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قرآن كريم
كال ثؼاىل:
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْالً الَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(ا ألهؼام)111 :

ضدق هللا امؼظمي

أ

اإلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
اىل َغَين اهميىن حب ًا وثؼظاميً  ...واىل غَين امُرسى غشل ًا وثلدٍرا
( ملى و مني )
( سارة و سام)
اىل هبظ بُيت امؼامر  ...وجمدي امزاىر
( حيىي )
اىل مؼومي وكدويت دامئ ًا وادلي الوننن أأدام هللا ظهل
اىل دفهئا امنادع وحناهنا ادلامئ أأيم امطبنر أأدام هللا ظويا
اىل رفِق دريب وراغي امبُت زويج ثلدٍر ًا وغرفا ًن
اىل اخنيت و أأخنايت احملبة وامسالم
اىل أأىل زويج امكرام
اىل لك من ػومين حرف ًا
اىل فوسطني اجلرحية
اىل من رووا بدماهئم أأرض امنطن،،،
اىل لك من وسُناه ومن هنساه
اههيم مجَؼ ًا أأىدي ىذا اجليد امؼومي املتناضع مَكنن مشؼة ثيضء هلم طرًق امؼمل
وامؼمل
الباحثة

ب

شػػػػػػػػػػكر وتقػػػػػػدير

امحلد هلل اذلي ػومونا امبَان ،وجؼهل أأثر ًا من روحو غوند بين الوسان ،وامحلد هلل ػىل حسن
املرار ،وسالمة املؼتلد والاختَار ،وامحلد هلل شكر ًا ًوَق بؼظمي جاىو وسوطاهو ،أأهو هؼم املنىل
وهؼم امونطري ،و أأساهل غز وجل أأن جيؼل ىذا امبحث مثرة ػمل ًنتفع هبا املسومني ،وامطالة
وامسالم ػىل س َد اخلوق وا ألنم محمد وػىل أةل و أأحصابو امطَبني امطاىرٍن أأمجؼني.
واهطالك ًا من كنهل ػوَو امسالم  (:ل ٌشكر هللا من ل ٌشكر اموناس) ،فاهين أأثلدم جبزًل
امشكر جلامؼيت جامؼة ا ألزىر ممثةل برئُسيا ادلكتنر /غبداخلامق غبدامرمحن امفرا ،ومعَد
ادلراسات امؼوَا ومعَد لكَة امرتبَة ،ول ٌسؼين يف ىذا امللام ال أأن اثلدم بنافر امشكر وغظمي
الامتونان اىل من ثؼومت منو أأن نوونجاح مؼىن وكمية ،وثؼومت منو كَف ٍكنن الخالص
وامتفاين يف امؼمل ،ومؼو أمنت أأن ل مس تحَل يف سبِل البداع وامريق ،فلك امشكر وامتلدٍر
وامؼرفان ملرشيف ادلكتنر /محمد ىامش أغا حفظو هللا ،ػىل هجده امكبري وما تكبد ُه من حتمل
أأغباء املتابؼة والرشاف وامتنجِو ػىل حبيث ىذا من بداًتو حىت اخراجو اىل حزي اموننر ،جفزاه
هللا غين خري اجلزاء.
كام أأثلدم خبامص امشكر وامتلدٍر نوسادة أأغضاء جلونة املوناكشة والمك ػىل امرساةل :
ادلكتنر /ضيَب كامل ا ألغا مناكش َا داخوَ ًا .
وادلكتنر /محمند ابراىمي خوف هللا مناكش ًا خارجِ ًا.
كام أأثلدم بنافر امشكر وامتلدٍر اىل امسادة احملكمني امرتبنًني اذلٍن م
حكنا استباهة امبحث لك
ابمسو وملبو.
و أأخري ًا ل ًفنثين ال أأن أأثلدم خبامص امشكر اىل لك من ساػدين خموط َا يف امتام ىذه ادلراسة
املتناضؼة ،ولك من ساهدين ضادك ًا ،و أأسال هللا أأن أأكنن كد وفلت فهيا ،مفا اكن من ثنفِق مفن
هللا ،وما اكن من خطأأ أأو زنل أأو وس َان مفن هفيس وامش َطان.

وهللا ويل امتنفِق
الباحثة

ج

يهــخـص انذارست

ِ
ِ
ِ
عنواف الدراسة :العدال ُة التنظيمي ُة وعالقتُيا بمؤشر ِ
بالجامعات
ألكاديمية
الجودة ا
ات
ِ
ِ
بمحافظات غزة
الفمسطينية
إعداد الباحثة :نسمة عادؿ عبدالعزيز الف ار

إشراؼ :د .محمد ىاشـ محمود آغا
ِ
التىظيهية وعبلقتٍا بهؤشر ِ
ِ
ِ
ِ
الجودة األكاديهية بالجاهعات
ات
العدالة
لمتعرؼ إلى واق ِع
ٌدفت الدراسةُ

الفمسطيىية بهحافظات غزة (األزٌر ،األقصى ،فمسطيف) ،كها ٌدفت لمتعرؼ إلى عبلقة العدالة
التىظيهية بهؤشرات الجودة األكاديهية ،وٌدفت لهعرفة الفروؽ بيف العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة

األكاديهية تبعاً لهتغيرات الدراسة وٌى( :الجىس ،الرتبة العمهية ،سىوات الخدهة ،اسـ الجاهعة ،ىوع
الجاهعة) ،وتىبع أٌهية الدراسة هف أٌهية الهوضوع كوىٍا ستوفر لهتخذي القرار في إدارة الجاهعات

الكثير سواء عمى صعيد تطوير اإلدارة واعادة الٍىدرة أو لرفع هستوى كفاءة وفاعمية الكميات في تعزيز
دورٌـ الريادي في التدريس والبحث العمهي والهشاركة الهجتهعية ،ووضع الخطط الهىاسبة ،لتحقيؽ

أٌداؼ الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج الوصفي األسموب التحميمي ،وذلؾ لهبلءهتً لهوضوع

الدراسة ،وأعدت الباحثة استباىةً لجهع البياىات وتهثمت في هجالي( العدالة التىظيهية ،وهؤشرات الجودة
األكاديهية) حيث بمغت عيىة الدراسة ( )250عضو ِ
ٌيئة تدريس ،هوزعيف عمى الجاهعات الفمسطيىية
َ
الثبلث.
وأظيرت نتائج الدراسة:

 .1أف الدرجة الكمية لتقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعات الفمسطيىية لهجاالت العدالة
التىظيهية بوزف ىسبي قدريُ ( )%64.40أي بدرجة تقدير هتوسطة ،وأف الوزف الىسبي
لهؤشرات الجودة األكاديهية قد بمغ(  ،)%71.00وبدرجة تقدير كبيرة.
 .2كها بيىت ىتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباط هوجبة بيف العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة
األكاديهية لدى أعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة.

 .3كها كشفت ىتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات
أعضاء الٍيئة التدريسية لمعدالة التىظيهية وهجاالتٍا بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة

تُعزى إلى هتغير الجىس ( ذكر ،أىثى) .بيىها أشارت الىتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات

تعزى لهتغير الجىس لصالح (اإلىاث).
الجودة األكاديهية َ

د

 .4دلت الىتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أعضاء الٍيئة

التدريسية لمعدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية
ولصالح (أستاذ).

 .5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية لهجاالت

العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة االكاديهية بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تُعزى إلى
هتغير سىوات الخدهة ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ (أقؿ هف خهس سىوات).

 .6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية لهجاالت
العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الجاهعة ولصالح جاهعة
(فمسطيف).

 .7توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية لهجاالت
العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير الجاهعة ولصالح الجاهعات (غير
الحكوهية).

أىـ التوصيات:

 .1العهؿ عمى تحقيؽ الشفافية في اتخاذ الق اررات بيف الهستويات كافة بالجاهعات هف خبلؿ
تهتيف العبلقة بيف إدارة الجاهعات وأعضاء الٍيئات التدريسية بٍا والعهؿ عمى ىشر ثقافة

التعاوف وروح الفريؽ بيىٍـ.

 .2إعادة جدولة الرواتب واستحداث ىظاـ جديد لتقييـ ىظـ األجور والهكافآت بشكؿ دائـ ،وخاصة
في الجاهعات الحكوهية ووضع هعايير هحددة وواضحة لمحوافز الهادية والهعىوية بحيث

تتىاسب هع الجٍد الهبذوؿ هف أعضاء ٌيئة التدريس.

 .3رفع هستوى األداء األكاديهي ألعضاء الٍيئة التدريسية هف خبلؿ إشراكٍـ في البعثات واألياـ

الدراسية واعطاء أولوية لؤلبحاث العمهية الههيزة ،وتىظيـ دورات تدريبية لرفع كفاءة الكادر
التدريسي التي تسٍـ في تطوير وتىهية الهجتهع الهحمي.

 .4أف يتـ تقييـ أداء أعضاء ٌيئة التدريس بشكؿ دوري وهىتظـ.
 .5ضرورة وجود خريطة لمبحوث البلزـ إجراؤٌا داخؿ الجاهعة تتىاسب هع احتياجات الهجتهع.

ه

Abstract

Study: Organizational Justice and its relation to academic quality
indicators at Palestinian universities in Gaza Governorates

Prepared by the researcher: Nesma Adel Abdul-Aziz al-Farra
Supervised by: Dr. Mohammad Hashim Mahmoud Agha

The study aimed to identify the relationship between Organizational Justice
and its relation to academic quality indicators in Palestinian Gaza universities
(Al-Azhar, Al-Aqsa, Palestine).

The study also aimed to investigate the differences in organizational justice
and indicators of academic quality depending on the variables of the study,

namely: (type, scientific rank, years of service, name university, university
type) to achieve the objectives of the study the researcher used the

descriptive approach, so as to suit the subject of the study, and used
measurements of organizational justice and indicators of academic quality
are two of the researcher has reached the study sample (250) faculty

members, spread over three Palestinian universities. The study results
showed

1-The total score to estimates by faculty members of the Palestinian
universities for the areas of organizational justice degree estimating the

weight of medium and relative ability (64.40%), and that the relative weight
of the indicators of academic quality has reached (71.00%), and a large
degree of appreciation

2-Results of the study also showed the presence of a positive correlation
between organizational justice and indicators of academic quality faculty
members of the Palestinian universities in Gaza Governorates relationship

3-The results of the study revealed that there were no statistically significant
differences between the mean estimates of faculty members and regulatory

fields of justice and Palestinian universities in Gaza Governorates due to the
variable type (male, female). While the results indicated the presence of

significant differences between the mean estimates of faculty members of
و

the Palestinian universities for academic quality indicators due to the variable
type in favor of the (female).

4-Results indicated the presence of significant differences between the

mean estimates .faculty organizational justice and indicators of academic
quality attributed to the Academic Rank variable and in favor of (Professor).

5-There are statistically significant differences between the mean estimates

of faculty members to the areas of organizational justice and indicators of
academic quality of Palestinian universities in Gaza Governorates due to the

variable of years of service for the benefit of those years of service (less
than five years).

6-There are significant differences between the mean estimates of faculty

members to the areas of organizational justice and indicators of academic
quality due to the variable and in favor of the university (Palestine)

7-There are significant differences between the mean estimates of faculty

members to the areas of organizational justice and indicators of academic
quality attributed to the university and for the university (non-governmental)
The most important recommendations:

1-Work to achieve transparency in decision-making at all levels between
the universities through strengthening the relationship between the university

administration and faculty members and their work on spreading the culture
of cooperation and team spirit among them.

2-Rescedule salaries and introduce a new system for assessing the wages

and rewards systems on a permanent basis, especially in public universities
and the development of specific and clear material and moral incentives so
that standards commensurate with the effort by the faculty.

3-Raise the academic performance level by involving them in missions and
study days and to give priority to scientific research distinctive, organizing
training courses to raise the efficiency of the teaching staff that contribute to
the development of the local community.

ز

4- that the performance of faculty members on a regular basis, and regular

assessment.

5-The need for a map should be done for research within the university
commensurate with the needs of the community

ح
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يقذيت
تتجػػً اىظ ػػار الهٍتهػػيف بش ػػئوف التعمػػيـ الع ػػالي إلػػى هس ػػايرة واتبػػاع التط ػػورات العمهيػػة والتكىولوجيػ ػة

الحديثة لتمبية احتياجات الهجتهع ،هف خبلؿ تحسيف قدرات وأداء أفرادي الفكرية والتعميهية واإلبداعية بها
يتىاسب هع هفاٌيـ الجودة وهحتوياتٍػا ،وتعػد الجاهعػات هػف أٌػـ ه اركػز العمػـ لهػا لٍػا هػف دور فػي خدهػة

وتىهية الهجتهع ويصعب أف تحقػؽ الجاهعػة أٌػدافٍا وغاياتٍػا وجودتٍػا هػا لػـ يكػف ٌىػاؾ شػعور بالعدالػة،
فجػػودة أي هؤسسػػة ال تػػتـ إال فػػي وجػػود هىػػاخ تىظيهػػي يتسػػـ بالعدالػػة والهسػػاواة بحيػػث يشػػعر الهوظفػػوف
بالرضا.

وتهثؿ الجاهعات في هعظـ دوؿ العالـ هراكز عمهية وفكرية ،وهف األركاف األساسية لتحقيػؽ التقػدـ

والتىهية ،فالجاهعات تعهؿ عمى رفػد الهجتهعػات بالعمهػاء والهفكػريف والقػوى العاهمػة الهؤٌمػة عمهيػاً ،إذ إف

ٌؤالء الخريجيف سيكوىوف قادة لهجتهعاتٍـ في الهستقبؿ ،يسٍهوف في بىاء الهؤسسػات العمهيػة الهتىوعػة،
كها أف هف أدوار الجاهعػة الهٍهػة والرئيسػة القيػاـ بالبحػث العمهػي وتشػجيعً ودعهػً ،ورفػع هسػتواي بحيػث

يخدـ تقدـ الهجتهعات وازدٌارٌا ،واإلسٍاـ في زيادة الهعرفة اإلىساىية (الصرايرة.)20- 22 :2202،

وعميػػً فػػاف لػػـ تكػػف ٌىػػاؾ إدارة جاهعيػػة ذات كفػػاءة عاليػػة وتهتػػاز بػػالخبرات العمهيػػة والهٍىيػػة فػػي

أداء هٍاهٍا تجاي هوظفيٍا ،سوؼ تواجً العديد هف العقبات والهشاكؿ أثىػاء القيػاـ بػدورٌا ،وخصوصػاً إف
لـ تكف تهتاز بالهوضوعية والهٍىية في توزيع الهٍاـ بيف العػاهميف بٍػا حيػث أف العدالػة التىظيهيػة ظػاٌرة

تىظيهيػػة وهفٍػػوـ ىسػػبي ،ففػػي الحػػاالت التػػي يػػزداد فيٍػػا شػػعور العػػاهميف بعػػدـ تػػوفر العدالػػة يترتػػب عميػػً

العديػػد هػػف الىتػػائج السػػمبية كاىخفػػاض الرضػػا الػػوظيفي واىخفػػاض االلت ػزاـ واألداء الػػوظيفي بصػػفً عاهػػة.
وخبلفاً لذلؾ فإف ارتفاع إحساس العاهميف بالعدالػة يػؤدي إلػى ارتقػاء سػموكيات األفػراد بعػد االطهئىػاف إلػى
سيادة العدالة وهف ثـ الوثوؽ في الهىظهة (زايد.) 02 :2222 ،

ويعود االٌتهاـ بالعدالة التىظيهية إلى العديد هف األسباب أبرزٌا :الحاجة إلى التخمي عف

السياسات التىظيهية الٍداهة القائهة عمى البيروقراطية وهشاعر الظمـ والتٍديد لدى العاهميف ،وتبىي
سياسات أخبلقية أخرى تتسـ بالعدالة التىظيهية والدعـ التىظيهي بها يكفؿ االسته اررية والفعالية التىظيهية
في األجؿ البعيد ،كها يعود االٌتهاـ بالعدالة التىظيهية إلى وجود تح ِّد في السعي لتقميؿ أو هىع

السموكيات الهعادية لمهجتهع الصادرة عف الهوظفيف الىاتجة أساساً عف غياب العدالة التىظيهية

(عواد.)02 :2222 ،

فرد وتحقيؽ العدالة في الهىظهات أه اًر تستطيع الهىظهة اختياري أو التخمي عىً،
ولـ يعد إرضاء األ ا

بؿ ٌو حتهية ال يهكف تجاٌمٍا ،ولذلؾ ىجد الهىظهات التي تتطمع إلى الىجاح والتهيز تسعى إلى إرضاء

العاهميف فيٍا إدراكاً هىٍا بتأثير رضاٌـ عمى هستوى األداء العاـ ،لذلؾ عميٍا إرضاء عهيمٍا الداخمي

حتى يتـ إرضاء عهيمٍا الخارجي لكي تستطيع الحفاظ عمى هيزتٍا التىافسية ،إذ إف ذلؾ الرضا يساٌـ
2

في ظٍور هشاعر االىتهاء وااللتزاـ التىظيهي الذي يعبر عف قوة وايهاف الفرد وقبوؿ أٌداؼ الهىظهة

وقيهٍا (خيرة.)222 :2222 ،

والجدير بالذكر لكؿ هؤسسة فمسفتٍا وثقافتٍا الخاصة بٍا الهستىدة عمى هجهوعة هف القيـ والتقاليد

واالتجاٌات الهشتركة بيف العاهميف داخؿ الهؤسسة ،وتعكس الطريقة التي يتصرفوف بٍا عىد أدائٍـ
لوظائفٍـ وهٍهاتٍـ اليوهية ،كها أف لثقافة الجودة دور كبير في ىجاح براهج إدارة الجودة الشاهمة في

الهىظهة ( القيسي.)021 :2200 ،

وتعد الجودة إحدى الهسائؿ الحيوية في ىظاـ التعميـ الهعاصر ،وقد حرصت هؤسسات التعميـ
ُ
العالي في هعظـ دوؿ العالـ الهختمفة عمى تبىي الجودة هىحىى وهىٍجاً لمعهؿ ،في الهىٍاج والبراهج

التعميهية التي طبقت لتحسيف ىوعية التعميـ في الهاضي ،وأبرزت تحسىاً هحدوداً في األداء األكاديهي في

الهدراس والجاهعات ،غير أف جودة التعميـ ها زالت هوضوعاً هثي اًر لمجدؿ ،حيث إف الىظاـ التعميهي

القائـ في العديد ه ف ٌذي الدوؿ ال يٍيئ الطمبة لسوؽ العهؿ بصورة كافية ،وال يهىحٍـ الفرصة إلبراز

إبداعٍـ ( الهزيف ،وسكيؾ.)2 :2202 ،

وقد أدت التطورات الحديثة في الهجاالت األكاديهية الهختمفة إلى تزايد االٌتهػاـ بػالجودة األكاديهيػة

فػػي انوىػػة األخي ػرة ،وأصػػبحت قضػػية الجػػودة وضػػهاىٍا والتأكيػػد عميٍػػا فػػي بػػؤرة اٌتهػػاـ القيػػادة السياسػػية
والتىفيذية عمى جهيع الهستويات هػف أجػؿ الوصػوؿ بالهؤسسػة إلػى هسػتوى الهعػايير الهعتػرؼ بٍػا عالهيػاً

لكي تكوف قادرة عمى الهىافسة الهحمية واإلقميهية والعالهية ( الخالدي.)2 :2200 ،

وٌ ػػذا االٌته ػػاـ ب ػػإدارة الج ػػودة الش ػػاهمة ف ػػي التعم ػػيـ دف ػػع الجاهع ػػات إل ػػى تط ػػوير األس ػػاليب اإلداري ػػة

التعميهيػػة تحقيق ػاً لجػػودة الهىػػتج ،سػػعياً إلػػى هضػػاعفة إفػػادة الهس ػػتفيد األوؿ لكافػػة الجٍػػود التعميهيػػة ،وٌػػو
الهجتهع بكؿ هؤسساتً ،وجهاعاتً ،وأفرادي في هجاؿ التعميـ ،واطػبلؽ شػ اررة الهىافسػة بػيف الجاهعػات هػف

أجؿ تحقيؽ أفضؿ الىتائج )أحهد.(02 :2222 ،

ويعد ظٍور إدارة الجػودة الشػاهمة ثػورة حقيقػة فػي التعمػيـ ىظػ ار لوجػود األزهػات فػي القطػاع التعميهػي

عمػػى الهسػػتوى الػػوطف العربػػي ،ألف ٌػػذا الهفٍػػوـ يسػػاٌـ فػػي حػػؿ هشػػكبلت التعمػػيـ العػػالي الجػػاهعي التػػي
تتجسػػد فػػي ٌػػذي الهشػػاكؿ هثػػؿ عػػدـ ارتبػػاط هخرجػػات التعمػػيـ الجػػاهعي بالحاجػػات الفعميػػة لسػػوؽ العهػػؿ،

وارتفاع ىسب البطالة بيف الخريجيف ( السرحاف.)5 :2202 ،

لذلؾ فإف العىاصر الهسئولة عف الجودة في هؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ ٌي الٍيئة

األكاديهية واإلدارية وتحديد هستوى الطالب الهقبوؿ في الجاهعة وفؽ شروط القبوؿ والبراهج األكاديهية
والتىوع في التخصصات التي تتعاهؿ هع االىفجار الهعرفي واإلدارة التي تحكـ العهؿ اإلداري والهباىي
والهرافؽ والهختبرات والهكتبات ،وال يتـ تجويد التعميـ العالي إال بتجويد البىى األساسية الهادية التعميهية

واعتهاد براهج تىهية القدرات الفكرية لدى الدراسيف وتحسيف جودة العاهميف والبيئة العمهية والتحسيف
الذاتي لبراهجٍا وٌياكمٍا وتجويد عهمية التقويـ في التعميـ العالي وتحسيف اإلدارة واستخداـ الهوارد الهادية

الهتاحة بفاعمية وهسؤولية ( عبدالدايـ.)202 :2222 ،
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تعد في حاؿ تحقيقٍا دليؿ عمى
ٌىاؾ العديد هف هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات التي ُ
ىجاح الجاهعة ،وهف ٌذي الهؤشرات ( األٌداؼ والفمسفة العاهة لمجاهعة ،جودة الطالب ،جودة عضو
ٌيئة التدريس ،جودة الكتاب والهىٍاج ،جودة الهباىي والتجٍيزات الهكتبية ،االهاكف العاهة في الجاهعة،

خدهة الهجتهع ،البحث العمهي) ،ولكف ٌىا اكتفت الباحثة باختيار عدد هف الهؤشرات ضهف هؤشرات
الجودة األكاديهية في الجاهعات حيث ال يتسع الهجاؿ لمحديث عف كؿ ٌذي الهؤشرات بشكؿ أوسع في

ٌذي الدراسة ويبقى الهجاؿ هفتوحاً أهاـ باحثيف آخريف ليتعهقوا في دراسة ٌذي الهؤشرات ،وٌذا ها يؤكدي.
(عدس ،وعبيدات ،وعبد الحؽ.)22 : 2222 ،

إف هوضوع ضبط الجودة واألداء هوضوع ذو أٌهية ،لذا عمى الجاهعات الفمسطيىية أف تسعى جاٌدة

لضبط جودة التعميـ العالي في ضوء الهعايير الهعتهدة هف و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطيىي ،الٍيئة
الوطىية لبلعتهاد والجودة والىوعية ( حهاد.)2 :2202 ،

وه ػػف أب ػػرز التأكي ػػدات الت ػػي طرح ػػت ف ػػي ه ػػؤتهر اليوىيس ػػكو ع ػػف التعم ػػيـ الع ػػالي ف ػػي الق ػػرف الواح ػػد

والعشػريف وهػػا يىبغػػي عمػػى الحكوهػػات وهؤسسػػات التعمػػيـ عهمػػً بٍػػذا الخصػػوص ،هػػف حيػػث البحػػث عػػف
جودة الىوعية في كؿ شػيء خصوصػاً فػي ظػؿ طغيػاف الكػـ بسػبب اإلقبػاؿ الٍائػؿ عمػى هؤسسػات التعمػيـ

العػػالي هػػع الحػػرص عمػػى ضػػرورة السػػعي الهسػػتهر لتطػػوير هٍػػارات أسػػاتذة التعمػػيـ العػػالي هػػف الىػػاحيتيف
الهٍىية والعمهية (عبدالدايـ.)205 :2222 ،

إف تحقيػػؽ أٌػػداؼ الجاهعػػة يعتهػػد عمػػى أداء األكػػاديهييف واإلداريػػيف فيٍػػا ،وفػػي هقدهػػة ذلػػؾ عهػػداء

الكميات وىوابٍـ ،ورؤساء األقساـ ،باإلضافة إلى أعضاء ٌيئة التدريس ،لذا فإف تحقيؽ الجاهعة لفمسػفتٍا
وأٌدافٍا والتػدريس والبحػث العمهػي وخدهػة الهجتهػع ،يعتهػد بشػكؿ كبيػر عمػى هجهوعػة هػف العواهػؿ وهػف

أٌهٍػػا تحقيػػؽ العدالػػة لػػدى العػػاهميف فيٍػػا .أذ يتعػػرض أعضػػاء ٌيئػػة التػػدريس فػػي الجاهعػػات لمكثيػػر هػػف
اإلشكاليات ،يتعمؽ بعضٍا بتدىي هستوى العدالة التىظيهية ،وهىٍا ها يتعمؽ بػىظـ التقيػيـ والترقيػة ،عػبلوة

عم ػػى بع ػػض اإلش ػػكاليات الهتعمق ػػة بالتس ػػٍيبلت الهقده ػػة إلع ػػداد البح ػػوث وىش ػػرٌا ،وحض ػػور اله ػػؤتهرات

العمهية ،وضعؼ االستقرار الوظيفي في العهؿ وقمة الهشاركات الهجتهعية

(السعود وسمطاف.)022 :2222،

وتىاولت العديد هف الدراسات هوضوع العدالة التىظيهية ،حيث أثبتت دراسة هحهد(  )2202أف
درجة العدالة التىظيهية لدى هديري الهدارس الثاىوية الحكوهية كها يراٌا الهعمهوف بدرجة كبيرة جداً،
وتبيف وجود عبلقة ارتباطية إيجابية قوية بيف درجة العدالة التىظيهية وعبلقتٍا بالرضا الوظيفي ،وهف

أبرز القضايا األساسية التي يعاىي هىٍا التعميـ الجاهعي ٌي هشكمة الجودة األكاديهية ،وذلؾ الف
هستوى جودة التعميـ العالي أهر ذو خطوة كبيرة ليس عمى حاضر الهجتهع فحسب بؿ عمى هستقبمً،

حيث تىاولت العديد هف الدراسات هوضوع الجودة األكاديهية كدراسة الحجار( )2221وأظٍرت ىتائج
الدراسة عدـ وجود فروؽ في تقدير أفراد العيىة لهستوى األداء الجاهعي تعزى لهتغير (الكمية ،الهؤٌؿ،

الخبرة).
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وتػػرى الباحثػػة أف تطبيػػؽ أبعػػاد العدالػػة التىظيهيػػة فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية ،واظٍػػار درجػػة تأثيرٌػػا

عمػػى هؤش ػرات الجػػودة األكاديهيػػة ضػػرورة همحػػً لتطػػوير اإلدارات الجاهعيػػة بهػػا يػػىعكس عمػػى أداء الٍيئػػة
التدريسية ،وتعديؿ هفرداتٍا بها يحقؽ الجػودة الشػاهمة فػي الهعموهػات والهٍػارات واالتجاٌػات التػي تقػدهٍا
تمؾ الجاهعات بحيث تؤدي إلى تحسيف هستواٌا بها يساعد عمى دفع عجمة التىهية البشرية إلى األهاـ.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

وهف خبلؿ عهؿ الباحثة في إحدى الجاهعات الفمسطيىية واحتكاكٍا بأعضاء الٍيئة التدريسية

شعرت بأف ٌىاؾ هشكمة تواجً أعضاء الٍيئة التدريسية لٍا هدلوالت تتعمؽ بالعدالة التىظيهية وهستوى

الجودة حيث أف هفٍوـ العدالة التىظيهية هف الهفاٌيـ الحديثة ىسبياً والدراسات الهتعمقة بٍذا الهفٍوـ

قميمً ،وعمى ىحو خاص الجاهعات الفمسطيىية في تطبيؽ أبعاد العدالة التىظيهية ،هها دفع الباحثة لدراسة
هفٍوـ العدالة التىظيهية بٍدؼ الكشؼ عف واقع العدالة التىظيهية وهؤشرات الجودة األكاديهية بالجاهعات

الفمسطيىية بهحافظات غزة.

تتمثؿ مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي:

ما واقع العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية

بمحافظات غزة ؟

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .0ها درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة ؟
ٌ .2ؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( ) 0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى
لمهتغيرات التالية (الجىس ،الرتبة العمهية ،سىوات الخدهة ،الجاهعة ،ىوع الجاهعة)؟
 .2ها درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات
الفمسطيىية بهحافظات غزة؟
ٌ .1ؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  ) 0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغيرات (الجىس ،الرتبة العمهية ،سىوات الخدهة ،الجاهعة ،ىوع الجاهعة)؟
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ٌ .5ؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  ) 0.05 ≥αبيف هتوسطات
درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية وهتوسطات درجات تقديرٌـ لهؤشرات
الجودة األكاديهية؟

فروض انذراست:

ويتفرع عف السؤاؿ الثاني الفرضيات التالية-:

 .0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  ) 0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى لهتغير
الجىس ( ذكر ،أىثى).
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  ) )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى لهتغير
الرتبة العمهية (هحاضر ،أستاذ هساعد ،أستاذ هشارؾ ،أستاذ).
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع لعدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى لهتغير
سىوات الخدهة (أقؿ هف  5سىوات ،هف  -5إلى 02سىوات ،أكثر هف  02سىوات).
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى لهتغير
الجاهعة ( األزٌر ،فمسطيف ،األقصى).
 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تعزى لهتغير
ىوع الجاهعة ( حكوهية ،غير الحكوهية).

ويتفرع عف السؤاؿ الرابع الفرضيات التالية-:
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )0.05≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغير الجىس ( ذكر ،أىثى).
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 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغير الرتبة العمهية (هحاضر ،أستاذ هساعد ،أستاذ هشارؾ ،أستاذ).
 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغير سىوات الخدهة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  -5إلى 01سنوات ،أكثر مف  01سنوات).

 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغير الجاهعة ( األزٌر ،األقصى ،فمسطيف).
 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لهدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة تعزى لهتغير ىوع الجاهعة ( حكوهية ،غير الحكوهية).

ينبثؽ عف السؤاؿ الخامس الفرضية التالية-:
 .1توجد عبلقة ارتباطية هوجبة ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ) )0.05≥αبيف هتوسطات
درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية وهتوسطات تقديراتٍـ لهؤشرات
الجودة األكاديهية.

أهذاف انذراست:

تطمح الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية-:

 .0التعرؼ إلى درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية

بهحافظات غزة.

 .2الكشؼ عها إذا كاف ٌىاؾ فروؽ بيف هتوسطات درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع

العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة.

 .2التعرؼ إلى هتوسطات درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لهؤشرات الجودة األكاديهية في

الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة.

 .1الكشؼ عف الفروؽ بيف هتوسطات تقديرات أعضاء ٌيئة التدريس لهؤشرات الجودة األكاديهية.
 .5التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية ودرجة
تقديرٌـ لهؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة.
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أهًيت انذراست:

ىظ اًر ألٌهية العدالة التىظيهية وارتباطٍا الوثيؽ بالكثير هف الهتغيرات ،ولتهيز هوضوعاتٍا

بالحيوية والتجدد في الطرح وربطٍا بهؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات
غزة ،ارتأت الباحثة أف تسمط الضوء عمى ٌذا األثر ،حيث تعد ٌذي الدراسة عمى حد عمـ الباحثة هف
أولى الدراسات التي تعىى بدراسة العدالة التىظيهية وعبلقتٍا بهؤشرات الجودة األكاديهية بالجاهعات ،كها
أف ىتائج ٌذي الدراسة ستوفر لهتخذي القرار في إدارة الجاهعات الكثير سواء عمى صعيد تطوير اإلدارة

واعادة الٍىدرة أو لرفع هستوى كفاءة وفاعمية الكميات في تعزيز دورٌا الريادي في التدريس والبحث

العمهي والهشاركة الهجتهعية ،ووضع الخطط الهىاسبة لتوزيع الهٍاـ عمى أعضاء الٍيئة التدريسية
الهرتبطة بأدوارٌـ ،دوف تهييز بيىٍـ هها يزيد هف تحسيف درجة هؤشرات الجودة األكاديهية لمجاهعات

التي يعهموف بٍا ،باإلضافة إلى رفد الهكتبة العربية بٍذي الدراسة كها تفتح الباب لمبحث لطمبة الدراسات
العميا والبحث العمهي.

حذود انذراست:

تتمثؿ حدود الدراسة في اآلتي:

 -1حد الموضوع :التعرؼ إلى واقع العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة األكاديمية.
 -2الحد المكاني :محافظات غزة.

 -3الحد البشري :اقتصرت الدراسة الحالية عمى أعضاء الييئة التدريسية.

 -4الحد الزمنى :أجريت الدراسة الحالية خالؿ العاـ الدراسي .2116 -2115
 -5الحد المؤسسي :الجامعات الفمسطينية الثالث (األزىر ،األقصى ،فمسطيف).

يصطهحبث انذراست:

أوالً /العدالة التنظيمية:

ويعرفٍا ريؾ ( ، Rick (2001بأىٍا ":الطريقة التي يحكـ الفرد هف خبللٍا عمى عدالة السموؾ

الذى يستخدهً الهدير في التعاهؿ عمى الهستوييف الوظيفي واإلىساىي وٌى هفٍوـ ىسبى يتحدد في ضوء
ها يدركً الهوظؼ هف ىزاٌة وهوضوعية الهخرجات واإلجراءات داخؿ الهىظهة ( . )Rick,2001:232

عرفتٍا العبيدي(  )2202بأىٍا ":إدراؾ العاهميف لمطرؽ الهتبعة في هىظهتٍـ سواء ها يخص

هىحٍـ الهكافأة أو التعاهؿ هعٍـ وفقاً لمجٍود الهبذولة هف قبمٍـ بشكؿ يسٍـ في تحقيؽ أٌدافٍـ واٌداؼ

الهىظهة هعاً ( العبيدي.)82: 2202 ،
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وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنياٌ" :و هدى إدراؾ أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات لحالة

اإلىصاؼ والهساواة التي يعاهموف بٍا وحصولٍـ عمى كاهؿ حقوقٍـ ،ويتحدد هفٍوهٍا هف خبلؿ هقياس

العدالة التىظيهية وٌى :توزيعية ،إجرائية ،هعموهاتية ،تعاهمية ،تقييهية ".

ثانياً /مؤشرات الجودة األكاديمية :

يعرفٍا البببلوي وآخروف ( ) 2222بأىٍا" :البياىات التي يهكف قياسٍا إيجابياً ،ويعتهد عميٍا

كهقياس لمجودة أو اإلىجاز ىسبة أعضاء الٍيئة التدريسية الذيف يحهموف شٍادة الدكتوراي ،يهكف االستىاد

إليٍا كهؤشر لجودة أعضاء الٍيئة التدريسية ،وكذلؾ ىسبة الخريجيف الذيف يعهموف في هجاؿ تخصصٍـ

يهكف االستىاد إليٍا كهؤشر لعبلقة البراهج بالعهؿ التخصصي" (البببلوي وآخروف.)22 :2222 ،

وتعرؼ الباحثة هؤشرات الجودة األكاديهية إجرائياً ":بأىٍا دالئؿ عمى هدى تحقؽ هؤشرات الجودة

األكاديهية في هجاالت الجاهعة كافةً والتي تقاس هف خبلؿ هجاالت االستباىة وٌي( الفمسفة والسياؽ،

التدريس ،البحث العمهي).

ثالثاً /الجامعات الفمسطينية:

تعرفٍا و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطيىية ( " )0228بأىٍا الهؤسسات التي يضـ كؿ هىٍا ها

ال يقؿ عف ثبلث كميات جاهعية ،وتقدـ براهج تعميهية تىتٍي بهىح درجة البكالوريوس ،الدرجة الجاهعية
األولى ،ولمجاهعة أف تقدـ براهج لمدراسات العميا تىتٍي بهىح درجة الدبموـ العالي ،الهاجستير ،الدكتوراي،

ويجوز لٍا أف تقدـ براهج تعميهية تىتٍي بهىح شٍادة الدبموـ وفؽ أىظهة الدبموـ"

( و ازرة التربية والتعميـ الفمسطيىي.)2 :0228 ،
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انفصم انثبني

اإلطبر اننظري نهذراست
املبحث األول :انعذانت انخنظيًيت

املبحث انثبني :يإشراث اجلىدة األكبدمييت
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يقذيت

تعد العدالة ضرورة هف ضروريات الحياة فشعور اإلىساف بالعدالة واالطهئىاف إليٍا يجعمً يشعر
ّ
باالستقرار واألهاف ،فالعدالة قد شرعٍا ا﵀ وحرـ الظمـ ،فالعدؿ إحدى القيـ التي اىبثقت عف عقيدة

اإلسبلـ ،كها أف العدالة هطموبة في الهجاالت الحياتية كافة بها فيٍا الهجاؿ التربوي ،تحديداً العدالة

التىظيهية داخؿ الجاهعات والهؤسسات التربوية ،فالجهيع في هجتهع اإلسبلـ بغض الىظر عف الديف

والعرؽ والجىس والجٍات الجٍوية والقبمية والعائمية والهىاطقة ،فمً حؽ العدالة وحؽ االطهئىاف إليٍا،
اْلحس ِ
ِ ِ
ِ َّ
ان) الىحؿ . ( 22 :
عهبلً بقولً تعالى إ َّن اللهَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ
ودعا اإلسبلـ إلى عدالة اجتهاعية شاهمة ترسيخاً لفكرة العدؿ هبدأً وتىهيتٍا سموكاً ،ألف العدالة
بهفٍوهٍا العاـ تعد ظاٌرة اجتهاعية تداخمت في جهيع جواىب الحياة ،وتزايد االٌتهاـ داخؿ الهىظهات

في الفترة األ خيرة بهفٍوـ ( العدالة التىظيهية ) وهكوىاتٍا وعىاصرٌا والهفاٌيـ التىظيهية األخرى الهرتبطة
بٍا ،والتي اثبتت الدراسات السابقة وجود عبلقة ارتباطية بيف العدالة التىظيهية وعدد هف الهتغيرات ذات

العبلقة الوثيقة بيف إىتاجية األفراد داخؿ الهىظهات والٍيئات والهؤسسات األكاديهية ،هها يؤدي إلى

التأثير عمى إ ىتاجية العاهميف بٍا ،ويرجع اٌتهاـ العاهميف بالعدؿ باعتباري هف أٌـ الدعائـ التي يقوـ
عميٍا كؿ هجتهع صالح وهجتهع اإلسبل ـ يقوـ عمى الوحدة بيف العبادة والهعاهمة والقيـ االقتصادية والقيـ

الهعىوية ،والدىيا وانخرة (أبو ىدا.)022 : 2222 ،

فالعدؿ قيهة إىساىية راقية في ظمٍا تتحقؽ الهساواة بيف أفراد الهجتهع ،ويشعر أفرادي باالستقرار

والتقدـ ،وتىظر اإلدارة اإلسبلهية لموظيفة عمى أىٍا أهاىة ،وتتطمب األهاىة في الوظيفة هف شاغمٍا أف
يراعي ا﵀ في أدائٍا باإلخبلص ،والتفاىي ،واالبتعاد عف الظمـ فيٍا ،وعف سوء استعهالٍا بهحسوبية ،أو

رشوة ،أو خياىة ،كها تتطمب األهاىة االلتزاـ الخمقي والعقائدي الذي يكهؿ هفٍوـ القدرة ،والقوة ،والكفاءة
والهٍىية في أداء الوظيفة (حياصات.)0 :2202 ،

فجوٌر العدالة ٌو حصوؿ كؿ إىساف عمى حقً هها يحقؽ التوازف بيف هصالح أفراد الهجتهع

ويكفؿ االستقرار لمهجتهع وتقدهً ،فالىظاـ ال يستقر في أي هجتهع دوف عدالة (ٌىدي.)2 :2202،

فالعدالة التىظيهية الهدركة ٌى هيؿ األفراد العاهميف لهقارىة حالتٍـ هع حالة زهبلئٍـ انخريف في

العهؿ ،أو إدراكات العاهميف لمعدالة في هكاف العهؿ أو هكاف الهىظهة ،أي إدراؾ العدالػة في هكػاف

العهؿ هف خبلؿ عبلقتٍـ بالهىظهة أو برئيسٍـ الهباشر والتي تؤثر بالىٍاية عمى هواقفٍـ سموكيا في

العهؿ ( العطوي.)20: 2222 ،

ويرجع االٌتهاـ بالعدالة التىظيهية إلى العديد هف األسباب أبرزٌا :الحاجة إلى التخمي عف

السياسات التىظيهية الٍداهة القائهة عمى البيروقراطية وهشاعر الظمـ والتٍديد لدى العاهميف ،وتبىي
سياسات أخبلقية أخرى تتسـ بالعدالة التىظيهية والدعـ التىظيهي بها يكفؿ االسته اررية والفعالية التىظيهية
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في األجؿ البعيد ،كها يعود االٌتهاـ بالعدالة التىظيهية إلى وجود تحد في السعي لتقميؿ أو هىع

السموكيات الهعادية لمهجتهع الصادرة عف الهوظفيف الىاتجة أساساً عف غياب العدالة

( عواد.)02 :2222 ،

وترى الباحثة أف تحقؽ هبدأ العدالة التىظيهية في الهجتهعات والهؤسسات العاهمة والفاعمة بها فيٍا
الجاهعات يسٍـ في خمؽ جو هف اإلبداع والهحبة واالبتكار هها يعطي األفراد العاهميف حاف اًز كبي اًر ىحو
العهؿ بروح الفريؽ ،ويسٍـ في تحسيف األداء الهؤسسي.

