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 درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن
 إعداد

 سميرة سعيد محمد الغاوي
 إشراف

 الدكتور عثمان ناصر منصور
 الملخص

من وجهة  درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردنهدفت الّدراسة تعّرف 

استخدمت الّدراسة المنهج  ،نظر المعلمين تبعًا لمتغير )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(

تكونت عينة ، و غرض بعد التأكد من صدقها وثباتهاالوصفي المسحي، وتم تطوير استبانة لهذا ال

 .البسيطة ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية068الّدراسة من )

في األردن  درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصةوأظهرت نتائج الّدراسة أن  

تقدير المعلمين في درجة ًا حصائي  ا دالةق و وجود فر الّدراسة  أظهرت نتائجكما . ()متوسطة كانت

 الةق دو عدم وجود فر و ، لصالح اإلناث الجنس عزى لمتغيرتُ  توافر أبعاد جودة بيئة العمللدرجة 

وأوصت  .برة(سنوات الخ المؤهل العلمي،في أبعاد جودة بيئة العمل ُتعزى لمتغيري ) إحصائياً 

 لدى مؤسساتهم. اإليعاز لمديري المدارس الخاصة االعتناء بتعزيز أبعاد جودة بيئة العملب الدراسة

 ، المدارس الخاصة.جودة بيئة العملالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to determine the availability degree of the quality dimensions in the 

work environment in private schools in Jordan from the teachers’ point of view 

according to their gender, academic qualification, and years of experience. The study 

used the descriptive approach. A questionnaire was developed for this purpose after 

obtaining its validity and reliabaility.  Data were collected From arandom sample 

consisting of (368) male and female teachers.  

The results of the study showed that the degree of availability of quality dimensions of 

the work environment in private schools in Jordan was (average). The results of the 

study also revealed that there were statistically significant differences among teachers in 

their perceptions about the availability degree of the work environment quality 

dimensions atributed to teachers’ gender in favor of female teachers, and no statistically 

significant differences were afound among teachers in their perceptions about the work 

environment quality dimensions attributed to teachers’ qualification and years of 

experience. The study recommended to advice private school principals to take all the 

poceduress to enhance the quality of the work environment dimensions of their 

institutions.                                                                         

Keywords: work environment quality, Privte School. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 مقدمة 

هوض باألمم نللعداد أجيال المستقبل بإ نها تقومأل الدول باهتمام ارس منذ القدمالمد حظيت      

لبناء المعارف والمعلومات دم له قَ تُ  إذ ،الطالب األساسيهدفها  ،المثمر نحو االصالح والتغيير

فيه  عداده للمجتمع الذي يعيشإمن أجل جتماعية تنمية عالقاته االو صقل مواهبه، شخصيته و 

لى مدارس حكومية ومدارس إالمملكة األردنية الهاشمية  فيتنقسم المدارس و  .ويعمل من أجله

أو  المميزةالعناية  َنَظرًا لما تقدمه منالمدارس الخاصة  إقبال من أولياء األمور على وهناك، خاصة

وهنا يكون خط انطالق التنافس بين المدارس الخاصة نفسها  ،يدةعد امتيازات عن مفي حال بحثه

 من خالل  يكون ذلكو  ،ليهااء األمور والطلبة نحو االنضمام إفي تقديم االمتيازات التي تجذب أولي

مناسبة وكادر تعليمي مميز، ولكي تضم المدرسة أفضل المعلمين، عليها تقديم بيئة مدرسية 

تحوي جميع ما يحتاج إليه المعلم ليظهر طاقاته وقدراته، وهنا  االهتمام بتوفير جودة بيئة عمل

 .المؤسسة وجميع العاملين فيها تناسبيكون دور اإلدارة في توفير أبعاد جودة بيئة عمل 

بتوفير بيئة عمل جيدة للعاملين من أجل  بمختلف مستوياتها ومراحلها التعليمية لمؤسســـاتا هتموت  

 البيئـــة المدرســـية  تحســـينبحثهم على التمسك بالمؤسسة والسعي نحو نهضتها ورقيها، كما تهتم 

 المــــتعلم والمعلــــم والمنهــــاج والمنــــاخ المدرســــي والبيئــــة المادية المتمثلةك عناصـــــربما تحتويه من 

 (.2339)الخليفة،وغيرها  البناء المدرسي ومرافقه  في
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احتياجاتهم )النفسية ن تراعي جميع ألذا يجب  ،للعاملين العمل أهمّية كبرىبيئة  ثلوتم       

، والراحة النفسية وحينما تمنح عامليها الطاقة اإليجابية، جل وقته فيها الشخص يقضيف ، والمادية(

مما يزيد  ،مهاراتهمو  هممواهبأفضل  إخراج علىويساعد  فهذا ينعكس على العاملين بشكل إيجابي

ين عاملال مهارة حفيزفي ت البيئة همتسكما  ،لمؤسستهم همانتمائرضاهم الوظيفي، وبالتالي زيادة  من

 على وتساعد  ،المصلحة المشتركة للمؤسسة ومنظومة العمل نجازإل فيما بينهمعلى التواصل 

نعكس بشكل إيجابي على تو  ،ينعاملتزيد من رضا البالتالي و  بين العمل والعاملين، االحترام إيجاد

 (. Bhardwaj, 2016) مهإنتاجيت

المحيط الذي نطلق على لى محيطين )محيط داخلي ومحيط خارجي(، و إتنقسم بيئة العمل و    

ا في تحقيق مهمً  عامالً  تعدالتي ، و مسمى بيئة العمل الداخلية ةمؤسسالداخل  فردال يعمل فيه

 إذ ،تتسم بالشفافية والوضوح حدود ومعالم هذه البيئة ا كانت، خاصة إذوغاياته الفرد العامل أهداف

في  ،خاصة فرد العاملال على لها تأثيرة العمل الداخلية بيئف، العاملينين فيها التفاعل بيحدث 

سوف تنمي ف وفي قوة دافعيته ،وروحه المعنوية نتمائه لمؤسستهاورضاه و  كمية الجهد الذي يبذله

    (.2323رحمون، ) لتزاموقيم اال المسؤوليةفيه تحمل 

التي تعمل على تطوير مهارات  ،البيئة التعليمية بيئة العمل في جودة ومن البيئات المهمة     

عمل ورش م يتقد من خاللكل ما هو جديد،  همعلّ تُ اإلبداع وَ  نحو طاقاته تحفزو  الفرد العامل،

الخبرات على حٍد سواء المتعلمين و  المعلمين تكسب ،في محتواها مبهرةتعليمية تربوية ودورات 

يتم ال و  مواكبة التطورات التي تحدث على صعيد الحياة،قادرين على  ايكونو ل ،والمعارف والمعلومات

  .(2323، شلتي)ال بالبيئة بشقيها المادي والبشري اإلدارييناهتمام  ال من خاللإذلك 
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في القطاع ولكن ها على الكثير من األعباء اليومية، بيئة العمل احتواؤ  من المعروف عنو  

نظرًا لحجم من بين القطاعات األخرى،  عبئاً كثر فهي األالمدارس الخاصة الخاص ونخص بالذكر 

 بذل جهد للقطاعات الخاصة الضروريمن كان لذلك ، عاملين فيهااألعباء الموكلة على ال

المسؤولين جعل بيئة العمل  يوجب علىمما  ؛مغريةو صحية، و  مالئمة بيئة عمل لصنع مضاعف

 واإلخالص التعاونبيسودها الشعور بيئة ، تخدم العاملين بشكل إيجابي وممتع الخاصة بمؤسساتهم

 ،)المزروعي مهامهو  مسؤولياته مهما كانت لتقديم أفضل ما لديه عاملال مما يدفعوالعمل الجماعي 

2320.)  

 من  فيها مجموعة ها ومحققة لمطالبهم يجب أن تتوافرى تكون بيئة العمل مناسبة لعامليحتو         

 األنظمةمن  بمجموعةغير المادية وتتمثل المكونات  ،المادية وغير المادية )معنوية( المكونات

تتسم بالديمقراطية  بحيثمناسبة للعامل،  ويجب أن تكونوتنظمه،  تسود جو العملالتي  والقوانين

معها بشكل تعامل ي يستطيع العامل أن يالت بالمحسوسات تتمثلف المادية ، أماوحرية التعبير

واألنشطة  والمبنى ، األثاث، والتأمين الصحي،سير العمل الذي يقوم به مثلوتؤثر على  مباشر،

ات مع بعضها كونالم ناغممع ضرورة ت، وأيضًا المواصالت ،واأللعاب الرياضية الرحالتك المتنوعة

العامل للقيام  يدفعمما  ،إيجابية بيئة العمل ر جميع ما سبق من المكونات يجعلوافتَ وَ  ؛البعض

ما يتناسب مع ب باستمرار هاتحديثفي  المؤسسة وهنا تأتي مسؤولية ،بوظيفته بالطريقة المرضية

 المؤسسة يصل األمر إلى إخفاق ، وقداألفراد العاملينطمح إليه ي تطورات العصر والتكنولوجيا وما

وليم و  ( (Fred Riggs زفريد ريغمثل  ، إذ يرى علماء التنمية اإلداريةبتلك األمور تهتم لمإذا 

 مستمرالتحسين الو ، هي االهتمام بالمقومات المعنوية ولويةاأل بأن (William seven) سيفن

 .(2329الشريف،) في المؤسسة بتكار والرقيللوصول لال  للمقومات المادية
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( 2320كدراسة نصار ) جودة بيئة العمل الدراسات التي تناولتنتائج بعض  وقد أشارت

أن شعور المعلم بالراحة واالستقرار عند أداء عمله يأتي من توفر : (2329ودراسة سعدالدين )

عالقات بالتالي تتحسن و  ،للمعلمينتحقيق الذات يؤدي إلى مستوى مالئم من ظروف العمل المادية 

تجاه عمله ومدرسته لطمأنينة ايشعر المعلم با التوازن بين العمل والحياةأكبر، كما أن بشكل  العمل

 األهداف وضع في للمساهمة الفرصة العاملين منحكذلك ، و مما يشعره بالوالء واالنتماء للمدرسة

 والذي الوظيفي باألمان واإلحساس المشكالت حل في المشاركة على وتشجيعهم القرارات اتخاذو 

، اخارجه مأ العمل بيئة داخل سواء لمتطلبات العمل ممارساتهم في إيجابية بصورة عليهم ينعكس

لبات الجودة وبقدر توافر متطته، أن عناصر التعليم تتداخل مًعا لتؤثر على جودة التعليم ونوعيكما 

 .تحقق جودة التعليمفي بيئة العمل بقدر 

أن توفر مستوى مالئم من أبعاد جودة بيئة العمل) ظروف العمل  (2320نصار) وتؤكد دراسة

المادية، وغير المادية، تحقيق الذات، عالقات العمل، التوازن بين الحياة والعمل، التعاون بين إدارة 

المؤسسة والنقابات، التقليل من ضغوط العمل( يؤدي إلى شعور الموظف بالراحة واالستقرار عند 

                                    يرفع مستوى االندماج في العمل واالستغراق فيه.أدائه لعمله، مما 

في هذا  لها من دور كبيرعد المدارس الخاصة في األردن رديفًا قويًا للتعليم الحكومي لما وتُ      

 الخاص قطاع التعليمن إإذ  ،في األردنالتعليم التربوي ة لعملي ومكمالً  اً مهم اً جزء، وهي القطاع

دور المدارس برز و  ،ً قطاعًا هامًا ورافداخالل العقدين الماضيين وأصبح تحواًل وتطورًا كبيرًا  شهد

، فخففت المدارس ما يسمى بالشح االقتصاديمحكومات في الوقت الذي كانت تعاني الالخاصة 

احتواء مدخالت  في ارً للمدارس الخاصة دوًرا كبي . كما أنحكومةق الاتعن ع اا كبيرً الخاصة عبئً 

حتياجات وأصحاب اال ،ة فيما يخص تعدد الجنسياتيالمدارس الحكوم مختلفة عن مدخالت
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 الخاصة، لتوفير جودة بيئة عمل مميزةبدوره فتح باب التنافس بين المدارس وهذا  ؛الخاصة

الذين سيسهمون في  (أصحاب الشهادات العلمية والخبرات المتنوعة) تستقطب أفضل العاملين

 .جعلها من أفضل المؤسسات التعليمية

الدراسة مشكلة  

ومن خالل المشاهدات التي يعيشها المعلم داخل المؤسسات التعليمية، أصبح على             

دراية تامة باحتياجاته )النفسية والمادية(، وما يجب على المؤسسة أن توفره في بيئة العمل، حتى 

دارة السلبيات التي تصرف اإل ةهيوينجز عمله بكفاءة وفاعلية، وما يشعر المعلم بالراحة واألمان،

نظرها عنها بحجة عدم االعتراف بأهميتها مثل تحسين الظروف المادية التي تشبع شعور االستقرار 

للمعلم، واألخذ بآرائِه عند اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها إشباع شعور تقدير الذات عنده، 

همة، التي غالبًا ما وتخفيف األعباء الُموكلة إليه إلنجازها مع ضيق الوقت الممنوح له إلنجاز المُ 

تُقلل من دافعيته نحو العمل، وغيرها الكثير من األبعاد الواجب توافرها في أي مؤسسة، وتؤثر سلبًا 

 عليها في حال عدم االهتمام بها وتوفيرها للمعلمين. 

دراسة نورماال مثل:  االهتمام ببيئة العملبعديد من الدراسات الوقد أوصت         

(Normala,2010)   مليناالوظيفية للع الحياةالتي تناولت العالقة بين مجموعة األبعاد لجودة 

مستوى أهمية توفير  التي تحدثت عن (2322دراسة البلبيسي )و وأثرها اإليجابي على المؤسسات، 

ضرورة رفع ( التي أوصت ب2320نصار)دراسة و  ،جودة الحياة الوظيفية وأثرها على أداء العاملين

مستوى الرواتب لتتالءم مع الوضع االقتصادي في البلد، والعمل على تحسين بيئة العمل المادية، 

 قد أوصت( ف2327دراسة أبو حميد)في عملية اتخاذ القرارات، أما وزيادة مشاركة العاملين 

نصاف وفق معايير إدارية واب ضرورة و ضحة، االهتمام بمنح الترقيات الوظيفية للعاملين بعدالة وا 



7 

 

 سعدالديندراسة ، و قيام اإلدارة بتوفير مناخ تنظيمي يشعر العاملين باألمان والثقة المتبادلة

جودة بيئة عمل مناسبة للمعلمين في المدارس مستوى ( التي اهتمت بضرورة توفير 2329)

            األساسية الخاصة

العمل  بيئة جودةدرجة توافر أبعاد  في محاولة للكشف عن المشكلة تبلورتذلك  خاللومن         

عاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، كونهم األشخاص الخاصة في ال في المدارس األردنية

ما و ، أن يكون عليه الوضعوالذين يملكون النظرة األشمل لما يجب  التربوي ن في الميدانالعاملي

ة العمل بيئ  جودةتحقيق  مل التي تساعد علىاالعو و ، على بيئة العمل اأو ايجابً  االذي يؤثر سلبً 

 تحقيق األهدافعلى البيئة فتعيق عملية  االعوامل التي تؤثر سلبً و  ،نحو التميز اوالمضي قدمً 

  .ةالمنشود

 هدف الدراسة وأسئلتها

ة العمل في المدارس الخاصة جودة بيئ درجة توافر أبعاد تعرف إلى الحالية تهدف الدراسة

                                                    ، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :األردنفي 

من وجهة  األردن في الخاصة ة العمل في المدارسجودة بيئ أبعاد درجة توافرما : السؤال األول

                                                                                                                                                                                                                    ؟نظر المعلمين

ة جودة بيئتوافر أبعاد في درجة ( α =3.30) داللة إحصائية جد فرق ذايو  هل: السؤال الثاني

 ؟يعزى لمتغير الجنسالعمل 

جودة بيئة في درجة توافر أبعاد  ( α =3.30) داللة إحصائية هل يوجد فرق ذا :السؤال الثالث

 ؟ المؤهل العلمييعزى لمتغير العمل 
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جودة بيئة في درجة توافر أبعاد  (α =3.30) داللة إحصائية هل يوجد فرق ذا: السؤال الرابع

 ؟الخبرةسنوات متغير يعزى لالعمل 

 أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:

 األهمية النظرية:

درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس  عنكشف تسعى الدراسة الحالية لل      

لفت نظر مديري و  حول مفهوم جودة بيئة العمل، وزيادة وعي الباحثين ،الخاصة في األردن

الدراسة من المحاوالت البحثية النادرة  كما تعد ،لدى العاملينالمدارس لما يحقق الرضا الوظيفي 

إثراء المكتبة لها أهمية في  و التي اهتمت بموضوع جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة،

 .بموضوعات تتعلق ببيئة العمل خاصة ومكتبة الشرق األوسط عامة العربية

 األهمية العملية:

إظهار درجة توافر من خالل ومديرات المدارس الخاصة مديري الدراسة أن تفيد  من المتوقع 

لمعلمين حول دى اوقد ترفع مستوى الوعي ل، بيئة العمل من وجهة نظر معلميهم جودةأبعاد 

قد تفيد أصحاب القرار التربوي والتعليمي و أبعاد جودة بيئة العمل الواجب توافرها في المدرسة، 

قد و ، ا على أرض الواقعإلتخاذ بعض اإلقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها الدراسة وتبنيه

بيئة جودة درجة توافر أبعاد تدفع نتائج الدراسة الباحثين إلجراء دراسات أخرى مماثلة تدرس 

  .في  مجتمعات أخرى وربطها ببعض المتغيرات نمعلميالالعمل من وجهة نظر 
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 :حدود الدراسة
 :ثلت حدود الدراسة الحالية باآلتيتم

 الحدود الموضوعية: تتمثل في أبعاد جودة بيئة العمل.

