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امللخص:
هدف البحث التعرف إلى مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس الثانوية الحكومية في املرحلة الثانوية بمدينة بريدة باململكة
العربية السعودية باختالف بعض املتغيرات ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من ()92
قائد وقائدة من قا دة املرحلة الثانوية في مدينة بريدة ،واستخدمت الباحثة مقياس بلونر ( )Blauner,1962لإلغتراب الوظيفي مع إجراء
تعديالت عليه ،وتم تطبيقه على العينة بعد التأكد من صدقه وثباته ،وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن مستوى االغتراب
الوظيفي لدى القادة جاء بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.62ونسبة مئوية ( ،)%52وقد حصل ُبعد فقدان السيطرة على الترتيب
األول من بين أبعاد املقياس ،وبمتوسط حسابي ( ،)2.99ونسبة مئوية ( )%60وبدرجة تحقق متوسطه ،تاله في الترتيب ُبعد الالمعيارية،
بمتوسط حسابي ( ،)2.77ونسبة مئوية ( ،)%55ودرجة تحقق متوسطه ،وفي الترتيب الثالث جاء ُبعد العزلة ،بمتوسط حسابي (،)2.57
ونسبة مئوية ( ،)%51ودرجة تحقق ضعيفة ،واحتل ُبعد فقدان املعنى الترتيب الرابع واألخير ،بمتوسط حسابي ( ،)2.16ونسبة مئوية
( ،)%43ودرجة تحقق ضعيفة .كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة البحث ملستوى االغتراب الوظيفي
ً
تبعا ملتغير الجنس ،حيث كانت الفروق لصالح الذكور على الدرجة الكلية ،وعلى بعدي فقدان السيطرة والالمعيارية ،في حين لم تكشف
ً
النتائج عن فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغير الخبرة على الدرجة الكلية وعلى أبعاد األداة باستثناء بعد فقدان السيطرة ،حيث كانت
الفروق لصالح أصحاب الخبرة أقل من ( )5سنوات ،مقابل أصحاب الخبرة من ( )5سنوات إلى أقل من ( )10سنوات.
الكلمات املفتاحية :االغتراب؛ االغتراب الوظيفي؛ العزلة؛ فقدان املعنى.

املقدمة:
ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن العشرين بدراسة االغتراب كظاهرة انتشرت بين األفراد في املجتمعات املختلفة ،وربما يرجع
ذلك إلى ما لهذه الظاهرة من دالالت قد تعبر عن أزمة اإلنسان املعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمعدل
هائل السرعة ،وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء وكأنه يتقهقر إلى الوراء األمر الذي أدى باإلنسان إلى الشعور بعدم األمن والطمأنينة حيال واقع
الحياة في هذا العصر ،بل وربما النظر إلى هذه الحياة وكأنها غريبة عنه ،أو بمعنى آخر الشعور بعدم االنتماء إليها ،ولعل ذلك يبرر انتشار مفهوم
االغتراب في املوضوعات التي تعالج مشكالت اإلنسان املعاصر ،بل أصبح من املألوف في الوقت الراهن بصورة متزايدة أن نسمع عن تفسير الحياة في
عصرنا الحالي من خالل مفهوم االغتراب (نعيسة.)2012،

مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
ً
ً
ً
إن الفرد حين يغترب من جميع النواحي نفسيا واجتماعيا وعضويا ،وهو ال يملك سوى ذاته يتمركز عليها ويلتصق بها وأنه يعجز عن استثمار
إمكاناته وقدراته ومواهبه وال يستطيع أن يحقق ذاته ،لذلك يمكن اعتبار االغتراب الوظيفي قضية بالغة األهمية لكونها أزمة من أزمات اإلنسان
(الكنعان.) 2013،
ولقد اهتم علماء النفس واالجتماع بظاهرة االغتراب رغم حداثتها فتعتبر نظرية العقد االجتماعي املصدر األساس ي ملفهوم االغتراب في مجال
ً
الفلسفة ،وفكرتها أن قيام مجتمع مدني يستلزم تنازل بعض األفراد عن بعض أو كل حقوقهم للمجتمع أو السلطة بحثا عن األمن االجتماعي ،ويعتبر
هيجل من أوائل املفكرين الذين استخدموا مصطلح االغتراب على نحو منهجي ومفصل ،حيث رأى أنه يوجد انفصال متأصل في وجود اإلنسان كفاعل
وكموضوع ألفعال اآلخرين (أبوالهيجاء،عباس.)2013،
أما كارل ماركس فيتعبر في مقدمة من تناولوا االغتراب العتباره ظاهرة اجتماعية تاريخية سواء من حيث نشأتها أم تطورها ،وقد تدرج حتى وصل
إلى فكرته األساسية عن االغتراب وهي اغتراب اإلنسان عن العمل من خالل فهمه للنظام االقتصادي ،وتناول ماركس االغتراب الذي يصاحب العمليات
اإلنتاجية من أربع زوايا هي :اغتراب العامل عن نتاج عمله ،واغتراب العامل عن عمله ،واغتراب العامل عن نفسه ،واغتراب العامل عن اآلخرين (أبوسمرة
وآخرون.)2014،
وفي العصر الحديث تناولت العديد من الدراسات ظاهرة االغتراب الوظيفي حيث يرى (الصرايرة )2005،أن االغتراب ينشأ بسبب التنظيم
وعوامله املختلفة التي من شأنها تعريض األفراد للعديد من العقبات واملواقف التي من قدراتهم وقابليتهم في إشباع ما يطمحون إليه ،فيواجهون الفشل
وخيبة األمل ،ثم عدم االرتياح النفس ي والبدني واملنهي وبالتالي اإلجهار والتوتر الوظيفي الذي يقود لالغتراب الوظيفي ،ويكون بأشكال متعددة ينطوي على
العناصر السلبية والتخريبية مما يجعله من أخطر الظواهر التي تواجه األفراد في التنظيمات املعاصرة.
ً
وحيث أن قطاع التعليم من القطاعات الهامة والحيوية والذي يعتبر أساس نهضة أي مجتمع ونظرا ألهمية دور القيادة املدرسية في تحقيق
ً
األهداف التربوية والتعليمية حيث يعتبر القائد الشخصية األكثر أهمية وتأثيرا في املدرسة فهو الشخص املسؤول عن جميع األنشطة الحاصلة في
املدرسة ومحيطها ،فسوف تركز هذه الدراسة على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس.
وتعد ظاهرة االغتراب الوظيفي بصورها ومالمحها املتعددة أحد أهم وأخطر الظواهر التي تصيب العاملين في املؤسسات الحكومية لتدل على مرور
املؤسسة بأزمة حقيقية تهدد نجاحها وتميزها وباالستناد إلى الدراسات السابقة فقد أكدت دراسة (حوالة وجستينة )2019 ،أن مستوى تحقق أبعاد
االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض جاء بمستوى متوسط.
ومن بين الدراسات كذلك دراسة (غيث ،والحارثي )2019 ،خلصت إلى أن مستوى االغتراب لدى املعلمات في املناطق النائية جاء بدرجة متوسطة،
ً
وأن هناك تأثير سلبي لالغتراب بأبعاده األربعة على سلوك املواطنة التنظيمية ،وأيضا دراسة ( )Verma, 2017كشفت أن املعلمين في املدارس الحكومية
شعروا بالغربة عن العمل أكثر من املعلمات في املدارس الحكومية.
أما على مستوى القيادات واملسؤولين فقد أشار القريوتي والشورطي ( )2016بأن درجة األمن الوظيفي لدى قائدي املدارس الخاصة في الزرقا من
وجهة نظرهم متوسطة وكانت درجة االغتراب منخفضة ،وكذلك دراسة (الرقب والشورطي )2017،أشارت إلى أن مستوى االغتراب التنظيمي لدى قادة
املدارس في عمان كان منخفضا ،وأكدت دراسة (أبو الهيجاء )2013،أن مظاهر االغتراب لدى املرشدين من وجهة نظرهم جاءت بدرجة منخفضة.
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى تأثير االغتراب الوظيفي على األفراد العاملين في املنظمة في العديد من املجاالت كدراسة (الرقب
والشورطي )2017،التي أشارت لوجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة امللل الوظيفي ومستوى االغتراب الوظيفي ،ودراسة ( )Awang, 2017التي
توصلت إلى أن هناك عالقة طردية بين االغتراب الوظيفي والتوتر املرتبط بالوظيفة.
وقد توصلت عدد من الدراسات أنه توجد عالقة عكسية بين االغتراب وعدد من املتغيرات فقد أظهرت دارسة القريوتي والشورطي ( )2016وجود
عالقة ارتباطية عكسية بين درجة األمن الوظيفي واالغتراب ،وكذلك دراسة (غيث،الحارثي )2019،توصلت إلى أن هناك تأثير سلبي لالغتراب الوظيفي
على سلوك املواطنة ،ودراسة (العزاوي )2010،التي أشارت لوجود عالقة عكسية بين االغتراب الوظيفي واالنتاج العلمي ،ودراسة ( )Erdem، 2014
ً
توصلت لعالقة عكسية بين االغتراب الوظيفي وجودة الحياة ،وأيضا أشار ( )Çetinkanat & Kösterelioglu, 2016لوجود عالقة عكسية بين جودة
الحياة واالغتراب الوظيفي.
الصالل & الشايع