يفهىو انعذل:
العدؿ لغ ًة:

الى ِ
الع ْدؿ ّّ
فوس أىً ُهستقيـ،
قاـ في ٌ
ضد َ
جاء في القاهوس الهحيط لمفيروز آباديَ :
الج ْوِر ،وها َ
كالعدالة والعدولة والهعدلة ،عدؿ يعدؿ ،فٍو عادؿ هف عدوؿ وعدؿ بمفظ واحد ،وٌذا اسـ لمجهيع .رجؿ
عدؿ ،واهرأة عدؿ وعدلةّ ،
وعدؿ الحكـ تعديبلً :أقاهًُ ،وفبلىاً :زكايُ ،والهيزاف :سوايُ

( قاهوس الفيروز آبادي :http://shamela.ws6 ( .)0222 :0222 ،تاريخ الزيارة .)2202/2/22

كها يعرؼ العدؿ بأىً عبارة عف " التوسط في األهور هف غير إفراط في طرفي الزيادة والىقصاف" وهىً

الى ِ
اء َعمَى َّ
يدا
وف َّ
قولً تعالىَ و َك ََٰذلِ َؾ َج َعْم َىا ُك ْـ أ َّ
ُهةً َو َس ً
الر ُسو ُؿ َعمَ ْي ُك ْـ َش ٍِ ً
طا لِتَ ُك ُ
اس َوَي ُك َ
وىوا ُشٍَ َد َ

(البقرة.)012 :

وجاء في الهعجـ الوسيط أف العدالة" ٌي إحدى الفضائؿ األربع التي سمـ بٍا الفبلسفة في القدـ،
وٌي الحكهة والشجاعة والعفة والعدالة والعدؿ ٌو اإلىصاؼ أي إعطاء الهرء ها لً وأخذ ها عميً"

(إبراٌيـ وآخروف.)588 :0222 ،

العدؿ اصطالحاً:

يطابؽ الحؽ ويتىزي عف التحيز ،بإعطاء كؿ ذي ٍّ
حؽ حقً ،ويكوف
لقد ُعرفت بأىٍا " كؿ ها
ُ
بهساواة الفرد في الحقوؽ والواجبات ،في شئوف الحياة العاهة ،واتاحة الفرص الهىاسبة لكؿ ٍ
فرد بأف يأخذ

حقً دوف تهييز بيف ٍ
فرد وآخر" ( الهغربي.)010 :2220 ،

كها عرفٍا أبف حزـ في األخبلؽ والسير ب ػ" أف تعطي هف ىفسؾ الواجب وتأخذي"
ويعرفٍػػا الجػػاحظ فػػي "تٍػػذيب األخػػبلؽ" بػ ػ "اسػػتعهاؿ األهػػور فػػي هواضػػعٍا ،وأوقاتٍػػا ،ووجوٌٍػػا،

وهقاديرٌا ،هف غير سرؼ ،وال تقصير ،وال تقديـ ،وال تأخير" هوقع الدرر السىية هوسوعة االخبلؽ.
( http://dorar.netبتاريخ .) 2202/2/22:
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يفهىو انعذانت انخنظيًيت:
تعد العدالة التىظيهية قيهة حضارية وظاٌرة تىظيهية راقية تعطي لمهىظهة والعاهميف بٍا إحساساً
ّ
بأٌهيتٍـ هف خبلؿ األثر الذي يتركً تطبيؽ هبادئ وقواعد العدالة التىظيهية عمى الهستويات التىظيهية
الهختمفة بالهىظهات الفاعمة التي تسعى جاٌدةً لتحسيف سهعتٍا هف خبلؿ إشاعة أجواء العهؿ البىاء
القائـ عمى الهساواة في الحقوؽ والواجبات .كها أف العدالة التىظيهية هف الهوضوعات الرئيسة التي

تتصد ار اٌتهاـ الهؤسسات لتساعدٌا عمى التعاهؿ بكفاءة وهٍىية عالية .أها بالىسبة لهفاٌيـ العدالة في
اء بالىسبة العاهميف بالجاهعات أو
العهمية التعميهية والتربوية ،فهفٍوـ العدالة ،يعد هف الهفاٌيـ الهٍهة سو ً

القائهيف عمى إدارتٍا ،وهها يىعكس عمى هخرجات ٌذي الجاهعات والهجتهع الهحمي.

يرى حواس(  )2222أف العدالة التىظيهيةٌ :ى أحد الهتغيرات الٍاهة ذات التأثير عمى كفاءة
األداء الوظيفي لكؿ هف العاهميف والهىظهة التي يعهموف بٍا( حواس.)12 :2222،

ويعرفٍا الفٍداوي والقطاوىة ( )2221العدالة التىظيهية بأىٍا ":عبارة عف إحساس إىساىي يشعر بً

أعضاء الهىظهة في إطار التقييهات الهتولدة ىفسياً هف خبلؿ إجراء الهقارىات بيف القيـ الهتبادلة
الهتحصؿ عميٍا هف قبؿ األعضاء وادارة الهىظهة"( الفٍداوي ،القطاوىة.)01، 2221 ،
ويرى زايد ( )2222أف العدالة التىظيهية "هفٍوـ ىسبي ،بهعىى آخر فإف اإلجراء التىظيهي الذي
يىظر إليً هوظؼ عمى أىً إجراء عادؿ قد يكوف إجراء هتحي اًز أو غير هوضوعي هف وجٍة ىظر هوظؼ
أخر" ( زايد.)02: 2222،
تعرفٍا اسكىدر( )2222بأىٍا " شعور الفرد بىزاٌة وهوضوعية وحسف هعاهمة هف يتعاهؿ هعً إلى
جاىب أىٍا اىعكاس لمهساواة بيف األفراد واألخبلقيات في التصرفات" (اسكىدر.)022، 2222 ،
كها تعرؼ العطوي ( )2222العدالة التىظيهية بأىٍا " درجة تحقيؽ الهساواة والىزاٌة في الحقوؽ
والواجبات التي تعبر عف عبلقة الفرد بالهىظهة وتأكيد الثقة بيف الطرفيف" ( العطوي.)012 :2222 ،
وهف جٍتٍا ترى البشابشة ( )2228أىٍا " :قيهة هٍهة واحساس وادراؾ إىساىي يشعر بً أعضاء
الهىظهة في إطار التقييهات الهتولدة ىفسياً

وادارياً هف خبلؿ إجراء الهقارىات بيف القيـ التبادلية

الهتحصؿ عميٍا هف قبؿ األعضاء وادارة الهىظهة" ( البشابشة.)121: 2228 ،
ويضيؼ كؿ هف ( Tatum & Eberlin)2228أىٍا ":القيهة الهتحصمة هف جراء إدراؾ العاهميف
لمىزاٌة والهوضوعية لئلجراءات والهخرجات الحاصمة في الهىظهة"(.)Tatum & Eberlin, 2228 :2222
01

ويعرؼ حاهد ( )2222العدالة التىظيهية ٌ":ي اإلجراء التىظيهي الذي يىظر إليً عمى أىً إجراء
عادؿ ،قد يكوف هتحي اًز أو غير هوضوعي في ىظر آخريف ،فٍي تتحدد في ضوء ها ُيدركً الفرد هف
هوضوعية وىزاٌة في اإلجراءات والهخرجات " ( حاهد.)002 :2222 ،

يعرؼ كؿ هف (  Ishak & Alam (2009العدالة التىظيهية بأىٍا  ":هدى إدراؾ العاهميف لمهعاهمة
العدالة في وظائفٍـ وتأثير ذلؾ عمى العديد هف الهخرجات التىظيهية "(.)Ishak & Alam ,2222 :222

وتعرفٍا العبيدي(  )2202بأىٍا "هدى إدراؾ العاهميف الطرؽ الهتبعة في هىظهتٍـ سواء ها يخص
هىحٍـ الهكافآت أو التعاهؿ هعٍـ وفقاً لمجٍود الهبذولة هف قبمٍـ بشكؿ يسٍـ في تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة

هعاً" ( العبيدي.) 82 :2202 ،
وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا" ٌو هدى إدراؾ أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات لحالة اإلىصاؼ
والهساواة التي يعاهموف بٍا وحصولٍـ عمى كاهؿ حقوقٍـ ،ويتحدد هفٍوهٍا هف خبلؿ هقياس العدالة

التىظيهية وٌى :توزيعية ،إجرائية ،هعموهاتية ،تعاهمية ،تقييهية".

انعذانت اننشأة وانخطىر انخبرخيي:

لسىا ٌىا بصدد تأريخ الىشأة والتطور إال بقدر االستفادة هف الهوضوع ،وٌي عبارة عف إشارات

ضوئية ليستفيد هىٍا انخروف ،وعمى الرغـ هف أف هفٍوـ العدالة التىظيهية هف الهفاٌيـ الهألوفة إال أىً
هفٍوـ حديث لهفٍوـ قديـ اختمؼ الهؤرخوف في تحديد هكاىً وزهاىً.

فبلبد هف االطبلع عمى العدالة ىشأتٍا وتطورٌا عبر العصور واألزهىة باعتبارٌا أقدـ الفضائؿ اإلىساىية،
وحيث تىا ولٍا العديد هف الفبلسفة في القروف الهختمفة بالدراسة والتعريؼ والتحميؿ والتي تكوىت عمى
إ ثرٌا العديد هف الىظريات في العصور القديهة والعصور الوسطى والحديثة ،ووضع اإلهبراطور الروهاىي
جسستىياف في هدوىتً تعريفاً لمعدالة جاء فيً أف " العدؿ ٌو حهؿ الىفس عمى إيتاء كؿ ذي حؽ حقً،
والتزاـ ذلؾ عمى وجً الدواـ واالستهرار" (عبد الكريـ.) 2202 ،
هوقع إىترىت <<  >> http/www.startimes.comتـ االطبلع بتاريخ .2205/00/01

ولوحظ أف هوضوع العدالة شغؿ ذٌف الحكهاء والفبلسفة ،خاصة بعد أف قطع االىساف شوطاً هٍهاً

وكبي اًر صوب الهدىية والحضارة وتخطى تمؾ الهرحمة الفطرية التي لـ يكف لمعدالة فيٍا أساس أخبلقي،
بؿ كاىت قائهة عمى الهصمحة الهادية الهعززة بالقوة ،ويقتص بٍا الخصـ هف خصهً ،ويىاؿ هف أهواؿ

عدوي ها يراي عوضاً عها أصابً ،وىتيجة الههارسات الديىية وتراجع الثقة وخاصة بالكىيسة في العصور
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الوسطى بدأت حركة التىوير وتحرير العقؿ ،هها أظٍر هدارس فكرية تىاولت هسارات فمسفية دوف التقيد

بهرجعية ديىية ،وكاف فبلسفة اإلغريؽ( اليوىاف) ٌـ أوؿ هف تعرضوا لبحث فكرة العدالة في هحاولة
لموصوؿ إلى تحديد هضهوىٍا واألساس الذي تقوـ عميً ،ويرى أرسطو العدالة فعبلً شرعياً ىاجهاً عف
قواىيف هوضوعية يجب احتراهٍا بهقابؿ الفعؿ الجائر ،والذي هثؿ خروجاً عف الهعقوؿ ،كها ويرى

أفبلطوف أف العدالة باعتبارٌا فضيمة إىساىية هزدوجة تأخذ هعىاٌا اىطبلقاً هف الفرد اهتداداً إلى الهحيط

االجتهاعي الذي تتحدد فيً بشكؿ شاهؿ وأوحد ،ويرى جوف رولز بأف العدالة ٌي اتفاؽ هجهوعة هف
البشر عمى هفٍوـ هشترؾ لمعدالة ،يتطمب وجود هصالح ولغة وثقافة هشتركة وجهمة قيـ تعاوىية وعادات

تفرض التزاهاً أخبلقياً عميٍـ (عمي وهحهد.)0222-0220 :2202 ،

والجدير ذكري أف فبلسفة اإلغريؽ أعادوا صياغة األفكار الديىية لقدهاء الهصرييف ،وفي القرف

السادس توارد إلى روها آداب اليوىاف وفمسفتٍـ ،واستطاعوا أف يطوروا القواىيف بها يتفؽ هع االحتياجات

الجديدة بصياغة في قوالب ببراعة وعبقرية ،وكاف هف أبرز فبلسفة اليوىاف والذي يعد ٌهزة وصؿ بيف
الفكر اليوىاىي والروهاىي ٌو (شيشروف) وكاىت كتابتً هتأثرة بالفمسفة اإلغريقية عاهة والهدرسة الرواقية
بصفة خاصة (صقر.)2 :0282 ،

ويفىد أوردفورٌولت هفٍوـ العدالة حيث يقوؿ إف العدالة تحظى باعتراؼ إىساىي عاـ ،ولكف

تأسيس العدالة وهبادئٍا ٌي هوضع خبلؼ ،ولكف العدالة ٌي هف أٌـ الفضائؿ والسموؾ االىساىي،

وهعيار لتقييـ األفراد والهجتهعات عمى حد سواء ،وٌى إلى جاىب ذلؾ هعيار لمقاىوف فهىذ العصور
الوسطى أصبحت العدالة ٌي الكمهة الهتوارثة عف فكرة العدالة عىد اإلغريؽ والروهاف أف العدؿ اساس

الهمؾ ،وٌي أعظـ ثروة إىساىية والٍدؼ األسهى لحكـ الدولة ( يوىس.) 0 :2200 ،

وتعود جذور هفٍوـ العدالة التىظيهية إلى ىظرية العدالة عىدها افترض  )1964 ( Adamأف الفرد

يوازف ويقارف بيف هعدؿ ها يحصؿ عميً هف هوارد هع هعدؿ ها يحصؿ عميً انخروف هف تمؾ الهوارد

وعىدٌا يشعر بالهساواة والعدالة ،واف إدراؾ عدـ العدالة وفقاً لذلؾ يؤدي إلى خمؽ حالة هف التوتر الذي

يترؾ أث اًر سمبياً عمى الهىظهة ،وكها يقصد بالعدالة التىظيهية إعطاء كؿ فرد ها يستحقً ،أو ٌي عدالة
االسموب الذي يستخدهً الهدير في التعاهؿ هع العاهميف عمى الهستوى اإلىساىي والوظيفي
) .)Williams&Karrikar,2009:422ىقبلً عف .(1964)Adam

هر بعدة هراحؿ هىذ القدـ ،وأخذ بالتطور
وهف ٌىا تخمص الباحثة إلى أف هفٍوـ العدالة التىظيهية ّ

عبر العصور ،حيث شغؿ فكر الفبلسفة والعمهاء والهفكريف ألٌهيتٍا عمى كافة األصعدة تربوياً
واقتصادياً.
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انعذانت يف االسالو:
جاء اإلسبلـ وأسس الهسمهوف حضارة إسبلهية اهتدت لقروف عديدة حتى أصبحت خبلؿ فترة
قصيرة إهبراطورية واسعة أسٍهت في وضع التشريعات السياسية واالجتهاعية واالقتصادية لتىظـ حياة
األفراد في الهجتهع ،وقد أبدعت حضارة اإلسبلـ في ترسيخ وههارسة وتطوير هفاٌيـ السمطات
الحضارية والهدىية والعسكرية والعبلقات الدولية وتطبيؽ هبادئ العدالة والهساواة ،حيث قاهت أوؿ دولة
إسبلهية في الهديىة ىتيجة لعبقرية وجٍود الرسوؿ صمي ا﵀ عميً وسمـ بصفتً قائداً وهؤسساً لؤلهة
اإلسبلهية ،وقد هيزت الوظائؼ اإلدارية فيٍا بالبساطة وعدـ التعقيد ىظ اًر لمدور الهحدود لمدولة آىذاؾ
الذي يتهحور حوؿ حهاية العقيدة وىشر الهبادئ اإلسبلهية وتحرير اإلىساف هف العبودية بشكمٍا
اإلىساىي والهادي (البدراىي.) 02 :2202،
فالعدالة التي جاء بٍا اإلسبلـ ورسخ هبادئٍا وهىٍا هبدأ الهساواة ،والتكافؿ االجتهاعي ووصوؿ
ّْؾ ِ
ص ْدقًا
ت َرب َ
الحقوؽ ألٌمٍا ،وٌكذا أخذ هفٍوـ العدالة طابعاً وظيفياً وقاىوىياً لقولً تعالى َ وتَ َّه ْ
ت َكمِ َه ُ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ
يـ﴿ األىعاـ ﴾ 002 :وقد ُع ّدت العدالة شرطاً ضرورياً وقيهة
َو َع ْدالً ال ُه َب ّْدؿ ل َكم َهاتً َو ٌُ َو السَّهيعُ اْل َعم ُ
عميا تسيطر عمى وظائؼ وههارسات الدولة اإلسبلهية (بركات وآخروف.)22 :2221 ،

ويؤكد شيخ االسبلـ ابف تيهية قائبلً ":إف ا﵀ يقيـ الدولة العادلة واف كاىت كافرة ،وال يقيـ الظالهة واف
كاىت هسمهة ،واف الدىيا تدوـ هع العدؿ والكفر ،وال تدوـ هع الظمـ واإلسبلـ" (ابف تيمية.)91 :1951 ،

وفيها يتعمؽ بالهساواة فإف اإلسبلـ يىظر إلى البشر عمى أساس أف الجهيع خمقوا هف أصؿ واحد (
ِ
وبا َوقََبائِ َؿ لِتَ َع َارفُوا ۚ
اس إَِّىا َخمَ ْق َىا ُك ْـ ه ْف َذ َك ٍر َوأ ُْىثَ َٰى َو َج َعْم َىا ُك ْـ ُش ُع ً
آدـ وحواء) ،قاؿ تعالىَ  :يا أَيٍَُّا الىَّ ُ
َّ ِ
ِ َّ ِ
يـ َخبِ ٌير﴿ الحجرات :أية ،﴾ ٣١لذا يقر اإلسبلـ هبدأ الهساواة
إِ َّف أَ ْك َرَه ُك ْـ ع ْى َد المً أَتْقَا ُك ْـ إِ َّف المًَ َعم ٌ
بغض الىظر عف الموف أو الجىس أو المغة أو الحالة االجتهاعية واالقتصادية ،ويضيؼ الشٍري

( ،)2222بأف العهؿ في االسبلـ يرتبط ارتباطاً وثيقاً باألخبلؽ الهبىية عمى عقيدة سميهة ،وعبادة
صحيحة ،فبل ظمـ ،وال خياىة ،وال غدر ،وال خديعة ،وال تعاهؿ بالغش وال بالكذب وال تطفيؼ في الكيؿ
والوزف ،واىها صدؽ وعدؿ ،ووفاء واىصاؼ( الشٍري.)022 :2222 ،
وترى الخالدي وسبلهة ( )2201أف الرسوؿ (صمى ا﵀ عميً وسمـ) ضرب أروع األهثمة لمخمؽ
ىٍجً الصحابة وعمي رأسٍـ الفاروؽ عهر ،الذي قاؿ في إحدى
العظيـ هىٍا العدؿ في التعاهؿ ،واتبع َ

في اعوجاجاً فقوهوىي ،فيىدب لً رجؿ هف الهسمهيف لو جدىا فيؾ
خطبة عىدها تولى الخبلفة "إف رأيتـ ّ
اعوجاجاً لقوهىاؾ بحد سيوفىا" ،وٌذا يدؿ عمى قهة العدالة التي أظٍرٌا الفاروؽ ،حيث أف هفٍوـ العدالة
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يرتبط هف الىاحية التاريخية ،ارتباطاً وثيقاً بالقاىوف والشرعية ،فالعدالة تستخدـ إلى حد ها هكثفاً أكثر في
الدوائر القاىوىية أكثر هف استخداهٍا في دوائر أخرى ،إال أىً ال توظؼ اليوـ كهصطمح قاىوىي بصورة
أساسية ،ولكف ٌىا تُستخدـ كهصطمح أخبلقي ،واداري ،وتربوي (الخالدي وسبلهة.)288 : 2201 ،
وترى الباحثة أىً هف واجبىا ىحف الهسمهيف إشاعة أجواء هف الطهأىيىة والعدالة والسبلـ بيف شرائح
الهجتهع لتىعـ الهجتهعات باالستقرار بشكؿ عاـ وبيف العاهميف بالهؤسسات حتى يىاؿ جهيع العاهميف
حقوقٍـ عمى قاعدة الهساواة ،وٌذا يحد هف هظاٌر التباغض والحسد ،ويسٍـ في إرساء قواعد
الهؤسسات وتهتيىٍا هف خبلؿ حصوؿ الجهيع عمى حقوقٍـ في هقابؿ أداء واجباتٍـ الوظيفية ،وٌذا ها
يسوؽ الباحثة لمحديث عف أٌهية العدالة التىظيهية.

أهًيت انعذانت انخنظيًيت :
إف اال ٌتهاـ بهفٍوـ العدالة التىظيهية يرجع إلى حقيقة أف تمؾ العدالة ٌي أحد الهتغيرات التىظيهية
الهٍهة الهؤثرة عمى كفاءة األداء الوظيفي لمعاهميف هف جاىب وعمى أداء الهىظهة هف جاىب آخر وحتى
يصبح هكوف العدالة فعاالً فبل بد أف تسعى إدارة الهىظهة إلقرارٌا في هجاالت العهؿ كافة
(أبو ىدا.) 012 :2222 ،
وأشار بروكىر (  Brockner (2222إلى إف أٌهية العدالة التىظيهية تعود إلى سببيف ٌها:
 -1إف العاهميف يستخدهوف العدالة الحالية بالهىظهة لمتىبؤ بها يهكف أف يعاهموا بً هستقببلً .
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إف األفراد يريدوف أف يشعروا بأىٍـ جزء هف الهىظهة ،وتوفر العدالة هؤشر لهدى قبولٍـ

وتقديرٌـ هف جاىب إدارة الهىظهة ( أبو جاسر )8 :2010 ،ىقبلً عف ).) Brockner,2002, 59
وكما تبرز أىمية وجود العدالة التنظيمية مف خالؿ التطبيؽ الحقيقي:
 تٍيئ العدالة التىظيهية لمعهاؿ اإلحساس بالٍوية والكياف واالستقرار ،إلى جاىب إحساسٍـ بعدالة
التقييـ الذي يحظوف بً وفؽ االستحقاؽ والجدارة ،فهتى توفر ٌذا زاد إحساس العهاؿ باالىتهاء
لهؤسستٍـ والسعي الدائـ لخدهتٍا ورقيٍا.
 إف تعهيـ تطبيؽ تعاليـ العدالة التىظيهية عمى جهيع العاهميف داخؿ الهؤسسة يسٍؿ هٍهة اإلدارة،
وقيادة فرؽ العهؿ ،فبل تمجأ إلى اإلجراءات الرسهية أو الصارهة لتأكيد السموؾ الهطموب.
 كذلؾ تعهؿ عمى تحقيؽ االىدهاج والطهوح الذي يسعى وراءي هعظـ أفراد الهؤسسة وتعهؿ عمى
توفير الشعور بوحدة الفريؽ في العهؿ واإلىجاز ،وتدعـ روح الجهاعة داخؿ الهؤسسة التي يعهموف
لصالحٍا (بموط.)309 :2002،
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ويع ّد خرهوش(  )2014العدالة التىظيهية عاهبلً ٌاهاً في استقطاب الهوارد البشرية الهبلئهة،
حيث تعهؿ عمى جذبٍا وخصوصا الطهوحة هىٍا ،فإحساسٍـ بتوفر عدالة سواء في التعويضات،
االعتراؼ بالتهايز في األداء ،في الكفاءات والقدرات هها يدفع بٍها لبللتحاؽ بهثؿ ٌذي الهؤسسات
(خرهوش.)58 :2014 ،
وتذكر أبو جاسر ( )2010أىمية العدالة التنظيمية مف خالؿ المؤشرات التالية :
 .1إف العدالة التىظيهية توضح حقيقة الىظاـ التوزيعي لمرواتب واألجور في الهىظهة ،وذلؾ هف خبلؿ
العدالة التوزيعية.
 .2إف العدالة التىظيهية تؤدي إلى تحقيؽ السيطرة الفعمية والتهكيف في عهمية اتخاذ القرار ،وتع ّد العدالة
اإلجرائية بعداً ٌاهاً في ٌذا الجاىب.
 .3تىعكس العدالة سموكياً عمى حاالت الرضا عف الرؤساء وىظـ القرار ،وعمى سموكيات الهواطىة
التىظيهية وااللتزاـ التىظيهي.
 .4إف العدالة التىظيهية تسمط الضوء لمكشؼ عف األجواء والهىاخ التىظيهي السائد في الهىظهة ،وٌىا
يبرز دور بعد العدالة في التعاهبلت.
 .5إف العدالة التىظيهية تؤدي إلى تحديد جودة ىظاـ الهتابعة والرقابة والتقييـ ،والقدرة عمى تفعيؿ أدوار
التغذية الراجعة ،بشكؿ يكفؿ جودة استداهة العهميات التىظيهية واإلىجازات عىد أعضاء الهىظهة.
تبرز هىظوهة القيـ االجتهاعية والديىية عىد األفراد وتحدد طرؽ التفاعؿ والىضج
 .6إف العدالة التىظيهية ُ
األخبلقي لدى أعضاء الهىظهة في كيفية إدراكٍـ وتصوراتٍـ لمعدالة الشائعة في الهىظهة

( أبو جاسر. ) 16 :2010 ،

وترى هحهد( )2013بأف ٌىاؾ عقداً سيكولوجياً (ىفسياً) بيف الهىظهة والعاهميف ،بحيث يتوقع

العاهموف هف إدارة الهىظهة العدالة داخمٍا في الهعاهمة وفرص التقدـ في الهسارات الوظيفية ،وكذلؾ
تتوقع الهىظهة هف العاهميف األداء العالي وتحقيؽ األٌداؼ وااللتزاـ الوظيفي والتىظيهي ،وهع ذلؾ في

حاؿ شعور العاهميف بأف رؤساءٌـ أو الهىظهة التي يعهموف فيٍا أثرت سمباً عمى توقعاتٍـ حوؿ عهمٍـ
وفرصٍـ في التقدـ في هسارٌـ الوظيفي ،فإف الىتيجة ستكوف أف يصبحوا أقؿ التزاه ًا لوظائفٍـ ،وبالتالي

رضا وظيفي قميؿ ،وفي حالة حدوث ذلؾ فإف األداء يتأثر ويصبح هتدىياً ،ويبحث العديد هف أصحاب

الكفاءات العاهمة في الهىظهة عف خيارات عهؿ بديمة في هىظهات أخرى ،بالتالي تخسر الهىظهة
أصحاب الكفاءات الذيف يشكموف في األساس هيزة تىافسية لمهىظهة (هحهد.)77 : 2013،
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ويرى الفٍداوي والقطاوىة(  )2004أف أٌهية العدالة التىظيهية تبرز بهختمؼ أبعادٌا ،لتشكؿ

ضابطاً توازىياً بالىسبة لمهىظهة عمى صعيد السموؾ اإلداري والسموؾ اإلىساىي بشكؿ يجسد هبادئ

العدالة هثمها أوضحت كمي ( ، Keily )1994أف الهوظفيف ضهف هىظهاتٍـ يتعاهموف هع الجواىب
األساسية الهتعمقة بتطبيؽ القواعد وههارسة السمطة والتعاهؿ هع الهواقؼ ،حيىها تأخذ العدالة التىظيهية

هجراٌا دوف تهييز عمى أساس شعور كؿ واحد هف ٌؤالء الهوظفيف بالهساواة وتطابؽ الجٍود هع

الحاجات والرغبات واعطائٍـ فرصاً هتهاثمة لمىجاح ودعـ توقعاتٍـ الهشروعة ،والتعاهؿ هع قيهٍـ ،هها
يؤدي إلى تقدهٍـ وزيادة أدائٍـ ( الفٍداوي والقطاوىة.)16 :2004 ،

ويتضح هها سبؽ أف هوضوع العدالة التىظيهية هف الهوضوعات الٍاهة في حقؿ اإلدارات وأٌـ

هكوف هف هكوىات البيئة االجتهاعية والىفسية لمهىظهة حيث إف أٌهية العدالة التىظيهية تكهف في توفير

هىاخ هىاسب لمعهؿ الجهاعي وبروح الفريؽ هها يحقؽ التقدـ والتىهية التي يصعب تحقيقٍا إال هف خبلؿ

الشراكة بيف العاهميف ،بالهقابؿ تكوف هصد اًر لبلضطرابات داخؿ الهىظهة في حاؿ عدـ توفرٌا ،فتكثر

الشكاوي والتصرفات السمبية.
مستويات العدالة التنظيمية:

يقسـ الزبيدي( )2012العدالة التىظيهية إلى هستوييف ٌها:

أ -المستوى اإلنساني :

تعد العدالة التىظيهية ذات أٌهية كبيرة بالىسبة لمفرد لها لٍا هف تأثيرات عمى الجواىب الىفسية (
كالقمؽ والغضب) والجواىب الوظيفية والذي يقصد بً باختصار شديد عدـ الشعور باالىتهاء إلى الهىظهة.
ب -المستوى التنظيمي :
إف لمعدالة التىظيهية أٌهية كبيرة عمى الجاىب الهىظهي ،وتبرز ٌذي األٌهية هف خبلؿ ارتباط
هتغير العدالة التىظيهية بالعديد هف الهتغيرات التىظيهية ،إذ إف وجود العدالة التىظيهية بات هف
الضرورات االستراتيجية لهىظهات األعهاؿ في عالـ اليوـ ،حيث تزداد الهىافسة هف أجؿ البحث عف
هصادر الهيزة التىافسية ،وتعد الهوارد البشرية هف أٌـ ٌذي الهصادر عبر تطوير ههارسات وق اررات
تص ب باتجاي تحقيؽ العدالة التىظيهية ،وٌذا بدوري يحقؽ عدي هزايا تىظيهية هىٍا" سموكيات الهواطىة
التىظيهية ،وااللتزاـ التىظيهي ،االىتهاء التىظيهي ،والرضا الوظيفي ،والجودة في الخدهات"
( الزبيدي.) 17 :2012،
ويحصر األسطؿ ( )2012سمات وخصائص العدالة التنظيمية في النقاط التالية -:
 .1العدالة حقيقة حضارية :أي أىٍا ترتبط بسياؽ ثقافي وها لً هف تقاليد تاريخية ،وقيـ ديىية.
 .2العدالة في أبسط هعاىيٍا تعىي إعطاء كؿ ذي حؽ حقً.
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 .3العدالة بحكـ طبيعتٍا تفترض الحياد ،وٌو جوٌر الوظيفية اإلدارية.
 .4العدالة هف حيث التطبيؽ هجهوعة هف اإلجراءات والقواعد تقوـ عمى هبدأ أخبلقي في شكؿ
ىهاذج ترتبط بإجابات هحددة هف حيث الهعالـ والهقوهات ( األسطؿ.)3 :2012 ،

العدالة التنظيمية وعالقتيا ببعض المتغيرات التنظيمية -:

يع ّد هفٍوـ العدالة التىظيهية هف الهفاٌيـ اإلدارية الحديثة في أدبيات اإلدارة العربية بشكؿ عاـ ،وفي
هجاؿ إدارات الجودة األكاديهية في الجاهعات بعد التطور الهمحوظ في عهؿ الجاهعات واستخداهٍا
لمتكىولوجيا في تعزيز عهمٍا والتسٍيؿ عمى هتمقي خدهاتٍا ،فقد أثبتت الدراسات بأف العدالة التىظيهية
تىبع أٌهيتٍا هف تأثيرٌا عمى العديد هف الهتغيرات الشخصية والتىظيهية والبيئية ،وكذلؾ يؤثر عميٍا

بعض الهتغيرات التىظيهية ،وتبدو فيها بيىٍا عبلقة سببية والتي هف أٌهٍها:

أوالً :الوالء التنظيمي

لقد بيىت الدراسات الحديثة في هجاؿ العدالة التىظيهية أف إدراؾ الفرد العاهؿ بالعدالة هف خبلؿ

أبعادٌا ،يؤثر عمى هستوى الوالء التىظيهي ،واالرتباط الىفسي الذي يربط الفرد بالهىظهة هها يدفعً

لبلىدهاج في العهؿ والى تبىي قيـ الهىظهة ،ويرى (  ) Oreilyأف شعور الفرد العاهؿ باالرتباط الىفسي
أو الوالء لمهىظهة قائـ عمى أساس حصولً عمى شيء هٍـ بالىسبة لًٌ ،ذا الشيء الهٍـ قد يكوف عدالة

التوزيع أو اإلجراءات أو التعاهبلت ،فإىً يسعى لهقابمة أو تعويض ٌذا األهر الهٍـ ،واحدى صور ٌذا
التعويض ٌو قياهً بأداء عهؿ أو سموؾ هعيف هرغوب فيً لدى هىظهتً ،خارج حدود الدور الهطموب

هىً في عقد العهؿ ( راشد.)78 :1998 ،
ثانياً :ثقة الفرد في نظاـ تقييـ األداء

إف ثقة الفرد العاهؿ في عدالة ودقة ىظاـ التقييـ الهطبؽ بالهىظهة تزداد كمها شعر بأف ٌذا الىظاـ

يتصؼ بالعدالة التىظيهية ( اإلجرائية والهعاهبلت) ،ويتحقؽ ذلؾ عىدها يدرؾ الفرد أف تقديرات التقييـ
تتـ عمى أساس الجٍد واألداء ،واستقرار هعايير التقييـ ،وكذلؾ إتاحة الفرصة لمعاهؿ لكي يتكمـ وبصوت

هسهوع إلبداء رأيً في ىتائج التقييـ ( رفعت.) 152 :1991،

كذلؾ ركزت االتجاٌات الحديثة في اإلدارة ،والسموكية هىٍا عمى االٌتهاـ بالعىصر البشري ،وٌذا

حذا بكثير هف األكاديهييف لبلٌتهاـ بهوضوع تقويـ األداء الوظيفي واعتباري هوضوعاً هٍهاً ،وهطمباً

ىظاهياً همزهاً بقوة الىظاـ والقاىوف ،ويىحصر ٌذا الٍدؼ في رفع كفاءة العاهميف هها يفيد الهىظهة في
تحقيؽ أٌدافٍا واتاحة الفرصة لمعاهميف أف يتفوقوا ويستفيدوا هف فرص الترقية وزيادة األجور ،هها يسٍـ

في إشباع حاجاتٍـ لتقدير الىفس واثبات الذات واحتراـ انخريف لٍـ ،بؿ يجعمً أسموباً هٍهاً في التأثير
عمي ٌيكؿ الهىظهة وعبلقة الهدراء بالعاهميف ،ويجب عدـ الىظر إلى التقويـ عمى أىً خطوة وصفية

توفر عىد إجراء تقويـ األداء الوظيفي بشكؿ تاـ وهوضوعي ،بؿ يتعداي إلى أف عهمية التقويـ هع وجود
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العديد هف الهشاكؿ والهعوقات والتي تفرض تحقيؽ الهوضوعية في التقويـ ،كها تٍدؼ إلى رفع كفاءة

وهوضوعية وعدالة تقويـ األداء الوظيفي لمعاهميف ( سالـ.)1 :2003 ،

ثالثا :زيادة دافعية الجماعية

توثر العدالة التىظيهية عمى روح فريؽ العهؿ والجهاعة ،وٌذا هف شأىً أف يؤثر عمى دوافع الفرد

العاهؿ لزيادة هكافآت عوائد الجهاعة ،الف اإلجراءات العادلة والهعاهمة العادلة توجٍاف رسالة لمفرد
العاهؿ عمى أف الجهاعة تقدر كؿ عضو فيٍا ،عمى أف الفرد يحقؽ ذاتً ويشعر بتقدير ٌذي الذات

"(تحقيؽ األىا) ( عمواف.)60 :2007 ،
رابعاً :أداء العمؿ

يهكف أف تؤثر العدالة التىظيهية عمى كهية وىوعية األداء ،حيث إف شعور الفرد بعدـ اإلىصاؼ

يولد لديً شعو اًر بالتوتر يحاوؿ إزالتً ،وذلؾ بالتأثير عمى أدائً بالعهؿ هف حيث الكـ والجىس أو يكثر

هف التأخير عف العهؿ أو يتغيب عف العهؿ أحياىاً ،فيؤثر ذلؾ عمى حياتٍـ خارج ىطاؽ العهؿ

(هحهد.)21 -20 :1996 ،

وتضيؼ هحهد ( )2013بأف الهىظهات تحتاج إلى تفحص أسباب ضعؼ أداء العاهميف بٍا

ولهاذا يقؿ التزاهٍـ ىحو الهىظهة ،فتقوؿ يجب أف يفتح الصىدوؽ األسود وهف ٌىا تػأتي أٌهية دراسة

سموؾ العاهميف ووضع الخيارات في كيفية أداء العهؿ بالسرعة ،االٌتهاـ ،الدقة ،والتجديد ،واظٍار

هشاعر إيجابية ،وكذلؾ وقد يكوف سموؾ العاهميف بالهىظهة كالعهؿ في فريؽ والتعاوف الذي ٌو أساس

ىجاح فرؽ العهؿ ،وأيضا هعرفة الهىظهة ها الذي يشبع ويشجع العاهميف عمى السموؾ اإليجابي ،الرضا

الوظيفي وااللتزاـ ىحو الهىظهة ،وأف العاهميف فخوريف بالعهؿ هع الهىظهة ،ولكف األكثر أٌهية ٌو

هعرفة األسباب والعواهؿ الهؤثرة عمى االلتزاـ والرضا الوظيفي ( هحهد.)77 :2013 ،

وترى الباحثة أف توفر العدالة التىظيهية في الهؤسسة يضهف وجود االىتهاء واالىتظاـ في العهؿ

واألداء عمى أكهؿ وجً دوف إبداء تذهر أو اىعكاسات سمبية تؤثر عمى سير العهؿ في الهىظهة هها يزيد
هف الدافعية ىحو اإلىجاز واالرتقاء الوظيفي ،فيرتقي أداء الفرد ويزيد ثقة الفرد بالهىظهة.

خامساً :الثقافة التنظيمية
يعد هفٍوـ الثقافة التىظيهية هف الهفاٌيـ الشائعة في عمـ األىثروبولوجيا ،حيث تعاهؿ هعً
ّ
عمهاء األىثروبولوجيا قبؿ هائة عاـ ،الثقافة التىظيهية عبارة عف "هجهوعة هف القيـ والقواعد والسموكيات
والذٌىيات التي توجً جٍود األفراد إلىجاز أٌداؼ هشتركة ،وٌي تهيزٌا عف باقي الهىظهات".
وتكهف أٌهية الثقافة التىظيهية هف خبلؿ هجهوعة هف الىقاط التي تعزز العهؿ دخؿ الهؤسسات ىذكر

هىٍا-:

تعد دليبلً لئلدارة والعاهميف ،لتشكؿ ىهاذج السموؾ والعبلقات التي يجب إتباعٍا واالسترشاد بٍا.
ّ .1
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 .2إىٍا اإلطار الفكري الذي يوجً أعضاء الهىظهة ،ويىظـ أعهالٍـ وعبلقاتٍـ واىجازاتٍـ.

 .3بها أف العاهميف ال يؤدوف أدوارٌـ بشكؿ فردي أو كها يريدوف ،واىها في إطار تىظيهي واحد ،لذلؾ
فإف الثقافة التىظيهية بها تحتويً هف قيـ وقواعد سموكية ،تحدد لٍؤالء العاهميف السموؾ الوظيفي

الهتوقع هىٍـ و تحدد لٍـ أىهاط العبلقات بيىٍـ وبيف بعضٍـ وبيىٍـ وبيف الجٍات األخرى التي
يتعاهموف هعٍا ،هثؿ هستويات األداء وهىٍج حؿ الهشكبلت والتي تحددٌا ثقافة الهىظهة وتدربٍـ
عميٍا وتكافؤٌـ عميٍا.

 .4تع ّد الثقافة التىظيهية هف الهبلهح الههيزة لمهىظهة ،وهصدر فخر واعتزاز لمعاهميف بٍا ،خاصة إذا
كاىت تؤكد قيها هعيىة ،كاالبتكار والتهيز والريادة والتغمب عمى الهىافسيف.

 .5تع ّد الثقافة التىظيهية القوية عىص اًر فعاالً وهؤيداً وهساعداً لٍا عمى تحقيؽ أٌدافٍا وطهوحاتٍا وٌذا
عىدها تكوف الثقافة التىظيهية قوية هقبولة هف طرؼ غالبية العاهميف ،ويرتضوف بقيهٍا وأحكاهٍا
وقواعدٌا ويتبعوف كؿ ذلؾ في سموكياتٍـ وعبلقاتٍـ.

 .6الثقافة التىظيهية القوية تسٍؿ هٍهة اإلدارة فبل تمجأ إلى اإلجراءات الرسهية أو الصارهة لتأكيد
السموؾ الهطموب.

 .7تع ّد الثقافة التىظيهية ىافعة إذا كاىت تؤكد عمى سموكيات خبلقة كالتفاىي في العهؿ وخدهة
انخريف ،ولكىٍا قد تصبح ضارة إذا كاىت تؤكد عمى سموكيات روتيىية كالطاعة التاهة وااللتزاـ
الحرفي بالرسهيات.

 .8تع ّد ثقافة الهىظهة عاهبلً ٌاهاً في استقطاب العاهميف الهبلئهيف ،فالهىظهات الرائدة تجذب العاهميف
الطهوحيف ،والهىظهات التي تبىي قيـ االبتكار والتفوؽ وتستٍوي الهبدعيف وتكافئ التطوير
والتهيز ،يىضـ إليٍا العاهموف الهجتٍدوف الذيف يرتفع لديٍـ دافع ثبات الذات.