 .المدارس الخاصة معلمي: عينة من الحدود البشرية

 .2322/  2323األول من العام الجامعي  الدراسي الفصل: الحدود الزمنية

قصبة و القويسمة  ئيلوا في محافظة العاصمة عمان ضمنالمدارس الخاصة : الحدود المكانية

 .عمان

 :محددات الدراسة
المجتمع الذي سحبت منه العينة ، و وثباتها أداة الدراسة بمدى صدقالحالية نتائج الدراسة  تحّددت

 .، ومدى استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة المعدة لذلكالمماثلة لهالمجتمعات و 

  :لدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلحات ا

درجة من التميز في العمل وشروطه المادية والمعنوية،  ":وتعرف بأنها جودة بيئة العمل

تعمل في  ،إنسانيبعد  ةتهيئ ته التي يعمل بها، من خاللوالتي تحدد العالقة بين الموظف وبيئ

مجملها من خالل المساهمة بتحقيق الرضا العام وتحقيق التوازن في أداء هذا العمل على مستوى 

 (.surya, 2013:2) "خاص والمؤسسات بشكل عامفراد بشكل األ

المادية والمعنوية اإلمكانات  تقدير المعلمين لتوافر :انهأب إجرائًيا جودة بيئة العمل وتعرف

تحقق العملية التعليمية  بيئة إيجابيةتساعد على جعل بيئة المدرسة التي و العمل  مؤسسةفي التي 

التي علم بتوفير جميع المواد الالزمة ، كما تساعد على توفير بيئة محفزة للمالتعلمية على أكمل وجه
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 ،للعمل مما يولد لديه طاقة إيجابية ودافعية عالية ،بأسهل الطرق وأقلها جهًدا أهدافهتساعده لتحقيق 

 تعدالتي أ ةانتم قياس ذلك من خالل االستب، و وبما يسهم في تحقيق الرضا واألمن الوظيفي له

 .لهذا الغرض

هي مؤسسات تعليمية ال تتم إدارتها من قبل الحكومة : وتعرف بأنها المدارس الخاصة

وشؤونها المالية، تقوم على مواصفات ومعايير خاصة تختلف بها المحلية، إنما هي مستقلة بإدارتها 

ولي األمر وَ  ت تعليمية وترفيهية تجذب الطالبعن المدارس الحكومية، لما تقدمه من خدما

 (.2329)ششتاوي،لاللتحاق بها

وفي هذه الدراسة يقصد بالمدارس الخاصة، بأنها جميع المدارس الخاصة التابعة لمديرية 

 والتعليم لقصبة عمان ولواء القويسمة.التربية 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثّاني

 األدب النظري والدراسات الّسابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

، األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة على هذا الفصل يشتمل

 ، وموقع الدراسات الحالية منها.على الدراسات السابقةوالتعقيب 

 أوًل: األدب النظري

التطور التاريخي لمفهوم جودة بيئة العمل، ومفهوم جودة بيئة العمل، كما األدب النظري  تناول     

  تناول أهمية جودة بيئة العمل، وأهدافها، وأبعادها، ونظرياتها، ومعاييرها، ومعيقاتها.

  لمفهوم جودة بيئة العمل التاريخيالتطور 
البحثية في الواليات المتحدة  والجرائد في المجالت ألول مرة بدأ هذا المصطلح بالظهور          

   (Toronto)تورنتو في وعقد أول مؤتمر دولي عنه ،السبعينات من القرن العشرين األمريكية في

 Davisديفز) قبلأدبيات اإلدارة من  قاموس في لحمصطالإدخال  وتم، ( 1279في عام )

Louis)، ظهر (1283)عام من واعتباراً ، (1279)عام  جودة بيئة العمل تأسس المجلس الدولي لـ 

 .  , Reddy & Reddy)9313)كبير ومتزايد حول المصطلح اهتمام 

ت المختلفة تحديات ؤسساالم ما زالت تواجه حاليال وقتناوفي منتصف التسعينات وحتى           

زيادة ليمي و مستواهم التعقدراتهم و  في رتقاءاالنحو  وطموحاتهم العالية للتوجهن العاملي تجاه، كبيرة

فرص التطور التي تعيق  تملؤها العديد من الثغرات والنواقص عمل المهنية في بيئة التطلعات

على  والتخطيط للحياة المهنية بجودة بيئة العمل، والرعاية مما أدى إلى زيادة االهتماموالتقدم، 

 (.,Sinha 9319 ) نطاق أوسع
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 مفهوم جودة بيئة العمل
من المفاهيم المهمة واألساسية في علم اإلدارة  من وجهة نظر الباحثة تعد جودة بيئة العمل         

وخاصة في إدارة الموارد البشرية، لما يمتلكه هذا المفهوم من قدرة كبيرة على التأثير وحفز الطاقة 

اإليجابية وشحذ الهمم للعامل، فيقوده إلى ترك السلوك السلبي والتوجه نحو اإليجابية، وبالتالي 

ويعزز قدرة اإلدارة على اتخاذ قرارات فعالة تصب في مصلحة يعمل على تطوير أداء المدرسة 

إلى  المدرسة، فيعمل على تحسين األداء المدرسي نحو التميز في العمل، ومن هنا تظهر الحاجة

طمئنان الذي يسعى إليه مما يقود إلى تميز تمنح العامل األمان الوظيفي واال بيئة عمل إعداد

تفعيل أبعاد جودة نحو حيز التطبيق في المدرسة  انتقال أنرسة، و وارتقاء في أداء العاملين والمد

 .فيها تميز العمل يضمن راحة العاملين و بيئة العمل في المؤسسة بشكل مناسب

شراف جيد ومرتبات ومزايا ومكآفات  وتعرف جودة بيئة العمل بأنها: "           ظروف عمل جيدة وا 

جيدة، وقدر من االهتمام والتحدي بالوظيفة، وتتحقق جودة الحياة الوظيفية من خالل فلسفة عالقات 

العاملين التي تشجع استخدام جهود جودة الحياة الوظيفية إلعطاء العاملين فرص أكبر للتأثير على 

 (.0: 2333لى مستوى المنظمة ككل ")المغربي، وظائفهم والمساهمة الفعالة ع

توافر العناصر األساسية المؤثرة في بناء التصورات " :بأنها ( 63:  2338عرفها راضي )و 

اإليجابية لدى العاملين نحو متغيرات البيئة التنظيمية ويمكن قياسها من خالل الرضا الوظيفي ، 

، ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات والقدرة على ليةستقالالتنظيمي واال لتزاموالضمان الوظيفي واال

 تحقيق األداء". 
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نه مصطلح واسع النطاق أب(Gupta & Sharma, 2010): غوبتا وشارما  تهعرفو           

التي يتم من  اإلدارية واألساليب والنظريات والتقنياتمجموعة متنوعة وهائلة من البرامج  شملي

 .والسلطة المسؤوليةمزيدًا من حرية العمل وتحمل  العاملينالوظائف لمنح  تصميمخاللها 

يعد مفهوم جودة بيئة العمل من المفاهيم متعددة األبعاد، والتي شملت تحسين وتطوير و         

بيئة العمل، وتوفير ظروف العمل المعنوية، وعدالة نظام األجور والمكافآت، والمشاركة في اتخاذ 

اهيك عن جماعات العمل وفرق العمل، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي القرارات، ن

 (.32:  2320للمنظمة )عبدالرحمن،

شباع الحاجات األساسية للعاملين من أجل إثة أن جودة بيئة العمل تعمل على وترى الباح        

كما توفر بيئة عمل مناسبة للموظف العامل داخل المؤسسة،  الوصول إلى مستوى أداء أفضل،

بشكل إيجابي وفاعل، بما يحقق األهداف التي تسعى إليها  إداريةاتخاذ قرارات  وهذا يساعد على

  المؤسسة التعليمية.

 جودة بيئة العمل ميةأه

 لمواجهة المختلفة واالستراتيجيات التغيرات نتيجة جاء العمل بيئة جودة بمفهوم االهتمام إن

 بأدائهم تتعلق والتي العاملين فراداأل مشكالت إلى باإلضافة ،بآخر أو بشكل مشكالت العمل

 التركيز خالل من التغيرات لهذه االستجابة إلى ؤسسات العملم دفع يمتلكونها، مما التي ومهاراتهم

 بإيجاد االهتمام خالل من ذلك ويتم ،المؤسسة أهداف يخدم العاملين بما األفراد دور تفعيل على

 واالستقرار واالحترام. باالنتماء الفرد تشعر مشجعة عمل بيئة
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حياة العمل تكتسب أهميتها كونها استراتيجية متكاملة بيئة ( بأن 2330ويرى الهيتي )

: فرصة مهمة للنمو والتطوير، ألن استقرار الفرد ود المؤسسة إلى نتائج عديدة منهايمكن أن تق

ب، واالحتفاظ بنوعية العاملين المؤسسة بشكل مناسالعامل يمكن أن يساهم في تطوير وبناء 

يساعد المؤسسة على التميز واإلبداع عن غيرها من  ، وهذاالكفاءة والمهارة والمعرفة الكبيرة أصحاب

 المؤسسات التعليمية األخرى.

بأهمية كبيرة  ظى( بأن توافر جودة بيئة عمل مناسبة للمعلمين يح2323اضي )كما يرى م

وله مجموعة من اإليجابيات منها: زيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية داخل المؤسسة، زيادة الطمأنينة 

والوالء واالنتماء لدى العاملين، تحسين العالقات اإلنسانية في المؤسسة ودعمها، تقليل صراعات 

مل بين العاملين واإلدارة وذلك بخلق بيئة عمل أكثر انتاجية، وانخفاض معدل غياب العاملين الع

 في المؤسسة.

 أهداف جودة بيئة العمل
في  تتمثلالعمل  بيئةتحسين جودة ل من قبل اإلداريين الجهود المبذولةالهدف األساسي من 

 وانتماء كبيروذات والء يمتلكون درجة عالية من الرضا الوظيفي  تعليمية مؤسسة أفرادإعداد 

طاقة ب مللقيام بأعمالهلديهم، ومحفزة  إيجابّيةروح  توّلدو  ،لمؤسستهم بحيث تصبح عائلتهم الثانية

 (.9313، داع  )عبدالرحمناإلبو  بتكارمن االدرجة عالية قدرة فائقة و كبيرة و 

التي توجه طاقات  زيادة الفاعلية التنظيمية :أهداف جودة بيئة العمل بـ  (9334) المغربي ويلخص

المشاركة في حل و األفراد العاملين وتنجز أهداف المؤسسة من أجل التطوير و البقاء واإلستمرار، 

سهام في توفير إلاو بقدراتهم وأهمية دورهم،  ثقة العاملين وزيادة ،تي تواجه بيئة العملال تالالمشك

 .زيادة الرضا الوظيفيو ، ءوالمرونة و و دافعية  كثرأل عم جهد
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 انتماءزيادة من  ،المؤسساتيها هداف التي تسعى إلاأل أهم (9332) السالم وّضحكما 

جذب للعاملين الجيدين،  نبعم وجعلها العمل جودة بيئة من أجل تحسين برامج تجهيزو  ،عاملينلا

 لمساهمة في تعزيزا: أيضاً وأضاف  ن،ونوعها إلى أدنى مستوى ممك عددهاو  خطاءاأل ل حجموتقلي

حراز، و خرىاأل ؤسساتعدم الهجرة إلى المو هم الئو  نماءو  ،الجودةو  بداع، والتعلم،اإل  التفاعل ا 

 .و أهدافهم ؤسسةبين أهداف الم والتكامل

 :فقد صنف أهداف جودة بيئة العمل إلى قسمين(  9315) وييبد أما

 األهداف التنظيميةأواًل: 

الجهود والتي تتمثل في هداف التنظيمية ألمن ا مجموعةفي يمكن التعبير عن هذه األهداف 

العمل على استقطاب العاملين و  وزيادة األرباح الكلية، التكاليف التنظيمية المبذولة من اإلدارة لتقليل

ؤسسة من خالل اتباع جميع نتاجية بالمإلزيادة او مميزة، الكفاءات الالقدرات والمهارات العالية و  ذوي

 .ةؤسسبالم بارعةحفاظ على العمالة الالو  ستراتيجيات والسبل المتاحة التي تحقق ذلك،اال

 ثانيًا : األهداف الشخصية 

 وهذا ،ؤسسةء للمالء العمالزيادة و  علىذلك فينعكس ء الالعما لدى رضالزيادة السعي إلى 

أنه يجب على  ذلكمن  دلنستو  ،يتوجه إلى العاملينيأتي من التوجيه واإلرشاد من اإلدارة العليا ثم 

من  اً ن تحقيقها يعد جزءأل، األفراد العاملين أهدافتحقيق ما بوسعها من أجل المؤسسة أن تعمل 

التكاليف في  تخفيض، و المميزين األفرادللمحافظة على المؤسسة،  التي تسعى إليها هدافاأل

 .حياة المؤسسة ديمومة وكذلك المحافظة على ،استقطاب العاملين وتدريبهم

 وهيالعمل  بيئةمن تطبيق جودة  رجىتُ  لموظفينل اً أهداف (2322) عارفكما وضع         

التي ينتج عنها أداء أفضل من حيث  جتماعيةاالنسانية و واإل منيةالعاملين األإشباع حاجات :
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ت العلمية المع المؤه توافقوظائف ت تحصيلو  ،المكانةوتقدير  تحقيق الذات وحاجات، النوعية

ظهار ما لدى الفرد من إمكانات حقيقية، ،والعملية قدرات وخبرات العاملين من وتنمية ومواكبة  وا 

التي تتوازن مع حجم العمل  واتالجور والعاألمناسب من  قدرعلى  والحصول خالل ورش العمل،

  .طموحات األفرادمن فرص الترقية والتدرج الوظيفي بما يحقق ستفادة اال، و الموكل للعامل

ال يجب إهماله، ألنه األساس الذي ترتكز ن االهتمام بجودة بيئة العمل أمر وترى الباحثة أ

من خالل توفير  دارةاإل عليه جميع المؤسسات إلنجاز عملها، وحين يشعر الفرد العامل باهتمام

بيئة عمل تراعي احتياجاته ومتطلباته، وتحسن من وضعه النفسي والمادي، فإن ذلك يزيد من 

في  ز مهامه بأفضل الطرق، مما يصب دافعيته نحو العمل واإلنجاز، والتمسك في مؤسسته، إلنجا

 مصلحة المؤسسة. 