مشكلة البحث:
ً
قد يواجه قادة املدارس العديد من املشاكل اإلدارية والتنظيمية نظرا لطبيعة عملهم ووجودهم كحلقة وصل بين املعلمين واإلدارة التعليمية ،مما
يولد لديهم شعور بالضغط النفس ي والعزلة واالغتراب عن التنظيمً ،
وبناء على ما سبق فإن مشكلة االغتراب التنظيمي لها آثار سلبية على تؤثر سير
العمل حيث كلما شعر الشخص بأنه غريب عن بيئة عمله قل أداؤه وانتمائه ،وجاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى االغتراب الوظيفي من خالل
أسئلة الدراسة التالية:
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أسئلة البحث:
 .1ما مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات (الجنس –
سنوات الخبرة )؟
أهداف البحث:
 .1التعرف على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
 .2الكشف عن الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تبعا ملتغيرات :الجنس ،سنوات الخبرة.
 .3تقديم مقترحات تسهم في خفض مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
أهمية البحث:
تحددت أهمية الدراسة بما يلي:
 .1قد تثري املكتبات العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص وتشكل بداية لدراسات وأبحاث أخرى.
 .2تساعد على إثراء جانب مهم من مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية وهو االغتراب الوظيفي لدى عينة من قادة املدارس الثانوية الحكومية
بمدينة بريدة.
 .3توجه انتباه املسئولين في وزارة التعليم لوضع خطط وبرامج للحد من اآلثار السلبية لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس من أجل رفع شعورهم
بالتفاؤل والذي يساهم بدوره في تعزيز الكفاءة الذاتية لديهم.
 .4وسبب اختيار الباحثة هذه الدراسة هو أهمية الشعور باالنتماء الوظيفي وتأثيره على العمل في امليدان التعليمي من خالل التعرف على مستوى
االغتراب لدى قادة املدارس لتوضيح املشاكل التنظيمية التي تواجههم وتدارك ما يترتب عليها من نتائج سلبية.
حدود البحث:
حدود موضوعية :الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس (بأبعاده :فقدان السيطرة/فقدان املعنى/فقدان املعايير/االنعزال
االجتماعي).
حدود مكانية :تقتصر الدراسة على املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة .
حدود بشرية :قائدي وقائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة.
حدود زمنية :الفصل الدراس ي الثاني من العام 1441-1440هـ
مصطلحات البحث:
االغتراب الوظيفي" :شعور املوظف بالغربة في موقع عمله ،إذ يفقد االنتماء الوظيفي والتنظيمي بسبب االنغماس في البيروقراطية والشعور بعدم الرضا
وافتقاد املوظف للتفاعل االجتماعي داخل محيط العمل وقصور العالقات اإلنسانية (".الحمد .)2004،أو هو "ظاهرة سلبية تنتاب العامل أثناء العمل
وتجعله يفقد االنتماء بالوظيفة التي يعمل بها ويشعر بالعزلة وعدم االرتباط بعمله وباآلخرين" (عبد السالم .)2010 ،و هو "انفصال الفرد العامل عن
ً
ً
ذاته ،وعن العالم الخارجي انفصاال يصبح معه الفرد العامل غير قادر على االنسجام ال مع نفسه ،وال مع محيط املنظمة أي يصبح الفرد العامل مغتربا
عن ذاته وعن الوظيفة أو العمل أو جماعة العمل واملنظمة ،وهذا ما يؤدي إلى مخاطر االغتراب التنظيمي املختلفة” (حافظ.)2015 ،
ً
وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه ظاهرة سلبية يشعر فيها قادة املرحلة الثانوية بمدينة بريدة بفقدان السيطرة أو العجز والعزلة االجتماعية والالمعنى
وفقدان املعايير ،فتجعله غير قادر على االنسجام مع محيطه ،ويفقد االنتماء للمدرسة وإدارة التعليم التي يعمل بها.
ً
ً
قادة املدارس الثانوية :وتعرفهم الباحثة إجرائيا بأنهم األشخاص املكلفين من قبل إدارة التعليم في منطقة القصيم لقيادة املدرسة تربويا وتعليميا
لتحقق األهداف املنشودة.
الدراسات السابقة:
قامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات السابقة واملتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وكان من أهمها ما يلي:
• دراسة حوالة وجستينة ( )2019والتي هدفت إلى التحقق من أبعاد االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض ،وقد استخدم
املنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت العينة من () 744معلمة ممن تم استرجاع االستبانة منهم ،وكشفت الدراسة أن مستوى
تحقق أبعاد االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض من خالل أبعاده الخمسة جاءت( )4أبعاد بمستوى متوسط بالترتيب
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التالي :العجز ،فقدان املعنى ،التمرد ،الالمعيارية وأن مستوى تحقق أبعاد االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض من
خالل أبعاده الخمسة جاءت( )4أبعاد بمستوى متوسط بالترتيب التالي :العجز ،فقدان املعنى ،التمرد ،الالمعيارية بينما جاء بعد العزلة بمستوى
ضعيف ،وأن هناك فروق لصالح نوع رياض األطفال األهلية ،وكذلك فيما يتعلق بمستوى تعليم املعلمات لصالح البكالوريوس ،وكذلك هناك
فرق ملتغير سنوات الخدمة حيث ظهر االغتراب لدى من خدمتهن أقل من ( )10سنوات .
• وهدفت دراسة غيث والحارثي ( )2019ملعرفة أثر االغتراب الوظيفي بأبعاده (فقدان القوة ،والسيطرة ،وفقدان املعنى ،وفقدان املعايير/
والتقييم الذاتي)على سلوك املواطنة التنظيمية لدى معلمات القرى النائية بمحافظة الطائف ،وقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي
واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت العينة من (  )197معلمة في ()23مدرسة من مدارس التعليم العام بمراحلها الثالث وقد أسفرت النتائج
عن أن مستوى االغتراب لدى املعلمات في املناطق النائية جاء بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج أن سلوك املواطنة لدى املعلمات جاء بدرجة
عالية ،وأن هناك تأثير سلبي لالغتراب بأبعاده األربعة على سلوك املواطنة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية آلراء املعلمات تجاه
االغتراب الوظيفي تعزى إلى اختالف املؤهل العلمي.
• وتقصت دراسة الرقب والشورطي ( )2017درجة امللل الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب التنظيمي لدى مديري املدارس في عمان ،وقد
استخدمت منهج وصفي ارتباطي ،وأداة البحث تكونت من استبيانين األولى تقيس درجة امللل الوظيفي والثانية مستوى االغتراب التنظيمي تكونت
ً
من جميع أفراد املجتمع البالغ عددهم ( )174قائد وقائدة ،وأظهرت أن مستوى االغتراب التنظيمي كان منخفضا ،ووجدت فروق ذات داللة
ً
إحصائية تبعا للمؤهل العلمي ونوع املدرسة ،ووجدت عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة امللل الوظيفي ومستوى االغتراب الوظيفي.
• وأوضح أوانج ( )Awang, 2017أثر اغتراب العمل في التوتر املرتبط بالوظيفة وعبء العمل الزائد وجهد العمل ،وقد استخدم الدراسة املنهج
االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت العينة من( )367أكاديمي ،أثبتت النتائج أنه من أجل تعزيز جهد العمل في الجامعة  ،يجب إزالة
ً
ً
أو تقليل توتر العمل والتوتر املرتبط بالوظيفة وعبء العمل الزائد ،إضافة الى اغتراب العمل يؤثر تأثيرا متداخال في التوتر املرتبط بالوظيفة
وعالقات العمل الزائدة والجهد.
• َ
وبين فيرما ( )Verma, 2017الفارق القائم بين غربة عمل معلمي املدارس االبتدائية في املدارس الخاصة والحكومية وبين غربة عمل املعلمين
ً
واملعلمات بشكل عام ،وقد استخدم املنهج املسحي واالستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت العينة من (ً )120
مدرسا في املدارس
معلما()60
الخاصة و( )60معلما في املدارس الحكومية) ،وكشفت أن املعلمين في املدارس الحكومية شعروا بالغربة في العمل أكثر من املعلمات في املدارس
الحكومية .وأنه من بين سبعة أبعاد لألغتراب عن العمل ،وجد أن الشعور بعدم االنتماء ،والعزلة ،وعدم املعنى هو الغالب بين معلمي املدارس
االبتدائية مقارنة باألبعاد األخرى.
• وذكرت دراسة القريوتي والشورطي ( )2016والتي هدفت إلى تقص ي درجة األمن الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب الوظيفي لدى مديري
املدارس الخاصة في محافظة الزرقاء ،وقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،وأداة البحث مكونة من استبيانين لألمن الوظيفي واألخرى
ً
لالغتراب الوظيفي وتكونت العينة من ( )124قائدا وقائد ة تم اختيارهم بشكل عشوائي ،وخلصت إلى أن درجة االغتراب منخفضة ووجود فروق
ً
دالة إحصائيا تعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة املاجستير والدكتوراه والحالة االجتماعية لصالح املتزوجين ،ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين
درجة األمن الوظيفي واالغتراب.
•

•

•

•

وتناولت دراسة كل من جيتن كنات وكوستريل أوغلو ( )Çetinkanat & Kösterelioglu, 2016العالقة بين جودة الحياة العملية وغربة العمل
لدى املعلمين ،واستخدمت املنهج االرتباطي واالستبانة أداة لجمع البيانات ،وتكونت العينة من ( )426معلم ،وأظهرت أن املعلمين يشعرون
بالغربة في املدرسة ،باإلضافة ال كتشاف عالقات سلبية وهامة بين جميع األبعاد الفرعية لجودة حياة العمل واألبعاد الفرعية لغربة العمل.
وقامت كل من تخة ومزياني ( )2015بدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى عمال املديرية الوالئية للتجارة بورقلة،
واستخدم الباحث منهج وصفي استكشافي ،ومقياسين لالغتراب الوظيفي ومركز الضبط ،وطبقت أسلوب الحصر الشامل للمجتمع املكون من
()130عامل وأظهرت النتائج شعور عمال املديرية ذوي الضبط الداخلي بمستوى منخفض من االغتراب الوظيفي ،بإلضافة لوجود فروق ذات
داللة إحصائية في السن واألقدمية ونوع الوظيفة.
وهدفت دراسة إيردم ( )Erdem, 2014إلى تحديد مستوى جودة حياة معلمي املدارس االبتدائية ( )QWLللتنبؤ بغربة العمل وقد استخدم املنهج
االرتباطي ونموذج املسح العالئقي لجمع البيانات ،وتكونت العينة من ( )346معلم ،وتوصلت إلى وجود عالقة سلبية كبيرة بين أبعاد االغتراب
الوظيفي(العجز ،والالمعنى) وأبعاد جودة الحياة (البيئة الديمقراطية ،والتكامل االجتماعي ،واالندماج االجتماعي) حيث يؤثر تطوير البيئة
الديمقراطية في املدارس في خفض مستوى االغتراب الوظيفي بأبعاده(عدم املعنى ،والعزلة).
وأجرى أبو الهيجاء ( )2013دراسة هدفت إلى التعرف على مظاهر االغتراب الوظيفي لدى املرشدين التربويين من وجهة نظرهم ،وقد استخدم
ً
منهج وصفي تحليلي ،ومقياس مطور لالغتراب من قبل الباحثة ،وتكونت العينة من ( )250مرشدا ومرشدة ،وكشفت أن مظاهر االغتراب لدى
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املرشدين من وجهة نظرهم جاءت بدرجة منخفضة وكان أعالها فقدان املعايير و أقلها مجال فقدان السيطرة ،وتوجد فروق في مظاهر االغتراب
الوظيفي تعزى للمؤهل العلمي.
• ّ
وبين الكنعان ( )2011في دراسته العالقة بين املستوى التنظيمي املتمثل في املوقع التنظيمي الذي يحتله املوظف ومستوى اإلغتراب الوظيفي ،وقد
ً
استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،واستبانة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )288متدربا من متدربي معهد اإلدارة العامة بالرياض،
وتوصلت إلى اختالفات في مستوى االغتراب الوظيفي باختالف املستوى التنظيمي.
• وتناولت دراسة العزاوي ( )2010أثر االغتراب الوظيفي على اإلنتاج العلمي "دراسة حالة في الجامعات األردنية" ،على عينة قصدية تتكون
ً
من( )38أكاديميا ممن تقدم بنتاجه العلمي للمشاركة في جائزة أفضل باحث مميز في الجامعات األردنية بين عامي(  2007و  ،)2008واستخدمت
املنهج الوصفي التحليلي واستبانة لقياس املتغيرات لقياس مظاهر االغتراب واإلنتاجية العلمية ،وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباط سلبية متوسطة
بين مظاهر االغتراب واإلنتاج العلمي ووجود تأثير متوسط الشدة للمتغير املستقل في التابع إذ يتأثر بالعوامل الشخصية .
التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من الدارسات السابقة اشتراكها في دراسة مظاهر وأبعاد االغتراب الوظيفي واختصاصها باملجتمع التربوي باختالف مستوياته في غالبها كما
هو مجتمع هذه الدراسة ،واختلفت في طريقة تناولها حسب تأثير االغتراب الوظيفي على بعض املتغيرات محل الدراسة ففي دراسة الكنعان ()2011
تناولت مدى تأثير االغتراب على العاملين حسب املستوى التنظيمي ،وأما دراسة أوانج ( )Awang, 2017تناولت تأثيره على التوتر املرتبط بالعمل ،وأما
دراسة القريوتي والشورطي ( )2016تناولت عالقة االغتراب باألمن الوظيفي ،وأما دراسة جيتن كنات و كوستريل أوغلو ( Çetinkanat & Kösterelioglu,
 )2016تناولت عالقة االغتراب بجودة حياة العمل  ،أما في دراسة العزاوي( )2010تناولت أثر االغتراب على اإلنتاج العلمي ،وأما دراسة غيث والحارثي
( )2019فتناولت أثره على سلوك املواطنة التنظيمية؛ واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الرقب والشورطي ( )2017في عينة الدراسة واختلفت مع باقي
الدراسات ،ومن حيث األبعاد فإن الدراسات قد اختلفت وتباينت من حيث العدد واتفقت دراسة غيث والحارثي ( )2019مع الدراسة الحالية في
اعتمادها لألبعاد التالية  :العجز ،أو فقدان السيطرة ،وفقدان املعايير ،والعزلة ،والالمعنى.

