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  واقُع االغِتراِب الَوظیفيِّ 
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  ١جستنیة توفیق بن طالل بنت حواله وأ/ ندى محمد بنت سهیر/ د.أ

   المقدمة:
وضرورة  ،ك التنظیمي للمؤسساتاهتمت االتجاهات اإلداریَّة الحدیثة بالسلو 

إلى تحقیق التوازن بین االهتمام المنظمات  تسعى، حیث انتماء األفراد للعمل
المادیة وٕاشباع حاجات األفراد  ،یًقا لألهداف من جهةقتح ؛بإنجاز األعمال

یكون الفرد جزًء فاعًال ل ،من جهة أخرىوالمعنویَّة وطموحاتهم السلوكیَّة والتزامهم 
مهامهم إزاء  تى السلبیات الوظیفیَّة فيش كذلك التغلب على، و مةمنظفي ال

  .المنظمة التي یعملون بها أو إزاء أنفسهم
أدت السلبیات الوظیفیَّة لظهور أنماط من السلوك التنظیمي السلبیَّة، ویمثل 
االغتراب الوظیفي أحد هذه السلوكیات المتعلقة باألفراد، والمنظمة التي یعملون 

ي تحد من تقدمهم وتطورهم، وتؤثر على أدوارهم في المنظمة بها، والت
ظهور  كلما ازداد أنه )٧١، ٢٠١٥( القحطانيویشیر  ،)٧٧، ٢٠١٨(العتیبي،

وبین الفرد  ،نحو العالقة بین الفرد وذاتهلفجوة ازدادت ا سلوك االغتراب،
من  ویعد مفهوم االغتراب الوظیفي من المفاهیم الغائبة عن الكثیر ،والمنظمة
 ) (الحمداني،٣٠٣، ٢٠١٤، ؛ القواسمي(دروزة.بالرغم من آثاره السلبیَّة ،المنظمات

١٨، ٢٠١٢.(  
والتربویَّة منها على  ،على المؤسسات عامةالوظیفي ونتیجة آلثار االغتراب 

من قبل الباحثین في  هذا المفهوموجه الخصوص، فقد زاد االهتمام بدراسة 
، أنه االغتراب الوظیفيمصطلح یقصد ب، فیميمجاالت اإلدارة والسلوك التنظ

 بضعف الرابط الذيلشعوره  ،انفصال الشخص عن عملهب سلوك تنظیمي، یرتبط
                                                           

كلیه الدراسات  -العلیا للدراسات العربي شرقال بكلیة استاذحواله:  محمد بنت سهیر/ د.أ ١
  . العلیا للتربیه جامعه القاهره

 التعلیم تربویة فى ریاض االطفال بوزارة مشرفة جستنیة: توفیق بن طالل بنت أ/ ندى
  بالمملكه العربیه السعودیة
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أن الفرد  )٦٣، ٢٠١٥( حافظ؛ وأضاف )٢٠، ٢٠١١(التاجوري،  یحفزه لهذا العمل
كما عرف كل  ،یصبح غیر قادر على االنسجام مع نفسه، أو مع محیط المنظمة

بأنه عزوف  االغتراب الوظیفيBanaai, Reisel )٢٠٠٧یل (من بناي، وریس
حیث یدرك الموظف بأن العمل ال یشبع  ته،الموظف عن أداء عمله برغب

  .احتیاجاته وتوقعاته
بذل الباحثون جهوًدا في تحدید أهم أبعاد االغتراب الوظیفي، والتي تم تناولها 

المجاالت أو المالمح، وقد في األدبیات، باعتبارها من الظواهر أو المكونات أو 
أشار لها البعض بأنها عناصر، إال أن معظم األدبیات استقرت على أنها أبعاد، 

، )٣٣٩، ٢٠١٣(، وتامیدي )١٧، ٢٠١٦(فاتفقت دراسة كل من القریوتي 
(العجز، فقدان  :، أن أبعاد االغتراب الوظیفي تتمثل في)٣٧، ٢٠٠٧(والمحمداوي 

، ٢٠١٠(عزلة االجتماعیَّة) بینما أضاف كل من العطار المعنى، الالمعیاریَّة، ال
  ُبعد التمرد. )٤٥، ٢٠٠٥(وعبود ) ٥٣

 )٢٠١٦( وفي هذا الصدد أشارت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة القریوتي
 أن االغتراب الوظیفي یرتبط بمستوى األمن الوظیفي، وأشارت دراسة مرخي إلى

Merkhe  )ین انخفاض العالقة التنظیمیَّة ب اأن هناك ارتباطً إلى  )٢٠١٥
أن  )٢٠١٤( كركيوأكدت دراسة أبو  والشعور باالغتراب الوظیفي في المؤسسة،

كما أظهرت نتائج العسال  االغتراب الوظیفي یرتبط بأنماط القوة التنظیمیَّة.
المعلمین باالغتراب الوظیفي في المدارس  شعورأن من أهم أسباب  )٢٠٠٩(

وغالء المعیشة، وعدم االرتقاء ُبعدالة  ،ي األردن تدني راتب المعلمالثانویَّة العامة ف
  السلم الوظیفي، وانتشار الوساطة والمحسوبیَّة، واكتظاظ الصفوف بالطلبة. 

وبالرغم من وفرة دراسات السلوك التنظیمي العربیَّة واألجنبیَّة لموضوع ظاهرة 
، إال أن ة واألمنیَّة والصحیَّة، كاالجتماعیَّ االغتراب الوظیفي في المؤسسات األخرى

أشار إلى أن موضوع االغتراب الوظیفي لم ینل حقه من  )١١٠، ٢٠١٦(الجلیغم 
 الدراسة اهتمتو في مجال التعلیم،  بل الكتاب والباحثین السعودییناالهتمام من قِ 

ریاض األطفال بالمملكة العربیَّة في مؤسسات االغتراب الوظیفي بموضوع 
في حیاة اإلنسان، فمعلمات أساسیَّة لهذه المرحلة التربویَّة من أهمیَّة  لما ؛السعودیة

، ولهن األثر األساسي في بناء ریاض األطفال هن من یحاكین أجیال المستقبل
  شخصیَّة الطفل.
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   مشكلة الدراسة:
تهتم المنظمات الناجحة باالستفادة من مواردها البشریَّة، ألنها العنصر الفعال 

هداف المنظمات؛ لذلك تسعى المنظمات إلیجاد بیئة سلیمة للعمل الذي یحقق أ
) ٧٨، ٢٠١٨ (العتیبي،من خالل إشباع الحاجات السلوكیَّة لألفراد في المنظمة. 

أهداف خطة التنمیة العاشرة بالمملكة العربیَّة ویتفق ذلك مع ما أشارت إلیه 
 ،بداع واالبتكارإللى اضرورة تحسین البیئة التعلیمیَّة المحفزة عمن  ،السعودیة

في التخطیط لتنفیذ البرامج، حیث إن  وضرورة المشاركة لمنسوبي المدرسة
خطة  (وزارة االقتصاد والتخطیط،المدرسة تعد مستوى اإلدارة التنفیذیَّة بالوزارة 

  .)٢٠١٥، التنمیة العاشرة
لذلك فإن القصور في أنماط السلوك التنظیمي المحفزة لإلبداع واالبتكار 
واالنتماء الوظیفي تؤدي إلى ظهور سلبیات عدة، منها االغتراب الوظیفي الذي 
یرتبط بانفصال الفرد عن عمله، ویشعر بأن المنظمة لم تعد المكان المناسب له، 

؛ (دروزة .وكذلك یصبح غیر قادر على االنتماء والمشاركة البناءة في هذه المنظمة
  ).٢٠، ٢٠١١(التاجوري، ، )٣٠٣، ٢٠١٤، القواسمي

ونظًرا لخطورة االغتراب الوظیفي، كونه یمثل دلیًال على مرور المنظمة بأزمة 
حقیقیَّة تؤثر سلًبا على سلوك العاملین في المنظمة، وتحدُّ من تطورهم وٕابداعهم، 
مما یدفع المنظمة لالنحدار والفشل؛ اهتم الباحثون لدراسة هذا السلوك 

  ).٣٣٤، ٢٠١٣(تامدي،
 ،إلیه نتائج الدراسات المحلیَّة السابقة في مجال التعلیم  عما توصلتفضًال 

لدى  اوظیفی"  الى أن هناك اغترابً إالتي توصلت  )٢٠١٤( كنتائج دراسة العثیم
موظفات كلیَّة الدراسات التطبیقیَّة وخدمة المجتمع بمدینة الریاض، ونتائج دراسة 

لدى مدیري  ظیفيالو  غتراباالالتي توصلت إلى أن مستوى  )٢٠١٥( العصیمي
، ولكن توصلت نتائج دراسة المدارس الثانویَّة بمكة المكرمة جاء بدرجة متوسطة

) إلى أن مستوى االغتراب الوظیفي لدى معلمي المدارس الثانویَّة ٢٠١٠السبیعي (
  في مكة المكرمة منخفض.

-١٤٣٨وبناء على إحصائیة إدارة ریاض األطفال ألعداد المعلمات عام 
نة الریاض بعد حركة النقل الداخلي التي تعتبر أكبر حركة نقل ه بمدی١٤٣٩

حدثت على مستوى وزارة التعلیم، فقد كان عدد الفصول في الروضات الحكومیة 
) معلمة، بموجب معلمتین لكل ١١١٢) فصال، واالحتیاج الفعلي للمعلمات (٥٥٦(
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عددهن  معلمة ریاض أطفال لمدینة الریاض لیصبح مجمل )٩٠٧فصل، وتم نقل(
)، مما یدل على وجود فائض كبیر من المعلمات، فضًال عن سلبیات ٢٠١٩(

وجود هذا الفائض من المعلمات من وقت الفراغ الطویل األشبه بالبطالة المقنعة 
   .مشكالتفي مواقع العمل مما قد یؤدي إلى 

 لدى معلمات االغتراب الوظیفيتربویَّة عن ال ات المحلیَّةدراسلقلة الا ونظرً 
، ریاض األطفال بالمملكة العربیَّة السعودیة، فقد تم تقدیم استمارة استطالعیَّة 

 )٣١وعددهن ( ،مكونة من ثالثة أسئلة إلى عّینة من معلمات ریاض األطفال
ات % منهن التحقن برغبتهن كمعلم٤٩ ، وقد أشارت النتائج إلى أن نسبةمعلمة
من  نَّ أعمالهن إن تمكَّ  من المعلمات یرغبن بترك %٣٣وریاض أطفال، في 

تشعر أن عالقتها بقائدة  الدراسة االستطالعیة من عینة %٢٠وأنوظیفة أخرى، 
اغتراب وظیفي لدى معلمات سلوك الروضة غیر جیدة،، وقد یدل ذلك على وجود 

االطفال  ارتباطریاض األطفال، خاصه أن تبدیل المعلمات أو تركهن العمل بعد 
مما یتطلب دراسة  یؤثر سلًبا على نفسیه الطفل.، المرحلة في تلكنفسی"ا بالمعلمة 

  .للتعرف على واقعه ؛طفالألریاض ا االغتراب الوظیفي لدى معلمات
  مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي:تتمثل و 

  ما واقع االغتراب الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض؟
  أهداف الدراسة: 

  :اإلجابة عن األسئلة الفرعیَّة اآلتیة إلى هدفت الدراسة
(العجز، فقدان المعنى،  ا مستوى تحقق أبعاد االغتراب الوظیفيم .١

 الالمعیاریَّة، العزلة عن الزمیالت، التمرد) لدى معلمات ریاض األطفال
  من وجهة نظرهن؟  ،بمدینة الریاض

لدى  الغتراب الوظیفيتحقق أبعاد ا فروق ذات داللة إحصائیَّة حولما ال .٢
متغیرات الدراسة: نوع مدینة الریاض، من خالل في  معلمات ریاض األطفال

ریاض األطفال، (حكومي، أهلي)، ومستوى التعلیم للمعلمات (دبلوم متوسط، 
 جامعي، ماجستیر)، سنوات الخدمة؟

