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 شكر وتقدير

 وعظيم سلطانه. وجهه،كما ينبغي لجالل  فيه،طيبًا مبارًكا  الحمدهلل، حمًدا

وأن األفكاَر  بعملنا،إلى من تعلمت منك أن للنجاح أسرارا، وألن المستحيل يتحقق 
كم اخطأت َفَقومتني ِبحسِن أسلوبك، وَزللت  عقولنا،الُمْلِهَمة َتْحتاُج إلى َمن َيْغِرسها في 

فانتشلتني ِبلباقِة َتعاُمِلك، وكم َأْحَسنت َفكنت لي مشجًعا، واتقنُت فكنت لي محفًزا، 
َأْشُكُرَك َكثيًرا على ما َقدمته لي من  ،المحترماذ الدكتور أحمد فتحي أبوكريم األست

 ُجهوٍد َقيِّمة كل الَمَحَبة والتَّْقدير.

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق األوسط الذين كان 
 هذه المرحلة ووصولي لهذا اإلنجاز. اجتيازلهم الفضل في 

المكونة من االستاذ الدكتور أحمد  ناقشه لقبولهم مناقشة رسالتيشكر لجنة المأ
امدكم اهلل بالصحة  أبو كريم واألستاذ الدكتور عاطف المقابلة والدكتور خالد الحمادين

 والعافيه.

َتْعَجز الَكِلمات َأن توفيَك َحَقَك ِمن التَّْقدير  محمود يوسف أبو الريشاأُلْستاذ 
َأنَّ هذا َقلم ال يعطي اإِلنسان  َلَك،َيجول في خاِطري ِمن ثَناٍء  ، وأن َتِصف ماواالحترام

َحَقه في التَّْقديِر والِعرفان وأقول كما قال األولون )َمن ال َيْشكر الناس ال َيْشكر اهلل( 
 فأقول َلَك َكِلَمة ناِبَغة من الَقلِب )شكًرا لك(.
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نظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة درجة ممارسة العدالة الت
المعنوية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي  حالعاصمة عمان وعالقتها بالرو 

 المديرين.
 إعداد

 االء محمد صالح أبورمان
 إشراف

 أ.د أحمد فتحي أبوكريم
 الملخص

ري المدارس ى درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديإلهدفت هذه الدراسة التعرف 
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالروج المعنوية للمعلمين من وجهة نظر 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي. وتم تطوير  المديرين.مساعدي 
( مساعد 100ن )التأكد من صدقها وثباتها. وتكونت عينة الِدراسة مِ  تمو  ،استبانة لجمع البيانات

 .عمان العاصمةفي  الخاصةومساعدة من المدارس األساسية 
ي المدارس جاءت لدى مدير  ةالتنظيميوقد أشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة العدالة 

وأن الروح المعنوية لدى المعلمين كانت مرتفعة، ووجدت فروق ذات داللة  ،بدرجة مرتفعة كلل
ممارسة درجة لبين متوسطات استجابة الدرجة الكلية  (α ≤ 0.05) الداللةمستوى  دإحصائية عن

لصالح  العلميالمؤهل  متغير لصالح تعزى الخاصةالعدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة وكان لصالح ذو  ،البكالوريوس

          الداللةروق ذات داللة ِإحصائية عند درجة هنالك ف وال يوجدسنوات وأكثر.  10الخدمة 
(α ≤ 0.05) درجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي المدارس األساسية الخاصة تعزى للمتغيرات ل

 سنوات الخدمة. العلمي، الجنس، المؤهل
ضرورة العمل على تعميق وزيادة الوعي بجملة من التوصيات كان أهمها وأوصت الباحثة 

 داخل البيئة المدرسية. ةالتنظيميتوفر الروح المعنوية وتعزيز العدالة بأهمية 
مساعدي ، العدالة التنظيمية، الروح المعنوية، المدارس األساسية الخاصة: الكلمات المفتاحية

 المديرين، مدير المدرسة.
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Abstract 

This study aimed at finding out the degree of the practicing of organizational 

justice in the principals of private primary schools in the governorate of Capital city of 

Amman, and its relation to moral promotion of teachers from the point of view of the 

assistant principals. A questionnaire was developed to collect data as well as to verify 

its reliability and consistency. The sample of the study consisted of (100) assistant 

principals from the private primary schools in the capital city of Amman. 

The results indicated that the degree of exercise of ministrative justice among 

school assistant principals was very high and the field of distribution justice was 

moderate. Morale among the teachers was high, and there were statistically significant 

differences in the level of significance (α ≤ 0.05) the private school principals attributed 

to the variable of scientific qualification, and the existence of differences of statistical 

significance due to the variable years of service and was in favor of the service provider 

10 years and more for all areas. There are no statistically significant differences at the 

degree of significance (α ≤ 0.05) to the degree of morale of the private primary school 

teachers due to gender variables, scientific qualification, years of service 

The researcher recommended the need to deepen and increase awareness of the 

importance of providing morale and promoting organizational justice within the school 

environment. 

Keywords: organizational justice, morale, private schools, assistant’s school 

principle, School principles. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها  
 مقدمة

فتسهم في تشكيل شخصية األفراد  ،في تكوين شخصيات األفراد كبرىتتبوأ المدرسة أهمية 

ويعد المعلمون العنصر الفعال التي  ،تحقيق األهداف بكفاءةلمهامها ولها  ،اوانفعالي وعقلياً  جسمياً 

كسابهم المهارات والقيم والمعارف هي  ءتربية النش أهدافها، وتعدالمدرسة في تحقيق  تمد عليهتع وا 

 المهمة األولى للمعلم.

الدور المهم الذي تؤديه العدالة التنظيمية في فعالية أداء المعلمين وتحقيق  األدبياتوقد أبرزت 

نطلق أهمية العدالة التنظيمية فيها ت المدرسيةدارة ومن اإل (.2006، األهداف المرجوة )المهدي

توزيع المهام  البشري، وأسلوبكونها من أهم المتغيرات اإلدارية التربوية المتعلقة برأس المال 

والعقاب والتي تؤثر على كفاءة األداء الوظيفي  واإلنجاز المتمثلة بالثوابواالستحقاقات على األداء 

 (.2009، سلطانو  السعود)للعاملين 

 باالهتمام يضاأت وقد حظي القيمة،من الموضوعات ذات  طلح العدالة التنظيميةمص يعدو 

وتعد العدالة  ،اإلدارةالمتزايد عبر كثير من األبحاث والدراسات من قبل الباحثين في مجال 

عنصر فعال في تنمية ورفع كفاءة العمل  العمل، وهيفي  االستقرارت اأهم مرتكز  التنظيمية أحد

 (.2012، عييب)الس والعاملين

 يتوقع من مدير المدرسة أن يهتم بالعدالة التنظيمية كونها من أحد أهم الركائز قد ومما سبق

 العمل المؤسسي. وتنظيم واستشمار من دور في تنمية لها المدرسي ولماالتي يقوم عليها العمل 
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من  وضع كثيرو  ،بين جميع الناس في جميع األمور والمساواةاإلسالم بالعدل صى و وأ

جميع المؤسسات وعلى مستوى األفراد  والفعلية وفي العمليةنفذت على المجاالت  إذا التشريعات،

إلدارية المستويات والترقيات والمهمات ستنمو وتتطور في كل ا جميع الوظائفوالجماعات وفي 

ات التي السلبي تقل وتكلفه، وبهذاوالفنية وتتحقق األهداف طويلة المدى وقصيره المدى بأقل وقت 

التنظيمية  اإلهتمام بالعدالةأسباب إلى  بالنسبةأما  (.2004ن، نشواو  نشواناألهداف )تعيق تحقيق 

غياب  أساسهاالتي  لتقليل األنماط السلوكية المعادية للمجتمع الصادرة عن العاملين فهي: السعي

 التنظيميةعن السياسات  والتخلي التنظيمية، كماوتبني سياسات تتسم بالعدالة  ،العدالة التنظيمية

 (.2003، الهادمة التي تقوم على الظلم والتهديد للموظفين )عواد

نستنتج من ذلك أن االهتمام بالعدالة التنظيمية يقلل من المعيقات في العمل إذا تم تفعيلها قد  

لمصلحة المؤسسة من خالل اإلشراف اإلداري الفعال مما يؤدي إلى تطوير في كافة المستويات 

 اإلدارية.

بين  والمسؤولياتالتنظيمي للمدرسة والتفاعل بين أعضائها وتوزيع المهام  المناخ يعدو  كما

 (.  Wahinee, 2010المؤسسة )في  التنظيميةلمستوى العدالة  امؤشرً و المدير والمعلمين 

أن نجاح األهداف ألي مؤسسة تكمن في أفرادها أكثر من مما تكمن في نظمها وأصولها و 

التي تكون قادرة على رفع الروح المعنوية ألفرادها تكون أكثر قدره على مقابلة  فالمؤسسة ،دهاوموار 

وتعتبر تنمية الروح المعنوية لفريق العمل من أهم  ،نجاز وتطوير األداءالتحديات وتنمية روح اإل

للعمل بكفاءة  عن حفز الموظفين مسؤوالً القائد و  ،التي يقوم بها قائد الفريق التوجيهعناصر عملية 

عدة مظاهر تدل على  والجماعات، وهنالكالمزاج السائد بين األفراد الروح المعنوية تنظم و  وفاعلية.
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 لمعلميه المدرسة في رفع الروح المعنوية ونجاح مدير ،ارتفاع او انخفاض الروح المعنوية للجماعة

 (.2006، الرفاعي)معهم تعتمد على نجاحه في تأسيس عالقات تربوية ناجحة 

رفع الروح المعنوية لدى فراد من خالل ألاهتمامه با ،ا على العملا قادرً لمدير ناجحً ومما يجعل ا

والرقابة  بالتخطيط والتنظيمإلى دورة  باإلضافة اإلدارية األدوارا من أساسيً  اوهو ايضا دورً  ،المعلمين

(Douglas, 2000). وهذا يعود إلى الدور  ،زةهنالك فرق بين المدرسة العادية والمدرسة الممي

 ،للمعلمين وسائر العاملين بالمدرسة قيادتهوأسلوب  لمدرسته، إدارتهالذي يقوم به المدير في أسلوب 

بالروح المعنوية ألن من  دوره. ونهتمفي تفعيل  تساعدهواإلدراكية التي  اإلنسانيةوامتالكه للمهارات 

وأثبت الدراسات أن رفع  ،ودوافعه ،واحتياجاته ،االعتبارات القائمة أن الموظف إنسان له مشاعره

 (. 2004،المساعيد)المعنوية  التنظيمية والروح هما: العدالةقوم على ركيزتين ت ،الكفاءة اإلنتاجية

التي تحتاج  واالتجاهات ،واألحاسيس ،العاملين عبارة عن مجموعة من المشاعر وأن األفرادكما 

النفسية واالجتماعية وال يمكن تحسين الروح المعنوية إال لى التكيف عن طريق إرضاء حاجتهم إ

 ظروفهفمعنويات اإلنسان سترتفع إذا تحسنت  باآلخرمن الحاجات فكالهما مرتبط  بإرضاء النوعين

 (.  2001،)البدري المادية والنفسية

امه إلى رفع الروح المعنوية من خالل اهتم ومرؤوسيهبناء عالقات ايجابية بين المدير ويؤدي 

معارضه او  دوننظرهم  واحتياجاتهم ووجهات آرائهم بالتعبير عنبما يقولون واتاحة الفرص لهم 

 بعدالةن يتفهم مشاعرهم ومشكالتهم ومعالجتها أاالستخفاف بهم ويتعين على المدير هنا 

م إلى ستخدام أساليب التحفيز اإليجابية لدفعها  و  ،القرارات اتخاذفي  لهم تاحة الفرصةا  و  وموضوعية،

 (.2014، الكيالني ومقابلة)اإلنتاجية أقصى درجة ممكنة من الكفاءة 
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جميع  يحتاج إلى توفر وهذا التقدم واإلنجازتدفع نحو العدالة التنظيمية والروح المعنوية 

المادية والشعور بالرضا من قبل أصحاب العمل والظروف  المناسبة،كالبيئة  االظروف المواتية له

شعر المعلم بأن له قيمة واحترام داخل المجتمع تإلدارة المدرسية تحتاج أن بالنسبة ل ، أمانوالمسؤولي

لم تتوفر هذه الظروف للمعلم فسوف تتراجع  إذاما أو  ،المدرسي بشكل يسمح له باإلنجاز واإلنتاج

 واإلنتاج.عنده المعنويات التي هي المحرك األساسي للعمل 

 مشكلة الدراسة:

الوظيفي األداء  العاملين وكفاءةظيمية أهمية خاصة كونها تؤثر على أداء تكتسب العدالة التن 

سلبية ففي الحاالت التي يزداد شعور العاملين بعدم العدالة يترتب علية نتائج المدارس  في

 ه  األداء الوظيفي بصف انخفاض عن فضاًل  ،والرضا الوظيفي وغيرها المعنوية،الروح  كانخفاض

الروح المعنوية والعالقات وارتباطها الوثيق بالكثير من المتغيرات ك ة التنظيميةوألهمية العدال عامة.

 .رسةتمثل حافزا إيجابيا للعمل واإلقبال علية في المد التي اإلنسانية السليمة

مناقشة موضوعات حديثة لمواجهة متطلبات بيئة  يحنو نحو الفكر اإلداريتجاه ا وأصبح 

يبرز موضوع العدالة التنظيمية كونه يرتبط ارتباطا وثيق هنا و  غير مستقرةو تغيرة مالمؤسسة ال

ذا اقترن بمفهوم الروح المعنوية مما يجعلهم يشعرون بدورهم إالعاملين خاصة  واتجاهات تبسلوكيا

 .لهم الفعال في المؤسسة وبتقديرها

توصيات إلى مجموعة  (2015مؤتمر التطوير التربوي) التنظيمية أشار بالعدالةوفيما يتعلق 

والمتابعة التقييم والهيكل التنظيمي وضرورة وجود أبعاد ابالقيمة التنظيمية منها إهتمام اإلدارة 

يشير إلى أهمية وجود العدالة التنظمية بالمؤسسات  وهذا وااللتزام بها ومعايير أسس وضع ضرورةو 

ل السائد لدى مديري إلى أن اخر قيمة من قيم العم (2003) حماداتنتائج دراسة كذلك  التربوية.
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 فقد أوصت ،2015)) أما دراسة بلعوط .العدللمدارس الثانوية الخاصة من وجهة نظرهم هي قيمة 

 .وأهمية دراسة هذا الموضوع زيادة درجة العدالة التنظيميةب

التي أظهرت نتائجها أن  (2012)عبداهلل جاءت دراسة كذلك فيما يتعلق بالروح المعنوية 

تائج الدراسة وفي ضوء ن ،اكان متوسطً  س الخاصةنوية للمعلمين في المدار وح المعمستوى الر 

في الروح اهتمام الدراسات والبحوث التربوية المستقبلية بالعوامل المؤثرة  أوصى الباحث بضرورة

   المعنوية لدى المعلمين.

عدادهم للحياة والمجتمع وتقع   مهمة نجاحها والمدرسة هي الجهة المسؤولة عن تربية األجيال وا 

في تحقيق هذه األهداف  اا مهمً على الكادر التعليمي واإلداري فيها بقيادة المدير الذي يؤدي دورً 

عن غيره ومنها العدالة التنظيمية  تميزهلهذا يجب على المدير أن يتمتع بصفات  والتربويةاإلدارية 

 .سيجميع أفراد المجتمع المدر  المعنوية بينالتي من شأنها رفع الروح 

خبرة الباحثة كمعلمة خبيرة في وزارة التربية والتعليم وحاصلة على جائزة تقدير على  ومن خالل

 ممارسة العدالةضعف في  تالحظ مشاهداتي اليوميةمستوى المديريات للمعلم المتميز ومن خالل 

روح ال أو انخفاض ارتفاعفي  يؤثر وهذا عادة ،على مجتمع المدرسة قد يؤثرما مالتنظيمية، 

 التعليم.مما ينعكس على إقبال الخريجين على مهنة  المعنوية للمعلم

 مشكلة الدراسة بالسؤال االتي:وتتمثل 

في محافظة درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة  ما

 ؟المديرين مساعدي من وجهة نظرللمعلمين العاصمة عمان وعالقتها بالروح المعنوية 
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 هدف الدراسة وأسئلتها:

درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية  ىإل هدفت الدراسة التعرف  

من وجهة نظر مساعدي  للمعلمينعمان وعالقتها بالروح المعنوية  العاصمة الخاصة في محافظة

 من خالل اإلجابة عن األسئلة االتية: . وذلكالمديرين

في  المدارس األساسية الخاصة مديريرسة العدالة التنظيمية لدى ادرجة ممما  :األولالسؤال 

 ؟مساعدي المديرين وجهة نظر عمان منالعاصمة محافظة 

الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس األساسية الخاصة في توافر درجة  ما :السؤال الثاني

 ؟مساعدي المديرين من وجهة نظر العاصمة عمانمحافظة 

استجابة  اتمتوسط بينذات داللة إحصائية  عالقة ارتباطيةهل توجد : ال الثالثالسؤ 

 مديري المدارس األساسية الخاصة في لدىدرجة ممارسة العدالة التنظيمية ل مساعدي المديرين

 ؟نمعلميلالمعنوية ل لروحا ودرجة توافر عمانالعاصمة  محافظة

بين ( a<0.05) الداللة ية عند مستوىهل توجد فروق ذات دالله إحصائ :السؤال الرابع

العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ممارسة لدرجة  مساعدي المديرينمتوسطات إستجابة 

المؤهل العلمي و  متغيرات: الجنسعمان تعزى إلى  العاصمةمحافظة  الخاصة فياألساسية 

 ؟سنوات الخدمةو 

بين ( a<0.05)الداللة  د مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن :السؤال الخامس

المدارس األساسية  للمعلمين في رجة الروح المعنويةمتوسطات إستجابة أفراد عينة الدراسة لد

 ؟سنوات الخدمةو  العلمي لمتغيرات: الجنس والمؤهلعمان تعزى  محافظة العاصمةالخاصة في 
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 أهمية الدراسة:

زايد بموضوعي العدالة التنظيمية والروح المعنوية الدراسة نتيجة اإلهتمام المت هذهتأتي أهمية    

 .التربويةفي المؤسسات اإلدارية 

 النظرية:أهمية الدراسة 

والتي تحتاج إليه المكتبات العربية  ،والروح المعنوية تبحث في موضوع العدالة التنظيمية اأنه-

 عام.بشكل 

ثين في موضوعي العدالة التنظيمية والباح نلألكاديميييؤمل أن تكون هذه الدراسة مرجعا مهما  -

 والروح المعنوية.

 إضافتها كمرجع للمديرين والمعلمين. -

 :تطبيقيةأهميتها من ناحية 

الدراسة في تحفيز الباحثين على إجراء دراسات مشابهة لسد النقص في هذا  هذهتسهم قد   -

 المجال.

في تحقيق  هميمالروح المعنوية لمعل قد تفيد هذه الدراسة مديري المدارس في التعرف على تأثير -

 االهداف.