 .9تع ّد الثقافة التىظيهية عىص اًر جذرياً يؤثر عمى قابمية الهىظهة لمتغيير وقدرتٍا عمى هواكبة
التطورات الجارية هف حولٍا ،فكمها كاىت قيـ الهىظهة هرىة وهتطمعة إلى األفضؿ كاىت الهىظهة
أقدر عمى التغيير وأحرص عمى اإلفادة هىً ،وعمى العكس كمها كاىت قيـ الهىظهة تهيؿ إلى

الثبات والحرص والتحفظ قمت قدرة الهىظهة واستعدادٌا لمتطوير (الرخيهيٌ1421 ،ػ.)58 :
ويمخص عبداإللو(  )2006الوظائؼ الرئيسية لمثقافة التنظيمية داخؿ المؤسسة في أنيا:
 .1تعطي أفراد الهىظهة ٌوية تىظيهية ،أي أف هشاركة العاهميف ىفس الهعايير والقيـ يهىحٍـ
الشعور بالتوحد ،هها يساعد عمى تطوير اإلحساس بغرض هشترؾ.

 .2تسٍؿ االلتزاـ الجهاعي :الشعور بالٍدؼ الهشترؾ يشجع االلتزاـ القوي هف جاىبٍـ.

 .3تعزز استقرار الىظاـ :تشجع الثقافة التىظيهية عمى التىسيؽ والتعاوف الدائهيف بيف أعضاء
الهىظهة وذلؾ هف خبلؿ تشجيع الشعور بالٍوية الهشتركة وااللتزاـ.
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 .4تشكؿ السموؾ هف خبلؿ هساعدة األفراد عمى فٍـ ها يدور حولٍـ ،فثقافة الهىظهة توفر هصد اًر
لمهع اىي الهشتركة التي تفسر لهاذا تحدث األشياء ىحو ها ويتحقؽ الوظائؼ السابقة ،تعهؿ ثقافة
الهىظهة بهثابة الصهغ الذي يربط أفراد الهىظهة بعضٍـ بعض ،وتعزيز السموؾ الهىسؽ الثابت

لمعهؿ (عبداإللً.) 22 :2006 ،

تعد هٍهة لتحقيؽ االستقرار وخمؽ بيئة تىافسية إيجابية بيف العاهميف
ترى الباحثة أف الثقافة التىظيهية ّ
داخؿ الهىظهة ،هف خبلؿ تحديد األدوار والهٍاـ الهوكمة لٍـ وهدى قياهٍـ عمى تىفيذٌا وفؽ السموكيات
اإلدارية الخاصة بالهىظهة ،وٌذا يىعكس عمى أداء العاهميف ووالئٍـ لمهىظهة ،فالثقافة التىظيهية ٌي دليؿ

لمسموؾ التىظيهي والىهوذج اإليجابي إلرساء قواعد العدالة وتحقيقٍا.

سادساً :الرضا الوظيفي
يبدو واضحاً أف هفٍوـ الرضا الوظيفي أخذ يتطور وخاصة في الىصؼ األوؿ هف القرف العشريف

بعد اف كاىت يعتقد بأف الهكافآت الهادية ٌي هف أٌـ حوافز العهؿ بؿ الدافع الوحيد ،كها أف الرقابة ال

دخؿ لٍا في زيادة اإلىتاجية ،وأف الحافز الهادي ليس العاهؿ األٌـ في زيادة اإلىتاج ،بؿ االٌتهاـ
بشخصية العاهؿ وهشكبلتً ،وهشاركتً في اتخاذ القرار ،وتوفير جو هف الثقة والعبلقات اإلىساىية التي

تربط العاهميف بهؤسساتٍـ يزيد اإلىتاج ( العريهي.)5 :1998 ،

ويذكر الرويمي (  )2002هجهوعة هف العواهؿ التي تساعد عمى تحقيؽ الرضا الوظيفي وتتهثؿ

في :سياسية الهؤسسة هف حيث ىظاـ األجور ،الترقية ،والىقؿ ،واإلجراءات الخاصة باألهف الوظيفي،

وأساليب االتصاالت ،واتخاذ الق اررات ،وىوع القيادة ،واإلشراؼ والرقابة ،وظروؼ العهؿ وبيئتً وشروطً،

والعبلقات بيف الزهبلء ،وبها أف الرضا الوظيفي يتأثر بتمؾ العواهؿ ،فإف هراعاة الىزاٌة والهوضوعية في
عهمية تقويـ األداء الوظيفي عاهؿ أساس في تشكيؿ كؿ الق اررات الهٍهة عمى حياة الفرد الوظيفي ،هثؿ

الترقية ،والىقؿ ،والراتب ،والتدريب ،والذي تشكؿ كؿ ٌذي العواهؿ هجتهعً رضا الفرد إزاء العواهؿ
التىظيهية كفرص الىهو الوظيفي ،والترقي (الرويمي.)21:2002 ،

سابعاً :الصراع داخؿ المنظمة
يعد هفٍوـ الصراع هف األهور الحتهية والظواٌر السموكية الطبيعية في حياة أي هىظهة ،وال تكاد
تخمو هىً أي هىظهة سواء أكاف ٌذا صراعاً إيجابيا أـ سمبياً ،ويحدث ىتيجة تشابؾ وتداخؿ وتعقد
العبلقات ،واختبلؼ األٌداؼ واالٌتهاهات والرغبات والهصالح ،ألف الصراع يحد هف قدرة الهىظهة عمى
وبىاء عمى ها تقدـ تجمت العديد هف التعريفات
تحقيؽ أٌدافٍا والوفاء بالتزاهاتٍا تجاي هختمؼ األطراؼ،
ً

لمصراع بأىً " الخبلؼ بيف الفرؽ أو األطراؼ" ،وٌىاؾ هف صىؼ الصراع لثبلثة هستويات ( هرغوب
فيً ،أقؿ هف الهرغوب فيً ،أعمى هف الهرغوب فيً) ،وتؤكد الهدرسة السموكية عمى التوازف ،ودعت إلى
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التبادؿ العادؿ بيف الفرد والهىظهة حيث إف غياب اإلحساس بالعدالة يكوف هدعاة إلى إقاهة الصراع
السمبي داخؿ الهىظهة كها تشير إلى أف غياب العدالة التىظيهية عىد توزيع األعباء والعوائد يؤدي إلى
الصراعات ،وعمى اإلدارة أف تجعؿ هف العدالة التىظيهية آلية هقبولة لمتخمص هف الصراع التىظيهي
السمبي ( الرفاعي.)21 :2009 ،

ثامناً :الديمق ارطية التنظيمية

هحصور في هجاالت العهؿ السياسي ،بؿ اىتقؿ إلى هىظهات العهاؿ
لـ يعد هفٍوـ الديهقراطية
اً

ليأخذ أبعاداً وهضاهيف جديدة في هياديف الفكر اإلداري ،حيث عرفت الديهقراطية التىظيهية بكوىٍا عهمية
توجيً االٌتهاـ تجاي توزيع وتقاسـ السمطة وزيادة هشاركة العاهميف في العهمية اإلدارية حسب( ،)Clegg

وفسرت إح دى الدراسات الديهقراطية التىظيهية بكوىٍا هجهوعة هف الحقوؽ التي تهىح لمعاهميف وفؽ

قواىيف الهىظهة ،وهىٍا حؽ حضور االجتهاعات وحؽ التصويت عمي الق اررات والتي بدورٌا تفسح

الهجاؿ أهاـ هشاركة العاهميف في إدارة الهىظهة (  ) Vroom, Jagoكها يىظر إلى هفٍوـ الديهقراطية

التىظيهية في هىظهات األعهاؿ بأ ىٍا قياـ العاهميف باتخاذ الق اررات وفؽ هىٍج الهشاركة الجهاعية هف

أجؿ تحقيؽ الكفاءة التىظيهية والرضا لديٍـ ( الهحهود.)252: 2010 ،

تاسعاً :المساواة

يرجػػع االٌتهػػاـ بالعدالػػة التىظيهيػػة والهسػاواة إلػى ىظريػػة العدالػػة لجػػوف رولػػز وتطػػويري لٍػػذي الىظريػػة

حيػػث تشػػير إلػػى " أف األفػراد يحفػػزوف بتحقيػػؽ العدالػػة االجتهاعيػػة فػػي الهكافػػآت التػػي يتوقعػػوف الحصػػوؿ
عميٍ ػػا هقاب ػػؿ اإلىج ػػاز ال ػػذي يقوه ػػوف ب ػػً" ،وهب ػػدأ ٌ ػػذي الىظري ػػة يق ػػوـ عم ػػى ه ػػدى ش ػػعور الف ػػرد بالعدال ػػة
واإلىصاؼ في هعاهمة الهىظهػة لػً ،هقارىػة هػع هعاهمتٍػا ألفػراد آخػريف هعػً ،خاصػة أولئػؾ الػذيف يىتهػوف
إلى جهاعة واحدة ،والعدالة ٌىا تعىي اإلىصاؼ ،وٌي ال تعىي بالضػرورة الهسػاواة ،فعىػدها يعاهػؿ األفػراد
بشػػكؿ هتس ػاو ،ال يعىػػي ذلػػؾ أف العدالػػة تحققػػت ألىػػً قػػد يتضػػهف عػػدـ إىصػػاؼ بعػػض العػػاهميف الػػذيف
يقوهوف بعهؿ أفضؿ هف غيرٌـ ،فتؤثر عميٍـ وتتهثؿ في تػرؾ الهوقػؼ كمػً والسػعي إلػى تحقيػؽ الهسػاواة
في هكاف آخر ،كأف يطمب الفرد ىقمً إلى قسػـ آخػر أو يتػرؾ العهػؿ ىٍائيػاً ،وذلػؾ هػف أجػؿ التخفيػؼ هػف
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعوري بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ العدالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والهس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاواة

( أحهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،) 2012،تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ  2202/2/20هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط <<.

>> .http://wadal3iys.sudanforums.net

عاش ارً :المشاركة في اتخاذ القرار

تعػد عهميػة اتخػاذ القػ اررات أكبػر هػف أف يىفػػرد بٍػا الهػدير وحػػدي ،حيػث تحتػاج إلػػى جٍػود كثيػرة هػػف

األفػراد ،فالهػػدير ال يعهػػؿ فػػي عزلػػة بػػؿ تتػػأثر ق ار ارتػػً بػػآراء وأفكػػار انخػريف الهحيطػػيف بػػً وبطبيعػػة البيئػػة
التػػي يعهػػؿ بٍػػا .ولٍػػذا يجػػب عمػػى الهػػدير أف يعهػػد إلػػى هشػػاركة العػػاهميف فػػي اتخػػاذ القػ اررات كمهػػا كاىػػت
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الفرصة هٍيػأة لػذلؾ ،وتسػتطيع الهىظهػات أف تحقػؽ اسػتفادة هثمػى هػف هواردٌػا البشػرية عػف طريػؽ إتبػاع
ىظ ػػـ إداريػػة تقػػوـ عمػػى إتاح ػػة الحريػػة لعاهميٍ ػا فػػي الهشػػاركة ف ػػي اتخػػاذ الق ػرارات ،ولقػػد توصػػمت د ارس ػػة

(شػػاٌيف )2002 ،إلػػى وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة هوجبػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف الهشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات
والدعـ التىظيهي ،وأف إدراؾ الػدعـ التىظيهػي ال يتوقػؼ عمػى هػا لػدى الفػرد هػف خصػائص شخصػية هثػؿ

الكفاءة االجتهاعية واىها يتوقؼ بالدرجة األولى عمى هتغيرات تىظيهيػة يقػع فػي أعبلٌػا عدالػة التوزيػع ثػـ
الهشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات .ويتوقػػؼ ىجػػاح الهشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات عمػػى تػوافر عػػاهميف جػػوٌرييف

ٌها:

 .1رغبة العاهميف في تحهؿ الهسئولية الخاصػة بالهشػاركة وتػوفر الهٍػارات والقػدرات البلزهػة لمهشػاركة
الفعالة.

 .2إيه ػػاف اإلدارة ب ػػأف هشػ ػاركة الع ػػاهميف ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات أه ػػر واقع ػػي وحقيق ػػة همهوس ػػة ه ػػف خ ػػبلؿ
احتراهٍػػا وتقبمٍػػا لهػػا يىػػتج عػػف تمػػؾ الجٍػػود الهشػػتركة هػػف ق ػ اررات أو سياسػػات كهػػا أثبتػػت د ارسػػة

) )Nickeles 1999أف اشػػتراؾ العػػاهميف فػػي صػػىاعة القػ اررات ال يػػؤدي فقػػط إلػػى زيػػادة فعػػاليتٍـ
واىها أيضاً يؤدي إلى زيادة درجات الرضا عف العهؿ ( الهغربي.)7-6 : 2003 ،

الحادي عشر :القيادة

إف الههارسػػات والق ػ اررات العادلػػة أو غيػػر العادلػػة تصػػدر هػػف الهسػػتوى األعم ػى فػػي الهىظهػػة إلػػى

الهسػػتوى األدىػػى ،ويع ػ ّد كػػؿ هػػدير بالىسػػبة لهرؤوسػػيً قائػػداً ،كهػػا أكػػدت د ارسػػة  Otto,وجػػود عبلقػػة بػػيف
السػػموؾ القيػػادي واحسػػاس العػػاهميف بالعدالػػة التىظيهيػػة ،ودل ػت د ارسػػة  Marronعمػػى وجػػود عبلقػػة بػػيف

الىهط القيادي لمهدير واحساس العاهميف بالعدالة التىظيهية( البدراىي.) 46 :2010 ،

كها تحتاج إدارة الهىظهات عمى اختبلؼ هستوياتٍا التىظيهيػة أف تػدار لػيس بأفكػار الهػديريف ،بػؿ بأفكػار

القػػادة ،حيػػث يركػػز ذلػػؾ الفكػػر عمػػى العهػػؿ وفػػؽ رؤيػػة هسػػتقبمية وتخطػػيط اسػػتراتيجي وقػػدرة فائقػػة عمػػى
االستفادة هف الهوارد الهتاحة لتحقيؽ األٌداؼ بكفاءة ( العتيبي.)35 :2012 ،

الثاني عشر :األ نا اإلدارية
ال يهكف أف تقوـ إدارة الهىظهة هىفصمة عف هحيطٍا االجتهاعي أو هىعزلة عىً ،إذ البد أف تتأثر
اإلدارة سػػمبياً أو إيجابيػػا ثقاف ػػة الهجتهػػع وهىظوه ػػة قيهػػً وعاداتػػً وتقالي ػػدي وسػػموكً وٌويت ػػً ،وتظٍػػر ٌ ػػذي
السمبيات واضحة في أغمب األجٍزة الحكوهية في ظؿ غياب ثقافػة التخطػيط وسػيادة األسػموب الشخصػي
عىد إدارة الهىظهات حيث تشيع ظاٌرة األىا اإلدارية ،هف أجؿ الحرص عمى الهكاىة االجتهاعية ،وتظٍر
تىػػاهي الهصػػالح الشخصػػية ،وغػػض الىظػػر عػػف التج ػاوزات الهاليػػة واإلداريػػة وغيرٌػػا هػػف تػػداعيات الػػىٍج
العشوائي ،حيث تكوف اإلدارة ذاتية ال هؤسسية ،كها يىعكس غياب ٌذا الىٍج اإلداري السمبي عمى غياب
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الٍويػػة الهٍىيػػة والتكػػتـ والسػرية واظٍػػار األهػػور أىٍػػا عمػػى هػػا يػراـ ،وهػػف ٌػػذي االىعكاسػػات السػػمبية ،الفٍػػـ
السطحي لمهشكبلت وعدـ إخضاعٍا لمتحميؿ العهيؽ ولهفاٌيـ التطور والتحديث ،واىحصار هعالجتٍا فػي
الىهط " االستٍبلكي" واالٌتهاـ باقتىػاء أحػدث التقىيػات والشػكميات فػي هقابػؿ تجاٌػؿ ىػوع الخدهػة الهقدهػة
وهستوى األداء والرقابة والهحاسبة ،وهدى رضا الهوظفيف والهركزية الشديدة ،وغياب العدالػة وىتيجػة لٍػذا
الكػػـ الٍائػػؿ هػػف هظػػاٌر سػػوء اإلدارة وهزاجيػػة الهسػػؤوؿ فػػي ظػػؿ غيػػاب عػػدـ التجديػػد والتطػػوير والتحسػػف
والكسؿ في البحث عف حموؿ تعالج القضايا اإلدارية الحقيقية ،اىتشرت الظواٌر السمبية وكبرت وتعهقت،
وأيضا تبىي فمسفات إدارية أثبتت عدـ ىجاعتٍا في بيئتىا ،وهقدرة ٌؤالء الهسؤوليف عمى تحميػؿ الىظريػات
وتفكيػػؾ ٌياكمٍػػا اإلداريػػة الهتطػػورة لكػػىٍـ عػػاجزوف عػػف تطبيقٍػػا فػػي هىظهػػاتٍـ وهػػف ثػػـ يمقػػوف المػػوـ عمػى
انخريف والظروؼ الخارجية ( الرشيدي.)51 :2012 ،

الثالث عشر :االغتراب الوظيفي

بىاء عمى الهجاؿ الفكري
ال يوجد تعريؼ هوحد ،بؿ ٌىاؾ العديد هف التعريفات في هجاؿ الظاٌرة ً
واإلداري الذي تتحدث عىً ،وعميً ىذكر تعريؼ االغتراب الوظيفي وٌو " تصورات الفرد وهدركاتً ،أو

هعارفً عف االغتراب كها يعبر عىً هجهوعة درجات االستجابة عمى هقياس هعتقدات االغتراب بأبعادي
وتشهؿ الهعتقدات السياسية ،والديف والهجتهع واالقتصاد والذات الثقافية" ( زٌراف.) 12 : 2004 ،
وهؤشر عمى هرور الهؤسسة بأزهة حقيقة ربها تسارع
اً
ويعد االغتراب الوظيفي ظاٌرة خطيرة جداً

إلى االىحدار والفشؿ ،فاالغتراب الوظيفي يعىي توصؿ العاهميف بالهؤسسة إلى قرار بأف الهؤسسة التي
يعهموف بٍا لـ تعد الهكاف الهىاسب لبلستهرار في العهؿ هعٍا ألسباب تتعمؽ بالهؤسسة ذاتٍا أكثر هها
تتعمؽ بالهوظؼ ،وٌو قرار خطير يهس عبلقة الهوظؼ بالهؤسسة التي يعهؿ بٍا ووالءي لٍا ويترتب

عميً ىتائج وخيهة بالىسبة لكبل الطرفيف غالباً ها تىتٍي العبلقة بيىٍها ىٍاية غير هرضية .وتهر ظاٌرة

االغتراب الوظيفي بالهؤسسات بهراحؿ ثبلث تزداد كؿ هرحمة خطورة عف سابقتٍا ،وتصبح العبلقة بيف

كؿ هرحمة والتي تميٍا تراكهية تؤدي إلى زيادة هحصمة سمبياتٍا ورفع حدتٍا ،نذكرىا كما يأتي:

 .1مرحمة االغتراب النفسي :يسودٌا التوتر وعبلقات غير طبيعية ،ويدخؿ الهوظؼ فيٍا دائرة
الىسياف واإل ٌهاؿ ،ويستهر في تكويف الهشاعر السمبية ،ويىشغؿ الهوظؼ بالحديث عف ٌهوهً
وشجوىً ،وبالتالي تصبح ٌذي الحالة خطيرة عمى الهؤسسة عىدها يىشغؿ العاهموف بالهىظهة عف

ٌهوهٍـ التي يواجٍوىٍا بالهؤسسة ،وتتحوؿ األحاديث إلى بمبمة واشاعات ،وتصبح بيئة العهؿ
غير هىتجة وتدىي االىتاجية ،وهف أخطرٌا عمى الهؤسسة اىعداـ روح الهبادرة واإلبداع واىتشار

روح البلهباالة بيف العاهميف( الشواؼ ،جريدة عكاظ.) :2012 ،
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 .2مرحمة االغتراب الذىني :ها يهيز ٌذي الهرحمة الشرود الذٌىي ،وعدـ القدرة عمى التركيز لدى
العاهميف وتسود لديٍـ حالة الحزف واالكتئاب وتكثر أخطاء األداء الوظيفي ،ويتدىى لديٍـ الرغبة

في التدريب واكتساب هٍارات جديدة ،وتكثر اإلجازات.

 .3االغتراب الجسدي :وٌىا تصؿ الي االغتراب الوظيفي بشكؿ كمي ،ويكثر فيٍا الغياب والتأخر
والخروج أثىاء الدواـ واالىصراؼ قبؿ ىٍاية الدواـ ويكثر التشاجر والىزاعات بيف العاهميف

والهشرفيف ،وتصبح أزهة حقيقية تواجً الهؤسسة وتدفع بٍا إلى الٍاوية واالىحدار والفشؿ،
وتتعرض الهؤسسة لخسائر كبيرة بيف العاهميف ،وتكوف ٌي الضربة القاضية فبل تقوـ لٍا قائهة

( الهطرفي)60-59 : 2005 ،

وترى الباحثة أف العدالة التىظيهية تربطٍا عبلقة هع العديد هف الهتغيرات لها لٍا هف تأثير إيجابي

عمى سموؾ الهىظهة والعاهميف فيٍا ،فالعديد هف الهتغيرات كالوالء التىظيهي وزيادة دافعية الفرد لمعهؿ
داخؿ الهؤسسة والخ ،هف الهتغيرات ذات العبلقة هع العدالة التىظيهية ،فشعور العاهؿ داخؿ الهؤسسة
شعور بالراحة والطهأىيىة ويولد لديً الدافعية إلىجاز الهٍاـ الهوكمة إليً بأهاىً
بالعدالة يخمؽ لديً
اً
واخبلص وتفا ٍف ويكوف هحباً لمعهؿ وهعطاء ،ويصبح لديً والء لهؤسستً ،وال يشعر بأىً هضطٍد هف

هرؤوسيً ،فيعاهؿ الجهيع بالتساوي دوف تفضيؿ شخص عمى آخر هف دوف وجً حؽ ،ويشارؾ الجهيع
في وضع الق اررات التي تخص الهؤسسة.

أبعاد العدالة التنظيمية:

تتكوف العدالة التىظيهية هف خهسة أبعاد رئيسة وٌي :عدالة التوزيع ،عدالة الهعموهات ،عدالة

الهعاهبلت والتفاعمية ،العدالة األجرائية  ،العدالة التقييهية ،ويهكف توضيحٍا فيها يمي:

أوالٌ :عدالة التوزيع -:Interactional justice

ظٍرت فكرة العدالة في الهىظهات في بداية الستيىيات هف القرف الهاضي عىدها طرح ,Adams

(  ) 1963ىظرية الهساواة التي بيىت أف سموؾ العاهميف في الهىظهة يتأثر بهدى شعورٌـ بالهساواة في
توزيع العوائد التي يحصموف عميٍا والتكاليؼ التي يقدهوىٍا ضهف فريؽ العهؿ ،وبالتالي تقارف الىظرية
بيف هعدؿ هخرجات الفرد الهرتبطة بوظيفتً ( الرواتب ،الهكافآت ،والحوافز) إلى هدخبلتً فيٍا ( عبء
العهؿ ،وساعات العهؿ ،الجٍد الهبذوؿ ..الخ ) هع هعدؿ هخرجات زهبلئً في العهؿ إلى هدخبلتٍـ ،
ووفقاً لتمؾ الىظرية ،ويشعر الفرد بالرضا عىدها يتساوى الهعدالف ،ولكف يسود الشعور بالظمـ وعدـ
الرضا والتوتر عىدها ال يتساوى الهعدالف ( أبو تايً.)151: 2012 ،
ويذكر عبدالحهيد(  )2008أف الفيمسوؼ (  )John Rawlsافترض ىظرية العدالة التوزيعية والتي
بىاٌا عمى ثبلثة هبادئ ٌى:
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الخيارت األساسية لمشخص يجب أف تساوي خيارات
ا
 .1مبدأ المساواة في الخيار :الذي يعىي أف كؿ
انخريف هثؿ حرية الكبلـ ،حؽ التصويت ،حؽ اهتبلؾ الهمكية الشخصية وغيرٌا.

 .2مبدأ االختالؼ :الذي يعىي أف الهجتهعات فيٍا عدـ الهساواة ،ولكف يجب اف تساعد هف ٌـ هف
غير الهىتفعيف وغير الهقتدريف كالهريض وعمى الهجتهع االٌتهاـ بالهحتاجيف.

 .3مبدأ المساواة في الفرص :الذي يعىي أف كؿ فرد يهتمؾ الفرصة ىفسٍا لمحصوؿ عمى الهىاصب أو
الهواقع األفضؿ الهعروضة هف الهجتهع أي يسهح لمىاس بالتقدـ بالهجتهع اعتهاداً عمى جٍودٌـ

وهشاركاتٍـ كها يجب أف يكوف لديٍـ فرص هتساوية لمتعميـ والتدريب إلفساح الهجاؿ أهاهٍـ

لتطوير هٍاراتٍـ .وعميً فإف ىظرية العدالة ٌي ىظرية أخبلقية تستىد عمى العدالة ،وتستعهؿ عهمية
الهقارىة التي تىظر الهي ازف الفوائد والواجبات الهوزعة بيف األعضاء أو تمؾ الىتيجة هف تطبيؽ
القواىيف والقواعد والسياسيات فهف واجب الهدير تحفيز هوظفيً ليزيد شعورٌـ بالعدالة وبالتالي يزيد

هف إجازاتٍـ ( ) champoux,2000:46ىقبلً عف( عبد الحهيد.) 48: 2008،

وترى الباحثة أف العدالة التوزيعية تتوفر وتتحقؽ بيف األفراد بالهىظهة ،ويشعروف بٍا عىدها يكوف

ٌىاؾ عدالة في توزيع الهكافأة والحوافز واألجور والهٍاـ الهوكمة إليٍـ حسب جٍد كؿ شخص دوف
تهييز وبعيداً عف أي تحيز شخصي.
ثانياً :العدالة التعاممية أو التفاعميةTransactional justice :

يقصد بٍا درجة تعاهؿ الهدير هع هوظفيً باحتراـ وتقدير ،واٌتهاهً بحقوقٍـ وهصالحٍـ في كؿ

شيء يٍهٍـ ،وتطبيؽ الق اررات بعدالة عميٍـ والسهاح لٍـ بهىاقشتٍا واخضاعٍـ إلى اعتبا ارت هوضوعية
في الترقية والترفيع ،واالٌتهاـ بٍـ وبشؤوىٍـ وهىاقشتٍا في ىتائج الق اررات التي يهكف أف تؤثر عميٍـ
وعمى وظائفٍـ ( الهصداقية واالحتراـ والدبموهاسية) والخ (السكر.)411 :2011 ،
ووفقاً لرأي الباحثيف ) (Bies and Moag, 1986فإف العدالة التعاهمية تفسر لهاذا يشعر الهوظفوف
بعدـ العدالة حتى عىدها تكوف الق اررات وهخرجات القرار عادلة .وٌىاؾ أربعة هعايير تستخدـ لمحكـ
عمى هدى شعور العاهؿ بهدى وجود العدالة التعاهمية عىد هتخذ القرار )،) Bies and Moag 1986
وٌي الثقة واالحتراـ والهبلءهة والتبرير ،والثقة تحصؿ عىدها يشعر العاهموف أف هتخذ القرار كاف
صريحا وصادقا أثىاء تفاعمً هعٍـ واتصالً بٍـ ،ويشعر العاهموف باالحتراـ عىدها يظٍر هتخذ القرار
االحتراـ واألدب لمعاهميف وعىد هعاهمتً لٍـ بتٍذيب .إف الهبلءهة أو الهواءهة يدركٍا العاهموف عىدها
يتجىب هتخذ القرار الخوض في أهور ال تتعمؽ (غير هبلئهة) بالقرار هباشرة كالسؤاؿ عف عهر العاهؿ
أو عرفً أو عهري أو ديىً والتي قد تعطي هدلوالت سمبية لدى العاهميف .أها التبرير فيتحقؽ هف خبلؿ
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قياـ هتخذ القرار بتقديـ تفسيرات كافية لمقرار الهتخذ ،ويشير ( الهتروؾ ) إلى أف عدالة التعاهبلت أو
العدالة التفاعمية " ٌي اهتداد لهفٍوـ العدالة اإلجرائية ،والتي تشير إلى طريقة اإلدارة تجاي األفراد التي
ترتبط بشكؿ أساسي بطريقة تعاهؿ الهديريف هع الهرؤوسيف عمى ىحو( الهصداقية واالحتراـ
والدبموهاسية) وبهعىى آخر جودة التعاهؿ الهستمهة هف هتخذي القرار ( الهتروؾ.) 40 :2010 ،
وترى الباحثة أف عدالة الهعاهبلت ٌي هدى شعور العاهميف بالهىظهة بعدالة الهعاهمة التي
يحصموف عميٍـ عىدها تطبؽ عميٍـ اإلجراءات والقرارات وهعرفتٍـ لهاذا طبقت تمؾ اإلجراءات والق اررات
وها ٌي األسباب والدوافع التي آلت إلى تمؾ الق اررات وهىاقشتٍا هع الهرؤوسيف لكي يشعر العاهموف
بالرضا والراحة والعدالة في هؤسستٍـ.
ثالثاً :العدالة اإلجرائية :Procedural Justice

وتهثؿ العدالة الهدركة هف الفرد لئلجراءات الهستخدهة هف إدارة الهىظهة في اتخاذ الق اررات

والهتصمة بىتائج العهؿ أو هخرجاتً ،هثؿ ( وسائؿ تحديد األجور ،ووسائؿ الترقية) ،أي أف العدالة
اإلجرائية تتهثؿ في عدالة انليات التي استخدهت في اتخاذ الق اررات ،ووجد أف تأثير الهشاركة في
الق اررات كأحد صور العدالة اإلجرائية يؤدي إلى إزالة اإلحساس بعدـ العدالة ،كها أف رغبة العاهميف في
الهشاركة بالق اررات تكوف عالية عىد تأثيرٌا في هواقفٍـ وبيئة عهمٍـ ( الهحهود.)256 :2009 ،
ولكي تكوف اإلجراءات عادلة فبل بد هف خضوعٍا لهجهوعة هحددة هف الهعايير الهوضوعية والتي
تشهؿ :الثبات في جهيع األوقات ،الشهولية عمى جهيع الهوظفيف بالهىظهة ،الدقة والهوضوعية والواقعية
بالحصوؿ عمى هعموهات كاهمة وصادقة ،والحياد بوقوؼ هتخذ القرار عمى ىفس الهسافة تجاي األطراؼ
الهتأثرة باإلجراءات والىتائج الهتوقعة (الغاهدي.)41 :2012 ،
ويرى ( Colquitt et al ( 2001أنو لكي تكوف اإلجراءات عادلة فالبد:
 .1أف تطبؽ باستهرار عمى اختبلؼ األشخاص واألزهىة.
 .2أف تكوف خالية هف التحيز.

 .3أف تضهف جهع الهعموهات الدقيقة واستخداهٍا في صىع الق اررات.
 .4أف تتضهف بعض انليات لتصحيح الق اررات الخاطئة أو غير الدقيقة.
 .5أف تتفؽ هع الهعايير األخبلقية.

 .2أف تأخذ في الحسباف وجٍات ىظر األطراؼ الهتأثرة بالقرار كافة

( خشاف .)41 :2012 ،ىقبلً عف (.) Colquitt et al, 2001
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وترى الباحثة أف عدالة اإلجرائية ٌي عدالة صىع الق اررات واإلجراءات التي تعكس سياسات العهؿ داخؿ
الهىظهة بٍدؼ الوصوؿ لمهخرجات الهرجوة هف العهؿ.
رابعاً :العدالة التقييمية :Evaluational Justice
وتهثؿ عدالة الهعايير التي تستخدهٍا اإلدارة في تقييـ أداء العاهميف لديٍا ،وعرفت بكوىٍا درجة شعور
الهوظؼ بىزاٌة التقييـ اإلداري الصادر بحقً في األداء والسموؾ والعهؿ ،هها يعزز رضاي عف ىظـ
العهؿ واطهئىاىً إزاء ترقيتً ،وىهوي الوظيفي وتقييـ أدائً ( الفٍداوي ،والقطاوىة.) 11-10 2004 ،
وتعد العدالة التقييهية الهصفاة التي يهكف هف خبللٍا هعرفة تأثير بعض التغيرات في عدالة ىظاـ
التقييـ هثؿ الهوضوعية ،والفروؽ الفردية ،واالختبلفات التىظيهية ،هها يجعؿ هف عدالة ىظـ تقييـ
األداء أه اًر ضرورياً في ىجاح الهىظهة وبىاء الثقة في عدالتٍا ودقتٍا وتجىب حالة عدـ الهوضوعية،
والوقوع في أخطاء التقييـ ( الهعايطة.)35 :2005 ،
ولتحقيؽ العدالة التقييمية البد مف مراعاة األمور التالية عند تقييـ أعضاء الييئة التدريسية:
 هكافأة جهيع العاهميف وفؽ أدائٍـ.

هتهيز.
 إعطاء جهيع الهعمهيف الفرصة الهىاسبة لمترقية كمها قدهوا أداء
اً
 إطبلعٍـ عمى هؤشرات تقييـ األداء هسبقاً.

 إعطائٍـ الفرصة لمتظمـ عمى ىتائج التقييـ غير العادلة.

 عدـ تأثير عهمية التقييـ التي يجريٍا الهديروف بالعبلقات الشخصية.
 إعطائٍـ الفرصة لتقييـ أدائٍـ ذاتياً ( السبعي.) 33 :2012 ،

وترى الباحثة أ ف العدالة التقييهية ترتبط بشعور العاهؿ بشفافية وىزاٌة التقييـ الذي يقيهً لً الرئيس
الهباشر هها يعزز رضاٌـ إزاء الترقية والتقييـ الذي حصؿ عميً ويعزز فرصتً لمتطور اإلداري.
خامساً :عدالة المعمومات :Informational Justice
تركز عمى إعطاء التوضيحات الهقدهة لمهوظفيف هف خبلؿ توصيؿ الهعموهات الضرورية حوؿ

أسباب استخداـ إجراءات هعيىة أو طريقة تخصيص هخرجات هعيىة وبأسموب هوثوؽ وأكيد هثؿ ( تقديـ
الهدير شرحاً وافياً لمهوظفيف حوؿ الق اررات التي تؤثر عميٍـ ،وكها يرى(  ) Leeفإف عدالة الهعموهات
تعىي الهعرفة الهقدهة لمهوظفيف حوؿ اإلجراءات والهخرجات الهتعمقة بٍـ ( العطوي.)6 : 2007 ،

ويعرفٍا ( )Greenbergبأىٍا" تؤكد عمى أف ها إذا كاىت الهعموهات دقيقة وهبلئهة ،وفي الوقت

الهىاسب ،وها إذا كاف يتـ تقديـ تفسيرات لمق اررات التي يتـ اتخاذٌا" ويرى ) )Colquittأف عدالة

الهعموهات ٌي" التفسيرات التي تتـ هف صاىعي القرار ،وتتىاوؿ هوضوعات هثؿ :الصراحة والشفافية في

االتصاالت ،وشرح اإلجراءات شرحاً كاهبلً ،وعرض التفسيرات الهىطقية ،وتقديـ الهعموهات في الوقت
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الهىاسب ،بها يتىاسب هع احتياجات األفراد" ويشير كؿ هف (  Ishak&Alam,(2009أف عدالة

الهعموهات ٌي" الهحددات االجتهاعية لمعدالة اإلجرائية ،أي كيؼ يتـ تفسير الهعموهات الهتعمقة
بالق اررات لآلخريف" ،وتضيؼ الزىيري (  )2011أف عدالة الهعموهات" ٌي التفسيرات الهىطقية والهقبولة،

التي تعتهد عمى الحقيقة والشفافية هف الرؤساء لمهرؤوسيف ،وذلؾ لدعـ السياسات واإلجراءات الهتخذة"
(الزٌيري.)110-109 :2011 ،

وترى الباحثة اف عدالة الهعموهات تتهثؿ في تقديـ واعطاء الرئيس الهباشر تفسيرات وتوضيحات

لمعاهميف بالهىظهة حوؿ اإلجراءات والق اررات التي اتخذت بحقٍـ بشفافية ووضوح ،كها أف عدالة

الهعموهات ٌي هرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعدالة اإلجراءات ،وهرتبطة بسرعة وصوؿ الهعموهات ووضوحٍا
ودقتٍا.

قواعد عامة تشكؿ اإلطار المفاىيمي لمضاميف لمعدالة التنظيمية-:
يؤكد ليفىيثؿ (  Leventhal (1980الهشار إليً عىد( الطبولي) أف العدالة التىظيهية واإلحساس بٍا

يتوقؼ عمى درجة االلتزاـ أو اإلخبلؿ بالقواعد الٍيكمية التالية-:

 قاعدة االستئناؼ :ويقصد بٍا وجود فرص لبلعتراض عمى الق اررات وهراجعتٍا ،وتعديمٍا إذا ظٍر
ها يبرر ذلؾ.

 القاعدة األخالقية :أي توزيع الهصادر وفقاً لهعايير وأسس أخبلقية.

 قاعدة التمثيؿ :أي است يعاب عهمية اتخاذ القرار وجٍات ىظر ذوي العبلقة  ،بحيث يشارؾ جهيع
الهعىييف في صىاعة الق اررات التي تقع عمى تهاس هع حياتٍـ الهٍىية .

 قاعدة عدـ التحيز ( الموضوعية) :ويقصد بٍا الحياد ،واالبتعاد عف الهصالح الشخصية ،واإلبقاء
عميٍا بعيداً عف هجريات عهمية صىع القرار واتخاذي.

بىاء عمي هعموهات دقيقة وشاهمة وهؤكدة.
 قاعدة الدقة :أي اتخاذ الق اررات ً
 قاعدة االنسجاـ :أي عدالة تطبيؽ إجراءات الهكافأة والعقاب عمى جهيع العاهميف في جهيع
الظروؼ ( الطبولي ،وآخروف .)69 :2015،

وأضاؼ كؿ هف (  Hoy and Tarter(2004بعض العواهؿ األخرى الهؤثرة عمى سموؾ الهوظفيف
والهدراء الهتعمقة بإدراؾ العدالة التىظيهية وٌي:

 اإل نصاؼ Equity :أي أف الهوظؼ يجب أف يدرؾ أف ها يحصؿ عميً يتىاسب هع جٍودي التي
يقدهٍا.

 التصور أو اإلدارؾ  perception :أي أف تصور الفرد يساٌـ في إدراكً العاـ لمعدالة.

 العدالة الشخصية interpersonal justice :أي القياـ بهعاهمة الهوظؼ بحساسية وكراهة
واحتراـ.

 المطالبة بالمساواة egalitarian :وٌو أف تكوف عهمية صىع القرار بعيدة عف الهصالح الذاتية
وأف تكوف وفقاً لمهىفعة الجهاعية (الخوالدة  ،وآخروف.)120 :2014 ،
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فوائد العدالة التنظيمية:

تتجمى أٌهية العدالة التىظيهية هف خبلؿ تحقيقٍا العديد هف الفوائد اإليجابية والتىظيهية التي تىعكس

عمى الفرد والهؤسسة عمى حد سواء ،وكذلؾ تجىبٍا لمعديد هف الىتائج السمبية في حاؿ تـ تطبيقٍا وفؽ
هعايير العدالة واألسس اإلدارية ،وتتمخص ٌذي الفوائد في -:
 تحسيف أداء العاهميف بالهىظهة.
 زيادة إىتاجية الهىظهة.

 زيادة الوالء التىظيهي لمهؤسسة.

 ترسيخ هبدأ الحقوؽ والهساواة تطبيؽ الهىظهة لمقواىيف العدالة .


التركيز عمى هفٍوـ الهعرفة ،واالٌتهاـ باالبتكار واإلبداع وتوليد

األفكار( الخوالدة .) 117: 2014،

ويضيؼ السعود والصرايرة ( )2008الهشار إليً في الهطيري ،أف أٌهية العدالة التىظيهية تعود عمى

الشخص العاهؿ في هىظهة هعيىة يذكر هىٍا ها يأتي:
 تعزيز الفرد لىفسً واحتراهً لذاتً.

 الوصوؿ لدرجة هف السهو فوؽ الذات.

 إضفاء صبغة خاصة وهعىى ههيز لمحياة.
 االرتقاء بهستوى الطهوح لدى األفراد العاهميف.

 زيادة درجة االىتهاء لمهىظهة ( الهطيري.)42-41 :2012 ،
ويضيؼ الفٍداوي والقطاوىة ( )2004بأف لمعدالة التىظيهية فوائد أخرى يذكرٌا :

 توضح حقيقة الىظاـ التوزيعي لؤلجور والرواتب في الهىظهة ،وتبرز أٌهية العدالة التوزيعية في
توزيع األجور والهكافآت بيف العاهميف في الهىظهة.

 تؤدي إلى تحقيؽ السيطرة الفعمية والتهكف في عهمية اتخاذ القرار ،كها ويتحدد في ضوئٍا ىظاـ
التظمـ وكيفية حؿ الهشكبلت.

 توضح سموكياً حاالت الرضا عف الرؤساء وىظـ القرار وسموكيات الهواطىة وااللتزاـ التىظيهي
والوالء لمهىظهة.

 تحدد جودة ىظـ الهتابعة والرقابة والتقييـ وخمؽ القدرة عمي تفعيؿ التغذية الراجعة.
 تبرز هىظوهة القيـ االجتهاعية واألخبلقية والديىية ،وتحدد طرؽ التفاعؿ والىضج األخبلقي
ألعضاء الهىظهة وتصوراتٍـ لمعدالة السائدة هها يدلؿ عمي ضوابط لمقياـ بالعهؿ الهطموب

( الفٍداوي والقطاوىة.)15 :2004 ،
وتخمص الباحثة أف لمعدالة التىظيهية العديد هف الفوائد وااليجابيات حيث أف تحقيقٍا يىعكس باإليجاب
ُ
عمى الهؤسسة والعاهميف فيٍا هها يشعرٌـ بالرضا الوظيفي واألهاىة الهٍىية وااللتزاـ التىظيهي ورفع
ضي لٍـ.
كفاءتٍـ الهٍىية هقابؿ ها يحصموف عميً هف عائد هادي أو هعىوي هر ِ
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سمبيات عدـ تطبيؽ العدالة التنظيمية:

وتذكر أبو جاسر( )2010عدداً هف انثار الهترتبة عف عدـ تطبيؽ اإلجراءات الهتعمقة بالعدالة

التىظيهية وتأثيرٌا عمى األفراد وعمى الهىظهات عمى حد سواء ىذكر هىٍا:
 .1اىخفاض هستوى الرضا الوظيفي لمعاهميف.
 .2اىخفاض التقييـ الكمي لمهىظهة.