االغتراب الوظیفي لدى معلمات ریاض  ما السبل المقترحة للتغلب على .٣
 وجهة نظرهن؟األطفال بمدینة الریاض من 
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  :الدراسة أهمیَّة
 من كونها من أهمیتها الدراسة هذه تكتسب ):النظریَّة( العلمیَّة األهمیَّة أوًال 

 لدى الوظیفي االغتراب تتناول التي السعودیة، العربیَّة المملكة في البكر الدراسات
 في الموضوع تناول لحداثة نظراً  الریاض، بمدینة األطفال ریاض معلمات
  األطفال. ریاض تمؤسسا

 بوزارة الحالیة المسؤولین الدراسة نتائج تساعد قد ):التطبیقیَّة( العملیَّة األهمیَّة ثانًیا
 المقترحات لبعض األطفال ریاض وخاصة لها، التابعة التعلیمیَّة واإلدارات التعلم
 الوظیفي االغتراب على التغلب على یساعد مما التربوي التطویر في تسهم قد التي
 تمهِّد الوظیفي، وقد االغتراب واقع رصد خالل من األطفال، ریاض معلمات لدى
 التنظیمیَّة الوظیفیَّة الظواهر بدراسة والمهتمین للباحثین الطریق الدراسة هذه

  .وتوصیاتها نتائجها ضوء في مستقبلیَّة وبحوث لدراسات عامة، التعلیم بمؤسسات
  مصطلحات الدراسة:

) االغتراب ١٨، ٢٠١١ف محمد (عرِّ یُ  :Job Alienation االغتراب الوظیفي
الوظیفي بأنه شعور الموظف بالغربة في المنظمة التي یعمل بها، نتیجة لسوء 

وبین زمالء  ،المنظمة بهیكلها ومحیطها من التفاعل االجتماعي بینه وبین كل
ا ناسبً ا مالعمل والجمهور متلقي الخدمة، فیشعر الموظف بأن المنظمة لم تعد مكانً 

  له، مما یؤثر على تركیزه والتزامه بمهامه. 
شعور معلمة : بأنه إجرائیdا سبق، یمكن تعریف االغتراب الوظیفي وبناًء على ما

لسوء التفاعل ؛ نظًرا عمل بهاتالتي ریاض األطفال الغربة في ریاض األطفال ب
 یالتزم بهیكلها ومحیطها، وبین ریاض األطفال، من وبین كل ااالجتماعي بینه

، مما امناسب لهال مكاناللم تعد  بأن ریاض األطفالشعر ت، فأولیاء األمورالعمل و 
  . أدوارها الوظیفیَّةب اوالتزامه ایؤثر على تركیزه

وقد اتفقت العدید من نتائج الدراسات أن مصطلح االغتراب الوظیفي یتم تناوله من 
، ٢٠١٣، وتامیدي ()١٧، ٢٠١٦خالل عدة أبعاد، كدراسة كل من القریوتي (

)، والتي تتمثل في (العجز، فقدان المعنى، ٣٧، ٢٠٠٧)، والمحمداوي (٣٣٩
) وعبود ٥٣، ٢٠١٠الالمعیاریَّة، العزلة االجتماعیَّة)، وأضاف كل من العطار (

  ) ُبعد التمرد، وتتبنى الدراسة هذه األبعاد.٤٥، ٢٠٠٥(
علیمیَّة السعودیة الت ف السیاسةعرِّ وتُ :  Kindergarten ریاض األطفال

مرحلة أولیَّة من مراحل السلم التعلیمي، تتصف  :بأنها) ریاض األطفال ٦٢(المادة
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كما تهیئ الطفل الستقبال أدوار الحیاة  ،بالرفق في معاملة الطفولة وتوجیهها
المستقبلیَّة على أساس صحیح، من خالل التنشئة الصالحة المبكرة. وال یشترط 

، الموقع ٢٠١٧(وزارة التعلیم، بل بالمرحلة االبتدائیَّة التحاق الطفل بها لیق
  اإللكتروني للوزارة).

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
الوظیفي وابعاده، والعوامل المؤدیة  یتناول اإلطار النظرى عرضا لمفهوم االغتراب

الوظیفي ، ثم أهم الدراسات السابقة التى  الیه ، وسبل التغلب على االغتراب
  ناولت الموضوع فى المؤسسات التعلیمیة .ت

االغتراب ظاهرة سلوكیَّة  Job Alienation:أوال: مفهوم االغتراب الوظیفي
ترتبط باإلنسان، واغترابه یعني ضعف العالقة بذاته أو مجتمعه أو المنظمة التي 
یعمل بها؛ مما یؤدي فقدان الفرد ثقته بغیره داخل المنظمة، وعجزه عن القیام 

هام المطلوبة منه، بل ویتمرد عن القیام بها، مما یؤدي النعزاله ورفضه لمعایر بالم
)، فاالغتراب لغة: یرجع اشتقاق كلمة الغربة إلى ٥٠، ٢٠٠٥المنظمة. (عبود، 
الثالثیَّة، وهي أصل صحیح، وتطلق على الُبعد والنزوح عن  "مادة "غ ر ب 

  ).١٢٣، ٢٠٠٣(الفیروزآبادي، المكان، والغموض، والذهاب، والتنحي عن الناس. 
ولالغتراب مداخل متعددة لدراسته، فهناك من یدرسه من مدخل الفرد متمثًال في 
االغتراب النفسي، حیث ینتقل الصراع بین الذات والموضوع من الواقع الخارجي 
إلى داخل النفس اإلنسانیَّة، فیشعر فیه الفرد باالنفصال السلبي عن ذاته، وهناك 

ن مدخل المجتمع، متمثًال في خلل معاییر وقیم وقوانین المجتمع، من یدرسه م
فتحدث حالة من عدم التناسق بین سلوك المجتمع والمعاییر التي تنظمه، وهناك 

 في االنفصال عن سلسلة القواعد التنظیمیَّة التي من ینطلق من الوظیفة، متمثًال 
  ).٥٤-١١، ٢٠١٨تسیر بموجبها اإلدارة (العتیبي، 

عددت مفاهیم االغتراب الوظیفي نتیجة للتطورات التنظیمیَّة المتفاوتة، وتتفق وقد ت
)، ونیر ١٨، ٢٠١١()، ومحمد ١٨، ٢٠١١معظم الدراسات مثل: أبو سلطان (

)٣، ٢٠١٠ (Nair) ٦، ٢٠٠٧، بناي، وریسیل( Banaai , Reisel،  وكذلك
، ٢٠١١وشكري ( ، Nelson & O'donhue )٧، ٢٠٠٦نیلسون وأودونهیو (

) أن تعریف االغتراب الوظیفي یشیر إلى ٣٢٠، ٢٠٠٣)، الخضرا وبشیر (١٨
انعزال الفرد عمن حوله في العمل، وعجزه عن أداء مهامه، مما یجعله یتمرد على 
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هذا العمل؛ نظًرا لسوء التفاعل االجتماعي مع هیكل المنظمة، والزمالء في محیط 
كاًنا مناسًبا له، مما یؤثر على التزامه العمل ومتلقي الخدمة، وأن المنظمة لم تعد م

  بمهامه وعزوفه عن أدائها برغبة منه.
 باستقراء التعریف السابق لالغتراب الوظیفى یتضح انه یتضمن عدة ابعاد تعددت

  یتضمنها المصطلح . التي للمعاني وفقا فى األدبیات
)، ١٧، ٢٠١٦مثل: القریوتي (  اتفق معظم الباحثین :أبعاد االغتراب الوظیفي

، ٢٠١٢)، والحمداني ( ٢٠، ٢٠١٣)، وأبو الهیجاء (٢٢، ٢٠١٤وأبو كركي (
)، أن أبعاد االغتراب ٥٢، ٢٠١٠)، والمعشر (٥٦، ٢٠١١)، والتاجوري (١٧٤

الوظیفي تتمثل في (العجز، فقدان المعنى، الالمعیاریَّة، العزلة االجتماعیَّة عن 
، ٢٠٠٥(  ) وعبود٥٣، ٢٠١٠(زمالء العمل)، بینما أضاف كلٌّ من العطار 

  ) ُبعد التمرد لألبعاد السابقة.٤٥
)، أن العجز یقصد ٣٣٩، ٢٠١٣یشیر تامیدي ( : Powerlessness العجز-١

م في المنظمة التي یعمل بها، حیث یتوقع الفرد  به: افتقاد الفرد القدرة على التحكُّ
ه ال تأثیر له في في هذه الحالة أن سلوكه لن یأتي بالنتائج المرجوَّة منه، وأن

  مستقبل المنظمة.
ویقصد بُبعد العجز في الدراسة بأنه: سلبیَّة معلمة ریاض األطفال في تحمل 
المسؤولیَّة واتخاذ القرار، أو مواجهة مشكالت ریاض األطفال وحلها، مما یفقدها 
حریتها في التعبیر عن رأیها، أو تغییر وضعها الوظیفي، أو استغالل قدراتها 

  تها لمهامها برغبة منها، أو التمسك بحقوقها في ریاض األطفال.وممارسا
)، ١٧٠، ٢٠١٥(یشیر كل من إبراهیم  Meaninglessness: فقدان المعنى-٢

) إلى أن ُبعد فقدان المعنى ٤٥، ٢٠٠٥)، عبود (٢٠، ٢٠١٣وأبو الهیجاء (
ة، یقصد به: افتقار الفرد لوجود أهداف أساسیَّة تعطي معنى لوجوده في المنظم

لتستقطب نشاطاته، وتتفق مع اهتماماته، مما یؤدي لقیامه بأدواره الوظیفیَّة التي ال 
تستحق التفكیر فیها، أي فقدان الفرد القدرة على إدراك العالقة بینه وبین عمله، 

  وبینه وبین نظام العمل.
ویقصد بُبعد فقدان المعنى في الدراسة، بأنه: فقدان العالقة بین عمل معلمة 

ض األطفال وأهداف ریاض األطفال، وأن ما تقوم به من مهام ال تستحق ریا
التفكیر فیها، أي افتقارها لوضوح مهامها التخصصیَّة، سواء لها أو لزمیالتها في 
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ریاض األطفال، مما یفقدها معنى ما تقوم به من نشاطات ومهام، تتفق مع 
  مل.اهتماماتها داخل ریاض األطفال، تؤدي النسحابها من الع

)، ٣٢، ٢٠٠٧أشار كل من المحمداوي ( :Normlessnessالالمعیاریَّة -٣
)، إلى أن ُبعد الالمعیاریَّة ُیقصد به: عدم تمسك الفرد ٤٥، ٢٠٠٥وعبود (

بالمعایر والضوابط واألعراف االجتماعیَّة والتنظیمیَّة إلنجاز األهداف، واتساع 
ا، مما یؤدي إلى أن المعاییر قد الهوة بین أهداف المنظمة وقدرة الفرد على تحقیقه

  فقدت قوتها التنظیمیَّة في المحیط المهني.
ویقصد بُبعد الالمعیاریَّة في الدراسة بأنه: ضعف التزام معلمة ریاض األطفال 
بالمعاییر والضوابط والقواعد التنظیمیَّة، مما یؤدي إلى ضعف قدرتها على التمییز 

هو ذاتي عما هو موضوعي، ویصبح  بین ما لبین الصواب والخطأ، أو الفص
استخدام الوسائل غیر المشروعة والشخصیَّة كمحك إلنجاز مهامها في ریاض 

  األطفال.
أشار كل من أبو سمرة؛ شعیبات؛  :Social Isolationالعزلة االجتماعیَّة -٤

) لُبعد ٤٥، ٢٠٠٥)، وعبود (٥٤، ٢٠٠٧)، والمحمداوي (٦٠، ٢٠١٤أبو مقدم (
ة، أنها ضعف الروابط االجتماعیَّة، بین الفرد والزمالء، وانتشار العزلة االجتماعیَّ 