 لتعزيز اإلدارات المدرسية. تاستراتيجياتطوير  والتعليم فييتوقع أن تفيد وزارة التربية  -

لتحسين المجال ر ا يفيد أصحاب القراا علميً الدراسة وتوصياتها مرجعً  تشكل هذهيمكن أن  -

 التربوي والتعليمي.
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:الدراسة مصطلحات  

 :التالية المصطلحات على الدراسة اشتملت

 عالقة عن تعبر التي والواجبات الحقوق في والنزهة المساواة تحقيق درجة هي: التنظيمية العدالة

 التي المنظمة تجاه الموظفين قبل من االلتزامات تحقيق مبدأ العدالة فكرة وتجسد بالمنظمة، الفرد

 (.2009 والسعودي، العميان) بها يعملون

 النواحي كافة في والنزاهة اإلنصاف بتحقق المعلم شعور: إجرائيا التنظيمية عدالةال وتعرف

 المتبعة واإلجراءات والمعنوية، المادية والمخرجات المهام توزيع فيها بما العمل، في التنظيمية

 . الدراسة لهذه المستخدمة التنظيمية العدالة استبانة فقرات عن اإلجابة خالل من وتقاس بحقهم

 أقرانهم مشاطرة على بحماس اإلقبال للموظفين يهيأ الذي الوجداني االستعداد هي: المعنوية روحال

 ميل المعنوية الروح مظاهر فمن الخارجية للمؤثرات كميل قابلية أقل ويجعلهم نشاطهم أنواع في

 (.2006 جوادي،) أعضاءها بين النزاعات في وقلة والتعاون للتمسك الجماعة

 أفراد من والمعلمات المعلمون عليه يحصل الذي المستوى أنها إجرائيا المعنوية الروح تعرف  

 .الدراسة لهذه المعدة االستبانة في المتضمنة المعنوية الروح فقرات عن إلجابتهم الدراسة عينة

دارًيا بما يحقق رسالة المدرسة التربوية مدير المدرسة : هو وصف وظيفي إلدارة المدرسة فنًيا وا 

ضوء الموارد واإلمكانات  يالتعلمية، فبما يخدم العملية التعليمية  التربوية،للمنهاج والسياسات  وفًقا

 .(وتعديالته1994( لسنة 4رقم ) قانون التربية والتعليم) المتاحة،

يقوم على  التنظيمي، حيث: هو منصب وظيفي يأتي بعد مدير المدرسة في الهيكل مساعد المدير

يتمتع بسلطة كاملة التخاذ القرار  اإلدارية التربوية والتنفيذية وال مهماتهفي دعم ومساندة المدير 

 .(وتعديالته1994( لسنة 4قانون التربية والتعليم رقم ))كالمدير 
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المؤسسة التعلمية الخاصة وهي كل مؤسسة تعلمية غير حكومية مرخصة  المدارس الخاصة:

سسات التعلمية الحكومية على أن تتقيد بفلسفة والكتاب المدرسي المقرر في المؤ تطبق المناهج 

التربية والتعليم وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة 

 .(وتعديالته1994  لسنة( 4) رقم والتعليم التربية قانون)ومراقبتها، إلشراف الوزارة 

 حدود الدراسة:

 :باآلتيتتمثل حدود الدراسة   

 د الموضوعي: العدالة التنظيمية والروح المعنوية.الح -1

محافظة  الخاصة في األساسيه في المدارسوالمديرات  مساعدي المديرينالحدود البشرية:  -2

 العاصمة عمان.

 الحدود المكانية: المدارس الخاصة في العاصمة عمان. -3

 .2019- 2018الجامعي  عاملل لثانيالحدود الزمانية: الفصل الدراسي ا -4

 دات الدراسة:محد

 تتمثل محددات الدراسة بما يلي:

إجابة أفراد  وثباتهما، وموضوعيةتتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداتين المستخدمتين  .1

 عينة الدراسة.

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة. .2

االختيار العشوائي تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها في ضوء  نتائج هذه الدراسة بدرجة تتحدد .3

 ألفراد العينة.
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 الفصل الثاني
 األدب النظري ودراسات سابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري ودراسات سابقة

لألدب النظري ذي العالقة بمتغيري الدراسة المتمثلين في  الفصل عرضاسيتضمن هذا 

وتتضمن عرضا للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات  المعنوية، كماروح العدالة التنظيمية وال

 الصلة بموضوع الدراسة الحالية وعلى النحو االتي:

 -التنظيمية: العدالة  أوال:

موضوعات ذات صلة بمفهوم العدالة  التنظيمية علىاحتوى األدب النظري المتعلق بالعدالة 

 -االتي: وعلى النحو  ،وأنواع العدالة التنظيمية لة،العداونظرية التنظيمية، والعدالة 

 للفرد تحقق التي المساواة أنها على التنظيمية العدالة( Adms, 1965) ادمز وعرفها كما 

 نسبه الى العمل في االخرين الزمالء مخرجات معدل مع والمدخالت المخرجات في تساوي

 .والمساواة بالعدل الفرد يشعر عندها مدخالتها

 في قام ما وهو عـدل فعله مجرد اسم هو العدل إن واصطالحا لغة العدالة مفهوم اءوج 

 على فيجور الهواء به يميل ال يعني الحكم، في الحاكم وعدل الظلم، ضد وهو واستقام النفوس

 من أسم والعدل بينهما، ساويت اي بفالن فالن وعدلت الحق، يعني والعدل الحكم، في الناس

 هو العدل الوسيط المعجم في فجاءت العدالة مفهوم أما(. 1992 منظور، ابن) ىتعال اهلل أسماء

 هو والعدل والشجاعة والحكمة العفة وهي القدم من الفالسفة بها سًلم التي األربع الفضائل احدى

 أطراف عده بين أو طرفين بين التساوي تعني المساواة أن إذ المساواة عن يختلف وهو االنصاف

 (.1972 وأحمد، الصوالحي، منتصر، إبراهيم،) الحق اعطاء يعني والعدل

 الذي يسيررض بأمر من اهلل تعالى على نظام العدل فالعدل قانون ألـوا السماواتقامت 

 الحياةأمر اهلل تعالى بالعدل لتقسيم األمور وتعديل  وقدرض والقمر واالرض ألَ بموجبه الشمس وا
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 اد في العالم المجتمع البشري ال يستقيم من غير العدلهواء في احوال العبألَ حتى ال تتصرف ا

 (. 2000 ،)العجالني

كما يرسمها البشر الذين  اإلنسانية الحياةعباره عن شكل  العدالةن أ( (2004 حريموذكر 

التي رسمها  الحياةالفكر وغيرها وهي  ساليبأوعادات و بما فيها من معتقدات  الحياةيعيشون تلك 

خلق منافع كبيره للمنظمات  بالقدرة علىتتميز  التنظيمية فالعدالة محدد،ان الناس في زمان ومك

فضل أداء الوظيفي ألفي ا الكبيرة الثقة وااللتزامتشمل  وهذه الفوائدوالموظفين على حد سواء 

  أفضل.وسلوكيات 

 قةوالطري األسلوب عدالة على الفرد خاللها من يحكم التي الطريقة بأنها ،(2006) زايد ويرى

 واإلنسانية الوظيفية المستويات جميع على الموظفين مع تعامله أثناء المدير يستخدمها التي

 على خاللها من الفرد يحكم التي الطريقة هي التنظيمية العدالة(. 2007) وادي وذكر .واألخالقية

 وهو يواالنسان الوظيفي المتسويين على معه التعامل في المدير يستخدمه الذي االسلوب عدالة

 .وموضوعيه نزاهة من والموظف الفرد يدركه ما ضوء في يتحدد نسبي مفهوم

حساس مهمه قيمه أنها( 2008) البشابشة وعرفها كما  دراك وا   اعضاء به يشعر االنسان وا 

 القيم بين مقارنه إجراء طريق عن إداريا نفسيا المتولدة التقييمات إطار في المنظمة وموظفي

 .المنظمة واإلدارة الموظفين قبل من ليهاع المتحصل التبادلية

 المنظمةهم مكونات الهيكل االجتماعي والنفسي أمن  التنظيميةعتبر العدالة تومما سبق قد 

والعالقات القيم  يمثل تدمير المنظمةعليها من جانب  واالعتداءاجتماعي، تعتبر قيمه ونمط و 

 .المنظمةالعاملين في سلوكيات ضاره في  تباعإيترتب عليه  وعدم العدالةللعاملين  االجتماعية
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في المعنى فمنهم من  متشابهةلكنها  مختلفةبتعريفات  التنظيمية العدالة رف الباحثونعَ وقد 

العاملين  إدراكمن جراء  المتحصلة القيمةعرفت بانها  يستحقه، وكذلكعرفها ان نعطي كل فرد ما 

في  والنزاهة المساواةوايضا على انها درجه  ،المنظمةفي  الموجودةوموضوعيه االجراءات  نزاهة

 (.2012، )العبيديالمنظمة الفرد في  عالقةالحقوق والواجبات التي تعبر عن 

واالنصاف في جميع النواحي ومجاالت  المساواةومما تم ذكره سابقا العدالة تمثل تطبيق 

 الموجه لهم. تالتقييماحساس العاملين في إوقد تكون في  ،والنزاهة العفةومن صفاتها  ،العمل

في الحقوق والواجبات داخل  المساواةنها تعني أالتنظيمية  إلى العدالةالنظر  تقدم يمكنمما 

 أالمدخالت والمخرجات التي تنش عدالةبنوع من  حساس الفرد العاملإ وبالتالي هي العمل المؤسسي

 ميله.وز بين العامل والمدير والموظف  المؤسسةفي  الناشئةعن العالقات 

 أهمية العدالة التنظيمية

داء الوظيفي للعاملين ألكبير على كفاءه ا تأثيرنها ذات أَ يمكن النظر إلى العدالة التنظيمية 

 العدالةن أَ وهي  التأليهمن خالل المؤشرات  التنظيمية العدالةاهميه  إدراكفي المؤسسات ويمكن 

تؤدي  التنظيمية ن العدالةأَ و  المؤسسةجور في ألُ النظام من توزيع الرواتب وا حقيقةتوضح  التنظيمية

تعكس سلوكيات  التنظيمية والعدالةوالتمكن من عملية اتخاذ القرار  الفاعلة السيطرةالى تحقيق 

 والقرارات.حاالت الرضا عن الرؤساء والنظام 

 التنظيميةجواء ألَ للكشف على ا ،تسلط الضوء التنظيمية العدالةأن  2003)) كما وذكر عواد

 التنظيمية يضا أن العدالةأو  في التعامالت. العدالةدور  وهنا يبرزوالمناخ التنظيمي في المؤسسات 

تبرز منظومه القيم  التنظيمية والعدالة ،والتقييم والرقابة المتابعةى تحديد جودة نظام إلتؤدي 
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عضاء أالقي لدى خألفراد وتحدد طرق التفاعل والنضج األَ عند ا والدينية واألخالقية االجتماعية

 .المنظمةفي  الشائعة للعدالةادراكهم تصوراتهم  كيفيةفي  المنظمة

على  المؤسساتن تؤثر على أيمكن  التنظيمية التيبعاد العدالة أمن  وهنالك بعضكما 

 (:2015 كريم، )أبو النحو التالي

قد يسبب العديد  دقد توصلت الدراسات الى انخفاض هذا البعف التوزيعية العدالة لبعد بالنسبة -1

االداء ونقص التعاون مع  الجودةداء الوظيفي منخفض ألا كميةمثل  السلبيةمن نتائج 

 التنظيمية. المواطنةالزمالء وضعف ممارسه سلوكيات 

ن عمليات صناعه القرارات غير أى إلد توصلت الدراسات فق اإلجرائية العدالة دلبع بالنسبةاما  -2

ونقص  لمنظمةاك تلمثل انخفاض التقييم ل السلبية التنظيميةات عادله ترتبط بالعديد من التتبع

 .المعنويةالرضا الوظيفي وانخفاض الروح 

نه ال أَ لى إاضافه  الحياةفي  التنظيمية العدالةودور  أهميةومما سبق ال نستطيع تغاضي 

وع و المجتمع بكامله من غير رجأ الجماعةو يمكن وضع التفسيرات واجراءات عن سلوك الفرد 

عن غيرهم وتعطيهم  بالمؤسسةهي التي تميز العاملين  التنظيمية والعدالة السائدة التنظيمية للعدالة

 والسلوكية وتجعلهم حالة مميزه في هذا المجتمع. والذاتيةالخاصة االجتماعية  الصفة

 الحساسية للعدالة:

م عدد من الباحثين قا حساسيتهم للعدالة حيثبين األفراد ومدى  يالحظ أن هنالك اختالفاً 

 -(:2010بو جاسر )أ شارأفهم الى ثالث فئات كما تصني

داء االفتراضات مرتين هو الشخص الذي يخضع في تقييم األو  الحساس للعدالة: الشخص .1

 في التبادل االجتماعي. العدالةحيث يسعى هذا الشخص باستمرار لتحقيق  والتنمية للعدالة
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مخرجات عند  عنفقط عندما تزيد  بالعدالة الذي يشعر وهو الشخصالخيري  الشخص .2

 لتقديم المزيد من التفوق الحياةبنصيبه من  ىفيرض المرجعية الجماعةفي  االجتماعية المقارنة

 االجتماعي.عليه من فوائد عن عالقات التبادل  وما يحصل

عن مدخالته  هفقط عندما تزيد مخرجات بعدالةغير الخيري هو الشخص الذي يشعر  الشخص .3

ويسعى  حياةالنه ال يقبل نصيبه من أف المرجعية لذا الجماعةفي  المقارنة االجتماعيةند ع

ما يقدم لهم من التزامات في عالقات التبادل  الغير تفوقللحصول على مزيد من الفوائد من 

 االجتماعي.

 أبعاد العدالة التنظيمية:

 :التوزيعية العدالة

الحوافز التي يحصل عليها  والمخرجات أولعوائد نها تشمل اأ التوزيعية بالعدالةويقصد 

شباع إفي  العدالةلى جانب إوتكافؤ الفرص  المساواةالموظف وتشمل العديد من الجوانب 

نها درجه الشعور المتولد لدى أيضا أتعريفها  وكما يمكن(. 2010 ،الرب جاد)االحتياجات 

 متحققةبوصفها  المؤسسةون عليها من التي يحصل الماديةوغير  الماديةالعاملين مقابله القيم 

 (.2008، البشابشة)

 العدالةالتوزيع تتعلق بالمعادالت المخرجات التي يحصل عليها العامل فان  عدالةكما أن 

تتعلق بعدالة االجراءات التي استخدمت في تحديد تلك المخرجات )السعود وسلطان  اإلجرائية

 والترقيةجور واجراءات النقل ألجراءات تحديد اإو أ جراءات تقييمإوهذه االجراءات هي  (.2009،

فهي تعبر عن  اإلجرائية العدالة المتعلقة فيقضايا الما أوالتظلمات  الشكاوىواجراءات التعامل مع 
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و النتائج هي أفي تحديد المخرجات  المستخدمةبالطرق واالليات والعمليات  المتعلقةالقضايا 

 (.2008، )الشكلى قرار توزيع المخرجات إصول التي يتم من خاللها الو  الطريقة

 التفاعلية العدالة

 التي يحصل عليها المعاملة بعدالةحساس الموظف إنها هي أ التفاعلية العدالةيمكن تعريف 

 الرب،جاد )واحترام  بكرامةبالقرار  المتأثرينومدى معامله  ،الرسميةعند تطبيق االجراءات 

 الصعبة ألهدافداري من تحقيق اتمكن اإل المعاملةفي  دالةالعخرى فان أ ناحية. ومن 2010)

لى تحقيق إ المنظمةبالتركيز على تحقيق النوع من التعاون بين العاملين بعضهم البعض هذا وقت 

 (.2012، القانون )ديسلر طائلةحتى ال تقع تحت  المعاملةفي  العدالة

 العدالة اإلجرائية:

مستوى الشعور المتولد لدى العاملين إزاء وهي  التنظيميةلة وهي البعد الثالث من أبعاد العدا 

 (.2008، البشابشة) عدالة اإلجراءات التنظيمية التي تستخدم في تحديد المخرجات التنظيمية

 العدالة التقويمية:

وهي ( 2003) العدالة التقويمية وهو نوع رابع كما ذكر القطاونه هيمن أنواع العدالة 

من حقوق العاملين ومستوياتهم وتقويمها  التأكدبنظمه محدده تسمح أءات جراا  عمليات و  تتضمن

 بطريقه عادله وتؤمن لهم االستقرار.

جراء التنظيمي إلن اأهو مفهوم نسبي بمعنى  التنظيمية العدالةن مفهوم أواخيرا يمكن القول ب

ضوعي في نظر و غير مو أجرائم تحيز  نجراء عادل قد كو إنه أالذي ينظر اليه موظف ماء على 

وموضوعيه  نزاهةتحدث في ضوء ما يدرك الموظف من  التنظيمية العدالةن أموظف اخر و 

 والمخرجات. لإلجراءات
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 ثانيا الروح المعنوية:

كبيره في مجال عملنا انطالقا من كونها قياس  أهميةن معنويات األفراد لها أمن المعروف 

من  ورضا العاملين المعنويةمام بمستوى الروح االهت أصبحلفعالية العاملين في المؤسسة لذلك 

 واإلدارية المادية وظروف عملهمافعال الموظفين  اتجاهات ردودلقياس  الحديثةاالتجاهات 

 ةوالرئيسيالعاملين من األمور المهمة  النفسيةويعد اهتمام المدراء في الجوانب  والنفسية واالجتماعية

 العمل.لنوعية العالقات اإلنسانية السائدة في جو والروح المعنوية تشكل الصورة الكلية 

( أن الموظف يحتاج إلى توفير نوعين من الحاجات النفسية والمادية 2001وبين البدري )

كمساله فرديه  المعنويةن الروح أذا إ المعنويةوعند تحقيق هذين النوعين من الحاجات تحسن الروح 

الى مدى  باإلضافةالتي يعمل فيها  المؤسسةعن ومدى رضاه  عملهتعبر عن مشاعر الفرد تجاه 

 والأ الجماعةودرجه لوضع الفرد مصلحه  الجماعةالشعور باالنتماء واالرتباط في المشاعر مع 

 سعادتهم مدى عن يعبر وهو للجماعة العام الشعور هي المعنوية الروح أن( 2002) سلطان ويرى

 بعضها الظروف من عددا فيه تتحكم للجماعة ةبالنسب المعنوية الروح ومستوى العمل عن ورضاهم

 مسألة أنها على( 2003) الشنواني ويعرفها .خارجيه وبعضها بالجماعة تتعلق داخليه

 .العمل هذا عن وقبوله رضاه ومدى عمليه تجاه الفرد مشاعر تصف فرديه

ر ن الروح المعنوية هي بث الحياه في النظم وتعميق شعو ( أ2006الطويل، )بينما يرى 

والرضا والتفاني الذي ينعكس على تجسيد البعد النوعي في العمل على االحساس  بالمودةالعاملين 

في  ضرورةساعات العمل المبذولة وفائدتها لما للعمل والدور الذي يباشرونه له  بأهمية بالمتعة

 تحقيق ما يطمحون اليه.
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فراد مع التي يعمل بها األ الدرجةعباره عن  أنها المعنويةالروح ومما تقدم يمكن تعريف 

 المؤسسةفي  االجتماعيةعالقات التوفر  وتماسكهم وأن بعضهم البعض ومدى تعاطفهم توحدهم

، مهدي)وكذلك عرفها كل من  عمال.ألساسيا للتحفيز على انجاز االهداف واأبشكل عامال 

اف والطموحات مطلوب التحلي بها لحفز المعلمين على تحقيق األهد المعنويةالروح  ( أن2008

 . المطلوبة

المالئمة من وسائل راحة  البيئةأن دور مدير المدرسة في توفير  نستنتج قد سبقما مو 

وظروف عمل مناسبة وتأمين الرواتب المناسبة وتفويض السلطة وتوفير جو من الديمقراطية وتوفير 

 المعنوية.لروح كبيرة في رفع ا أهميةاحتياجاتهم ومعالجة مشاكل العاملين بشكل فعال له 

 الروح المعنوية: العالقات فيأهمية 

من خالل توفير جو االنساني  ،تشكل حافزا للعمل واالقبال عليه اإلنسانيةأن العالقات 

مناسب ومعامله الموظفين بطريقه تحفظ كرامتهم وتدفعهم للحرص على ذلك العمل وتكون لديهم 

 الحب والتقدير لمؤسساتهم.