 .3تراجع الشعور بالهواطىة واالىتهاء التىظيهي لؤلفراد.
 .4اىخفاض األداء الوظيفي وهستوى اإلبداع الفردي.
 .5اىخفاض االلتزاـ الوظيفي.

 .6اىخفاض ىسبة اإلىتاج الهؤسسي.
 .7ضعؼ ههارسة سموكيات الهواطىة التىظيهية الهشار إليً عىد ( أبو جاسر.)17 : 2010 ،

وتضيؼ الزٌيري ( ) 2011عدداً هف السموكيات الهىحرفة التي تؤثر عمى الهىظهة هىٍا:

 زيادة الضغوط الوظيفية :ىتيجة لعدـ وجػود العدالػة اإلجرائيػة تػؤدي إلػى العديػد هػف أىػواع الضػغوط
هىٍا (العدائية ،االستىكار ،الغضب ،الهزاج السيئ وردود األفعاؿ السمبية ،زيادة الغياب ،واىخفػاض

األداء الوظيفي ،واىخفاض اإلبداع ،وزيادة هعدؿ الدوراف).

 زيادة سموكيات إعاقة اإلىتاجية :يتضهف تصرفات عمىية هىٍا( السرقة ،التصػرفات الهػاكرة ،تجاٌػؿ
التعميه ػػات ،تأدي ػػة األعه ػػاؿ بطريق ػػة خاطئ ػػة ،الع ػػداء التىظيه ػػي ،اإلٌه ػػاؿ ،االىح ػػراؼ ،الضوض ػػاء،

االىتقاـ).

 السموكيات الهىحرفة الهوجٍة لمهىظهة( اىحراؼ تىظيهػي ) االىحػراؼ الهوجٍػة لئلىتػاج وٌػو اىتٍػاؾ
األع ػراؼ التػػي يرك ػػز عمػػي اىخفػػاض ج ػػودة العهػػؿ وكهيتػػً ويس ػػهى( اىسػػحاب سػػيكولوجي ،ب ػػدىي،

العهميات) ،االىحراؼ ضد الههتمكات وتشير إلى تحطيـ انالت أو الهعدات أو الهباىي.

 السموكيات الهىحرفة الهوجٍػة لؤلفػراد ( اىحػراؼ فػي العبلقػات الشخصػية ،عػدـ العدالػة فػي القػ اررات
التىظيهية تؤدي الػى الشػعور بالغضػب ،االسػتياء ،يىظػر العػاهميف الػى عبلقػاتٍـ هػع الهىظهػة عمػى

اىٍا ىوع هف التبادؿ االجتهاعي).

 زيادة االحتراؽ الوظيفي :يعبر عف سيكولوجية تبلزـ الفرد ىتيجة لتعرضً لهسببات الضغوط
الهزهىة في الوظيفة وتتهثؿ أبعادٌا في :اإلىٍاؾ العاطفي ،السخرية والىقد ،اىخفاض كفاءة
اإلىجاز الشخصي( الزٌيري.) 142 -139 : 2011 ،

فإف تطبيؽ هبدأ العدالة التىظيهية داخؿ الهىظهة سوؼ يؤدي بالضرورة الختيار قادة وهوظفيف أكفاء

ػاء عميػػً فإىػػً يسػػتوجب قيػػاهٍـ
إلدارة الهىظهػػة إف كػػاف اختيػػارٌـ عم ػى أسػػس هػػف العدالػػة والهس ػاواة ،وبىػ ً
بتطبيؽ العدالة بيف الهرؤوسيف ليستحؽ كؿ فرد حقً كها حظوا ٌـ بحقوقٍـ ،وعميً فإف العدالة التىظيهية
ٌي عبلقة تبادلية في حمقة هتصمة يؤدي كؿ هىٍها لآلخػر ،فتطبيػؽ هبػادئ العدالػة التىظيهيػة يػؤدي إلػى
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اختيػػار عػػادؿ لشػػغؿ الهىاصػػب القياديػػة واإلداريػػة واالختيػػار العػػادؿ والهىصػػؼ لمقػػادة يػػؤدي لتطبيػػؽ سػػميـ
لمعدالة التىظيهية هف ٌؤالء القادة ".الهوظؼ الهىاسب في الهكاف الهىاسب" (الغاهدي.)12 :2202 ،

وأخي ػ اًر تػػرى الباحثػػة أف عػػدـ تطبيػػؽ العدالػػة التىظيهيػػة يػػؤثر بالسػػمب عمػػى سػػير العهػػؿ فػػي الهىظهػػة

ويػػؤدي إلػػى عػػدـ الرغب ػػة فػػي العهػػؿ واىخف ػػاض هسػػتوى األداء وعػػدـ الرضػػا ع ػػف أي هػػف الق ػ اررات الت ػػي
تصػػدرٌا الهىظهػػة بحقٍػػـ ألىٍػػـ يىظػػروا إليٍػػا أىٍػػا غيػػر عادلػػة وهجحفػػة فيػػىعكس عمػػى الرضػػا الػػوظيفي
لمهوظفيف هها يىتج عىً هقاوهً لمق اررات واىخفاض اإلىتاجية واإلبداع الهٍىي.
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املبحث انثبني:

يإشراث اجلىدة األكبدمييت



مقدمة



مفيوـ الجودة



الجودة مف المنظور التاريخي



الجودة في اإلسالـ



مفيوـ الجودة الشاممة



الجودة الشاممة في التعميـ



الجودة اإلدارية



الجودة األكاديمية



مالمح الجودة األكاديمية في الجامعات



المعايير األساسية لمجودة النوعية حسب وزارة التربية والتعميـ



مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات
 الفمسفة والسياؽ التدريس -البحث العممي
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يقذيت
تفتخر األهـ الحية بها تهتمكً هف هعرفة وها تقدهً هف تىهية بشرية واستثهار لمثروة البشرية لديٍا

فالعمهاء يهثموف لؤلهة عقمٍا الواعي وفكرٌا الهستىير وٌـ ثروتٍا ،وتتىاوؿ الدراسة الحالية هوضوعاً
واسعاً ىاؿ اٌتهاـ كبار الهربيف التربوييف وقادة الهجتهع في الهاضي والحاضر وال يزاؿ في هوقع

الصدارة هف جاىبٍـ أال ٌو هوضوع جودة التعميـ الجاهعي.

فقد تزايد االٌتهاـ بجودة التعميـ الجاهعي في الىصؼ األخير هف القرف العشريف وبخاصة في عقد
الثهاىيىيات ،وذلؾ بسبب االىفجار العمهي والتكىولوجي ،وها صحبً هف تغيرات اقتصادية ،وزيادة

الدافعية ىحو التعميـ األكاديهي وضغوط اجتهاعية جديدة عمى هؤسسات التعميـ العالي ،حتى أصبح
السعي وراء تحقيؽ الجودة في الهؤسسات التعميهية هطمباً ضرورياً ،هها استمزـ وضع هؤشرات وهعايير
لٍا ،يهكف استخداهٍا في الحكـ عمى هستوى الجودة في ضهاف ٌذا الىهط هف التعميـ هف أجؿ تحسيىً

وتطويري ( دياب.)2 :2006 ،

ولقيت هفاٌيـ الجودة اٌتهاهاً عالهياً هتىاهياً في القرف الهاضي ،ثـ أصبح عقد التسعيىيات عقد

الجودة الشاهمة في تحقيؽ القدرة التىافسية في ضوء استجابتٍا لهتطمبات الهؤسسات الهجتهعية

واالستهرار في تحسيف فعالياتٍا ،وعميً لـ تعد الجودة ترفاً ترىو إليً الهؤسسات التعميهية أو بديبلَ تأخذ
بً أو تتركً ،بؿ ضرورة همحة تهميٍا ،الحياة الهعاصرة ،إىٍا هؤشر بقاء الروح وروح البقاء ألي هؤسسة

تعميهية ( راشد.)2 : 2010 ،

هف ٌىا تولي الدوؿ الهتقدهة لتحقيؽ الجودة في التعميـ اٌتهاهاً بوضع هعايير اعتهاد بسبب

قىاعتٍا بأىً يقع عمى عاتؽ هؤسسات التعميـ الهسؤولية األولى في إعداد وتأٌيؿ أجيالٍا لهواجٍة
تحديات العصر ،وإليهاىٍا أف الذي أصبح هطموباً ٌو تعميـ هف ىوع جديد يٍيئ الفرد والهجتهع لحقائؽ
عصر الثورة التكىولوجية الهعرفية ،التي أصبحت أٌـ خواص القرف الحادي والعشريف ،وٌي ثورة الهعرفة

العمهية الهتقدهة واالستخداـ األهثؿ لمهعموهات الهتدفقة والهتضاعفة( صبري.) 3: 2010 ،
ويعد عضو ٌيئة التػدريس الجػاهعي ،العىصػر األساسػي والجػوٌري فػي العهميػة التعميهيػة ألىػً يقػود

العهؿ التربوي والتعميهي ،ويتعاهؿ هع الطمبة هباشرة فيؤثر في تكويىٍـ العمهي واالجتهاعي ،ويعهؿ عمى
تقدـ الهؤسسات وتطويرٌا وحهؿ أعباء رسالتٍا العمهية والعهمية في خدهة الهجتهع وتحقيػؽ أٌدافػً ،وفػي

ضوء ذلؾ يجب االٌتهاـ باألسػتاذ الجػاهعي هػف حيػث التطػوير والتقػويـ ،ليواكػب الهسػتجدات العمهيػة فػي

حقؿ تخصصً والجواىب التربوية وتكىولوجيا التعميـ (الطويسي وسهاري.)022 :2201 ،
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وترى الباحثة أف الجودة في التعميـ ٌي هىظوهة هتكاهمة هف الخطط والبراهج والههارسات

والعه ميات التي استىدت إلى هجهوعة هف الهعايير والهواصفات التعميهية والتربوية بٍدؼ الدفع بالهىتج
التعميهي ىحو الهفاضمة والهىافسة ،هف خبلؿ الهشاركة بيف الهؤسسة التعميهية والهعمـ والطمبة وأولياء

األهور والهجتهع في جهيع جواىب العهؿ التربوي والتعميهي.

يفهىو اجلىدة
الجودة لغ ًة :

البد بداية هف تحديد هفٍوـ الجودة ،فأصؿ الكمهة كها جاءت في هعجـ لساف العرب" جود" ،والجيد
ىقيض الرديء وجاد الشيء جودة أي صار جيداً ،وأحدث الشيء فجاد ،والتجويد هثمً
(ابف هىظور. )72 :1984 ،

المعني االصطالحي لمجودة:
فقد عرفتٍا ( " sara (1993بأىٍا شيء ها يقترب هف الكهاؿ ،كها عرفتٍا أيضا باىٍا هجهوعة
الصفات لهىتج ها ترضي حاجات هستخدـ ٌذا الهىتج "( ابو جعفر )3 ،2009،هوقع إلكتروىي.
ويقوؿ أبو هموح ( )2004لـ يكف ٌىاؾ ثهة تعريؼ هحدد لهفٍوـ إدارة الجودة الشاهمة ،ودالالت
الكمهات الهكوىة لٍذا الهفٍوـ تعىي انتي:

اإلدارةٌ :ي القدرة عمى التأثير في انخريف لبموغ األٌداؼ الهرغوبة.

الجودة :تعىي الوفاء بهتطمبات الهستفيد وتجاوزٌا.

ابتداء هف التعرؼ عمى
الشاممة :تعىي البحث عف الجودة في كؿ جاىب هف جواىب العهؿ،
ً
اىتٍاء بتقويـ رضا الهستفيد ( أبو هموح .) 1: 2004،
احتياجات الهستفيد و ً
كما يرى ( Lawrence)1997

أف هفٍوـ الجودة بالتعميـ ٌو عبارة عف عهمية تطبيؽ

هجهوعة هف الهواصفات التعميهية والتربوية البلزهة لرفع هستوى الهىتج التعميهي هف خبلؿ العاهميف في

هجاؿ التربية والتعميـ .المشار إليو ( القيسي.) 2602111 ،

ويعرؼ الحولي ( )2114الجودة بأنيا "استراتيجية إدارية تركز عمى هجهوعة هف القيـ ،هستهدة

طاقة حركتٍا هف الهعموهات التي ىتهكف في إطارٌا هف توظيؼ هواٌب العاهميف ،واستثهار قدراتٍـ

الفكرية في هختمؼ هستويات التىظيـ عمى ىحو إبداعي ،لتحقيؽ التحسيف الهستهر لمهىظهة

( الحولي.)10 :2004 ،

ويعرفٍا عشيبة (  )1999بأىٍا" :جهمة هف الهعايير والخصائص التي يىبغي أف تتوافر لجهيع

عىاصر العهمية التعميهية بالجاهعة سواء هىٍا ها يتعمؽ بالهدخبلت أو الهخرجات التي تمبي احتياجات

الهجتهع وهتطمباتً ورغبات الهتعمهيف وحاجاتٍـ وتتحقؽ هف خبلؿ االستخداـ الفعاؿ لجهيع العىاصر

البشرية والهادية بالجاهعة" ( عشيبة.)02 :0222 ،
28

وتخم ص الباحثة إلى أف الجودة ٌي عبارة عف الهواصفات والخصائص والهعايير التي يجب أف

تتوفر في الهؤسسة في كافة الجواىب سواء هدخبلت أو هخرجات وأىٍا الطريقة األفضؿ الستثهار أفضؿ
اإلهكاىات الهادية أو البشرية لموصوؿ إلى األفضؿ.

اجلىدة ين املنظىر انخبرخيي:

هرت الجودة به ارحػؿ عديػدة أسػٍهت فػي تطورٌػا ،ويرجػع ٌػذا التطػور ألسػباب عديػدة كػالتطور فػي
الوسػػائؿ وظٍػػور الهصػػاىع ،وكػػذلؾ دور األفكػػار التػػي أسػػٍـ الهفكػػروف فػػي هيػػداف الجػػودة ،باإلضػػافة إلػػى
التحػديات التػي تعرفٍػػا السػوؽ العالهيػة ،وخصخصػػة الشػركات ،وثػورة االتصػػاالت الهعموهاتيػة ،والتكػػتبلت
االقتصػػادية ،وتعػػود جػػذور االٌتهػػاـ بػػالجودة إلػػى سػػبعة االؼ سػػىة خمػػت ،حيػػث ظٍػػرت عىػػد الهص ػرييف
القػػداهى خػػبلؿ الىقػػوش الفرعوىيػػة فػػي الهعابػػد ،وعىػػد ظٍػػور الهصػػاىع الكبيػرة خػػبلؿ الثػػورة الصػػىاعية أدى

إلػى الحاجػػة لوجػػود ههارسػػات جديػػدة إلدارة الهصػػاىع حيػػث شػػٍدت قيػػاـ أصػػحاب الهصػػاىع بالرقابػػة عمػػى
الهصػػاىع بأىفسػػٍـ ،كهػػا أدى التقػػدـ التقىػػي الػػذي عقػػب الثػػورة الصػػىاعية خػػبلؿ الىصػػؼ الثػػاىي هػف القػػرف
الثاهف عشر ساعد ظٍور اإلىتاج الكبير والذي قابمً الطمب الهتزايد عمي الهىتجات الصىاعية

( الشرايراي.) 53 :2014 ،

اجلىدة يف اإلسالو:
تعد الجودة هف الهفاٌيـ األصيمة التي ىادى بٍا الديف اإلسبلهي الحىيؼ وورد الحث عمػي إجػادة
ات إَِّىا َال ُى ِ
العهؿ واتقاىً في قولة تعالي﴿ :إِ َّف الَِّذيف آهُىوا وع ِهمُوا الصَّالِح ِ
َح َس َػف َع َه ًػبل﴾ (
َج َر َه ْػف أ ْ
ضيعُ أ ْ
َ
َ َ ََ
الكٍػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،آيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،) 30 :وكهػ ػ ػ ػ ػ ػػا ورد تعبيػ ػ ػ ػ ػ ػػر الجػ ػ ػ ػ ػ ػػودة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي هوضػ ػ ػ ػ ػ ػػع آخػ ػ ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػي قول ػ ػ ػ ػ ػ ػً تعػ ػ ػ ػ ػ ػػالى

﴿ ُض ْون َع م ِ
اّلل م ِاذلي َأثْ َل َن ُ م
انن﴾
َش ٍء اه م ُو َخبِريٌ ِب َماا ثَ ْف َؼوُ َ
لك َ ْ
ِ

( الىهػؿ ،آيػة  ،) 88وأهػا فػي السػىة الىبويػة الهطٍػرة

فقد ورد عف عائشة رضي ا﵀ عىٍا اف الىبي صمى ا﵀ عميػً وسػمـ قػاؿ " :إف ا﵀ يحػب إذا عمػؿ أحػدكـ

عمالً أف يتقنو" ( صحيح الجاهع الصغير األلباىي) ،فالجودة فػي اإلسػبلـ تعىػي األداء عمػى أكهػؿ وجػً،
وفػػي الوقػػت الهىاسػػب وبأقػػؿ الهػوارد الهتاحػػة واألداء بهٍػػارة عاليػػة ،والعدالػػة بالهعاهمػػة ،وضػػهف الهعػػايير

والهقاييس الهعتهدةٌ ،ىاؾ الكثير هف األلفاظ القرآىيػة ،واألحاديػث الىبويػة الشػريفة التػي وردت عمػى لسػاف
الرس ػػوؿ ص ػػمى ا﵀ عمي ػػً وس ػػمـ الت ػػي تط ػػابؽ هعى ػػي الج ػػودة هىٍ ػػا :اإلحس ػػاف ،اإلتق ػػاف ،والتس ػػديد الس ػػداد،

واإلكهػػاؿ ،وىظ ػ اًر الزديػػاد االٌتهػػاـ بهوضػػوع الجػػودة ،ظٍػػر هػػا يسػػهى بػػإدارة الجػػودة الشػػاهمة التػػي أثبتػػت

ىاجعتٍا ىظ اًر لها تشتهؿ عميً هف هبادئ وأفكار هوضوعية تٍتـ بالجاىب اإلىساىي

( المزيف وسكيؾ.) 7 :2012 ،
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لقد دلت األحاديث الشريفة والتطبيؽ العهمي لئلدارة اإلسبلهية ،أىٍا طبقت العديد هف الهبادئ

األساسية لحركة إدارة الجودة الشاهمة ،وقد كاف اٌتهاـ اإلسبلـ بالجودة هف خبلؿ الهبادئ التالية:

 مبدأ الشورى :دعا االسبلـ إلى االلتزاـ بهبدأ الشورى هف خبلؿ التشاور هع األفراد في اتخاذ الق اررات
ت فَتََو َّك ْؿ َعمَى
وحؿ الهشكبلت ،ويظٍر ٌذا هف خبللً قولً تعالىَ ﴿ :و َ
ورُى ْـ ِفي ْاأل َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ
شا ْ
يف﴾ ( آؿ عهراف ،آية  )159 :فالهشورة تؤدي إلى عهؿ هتقف وذي خبرة.
المَّ ِو إِ َّف المَّ َو ُي ِحب ا ْل ُمتََوِّكِم َ

 مبدأ التعاوف :فقد أكد اإلسبلـ عمى ضرورة التعاوف في سبيؿ الخير ويظٍر ٌذا هف خبلؿ قولة
تعالى ﴿ :تَ َعأوُنوا َعمَى ا ْل ِبِّر َوالتَّ ْق َو ٰى َوَال تَ َعأوُنوا َعمَى ِْ
اإل ثِْـ َوا ْل ُع ْد َو ِ
يد
اف َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّف المَّ َو َ
ش ِد ُ
ا ْل ِعقَ ِ
اب﴾ ( الهائدة ،آية .) 2 :
 مبدأ إتقاف العمؿ واإلخالص فيو :فقد حث االسبلـ عمى إتقاف العهؿ وضرورة تحقيؽ الجودة فيً
وخموي هف العيوب والسعي الدائـ لمتحسف ،وضرورة أف يحب العاهؿ عهمً وأف يخمص فيً ويظٍر في
ات إِ َّنا َال ُن ِ
الصالِح ِ
ِ
س َف َع َم ًال﴾ ( الكٍؼ ،آيً :
قولً تعاليَّ ﴿ :ف الَِّذ َ
َج َر َم ْف أ ْ
ضيعُ أ ْ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َح َ
يف َ

 ) 30وقولً تعالي ﴿ :

وف﴾ ( الىحؿ ،آية . ) 92 :
سأَلُ َّف َع َّما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
َولَتُ ْ

 مبدأ الرقابة اإلسالمية :سواء كاىت خارجية أو ذاتية تؤدي إلى التأكيد هف تىفيذ األٌداؼ والهعايير
الهوضوعية وفقاً لمهعايير والهقاييس والضوابط الشرعية االسبلهية ،كها أف الرقابة الذاتية لدى الهسمـ
بكاهؿ الهسؤولية تجاي أعهالً في الدىيا وانخرة  ،ويظٍر ٌذا هف خبلؿ قولً تعاليُ ﴿ :كؿ َن ْف ٍ
س ِب َما

س َب ْت َرِىي َن ٌة﴾ ( الهدثر ،أيً( ) 38 :الدرادكة.)35 -34 :2006 ،
َك َ

اٌ َها َيا
 مبدأ األمانة والقوة :تدور حوؿ أىمية التحمي بالقوة واألمانة فقاؿ تعالي قَالَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ت اْلقَ ِو ُّ ِ
ِ
استَأ ِ
يف﴿ يوسؼ.﴾ 25 :
ْج ْر َ
استَأ َ
ي ْاألَه ُ
ْج ْريُ إِ َّف َخ ْي َر َه ِف ْ
أ ََبت ْ
<< زياد ،تاريخ الزيارة  2015/4/25 /موقع انترنت.>> http://www.drmosad.com .

وتػػرى الباحثػػة أف هفٍػػوـ الجػػودة ارتػػبط بػػديىىا الحىيػػؼ هىػػذ الحظػػة األولػػى لخػػروج ٌػػذا الػػديف لموجػػود
فالكثير هف السور وانيات القرآىية واألحاديث الىبوية تػدؿ عمػى ذلػؾ وٌػذا دليػؿ عمػى أف ديىىػا ديػف يحػب

إتقاف العهؿ وتجويدي ،فالجودة في اإلسبلـ تعىي األداء عمى أكهؿ وجً في الوقت الهىاسب وبأقؿ الهوارد

الهتاحة.
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يفهىو اجلىدة انشبيهت:
إف هفٍػػوـ الجػػودة الشػػاهمة هػػف الهفػػاٌيـ التػػي تحتهػػؿ أكثػػر هػػف هعىػػى وأكثػػر هػػف اعتبػػار ،والتػػي

تختمؼ باختبلؼ الجٍة أو الهؤسسة التي تستخدهٍا ،لكوىٍا ترتبط بسهات وخصائص الهىتج أو سعري أو

صورتً الىٍائية.

يعرؼ الخطيب ( )2000هفٍوـ الجػودة الشػاهمة بأىػً " فمسػفة إداريػة عصػرية ترتكػز عمػى عػدد هػف

الهفػػاٌيـ اإلداريػػة الحديثػػة الهوجٍػػة التػػي تسػػتىد إليٍػػا فػػي الهػػزج بػػيف الوسػػائؿ اإلداريػػة األساسػػية والجٍػػود
االبتكاري ػػة وب ػػيف الهٍػػػارات الفىي ػػة الهتخصص ػػة هػػػف أج ػػؿ االرتق ػػاء بهس ػػتوى األداء والتحس ػػيف والتطػػػوير

الهس ػػتهريف ،وق ػػد ب ػػدأت ف ػػي تطبيق ػػً العدي ػػد ه ػػف الهىظه ػػات اإلداري ػػة لتحس ػػيف وتط ػػوير ىوعي ػػة خ ػػدهاتٍا
واىتاجيتٍا والهساعدة في هوجة التحديات الصعبة ،وكسب رضا الجهٍور" ( الخطيب.)83 :2000 ،

كها يعرؼ الصرايرة ،العساؼ ( ) 2008إدارة الجودة الشػاهمة  ":بأىٍػا فمسػفة إداريػة تسػعى لمتكاهػؿ

ف ػػي خص ػػائص الهى ػػتج ( الطال ػػب) وتح ػػدث تغيػ ػرات إيجابي ػػة داخ ػػؿ الهؤسس ػػة لتش ػػهؿ هجهوع ػػة ه ػػف الق ػػيـ
والهعتقدات التىظيهية والهفاٌيـ اإلدارية والفكر والسػموؾ والػىهط القيػادي وأىظهػة العهػؿ واإلجػراءات وىظػـ

التقيػػيـ والهتابعػػة لموصػػوؿ إلػػى هسػػتوى الجػػودة التػػي تمبػػي احتياجػػات الهجتهػػع وهتطمباتػػً وتكػػوف عهميػػة

التحسيف والتطوير هستهريف" ( الص اريرة ،العساؼ.)10 :2008 ،

ويػػذكر إدريػػس وآخػػروف ( ) 2012أف جهعيػػة الجػػودة البريطاىيػػة والهعٍػػد البريطػػاىي تعػػرؼ الجػػودة

أكثر شهولية بأىٍا" فمسفة إدارية تركز عمى االستخداـ الفعاؿ لمهوارد الهادية والبشرية لمهىظهة فػي إشػباع
احتياجػػات العهػػبلء وتحقيػػؽ أٌػػداؼ الهىظهػػة ،وذلػػؾ فػػي إطػػار هػػف التوافػػؽ هػػع هتطمبػػات الهجتهػػع س ػواء
كاىت ٌذي الهتطمبات هقىىة أـ هتعارفاً عميٍا" ( إدريس ،وأخروف.)44 : 2012 ،

كهػػا يعػػرؼ قويػػدر ( )2005هفٍػػوـ إدارة الجػػودة الشػػاهمة ٌػػو ":عبػػارة عػػف هجهوعػػة هػػف الهبػػادئ

واألساليب والهٍارات التي تستٍدؼ التحسيف الهستهر لػؤلداء فيهػا يخػص العهميػات والوظػائؼ والهىتجػات

والخ ػ ػػدهات واألفػ ػ ػراد بالهىظه ػ ػػة ،باس ػ ػػتخداـ الهػ ػ ػوارد الهالي ػ ػػة والبشػ ػ ػرية ،ه ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ االلتػ ػ ػزاـ واالىض ػ ػػباط
واالسته اررية لهواجٍة احتياجات وتوقعات العهبلء الحالية والهستقبمية وتحقيؽ رضاٌـ"

( قويدر.)6 :2005 ،

ويع ػ ػرؼ عبػ ػػد الحمػ ػػيـ و بحػ ػػر( )2006إدارة الجػ ػػودة الشػ ػػاهمة فػ ػػي القطػ ػػاع التربػ ػػوي بأىٍػ ػػا ":عهميػ ػػة
اسػػتراتيجية إداريػػة ترتكػػز عمػػى هجهوعػػة هػػف القػػيـ وتسػػتهد طاقػػة حركتٍػػا هػػف الهعموهػػات التػػي ىػػتهكف فػػي
إطارٌا توظيؼ هواٌب العاهميف واستثهار قدراتٍـ الفكرية في هختمؼ هستويات التىظيـ عمى ىحو إبداعي

لتحقيؽ التحسيف الهستهر لمهىظهة" (عبد الحميـ ،وبحر.)288 : 2006،

وتع ّد إدارة الجودة الشاهمة هف هفردات قاهوس المغة اإلدارية الهعاصرة ،حيث تعبر عف أحدث
توجٍات الفكر اإلداري الهعاصر ،وبرغـ االٌتهاـ الهتزايد بهداخؿ إدارة الجودة الشاهمة ،لكف تشير

أدبيات اإلدارة أف أصولً األولى ترجع إلى العديد هف الرواد األوائؿ هف األهريكييف ،وٌـ ستيوارت
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ودهيىج ،كروسبي وجوراف ،الذيف ساٌهوا في وضع الركائز األساسية لهبادئ االدارة بالجودة الشاهمة

والتي تقوـ عمى فمسفة إرضاء العهيؿ كٍدؼ أول ّي لمهؤسسات ،ولكف في أواخر العشريىيات هف القرف
العشريف ،ىجد أف الياباف هف أولى الدوؿ التي طبقت ىظاـ الجودة الشاهمة عهمياً في هيداف الصىاعة بعد

الحرب العالهية الثاىية ،وىجاح الياباف في إىتاج هىتجات ذات جودة عالية دفع الشركات األهريكية إلى
تبىي ٌذا الىظاـ ( حجي.)315 : 2001 ،

في حيف تحرص الدوؿ والسيها الهتقدهة هىٍا عمى رفع هستوى أداء هٍىييٍا ،وتعظيـ قدراتٍا

التىافسية عمى هستوى العالـ ،بٍدؼ تحسيف هستوى حياة شعوبٍا ،ويعد التعميـ العالي هرحمة هٍهة في
تطوير الهٍف وزيادة قدرات البمداف التىافسية ،فاإلعداد الهىاسب لمخريجيف يهكىٍـ هف التقدـ في الهٍف

الهختمفة بقدرة واقتدار ،ولقد وضعت كؿ هف الواليات الهتحدة وبريطاىيا وكىدا هعايير دقيقة لضهاف جودة

أداء هؤسسات التعميـ العالي ،وأخذ هفٍوـ ضهاف الجودة أشكاالً كثيرة ،هىٍا االعتهاد األكاديهي ،التقويـ

الخارجي في الواليات الهتحدة ،والهراجعة في بريطاىيا ،كها أسست هجهوع هف الدوؿ شبكات إقميهية
لضهاف الجودة األكاديهية بٍدؼ تبادؿ الخبرات فيها بيىٍا لتحسيف أداء هؤسسات التعميـ لديٍا

( الحكيهي .)147 : 2005،

ويقوؿ العطار( )2006أىً في حيف اىتقؿ هفٍوـ تطبيؽ الجودة الشاهمة هف الهؤسسات الصىاعية
إلى تطبيقً في هؤسسات التعميـ عمي يد هالكوـ بالدري حيث طبؽ هبادئ الجودة في التعميـ هف خبلؿ:
 حث االدارييف وأعضاء ٌيئة التدريس عمى السعي جهيعاً هف أجؿ تحقيؽ الجودة. التركيز عمي هىع الطالب هف الفشؿ بدالً هف دراسة الفشؿ بعد وقوعً. استعهاؿ الضبط اإلحصائي بدقة لتحسيف عهميات اإلدارة والعائد هف الطبلب. التدريب لكؿ فرد في الهؤسسة هف أجؿ الجودة.ويضيؼ العطار ( )2006أف إدارة الجودة الشاهمة هتبلئهة قدر اإلهكاف هع األىظهة التعميهية ،فقد لجأ
عمهاء الجودة إلى تعديؿ هبادئ إدارة الجودة لتتواءـ هع التعميـ ،وذلؾ عف طريؽ دهج وتطوير وتحديث

هبادي الجودة واخراجٍا في ثوب جديد يتبلءـ هع هتطمبات التعميـ (العطار.)80 :2006 ،

وترى الباحثة أف هفاٌيـ الجودة أخذت تتطور هف الهفاٌيـ البسيطة إلى الهعقدة ،ههػا أتػاح الفرصػة

لمعديد هف الكتاب لمتعهؽ في دراستٍا ىظ ار ألٌهية تطبيؽ ىظـ الجودة وحتهيتٍػا فػي إحػداث تغييػر ىػوعي
وكهػػي فػػي العهػػؿ الهؤسسػػي بٍػػدؼ االرتقػػاء بهسػػتوى العػػاهميف بالهؤسسػػة ،فٍػػي الضػػابط األكيػػد له ارحػػؿ

العهمية التعميهية كافة بها يضهف ىتائج فائقة الجودة تمبي حاجات وطهوحات الجهيع.
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اجلىدة انشبيهت يف انخعهيى

أص ػػبح ه ػػف الض ػػروري االٌته ػػاـ بتطبي ػػؽ ىظ ػػـ الج ػػودة ف ػػي التعم ػػيـ ىظػ ػ ار لحاج ػػة التعم ػػيـ الهت ازي ػػدة،

فالهىافسػػة بػػيف الػػدوؿ والهؤسسػػات الفاعمػػة فػػي بىػػاء واعػػداد الك ػوادر الفاعمػػة الهػػؤثرة فػػي الهجتهػػع وىظ ػ اًر
لمتطػػور التكىولػػوجي واالىفجػػار الهعرفػػي ،وهػػف أجػػؿ الوفػػاء باحتياجػػات الهجتهػػع هػػف ك ػوادر ،فالضػػرورة
والحاجة اصبحت شديدي لتطبيؽ هبادئ الجودة في التعميـ لرفد الهؤسسات بالهتخصصيف إلدارتٍا بكفػاءة

وقدرة عالية لذلؾ أصبحت الجػودة فػي التعمػيـ هطمػب أساسػي وضػرورة همحػً .وتعىػي الجػودة الشػاهمة فػي
التعمػػيـ" :إيجابيػػة الىظػػاـ التعميهػػي بهعىػػى أىػػً إذا ىظرىػػا إلػػى التعمػػيـ عمػػى أىػػً اسػػتثهار قػػوهي لػػً هدخبلتػػً
وهخرجاتً فإف جودتً تعىي أف تكوف ٌذي الهخرجات جيدة وهتفقة هع أٌداؼ الىظاـ هف حيث احتياجات

الهجتهع ككؿ في تطويري وىهوي واحتياجات الفرد باعتباري وحدة بىاء ٌذا الهجتهع"

(عميهات.)93 :2004 ،

وتعرؼ فميً (  )2007الجودة في التعميـ أىٍا ":هجهوعة هف الخصائص التػي تعبػر بدقػة وشػهولية
عف التربية هتضػهىة األبعػاد الهختمفػة لمجػودة هػف هػدخبلت وعهميػات وهخرجػات والتػي تػؤدي إلػى تحقيػؽ

األٌداؼ الهىشودة لمهجتهع" ( فميً.) 343 :2007 ،

ويعػػرؼ فيشػػر (  Fisher)1997الجػػودة تربوي ػاً الهشػػار إليػػً عىػػد الفػػتبلوي بأىٍػػا :تطبيػػؽ هجهوعػػة

هف الهواصفات التعميهية والتربوية البلزهة لرفع هستوى الهىتج (الفتبلوي.)26: 2008 ،

وكها يعرفٍا عطية ( )2008بأىٍا أسموب تطوير شاهؿ هسػتهر فػي أداء الهؤسسػة التعميهيػة يشػهؿ

كؿ هجاالت العهؿ التعميهي (عطية.)125 :2008 ،

يببدئ اجلىدة انشبيهت يف انخعهيى وهي:

 .1التخطيط االستراتيجي والرؤى الهستقبمية.
 .2ىظرية القيادة واالدارة العمهية والىوعية.
 .3التركيز عمى الهعرفة والوقت وادارتٍها واستغبللٍها بالشكؿ الهطموب.
 .4تٍيئة الظروؼ والهىاخات الهىاسبة كافة.
 .5ديىاهيكية الجاهعة.
 .6ثقافة األفراد وبيئة الهىظهة.
 .7تطوير الهىظهة وتوسيع قاعدة الهشاركة لمعاهميف.
 .8ربط الهؤسسة بالهجتهع وربط التعميـ بالحياة ( سميـ.) 24 : 2014،

12

مبررات االىتماـ المتزايد لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات:

لعؿ هف أبرز الهبررات التي تدعو الجاهعات لتطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة ها يمي:

 .1تجديد الثقافة التىظيهية :أي تغيير الهبادئ والقيـ والهعتقدات التىظيهية السائدة بيف أفراد الهىظهة

بجعمٍـ يىتهوف إلى ثقافة تىظيهية جديدة تمعب دو اًر بار اًز في خدهة التوجيٍات الجديدة في التطوير
والتجويد لدى الجاهعة.
 .2االرتقاء بهستوى األداء األكاديهي بصورة هستهرة.
 .3السيطرة عمى الهشكبلت التي توجً العهميات اإلدارية والحد هف تأثيراتٍا.
 .4إدارة التغيير بصورة هىٍجية هخططة والتعاهؿ هع ىتائجً بعقؿ هفتوح.
 .5تجاوز انثار الىاجهة عف غياب التىافسية في األسواؽ العالهية لمخريجيف ،وٌبوط الكفاءتيف
الداخمية والخارجية ،وتدىي هستوى اإلىتاجية األكاديهية ،واتساع ىطاؽ البطالة في أوساط الخريجيف.
 .6االستثهار الفعاؿ لطاقات أعضاء ٌيئة التدريس واإلدارييف وتوظيفٍا لتجويد التدريس والبحث
العمهي وخدهة الهجتهع.
 .7الهراجعة الهستهرة لؤلٌداؼ والبراهج والخطط الدراسية والعهؿ عمى تحسيىٍا وفؽ خطط
استراتيجية.
 .8االستجابة السريعة لحاجات الهجتهع إلى الخريجيف بهواصفات عالية الجودة والتصدي لهشكبلتً
بخطط طهوحً (عاهر.)368 : 2007 ،
وت رى الباحثة أف العواهؿ التي هٍدت الطريؽ إلى دراسة وتطبيؽ هبادئ الجودة في العهمية
التعميهية ىاتجة عف الهىافسة وزيادة الطمب عمى ىوعية الهخرجات التعميهية والتطور العمهي والثقافي
الذي أحدثتً الهؤسسات في االرتقاء بهستوى األداء والتي تضهف كفاءة الخريج لئليفاء بهعايير الجودة
الهقبولة ،وتىقسـ الجودة الشاهمة في الهؤسسات التعميهية والجاهعات إلى الجودة اإلدارية والجودة
األكاديهية ،حيث أف كميٍها يكهبلف بعضٍها البعض وال تكاد تخمو هؤسسة تعميهيً وتربوية هىٍا،
فالجاهعات والهؤسسات التربوية ٌي عبارة عف ىظاـ تتكاهؿ عىاصري فكؿ عىصر يؤثر ويتأثر بالعىصر
انخر ،ولتوضيح وتبسيط األهر ،كاف البد هف الحديث عف الجودة اإلدارية هف ثـ الجودة األكاديهية.
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ً

أوال /اجلىدة اإلداريت :
إف الكمهة السحرية في هفٍوـ الجودة الشاهمة ٌي اإلدارة ،فجودة األداء أو األداء الجيد ال يحدث
عفوياً أو بالصدفة ،بؿ إف ٌذي الجودة تتحقؽ فقط ألىٍا قد خطط لٍا هف واقع وصهيـ عهؿ الهؤسسة
الفعمي ذاتً  ،ويىبغي التأكيد عمى أف جوٌر إدارة الجودة الشاهمة ٌو القيادة وبهعىى أدؽ ىوع القيادة
الهطموب لضهاف أف كؿ فرد في الهؤسسة يؤدي عهمً باألسموب الذي يؤكد تحقيؽ كفاءة عالية وراسخة
في األداء وضهاف عهمية التطوير الهستهر( أحهد .) 90 :2003 ،
ويهثؿ العىصر البشري عىص اًر رئيساً في العهمية اإلدارية ،فوجود قيادة إدارية واعية قادرة عمى
تحهؿ هسؤوليتٍا ،وهف ثـ إىجاز العهؿ بها يخدـ أٌداؼ اإلدارة ،يعد هطمباً ٌاهاً في اإلدارة الحديثة،
حيث أىٍا أصبحت تعتهد عمى وجود قيادة فاعمة تعهؿ عمى دفع العهميات اإلدارية إلى أعمى درجة هف
الكفاءة واإلىتاجية ( أبو قمً وآخروف .) 98: 2012،
فبل تقؿ أٌهية الجودة في العهؿ اإلداري عف الجودة في الهجاالت األخرى ،إذ تع ّد الجودة اإلدارية
الركيزة األساسية لمتطور باعتبار أف ىظاـ التكاهؿ اإلداري ٌو ىظاـ شاهؿ يحدد هف خبللً وضعية
الهؤسسة في إطار بيئة األعهاؿ لتحقيؽ األٌداؼ ،وٌو هركز ىشاط أي هؤسسة ،لذا اٌتهت الهؤسسات
بتطوير بيئة العهؿ اإلداري هف خبلؿ الربط بيف هىٍجية التطبيؽ الفعمي لبراهج الجودة والخطط
االستراتيجية واإلدارية ،فأخذت الهؤسسات التربوية الحديثة وهىٍا الجاهعات تولي هزيدا هف االٌتهاـ
بجودة العهميات اإلدارية الهصاحبة لمخدهات التعميهية ،هها أدى إلى تطبيؽ ىظاـ الجودة اإلدارية والذي
أصبح أحد العىاصر األساسية لمتىافس بيف هؤسسات التعميـ العالي ،هها جعمٍا تسعى إلى تحسيف
وتطوي ر عهمياتٍا اإلدارية ،لتقوية هركزٌا التىافسي بيف الهؤسسات لتحقيؽ هيزة تىافسية تخدـ الهستفيديف
هف داخؿ وخارج الهؤسسات لكسب ثقتٍـ وىيؿ رضاٌـ ( أبو عاهر.)109 :2008 ،
وتعرؼ الجودة اإلدارية بأىٍا " تىطبؽ عمى الجودة التي تقدـ خدهة أو هىتج بجودة وسعر يرضي
العهبل ء ويشجعٍـ عمى التواصؿ هعٍـ وكسب الهزيد هف العهبلء الجدد وذلؾ باتباعٍا والتزاهٍا بهعايير
الجودة حسب هتطمبات طبيعة عهمٍا"( إدارة الجىدة الشاملت ) 2202 ،مىقع اوخروج الزيارة تاريخ .2202/2/01 :

ويعرؼ أحهد (  ) 2003الجودة اإلدارية بأىٍا " :جودة العهميات اإلدارية التي يهارسٍا كؿ هدير
أو قائد في الىظاـ التعميهي ،وتتألؼ ٌذي العهمية هف عىاصر أساسية ٌي ":التخطيط والتىظيـ والقيادة
والرقابة و تقويـ األداء ،وكمها زادت جودة العهمية اإلدارية أحسف استخداـ الهوارد الهتاحة البشرية
والهادية ( أحهد.) 169 :2003 ،
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يرى عمواف ( )2006أف جودة اإلدارة الجاهعية تهثؿ" جودة الوظائؼ اإلدارية التي يهارسٍا كؿ
هستوى إداري في الجاهعة ( رئيس الجاهعة ،عهيد الكمية ،رئيس القسـ ،وغيرٌـ هف الهوظفيف)" وٌي
تتألؼ هف سبعة عىاصر أساسية :إدراؾ دور اإلدارة ،دور اإلدارة في عهمية الجودة ،قبوؿ الهسئولية
الهتعمقة بالجودة وااللتزاـ بٍا ،التحوؿ الشاهؿ ،تدعيـ الهشاركة في اتخاذ الق اررات ،ىهط قيادة التغيير،
السموؾ والدافعية" (عمواف.)224 :2006 ،
إف جودة اإلدارة التعميهية والجودة اإلدارية هفٍوهاف هترابطاف ويعكس بعضٍها انخر ،وتطبيؽ
الجودة الشاهمة في العهميات اإلدارية يرفع هف هستوى الجودة اإلدارية في هؤسسات التعميـ العالي إف
االستيعاب الجيد لهبادئ الجودة اإلدارية واالقتىاع بٍا لً العديد هف الهزايا أٌهٍا:
 عدـ إٌدار الجٍد والوقت والهاؿ والهوارد وتفادي التأثيرات السمبية.
 أداء العهؿ بكفاءة عالية وفقاً لمهعدالت والهعايير الهطموبة.
 إىجاز العهؿ بطريقة أفضؿ وتبلفي األخطاء.
 تعزيز الثقة بيف الهؤسسة والعهبلء وبيف األفراد أىفسٍـ داخؿ الهؤسسة.
 ضهاف تقديـ هستوى هتهيز هف الخدهة أو الهىتج لكسب رضا العهبلء.
 تقميؿ ىسبة الجٍد الضائع والذي يقدري الهختصوف بحوالي  %30في كؿ إجزاء أو عهؿ .
 تجىب إعادة العهؿ بأدائً بطريقة صحيحة هف البداية.
كها يٍدؼ تطبيؽ ىظاـ الجودة إلى تطوير العهؿ اإلداري في الجاهعات والكميات ،وتطوير العهؿ
اإلداري سيىعكس بشكؿ ايجابي عمى العهمية التعميهية في جهيع ىواحيٍا كخطوة ىحو توكيد الجودة،
وذلؾ اعتهاداً عمى ضبط العهميات إذ إف تطبيؽ ىظاـ الجودة سيؤدي إلى:
 تحديد األٌداؼ ورسالة الجاهعة والكميات بشكؿ واضح.
 توثيؽ العهميات اإلدارية وتثبيتٍا.
 تحميؿ وتطوير العهميات اإلدارية.
 توضيح اإلجراءات اإلدارية وتوضيح األدوار الهختمفة.
 تحسيف عهمية االتصاؿ.
 توفير الهعموهات وتسٍيؿ عهمية اتخاذ القرار وتحسيىٍا
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( الشبمي وآخروف.) 41 – 40 :2011 ،

وت ػػرى الباحث ػػة أف الج ػػودة اإلداري ػػة ال تق ػػؿ أٌهيتٍ ػػا ع ػػف الج ػػودة ف ػػي ب ػػاقي الهج ػػاالت فٍػ ػي الركيػ ػزة

األساسية وٌى صاحبة التغيير في الهؤسسة ولكىٍا ال تأتي بالتهىي والرغبة ،بػؿ تحصػؿ عميٍػا الهؤسسػة
بالعهؿ الجاد بدءاً هف الرئيس في أعمى الٍرـ إلى قاعدة الٍرـ.