اإلطار النظري:
يتناول اإلطار النظري مفهوم االغتراب الوظيفي لدى العديد من الباحثين وأبعاده املتمثلة في العجز ،والالمعنى ،والعزلة ،والالمعيارية ،باإلضافة
إلى أهم النظريات املتعلقة باالغتراب الوظيفي والعوامل التي تؤدي لظهور االغتراب الوظيفي في املنظمة سواء الخاصة بها أو بالعامليين بها ،وسبل
مواجهة االغتراب الوظيفي.
مفهوم االغتراب:
لقد ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن العشرين بدراسة االغتراب كظاهرة انتشرت بين األفراد في املجتمعات املختلفة ،وربما
ويرجع ذلك إلى ما لهذه الظاهرة من دالالت قد تعبر أزمة اإلنسان املعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة من تلك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير
بمعدل هائل السرعة ،وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطئ األمر الذي أدى باإلنسان إلى النظر هذه الحياة وكأنها غريبة ،أو بمعنى آخر الشعور بعدم
االنتماء إليها (الشيخ خليل.)2002،
وقد عرف (موس ى )2002 ،االغتراب الوظيفي هو شعور الفرد بانفصاله عن ذاته وقيمه ومبادئه ومعتقداته وطموحاته وينعكس ذلك من خالل
إحساس الفرد بعدم الفاعلية ،وأكد كل من (الكنعان )2007،و(القبالن )2008،أن االغتراب الوظيفي هو ضعف العالقة بين الفرد والوظيفة ومستوى
ً
ً
ً
االندماج الذي قد يكون نفسيا أو فكريا أو مهنيا.
ويتفق (الحمد )2004 ،و(عبد السالم )2010 ،و(شبات )2012 ،بأن االغتراب الوظيفي هو شعور الفرد بعدم االنتماء الوظيفي والتنظيمي
للمنظمة أو جماعة العمل ،كما عرف (حافظ) 2015،االغتراب بأنه وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته وبين البيئة املحيطة به واملحيطـة لـه ،بصورة
تتجسد في الشعور بعدم االنتماء ،والسخط ،والقلق ،والعدوانية ،وما يصاحب ذلك من سـلوك ايجـابي ،أو الشعور بفقدان املعنـى ،والالمبـاالة ،ومركزيـة
الـذات واالنعـزال االجتماعـي ومـا يـصاحبه مـن أعـراض إكلينيكية(.عبد املختار.)1998 ،
مظاهراالغتراب الوظيفي (أبعاده):
يعتبر ( )Siman, 1959من أوائل علماء االجتماع الذين نقلوا االغتراب من املفاهيم إلى األبعاد وهي :العجز أو انعدام القوة ،الالمعنى ،العزلة
االجتماعية ،الالمعيارية ،االغتراب عن تحقيق الذات .واتفق معظم الباحثين (أبو الهيجاء )2013،و(بن زاهي ونورالدين )2010،و(الرقب والشورطي،
 )2016و(العزاوي )2010،و(الكنعان )2011،على هذه األبعاد بينما أضافت دراسة (حوالة وجستينة )2019 ،بعد التمرد وزادت عليها (تخة
ومزياني )2015،التشيؤ الالهدف.
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 .1فقدان السيطرة (العجز):
أن العجز يقصد به افتقاد الفرد القدرة على التحكم في املنظمة التي يعمل بها ،حيث يتوقع الفرد في هذه الحالة أن سلوكه لن يأتي بالنتائج
املرجوة منه ،وأنه ال تأثير له في مستقبل املنظمة (تاميدي )2013،وعرفه (املطرفي )2005،بشعور الفرد بأنه ال يستطيع التأثير (ليست لديه القدرة) على
املواقف االجتماعية التي يتفاعل معها ،فالفرد املغترب هنا ال يتمكن من تقرير مصيره أو التأثير في مجرى األحداث الكبرى أو في صنع القرارات املهمة التي
تتناول حياته ومصيره فيعجز بذلك عن تحقيق ذاته.
 .2الالمعنى:
وتعني شعور الفرد بأنه يفتقر إلى مرشد أو موجه للسلوك ،ويشعر الفرد بالفارغ الهائل نتيجة لعدم توافر أهداف أساسية تعطي معنى لحياته
ً
وتحدد اتجاهاته وتستقط نشاطاته ،وأيضا عدم قدرة الفرد على فهم ما يدور حوله من فعاليات تنظيمية وعالقة ما يكلف بالقيام به من مهام بأهداف
املنظمة التي يعمل بها.
 .3العزلة االجتماعية:
وهي إحساس الفرد بالوحدة في محيط عمله ،ومحاولته االبتعاد عن العالقات الوظيفية أو االجتماعية السائدة في محيط عمله ،وعندها يشعر
الفرد بأن اتساق القيم التي يخضع لتأثيرها أصبحت نسبية ومتناقضة وغامضة ومتغيرة باستمرار وبسرعة ،وأن عالقته االجتماعية ال تحقق له ذاته
ً
وتتجه تبعا لذلك إلى العزلة والنفور عن الذات.
 .4الالمعيارية:
وتعني شعور الفرد بأن الوسائل غير املشروعة مطلوبة ،وأنه بحاجة لها إلنجاز األهداف ،وهذه الحالة تنشأ عندما تتفكك القيم واملعايير
االجتماعية وتفشل في السيطرة على السلوك الفردي وضبطه ويحدث ذلك عندما يشعر الطالب بعدم وجود ضوابط ومعايير وقيم واحدة للموضوع
الواحد ،فيصطدم بوجود القيم ونقيضها ،فتحدث الفجوة بين الغايات والوسائل ،فيشعر الفرد بضياع القيم واملعايير.
نظريات االغتراب الوظيفي:
 .1نظرية اغتراب الشباب عند "كينستون":
عرض كينستون  1965نظريته عن اغتراب الشباب في كتابه "اغتراب الشباب في املجتمع األمريكي" حيث بين أن االغتراب يحدث في كل املجتمعات
باختالف أنماطها الثقافية والسياسية واالجتماعية ،فنظرية االغتراب تحمل معاني تشاؤمية وال يتحدد وجود االغتراب بعوامل محددة ،لو زالت هذه
العوامل زال معه االغتراب (.)Keniston,1965
 .2نظرية أزمة الهوية عند "أريكسون":
إن الهدف األساس ي لنظرية أريكسون هو اهتمام النظرية بتطور هوية األنا ،ويرى أن فترة املراهقة حاسمة في نمو هوية األنا لدى الفرد حيث
ً
ً
ً
ً
عندما يكون لدى الفرد املراهق هدفا مركزيا محددا فإن ذلك يعطيه إحساسا بالتوحد ،فتحدد هويته ويدخل مرحلة األلفة واالنتماء ألن عدم تحديد
الهوية للمراهق وعدم توحده يؤدي بالفرد إلى الشعور باالغتراب (.)Erikson,1968
العوامل التي أدت لظهوراالغتراب الوظيفي:
وتنقسم العوامل املؤدية لالغتراب الوظيفي إلى قسمين:
 .1عوامل تعود إلى املنظمة.
 .2عوامل تعود إلى العاملين في املنظمة.
عوامل تعود إلى املنظمة:
يوجد عدد من العوامل التي تعود على املنظمة في ظهور االغتراب الوظيفي واتفق عليها العديد من الباحثين (أبوسن )1991،و(بحري)2009،
و(السباعي وآخرون )1996،و(العيسوي )1997،و(عنوز )1999،و(الغمري )2002،و(الكبيس ي )2004،و(املطرفي.)2005،
ً
 .1الخلل في تقارير كفاية األداء :تتأثر تقارير األداء للعاملين باألهواء الشخصية ،نظرا العتمادها على التقديرات الفردية للرؤساء فهي ال تعتمد
أساس موضوعي وهذا يؤدي إلى خلل في العالقات الوظيفية بين العاملين واإلدارة.
 .2ضعف الفاعلية اإلدارية في هذه املؤسسات :وهذا يؤدي إلى عدم قدرة اإلدارة على أداء املطلوب منها ،وهذا يتطلب إعادة بنائها على مبادئ اإلدارة
السلوكية ،لتتحمل كافة مسؤولياتها وتجاري التطور التقني السريع من خالل السماح لكل موظف باملشاركة في صنع القرارات التي تؤثر به وتتعلق
بعمله.
 .3املكننة واألتمتة :وذلك نتيجة لهيمنة األتمتة ،وأجهزة الحاسوب ،واألجهزة اإللكترونية على العمل اليومي ،فظهر هذا الخطر التكنولوجي و كأنه
مهدد للعالقات اإلنسانية ومثير لألمراض واملشاكل النفسية واالجتماعية ،فبعد أن كان الحرفيون واملهنيون واإلداريون سادة على أجهزتهم ومكاتبهم،
أصبحوا خدما لها خاضعين إلرادتها.
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 .4اتساع حجم املنظمة :من اآلثار السلبية على العاملين ازدياد حجم املؤسسة فهو يؤدي إلى تشتت جهود الرؤساء ،فيشعر العاملين أن االشراف
عليهم من قبل الرئيس املباشر أو من ينوب عنه ضعيفة ،مما قد يؤدي إلى تساوي املجتهد بغيره من العاملين ،ويسهم هذا في أن يسود شعور بعدم
العدالة بين العاملين في املنظمة ،وبالتالي اإلهمال والالمباالة وعدم الرضا عن العمل بمعنى االغتراب الوظيفي.
 .5ضعف نظام الحو افز :يعتبر من أهم العوامل املؤدية لالغتراب الوظيفي عدم وضوح نظام الحوافز أو خضوعه للمجامالت والعالقات
ً
الشخصية بين املوظفين ورؤساء املنظمة ،ويتأثر مستوى االغتراب الوظيفي بشكل عام بغياب الحوافز السيما أن هناك عددا من النظريات والدراسات
ً
التي سعت إلى معرفة العالقات بين االغتراب الوظيفي والحوافز ،فترى مثال مدرسة العالقات اإلنسانية أن املوظف السعيد هو موظف منتج ،وعموما
قد ال يكون االغتراب ناتج من العمل بذاته بل قد يكون ناتج عن الظروف املحيطة بالعمل والزمالء وبيئة العمل ونوعية الخدمات.
 .6عدم ظهور دور املوظف أو العامل في املؤسسة :قد يتعرض العامل لعدد من املواقف داخل املنظمة التي يشعر من خاللها أن دوره في املؤسسة
ً
التي يعمل بها أصبح مهددا من خالل بعض العاملين بإلغاء دوره ،أو التقليل من أهميته  ،بقصد أو بدون قصد ،فإن ذلك من شأنه أن يعرض العامل
ملجموعة من مثيرات االنفعال التي تنتابه مثل الخوف والغضب والضيق ،هذه العمليات الفسيولوجية من شأنها أن تعرقل وظائف الجسم ،ومن ثم
تساعد على الشعور باالغتراب العامل.
 .7االحتفاظ باملعلومات :إن من أخطر اآلثار الس لبية في مواقع العمل االحتفاظ باملعلومات والخبرات وعدم نقلها للعاملين والصف الثاني من
القيادات ،وكذلك وجود القيادات واملشرفين والعاملين وأصحاب الخبرات الطويلة في العمل ممن يحتفظون بمعلوماتهم وال يقومون بدورهم التدريبي ملن
يعملون معهم ،وقد يكون السبب وراء االحتفاظ باملعلومات والخبرات خوف صاحب الخبرة من االستغناء عن خدماته أو نقله إلى مكان آخر ،إذا وجد من
يقوم بعمله ،وقد أثبتت جميع التجارب امليدانية ،أن كل النظم والقوانين والفلسفات لم تنجح في عالج هذه املشكلة وتغيير هذا السلوك.
 .8العمل في مو اقع منفصلة :إن العمل في أماكن منفصلة ملنظمة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى شعور العاملين بعدم املساواة نتيجة لوجود مميزات