الروح  أهميةعددا من الجوانب التي تبرز فيها  Gunbay((2007 جونباي وقد ذكر 

بشكل خاص وجاءت على النحو القطاع التربوي  والعاملين فيلدى المعلمين بشكل عام  المعنوية

 االتي:

 انتاجيته.انها تزيد من إخالص المعلم للعمل وتزيد من  -

تحصيل  زيادةلي تؤثر على وبالتا المعرفةوكما تضيف اثرا ايجابيا على اسلوب المعلم في نقل  -

 . الطلبة

 ترفع من شعور المعلم وثقة بنفسه وبالتالي يزيد انتاجه وعطائه. -
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 السليمة اإلنسانيةوالعالقات  الديمقراطيةساس أعلى  اإلدارة القائمةن الدراسات أكما كشفت 

تنا جل ذلك وجب على المسؤولين في جميع مؤسساأن ترفع معنويات العاملين ومن أنها أمن ش

 ةكبيره بغي هبها عناي الموظف والعنايةالتي يعيشها  النفسيةوضاع ألا نواعها تحسينأعلى اختالف 

 العيسوي،)النفسية كشف مشكالتهم وعالجها بما يتفق ورغباتهم يقترحون وتحسين ظروفهم 

2005.) 

تمثل الرضا  التحفيز، وهيعنصر من عناصر  المعنويةنالحظ أن الروح قد  ومما سبق 

لى التكيف والتفاهم بما وقدرة ع مرونةلنفسي والتوازن االنفعالي الذي بدوره يجعل العاملين أكثر ا

 .يحيط بهم

المعنويةمظاهر الروح   

ومنها االيمان  الجماعةمن السمات الدالة على ارتفاع الروح المعنوية هي سلوك الفرد او 

لى تحقيقها والوسائل التي تتبعها إ المؤسسةو أ المصلحةتسعى  واألهداف التي الرسالة بأهمية

 واعتبارهداف ألتضمن من الجميع تحقيق هذه ا اإلدارية والقيادةبالنفس  والشعور بالثقةلتحقيقها 

 ورغباته.افعه وميوله نجاح له وارتباطها بدو  هداف كل واحد منها هوأ

المظاهر يعبر عنها من خالل مجموعه من  أنمعنويه غير ملموسه يمكن  هنالك مدلوالت

 ،(2003والدعيس) ،(2003الخضور) كما اوردها كل من المعنويةالتي تدل على انخفاض الروح 

 (:2004) ودينيس

لى معدل ا بالنسبة العاملةمعدل خروج العاملين من القوى  زيادةؤشر ي: دوران العمل

ل طلب نقل ن معدأالحظنا  إذاقسم الواحد الن معنوياتهم منخفضه حتى في داخل أانضمامهم على 

 العاملة القوةالعاملين بهذه االقسام مرتفعا كان ذلك مظهرا من مظاهر انخفاض المعنويات وثبات 



21 
 

  
 
 
 
 

ن تكون فرصه العمل أدليل على ارتفاع معنويات العاملين ولكن يمكن  بالضرورةليس  المنظمةفي 

ثابته  كأنهاوتظهر  العاملةوهذا يقلل من خروج القوى  محدودةالعاملين خارج من المنظمة  المتاحة

 .متغيرةوغير 

وقد يكون بعضها  المعنوية: تزايد الشكاوى من مظاهر التذمر وانخفاض الروح الشكاوى

للتوتر داخل  نتيجةفقد تكون  اإلدارةالشكاوى نتيجة لسوء  كثرةن تكون أ بالضرورةحقيقي وليس 

هل من  المعنويةاع الروح ن تكون قله الشكاوى مظهر من مظاهر ارتفأ بالضرورةوليس  الجماعة

رده الفعل  فيتكونعدم االنصات لشكواه واحترامها  نتيجة بإحباط شديدالممكن ان يصاب الموظف 

 خرى.أوعدم تقديم الشكوى مره  والمحايدة السلبيةالطبيعي له هو 

وانخفاض  األكيدة: ظهور التنظيمات غير رسميه من المظاهر التنظيمات الغير رسميه -

 لعاملين فيها.ا معنويات

 المرتفعة كاالتي: المعنوية( مظاهر الروح 2002) ويشير المالحي كما

 االنتاج. ارتفاع معدالت -

 .المنظمةاستقرار العاملين في  -

 مؤسسه.استقرار العاملين في وظائفهم داخل  -

 اإلدارية. النظاميةانخفاض المخالفات  -

 واالصابات.انخفض معدل الحوادث  -

 العاملين.على  التأديبيةخفاض نسبه العقوبات ناو والغياب عن العمل  التأخربه انخفاض نس- 

 والخدمات.انخفاض نسبه استهالك المواد  -

كبير  تأثيرطريقه نظرة الموظف لنفسه وفهم الذات لها  2006)والموسوي ) ،ل عليآوذكر 

يؤثر  ،والذهنية لنفسيةوا الجسدية تهصحفي  اعتاللفالموظف الذي يعاني من  ،المعنويةفي روحه 
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ويشكل مشكله في عدم قناعته مقارنه بالمزايا والمنافع التي حصل عليها  المعنويةروحة ذلك في 

الذين يقومون بالعمل نفسه كل ذلك يؤدي الى انخفاض الروح  المنظمةالعاملون االخرون في 

 للعمل.  المعنوية

 واشباعها بالحوافز المؤسسةلوك داخل سلل المحركةتحديد الدوافع  لإلدارةيمكن ومما تقدم 

ت اتجاهابمشاعر و  السائدة الحالةالتعرف على و  المعنويةقياس الروح  لإلدارةكما يمكن  المناسبة

للعاملين وزياده والئهم وانتمائهم لها  المعنويةرفع الروح  اإلدارية الوحدات إلدارةالعاملين يمكن 

طريقه تصميم برنامج يساوي بين الجميع ويقدم  عن عنويةالمالروح  رفعوزياده انتاجيتها عن طريق 

ن يكون هذا نظام مرن بحيث يمكن ويجب أولويات أويحدد  والنفسية واالجتماعية الماديةالحوافز 

 .بالبيئة المحيطةو الظروف أ المؤسسةو ظروف أ العامةتعديل وتغيير ظروف 
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 دراسات سابقة

بموضوع العدالة التنظيمية  المتعلقة السابقةلدراسات يتناول البحث في هذا الجزء عددا من ا

  األحدث.من األقدم إلى  م ترتيبهاتو والروح المعنوية 

 دراسات عربية تتعلق بالعدالة التنظيمية:

واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس التعليم  إلى التعرف( 2010دراسة باجودة ) هدفت

رمة، تكونت عينة الدراسة من مديرات المراحل التعليمية العام الحكومي للبنات بمدينة مكة المك

نتائج الدراسة إلى إن  وأشارت، واستخدمت االستبانه لجمع البيانات االبتدائية والمتوسطة والثانوية

، والتقييمية( جاءت واإلجرائيةدرجة تطبيق مديرات المدارس لمحاور العدالة التنظيمية )التوزيعية، 

 .حور )العدالة التفاعلية( فقد جاء بدرجة مرتفعة نسبياً بدرجة متوسطة، أما م

العدالة التنظيمية وعالقته  ى( هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستو 2012أما دراسة البكار )

 عمان.محافظة  فيالمدارس الثانوية العامة  فيالثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين  ىبمستو 

كانت إن مستو  النتائجوابرزت  . مت االستبانه لجمع البياناتواستخد ومعلمةً ا ( معلمً 377العينة )

محافظة عمان للعدالة التنظيمية من وجهة نظر  فيالمدارس الثانوية العامة  مديريى ممارسة 

 فيالمدارس الثانوية العامة  فيالثقة التنظيمية  ىوأن مستو  عام،المعلمين كان متوسطا بشكل 

 مين كان متوسطا بشكل عام. محافظة عمان من وجهة نظر المعل

هدفت إلى التعرف على درجة العدالة التنظيمية لدى  2015)كريم ) دراسة أبوكما هدفت  

فيها، استخدمت  للمعلمينمديري المدارس الحكومية بمدينة الرياض وعالقتها بالوالء التنظيمي 

اسة أن درجة ممارسة العدالة وأداة االستبانة. أظهرت نتائج الدر االرتباطي الدراسة المنهج الوصفي 
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التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين قد جاءت 

 المجاالت.بمستوى متوسط وعلى جميع 

في االنغماس  التنظيمية العدالةإلى معرفه أثر  هدفت دراسة( 2017كما وأجرت بني خالد )

في  الغربية الشماليةفي الباديه  الثانويةمعلمي المدارس  من جميع الدراسةالوظيفي يتكون مجتمع 

معلم في  ((175من  الدراسةتكونت عينه  2016-2017)محافظه المفرق الفصل الدراسي )

 اإلحصائيةالعام الدراسي استخدام العديد من األساليب  الغربية الشماليةفي الباديه  الثانويةالمدارس 

 الداللةعند مستوى  إحصائيةبأنه ال يوجد أثر ذو دالله  لنتائجواظهرت ا مثل االحصاء الوصفي ،

 ((0.05 الداللةعند مستوى  إحصائيةثر ذو دالله أ( يوجد 0.05) الداللةعند مستوى  اإلحصائية

تبعا للجنس والمؤهل العلمي وعدد من  العينةأهمية في االنغماس الوظيفي حسب وجهة نظر أفراد 

 سنوات الخدمة.

: التنظيمية تتعلق بالعدالة يةأجنب دراسات  

 العدالةتعريف مفهوم  إلىهدفت  بدراسة( HOY & Tarter،2004أجرى هوي وتارتر)

وقد تم اختراع  التنظيميةفي تكوين العدالة  تشترك معاً  أساسيةمبادئ  عشرعتماد او  التنظيمية

االختيار هذا النموذج  واستخدام اسلوب تحليل المسار التنظيمية والثقة التنظيمية العدالةنموذج 

تم ، المتحدةاوهايو في الواليات  واليةمن  المتوسطة( مدرسه (75الى  الدراسةمجتمعات عينه 

شارت أو ، المدرسةلجمع المعلومات من معلمي هذه  استبانةواستخدمت ،  عشوائيةاختيارها بطريقه 

   .التنظيمية والعدالة التنظيمية ثقةالتكامليه بين  ةلى عدد من النتائج اهمها وجود عالقإ الدراسةهذه 

لبحث الوالء التنظيمي كمتغير وسيط بين العدالة  بدراسة(Karim, 2009)  كارمن قام

من مكونات العدالة التنظيمية )العدالة إلى التعرف هدفت هذه الدراسة و التنظيمية ودوران العمل. 
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ى الوالء التنظيمي ودوران العمل. شملت التوزيعية وعدالة اإلجراءات( له التأثير األكبر على مستو 

الوسطى في منظمتين باكستانيتين. وقد دلت النتائج على المدارس ( مديرا من مدراء 198الدراسة )

أن العدالة التنظيمية تزيد من مستوى الوالء التنظيمي وتقلل من معدل دوران العمل. كما أظهرت 

  األكبر في التأثير على مستوى الوالء التنظيمي.النتائج أن العدالة التنظيمية كان لها األثر 

تطور  اثارإلى التحقيق من  الدراسةهدفت فقد (Yavuz,2010)  يافزن دراسةوأما  

 الدراسةداء التنظيمي واستخدم في هذه على األ التنظيمية والثقافة التنظيمية العدالةالمعلمين من 

وتكونت عينه ،  األكاديمية( (2009-2008ل في تركيا خال قونيةنموذج المسح العام في منطقه 

 العدالةأن  الدراسة( من المدرسين الذين تم اختيارهم من بين السكان وتوصلت 445) من الدراسة

كلما كانت صور  ؤسسةالتؤثر في المعلمين على االلتزام واالستمرار وااللتزام معيار  التنظيمية

ذلك فقد يكون مفيد مراجعه  مؤسسةالمن االلتزام بها في  ايجابيا فذلك يزيد التنظيمية العدالةمعلمين 

في المدارس وجدت عالقه قويه بين  اإلجرائية العدالةوالتعامالت في  التوزيعية العدالةممارسه 

  التي لها دور في النجاح والدعم المعلمين. المنظمة والثقافة واإلجرائية التوزيعية العدالةمتغيرات من 

ق بالروح المعنوية:دراسات عربية تتعل  

عند  المعنويةمستوى الروح  إلى التعرفهدفت  ( دراسة2013جرى حدوش، وفوارعة )أ

في محافظه الخليل استخدم الباحث المنهج الوصفي وطوروا  العلميةللمواد  الثانوية المرحلةمعلمي 

والتعليم في محافظه  ةالتربيفي المدارس  الثانوية للمرحلة العلميةالمواد  لدراسةأداه جمع البيانات 

معلم  150)معلم ومعلمه مكونه من ) (300الخليل شمال الخليل جنوب الخليل وعددهم حوالي )

 المرحلة العلميةلدى معلمي المواد  المعنويةن مستوى الروح أومعلمه ظهرت نتائج الدراسات 

 متوسط حسابي ةالكلي الدرجة عاليةفي محافظه الخليل من وجهه نظرهم جاءت بدرجه  الثانوية
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للمعلمين في مجال المعلم والطالب،  المعنويةإلى أن مستوى الروح  شارةإ (3,84) مستوى مقداره

 .متوسطةومعلم المشرف التربوي كانت بدرجه  المدرسةومدير 

 الثانويةمديري المدارس  دور( هدفت التعرف إلى 2014الكيالني ومقابله ) دراسةهدفت و 

لمعلميهم، حيث  المعنويةدن في تحسين المناخ التنظيمي وعالقته بالروح في عمان في األر  الخاصة

من  المكونة الدراسةوتوزيعها على عينه  الدراسةتم إعداد أداة  ،االرتباطي استخدم المنهج الوصفي

تبين أن دور المدير في تحسين المناخ التنظيمي ، عشوائيةمعلم ومعلمه تم اختباره بطريقه  (227)

للمعلمين ايضا  المعنويةمان كان متوسط من وجهه نظر المعلمين وان مستوى الروح في مدينه ع

 .المعنويةبين المناخ التنظيمي والروح  إحصائيةكان متوسط هنالك عالقه ذات دالله 

دور مديري المدارس  إلى( التي هدفت التعرف 2017) والمقابلةسليمان ال دراسةوجاءت 

ء الوظيفي من وجهه نظر لدى معلميهم وعالقته باألدا المعنويةوح في رفع الر  الحكومية الثانوية

 العشوائية الطبقةمعلم ومعلمه تم اختيارهم بطريقه  299)) من الدراسةوتكونت عينه المعلمين،

 المعنويةاألولى لقياس مستوى  الروح  تبانةالسا ،وتم استخدامواستخدم المنهج الوصفي االرتباطي 

أنه كلما ارتفع مستوى الروح  اآلتيةظهرت النتائج أألداء الوظيفي للمعلمين، و والثاني قياس مستوى ا

 لدى المعلمين يرتفع مستوى ادائهم الوظيفي مما يدل على وجود عالقه ايجابيه بينهما. المعنوية

 أجنبية تتعلق بالروح المعنوية: دراسات

ثر المناخ أ إلىهدفت التعرف  دراسة( Tubs &Craner، 2008وقام تويس وكرينز)

 الدراسةوكانت أداة ، االبتدائيةكاديمي في المدارس ألوالتعاون ا المعنويةالتنظيمي في زياده الروح 

 طالبه ومعلمه في (650)على عين بلغت  الدراسةوتم اجراء  والمالحظة الشخصية المقابلةهي 

حمايه  المدرسية ةاإلدار على  نأتوصل الباحثون ،  األمريكيةجورجيا  واليةمدرسه في  190))
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توفير  وا ازاله المعوقات والتخفيف منهاوعليه والخارجية الداخليةفراد خصوصا في الضغوط األ

 للوصول إلى اإلنتاجية الكفاءةفراد وذلك لزياده ألل المعنويةمناخ تنظيمي صحي و رفع الروح 

 .المنشودة التربويةهداف ألا

بين  العالقة إلىهدفت التعرف  اسةدر ( Shalem& Holy,2009) أجرى شليم وهودليو 

ثر بعض أو الكشف عن  ،لدى المعلمين في جنوب افريقيا المعنويةوالروح  التدريسية العملية

لى  ،لدى المعلمين المعنويةفي جنوب افريقيا على رفع الروح  الحكوميةالسياسات  ن مستوى أوا 

 ،في جنوب افريقيا والمتوسطة الثانوية المرحلةكان منخفض لدى معظم معلمي  المعنويةالروح 

 االقتصاديةحاله المعلم  مثل ،المدرسةفي  التنظيميةالمتغيرات  أنلى إشارت نتائج الدراسات أو 

 لدى المعلم. المعنويةعلى الروح  تأثيراكثر ألكانت العوامل ا واالجتماعية

كشف ( هدفت الDibbon, Hurley, Sheppard, 2010) شيبردو  وهيرلي ديبون دراسة أما

 القيادةفي تسهيل  المدرسةللكشف عن دور مدير   ،المدرسةلمدير  الموزعة القيادةبين  العالقةعن 

 الدراسةوتكونت عينه  المدرسةلدى معلم  والحماسة المعنويةثرها على الروح أو  المدرسةفي  الموزعة

 ضافةإارس ثانويه تم اختيارهم عشوائيا من ثالث مد الثانوية المرحلةمن معلمي  اً ( معلم96من )

في  الموزعة القيادةترابطيه بين  ةشارت نتائج الدراسات الى وجود عالقأو  ،هذه المدارس إلى مديري

 المدرسةن مدير أ الدراسةشارت نتائج ألدى المعلمين و  والحماسة المعنويةبين ارتفاع الروح  المدرسة

  .الثانويةلمين في المدارس والحماس لدى المع المعنويةيلعب الدور المهم في رفع الروح 

إلى هدفت التعرف   دراسة Devi & Vijayakumar), 2016)وأجرى دفي وفيجا يا كومار

، واختيرت الثانويةللمعلمين والمناخ التنظيمي في المدارس  المعنويةبين الروح  العالقةالكشف عن 

استخدمت  عشوائيةه ( مدرسه ثانويه تم اختيارهم بطريق24( معلمه من )240عينة مكونه من )
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للمعلمين اخرى لقياس المناخ التنظيمي  المعنويةلجمع البيانات أحدهما لقياس الروح  االستبانة

والمناخ  المعنويةبين الروح  إحصائية ةذات دالل ةايجابي ةوجود عالق الدراسةواظهرت نتائج 

 المديرونالتي يمارسها  يةالقيادبين األساليب  ةوكذلك وجود عالق الثانويةالتنظيمي في المدارس 

  للمعلمين. المعنويةوالروح 

للمعلمين وتأثيرها في  المعنويةالتعرف إلى الروح  Sharma,2016)شارما ) دراسةوهدفت 

من   أً معلم 320)) من الدراسةوتكونت عينه  والخاصة الحكوميةالمناخ التنظيمي في المدارس 

أظهرت و ،وسيله لجمع البيانات  االستبانةواستخدمت ،في الهند  والخاصة الحكوميةمعلمي المدارس 

وأن هنالك فرق كبير في المستوى  المعنويةمن الروح  أن لدى المعلمين مستوى عالٍ  الدراسةنتائج 

والتمويل الذاتي للمعلمين كلما زاد التمويل الذاتي ارتفعت الروح  الحكوميةالمدارس  المعنويةالروح 

للمعلمين، كذلك  المعنويةالقات مع المديرين واإلداريين أثرت في الروح للمعلمين، وأن الع المعنوية

 .الخاصةأعلى من المدارس  الحكوميةفي المدارس  عالية المعنويةكانت الروح 

 منها: الحالية الدراسةوموقع  السابقةتعقيب على الدراسات ال

واختلفت حسب ن هذه الدراسات تعددت أَ من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ 

هوي  دراسةمثل  ،والبيانات التي تمت فيها واختلف المعلوماتاألهداف التي كانت تسعى لها 

ودراسة  ،(Karim,2009قام ) ودراسة (2010باجودة ) ودراسة( HOY & Tarter،2004وتارتر)

(Yavuz,2010 ) بني خالد  ودراسة( 2015ودراسة أبو كريم ) ،(2012دراسة البكار ) اضً أيو(

 التنظيمية العدالةوهو موضوع  الحالية الدراسةنها ناقشت محور واحد من محاور أ ،2017)

مثل الرضا  مختلفةمع متغيرات  ،بشكل خاص من قبل مدراء المدارس المديرينمن قبل  الممارسة

 وغيرها. ،واالنتماء الوظيفي والوالء التنظيمي ،الوظيفي
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 الدراسة استخدمتكذلك و  ،لجمع البيانات انةاالستب السابقةالدراسات  واستخدمت غالبية

 ا وسيلة لجمع البيانات.ضً أيالحالية االستبانة 

اتفقت معظم الدراسات السابقة التي تناولت العدالة التنظيمية على ابعاد العدالة و كما 

ية. كما والعدالة التقويم ،والعدالة التفاعلية ،اإلجرائية التوزيعية، العدالة وهي: العدالةالتنظيمية 

 اختلفت من حيث العينات وأحجامها.