ً
ثبنيب /اجلىدة األكبدمييت:

ب ػػالرغـ ه ػػف أف هفٍ ػػوـ الج ػػودة األكاديهي ػػة ٌ ػػو هفٍ ػػوـ ىس ػػبي هتص ػػؿ وهتأص ػػؿ ف ػػي الهؤسس ػػات
التعميهيػة ،حيػث يختمػؼ تطبيقػً هػف هؤسسػة إلػى أخػرى بأوجػً عديػدة فػإف تحسػيف أداء هؤسسػات التعمػػيـ
الجاهعي ،يشكؿ اٌتهاهاً عالهياً في جهيع دوؿ العػالـ ،وهػف أٌػـ الخصػائص التػي تهيػز الهجتهعػات عػف
بعضػٍاٌ ،ػو هػدى قػدرتٍا عمػػي إدارة هؤسسػاتٍا وبراهجٍػا الحيويػة ،لػيس فقػػط بفاعميػة وكفػاءة ،بػؿ بعدالػػة
وابتكار ،بحيث يرتبط حجـ جودة الخدهات في هؤسسات التعميـ الجاهعي بالهىظوهة اإلدارية واألكاديهيػة
التػي تجعػػؿ بوصػمة الحركػة عػف طريػػؽ الهبػػادئ اإلرشػادية واألخػػبلؽ الجاهعيػة ،وٌىػػا فػإف ىجػػاح الجاهعػػة
وأعضاء ٌيئتٍا األكاديهية يعتهد عمى التحسف الهسػتهر والهتواصػؿ هػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى جػودة شػاهمة
والتي تحتاج لمهشاركة هف الجهيع لضهاف بقاء واستهرار الجاهعات ( عبلوىة وهبلح.)4 :2005 ،
ويشػػير كػػاىجي ( kange )1999بػػأف عواهػػؿ الىجػػاح الحاسػػهة فػػي إدارة الجػػودة فػػي الجاهعػػات
البريطاىيػػة ٌػػي" التحسػػف الهسػػتهر ،القيػػادة ،رضػا الهسػػتٍمؾ ،اإلدارة الهسػػتىدة إلػى األفػراد ،وفريػػؽ العهػػؿ،
وتحسػػيف العهميػػة التعميهيػػة ،واله ػوارد ،واإلج ػراءات الوقائيػػة" ،بيىهػػا تعطػػى الجاهعػػات األهريكيػػة األولويػػة
لتقييـ هستوى أداء وكفاءة وقدرة الهؤسسػة عمػى االسػتهرار فػي تحقيػؽ أغ ارضػٍا ،بيىهػا فػي اليابػاف يعطػى
االٌتهاـ في الهؤسسات التعميهية األولوية لمهؤشرات الرقهية هثؿ هعدؿ الطمبة لعضو ٌيئة التدريس
(راشد )7 :2010 ،ىقبلً عف (كاىجي.)1999
ويضػػيؼ بوزخ ػػار ( )2007بػػأف ٌى ػػاؾ إجهاع ػاً عم ػػى أف الوظػػائؼ الرئيس ػػية لمجاهعػػة ٌ ػػي :التعم ػػيـ

إلعػػداد القػػوى البش ػرية ،البحػػث العمهػػي ،خدهػػة الهجتهػػع ،وأف ٌػػذي االدوار فػػي هجهمٍػػا األكبػػر تىػػاط إلػػى
الزويػػة فػػي الهسػػيرة التعميهيػػة ،وبحكػػـ تواجػػد عضػػو ٌيئػػة
أعضػػاء ٌيئػػة التػػدريس باعتبػػارٌـ يهثمػػوف حجػػر ا

التػػدريس فػػي أكثػػر هواقػػع الجاهعػػة أٌهيػػة ،وبحكػػـ طبيعػػة عهم ػً ىجػػدي بالقاعػػات والهحاض ػرات يقػػوـ بػػدورة
ٍّ
وهرب ويدرب ويصقؿ الطبلب بهٍارات العهؿ اليدوي والبحث العمهػي ،ويػدير اإلهكاىيػات الهاديػة
كهوجً
والبشرية ،فٍو يعطي العمـ ،وٌذا ها يهيز عضو ٌيئة التدريس في تجويد هؤسسات التعميـ العالي

( بوزخار.)243 :2007 ،

ويعرؼ قاهوس أكسفورد الهؤشر بأىً يشير أو يوجً االىتباي إلى شيء ها دقتػً قميمػة أو كبيػرة ،كهػا

يشير إلى حالة الهوقؼ الذي ىختبري ( . )William, 1974 :695
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كها يعرفً دياف بوف وريؾ جريجز (  :)1995بأىً "هعيار أو ٌدؼ أو هجهوعة هتطمبات ،والجودة
ٌي ٌدؼ يهكف قياسً ،وليس إحساسا هٍهاً بالصبلحية ،إىٍا جٍد هتواصؿ هف أجؿ التطوير ،وليست
درجة هف االهتياز ،فالجودة هعيار لمكهاؿ ىقرر عف طريقً ها إذا كىا قد أديىا ها عزهىا عميً في

الوقت الهحدد بالكيفية التي قررىا أىٍا تبلئـ احتياجات عهبلئىا أـ ال ،فإذا كاىوا سعداء بالطريقة التي
قدهت بٍا الخدهات واألعهاؿ فيهكف القوؿ أىىا حققىا أٌداؼ الجودة الشاهمة"

(دياف بوف وريؾ جريجز.) 15:1995

وتعرؼ عمي ( )2002هعايير الجودة في التعميـ الجاهعي بأىٍا" تمؾ الهواصفات والشروط التي

يىبغي توافرٌا في ىظـ التعميـ والتي تتهثؿ في جودة اإلدارة ،وسياسة القبوؿ ،البراهج التعميهية ،وجودة
الهعمهيف ،األبىية والتجٍيزات الهادية بحيث تؤدي بهخرجات تتصؼ بالجودة والعهؿ عمى تمبية

احتياجات الهستفيديف ( عمي . )210 :2002 ،

فهصطمح (الهؤشر )ٌ (Indicatorو األداة التي تشير إلى حالة هعيىة هثؿ الموحة التي تسجؿ
حركة الهصعد أو الدليؿ الذي يوجً إلى وجٍة ها .وفي هجاؿ التعميـ فإف وجود هواصفات هعيىة
ألٌداؼ وهداخبلت وعهميات التعميـ وهخرجاتٍا تع ّد هؤشرات عمى هدى توفر هواصفات الجودة
بالهؤسسة التعميهية .إف الهؤسسة التعميهية الفاعمة ٌي التي تعهؿ عمى تجويد وتوفير هداخبلتٍا فبالرغـ
هف أف الهىاٌج الدراسية تتشابً هحتوياتٍا بيف هعظـ الهؤسسات التعميهية إال أف شهوليتٍا وترابطٍا
ووعاءٌا الزهىي وكيفية تدريسٍا وعبلقتٍا بحاجات الهتعمـ والهجتهع وهدى االستفادة هىٍا بعد التخرج،
كؿ ذلؾ يجعؿ الهؤسسات التعميهية تتبايف فيها بيىٍا في هستوى تحقيؽ أٌداؼ الجودة ،إف البىية التحتية
بالهؤسسة والتجٍيزات الهتوفرة لزبائىٍا ووسائؿ وتقىيات التدريس تع ّد أيضاً هعايير يهكف تقويهٍا
كهؤشرات لهستوى جودة أداء الهؤسسة وكذلؾ اليوـ الدراسي وطرائؽ تقويـ هستوى التحصيؿ العمهي
وهعدالت األىشطة الذاتية لمطبلب فٍي هدخبلت وعهميات يهكف أف تكوف هعايي اًر وهؤشرات عمى هدى
الفعاؿ هقاؿ عف الجودة ( أبو جعفر>>http://omferas.com/vb/t30443<< ) 2009 ،
توفير التعميـ ّ

وترى الباحثة أف الجودة في أداء الهؤسسات أياً كاىت تحتاج إلى هعايير وهؤشرات يهكف

هبلحظتٍا والتأكد هف تحققٍا ،حيث تكوف ٌذي الهؤشرات دالئؿ عمى الحكـ عمى هستوى جودة أداء ٌذي

الهؤسسة ،فالهؤشرات والهعايير تسٍـ في الوصوؿ إلى االٌداؼ الهرجوة في األداء الهؤسسي واالكاديهي
بالجاهعة ،وٌذا ها دفع الباحثة لمحديث عف االعتبا ارت التي تسٍـ في تطبيؽ هبادئ الجودة في

هؤسسات التعميـ العالي.

18

االعتبارات التي تسيـ في تطبيؽ مبادئ الجودة في التعميـ الجامعي ما يمي:
 -تحديد الىتائج التي ىريد التوصؿ إليٍا بدقة.

 االرتباط القوي بيف األىظهة الصغيرة داخؿ الهؤسسة. هراعاة هتطمبات األفراد وهتطمبات الىظاـ. بىاء الق اررات عمى الواقع الفعمي, التفاوض والهشاركة في صىع القرار. التعاوف. التخطيط هف أجؿ التغيير . القيادة الواعية والهساىدة ( عقؿ)91 :2009 ،تهثػػؿ الجاهعػػة هوقػػع الصػػدارة األوليػػة بػػيف وسػػائط اإلصػػبلح والبىػػاء والتطػػوير باعتبارٌػػا الهىطمػػؽ
األساس الذي يبىى عميً حضارة االهـ وتقدهٍا ،فٍي تعد هصىعاً لئلىساف وبىائً الذي يهثػؿ أٌػـ عىصػر
هػػف عىاصػػر الىهػػو والتقػػدـ ،وٌػػو أسػػاس كػػؿ تطػػوير وى ػواة كػػؿ تقػػدـ وتغييػػر وبالتػػالي هواجٍػػة هػػا تفرضػػً

تحػػديات الحيػػاة العص ػرية .وٌػػي أيضػػا الهكػػاف الػػذي تتفاعػػؿ فيػػً هػػدخبلت التعمػػيـ بعهمياتػػً وص ػوالً إلػػى

هخرجاتً التي يرجى أف تكوف بهستويات وهعايير هعدة وهحددة هسبقاً ،والجاهعة ٌي التي تحػدد رسػالتٍا
وأٌدافٍا وخططٍا االسػتراتيجية وآلياتٍػا التىفيذيػة ،وبالتػالي وبحكػـ الهىطػؽ والواقػعٌ ،ػي الهىطمػؽ لتشػكيؿ

ىوعيػػة األداء الجػػاهعي وهسػػتوياتً وٌػػي التػػي تػػزرع بػػذور الجػػودة والتهيػػز ،وترعاٌػػا لتثهػػر أو تغفػػؿ عىٍػػا

فتهػػوت أو تىػػتج ضػػعيؼ الثهػػر .فتقػػويـ الهؤسسػػة أو تقػػويـ براهجٍػػا ،يكشػػؼ عػػف هكػػاهف قوتٍػػا وضػػعفٍا
ويبيف هوقعٍا بالهقارىة هع الهؤسسات أو البراهج األخرى ( عقؿ.)22 : 2222 ،

مالمح إدارة الجودة األكاديمية في الجامعات :

تحرص إدارة الجودة األكاديهية بصفة عاهة عمى صياغة رؤية هشتركة لبراهج البحث العمهي،

وتىهية االلتزاـ بتىفيذٌا ،وتعزيزٌا لدى جهيع العاهميف بالعهمية التعميهية هف داخؿ الجاهعات وخارجٍا
بصفتٍـ شركاء في ىشر البراهج التعميهية وتتهثؿ إدارة الجودة األكاديهية فيها يمي:

 .1إدارة الجودة باألىداؼ والغايات :وتشهؿ جهيع السموكيات والههارسات القيادية التي تسعى إلى
ىقؿ وايصاؿ كؿ الهعاىي الهٍهة وذات القيهة والهرتبطة بأٌداؼ التىظيـ الرسهي لؤلكاديهييف في

األىحاء كافة ،هها يساعد الىاس عمى إدراؾ الهغزى والٍدؼ هف وراء عهمٍـ وتقدير أٌهيتً ،ويسٍـ
في تحفيزٌـ واثارة دافعيتٍـ لهواصمة أدائٍـ بىجاح وتهيز.
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 .2إدارة الجودة الشاممة بالتمكيف :تتهثؿ بإتاحة الفرص ،والوسائؿ وانليات الهىاسبة أهاـ ٌيئة
العاهميف في البحث العمهي لمهساٌهة في صىاعة الق اررات التعميهية ،وعىدها يستثهر قادة الهؤسسات
في البحث العمهي الكفايات التي يتهتع بٍا العاهموف هعٍـ بشكؿ هىاسب ،ويعدوىٍـ ويؤٌموىٍـ
لمهساٌهة الفاعمة في تحقيؽ أٌداؼ التىظيـ الرسهي ،فإف العائد غالباً ها يكوف عظيهاً.
 .3إدارة الجودة الشاممة كقوة دافعة لإلنجاز :وٌى تؤكد عمى دور القائد كداعـ وهحفز وهسٍؿ
لؤلداء واإلىجاز ،قادة البحث العمهي الذيف يتسهوف بالفاعمية ال يحكهوف هؤسساتٍـ هف خبلؿ
إصدار األواهر والتعميهات ،وباستخداـ سمطة الثواب ،والعقاب ،واىها بالتركيز عمى ها يهكف أف
يحققً العاهموف هعٍـ هف ىجاح فيدعهوف جٍودٌـ ويوفروف لٍـ الهىاخ الهىاسب لئلىجاز والتهييز،
وٌذا ها يعكس وجٍة ىظر إيجابية الستخداـ السمطة ،وتوظيفٍا في الهسار الصحيح.
 .4إدارة الجودة الشاممة بنشر السمطة وتفويضيا :وترتبط بالتهكيف ،وتتضهف ىشر األدوار والهٍاـ
والصبلحيات بيف العاهميف في البحث العمهي ،فهثمها يستطيع الهدير أف يهارس دور الهرؤوس ،فإف
الهرؤوسيف يهكف أف يتحهموا بدورٌـ هسؤوليات قيادية وفقاً لهجاالت تخصصٍـ ،هها يىعكس إيجاباً
عمى تطوير العمهية التعميهية بهختمؼ أبعادٌا وهجاالتٍا.
 .5إدارة الجودة الشاممة بالرقابة النوعية :تختمؼ الرقابة بالبحث العمهي ،فٍي تتجاوز االٌتهاـ
بالبراهج ،والضبط ،والقواعد واألواهر ،لتغدو أكثر اٌتهاهاً بهواقؼ الهرؤوسيف تجاي عهمٍـ
واتجاٌاتٍـ ىحوي ،فالرقابة الىوعية بهعتقدات الىاس وكيفية تطبقٍا واىسجاهٍا هع أدوارٌـ وهٍاهٍـ،
وتسعى إلى هعرفة هدى الرضا الذي يشعروف بً أثىاء إىجازٌـ ألٌدافٍـ وتحقيقٍـ لغاياتٍـ
(حهدوىً.)369 _368 :2013 ،
.6

إدارة الجودة الشاممة بنشر العدالة والنزاىة والشفافية :تظٍر الهؤسسة في إطار ههارساتٍا

وأىشطتٍا التعميهية استجابة لمهعايير األخبلقية والهٍىية وسياساتٍا العاهة بها يدعـ حريتٍا
األكاديهية ( األغا.) 14: 2010 ،
وترى الباحثة أىً بعد الحديث عف هبلهح إدارة الجودة في الجاهعات ،فبل بد هف الحديث عف
الهعايير األساسية لمجودة والىوعية لمحكـ عمى ٌذي الجودة هها دفع التعميـ العالي إلى تحديد ٌذي
الهعايير لتصؿ الجاهعات الفمسطيىية لبللتحاؽ بالركب الحضاري ،خاصة وأف الهجتهع الفمسطيىي يهتمؾ
القوى البشرية البلزهة ،واف كاىت ٌىاؾ بعض الهعوقات التي تحد هف إىجاز ذلؾ.
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المعايير األساسية لمجودة والنوعية حسب وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية:
لقد وضعت الٍيئة الوطىية لبلعتهاد والىوعية لهؤسسات التعميـ العالي هعايير وأسساً لقياس
الجودة ،ويٍدؼ هجمس الٍيئة إلى رفع هستوى التعميـ العالي وكفاءتً ،ويتولى الصبلحيات البلزهة لٍذي
الغاية بها في ذلؾ :
 .1وضع أسس وهعايير التعميـ العالي وتعديمٍا وتطويرٌا في ضوء السياسة العاهة لمتعميـ العالي
واتخاذ الق اررات باعتهاد براهجٍا طبقاً لٍذي األسس والهعايير.
 .2هراقبة أداء هؤسسات التعميـ العالي والتزاهٍا باألسس والهعايير الهعتهدة.
 .3تشكيؿ المجاف الهختصة لمقياـ بأي هٍاـ يقتضيٍا العهؿ وتقديـ توصياتٍا بٍذا الشأف.
 .4التأكد هف تحقيؽ هؤسسات التعميـ العالي ألٌدافٍا باتخاذ اإلجراءات الهىاسبة لتقييـ براهجٍا
وىواتجٍا بأدوات القياس الهختمفة.
 .5اقتراح هشروعات األىظهة وأسس وهعايير اعتهاد هؤسسات التعميـ العالي والتعميهات الخاصة
بهٍاهً ورفعٍا لموزير الستكهاؿ اإلجراءات القاىوىية البلزهة بشأىً

(الٍيئة الوطىية لبلعتهاد.)4: 2003 ،

وذكر الدجىي (  )2011الهعايير األساسية لمجودة والىوعية وتشتهؿ عمى:
 .1الرسالة واألٌداؼ العاهة.
ٌ .2يكمية البرىاهج وهضهوىً.
 .3البيئة التربوية التعمهية ،والتعميهية.
 .4ىوعية الطمبة الهقبوليف.
 .5ىظاـ الدراسة.
 .6ىسب الىجاح .
 .7ىوعية الخريجيف.
 .8ىجاعة ىظاـ الدراسة وىوعية ٌيئة التدريس.
 .9الهرافؽ التعمهية و التعميهية.
 .10التواصؿ الخارجي والتبادؿ الهعرفي .
 .11التقييـ الداخمي لمىوعية ( الدجىي. )133 :2011 ،
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معايير الجودة التعميمية:

تتط مب الجودة الشاهمة تطوير ىظـ الهعموهات وجهع الحقائؽ إذ أف اتخاذ قرار لتجاوز هشكمة ها

أو العهؿ عمى تحسيف أي هجاؿ هف هجاالت العهؿ داخؿ الهىشأة التعميهية يتطمب جهع هعموهات وفيرة

ودقيقة هف هصادر هتعدد حتى يهكف التعاهؿ هع الهشكمة أو التجديد الهزهع هف خبلؿ االىطبلؽ هف

قاعدة بياىية هحكهة .إف هعايير الجودة التعميهية تتعدد وتختمؼ والتي ىستطيع الحكـ هف خبللٍا عمى

توفر الجودة في الهجاؿ التعميهي وهف ذلؾ:

 .1جودة البراهج التعميهية هف حيث العهؽ والشهولية والتكاهؿ والهروىة وهوافاتٍا لهتطمبات العصر
وتحدياتً وتطوراتً ( االقتصادية والثقافية والتكىولوجية) وخصوصاً براهج التوجيً واإلرشاد.

 .2جودة الهعمهيف ( تأٌيبلً عمهياً وسموكياً ).

 .3جودة طرؽ التدريس التي تعتهد عمى تكاهؿ الهفاٌيـ والههارسات الىظرية هع التطبيقية وربط ها
يدرس بقضايا وهشكبلت البيئة.

 .4جودة اإلدارة ( القدرة عمى التخطيط والتطوير والتحميؿ والتىفيذ والتقويـ).

 .5جودة التهويؿ ( فيها يخص التجٍيزات الهتعمقة بالهباىي التعميهية والهشروعات واالىفاؽ وتوفير
الهوارد الهالية الكافية).

 .6جودة التقييـ أي" وجود هعايير لتقييـ جهيع الهحاور السابقة " ( الطس.)87 :2010 ،
ترى الباحثة في ضوء ها سبؽ أف الجودة األكاديهية تٍدؼ إلى الوصوؿ إلى أعمى هستوياتٍا في

توفير البيئة التعميهية والتدريبية لطمبة الجاهعة واحتياجات سوؽ العهؿ الهحمى واإلقميهي ،واالرتقاء

بكفاءة أعضاء الٍيئة التدريسية والبحث العمهي وخدهة الهجتهع ،وتوفير هستوى هتهيز هف جودة الهرافؽ

بالجاهعة في ضوء هعايير الجودة الشاهمة لمهؤسسات ،وتىاولت العديد هف الدراسات هؤشرات الجودة

األكاديهية وهعاييرٌا التي يهكف هف خبللٍا الحكـ عمى جودة الهؤسسة التعميهية وبراهجٍا هف خبلؿ
الهعايير والهؤشرات التالية وٌى:
 األٌداؼ والفمسفة العاهة. جودة الطالب. -التدريس.

 -عضو ٌيئة التدريس.

 -جودة الكتاب والهىاٌج.

 جودة الهباىي والتجٍيزات الهكتبية. األهاكف العاهة بالجاهعة. خدهة الهجتهع. البحث العمهي.52

وحيث ارتأت الباحثة قياس الجودة األكاديهية بالجاهعات كاف ال بد هف تحديد الهعايير والهؤشرات
التي تدؿ عمى هدى تحقؽ الجودة األكاديهية بالجاهعة هف عدهً هف وجٍة ىظر عضو ٌيئة التدريس
باعتباري هف أٌـ هقوهات وعىاصر العهمية التعميهية في الجاهعات واحدى دعاهاتٍا التي تسٍـ في رفع
هستوى وكفاءة التعميـ الجاهعي ،هف خبلؿ ها يقوـ بً هف هٍاـ وواجبات وأدوار ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بتحقيؽ أٌداؼ الجاهعة فٍو القادر عمى تقييـ جودة الهؤسسة التي يعهؿ بٍا ،وٌذا ها دفع الباحثة
لمحديث عف هؤشرات الجودة األكاديهية.

يإشراث اجلىدة األكبدمييت يف اجلبيعبث:

تعد الجاهعات هف أٌـ الهراكز التي تعهؿ عمى إعداد الكوادر العمهية الهؤٌمة لقيادة الهجتهع،
ّ
قي وتحضر الهجتهع ،فٍى التي تغرس بذور الجودة وتٍتـ بٍا كي تثهر أو
فالجاهعات ٌي أساس ر ّ
تٍهمٍا فتهوت فبلبد أف تحقؽ الجاهعات أدىى هؤشرات الجودة ،فهؤشرات وهعايير الجودة األكاديهية في

الجاهعات ٌي الدليؿ عمى جودة الجاهعات فالهؤشرات في أي أداء هؤسسي ٌي ثهرة خبرات هرت بٍا
الهؤسسة وتسترشد هف خبللٍا عف هدى ىجاح وتحقيؽ األٌداؼ في الهؤسسة.

فتولي الدوؿ الهتقدهة تحقيؽ الجودة األكاديهية وهعايير اعتهاد الجاهعات وهؤسسات التعميـ

العالي عىاية خاصة ،بسبب قىاعتٍا بأىً يقع عمى عاتؽ جاهعاتٍا وهؤسسات التعميـ العالي فيٍا

الهسئولية األولى في إعداد وتأٌيؿ األجياؿ لهواجٍة التحديات في ٌذا العصر ،وإليهاىٍا أف الذي أصبح
هطموبا ٌو "تعميـ" هف ىوع جديد ،تعميـ يٍيئ الفرد والهجتهع لحقائؽ وديىاهيكيات عصر الثورة

التكىولوجية والهعرفية ،التي أصبحت أٌـ خواص القرف الحادي والعشريف .وٌي ثورة تعتهد عمى الهعرفة

العمهية الهتقدهة واالستخداـ األهثؿ لمهعموهات الهتدفقة والهتضاعفة .وفي ٌذي الثورة أصبحت األٌهية
الىسبية لقوى وعبلقات اإلىتاج تعىي ىٍاية التهييز التقميدي بيف العهؿ اليدوي والعهؿ الهعرفي ،حيث
أصبح اإلىساف الفاعؿ في ٌذا القرف ٌو اإلىساف هتعدد الهٍارات والقادر عمى التعمـ الدائـ ،والذي يقبؿ

إعادة التدريب والتأٌيؿ عدة هرات في حياتً العهمية ( صبري.)3 :2010 ،

وتختمؼ الهؤشرات الهعتهدة لقياس جودة الجاهعات هف هؤسسة إلى أخرى ،ويبقى القاسـ الهشترؾ

بيف هختمؼ التصىيفات العالهية ٌو اعتهادٌا عمى التحميؿ الكهي لمهخرجات العمهية لمهؤسسات

األكاديهية وعدـ إعطاء أٌهية لمهدخبلت ،بها في ذلؾ حجـ هيزاىية الجاهعة ،كها تغفؿ ٌذي التصىيفات
الوظيفية االجتهاعية لهؤسسات التعميـ العالي أيضا ،ويعد التقويـ الذي تقوـ بً كؿ سىة جاهعة شىغٍاي

الصيىية أشٍرٌا عمى اإلطبلؽ ىظ اًر إلى اعتهادي عمى تقويـ هركب يقوـ عمى هؤشرات هتىوعة ،حيث
يعطي صورة شاهمة لهستوى الجاهعة وكفاءتٍا (الصديقي.)10 :2014،

عمى الرغـ هف تعدد هؤشرات الجودة األكاديهية وتىوعٍا ،اطمعت الباحثة عمى األدب التربوي

لمعديد هف الدراسات التي تىاولت الهوضوع ،فحصرت هؤشرات الجودة األكاديهية في ثبلث هجاالت تع ّد
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هف أٌـ الهؤشرات التي يجب أف تتوافر في الجاهعة لمحكـ عمى أدائٍا بأىٍا حققت الجودة األكاديهية في
براهجٍا ،وٌى:

أوالً :الفمسفة والسياؽ

تتهثؿ في اإلطار القيهي لمهؤسسة الذي يحكـ هسار العهؿ فيٍا ،وتحدد الغابات واألٌداؼ

والغرض الذي قاهت هف أجمً الجاهعة ،وفي ٌذي الهرحمة الهٍهة يتـ صياغة الرسالة والرؤية واألٌداؼ

تعد هرحمة هٍهة هف هراحؿ العهؿ التىظيهي ،وٌي هرحمة
لمجاهعة وسياؽ عهمٍا ،بؿ الخطوة التي ّ
التكويف والتخطيط ،ويراعي ٌذا الهعيار بحسب الٍيئة الوطىية لبلعتهاد والجودة والىوعية
( الدجىي.)315 :2011،

إف الرؤية والرسالة وفمسفة هىظوهة التعميـ الجاهعي يجب أف تتجسد بشكؿ همهوس في أٌداؼ
واقعية ولكىٍا طهوحة ،يهكف قياسٍا كهياً وىوعياً ،تتهحور حوؿ اإلىساف أعراضاً ووسائؿ وىتائج هتوقعة،
قادرة عمى إىتاج وىشر الهعرفة الجديدة ،تحركٍا دوافع االبتكار واإلبداع ،همتزهة بهعايير الكفاءة

والفاع مية ،هوجودة في الٍيكؿ التىظيهي والوظيفي لمهىظوهة ( التعميـ ،البحث العمهي ،خدهة الهجتهع)

في ىسيج هؤسساتي هتعاوف ،ههٍدة الطريؽ لمتكاهؿ والتعاوف هع الهىظوهات الهشابٍة عبر الحدود،

ضاهىة الحرية األكاديهية واستقبلؿ الجاهعة ،واضعة هبادئ التىوع الفكري واالختبلؼ في الرأي والىقد

والهىافسة في هصاؼ القواعد األساسية لىشاط الهىظوهة الجاهعية (لفتو.) 264 :2013 ،

الفمسفة:

ٌي ىشاط عقمي يٍدؼ لمفحص والىقد بشكؿ دائـ لمهعتقدات والهبادئ ولموقوؼ في وجً أىواع

الصراعات الهتعددة وٌي وفؽ تعريؼ ديوي" لوف هف ألواف التفكير يظٍر عىدها تواجً الخبرة هوقفاً هف

هواقؼ الشؾ ،ويستٍدؼ ٌذا التفكير تحديد طبيعة الخبرة ،وصياغة فرضيات قابمة لبلختبار لمتخمص هف
ٌذي الحيرة ،وفمسفة الهؤسسة تحدد سياقٍا العاـ في ضوء القيـ والهعتقدات الخاصة بٍا ،وتعكس

الجواىب الٍاهة في سيرتٍا وىشاطٍا ووجٍات ىظرٌا في اتجاي األفراد كهوارد بشرية ،كها تحدد الفمسفة

دور الهؤسسة في خدهة الهجتهع والعبلقة بيف الهؤسسة واألطراؼ كافة التي تتعاهؿ هعٍا

(الدجىي.( 150: 2011،

ويمكف فيـ الفمسفة في إطار سياقيا ،ومميزاتيا مف خالؿ النقاط التالية-:
 التوصؿ إلى ىظرة هتكاهمة وهتسقة لمحياة داخؿ الهىظهة ،بٍدؼ توحيد األفكار ،انهاؿ ،والخبرات
التي تكتسبٍا الهؤسسة خبلؿ سىوات عهمٍا.
 تمهس اإلجابات بعهؽ فيها يواجً اإلىساف هف تساؤالت لـ تجب عميٍا الحقائؽ العمهية ،في إطار
هف التفكير غير الهقيد ،وتجعمىا عمى وعي بأٌهية ذلؾ.

51

 بىاء وتطوير قواعد وهعايير عاهة تعتهد عمي الحقائؽ ،والقىاعات ،والخبرات التي ىشعر بأىٍا
تساعدىا في تقدير سموكىا في هواجٍة هواقؼ هعيىة.
 تحميؿ الهواقؼ ،والهشاكؿ والحموؿ التي ىتوصؿ إليٍا وبىاء قواعد وحقائؽ عف الظواٌر الهختمفة،
واالستعاىة بٍا في بىاء االتجاٌات خبلؿ تعاهمىا هع هواقؼ ههاثمة ( الطويؿ.)59-58 :2001 ،
وتؤثر الفمسفة في صياغة ق اررات الهؤسسة الهتعمقة بهستقبمٍا ،وتضع إطا اًر أخبلقياً يمتزـ بً الجهيع،
ويعظـ هف هكاىة الهؤسسة في ىظر الهجتهع الذي تعيش فيً ،وتعهؿ هف خبللً( العهري.)9 :2004،
وترى الباحثة أف فمسفة الجاهعة وسياقٍا ٌي عباري عف األفكار والقيـ وأيدولوجيات واضحة التي
ترسـ الطريؽ وتحدد الهعالـ وهىٍجية األداء ،حيث إف جودة أي هؤسسة ال تتقدـ وتىجح بدوف تحديد
الخطة والهسار الذي بدورة يكوف عاهبلً هٍهاً في هساعدة الهؤسسة لتحقيؽ أٌدافٍا وتىفيذ براهجٍا ،فٍى
تهثؿ اإلطار أو الخطوط العريضة التي يتوجب عمى الهؤسسة السير وفقٍا.

ثانياً :التدريس
يعد أحد أٌـ هرتكزات التىهية البشرية ،حيث إىً يتعمؽ بإعداد الكوادر والكفاءات الهتخصصة في
ّ
هجاالت الحياة ،فكمها كاف ٌىاؾ جودة في التعميـ الجاهعي يىعكس ذلؾ عمى هخرجات العهمية التعميهية،
كوف التدريس أحد أٌـ األٌداؼ والوظائؼ األساسية لمجاهعات فبلبد بأف توفر الجاهعة كؿ الهستمزهات
والهتطمبات األساسية والتكىولوجيا لتطورٌـ الهعرفي والهٍىي التي تساعد عضو ٌيئة التدريس لمقياـ
بواجباتً عمى أكهؿ وجً.
عرؼ صبري(  ) 2009التدريس بأىً" عهمية تستٍدؼ ىقؿ الخبرات بيف الهعمـ والهتعمـ ،والتدريس
عهمية هىظهة ٌادفة ،بهعىى أىٍا هىظوهة هكوىة هف هجهوعة عىاصر تتفاعؿ فيها بيىٍا لتحقيؽ أٌداؼ
هحددة ،وٌذي العىاصر ٌي :هدخبلت التدريس ( هعمـ – هىٍج -هتعمـ) وعهمياتً ( استراتيجيات –
أساليب – طرؽ تدريس) وهخرجاتً ( أٌداؼ تحققت وخبرات اكتسبٍا الطبلب) وتغذية راجعة تربط بيف
العىاصر  ،وبيئة تدريس تجهع كؿ ٌذي العىاصر ،وتتيح التفاعؿ فيها بيىٍا ،ويىظر إلى التدريس أحياىاً
عمى أىً هٍىة تستٍدؼ تسيير عهمية تعميـ وتعمـ األفراد ،أو فإف لً فىياتً وهٍاراتً أو عهمية اتصاؿ
تفاعمي بيف هرسؿ وهستقبؿ حوؿ رسالة تعميهية هحددي هف خبلؿ قىوات اتصاؿ تعميهي هىاسبة
( صبري.)18 :2009 ،
كها تعرفً الفتبلوي(  )2006بأىً " :ىظاـ هخطط لً بقصد ،يشتهؿ عمى هجهوعة هف العهميات الٍادفة
التي يقوـ بٍا ُّ
كؿ هف الهعمـ والهتعمـ" (الفتبلوي.) 331 :2006،
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وتعرؼ الباحثة التدريس إجرائياً" :ىو النشاط أو الجيد الذي يقوـ بو عضو ىيئة التدريس مف
خالؿ العمميات الرئيسة ( التخطيط ،التنفيذ ،والتقويـ) بيدؼ إحداث تغيير في سموؾ المتعمـ".
وىظ اًر ألٌهية التدريس كعمـ لً فىياتً وهجاالتً واساليبً فقد تظافرت الجٍود لبلرتقاء بالعهمية
التدريسية وصوالً إلى التهيز وجودة الهخرجات في ظؿ الثورة الهعرفية والتكىولوجية الٍائمة ،فكاف لزاهاً
عمى الجاهعات تٍيئة كؿ الظروؼ لتحسيف وتجويد أعضاء ٌيئة التدريس هف خبلؿ عهميات التقويـ
والتحسيف والتطوير الهستهر ،حيث شٍدت الجاهعات هحاوالت جادة في العقد الرابع هف القرف العشريف
لتطوير التدريس الجاهعي ،وعهدت جاهعة ٌارفارد إلى تدريس أعضاء الٍيئة التدريسية هادة هتخصصة
عف التدريس الجاهعي ثـ أعيد تقديهٍا بشكؿ أفضؿ عاـ  1962وشارؾ في تدريسٍا ىخبة هف أعضاء
الٍيئة التدريسية (العهري.)540 :2009 ،
وٌىا يجب أف يكوف التدريس ذا جودة عالية هع استخداـ استراتيجيات هتىوعة هبلئهً لفئات هختمفة
هف هخرجات التعمـ ،ولكي تتحقؽ الجودة في التدريس البد أف:
 .1يتوافر لدى الهؤسسة ىظاـ شاهؿ لتقييـ فعالية التدريس ،وذلؾ في كؿ الهقررات.
 .2يتـ توصيؼ كؿ هقرر بوضوح وهعرفً كؿ الهٍارات التي يٍدؼ الهقرر إلى تىهيتٍا.
 .3االلتزاـ بالساعات الهكتبية الهحددة.
 .4توفير براهج تدريب فعالة ألعضاء الٍيئة التدريسية في استراتيجيات التدريس وتحسيف هٍاراتٍـ.
ويتضح لمباحثة بأف التدريس :هواقؼ تعميهية هخططً وهىظهة وفؽ أسس عمهية واضحة
تستٍدؼ الوصوؿ بالهخرجات التعميهية لغايات هرغوبة عمى الهدى القريب ،كها يستٍدؼ أيضا إحداث
هظاٌر هتىوعة لمتربية عمى الهدى البعيد ،وكها تبرز أٌهيتً في تعزيز التىافسية بيف هؤسسات التعميـ
العالي عبر توجيً اٌتهاـ الجاهعات لبعض الهتطمبات هثؿ سياسة استقطاب أعضاء الٍيئة التدريسية
وتقويـ أدائٍـ وتطويرٌـ ،واالستفادة هف تطبيقات التعميـ اإللكتروىي.