 أبعاد جودة بيئة العمل
 والتي تساعد على صنع مفهومها الواسع و  اعلةالمشاركة الفبتتمثل أبعاد جودة بيئة العمل 

 وكذلك، وتحقق األهداف التي وضعت من أجله ،لح المؤسسةصب في صايوالذي  ،ر واتخاذهالقرا

ة ؤسسدارة المإمشاركة و ، لملكيةا حقيقوت، اإلنتاجية العوائدوتحقيق دارة الذاتية، الدور الفعال لإل

والوقوف في صفهم والدفاع عن حقوقهم  عاملينلل المعيشية ظروفالالية في تحسين النقابات العمّ 

تاحة الظروف الموحفظها، وتهيئة البنية التحتية و  ، نتاجية وزيادة الكفاءة التنظيميةاإللتحسين  ناسبةا 

ومنع اإلساءة  جتماعية والحفاظ على كرامة العاملين وخصوصياتهماإلالعدالة تحقيق وكذلك 

عادة تصميمو ف أشكالها وأنواعها، بمختل  مهارات العاملينراء الوظائف لتتماشى مع طموحات و اثو  ا 

تاحة فرص ال، و قاتلةالرتابة الالبعد عن الفريدة و لمواهب والقدرات ا تحجيم بعيدًا عن التقدم ترقي و ا 
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 ووظائفهم همتخصصميولهم و  بما يتماشى مع م و التدريبيالتعلم و عمليات التعل اللالوظيفي من خ

 .(2339) جادالرب، 

 الفذة داريةاإلالقيادة  :العمل بأنها بيئةأبعاد جودة  (9311) عبد الفتاح وقد حددت

والمشاركة في المعنوية، التي تبعث الروح خصائص العمل  ،العملفرق  وجماعةكفء، شراف الاإلو 

 .جور والمكافآتاأل، وعدالة نظم الموكلة للموظف العامل وخصائص الوظيفة ت كافة،اتخاذ القرارا

العمل وخدمتها تتمثل في  جودة بيئةأن أبعاد نوعية ( 9337) الفضلالعنزي و  بّينكما 

 المجموعاتعمل و  التعاون دعمو  ،المؤسسةإدارة السائدة في ديمقراطية تحقيق التية: اآلبعاد األ

 عملية في ةللمساهمالعاملين  تشجيعو ن، للعاملي الوظيفي ماناأل وتوفير ،ترامحوتشجيع التآلف واال

  .مساندة ظروف عمل إنسانيةتوفير ، و راتخاذ القرا

أما الدراسة الحالية فقد اعتمدت أبعاد جودة بيئة العمل اآلتية: تحقيق الديمقراطية السائدة 

في إدارة المدرسة، ودعم التعاون وعمل المجموعات، وعدالة نظم األجور والمكافآت، وتشجيع 

 للمساهمة في اتخاذ القرار، وتوفير ظروف عمل إنسانية.  العاملين

 نظريات جودة بيئة العمل
يقوم بتكوين عالقات مع اجتماعي بطبعه  بأنه مخلوق صورة الفرد هذه النظريات تعكس

ت التي المواجهة المشكعلى  والذين يساعدونه جتماعي في بيئة العملاإلباعتبارهم السند  األفراد

 تفانيه اللمن خ ، ويعكس أيضًا صورتهفراداألبين  المبذولة لتحقيق جودة عالية في الجهودتواجهه 

ما ينعكس على نفسيته في تحقيق الرفاهية والسيطرة على الحواجز والمعيقات الناتجة  ،في عمله

 .عن ضغوط العمل
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 أما نظريات جودة بيئة العمل فقد ُصنفت إلى:

 أواًل: نظرية التحليل النفسي

 الذي يرى ،صاحب مدرسة التحليل النفسي هو فرويدهي نظرية حول تنظيم الشخصية و   

والتخلص من مشاعر الخوف والقلق، ، والبهجة السعادةبفي الشعور تكمن أن جودة بيئة العمل 

نتيجة عدم قدرة الفرد الضغوطات و  التوترات النفسية تحمل الكثير منيعتقد أن الحياة الوظيفية أيضًا 

تعني إشباع  كذلك، و ختلفة والصراعاتالم التوترات النفسية  دهإشباع حاجاته مما يتولد عنعلى 

أساسي للسلوك  محركن مبدأ اللذة هو المبدأ المسيطر على عملية الجهاز النفسي، وهو إالغرائز إذ 

 .(2989)صفوت،  البشري داخل بيئة العمل

  )نظرية الحاجات)نسانية اإلثانيا: المدرسة 

تتحدث هذه النظرّية عن سّلم أولوّيات اإلنسان المختلفة، مؤكدة بأّن هناك العديد من   

 ،االحاجات التي يسعى الفرد إلشباعها من خالل قيامه بالعديد من األفعال والتصّرفات للوصول إليه

في  اً جديد اً اتجاهم تزعّ  وقد ،ر الرئيس فيهانسانية والمنظّ اإل المدرسة رئيس "ماسلو"ابراهيم يعد إذ 

وهو يؤكد على القيمة  ،والسلوكي علم النفس أطلق عليها "ماسلو" القوة الثالثة بين التحليل النفسي 

 (.1285 )سعد، وأهميتها الذاتية لحياة العامل الوظيفية

ا إشباع الحاجات العلي( بما يخص المدرسة اإلنسانية، أنها تعمل على 2993وتابع بديوي )

بالسعادة  لشعور الفرد العامل يؤدي ، وجميع ذلكتحقيق الثقة بالذاتو  منالشعور باأل للفرد من

ثراء حياة الفرد الداخلية ،يةالعقل المهارت وسمو في ،غامرةالوظيفية ال وهو ما تتوقف عليه جودة  وا 

 .بيئة العمل
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والعمل والمجتمع، وأن  من مجموعة أنساق كاألسرة اً أن الفرد يسعى ليكون جزءوأكد" فروم" 

والشخصية السوية هي التي تكون  العمل وسعادتها، بيئةأساس جودة يعد  جتماعيالجانب اال

اجتماعي بطبعه وأن غالبية  لفرداإذ يرى أن  وكذلك توفر المتعة النفسية ،منتجة واجتماعية

 ( .1223، السوداني(  ته ناتجة عن انفصاله وتفرده في مجتمعهالمشك

الباحثة أن النظريات التي تناولت جودة بيئة العمل باختالف أنواعها ومواضيعها، وترى 

اإليجابية في حال شعوره  ثل األفعال، مالدافع الرئيس ألفعالهاقشت الجانب النفسي الذي يعد سواء ن

عدم أفعاله السلبية في حال  أمتوفير احتياجاته في المؤسسة التعليمية،  نتيجةباإلطمئنان والسعادة 

ية المدرسة ر نظناقشت  وأمسبباتها كالضغط النفسي أو التوتر والقلق والخوف. التخلص من 

للحصول على احتياجاته ورغباته من خالل )نظرية الحاجات( التي يسعى فيها المعلم  اإلنسانية

حيز التطبيق، إلى القيام بأفعال وسلوكيات تساعده على تحقيقها، يجب أن تنتقل هذه النظريات 

 وجعل اإلدارات تعمل على تفعيلها داخل المؤسسات بالطريقة المناسبة. 

 تطبيق جودة بيئة العمل معيقات
ن االدارة، أخاصة بتبرز معيقات متعددة أمام تطبيق جودة بيئة العمل في المؤسسات،       

 مدى الفائدة المرجوة منوجهات نظر مختلفة حول  لديهم والموظفين والنقابات المهنية، والعمالية

تطبيق  األثر المتوقع منبقياس  داراتبعض اإل )عدم نجاح : هذا التطبيق، وأهم هذه المعيقات

همالهاعن العمل، و ورضاهم العاملين  العمل على نفسيات بيئةجودة  للمقترحات التي يتقدم بها  ا 

واالستفادة من  الموظفون، وعدم أخذها لهذه المقترحات على محمل الجد لتقوم بدراستها بجدية

العمل  بيئةالعالية التي يحتاجها تطبيق برامج جودة  ديةللتكاليف الما داراتنظرة بعض اإلو نتائجها، 

، خاصة بأنهم يرون بأنه ال ؤسسة تحملهيمكن للم كبيًرا ال قد تشكل عبئاً  في المؤسسات، والتي
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العليا إلدارة تخوف اوكذلك ، يوجد ضمانة بنتائج تطبيق هذه البرامج والمردود جراء هذه التطبيق

اعة القرارات، ومعارضتهم لهذا بمستوياتها المختلفة من مشاركة مستويات تنظيمية دنيا في صن

 (.9316)السويطي،  رماأل

المدرسة بأهمية  إدارةوترى الباحثة أن أكبر معوق لتطبيق جودة بيئة العمل هو عدم اعتراف       

من  درسةاإليجابية العائدة على الم آلثارمل، واالعتناء بالفرد العامل، وااالعتناء بجودة بيئة الع

إهمال  على مدار أعوام في نفسه الخطأ ، وارتكابهابعاد جودة بيئة العمل المناسبةتوفيرها أل

، وتركيزها فقط على تحقيق أهدافها، متناسية أن الفضل األكبر في تحقيق أهداف عاملاحتياجات ال

أي مؤسسة تعليمية يعود للمعلم، الذي أفنى عمره وجهده لتطوير وتنمية المؤسسة التعليمية، ولواله 

اته بمختلف أنواعها، لما بقيت هذه المؤسسة قائمة، لذلك كان من األجدر االعتناء بالمعلم ومتطلب

 .حجر األساس في مؤسساتنا التعليميةنه سيبقى دائمًا أل
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 الدراسات السابقة ذات الصلة ثانيَا:
د من الدراسات يوالوقوف عند عد على األدب النظري في الميدان التربوي االطالعبعد  

 األحدث كما يأتي:عرضها تسلسليًا من األقدم إلى تم ، لسابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةا

 من مجموعة بين العالقة إلى للتعرف بدراسة هدفت (,Normala 9313) ت نورماالقام

 كذلكو  الماليزية، الشركات في العاملين أوساط في التنظيمي اللتزامالوظيفية، وا الحياة لجودة األبعاد

 شملت التنظيمي، لتزاماال وأنواع مكونات اختبار خالل من التنظيمي لتزاممستويات اال إلى التعرف

 وقد الماليزية، الشركات في والمسؤولين اإلشرافية، المستويات في اً موظف (033الدراسة ) عينة

 وأظهرت نتائج الدراسة وجود ،والمنهج الوصفي التحليلي،البيانات لجمع كأداة االستبانة تاستخدم

 النمو اإلشراف، (الوظيفية الحياة لجودة أبعاد عن ثالثة العاملين لدى الرضا من مرتفعة مستويات

 أبعاد بعض من يجابيإ وتأثير عالقة وجود النتائج كما أظهرت ،)االجتماعية العالقات والتطوير،

 ،بالبدائل المرتبطالستمراري او  يالمعيار و  ،العاطفي واإللتزام التنظيمي الوظيفية الحياة جودة

 .بالتكلفة المرتبط ستمرارياالو 

 على وأثرها الوظيفية، الحياة جودة مستوى على التعرف (2012) البلبيسي وهدفت دراسة

 بتطبيق لتزاماال ودرجة غزة، قطاع في الحكومية غير المنظمات في للعاملين الوظيفي األداء

 ومدى الحكومية، غير المنظمات عاملي لدى الوظيفي األداء مستوى على والتعرف عناصرها،

 المنهج تم استخدام الدراسة هدافأ لتحقيقو  ،عدمه من الوظيفية الحياة جودة برامج بتطبيق تأثرها

 عشوائية عينة اختيار تم وقد حكومية غير منظمة ( 53 ) على الدراسة َطبقتو  التحليلي، الوصفي

 الدراسة توصلتو  ،البيانات لجمع كأداة االستبانة تاستخدمو  كما  ًا،موظف  (265)  بلغت طبقية

 غير المنظمات داخل الوظيفية الحياة جودة بين إيجابية عالقة وجود :أهمها من نتائج الى
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 الحكومية غير المنظمات ةتلبي إلى باإلضافة لعامليها، الوظيفي واألداء غزة، قطاع في الحكومية

 حرص وتبين للوظائف، الجيد الوظيفي والتصميم العمل، بيئة في لعامليها المهنية السالمة لشروط

  .للعاملين الشخصية والحياة العمل، بيئة بين التوازن تحقيق على المذكورة المنظمات

 من كل في العمل حياة جودة مستوى إلى للتعرف هدفت ( بدراسة2320كما قام نصار ) 

 جودة عوامل أثر وتحديد الحكومي، والتعليم التربية وزارةو  الغوث، وكالة في والتعليم التربية دائرة

 المنهج الدراسة واستخدمت المؤسستين، هاتين في للعاملين الوظيفي الستغراقا على العمل حياة

 طبقية عشوائية عينة وتم اختيار البيانات، لجمع كأداة االستبانة استخدمت كما التحليلي، الوصفي

 نتائج إلىالدراسة  توصلتو ، المؤسستين كال من ومساعديهم المدارس مديري من  (406 ) بلغت

 أظهرت كما المؤسستين، في الوظيفي ستغراقاال وتنمية العمل، حياة جودة بين عالقة وجود أهمها

 درجة وأن، ومقبولة متوسطة بدرجة المؤسستين كلتا في متوفرة العمل حياة جودة أبعاد أن الدراسة

 متوسطات بين فروق وجود الدراسة بينت كما جدا، جيدة فيها الموظفين لدى الوظيفي ستغراقاال

 والمسمى العمل، مكان العمر، إلى تعزى معا مجتمعة المجاالت حول الدراسة عينة تقديرات

 .الوظيفي

 جودة ومقاييس بعادأ إلى للتعرف هدفتدراسة  ,Hamid )  2323أجرى حامد ) كما  

 بالمحتوى المتعلقة العوامل وقياس طهران جامعة في هيئة التدريس عضاءأ بين الوظيفية الحياة

 المنهج الدراسة استخدمتو  الوظيفية، الحياة لجودة االقتصادية واالجتماعية واألبعاد الوظيفي،

 االستبانة استخدام تم وقد عضوًا من هيئة التدريس (184) العينة حجم وبلغ التحليلي، الوصفي

 هيئة أعضاء رضا عدم :أهمها نتائج عدة ة إلىالدراس البيانات، وتوصلت لجمع رئيسة كأداة
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 الفقرات عن التدريس هيئة أعضاء وموافقة الوظيفية، الحياة لجودة العوامل االقتصادية عن التدريس

 .متوسطة بدرجة والحياة العمل بين بتحقيق التوازن الخاصة

 حياة جودة تأثير قياس إلى هدفتبدراسة  , Zilli & Ali ) 9315)  قام زيلي و عليو  

 بين الفرق وتحديد الخاصة، المؤسسات مديري التنظيمي بين لتزامباال للتنبؤ مؤشرات باعتباره العمل

 تصور تأثير فهم إلى  أيضا الدراسة وهدفت دلهي الهندية، مدينة في والعام الخاص القطاع يريمد

 (300) من البيانات لجمع كأداة االستبانة تاستخدمو العمل،  حياة جودة حول يرينالمد وانطباعات

 حياة جودة وأظهرت نتائج الدراسة أن ،المنهج الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة و  المديرين، من

 بينت كما المديرين، من كافة المجموعات في التنظيمي إلى الوالء تشير التي الوحيدة هي العمل

على  قياسها تم التي الدراسة، متغيرات في والخاص العام القطاعين مديري بين فروق وجود النتائج

  .متغيرات الدراسة جميع

جودة حياة العمل  على هدفت إلى معرفة أثر فقد (  Swapna,2015سوابنا ) دراسة أما

 .في الهند قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في لدى العاملين تزام التنظيمياللالرضا الوظيفي وا

 واستخدمت TCS, INFOSYS,WIPRO شركات في الهند الثث كبرأوَأجريت الدراسة على 

، وكانت عينة الدراسة دراسةستبانة كأداة للالالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما واستخدمت ا

لى عدة نتائج منها: كلما تقدمت الفئة العمرية كان إوقد توصلت الدراسة  .اموظفً  (323)مكونة من

الخبرة، وجود فروق تعزى للفئات العمرية، كما توصلت إلى هناك رضا وظيفي والتزام تنظيمي، 

 .لتزام التنظيميالحول نظرتهم إلى وجود الحياة الوظيفية، والرضا الوظيفي، وا جتماعيةالالحالة ا