    Sharma,2016)شارما ) دراسةو  (،2017) والمقابلة سليمان،بينما ناقشت دراسة 

 ،كومار ودفي وفيجايا ،((Tubs &Craner, 2008ودراسة  ،(2013ة، ودراسة )حدوش فوارع

Devi&Vijayakumar,2016)) ن رلي وديبو وهيشيبرد  دراسةو  (2014مقابله  ،و)الكيالني

Dibbon, Hurley, Sheppard, 2009)مع متغيرات  المعنويةمحور اخر وهو الروح  ،( وغيرها

 اخرى مثل المناخ التنظيمي.

: يأتي فيما تفقد تميز  الحالية الدراسةن هذه إ  

 المعنوية المدارس ودرجة الروحمن قبل مدراء  الممارسة التنظيمية العدالةبين  العالقة دراسة -

 عمان. العاصمةفي محافظه  مساعدي المديرينن من وجهه نظر للمعلمي

 عمان. العاصمةفي  الخاصةطبقت على المدارس األساسية  وأنها -

 متغيراتها.في  الحالية الدراسةمع موضوع هذه  السابقةتتقاطع هذه محاور الدراسات  -

 والمكان والمنهج. والمرحلةالدراسة في مجتمع  السابقةعن الدراسات  الحالية الدراسةختلفت إ -

من خالل  المعنويةمن الدراسات التي تتعلق بالعدالة التنظيمية والروح ستفادت الباحثة إ

 األدب النظري والدراسات السابقة.
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات  الطريقة
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 الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريقة

ووصًفا  ،وعينتها الدراسة عومجتم المستخدم، الدراسة لمنهج عرضاً  الفصل هذا تضمن

 عرًضا ناولت كما ،ماوثباته هماصدقوآليات التحقق من  الباحثةالدراسة التي طورتهما  داتيأل

 اآلتي:ك جاءتو  للبيانات اإلحصائية اتوالمعالج الدراسة، إلجراءات

 :الدراسة منهج
 مثل جراءإل الئمالم المنهجبوصفه  االرتباطي المسحي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

  سة، واستخدمت االستبانة كوسيلة لجمع البيانات.الدرا هذه

  الدراسة: مجتمع
 العاصمةفي  الخاصةالمدارس  في المساعداتو  المساعدينمن جميع  الدراسةكون مجتمع ت

مساعد ومساعدة، وفقا للتقرير  (163)والبالغ عددهم  2019/2018 العام الجامعيعمان خالل 

موزعين على مديريات التربية والتعليم في محافظة  2019/2018التربية والتعليم  اإلحصائي لوزارة

  .2019ركز الملكة رانيا العبداهلل لسنة، وفق احصائيات مالعاصمة عمان

 توزيع مساعدي مدراء المدارس األساسية في التعليم الخاص في محافظة العاصمة (1)جدول 
 
 

 مجموع ذكور اناث اللواء المحافظة

 اصمة عمانالع

 28 1 27 قصبة عمان

 33 5 28 الجامعة

 34 4 30 القويسمة

 2 0 2 الموقر

 7 1 6 سحاب

 39 4 35 ماركا

 3 0 3 ناعور

 17 3 14 وادي السير

 163 18 145 المجموع
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 :الدراسة عينة

 :تم استخدام اإلجراءات اآلتية في اختيار عينة الدراسة

ألوية وهم: لواء قصبة عمان، ولواء الجامعة،  4حيث تم اختيار  عشوائية،ال العنقودية العينة. 1

 ولواء القويسمة، ولواء ماركا. 

 جدول توزيع عينة الدراسة على مديريات التربية والتعليم. (2)جدول 

 
 

 

 

 

 (100عددها ) بلغو الطبقية العشوائية النسبية من المساعدين في المدارس الخاصة  العينة. 2

 1970Krejcieوفًقا لجدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كريسي ومورجان )

& Morgan, )( أدن3. كما هو موضح بالجدول رقم ) :اه 

 حسب متغيرات الدراسة أفراد عينة الدراسة  توزيع( 3جدول )

المساعدين 
 ناإلداريي

 سنوات الخدمة المؤهل العلمي الجنس
 المجموع

 بكالوريوس إناث ذكور
دراسات 
 عليا

 5أقل من 
 سنوات

- 5من 
 سنوات 10

سنوات  10
 وأكثر

عدد 
 المساعدين

9 91 27 73 4 23 73 
100 

 المجموع
 

 

 مجموع ذكور اناث اللواء المحافظة

 العاصمة عمان

 28 1 27 قصبة عمان
 33 5 28 الجامعة
 34 4 30 القويسمة
 39 4 35 ماركا

 134 14 120 المجموع
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 :الدراسة ااتأد

 نظريال األدب مسح على اً أداتي الدراسة اعتماد طورت الباحثة الدراسة، أهداف لتحقيق

 تم كما ،لدراسةا اتيأد بناء فيما منه واإلفادة المعنويةوالروح  التنظيمية بالعدالة المتعلق السابق

( ودراسة 2012مثل دراسة بكار ) الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات إلى الرجوع

 :وكانت كاآلتي (،2017السليمان والمقابلة )

من لدى مديري المدارس األساسية الخاصة التنظيمية  العدالةدرجة ممارسة  لدراسة استبانة. 1

( 28وكانت عدد فقراتها قبل التحكيم ) تأربعة مجاالوجهة نظر مساعدي المديرين، وتتكون من 

 ( فقرة. 24)بعد التحكيم و فقره 

الروح المعنوية لدى معلمين المدارس االساسية الخاصة من وجهة نظر  درجة لدراسة تبانةاس. 2

 .بعد التحكيم ( فقرة26)( فقرة قبل التحكيم و33)مساعدي المديرين، وتتكون من 

 :الدراسة يأدات صدق

  وللتحقق من صدق األداة، قامت الباحثة باستخدام نوعين من الصدق، كاآلتي:

 ري ألداتي الدارسة:الصدق الظاه. 1

 فقرات بعرض وذلك الظاهري الصدق باستخدام الدراسة يصدق أدات من التحقق تم

 برةالخ وذوي المختصين من المحكمين من مجموعة على( 1بصيغتهما األولية )الملحق  تيناالستبان

( )الملحق 11في الجامعات األردنّية وعددهم ) التربوية العلوم أساتذة من التدريس هيئة أعضاء من

 وتم أكثر،ف المحكمين من (80%) بنسبة موافقة(، وقد تم األخذ بالفقرات التي حصلت على 2

، وأصبحت االستبانتين حذفها أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجراء

 (.3بصيغتهما النهائية كما في الملحق )
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 :  الصدق البنائي )صدق االتساق الداخلي(. 2

بعد التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة، قامت الباحثة بتطبيقها على مجتمع 

الدراسة للتعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة للمجال، 

، ويوضح الجداول (Pearson Correlation Coefficientوذلك بحساب معامل إرتباط بيرسون )

 ل معامل االرتباط لفقرات المجاالت في استبانة درجة ممارسة العدالة التنظيمية. تحلي (3، 2)

معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة  (4جدول )
 ممارسة العدالة التنظيمية

 

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة المجال

عدالة 
 التوزيع

معامل 
 االرتباط

0.76 0.85 0.81 0.80 0.66   

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

العدالة 
 اإلجرائية

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
معامل 
 االرتباط

0.55 0.53 0.91 0.43 0.54 0.36 0.36 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

العدالة 
 التفاعلية

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
 معامل
 االرتباط

0.69 0.70 0.71 0.68 0.80 0.63 0.81 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

عدالة 
 التقويم

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة
معامل 
 االرتباط

0.94 0.36 0.32 0.55 0.49   

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
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تراوحت بين  عدالة التوزيعتباط الفقرات في مجال ( أن قيم معامالت ار 4نالحظ من الجدول )

وهذا يدلل  (α ≤ 0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 0.85 – 0.66)

 األول.  مجالعلى وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات ال

( 0.91 – 0.36وحت )كما نالحظ أن معامالت االرتباط في مجال العدالة اإلجرائية قد ترا

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق  (α ≤ 0.05) وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة

 االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثاني. 

( 0.81 – 0.63ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال العدالة التفاعلية قد تراوحت )

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق  (α ≤ 0.05) الداللة وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة

 االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثالث.

( 0.94 – 0.32كما ونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال عدالة التقويم قد تراوحت )

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق  (α ≤ 0.05) وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة

 تساق الداخلي بين فقرات المجال الرابع.  اال

 مصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت العدالة التنظيمية  (5جدول )

 المجال
عدالة 
 التوزيع

العدالة 
 اإلجرائية

العدالة 
 التفاعلية

 عدالة التقويم

 0.48 0.73 0.20 1 عدالة التوزيع 
 0.22 0.40 1  العدالة اإلجرائية
 0.57 1   العدالة التفاعلية
 1    عدالة التقويم 
   ( إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند درجة الداللة 5يشير الجدول )

(α ≤ 0.05)  بالدراسة.بين جميع مجاالت األداة األولى 
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 (. 6أما تحليل معامل االرتباط لفقرات استبانة درجة توافر الروح المعنوية فيوضحها الجدول )

معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة  (6)جدول 
 توافر الروح المعنوية

( وقد 0.71 –0.27 ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات تراوحت بين )6نالحظ من الجدول )

وهذا يدلل على وجود درجة من  (α ≤ 0.05)كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 

 درجة توفر الروح المعنوية. لداخلي بين فقرات صدق االتساق ا

 :الدراسة ياتأد ثبات

، كما هو موضح بالجدول الثبات من نوعين باستخدام قامت الباحثة األداة، ثبات من للتحقق

 دناه وهي كاآلتي:أ( 5،6)

عادة االختبار طريقة .1  مقدارها عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار وا 

 أسبوعان.  مقداره زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من مساعدي المديرين من (20)

لعينة (Cronbach Alpha) ألفا  كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طريقة. 2

  الدراسة. 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة المحور

درجة 
الروح 
 المعنوية

 0.53 0.59 0.37 0.49 0.41 0.57 0.49 0.40 0.61 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 الفقرة
 0.54 0.54 0.70 0.27 0.31 630. 470. 0.49 0.66 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

  26 25 24 23 22 21 20 19 الفقرة

  0.51 0.45 0.71 0.59 0.52 0.55 0.71 0.55 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
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عادة االختبار وطريقة  (7جدول ) معامالت ثبات استبانة العدالة التنظيمية الخاصة بطريقة االختبار وا 
 ألفا  كرونباخ

عادة االختبار بطريقة عدالة التنظيميةال استبانة ثبات معامالت (7الجدول رقم ) يظهر  وا 

، العدالة اإلجرائيةمعامل ثبات كان لمجال  وأعلى( 0.91 – 0.84) بين تراوحت حيث االختبار

 الجدول يظهر وكذلك مرتفعة، وهي( 0.89)للعدالة التنظيمية  الكلية للدرجة الثبات معامل وكان

(، وأعلى معامل ثبات لمجال 0.96 – 0.88) بين وتراوحت كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل

   عدالة التقويم، وهذه النتائج تدل على وجود درجة من الثبات المقبولة. 

عادة االختبار وطريقة كرونباخ ألفا8جدول )  ( معامالت ثبات استبانة الروح المعنوية بطريقة االختبار وا 

عادة االختبار الروح المعنوية بطريقة استبانة ثبات معامالت( 8الجدول رقم ) يظهر  وا 

 يظهر وكذلك مرتفعة، وهي( 0.94) للروح المعنوية الكلية للدرجة الثبات معامل وكان االختبار

 (. 0.86وكانت ) كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل الجدول

 :الدراسة متغيرات

  كل من المتغيرات اآلتية:على الدراسة  اشتملت

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل ثبات
 كرونباخ ألفا

 0.92 0.84 عدالة التوزيع 1
 0.88 0.91 العدالة اإلجرائية 2
 0.95 0.86 العدالة التفاعلية 3
 0.96 0.87 عدالة التقويم 4

  0.89 الكلي

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 عامل ثبات كرونباخ ألفام

 0.86 0.94 الروح المعنوية 1
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 :  المستقلة المتغيرات. 1

ناث ذكور: فئتان وهو الجنس،-  .وا 

 .  عليا دراسات بكالوريوس،: فئتان وهو العلمي المؤهل-

 10 من أقل إلى 5 من سنوات، 5 من أقل: فئات ثالث وهي الخدمة سنوات عدد-

 .  فأكثر سنوات 10 ات،سنو 

 المتغيرات التابعة: العدالة التنظيمية، الروح المعنوية. . 2

  

 :اإلحصائية المعالجة

 اتواالنحراف الحسابية المتوسطات استخدام مت والثاني، ولاأل لينالسؤا عن لإلجابة .1

 .درجةوال ةوالرتب ةالمعياري

 Pearson) بيرسون طاالرتبا معامل استخدام تم الثالث، السؤال عن لإلجابة .2

Correlation Coefficient). 

 مستقلتين لعينتين ،(t-test) اختبار استخدام تم والخامس الرابعين السؤال عن لإلجابة .3

 التباين تحليل اختبار استخدام تم كما، والمؤهل العلمي، الجنس متغير عن لإلجابة

استخدام  عدد سنوات الخدمة، وتم عن لإلجابة( one way ANOVA) األحادي

 للمقارنات البعدية لتحديد الداللة. (Scheffe) شيفيه اختبار 

( Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) االرتباط معامل استخدام تم .4

  إليجاد مدى صدق االتساق الداخلي لألداتين.

عادة االختبار طريقة استخدام تم .5  .األداتين ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وا 
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 االتساق معامل إليجاد (Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معامل استخدام تم .6

  لألداتين. الداخلي

وفًقا درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس االساسية الخاصة تم تحديد  .7

 للمعادلة اآلتية:

 
- 2.34من )، ويكون الدرجة المتوسطة (2.33- 1من )يكون الدرجة منخفضة  وبذلك:

 ( 3.68- 5ن )مـ، ويكون الدرجة المرتفعة (3.67

الروح المعنوية لدى معلمي المدارس  توافر درجةوتم تطبيق المعادلة ذاتها لتحديد 

 االساسية الخاصة.

 :الدراسة إجراءات
 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة.  .1

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد .2

 .وثباتهما صدقهما من والتحقق الدراسة أداتي إعداد .3

 وزارة إلى موجه األوسط الشرق جامعة من الباحثة مهمة تسهيل كتب على الحصول .4

 لتسهيل ى المديرياتوزارة التربية والتعليم إل التربية والتعليم، وكتاب تسهيل مهمة من

 نة.العي أفراد على الدراسة أداتي تطبيق

 .العينة على الدراسة أداتي تطبيق .5
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   (SPSS).  اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائًيا البيانات تحليل .6

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد .7

 .نتائج من إليه التوصل ما على بناءً  والمقترحات التوصيات تقديم .8
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 رابعال الفصل

 نتائج الدراسة 
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 رابعال الفصل
 سة نتائج الدرا

درجة  تناول هذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف إلى

العاصمة عمان  محافظة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في

، من خالل اإلجابة عن مساعدي المديرينوعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظر 

 اآلتية: األسئلة 
 

المدارس األساسية الخاصة  مديريرسة العدالة التنظيمية لدى اما درجة ممالسؤال األول: 

 ؟ مساعدي المديرينوجهة نظر  عمان منالعاصمة محافظة في 

لدرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 عمان منالعاصمة محافظة المدارس األساسية الخاصة في  مديريرسة العدالة التنظيمية لدى امم

أداة الدراسة، ويظهر ذلك في  مجاالتمن  مجالبشكل عام ولكل  مساعدي المديرينوجهة نظر 

 ( ذلك.9الجدول )

ممارسة العدالة التنظيمية لدى  ودرجةالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات (9(ل جدو
 مرتبة تنازلًيا. خاصة من وجهة نظر مساعدي المديرينمديرين المدارس ال

ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرين المدارس الخاصة من  درجة( أن 9) الجدوليظهر 

نحراف اال( و 3.79، إذ بلغ المتوسط الحسابي )رتفعةكانت م وجهة نظر مساعدي المديرين

 درجة الممارسة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 1 1.25 3.93 ةالعدالة اإلجرائي 2
 مرتفعة 2 0.57 3.91 العدالة التفاعلية 3
 مرتفعة 3 0.94 3.83 عدالة التقويم 4
 متوسطة 4 0.70 3.48 عدالة التوزيع 1

 مرتفعة  0.71 3.79 الدرجة الكلية
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المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطة و ة الدرج بيناألداة جميعها  مجاالت(، وجاءت 0.71معياري )ال

، العدالة اإلجرائية، وجاء في الرتبة األولى مجال (3.93 – 3.48المتوسطات الحسابية بين )

مجال ، وفي الرتبة الثانية جاء ة( وبدرجة مرتفع1.25( وانحراف معياري )3.93بمتوسط حسابي )

رتفعة، وفي الرتبة ( وبدرجة م0.57( وانحراف معياري )3.91)العدالة التفاعلية بمتوسط حسابي 

( وبدرجة 0.94( وانحراف معياري )3.83بمتوسط حسابي )عدالة التقويم مجال الثالثة جاء 

( وانحراف معياري 3.48بمتوسط حسابي ) عدالة التوزيع، وجاء في الرتبة األخيرة مجال رتفعةم

  متوسطة.( وبدرجة 0.70)

  ائج على النحو اآلتي:فكانت النتمجال أما بالنسبة لفقرات كل 

 العدالة اإلجرائيةمجال  .1

ممارســـة العدالـــة  ودرجـــةالحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والرتـــب المتوســـطات  حســـابتـــم 

، مجــالال لفقــرات هــذا التنظيميــة لــدى مــديرين المــدارس الخاصــة مــن وجهــة نظــر مســاعدي المــديرين

 يوضح ذلك.  (10والجدول )