ثالثاً :البحث العممي
يعد البحث العمهي أحد أٌـ الركائز األساسية لتحقيؽ الىهو وتقدـ األهـ كوىً يساعد في التوصؿ
إلى أفضؿ السبؿ التي تهكف هف تطوير الجاىبيف الىوعي والكهي لهخرجات التعميـ العالي ،ويهثؿ البحث
العمهي إحدى األدوات الهٍهة التي ال غىى لمجاهعات عىٍا في هواجٍة الحاجات الهتجددة لٍا
ولمهجتهع ،وفي استثهار طاقاتٍا وتوجيٍٍا بطريقة عمهية هوضوعية ىحو هعالجة الهشكبلت والقضايا
الهجتهعية هها يوفر الوقت والجٍد ،فالبحوث العمهية أصبحت في الوقت الراٌف جزءاً أساسياً هف هٍاـ
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أعضاء الٍيئة التدريسية وشرطاً لترقيتٍـ وتوليٍـ الوظائؼ القيادية في الجاهعات وهؤسسات التعميـ
العالي ،وعميً يبذؿ أعضاء الٍيئة التدريسية قصارى جٍدٌـ إلىجاز البحوث العمهية الرصيىة والسعي
لىشرٌا في الهجبلت والدوريات العمهية الهحكهة ذات السهعة الهرهوقة ،ففي الياباف يخصص أعضاء
الٍيئة التدريسية ىصؼ ساعات العهؿ الجاهعي لمبحث العمهي( هىاعي.)1065 :2011 ،
فالبحث العمهي في هؤسسات التعميـ العالي هطمب أساسي لمتهيز في أي حقؿ هف حقوؿ الدراسة
الهتخصصة في هجاالت العموـ الهختمفة والسيها العموـ الطبيعية والتطبيقية ،لقد اصبح أحد هعايير تقييـ
الجاهعات وتصىيفٍا عمى الهستوى العالهي هعيار البحث العمهي وها تسوقً الجاهعات هف ابتكارات في
الدوؿ الهتقدهة والىاهية كافة ،فالتهيز في البحث العمهي يعد الهؤشر الحقيقي لتقدـ الدوؿ ورقي
هجتهعاتٍا ،ويرتبط بحقوؽ الهمكية الفكرية والتي تحهيٍا اتفاقيات التجارة العالهية ،فمـ يعد البحث العمهي
ترفاً أكاديهياً تقوـ بً الهؤسسات التعميهية لموصوؿ إلى اإلبداع والتهيز الهؤسسي ،بؿ أصبح ضرورة
ُهمحة لتحقيؽ التىهية الهستداهة ،وذلؾ لها لمبحث العمهي هف قدرة عمى حؿ الهشاكؿ االقتصادية
والصحية والتعميهية والتربوية واالجتهاعية وغيرٌا وفؽ أسس عمهية صحيحة ،وكاف هف الطبيعي أف
تولي الجاهعات جؿ اٌتهاهٍا وتوجً ىشاطٍا إلى تدريب الطبلب عمى إتقاف أساليب البحث العمهي أثىاء
دراستٍـ الجاهعية ،لتهكىٍـ هف اكتساب هٍارات بحثية تجعمٍـ قادريف عمى إضافة هعارؼ جديدة إلى
رصيد الفكر اإلىساىي ،فاإلىتاج العمهي والبحثي ألي هؤسسة عمهية وأكاديهية ،يعد أحد الهؤشرات الدالة
عمى تقدهٍا ورقيٍا وٌذا التوجً لغرض أٌهية تطوير وتىهية البحث العمهي ،وكذا تىهية اتجاٌات أعضاء
ٌيئة التدريس ىحو االٌتهاـ بالبحث العمهي ،وتطويري واالستفادة هف ىتائجً باستثهار الهعارؼ ،وتحويؿ
االبتكارات إلى هىتجات تحقؽ الىهو االقتصادي ( السيد.)3 :2013 ،
وتعرؼ الشواؼ ( )2014البحث العمهي بأىً "عهمية هخططة وهوضوعة تقوـ عمى هجهوعة هف
الخطوات الهتتابعة لدراسة ظاٌرة هعيىة سعياً الستجبلء الحقائؽ وتكويف هبادئ هف أجؿ توفير هعرفة
هوثقة أو تقديـ لهشكبلت في هختمؼ الهجاالت ( الشواؼ.)8 :2014 ،
ويعػػرؼ حمػػس (  )2009البحػػث العمهػػي ٌػػو " إج ػراء عهمػػي هػػىظـ وهوضػػوعي إليجػػاد حمػػوؿ ،

لهشكبلت أو تجهيع بياىات عف هقترحات  ،أو اقتراحات  ،أو هقوالت لمتأكػد هػف صػحتٍا  ،وبيئػة البحػث

العمهػي ٌػػي الظػواٌر الطبيعيػػة ،أو االجتهاعيػة ،أو الىفسػػية ،بٍػدؼ التىهيػػة والتطػوير ،وٌػػو عهػؿ إىسػػاىي
خالص" ( حمس.)6 :2009 ،
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ويعرؼ هحهد(  )2011البحث العمهي" بأىً ٌو عهؿ هىظـ يبحث عف العبلقات الهتبادلة بيف
الظواٌر واألحداث والهتغيرات الهختمفة ،وذلؾ هف خبلؿ فكر وجٍد عمهي ذي طبيعة هىٍجية ،يٍدؼ
إلى اكتشاؼ هعارؼ جديدة ،والتأكد هف صحتٍا وتحميؿ العبلقات بيف الحقائؽ والهتغيرات الهختمفة التي
تٍـ اإلىساف في شتى الهجاالت ،وكذا إيجاد حموؿ الهشكبلت التي تواجًٍ ،واكتشاؼ الحقائؽ في إطار
قواىيف عاهة لٍا هىاٌجٍا الواضحة ،فالبحث العمهي وسيمة لتحقيؽ األٌداؼ بطريقة هىظهة وليس غاية
في حد ذاتً ( هحهد.)30 :2011 ،
ويالحظ مما سبؽ واف اختمفت التعريفات باأللفاظ إال أنيـ يجمعوف بأف البحث العممي يتسـ بأنو:
 .1عهؿ هىظـ وهخطط .
 .2يبحث في العبلقات بيف األشياء الكتشاؼ ظواٌر وحقائؽ جديدة.
 .3يستخدـ فيً األسموب العمهي وقواعد الطريقة العمهية.
 .4يٍدؼ لموصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ .
فالبحث العمهي يقوـ بً عمهاء وأكاديهيوف قادروف وهبدعوف في هياديف عهمٍـ هدركيف ألوضاع اوطاىٍـ
وحاجاتً فٍـ قادروف عمى تمهس الهشكبلت بٍدؼ البحث عف إجابات وحموؿ إلى الهشاكؿ ،باختصار
قادريف عمى هواكبة التطورات في هجاالت العموـ ،وهع ذلؾ فاىً ال يهكف ألي جاهعة أف تىجح في
ىشاطٍا العهمي والبحثي هالـ تتوفر لٍا هجهوعة هف الشروط هىٍا:
 وجود عدد وافر هف الباحثيف والعمهاء الهبدعيف.
 الهىاخ االكاديهي الهبلئـ وها يتطمبً هف أجٍزة عمهية وهختبرات وأجواء اجتهاعية وىفسية هبلئهة
وىظـ إدارية وتىظيهية.
 الحرية االكاديهية التي ترفض العوائؽ الهؤثرة عمى ىفسية الباحث.
 الحوافز الخاصة بالباحثيف.
 توفر االدارة الوطىية التي توظؼ ٌذي البحوث في خدهة الوطف والهجتهع( هىاعي.) 1062 :2011،

وترى الباحثة أف ٌىاؾ اٌتهاهاً هتزايداً بالتعميـ الجاهعي ،ىظ اًر لها لمتعميـ هف دور في تعزيز
وتىهية وتطوير الجواىب الحياتية الهختمفة بالهجتهعات الهحيطة بالجاهعات باإلضافة لمىوعية التي
تقدهٍا الجاهعات وجودة الخدهات فأصبح التعميـ العالي قاطرة التقدـ وعدـ توفري بجودي عالية يهثؿ سهً
لمتخمؼ ،بها يتبىاي التعميـ هف إعداد األطر الفكرية والعمهية والهٍىية لرفد هؤسسات الهجتهع الهحمي
بالكوادر والكفاءات الهٍىية التي تسعى لمهساٌهة في حؿ الهشكبلت ووضع الخطط والبراهج
واالستراتيجيات الهبلئهة لمهجتهع ،وتجد بأف ٌىاؾ تىاهياً واضحاً في تعزيز دور الجاهعة عمى الهستوى
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التىظيهي واالجرائي أدى إلى استحداث بعض اإلدارات في الٍياكؿ التىظيهية بالجاهعات كإىشاء وحدات
لمبحث العمهي ،واستحداث وسائؿ وطرؽ فعالة في التدريس بٍدؼ تجويدي وتعزيز التعميـ الجاهعي
الهعاصر.
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انفصم انثبنث

انذراسبث انسببقت
يقذيت
ً

أوال :الدراسات المتعمقة بمجاؿ العدالة التنظيمية.

ثانياً :الدراسات المتعمقة بمجاؿ مؤشرات الجودة األكاديمية.

ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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يقذيت
تعد الدراسات السابقة إحدى الركائز األساسية التي اعتهدت عميٍا الباحثة لموصوؿ إلى هشكمة
ّ
الدراسة ،وفيها يمي عرض هجهوعة هف الدراسات العمهية التي ارتبطت بهوضوع الدراسة الحالية بٍدؼ
التعرؼ عمى أٌـ الهشكبلت والقضايا التي تىاولتٍا تمؾ الدراسات والتعرؼ إلى األساليب واإلجراءات
التي اتبعتٍا ،والىتائج وأٌـ التوصيات التي توصمت لٍا ٌذي الدراسات.
هف خبلؿ تىاوؿ الباحثة لمدراسات السابقة الهتعمقة بعىواف الدراسة وهكوىات الدراسة الحالية،
تهكىت هف تقسيـ وتصىيؼ الدراسات إلى ثبلث هجهوعات أساسية تشهؿ كؿ هىٍا عمى عىواف الدراسة،
األٌداؼ الهقصودة هىٍا ،وهىٍجٍا واألداة الهستخدهة ،وعيىة الدراسة ،وأٌـ الىتائج التي توصمت إليٍا
تمؾ الدراسات ،وذلؾ لتتهكف الباحثة هف تحديد أٌـ األبعاد التي يهكف االستفادة هىٍا ،وتحميؿ وتحديد
الفجوة البحثية وتحميؿ الجواىب اإلضافية التي يهكف لمباحثة إضافتٍا والوصوؿ إليٍا ،وفي ضوء ها سبؽ
تىاولت الباحثة في ٌذا الفصؿ ها يمي:

أوالً :الدراسات الهتعمقة بهجاؿ العدالة التىظيهية

ثاىياً :الدراسات الهتعمقة بهجاؿ هؤشرات الجودة األكاديهية بالجاهعات الفمسطيىية
ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
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أوالً :الدراسات المتعمقة بمجاؿ العدالة التنظيمية
 -1دراسة رىيو( )2014بعنواف" :دور العدالة التنظيمية مف التقميؿ مف ظاىرة التيكـ التنظيمي
دراسة تحميمية آلراء عينة مف منتسبي كمية التربية -جامعة القادسية" ،ىدؼ الدراسة :التعرؼ

إلى دور العدالة التىظيهية في التقميؿ هف ظاٌرة التٍكـ التىظيهي لدى هىتسبي كمية التربية ،وهحاولة
لجعؿ العدالة التىظيهية ٌى الصفة السائدة في الكمية ،كوىٍا الكمية األقدـ واألكبر بالجاهعة ،وتكوف

هجتهع الدراسة هف ( )140هىتسباً هوزعيف عمى خهسة أقساـ عمهية وٌى( عموـ الحياة ،والعموـ

الىفسية ،الفيزياء ،الكيهياء ،والتاريخ) اختير هىٍـ ( )94هىتسباً بالطريقة العشوائية ،واستخدهت
االستباىة كأداة لجهع البياىات ،وتـ تحميمٍا هف خبلؿ برىاهج التحميؿ اإلحصائي  spssواستخداـ

الهعالجات اإلحصائية الهختمفة ،واستخدـ الهىٍج الوصفي التحميمي.

وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا-:

 وجود عدالة تىظيهية في الكمية بدرجة هتوسطة ،فضبلً عف وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيفأبعاد العدالة التىظيهية وأبعاد التٍكـ التىظيهي.

 وجود ارتباط قوي إيجابي بيف أبعاد العدالة التىظيهية ،وقد جاءت عدالة اإلجراءات بالدرجة األولىيميٍا عدالة التعاهبلت ،بيىها عدالة التوزيع وعدالة التقييـ جاءت بأقؿ تقدير.

 دلت الىتائج أف ٌىاؾ ضعفاً واضحاً في عدالة التوزيع ىاتج عف قمة حصوؿ الهىتسبيف عمى الهكافآتالهعىوية والهادية.

 افتقار الكمية لموسائؿ الحديثة والهٍىية البلزهة لتقييـ أداء األفراد ،باإلضافة لجٍؿ ىسبة عالية لىتائجتقيهٍـ السىوي.

بناء عمى النتائج قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات:
ً
 ضرورة تىهية وزيادة إدراؾ العاهميف لمعدالة التىظيهية بأىواعٍا وزيادة تحسيف األداء ،وزرع روحالهواطىة واشراؾ العاهميف في عهمية إتخاذ القرار عبر عقد لقاءات وىدوات بإستهرار .

 -2دراسة البوؽ( )2014بعنواف ":إدراؾ العدالة التنظيمية ودورىا في تحقيؽ سموكيات المواطنة
التنظيمية مف وجية نظر الموظفات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف بالرياض"

ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى أثر إدراؾ الهوظفات بجاهعة األهيرة لمعدالة التىظيهية ودورٌا في ترسيخ
سموكيات الهواطىة التىظيهية ،واستخدمت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي ،االستباىة كأداة لجهع

البياىات ،وتكوىت عيىة الدراسة هف(  )355هوظفة هف الهوظفات اإلداريات بالجاهعة.
توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 أف إدراؾ الهوظفات لمعدالة التىظيهية جاءت بدرجة هتوسطة ،وقد جاءت عدالة التوزيع في الدرجةاألولي ،يميٍا عدالة اإلجراءات ،في الهرتبة الثالثة عدالة التعاهبلت.
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جاءت أىـ التوصيات في ضوء النتائج أف:
 توعية الهوظفات بأبعاد العدالة التىظيهية وأبعاد سموكيات الهواطىة التىظيهية ودورٌا في تىهيةالهٍارات اإلدارية هف خبلؿ تعزيز ثقافة الهشاركة بيىٍـ .
 وأ ف تضع الجاهعة خطة لدعـ هدركات العدالة التىظيهية هها يؤدي بدوري إلى قياـ الهوظفات بالهزيدهف سموكيات الهواطىة التىظيهية في الجاهعة .
 -3دراسة حمدي ( )2014بعنواف ":أثر العدالة التنظيمية المدركة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى
أعضاء الييئة التدريسية ،دراسة حالة في كمية العموـ واالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
األغواط" ،ىدفت الدراسة :التعرؼ عمى أثر العدالة التىظيهية الهدركة عمى الرضا الوظيفي لدى أعضاء
الٍيئة التدريسية ،مجتمع الدراسة :تهثمت عيىة الدراسة هف أعضاء الٍيئة التدريسية الهثبتيف بجاهعة
االغواط ،عيىة الدراسة :بمغت  54أستاذاً هف الكمية الهستٍدفة ،منيج الدراسة :استخدـ الباحث الهىٍج
الوصفي التحميمي ،أداة الدراسة :استخدـ الباحث االستباىة لمدراسة ،متغيرات الدراسة :خصائص عيىة
الدراسة ( الجىس ،العهر ،الرتبة ،األقدهية ،القسـ).
أىـ النتائج :
 اىخفاض هستوى العدالة اإلجرائية هقارىة بالعداؿ التوزيعية والتفاعمية ،واىخفاض هستوى الرضاالوظيفي.
 عدـ وجود عبلقة دالة لكؿ هف أبعاد العدالة التوزيعية والتفاعمية عمى الرضا الوظيفي وكذلؾ عدـوجود فروؽ بالىسبة لهتغيرات الدراسة ( الجىس ،الرتبة ،األقدهية ،القسـ).
 بيىها دلت عمى وجود أثر داؿ لمعدالة االجرائية عمى الرضا الوظيفي.أىـ توصيات الدراسة:
 تغيير اإلجراءات الهتبعة في الكمية هف إدارة وق اررات هوضوعية ،إشراؾ أعضاء الٍيئة التدريسية فياتخاذ القرارات.
 عدـ إٌهاؿ أبعاد العدالة التىظيهية األخرى ،االٌتهاـ بتحسيف الشروط الهادية. -4دراسة عبود والزيدي( )2014بعنواف ":العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقساـ الدراسية في كمية

التربية لمبنات وعالقتيا بالرضا الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية فييا .ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى

العبلقة بيف العدالة التىظيهية بأبعادٌا الهختمفة لدى رؤساء األقساـ وعبلقتٍا بالرضا الوظيفي الهتحصؿ
هف تطبيقٍا عميٍـ ،وقد بمغت عيىة الدراسة () 100عضو ٌيئة تدريس بكمية البىات.
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جاءت نتائج الدراسة عمى النحو التالي-:
 هستوى العدالة التىظيهية كاىت هرتفعة. ٌىاؾ عبلقة ارتباطية هوجبة بيف العدالة التىظيهية والرضا الوظيفي يعود ذلؾ لشعور الفرد بالراحةالىفسية وأدى ذلؾ لزيادة اتجاٌاتً اإليجابية وشعوري باالىتهاء ىحو الهؤسسة والعهؿ.
 ال توجد فروؽ دالة لهتغير الرضا الوظيفي وفؽ هتغير الجىس ألف أىظهة الحوافز الجاهعية هكفولةلمجىسيف.
توصي الدراسة بػ -:
 ضرورة توحيد هعايير التقويـ والهشاركة في الهؤتهرات والىدوات العمهية صىع الق اررات. عقد دورات وورش عهؿ لرؤساء األقساـ الجدد هف أجؿ بىاء قاعدة هعرفية لٍـ حياؿ التعاهؿ هعزهبلئٍـ وفؽ هقدار العدؿ والهساواة وتكافؤ الفرص.
 تقوـ الجاهعة باعتهاد هعايير واضحة وهحددة فيها يتعمؽ بهسؤوليتٍـ وواجباتٍـ وحقوقٍـ. اختيار رؤساء األقساـ عمى أساس التقويـ العمهي الهوضوعي لخصائصٍـ االىفعالية والقيهية. -5دراسة فرج ( )2013بعنواف" :العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقساـ األكاديمية وعالقتيا بالثقة

التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة منطقة مكة المكرمة" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى درجة
تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديهية لمعدالة التىظيهية هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس بجاهعات

هىطقة هكة الهكرهة ،وعبلقتٍا بثقتٍـ التىظيهية ،وتـ استخداـ الهىٍج الوصفي االرتباطي ،حيث تـ

صههت استباىة كأداة لمدراسة تـ توزيعٍا عمي عينة الدراسة البالغ عددٌا ( )1225فرداً هف أعضاء

ٌيئة التدريس في جاهعات هىطقة هكة الهكرهة.

وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:

 درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديهية في جاهعات هكة الهكرهة لمعدالة التىظيهية كاىت هرتفعة،وكاف ترتيب أبعادٌا عمى الىحو التالي(العدالة اإلجرائية ،التفاعمية ،التوزيعية ،التقييهية).

 -دلت الىتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات استجابات العيىة حوؿ درجة تطبيؽ

رؤساء األقساـ األكاديهية لمعدالة التىظيهية بجاهعات هىطقة هكة الهكرهة تبعاً لهتغي ارت الدراسة
األولية ( الجىس ،الكمية ،الهرتبة ،الجىسية ،الجاهعة الهىتسب إليٍا)

 دلت الىتائج عف وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عىد هستوى( )aِ=0.05بيف العدالةالتىظيهية بأبعادٌا ،والثقة التىظيهية بأبعادٌا في جاهعات هىطقة هكة الهكرهة.
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 -6دراسة حجاج(  )2013بعنواف" :العالقة بيف الصراع التنظيمي وااللتزاـ بتطبيؽ العدالة التنظيمية لدى
موظفي مديرية التربية والتعميـ في غزة" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى العبلقة بيف هستويات الصراع
التىظيهي التي لٍا تأثير عمى االلتزاـ بتطبيؽ العدالة التىظيهية ،واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي

التحميمي لدراسة الظاٌرة ،وكها استخدـ الباحث االستباىة كأداة لجهع البياىات األولية ،وطبقت الدراسة
عمى هوظفي هديرية تعميـ غزة والبالغ عددٌـ (  )250هوظفاً.
وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا:

 -اىخفاض شعور الهوظفيف بالعدالة التوزيعية.

 أظٍرت الىتائج شعو اًر هتوسطاً بالعدالة اإلجرائية لدى الهوظفيف . -بيىها أظٍرت أف ٌىاؾ شعو اًر إيجابياً لمعدالة التعاهمية.

 أظٍرت وجود صراع تىظيهي بشكؿ هتوسط ،ووجود عبلقة عكسية بيف الصراع التىظيهي وبعديعدالة اإلجراءات والتعاهبلت .

ومف أىـ التوصيات ما يمي:

 تفعيؿ ىظاـ هوضوعي لمترقيات يىهي شعورٌـ بالعدالة التعاهمية ،وتحسيف ىظاـ األجور والحوافز. عقد دورات لمهسؤوليف حوؿ طرؽ حؿ الصراع وطرؽ فف التعاهؿ. تفعيؿ برىاهج لتمقي الشكاوي بيف الهوظفيف والعهؿ عمى حمٍا. توزيع الهٍاـ والهسؤوليات وطرؽ تىفيذ العهؿ بطرؽ واضحً. تىظيـ رحبلت لمتخفيؼ هف حدة التوتر بيف الهوظفيف. -7دراسة محمد ( )2012بعنواف" :درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدراس الحكومية وعالقتيا
بالرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية" ٌدفت

الدراسة :التعرؼ إلى تحديد درجة العدالة التىظيهية لدى هديري الهدارس الثاىوية وعبلقتٍا بالرضا
الوظيفي لهعمهي الهرحمة الثاىوية في الهدارس الحكوهية في هحافظات شهاؿ الضفة الغربية ،وقد تكوف

هجتهع الدراسة هف ( )12388هعمهاً وهعمهة ،وقد استخدهت الباحثة الهىٍج الوصفي ،وتـ اختيار عيىة
الدراسة بصورة العيىة الطبقية العشوائية ،وكاف عددٌـ (  )555هعمهاً وهعمهة ٌـ هجتهع الدراسة.

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

إف درجة العدالة التىظيهية لدي هديري الهدارس الثاىوية الحكوهية كها يراٌا الهعمهوف ٌي كبيرة جداً في
الهجاؿ الكمي وهجاالتٍا الفرعية (عدالة التعاهؿ والعبلقات داخؿ الهدرسة ،وعدالة اإلجراءات ،وعدالة

التوزيع) .كها أف درجة الرضا الوظيفي لهعمهي وهعمهات كاىت كبيرة جداً وتوجد ٌىاؾ عبلقة ارتباطية
ايجابية قوية بيف درجة العدالة التىظيهية لدى هديري الهدارس الحكوهية وعبلقتٍا بالرضا الوظيفي.
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أىـ التوصيات:
 االٌتهاـ هف هديري الهدارس بإعطاء الهعمهيف فرص لمهشاركة بصورة أوسع في األعهاؿ الهدرسيةوتعزيز الثقة واالحتراـ لديٍـ.

 -8دراسة الداية ( )2012بعنواف ":درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعمميف" ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف درجة
ههارسة هديري هدارس وكالة الغوث الدولية بهحافظات غزة لمعدالة التىظيهية والرضا الوظيفي لمهعمهيف
هف وجٍة ىظرٌـ ،ولمكشؼ عف أثر الهتغيرات األولية عمى هتوسطات تقديرات الهعمهيف لمعبلقة درجة

ههارسة هدراء الهدارس والرضا الوظيفي لمهعمهيف ،واتبعت الباحثة الهىٍج الوصفي التحميمي ،هستخدهة

االستباىة كأداة لمدراسة وجهع البياىات وتحميمٍا ،وتكوف هجتهع الدراسة هعمهي هدارس الوكالة وبمغ
عددٌـ (  )7363هف كبل الجىسيف ،واختيرت عيىة الدراسة بالطريقة العشوائية التطبيقية هف ()500

هعمـ وهعمهة.

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 أظٍرت الىتائج بأف درجة ههارسة هدراء الهدارس لمعدالة التىظيهية جاءت بدرجة كبيرة. كشفت عف وجود فروؽ إحصائية بيف تقديرات أفراد الدراسة لدرجة ههارسة الهدراء لمعدالة تعزىلهتغير الجىس لصالح اإلىاث ،وعدـ وجود فروؽ تعزى لهتغير الهؤٌؿ العمهي وسىوات الخدهة.

 -بمغت درجة الرضا الوظيفي بدرجة كبيرة .

 أشارت عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف تقديرات أفراد العيىة لدرجة الرضا الوظيفي تعزى لهتغيرالجىس ولصالح اإلىاث ،ولهتغير الهؤٌؿ العمهي ولصالح حهمة الدبموـ.

 وجود عبلقة ارتباطية طردية قوية بيف هتوسطات تقديرات الهعمهيف لدرجة ههارسة الهدراء لمعدالةوهتوسطات تقديرات أفراد العيىة لمرضا الوظيفي هف وجًٍ ىظرٌـ.

توصمت الدراسة لمجموعة مف التوصيات أىميا-:

 -تبىي استراتيجية كاهمة لغرس قيـ العدالة التىظيهية الهبىية عمى القيـ اإلسبلهية.

 تدريب هدراء الهدارس ورفع كفاءتٍـ عمى اتخاذ ق اررات عادلة وهوضوعية وفقاً ألسس عمهية هٍىية. إعطاء فرصة لمهعمهيف لمتظمـ عمى ىتائج األداء ،لتحسيف هستوى أدائٍـ وهعالجة ىقاط الضعؼ -تحسيف ىظاـ الترقيات والتعييىات الهتبع في الوكالة ليصبح أكثر ىهواً ،وٌذا يرتبط بزيادة العهؿ.

-9دراسة الطبولي ( ) 2012بعنواف ":اإلحساس بالعدالة التنظيمية وعالقتيا بسموؾ المواطنة
التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة بنغازي" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى عبلقة اإلحساس
بالعدالة التىظيهية لدى أعضاء ٌيئة التدريس بجاهعة بىغازي ،في ضوء هتغيرات الجىس ،الهؤٌؿ
العمهي ،الدرجة العمهية ،وتوضيح عبلقة ذلؾ اإلحساس بهستوى سموؾ الهواطىة التىظيهية لديٍـ .وتكوف
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مجتمع الدراسة هف (  )920عضو ٌيئة تدريس ليبياً يعهموف بالجاهعة وقد تـ اختيار عيىة الدراسة
بالطريقة العشوائية البسيطة بمغت العيىة (  )276عضو ٌيئة تدريس.

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا:

 ارتفاع هستوى اإلحساس بالعدالة التىظيهية لدى أعضاء الٍيئة التدريسية. -عدـ وجود فروؽ ذات داللة في إحساسٍـ تعزى لهتغير الجىس ،الهؤٌؿ العمهي.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى إحساسٍـ بالعدالة تعزى لهتغير الدرجة العمهية ولصالحهف يشغموف الدرجات األدىى عمى سمـ الترقيات.

 -كها كشفت الىتائج عف ارتفاع هستوى سموؾ الهواطىة التىظيهية في جهيع األبعاد.

 -كها أظٍرت وجود عبلقة بيف هستوى إحساس أعضاء الٍيئة التدريسية بالعدالة وسموؾ الهواطىة.

جاءت أىـ توصيات الدراسة عمى النحو التالي-:

 -إجراء بحوث في هجالي العدالة التىظيهية وسموؾ الهواطىة في الجاهعات الميبية.

 إعادة الىظر في التشريعات الهىظهة لمتعميـ الجاهعي ،فيها يتعمؽ بالبحث العمهي وتقديـ أعهاؿالىصح واالستشارة ،لهؤسسات الهجتهع الهحمي.

 ٌيكمة رواتب أعضاء الٍيئة التدريسية وفقاً لبعض الهتغيرات الهؤٌؿ العمهي والدرجة العمهية ،واعادةتقييـ الجٍود والهزايا التي تهىح لٍـ وتحقيؽ األهف الوظيفي لٍـ هف خبلؿ تثبيتٍـ في الوظيفية.

 -10دراسة العبيدي ( ) 2012بعنواف " :أثر العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي  ،دراسة
ميدانية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي" ىدؼ الدراسة :التعرؼ إلى عبلقة العدالة التىظيهية

بااللتزاـ التىظيهي في و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي ،لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الهتغيريف،
واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفي التحميمي ،واستخدهت االستبانة كأداة لمدراسة وجهع البياىات هف

هصادرٌا ،وتكوىت عيىة الدراسة هف ) ) ٧٦فردًا هف العاهميف في الو ازرة هىٍـ )هدراء أقساـ ،وهسؤولو

شعب ،والوحدات اإلدارية) ،واستخدهت بعض الوسائؿ اإلحصائية الوسط الحسابي ،االىحراؼ الهعياري،
هعاهؿ االرتباط ،هعاهؿ االىحدار.

توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا-:
 -وجود عبلقة ارتباط بيف هتغيرات الدراسة.

 أشارت الىتائج عف وجود عبلقة قوة بيف هتغير عدالة التعاهؿ واإليهاف بالهىظهة. وجود عبلقة ارتباط وتأثير بيف أبعاد العدالة التىظيهية وأبعاد االلتزاـ التىظيهي وبىسبة هتفاوتة. -اعتبار العدالة التىظيهية هف الهتغيرات الهٍهة في زيادة ىسب االلتزاـ التىظيهي لدى العيىة .

22

جاءت أىـ التوصيات -:
 -التشجيع عمى تبىي بيئة تىظيهية تىهي هستوى االلتزاـ التىظيهي عف طريؽ توفير هىاخ تىظيهي

تسودي العدالة أوالً هع هراجعة جهيع السياسات والههارسات الخاطئة الهبىية عمى الىظرة التقميدية في

اإلدارة وفقاً لهبدًا هفادي تحقيؽ العدالة بيف الجهيع.

 -11دراسة شطناوي وعقمة ( )2011بعنواف " :العدالة التنظيمية في جامعة اليرموؾ وعالقتيا بأداء
أعضاء ىيئة التدريس فييا وسبؿ تحسينيا" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى العدالة التىظيهية في جاهعة
اليرهوؾ وعبلقتٍا بأداء أعضاء ٌيئة التدريس وسبؿ تحسيىٍا ،وتكوىت عيىة الدراسة هف ()481
عضو ٌيئة تدريس بالجاهعة ،واستخدـ الباحث االستباىة كأداة رئيسة لمدراسة إلى جاىب الهقابمة،

استخدـ الهىٍج الوصفي التحميمي ،واستخدـ الهىٍج الىوعي لتحميؿ هضهوف الهقاببلت.

أظيرت الدراسة مجموعة مف النتائج أىميا-:

 درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لمعدالة التىظيهية جاءت بدرجة هتوسطة. أداء أعضاء الٍيئة التدريسية هف وجٍة ىظرٌـ كاىت بدرجة تقدير هرتفعة. -وجود عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية بيف العدالة التىظيهية وأدائٍـ .

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الجىس والكمية في جهيع الهجاالت ،وأشارتالىتائج لوجود فروؽ ذات داللة تعزى لهتغير الرتبة األكاديهية في جهيع الهجاالت ولصالح رتبة

أستاذ.

أىـ التوصيات في ضوء النتائج:
 -إعادة لىظر في شروط هىح اإلجازات وتعميهاتٍا.

 إعادة الىظر في توزيع األعباء التدريسية وتوزيعٍا عمى الرتب بعدالة أكثر. -تحسيف هستوى الهكافآت واألجور والعبلوات.

 تشجيع أعضاء الٍيئة التدريسية لتىويع أساليبٍـ ،واستخداـ التكىولوجيا في عهمٍـ ،وتوفير حوافزتشجع البحث العمهي وربطً بحاجات الهجتهع.

 -تعديؿ ىظاـ الترقية والحوافز والرواتب بها يحقؽ عدالة أكثر بيف العاهميف.

 -12دراسة الحراحشة (  ) 2010بعنواف " :درجة إحساس العامميف في مديريات التربية والتعميـ في
محافظة المفرؽ بالعدالة التنظيمية " ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى درجة إحساس العاهميف بالعدالة
التىظيهية في هديريات التربية والتعميـ في هحافظة الهفرؽ ،وحسب بعض الهتغيرات الهستقمة هثؿ (
الجىس ،والهؤٌؿ العمهي ،الخبرة ) وتكوف عيىة الدراسة هف ( ) 120هوظفاً  ،واستخدهت الباحثة
الهىٍج الوصفي التحميمي ،واختارت عيىة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،واستخدـ االستباىة كأداة
الدراسة هف (  ) 20فقرة تغطي ثبلثة هجاالت لمعدالة التىظيهية ٌي :عدالة التوزيع ،عدالة اإلجراءات،
وعدالة التعاهبلت.
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وأشارت نتائج الدراسة إلى:
 -درجة إحساس العاهميف بالعدالة التىظيهية جاءت هىخفضة.

 ال توجد فروؽ داللة إحصائية في درجة إحساس العاهميف بالعدالة التىظيهية تعزي لهتغير الجىس. -وجود فروؽ داللة إحصائية لدرجة إحساس العاهميف تعزي لهتغيري الهؤٌؿ العمهي وسىوات الخبرة.

أىـ التوصيات في ضوء النتائج-:

 إتاحة الفرصة لمعاهميف بالهشاركة في صىع الق اررات. -السهاح لٍـ بالتعبير عف آرائٍـ وتقديـ هقترحاتٍـ.

 -13دراسة شعباف(  )2010بعنواف " :دور العدالة التنظيمية في تحقيؽ األداء الجامعي المتميز" ،
دراسة تطبيقية ،كمية اإلدارة واالقتصاد -جامعة الكوفة ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى دور العدالة
التىظيهية في تحقيؽ األداء الجاهعي الهتهيز وفؽ آراء الكادر التدريسي ،والكشؼ عف هستوى األداء
الجاهعي الهتهيز ،وتحديد العبلقة بيف الهفٍوهيف هف وجٍة ىظرٌـ ،وصهـ الباحث االستباىة كأداة
لجهع الهعموهات ،وتكوىت عيىة الدراسة هف ( )43عضو ٌيئة تدريس ،واستخدـ الباحث برىاهج
 ، SPSSوكاف هىٍجً تطبيقياً لمحصوؿ عمى الهعموهات والبياىات هف هصادرٌا.
وأفرزت الدراسة مجموعة مف النتائج اآلتية وىى:
 العدالة التوزيعية جاءت بالهرتبة األولى هف حيث األٌهية ،ويرجع إلى رضى أفراد العيىة عف الرواتبالتي يتقاضوىٍا وساعات العهؿ والواجبات الوظيفية.

 كشفت ىتائج تحميؿ هتغير األداء الجاهعي الهتهيز أف البحث العمهي حصؿ عمى الهرتبة األولى،ويعزى إلى حث الكمية لمكادر التدريسي عمى عهؿ ابحاث تخدـ الهجتهع الهحمي.

 -كشفت عف وجود عبلقة ارتباطية هوجبة بيف العدالة التوزيعية وهتغيرات األداء الهتهيز.

 -اٌتهاـ الكمية بالعدالة التىظيهية يسٍـ في زيادة االٌتهاـ باألداء الهتهيز وتحقيؽ األٌداؼ التىظيهية.

أىـ التوصيات ما يأتي-:

 تبىي الكمية الهبحوثة لئلجراءات الهتعمقة بالق اررات الوظيفية بأسموب غير هتحيز. -توفير هىاخ إيجابي يسودي التعاوف والهحبة والهشاركة في اتخاذ الق اررات واحتراـ الكادر التدريس.

 التأكيد عمى األداء الهتهيز هف خبلؿ زيادة االٌتهاـ بالبحث العمهي بها يخدـ الهجتهع الهحمي إلىتحقيؽ األداء الجاهعي الهتهيز والتفوؽ التىافسي.

 -14دراسة الييتي( ) 2010بعنواف " :تأثير العدالة التنظيمية والثقة عمى سموؾ المواطنة التنظيمية"
دراسة هيداىية في الجاهعات الحكوهية اليهىية" ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى تأثير العدالة التىظيهية
والثقة عمى سموؾ الهواطىة لدى شاغمي الوظائؼ االشرافية في الجاهعات الحكوهية اليهيىية ،وتأثير
الهحاور الهستقمة عمى الهحاور التابعة ،وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي وأسموب الدراسة
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الهيداىية ،واستخدـ االستباىة كأداة لجهع البياىات وتحميمٍا ،ويتألؼ هجتهع الدراسة هف شاغمي
الوظائؼ اإلشرافية العاهميف في الٍيئات اإلدارية بالجاهعات اليهيىية ،وقد بمغت حجـ العيىة ( )545
هوظفاً ،وشممت متغيرات الدراسة( :الجىس ،الهؤٌؿ العمهي ،الخبرة ،العهر ،الهسهى الوظيفي).
توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج نذكر أىميا:
 ٌىاؾ تبايىاً واضحاً في تقدير أفراد العيىة ألبعاد الدراسة بيف أبعاد هحور العدالة التىظيهية وبعديالثقة التىظيهية وسموؾ الهواطىة التىظيهية.

 هحور العدالة التىظيهية جاء هىخفضاً ،بيىها جاء كاىت هتوسطات الهحوريف انخريف كاىت هرتفعةولصالح جاهعة عدف.

 -أبعاد العدالة التىظيهية لـ تتحقؽ في هدارؾ العاهميف أفراد الدراسة.

 هحور الثقة التىظيهية كاف تأثيري قوياً عمى هحور الهواطىة التىظيهية هها يدؿ عمى أف اتجاٌاتٍـكاىت أكثر إيجابية.

بناء عمى النتائج تقدـ الدراسة بعدد مف التوصيات نذكر أىميا:
ً
 تقضي الدراسة بأف تولي اإلدارة الجاهعية اٌتهاهاً لمجواىب كافة التي تعزز الشعور بالهسؤوليةوالهواطىة التىظيهية الهتعمقة ببعد العدالة التوزيعية ،عدالة اإلجراءات ،والتفاعمية.

 -إعادة الىظر في ىظاـ الرواتب واألجور والهكافآت عمى أسس الحقوؽ والواجبات.

 ضهاف تطبيؽ عادؿ ألىظهة العهؿ وتىفيذ الق اررات بها يسٍـ في تحقيؽ الرضا وسموؾ إيجابي،والتعاهؿ القائـ عمى االحتراـ والدعـ والثقة.

 -تبىى سياسات هحددة لزيادة وعي العاهميف هف خبلؿ تىفيذ براهج تدريبية وتٍيئة البيئة الهحفزة.

 -15دراسة باجودة ( )2010بعنواف ":واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية بمدراس التعميـ العاـ الحكومي
لمبنات بمدينة مكة المكرمة" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى واقع العدالة التىظيهية بهدارس التعميـ العاـ
الحكوهي لمبىات بهديىة هكة الهكرهة هف حيث الهرحمة التعميهية ،هتغيرات الدراسة :الهسهى الوظيفي،
الهؤٌؿ التعميهي ،الخبرة .منيج الدراسة :الهىٍج الوصفي التحميمي ،الهىٍج الهسحي ،مجتمع الدراسة:
جهيع الهعمهات هدارس هكة الهكرهة بهختمؼ الهراحؿ ،عينة الدراسة :طبقية عشوائية ،أداة الدراسة:
استخدهت الباحثة االستباىة كأداة لمدراسة ،األساليب اإلحصائية :استخدهت الباحثة برىاهج الحزـ
االحصائية . SPSS
أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
 درجة تطبيؽ هحاور العدالة التىظيهية( توزيعية ،إجرائية ،تقييهية) بيف هجتهع الدراسة كاىت هتوسطةبشكؿ عاـ ،بيىها جاءت العدالة التفاعمية بىسبة عالية.
22

 وجود فروؽ دالة إحصائياً في درجة تطبيؽ العدالة التىظيهية تبعاً لهتغير الهرحمة التعميهية هرتبطةبهحور العدالة التفاعمية فقط وكذلؾ بالىسبة لهتغير الهسهى الوظيفي هرتبط بهحور العدالة التقييهية .

 وجود فروؽ دالة احصائياً تبعاً لهتغيرات العدالة التىظيهية تبعاً لهتغير الهؤٌؿ العمهي هع الهحاورالثبلثة ( توزيعية ،اجرائية ،تقييهية).

 وجود عبلقة دالة إحصائياً بيف تقديراتٍـ تبعاً لهتغير الخبرة هرتبطة بثبلث هحاور( توزيعية ،تفاعمية،اجرائية).

أىـ التوصيات في ضوء النتائج:
 وضع هعايير هوضوعية هقىىة الختيار هديرات الهدارس هف ذوات الهٍارات العالية والصفاتاألخبلقية.

 عقد دورات تدريبية لمهديرات تبيف أٌهية العدالة في الهدارس والتأكيد عمى تدريب قبؿ وأثىاء العهؿ. -توزيع االىشطة بهوضوعية وبتس ٍاو بيف الهعمهات.

 إعطاء حرية التعبير وتقديـ تفسيرات الهتعمقة بالق اررات الخاصة. -16دراسة البشابشة ( )2008بعنواف ":أثر العدالة التنظيمية في بمورة التماثؿ التنظيمي في المؤسسات
العامة األردنية" دراسة هيداىية ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى أثر العدالة التىظيهية في بمورة التهاثؿ
التىظيهي في الهؤسسات العاهة األردىية ،ولتحقيؽ أٌداؼ الدراسة استخدهت استباىة هطورة لغرض جهع
البياىات وتوزيعٍا عمى أفراد العيىة والبالغ عددٌـ( )919هفردة ،استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي
والهيداىي التحميمي وثـ إجراء الهسح الهكتبي.
توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا:
 تصورات العاهميف ألبعاد العدالة التىظيهية جاءت بدرجة تقدير هتوسطة. احتمت العدالة اإلجرائية الهرتبة األولى ،والعدالة التوزيعية بالهرتبة األخيرة. -جاءت تصورات العاهميف لهستوى التهاثؿ التىظيهي بدرجة هرتفعة.

 واحتؿ بعد التشابً التىظيهي الهرتبة األولى وجاء بعد الوالء بالهرتبة األخيرة. وجود عبلقة احصائية دالة ألبعاد العدالة التىظيهية في التهاثؿ التىظيهي.وتوصي الدراسة بمجموعة مف النقاط الميمة-:

 التأكيد الدراسة عمى أٌهية الحياد والىزاٌة في التعاهبلت واإلجراءات والق اررات اإلدارية هف أجؿاالرتقاء.

 -ترسيخ هفاٌيـ العدالة والتهاثؿ التىظيهي في العهؿ.
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-17دراسة العطوي(  )2007بعنواف" :أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي" دراسة تحميمية آلراء
أعضاء الكادر التدريسي بكمية اإلدارة واالٌقتصاد – جامعة القادسية" ٌدفت الدراسة :التعرؼ إلى
تأثير أبعاد العدالة التىظيهية عمى هستوى األداء السياقي هف وجٍة ىظر الكادر التدريسي البالغ عددٌـ
(  )46عضواً ،واستخدـ الباحث االستباىة هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة.
توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا-:
 وجود ارتباط هعىوي إيجابي ألبعاد العدالة التىظيهية وأبعاد األداء السياقي ،ويدؿ عمى أف األداءالسياقي يزداد هستواي بزيادة الشعور بالعدالة التىظيهية.