العالقات السلبیَّة بینهم؛ نتیجة فقد التفاعل الهادف بینهم داخل المنظمة، بسبب 
رفض المعاییر السائدة، وضعف االنتماء إلى اآلخرین والمنظمة، مما یؤدي إلى 

  فصل الفرد عن مهامه.
اعیَّة في الدراسة بأنه: انسحاب معلمة ریاض األطفال ویقصد بُبعد العزلة االجتم

عن المشاركة في األنشطة االجتماعیَّة، بسبب رفض المعاییر السائدة في ریاض 
األطفال، وضعف قدرتها على التنبؤ بسلوك واتجاهات الزمیالت، مما یترتب علیه 

  عالقات سلبیَّة تضعف انتماءها لریاض األطفال وزمیالتها في العمل.
، ٢٠٠٥()، وعبود ١٧٠، ٢٠١٥یشیر كل من إبراهیم ( :Rebellionالتمرد -٥

) إلى أن التمرد یعني: سخط الفرد لكل ما یحیط به من قیم ومعاییر، ویسعي ٤٥
لتغییر المنظمة لما یرغب به، واللجوء إلى أسالیب التحدِّي ومعارضة السلطة، 

  والعنف، وعدم احترام التقالید واألعراف. 
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عد التمرد في الدراسة بأنه: ممارسة معلمة ریاض األطفال لسلوك ویقصد ببُ 
التحدي، ورفض الواقع، ومعارضة إدارة ریاض األطفال، ونقص احترامها للتقالید 

  واألعراف من نظم وقیم، في محاولة لتغییرها للصورة التي ترغب بها.
حثین المهتمین تناول العدید من البا :ثانیا: العوامل المؤدیة لالغتراب الوظیفي

باالغتراب الوظیفي عوامل تدفع األفراد في المنظمات لظهور ظاهرة االغتراب 
والعزلة الوظیفیَّة، وقد تنوعت هذه العوامل، فمنها فردیة، وأخرى على مســــتوى 

  المنظــــــمة
إن من العوامل التي على المستوى الفردي: الخوف، عوامل تعود إلى الفرد:)١(

یفي، وعدم مصداقیَّة توقعات الفرد، ونقص الكفاءة، ووقت الفراغ، وعدم األمن الوظ
  وسوء التوافق والتكیف، وضعف مقومات القیادة، وغیاب الهویَّة المهنیَّة.

هناك عوامل أخرى تعود إلى المنظمة كتنامي  عوامل تعود إلى المنظمة: )٢(
اإلداریَّة،  استخدام التقنیة، والخلل في تقاریر كفایة األداء، وضعف الفعالیة

  والشعور بتناقض األدوار، وسعة حجم المنظمة، وضعف مستوى التدریب.
تسعى مختلف المنظمات للتخفیف من  :ثالثا: سبل التغلب على االغتراب الوظیفي

آثار االغتراب الوظیفي السلبیَّة، التي تنعكس على سلوك العاملین وتصرفاتهم، 
عل العاملین فیها للقیام بأدوارهم، مما قد یعوق تحقیق أهداف المنظمة، وتفا

، ٢٠١٥)، وٕابراهیم (٦٣، ٢٠٠٥واإلفادة من طاقاتهم البشریَّة، فأكد كل الصرایرة (
  ) أن هناك العدید من المقترحات للحدِّ من ظاهرة االغتراب، منها:١٧٣

بناء قیادة إداریَّة تنشر االتجاهات اإلیجابیَّة تجاه العاملین في المنظمة .١
المختلفة، وتؤثر في قدراتهم، وترفع مستویاتهم الوظیفیَّة، وكذلك إشراكهم وأنشطتهم 

في التخطیط واتخاذ القرارات، اعتماًدا على مبدأ الثقة والتمكین، وٕاتاحة الفرصة 
لالبتكار واإلبداع في العمل، وتوفیر االستقرار الوظیفي لهم، بتنسیق العمل 

الصراع التنظیمي؛ مما یعكس ذلك على وتقسیمه بعدل بینهم، والتمكُّن من إدارة 
  العالقة اإلیجابیَّة في جماعة العمل، ویقلل اغترابهم.

تنظیم العمل بین العاملین، وتوفیر روح التعاون، وبناء عالقات اجتماعیَّة .٢
إیجابیَّة في المنظمة، وٕاتاحة الفرصة للترقیة والنمو الوظیفي، وتغذیة احتیاجاتهم 

تصاالت الفعَّالة، وتسهیل ترقیتهم، وتولیهم مناصب إداریَّة التدریبیَّة، وتنمیة اال
  أعلى.
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الموضوعیَّة والشفافیَّة في إعداد التقاریر، وتقییم األداء، ووضوح األهداف .٣
للعاملین، بالتركیز على برامج التنمیة اإلداریَّة لتنمیة االتصاالت الفعالة في جمیع 

ة واالجتماعیَّة بتطبیق العدالة في االتجاهات، ومراعاة ظروف العاملین النفسیَّ 
 الحوافز المادیة والمعنویَّة، ونظام األجور، والحث على المنافسة البناءة بینهم.

  
  
   الدراسات السابقة 

فیما یلى عرضا لبعض الدراسات السابقه ذات الصلة مرتبة من االحدث الى 
  االقدم على النحو التالى .

لى التعرف على مستوى االغتراب الوظیفي ) : هدفت إ٢٠١٦دراسة القریوتي (-١
لدى مدیري المدارس الخاصة في مدیریَّة التربیة والتعلیم بالزرقاء، والكشف عن 
العالقة بین درجة األمن الوظیفي ومستوى االغتراب الوظیفي لدیهم ، وقد توصلت 

 یةالترب مدیریَّة في الخاصة المدارس مدیري لدى الوظیفي االغتراب مستوى أن الى
 الوظیفي األمن درجة بین عكسیَّة عالقة هناك وأن منخفًضا، كان بالزرقاء والتعلیم
 الدراسة. عینة لدى الوظیفي االغتراب ومستوى

) هدفت الى التعرف على مستوى االغتراب الوظیفي ٢٠١٥ودراسة العصیمي (-٢
 عادأب ترتیب لدى مدیري المدارس الثانویَّة الحكومیَّة بمكة المكرمة، وتحدید

 والعزلة المعاییر، وانعدام المعنى، وانعدام القوة، انعدام: (الوظیفي االغتراب
الدراسة .وأظهرت النتائج أن مستوى االغتراب  عینة نظر وجهة من ،)االجتماعیَّة

الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویَّة الحكومیَّة بمكة المكرمة، جاءت بدرجة 
 المعاییر، فقدان: كالتالي متوسطاتها قوة حسب اباالغتر  أبعاد ترتیب وكان عالیة،

 .االجتماعیَّة العزلة ثم المعنى، فقدان ثم القوة، فقدان ثم
) التي تناولت تحلیل أثر غیاب العدالة ٢٠١٥( Merkheدراسة میرخي  -٣

 لدیها المنظمات الدراسة أن نتائج ، وتوصلت التنظیمیَّة على االغتراب الوظیفي
 االغتراب سلوك وضوح عنها نتج التنظیمیَّة، العدالة من منخفضة مستویات
 .العاملین فیها  لدى الوظیفي

) هدفت الكشف عن أنماط القوة التنظیمیَّة لدى ٢٠١٤دراسة أبو كركي (-٤
مدیري مدارس المرحلة األساسیَّة في مدینة الزرقاء وعالقتها بدرجة االغتراب 
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 نمط بین طردیة عالقة ح الى وجودوتوصلت النتائ الوظیفي لدى هؤالء المعلمین ،
 المرجعي القوة نمط بین عكسیَّة ارتباط عالقة ووجود اإلكراهیَّة، القوة ووجود القوة

  .المعاییر وغیاب والعجز، االجتماعیَّة، العزلة: التالیة الوظیفي االغتراب وأبعاد
) هدفت إلى التعرف على واقع مظاهر االغتراب ٢٠١٣دراسة أبو الهیجاء (-٥
لوظیفي لدى المرشدین التربویین، وتوصلت النتائج أن مظــــــــــــــــاهر االغتراب ا

الـــــوظیفي: (العجز، وفقدان المعنى، والالمعنى، واالنعزال االجتماعي، واالغتراب 
 الذاتي) لدى المرشدین التربویین جاءت بدرجة منخفضة.

قة االغتراب ) هدفت إلى التعرف على عال٢٠١٣دراسة عبد المطلب (-٦
الوظیفي باالحتراق النفسي واالضطرابات الجسمیَّة لدى عینة من المعلمین الوافدین 

وجود عالقة ارتباطیَّة موجبة بین  والمعلمات الوافدات، وتوصلت النتائج الى
 االغتراب الوظیفي واالحتراق النفسي واالضطرابات الجسمیَّة لدى أفراد العینة.

) هدفت إلى التعرف ٢٠١٣(Temel & Mirzogluدراسة تیمیل ومیرزیجلو -٧
على مستوى توافر أبعاد االغتراب الوظیفي (العزلة االجتماعیَّة، وفقدان السیطرة، 

 الى النتائج وفقدان المعنى) عند معلمي ومعلمات التربیة الریاضیَّة، وتوصلت
ا اتضح درجة عالیة من االغتراب الوظیفي في ُبعدي العزلة، وفقدان السیطرة، بینم

 درجة متدنیة في ُبعد الالمعنى.
) هدفت إلى التعرف على مستوى االغتراب الوظیفي ٢٠١٢دراسة مقابلة ( -٨

لدى معلمي المدارس الثانویَّة في محافظة عمان من وجهة نظرهم ، وتوصلت 
النتائج الى اأن مستوى االغتراب الوظیفي لدى معلمي المدارس الثانویَّة في 

 مستوى متوسط.محافظة عمان جاء ب
) هدفت الى التعرف على مستوى أبعاد االغتراب ٢٠١١دراسة التاجوري (-٩

العزلة االجتماعیَّة، فقدان المعنى، فقدان المعاییر، العجز) لمعلمي (الوظیفي: 
مدارس التعلیم األساسي بمدینة بنغازي، واهم ما توصلت الیه النتائج ان االغتراب 

بدرجة عالیة لُبعد العزلة االجتماعیَّة، ثم ُبعد فقدان الوظیفي لدى عینة الدراسة جاء 
 المعنى، وفقدان المعاییر، وأخیرا العجز.

 على التعرف الى هدفت) Erkan &Seydi (2011 وسیدي إیركان دراسة- ١٠
 ، البدنیَّة التربیة معلمي لدى الوظیفي واالغتراب المهني الرضا بین العالقة

 المهني الرضا نقص بین عالیة بدرجة تباطیَّةار  عالقات هناك ان النتائج وتوصلت
  . للمعلمین الوظیفي االغتراب وظهور
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)هدفت الى التعرف على مستوى االغتراب الوظیفي ٢٠٠٩دراسة العسال (- ١١
لدى معلمي المدارس الثانویَّة في األردن من وجهة نظرهم، وعالقته بأدائهم 

 وتدني المعیشي، الغالء في متمثًال  واإلقلیم، الجنس متغیر الوظیفي، ورصد أثر
الوظیفي لدى عینة  االغتراب على واقع بالسكان الفصول واكتظاظ المعلم، راتب

 أفراد لدى: الوظیفي االغتراب مستوى أن: الدراسة، واهم ما توصلت الیه النتائج 
 شعور أسباب أهم من وكانت عام، بشكل متوسطة جاء بدرجة الدراسة عینة

 االرتقاء وعدم المعیشة، وغالء المعلم، راتب تدني هو وظیفيال باالغتراب المعلمین
 الفصول واكتظاظ والمحسوبیَّة، الوساطة وتفشِّي الوظیفي، السلم في بالعدالة
 .بالطلبة

) التي تناولت الكشف عن العالقة بین اإلحباط المهني ٢٠٠٥دراسة عبود ( - ١٢
ة مصر العربیَّة ، واالغتراب الوظیفى لدى معلمات ریاض األطفال في جمهوریَّ 

وتوصلت النتائج ان هناك عالقة ارتباطیَّة بین الدرجة الكلیَّة لمقیاس اإلحباط 
 المهني، والدرجة الكلیَّة لمقیاس االغتراب الوظیفي لدى المعلمات.