ممارسة العدالة التنظيمية لدى  ودرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب (10جدول )
 زلًيا.مرتبة تنالمجال العدالة اإلجرائية  مديرين المدارس الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

المتوسط  الفقرة الرقم
 يالحساب

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.72 4.14 يتخذ المدير القرارات دون تحيز. 6
 مرتفعة 2 0.80 4.06 يستمع المدير للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار. 7

 ةمرتفع 3 0.90 4.05 يسمح المدير لجميع المعلمين باالعتراض على القرارات التي يتخذها. 8

 مرتفعة 4 0.67 3.91 بهم. المتعلقةيناقش المدير المعلمين االثار المترتبة على القرارات  10

 مرتفعة 5 0.82 3.90 يجمع المدير المعلومات الدقيقة ثم يتخذ القرار 12

 مرتفعة 6 0.81 3.77 القرارات المتعلقة بالمعلمين. اتخاذهيفسر المدير سبب  11

 مرتفعة 7 0.83 3.70 معلمين عند اتخاذ القرارات.يراعي المدير حقوق ال 9
 مرتفعة  1.25 3.93 الدرجة الكلية
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ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرين المدارس الخاصة  درجة( أن 10يالحظ في الجدول )

، إذ بلغ المتوسط الحسابي رتفعةكانت ملمجال العدالة اإلجرائية  من وجهة نظر مساعدي المديرين

، إذ في الدرجة المرتفعةجاءت فقرات هذا المجال جميعها (، 1.25( واإلنحراف المعياري )3.93)

( والتي 6(، وجاء في الرتبة األولى فقرة رقم )4.14 -  3.70تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( 0.72( وانحراف معياري )4.14تنص على "يتخذ المدير القرارات دون تحيز"، بمتوسط حسابي )

ر للمعلمين " يستمع المديوالتي تنص على  (7، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )ةوبدرجة مرتفع

( وبدرجة 0.80( وانحراف معياري )4.06" بمتوسط حسابي )حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار

( والتي تنص على يسمح المدير لجميع المعلمين 8، وفي الرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )ةمرتفع

( وبدرجة 0.90( وانحراف معياري )4.05باالعتراض على القرارات التي يتخذها" بمتوسط حسابي )

للفقرة  مرتفعة( وبدرجة 0.67( وانحراف معياري )3.91، والرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )ةمرتفع

بهم"، وجاءت  المتعلقة( والتي تنص "يناقش المدير المعلمين االثار المترتبة على القرارات 10رقم )

ات الدقيقة ثم يتخذ القرار" ( والتي تنص " يجمع المدير المعلوم12فقرة رقم )خامسة الفي الرتبة ال

مرتفعة، وفي الرتبة السادسة وقبل ( وبدرجة 0.82( وانحراف معياري )3.90بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على 0.81( وانحراف معياري )3.77( بمتوسط حسابي )11األخيرة الفقرة رقم )

( والتي تنص 9للفقرة رقم ) " والرتبة االخيرةالقرارات المتعلقة بالمعلمين اتخاذهيفسر المدير سبب "

( وانحراف معياري 3.70" بمتوسط حسابي )يراعي المدير حقوق المعلمين عند اتخاذ القراراتعلى "

(0.83.)  
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 مجال العدالة التفاعلية .2

ممارسـة العدالـة التنظيميـة  ودرجـةالمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب تم حساب 

 (9، والجـدول )مجـالال لفقرات هذا صة من وجهة نظر مساعدي المديرينلدى مديرين المدارس الخا

 يوضح ذلك.  

ممارسة العدالة التنظيمية لدى  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ( 11جدول )
 مرتبة تنازلًيا.العدالة التفاعلية لمجال  مديرين المدارس الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

ممارسـة العدالـة التنظيميـة لـدى مـديرين المـدارس الخاصـة  درجة( أن 11يالحظ في الجدول )

إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي  العدالة التفاعليـة كانـت مرتفعـة،مجال ل ينمن وجهة نظر مساعدي المدير 

، إذ ةالمرتفعــفــي الدرجــة هــذا المجــال جميعهــا فقــرات (، وجــاءت 0.57( وانحــراف معيــاري )3.91)

 والتـي (19الفقرة رقم ) وجاء في الرتبة األولى (،4.12 -3.75تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

درسة المعلمـين علـى المشـاركة فـي الـدورات التدريبـة المختلفـة"، بمتوسـط تنص على "يشجع مدير الم

الفقـــرة رقـــم  جـــاءت نيـــة، وفـــي الرتبـــة الثاةبدرجـــة مرتفعـــ (0.70( وانحـــراف معيـــاري )4.12حســـابي )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الممارسةدرجة  الرتبة المعياري

19 
يشجع مدير المدرسة المعلمين على المشاركة في 

 مرتفعة 1 0.70 4.12 .الدورات التدريبة المختلفة

15 
يتبنى المدير النمط الديمقراطي كأساس للتعامل مع 

 جميع المعلمين.
 مرتفعة 2 0.82 4.07

 مرتفعة 3 0.86 3.92 المدير اهتماما بالحقوق الوظيفية لجميع المعلمين.يظهر  16

 مرتفعة 4 0.69 3.88 يتخذ المدير قرارات مناسبة لمشكالت عمل المعلمين. 14

 مرتفعة 5 1.01 3.84 يمكن مدير المدرسة المعلمين أداء مهام إدارية. 18

13 
 يظهر مدير المدرسة للمعلمين اإلهتمام عندما يتخذ

 القرارات المتعلقة بعملهم.
 مرتفعة 6 0.64 3.79

 مرتفعة 7 0.85 3.75 يسمح المدير بمشاركة المعلمين في صناعة القرارات. 17

 مرتفعة  0.57 3.91 الدرجة الكلية
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يتبنـــى المـــدير "تـــنص علـــى  والتـــي(، 0.82) وانحـــراف المعيـــاري( 4.07وبمتوســـط حســـابي ) (15)

( 16ة جـاءت الفقـرة رقـم )ثالثـمـل مـع جميـع المعلمـين"، وفـي الرتبـة الالنمط الديمقراطي كأسـاس للتعا

ـــى  ـــع المعلمـــين" بمتوســـط حســـابي "والتـــي تـــنص عل ـــة لجمي ـــالحقوق الوظيفي يظهـــر المـــدير اهتمامـــا ب

ــــاري )3.92) ــــة ال مرتفعــــة،( وبدرجــــة 0.86( وانحــــراف معي ( 3.88بمتوســــط حســــابي ) رابعــــةوالرتب

( والتي تنص " يتخذ المدير قرارات مناسبة 14للفقرة رقم ) عةرتف( وبدرجة م0.69وانحراف معياري )

يمكــن  ( والتــي تــنص علــى "18لرتبــة الخامســة الفقــرة رقــم )لمشــكالت عمــل المعلمــين"، وجــاءت فــي ا

( أمـا 1.01معيـاري ) وانحـراف( 3.84" بمتوسـط حسـابي )مدير المدرسة المعلمـين أداء مهـام إداريـة

يظهـر مـدير المدرسـة للمعلمـين اإلهتمـام " ( والتي تـنص 13)فقرة رقم لااألخيرة قبل السادسة و الرتبة 

( وبدرجــة 0.64( وانحــراف معيــاري )3.79عنــدما يتخــذ القــرارات المتعلقــة بعملهــم" متوســط حســابي )

يســـمح المـــدير بمشـــاركة ( والتـــي تـــنص علـــى "17مرتفعـــة، أمـــا الرتبـــة الســـابعة واألخيـــرة للفقـــرة رقـــم )

  ( وبدرجة مرتفعة. 0.85معياري ) وانحراف( 3.75" بمتوسط حسابي )راراتالمعلمين في صناعة الق

 مجال عدالة التقويم .3

ــــات  ــــم حســــاب المتوســــطات الحســــابية واالنحراف ــــة والرتــــب ت  ممارســــة العدالــــةودرجــــة المعياري

، مجــالال لفقــرات هــذا التنظيميــة لــدى مــديرين المــدارس الخاصــة مــن وجهــة نظــر مســاعدي المــديرين

 .( يوضح ذلك12) والجدول
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ممارسة العدالة التنظيمية لدى  ودرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  (12جدول )
 مرتبة تنازلًيا. عدالة التقويملمجال  مديرين المدارس الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

رين المـدارس الخاصـة مـن ممارسة العدالة التنظيمية لدى مدي درجة أن (12الجدول )يالحظ في 

، إذ بلــــغ المتوســــط الحســــابي ةمرتفعــــ تكانــــ عدالــــة التقــــويملمجــــال  وجهــــة نظــــر مســــاعدي المــــديرين

المتوســطة الدرجــة  بــين(، وجــاءت الفقــرات هــذا المجــال جميعهــا 0.94( وانحــراف معيــاري )3.83)

بــة األولــى فقــرة (، وجــاء فــي الرت4.09 – 3.53المرتفعــة، إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين )و 

( والتــي تــنص علــى " يقــيم مــدير المدرســة األداء علــى أســاس اإلنجــاز"، بمتوســط حســابي 22رقــم )

(، 21رقـــم ) ةوفـــي الرتبـــة الثانيــة جـــاءت الفقـــر  ،ة( وبدرجـــة مرتفعــ0.68( وانحــراف معيـــاري )4.09)

عملية  ة( والتي تنص على " يجري مدير المدرس0.73( وانحراف معياري )3.95بمتوسط حسابي )

( والتـي تـنص علـى 23، وفي الرتبة الثالثة جـاءت الفقـرة رقـم )ةستمرار" وبدرجة مرتفعبا تقويم االداء

( 3.85بمتوسـط حسـابي )"يحرص مدير المدرسة علـى مكافـأة المعلمـين حينمـا يتميـزون فـي أدائهـم" 

لـع مـدير المدرسـة يط( والتـي تـنص علـى "20للفقـرة رقـم )، والرتبـة الرابعـة (0.74وانحـراف معيـاري )

 (0.89معياري ) ( وانحراف3.73االداء"، بمتوسط حسابي ) مبتقييالمعلمين على المعايير الخاصة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 ارسةالمم
 مرتفعة 1 0.68 4.09 يقيم مدير المدرسة األداء على أساس اإلنجاز. 22
 مرتفعة 2 0.73 3.95 ستمرار.با عملية تقويم االداء يجري مدير المدرسة 21

23 
يحرص مدير المدرسة على مكافأة المعلمين حينما 

 يتميزون في أدائهم.
 مرتفعة 3 0.74 3.85

20 
ن على المعايير الخاصة يطلع مدير المدرسة المعلمي

 م االداء.يبتقي
 مرتفعة 4 0.89 3.73

24 
يهيئ مدير المدرسة للمعلمين فرصه لالعتراض على 

 التقويم لو شعروا أن المدير غير عادل.
 متوسطة 5 0.87 3.53

 مرتفعة  0.94 3.83 الدرجة الكلية
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يهيـئ مـدير المدرسـة  ( والتـي تـنص علـى "24ة، والرتبة الخامسة واألخيـرة للفقـرة رقـم )وبدرجة مرتفع

( 3.53بمتوسـط حسـابي ) "للمعلمين فرصه لالعتراض على التقويم لو شعروا أن المدير غيـر عـادل

  .( وبدرجة متوسطة0.87وانحراف معياري )

 التوزيع عدالةمجال  .4

ممارسـة العدالـة التنظيميـة  ودرجـةالحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب تم حساب المتوسطات 

، والجــدول مجــالال لفقــرات هــذا لــدى مــديرين المــدارس الخاصــة مــن وجهــة نظــر مســاعدي المــديرين

  ذلك.( يوضح 13)

ممارسة العدالة التنظيمية لدى  ودرجة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 13جدول )
 مرتبة تنازلًيا. عدالة التوزيعلمجال  مديرين المدارس الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.74 3.71 يقدر المدير تحمل المعلمين توترات العمل. .5

4. 
يكافئ المدير المعلمين أثناء تحملهم ضغوطات 

 متوسطة 2 0.81 3.66 العمل.

 متوسطة 3 0.94 3.59 .ممسؤولياتهيكافئ المدير المعلمين عند تأديتهم  .1

3. 
المعلمون  مكافأةيحرص المدير على أن تكون 

 لذي يبذلونه.وفق جهدهم ا
 متوسطة 4 1.06 3.32

2. 
يحصل المعلمون على مكافأة تتناسب مع 

 التدريب الذي تلقوه في عملهم.
 متوسطة 5 0.95 3.10

 متوسطة  0.70 3.48 الدرجة الكلية

ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرين المـدارس الخاصـة مـن  درجةن ا( 13يالحظ في الجدول )

، إذ بلـــغ المتوســـط الحســـابي ت متوســـطةكانـــلمجـــال عدالـــة التوزيـــع  يرينوجهـــة نظـــر مســـاعدي المـــد

بــــين الدرجــــة المرتفعــــة هــــذا المجــــال جميعهــــا  فقــــرات(، وجــــاءت 0.70( وانحــــراف معيــــاري )3.48)

( والتـي تـنص علــى " 5، فكانــت الرتبـة األولـى للفقــرة )(3.71 – 3.10إذ تراوحـت مـن ) والمتوسـطة
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( 0.74( وانحــراف معيــاري )3.71" بمتوســط حســابي )ات العمــليقــدر المــدير تحمــل المعلمــين تــوتر 

( والتـي تـنص علــى " يكـافئ المـدير المعلمــين 4الفقــرة رقـم ) ثانيـة، وجـاء فــي الرتبـة الوبدرجـة مرتفعـة

( وبدرجــــة 0.81( وانحــــراف معيــــاري )3.66أثنـــاء تحملهــــم ضــــغوطات العمــــل"، بمتوســـط حســــابي )

يكـافئ المـدير المعلمـين عنـد  تـنص علـى " ( والتـي1رقـم ) ةر جـاءت الفقـلثـة ، وفي الرتبة الثاتوسطةم

، وفــي توســطةوبدرجــة م (0.94( وانحــراف معيــاري )3.59" بمتوســط حســابي )ممســؤولياتهتــأديتهم 

يحـرص المـدير علـى أن تكـون  ( والتـي تـنص علـى "3جاءت الفقرة رقـم )وقبل األخيرة  الرتبة الرابعة

( 1.06( وانحــراف معيــاري )3.32بمتوســط حســابي )"  لونــهالمعلمــون وفــق جهــدهم الــذي يبذ مكافــأة

يحصل المعلمـون علـى  ( والتي تنص على "2توسطة والرتبة الخامسة واألخيرة للفقرة رقم )وبدرجة م

( وانحـــراف معيـــاري 3.10" بمتوســـط حســـابي )مكافـــأة تتناســـب مـــع التـــدريب الـــذي تلقـــوه فـــي عملهـــم

  .( وبدرجة متوسطة0.95)

الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس األساسية توافر درجة  ماالسؤال الثاني: 

 ؟مساعدي المديرين العاصمة عمان من وجهة نظرمحافظة الخاصة في 

 درجةلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و 

العاصمة عمان من محافظة ية الخاصة في الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس األساستوافر 

 ( ذلك.  14، ويظهر الجدول )مساعدي المديرين وجهة نظر



50 
 

  
 
 
 
 

الروح المعنوية لدى توافر درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب و  (14جدول )
 من وجهة نظر مساعدي المديرين مرتبة تنازلًيا.المعلمين في المدارس األساسية الخاصة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 توافردرجة  الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 0.45 4.02 يفكر المعلمون باالستمرار بمهنتهم 16

 مرتفعة 2 0.58 3.99 تربط المعلم عالقة جيدة بالكادر التعليمي. 5

 مرتفعة 3 0.56 3.96 بمهنته. المعلم الفخريظهر  4

 مرتفعة 4 0.81 3.91 ة في المناخ المدرسي.يشعر المعلم باألخوي 13

 مرتفعة 5 0.63 3.89 معلم. كونهيالحظ على المعلم االعتزاز  6

 مرتفعة 6 0.70 3.88 يواظب المعلم على عمله دون تغيب. 17

 مرتفعة 7 0.66 3.84 تسهم بيئة المدرسة في تنمية المعلم مهنيا. 18

 مرتفعة 8 0.68 3.83 .متواجههالتي  يساعد المعلم زمالءه في حل المشكالت 25

 مرتفعة 9 0.66 3.81 إلنجازه. تقديرا الشكر عبارات المعلم يتلقى 19

 مرتفعة 9 0.68 3.81 المعلم لإلبداع فرص المدرسة توفر 24

 مرتفعة 11 0.79 3.78 يبدي المعلم رضا عن الظروف المحيطة بالعمل المدرسي. 12

 مرتفعة 11 0.79 3.78 الهم في المدرسة.عمأيشارك المعلم االخرين  15

 مرتفعة 13 0.79 3.77 يشتاق المعلم لعمله في المدرسة عند الغياب عنها. 10

 مرتفعة 14 0.76 3.74 يظهر المعلم امتنانا لتحفيز مدير المدرسة له. 2

 مرتفعة 14 0.54 3.74 ينجز المعلم المهام الموكلة إليه. 8

 مرتفعة 16 0.60 3.68 لمدرسة.يلتزم المعلم بقوانين ا 9

 مرتفعة 16 0.62 3.68 .طموحهم يلبي الذي بالشكل الترقية إمكانية المعلم وظيفة تتيح 23

 مرتفعة 16 0.65 3.68 .المتبادل باالحترام والمدير المعلم عالقة تتصف 26
 متوسطة 19 0.66 3.67 يبدي المعلم سلوكات تدل على انتمائه للمدرسة. 3
 متوسطة 19 0.89 3.67 داخل المدرسة. بأهمية عملهالمعلم  يشعر 11

 متوسطة 21 0.76 3.66 يحفز التقويم االيجابي على اتقان المعلم لعمله.  20

 متوسطة 22 0.63 3.65 يتقبل المعلم اراء المدير برحابة صدر 21

 متوسطة 22 0.58 3.65 يحافظ المعلم على ممتلكات المدرسة. 22

 متوسطة 24 0.83 3.62 متوفرة. حاجاتهلم بأن يشعر المع 14

 متوسطة 25 0.71 3.61 .هيظهر المعلم االرتياح في عمل 1

 متوسطة 26 0.62 3.57 يظهر المعلم رضا عن الفاعلية التنظيمية في المدرسة. 7

 مرتفعة  0.43 3.77 الدرجة الكلية
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لمــين فــي المــدارس األساســية الــروح المعنويــة لــدى المعتــوافر  درجــة ( أن14يظهــر الجــدول )

إذ بلــغ كانــت مرتفعــة،  مســاعدي المــديرين العاصــمة عمــان مــن وجهــة نظــرمحافظــة الخاصــة فــي 

بــين  جــاءت فقــرات هــذا المجــال جميعهــا(، 0.43واإلنحــراف المعيــاري )( 3.77المتوســط الحســابي )

(، وجــاء فــي 4.02 -  3.57، إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين )الدرجــة المتوســطة والمرتفعــة

" بمتوســـط حســـابي يفكـــر المعلمـــون باالســـتمرار بمهنـــتهم( والتـــي تـــنص "16) الرتبـــة األولـــى فقـــرة رقـــم

( بمتوسـط حسـابي 5والرتبة الثانية للفقرة رقم )( وبدرجة مرتفعة، 0.45المعياري ) وانحراف( 4.02)

" ة بالكـادر التعليمـيتـربط المعلـم عالقـة جيـد ( والتي تـنص علـى "0.58معياري ) وانحراف( 3.99)

( والتي تنص على 1وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة الخامسة والعشرون وقبل األخيرة للفقرة رقم )

( وبدرجـــة 0.71معيـــاري ) وانحـــراف( 3.61" بمتوســـط حســـابي )هيظهـــر المعلـــم االرتيـــاح فـــي عملـــ "

معلــم رضــا عــن الفاعليــة يظهــر ال ( والتــي تــنص علــى "7أمــا الرتبــة األخيــرة للفقــرة رقــم )متوســطة، 

ــــة فــــي المدرســــة ــــاري ) وانحــــراف( 3.57" وجــــاءت بمتوســــط حســــابي )التنظيمي ( وبدرجــــة 0.62معي

 متوسطة. 

        الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة ارتباطية توجد هلالسؤال الثالث: 

(α ≤ 0.05) ،التنظيمية من  درجة ممارسة العدالةل إستجابة مساعدي المديرين بين متوسطات

المعنوية  الروحودرجة توافر عمان العاصمة  محافظة مديري المدارس األساسية الخاصة في لدى

 ؟للمعلمين

رسة العدالة التنظيمية امملإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين درجة 

مساعدي ر وجهة نظ عمان منالعاصمة محافظة المدارس األساسية الخاصة في  مديريلدى 
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(، ويظهر في Pearson Correlation Coefficient) باستخدام معامل إرتباط بيرسون المديرين

 ( ذلك.15الجدول )

( معامالت االرتباط بين درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ودرجة توافر 15جدول )
نظر مساعدي المديرين باستخدام الروح المعنوية لدى معلمي المدارس االساسية الخاصة من وجهة 

 معامل إرتباط بيرسون

وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري ( 15يتبين في الجدول )

المدارس االساسية الخاصة المدارس األساسية الخاصة ودرجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي 

(، وكذلك 0.00( وبدرجة داللة )0.65من وجهة نظر مساعدي المديرين، إذ بلغ معامل االرتباط )

درجة ممارسة العدالة التنظيمية ودرجة توافر الروح  مجاالتوجود عالقة إيجابية بين معظم 

 . المعنوية

 الروح المعنوية المجال
 عدالة التوزيع

 
 0.69 معامل االرتباط
 0.00 درجة الداللة

 ةالعدالة اإلجرائي
 0.61 معامل االرتباط
 0.00 درجة الداللة

 العدالة التفاعلية
 0.59 معامل االرتباط
 0.00 درجة الداللة

 ويمعدالة التق
 0.72 معامل االرتباط
 0.00 درجة الداللة

 العدالة التنظيمية الكلية
 0.65 معامل االرتباط
 0.00 درجة الداللة
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بين  (0.05α = ) توى الداللةهل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسالسؤال الرابع: 
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية متوسطات إستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة 

سنوات و المؤهل العلمي و  الجنس عمان تعزى إلى متغيرات: محافظة العاصمة الخاصة في
 الخدمة؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 الجنس .1
العدالة التنظيمية ممارسة درجة الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطات  تم حساب 

وجهة نظر مساعدي المديرين وتم تطبيق اختبار  الخاصة منلدى مديري المدارس األساسية 

(t-test( تبًعا لمتغير الجنس، كما يظهر ذلك بالجدول )16 .) 

 رية لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية، واختبار ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا16جدول )
(t-testتبًعا لمتغير الجنس ) 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الداللة tقيمة  المعياري

 عدالة التوزيع
 0.95 0.06 0.94 3.49 9 ذكر
   0.68 3.47 91 أنثى

 ةالعدالة اإلجرائي
 0.87 0.16 0.46 4.11 9 ذكر
   1.03 4.04 91 أنثى

 العدالة التفاعلية
 0.40 0.85 0.46 4.06 9 ذكر
   0.57 3.89 91 أنثى

 عدالة التقويم
 0.37 0.91- 0.71 3.64 9 ذكر
   1.07 4.07 91 أنثى

العدالة التنظيمية 
 الكلية

 0.87 0.17 0.54 3.83 9 ذكر
   0.73 3.87 91 أنثى
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  إلى( 16جدول )التشير النتائج التي تظهر في  

ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري درجة لمتوسطات االستجابة  بين (α ≤ 0.05) الداللة درجة

إذ بلغت  الجنس، لمتغير تعزى المدارس االساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

  المجاالت.ود داللة إحصائية في جميع جعدم و وكذلك ، (0.87( وبدرجة داللة )0.17)

 المؤهل العلمي .2
ممارسة العدالة التنظيمية درجة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتم  

وتم تطبيق اختبار  لدى مديري المدارس االساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

(t-testتبًعا لمتغير المؤهل العلمي، كما يظهر ) ( 17ذلك بالجدول.)  

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية، واختبار 17جدول )
(t-testتبًعا لمتغير المؤهل العلمي ) 

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الداللة tقيمة  المعياري

 عدالة التوزيع
 

 0.42 0.81- 0.79 3.40 38 بكالوريوس 
   0.65 3.52 62 دراسات عليا 

 ةالعدالة اإلجرائي
 0.005 2.87 1.85 4.49 38 بكالوريوس 
   0.50 3.78 62 دراسات عليا 

 العدالة التفاعلية
 0.41 0.83 0.57 3.97 38 بكالوريوس 
   0.57 3.87 62 دراسات عليا 

 عدالة التقويم
 0.04 2.06 1.98 4.37 38 بكالوريوس 
   0.60 3.82 62 دراسات عليا 

العدالة التنظيمية 
 الكلية

 0.03 2.15 0.92 4.06 38 بكالوريوس 
   0.52 3.75 62 دراسات عليا 

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود إلى( 17النتائج التي تظهر في الجدول )تشير  

لدى  التنظيميةممارسة العدالة الكلية لدرجة ال متوسطات االستجابة بين (α ≤ 0.05) الداللة درجة
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مجالي العدالة وكذلك وجود داللة إحصائية في ، (0.03وبدرجة داللة ) (2.15إذ بلغت )مديري 

 .وكانت لصالح فئة البكالوريوساإلجرائية وعدالة التقويم 

 خدمةسنوات ال .3
لدى  سة العدالة التنظيميةممار درجة واالنحرافات المعيارية لتم حساب المتوسطات الحسابية 

عدد سنوات  لمتغير تبًعا مديري المدارس االساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين

 (. 18، كما يظهر ذلك بالجدول )الخدمة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية، تبًعا لمتغير 18جدول )
 سنوات الخدمة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة الالمج

 عدالة التوزيع

 1.13 3.00 4 سنوات وأقل 5
 10سنوات وأقل من  5من 

 سنوات
23 3.18 0.38 

 0.73 3.59 73 سنوات وأكثر 10

 ةالعدالة اإلجرائي

 0.74 3.50 4 سنوات وأقل 5
 10سنوات وأقل من  5من 

 سنوات
23 4.49 2.34 

 0.59 3.94 73 سنوات وأكثر 10

 العدالة التفاعلية

 0.47 3.36 4 سنوات وأقل 5
 10سنوات وأقل من  5من 

 0.35 3.79 23 سنوات

 0.60 3.99 73 سنوات وأكثر 10

 عدالة التقويم

 0.90 3.45 4 سنوات وأقل 5
 10سنوات وأقل من  5من 

 سنوات
23 3.68 0.60 

 1.48 4.17 73 سنوات وأكثر 10
 0.80 3.33 4 سنوات وأقل 5العدالة التنظيمية 
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ممارسة درجة ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 18) الجدول من يالحظ

، تبًعا مساعدي المديرينصة من وجهة نظر لدى مديري المدارس االساسية الخاالعدالة التنظيمية 

على أعلى متوسط حسابي بلغ  كثرسنوات وأ 10ذو خبرة ، إذ حصل دمةعدد سنوات الخلمتغير 

وبلغ المتوسط الحسابي سنوات  10سنوات وأقل من  5خبرة ال يذل( وبالرتبة الثانية 3.92)

إذ بلغ بالرتبة األخيرة وأقل سنوات  5خبرة من ال يذل( وأخيًرا جاء المتوسط الحسابي 3.79)

 تم، (α ≤ 0.05)ذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة إفيما  ولتحديد(، 3.33)

 الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق

  (.19) الجدول يوضحه
لة الفروق لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية، تبًعا لمتغير ( تحليل التباين األحادي إليجاد دال 19جدول )

 سنوات الخدمة 

 10سنوات وأقل من  5من  الكلية
 سنوات

23 3.79 0.72 

 0.70 3.92 73 سنوات وأكثر 10

مجموعات  مصدر التباين المجال
متوسط  درجة الحرية المربعات

 درجة الداللة قيمة ف المربعات

 عدالة التوزيع 
 0.02 4.17 1.96 2 3.91 بين المجموعات
   0.47 97 45.19 داخل المجموعات

    99 49.10 المجموع

 العدالة اإلجرائية 
 0.12 2.17 3.30 2 6.60 بين المجموعات
   1.52 97 147.48 داخل المجموعات

    99 154.08 المجموع

 العدالة التفاعلية 
 0.03 3.56 1.07 2 2.14 بين المجموعات
   0.30 97 29.48 داخل المجموعات

    99 31.62 المجموع

 0.20 1.62 2.84 2 5.68 تبين المجموعا عدالة التقويم
   1.75 97 169.63 داخل المجموعات
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 الداللة درجة عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  إلى( 19) الجدول في النتائج تبين

(α ≤ 0.05) ساسية الخاصة من وجهة أللدى مديري المدارس ا ممارسة العدالة التنظيميةدرجة ل

( المحسوبة إذ بلغت F) قيمة إلى استناًدا سنوات الخدمة، لمتغير تبًعا المديريننظر مساعدي 

المجاالت ما عدا  جميعفي  وجود فروق عدم ( للدرجة الكلية، وكذلك0.21( وبدرجة داللة )1.57)

ولمعرفة عائدية الفروق تبًعا لمتغير سنوات الخدمة تم  مجالي عدالة التوزيع والعدالة التفاعلية

 (.20استخدام اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه الجدول )

 ( اختبار شيفيه للفروق في درجة ممارسة العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة20جدول )

 (α ≤ 0.05) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق *       

    99 175.31 المجموع

العدالة التنظيمية 
 الكلية 

 0.21 1.57 0.79 2 1.57 بين المجموعات
   0.50 97 48.68 داخل المجموعات

    99 50.26 المجموع

 سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

سنوات وأقل من  5من  سنوات وأقل 5
 سنوات وأكثر 10 سنوات 10

3.00 3.18 3.59 

 عدالة التوزيع

 0.59* 0.18 - 3.00 سنوات وأقل 5
سنوات وأقل  5من 

 سنوات  10من 
3.18  - 0.41 

 -   3.59 سنوات وأكثر 10

 العدالة التفاعلية 

المتوسط  دمة سنوات الخ
 الحسابي

سنوات وأقل من  5من  سنوات وأقل 5
 سنوات 10

 سنوات وأكثر 10

3.36 3.67 3.98 
 *0.62 0.31 - 3.36 سنوات وأقل 5
سنوات وأقل  5من 

 سنوات  10من 
3.67  - 0.31 

 -   3.98 سنوات وأكثر 10
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لجميع  سنوات فأكثر 10ذو الخدمة ( أن الفرق كان لصالح 20) الجدول في يالحظ

  المجاالت.

ة             هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللالسؤال الخامس: 

(α ≤ 0.05) للمعلمين فيرجة الروح المعنوية ين متوسطات إستجابة أفراد عينة الدراسة لدب 

 العلمي لمتغيرات: الجنس والمؤهلعمان تعزى محافظة العاصمة صة في المدارس األساسية الخا

 ؟وسنوات الخدمة

 عن هذا السؤال على النحو اآلتي: تمت اإلجابة 

 الجنس .1
 معلميلدى درجة توفر الروح المعنوية لتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

لمتغير الجنس، كما يظهر ذلك  ًعا( تبt-testوتم تطبيق اختبار ) االساسية الخاصةالمدارس 

 (. 21بالجدول )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الروح المعنوية، 21جدول )
 ( تبًعا لمتغير الجنسt-testواختبار )

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود ى عدمإل( 21تظهر في الجدول )تشير النتائج التي  

درجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي متوسطات االستجابة ل ( بينα ≤ 0.05) الداللة درجة

الجنس، استناًدا إلى  لمتغير تعزى المديرين االساسية الخاصة من وجهة نظر مساعديالمدارس 

  (.0.14وبدرجة داللة ) (1.49إذ بلغت ) الروح المعنوية( المحسوبة لمتغير tقيمة )

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الداللة tقيمة  المعياري

الروح المعنوية 
 ةالكلي

 0.14 1.49 0.76 4.00 9 ذكر
   0.38 3.78 91 أنثى
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 المؤهل العلمي .2
درجة توافر الروح المعنوية لدى لواالنحرافات المعيارية تم حساب المتوسطات الحسابية 

( t-testوتم تطبيق اختبار ) مساعدي المديريناالساسية الخاصة من وجهة نظر المدارس معلمي 

 (. 22تبًعا لمتغير المؤهل العلمي، كما يظهر ذلك بالجدول )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الروح المعنوية، واختبار 22جدول )
(t-testتبًعا لمتغير المؤهل العلمي ) 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند عدم  إلى( 22في الجدول )تشير النتائج التي تظهر 

جة توافر الروح المعنوية لدى معلمي در لمتوسطات االستجابة  بين (α ≤ 0.05) الداللة درجة

، استناًدا مؤهل العلميال لمتغير تعزى االساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرينالمدارس 

 (. 0.22( وبدرجة داللة )1.25)إذ بلغت  للدرجة الكلية( المحسوبة tإلى قيمة )

 ت الخدمةسنوا .3
درجة توافر الروح المعنوية لدى لة الحسابية واالنحرافات المعياريتم حساب المتوسطات 

عدد سنوات  لمتغير تبًعا ساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديريناألالمدارس معلمي 

 (. 23الخدمة، كما يظهر ذلك بالجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الروح المعنوية تبًعا لمتغير سنوات 23جدول )
 الخدمة

 العدد المؤهل العلمي المجال
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

درجة 
 الداللة

 الروح المعنوية
 0.22 1.25 0.43 3.87 38 بكالوريوس 
   0.42 3.76 62 دراسات عليا 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة مجالال

الروح 
 المعنوية 

 0.53 3.25 4 سنوات وأقل 5
 0.48 3.66 23 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.37 3.88 73 سنوات وأكثر 10
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ح درجة توافر الرو ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل23) الجدول من يالحظ

تبًعا لمتغير  ساسية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديريناألالمدارس المعنوية لدى معلمي 

( 3.88على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات وأكثر  10ذو خبرة ، إذ حصل عدد سنوات الخدمة

لى أقل من  5لذو خبرة من جاء المتوسط الحسابي يليها و  (، 3.66إذ بلغ )سنوات  10سنوات وا 

ذا إفيما  ( ولتحديد3.25سنوات وأقل بمتوسط حسابي ) 5رتبة األخيرة لذو الخدمة من وفي الم

 التباين تحليل تطبيق تم ،(α ≤ 0.05)كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة 

  (.23) الجدول يوضحه الذي اآلتي النحو على النتائج وجاءت ،(one way ANOVA) األحادي

لتباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة توافر الروح المعنوية، تبًعا لمتغير ( تحليل ا24جدول )
 سنوات الخدمة 

 الداللة درجة عند إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود إلى( 24) الجدول في النتائج تبين

(α ≤ 0.05) االساسية الخاصة من وجهة نظر المدارس درجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي ل

( المحسوبة إذ بلغت F) قيمة إلى استناًدا عدد سنوات الخدمة،تبًعا لمتغير  مساعدي المديرين

 .(0.46( وبدرجة داللة )0.78)

 

 مصدر التباين المجال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
درجة 
 الداللة

 الروح المعنوية
 0.46 0.78 0.14 2 0.28 بين المجموعات
   0.18 97 17.62 داخل المجموعات

    99 17.91 المجموع
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن 

 نتائج وموضحه كاآلتي: التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه ال

"ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى السؤال األول والذي ينص على  نتائجمناقشة 

مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي 

 المديرين؟" 

المدارس ( أن درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرين 9النتائج في الجدول ) أوضحت

من وجهة نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

(، وجاءت جميع المجاالت بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة، 0.71( واإلنحراف المعياري )3.79)

قد (، و 3.93( وحد أعلى بمقدار )3.48إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين حد أدنى مقداره )

عزو الباحثة هذه النتيجة المرتفعة إلى عدة أسباب ومنها أن اإلدارة المدرسية الحديثة أصبحت ت

تتجه بشكل واضح نحو بناء عالقات انسانية طيبة مع المعلمين، كذلك فإن زيادة الرقابة على 

مع وتصرفاتهم  بأدائهماالدارة المدرسية وعلى أداء مديري المدارس وممارساتهم جعلهم يتفاكرون 

المعلمين، عالوة على زيادة مستوى الوعي لدى المعلمين وأدراكهم لحقوقهم، مما يجعلهم يتصدون 

محاولة تسلطية من قبل مديريهم، األمر الذي دفع المديرين إلى إتخاذ المنحى العادل في  ألي

مي في ترى الباحثة من خالل تجربتها بالعمل ضمن الواقع التعليقد  التعامل مع المعلمين. كما 

المدارس أن مديري المدارس يحاولون بالفعل أن يتقربوا من المعلمين، وذلك من خالل سلوكياتهم 

 العادلة التي باتت أكثر إيجابية وتعاوًنا لتحقيق أهداف المدرسة بصورة أفضل. 
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من أفراد العينة وهم مساعدي  نالمستجيبيهذه النتيجة أيًضا إلى أن  تعزو الباحثةقد  و

يميلون إلى الدرجة المرتفعة في اإلجابة لتجبنهم التقييم المنخفض من مدرائهم، الذي ربما  المديرين

يعتقدون بأنه قد يؤثر سلًبا على عالقتهم معهم، مما قد يؤثر أيًضا على تقييمهم وتقاريرهم السنوية 

 وتجديد عقودهم.

أنها نتيجة إيجابية  كما وبشكل عام يمكن تفسير هذه النتيجة التي جاءت بدرجة مرتفعة على

إذ يشعر مساعدي المديرين بأن درجة ممارسة العدالة التنظيمية عالية ومرضية، كما يمكن أن 

تفسر هذه النتيجة لتبني مديري المدارس مفهوم العدالة التنظيمية في بيئة العمل المدرسية ليسود جو 

 .  المرجوةيمية من األلفة والراحة واألمان داخل المدرسة لتحقيق االهداف التعل

وعند الرجوع إلى مجاالت اإلستبانة التفصيلية يالحظ أن مجال العدالة اإلجرائية والذي جاء 

( وحصل على الدرجة المرتفعة، 1.25معياري ) وانحراف( 3.93بالرتبة االولى بمتوسط حسابي )

االدارة المدرسية تأتي  فترى الباحثة ذلك ربما يعود إلى ان كافة االجراءات والتعليمات التي تطبيقها

من السلطة الرسمية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم، حيث أنها تعمم من قبل سلطة مركزية، وعلى 

 باإلدارةاالدارة اإللتزام بها، مما أثر على استجابة مساعدي المديرين النهم على إطالع مباشرة 

األولى، كما أن مجال العدالة التفاعلية جاء  ووزارة التربية والتعليم وبذلك جاءت مرتفعة وبالرتبة

(، والذي حصل على درجة 0.57معياري ) وانحراف( 3.91بالرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )

مرتفعة أيًضا مما يدلل على الجو التفاعلي الذي يسود البيئة المدرسية من عالقات انسانية 

ا بيئة تعليمية تفاعلية، حيث يسودها األلفة جيدة بين االدارة والمعلمين الذي يجعل منه واجتماعية

والتعاون والمحبة بحسب الدراسات التي أظهرت بأن أكثر المجتمعات تعاوًنا في بيئات األعمال هي 

البيئة المدرسية، حيث أن العاملين في االدارة المدرسية والمعلمين يتشاركون في كثير من المواقف 
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لتحديات ويتعاملون مع العنصر البشري ويعملون في مجال االيجابية والسلبية ويتعرضون لنفس ا

تنموي وتعليمي، كذلك لديهم نفس المشاعر التي يتشاركون بها في حياتهم المهنية مما يزيد من 

 عالقاتهم االنسانية التفاعلية وهذا ما أثر على االستجابة والتي جاءت بدرجة مرتفعة. 