 -وجود تأثير هعىوي لبعدي العدالة ( اإلجرائية ،والعبلقاتية) عمى األداء السياقي.

 أ ظٍرت الىتائج عف وجود اتجاي إيجابي لبعد العدالة التوزيعية في الهقابؿ توجً بيف الهعتدؿوالهىخفض ألبعاد العدالة األخرى ( اإلجرائية ،العبلقية ،الهعموهاتية) في الكمية.

 ارتفاع هستوى األداء السياقي بأبعادي عىد الهتوسط ،ولمبعد الفردي والبعد الهىظهي يميٍا بعدالهواطىة.

وبناء عمى النتائج صيغت مجموعة مف التوصيات أىميا:
ً
 أٌهية توفير هىاخ تىظيهي تسودي العدالة التىظيهية هف خبلؿ سياسة توزيع الهوارد والهعموهات،القررات ،واجراءات التعاهؿ وفؽ هبدأ تحقيؽ العدالة والهساواة.
وهراجعة إجراءات اتخاذ ا

 -تىهية روح الهواطىة لمعاهميف ألٌهية دور األداء السياقي في تحسيف كهية وجودة العهؿ.

 عقد االجتهاعات والىدوات التي تعزز الشعور بالرضا الوظيفي وىهط القيادة والتوجيً الجهاعي. زيادة االلتزاـ اتجاي الكمية هف خبلؿ توعية شعورٌـ بالهسؤولية بٍدؼ تعزيز حياتٍـ العهمية والىفسية.-18دراسة ( Rai (2013بعنواف " :أثر العدالة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي ،الوالء والرغبة في
ترؾ العمؿ :ىؿ يحدث تعامؿ المؤسسة بعدالة تغيي ارً في سموكيات ومواقؼ األفراد" ىدفت الدراسة:

التعرؼ عمى أ ثر العدالة التىظيهية بأبعادٌا ( التوزيعية ،اإلجرائية ،والهعموهاتية ،والشخصية) في بعض
السموكيات وهواقؼ األفراد هثؿ الرضا والوالء والرغبة في ترؾ العهؿ ،عينة الدراسة :بمغت عيىة الدراسة

( ) 511فرداً هف الهؤسسات واعادة التأٌيؿ في الوالية الشرقية في الواليات الهتحدة.
وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج التالية:

 وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائيا بيف العدالة التوزيعية ،اإلجرائية ،الهعموهاتية وبيف الرضا الوظيفي. عدـ وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائية بيف العدالتيف اإلجرائية والشخصية وبيف الرضا الوظيفي. -وجود أثر داؿ إحصائيا لمعدالتيف التوزيعية والهعموهاتية عمى الرضا الوظيفي لمعهاؿ.
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أىـ التوصيات:
 االٌتهاـ بتطوير براهج وسياسات هثؿ أىهاط القيادة واإلىصاؼ ،وذلؾ هف أجؿ ضهاف زيادة االلتزاـالتىظيهي والرضا الوظيفي لدي العهاؿ.

 -19دراسة(  2013 (saniبعنواف  ":دور العدالة اإلج ارئية ،وااللتزاـ التنظيمي والرضا الوظيفي
عمى األداء الوظيفي :ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير العدالة اإلجرائية ،وااللتزاـ التىظيهي والرضا
الوظيفي عمى أداء الهوظفيف ،ودور الواسطة التي تمعبً في سموكيات الهواطىة التىظيهية الهحتهمة في
ٌذي العهمية ،واستخدمت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي لوصؼ هوضوع الدراسة وتحميؿ أبعادي وتأثير
العبلقات بيىٍا ،واستخدهت االستباىة كأداة لمدراسة ،وطبقت الدراسة عمى عيىة تكوىت هف ( )70هوظفاً.
توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 العدالة اإلجرائية وااللتزاـ التىظيهي تتأثراف إيجاباً بسموؾ الهواطىة التىظيهية . -االلتزاهات التىظيهية تقوـ بدور إيجابي يؤثر في األداء الوظيفي.

 الرضا الوظيفي ال يؤثر بشكؿ إيجابي في سموؾ الهواطىة التىظيهية واألداء الوظيفي.-20دراسة ريزيارياف وناسربادي (  Rezaianen& Nasrebad,) 2010بعنواف " العالقة بيف
العدال ة التنظيمية وسموكيات المواطنة التنظيمية  :الدور التوسطي لاللتزاـ التنظيمي ،الرضا الوظيفي
والثقة " ىدفت الدراسة :الكشؼ عف العبلقة بيف العدالة التىظيهية وسموكيات الهواطىة التىظيهية ،وتأثير
الدور التوسطي لبللتزاـ التىظيهي والثقة ،استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي ،وطبقت الدراسة
عمى عيىة تكوىت هف ( ) 361هف أعضاء ٌيئة التدريس في إحدى كميات الطب في الجاهعات اإليراىية
في طٍراف ،واستخدهت االستباىة الهسحية في عهمية جهع البياىات .
أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
 درجة االلتزاـ الهٍىي والرضى الوظيفي جاءت بشكؿ هتوسط بيف العدالة التىظيهية وبيف سموكياتالهواطىة التىظيهية.

 العدالة التىظيهية الهدركة تؤثر بشكؿ ايجابي وهباشر عمى سموكيات الهواطىة التىظيهية ،أف الثقةالتىظيهية ال تؤثر بشكؿ هباشر عمى العدالة التىظيهية لدى االكاديهييف وأعضاء ٌيئة التدريس في

الجاهعات اإليراىية.

 -21دراسة حبيب والياس ( Habib& Alias( 2010بعنواف " :العالقة بيف العدالة التنظيمية وسموؾ
المواطنة التنظيمية في مؤسسات التعميـ العالي" ىدفت الدراسة :الكشؼ عف العبلقة بيف العدالة
التىظيهية وسموؾ الهواطىة في هؤسسات التعميـ العالي في الجاهعة الوطىية في هاليزيا ،عينة الدراسة:
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تكوىت هف (  ) 120هبحوثاً هف العاهميف غير األكاديهييف ،اختيروا بالطريقة العشوائية .استخدمت
االستبانة الهوجٍة في عهمية جهع الهعموهات والبياىات.
خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج الميمة:
 -وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف العدالة التىظيهية وبيف سموكيات الهواطىة التىظيهية.

 عدـ وجود عبلقة ارتباطية ايجابية ىحو تصورات العاهميف في الجاهعة ىحود العدالة اإلجرائية والعدالةالتفاعمية وبيف السموكيات التىظيهية االيجابية لدى العاهميف في الجاهعات.

 -22دراسة يمماز ( Yilmaz(2009بعنواف " المواطنة التنظيمية والعدالة التنظيمية في المدارس
التركية " ىدفت الدراسة :إلى هعرفة هدى إدراؾ هدرسي الهدارس االبتدائية لهفٍوـ وأبعاد لمعدالة
التىظيهية ،وأثر العدالة عمي هفٍوـ الهواطىة التىظيهية لديٍـ ،وها إذا كاف إدراكٍـ لٍذي الهتغيرات يختمؼ
بىاء عمى هتغيرات الجىس وهجاؿ التدريس وهجاؿ األقدهية ،وها إذا كاف ٌىاؾ ارتباط بيف العدالة
ً
التىظيهية وسموؾ الهواطىة .وطبقت الدراسة عمى عيىة بمغت (  ) 424هعمهاً وهعمهة بالهرحمة االبتدائية

هف هدارس أىقرة حيث كاف ها ىسبتً (  ) % 62.4هف الهعمهات اإلىاث  ،و(  ) %37.6هف الهعمهيف
الذكور ،واعتهد الباحث االستبانة كأداة لجهع البياىات .متغيرات الدراسة :الجىس ،العهر ،الخبرة،
الهؤٌؿ العمهي ،عدد الطمبة.
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
 إدراؾ هوجب لمعدالة والهواطىة التىظيهية لدى الهعمهيف. ال يوجد تأثير لمهتغيرات الديهغرافية ( الجىس ،هجاؿ التدريس ،سىوات األقدهية ) في ادراؾ الهعمهيفلمهواطىة التىظيهية.

 يوجد تأثير لسىوات األقدهية عمى هستوى إدراؾ العدالة التىظيهية. ال يوجد تأثير لمجىسيف أو هجاؿ التدريس عمى هستوى إدراؾ الهعمهيف لمعدالة التىظيهية.ٌ -ىاؾ عبلقة هوجبة بيف إدارؾ الهدرسيف لمعدالة التىظيهية وسموؾ الهواطىة التىظيهية
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ثانياً :الدراسات المتعمقة بمجاؿ مؤشرات الجودة األكاديمية بالجامعات الفمسطينية

 -1دراسة الحج عمي ( )2015بعنواف " :تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى كفاءة األداء
األكاديمي في الجامعات السعودي( دراسة تطبيقية عمى جامعة الجوؼ).ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى

أثر تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة عمى كفاءة األداء األكاديهي في الجاهعات السعودية وهىٍا جاهعة

الجوؼ هف وجً ىظر هىتسبيٍا ،وتحديد أكثر هبادئ الجودة تطبيقاً ،وتفعيؿ دور الهٍتهيف والقائهيف عمى
إدارة الجاهعة ،بحيث تتهثؿ هشكمة الدراسة في استقصاء هبادئ إدارة الجودة في الجاهعة هف خبلؿ

أربعة هبادئ ٌى ( هتطمبات الجودة في التعميـ ،هتابعة العهمية التعميهية ،تطوير القوى البشرية ،ق اررات
اإلدارة األكاديهية) ،عينة الدراسة :أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعة ،هىٍج الدراسة :استخدـ الباحث

الهقابمة الشخصية ،والهبلحظة واالستباىة.

توصمت الدراسة لمجموعة مف نتائج والتوصيات أىميا:

 ضرورة تركيز اإلدارة العميا في الجاهعة لتحسيف ىظاـ التعميـ الجاهعي. توجيً عهمية صىاعة الق اررات في الجاهعات السعودية إلعداد كوادر أكاديهية هؤٌمة لقيادة عهميةالتغيير والتأثير عمى الكفاءة واإلىتاجية لهخرجات تعميهية.

 ضرورة التزاـ الجاهعات السعودية بالتطوير والتحسيف الهستهر بها يتهاشى هع سياساتٍااألكاديهية.

 ضرورة تبىي الدولة ىظاهاً فعاالً لتحقيؽ ضهاف تفعيؿ جودة التعميـ الجاهعي ىحو هؤسساتٍاالتعميهية.

أىـ التوصيات التي توصمت إلييا:
 ضرورة تركيز اإلدارة العميا في الهؤسسات التعميهية عمى تطبيؽ هبادئ الجودة الشاهمة لتحسيفالىظاـ التعميهي بالجاهعات.

 -توجية عهمية صىاعة الق اررات بالجاهعات السعودية وخاصة جاهعة الجرؼ.

 -2دراسة بابكر محمد والزبير ( )2014بعنواف " :تقييـ تطبيؽ معايير الجودة الشاممة بجامعة القضارؼ

مف وجية نظر الطالب واألساتذة" ىدفت الدراسة :إلى التعرؼ عمى هدى تقييـ تطبيؽ هعايير إدارة

الجودة الشاهمة بجاهعة القضارؼ ،منيج الدراسة :الهىٍج الوصفي التحميمي ،أداة الدراسة :االستباىة

لجهع الهعموهات وتحميمٍا ،مجتمع الدراسة :الطبلب وأعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعة ،عينة الدراسة:

(  )310عضو ٌيئة تدريس وطالباً ،البرامج اإلحصائية :استخدهت الدراسة برىاهج الحزـ االحصائية
أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

 يتـ تطبيؽ هعايير الجودة بالجاهعة بدرجة هتوسطة وفؽ هحاورٌا. -وجود عبلقة ذات دالة احصائياً بيف فقرات االستباىة.

 توجد فروؽ دالة إحصائية بالىسبة لهتغيرات الدراسة حسب ،الجىس ،الهستوى الوظيفي.25

في ضوء النتائج توصمت إلى توصيات ىي:
 ضرورة تبىي هفٍوـ الجودة في العهمية التربوية والتعميهية وهراجعة آليات التىفيذ. -إقاهة إدارة هتخصصة لمجودة واالعتهاد بالجاهعة .

 تفعيؿ برىاهج اإلرشاد التربوي واألكاديهي لمطبلب باعتبارٌا احد هؤشرات هعايير الجودةالشاهمة.

 -3دراسة سيدىـ والحمزة( )2014بعنواف ":تقويـ معايير جودة األداء بمؤسسات التعميـ العالي الجزائرية
مف أجؿ ضماف جودة أكاديمية مستقبمية" دراسة مقارنة آلراء ىيئة التدريس بجامعة باتنة وجامعة

تبسة – شرؽ الجزائر .ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى الهقارىة بيف أداء ٌيئة التدريس باالعتهاد عمى
عهمية تقويـ هعايير جودة األداء ،لضهاف الجودة في قطاع التعميـ العالي ،لمتحسيف والتطوير الهستهريف
لموصوؿ إلى األٌداؼ الهتوقعة وتحقيؽ أعمى الهستويات الههكىة الهستقبمية ،في الههارسات والعهميات

والهخرجات.
منيجية الدراسة :استخدهت الدراسة الهىٍج الهقارف كهىٍج رئيسي ،لمتعرؼ عمى أوجً التشابً
واالختبلؼ ،واقتراح الحموؿ الهىاسبة ،كها استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي ،أداة الدراسة :استخدهت
االستهارة وزعتٍا ورقياً والكتروىياً ،عينة الد ارسة :أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعتيف .
جاءت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا:
 قصور في تقييـ استراتيجيات التعميـ والتعميـ وهتابعة الهخرجات التعميهية لمبراهج األكاديهية. قمة االٌتهاـ باستخداـ أدوات الهقارىة والتي هف خبللٍا هقارىة البراهج األكاديهية. -ضعؼ الحوافز الخاصة بتطوير أداء أعضاء ٌيئة التدريس .

 عدـ وجود سياسات واجراءات واضحة تىظـ عبلقة البراهج األكاديهية لخدهة الهجتهع.أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات:
 هروىة هىٍجية التقويـ بحيث يهكف تطبيقٍا تبعاً األٌداؼ الهؤسسة التعميهية التي يىبثؽ هىٍاواجبات عضو ٌيئة التدريس ،واعتهاد هتغيرات التقويـ القابمة لمقياس.

 تطوير جودة وىوعية الهخرجات التعميهة بها يتبلءـ وهتطمبات سوؽ العهؿ وحاجات الهجتهع. -حاجة العهؿ الجهاعي إلى عزيهة فردية هتكاهمة وتكافمية وتعزيز الثقة بيف األفراد.

22

-4دراسة ميدي وحمود( )2014بعنواف " :مستوى التنمية المينية لتدريسيي جامعة بغداد في ضوء
مؤشرات الجودة الشاممة مف وجية نظرىـ" ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى هستوى التىهية الهٍىية لدى
تدريسيي جاهعة بغداد في ضوء هؤشرات الجودة الشاهمة هف وجٍة ىظرٌـ ،منيج الدراسة :استخدهتا

الباحثتاف الهىٍج الوصفي التحميمي ،كها استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،تكوىت عينة الدراسة هف (

 ) 400تدريسيي وتدريسية هف الهجتهع االصمي البالغ(  ،)1339واستخدهت براهج التحميؿ اإلحصائي
لمتحميؿ البياىات والوصوؿ لمىتائج.

بناء عمى استجابات العينة توصمت إلى النتائج األتية:
ً
 اف درجة التىهية الهٍىية جاءت بهستوى هتوسط. اف كميات جاهعة بغداد تركز االٌتهاـ عمي بعض الجواىب وتغفؿ جواىب اخرى حصؿ هجاؿ البحث العمهي عمى أعمى وزف ىسبي واف هجاؿ استخداـ التقىيات الحديثة حصؿعمى أدىي وزف عمى رغـ هف اٌهيتٍا لتقويـ األداء الجاهعي في ضوء هؤشرات الجودة الشاهمة.

في ضوء النتائج أوصت الدراسة بما يأتي:
 إجراء بحوث عف هدى تطبيؽ هؤشرات الجودة الشاهمة في الجاهعات العراقية في هجاالت ( البحثالعمهي ،التدريس ،خدهة الهجتهع) هف وجٍة ىظر االدارات الجاهعية والطمبة.
 -5دراسة المعمر( )1114بعنواف ":عالقة إدارة الجودة الشػاممة بػأداء المػوظفيف بالجامعػات الفمسػطينية-
قطػػاع غػػزة " .ىػػدفت الدراسػػة :التعػػرؼ إلػػى العبلقػػة بػػيف إدارة الجػػودة الشػػاهمة واألداء الػػوظيفي لئلداريػػيف

العػػاهميف بالجاهعػػات الفمسػػطيىية بقطػػاع غ ػزة .مػػنيج الدراسػػة :الهػػىٍج الوصػػفي التحميمػػي ،اداة الدراسػػة:
اسػػتخدهت الد ارسػػة االسػػتباىة كػػأداة لجهػػع البياىػػات ،مجتمػػع الدراسػػة :اإلداريػػوف واألكػػاديهيوف بهىاصػػب

إداريػػة فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية الػػثبلث وٌػػى ( األقصػػى ،األزٌػػر ،االسػػبلهية) ،عينػػة الدراسػػة :اختيػػرت

العيىػػة بالطريقػػة العشػوائية الطبقيػػة قواهٍػػا( )305هػػوظفيف .متغيػرات الدراسػػة :الجػػىس ،الجاهعػػة ،سػػىوات
الخدهة ،الهسهى الوظيفي ،العهر ،الهؤٌؿ العمهي.

أظيرت نتائج الدراسة أف:

 درجة تطبيؽ إدارة الجودة الشاهمة بالجاهعات الفمسطيىية بقطاع غزة هرتفعة وكذلؾ هستوى األداء. توجد عبلقة طردية قوية لكؿ الهجاالت هىفردة وهجتهعة هع األداء الوظيفي لمعاهميف. توجد فروؽ دالة إحصائياً حوؿ درجة تطبيؽ الجودة الشاهمة تعزى لهتغير الجاهعة لصالح األزٌرواإلسبلهية ،ولهتغير الهؤٌؿ العمهي لصالح حهمة درجة الدكتوراي.
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كما أوصت الدراسة بػ :
 توحيد هفٍوـ الجودة الشاهمة بالجاهعات الفمسطيىية وعىاصرٌا وأٌدافٍا وكيفية تىفيذٌا هف جاىبجهيع العاهميف.
 عقد الهؤتهرات الدورية لهىاقشة واقع الجودة عمى هستوى الجاهعات وىتائج تطبيؽ ىهاذجٍا تعديؿ الكادر اإلداري والهالي لئلدارييف العاهميف في جاهعة األقصى أسوة بالجاهعات األخرى ههايؤثر إيجاباً عمى ارتفاع أداء العاهميف وارتفاع هستوى تطبيؽ الجودة الشاهمة.
 -6دراسة ماضي (  )1114بعنواف ":جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى مستوى األداء الوظيفي لمعػامميف"
دراسة تطبيقية عمى الجامعػات الفمسػطينية ،ىػدفت الدراسػة :التعػرؼ إلػى جػودة الحيػاة الوظيفيػة وأثرٌػا

عمى هستوى األداء الوظيفي لمعاهميف في الجاهعات ،منيج الدراسة :استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي

التحميمي ،كها اسػتخدـ قائهػة االستقصػاء كػأداة رئيسػة لجهػع البياىػات ،بمغػت عينػة الدراسػة هػف ()344
هوظؼ اختيػروا بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة ،أداة التحميػؿ :اسػتخدـ برىػاهج التحميػؿ اإلحصػائي لهعالجػة

البياىات وتحميمٍا.

أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
 توجد عبلقة ارتباطية بيف أبعاد جودة الحياة واألداء الوظيفي لمعاهميف بالجاهعات الهستٍدفة. توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات استجابتٍـ فيها يتعمؽ بجودة الحياة الوظيفيةوأثرٌا عمى األداء الوظيفي تعزى لمهتغيرات (الشخصية والوظيفية) ،بيىها ال توجد فروؽ ذات
داللة تعزى لمهتغيرات ( الفئة العهرية ،الهؤٌؿ العمهي ،سىوات الخدهة والعهؿ).
 يوجد تأثير هٍـ ذو داللة ألبعاد الحياة الوظيفية ،وأٌـ بعد تأثي ار في األداء الوظيفي يتهثؿ فيالترقي والتقدـ الوظيفي ،العبلقات االجتهاعية ،االستقرار واألهاف الوظيفي ،الهشاركة في اتخاذ
الق اررات ،براهج التدريب والتعميـ ،التوازف بيف الحياة الشخصية والوظيفية.
أىـ التوصيات في ضوء النتائج:
 توفير ترتيبات وجداوؿ عهؿ هرىة في أداء الهٍاـ الوظيفية لهختمؼ الفئات هف العاهميف فيالجاهعات ،لتحقيؽ التوازف بيف العهؿ والحياة الشخصية.
 إعادة ٌيكمة ىظـ األجور والهكافأة بشكؿ عاـ الجاهعات كافة ،وفي جاهعة األقصى بشكؿخاص هف خبلؿ تعديؿ سمـ الرواتب الهعروؼ بالكادر الهوحد لمجاهعات.
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 التوصؿ إلى هقترح ألبعاد جودة الحياة الوظيفية بحيث يهكف هف خبلؿ تطبيقً الهساٌهة فيتطوير هستوى األداء الوظيفي لمعاهميف بالجاهعات الفمسطيىية ،وضعت آليات التىفيذ هىاسبة
لذلؾ.
 -7دراسة حماد( )3102بعنواف ":مستوى تحقيؽ متطمبات معايير الجودة الشاممة في التعميـ عف بعد
لممشرؼ األكاديمي بجامعة القدس المفتوحة" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى هستوى تحقيؽ هتطمبات
هعايير الجودة الشاهمة في التعميـ عف بعد لمهشرؼ األكاديهي في جاهعة القدس الهفتوحة ،هف خبلؿ
هجاؿ ( إدارة المقاءات الوجاٌية ،تىسيؽ عهمية التعميـ القائـ عمى التفكير وتطوير الشخصية العمهية هف
خبلؿ البحث العمهي) ،تكوف مجتمع الدراسة :هف هشرفي جاهعة القدس الهفتوحة بأفرعٍا ،عينة
الدراسة )138 ( :هشرفاً أكاديهياً ،أداة الدراسة :االستباىة ،استخداـ هعاهؿ الفا كروىباخ لحساب فقرات
االستباىة.
أىـ نتائج الدراسة:
كشؼ البحث عف تحقيؽ كثير هف الهعايير بدرجة عالية في حيف لـ تتحقؽ بعض الهعايير ،تحث
الجاهعة الهشرؼ األكاديهي عمى الهشاركة في الهؤتهرات هف خبلؿ دائرة البحث العمهي ،تحرص
الجاهعة عمى تطوير خبرات الهشرفيف االكاديهييف هف خبلؿ عقد دورات لٍـ.
أىـ التوصيات:
 تأٌيؿ الهشرفيف االكاديهييف لمقياـ بواجباتٍـ لضهاف الىوعية في األداء ،وتحقيؽ الجودة. -حث الهشرفيف عمى استخداـ الوسائط الهساىدة أثىاء المقاءات.

 تفعيؿ دور الهشرفيف لبلستخداـ الفاعؿ لمبوابة األكاديهية لتحقيؽ التواصؿ. -تىهية الهٍارات البحثية والعمهية لٍـ والتي تؤدي لتىهية شخصية الدارسيف وتىهية الهجتهع.

 -8دراسة المزيف وسكيؾ(  )2012بعنواف" :مؤشرات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية مف
وجية نظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيرات" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى هؤشرات إدارة
الجودة الشاهمة في الجاهعات الفمسطيىية هف وجٍة ىظر طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض
الهتغيرات ،متغيرات الدراسة :الجىس ،الفصؿ الدراسي ،التخصص العمهي ،منيج الدراسة :استخدهت
الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي ،وكها استخدهت االستبانة كأداة لمدراسة ،عينة الدراسة :تكوىت هف(
 )202هف طمبة الدراسات العميا في جهيع التخصصات.
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أظيرت نتائج الدراسة:
 أف ٌىاؾ فروقاً ذات داللة إحصائية في درجة تقدير أفراد العيىية ىحو هؤشرات إدارة الجودة تعزىلمهتغيريف( الجىس ،والجاهعة ) لصالح اإلىاث والجاهعة اإلسبلهية.

 أظٍرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لهتغير( الهستوى الدراسي).أوصت الدراسة:
 ضرورة ىشر هفاٌيـ ثقافة الجودة في هؤسسات التعميـ العالي. تعزيز هظاٌر القوة ودعـ عواهؿ تحقيؽ الجودة في الجاهعات الفمسطيىية. -كها أوصت بضرورة هشاركة العاهميف والطمبة في اتخاذ الق اررات.

 -9دراسة بني مصطفى وآخروف(  )2012بعنواف ":إدارة الجودة الشاممة وأثرىا عمى كفاءة األداء
األكاديمي في الجامعات السعودية" دراسة تطبيقية عمى الجامعة المجمعة ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى
تأثير إدارة الجودة الشاهمة عمى كفاءة األداء األكاديهي في الجاهعات السعودية هف خبلؿ تطبيؽ هبادئ
الجودة عمي الجاهعة الهجهعة كها يراٌا أعضاء ٌيئة التدريس ،وتفعيؿ دور القائهيف عمى الجاهعة .أداة
الدراسة :استخدهت الدراسة االستباىة كأداة لجهع الهعموهات وتحميمٍا ،مجتمع الدراسة :بمغ هجتهع
الدراسة هف  100عضو ٌيئة تدريس هف الجاهعة الهجهعة ،طريقة اختيار مجتمع الدراسة :تـ اختيار
العيىة بالطريقة العىقودية ،والحصصية ،االسموب االحصائي :استخدهت الدراسة برىاهج الحزـ
اإلحصائية( )SPSSلهعالجة البياىات.
وكانت أىـ النتائج ما يمي:
 وجود أثر إيجابي لتطبيؽ هبادئ الجودة الشاهمة وهتطمباتٍا  ،وهتابعة العهمية التعميهية لق ارراتاإلدارة األكاديهية عمى كفاء األداء األكاديهي .

 الجودة الشاهمة استراتيجية تٍتـ بتغيير بعض اإلجراءات والسموكيات اإلدارية السائدة لتحؿهحمٍا ثقافة وسموكيات الجودة التي تبرز هبلح الهىظهة ورؤيتٍا الهستقبمية وقيهٍا الشخصية

والتىظيهية.

بينما جاءت التوصيات ما يأتي:
 ضرورة تركيز اإلدارة العميا في الهؤسسات التعميهية عمى عهمية تطبيؽ هبادئ الجودة الشاهمةلتحسيف ىظاـ التعميـ الجاهعي ،وتوجيً عهمية صىاعة الق اررات.
 توجيً الجاهعة هف أجؿ إعداد الكوادر األكاديهية هؤٌمة لقيادة عهمية التغيير والتأثير عمىالكفاءة واإلىتاجية لموصوؿ لهخرجات تعميهية ذات جودة عالية.
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 االٌتهاـ بعهميات إدارة الجودة الشاهمة باعتبارٌا هحدداً لعهمية ضهاف الجودة في الهىظهات التيال تٍدؼ إلى الربح أي أف الهىظهات الخدهية هثؿ الهؤسسات التعميهية.
 تأٌيؿ وتدريب القائهيف عمى هتابعة تطبيؽ هبادئ إدارة الجودة الشاهمة بالجاهعات حتى تتهكفهف االلتزاـ بعهميات التطوير والتحسيف الهستهر.
 -10دراسة إدريس وآخروف ( )2012بعنواف ":إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة عمى خدمات التعميـ
العالي مف أجؿ التحسف المستمر وضماف جودة المخرجات والحصوؿ عمى االعتمادية" دراسة حالة
فرع جامعة الطائؼ بالخرمة .ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى إهكاىية تطبيؽ هفٍوـ الجودة الشاهمة عمى
الخدهات التعميـ العالي هف أجؿ التحسف الهستهر وضهاف جودة الهخرجات والحصوؿ عمى االعتهادية.
منيج الدراسة :استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي بٍدؼ تحميؿ وتفسير الىتائج وربطٍا
لموصوؿ لمىتائج التي تسٍـ في فٍـ الواقع وتطويري ،مجتمع الدراسة :أعضاء الٍيئة التدريسية كافة البالغ
عددٌـ( )132عضواً ،أداة الدراسة :االستباىة ،الهعالجة اإلحصائية استخداـ برىاهج الحزـ اإلحصائي
). (SPSS
توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا:
 ٌىاؾ ىسبة عالية هف أعضاء ٌيئة التدريس عمى دراية ووعي بهتطمبات الجودة إال أف ٌىاؾهعوقات تحوؿ دوف تطبيقٍا ترجع لحداثة الفرع.

 -ىسبة عالية هف األعضاء يؤكدوف أف فرع الجاهعة بالخرهة ال تمبي حاجات الهجتهع الهحمي.

 ىسبة عالية هف أعضاء الٍيئة التدريسية يؤكدوف أىٍـ بدرجة عالية هف الكفاءة ،وأف الهىاٌج الدراسيةهرىة ،إال أف ٌىاؾ قصو اًر في استخداـ االساليب الحديثة في التقويـ وقياس االداء ،لمطبلب

واالساتذة.

في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يمي:
 ىشر ثقافة الجودة بيف أعضاء الٍيئة التدريسية ،وتحسيف البيئة الجاهعية هف خبلؿ القاعات الدراسيةوالهعاهؿ وابتكار أساليب جديدة في تقويـ أداء الطبلب واألساتذة.

 يجب التعرؼ عمى احتياجات الهجتهع الهحمي هف التىهية الهستداهة واهدادي بالكفاءات العمهية. تشجيع أعضاء الٍيئة التدريسية عمى إجراءات البحوث البيئية التي تعالج قضايا هتخصصة. -11دراسة العتيبي وموسى(  )2011بعنواف " :تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف وفقاً
لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي" ،ىدفت الدراسة :التعرؼ عمى هعايير الههارسة األكاديهية

ألعضاء الٍيئة التدريسية بٍدؼ تطوير أداؤٌـ في الجواىب الهختمفة ،منيج الدراسة :الهىٍج الوصفي

التحميمي ،اداة الدراسة :االستباىة كأداة لجهع الهعموهات وتحميمٍا ،مجتمع الدراسة :جهيع أعضاء
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الٍيئة التدريسية بالجاهعة بفرعيٍا في ىجراف وشروري ،عينة الدراسة :طبقت الدراسة عمى عيىة
قواهٍا( )150عضواً ،البراهج االحصائية :استخدهت الدراسة برىاهج الحزـ االحصائية (.)SPSS

أىـ النتائج نذكرىا:

 تحديد درجة هعرفة وههارسة أعضاء ٌيئة التدريس لمهعارؼ والهٍارات الهختمفة والتي تبيف هستوىاألداء لدى عضو ٌيئة التدريس .

 درجة أٌهية الهعارؼ والهٍارات الهختمفة لعضو ٌيئة التدريس والتي تبيف الهٍارات الهطموب توافرٌافي الهستوى الهىظور.
 -12دراسة األعرجي وابداح ( )2011بعنواف ":آراء القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية في تأثير
العوامؿ البيئية والتنظيمية عمى تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة في الجامعات األردنية" ،ىدفت الدراسة:

التعرؼ إلى أثر العواهؿ البيئية والتىظيهية في تطبيؽ ىظاـ الجودة الشاهمة في الجاهعات األردىية،
بقصد التوصؿ إلى صيغ وهعالجات تزيد هف فعالية تطبيؽ ىظاـ الجودة الشاهمة في تمؾ الجاهعات،

والذي يعد أحد الروافد الهٍهة لبلقتصاد األردىي ،مجتمع الدراسة :تكوف هف الجاهعات ( الحكوهية،

الخاصة) وعددٌا  23جاهعة  ،عينة الدراسة :بمغت  240هف أصحاب الهسهيات األشرفية ( عهيد،
ىائب عهيد ،هساعد عهيد ،رئيس قسـ) ،أداة الدراسة :قاـ الباحثاف بهسح شاهؿ لهجتهع الدراسة

وتوزيع االستباىة عميٍـ ،األساليب اإلحصائية المستخدمة :هقياس كروىباخ ،االىحدار.
أظيرت الدراسة عدداً مف النتائج أىميا:

 -عدـ وجود أثر داؿ إحصائيا لمقواىيف وتعميهات و ازرة التعميـ ذات العبلقة في تطبيؽ الجودة.

 وجود أثر داؿ إحصائياً لمجٍات الهىافسة ،قيـ وثقافة الهجتهع ،الٍيكؿ التىظيهي ،ودعـ اإلدارة العميافي تطبيؽ ىظاـ الجودة الشاهمة بالجاهعات.

أىـ التوصيات:

 تفعيؿ دور و ازرة التعميـ العالي في دعـ هؤسسات التعميـ العالي باألردف. التغطية اإلعبلهية هىاسبة لتجارب الجاهعات في تطبيؽ الجودة الشاهمة. دعـ هشاركة الجاهعات في الهؤتهرات الهحمية والعالهية لمجودة. -العهؿ عمي ىشر ثقافة الجودة بيف العاهميف لديٍا.

 -إزالة طابع السرية عف تجاربٍا فيها يتعمؽ بتطبيؽ الجودة الشاهمة لديٍا.

 -13دراسة عبابنة(  )2011بعنواف  ":تقييـ جودة األداء الجامعي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
بكمية اآلداب – جامعة مصراتو ليبيا" ،ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى هؤشرات جودة األداء الجاهعي
بكمية انداب جاهعة هصراتً هف وجٍة ىظر أعضاء ٌيئة التدريس ودرجة تقييهٍـ لٍا ،واذا كاىت درجة

تقييـ األداء تختمؼ تبعاً لبعض الهتغيرات .منيج الدراسة :استخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي التحميمي
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لموصوؿ لمىتائج ،أداة الدراسة :االستباىة  ،مجتمع الدراسة :أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعة والبالغ
عددٌـ  107عضو تدريس ،بيىها بمغت عينة الدراسة  50عضو ٌيئة تدريس ،استخدـ الباحث
هعاهبلت االرتباط واالىحدار ،كها استخدـ برىاهج الحزـ اإلحصائية (.)SPSS

توصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج وىى:

 عدـ وجود فروؽ دالة بيف استجابات العيىة تعزى لهتغير الرتبة األكاديهية والهؤٌؿ العمهي والجىس. وجود فروؽ لصالح عدد سىوات العهؿ ولصالح ذوي الخبرة القصيرة أقؿ هف خهس سىوات.في ضوء أىـ النتائج توصى الدراسة باآلتي:
 بضرورة االستهرار في تطبيؽ هعايير الجودة الشاهمة التي بدأتٍا الكمية . -توفير براهج تطوير هٍىي لمعاهميف.

 -تزويد الكمية بالهستمزهات الضرورية ،واجراء الهزيد هف الدراسات.

 دراسة أثر تطبيؽ الجودة واالعتهاد عمى تحصيؿ األكاديهي لمطمبة ،واكسابٍـ الهعارؼ والهٍاراتوالقيـ الهٍىية البلزهة لمعهؿ.

 -14دراسة بدرخاف والشوا ( )2011بعنواف ":المعوقات التي تعترض تطبيؽ معايير النوعية وضماف
الجودة في الجامعات األردنية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية" ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى
الهعوقات التي تعترض تطبيؽ هعايير الىوعية وضهاف الجودة بالجاهعات هف وجٍة ىظر أعضاء
الٍيئة التدريسية .منيج الدراسة :اعتهدت الدراسة الهىٍج الوصفي حيث استخدهتا أسموب الهسح
الشاهؿ لهسح عيىة الدراسة ،بيىها تكوف مجتمع الدراسة هف جهيع أعضاء الٍيئة التدريسية في
الكميات العمهية واإلىساىية ،وبمغ أفراد عينة الدراسة  274عضو ٌيئة تدريس ،استخدهت برىاهج
الهعالجات اإلحصائية.
أظيرت نتائج الدراسة أف أىـ المعوقات:

 -تتعمؽ بالبحث العمهي ،باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ إحصائية تعزى لهتغير الجاهعة أو الكمية.

توصى الدراسة باآلتي:

 ضرورة ىشر هفاٌيـ الجودة والىوعية بيف أعضاء الٍيئتيف التدريسية واإلدارية ،والطمبة. -تقديـ حوافز ألعضاء الٍيئة التدريسية والطمبة عمى إجراء البحث العمهي.

 االٌتهاـ بالبىية التحتية والتجٍيزات واألدوات التي تساٌـ في رفع كفاءة أعضاء الٍيئة التدريسيةوالطمبة في البحث العمهي.

 -إتاحة الفرصة لٍـ لمهشاركة في اتخاذ الق اررات الجاهعية الهتعمقة بأهورٌـ وهىاقشتٍا.
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 -15دراسة الدجني ( )1111بعنواف ":دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء المؤسسي"
ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء الهؤسسي وتطوير هعايير
وهؤشرات لقياس جودة األداء الهؤسسي في الجاهعات الفمسطيىية ،منيج الدراسة :استخدـ الباحث
الهىٍج الوصفي التحميمي ،والهىٍج البىائي التطويري لهبلءهتٍا لمدراسة ،مجتمع الدراسة (:العهداء،
ٍ
عضو ،أداة الدراسة:
الهدراء ،ولجاف التخطيط والجودة) ،عينة الدراسة :بمغ عدد أفراد العيىة 100
استخدهت االستباىة والهقابمة الهقىىة لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة ،أساليب التحميؿ :استخدـ الباحث برىاهج
التحميؿ االحصائي والفا كروىباخ ،التجزئة الىصفية وغيرٌا هف األساليب.
النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
-

وجود فروؽ تعزى لهتغير الجاهعة لصالح الجاهعة االسبلهية.

-

توافر أبعاد جودة األداء بىسبة كبيرة.

-

توافر جودة األداء في هجاؿ الفمسفة والرسالة واألٌداؼ بىسبة كبيرة.

-

وجود عبلقة دالة إحصائية بيف التخطيط وجودة األداء الهؤسسي.

في ضوء النتائج أوصت الدراسة بمجموعة مف النقاط:
 وضع آليات هحددة وههىٍجة تضهف الهشاركة لهجتهع الجاهعة في صياغة الرسالة واألٌداؼ. تضهف الهحاور الرئيسة لعهؿ الجاهعة  ،البحث العمهي  ،خدهة الهجتهع. -تعزيز الشراكة هع الٍيئات الهحمية والهجتهع الهدىي .

 دعـ التطوير الهٍىي ألعضاء ٌيئة التدريس في الهجاؿ البحثي و التدريسي. -16دراسة االغا واالغا ( )2010بعنواف ":استراتيجيات مقترحة لمعايير ضماف جودة األداء الجامعي".

ىدفت الدراسة :التعرؼ عمى الهىطمقات والركائز والهعايير العمهية لتحسيف الجودة في التعميـ الجاهعي

ليسير عمى خطى تعميهية صحيحة وواثقة ،منيج الدراسة :الهىٍج الوصفي التحميمي ،الذي يعتهد عمى
تجهيع الحقائؽ والهعموهات ،ثـ هقارىتٍا وتحميمٍا وتفسيرٌا.

أىـ النتائج والتوصيات:

 يجب عمى الهؤسسات التعمهية توفير البيئة الهىاسبة لتطبيؽ هفٍوـ الجودة. -زيادة اٌتهاـ اإلدارات الجاهعية بتطبيؽ هؤشرات الجودة في التعميـ.

 -إعطاء فرصة لمطمبة لمهشاركة في تطبيؽ هؤشرات الجودة في التعميـ الجاهعي.

 العهؿ عمى تفعيؿ فكرة إىشاء وحدة الجودة الشاهمة وتطوير األداء بكميات الجاهعة في ضوءالهعايير الدولية.
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توصيات الدراسة في ضوء النتائج ما يمي:
 -أف تحدد كؿ هؤسسة تعميهية رسالتٍا ثـ تعهؿ عمى تىفيذٌا .

 زيادة اٌتهاـ إدارات الجاهعات بتطبيؽ هؤشرات الجودة في التعميـ. توفير خدهة االىترىت هجاىاً لكؿ الطمبة والهحاضريف لزيادة هٍارتٍـ في هجاؿ بحث العمهيوتوظيؼ التقىيات في الهساقات الدراسية.

 تدريب الهحاضريف واإلدارييف عمى كيفية تطبيؽ الجودة في التعميـ حسب الهواصفات العالهية. -احتراـ الحرية األكاديهية لمجاهعات.

 العهؿ عمى تفعيؿ فكرة إىشاء وحدة الجودة وتطوير األداء بكميات الجاهعة في ضوء الهعاييرالدولية.

 -17دراسة أبو عامر( )2008بعنواف ":واقع الجودة اإلدارية بالجامعات الفمسطينية مف وجيو نظر
اإلدارييف وسبؿ تطويرىا" ىدفت الدراسة :إلى التعرؼ عمى واقع الجودة اإلدارية في الجاهعات

الفمسطيىية هف وجٍة ىظر اإلدارييف وسبؿ تطويري .منيج الدراسة :الهىٍج الوصفي التحميمي وتكوف

مجتمع الدراسة :تكوف هف جهيع الهوظفيف الذيف يحهموف هسهى( أكاديهي إداري ،إداري) والبالغ

عددٌـ ( )280هوظفاَ ،استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ،كها استخدهت الباحثة برىاهج الرزـ

االحصائية  spssلتحميؿ البياىات.

