ـمفيما يتعلق ب نظره 
ُّ
َهـك  العتقادي   الـتَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يتضح من الجدول السابق أن

ـم مستوى  
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى    الـتَّ  

 
ـم فيما يتعلق بمنطقة القصيم التعليمية  في  املدارس األهليـة    ُمَعل

ُّ
َهـك حيث   ؛االعتقادي متحقق بدرجة كبيرة   الـتَّ

للدرجات الوزني  املتوسط  البعد    بلغ  )،  1.185بانحراف معياري    3.642الكلية في هذا  العطوي  نتيجة دراسة  املحور مع  ( والتي 2016وتتفق نتيجة هذا 

أن مستوى   إلى  ـم توصلت 
ُّ
َهـك املحور مع دراسة عبدالكريم والروابدة   الـتَّ نتيجة هذا  العاملين جاء بدرجة مرتفعة، وتختلف  ( والتي 2019)  التنظيمي لدى 
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أن مستوى   إلى  ـم توصلت 
ُّ
َهـك العاملين جاء بدرجة متوسطة،  ال  الـتَّ نتيجة دراسة  تنظيمي لدى  املحور مع  نتيجة هذا  التي    Mehmet(2018)كما تختلف 

ـم توصلت إلى أن مستوى  
ُّ
َهـك على حسب درجة التحقق  على  أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة    التنظيمي جاء بدرجة منخفضة،   الـتَّ

 : النحو اآلتي

بأعمال محددة  • القيام  إدارة مدرستي منا  العبارة "تتوقع  التحقق، ومتحققة    ،جاءت  األول من حيث درجة  الترتيب  تكافئنا على ذلك" في  ولكنها ال 

العبارة    ؛ كبيرةبدرجة   هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    3.880حيث  معياري  تعزو  1.166بانحراف  وقد   ،

أن إلى  يقلا برنامج    ضعف  الباحثة ذلك  املعنوي واملادي  انتمائهم ووالئهم لحوافز بشقيها  تناقص  العاملين، وربما قد يسهم في  أداء  ل من مستوى 

له في بعض األحيان نتيجة دراسة ريان    ن لعدم تقدير ما يقومو   ؛ لعملهم، وتركهم  العبارة مع  نتيجة هذه  بها، وتتفق  أعمال إضافية كلفوا  به من 

أن    وقد(  2018ن)يوآخر  إلى  ـم توصلت 
ُّ
َهـك معنوي    الـتَّ موجًبا  ا 

ً
ارتباط يرتبط  هذه  التنظيمي  نتيجة  وتختلف  لإلنتاجية،  املضادة  العمل  بسلوكيات  ا 

القيمي والدوري) نتيجة دراسة  ا 2018العبارة مع  املنظمي  (  األداء  بأبعاده في  التنظيمي  للتهكم  أثر ذو داللة إحصائية  أنه ال يوجد  إلى  لتي توصلت 

 . بأبعاده في تحقيق الهدف في أمانة عمان الكبرى 

الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة  • الترتيب  أن سياسات وأهداف إدارة مدرستي تحقق مصالحها الخاصة فقط" في  جاءت العبارة "أعتقد 

العبارة    ؛ كبيرةدرجة  ب هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره    3.738حيث  معياري  تعزو  1.239بانحراف  وقد   ،

(  2016الباحثة ذلك إلى عدم مراعاة قادة املدارس للعاملين وتقديرهم على ممارسة مهامهم املكلفين بها، وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة العطوي)

ـم التي توصلت إلى أن مستوى 
ُّ
َهـك  التنظيمي لدى العاملين جاء بدرجة مرتفعة.  الـتَّ

•  
ً
حيث    ؛ كبيرةا آخر" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  وتفعل شيئً   اجاءت العبارة "أعتقد أن إدارة مدرستـي تقول شيئـ

 .1.222بانحراف معياري قدره  3.486بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

ال • في  بالفعل"  كان سيحدث  إذا  أتساءل عما  ما،  بعمل  القيام  إدارة مدرستي  تعتزم  "عندما  العبارة  التحقق، جاءت  درجة  الرابع من حيث  ترتيب 

 1.113بانحراف معياري قدره  3.464حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة   ؛كبيرةومتحققة بدرجة 

ـمعد الثاني: الب  
ُّ
َهـك  العاطفي:  الـتَّ

افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول  7جدول ) ـم(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل املدارس األهليـة في    م 