لبعض املواقع ال تتوفر للبعض مثل الحوافز والبدالت و أوقات وساعات العمل ،وكذلك وجود بعض الجوانب السلبية في األماكن التي تبعد عن اإلدارة
املركزية مثل عدم مالءمة ظروف العمل (التهوية واإلضاءة والحرارة،)...وعدم متابعة مشكالت العاملين في املواقع البعيدة بنفس درجة أقرانهم املوجودين
في املوقع الرئيس ي أو الفروع القريبة منه.
ً
 .9املنافسة الشديدة بين العاملين داخل املؤسسة :غالبا ما تكون املنافسة بين العاملين في املنظمة الواحدة في صالح العمل مالم تتجاوز القواعد
الصحيحة ،والتي تتمثل في بذل الجهود في الحصول على أكبر استفادة مادية ومعنوية ممكنة من املنظمة ،لكن إن خرجت املنافسة بين العاملين عن
هذه القواعد كأن يتبع العاملون بعض األساليب غير املشروعة للوصول إلى مكاسب ال يستحقونها ،فإن ذلك من شأنه أن يدفع العاملين الشرفاء إلى
اليأس من الوصول للمكاسب التي يريدونها ،ومن ثم تنخفض معدالت أدائهم فيستسلمون لليأس ومشاعر اإلحباط من شأنه أن يؤدي إلى اغترابهم
وظيفيا عن الوزارة أو املؤسسة التي يعملون بها.
 .10ضعف مستوى التدريب :عندما يشعر الفرد بوجود مشكلة أو أكثر يستلزم حلها أو رغبة في إشباع حاجة فإنه يحاول حلها عن طريق التعليم
ً
والتدريب من أجل رفع كفاءته في العمل والتفكير واالنجاز وبث روح التقدم ،من أجل ذلك أصبح التعليم والتدريب جزءا من العملية اإلنتاجية في
املجتمع املعاصر لتحقيق التطور والتقدم.
عوامل تعود إلى العاملين في املنظمة:
يوجد عدد من العوامل التي تعود على العاملين في املنظمة وذكرها بعض الباحثين (صادق )1996،و(العمري )2002،و(العيسوي)1997،
و(الفضالة )2010،و(القرضاوي )1985،و(الكبيس ي )2004،و(املطيري )2016،و(الهواري ،)2000،وهي كالتالي:
 .1الخوف وعدم األمان الوظيفي :إن محاولة الهروب من املشاعر واالنفعاالت بسبب شعور العاملين بالخوف وعدم األمن الوظيفي يؤدي إلى تشتت
الجهود املبذولة أثناء وقت الدوام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي بين العاملين في املنظمة.
 .2نقص الكفاءة عند العاملين في املنظمة :إن نقص الكفاءة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض األداء الوظيفي بين العاملين في املنظمة ،حيث يسعى
كل منهم إلى محاولة إرجاع أسباب ضعف أدائه إلى ظروف خاصة باملنظمة التي يعمل بها ،ونتيجة لنقص الكفاءة فإن بعض العاملين يلجأ إلى الغياب عن
العمل ،كما يتصرف البعض منهم قبل نهاية الدوام ،وأيضا تكثر املشاجرات بين العاملين ،وهذا يمثل االغتراب الوظيفي.
 .3وقت الفراغ :إن وجود وقت فراغ طويل لدى العاملين باملنظمة من شأنه أن يؤدي إلى كثرة األحاديث الجانبية خاصة إذا كانت املشكلة موجودة
ً
لدى عدد كبير من العاملين ،حيث ينصرف العاملين إلى بحث مشاكلهم الشخصية والتشاور في حلها بدال من قضاء وقت الدوام الرسمي في إنجاز
األعمال.
توجهات العاملين في املنظمة :إن عدم مالءمة قيم وضوابط وأهداف العمل للفرد ،أو الهدف الذي يتجه عمل الفرد نحوه غير مرغوب فيه ،أو أن
محيط العمل الذي يعمل في أجوائه ال يعطيه ما يستحق من اهتمام أو أن حاجات الفرد ورغباته ال تحظى بالرعاية ،كل هذا يؤدي إلى الشعور باالغتراب
الوظيفي.
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 .4سوء إدارة الوقت :إن أكثر العاملين ال يحسنون استغالل الوقت بفعالية ولألسف هناك من الناس من يظن أن تنظيم الوقت معناه الجد التام،
ً
و ال وقت للراحة ،والبعض اآلخر يظن أن تنظيم الوقت ش يء تافه ال وزن له ،ذلك ألنهم ال يقيمون للوقت وزنا وال أهمية ،وهذه املفاهيم تجعل عملنا
منخفض اإلنتاجية ،فمهما عملنا واجتهدنا لعدة ساعات ،فإننا لن نكون منتجين ،مالم ننظم أوقاتنا.
 .5ضعف مقومات القيادة :إن ضعف مقومات القيادة لدى القائد وعد إملامه باملهارات تعتبر من أهم العوامل املؤدية لالغتراب الوظيفي ،لذا فقد
ً
حرص الدين اإلسالمي على توضيح املقومات األساسية في القائد اإلداري ليكون أهال للقيادة الرشيدة.
 .6عدم التخصص بالعمل من قبل العاملين :إن تنمية املوارد البشرية تتم عن طريق التوسع في التعليم والتدريب ،ومن ثم يتوفر عدد من
املتخصصين في مجاالت العمل املختلفة ،وتكمن املشكلة في عدم االستخدام األمثل لهذه التخصصات ،وذلك بوضعها في مجاالت عمل مختلفة تماما عن
تخصصها مما يقلل من أداء املتخصص في العمل الذي أسند إليه في غير مجال تخصصه.
 .7اليأس واالستسالم للفشل :إن اليأس من أسوء الصفات التي انتشرت بين العاملين ،إن عدم االعتماد على النفس ،والثقة واملقدرة على العمل،
وعدم مواصلة العمل ،يجعل سلوك االنسحاب والسلبية في ميادين العمل ظاهرة سيئة ،ومدمرة فالعامل قد يمر بتجربة فاشلة في عمله ،وليس معنى
ً
ذلك االستسالم للفشل ،ألنه يحطمه ،ويدخل اليأس في قلبه ،ولكن عليه أن يحاول مرة أخرى ،ألنه من السهل جدا أن يحقق مايريد بتكرار املحاولة،
فاالستسالم وعدم تصحيح الخطأ ،له أثر س يء ينعكس على العامل وبالتالي على العمل ،إن اليأس و االستسالم والفشل هي إحدى العوامل الرئيسية
لظاهرة االغتراب الوظيفي.
 .8الكبت والالوعي :إن األعراض النفسية ،والفيزيولوجية للكبت ،والالوعي ،تتمثل في القلق والتوقع الس يء ،والتحفز دون أن يكون هناك سبب
لذلك ،مع سهولة االستثارة العصبية ،وعدم االستقرار الحركي واألرق ،ومن املالحظ على العامل الذي يعاني من الكبت ،عدم قدرته على أداء العمل
ً
ً
الذي يمارسه بحيوية ونشاط وهذا من شأنه أن يساعد على اغترابه عن العمل الذي يمارسه سواء كان يدويا أو فكريا.
 .9االنطوائية واالنعزالية :إن العامل الذي ينتابه شعور بالغربة واالنعزال عن التيارات السائدة في املنظمة التي يعمل بها ال يشعر باالنتماء إليها ،
وهذا النوع من العاملين يعاني من االغتراب النفس ي الذي يؤثر على سلوكه داخل املنظمة(الزغل وآخرون.)1990،
سبل مواجهة االغتراب الوظيفي:
ذكر الطهطاوي العديد من اآلثار السلبية لشعور الفرد باالغتراب في مجال العمل حيث يفقد االنسجام والتأقلم ،ويزيد شعور الفرد بالوحدة
وعدم الرضا وفقدان االنتماء التنظيمي ،واختفاء روح املبادرة واملسؤولية وارتفاع معدالت الغياب ،وارتفاع معدل دوران العمل ،وانخفاض مستوى
ً
األداء ،واملساعدة على تكوين االتجاهات السالبة لدى األفراد في محيط العمل ،وال شك أن هذه املظاهر السلبية تؤثر سلبا على كل من الفرد واملنظمة
(املطيري.)2016،
وللتغلب على هذه اآلثار البد من اتباع بعض السبل في مواجهة االغتراب والتي من أهمها((حوالة وجستينة( ،)2019 ،ذياب( ،)2018،بن زاهي
ونورالدين:)2010،
 -1الوعي باالغتراب والقدرة على تحمل العزلة :يعرف (فرومان) الوعي بعملية اإليقاظ ورؤية ما يكون أمام اإلنسان ،فالوعي يعني طرح األوهام ،ولكي
ينمو البد أن تختفي التناقضات االجتماعية وكل النزاعات الالعقلية التي فرضت على اإلنسان عبر تاريخه.
 -2تنظيم العمل بين العاملين :من خالل تنمية االتصاالت الفعالة وتسهيل ترقيتهم وتوليهم مناصب إدارية أعلى وإتاحة الفرصة للترقية والنمو
الوظيفي وتغذية احتياجاتهم التدريبية وتوفير روح التعاون وبناء عالقات اجتماعية إيجابية في املنظمة.
 -3املوضوعية والشفافية :البد من االلتزام باملوضوعية والشفافية في إعداد التقارير وتقييم األداء ووضوح األهداف للعاملين ،وذلك بالتركيز على
برامج التنمية اإلدارية لتنمية االتصاالت الفعالة في جميع الجهات.
 -4املشاركة في اتخاذ القرار :أكد سيمان أن مشاركة العاملين في صنع القرار في املنظمة تقلل الشعور بفقد القوة ،ويتم ذلك من خالل إحالل تنظيم
جديد من خالل مساهمة العاملين في تكوينه وإبعاد التنظيم البيروقراطي والتسلط الذي يؤدي في غالب األحيان إلى ضعف العمل وظهور روح
الالمباالة من قبل العاملين.
 -5تحسين بيئة العمل :إن إحداث بعض التغييرات في بيئة العمل من حين آلخر يجعل العامل ال يمل من بيئة العمل وذلك عن طريق توفير فترات
للراحة وتحسين وتكييف الجو والتخفيف من حدة الظروف السيئة.
 -6املساعدة املالية :إن تقديم بعض القروض للعاملين من أجل حل املشاكل األسرية ومساعدتهم على حل مختلف املشاكل وهذا إلعادة االعتبار
للعامل بأنه يتمتع بثقة اإلدارة واهتمام املشرفين وهذا يدل على تحسين جو العاملين.
 -7تقوية عالقات العاملين في املنظمة :وتتضمن النقاط التالية:
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• تقوية عالقة العاملين باملؤسسة :وذلك من خالل إنشاء وحدة للبحوث النفسية واالجتماعية والتي من أهدافها دراسة مشكالت العاملين
والوقوف على املصادر الخاصة بها ،ودراسة املتغيرات يمكن أن يساعد على وضع الحلول الوقائية والعالجية ملشكالت العاملين والعمل على تقوية
عوامل الرضا واإلرضاء لديهم.
• خلق االنسجام بين العامل وعمله ،ويتم ذلك من خالل عدة اعتبارات منها أن تكون العالقة بين الرئيس واملرؤوس قائمة على االحترام املتبادل
وأن يكون قوامها الود والدفء وأن يكون للعاملين حضور وتمثيل قوي في مجلس اإلدارة والنقابة حتى يشعرون بذواتهم وبقوى انتمائهم للعمل.
• تقوية عالقة بزمالئه ،وتعتمد عالقة العامل على اعتبارين رئيسين هما التعاون واملنافسة فضال عن إثراء الحياة االجتماعية داخل املؤسسة
ولن يتم ذلك إال من خالل تعددية األنشطة وإثرائها بالقيام بالرحالت والحفالت واملسابقات.