) هدفت إلى الكشف عن االغتراب ٢٠٠٢( Sandidgeدراسة ساندینج - ١٣
ة ، وتوصلت النتائج ان معظم وعالقته بالبقاء في المدرس للنعلمین الوظیفى

المعلمین الذین سجلوا مستویات درجات عالیة من االغتراب االوظیفى اتضح 
  خمس سنوات قبل انتهاء لدیهم الرغبه فىترك العمل

باستقراء الدراسات السابقة یتضح ان أهداف الدراسة الحالیه اختلفت عن معظم 
التعلیمیه حیث اهتمت  الدراسات السابقة فى بعض االبعاد وكذلك المرحله

  بمعلمات ریاض االطفال بمنطقة الریاض .
  اإلطار المیدانى:
المنهج الوصفي لدراسة األوضاع الراهنة للظواهر تم استخدام منهج الدراسة: 

، وهو أسلوب یعتمد على دراسة الواقع ویهتم بوصفه وصفًا والعوامل المؤثرة فیها
وذلك من خالل  ،)١٩١، ٢٠٠٦یًا (العساف، دقیقًا ویعبر عنه تعبیرًا كمیًا أو كیف

بمدینة الریاض، دراسة مستوى االغتراب الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال 
  یها.والكشف عن سبل التغلب عل

ن مجتمع الدراسة من جمیع  :مجتمع الدراسة معلمات ریاض األطفال التابعة تكوَّ
، حیث بلغ ) معلمة٣٨٨٦(والبالغ مجمل عددهن لمكاتب التعلیم بمدینة الریاض
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) معلمة، وعدد معلمات الروضات ٢٠٦٦عدد معلمات الروضات الحكومیة(
وفق إحصائیَّة اإلدارة الرئیسة لریاض األطفال بالریاض ) معلمة، ١٨٢٠األهلیة(

  .التابعة لوزارة التعلیم
تم ارسال االستبانة ألفراد مجتمع الدراسة خالل فترة إجراء الدراسة،  :عینة الدراسة

ه، ١٤٣٨/١٤٣٩خالل الفصل الدراسي الثاني في شهر رجب من العام الجامعي 
) استبانة صالحة ٧٧٤إلیهن تم استرجاع ( وبعد ارسال االستبانات اإللكترونیة

  للتحلیل، وعلیه فإن العدد الذي تم استرداده یكفي للتعبیر عن أفراد عینة الدراسة.
ع إلى األدبیات ذات العالقه بموضوع بناء أداة الدراسة بالرجو  تم: الدراسة اداه

یحتوي على البیانات القسم األول: الدراسة ، وتكونت االستبانه من قسمین ،
األطفال، وع ریاض ـــــــــــناألولیَّة الخاصة بأفراد عینة الدراسة، والمتــــــــمثلة في: (

ن سم الثاني الق، المكتب التابعة له)، بینما سنوات الخدمة، التعلیم توىـــــمس ویتكوَّ
قیاس مستوى تحقق أبعاد ) عبارة، موزعة على محورین أساسیین: (٣٨من (

، الغتراب الوظیفيبعاد امعلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض أل االغتراب لدى
) یوضح ١وسبل التغلب على االغتراب الوظیفي من وجهة نظرهن)، والجدول (

 عها على المحاور.عدد عبارات االستبانة، وكیفیَّة توزی
   ) أبعاد االستبانة وعباراتها١جدول (

عدد   الُبعد  المحور
  المجموع  العبارات

مستوى تحقق أبعاد  قیاس-١
االغتراب الوظیفي لدى 
معلمات ریاض األطفال 

  بمدینة الریاض

  ٦ العجز

٣٠ 
  عبارة

  ٥  فقدان المعنى
  ٧  الالمعیاریَّة

العزلة االجتماعیَّة (عن 
  ٦  الزمالء)

  ٦  التمرد
ریاض معلمات سبل التغلب على االغتراب الوظیفي من وجهة نظر -٢

  بمدینة الریاضاألطفال 
٨ 

  عبارات
 ٣٨  محوران

  عبارة
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تم استخدام مقیاس لیكرت الثالثي للحصول على استجابات أفراد عینة الدراسة، 
لتعبیر عن ضعیفة). ومن ثم ا –متوسطة -وفق درجات الموافقة التالیة: (عالیة 

) ٣ذلك كمی"ا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفًقا للتالي: عالیة (
  ) درجة واحدة.١) درجتان، ضعیفة (٢درجات، متوسطة (

  الدراسة: أداة صدق
للتحقق من الصدق الظاهرى نه تم عرضها على عدد من المحكمین المختصین 

على مدى مالئمة وأهمیة العبارت لما من االكادیمین والخبراء ، وذلك للتعرف 
وضعت لقیاسةح وبعد التاكد من الصدق الظاهرى تم التحقق من صدق االتساق 

 معامل قیم ، واتضح أن بیرسون ارتباط معامل حساب الداخلى لالستبانه ، تم
 مستوى عند إحصائی"ا ودالة موجبة، ُبعدها مع العبارات من عبارة كل ارتباط
 المحور عبارات بین الداخلي االتساق صدق إلى یشیر مما فأقل؛) ٠.٠١( الداللة
  .لقیاسه ُأعدت ما لقیاس ومناسبتها األول،

  نتائج الدراسة : 
  النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول الذي ینص على:  
 :معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض االغتراب لدىما مستوى تحقق أبعاد "

، الالمعیاریَّة، العزلة عن الزمیالت، التمرد). من وجهة (العجز، فقدان المعنى
  ؟ "نظرهن

مستوى تحقق حیث تم حساب المتوسط الحسابي لهذه األبعاد؛ وصوًال إلى تحدید 
، من وجهة نظرهن ،معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض االغتراب لدىأبعاد 

  ) یوضح النتائج العامة لهذا المحور.٢والجدول (
أبعاد  مستوى تحقق جمیععلى أفراد عینة الدراسة استجابات ) ٢( جدول

  مستوى االغتراب الوظیفي 

المتوسط   الُبعد  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  الترتیب  التحقق

  ١  متوسطة  ٠.٥٠٠  ١.٨٣ العجز  ١
  ٢  متوسطة  ٠.٥٣٠  ١.٨٢  فقدان المعنى  ٢
  ٤  متوسطة  ٠.٤٤٧  ١.٦٧  الالمعیاریَّة  ٣
  ٥  ضعیفة  ٠.٤٥٧  ١.٤٣جتماعیَّة العزلة اال  ٤
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  (عن الزمالء)
  ٣  متوسطة  ٠٤٢٧  ١.٦٩  التمرد  ٥

مستوى تحقق االغتراب 
الوظیفي لدى معلمات 
ریاض األطفال بمدینة 

  الریاض
 - متوسطة ٠.٣٨٠  ١.٦٨

مستوى تحقق أبعاد االغتراب الوظیفي لدى معلمات ) یتضح أن ٢باستقراء جدول(
 فقدان العجز،( الخمسة أبعاده إجمالي خالل من ،ریاض األطفال بمدینة الریاض

 أبعاد أربعة جاءت: كاآلتي) التمرد الزمیالت، عن العزلة الالمعیاریَّة، المعنى،
 بینما الالمعیاریَّة، التمرد، المعنى، فقدان العجز،: التالي بالترتیب متوسط، بمستوى

   ضعیف. بمستوى) الزمالء عن( االجتماعیَّة العزلة ُبعد جاء
) والتي بینت أن درجة ٢٠١٤وتتفق هذه النتائج مع نتیجة دراسة أبو كركي. (

االغتراب الوظیفي لدى المعلمین بالمرحلة األساسیَّة جاءت بمستوى متوسط، كما 
)، والتي بینت أن مستوى االغتراب الوظیفي ٢٠١٢تتفق مع نتیجة دراسة مقابلة (

مان جاء بمستوى متوسط، كما تتفق لدى معلمي المدارس الثانویَّة في محافظة ع
) التي بینت أن هناك مستوى متوسًطا من ٢٠٠٩مع نتیجة دراسة العسال (

االغتراب الوظیفي لدى معلمي المدارس الثانویَّة بشكل عام، بینما تختلف مع 
) والتي بینت أن االغتراب الوظیفي لدى معلمي ٢٠١١نتیجة دراسة التاجوري (

  سي كان مرتفًعا بشكل عام.ومعلمات التعلیم األسا
أما فیما یتعلق بمستوى ممارسة المعلمات في ریاض األطفال لكل ُبعد من أبعاد 

  االغتراب الوظیفي بالتفصیل على النحو التالي:
  جاءت النتائج كما یلي: :العجزول: الُبعد األ 

 االغتراب لدىمستوى تحقق أبعاد  حولاستجابات أفراد عینة الدراسة ) ٣( جدول
مرتبة تنازلیdا فیما یتعلق بُبعد العجز علمات ریاض األطفال بمدینة الریاض م

  حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

ترتیبال الموافقة النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

ترتیبال الموافقة النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة

٦ 

معاییر 
وضوابط 

العمل 
ي ف

ریاض 
األطفال 
تحد من 
استغالل 

  قدراتي

  ٢٠٢  ٣٤٧  ٢٢٥ ك

  ٢٦.١  ٤٤.٨  ٢٩.١ % ١ متوسطة ٦٧.٦٧ ٠.٧٤٣  ٢.٠٣

٥ 

یصعب 
علي 

التعبیر 
عن 
رأیي 

بحریَّة 
في 

  العمل

  ٢٦٥  ٣١٧  ١٩٢ ك

  ٣٤.٢  ٤١.٠  ٢٤.٨ % ٢ متوسطة ٦٣.٦٧ ٠.٧٦٣  ١.٩١

١ 

أواجه 
صعوبة 

في 
األنشطة 

التي 
أخطط 

لها في 
یاض ر 

  ٢٠٦  ٤٥٤  ١١٤ ك

  ٢٦.٦  ٥٨.٧  ١٤.٧ % ٣ متوسطة ٦٢.٦٧ ٠.٦٣٢  ١.٨٨
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

ترتیبال الموافقة النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة
  األطفال

٣ 

أواجه 
صعوبة 

في 
التعامل 

مع 
  مشرفتي

  ٣١٥  ٢٨٩  ١٧٠ ك

  ٤٠.٧  ٣٧.٣  ٢٢.٠ % ٤ متوسطة ٦٠.٣٣ ٠.٧٧٠  ١.٨١

٢ 

أواجه 
صعوبة 

في 
التعامل 

مع قائدة 
  الروضة

  ٣٣٨  ٢٩٢  ١٤٤ ك

  ٤٣.٧  ٣٧.٧  ١٨.٦ % ٥ ةمتوسط ٥٨.٣٣ ٠.٧٤٩  ١.٧٥

٤ 

أنفذ 
مهامي 

في 
ریاض 

األطفال 
دون 
  رغبة

  ٣٩٨  ٢٨٩  ٨٧ ك

  ٥١.٤  ٣٧.٣  ١١.٢ % ٦ ضعیفة ٥٣.٣٣ ٠.٦٨٢  ١.٦٠

 - متوسطة ٦١.٠٠ ٠.٥٠٠  ١.٨٣ المتوسط العام
  .متوسطة أن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجةیتضح  )٣( الجدولباستقراء 

تم ، من حیث ممارسة المعلمات لُبعد العجز، رتیب أعلى العباراتوفیما یتعلق بت
  :متوسطة، كالتاليترتیبها تنازلی"ا حسب موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة 
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من استغالل  "معاییر وضوابط العمل في ریاض األطفال تحدُّ  :جاءت العبارة.١
دراسة، وقد یعزى ذلك إلى بالمرتبة األولى من حیث موافقة أفراد عینة ال ،قدراتي"