نَّ من وجهة  منطقة القصيم التعليمية ـمفيما يتعلق ب نظره 
ُّ
َهـك  العاطفي   الـتَّ

النحراف   املتوسط  الستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

غير موافق  

 بشدة 

 موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

أشعر بضعف التطابق بين ما تقوله   1

 إدارة مدرستي وما تفعله 

 1 كبيرة  1.154 3.585 24.0 44 37.2 68 15.3 28 20.2 37 3.3 6

في   2 أفكر  عندما  بالغضب  أشعر 

 مدرستي 

 2 متوسطة  1.376 3.366 25.7 47 30.1 55 11.5 21 20.8 38 12.0 22

في   3 أفكر  عندما  بالتوتر  أشعر 

 مدرستي 

 3 متوسطة  1.292 3.350 21.9 40 32.2 59 13.7 25 23.5 43 8.7 16

في   4 أفكر  عندما  بالقلق  أشعر 

 مدرستي 

 4 متوسطة  1.334 3.322 21.3 39 35.0 64 9.3 17 23.5 43 10.9 20

في   5 أفكر  عندما  بالغضب  أشعر 

 مدرستي 

 5 متوسطة  1.323 3.251 20.8 38 30.1 55 13.1 24 25.7 47 10.4 19

ملستوى   العام  ـماملتوسط 
ُّ
َهـك لدى    الـتَّ َماتالتنظيمي   

 
َعل ب   م  يتعلق  فيما  التعليمية  القصيم  منطقة  في  األهليـة  ـم املدارس 

ُّ
َهـك   الـتَّ

 العاطفي

 متوسطة  1.296 3.375

 :يتضح من الجدول السابق أن

ـم مستوى 
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى  الـتَّ  

 
ـم ب املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية فيما يتعلق ُمَعل

ُّ
َهـك حيث   ؛ متوسطةالعاطفي متحقق بدرجة  الـتَّ

( 2019)  ، وتتفق هذه النتجية مع نتيجة دراسة عبدالكريم والروابدة 1.296بانحراف معياري    3.375بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  

أن مستوى   إلى  ـم التي توصلت 
ُّ
َهـك العاملين جاء بدرجة متوسطة  الـتَّ البعد فجاءت مرتبة  التنظيمي لدى  الفرعية في هذا  العبارات  أما بشأن  حسب  على  ، 

 :على النحو اآلتيدرجة التحقق 

األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة   •   ؛كبيرة جاءت العبارة "أشعر بضعف التطابق بين ما تقوله إدارة مدرستي وما تفعله" في الترتيب 

العبارة   الدراسة حول هذه  أفراد عينة  استجابات  قيمة متوسط  بلغت  إلى 1.154بانحراف معياري قدره    3.585حيث  ذلك  الباحثة  تعزو  وقد   ،
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به من أعمال، وهو يؤدي إلى عدم رضا العاملين   اة وتقدير العاملين على ما يقومون إدارة املدرسة بتحقيق األهداف املكلفة بها دورن مراعاهتمام  

ـم التي توصلت إلى وجود عالقة بين    Ali (2016)عن بيئة العمل، وتتفق هذه النتجية مع نتيجة دراسة  
ُّ
َهـك التنظيمي ومستوى رضا العاملين عن   الـتَّ

 بيئة العمل. 

حيث بلغت قيمة   ؛متوسطةجاءت العبارة "أشعر بالغضب عندما أفكر في مدرستي" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة   •

العبارة   ، وقد تعزو الباحثة ذلك إلى ضعف تقدير إدارة 1.376بانحراف معياري قدره    3.366متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه 

العمل على حساب رضا العاملين وتقديرهم، وهو ما يتفق ونتيجة دراسة   عالقات   في وجود    Engin(2014)املدرسة للعاملين، واالهتمام بطبيعة 

ـم سلبية كبيرة بين عوامل 
ُّ
َهـك  . التنظيمي والثقافة املدرسية الـتَّ

التحقق، ومتحققة بدرجة   • الثالث من حيث درجة  الترتيب  أفكر في مدرستي" في  بالتوتر عندما  العبارة "أشعر  حيث بلغت قيمة متوسطة  جاءت 

العبارة   هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  قدره    3.350متوسط  معياري  هذ 1.292بانحراف  الباحثة  تعزو  وقد  إلى ضعف    ه ،  النتيجة 