منهجية البحث وإجراءاته:

ا
أوال :منهج البحث:
في البحث الحالي تم استخدام املنهج الوصفي املسحي الذي ينسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها يتميز املنهج الوصفي املسحي بالعديد من املميزات
و التي جعلت منه املنهج املعتمد لدراسة الكثير من الظواهر ،وخاصة الظواهر و املشكالت ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي والسلوكي ،وجعلت العديد
من الباحثين يعتمدون عليه للحصول على النتائج املرجوة من البحث العلمي لتلك الظواهر من خالل وصف الظاهرة وجمع البيانات وتحليلها والوصول
إلى نتائج تفيد في معالجة مشكلتها (الشايع )2016 ،حيث تم التعرف على آراء عينة من مجتمع الدراسة (قائدي وقائدات املرحلة الثانوية في مدينة بريدة)
بهدف جمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة (مستوى االغتراب الوظيفي) والوصول إلى استنتاجات مرتبطة بإجابات البحث.
ا
ثانيا :مجتمع البحث:
تمثل مجتمع البحث في جميع قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية والبالغ عددهم ()92
ً
قائدا وقائدة ،في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441هـ .
ا
ثالثا :عينة البحث:
ً
تكونت عينة البحث من ( )92قائدا وقائدة من قادة املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية ،وهم
يمثلون مجتمع الدراسة ،وتم التطبيق عليهم في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441هـ ،والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في
ضوء املتغيرات املختلفة.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة البحث األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة
الجنس
ذكر
أنثى
سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

العدد
52
40
العدد
17
24
51

النسبة
%56.5
%43.5
النسبة
%18.5
%26.1
%55.4

يتضح من الجدول ( )1أن النسبة األعلى من أفراد عينة البحث الحالي كانوا من الذكور بنسبة بلغت(  ،)%56.5بينما بلغت نسبة اإلناث( ،)%43.5
وهو ما يمكن توضيحه من خالل الشكل (:)1

ا
شكل ( :)1توزيع أفراد عينة البحث وفقا للجنس
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كما يتضح من الجدول ( ) 1أن النسبة األكبر من أفراد عينة البحث األساسية كانوا من أصحاب سنوات الخبرة من( )10سنوات فأكثر بنسبة
بلغت ( ،)%55.4يليهم من كانت سنوات خبرتهم من( )5سنوات إلى أقل من()10سنوات بنسبة بلغت( ،)%26.1وفي الترتيب األخير من كانت سنوات
خبرتهم أقل من( )5سنوات بنسبة بلغت (  ،)%18.5وهو ما يمكن أن يتضح من الشكل (:)2

ا
شكل ( :)2توزيع أفراد عينة البحث وفقا لسنوات الخبرة

ا
رابعا :أدوات البحث:
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي وتحقيقه لألهداف التي يسعى إليها ،تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من
األفراد عينة البحث ،وفيما يلي وصف لالستبانة املستخدمة في البحث وخصائصها اإلحصائية وكيفية االستجابة عليها وتحديد الدرجات.
استخدمت الباحثة مقياس خصص لقياس االغتراب الوظيفي املعتمد من قبل (الصرايرة )2005،و(الخفاجي )2000،و(النعيمي وآخرون)1990،
ً
واملأخوذ من( )Blauner,1962وقد تألف من ( )4أبعاد بواقع ( )18بندا موزعة كاآلتي:
•

البعد األول :فقدان السيطرة(القوة) ب ـ ( )4أسئلة.

•

البعد الثاني :فقدان املعنى ب ـ ( )4أسئلة.

•

البعد الثالث :العزلة اإلجتماعية ب ـ ( )5أسئلة.

•

البعد الرابع :الالمعيارية ب ـ ( )5أسئلة.

صدق وثبات األداة:
أ .صدق األداة:
Face
Validity
الظاهري
حيث تم عرض االستبانة على عدد من
(صدق املحكمين)
للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق
املحكمين الخبراء واملتخصصين في مجال اإلدارة التربوية وعلم النفس وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتباط كل عبارة من
عباراتها بالبعد املنتمية إليه ،ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،واقتراح طرق تحسينها
وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ،وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أفادت البحث ،وآثرت االستبانة ،وساعدت على إخراجها بصورة
جيدة ،حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين ،مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبانة.
تم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي  Internal Consistencyوذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون في
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد املنتمية إليه العبارة وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها،
فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول (:)2
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة
العبارة االرتباط العبارة االرتباط
فقدان املعنى
فقدان السيطرة
**0.773
1
**0.638
1
**0.782
2
**0.427
2
**0.712
3
**0.539
3
**0.588
4
**0.790
4
** دالة عند مستوى ثقة 0.01

العبارة االرتباط
العزلة
**0.789
1
**0.534
2
**0.775
3
**0.822
4
**0.640
5
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5
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يتضح من الجدول ( )2أن معامالت االرتباط بين درجات بنود االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليها البعد ،جميعها معامالت ارتباط موجبة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات
األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ،فكانت النتائج كما هي موضح بجدول (:)3
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي والدرجة الكلية
فقدان السيطرة

فقدان املعنى

العزلة

الالمعيارية

**0.703

**0.787

**0.941

**0.928

يتضح من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالستبانة والدرجة الكلية لالستبانة جميعها معامالت ارتباط موجبة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.
ب .ثبات األداة:
للتحق ق من ثبات األداة وأبعادها تم تطبيقها على عينة استطالعية من القادة والقائدات التربويات ،وتم حساب نسبة الثبات باستخدام معامل
باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)4معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االستبانة وأبعادها ومحاورها الفرعية
فقدان السيطرة