معياري  وانحراف( 3.83لثة بمتوسط حسابي )وجاء مجال عدالة التقويم في الرتبة الثا

من إطالع  المديرينتعزو الباحثة ذلك ربما إلى تخوف مساعدي قد  ( وبدرجة مرتفعة حيث 0.94)

المدراء على استجابتهم مما قد يؤثر على تقييمهم، أو ربما يعود ذلك إلى أن التقييم يأتي بناًء على 

زارة التربية والتعليم فجميع المعلمين يخضعون لنفس نموذج موحد من قبل السلطة الرسمية وهي و 

إلى أنه يحتاج إلى اثباتات تؤكد حصول المعلم على التقييم المرتفع أو حتى  باإلضافةداة التقييم، أ

مما يقلل من مزاجية التقييم لدى بعض المدراء، عالوة على أن للمعلم الحق في  المنخفض

خالل العام، مما يضطر  إلنجازاتهبأنها غير عادلة ومنصفة االعتراض على نتيجة التقييم إذ رأى 

 المدير إلى االلتزام بعدالة التقويم لتجنب تعزيز السلوكيات الغير محببة في مدرسته. 

معياري  وانحراف( 3.48أما في الرتبة األخيرة فجاء مجال عدالة التوزيع بمتوسط حسابي )

ن هذه النتيجة طبيعية في جو عمل يسوده العشائرية ترى الباحثة أقد  ( وبدرجة متوسطة، و0.70)

ت. فكلما كانت آفز والمكافوالعالقات االنسانية، مما يؤثر على توزيع المهام والمسؤوليات والحوا

عالقة المدير مع المعلم جيدة أكتسب ميزات إضافية في التوزيع وتقليل المهام والعكس صحيح. في 

ية فربما يعود ذلك لتخوف أفراد العينة من اطالع مدرائهم حين أنها جاءت بدرجة متوسطة ومرض

 على استجابتهم. 

وتشير نتائج فقرات مجال العدالة االجرائية الذي حصل على الرتبة األولى بمجاالت العدالة 

 - 3.70التنظيمية التي جاءت جميعها في الدرجة المرتفعة إذ تراوحت المتوسطات الحسابية من )
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(، أن الفقرة رقم 1.25معياري ) وانحراف( 3.93لمجال على متوسط حسابي )( وحصل هذا ا4.24

 وانحراف( 4.14( والتي تنص على "يتخذ المدير القرارات دون تحيز" وبمتوسط حسابي )6)

( حصلت على الرتبة األولى وبدرجة مرتفعة حيث ان جميع القرارات المتعلقة 0.72معياري )

الل السلطة الرسمية وهي وزارة التربية والتعليم وتكون سلطة والتعليمات تتم من خ باإلجراءات

قرارها فهذا يدل على انها نتيجة طبيعية، كون المديرين يتم اختيارهم ضمن  المدير في اعالنها وا 

( والتي تنص على "يراعي 9معايير وكفايات من أهمها األخالقيات,  في حيت جاءت الفقرة رقم )

 وانحراف( 3.70اتخاذ القرارات" بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )المدير حقوق المعلمين عند 

والتعليمات  باإلجراءات( وترى الباحثة ذلك طبيعي كون القرارات مركزية بما يتعلق 0.83معياري )

ة مرتفعة، وحصلت على الرتبة جمما ال شك فيها بأنها تراعي حقوق المعلمين حيث جاءت بدر 

نها أَ جراءات تأخذ بعين االعتبار الحقوق العامة لكافة المعلمين حيث االخيرة الن التعليمات واال

تعمم على الجميع مما أثر على استجابة العينة وجاءت بالرتبة األخيرة، لخصوصية المواقف في 

 مدارسهم. 

أما نتائج فقرات مجال العدالة التفاعلية والتي حصلت على الرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

( 4.12 – 3.75(، إذ تراوحت المتوسطات للفقرات بين )0.57معياري ) وانحراف( 3.91)

( والتي تنص على "يشجع مدير المدرسة 19وجاءت جميعها بالدرجة المرتفعة. فحصلت الفقرة رقم )

معياري  وانحراف( 4.12المعلمين على المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة" بمتوسط حسابي )

رتقاء بالعملية التعليمية إلدارة المدرسية على اإل، مما يدلل على حرص ا( وبدرجة مرتفعة0.70)

واشراك المعلمين بالدورات التدريبية المختلفة لرفع كفائتهم وقدراتهم للتحقيق أقصى درجات التطور 

( 3.75( والتي جاءت بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )17في المجال التعليمي، أما الفقرة رقم )
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( والتي تنص على "يسمح المدير بمشاركة المعلمين في صناعة القرارات" 0.85عياري )م وانحراف

وهنا ترى الباحثة أن القرارات تتعلق بالمجاالت التعليمية والتفاعلية داخل البيئة المدرسية فجاءت 

بدرجة مرتفعة مما يدلل على حرص االدارة على بث جو من التعاون والتفاعل داخل البيئة 

ة اال انها جاءت بالرتبة األخيرة، وربما يعود ذلك إلى عدم رضا مساعدي المديرين من المدرسي

عملية صنع القرارات بشكل كبير داخل المدرسة, فهو مطلع بالدرجة األولى على القرارات داخل 

 .نها بدرجة مرتفعة أاالدارة المدرسية ويعلم أين وكيف يتم صنع القرار، اال 

( 3.83التقويم التي حصلت على الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) أما فقرات مجال عدالة

( وبين الدرجة 4.09 – 3.53( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية من )0.94معياري ) وانحراف

( والتي تنص على "يقيم مدير المدرسة 22المتوسطة والمرتفعة، فجاءت بالرتبة االولى الفقرة رقم )

( وهذا يؤكد على ما 0.68معياري ) وانحراف( 4.09توسط حسابي )األداء على أساس اإلنجاز" بم

تم تبريره وذكره سابًقا من استخدام اداة للتقييم موحدة تبرز االنجازات وتعطى الفرصة للمعلم في 

( والتي جاءت بالرتبة األخيرة 24إثبات أعماله وانجازاته خالل مرحلة التقويم، أما الفقرة رقم )

( والتي تنص على "يهيئ مدير المدرسة 0.87معياري ) وانحراف( 3.53بمتوسط حسابي )

للمعلمين فرصة لالعتراض على التقويم لو شعروا أن المدير غير عادل" والتي حصلت على 

الدرجة المتوسط، ويعود ذلك كما ذكرت الباحثة إلى تجنب االدارة الوصول لمثل هذه االجراءات 

حيث  كونها تعطي الحق  مرتفعةل المدرسة وجاءت بدرجة مما قد يؤثر على االجواء العامة داخ

 للمعلم بذلك.

معياري  وانحراف( 3.48وحصل مجال عدالة التوزيع على الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

( 3.71 – 3.10( وجاءت جميع الفقرات بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة إذ تراوحت بين )0.70)
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األولى والتي تنص على "يقدر المدير تحمل المعلمين توترات  ( على الرتبة5فحصلت الفقرة رقم )

( وبدرجة مرتفعة وهذا يشير ربما إلى 0.74معياري ) وانحراف( 3.71العمل" بمتوسط حسابي )

عدم رضى مساعدي المديرين من تصرفات المدير في تحميل المعلم ضغط وأعباء العمل والتوترات 

( والتي تنص على "يحصل المعلمون على مكافأة 2) التي تحصل بشكل عام، أما الفقرة رقم

( 0.95معياري ) وانحراف( 3.10تتناسب مع التدريب الذي تلقوه في عملهم" بمتوسط حسابي )

ت بشكل عام يتناسب مع التدريب آوبدرجة متوسطة والرتبة األخيرة وهذا يدل على أن نظام المكاف

ءت بالرتبة األخيرة وهذا يؤكد بعض المزاجية لدى  الذي يحصل عليه المعلم ولكن عملية التوزيع جا

ت، اذا كان لديه القدرة على ذلك، وربما يدل على عدم وجود آبعض من المدير في توزيع المكاف

 ت يمكن أن تقدم للمعلم مما أدى إلى حصولها على الرتبة األخيرة. آمكاف

ي كانت نتائجها أن محور الت (2010دراسة باجودة) عدراسة مالدراسة مع  ههذنتيجة اتفقت

التي توصلت إلى أن  (2015العدالة التفاعلية جاء بدرجة مرتفعة. واختلفت مع دراسة أبو كريم )

لدى مديري المدارس جاءت بمستوى متوسط وعلى جميع  درجة ممارسة العدالة التنظيمية

 المجاالت. 

روح المعنوية لدى المعلمين ما درجة توافر المناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص على "

 في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين؟"

( أن درجة توافر الروح المعنوية لدى المعلمين من 14بالجدول رقم ) الموضحةتشير النتائج 

(، 0.43عياري )م وانحراف( 3.77وجهة نظر مساعدي المديرين جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي )

( وهذا يدل 4.02 – 3.57وجاءت لجميع الفقرات بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة إذ تراوحت من )

على توفر درجة مرضية من الروح المعنوية لدى المعلمين داخل البيئة المدرسية التي يسودها جو 
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( 4.02متوسط حسابي )( بالرتبة االولى ب16من االلفة والعالقات اإلنسانية، فجاءت الفقرة رقم )

ترى قد  ( والتي تنص على "يفكر المعلمون باالستمرار بمهنتهم" وهنا 0.45معياري ) وانحراف

الباحثة أن النتيجة طبيعية كون المعلم بشكل مستمر يسعى إلى التطور ويفكر في مهنته التي تمثل 

م يحرص على التطور لمواكب تعمل على بناء موارد بشرية، وتجد المعلم دائ التيالمهنة االنسانية 

( والتي جاءت 5كافة التطورات في المجال التعليمي فجاءت بالدرجة المرتفعة، أما الفقرة رقم )

بالرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة أيًضا والتي تنص على "تربط المعلم عالقة جيدة بالكادر التعليمي" 

ما فسر سابًقا بتوفر جو من األلفة  ( وهذا يؤكد0.58معياري ) وانحراف( 3.99وبمتوسط حسابي )

والتعاون والتفاعل وبيئة تسودها عالقات انسانية، فمجتمع المدرس يمثل أكثر مجتمعات العمل 

( والتي 1التفاعلي مما أثر على استجابة أفراد العينة فجاءت النتيجة بدرجة مرتفعة. أما الفقرة رقم )

ي تنص على "يظهر المعلم االرتياح بعمله" بمتوسط جاءت بدرجة متوسطة بالرتبة قبل األخيرة والت

ترى الباحثة هذه النتيجة مرضية قد  ( وبدرجة متوسطة و0.71معياري ) وانحراف( 3.61حسابي )

في بيئة عمل جيدة ولكن ربما جاءت بدرجة متوسطة كون مهنة التدريس لدى المعلم تمثل مصدر 

( 7من ارتياح المعلم في مهنته، أما الفقرة رقم ) الرزق، فتجد االجور والرواتب متدنية مما يقلل

فجاءت بالرتبة االخيرة والتي تنص "يظهر المعلم رضا عن الفاعلية التنظيمية في المدرسة" بمتوسط 

تعزو الباحثة ذلك ربما إلى أن قد  ( وبدرجة متوسطة و0.62معياري ) وانحراف( 3.57حسابي )

للنفس البشرية فترى أن من الصعوبة وصول  بالنسبةه الرضا أمر في غاية الصعوبة الوصول إلي

المعلم لمستوى من الرضا مع اختالف االفكار واالتجاهات، لذلك حصلت على الرتبة األخيرة إال 

 انها بدرجة متوسطة. 
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 السليمان والمقابلةودراسة  ،2013))حدوش، وفوارعة هذه النتائج مع دراسة  اتفقت

 واختلفت ،ومرتفعةتوافر الروح المعنوية جاءت بدرجة متوسط  ىأن. مستو . التي أظهرت (2017)

( أن مستوى توافر الروح المعنوية للمعلمين جاءت بدرجة 2014)ومقابلة. مع دراسة الكيالني 

 ... متوسطة

 داللة ذات ارتباطية ةتوجد عالقهل مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "

درجة بين متوسطات استجابة مساعدي المديرين ل( α ≤ 0.05)ة مستوى الدالل عند احصائية

ممارسة العدالة التنظيمية من قبل مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة 

 ؟المعنوية للمعلمين عمان والروح

( الى وجود عالقة إيجابية وذات داللة احصائية بين 15حة في الجدول )تشير النتائج الموض

لعدالة التنظيمية لدى مديري المدارس االساسية الخاصة ودرجة توافر الروح المعنوية درجة ممارسة ا

 ةإحصائي ( كما توجد عالقة إيجابية وذات داللة0.65لدى المعلمين وكان مقدار معامل االرتباط )

 بين جميع مجاالت العدالة التنظيمية والروح المعنوية الكلية، وُيعد ذلك شيء طبيعي الرتفاع درجة

ممارسة العدالة التنظيمية وارتفاع درجة توافر الروح المعنوية التي توصلت إليها الدراسة مما ادى 

مساعدي المديرين. كما  االستجاباتالى وجود عالقة إيجابية ارتباطية، وربما أثر على مصداقية 

وافر الروح أن هنالك عالقة ارتباطية قوية بين كل من درجة ممارسة العدالة التنظيمية ودرجة ت

المعنوية مع توفر بيئة عمل تشاركية وتفاعلية يسودها عالقات إنسانية قوية بتوفر قيادة فاعلة تهتم 

بتوفير بيئة مناسبة وصحية للعملية التعليمية التعلمية وبالتالي فأن السلوكيات الدالة على ممارسة 

 المعنوية لدى المعلمين.  العدالة التنظيمية من قبل مديري المدارس أدت إلى توافر الروح 
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وجود عالقة ايجابية بين الروح  في 2017))السليمان، والمقابلة هذه النتائج مع دراسة  اتفقت

لوجود عالقة بين المناخ التنظيمي  .(2014الكيالني ومقابلة ) الوظيفي ودراسةالمعنوية واألداء 

 ةالتنظيميقة بين العدالة لعدم وجود عال .(2017مع بني خالد) واختلفتوالروح المعنوية، 

  التنظيمي. واالنغماس

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هلمناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص على "

لدرجة ممارسة العدالة مساعدين المديرين متوسطات استجابة  بين (α ≤ 0.05) درجة

 ؟"التنظيمية يعزى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 16تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )

درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى المديرين تبًعا لمتغير الجنس، ويعزى ذلك ربما الى كون 

ناث فهي تأتي من منطلق إنساني لتنظيمية ال تفرق بين الذكور واإلممارسات وسلوكيات العدالة ا

غض النظر عن الجنس، فترى العدالة االجرائية تعمم التعليمات واالجراءات بغض النظر عن ب

تفرق بالجنس فجميع ما يقوم  الجنس وكذلك عدالة التقويم، وتجد عدالة التفاعلية وعدالة التوزيع ال

 بها الذكر تقوم به االنثى في المجال التعليمي فالمهام والمسؤوليات واحدة.  

( إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في الدرجة الكلية 17ائج في الجدول )وتوضح النت

تعزى لمتغير لممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس من وجهة نظر مساعدي المديرين 

ن أن ذلك يعود ربما إلى أَ ترى الباحثة قد  المؤهل العلمي وكانت الفروق لصالح فئة بكالوريوس و

لديهم مؤهل علمي اقل يسعون دائما للتطور ويعملون في كل شيء سعًيا للتطوير المعلمين الذين 

إلى أنهم يعلمون أن  باإلضافةجراءات، دارة ويلتمسون العدالة في اإلوالتعلم وتجدهم قريبين من اإل

العدالة االجرائية وعدالة التقويم واضحة المعالم بغض النظر عن المؤهل العلمي، فجاءت ذات 
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صائية في مجالي العدالة االجرائية وعدالة التقويم وربما يعود ذلك لتقبل اصحاب المؤهل داللة اح

والتقويم الذي يتم بمنتهى الشفافية وال يكون لديهم بالمعظم اي  لإلجراءات سبكالوريو العلمي 

متطلبات إضافية كما في حاالت المؤهل العملي األعلى، كما أن ذو المؤهل العلمي األعلى 

 من منطلق أخر كونهم حصلوا على شهادات عليا.  لألمور ينظرون

( يشير إلى عدم وجود فروق 20(، )19(، )18ومتغير سنوات الخدمة في الجداول )

احصائية لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية ووجود فروق ذو داللة إحصائية في مجالي عدالة التوزيع 

سنوات فأكثر، وربما يعود ذلك للخبرة الكبيرة التي  10والعدالة التفاعلية وكانت لصالح ذو الخدمة 

دارة المدرسية فتجدهم يظهرون ممارسات تدل إلمور التي تتم من قبل األيمتلكونها ومعرفتهم لكافة ا

لكثير  مدركونعلى تركيزهم بممارسات المدير بما يتعلق بعدالة التوزيع والعدالة التفاعلية، كما أنهم 

 بحكم الخبرة.  من الممارسات والمفاهيم

داللة إحصائية تعزى  اتلوجود فروق ذ 2017))خالد إختلفت هذه الدراسة مع دراسة بني 

لوجود فروق ذات  (2017ودراسة بني خالد) 2015))أبوكريم مع دراسة  واتفقتلمتغير الجنس. 

  .والمؤهل العلمي الخدمةداللة احصائية تعزى لمتغير سنوات 

 عند إحصائية داللة ذات فروقتوجد  "هلس والذي ينص على مناقشة نتائج السؤال الخام

 درجة توافر الروح المعنويةل استجابة مساعدين المديرين متوسطات بين( α ≤ 0.05) درجة

 يعزى إلى متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة؟"

حصائية في ( الى عدم وجود فروق ذات داللة إ21تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )

الدرجة الكلية لدرجة توافر الروح المعنوية لدى المعلمين تبًعا لمتغير الجنس، وهذا بدوره يشير إلى 
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أن المفاهيم التي تبنتها الدارسة مفاهيم انسانية بحته وال تميز ما بين الذكر واألنثى وتؤخذ األمور 

 من منطلق إنساني. 