نتيجة هذه ه من جهد لتجقيق األهداف املكلفين بها، وتتفق  ونتقديرهم على ما يبذلضعف  مستوى التحفيز من قبل اإلدارة املدرسية للمعلمين و 

عالقة تأثير إيجابية معنوية مباشرة للتهكم التنظيمي كمتغير مستقل على توتر العاملين  التي توصلت إلى ( 2020رة مع نتيجة دراسة مصطفى)العبا

 . ونية ترك العمل كمتغير تابع

التحقق، و  • الرابع من حيث درجة  الترتيب  أفكر في مدرستي" في  بالقلق عندما  العبارة "أشعر  بلغت قيمة   ؛متوسطة متحققة بدرجة  جاءت  حيث 

 .1.334بانحراف معياري قدره  3.322متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

•  
 
حيث بلغت قيمة متوسطة ر في مدرستي" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة جاءت العبارة "أشعر بالغضب عندما أفك

 .1.323بانحراف معياري قدره  3.251متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

ـم عد الثالث: الب  
ُّ
َهـك  السلوكي:  الـتَّ

افات املعيارية لستجابات عينة البحث حول  8جدول ) ـم(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات والنحر
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل في  املدارس األهليـة   م 

نَّ من وجهة منطقة القصيم التعليمية  ـمفيما يتعلق ب نظره 
ُّ
َهـك  السلوكي   الـتَّ
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 :يتضح من الجدول السابق أن

ـم مستوى  
ُّ
َهـك َماتلدى    التنظيمي  الـتَّ  

 
ـم نطقة القصيم التعليميـة فيما يتعلق بماملدارس األهلية ب  ُمَعل

ُّ
َهـك حيث    ؛متوسطة السلوكي متحقق بدرجة    الـتَّ

حسب على  ، أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة  1.265بانحراف معياري    3.077الكلية في هذا البعد    بلغ املتوسط الوزني للدرجات 

 :على النحو اآلتيدرجة التحقق 

العبارة "أشكو   • العمل    إلىجاءت  التحقق،  مزمالئي خارج  األول من حيث درجة  الترتيب  املدرسة" في  إدارة  التي تحدث من قبل  األمور  ومتحققة  ن 

العبارة    ؛ كبيرةبدرجة   هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  قدره  بانحراف    3.612حيث  تعزو  1.235معياري  وقد   ،

ر فيه العاملون دَّ َق إلى تطبيق نظام للتحفيز يُ  ألنه يفتقرالباحثة ذلك إلى عدم رضا العاملين عن نمط القيادة التي تتبعه إدارة املدرسة مع العاملين 

 املميزون في عملهم. 

وسيا • ممارسات  "أنتقد  العبارة  اآل جاءت  مع  التعامل  في  مدرستي  إدارة  بدرجة  سات  ومتحققة  التحقق،  درجة  حيث  من  الثاني  الترتيب  في  خرين" 

، وقد تعزو الباحثة  1.325بانحراف معياري قدره    3.202حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة    ؛ متوسطة

 الخبرة في التعامل مع العاملين وتقديرهم. ذلك إلى أن بيئة العمل داخل املدرسة ال تحقق طموحات العاملين، وتفتقد إلى 

خرين" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة  جاءت العبارة "أتحدث بشكل سلبي عن الطريقة التي تدير بها مدرستي أمورها مع اآل  •

 . 1.298بانحراف معياري قدره  3.049حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  ؛متوسطة بدرجة 

التحقق، ومتحققة بدر  • الرابع من حيث درجة  الترتيب  املدرسة" في  إدارة  أثناء تحدث  العمل  السخرية مع زمالء  "أتبادل نظرات  العبارة  جة  جاءت 

 . 1.281بانحراف معياري قدره  2.913حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة   ؛متوسطة

متوسطة  عمال التي تقوم بها إدارة مدرستي" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  جاءت العبارة "أسخر من املبادرات واأل  •

 .1.185بانحراف معياري قدره  2.607حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

الحالي واملتعلق بمستوى    للبحث  األول  السؤال  إجابة  نتائج في  إليه من  التوصل  ـم ومجمل ما تم 
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى    الـتَّ  

 
األهلية في   ُمَعل املدارس 

نَّ منطقة القصيم التعليمية من وجهة    :اآلتييمكن تلخيصه في الجدول  نظره 

ـم(: مستوى 9جدول )
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى  الـتَّ  