یضطررن إلى التقید بكتب الوحدات ودلیل معلمة ریاض األطفال، أن المعلمات 
یفقدهن القوة  ممادون إبداع أو ابتكار، في ضوء الفروق الفردیة بین األطفال، 

، وتتفق هذه النتیجة مع ما تمَّت مناقشته في اإلطار الدافعة ألدوارهن الوظیفیَّة
العوامل المسببة لالغتراب الوظیفي التي تعود للفرد، تمثلت في أن  النظري بأن من

واقعه یتعارض مع مصداقیَّة توقعاته عن وظیفته، ویحدُّ من استغالل قدراته في 
) ٢٠١١(عثمان وأحمد مع نتیجة دراسة كذلك وتتفق هذه النتیجة التقدم الوظیفي، 

ریاض األطفال هي  معلمات التي بینت أن أهم المشكالت اإلداریَّة التي تواجه
 .عدم وجود هیكل إداري إبداعي ومرن بریاض األطفال

بالمرتبة  ،"یصعب علي التعبیر عن رأیي بحریَّة في العمل"تان جاءت العبار .٢
 ،"أواجه صعوبة في األنشطة التي أخطط لها في ریاض األطفال" عبارة، و الثانیة

بالمرتبة الثالثة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة متوسطة، وقد 
التركیز على اإلدارة الوسطى والعلیا في إصدار األوامر في اتجاه یعزى ذلك إلى 

في إشراكهن في تخطیط وتنفیذ البرامج المعلمات رأسي ألسفل، وتهمیش دور 
 ، واتخاذ القراراترأیهن الفرص إلبداء التربویَّة المتعلقة بهذه المرحلة، وتقلیص

بسهولة ویسر، مما قد یؤدي لصعوبة وعجز عن تنفیذ األنشطة، وتتفق هاتان 
) التي بینت أن من أهم المشكالت ٢٠١٠النتیجتان مع نتیجة دراسة بن سعید (

التي تواجه معلمات ریاض األطفال قد تمثلت في قلة إشراكها في إبداء رأیها داخل 
وتتفقان كذلك مع ما تمَّت مناقشته في اإلطار النظري، بأن من العوامل الروضة، 

المسببة لالغتراب الوظیفي قد تمثلت في الخلل في إشراك العاملین في التخطیط 
 لصنع القرارات في المنظمة، جراء ضعف الفعالیة اإلداریَّة.

عیفة على باستقراء استجابات أفراد عینة الدراسة یتضح أنهن موافقات بدرجة ض.٣
یتعلق بُبعد العجز، وهي عبارة: "أنفذ  ،االغتراب الوظیفيواحدة من عبارات أبعاد 

مهامي في ریاض األطفال دون رغبة"، وقد یعزى ذلك إلى أن المعلمات یدركن 
دورهن التعلیمي تجاه األطفال، مما قد یجنبهن أن یسلكن سلوك العجز، أو 

هذه النتیجة مع ما ورد في اإلطار یجعلهن ینفذن العمل بدون رغبة، وتتفق 
النظري حول أدوار معلمة ریاض األطفال التي تدركها، والتي تمثلت في كل ما 
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تقوم به المعلمة من مهام داخل قاعة النشاط وخارجها لتحقیق األهداف التربویَّة، 
  وفق منهج ریاض األطفال، وتعمل على تطویر قدرتها باألسالیب التربویَّة الحدیثة.

  جاءت النتائج كما یلي: فقدان المعنى:: الثانيُبعد ال
مستوى تحقق االغتراب الوظیفي  حولاستجابات أفراد عینة الدراسة ) ٤( جدول

فیما یتعلق بُبعد فقدان المعنى لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض 
  مرتبة تنازلیdا حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
متوسط ال درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

الرتبة الموافقة النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة

٨ 

أقوم 
بمهامي 

في 
ریاض 

األطفال 
بطریقة 
  روتینیَّة

  ١٦٤  ٣٥٠  ٢٦٠ ك

  ٢١.٢  ٤٥.٢  ٣٣.٦ % ١ متوسطة ٧٠.٦٧ ٠.٧٣٠  ٢.١٢

١٠ 

تتداخل 
مهامي 

مع مهام 
زمیالتي 

في 
  روضةال

  ٢٥٨  ٣٣٢  ١٨٤ ك

  ٣٣.٣  ٤٢.٩  ٢٣.٨ % ٢ متوسطة  ٦٣.٣٣ ٠.٧٥٠  ١.٩٠

٧ 

مهامي 
الوظیفیَّة 
أهدافها 

غیر 
  واضحة

  ٣٢٥  ٢٩٩  ١٥٠ ك

  ٤٢.٠  ٣٨.٦  ١٩.٤ % ٣ متوسطة  ٥٩.٠٠ ٠.٧٥١  ١.٧٧

 ٤ متوسطة  ٥٧.٦٧ ٠.٨٢٤  ١.٧٣  ٣٩٦  ١٩٢  ١٨٦ كأرغب في  ١١
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 العبارات م
متوسط ال درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

الرتبة الموافقة النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة
االنسحاب 
من العمل 

في 
ریاض 
  األطفال

% ٥١.٢  ٢٤.٨  ٢٤.٠  

٩ 

ال شيء 
في عملي 

یستحق 
التفكیر 

  فیه

  ٤٠٨  ٢٨٢  ٨٤ ك

  ٥٢.٧  ٣٦.٤  ١٠.٩ % ٥ ضعیفة ٥٢.٦٧ ٠.٦٧٩  ١.٥٨

 - متوسطة ٦٠.٦٧ ٠.٥٣٠  ١.٨٢ المتوسط العام
أن  متوسطة علىأن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجة  )٤(الجدول  نویتضح م

  تنازلی"ا على النحو التالى :ى، وجاذ ترتیب العبارات فقدان المعن ُبعدهناك ممارسة ل
بالمرتبة  ،"أقوم بمهامي في ریاض األطفال بطریقة روتینیَّة": جاءت العبارة.١

بدرجة متوسطة، وقد یعزى ذلك  ،األولى من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها
ویفتقدن  ،لهن یحبطنیجعقد إلى أن ممارسة المعلمات للعمل بشكل روتیني 

وفصل النظریَّة عن  ،الكتساب المعرفة الجدیدة بسبب النظرة المتدنیة لمهنتهن
تجعلهن یدركن قد یقلل ذلك من الممارسات التي قد ف ،التطبیق الفعلي في العمل

والتي  ،معنى العمل، وتتفق هذه النتیجة مع ما ورد في اإلطار النظري للدراسة
وتیني من المشكالت التي تواجه المعلمات في العمل، أن العمل الر اتضح فیه 

) التي بینت أن معظم معلمات ٢٠٠٥( مع نتیجة دراسة عبودوتتفق تلك النتیجة 
بسبب  ؛ریاض األطفال المستجدات یعانین من االغتراب الوظیفي بدرجة متوسطة

 إحباطهن المهني.
بالمرتبة الثانیة  ،"تتداخل مهامي مع مهام زمیالتي في الروضة" جاءت العبارة.٢

 من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة متوسطة، وقد یعزى ذلك إلى أن
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، مما قد بینهنفیما  لمهام المعلماتسوء تخطیط القائدة في توضیحها وتوزیعها 
، فضًال عن أن مهام معلمة یجعلهن ال یدركن أدوارهن الحقیقیَّة في ریاض األطفال

، وتتفق هذه محددة في الوثائق الخاصة بریاض األطفالریاض األطفال غیر 
د حول تعدُّ  ،في اإلطار النظري للدراسة الحالیَّةتمَّت مناقشته النتیجة مع ما 

وتناقض أدوار معلمات ریاض األطفال، وتأثیر ضعف مقومات القیادة بالمهارات 
 العوامل المسببة لظهور االغتراب الوظیفي. التي مثلت اإلداریَّة 

عبارة كما یتضح من النتائج أن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجة ضعیفة على 
تتمثل  ،لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاضُبعد فقدان المعنى واحدة من 
تفسر هذه النتیجة بأن قد "ال شيء في عملي یستحق التفكیر فیه"، و : في عبارة

ذي یجعلهن یرتبطن فكری"ا األمر ال ،صهنالمعلمات یعملن في مجال تخصُّ 
األمر الذي یستحق التخطیط له والوعي به، ویدركن معنى الرسالة التي  ،بعملهن

) التي ٢٠١٦وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة القریوتي ( یعملون من أجلها،
لدى مدیري المدارس  في ُبعد فقدان المعنى بینت أن مستوى االغتراب الوظیفي

كذلك كما تتفق ،منخفضةجاء بدرجة  ،التربیة والتعلیم بالزرقاء الخاصة في مدیریَّة
االغتراب  من أبعاد أنرصدت  ) التي٢٠١٣مع نتیجة دراسة أبو الهیجاء (

  .لدى المرشدین التربویین كانت منخفضة فقدان المعنىمتمثًال في ُبعد  ،الوظیفي
  جاءت النتائج كما یلي:الثالث: الالمعیاریَّة: الُبعد

االغتراب الوظیفي  تحقق مستوى حولاستجابات أفراد عینة الدراسة ) ٥( جدول
مرتبة  فیما یتعلق بُبعد الالمعیاریَّةلدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض 

  تنازلیdا حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

الرتبة موافقةال النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة

١٧ 

أسالیب 
التحفیز 
تعتمد 
على 
أسس 
غیر 

  ٢٢٤  ٣٠٠  ٢٥٠ ك

١ متوسطة  ٦٧.٦٧ ٠.٧٨٢  ٢.٠٣ % ٢٨.٩  ٣٨.٨  ٣٢.٣  
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

الرتبة موافقةال النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة
موضوعیَّة 
في عملي 
  بالروضة

١٨ 

دائي أ
لمهامي 
ال یقدر 
من إدارة 
  الروضة

  ٢٣٧  ٢٨٧  ٢٥٠ ك

٢ متوسطة  ٦٧.٣٣ ٠.٧٩٤  ٢.٠٢ % ٣٠.٦  ٣٧.١  ٣٢.٣  

١٢ 

ال یوجد 
آلیات 
واضحة 

تساعد في 
التمییز 
بین 

الصواب 
والخطأ 
في 

مهامي 
  الوظیفیَّة

  ٢٤٤  ٢٩٩  ٢٣١ ك

٠.٧٨٤  ١.٩٨   
٣ متوسطة  ٦٦.٠٠ % ٣١.٥  ٣٨.٦  ٢٩.٨  

١٦ 

أستخدم 
أسالیب 
التحایل 
للتغلب 
على 

المشكالت 

  ٤٦٠  ٢٢١  ٩٣ ك

٤ ضعیفة  ٥١.٠٠ ٠.٧٠٠  ١.٥٣ % ٥٩.٤  ٢٨.٦  ١٢.٠  
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 

الرتبة موافقةال النسبة 
ضعی متوسطة عالیة %

 فة
التي 

تواجهني 
  في العمل

١٤ 

ال أتقبل 
معاییر 
ضوابط 
عملي 
بریاض 
  األطفال

  ٤٤٦  ٢٧١  ٥٧ ك

٥ ضعیفة  ٥٠.٠٠ ٠.٦٣١  ١.٥٠ % ٥٧.٦  ٣٥.٠  ٧.٤  

١٣ 

یصعب 
تقبل  عليَّ 

رأي من 
حولي في 
العمل 
حتى لو 
كان 
  اصحیحً 

  ٥٥١  ١٨٦  ٣٧ ك

٦ ضعیفة  ٤٤.٦٧ ٠.٥٦٥  ١.٣٤ % ٧١.٢  ٢٤.٠  ٤.٨  

١٥ 

أخالف 
معاییر 
مهامي 

كي أتفوق 
على من 
 یعارضني

  ٥٩٤  ١٥١  ٢٩ ك

٧ ضعیفة  ٤٢.٣٣  ٠.٥٢٢ ١.٢٧ % ٧٦.٧  ١٩.٥  ٣.٧  

- ضعیفة ٥٥.٦٧ ٠.٤٤٧  ١.٦٧ المتوسط العام
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) أن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجة ضعیفة ٥ویتضح من النتائج في الجدول (
ق االغتراب الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة على مستوى تحق