في  الوظيفية الحياة جودة واقع على التعرفإلى  هدفتدراسة ( 2326) شنطيأجرى الو  

 أهداف لتحقيقو  وزارة،ال موظفي لدى العمل بأخالقيات وعالقتها العامة واإلسكان، وزارة األشغال
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 مجتمع الشامل لجميع الحصر سلوبأ استخدم كما ،التحليلي الوصفي المنهج تم استخدام الدراسة

نة الدراسة وتكونت عي البيانات، لجمع كأداة االستبانة على ًدامعتم ،الوزارة في العاملين من الدراسة

األشغال  وزارة في الوظيفية الحياة جودة وأظهرت نتائج الدراسة توفر ،( من العاملين232من )

  بالوزارة. العاملين لدى العمل خالقياتأ وبين بينها عالقة هناكأن و  ،متوسطة بدرجة العامة

 على العمل حياة جودة أبعاد أثر على التعرف إلى هدفت( بدراسة 2327) وقام أبو حميد 

 التحليلي الوصفي المنهج اعتمد وقد بغزة، األقصى جامعة في اإلدارية القرارات اتخاذ فاعلية

 اإلدارية القيادات جميع في والمتمثل البيانات، لجمع كأداة استبانة توصمم النتائج، إلى للوصول

 الجامعة رئيس نواب من ) اإلداريين األكاديميين،(  بغزة األقصى بجامعة اإلشرافية الوظائف في

  عددهم والبالغ اإلدارية، الدوائر ومدراء ا،ورؤسائه واإلدارية االكاديمية األقسام وعمداء ومساعديه،

 الدراسة  عينة أفراد قبل من ما حد إلى موافقة وجودمن أهم نتائج  الدراسة  ، و موظفاً   (185) 

 ما حد إلى موافقة وجود وكذلك بغزة، األقصى جامعة في ككل العمل حياة جودة أبعاد مجال على

 جودة أبعاد بين عالقة وجودو  .اإلدارية القرارات اتخاذ فاعلية مجال على الدراسة عينة أفراد قبل من

 العمل حياة جودة ألبعاد إيجابي تأثير وجودوكذلك  ة.اإلداري القرارات اتخاذ وفاعلية العمل، حياة

 .ةاإلداري القرارات اتخاذ فاعلية على

على مستوى جودة بيئة العمل في  للتعرف  هدفتدراسة ب ت( قام2329) سعدالدينأما     

في العاصمة عمان وعالقتها باالستغراق الوظيفي من وجهة نظر المعلمين، و  الثانويةالمدارس 

( معلمًا ومعلمة من 397)اعتمدت الدراسة المنهج المسحي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من 

عمان/ لواء الجامعة، وتم تطوير  العاصمة المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في محافظة

 الكلية درجةالأن ( فقرة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 22تكونت من ) استبانة للدراسة
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المعلمين جاءت عمان من وجهة نظر  العاصمةبيئة العمل في المدارس الثانوية في لمستوى جودة 

في المدارس الثانوية في  ئة العملجودة بيمرتفعة، و وجود فروق ذات داللة احصائية لمستوى 

توصلت إلى العاصمة عّمان من وجهة نظر المعلمين باختالف متغير الجنس لصالح الذكور، و 

 عدم وجودو فروق باختالف متغير نوع المدرسة )حكومية، خاصة( تعزى للقطاع الخاص، وجود 

 ظروف" مجال باستثناء رةالخب متغير باختالف العمل بيئة جودة لمستوى احصائية داللة ذات فروق

 سنوات.( 23) من أقل الخبرة فئة ولصالح" العمل

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 من حيث المنهج المستخدم:

ودراسة (، 9313) ودراسة نصار(، 9319) الدراسة الحالية مع ، دراسة البلبيسي تشابهت 

(، 9316) ودراسة الشنطي Swapna, 2015 )بنا ) او دراسة سو (، Hamid, 2014) حامد

واختلفت الدراسة  .اً مسحي اً وصفي اً حيث كان منهج الدراسة فيها منهج(،9317) ودراسة أبو حميد

كان منهج الدراسة فيها  إذ (،9312)  سعدالديندراسة و ،(Normala, 2010)  دراسة نورماال، مع

 .اً ارتباطي اً وصفي

 من حيث أداة الدراسة:

 ,Swapna) دراسة سوابنا مع  )االستبانة( تشابهت الدراسة الحالية في األداة المستخدمة 

 ودراسة نصار(، 9319) ودراسة البلبيسي، Normala, 2010 )) ودراسة نورماال، (2015

 & Zilli) (2015 , ودراسة زيلي و علي  (،Hamid, 2014)  ودراسة حامد(، 9313)
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Ali ، (.9312) سعدالدين ودراسة، (9317) دراسة أبو حميد و (، 9316) دراسة الشنطيو

  

 من حيث العينة:

ودراسة (، 9313) نصارودراسة (، 9319) تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة البلبيسي 

المعلمين كعينة على (، من حيث اعتمادها 9312) سعدالدين دراسة، و (Hamid,2014)  حامد

 للدراسة.

دراسة و ، الموظفينمن  اتكونت عينته التي Swapna, 2015 )دراسة سوبنا )  معواختلفت 

دراسة و تكونت عينتها من موظفين في المستويات اإلشرافية،  التي ((Normala, 2010 نورماال

 دراسة الشنطيو من الموظفين اإلداريين،  فكانت عينتها( Zilli & Ali, 2015 )  زيلي و علي

 دراسة أبو حميدو موظفي وزارة األشغال العامة واإلسكان، من  اتكونت عينته التي( 9316)

  بغزة األقصى بجامعة اإلشرافية الوظائف في اإلدارية القياداتمن  افقد تكونت عينته( 9317)

  . اإلداريين األكاديميين،(

الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري ومنهجية الدراسة،  واستفادت الدراسة الحالية من 

 واختيار عينة الدراسة، وكيفية تطوير أداة الدراسة ومناقشة النتائج وتفسيرها.

علم ود حد في – النادرةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات و  

توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدراس الخاصة التعرف على درجة التي تهدف إلى  –الباحثة 

، إذ تناولت خمسة أبعاد لجودة بيئة العمل، واستهدفت المدارس الخاصة في محافظة في األردن

 العاصمة عمان.
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 لفصل الثالثا

 الطريقة واإلجراءات

، ومجتمعها، وعينتها، وأداة الدراسة، المنهج المستخدم في الدراسةهذا الفصل  يوضح 

جراءات الدراسة، اتبعتهاإضافة إلى االجراءات التي   الباحثة للتحقق من صدق األداة وثباتها، وا 

 .وتحليلها واألساليب اإلحصائية المناسبة في معالجة البيانات

 منهج الدراسة:

بهدف التعرف إلى درجة توافر أبعاد  المسحيالمنهج الوصفي  الحالية الدراسة استخدمت 

جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن، إذ ُيعد المنهج األكثر مالءمة لمثل هذا النوع 

 .من الدراسات

 مجتمع الدراسة:

 القويسمة و قصبة عمان  المدارس الخاصة في لوائي معلميتكون مجتمع الدراسة من جميع  
إحصائية  ) ( معلمًا ومعلمة 7803)  ابلغ عدده، و 2323/2322 للعام الدراسي في الفصل األول

 (.2)، كما يوضح الجدول (2323 / 2329وزارة التربية والتعليم لعام 

  (1الجدول رقم )

 والقويسمةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في لوائي قصبة عمان 

 
 المديرية

  عدد المعلمين والمعلمات
 اإلناث الذكور المجموع

 3293 0607 000 قصبة عمان 

 0633 0273 366 القويسمة 

 7803 6822 2329 المجموع الكلي



   03 

 عينة الدراسة:

قصبة عمان و  لوائيتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من معلمي المدارس الخاصة في        

تم اختيارهم من مجتمع الدراسة الكلي بعد الرجوع   ،معلماً و معلمة (368)  منوتكونت  ،القويسمة

كما تم  (،Krejcie & anamorgan, 1970جسي و مورغان)كير  إلى الجداول اإلحصائية لـ 

الخبرة( كما سنوات )الجنس، المؤهل العلمي،  :عينة الدراسة حسب المتغيرات وهي توزيع أفراد

 .(2يوضحها جدول )

 (2الجدول )

 ع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتهايتوز 

 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغيرات

 الجنس
 %29.9 223 ذكر

 %73.2 208 أنثى

 %233 068 المجموع

 المؤهل العلمي

 %29.6 72 دبلوم

 %62.7 227 بكالوريوس

 %28.8 69 دراسات عليا

 %233 068 المجموع

 الخبرةسنوات 

 %03.2 222 سنوات 0أقل من 

 %23.0 93 سنوات 23 أقل من – سنوات 0

 %30.3 267 سنوات فأكثر 23

 %233 068 المجموع
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(، %29.9)الذكور  ت نسبةبلغ إذعينة الدراسة وفق متغيراتها،  ( توزيع أفراد2الجدول ) يبين      

أعلى  تالعلمي، بلغ متغير المؤهل أما(. %70.1) وذلك بنسبة األعلىالنسبة  أما اإلناث فكانت

بنسبة و  الدبلومحاملي شهادة تالها (، %62.7) بنسبة البكالوريوسحاملي شهادة  لألفراد نسبة

سنوات  لمتغير . أما بالنسبة(%28.8بنسبة )و  وأخيرًا حاملي شهادة الدراسات العليا(، 29.6%)

(، تالها %30.3سنوات فأكثر بنسبة )( 23)الذين خدمتهم  الخبرة فكانت أعلى نسبة للمعلمين

(، وأخيرًا المعلمين الذين خبرتهم ) %03.2سنوات( وبنسبة ) 0المعلمين الذين خدمتهم ) أقل من 

 (.%23.0) بلغت سنوات( بنسبة 23أقل من  – 0

 أداة الدراسة:

 ةالَسابق والدراسات ستبانة اعتمادًا على مسح األدب النظريتطوير اتم لتحقيق هدف الدراسة 

 دراسة، و (2327(، ودراسة أبو حميد )2323دراسة حامد )مثل بجودة بيئة العمل  ةالمتعلق

، وذلك للكشف عن درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في (2329سعدالدين )

على واشتملت االستبانة  ((.2( فقرة )ملحق)02بصورتها األولية من )تكونت االستبانة األردن، و 

دعم  مجالو (،فقرات 6) تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسةمجال  :مجاالت هيخمسة 

مجال و  (،فقرات 7) عدالة نظم األجور والمكافآتمجال (، و فقرات 8) التعاون وعمل المجموعات

( 3) مجال توفير ظروف عمل إنسانيةو  (،فقرات 7) في اتخاذ القرار ولهلمعلمين للمساهمة تشجيع ا

الدراسة على االستبانة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي) عينة جابات أفراد كما وزعت است فقرات.

 .)درجة واحدة( أبداً )درجتان(،  نادراً ، (درجات 0) أحياناً (، درجات 3) غالباً (، ( درجات0)دائماً 
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 الدراسة:صدق أداة 

 للتحقق من صدق أداة الدراسة، تم استخدام نوعين من الّصدق، وهما:    

   )الصدق الظاهري(صدق المحتوىأوًل: 

من أعضاء هيئة  .(( 2)ملحق) ًا محكم( 20)االستبانة بصورتها األولية على  تم عرض 

واإلدارة الّتربوية،  القيادةالّتدريس في جامعة الشرق األوسط والجامعات األردنية، في تخصصات 

مة فقرات وذلك بهدف الّتعرف على مدى مأل ؛ة، والمناهج، من ذوي الكفاءة والخبرةوأصول التربي

جراء أي تعديلح معانيها، و وسالمة صياغتها ووضو  ،للمجاالت المراد قياسها االستبانة  أو حذف ا 

( %83)تعديلها علىبتعديل الفقرات التي أجمع  ومالحظاتهم وتم األخذ بآراء المحكمين، و إضافةأ

  توحيد لغة المخاطبة :نكمو المح ومن األمثلة على التعديالت التي أشار إليها، فأكثر من المحكمين

تصحيح بعض األخطاء الّنحوية و  ،)المعلمين( محددة وجهة لجهةفقرات االستبانة بحيث تكون مل

ضافة التي وردت في بعض الفقرات، و  مالئيةاإلو  ضافةو  ،)فقرة واحدة( للمجال الثّالثا  ( فقرات 3) ا 

( فقرة، 07األخير )الخامس(. وبذلك أصبحت االستبانة بصورتها النهائية مكونة من ) للمجال

  لتسهيل جمع البيانات وتحليلها. إلكترونًيا وتم تصميم االستبانة ( (. 0)ملحق) 

  )صدق التساق الداخلي(صدق البناء ثانيًا:

معلمًا ( 03على عينة استطالعية مكونة من )ها تم تطبيق ،لالستبانة للتحقق من صدق البناء      

حساب  وبعد جمع البيانات تم ،، من خارج عينة الدراسة المستهدفةالخاصةفي المدارس  ومعلمة

والجدول ، ومجاالتهابين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة ( Pearsonمعامل ارتباط بيرسون )

 .( يوضح ذلك0)
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 (3جدول )                                                        

  مع مجالتها. فقرات الستبانةمعامالت ارتباط    

رقم  المجال
 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 
 مع المجال

رقم 
 الفقرة

مع  ةمعامل ارتباط الفقر 
 المجال

إدارة تحقيق الديمقراطية السائدة في 
 المدرسة

2 **3.68 3 **3.76 

2 **3.63 0 **3.07 

0 **3.68 6 **3.09 

 دعم التعاون وعمل المجموعات

7 **3.72 22 **3.79 

8 **3.70 22 **3.66 

9 **3.60 20 **3.73 

23 **3.69 23 **3.68 

 عدالة نظم األجور والمكافآت

20 **3.72 29 **3.67 

26 **3.80 23 **3.83 

27 **3.80 22 **3.66 

28 **3.73 22 **3.83 

تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ 
 القرار

20 **3.73 27 **3.70 

23 **3.80 28 **3.70 

20 **3.73 29 **3.78 

26 **3.89   

 توفير ظروف عمل إنسانية

03 **3.83 03 **3.76 

02 **3.79 00 **3.39 

02 **3.00 06 **3.09 

00 **3.76 07 **3.00 
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  (3.30دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )*

 –3.07تراوحت بين ) مجاالتها( أن قيم معامالت االرتباط لفقرات االستبانة مع 0يوضح الجدول)

 (، وهي قيم مقبولة إحصائيًا، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة مناسبة من الّصدق.3.89

 :ثبات أداة الدراسة

المدارس الخاصة  معلميتطبيقها على عينة استطالعية من ب االستبانةمن ثبات  التحقق تم 

القويسمة في محافظة العاصمة عمان من داخل المجتمع ومن خارج قصبة عمان و  ئيالتابعة للوا

ألفا  معامل كرونباخ استخدامالثبات ب معلمًا ومعلمة، وتم حساب(  33)  بلغتإذ  ،العينة

(Cronbach– Alpha) ( يوضح ذلك.3، والجدول )لجميع مجاالت االستبانة واالستبانة الكلية 

 (4الجدول )

 لمجاالت االستاانة واالستاانة الكلية (كرونااخ ألفا)باستخدام  ت الثبااتمعامال

 معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال

 0.80 تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة

 0.88 المجموعاتدعم التعاون وعمل 

 0.89 عدالة نظم األجور والمكافآت

 0.91 تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار

 0.79 توفير ظروف عمل إنسانية

 0.95 األداة الكلية
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(، كما 3.21 – 3.72( أن قيم معامل الثبات لجميع مجاالت االستبانة تراوحت بين )4يبين الجدول )

، وبذلك تتمتع االستبانة إحصائياً  (، وتعد هذه القيم مقبولة3.25لالستبانة الكلية )بلغ معامل الثبات 

 بدرجة من الثبات مما يجعلها قابلة للتطبيق على عينة الدراسة.

 متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 وتضمنت: فراد عينة الدراسةأل المستقلةالمتغيرات   -2

 ذكر، أنثى.الجنس: له فئتان 

 : له ثالث مستويات دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا.المؤهل العلمي

( 23( سنوات، )23 أقل من -0( سنوات، من )0مستويات أقل من ) ة: لها ثالثبرةسنوات الخ

 .فأكثر سنوات

 درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدراس الخاصة في األردن. :التابعالمتغير  – 2

 الدراسةإجراءات 

 :ةاآلتياإلجراءات ب تم القياملتحقيق أهداف الدراسة 

o .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة 

o عدادها بصورتها اختيار االستبانة كأداة للدراسة  .)األولية(وا 

o من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة بصورتها األولية تطوير أداة الدراسة.  

o  ض األداة على مجموعة من المحكمين، في الجامعات األردنية.عر 

o  ( تصميم االستبانة إلكترونيًا باستخدام الحوسبةGoogle Forme.) 

o من صدق األداة وثباتها. حققالت 
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o   إلى الجهات المعنية ملحق الشرق األوسط كتاب تسهيل مهمة من جامعة طلب الحصول على

(3.) 

o  ممثلة لمجتمع الدراسة.العينة ال تحديد 

o  وترك الوقت الكافي لهم لإلجابة، والتأكد من المعلومات  ،تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة

 التي تم جمعها.

o  بعد التأكد من استجابات أفراد العينة لغايات التحليل اإلحصائي. االستبانةجمع 

o  المعالجة اإلحصائية المناسبة وتحليل استجابات أفراد العينة.استخدام 

o النتائجووضع التوصيات المناسبة في ضوء  النهائية استخالص النتائج. 

 المعالجة اإلحصائية

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية     

o ( معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation للتحقق من صدق )البناء لالستبانة. 

o كرونباخ ألفا ) معامل( Cronbach-alpha للتحقق من ثبات االستبانة. 

o ت أفراد العينة على كل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابا

 .االستبانة فقراتفقرة من 

o ( اختبار  (t- test  الجنس.لمعرفة داللة الفروق في متغير 

o  ( تحليل التباين األحاديANOVA لمعرفة داللة الفروق في متغيري المؤهل العلمي  )

 .وسنوات الخبرة
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o المعادلة اآلتية: لتحديد درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل من خالل 

 2.00=  0(/ 2 -0) =الحد األدنى  –الحد األعلى طول الفئة =        

                                                 عدد الفئات                              

وبذلك تكون القيم المعيارية المعتمدة الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة  

 ومجاالتها وفق اآلتي:

o (.2.00 – 2) الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين :درجة قليلة 

o (.0.67 – 2.03) الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين :درجة متوسطة 

o (.0.33 – 0.68) الفقرات التي تتراوح متوسطاتها بين :درجة كبيرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
النتائج التي توصلت إليها الدراسة بهدف التعرف على درجة توافر أبعاد جودة يوضح هذا الفصل 

 بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 المعلمين؟ما درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر 

لمجاالت  والدرجة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جابةلإل

 ( يوضح ذلك.0، والجدول )االستبانة ولالستبانة الكلية

  (5الجدول )

 مرتبة تنازلياً  والدرجة لمجالت الستبانة ولالستبانة الكليةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 المتوسط المجالت
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 3.90 0.62 دعم التعاون وعمل المجموعاتالمجال الثاني: 
 متوسطة 3.98 0.28 المجال األول: تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة

 متوسطة 3.88 0.30 المجال الخامس: توفير ظروف عمل إنسانية

 متوسطة 2.20 0.32 المجال الرابع: تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار

 متوسطة 2.36 2.90 المجال الثالث: عدالة نظم األجور والمكافآت

 متوسطة 3.82 0.26 الكلية لألداة
 

 لدرجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارسن المتوسط الحسابي ( أ5يبين الجدول )         

 جميعورغم أن  وبدرجة )متوسطة(.(، 3.89( وبانحراف معياري )3.16بلغ ) الخاصة في األردن
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 ،المدارس الخاصة( من وجهة نظر معلمي متوسطةاالستبانة حصلت على درجة موافقة ) مجاالت

) دعم  ل المجال الثّانيحصإذ اال أن هناك تباين بين المتوسطات الحسابية لمجاالت االستبانة، 

، وانحراف معياري (0.62التعاون وعمل المجموعات( على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

المجال األول )تحقيق الديمقراطية السائدة في ادارة المدرسة( فيما حصل  وبدرجة متوسطة، (3.90)

(، وبدرجة متوسطة، وجاء 3.98(، وانحراف معياري )0.28على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

(، وانحراف 0.30بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) )توفير ظروف عمل إنسانية(ال الخامسالمج

 )تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار( المجال الرابع بالمرتبة الرابعة(، وجاء 3.88معياري )

عدالة نظم )  الثالثفيما حصل المجال  (،2.20(، وانحراف معياري )0.32بمتوسط حسابي )

، وانحراف (2.90األخيرة بين مجاالت االستبانة، بمتوسط حسابي)( على المرتبة ور والمكافآتاألج

 .وبدرجة متوسطة (2.36معياري )

 من المجاالت، كانت على النحو األتي:وفيما يتعلق بكل مجال 

 .تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة مجال

ات المجال، والجدول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتب لفقر  
 ( يوضح ذلك.6)

 

 

 

 

 

 



   32 

 (6جدول)
 إدارةالسائدة في  تحقيق الديمقراطية مجالالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والدرجة والرتب لفقرات 

 مرتبة تنازلياً  المدرسة
المتوسط  الفقرة الرتب الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

بداء الّرأي 2 2  متوسطة 1.31 3.45 .إتاحة حرية التعبير وا 
 متوسطة 1.41 3.34 .إظهار المرونة في التعامل مع المعلمين 2 0
 متوسطة 1.40 3.25 .تفويض بعض الّصالحيات للمعلمين 0 0
 متوسطة 1.37 3.14 .تحقيق العدالة في التعامل مع الجميع 3 3
 متوسطة 1.42 3.05 .مشاركة المعلمين في عملية التخطيط 0 6
 متوسطة 2.00 2.79 إشباع معظم الحاجات الّنفسية للمعلمين 6 2

 متوسطة 3.98 0.28 الكلية لألداة
بداء الّرأي"  أن( 6يبين الجدول )        األولى على المرتبة حصلت الفقرة "إتاحة حرية التعبير وا 

 فقرة  وجاءت بالمرتبة الثانية ،( وبدرجة متوسطة2.02( وانحراف معياري )0.30بمتوسط حسابي )

( 2.32(، وانحراف معياري )0.03" إظهار المرونة في التعامل مع المعلمين" بمتوسط حسابي )

رتبة للمعلمين" على الم بينما حصلت الفقرة " إشباع معظم الحاجات الّنفسيةوبدرجة متوسطة، 

 ( وبدرجة متوسطة.2.00( وانحراف معياري )2.79األخيرة بمتوسط حسابي )

 .دعم التعاون وعمل المجموعات مجال

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتب لفقرات المجال، والجدول  
 .( يوضح ذلك7)
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 (7جدول)
مرتبة  ة والدرجة والرتب لفقرات مجال دعم التعاون وعمل المجموعاتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعياري

 تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرتب الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 2.30 3.23 بناء صداقات طيبة بين الزمالء في العمل. 2 7

 كبيرة 2.26 0.99 تشجيع العالقات اإلنسانية بين العاملين. 2 8

 متوسطة 2.20 0.63 دعم عمل الفريق وتشجعه. 0 22

 متوسطة 2.09 0.08 احترام جميع األفكار واآلراء المختلفة. 3 23

22 0 
مساعدة العمل الجماعي على توفير مناخ صحي 

 للعمل.
 متوسطة 2.26 0.03

 متوسطة 2.23 0.32 .النقد البناء عند توجيه المالحظات 6 9

 متوسطة 2.06 0.32 المجموعات نحو اإلبداع.تنمية مهارات عمل  7 20

 متوسطة 2.06 0.02 .عملية تبني فريق العمل ألفكار المعلم التطويرية 8 23

 متوسطة 3.90 0.60 الكلية لألداة

على المرتبة حصلت  بناء صداقات طيبة بين الزمالء في العمل""الفقرة  أن( 7يبين الجدول )      

وجاءت فقرة "تشجيع  ،( وبدرجة كبيرة2.30نحراف معياري)( وا3.23)األولى بمتوسط حسابي 

(، وانحراف معياري 0.99بمتوسط حسابي ) المرتبة الثانيةبالعالقات اإلنسانية بين العاملين" 

عملية تبني فريق العمل ألفكار المعلم التطويرية" على بينما حصلت فقرة "  ( بدرجة كبيرة،2.26)

 ( وبدرجة متوسطة.2.06حراف معياري)( وان0.02بمتوسط حسابي )المرتبة األخيرة 
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 .عدالة نظم األجور والمكافآت مجال

( 8ات المجال، ويوضح الجدول )تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتب لفقر  

 ذلك.

 (8الجدول )  
مرتبة  لفقرات مجال عدالة نظم األجور والمكافآتتب والدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والر 

 تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرتب الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 2.02 0.22 منح  شهادات تقديرية للمعلمين األكّفاء. 2 28

 متوسطة 2.06 0.27 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 2 23

 متوسطة 2.32 0.30 أثناء توزيع المكافآت.تحقيق العدالة  0 20
 متوسطة 2.32 0.32 تحديد الحوافز بناًء على تقييم األداء. 3 26

 متوسطة 2.30 2.93 بناء سلم رواتب واضح وثابت في المدرسة. 0 22

 متوسطة 2.32 2.83 .تحقيق العدل في األجور بين المعلمين 6 29

 متوسطة 2.30 2.70 والخبرة.زيادة األجور حسب الكفاءة  7 22

 متوسطة 2.06 2.63 .تحقيق التوازن بين األداء الوظيفي والراتب الشهري 8 27

 متوسطة 2.36 2.90 الكلية لألداة
على المرتبة األولى حصلت منح شهادات تقديرية للمعلمين األكّفاء" أن فقرة "( 8بين الجدول)      

( وبدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة "وضع الشخص 2.02معياري)( وانحراف 0.22بمتوسط حسابي)

(، وانحراف معياري 0.27بمتوسط حسابي ) المناسب في المكان المناسب" في المرتبة الثانية

بينما حصلت الفقرة" تحقيق التوازن بين األداء الوظيفي والراتب الّشهري"  ( بدرجة متوسطة،2.06)

 ( وبدرجة متوسطة.2.06) ( وانحراف معياري2.63) على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
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 .تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار مجال

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات المجال، والجدول  

 .( يوضح ذلك9)

 (9جدول)

والرتبة لفقرات مجال تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ جة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والدر 
 مرتبة تنازلياً  القرار

المتوسط  الفقرة الرتب الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 2.07 0.23 تبادل وجهات النظر مع المدير فيما يتعلق بقضايا العمل. 2 29

 متوسطة 2.07 0.20 سير العمل.سماع آراء المعلمين فيما يتعلق بإجراءات  2 20

 متوسطة 2.07 0.37 تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات. 0 20
 متوسطة 2.39 0.32 مشاركة المعلمين في حل مشكالت العمل. 3 26

 متوسطة 2.07 2.98 األخذ باقتراحات وتوصيات المعلمين للتطوير. 0 28

 متوسطة 2.06 2.86 مشاركة المعلمين عند صنع القرارات 6 27

 متوسطة 2.32 2.83 أخذ جميع اآلراء لدعم قراراتها. 7 23

 متوسطة 2.20 0.32 الكلية لألداة

حصلت تبادل وجهات الّنظر مع المدير فيما يتعلق بقضايا العمل" فقرة "الأن ( 9يبين الجدول )        

وجاءت فقرة ( وبدرجة متوسطة، 2.07راف معياري )( وانح0.23على المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(، 0.20"سماع آراء المعلمين فيما يتعلق بإجراءات سير العمل" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

فقرة " أخذ جميع اآلراء لدعم قراراتها" على بينما حصلت ( وبدرجة متوسطة، 2.07وانحراف معياري )

 ( ودرجة متوسطة.2.32حراف معياري )( وان2.83المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
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 .توفير ظروف عمل إنسانية مجال

ال الخامس، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات المج 

 ( ذلك.23ويوضح الجدول)

 (10جدول)

 مرتبة تنازلياً  مجال توفير ظروف عمل إنسانيةتبة والدرجة لفقرات المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والر 

المتوسط  الفقرة الرتب الرقم
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 2.00 0.77 المة العامة بالمدرسة.توفر اإلدارة وسائل األمن والسّ  2 07

03 2 
تحرص اإلدارة أن يكون طالء جدران المدرسة بألوان مناسبة 

 ومريحة.
 متوسطة 2.07 0.06

 متوسطة 2.32 0.22 توفر اإلدارة التأمينات الالزمة في حال التعرض لحوادث العمل. 0 00
 متوسطة 2.30 2.93 .تمنح اإلدارة المعلم ثقة وأمان وظيفي 3 02

 متوسطة 2.33 2.90 توفير أوقات مناسبة لالستراحة للمعلمين. 0 00

 متوسطة 2.03 2.92 للمعلمين. اً مناسب اً صحي اً توفر المدرسة تأمين 6 06

 متوسطة 2.08 2.80 توفر المدرسة التسهيالت للمعلمين إلنجاز العمل. 7 02

 قليلة 2.07 2.02 تراعي إدارة المدرسة ضغوطات العمل. 8 03
 متوسطة 3.88 0.30 الكلية لألداة

العامة بالمدرسة" على  األمن والّسالمة توفر اإلدارة وسائلأن الفقرة "( 23يبين الجدول)       

وجاءت فقرة درجة كبيرة، ب( 2.00وانحراف معياري ) ،(0.77بمتوسط حسابي ) األولى مرتبةال

"تحرص اإلدارة أن يكون طالء جدران المدرسة بألوان مناسبة ومريحة" بالمرتبة الثانية بمتوسط 

تراعي إدارة ة "( بدرجة متوسطة، بينما حصلت الفقر 2.07(، وانحراف معياري )0.06حسابي )

( وانحراف معياري 2.02المدرسة ضغوطات العمل" على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 درجة قليلة.بو  ( 2.07)
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في درجة توافر  (α = 0.05)داللة إحصائية  هل يوجد فرق ذا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 ؟يعزى لمتغير الجنسجودة بيئة العمل أبعاد 

لكل مجال من المعيارية  اتعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف جابةلإل
من مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية تبعًا لمتغير الجنس، وللكشف عن داللة الفروق تم استخدام 

 .(22الجدول )كما يوضح  ،(t-testاختبار )

 (11جدول )

 وفقًا لمتغير الجنس في المدارس الخاصة توافر أبعاد جودة بيئة العمل رجة( لدt-test)نتائج اختبار 

المتوسط  الجنس المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة " 
 ت"

مستوى 
 الدللة

تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة 
 المدرسة

 3.33 3.22 3.83 2.86 ذكر

 2.32 0.02 أنثى

 3.00 3.63 3.72 0.67 ذكر دعم التعاون وعمل المجموعات

 2.33 0.63 أنثى

 3.33 0.62 2.30 2.63 ذكر عدالة نظم األجور والمكافآت

 2.30 0.38 أنثى

تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ 
 القرار

 3.33 0.37 3.96 2.72 ذكر

 2.27 0.20 أنثى

 3.33 0.97 3.60 2.76 ذكر توفير ظروف عمل إنسانية

 2.27 0.20 أنثى

 3.33 0.39 3.09 2.93 ذكر األداة الكلية

 3.88 0.26 أنثى

األول والثالث والرابع  تفي المجاال(  α =3.30)فرق دال إحصائيًا  ( وجود22يبين الجدول )     

وسط الحسابي أعلى متناث، حيث كان الإلوالخامس وفي األداة الكلية يعزى لمتغير الجنس، ولصالح ا
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في المجال الثاني يعزى  إحصائيًّارنة بالوسط الحسابي لعينة الذكور، كما تبين عدم وجود فرق دال مقا

 لمتغير الجنس.