 
َعل نَّ من وجهة  املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية م   نظره 

  

 

 

 

 

 

ـم يتضح من الجدول السابق أن مستوى 
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى  الـتَّ  

 
نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة   ُمَعل   اجاء متحقًق  نظره 

ـم ، وجاء في الترتيب األول بعد  1.249وانحراف معياري    3.365بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  
ُّ
َهـك متحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني هو  االعتقادي و   الـتَّ

بعد  1.185وانحراف معياري    3.642 جاء  الثاني  الترتيب  وفي  ـم ، 
ُّ
َهـك و   الـتَّ وزني  هو  العاطفي  بمتوسط  بدرجة متوسطة  وانحراف معياري   3.375متحقق 

ـم ، وفي الترتيب الثالث واألخير جاء بعد 1.296
ُّ
َهـك  . 1.265وانحراف معياري  3.077متحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني هو السلوكي و  الـتَّ

ـم"هل توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى    اآلتي  : نتائج إجابة السؤال الثاني: ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على اثانيً 
ُّ
َهـك التنظيمي    الـتَّ

َماتلدى   
 
َعل نَّ م التعليمية من وجهة املدارس األهلية في منطقة القصي م   متغيرات )سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية(؟".تعزى إلى  نظره 

الخبرة: .1 ملتغير سنوات  استخدام    بالنسبة  االتجاه    اختبارتم  أحادي  التباين  في مستوى   One Way ANOVAتحليل  الفروق  الكشف عن داللة  في 

ـم 
ُّ
َهـك َمات التنظيمي لدى    الـتَّ  

 
نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة    ُمَعل سنوات،   5والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة )أقل من    نظره 

 : اآلتيسنوات فأكثر( فكانت النتائج كما هي موضحة في  10سنوات، من  10أقل من  إلىسنوات  5من 

 

 

 

 

                                                               

                                   

                                    

                                    

                                       

 



ة  م   
يَّ يم  ـل 

ـع  يم  التَّ ص 
َ
ـق
 
ة  ال

َ
ق ط 

 
ة  في َمن يَّ ل 

ـَمَدار س  األه 
 
َمات  ال  

 
َعل َدى م 

َ
يُّ ل يم  ظ 

 
ن ـم  التَّ

ُّ
َهـك نَّ الـتَّ ر ه 

َ
ظ
َ
َهة  ن

 و ج 
 رغد الدخيل                                                                     ن 

 532-515، ص: 2021 -2، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 527 

 

افات املعيارية ملستوى 10جدول ) ـم(: املتوسطات والنحر
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة  م    نظره 

ً
ا  وفق

 لسنوات الخبرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ـم(: دللة الفروق في مستوى  11جدول )

ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة   م  والتي ترجع لختالف   نظره 

 سنوات الخبرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

إحصائي   • دالة  فروق  توجد  مستوى    ا ال  ـم في 
ُّ
َهـك لدى    الـتَّ َماتالتنظيمي   

 
القصيم   ُمَعل منطقة  في  األهلية  الختالف سنوات    املدارس  ترجع  التعليمية 

  الخبرة.

   بالنسبة ملتغير املرحلة التعليمية:  .2

استخدام   االتجاه    اختبارتم  أحادي  التباين  الدراسة حول    One Way ANOVAتحليل  أفراد عينة  استجابات  في  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

ـم مستوى  
ُّ
َهـك املرحلة  االبتدائيةالتنظيمي لدى معلمي املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية والتي ترجع الختالف املرحلة التعليمية )املرحلة    الـتَّ  ،

 : ما يأتيموضحة في املتوسطة، املرحلة الثانوية( فكانت النتائج كما هي
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افات املعيارية ملستوى 12جدول ) ـم(: املتوسطات والنحر
ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل نَّ املدارس األهلية في منطقة القصيم التعليمية من وجهة  م  وفقا   نظره 

 للمرحلة التعليمية 

 
ـم(: دللة الفروق في مستوى  13جدول )

ُّ
َهـك َماتالتنظيمي لدى   الـتَّ  

 
َعل نَّ املدارس األهلية بمنطقة القصيم التعليمية من وجهة   م  والتي ترجع لختالف املرحلة   نظره 

 التعليمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

إحصائي   • دالة  فروق  توجد  مستوى    ا ال  ـم في 
ُّ
َهـك لدى    الـتَّ َماتالتنظيمي   

 
التعليمية  ُمَعل القصيم  منطقة  في  األهلية  املرحلة    املدارس  الختالف  ترجع 

 التعليمية. 