فقدان املعنى

العزلة

الالمعيارية

االستبانة ككل

0.911

0.906

0.728

0.762

0.854

ً
يتضح من الجدول ( )4أن لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة مؤشرات
إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في البحث الحالي في الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس
الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.
ويجب مالحظة أنه تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بأن يتم االختيار ما بين خمسة اختيارات ،تتمثل في (موافق
بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،وتقابل االستجابات الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب مع مراعاة العبارات السلبية
واإليجابية؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من االغتراب الوظيفي ،ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات
التالية في الحكم على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ،بن ًاء على املتوسطات الحسابية للعبارات
واملتوسطات الوزنية لألبعاد ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)5محكات الحكم على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد
أقل من 1.8
من  1.8إلى أقل من 2.6
من  2.6إلى أقل من 3.4
من  3.4إلى أقل من 4.2
من  4.2فأكثر

درجة التحقق
منعدمة
ضعيفة
متوسطة
كبيرة
ً
كبيرة جدا

ا
خامسا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
في البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSكالتالي:
لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام العديد من االختبارات مثل (التكرارات  Frequenciesوالنسب املئوية  Percentواملتوسطات Mean
واالنحرافات املعيارية  (Std. Deviationفي الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ،و اختبار "ت"
للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي التعرف على مدى اختالف االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة
بريدة والتي ترجع الختالف متغير الجنس ،وتحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف مستوى االغتراب الوظيفي
لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف متغير سنوات الخبرة ،واختبار شيفية  Scheffeكاختبار للمقارنات املتعددة
البعدية بين املجموعات في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه.
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نتائج البحث ومناقشتها:

ا
أوال :نتائج إجابة السؤال األول :ينص السؤال األول للبحث الحالي على "ما مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في
مدينة بريدة ؟" لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة البحث على كل بند من البنود االستبانة واملتعلقة
مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ،ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات
وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات ،فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
 .1البعد األول :فقدان السيطرة:
جدول ( :)6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة البحث على بعد فقدان السيطرة
م

البنود

1

تحرص على ضرورة موافقة
الرئيس املباشر قبل البدء
بتنفيذ األعمال
لو أعطيت الحرية في أداء
األعمال املتاحة لك فإنك ال
تؤدي الكثير منها
تستطيع االتصال برئيسك
املباشر عند محاولة إضافة
أفكار جديدة تساهم في
تطوير العمل
تهتم في املدرسة بالتعرف
على ميول ورغبات الرئيس
املباشر أكثر من اهتمامك
بمتطلبات العمل

2

3

4

غير موافق
بشدة
تكرار نسبة
0.0
0.0

غير موافق

االستجابة
محايد

موافق

موافق بشدة

تكرار
5

نسبة
5.4

تكرار
10

نسبة
10.9

تكرار
38

نسبة
41.3

تكرار
39

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التحقق

الترتيب

نسبة
42.4

4.207

0.846

كبيرة
ً
جدا

1

9

9.8

33

35.9

13

14.1

29

31.5

8

8.7

2.935

1.193

متوسطة

3

0.0

0.0

10

10.9

8

8.7

50

54.3

24

26.1

3.957

0.888

كبيرة

2

8

8.7

37

40.2

22

23.9

15

16.3

10

10.9

2.804

1.151

متوسطة

4

املتوسط العام لبعد فقدان السيطرة

2.997

1.020

متوسطة

يتضح من الجدول ( )6أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان السيطرة متحقق
بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية في هذا البعد  2.997بانحراف معياري ( 1.020مع مراعاة عكس ترتيب درجات البنود التي
ً
ال تعبر عن اغتراب وظيفي) ،ويعزى ذلك إلى التقيد بخطط وتعليمات الرئيس املباشر أو املشرف نظرا لطبيعة اإلدارة املركزية التي تعمل بها إدارة التعليم
مما يفقد القادة القوة أو السيطرة ألدوارهم الوظيفية واإلحساس بالعجز لعدم قدرتهم على اتخاذ القرار واإلحساس بالعجز أمام الدور املناط بهم،
ويتفق البحث في هذا البعد مع (القريوتي ،الشورطي( )2016،حوالة وجستينة )2019 ،و(غيث والحارثي )2019 ،ويختلف مع (الشورطي )2017،و (أبو
الهيجاء )2016،و( العزاوي.)2010،
أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تحرص على ضرورة موافقة الرئيس املباشر قبل البدء بتنفيذ األعمال" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
ً
كبيرة جدا حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.207بانحراف معياري قدره  ،0.846وهذا يعزى إلى
طبيعة نظام اإلدارة املركزية في إدارات تعليم اململكة.
• جاءت العبارة "تستطيع االتصال برئيسك املباشر عند محاولة إضافة أفكار جديدة تساهم في تطوير العمل" في الترتيب الثاني من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.957بانحراف معياري قدره
ً
 ،0.888وهذا يعزى لكثرة لطبيعة التواصل املستمر واليومي مع الرئيس املباشر ملتابعة تنفيذ األعمال تبعا لنظام اإلدارة املركزية.
• جاءت العبارة "لو أعطيت الحرية في أداء األعمال املتاحة لك فإنك ال تؤدي الكثير منها" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة
بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.935بانحراف معياري قدره  ،1.193وهذا يعزى
إلى تضارب الشعور لدى القادة بين إحساسهم بعدم القدرة على اتخاذ القرارت وبين احساسهم باملسؤلية تجاه ماكلفوا به.
• جاءت العبارة "تهتم في املدرسة بالتعرف على ميول ورغبات الرئيس املباشر أكثر من اهتمامك بمتطلبات العمل" في الترتيب الرابع من حيث درجة
التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.804بانحراف معياري قدره
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 ،1.151وهذا يعزى إلى أنه في اإلدارات املركزية تعود السياسات والقوانين ومتطلبات العمل إلى الوزارة كإدارة عليا وليس مليول ورغبات الرئيس
املباشر الذي يقوم بدور السلطة التنفيذية.
ويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان السيطرة من خالل الشكل
(:)3

شكل ( :)3مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بفقدان السيطرة

 .2البعد الثاني :فقدان املعنى:
جدول ( :)7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة البحث على بعد فقدان املعنى
م

1
2
3

4

البنود

ً
العمل الذي تمارسه حاليا
يلبي طموحاتك
تشارك بوضع وتنفيذ
سياسات العمل
عندما تنجز عملك بشكل
متقن يسودك شعور
بالفخر واالعتزاز
يتملكك شعور باالعتزاز
واالفتخار بنتائج عملك
الحالي

غير موافق
بشدة
تكرار نسبة
2.2
2

غير موافق

االستجابة
محايد

موافق

موافق بشدة

تكرار
16

نسبة
17.4

تكرار
14

نسبة
15.2

تكرار
48

نسبة
52.2

تكرار
12

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التحقق

الترتيب

نسبة
13.0

3.565

0.998

كبيرة

3

13

14.1

9

9.8

25

27.2

26

28.3

19

20.7

3.315

1.300

متوسطة

4

0.0

0.0

2

2.2

10

10.9

33

35.9

47

51.1

4.359

0.764

كبيرة
ً
جدا

1

1

1.1

8

8.7

0.0

0.0

53

57.6

30

32.6

4.120

0.875

كبيرة

2

2.160

0.984

املتوسط العام لبعد فقدان املعنى

ضعيفة

يتضح من الجدول السابق أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان املعنى متحقق
بدرجة ضعيفة (عبارات هذا البعد جميعها معكوسة وارتفاع درجاتها يعبر عن انخفاض االغتراب الوظيفي) حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية
في هذا البعد  2.160بانحراف معياري  ،0.984ويعزى ذلك إلى إلتزام القادة باألعمال املوكلة لهم وتنفيذ السياسات العليا لإلدارة لتحقيق األهداف
املخطط لها ،ويتفق البحث في هذا البعد مع (الشورطي )2017،و(القريوتي ،الشورطي )2016،وتختلف مع (العزاوي )2010،و (أبوالهيجاء
،عباس )2003،و (حوالة وجستينة.)2019،
أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "عندما تنجز عملك بشكل متقن يسودك شعور بالفخر واالعتزاز" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة
ً
جدا حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.359بانحراف معياري قدره ،0.764وهذا يعزى إلى أنه عندما
يحقق القادة أهدافهم أو ينجزون أعمالهم بشكل متقن فإنهم يصلون إلى مرحلة االعتزاز والتفاخر التي تشبع حاجتهم كبشر إلى التقدير والوصول
للتميز والكمال.
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• جاءت العبارة "يتملكك شعور باالعتزاز واالفتخار بنتائج عملك الحالي" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  4.120بانحراف معياري قدره  ،0.875وهذا يعزى إلى إلتزام القادة بتنفيذ
األعمال املوكلة لهم.
ً
• جاءت العبارة "العمل الذي تمارسه حاليا يلبي طموحاتك" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.565بانحراف معياري قدره  ،0.998وهذا يعزى إلى أن القائد هو صاحب أعلى مرتبة
وظيفية في املدرسة وال يستطيع الوصول إلى هذا املنصب إال بعد خبرة عدة سنوات باإلضافة إلى اختبار القياس الخاص بالقادة.
• جاءت العبارة "تشارك بوضع وتنفيذ سياسات العمل" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة
متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.315بانحراف معياري قدره  ،1.300وهذا يعزى إلى نظام اإلدارة املركزية التي ال
تشجع على املبادرة واالبتكار وتتسم بالجمود.
ويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان املعنى من خالل الشكل (:)4

شكل ( :)4مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بفقدان املعنى

 .3البعد الثالث :العزلة:
جدول ( :)8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة البحث على بعد العزلة
م

العبارات

1

تشعر بالرغبة في البقاء في
ً
املنزل بدال من الذهاب إلى
العمل
يسود العمل ضعف في روح
التعاون بين العاملين في
املدرسة
ترغب في أن تكون معظم
عالقاتك مع أفراد خارج
محيط العمل
تشعر باالنتماء الفعلي لفرق
العمل
ال تميل إلى تكوين عالقات
صداقة ضمن محيط عملك
الحالي

2

3

4
5

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التحقق

تكرار
33

نسبة
35.9

تكرار
14

نسبة
15.2

تكرار
19

نسبة
20.7

تكرار
5

نسبة
5.4

2.500

1.209

ضعيفة

5

9

9.8

47

51.1

11

12.0

21

22.8

4

4.3

2.609

1.079

متوسطة

4

0.0

0.0

36

39.1

27

29.3

24

26.1

5

5.4

2.978

0.937

متوسطة

2

0.0

0.0

7

7.6

10

10.9

54

58.7

21

22.8

3.967

0.805

كبيرة

1

10

10.9

36

39.1

21

22.8

18

19.6

7

7.6

2.739

1.128

متوسطة

3

2.572

1.031

غير موافق
بشدة
تكرار نسبة
22.8 21

االستجابة
محايد

غير موافق

موافق

املتوسط العام لبعد العزلة

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص154-129 :