  تنازلی"ا على النحو التالى: ، وترتیب العبارات ترتیبهاالریاض
"أسالیب التحفیز تعتمد على أسس غیر موضوعیَّة في عملي  جاءت العبارة.١

بالروضة" بالمرتبة األولى من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة 
اإلدارة، وأن طرق تشجیع المعلمات، وبث روح  یعزى ذلك إلى متوسطة، وقد

من قبل  موضوعیَّةالمنافسة الشریفة بینهن، أبعد ما یكون عن الشفافیَّة والوضوح وال
القائدات، وكذلك تجنب العدالة التنظیمیَّة والخلل في وضوح بنود ومعاییر التحفیز 

، وتتفق ة في أسالیب التحفیزالتي ستتم علیها المنافسة مع دخول أثر المحسوبیَّ 
) التي بینت أن المنظمات ٢٠١٥( Merkheهذه النتیجة مع نتیجة دراسة میرخي 

لدیها مستویات منخفضة من العدالة التنظیمیَّة تخلق شعور االغتراب الوظیفي 
لدى العاملین، وكذلك تتفق مع ما ورد في اإلطار النظري أن من عوامل 

 ة تقییم المعلمین على أسس ذاتیَّة وموضوعیَّة.خضوع عملیَّ عدم  ،االغتراب
بالمرتبة الثانیة من  ،دائي لمهامي ال یقدر من إدارة الروضة"أ" جاءت العبارة.٢

وترتبط هذه النتیجة  بدرجة متوسطة، ،حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها
ألعباء نه من الرغم من كثرة اوقد یعزى ذلك بأ بالعبارة السابقة وتؤكد علیها،

والمهام الوظیفیَّة التي علیها تأدیتها فإن جمیع الجهات المسؤولة عنها من قائدة 
ومشرفة تربویَّة وٕادارات في ریاض األطفال قد ال یتم الدعم المأمول من قبلهن 

، وتتفق هذه النتیجة مع ما لجهود أداء وتمیز معلمة ریاض األطفال أو إبداعها
عوامل االغتراب وقوع المعلم المبدع ضحیَّة  أن من ،طار النظريإلورد في ا

، فال یتم تقدیر اإلنجاز للمهام، وأسالیب الضبط االجتماعي ،األسالیب التقلیدیة
أن من  ) التي بینت٢٠١٠(أبو الفضل مع نتیجة دراسة هذه النتیجة  تتفقكما 

المشكالت التي تواجه معلمات ریاض األطفال األعباء الزائدة على المعلمة، 
  عالقة المدیرة والمشرفة بالمعلمة.و 

وباستقراء استجابات أفراد عینة الدراسة، یتضح أنهن موافقات بدرجة ضعیفة على 
فیما یتعلق بُبعد الالمعیاریَّة والتي تشیر جمیعها إلى المعلمة،  أربعة عبارات

، ١٣، ١٤، ١٦وشخصیتها وقدرتها التعلیمیَّة واألخالقیَّة، تتمثل في العبارات (
 على للتغلب التحایل أسالیب أستخدم ) التي تم ترتیبها تنازلیا كالتالي:١٥
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 عملي ضوابط معاییر أتقبل التليها عبارة  ،"العمل في تواجهني التي المشكالت
 بدرجة علیها الدراسة عینة أفراد موافقة حیث من الثانیة بالمرتبة ،"األطفال بریاض

 كان لو حتى العمل في حولي نم رأي تقبل علي یصعب"ضعیفة، ثم عباره 
 على أتفوق كي مهامي معاییر أخالف"الثالثة ، واخیرا عباره  بالمرتبة ،"صحیًحا

 علیها أیضا الدراسة عینة أفراد موافقة حیث من الرابعة بالمرتبة ،"یعارضني من
  ضعیفة. بدرجة
  ي:: جاءت النتائج كما یلالعزلة االجتماعیَّة (عن الزمالء): الرابعالُبعد 
مستوى تحقق االغتراب الوظیفي  حولاستجابات أفراد عینة الدراسة ) ٦( جدول

العزلة االجتماعیَّة فیما یتعلق بُبعد لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض 
  مرتبة تنازلیdا حسب متوسطات الموافقة(عن الزمالء) 

 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 

 عیاريالم
نسبة 

الموافقة 
% 

درجة 
النسبة  الموافقة

ضعی متوسطة عالیة %
 فة

٢٠ 
ثقتي تجاه 
زمیالتي 
  ضعیفة

  ٣٩٧  ٢٧٥  ١٠٢ ك
  ٥١.٣  ٣٥.٥  ١٣.٢ % ضعیفة  ٥٤.٠٠ ٠.٧٠٧  ١.٦٢

٢١ 

اتجنب 
حضور 

المناسبات 
االجتماعیَّة 

مع 
  زمیالتي

  ٤٣٢  ٢٤٤  ٩٨ ك

  ٥٥.٨  ٣١.٥  ١٢.٧ % ضعیفة  ٥٢.٣٣ ٠.٧٠٧  ١.٥٧

١٩ 

أرغب 
باالبتعاد 

عن 
زمیالتي 
  في العمل

  ٤٨٣  ٢٠٥  ٨٦ ك

  ٦٢.٤  ٢٦.٥  ١١.١ % ضعیفة  ٤٩.٦٧ ٠.٦٨٨  ١.٤٩

 ضعیفة  ٤٦.٠٠ ٠.٥٩٦  ١.٣٨  ٥٢٤  ٢٠٤  ٤٦ كتجنب أ ٢٢
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق التكرار

 الحسابي
االنحراف 

 عیاريالم
نسبة 

الموافقة 
% 

درجة 
النسبة  الموافقة

ضعی متوسطة عالیة %
 فة

مشاركة 
زمیالتي 
في أداء 
مهامهن 
  الوظیفیَّة

% ٦٧.٧  ٢٦.٤  ٥.٩  

٢٤ 

أتجنب 
اركة المش

في 
األنشطة 

االجتماعیَّة 
في 

  الروضة

  ٥٤٦  ١٩٢  ٣٦ ك

  ٧٠.٥  ٢٤.٨  ٤.٧ % ضعیفة  ٤٤.٦٧ ٠.٥٦٤  ١.٣٤

٢٣ 
أتنافس مع 
زمیالتي 
بأسلوب 

  سلبي

  ٦٦٠  ٩٢  ٢٢ ك
  ٨٥.٣  ١١.٩  ٢.٨ % ضعیفة  ٣٩.٣٣ ٠.٤٤٩  ١.١٨

 ضعیفة  ٤٧.٦٧ ٠.٤٥٧  ١.٤٣ المتوسط العام
أن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجة ضعیفة ) ٦( الجدولیتضح من النتائج في 

  على مستوى تحقق االغتراب
فیما یتعلق بُبعد العزلة  ،الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض

  ، وجاء ترتیب العبارات للبعد تنازلی"ا على النحو التالى:االجتماعیَّة (عن الزمالء) 
بالمرتبة األولى من حیث موافقة  ،یالتي ضعیفة""ثقتي تجاه زم جاءت العبارة.١

أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة ضعیفة، وقد یعزى ذلك بأن عمل المعلمات مع 
تفهم كل منهن لألخرى، األمر الذي عزز من  ،من الوقتطویلة  زمیالتهن لفترة

بعض، وقد یكون هذا بسبب عادة الثقة االجتماعیَّة السائدة في  ثقتهن تجاهو 
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العزلة االجتماعیَّة (عن سلوك ل یقلجتمع التعلیم السعودي، مما قد یؤدي لتم
وتتفق هذه النتیجة مع ما ورد في اإلطار النظري أن من أدوار معلمة  الزمالء)،

ریاض األطفال هو المشاركة في المجالس واللجان المكونة من منسوبات الروضة، 
بوجود عامل الثقة تجاه الزمیالت وقد ال تنجح هذه اللجان محققة أهدافها، إال 

  بدرجة عالیة.
بالمرتبة  ،تجنب حضور المناسبات االجتماعیَّة مع زمیالتي"أ" جاءت العبارة.٢

بدرجة ضعیفة، وقد یعزى ذلك  ،الثانیة من حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها
 األمر یجعلهن یحرصن على ،بأن المعلمات یتمتعن بعالقات جیدة مع زمیالتهن

لنیل األجر من التواصل مع زمیالتهن  حضور المناسبات والمشاركة االجتماعیَّة
قلل العزلة قد یمما االجتماعي، وزیادة أواصر األخوة والمحبة فیما بینهن، 

) التي ٢٠١٣وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة أبو الهیجاء ( لدیهن،االجتماعیَّة 
متمثلة في ُبعد االنعزال االجتماعي لدى بینت أن من مظاهر االغتراب الوظیفي ال

 منخفضة.جاء بدرجة  ،المرشدین التربویین
تجنب مشاركة زمیالتي في أداء مهامهن الوظیفیَّة" بالمرتبة أ"تان جاءت العبار .٣

بالمرتبة الخامسة  ،"أتجنب المشاركة في األنشطة االجتماعیَّة في الروضة"، الرابعة
 بارةــــــــجاءت العكماا بدرجة ضعیفة، ماسة علیهمن حیث موافقة أفراد عینة الدر 

بالمرتبة السادسة من حیث موافقة أفراد  ،التي بأسلوب سلبي"ــافس مع زمیــــــــــــــ"أتن
، وقد یعزى ذلك بأن المعلمات یسعین ایضا بدرجة ضعیفة ،الدراسة علیها مجتمع

افسن مع زمیالتهن لك فهن ال یتنذول ؛لكسب ثقة زمیالتهن والتنافس الشریف
وتتفق  ،مما قلل من شعورهن بالعزلة االجتماعیَّة (عن الزمالء) ،بأسلوب سلبي

) والتي بینت أن مستوى االغتراب ٢٠١٦هذه النتیجة مع نتیجة دراسة القریوتي (
لدى مدیري المدارس الخاصة في  المتمثل في بعد العزلة االجتماعیَّة الوظیفي

 منخفضة.  جاء بدرجة ،م بالزرقاءمدیریَّة التربیة والتعلی
  جاءت النتائج كما یلي: الُبعد الخامس: التمرد:

مستوى تحقق االغتراب الوظیفي  حولاستجابات أفراد عینة الدراسة ) ٧( جدول
مرتبة تنازلیdا فیما یتعلق بُبعد التمرد لدى معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض 

  حسب متوسطات الموافقة
الرتبةدرجة نسبة االنحراف المتوسط  درجة التحقق لتكرارا العبارات م
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النسبة 
ضعی متوسطة  عالیة %

 فة
الموافقة  المعیاري الحسابي

% 
 الموافقة

٢٧ 
أعاني من 

كثرة 
التعمیمات 
  المتعارضة

  ٢٠٩  ٣٠٤  ٢٦١ ك
١ متوسطة  ٦٩.٠٠ ٠.٧٧٧  ٢.٠٧ % ٢٧.٠  ٣٩.٣  ٣٣.٧  

٣٠ 

یرهقني 
كثرة غیاب 

ي زمیالت
في 

  الروضة

  ٢٣٧  ٢٧٧  ٢٦٠ ك

٢ متوسطة  ٦٧.٦٧ ٠.٨٠١  ٢.٠٣ % ٣٠.٦  ٣٥.٨  ٣٣.٦  

٢٩ 

أعاني من 
الرضى 
الوظیفي 
داخل 
  الروضة

  ٣٠٣  ٣١٠  ١٦١ ك

٣ متوسطة  ٦٠.٦٧ ٠.٧٥٣  ١.٨٢ % ٣٩.١  ٤٠.١  ٢٠.٨  

٢٥ 

یضایقني 
مناخ 

العمل في 
ریاض 
  األطفال

  ٣٩٦  ٢٦٢  ١١٦ ك

٤ ضعیفة  ٥٤.٦٧ ٠.٧٢٩  ١.٦٤ % ٥١.٢  ٣٣.٩  ١٥.٠  

٢٨ 

أرفض 
االستسالم 
لألوامر 
من إدارة 
ریاض 
  األطفال

  ٥٠٥  ٢٣٣  ٣٦ ك

٥ ضعیفة  ٤٦.٣٣ ٠.٥٧٦  ١.٣٩ % ٦٥.٢  ٣٠.١  ٤.٧  

٦ ضعیفة  ٣٩.٠٠ ٠.٤٢٥  ١.١٧  ٦٦١  ٩٧  ١٦ كأعارض  ٢٦
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 العبارات م
المتوسط  درجة التحقق لتكرارا