ر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( فتشي22في الجدول ) الموضحةأما النتائج 

تعزو الباحثة ذلك أيًضا إلى أن الروح المعنوية ال تميز بين قد  تعزى لمتغير المؤهل العملي، و

نما تؤخذ من منحى االنساني.   الفروقات الفردية وا 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة 24(، )22(، )23كما وتشير النتائج في الجداول )

تعزى لمتغير سنوات الخدمة، وهذا يؤكد بدوره على عدم التأثير بالفروقات الفردية لدى إحصائية 

نما ينظر إليه من نواحي انسانية فقط.   المعلمين بمدى احساسهم بتوفر الروح المعنوية وا 

في وجود فروق تعزى  (2013) اتفقت هذه الدراسة مع كل من دراسة حدوش وفوارعة

لوجود فروق تعزى لمتغير  (2017) واختلفت مع دراسة السليمان ومقابلة الخدمة،سنوات  لمتغيرات

  .الجنس

 التوصيات

 باآلتي:  الدراسة توصي الباحثةالتي توصلت إليها  النتائجضوء  في

مرتفعة، مديري المدارس جاءت  التنظيمية لدىأن درجة ممارسة العدالة  النتائجأظهرت 

 عليها يجب: ةوللمحافظ

 ق عدالة التوزيع بأن يتم وضع أسس ومبادئ واضحة لتوزيع المهام اإلهتمام بتحقي

 دارة المدرسية.   إلوالمسؤوليات داخل ا

  اإلستفادة من الدراسة لرفع درجة العدالة التنظيمية والحفاظ عليها، والقيام بدراسات مماثلة

 .مع متغيرات أخرى مثل جودة العملية التعليمية، الثقة التنظيمية، وغيرها
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 برازيع مديري ومديرات المدارس على تجريب أساليب العمل الجديدة، تشج األفكار  وا 

الخالقة، واستغاللها في العمل، واتخاذ القرارات المهمة، وتحمل المخاطر المحسوبة 

 .المترتبة على مثل هذه األساليب

وصي بينت النتائج أن درجة توافر الروح المعنوية للمعلمين كانت بدرجة مرتفعة فتكذلك 

 :الدراسة من أجل تحسينها

 داخل البيئة وح المعنوية لدى المعلمين وتعزيزها الوعي بأهمية توفر الر  وزيادة تعميق على

زيادة االهتمام بتأهيل المديرين والمديرات من خالل برامج التطوير التربوي، المدرسية. 

ها لتنمية المهارات اإلدارية وتدريبهم على أساليب القيادة اإلدارية، وبرامج تدريبية يلتحقون ب

لديهم، كي يتم تعريفهم على المستحدثات الجديدة في التعليم وخاصة في مجال اإلدارة 

 المدرسية.

 تعزيز الروح على كيفية االساسية الخاصة العمل على تدريب مديري ومديرات المدارس

 المعنوية. 

  ا على مستوى الروح المعنوية. على عاتق المعلمين والتي تؤثر سلبً  الملقاةتخفيف األعباء 

 .إعادة النظر في عالقة كل من المدير والمعلم وتعزيز البعد اإلنساني بينهم 
 الثانوية وكذلك الحكومية المدارس في مماثلة دراسات إجراء العمل. 
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(1)ملحق ال  
 أداة الدراسة بصورتها األولية

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                        

 
  تحكيم استبانة

 ة األستاذ الدكتور الفاضل: ................................................ وفقه اهلل سعاد

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
 

درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان: 
وجهة  عالقتها بالروح المعنوية للمعلمين مناألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان و 

درجة ممارسة العدالة التنظيمية بين  ستقصاء العالقةتهدف الدراسة إلى ا نظر مساعدي المديرين
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالروح المعنوية لدى مديري المدارس 

 للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين.
من خبرات  يق هدف الدراسة طورت الباحثة استبيان لهذا الغرض، ولما عرف عنكمولتحق   

وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم بإبداء أرائكم عن وضوح كل 
عبارة ومالحظاتكم عن محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها لبعضها كما أمل التفضل 

 مناسًبا من عبارات ومقترحات.بإضافة ما ترونه 
: )أوافق النحو اآليت ىاخلماسي، علسوف تكون وفق سلم ليكرت  أداة الدراسةفقرات  عنأرجو العلم بأن اإلجابة 

 ال أوافق بشدة(. أوافق،ال  حمايد، أوافق، بشدة،
 

 االسم 
االرتبة االكاديمية وتاريخه   
 التخصص 
 جهة العمل )الجامعة / الكلية( 

محمد أبورمان ءاسم الباحث: اال                            ابوكريم د.د. احمم المشرف: أاس  

  0790234826 الهاتف:                                                     

 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة التعليم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

 العلوم التريويةكـلـيــة 
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 القسم الثاني :استبانة درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة:

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 التوزيع األول: عدالةالمجال 
عند  مكافئته لهمفي أثناء  المدير بين المعلمين يعدل  .1

 هملمسؤولياتتأديهم 
     

والتدريب  للتعليم مكافأة تتاسبيحصل المعلمون على   .2
 الذي تلقوه في عملهم

     

 جهده المعلم وفقيحرص المدير على ان تكون مكافأة   .3
 الذي يبذله

     

 طضغو  همبانصاف اثناء تحمل يكافىءالمدير المعلمين  .4
 وتوترات في العمل.

     

      يقدر المدير تحمل المعلمين ضغوط العمل  .5

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 العدالة اإلجرائيةالمجال الثاني: 
      ز.القرارات دون تحي المديريتخذ  6 .1
      يستمع المدير ألفراد المدرسه ثم يتخذ القرارات 7 .2
يجمع المدير المعلومات المناسبه والدقيقه ثم يتخذ القرار  8 .3

 المناسب
     

      للمعلمين الالزمة معلوماتالالقرارات ويوفر  يوضح المدير 9 .4
5. 1

0 
يعامل المدير المعلمين بلطف في أثناء اتخاذ قرارات تتعلق 

 لهمبعم
     

6. 1
1 

قرارات الأو استئناف  المعلمين باالعتراضلجميع  المديريسمح 
 .التي يتخذها

     

7. 1
3 

      .يراعي المدير حقوق المعلمين عند اتخاذالقرارات
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

يناقش المدير المعلمين باالثار المترتبة على القرارات  1 .8
 المتعلقة بهم

     

9. 1
5 

القرارات مبررات كافية عندما يتخذ  المديريوضح 
 المعلمين المتعلقة باداء عمل

     

10. 1
      يفسر المدير سبب اتخاذه القرارات المتعلقه بالمعلمين 6

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 العدالة التفاعلية: الثالثالمجال 
1
7 

عندما  والود هتماماالالمدرسة للمعلمين  مديريظهر 
 همبعمل المتعلقة القرارات يتخذ

     

يتخذ المدير قرارات مناسبة لمشكالت عمل المعلمين   .1
 واحتياجاتهم

     

 لتعاملل أساسك  الديمقراطي النمط المدرسة مديريتبنى   .2
 المعلمين جميع مع

     

لجميع  الوظيفية بـالحقوق اهتمامـاً  المدرسة مدير يظهر  .3
 المعلمين

     

يبرر المعلمين قرارات مدير المدرسة كونهم شاركوا في   .4
 صناعتها

     

      المعلمينعالقة عمل فعالة مع يتمتع مدير المدرسة ب  .5
      في اإلداريـة الصالحيات بعض المدرسة مدير فويضي  .6
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة 
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المعلمين بعض إلى المدرسة
 فـي المشاركة علىالمدرسة المعلمين  مدير يشجع  .7

 والدورات التدريبية المختلفة اتاللقـاء
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 عدالة التقويم: الرابعالمجال 
 الخاصة المعايير علىالمدرسة المعلمين  مدير يطلع  .1

 همأدائ تقيـيمب
     

 عناً بعيد األداء تقويم عملية المدرسة مدير يجري  .2
 الشخصية العالقات

     

 المدرسة مديرالتي يجريها  األداء تقديرات تقويم تعتمد  .3
 .إنجاز من حققوه وما جهد من نالمعلمو  يبذله ما على

     

مكافأة المعلمين حينما  على المدرسة مدير يحرص  .4
 يتميزون في أدائهم

     

 لـو لمعلمين فرصة لإلعتراض على التقويمل يهيأ المدير  .5
 عادل غيرالمدير   وا شعر 
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 القسم الثالث: درجة توافر الروح المعنوية لدى المعلمين
 

 
 الفقرات م

ى انتماء الفقرة مد
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 غير مناسبة مناسبة غير منتمية منتمية المقترح
      يشعر المعلم باالرتياح في عمله 1

      تهتم إدارةالمدرسة بتحفيز المعلمين 2
      يشعر المعلمون باالنتماء الى المدرسه 3
      المعلمين بفاعلية تنظيمية تتسم إدارة المدرسة مع 4

      يشعر المعلم بالفخرواالعتزاز ألنه مدرس 5

6 
تربط المعلمين عالقة جيدة بالكادر التعليمي داخل المدرسة 

 وخارجها.
     

      ينجز المعلم المهام الموكولة بحماسة 7

      يشعر المعلم بأن مهنيته في التعليم ال تؤثر في حالته الصحية 8

      يلتزم المعلم باألنظمة والقوانين في المدرسية  9

      يشتاق المعلمون لعملهم في المدرسة عند الغياب عنها 10

      يشعر المعلمون بأن عملهم مهم داخل المدرسة وخارجها 11

      الظروف التي تحيط بالعمل المدرسي جيدة 12

      مناخ المدرسة يمتاز باالخوية المؤثرة 13

      وعادلة لتقييم األداء  هناك معايير محددة 14

      ال يفكر المعلمون أبدا بتغيير مهنتهم 15

      حاجات المدرسيين والعاملين متوفرة وملبية  16

      تتفق سياسات إدارة المدرسة مع قناعاتهم 17

      توجد عدالة مهنية في المدرسة  18

      افر العالقات اإلنسانية تمتاز المدرسة بتو  19

      يتقبل المعلمون اراء المدير والزمالء برحابة صدر 20

      على عمله دون تغييب يواضب المعلم 21

      تحفيزا باستمرار للمعلمين مدير المدرسةيمنح  22

      المعلمين مهنياتسهم البيئة المدرسية في تنميتة  23

      اإلبداع لدى المعلمينو  فرصا للتميزيتوفر  24

      يتناسب دخل المعلمين السنوي مع الجهد الذي يبذلوه في مهنتهم  25

      يحفز التقويم اإليجابي على إتقان المعلمين لعملهم 26
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 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

      الطريقة الودية هي السائدة في النصائح واإلرشادات التربوية في المدرسة 27

 
 الفقرات م

ة مدى انتماء الفقر 
 للمجال

دقة الصياغة اللغوية 
التعديل  وسالمتها

 غير مناسبة مناسبة غير منتمية منتمية المقترح

      يحافظ المعلم على ممتلكات المدرسة 28

      عالقات المعلم مع المدير قائمة على اإلحترام المتبادل 29

      رسمي يشعر المعلم بالضجر عندما يكلف بعمل خارج اوقات الدوام ال 30

      يتلقى المعلم عبارات شكر تقديرا لسرعة إنجاز العمل  31

      يساعد المعلمون زمالءهم في حل المشكالت التي يواجهنها  32

      تتيح وظيفة المعلم إمكانية الترقية بالشكل الذي يلبي طموحهم  33
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(2)ملحق ال  
 أسماء المحكمين

 

 

 

 

 الجامعة التخصص اسم المحكم الرقم

. د عايش زيتونأ 1 وممناهج واساليب تدريس العل  الشرق االوسط جامعة   

 جامعة الشرق األوسط تخطيط تربوي أ.د رياض ستراك 2

د ابتسام جواد مهدي أ. 3  جامعة الشرق األوسط مناهج وطرائق التدريس 

 جامعة البلقاء التطبيقية إدارة تربوية أ.د عمر الخرابشة 4

امجدالدرادكة د. 5  جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية 

فواز شحادة د. 6 هج وطرق تدريسمنا   جامعة الشرق األوسط 

المذهان د. صالح 7 موزارة التربية والتعلي لغة عربيه   

ينالحماد د. خالد 8  جامعة الشرق األوسط قيادة واالدارة التعلمية 

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق التدريس د. تغريد المومني 9

 الجامعة األردنية إدارة اعمال د.الهام الفاعوري 10

 جامعة الزيتونة احصاء وتقويم د.مأمون أبوحماد 11
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(3)ملحق ال  
لنهائيةأداة الدراسة بصورتها ا                              

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                          
 

 استبانة الدراسة

 
 .عزيزتي المساعدة /عزيزي المساعد
 تحية طيبة وبعد

 
"درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري اء دراسة بعنوان باجر  تقوم الباحثة

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالروح المعنوية 
 لمتطلبات الحصول على استكمااًل وذلك  نظر مساعدين المديرين" للمعلمين من وجهة

وية. وتستخدم الباحثة درجة الماجستير في التربية تخصص اإلدارة والقيادة الترب
 .االستبانة لجمع البيانات المطلوبة ألغراض الدراسة

شاكرين لكم بدايًة حسن تعاونكم آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين في ملئ 
فقرات االستبانة وكلنا ثقة بدقة اإلجابة وصدقها وأمانتها وموضوعيتها حول جميع 

ونتائجها تعتمد في المقام األول على العبارات الواردة فيها، ألن أهمية الدراسة 
المعلومات المقدمة من قبلكم، علمًا بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة 

 وألغراض البحث العلمي فقط.
 
 

 واقبلوا فائق االحترام والتقدير
 
 

 االء محمد صالح أبورمان: هالباحث

 األردنية الهاشمية المملكة

 وزارة التعليم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

 العلوم التريويةكـلـيــة 

 

 

 

 ية

 تربويةقسم العــلوم ال
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 البيانات الشخصية القسم األول:

 (  في المكان المناسب الذي يمثل  البيانات الشخصية الخاصة بكم. √) أرجو التكرم بوضع إشارة 

  :البيانات األولية

 أنثى(        )  ذكر            (     )الجنس:     

  (       )بكالوريوس    دراسات عليا:(       ) المؤهل العلمي

 سنوات فأكثر 10 (  سنوات   ) 5-10 سنوات    )    ( من  5: )  ( أقل من سنوات الخدمة

 

 

 الفقرة الرقم
 درجة الممارسة

غير  قليلة سطةمتو  كبيرة كبيرة جدا
 متوفرة

 المجال األول: عدالة التوزيع
      يكافئ المدير المعلمين عند تأديتهم مسؤلياتهم. .1
يحصل المعلمون على مكافأة تتناسب مع  .2

 التدريب الذي تلقوه في عملهم.
     

المدير على أن تكون مكافأه المعلمون يحرص  .3
 وفق جهدهم الذي يبذلونه.

     

يكافئ المدير المعلمين أثناء تحملهم ضغوطات  .4
 العمل.

     

      يقدر المدير تحمل المعلمين توترات العمل. .5
 العدالة اإلجرائيه المجال الثاني:

      يتخذ المدير القرارات دون تحيز. .6
لمدير للمعلمين حول الظروف المرتبطة يستمع ا .7

 باتخاذ القرار.
     

8. على  يسمح المدير لجميع المعلمين باالعتراض 
 القرارات التي يتخذها.

     

 

 القسم الثاني: استبانة درجة ممارسة العدالة التنظيمية

 ية:( في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافقتكم على الفقرات االت √ أرجو التكرم بوضع إشارة )
 

 

 األساسية الخاصة.درجة ممارسة  العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس القسم األول: 

 ( في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافقتكم على الفقرات االتية: √أرجو التكرم بوضع إشارة ) 
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غير  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرات الرقم
 متوفرة

يراعــــــي المــــــدير حقــــــوق المعلمــــــين عنــــــد اتخــــــاذ  .9
 القرارات.

     

المعلمــــين االثــــار المترتبــــة علــــى ينــــاقش المــــدير  .10
 القرارات المتعلقه بهم.

     

ــــة  .11 يفســــر المــــدير ســــبب اتخــــاذة القــــرارات المتعلق
 بالمعلمين.

     

      يجمع المدير المعلومات الدقيقة ثم يتخذ القرار 12
 العدالة التفاعلية المجال الثالث:

يظهــر مــدير المدرســة للمعلمــين اإلهتمــام عنــدما  .13
 خذ القرارات المتعلقة بعملهم.يت

     

يتخــــذ المــــدير قــــرارات مناســــبة لمشــــكالت عمــــل  .14
 المعلمين.

     

يتبنى المدير النمط الديمقراطي كأساس للتعامـل  .15
 مع جميع المعلمين.

     

يظهر المـدير اهتمامـا بـالحقوق الوظيفيـة لجميـع  .16
 المعلمين.

     

لمـــين فـــي صـــناعة يســـمح المـــدير بمشـــاركة المع .17
 القرارات.

     

      .يمكن مدير المدرسة المعلمين أداء مهام إدارية .18
يشــجع مــدير المدرســة المعلمــين علــى المشــاركة  .19

 في الدورات التدريبة المختلفة
     

 المجال الرابع: عدالة التقويم
يطلـــع مـــدير المدرســـة المعلمـــين علـــى المعـــايير  .20

 ء.الخاصة بتقيم االدا
     

 يجــــــــــري مــــــــــدير المدرســــــــــةعملية تقــــــــــويم االداء .21
 ستمرار.با

     

      يقيم مدير المدرسة األداء على أساس اإلنجاز. .22
يحـــرص مـــدير المدرســـة علـــى مكافـــأة المعلمـــين  .23

 حينما يتميزون في أدائهم.
     

يهيئ مدير المدرسة للمعلمين فرصه لالعتراض  .24
 أن المدير غير عادل. على التقويم لو شعروا
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 القسم الثالث: درجة توافر الروح المعنوية لدى المعلمين

( مكان في المكان المناسب الذي يمثل درجة موافقتكم على  √ أرجو التكرم بوضع إشارة )
 الفقرات االتية:

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
 غيرمتوفرة قليلة متوسطة كبيرة جدا

      .هلم االرتياح في عمليظهر المع  .1
      يظهر المعلم امتنانا لتحفيز مدير المدرسة له.  .2
      يبدي المعلم سلوكات تدل على انتمائه للمدرسة.  .3
      بمهنته. المعلم الفخريظهر   .4
      تربط المعلم عالقة جيدة بالكادر التعليمي.  .5
      يالحظ على المعلم االعتزاز كونة معلم.  .6
ظهر المعلم رضا عن الفاعلية التنظيمية في ي  .7

 المدرسة.
     

      ينجز المعلم المهام الموكلة إليه.  .8
      يلتزم المعلم بقوانين المدرسة.  .9
يشتاق المعلم لعمله في المدرسة عند الغياب   .10

 عنها.
     

      داخل المدرسة. بأهمية عملهيشعر المعلم   .11
ف المحيطة بالعمل يبدي المعلم رضا عن الظرو   .12

 المدرسي.
     

      يشعر المعلم باألخوية في المناخ المدرسي.  .13
      يشعر المعلم بأن حاجاتة متوفرة.  .14
      عمالهم في المدرسة.أيشارك المعلم االخرين   .15
      يفكر المعلمون باالستمرار بمهنتهم  .16
      يواظب المعلم على عمله دون تغيب.  .17
      لمدرسة في تنمية المعلم مهنيا.تسهم بيئة ا  .18

      توفر المدرسة فرص لالبداع المعلم.   .19

20. 
 

  يحفز التقويم االيجابي على اتقان المعلم لعمله. 
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 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

كبيرة 
 غيرمتوفرة قليلة متوسطة كبيرة جدا

      يتقبل المعلم اراء المدير برحابة صدر .21

      يحافظ المعلم على ممتلكات المدرسة. .22

      تتصف عالقة المعلم والمدير باإلحترام المتبادل. .23

      يتلقى المعلم عبارات الشكر تقديرا إلنجازه. .24
يساعد المعلم زمالءه في حل المشكالت التي  .25

 تواجهم.
     

لذي الترقية بالشكل ا المعلم إمكانيةتتيح وظيفة  .26
 يلبي طموحهم.
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(4)ملحق ال  
الى وزارة التربية والتعليماألوسط  من جامعة الشرقكتاب تسهيل المهمة   
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(5)ملحق ال  
نيا العبداهللومركز الملكة را التعليم الخاص إدارة من وزارة التربية الى مديركتاب تسهيل المهمة   
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(6)ملحق ال  
ي المدارس الخاصة ومديراتهاالتربية الى مدير من وزارة كتاب تسهيل المهمة   
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(7)ملحق ال  
 البراءة البحثية

 