في درجة توافر أبعاد  (  α=3.30)داللة إحصائية  هل يوجد فرق ذا النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
 جودة بيئة العمل يعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

لدرجة توافر أبعاد جودة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسابعن هذا السؤال تم  جابةلإل  

 ( يوضح ذلك.19جدول )التبًعا لمتغير المؤهل العلمي، و بيئة العمل في المدارس الخاصة 

 (21جدول )

لمتغير  تبًعا في المدارس الخاصة  يئة العمللدرجة توافر أبعاد جودة بوالنحرافات المعيارية  ةالمتوسطات الحسابي
 المؤهل العلمي

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤهل العلمي المجال

 تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة

 3.82 3.33 دبلوم

 1.33 3.13 بكالوريوس

 3.24 3.95 دراسات عليا

 دعم التعاون وعمل المجموعات

 3.78 3.69 دبلوم

 3.27 3.69 بكالوريوس

 3.21 3.64 دراسات عليا

 عدالة نظم األجور والمكافآت

 1.33 9.28 دبلوم

 1.35 9.29 بكالوريوس

 1.13 9.22 دراسات عليا

 تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار

 1.36 3.38 دبلوم

 1.19 9.21 بكالوريوس

 1.11 3.33 دراسات عليا

 إنسانيةتوفير ظروف عمل 
 3.86 3.11 دبلوم

 3.23 9.23 بكالوريوس
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 3.78 3.95 دراسات عليا

 األداة الكلية

 3.78 3.98 دبلوم

 3.83 3.13 بكالوريوس

 3.72 3.93 دراسات عليا

 

(، وانحراف معياري 0.28أن أعلى متوسط حسابي لألداة الكلية بلغ )( 22ن الجدول )بي  يُ 

وانحراف معياري (، 0.20( لفئة الدبلوم، تاله المتوسط الحسابي لفئة دراسات عليا وبلغ )3.78)

 (،3.80وانحراف معياري ) (،0.23وأخيرًا المتوسط الحسابي لفئة بكالوريوس وبلغ )(، 3.79)

لجميع المجاالت كانت  لحسابية متقاربة، كما أن المتوسطات الحسابيةويالحظ أن قيم المتوسطات ا

 =3.35) إحصائيةكانت ذات داللة إذا ومعرفة فيما  حصائية، وللكشف عن داللة الفروق اإلمتقاربة

(α  ( تم استخدام تحليل التباين األحاديANOVA( والموضح في الجدول )13.) 

 (13جدول )

تبًعا لمتغير المؤهل  لمعرفة دللة الفروق ( ANOVAاألحادي ) تحليل التبايننتائج اختبار 
 العلمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

تحقيق الديمقراطية 
 السائدة في إدارة

 3.20 2.93 2.82 2 3.62 بين المجموعات
   3.90 365 347.8 داخل المجموعات

    367 351.4 المجموع
دعم التعاون وعمل 

 المجموعات
 3.99 3.32 3.32 2 3.32 بين المجموعات
   3.83 365 315.4 داخل المجموعات

    267 315.4 المجموع
عدالة نظم األجور 

 والمكافآت
 3.83 3.28 3.20 2 0.407 بين المجموعات
   2.20 365 414.6 داخل المجموعات

    367 415.0 المجموع
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تشجيع المعلمين 
للمساهمة في اتخاذ 

 القرار

 3.32 3.80 6.32 2 12.0 بين المجموعات
   2.23 365 452.8 داخل المجموعات

    367 464.8 المجموع
توفير ظروف عمل 

 إنسانية
 3.32 0.93 0.32 2 6.02 بين المجموعات
   3.76 365 278.9 داخل المجموعات

    367 284.9 المجموع
 3.28 2.68 2.22 2 2.23 بين المجموعات الكلية

   3.67 365 242.7 داخل المجموعات
    367 245.0 المجموع

في درجة توافر أبعاد  α) = 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية )20يبين الجدول )

الخاصة في األردن تعزى لمتغير المؤهل العلمي على االستبانة الكلية،  جودة بيئة العمل في المدارس

تبين وجود فروق دالة احصائيًا في المجالين الّرابع والخامس  بينماوفي المجاالت األول والثّاني والثّالث، 

المقارنات البعدية باستخدام  إجراءالفروق تم  هذه تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وللكشف عن طبيعة

 (.23(، كما يوضح الجدول ) LSDاختبار )

 (14جدول )                              

 (LSD باستخدام اختبار ) البعدية للمجالين الرّابع والخامس المقارنات الثنائية
 مستوى الداللة متوسط الفرق المؤهل العلمي المجال

اتخاذ تشجيع المعلمين للمساهمة في 
 القرار

 0.00 3.37 بكالوريوس دبلوم

 0.05 0.37 دراسات عليا

 0.00 0.47 دبلوم بكالوريوس
 0.53 0.09 دراسات عليا

 0.05 0.37 دبلوم دراسات عليا
 3.00 0.09 بكالوريوس

 3.22 3.28 بكالوريوس دبلوم توفير ظروف عمل إنسانية
 3.03 3.23 دراسات عليا
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 3.22 3.28 دبلوم بكالوريوس
 3.32 3.02 دراسات عليا

 3.03 3.23 دبلوم دراسات عليا
 3.32 3.02 بكالوريوس

 

 إذوجود فرق في المجال الرابع بين الدبلوم والبكالوريوس لصالح الدبلوم، ( 23يبين الجدول )

كان  إذكان الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى، ووجود فرق بين الدبلوم والدراسات العليا لصالح الدبلوم، 

الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى، ووجود فرق في المجال الخامس بين البكالوريوس والدراسات العليا 

توجد فروق ذات  حين الفي لصالح الدراسات العليا، حيث كان الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى، 

 داللة إحصائية في بقية المقارنات الثنائية.

في درجة ( α = 0.05)داللة إحصائية  هل يوجد فرق ذا النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :

 سنوات الخبرة؟متغير توافر أبعاد جودة بيئة العمل يعزى ل

لدرجة توافر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسابعن هذا السؤال تم  جابةلإلو 

 ( يوضح ذلك:15. والجدول )أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 (21جدول )
تبًعا لمتغير  في المدارس الخاصة لدرجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية

 سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة المجال
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

 

 المدرسة إدارةتحقيق الديمقراطية الّسائدة في 

 3.28 3.39 سنوات 5من  أقل

 3.26 3.94 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5
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 3.27 3.34 أكثرسنوات ف 13

 

 دعم التعاون وعمل المجموعات

 3.82 3.76 سنوات 5من  أقل

 3.29 3.54 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5

 3.25 3.58 أكثرسنوات ف 13

 عدالة نظم األجور والمكافآت

 1.37 3.32 سنوات 5من  أقل

 3.86 9.29 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5

 1.15 9.87 أكثرسنوات ف 13

 

 تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار

 1.33 3.31 سنوات 5من  أقل

 1.37 9.29 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5

 1.12 9.82 أكثرسنوات ف 13

 

 توفير ظروف عمل إنسانية

 3.88 3.36 سنوات 5من  أقل

 3.73 9.22 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5

 3.25 3.33 أكثرسنوات ف 13

 

 األداة الكلية

 3.77 3.31 سنوات 5من  أقل

 3.71 3.19 سنوات 13من  أقل  -سنوات  5

 3.82 3.32 أكثرسنوات ف 13

 

(، وانحراف معياري 0.02( أن أعلى متوسط حسابي لألداة الكلية بلغ )20يبين الجدول )

 (سنوات 23أقل من  –سنوات  0)، تاله المتوسط الحسابي لفئة (سنوات 0أقل من )( لفئة 3.77)

وبلغ  (سنوات فأكثر 23)وأخيرًا المتوسط الحسابي لفئة  (،3.72وانحراف معياري ) (،0.22وبلغ )

كما أن ويالحظ أن قيم المتوسطات الحسابية متقاربة، (، 3.89وانحراف معياري )(، 0.39)

 حصائيةالمتوسطات الحسابية لجميع المجاالت كانت متقاربة، وللكشف عن داللة الفروق اإل
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( تم استخدام تحليل التباين α= 0.05عند مستوى )  إحصائية ذات داللة تكانإذا ومعرفة فيما 

 .(26( والموضح في الجدول )ANOVAاألحادي )

 (21جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة تبًعالدللة الفروق  (ANOVA)تحليل التباين األحادي  نتائج اختبار

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الدللة

 

تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة 
 المدرسة

 3.35 3.37 9.21 9 5.81 بين المجموعات

   3.25 365 345.6 داخل المجموعات

    367 351.4 المجموع

 

 دعم التعاون وعمل المجموعات

 3.12 1.67 1.43 9 9.87 بين المجموعات

   3.86 365 319.5 داخل المجموعات

    367 315.4 المجموع

 

 عدالة نظم األجور والمكافآت

 3.99 1.51 1.71 9 3.41 بين المجموعات

   1.13 365 411.6 داخل المجموعات

    367 415.3 المجموع

 

تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ 
 القرار

 3.31 5.16 6.32 9 19.7 بين المجموعات

   1.94 365 459.3 داخل المجموعات

    367 464.8 المجموع

 

 توفير ظروف عمل إنسانية

 3.85 3.17 3.13 9 3.963 بين المجموعات

   3.78 365 984.6 داخل المجموعات

    367 984.2 المجموع

 

 الكلي

 3.38 9.54 1.68 9 3.36 بين المجموعات

   3.66 365 941.6 داخل المجموعات

    367 945.3 المجموع
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في  )α =0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (26)الجدول  يبين

درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 إحصائًيادالة وجود فروق وفي المجاالت الثاني والثالث والخامس، كما تبين  ،على االستبانة الكلية

 إجراءالفروق تم  هذه تعزى لمتغير سنوات الخبرة وللكشف عن طبيعة األول والرابع ينفي المجال

 (.27كما يوضحها الجدول ) ،)LSDالمقارنات البعدية باستخدام اختبار )

 (17الجدول )

 (LSDالبعدية للمجالين األول والرابع باستخدام اختبار) المقارنات الثنائية

 

 المجال

 

 سنوات الخبرة

متوسط 

 الفرق

مستوى 

 الدللة

تحقيق 
الديمقراطية 

السائدة في إدارة 
 المدرسة

 3.07 3.38 سنوات 23أقل من   –سنوات  0 سنوات 0أقل من 
 3.32 3.28 فأكثر سنوات 23

 23أقل من   –سنوات  0
 سنوات

 3.07 3.38 سنوات 0أقل من 
 3.22 3.23 فأكثر سنوات 23

 3.32 3.28 سنوات 0أقل من  فأكثر سنوات 23
 3.23 3.23 سنوات 23أقل من   –سنوات  0

تشجيع المعلمين 
للمساهمة في 
 اتخاذ القرار

 3.32 3.09 سنوات 23أقل من   –سنوات  0 سنوات 0أقل من 
 3.33 3.32 فأكثر سنوات 23

 23أقل من   –سنوات  0
 سنوات

 3.32 3.09 سنوات 0أقل من 
 3.86 3.30 فأكثر سنوات 23

 3.33 3.32 سنوات 0أقل من  فأكثر سنوات 23
 3.86 3.30 سنوات 23أقل من   –سنوات  0

 

وبين من  (سنوات 0أقل من )( وجود فرق في المجال األول بين من كانت خبرته 27الجدول ) يبين

الوسط  ، حيث كان(سنوات 0أقل من )لصالح من كانت خبرته  فأكثر( سنوات 23) كانت خبرته 
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وبين من كانت  (سنوات 0أقل من )وجود فرق بين من كانت خبرته الحسابي الستجاباتهم أعلى، و 

، حيث كان (سنوات 0أقل من )لصالح من كانت خبرته  (سنوات 23أقل من  -0خبرته من )

 0ل من أق)وجود فرق في المجال الرابع بين من كانت خبرته ، و الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى

سنوات،  0لصالح من كانت خبرته أقل من  فأكثر( سنوات 23)وبين من كانت خبرته   (سنوات

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بقية  الوسط الحسابي الستجاباتهم أعلى، حيث كان

 المقارنات الثنائية.



 

 

  

 

 

 

 

 
 الفصل الخامس

 تياوالتوصمناقشة الّنتائج 
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 الفصل الخامس

 تياوالتوص الّنتائجمناقشة 
ما درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس  :األولالمتعلقة بالسؤال  الّنتائجمناقشة 

 الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين؟

في المدارس الخاصة في األردن من وجهة  العمل توافر أبعاد جودة بيئةبينت النتائج أن          

( وبانحراف معياري 3.16المتوسط الحسابي الكلي )إذ بلغ ، متوسطة بدرجة تجاءنظر المعلمين 

(3.81). 

موجودة لكن بدرجة متوسطة، وأن المعلم  ن أبعاد جودة بيئة العملويمكن تفسير ذلك بأ        

تتيح تحقيق حاجاته، ويأتي ذلك من مراعاة  التيبيئة العمل  ان والطمأنينة إذا توافرت لهيشعر باألم

الوظيفي الذي يصب في النهاية  ئهوينعكس ذلك على أدا ،معظم الحاجات الّنفسية والمادية له

شلصالح المؤسسة. كما أن  صنع و كه في عملية التخطيط ار تفويض بعض الّصالحيات للمعلم وا 

التي يعمل بها  والئه وانتمائه للمؤسسة زيادة وبالتالياته، تحقيق ذ امن شأنهوحل المشكالت القرار 

 يبذل أقصى طاقاته من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها.ف

بين  عالقةالتي أظهرت وجود  (2320)نّصاردراسة  مع نتيجة الدراسة نتيجةاتفقت و       

في الشركات  التنظيمي في أوساط العاملين لتزام، واالمجموعة من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية

واقع جودة الحياة الوظيفية في  أنالتي بينت  (2326) الشنطيودراسة  ،الماليزية بدرجة متوسطة

بدرجة كان وعالقتها بأخالقيات العمل لدى موظفي الوزارة  ،وزارة األشغال العامة واإلسكان

بعاد جودة حياة العمل على ألالتي توصلت إلى وجود أثر  (2327) متوسطة، ودراسة أبو حميد

 .فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة بدرجة متوسطة 
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التي بينت وجود عالقة بين  (,2323Normala) نورماالدراسة  الدراسة مع نتيجة نتيجة واختلفت      

التنظيمي في أوساط العاملين في الشركات الماليزية  لتزامواال ،مجموعة من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية

التي أظهرت مستوى جودة الحياة الوظيفية، وأثرها على األداء  (2322) البلبيسيودراسة  بدرجة مرتفعة،

ودراسة سعدالدين  ،الوظيفي للعاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بدرجة مرتفعة

مستوى جودة بيئة العمل في المدارس الثانوية في العاصمة عمان وعالقتها  أن التي بينت (2329)

 .بدرجة مرتفعة جاء باالستغراق الوظيفي

 جودة بيئة العمل فكان على النحو اآلتي: أبعادأما بالنسبة لمناقشة    

 :تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسةمجال أوًل: 

وجاءت  الثّانية تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة حل بالمرتبة بينت النتائج أن مجال        

وبلغ المتوسط  ،(2.79 -0.30)تراوحت المتوسطات الحسابية بين ة، إذ متوسطجميع الفقرات بدرجة 

 وبدرجة متوسطة.( 0.27)للمجال الكلي  حسابيال

بداء تاحة حرية التعبير إذلك بأن ظروف العمل تحتاج إلى تحسين بيئة العمل من خالل  سرفّ يُ و         وا 

العناية بإشباع الحاجات إضافة إلى  وترك حرية النقاش والتعليق والتشاور ،وأوسع بشكل أفضل يالرأ

ظهار المرونة في التعامل وتحقيق العدالة مع الجميع والّسماح النفسية  حياتبتفويض بعض الّصال وا 

 للمعلمين.

 هفي وضع الخطط التطويرية للمؤسسة وهذا يشعر  إشراك المعلم ذلك إلى أهمية تعزو الباحثةو كما        

 ،األمان الوظيفي من خالل دعم االدارة له وسماع أفكاره ، مما يولد لديهبضرورة االلتزام والقيام بعمله

نجاز المهام في بيئة صحية إللمعلم وتساعده على   اً مريح اً فكل هذه العوامل تجعل بيئة العمل مكان

للمعلم تلعب دورًا  لراحة النفسيةكما أن ا .وظيفتهفي  مما يزيد من اندماج المعلم ،عالية وبروح معنوية
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للتنافس بين زمالئه  ،تشعره باالنتماء وحب العمل، وتدفعه لبذل المزيد ،داخل المؤسسة التعليمية مهماً 

العمل كونه يعي ، وتخفف من شعوره بثقل بأفضل الطرق وأكثرها إبداعاً  إليه لموكلهالتحقيق الواجبات 

في المؤسسات  العمل وظروف المادية العمل بيئة سينتح على وكذلك العمل ،ةدوره المهم في المدرس

 .وصحية مناسبة تكون بحيث التعليمية

بداء الَرأيإتاحة حرية التعبير أن الفقرة " كما بينت النتائج        ، حصلت على المرتبة  األولى "وا 

 منح أهميةب ذلكوتفسر الباحثة  .ةمتوسط درجة( وب2.02( وانحراف معياري )0.30بمتوسط حسابي )

 ،ائهبأهمية آر مما يشعر المعلم واألفكار الخاصة بالمؤسسة التعليمية  اآلراءلتعبير عن حرية المعلمين ا

 األفكار الرتيبة،عن  أفكار بّناَءة، بعيدةنحو   معرفته وفتح آفاق تفكيرهتطوير على  هيشجعاألمر الذي 

باإلنجاز وتحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة في العمل على مستوى  هحساسإوزيادة 

 المدرسة.