موافق بشدة

الترتيب

ضعيفة

142

مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة

الصالل & الشايع

يتضح من الجدول السابق أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعزلة متحقق بدرجة
ضعيفة (العبارة رقم  4عبارة معكوسة وارتفاع درجتها يعبر عن انخفاض االغتراب الوظيفي) حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية في هذا البعد
 2.572بانحراف معياري ،1.031ويعزى ذلك إلى انتماء القادة ملدارسهم وتفاعلهم مع املعلمين نتيجة اشتراكهم في تحقيق أهداف املدرسة ،ويتفق البحث
في هذا البعد مع (الرقب والشورطي )2017،و(القريوتي والشورطي )2016،و(حوالة وجستينة )2019،و(أبو الهيجاء وعباس )2013،ويختلف مع (غيث
والحارثي )2011،و(العزاوي.)2010،
أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
• جاءت العبارة "تشعر باالنتماء الفعلي لفرق العمل" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط
استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.967بانحراف معياري قدره  ،0.805وهذا يعزى إلى التفاعل واالشتراك بين القائد واملعلمين في
وضع الخطط وتنفيذها.
• جاءت العبارة "ترغب في أن تكون معظم عالقاتك مع أفراد خارج محيط العمل" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.978بانحراف معياري قدره  ،0.937وهذا يعزى إلى
ً
ً
اإلنسان يميل إلى أن يكون أكثر تقبال لألشخاص الذين تربطهم به سنين طويلة على عكس العالقات في الوظيفة غالبا ماتكون عالقات سطحية
بسبب عدم وجود روابط تجمعهم باإلضافة لضغوط العمل التي ال تسمح بوجود وقت للتعارف بشكل أكبر أو قيام البعض برسم الحدود
والحواجز.
• جاءت العبارة "ال تميل إلى تكوين عالقات صداقة ضمن محيط عملك الحالي" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.739بانحراف معياري قدره .1.128
• جاءت العبارة "يسود العمل ضعف في روح التعاون بين العاملين في املدرسة" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.609بانحراف معياري قدره  ،1.079وهذا يعزى إلى التصادم بين
بعض القادة ومعلميهم نتيجة االختالف في التوجهات واآلراء أو عدم تقبل األوامر.
ً
• جاءت العبارة "تشعر بالرغبة في البقاء في املنزل بدال من الذهاب إلى العمل" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة ضعيفة
حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.500بانحراف معياري قدره  ،1.209وهذا يعزى إلى طبيعة عمل
القادة ومسؤلياتهم التي ال تسمح لهم بالغياب عن املدرسة ،باإلضافة أن العمل يحقق شعور اإلشباع النفس ي باألهمية واإلنتاجية .
ويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعزلة من خالل الشكل (:)5

شكل ( :)5مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بالعزلة
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 .4البعد الرابع :الالمعيارية:
جدول ( :)9التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر افات املعيارية الستجابات عينة البحث على بعد الالمعيارية
م

البنود

1

تشعر بأنك تعرضت
ً
لالستغالل كثيرا في أثناء
العمل
تشعر بعدم استقرار
وضعف عالقات وروابط
اجتماعية داخل محيط
العمل
ً
من
كثيرا
تعاني
الوحدة/العزلة حتى إذا كنت
وسط زمالئك في العمل
تعتقد بأن العالم من حولك
على وشك التمزق
يتم التحفيز على أسس
ومعايير موضوعية عادلة

2

3

4
5

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
التحقق

تكرار
22

نسبة
23.9

تكرار
15

نسبة
16.3

تكرار
33

نسبة
35.9

تكرار
21

نسبة
22.8

3.554

1.123

كبيرة

1

4

4.3

43

46.7

24

26.1

7

7.6

14

15.2

2.826

1.145

متوسطة

3

17

18.5

46

50.0

10

10.9

10

10.9

9

9.8

2.435

1.198

ضعيفة

4

22

23.9

49

53.3

8

8.7

4

4.3

9

9.8

2.228

1.159

ضعيفة

5

10

10.9

17

18.5

23

25.0

32

34.8

10

10.9

3.163

1.179

متوسطة

2

2.776

1.161

غير موافق
بشدة
تكرار نسبة
1.1
1

غير موافق

االستجابة
محايد

موافق

املتوسط العام لبعد الالمعيارية

موافق بشدة

الترتيب

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالالمعيارية متحقق
بدرجة متوسطة (العبارة رقم  5عبارة معكوسة وارتفاع درجتها يعبر عن انخفاض االغتراب الوظيفي) حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجات الكلية في هذا
البعد  2.776بانحراف معياري  ،1.161ويعزى ذلك إلى إسناد بعض األعمال للقادة من قبل بعض الرؤساء أو املشرفين التي من املفترض أن تكون من
اختصاصهم وتتفق هذه النتيجة مع (حوالة،جستينة ) 2019،التي وضحت أن عدم الشفافية والوضوح في املنافسة والتشجيع وعدم وضوح بنود
ومعايير التحفيز باإلضافة لوجود املحسوبيات من قبل الرؤساء تساهم في خلق شعور االغتراب الوظيفي ،ويتفق البحث في هذا البعد مع
(القريوتي،الشورطي )2016،و(العزاوي )2010،و(غيث،الحارثي )2011،و(أبو الهيجاء )2013،وتختلف مع (الرقب،الشورطي. )2017،
أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:
ً
• جاءت العبارة "تشعر بأنك تعرضت لالستغالل كثيرا في أثناء العمل" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت
قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.554بانحراف معياري قدره  ،1.123وهذا يعزى إلى شعور القادة عند تكليفهم
بأعمال تكون خاصة باملشرفين أو الرؤساء في إدارة التعليم.
• جاءت العبارة "يتم التحفيز على أسس ومعايير موضوعية عادلة" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة متوسطة حيث
بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  3.163بانحراف معياري قدره  ،1.179وهذا يعزى إلى عدم وجود آلية أو
معايير للحوافز التي تقدم للقائد من قبل الرئيس املباشر.
• جاءت العبارة "تشعر بعدم استقرار وضعف عالقات وروابط اجتماعية داخل محيط العمل" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق،
ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.826بانحراف معياري قدره .1.145
ً
• جاءت العبارة "تعاني كثيرا من الوحدة/العزلة حتى إذا كنت وسط زمالئك في العمل" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة
ضعيفة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.435بانحراف معياري قدره  ،1.198وهذا يعزى إلى تعاون
القادة واملعلمين و قدرتهم على العمل كفريق واحد .
• جاءت العبارة "تعتقد بأن العالم من حولك على وشك التمزق" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق ،ومتحققة بدرجة ضعيفة حيث بلغت
قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  2.228بانحراف معياري قدره  ،1.159وهذا يعزى إلى قدرة القادة على التعامل
مع الضغوط واملشاعر السلبية نتيجة خبرتهم العملية.
ويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالالمعيارية من خالل الشكل (:)6
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شكل ( :)6مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بالالمعيارية
ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بمستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة يمكن تلخيصه
في الجدول (:)10
جدول ( :)10مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية
في مدينة بريدة
فقدان السيطرة
فقدان املعنى
العزلة
الالمعيارية
الدرجة الكلية ملستوى االغتراب الوظيفي

املتوسط
الحسابي
2.997
2.160
2.572
2.776
2.626

االنحراف
املعياري
1.020
0.984
1.031
1.161
1.049

درجة
التحقق
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة

النسبة
املئوية
%60
%43
%51
%55
%52

الترتيب
1
4
3
2

ً
يتضح من الجدول السابق أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة جاء متحققا بدرجة متوسطة أقرب
للضعيفة (الحد األدنى للمستوى متوسط  )2.6بمتوسط حسابي  2.626وانحراف معياري  ،1.049وجاء في الترتيب األول بعد فقدان السيطرة ومتحقق
بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  2.997وانحراف معياري  ،1.020وفي الترتيب الثاني جاء بعد الالمعيارية ومتحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني
 2.776وانحراف معياري  ،1.161وفي الترتيب الثالث جاء بعد العزلة ومتحقق بدرجة ضعيفة بمتوسط وزني  2.572وانحراف معياري  ،1.031وفي
الترتيب الرابع واألخير جاء بعد فقدان املعني ومتحقق بدرجة ضعيفة بمتوسط وزني  2.160وانحراف معياري  ،0.984وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة
التي توصل لها (العزاوي )2010،بأن أثر االغتراب الوظيفي على اإلنتاج العلمي لدى األعضاء جاء بدرجة متوسطة،ونتيجة(حوالة،جستينة)2019،بأن
واقع االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال جاء بدرجة متوسطة ،ونتيجة (غيث،الحارثي )2019،بأن هناك أثر لالغتراب الوظيفي على سلوك
املواطنة لدى املعلمات جاء بدرجة متوسطة ،بينما تختلف مع نتيجة (الرقب والشورطي )2017،بأن مستوى االغتراب لدى قادة املدراس في عمان جاء
بدرجة منخفضة ،ونتيجة (القريوتي،الشورطي )2016،بأن درجة االغتراب لدى قادة مدارس محافظة الزرقاء متوسطة ،ونتيجة
(أبوالهيجاء،عباس )2013،بأن مظاهر االغتراب لدى املرشدين التربويين جاءت بدرجة منخفضة ،ويمكن أن تتضح النتائج السابقة من خالل الشكل
(:)7
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شكل ( :)7مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة
ا
ثانيا :نتائج إجابة السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب الوظيفي لدى
قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة)؟" .يمكن عرض النتائج حسب كل كتغير كالتالي:
 .1بالنسبة ملتغير الجنس:
تم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  Independent Samples T-Testفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى
قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة والتي ترجع الختالف الجنس (ذكر ،أنثى) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
ا
جدول ( :)11داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة تبعا ملتغيرالجنس
مستوى االغتراب الوظيفي