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

نسبة 
الموافقة 

% 
درجة 
الرتبة الموافقة النسبة 

ضعی متوسطة  عالیة %
 فة

اإلدارة في 
قراراتها 
من أجل 
  المعارضة

% ٨٥.٤  ١٢.٥  ٢.١  

 متوسطة ٥٦.٣٣ ٠.٤٢٧  ١.٦٩ لعامالمتوسط ا
أن أفراد عینة الدراسة موافقات بدرجة  )٧(ویتضح من النتائج في الجدول 

لدى معلمات ریاض األطفال  ،متوسطة على مستوى تحقق االغتراب الوظیفي
  :التالى النحو على تنازلی"ا للبعد العبارات ترتیب ، وجاءبمدینة الریاض

بالمرتبة األولى من  ،رة التعمیمات المتعارضة""أعاني من كث جاءت العبارة.١
كثرة بدرجة متوسطة، وقد یعزى ذلك بأن  ،حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها

المتتالیة، التعمیمات و  متطلبات اإلدارات بمختلف مستویاتها في ریاض األطفال
عدم وضوح العمل وتداخل األدوار كذلك و  ،زید من الضغط على المعلماتت

عدم تخصیص هیكل إداري و  ،زدواجیَّة في العملیَّة اإلشرافیَّةالوا ،طلوبة منهنالم
، وتتفق هذه على العمل یتمردن یجعل المعلماتقد  األمر الذي ؛لهذه المرحلة

أهم مشكالت حول  ،النتیجة مع ما ورد في اإلطار النظري للدراسة الحالیَّة
، ري خاص بریاض األطفالعدم وجود هیكل إداریاض األطفال، منها  معلمات

من العوامل المؤثرة لظهور الذي یعد زدواجیَّة في اإلشراف الدور افضًال عن 
 االغتراب الوظیفي. 

بالمرتبة الثانیة من  ،"یرهقني كثرة غیاب زمیالتي في الروضة" جاءت العبارة.٢
تسرب بدرجة متوسطة، وقد یعزى ذلك بأن  ،حیث موافقة أفراد عینة الدراسة علیها

 ایجعل المعلمات یتحملن ضغوطً  ،الروضة هن عنكثرة غیابزمیالت العمل ب
 عن نقص كفاءة بعض المعلمات وخاصة وأعباء في العمل تفوق طاقاتهن، فضًال 

مما یكثر  ،داء المهام فیما بینهنأنخفاض الذلك  يیؤدقد و  ،المستجدات
تفق هذه النتیجة مع تو الصراعات المسببة لتمردهن عن القیام بأدوارهن الوظیفیَّة، 

) التي بینت أن من أهم المشكالت التي تواجه ٢٠١٠( دراسة أبو الفضل
تمثلت في األعباء والضغوط الزائدة في العمل الناتجة عن طبیعة  ت،المعلما



یاضِ  واقُع االغِتراِب الَوظیفيِّ لَدى معلماِت ریاِض األطفالِ    بمدینِة الرِّ
 

  

٣٨٢

ا مع ما ورد في وتتفق هذه النتیجة أیضً  المرحلة العمریَّة للطفل وخصائصها،
للغیاب  هادفعمعلمة من العوامل التي تة الن نقص كفاءإحیث  ،اإلطار النظري

وقد یعد  وما یلحقه من أسباب مؤثرة على باقي زمیالتها في العمل، ،عن عملها
 أحد العوامل المسببة للتمرد واالغتراب.ذلك 

موافقات بدرجة ضعیفة على  یتضح أنهن ؛أفراد عینة الدراسةباستقراء استجابات و 
، ٢٨، ٢٥في العبارات ( تتمثل ،ق بُبعد التمردیتعلفیما  ،من أبعاد االغتراب ثالثة
) التي تم ترتیبها تنازلی"ا حسب موافقة أفراد عینة الدراسة علیها بدرجة ضعیفة، ٢٦

 األولى، تلیها جاءت بالمرتبة ،"األطفال ریاض في العمل مناخ یضایقني" كالتالي:
الثانیة، ثم  مرتبةبال ،"األطفال ریاض إدارة من لألوامر االستسالم أرفض" العبارة
 من الثالثة بالمرتبة ،"المعارضة أجل من قراراتها في اإلدارة أعارض" العبارة جاءت
  ضعیفة ایضا. بدرجة علیها، الدراسة عینة أفراد موافقة حیث

 داللة ذات الفروق ما :الذي ینص على الثانيالنتائج المتعلقة بإجابة السؤال 
 مدینة في الوظیفي لالغتراب طفالاأل ریاض معلمات ممارسة حول إحصائیة
 ،)أهلي حكومي،( األطفال، ریاض نوع: الدراسة متغیرات خالل من الریاض،
الخدمة؟  سنوات ،)ماجستیر جامعي، متوسط، دبلوم: (للمعلمات التعلیم ومستوى

  اتضح ما یلى:
 من الدراسة عینة أفراد استجابات في إحصائیَّة داللة ذات فروًقا هناك أن واتضح
 من اتضح حیث األهلي، األطفال ریاض نوع لصالح كان األطفال ریاض معلمات

 األطفال ریاض معلمات من أكثر لدیهن، االغتراب أن الدراسة عینة أفراد
 ذات فروق هناك كانت المعلمات، تعلیم بمستوى یتعلق فیما وكذلك الحكومیَّة،

 مستواهن الالتي حلصال الدراسة، عینة أفراد استجابات في إحصائیَّة داللة
 أكبر، بدرجة الوظیفي االغتراب الفئة هذه لدى ظهر حیث بكالوریوس، التعلیمي

 الدراسة مجتمع استجابات في إحصائیَّة داللة ذات فروًقا هناك أن اتضح كما
 من أقل خدمتهن َمن لدى الوظیفي االغتراب ظهر حیث الخدمة، سنوات لمتغیر
  .سنوات عشر

ما السبل المقترحة للتغلب على ":الذي ینصُّ على ل الثالثثالثًا: إجابة السؤا
معلمات ریاض األطفال بمدینة الریاض من وجهة  االغتراب الوظیفي لدى

  وجاءت النتائج كما یلي:؟"نظرهن
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 ،تشجیع العمل الجماعي مع الزمیالت أن أهم السبل المقترحه تمثلت فى :اتضح 
توفیر مناخ مناسب یدفع ، و األطفال ٕاتاحة فرص التعبیر بحریَّة لمعلمة ریاضو 

وفیر ، وتتدریب المعلمات على الجدید من المهام الوظیفیَّةو  ،المعلمة ألداء مهامها
مكانات الالزمة إلنجاز مهام معلمة إلتوفیر او  ،ضوابط عادلة لضبط مهام العمل

، مشاركة المعلمة في اتخاذ القرارات الخاصة بریاض األطفالو  ،ریاض األطفال
  فیر حوافز مادیة ومعنویَّة لتشجیع المعلمة على العمل.تو و 

وقد تم رصد سبل أخرى للتغلب على االغتراب الوظیفي ألفراد عینة الدراسة، كما 
یلي: بناء قیادة إداریَّة إیجابیَّة محفزة للعمل في ریاض األطفال، متمكنة من إدارة 

ستقرار الوظیفي الصراع التنظیمي، وتحقیق أهداف هذه المرحلة، وتتیح اال
للمعلمات، وتعزیز مبدأ الثقة والتمكین، وٕاتاحة الفرصة للمعلمات لالبتكار 

  واإلبداع، وكذلك فرص للترقیة والنمو الوظیفي، وتولیهن مناصب إداریَّة متقدمة.
  ثانًیا: توصیات الدراسة:

  في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها، توصي الدراسة بما یلي: 
  قة بوزارة التعلیم وٕادارات ریاض األطفال، وهي كالتالي:توصیات متعل

التعاون بین إدارات ریاض األطفال في وزارة التعلیم مع الجامعات التي تعد −
معلمات ریاض األطفال لربط النظریَّة وما یتم تدریسه من مقررات مع التطبیق في 

  الواقع المیداني.
والنمو الوظیفي، وتولیهن إتاحة الفرصة لمعلمات ریاض األطفال للترقیة −

  مناصب إداریَّة متقدمة.
معاییر وضوابط العمل في ریاض توضیح المهام الوظیفیَّة، و العمل على −

الحد من كثرة التعمیمات المتعارضة من قبل إدارات و  واللوائح واألنظمة، األطفال
 .ریاض األطفال

بوضع أسس  االهتمامو  ،داء المعلماتأإدارات ریاض األطفال بتقدیر  قیام−
والحد من  ،الوظیفي اهنتحسین رض، لعملالموضوعیَّة ألسالیب التحفیز في 

  تسربهن.
التحري الدقیق في اختیار القائدة أو المشرفة التربویَّة في ریاض األطفال، −

 وتحقیق مبدأ التوازن في العالقات مع المعلمات في العمل.
سببات االغتراب الوظیفي في اجراء دراسات میدانیَّة بین فترة وأخرى لتحدید م−

  المؤسسات التعلیمیَّة، وسبل التغلب علیها.
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  توصیات متعلقة بالقائدات والمشرفات التربویات بریاض األطفال، وهي كالتالي:
تكوین قیادة إداریَّة تتضمن متغیرات إیجابیَّة تجاه معلمات ریاض األطفال −

یَّة، وكذلك توفیر روح التعاون وأنشطتهن المختلفة، مما یرفع من مستویاتهن الوظیف
  وبناء عالقات إیجابیَّة محفزة للعمل.

تجنب االزدواجیَّة في العملیَّة اإلشرافیَّة، واتباع نظام موحد لجمیع أقسام −
اإلشراف، وتعزیز مبدأ الثقة والتمكین، وروح الحوار للمعلمات، وٕاتاحة الفرصة لهن 

ر واإلبداع في أدوارهن في ریاض للتعبیر عن آرائهن بحریَّة لتحقیق االبتكا
  األطفال.

تنظیم العمل بین معلمات ریاض األطفال لتحقیق األهداف المنشودة، وتجنب −
  األعمال الروتینیَّة.

في تأدیة  امن أجل استمراره اوالوقوف إلى جانبه معلمة ریاض األطفال، دعم−
الت في إطار عملها، ، ومواجهة المشكتطویر العملیَّة التعلیمیَّةلفي العطاء  امهمته

س احتیاجات المعلمات التدریبیَّة، والعمل على تطویرهن.   وكذلك تلمُّ
 المناسبات االجتماعیَّة بأهمیَّة المشاركة في توعیة معلمات ریاض األطفال−

 .والوطنیَّة والثقافیَّة
ضرورة انتقاء معلمات ریاض األطفال وفق معاییر علمیة محددة، وٕاجراء −

 المهنیة لهن. اختبارات المیول
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   المراجع العربیَّة:

). أثر ضغوط العمل على الشعور باالغتراب ٢٠١٥إبراهیم، عبد السالم. (
- ١٥٧).٦). (١( المجلة العلمیَّة للدراسات التجاریَّة والبحوث البیئیَّة.الوظیفي. 