حصلت على أقل ."، إشباع معظم الحاجات الَنفسية للمعلمينالفقرة "  كما بينت نتائج الدراسة أن        

وهذا يؤكد  .بقية فقرات المجالوجاءت بدرجة متوسطة ك درجة موافقة في توافر أبعاد جودة بيئة العمل

ن الحاجة النفسية هي إذ إ)تحقيق الذات، تقدير الذات( للمعلم،  العناية بالحاجات النفسيةرفع  أهمية

يحتاج من لمعلم نفسه ومع من حوله، فانقطة البداية ألي سلوك إنساني، والتي تحدث التوازن مع 

 .ية، مما يسهم في رفع مستوى أدائهإشباع حاجاته النفس إلى المؤسسة

 دعم التعاون وعمل المجموعات:مجال ثانيًا: 

بينت النتائج أن مجال دعم التعاون وعمل المجموعات حل بالمرتبة األولى لدرجة توافر أبعاد          

-0.02وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات المجال بين ) المدارس الخاصة،جودة بيئة العمل في 

 .وبدرجة توافر متوسطة( 0.62) الكليبلغ المتوسط  في حين( 3.23
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في  كبير   دور   دعم التعاون بين المعلمين وتفعيل عمل المجموعات لهإلى أن هذه النتيجة وتُفسر        

زالة مفهوم األنانية ،بداع في التعليم للنهوض بالمدرسةلإل المعلمينتغيير النمط الروتيني وتحفيز   وا 

والمنافسة غير األخالقية، وتشجيع عملية تبني فريق العمل ألفكار المعلم التطويرية، ودعم عمل الفريق 

احترام جميع األفكار واآلراء المختلفة على زيادة التنافس إلخراج أفكار غير ب واالهتماموتشجيعه، 

نه جزء مهم من فريق عمل يشعر المعلم بأ وهذا. مما يساعد على توفير مناخ صحي للعمل اعتيادية،

 .إلنجاز العمل على أكمل وجه في المؤسسة التعليمية ساعدنه فرد في عائلة تتوأ متكامل،

حصلت على المرتبة "، بناء صداقات طّيبة بين الّزمالء في العمل"  بينت النتائج أن الفقرةكما          

أهمية  إلى هذه النتيجة وتعزى، ةكبير  درجة( وب2.30( وانحراف معياري )3.23بمتوسط حسابي )األولى 

العامل  وبناء عالقات إيجابية تزيل الجمود الذي يمكن أن يواجه الفرد ،المعلمينبين صداقات  تكوين

عاتقها توفير جو يسوده االحترام بين المعلمين في على تأخد اإلدارة وكما و ه، عند تعامله مع باقي زمالئِ 

عملية تبني فريق العمل " جاءت الفقرة و  وبالمحصلة يعزز الثقة بين زمالء العمل. ؛المؤسسة التعليمية

 ( وبدرجة2.06( وانحراف معياري )0.02بمتوسط حسابي )بالمرتبة األخيرة ."، ألفكار المعلم التطويرية

المعلم اإلبداعية التي تساعد على  فكارأل فريق العمل احترامضرورة  إلى، إذ تشير هذه النتيجة ةمتوسط

ضافة طابع ابتكاري يضاف لعمل الفريق ككل، مما يعزز ثقة المعلم بنفسه، وبالتالي  تميز العمل، وا 

عملهم ويثني المعلمون يسعدون بالذي يقّدر ف ،تشجيع التعلم  الذاتي الذي يساعد المعلم على تطوير ذاته

 .العملمستوى في رفع  مما يسهم على جهودهم

 :عدالة نظم األجور والمكافآتمجال  ثالثًا:   

جودة بيئة العمل في  درجة توافر أبعادل األخيرةأن هذا المجال جاء في المرتبة  بينت النتائج      

 لفقرات المجال المتوسطات الحسابيةتراوحت و  ،من وجهة نظر المعلمين األردنفي  الخاصةالمدارس 
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وجاءت جميع الفقرات  ،وبدرجة متوسطة( 2.90)للمجال  الكليالمتوسط وبلغ  (0.22-2.63بين )

 ( التي جاءت بدرجة قليلة. 27بدرجة متوسطة، عدا الفقرة )

وبناء سّلم رواتب  في موضوع األجور المدارس إداراتمن قبل  قليل بأن هناك اهتمام ذلكفسر ويُ       

محفز كبير للمعلم لذهابه إلى عمله، وتحقيق حاجاته األساسية،  واضح وثابت في المدرسة الذي يعد

 ، وتحديد الحوافز بناًء على تقييم األداءبين المعلمين وتحقيق العدالة أثناء توزيع المكافآت وتحقيق ذاته،

ح شهادات تقديرية للمعلمين والهمم لتقديم أفضل مستويات األداء، ومن الذي من شأنه شحذ الّطاقات

، ومراعاة اإلدارة لوضع الشخص المناسب في المكان اء الذين يبذلون جل طاقاتهم في العملاألكفي

 ومراعاة ،التعليمية المؤسساتفي  ينيوالتع االختيار عند واضحة وأسس معايير وجود وضرورة المناسب،

 .لشغلها المتقدم للفرد بالنسبة المطلوبة المؤهالت مع الوظيفة مناسبة

 جاءت بالمرتبة األولى "،اءنح شهادات تقديرية للمعلمين األكفيمالفقرة " أن  كما بينت النتائج       

االدارة أن إلى ، وُتعزى هذه النتيجة طةمتوس ( وبدرجة2.02( وانحراف معياري )0.22بمتوسط حسابي )

ومخرجاتهم عن باقي حتى تتميز أعمالهم  اً كبير  اً اء، الذين يبذلون جهدالمعلمين األكفي بتقدير جهودتهتم 

نزمالئ تقدير اإلدارة لهذه الجهود، ومنح التحفيز المعنوي بتقديم شهادات تقديرية تعبيرًا عن الشكر  هم، وا 

لالستمرار على نفس وتيرة  اً قوي اً فعالمعلم ويمنحه داأداء ينعكس على  والثناء لجهود المعلمين المميزة،

 حب اإلخالص في العمل.لديه والسعي نحو األفضل دائمًا، وينمي نفسها العمل 

بمتوسط  على المرتبة األخيرة "،تحقيق التوازن بين األداء الوظيفي والراتب الشهريوحلت الفقرة "       

أن هنالك  هذه النتيجة وتفسر الباحثة، ةمتوسط ( وبدرجة2.06( وانحراف معياري )2.63حسابي )

وطبيعة  حسب الجهد المبذولإعادة النظر في الرواتب، إذ يجب أن يكون الراتب  إلىحاجة كبيرة 

عد نقص المردود المادي من العوامل التي تؤثر سلبًا على أداء المعلم المعلم، ويب ةالمنوط األعمال
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تحسين الدخل المادي للمعلمين في  مديري المدارس إهمالإلى  ذلك كما وتعزو الباحثة لوظيفته،

  أحد عوامل شعور المعلم باألمان الوظيفي، واالنتماء للمؤسسة التعليمية. الذي يعدالمؤسسات التعليمية، 

 تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار:مجال رابعًا: 

لدرجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في  أن هذا المجال جاء في المرتبة الّرابعة بينت النتائج      

( وبانحراف 0.32وبلغ المتوسط الحسابي )المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين، 

، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ةمتوسط بدرجة، وجاءت جميع الفقرات (2.20معياري )

وُتعزى هذه النتيجة إلى أهمية تشجيع المعلم للمشاركة في اتخاذ القرارات عند  ). 2.83-0.23)

موكلة إليه، مما يزيد من ثقته بنفسه لتولي زمام بعض القرارات، وتحمل مسؤولية قراراته، تفويضه لمهام 

قود مؤسسته ومصيرية في المؤسسة التعليمية، ي على اتخاذ قرارات مهمة اً ، قادر اً واثق اً مما ينتج عنه معلم

ميع آراء المعلمين لدعم العمل على أخذ ج وترى الباحثة أنه البد من .نحو اإلنجاز والعطاء المأمول

فيما يتعلق بإجراءات سير العمل، وتشجيع األفكار الالمعة،  والحرص على سماع آرائهمإلدارة، قرارات ا

والّسماح لهم بتبادل وجهات النظر مع المدير فيما  مشكالت العمل،وجعل المعلمين ُشركاء في حل 

 اقتراحات إهمال، وعدم واطالعهم على كافة تفاصيل العمل لجعلهم ُصّناع قرار يتعلق بقضايا العمل،

   للتطوير فيما يخص بيئة العمل.  وتوصياتهم المعلمين

جاءت "،  المدير فيما يتعلق بقضايا العمل تبادل وجهات النظر معالفقرة "  وبينت النتائج أن       

وتفسر هذه  ،ةمتوسط ( وبدرجة2.07( وانحراف معياري )0.23بمتوسط حسابي )بالمرتبة األولى، 

وتبادل ، آرائهإبداء تشجيع المعلم نحو فتح حوار مع المدير دون الشعور بالخوف أو القلق من بالنتيجة 

شعار المعلم بأهمية رأيهنحو التوجهات النظر، واالقتراحات والتوصيات  ، وكسر حاجز الخوف طوير، وا 

بعاده قمع صوت المعلم، و هدم أفكاره، وا  نحو الّصورة النمطية الديكتاتورية لإلدارة، التي كانت تعنى ب
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كليًا على أن يكون له دور مهم وفاعل في المؤسسة التعليمية، واعتباره الحلقة األضعف في المؤسسة 

بداءنه فقط منفذ لألوامر، دون وجود حق المشاركة و التعليمية، وأ   الرأي في ما يتعلق بقضايا العمل. ا 

بمتوسط جاءت بالمرتبة األخيرة "، أخذ جميع اآلراء لدعم قراراتهاالفقرة "  كما بينت النتائج أن         

آراء  ضرورة، ويتضح من هذه النتيجة ةمتوسط ( وبدرجة2.32( وانحراف معياري )2.83حسابي )

المعلمين بالنسبة لإلدارة فيما يتعلق بقراراتها الخاصة بالمؤسسة التعليمية، والدور الهام الذي يسهم فيه 

في دعم قرارات اإلدارة، التي تصب في مصلحة المؤسسة عامًة،  رأيه المعلم من خالل مشاركة

، معلمين، تحقق غاياتهم وأهدافهموالمعلمين خاّصة، وتكون هذه القرارات منسجمة مع أفكار وطموحات ال

 .مما يعود على المؤسسة بالمنفعة

 :توفير ظروف عمل إنسانيةمجال خامسًا: 
جودة بيئة العمل في درجة توافر أبعاد ل الثالثة بينت النتائج أن هذا المجال حصل على المرتبة        

( وبانحراف معياري 0.30)إذ بلغ المتوسط الحسابي  ،متوسطة درجةبو  األردنفي  الخاصةالمدارس 

 (03و ) ،التي جاءت بدرجة كبيرة (07) الفقرتينعدا  بدرجة متوسطة، وجاءت جميع الفقرات (3.88)

 (.0.77-2.02بين ) لجميع فقرات المجال وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ،جاءت بدرجة قليلةالتي 

إدارة المدرسة ضغوطات العمل، وتوفير التسهيالت  مراعاة أهمية إلىهذه النتيجة  وقد ُتعزى       

من أثاث وأجهزة ومعدات التكنولوجيا التي تعد من أهم التسهيالت  للمعلمين إلنجاز العمل الموكل إليهم،

ومنح اإلدارة المعلم  وتوفير وسائل المواصالت لنقل المعلمين ألماكن العمل المدرسية الواجب توافرها،

التأمينات الالزمة في حال تعرض المعلم لحوادث  توفير اإلدارة يجب على ان وظيفي، كماثقة وأم

التي من شأنها الحفاظ على طاقة المعلم  لمعلمين،استراحة ناسبة الالعمل، ومراعاة توفير أوقات م

ذلك بشكل  لما يوثر، وتوفيرها إلنجاز األعمال بالصورة المناسبة، بعيدًا عن استهالكه واستنزاف طاقاته
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توفير المدرسة تأمين صحي مناسب للمعلمين، ل ، باإلضافةاالجتماعية هشباع حاجاتإيجابي على إ

 وتوفير وسائل األمن والّسالمة العامة بالمدرسة.

حصلت على "، توفر اإلدارة وسائل األمن والّسالمة العامة بالمدرسة "الفقرة  وبينت النتائج أن      

إلى  ذلك ويعزى ،ةكبير  ( وبدرجة2.00( وانحراف معياري )0.77بمتوسط حسابي )المرتبة األولى 

 ،توفير التسهيالت المدرسية المتعلقة باألمن والّسالمة في المدرسة من أهم األولويات التربويةأن 

 لحماية جميع العاملين في المدرسة مرافق مدرسية تراعي شروط األمن العامة، والعمل على تهيئة

 ووجود مخارج متعددة لإلخالء في حالة الطوارئ، وتوفير خزانة إسعافات أولية، عند استخدامها،

ن والراحة للمعلمين، مما مويقع جميع ذلك على عاتق اإلدارة ونجاحها في توفير جميع وسائل األ

وع وقينعكس على أداء المعلم لمهامه بأمان واطمئنان، بعيدًا عن الشعور بالخوف والقلق من 

 على سالمته وعلى الّصحة العامة للجميع.تؤثر  حوادث

جاءت بالمرتبة األخيرة "، تراعي إدارة المدرسة ضغوطات العملالفقرة "  كما بينت النتائج أن       

وتعتبر الفقرة األقل على مستوى  ة،قليل ( وبدرجة2.07( وانحراف معياري )2.02بمتوسط حسابي )

لى إلى النتيجة الباحثة وتعزواالستبانة الكلية،   الضغوطات الشديدة التي يتعرض لها المعلم في عمله، وا 

فيعمل بالحد األعلى من طاقته، لكن وضيق الوقت الممنوح له إلنجازها،  ،إليهكمية األعباء الموكلة 

ويضطر لتحمل تلك  دون وجود الرغبة في العمل، وذلك نتيجة العبء والثقل الذي يشعر به،

لذلك من واجب  .إما خوفًا من فقدان وظيفته، أو الحاجة الى المردود المادي العائد إليه الضغوطات،

ع المهام بشكل عادل، مما توزيلاإلدارة التخفيف على المعلم، وتوظيف العدد الكافي من المعلمين، 

 وانعكاس الجهد المبذول في العمل، ليخرج بالّصورة المطلوبة.داء، في األ اإلتقانيضمن 
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في درجة ( α =0.05) هل يوجد فرق ذا دللة إحصائية :الثانيالمتعلقة بالسؤال  الّنتائجاقشة من

 دة بيئة العمل يعزى لمتغير الجنستوافر أبعاد جو 

عمل في درجة توافر أبعاد جودة بيئة الفي وجود فروق ذات داللة احصائية  نتائجال بينت        

وفي المجاالت الثالث والرابع  على الدرجة الكلية الجنس متغيرل تعزى المدراس الخاصة في األردن

كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في  ،إلناثلصالح ايتبين أن الفروق تعزى و  والخامس،

  ". دعم الّتعاون وعمل المجموعات"  مجال

من  في مدارس اإلناث أكبر عباء الوظيفية وضغوظ العملاألإلى أن  النتيجة الباحثةوتعزو        

وليات األكبر التي تترتب والمسؤ  فمدارس اإلناث تتصف باألعداد الكبيرة ،ما هي في مدارس الذكور

والمواءمة بين أكثر من ، على المعلمة، وبسبب قدرتها على تحمل الكم الكبير من األعمال المدرسية

جودة بيئة عمل تراعي توفير المؤسسة  إلى عاتلذلك فإن سقف التطل  مهمة في نفس اليوم،

، إذ أن الذكور ال يوجد لديهم هذا النوع من االهتمام بجودة بيئة يكون أعلى من الذكور هااحتياجات

  .العمل

( التي أثبتت وجود فروق ذات 2329) سعدالدينليه دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إ

عمان  العاصمة بيئة العمل في المدارس الثانوية فيمستوى جودة داللة إحصائي ة بين متوسطات 

 تعزى لمتغير الجنس. الستغراق الوظيفي من وجهة نظر المعلمينعالقتها  باو 

في  α) =0.05)ة هل يوجد فرق ذا دللة إحصائي :مناقشة الّنتائج المتعلقة بالسؤال الثّالث
 العلمي؟درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل يعزى لمتغير المؤهل 

في  ذات داللة إحصائية في درجة توافر أبعاد جودة بيئة العملعدم وجود فروق  بينت النتائج     

المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين ُتْعزى لمتغير المؤهل العلمي على االستبانة 
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أهمية بيئة العمل لجميع المعلمين  إلى ويعود ذلك الكلية، وفي المجاالت األول والثاني والثالث.