الجنس

فقدان السيطرة

ذكر

درجات الحرية

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

90

12.827

2.093

4.600

0.01

10.900

1.851

9.058

2.363

8.100

2.772

13.058

3.654

12.600

3.209

14.769

3.934

12.725

3.916

49.712

9.485

44.325

9.464

إناث
فقدان املعنى

ذكر

90

إناث
العزلة

ذكر

90

إناث
الالمعيارية

ذكر

90

إناث
الدرجة الكلية لالغتراب الوظيفي

ذكر
إناث

90

1.787
0.628

0.077
0.532

2.476

0.01

2.703

0.01

ً
يتضح من الجدول ( )11أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية
في مدينة بريدة فيما يتعلق بالدرجة الكلية وبعدي (فقدان السيطرة والالمعيارية) ترجع الختالف الجنس ،والفروق لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق
ً
دالة إحصائيا في مستوى فقدان املعنى والعزلة كأبعاد لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة ترجع الختالف الجنس.
والنتائج هنا تؤكد في مجملها أن الذكور من قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة أعلى من اإلناث في فقدان السيطرة والالمعيارية كمؤشرات
لالغتراب الوظيفي ويعزى ذلك إلى طبيعة اإلدارة املركزية والقوانين والسياسات التي تفرضها اإلدارة العليا أو الرئيس املباشر بشكل صارم أدت إلى
ً
ً
تقليص دور القادة وسلب إرادتهم وعدم منح الحرية لهم في اتخاذ القرارات وهذا يتنافى مع طبيعة الذكور فاإلناث أكثر امتثاال لألوامر وتطبيقا للقوانين
ً
ً
ً
وتتفق هذه النتيجة مع (عويدات )1995،بأن اإلناث أكثر انسجاما وانصياعا لألعراف االجتماعية والقوانين لطبيعة تنشئتها وتتفق أيضا مع نتيجة
َ
دراسة ()Verma, 2017التي أشارت إلى املعلمين أكثر شعورا بالغربة من املعلمات ،بينما كانت الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى فقدان املعنى
ً
والعزلة غير دالة إحصائيا وهذا يعزى إلى طبيعة الثقافة االجتماعية السائدة في املجتمع السعودي القائم على الترابط والتواصل وعدم العزلة واملشاركة
االجتماعية ،وشعورهم بالرضا عن أنفسهم ومايقومون به من أعمال لدى كل من الذكور واإلناث وهذا يتفق مع توصل إليه كل من
(أبوالهيجاء،عباس )2005،و(القريوتي،والشورطي )2016،و(الرقب والشورطي )2017،و(عويدات ،)1995،وهو ما يتضح من الشكل (:)8
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شكل ( :)8الفروق بين الذكورواإلناث من قادة املدارس الثانوية الحكومية ببريدة في االغتراب الوظيفي

 .2بالنسبة ملتغيرسنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة
املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات ،من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ،من  10سنوات
فأكثر) فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:
ا
جدول ( :)12املتوسطات واالنحر افات ملستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية وفقا لسنوات الخبرة
مستوى االغتراب الوظيفي

سنوات الخبرة
أقل من 5
متوسط

من  5إلى أقل من 10

انحراف معياري

متوسط

انحراف معياري

من  10فأكثر
متوسط

انحراف معياري

فقدان السيطرة

13.235

2.412

10.875

0.947

12.098

2.326

فقدان املعنى

8.294

3.216

8.833

2.353

8.667

2.487

العزلة

12.941

3.400

13.042

2.612

12.745

3.857

الالمعيارية

14.353

4.372

14.042

4.298

13.647

3.857

الدرجة الكلية

48.824

10.267

46.792

8.070

47.157

10.495

ا
جدول ( :)13داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة تبعا الختالف سنوات الخبرة
االغتراب الوظيفي

مصدر التباين

مجموع املربعات

فقدان السيطرة

بين املجموعات

56.796

2

28.398

داخل املجموعات

384.194

89

4.317

الكلي
فقدان املعنى

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

العزلة

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

الالمعيارية

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

الدرجة الكلية

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

درجات الحرية

متوسط املربعات

440.989

91

2.967

2

1.483

602.196

89

6.766

605.163

91

1.577

2

789.

1085.586

89

12.198

1087.163

91

7.197

2

3.599

1474.488

89

16.567

1481.685

91

46.261

2

23.130

8691.174

89

97.654

56.796

2

28.398
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قيمة ""F
6.578

مستوى الداللة
0.01

0.219

0.804
غير دالة

0.065

0.937
غير دالة

0.217

0.805
غير دالة

0.237

0.790
غير دالة
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ً
يتضح من الجدول السابق أنه :توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ثقة  0.01في مستوى فقدان السيطرة كبعد من أبعاد االغتراب الوظيفي
ً
لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة ترجع الختالف سنوات الخبرة .بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االغتراب الوظيفي لدى
قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة فيما يتعلق بالدرجة الكلية وأبعاد (فقدان املعني ،العزلة ،الالمعيارية) ترجع الختالف سنوات الخبرة.
والنتائج هنا تؤكد في مجملها أن لسنوات الخبرة تأثير فقط على فقدان السيطرة كمؤشر لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية
في بريدة ،وللكشف عن الفروق بين القادة مختلفي سنوات الخبرة في مستوى فقدان السيطرة تم استخدام اختبار شيفية  Scheffeكاختبار للمقارنات
البعدية في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
الصالل & الشايع

جدول ( :)15املقارنة بين املجموعات مختلفة سنوات الخبرة في مستوى فقدان السيطرة
سنوات الخبرة
من  5إلى أقل من ( 10م= )10.875
من  10فأكثر (م= )12.098

أقل من ( 5م= )13.235

من  5إلى أقل من ( 10م= )10.875

**2.360

....

1.137

1.223

ومن الجدول السابق يتضح أن أعلى املجموعات في الشعور بفقدان السيطرة هي املجموعة منخفضة سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات) حيث
ً
كانت هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بينها وبين متوسطي الخبرة (من  5إلى أقل من  10سنوات) لصالح منخفض ي سنوات الخبرة  ،وبالتالي
يتأكد أن أقل املجموعات في فقدان السيطرة هي مجموعة متوسطي سنوات الخبرة (من  5إلى أقل من  10سنوات) ،وتكون مجموعة مرتفعي سنوات
الخبرة (من  10سنوات فأكثر) في مكانة متوسطة بين املجموعتين ،والنتائج هنا توضح أن الشعور بفقدان السيطرة لدى قادة املدارس الثانوية
الحكومية في بريدة يكون أعلى ما يمكن في حالة منخفض ي سنوات الخبرة وهذا يعزى إلى قلة سنوات الخبرة لديهم و سعيهم إلثبات وجودهم وكفائتهم
وهذا ما يجعلهم يصطدمون مع رؤوسائهم وتتفق هذه النتيجة مع (أبو الهيجاء)2005،وكذلك(عويدات )1995،الذي توصل إلى أن السنوات األولى من
ً
الخدمة أكثر اغترابا ثم يقل ويبدأ يقل في املرحلة التي تليها ،ثم يقل هذا الشعور عند املستوى املتوسط من سنوات الخبرة ثم يعاود االرتفاع بزيادة
سنوات الخبرة وهذا يعزى إلى أن هذه املجموعة وصلوا إلى مرحلة خبرة في القيادة تجعلهم يتخذون بعض القرارات بدون الرجوع إلى الرؤساء ويرفضون
مساواتهم مع القادة األقل خبرة باإلضافة لشعورهم بالروتين وعدم التجديد في مجال العمل مما يجعلهم يخوضون صراعات مع رؤسائهم األمر الذي
يؤدي إلى شعورهم باالغتراب الوظيفي وتختلف هذه النتيجة مع (أبوالهيجاء،عباس )2005،و(القريوتي،الشورطي )2016،و(الشورطي ، )2017،وهو ما
يتضح من الشكل التالي:

شكل ( :)9الفروق في فقدان السيطرة كبعد من أبعاد االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية ببريدة

التوصيات:
 .1العمل على خفض مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس من خالل خلق بيئة عمل قائمة على إشراك القادة مع الرؤساء في عمليات
التخطيط واتخاذ القرارات ،وإيجاد نوع من الالمركزية في عمليات القيادة.
 .2التمكين اإلداري للقادة خاصة القادة ذوي الخبرة من خالل إعطاءهم الحرية واالستقاللية في أداء األعمال واتخاذ القرارات وعدم الرجوع للرؤساء
في جميع األمور.
 .3تطبيق نظام للحوافز قائم على أسس ومعايير موضوعية عادلة غير قائمة على املحسوبيات.
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 .4العمل على تعزيز االتجاهات اإليجابية وبناء عالقات إنسانية وزيادة التفاعل االجتماعي من خالل اللقاءات املستمرة والنشاطات االجتماعية بين
القادة والرؤساء.
 .5العمل على توضيح القوانين واللوائح واألنظمة للقادة الجدد ودعمهم في تنفيذ املهام الوظيفية من خالل إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل.
املقترحات البحثية:
في ضوء النتائج والتوصيات واملستجدات في املجال التربوي باململكة تقترح الباحثة الدراسات التالية:
 .1أثر تطبيق الالئحة الجديدة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات على االغتراب الوظيفي.
 .2الرخص املهنية للمعلمين وعالقتها باالغتراب الوظيفي.
 .3تأثير العمل عن بعد على االغتراب الوظيفي.
ً
 .4مدى تأثير االغتراب الوظيفي في بيئات العمل املختلطة حديثا.
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Abstract: The aim of the study is to identify the level of job alienation among the leaders of government
secondary schools in the secondary stage in Buraidah, Saudi Arabia with different variables, and to achieve
the goals of the study, the researcher adopted the descriptive approach, and the research sample consisted
of (92) male and female leaders of the high school leaders in Buraidah, the researcher used the Blauner
scale (1962) for job alienation with adjustments to it, and it was applied to the sample after confirming its
reliability and consistent, and the research reached a set of results, including the fact that the level of job
alienation among leaders came to a moderate degree, with an average (2.62) ), and in Percent(52%), the
dimension of loss of control was ranked first among the scale of dimensions, with an average of (2.99), and
percentage of (60%) with an average degree of verification, followed in the order by the non-standard
dimension, with an average (2.77), percentage of (55%), average degree of verification, and in the third
order came after isolation, with a mean (2.57), percentage of (51%), poor degree of verification, and the
meaning loss dimension ranked fourth and last, with an average Mathematical (2.16), percentage of (43%),
and poor degree of verification. The results also revealed that there were statistically significant differences
in the estimates of the research sample for the level of job alienation according to the gender variable,
where the differences were for males at the total degree, and after loss of control and non-normality, while
the results did not reveal statistically significant differences according to the variable of experience on the
overall degree and on the dimensions of the tool except after losing control, where the differences in favor
of those with experience were less than (5) years, compared to those with experience from (5) years to less
than (10) years.

Keywords: Alienation; Job Alienation; Isolation; Loss of meaning.
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