١٩٠.  
یاض ). المشكالت والضغوط المهنیَّة لمعلمات ر ٢٠١٠أبو الفضل، سوزان. (

مجلة األطفال ومقترحات التغلب علیها دراسة میدانیَّة في محافظة األقصر. 
  .١١٨-٣). ٤٣. جمعیَّة الثقافة من أجل التنمیة، سوهاج. (الثقافة والتنمیة

مظاهر االغتراب الوظیفي لدى المرشدین ). ٢٠١٣أبو الهیجاء، شریهان (
لوم التربویَّة والنفسیَّة، جامعة رسالة ماجستیر. كلیَّة العالتربویین من وجه نظرهم. 

  عمان العربیَّة. األردن.
االغتراب الوظیفي وعالقته باألداء الوظیفي  ).٢٠١١أبو سلطان، میاسة. (

رسالة ماجستیر. كلیَّة  للعاملین في وزارة التربیة والتعلیم العالي في قطاع غزة.
  التجارة، الجامعة اإلسالمیَّة. غزة.

). االغتراب ٢٠١٤بات، محمد؛ أبو مقدم، أروى. (أبو سمرة، محمود؛ شعی
الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیَّة: دراسة میدانیَّة في 

مجلة اتحاد الجامعات العربیَّة للبحوث في التعلیم جامعتي القدس والخلیل. 
  .٧١-٥٣). ٢). (٣٤( العالي.

. العالج-األسباب- المشكالت- طفالتعدیل سلوك األ). ٢٠١٥أبو غریبة، سمیَّة. (
  األردن: دار وائل للنشر.

أنماط القوة التنظیمیَّة لدى مدیري مدارس المرحلة ). ٢٠١٤أبو كركي، سفیان. (
األساسیَّة في مدینة الزرقاء وعالقتها بدرجة االغتراب الوظیفي لدى المعلمین. 

جامعة الهاشمیَّة. رسالة ماجستیر. عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا، ال
 األردن.

  . عمان: دار الفكر.تقویم نمو الطفل). ٢٠٠٨بدیر، كریمان. (
الریاض: دار معلمة الروضة بین النظریَّة والتطبیقیَّة.  ).٢٠١٤البكر، سلطانة. (
  المفردات للنشر.

دور المدیرة في حل المشكالت التي تواجه المعلمة ). ٢٠١٠بن سعید، فهدة. (
رسالة ماجستیر غیر منشورة.  ریاض األطفال في مدینة الریاض.حدیثة العمل ب
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  كلیَّة العلوم االجتماعیَّة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة. الریاض.
االغتراب الوظیفي لمعلمي مدارس التعلیم األساسي  ).٢٠١١، حنان. (التاجوري

ة اآلداب، . رسالة ماجستیر. كلیَّ بمدینة بن غازي في ضوء بعض المتغیرات
 جامعة قاریونس. لیبیا.

). أثر التمكین النفسي في االغتراب الوظیفي دراسة ٢٠١٣، كرین (تامیدي
 تنمیة الرافدین. استطالعیَّة آلراء رؤساء األقسام العلمیَّة في جامعة دهوك.

)٣٥١-٣٣٢).٣٥).(١١٣.  
ثة وعالقتها واقع تطبیقات البرامج والتقنیات الحدی). ٢٠١٦الجلیغم، عبد اهللا. (

  . الریاض: دار الكتاب للنشر والتوزیع.بالتمكین واالغراب الوظیفي
. القاهرة: جامعة عین شمس، كلیَّة االغتراب النفسي). ٢٠١٥حافظ، أحمد. (

  التربیة، قسم الصحة النفسیَّة.
العالقة بین المتغیرات الشخصیَّة والشعور باالغتراب  ).٢٠١٢، ناهدة (الحمداني

راسة استطالعیَّة آلراء عینة من معلمي المدارس االبتدائیَّة بمحافظة الوظیفي: د
  جامعة الموصل. العراق. رسالة ماجستیر. كلیَّة اإلدارة واالقتصاد، نینوي.

. عمان: دار صفاء للنشر مدخل إلى ریاض األطفال ).٢٠٠٨الخالدي، مریم. (
  والتوزیع.

ان: منشورات جامعة القدس .عم٢ط. السلوك التنظیمي.)٢٠٠٣( .الخضرا، بشیر
  المفتوحة.

). أثر مناخ العمل األخالقي في الشعور ٢٠١٤دروزة، سوزان؛ القواسمي، دیما. (
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي األردنیَّة.  –دراسة تطبیقیَّة -باالغتراب الوظیفي

  .٣١٦-٢٩٧).١٠).(٢. (المجلة األردنیَّة في إدارة األعمال
  .٨٠-٨٩) اإلصدار الثاني.٢٠١٧مي وزارة التعلیم (التنظی الدلیل

بعض مشكالت اإلشراف التربوي في ریاض األطفال ). ٢٠١١الدهام، لمى. (
رسالة ماجستیر غیر منشورة. كلیَّة العلوم  الحكومیَّة في مدینة الریاض.

  االجتماعیَّة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة. الریاض.
درجة فعالیة األداء وعالقتها باالغتراب الوظیفي لدى  ).٢٠١٠السبیعي، محمد. (

رسالة ماجستیر غیر منشورة. قسم اإلدارة معلمي المدارس الثانویَّة بمكة المكرمة. 
  والتخطیط التربوي، كلیَّة التربیة، جامعة صنعاء.
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). كیف تنمي االتجاهات اإلیجابیَّة للموارد البشریَّة ٢٠١١شكري، عالء الدین. (
  .٢١-١٨).٢٨).(١٣٢( التنمیة اإلداریَّة.حو منظماتها. ن

). مظاهر اإلحباط لدى الموظفین وعالقته بأبعاد ٢٠٠٥الصرایرة، أكثم. (
  ).٣٢). (٢( مجلة دراسات العلوم اإلداریَّة.االغتراب التنظیمي. 

). االغتراب الوظیفي وعالقته باالحتراق ٢٠١٣عبد المطلب، عبد المطلب (
طرابات الجسمیَّة لدى عینة من المعلمین الوافدین والمعلمات النفسي واالض

  .٥٠-١١). ٤١). (٢. (مجلة العلوم االجتماعیَّةالوافدات بدولة الكویت. 
). دراسة العالقة بین اإلحباط المهني واالغتراب لدى ٢٠٠٥عبود، سحر (

  .٨٠-٤٢).١٩. (مجلة اإلرشاد النفسيمعلمات ریاض األطفال. 
. الریاض: دار االغتراب، دراسة تأصیلیَّة فلسفیَّة). ٢٠١٨. (العتیبي، طارق

  الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع.
). بعض مشكالت ریاض األطفال في ٢٠١١عثمان، صبري؛ أحمد، محمد. (

. جمعیَّة الثقافة مجلة الثقافة والتنمیةمحافظة سوهاج كما یدركها العاملون بها. 
  .٨٢-٤٥). ٤٩من أجل التنمیة، سوهاج. (

االغتراب الوظیفي لدى موظفات كلیَّة الدراسات ). ٢٠١٤العثیم، عبد اهللا. (
. رسالة ماجستیر. كلیَّة الدراسات التطبیقیَّة وخدمة التطبیقیَّة وخدمة المجتمع

  المجتمع. الریاض.
، ٢، ط المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیَّة). ٢٠٠٦العساف، صالح. (

  الریاض: دار الزهراء.
االغتراب الوظیفي لدى معلمي المدارس الثانویَّة العامة  ).٢٠٠٩العسال، رنا. (

في األردن من وجهة نظرهم وعالقته بأدائهم الوظیفي من وجه نظر مدیري 
. رسالة دكتوراه. كلیَّة الدراسات التربویَّة والنفسیَّة العلیا، جامعة عمان مدارسهم

  العربیَّة. األردن.
مستوى االغتراب الوظیفي لدى مدیري المدارس  ).٢٠١٥العصیمي، سراج (

رسالة ماجستیر. قسم اإلدارة والتخطیط التربوي، كلیَّة  الثانویَّة بمكة المكرمة.
  التربیة، جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

أثر إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي في االغتراب ). ٢٠١٠العطار، سالمة. (
. اإلدارة العامة، عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة. . رسالة ماجستیرالوظیفي
  األردن.
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). البحوث اإلجرائیَّة كإستراتیجیَّة مقترحة للتنمیة المهنیَّة ٢٠١٠عمر، حسام. (
  .١٠٣-٥٩). ٢).(١. (مجلة العلوم التربویَّةلمعلمة ریاض األطفال في مصر. 

بیروت: دار إحیاء  القاموس المحیط. ).٢٠٠٣الفیروز ابادي، مجد الدین. (
  التراث العربي.

. السلوك التنظیمي من زاویة نفسیَّة وٕاداریَّة). ٢٠١٥القحطاني، عبد اهللا. (
  الدمام: مكتبة المتنبي.
درجة األمن الوظیفي وعالقتها بمستوى االغتراب ). ٢٠١٦القریوتي، فاطمة. (

اجستیر. . رسالة مالوظیفي لدى مدیري المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء
  كلیَّة الدراسات العلیا، الجامعة الهاشمیَّة. األردن.

). تحدید العوامل المفسرة للعالقة بین المستوى التنظیمي ٢٠١١الكنعان، حمود. (
  .٥٦- ١٥). ٣٩). (١( مجلة العلوم االجتماعیَّة.ومستوى االغتراب الوظیفي. 

لطفیلة في ). مشكالت ریاض األطفال في محافظة ا٢٠١٣المحاسنة، ربا (
مؤتة للبحوث المملكة األردنیَّة الهاشمیَّة من وجهة نظر المعلمات العامالت فیها. 

  .٤٥-١١). ٢٨). (٦. سلسلة العلوم اإلنسانیَّة واالجتماعیَّة. إربد. (والدراسات
. االغتراب الوظیفي وعالقته باألداء الوظیفي للعاملین )٢٠١١محمد، میاسة. (

كلیَّة التجارة، الجامعة اإلسالمیَّة لیم العالي في قطاع غزة. في وزارة التربیة والتع
  (غزة). فلسطین.

العالقة بین االغتراب والتوافق النفسي للجالیَّة ). ٢٠٠٧المحمداوي، حسن. (
  رسالة دكتوراه. كلیَّة اآلداب والتربیة. الدنمارك.العراقیَّة في السوید. 

واجه مؤسسات ریاض األطفال في المشكالت التي ت). ٢٠١٤المحیمید، سهام. (
رسالة مدینة بریدة وسبل التغلب علیها من وجه نظر المدیرات والمعلمات. 

  ماجستیر. قسم أصول التربیة، كلیَّة التربیة، جامعة القصیم. القصیم.
أثر استراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي في االغتراب  ).٢٠١٠المعشر، زیاد. (

  عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة. األردن.ماجستیر.  رسالةالوظیفي. 
). مستوى االغتراب الوظیفي لدى معلمي المدارس الثانویَّة ٢٠١٢مقابلة، عاطف (

). ٢( جرش للبحوث والدراسات.في محافظة عمان من وجهة نظرهم. 
)٤٠- ٢٣).١٤  

). مشكالت ریاض األطفال في محافظة إربد ٢٠٠٨مؤمني، عبد اللطیف. (
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مجلة العلوم ألردنیَّة الهاشمیَّة من وجهة نظر المعلمات العامالت فیها. بالمملكة ا
  .٢٥٣-٢٣٥). ٩). (٤. البحرین. (التربویَّة والنفسیَّة
خطة التنمیة العاشرة ) إصدارات الوزارة: ٢٠١٧. (والتخطیطوزارة االقتصاد 

. موقع وزارة االقتصاد والتخطیط، تم االسترجاع بتاریخ )١٤٤١ -١٤٣٧(
  /releases-http://www.mep.gov.sa/ministry ه، على الرابط١٧/٣/١٤٣٩

ه، ١٧/٣/١٤٣٩ تم االسترجاع بتاریخموقع وزارة التعلیم، ). ٢٠١٧. (وزارة التعلیم
 على الرابط

ov.sa/ar/eParticipation/epArchive/Pages/Reconnaishttps://www.moe.g
sance.aspx 
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