لمتغير المؤهل  ئية تعزىإحصافي حين تبين وجود فروق ذات داللة اما كان مؤهلهم العلمي، َمهْ 

رار( ولصالح أصحاب مؤهل العلمي في المجال الرابع )تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ الق

 الدبلوم.

 مؤهلحاملي لصالح و  ر ظروف عمل إنسانية()توفي المجال الخامس ذلك وجود فروق فيوك      

عن غيرهم من حاملي شهادة  الدراسات العليا مؤهلمتالك حاملي الذلك  وُيعزىعليا، الدراسات ال

هذه  إدارةتوفير  عند العمل في أي مؤسسة تعليمية إلى مدى اً كبير  اً اهتمام الدبلوم والبكالوريوس

، والعناية بوجود بيئة صحية تعزيز طموحهم وتطلعاتهمالتي تسهم في للظروف اإلنسانية  المؤسسة

بعيدًا عن الضغوط في  تنمية أفكارهم اإلبداعية، عليهمآمنة، تتوافر فيها سبل الراحة التي تسهل 

 . التي تحول دون ذلك بيئة العمل

في  ( α=  0.05) هل يوجد فرق ذا دللة إحصائية :مناقشة الّنتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل يعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في  ذات داللة إحصائيةوجود فروق  عدم بينت النتائج         

في المدارس الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة على 

ّسر ذلك بضرورة بيئة العمل لجميع فويُ ، الثاني والثالث والخامس االستبانة الكلية وفي المجاالت

ائيًا في المجال األول ) احصحين تبين وجود فروق دالة المعلمين على مختلف سنوات خبرتهم، في 

 سنوات(. وُيعزى ذلك 0تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة( ولصالح من خبرتهم )أقل من 

وحبهم إلبداء الرأي وحرية ، يتميزون بطاقتهم الكبيرةسنوات(  0أقل من فئة ) أن أصحابإلى 

دارة قادرة على تفعيل إ علىالتعبير عن أفكارهم، ويبحثون في المؤسسات التي يعملون فيها 
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ك بوظيفتهم، وزيادة التمسالديمقراطية بشكل فّعال وعادل، وهذا من شأنه زيادة دافعيتهم نحو 

 نحوها. ائهمانتم

)تشجيع المعلمين للمساهمة في حصائية في المجال الرابع إوكذلك وجود فروق ذات داللة        

 سنوات(. 0أقل من ) ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح من كانت خبرتهم اتخاذ القرار( 

بإثبات أنفسهم، وأنهم  (سنوات 0أقل من )الباحثة النتيجة إلى اهتمام أصحاب فئة  وتعزو      

بداء  أصحاب رؤية وهدف واضح، قادرين على المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة، وا 

ومن ناحية العمل  لدعم قرارات اإلدارة الخاصة بموضوعات المعلمين من حقوق وواجبات، ئهمآرا

تعاون مع اإلدارة في حل للتميز عن باقي المؤسسات األخرى، وال في المخرجات اإلنجاز واإلبداعو 

 بقدرتهم على المشاركة.المشكالت لترك بصمة واضحة 

  التوصيات    

ثاره الجانبية بتعزيز أبعاد جودة بيئة العمل وآ اإليعاز لمديري المدارس الخاصة االعتناء  -2

 على المؤسسة التعليمية.

 .الّنفسية لهمتعزيز تقدير الذات وتحقيق الذات لدى المعلم من خالل إشباع الحاجات  -2

، مما يزيد من دافعية تحسين نظام المكافآت المادية للمعلمين بحيث ترتبط بكفاءة األداء -0

 ، والشعور باالستقرار الوظيفي.المعلم نحو العمل بإتقان

زالة األعباء الزائدة عن طاقة المعلم، وعدم تكليفه   -3  بالمهام إالالتقليل من ضغط العمل، وا 

 الخاصة بوظيفته وتخصصه، من أجل ضمان الكفاءة في األداء.

 .احترام األفكار اإلبداعية للمعلم التي تساعد على تميز العمل -0
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 المقترحات 

على ضمان توافر أبعاد جودة  تفعيل نقابة خاصة بالمدارس الخاصة من أهم ادوارها الرقابة (2   

 بيئة عمل مناسبة في المدارس الخاصة.

 تفعيل صندوق خاص بمقترحات المعلمين التطويرية نحو بيئة عمل مناسبة للجميع. (2   

، وربطها ببعض المدارس الخاصةفي  جودة بيئة العملتستهدف  مماثلة إجراء دراسات (0   

 .األخرىالمتغيرات 
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 (1الملحق )

 الستبانة بصورتها األولية

 

 

 األستاذ الدكتور/ة................................................................. المحترم/ة.

 تحية طيبة وبعد....

الباحثة بإجراء دراسة تهدف للتعرف على " درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس تقوم 

الخاصة في األردن" وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة 

التربوية من جامعة الشرق األوسط، وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم تطوير أداة عن استبانة : تقيس 

( فقرة موزعة 02رجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في األردن، تكونت من )د

على خمس مجاالت هي : ) تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة، دعم التعاون وعمل 

المجموعات، عدالة نظم األجور والمكافآت، تشجيع العاملين للمساهمة في اتخاذ القرار، توفير 

روف عمل إنسانية(، وصممت األداة وفق مقياس ليكرت الخماسي، ونظرًا لما تتمتعون به من ظ

خبرة علمية تربوية في تحكيم األداة تأمل الباحثة بتحكيم أداة الدراسة وفقًا للبنود اآلتية : درجة 

ن تستخدم انتماء الفقرات، وصالحية الفقرة، وأي تعديالت مقترحة، ومع العلم بأن هذه المعلومات ل

 إال ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير
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 ةالفقر  الرقم
 التعديل المقترح صالحية الفقرة انتماء الفقرة

غير  موافق 
 موافق 

غير   موافق
  موافق

 تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة أوًل: المجال األول: 
 المدرسية على:اإلدارة  _ تقوم

بداء الّرأي. 1        ترك حرية التعبير وا 

       للمعلمين.إشباع معظم الحاجات النفسّية  2

       إظهار المرونة في التعامل مع العاملين. 3

       تحقيق العدالة في التعامل مع الجميع. 4

       تفويض بعض الّصالحيات للمعلمين. 5

       إشراك المعلمين في عملية التخطيط.  6

 دعم التعاون وعمل المجموعاتثانًيا : 

زمالئي في  أجد صداقات طيبة بيني وبين 7
 العمل.

      

أجد تشجيع في العالقات اإلنسانية بين  8
 العاملين.

      

تستخدم اإلدارة النقد البناء عند توجيه  9
 المالحظات. 

      

       أشعر بأني فرد مهم في فريق العمل. 9

يساعد العمل الجماعي على توفير مناخ  10
 صحي للعمل.

      

       الفريق وتشجعه. تدعم اإلدارة عمل 11

 بيانات المحّكم:

 االسم:.......................................

 الرتبة:.......................................

 مكان العمل:...................................

 البريد اإللكتروني:................................
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تنمي اإلدارة مهارات عمل المجموعات  12
 نحو اإلبداع. 

      

       المختلفة. تحترم جميع األفكار واآلراء  13

 نظم األجور والمكافآت عدالةثالثًا: 

       المكافآت.يوجد عدل في توزيع  14

       يتم تحديد الحوافز من خالل تقييم األداء. 15

       الراتب الشهري مناسب ألدائي الوظيفي. 16

تمنح إدارة المدرسة شهادات تقديرية  17
 للمعلمين األكّفاء.

      

أعتقد أن األجر المعطى لي مناسب مقارنًة  18
 الزمالء في المهنة. مع باقي

      

تحرص المدرسة على وضع الشخص  19
 المناسب في المكان المناسب.

      

اإلدارة المدرسية إلى زيادة األجور تسعى  20
 كلّما زادت سنين خبرة المعّلم.

      

 العاملين للمساهمة في اتخاذ القرار تشجيعرابًعا: 
يشجعني المسؤول على المشاركة في اتخاذ  21

 القرارات.

      

تساعد آرائي في التوصل إلى قرارات أكثر  22
 فاعلية.

      

على سماع آراء تحرص إدارة المدرسة  23
 العاملين فيما يتعلق بإجراءات سير العمل.

      

       يتشارك المعلمين في حل مشكالت العمل. 24

اهتمام اإلدارة في إشراك العاملين عند  25
 صنع القرارات. 

      

يسود جو العمل الوقوف على اقتراحات  26
 وتوصيات المعلمين.

      

مديري فيما يتعلق أتبادل وجهات النظر مع  27
 بقضايا العمل.
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 ظروف عمل إنسانية توفيرخامًسا: 

       تراعي إدارة المدرسة ضغوطات العمل. 28

توفر المدرسة التسهيالت للمعلمين إلنجاز  29
 العمل.

      

       يشعر المعلم باألمان الوظيفي في مؤسسته. 30

حال توفر اإلدارة التأمينات الالزمة في  31
 التعرض لحوادث العمل.

      

       .طالء جدران المدرسة بألوان مناسبة ومريحة 32



   83 

 (2الملحق )

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

الرتبة  التخصص اللقب العلمي والسم الرقم
 األكاديمية

 الجامعة

 التطبيقيةالبلقاء جامعة  أستاذ  دارة تربويةإ عمر محمد الخرابشةأ.د.  2
 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ  ارة تربويةإد أ.د. احمد محمد بدح 2
 جامعة الشرق األوسط أستاذ ارة تربويةإد أ.د. علي حسين حورية 0
 عبد الوهاب أ.د. محمد 3

 حمزة
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مناهج وطرق تدريس

 جامعة مؤتة مشاركأستاذ  مناهج وطرق تدريس د. ماجد محمود الصعوب 0
 جامعة الشرق األوسط  مشارك أستاذ ارة تربويةإد د. كاظم عادل الغول 6
 جامعة الشرق األوسط سابقاً  أستاذ مشارك  مناهج وطرق تدريس فواز حسن شحادةد.  7
 الزيتونةجامعة  أستاذ مشارك ارة تربويةإد د. منال صبحي حسن 8
 الزيتونةجامعة  أستاذ مشارك تدريسمناهج وطرق  محمد حسن الطراونةد.  9
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك ارة تربويةإد ليلى محمد ابو العالد.  10
 الشرق األوسطجامعة  ساعدأستاذ م ارة تربويةإد خولة حسين عليوة د.  11
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مساعد ارة تربويةإد عالية كمال عرفةد.  12
 جامعة جدارا أستاذ مساعد إدارة تربوية عبدالحميد دراوشهد. نجوى  20
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 (3الملحق )

 الستبانة بصورتها النهائية

 

 تحية طيبة وبعد....

درجة توافر أبعاد جودة بيئة العمل في المدارس الخاصة في "  بعنوانتقوم الباحثة بإجراء دراسة 

اإلدارة تخصص  التربية  الماجستير في" وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة األردن

ولهذا الغرض قامت بتطوير هذة األداة المكونة من القيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط، و 

والجزء الثّاني: عبارة عن خمس ، جزئين، الجزء األول: المعلومات األساسية الثّانوية) الديمغرافية(

 مجاالت كل مجال يتضمن مجموعة من الفقرات.

أتشرف بطلب اإلجابة على االستبانة من لكونكم من أصحاب الخبرة واالختصاص في المدارس و 

 قبل حضراتكم، عبر النموذج المرفق، بوضع إشارة في الخانة التي تمثل رأيكم.

 شاكرة لكم تعاونكم، واقبلوا فائق الحترام والتقدير.

 الباحثة                                                                                   

 سميرة الغاوي
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 البيانات الديموغرافية األول:القسم 

 ( في المكان المناسب : أرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )  

 الجنس: – 2

 ذكر        

 أنثى       

 

 العلمي:المؤهل  – 2

 دبلوم      

 بكالوريوس     

 دراسات عليا     

 

 الخدمة:عدد سنوات  – 0

 سنوات 0أقل من      

 سنوات 23 أقل من سنوات إلى 0    

  فأكثر سنوات 23    
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 الفقرة الرقم
 المؤشرات

 أبداً  نادراً  أحياناً   غالباً   دائماً 
 المجال األول: تحقيق الديمقراطية السائدة في إدارة المدرسة 

بداء الّرأي. 1       إتاحة حرية التعبير وا 

      إشباع معظم الحاجات الّنفسّية للمعلمين. 2

      إظهار المرونة في التعامل مع المعلمين. 3

      تحقيق العدالة في التعامل مع الجميع. 4

      الّصالحيات للمعلمين.تفويض بعض  5

      مشاركة المعلمين في عملية التخطيط.  6

 المجال الثاني: دعم التعاون وعمل المجموعات

      بناء صداقات طيبة بين الزمالء في العمل. 7

      تشجيع العالقات اإلنسانية بين العاملين. 8

      النقد البناء عند توجيه المالحظات.  9

      عملية تبني فريق العمل ألفكار المعلم التطويرية. 10

      مساعدة العمل الجماعي على توفير مناخ صحي للعمل. 11

      دعم عمل الفريق وتشجعه. 12

      تنمية مهارات عمل المجموعات نحو اإلبداع.  13

      احترام جميع األفكار واآلراء المختلفة.   14

 عدالة نظم األجور والمكافآتالمجال الثالث: 

      تحقيق العدالة أثناء توزيع المكافآت . 15

      تحديد الحوافز بناًء على تقييم األداء. 16

      تحقيق التوازن بين األداء الوظيفي والراتب الشهري. 17

      منح  شهادات تقديرية للمعلمين األكّفاء. 18

      المعلمين.تحقيق العدل في األجور بين  19
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      وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 20

      زيادة األجور حسب الكفاءة والخبرة. 21

      بناء سلم رواتب واضح وثابت في المدرسة. 22

 المجال الرابع: تشجيع المعلمين للمساهمة في اتخاذ القرار

      تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات . 23

      أخذ جميع اآلراء لدعم قراراتها. 24

      سماع آراء المعلمين فيما يتعلق بإجراءات سير العمل. 25

      مشاركة المعلمين في حل مشكالت العمل. 26

      اركة المعلمين عند صنع القرارات.مش 27

      األخذ باقتراحات وتوصيات المعلمين للتطوير. 28

مع المدير فيما يتعلق بقضايا تبادل وجهات النظر  29
 العمل.

     

 المجال الخامس: توفير ظروف عمل إنسانية

      تراعي إدارة المدرسة ضغوطات العمل. 30

      توفر المدرسة التسهيالت للمعلمين إلنجاز العمل. 31

      وظيفي.ثقة وأمان  المعلم تمنح اإلدارة 32

الالزمة في حال التعرض لحوادث توفر اإلدارة التأمينات  33
 العمل.

     

طالء جدران المدرسة بألوان مناسبة تحرص اإلدارة أن يكون  34
 .ومريحة

     

      توفير أوقات مناسبة لالستراحة للمعلمين. 35

      توفر المدرسة تأمين صحي مناسب للمعلمين. 36

      بالمدرسة.توفر اإلدارة وسائل األمن والسالمة العامة  37
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 (4الملحق )

 ل وزارة التربية والتعليم طلب كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسطتقديم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