ا: نتائج إجابة السؤال الثال
ً
ـم  رفع  "ما األسباب التي تسهم في  اآلتي:  ينص السؤال الثالث للبحث الحالي على  ث:ثالث

ُّ
َهـك َمات التنظيمي لدى    الـتَّ  

 
َعل  م 

نَّ املدارس األهليـة في منطقة القصيم التعليمية من وجهة   ؟". نظره 

 : اآلتيةهذا السؤال تمت مراجعة نتائج الدراسة الحالية، ويمكن ذكرها في النقاط  نولإلجابة ع

َماتلل فرصةعطى تال أن اإلدارة املدرسية  •  
 
 .ن  ذلك بعدم اهتمام إدارة املدرسة به نيشعرهفقد العمل، في  ن في األمور التي تخصه آرائهنإبداء في  ُمَعل

َمات  تمييز •  
 
اآلخر،    ُمَعل البعض  املدرسة على حساب  إدارة     ادافعً ذلك  يصبح  فمعينات من قبل 

ُ
امل َماتلبقية   

 
ـم ب  هنلشعور   َعل

ُّ
َهـك املؤسسة    الـتَّ تجاه 

 واإلحباط. 

 للعمل. ةفيما يتعلق باملستقبل، ليتالش ى معه كل الحماس الوظيفي  فقدان الشعور باألمان •

•  
ُ
َماتضغط إدارة املدرسة على امل  

 
 . بفرض مهمات إضافية َعل
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 عدم صرف الرواتب في املوعد املحدد أو املماطلة. •

 عدم العدل في إعطاء الرواتب.  •

 قلة الحوافز املادية واملعنوية من قبل إدارة املدرسة.  •

  زيادة الدخل املادي وذلك على حساب مكانة املعلم.ا في املدرسة لصالح الطالب طمعً تحيز إدارة  •

 املراجع:

 
ً

 املراجع العربية:: أول

العالقة بين اإلخالء بالعقد النفسي(.  2015إسماعيل، عمار ) .1 ـم و   ةدور القيادة األصيلة كمتغير وسيط في 
ُّ

ـك هَ مجلة  ،التنظيمي: دراسة تطبيقية  الـتَّ

 . 160 – 104، 3كلية التجارة، ع -البحوث املالية والتجارية: جامعة بورسعيد 

ـم مفهوم (. م1983) عبد الفتاحإمام،  .2
ُّ

ـك هَ  . دار الثقافة.عند كيركجور  الـتَّ

ـم العالقة بين  (.  2018ريان، عادل، عبدالجليل، أماني، وعلي، نادية ) .3
ُّ

ـك هَ أعمال  ،التنظيمي وسلوكيات العمل املضادة لإلنتاجية: دراسة تطبيقية  الـتَّ

الوادي   جنوب  جامعة  املستقبلية:  والتوجهات  الحالية  املمارسات   : والخدمية  الصناعية  املنظمات  إدارة   : الثاني  الدولي  التجارة،   -املؤتمر  كلية 

 .508 - 478كلية التجارة،  -، الغردقة: جامعة جنوب الوادي  1مج

ـم التنظيمي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية: دراسة  (.  2019)  أبو زعيتر، هناء .4
ُّ

ـك هَ الـتَّ سلوك املواطنة التنظيمية ودورها في الحد من ظاهرة 

 فلسطين. .الجامعة اإلسالمية .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .رسالة ماجستير غير منشورة  ،حالة جامعة األقص ى

نادية .5 وعلي،  عادل،  ريان،  أماني،  من    (2019).  عبدالجليل،  وكل  التنظيمي  ـم 
ُّ
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational cynicism among the teachers of private 
schools in the Qassim Educational Region from their point of view. And to inspect if there are any differences 
between the answers of the sample members due to the study variables (educational stage, years of 
experience). By using descriptive survey method. and using standard that create by (Brandes, 1998) and it has 
developed by (Dean et al, 1998) as a tool for data collection. It was applied to a simple random sample of 183 
female teachers in private schools. The results concluded that the degree of organizational cynicism among 
teachers of private schools in the Qassim region from their point of view reached an intermediate level, and 
there are no differences between the sample of responses attributed to the educational stage, years of 
experience. 
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