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 هتوسط استجابات أفراد الدراسة وجد بدرجة كبيرة ،يرجع ذلؾ الٌتهاـ إدارة الجاهعات بتطبيؽ الجودةالتحسيف العهميات واإلجراءات.

 -توجد فروؽ دالة إحصائياً لتوفر الجودة اإلدارية تعزى لهتغير الجاهعة ولصالح القدس الهفتوحة.

 ال توجد فروؽ دالة إحصائياً لهتغيرات الدراسة تعزى لمهسهى الوظيفي ،الهؤٌؿ العمهي ،سىواتالخدهة.

توصمت الدراسة إلى العديد مف التوصيات أىميا:
 استحداث عهادة شؤوف الجودة والتطوير لتفعيؿ تطبيؽ الجودة الشاهمة بالجاهعة. تعهيؽ وتعزيز الوعي بهفٍوـ الجودة اإلدارية لدى القيادات والعاهميف في هؤسسات التعميـالفمسطيىية.

 توسيع دائرة الهشاركة في اتخاذ الق اررات هف خبلؿ حمقات الجودة وهىح الصبلحيات وتهكيفالهوظفيف.

 استثهار الهوارد البشرية وتوفر براهج تدريبية هخصصة لمتىهية الهٍىية لئلدارييف والعاهميفبالجاهعة.
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 -08دراسػة(  Hamid Zare et .al,(2014بعنػواف  ":أبعػاد ومقػاييس جػودة الحيػاة الوظيفيػة
بيف األعضاء ىيئة التدريس" ىدفت الدراسة :التعػرؼ إلػى أبعػاد وهقػاييس جػودة الحيػاة الوظيفيػة بػيف
أعضاء ٌيئة التدريس ،كها ٌػدفت لتعػرؼ عمػى األبعػاد االقتصػادية واالجتهاعيػة لجػودة الحيػاة الوظيفيػة
بيف أعضاء ٌيئة التدريس ،بٍػدؼ تحقيػؽ التػوازف بػيف الحيػاة والعهػؿ ،هػىٍج الد ارسػة :قائهػة االستقصػاء

واالس ػ ػػتباىة ،وتكوى ػ ػػت ه ػ ػػف أربع ػ ػػة هج ػ ػػاالت رئيس ػ ػػة ٌ ػ ػػي ( الهحت ػ ػػوى ال ػ ػػوظيفي ،العواه ػ ػػؿ االقتص ػ ػػادية،
االجتهاعيػػة ،التػوازف بػػيف العهػػؿ والحيػػاة) عيىػػة الد ارسػػة )225 (:عضػػو ٌيئػػة تػػدريس ،وبمػػغ حجػػـ العيىػػة
 081عضو ٌيئة تدريس.

توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج وىي:
 عدـ رضاٌـ عف العواهؿ االقتصادية لجودة الحياة الوظيفية الهتبعة في الجاهعة ،وذلؾ بهتوسطاستجابة وٌي أقؿ ههف الدرجة الهتوسطة ،وخاصة فيها يتعمؽ بخدهات الرعاية الصحية واألهف

الوظيفي.

 -هوافقتٍـ عمى الفقرات الخاصة بتحقيؽ التوازف بيف العهؿ والحياة جاءت بدرجة هتوسطة.

 هوافقتٍـ عمى الفقرات ،إال أف فقرات الهشاركة في اتخاذ الق اررات حصمت عمى أدىى هتوسط. -حصمت العواهؿ االجتهاعية عمى أعمى درجة هوافقة ،ويدؿ ذلؾ عمى أٌهية العهؿ االجتهاعي.

 -19دراسة ) Olorunsola E.o ( 2012بعنواف" :مستوى األداء الوظيفي لمعامميف اإلدارييف في

الجامعات النيجيرية الغربية في جنوب نيجيريا مف وجية نظر المدراء واإلدارات" .ىدفت الدراسة :

التعرؼ إلى هستوى األداء الوظيفي لمعاهميف اإلدارييف في الجاهعات الىيجيرية الغربية في جىوب
ىيجيريا هف وجٍة ىظر الهدراء واإلدارات ،كذلؾ تأثير عاهؿ الجىس عمى األداء الوظيفي لئلدارييف

ووظائفٍـ .منيج الدراسة :الهىٍج والوصفي التحميمي ،مجتمع الدراسة :بمغ  5918بيىها شهمت عيىة
الدراسة  400هوظؼ وهوظفة هف هختمؼ اإلدارات ،كها استخدهت الدراسة األساليب االحصائية
الهىاسبة والهتوافقة هع غرض الدارسة.

أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

 إف األداء الوظيفي لهوظفي ٌذي الجاهعات كاف هرتفعاً جداً ،حيث تجاوز هجاؿ أبعاد األداءالوظيفي (  ) %79لجهيع العواهؿ الهرتبطة.

 -ارتفاع األداء الوظيفي لمعاهميف ىتيجة لمجودة والقدرة التي أظٍرتٍا القيادة في العاهؿ هع انخريف.

 ال توجد فروؽ جوٌرية في األداء الوظيفي لمعهؿ يعزى إلى عاهؿ الجىس ،فقد كاف األداء هرتفعاًلدى الذكور واالىاث في الجاهعات.
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 -20دراسة ( ALamari , bin Bonn)2012بعنواف " :ممارسات إدارة الجودة الشاممة في الجامعات
اليمنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" ٌدفت الدراسة :التعرؼ إلى قياس إدارة الجودة الشاهمة
في الجاهعات اليهىية هف وجٍة ىظر أعضاء الٍيئة التدريسية ،باإلضافة إلى هعرفة تأثير هتغيرات (
الجىس ،العهر ،الدرجة العمهية) عمى استجاباتٍـ ،واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي التحميمي ،وكها
طبقت الدراسة عمى أعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعات اليهىية وقد بمغ حجـ العيىة (  )357وكها
استخدـ الباحثاف االستباىة كأداة لجهع البياىات.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج نذكر اىميا:
 أف ههارسات إدارة الجودة في الجاهعات اليهىية كاىت هىخفضً . كها أظٍرت باف تطبيؽ هداخؿ إدارة الجودة في الجاهعات حديث ىسبياً وٌو يتطمب وقتاً وجٍداُ هفاجؿ االلتزاـ بتطبيقً .
كما اوصت الدراسة :
 بضرورة العهؿ عمى تحسيف جودة الهخرجات التعميهية ،وكذلؾ تصهيـ براهج تعميهية جديدة تساٌـفي تحسيف وضع الجاهعات اليهىية.
 كها دعت إلى استقطاب طواقـ إدارية وأكاديهية هتهيزة عمهياً وعهمياً. -21دراسة ( Akashah )2010بعنواف ":تأثير عوامؿ إدارة الجودة الشاممة عمى الرضا الوظيفي"
ىدفت الدراسة :التعرؼ عمى تأثير عواهؿ إدارة الجودة الشاهمة عمى الرضا الوظيفي لمهوظفيف،

واستخدهت الهىٍج الوصفي التحميمي ،وقد طبقت الدراسة عمى عيىة هف الهوظفيف بمغت( )120

هوظفاً.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 -أف هتغير التعميـ والتدريب األكثر تأثي اًر في تحديد الرضا الوظيفي.

 أف هتغير( هشاركة العاهميف ،الثقافة التىظيهية ،وفرؽ العهؿ) لٍا تأثير كبير عمى الرضا الوظيفي. كها جاء هتغير ( الهكافأة  ،والتقدير ) الترتيب األخير في عواهؿ تأثيرٌا عمى الجودة الشاهمة .أوصت الدراسة بما يمي:
 بضرورة اىشاء جٍاز رقابي هف اجؿ هتابعة قياـ الهوظفيف ألعهالٍـ بالصورة الهىاسبة. -إعادة الىظر في براهج الجودة الشاهمة الهطبقة في الهىظهة.
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ثالثاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي أجريت حوؿ هوضوع العدالة التىظيهية وعبلقتٍا ببعض الهتغيرات التابعة

وبىاء عمى الهوضوعات التي تىاولتٍا العدالة التىظيهية تىوعت الىتائج ،حيث يتضح أف
والهستقبمة،
ً

هفٍوـ العدالة التىظيهية ذو أٌهية كبيرة وخاصة في إدارة الهىظهات الحديثة ،فتوفر العدالة داخؿ

الهىظهات والهؤسسات يىعكس عمى سموؾ األفراد وعمى هخرجاتٍا ،كها تعد العدالة قيهة حضارية
الري يزيد
واالعتداء عميٍا يدهر العبلقات والقيـ بيف العاهميف ،كها أف إفساح الهىظهة لمعاهميف إلبداء أ
اىتهاء لمعهؿ
ويىقص هف إحساسٍـ بالعدالة ،وتوفر الهعموهات الصادقة يجعؿ العاهميف أكثر إحساساً و ً

كها أف غهوض الهعموهات وشحٍا عف العاهميف وخاصة ىتائج التقييـ يخمؽ إحساساً بالغهوض ،واىطبلقا
هف اإلثراء الفكري واإلداري وهف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدب الىظري لمدراسات السابقة لمعدالة
التىظيهية وهؤشرات الجودة األكاديهية بالجاهعات حددت الباحثة أبعادٌـ وهجاالتٍـ ،وأوجً االتفاؽ
واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

أوالً :أوجو االتفاؽ بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية مف حيث

 .1منيج الدراسة :اتفقت الدراسة الحالية هع العديد هف الدراسات السابقة في الهىٍج الوصفي
االسموب التحميمي وهىٍا دراسة (البوؽ( ،)2014،حجاج( ،)2013،الداية(،)2012 ،
الدجىي( ،)2011،باجودة ( ،)2010،إدريس وآخريف( ،)2012 ،حهاد ( ،)2013 ،بابكر،
الزبير،

(،)2011العتيبي

وهوسىBonn,2012(،)2011،

bin

,

(،)ALamari

)Akashah,2010
 .2أداة الدراسة :استخدهت هعظـ الدراسات االستباىة كأداة لمدراسة ( :رٌيوHamid (،)2014 ،
 (،(sani,2013 ( ،) zare, 2014العبيدي (،)2012 ،شطىاوي وعقمة(،)2011 ،حبيب
والياس( ،)2010 ،باجودة (،)2010،الدجىي (،)2011،إدريس ،وآخروف (،)2012 ،حهاد

 (،) 2013،أبو عاهر (،)2008،بابكر والزبير(،)2011 ،العتيبي وهوسى(،)2011 ،
.)ALamari , bin Bonn,2012

 .3متغيرات الدراسة :اتفقت بعض الدراسات السابقة هع الدراسة الحالية في هتغير الجاهعة
والجىس والرتبة العمهية وسىوات الخبرة ،ىوع الجاهعة كدراسة (حهودة وهٍدي(،)2014 ،فرج،
( ،)2013االعرجي وابداح(،)2011،عبابىة(،)2011 ،باجودةbin Bonn,2012 (،)2010 ،
.)ALamari,
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 .4مجتمع الدراسة :اتفقت هعظـ الدراسات عمى هجتهع الدراسة وٌـ أعضاء الٍيئة التدريسية
بالجاهعات كدراسة (حهودة وهٍدي( ،)2014 ،سيدٌـ والحهزة ( ،)2014 ،فرج،)2013 ،
(هصطفى ( ،)2012 ،بدرخاف والشوا ( ،(Lester,2010( ،)2011 ،شعباف(،)2010 ،
ريزرياف ( ،)2010،إدريس وآخريف( ،)2012 ،بابكر والزبير ( ،)2011 ،العتيبي وهوسى،
.)ALamari , bin Bonn,2012 (.)2011
 -1عينة الدراسة :اشتهمت هعظـ الدراسات عمي العيىة العشوائية الطبقية كدراسة (الهعهر،
( ،)2014هاضي( ،)2014 ،الزبيدي وعبود( ،)2014 ،هحهد( ،)2012 ،فرج( ،)2013 ،
( ،)Rai, 2013باجودة( ،)2010،إدريس وآخريف( ,)2012 ،أبو عاهر ( ،)2008،العتيبي،
وهوسى.)2011 ،

ثانياً :أوجو االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 -1منيج الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية هع العديد هف الدراسات السابقة في اختيارٌا لمهىٍج
الهىٍج الهسحي ،الهقابمة ،الهقارف ،التطبيقي ،كدراسة( رٌيو  ( ،)2014فرج( ،)2013 ،
شطىاوي وعقمة ( ،)2011،شعباف ( ،)2010 ،بىي هصطفى وآخريف ( ،)2012،سيدٌـ والحهزة،
 ( ،)2014الحج عمي ( ،)2015 ،الدجىي.)2011،
 -2متغيرات الدراسة :اختمؼ الدراسة الحالة عف الدراسات السابقة في تىوع الهتغيرات التي تـ
دراستٍا كدراسة (سيدٌـ والحهزة( ،)2014 ،الحج عمي( ،)2015 ،الحج عمى(،)2015 ،
،)Rai,2013

(2011

(،)Yilmaz,الحراحشة،

،)2010

(العبيدي،

،)2012

دراسة(الداية( .)2012،باجودة( ،)2010 ،الدجىي ( ،)2011،حهاد  ( ،) 2013،أبو
عاهر ( ،)2008،بابكر والزبير)Akashah,2010 ( ، )2011 ،
 -3أداة الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في استخداـ الهقابمة
والهبلحظة كدراسة(شطىاوي وعقمة )2011،التي استخدهت الهقابمة( ،الحج عمي)2015 ،
استخدهت الهبلحظة والهقابمة( ،) Lester, 2010 ( ،الدجىي ) 2011،التي استخدهت الهقابمة.
( )Akashah,2010
 -4مجتمع الدراسة :اختمفت الدراسة الحالية هع بعض الدراسات السابقة في هجتهع الدراسة الذي
طبقت عميً كدراسة ( حجاج ( ،)2013 ،هحهد( ،)2012 ،الداية( ،)2012 ،حجاج،)2011 ،
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(( ،)Rai,2013األعرجي وابداح( ،)Olorunsola E.o, 2012( ،)2011،باجودة،)2010،
(الدجىي ( ،)2011،حهاد ( ،)2013 ،أبو عاهر.)Akashah,2010 ( ،)2008،
 -5عينة الدراسة :استخدهت الدراسات السابقة العيىة البسيطة كدراسة ( الطبولي( ،)2014 ،
الحراحشة ،)2010 ،عيىة عىقودية وحصصيً ( ،بىي هصطفى وآخروف ( ،)2012،حهاد ،
.)Akashah,2010 ( ،)2013

ثالثاً :أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:
 .1بىاء فكرة الدارسة حيث أشارت الدراسات السابقة إلى أٌهية دراسة هفٍوـ وأبعاد العدالة
التىظيهية ،وكذلؾ هؤشرات الجودة األكاديهية في الجاهعات هف وجٍة ىظر أعضاء الٍيئة
التدريسية بالجاهعات لتساعدٌا عمى تجويد وتحسيف الهجاالت األكاديهية وتطويرٌا.
 .2استفادت الباحثة هف الدراسات العربية واألجىبية التي تىاولت هوضوعات العدالة التىظيهية
وهؤشرات الجودة األكاديهية في إثراء اإلطار الىظري.
 .3الهساٌهة في إعداد االستباىة وتحديد أداة الدراسة بالطريقة الهىاسبة ،واثراء هجاالتٍا وبىودٌا،
وتطبيؽ هىٍجية الدراسة ،والطرؽ اإلحصائية الهتبعة لتحميؿ البيىات والوصوؿ لمىتائج.
 .4اشتقاؽ أسئمة الدراسة وأٌدافٍا وأٌهيتٍا ،واختيار هىٍج الدراسة وٌو الهىٍج الوصفي الذي
استخدـ في الوصوؿ إلى ىتائج الدراسة وهقترحاتٍا وتوصياتٍا.
 .5توضيح الخطوات الفىية الهتبعة في إجراءات الدراسة.

رابعاً :أوجو التمييز في الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة

 .1أىٍا ربطت بيف هتغيريف عمى درجة كبيري هف األٌهية وٌى واقع العدالة التىظيهية وهؤشرات
الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية ،عمى حد عمـ الباحثة أىً هف الهوضوعات القميمة التي
تـ تىاولٍا عمي الهستوى الهحمي.
 .2ستساعد الدراسة الحالية أعضاء الٍيئة األكاديهية والقيادات اإلدارية في الجاهعية الفمسطيىية
الهستٍدفة بالدراسة في رسـ الخطط االستراتيجية التي تتبلءـ هع واقع الجاهعات والهجتهعات
الهحيطة.
 .3أىٍا تهيزت بتطبيقٍا عمى ثبلثة جاهعات فمسطيىية ٌى ( األقصى ،فمسطيف ،األزٌر) تختمؼ هف
حيث ىوع الجاهعة إلى( خاصة ،حكوهية ،وأٌمية).
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انفصم انرابع

ينهجيت انذراست

انطريقت واإلرجرا اث
 مقػػدمػػة.
 أوالً :منيج الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة.
ً 
 ثالثًا :عينة الدراسة.
ابعا :الوصؼ اإلحصائي ألفراد العينة وفؽ البيانات األولية.
ر ً
خامسا :أداة الدراسة.

ً
 صدؽ االستبانة.
 ثبات االستبانة.
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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يقذيت

يتى ػاوؿ ٌػػذا الفصػػؿ وصػػفاً هفص ػبلً لئلج ػراءات التػػي اتبعتٍػػا الباحثػػة فػػي تىفيػػذ الد ارسػػة ،وهػػف ثػػـ

وصػػفاً لهػػىٍج الد ارسػػة ،وأف ػراد هجتهػػع الد ارسػػة وعيىتٍػػا ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة الهسػػتخدهة وطػػرؽ إعػػدادٌا،
وصدقٍا وثباتٍا ،كها يتضهف ٌذا الفصؿ وصفا لئلجراءات التي ىفػذتٍا الباحثػة فػي تقىػيف أدوات الد ارسػة

وتطبيقٍا ،وأخي ار الهعالجات اإلحصائية التي اعتهدت الباحثة عميٍا في تحميؿ الدراسة ،وفيها يمي وصؼ

لٍذي اإلجراءات.

أوالً :منيج الدراسة

وٌي الطريقة البحثية التي اختارتٍا الباحثة لتساعدٌا في الحصوؿ عمى هعموهات تهكىٍا هف

اإلجابة عمى أسئمة البحث هف هصادرٌا (األغا واألستاذ.)82:2003 ،

وحيػػث إف الباحثػػة تعػػرؼ هسػػبقاً جواىػػب وأبعػػاد الظػػاٌرة هوضػػع الد ارسػػة هػػف خػػبلؿ اطبلعٍ ػا عمػػى

األدب الىظري والدراسات السابقة الهتعمقة بهوضػوع البحػث ،وتسػعى الباحثػة لمتعػرؼ عمػى واقػع العدالػة

التنظيميػػة وعالقتيػػا بمؤش ػرات الجػػودة األكاديميػػة بالجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غ ػزة ،وهػػف أجػػؿ

تحقيػػؽ أٌػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدهت الباحثػػة الهػػىٍج الوصػػفي األسػػموب التحميمػػي ،وٌػػو أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ
والتفس ػػير العمه ػػي اله ػػىظـ لوص ػػؼ ظ ػػاٌرة أو هش ػػكمة هح ػػددة ،وتص ػػويرٌا كهيػ ػاً ع ػػف طري ػػؽ جه ػػع بياىػ ػات
وهعموهػػات هقىىػػة عػػف الظػػاٌرة أو الهشػػكمة ،وتصػػىيفٍا وتحميمٍػػا واخضػػاعٍا لمد ارسػػات الدقيقػػة( .همحػػـ،

)324:2000

لػػذا فػػإف الباحثػػة س ػتعتهد عمػػى ٌػػذا الهػػىٍج لموصػػوؿ إلػػى الهعرفػػة الدقيقػػة والتفصػػيمية حػػوؿ هشػػكمة

البح ػػث ،ولتحقيػػػؽ تصػػػور أفضػ ػػؿ وأدؽ لمظ ػػاٌرة هوضػ ػػع الد ارسػػػة ،كهػ ػػا أىٍػ ػا اس ػػتخدهت أسػ ػػموب العيىػػػة
العشوائية الطبقية في اختيارٌا لعيىة الدراسة ،واستخدهت االستباىة في جهع البياىات األولية.
ثانياً :مجتمع الدراسة:

تكوف هجتهع الدراسة هف جهيع أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات الفمسطيىية في هحافظات غزة

(األزٌػػر ،فمسػػطيف ،األقصػػى) والبػػالغ عػػددٌـ حسػػب سػػجبلت دوائػػر شػػئوف الهػػوظفيف فػػي تمػػؾ الجاهعػػات

( )882عضو ٌيئة تدريس.

العينة االستطالعية

تكوىت العيىػة االسػتطبلعية هػف ( )30عضػواً ،اختيػروا بطريقػة عشػوائية ،وذلػؾ لتقىػيف أدوات الد ارسػة

عمػػيٍـ هػػف خػػبلؿ حسػػاب الصػػدؽ والثبػػات بػػالطرؽ الهىاسػػبة ،ولػػـ يحتسػػبوا ضػػهف عيىػػة الد ارسػػة التػػي تػػـ

التطبيؽ عميٍا.
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ثالثاً :العينة الميدانية لمدراسة

اختيرت عيىة الدراسة بطريقة العيىة الطبقية العشوائية هف هجتهع الدراسة وقد بمغ عددٌا ()282

عضواً وفقا لقواىيف العيىات (ستيفف ثاهبسوف) ،أي ها يقارب ( ،)%2202وقد استرجعت الباحثة هف أداة

وتعد ٌذي الىسبة هقبولة إلجراء التحميؿ واإلجراءات
الدراسة الهوزعة ( )252أي ها يقارب (ّ ،)%2202
اإلحصائية بٍدؼ الوصوؿ عمى أفضؿ وأدؽ الىتائج ،والجدوؿ التالي يوضح توزيع العيىة حسب
جدوؿ رقـ (:)1-4

الجاهعات هحؿ الدراسة.

توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب الجامعات محؿ الدراسة
اإلجمالي
األقصى
األزهر
فلسطيه
الجاهعة
882
112
222
052
أعضاء ٌيئة التدريس
282
010
22
12
العيىة الهختارة
العيىة الهستردة

12

022

22

252

رابعاً :الوصؼ اإلحصائي ألفراد مجتمع وعينة الدراسة والبيانات الشخصية واألولية
جدوؿ رقـ (:)2 -4

توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب البيانات الشخصية واألولية
المتغير

تصنيؼ المتغير

العدد

ذكر

085

2102

أىثى

25

2202

هحاضر

22

2002

أستاذ هساعد

022

1802

أستاذ هشارؾ

28

0502

أستاذ

02

502

أقؿ هف  5سىوات

52

2002

هف  10 – 5سىوات

82

2202

أكثر هف  10سىوات

001

1502

األزٌر

22

2202

فمسطيف

12

0202

األقصى

022

5108

حكوهية

022

5108

غير الحكوهية

002

1502

151

11101

الجنس

الرتبة العممية

سنوات

الخدمة

الجامعة

نوع الجامعة

المجموع
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النسبة المئوية %

الجنس :يبػيف جػدوؿ رقػـ ( ) 2 -4أف هػا ىسػبتً ( )%2102هػف عيىػة الد ارسػة ٌػـ هػف جػىس الػذكور ،وهػا

ىسبتً (ٌ )%2202ـ هف جىس اإلىاث.

المؤىؿ العممي :تبيف أف ها ىسبتً (ٌ )%2002ـ هف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وهػا ىسػبتً ()%1802
ٌػػـ هػػف الػػذيف رتبػػتٍـ العمهيػػة أسػػتاذ هسػػاعد ،وهػػا ىسػػبتً (ٌ )%0502ػػـ هػػف الػػذيف رتبػػتٍـ العمهيػػة أسػػتاذ

هشارؾ ،وها ىسبتً (ٌ )%502ـ هف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ.

سػػنوات الخدمػػة  :تبػػيف أف هػػا ىسػػبتً (ٌ )%2002ػػـ هػػف الػػذيف سػػىوات خػػدهتٍـ (أقػػؿ هػػف  5سػػىوات) ،وهػػا
ىسػػػبتً (ٌ )%2202ػػػـ هػ ػػف الػػػذيف سػ ػػىوات خػػػدهتٍـ تت ػ ػراوح ( ه ػػف  5سػ ػػىوات إلػػػى  10سػ ػػىوات) هػػػا ىسػ ػػبتً

( )%1502هف الذيف ٌـ هف الذيف سىوات خدهتٍـ( أكثر هف  10سىوات).

الجامعة :تبيف أف ها ىسبتً (ٌ )%2202ـ هف الذيف يعهموف في جاهعة األزٌػر ،وهػا ىسػبتً (ٌ )%0202ػـ
هف الػذيف يعهمػوف فػي جاهعػة فمسػطيف ،وهػا ىسػبتً ( )%5108هػف الػذيف ٌػـ هػف الػذيف يعهمػوف فػي جاهعػة
األقصى.

نػػوع الجامعػػة :تبػػيف أف هػػا ىسػػبتً (ٌ )%5108ػػـ هػػف الػػذيف يعهمػػوف فػػي الجاهعػػات الحكوهيػػة ،وهػػا ىسػػبتً

(ٌ )%1502ـ هف الذيف يعهموف في الجاهعات غير الحكوهية.

خامساً :أداة الدراسة

قسهت الباحثة أداة الدراسة إلى ثبلثة أقساـ رئيسة ،وٌي:
 .1القسـ األوؿ :يتكوف هف البياىات الشخصية وٌي( :الجىس ،الرتبػة العمهيػة ،سػىوات الخدهػة ،الجاهعػة،
ىوع الجاهعة) .
 .2القسػػػػـ الثػػػػاني :يتك ػػوف ه ػػف االس ػػتباىة األول ػػى والهتعمق ػػة بتق ػػدير أعضػ ػاء ٌيئ ػػة الت ػػدريس بالجاهع ػػات
الفمسطيىية لمعدالة التىظيهية وتتكوف هف خهسة هجاالت رئيسة ٌي:
الهجاؿ األوؿ :العدالة التوزيعية ،وتتكوف هف ( )10فقرات.
الهجاؿ الثاىي :العدالة اإلجرائية ،وتتكوف هف (  ) 7فقرات.
الهجاؿ الثالث :عدالة الهعموهات ،وتتكوف هف (  ) 9فقرات.
الهجاؿ الرابع :العدالة التفاعمية ،وتتكوف هف (  ) 8فقرات.
الهجاؿ الخاهس :العدالة التقييهية ،وتتكوف هف (  ) 8فقرات.
.3القسػػػػـ الثالػػػػث  :يت ػػألؼ ه ػػف االس ػػتباىة الثاىي ػػة والهتعمقػػػة بتق ػػدير أعض ػػاء ٌيئ ػػة الت ػػدريس بالجاهعػ ػػات
الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية ويتكوف هف ثبلث هجاالت رئيسة ٌي:

المجاؿ األوؿ  :الفمسفة والسياؽ ،ويتكوف هف (  ) 8فقرات.
المجاؿ الثاني  :التدريس ،ويتكوف هف (  ) 7فقرات.

المجاؿ الثالث  :البحث العمهي ،ويتكوف هف ( ) 11فقرة.
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ولقد ُبنيت أداة الدراسة باتباع الخطوات التالية:
بعػػد اطػػبلع الباحثػػة عمػػى األدب التربػػوي والد ارسػػات السػػابقة الهتعمقػػة بالهوضػػوع ،واسػػتطبلع آراء
ىخبة هف الهتخصصيف في السموؾ التىظيهي والجودة عػف طريػؽ الهقػاببلت الشخصػية ذات الطػابع غيػر

وبىاء عمى التوجيٍات الهسػتهرة هػف الهشػرؼ األكػاديهي ،صػههت الباحثػة األداة وفػؽ الخطػوات
الرسهي،
ً
التالية:
 -تحديد الهجاالت الرئيسة التي شهمتٍا األداة.

 -صياغة فقرات كؿ هجاؿ.

 -إعداد األداة في صورتٍا األولية ،والتي شهمت ( )80فقرة ،والهمحؽ رقـ (  )1يوضح االستباىة في

صورتٍا األولية.

 -عرض األداة عمى الهشرؼ العتهاد ها يراي هىاسباً ،وتعديؿ وحذؼ ها يراي غير هىاسب.

بىاء عمى توجيٍات الهشرؼ.
 تعديؿ االداة ً عرض األداة عمى (  ) 11هف الهحكهيف التربوييف ،والهتخصصيف في هجاؿ التربية ،هف أعضاءٌيئة التدريس في الجاهعات الفمسطيىية بغزة (الجاهعة اإلسبلهية ،جاهعة األزٌر ،جاهعة األقصى،
جاهعة القدس الهفتوحة) ،والهمحؽ رقـ (  )2يبيف أعضاء لجىة التحكيـ وأهاكف عهمٍـ.
 أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم ليكرث خماسي األبعاد (مىافق بشدة ،مىافق  ،محايد ،غيرمىافق ،غير مىافق بشدة) أعطيج األوزان الخاليت ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5والملحق رقم (  ) 3يبيه األداة
في صىرحها الىهائيت0

صدؽ وثبات االستبانة

القسـ األوؿ والثاني :البيانات الشخصية والعدالة التنظيمية:

أوال :صدؽ االستبانة:

صدؽ االستباىة يعىي التأكد هف أىٍا سوؼ تقيس ها أعدت لقياسً (العساؼ،)429 :1995 ،
كها يقصد بالصدؽ " شهوؿ االستباىة لكؿ العىاصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ هف ىاحية ،ووضوح

فقراتٍا وهفرداتٍا هف ىاحية ثاىية ،بحيث تكوف هفٍوهة لكؿ هف يستخدهٍا (عبيدات وآخروف ،2001

 ،)179وقد قىىت الباحثة فقرات االستباىة ،وذلؾ لمتأكد هف صدؽ أداة الدراسة ،وتـ التأكد هف صدؽ
فقرات االستبياف بطريقتيف:

أوالً :الصدؽ الظاىري لألداة ( صدؽ المحكميف):

عرضت الباحثة أداة الدراسة في صورتٍا األولية عمى هجهوعة هف الهحكهيف تألفت هف () 11

عضواً هف أعضاء الٍيئة التدريسية في الجاهعة اإلسبلهية ،وجاهعة األزٌر ،وجاهعة األقصى ،وجاهعة
القدس الهفتوحة ،والهتخصصيف في هجاؿ التربية .ويوضح الهمحؽ رقـ ( )2أسهاء الهحكهيف الذيف

حكهوا هشكوريف أداة الدراسة .وقد طمبت الباحثة هف الهحكهيف إبداء آرائٍـ في هدى هبلءهة العبارات
25

لقياس ها وضعت ألجمً ،وهدى وضوح صياغة العبارات وهدى هىاسبة كؿ عبارة لمهجاؿ الذي تىتهي

إليً ،وهدى كفاية العبارات لتغطية كؿ هجاؿ هف هجاالت الدراسة األساسية ٌذا باإلضافة إلى اقتراح ها
يروىً ضروريا هف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفٍا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلؾ
إبداء آرائٍـ فيها يتعمؽ بالبياىات األولية (الخصائص الشخصية والوظيفية) الهطموبة هف الهبحوثيف.

واستىادا إلى الهبلحظات والتوجيٍات التي أبداٌا الهحكهوف أجرت الباحثة التعديبلت التي اتفؽ

عميٍا هعظـ الهحكهيف ،حيث عدلت صياغة بعض العبارات وحذؼ واضافة البعض انخر هىٍا .وعمى

ضوء تمؾ انراء استبعدت بعض الفقرات و ُعدؿ بعضٍا انخر ليصبح عدد فقرات االستباىة ( )42بدؿ
(  )46هرتبطة بهجاؿ العدالة التىظيهية.
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة:

ت ـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عيىة الدراسة االستطبلعية البالغ حجهٍا ()30

هفردة ،وذلؾ بحساب هعاهبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمهجاؿ التابعة لً.
جدوؿ رقـ () 1-4

يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تتبع لو
ـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

العدالة التوزيعية
.1
02
.3
04
05
06
07
.8
02

توزع الصبلحيات والهسؤوليات في الجاهعة بعدالة.

20222

*0.000

تتىاسب االهتيازات التي يحصؿ عميٍا العاهموف في عهمٍـ هع الهٍاـ التي يىجزوىٍا.

20222

*0.000

تتـ الترقيات في الجاهعة هف رتبة إلى أخرى باستخداـ هعايير هوضوعية عادلة.

20121

*0.010

سمـ الرواتب في جاهعتي هىصؼ.

20210

*0.000

يتـ هكافأة اإلىجازات دوف تحيز.

20222

*0.000

يتـ توزيع العهؿ اإلضافي ) أكاديهي ،إداري ( حسب اإلهكاىات والكفاءات.

20222

*0.000

تؤخذ الهؤٌبلت والدورات التدريبية والخبرة التدريسية كعىاصر هفاضمة عىد الهكافأة.

20528

*0.003

تعتهد الجاهعة هبدأ الشفافية والوضوح في تعاهمٍا هع أعضاء الٍيئة التدريسية.

20222

*0.000

20805

*0.000

20802

*0.000

تهىح الجاهعة إجازات التفرغ العمهي واالبتعاث التدريسي ألعضاء الٍيئة التدريسية
بهوضوعية.

 002توفر الجاهعة التسٍيبلت الهادية لجهيع العاهميف بعدالة.

العدالة اإلجرائية
.1
02
.3
04

يتـ اتخاذ الق اررات بأسموب عمهي قائـ عمى الهوضوعية.

20200

*0.000

يتـ هراعاة آراء العاهميف قبؿ اتخاذ الق اررات.

20882

*0.000

يتـ دراسة طمبات الهكافآت وفؽ هعايير هحددة .

20820

*0.000

تستجيب الجاهعة نراء العاهميف وفؽ ىتائج تقييـ األداء.

20822

*0.000
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05
06
02

تتعاهؿ الجاهعة هع العاهميف باحتراـ.

20821

*0.000

تىاقش الجاهعة العاهميف في الق اررات التي تخصٍـ بصدر رحب.

20222

*0.000

تبدي الجاهعة اٌتهاهٍا بهصالح العاهميف واحتياجاتٍـ.

20802

*0.000

عدالة المعمومات
.1
02
.3
04
05
06
07
08
02

يتـ إطبلع عضو ٌيئة التدريس عمى ىتائج تقييهً.

20102

*0.022

يتـ هىاقشة الهشكبلت الهتعمقة بالعهؿ.

20121

*0.006

يتـ شرح الهوضوعات الهتعمقة بعهمي وفؽ الهستحدثات الهٍىية.

20220

*0.000

توفر الجاهعة الهعموهات البلزهة لكافة العاهميف إلىجاز الهٍاـ بالتساوي.

20228

*0.000

تتيح الجاهعة لمعاهميف االستخداـ األفضؿ لىظـ الهعموهات بشفافية.

20802

*0.000

تقدـ لمعاهميف اجابات الستفساراتٍـ وتساؤالتٍـ الهتعمقة بالعهؿ.

20251

*0.000

تىساب التوضيحات والتفسيرات التي تقدهٍا الجاهعة بسٍولة ويسر.

20222

*0.000

تقدـ الجاهعة توضيحات قياهٍا باتخاذ ق اررات تخص العهؿ.

20222

*0.000

تقدـ الجاهعة تغذيً راجعة فورية في ضوء هتابعً ها أقوـ بً.

20205

*0.000

العدالة التفاعمية
.1
02
.3
04
05
06
07
.8

تحفز الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى البحث العمهي والىشر.

20222

*0.000

تشرؾ الجاهعة العاهميف في وضع الرسالة والرؤية والفمسفة واألٌداؼ.

20525

*0.001

تتبع الجاهعة الىهط الديهقراطي في التعاهؿ هع العاهميف.

20222

*0.000

20281

*0.000

20252

*0.000

تشرؾ الجاهعة العاهميف في األهور اإلدارية الهتعمقة بإجراءات العهؿ.

20221

*0.000

تعهؿ الجاهعة عمى توفير هعاهمة تسودٌا الهوضوعية بيف الزهبلء.

20821

*0.000

تؤهف الجاهعة هصاريؼ الهشاركات الخارجية في الهؤتهرات العمهية بعدالة.

20212

*0.000

تشجع الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى الهشاركة في المقاءات الهٍىية
والهؤتهرات العمهية.
يتـ تفويض بعض الهسؤوليات اإلدارية في القسـ إلى أعضاء الٍيئة التدريسية بشكؿ
عادؿ.

العدالة التقييمية
.1
02
.3
04
05
06
07
.8

بىاء عمى ها يبذؿ هف جٍد وها يحقؽ هف
تعتهد الجاهعة عمى تقديرات تقييـ األداء ً
إىجاز.

20222

*0.000

يحظى األداء الههيز بفرص هىاسبة لمترقية.

20222

*0.000

عهمية تقييـ األداء التي تجريٍا الجاهعة تتـ بطريقة هوضوعية.

20882

*0.000

يتـ اإلعبلف عف هعايير الهفاضمة والتقييـ.

20820

*0.000

تعطي الجاهعة الفرصة لمتظمـ عمي ىتائج التقييـ غير العادلة.

20222

*0.000

تحرص الجاهعة عمى هكافأة أعضاء الٍيئة التدريسية الههيزيف في أدائٍـ.

20825

*0.000

تعمف الجاهعة ىتائج تقييـ كؿ هوظؼ.

20128

*0.005

براهج تقييـ األداء تتسـ بالهوضوعية والشفافية حسب هعايير هٍىية.

20222

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05
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وتبيف هف الجدوؿ جدوؿ رقـ ( ) 1 -4أف هعاهبلت االرتباط بيف كؿ فقرة هف فقرات الهجاؿ والدرجة
الكمية لمهجاؿ الذي تتبع لً ،والذي يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى داللة (،)0.05

تعد فقرات استباىة األولى صادقة لها وضعت
حيث إف هستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ هف ( ،)0.05وبذلؾ ّ
لقياسً.
ثانياً :صدؽ االتساؽ البنائي :جدوؿ رقـ (:) 4 - 4

يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة.
#

المجاؿ

القيمة االحتمالية

معامؿ االرتباط

().Sig

.1

العدالة التوزيعية

0.889

*0.000

.2

العدالة اإلجرائية

0.917

*0.000

.3

عدالة الهعموهات

0.867

*0.000

.4

العدالة التفاعمية

0.919

*0.000

.5

العدالة التقييهية

0.887

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05

جدوؿ رقـ (  ) 4 - 4يبيف هعاهبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ هجاؿ هف هجاالت االستباىة هع

الدرجة الكمية لفقرات االستباىة ككؿ ،ويبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى داللة

( ،)0.05حيث إف هستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ هف ( ،)0.05وبذلؾ تع ّد هجاالت االستباىة صادقة لها
وضعت لقياسً.
ثالثاً :ثبات فقرات االستبانة.

أها ثبات أداة الدراسة فيعىي التأكد هف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقٍا عمػى األشػخاص

ذاتٍـ في أوقات (العساؼ .)430 :1995 ،وقد أجرت الباحثة خطوات الثبات عمى العيىػة االسػتطبلعية
ىفسٍا بطريقتيف ٌها :هعاهؿ ألفا كروىباخ و طريقة التجزئة الىصفية.
 .1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدهت الباحثة طريقة ألفا كروىباخ لقياس ثبات االستباىة كطريقة أولى لقياس الثبات.
جدوؿ رقـ ( :) 5-4معامؿ الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

 .1العدالة التوزيعية

10

0.900

 .2العدالة اإلجرائية

7

0.931

 .3عدالة الهعموهات

9

0.816

 .4العدالة التفاعمية

8

0.875

 .5العدالة التقييهية

8

0.894

الدرجة الكمية لالستبانة

12

0.968

#

المجاؿ
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تتروح ها بيف ( )20220 -20802وهعاهؿ
يتضح هف الجدوؿ رقـ ( :) 5-4أف قيهة هعاهؿ الثبات ا
الثبات الكمي تساوي ( )20228وٌذا يدؿ عمى أف االستباىة تتهتع بدرجة عالية هف الثبات ،وأف هعاهبلت
االرتباط هرتفعة ،وٌذا يطهئف الباحثة إلى تطبيقٍا عمى عيىة الدراسة.
 .2طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
أوجد هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف هعدؿ األسئمة الفردية الرتبة وهعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة لكؿ

بعد ،وقد صححت هعاهبلت االرتباط باستخداـ هعاهؿ ارتباط سبيرهاف برأوف لمتصحيح ( Spearman-
 )Brown Coefficientحسب الهعادلة التالية:
2ر
هعاهؿ الثبات =
 1ر

حيث ر هعاهؿ االرتباط والجدوؿ التالي يبيف الىتائج:
جدوؿ رقـ ( :) 6-4
معامؿ الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.

المجاؿ

#

التجزئة النصفية
عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط المصحح

القيمة االحتمالية

.1

العدالة التوزيعية

10

20225

0.873

*0.000

.2

العدالة اإلجرائية

7

0.815

0.898

*0.000

.3

عدالة الهعموهات

9

0.584

0.737

*0.000

.4

العدالة التفاعمية

8

0.688

0.815

*0.000

.5

العدالة التقييهية

8

0.771

0.871

*0.000

الدرجة الكمية لالستبانة

42

20822

20221

*0.000

 االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05

اضح هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ (  ) 2-1أف قيهة هعاهؿ االرتباط الهعدؿ (سبيرهاف براوف)
و ٌ
( )Spearman Brownهرتفع وداؿ إحصائياً ،وبذلؾ تكوف االستباىة في صورتٍا الىٍائية كها ٌي في

الهمحؽ ( ) 2قابمة لمتوزيع ،وبذلؾ تكوف الباحثة قد تأكدت هف صدؽ وثبات استباىة الدراسة ،هها يجعمٍا

عمى ثقة تاهة بصحة االستباىة ،وصبلحيتٍا لتحميؿ الىتائج ،واإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واختبار

فرضياتٍا.

صدؽ وثبات االستبانة القسـ الثالث( :مؤشرات الجودة األكاديمية)

أوال :صدؽ االستبانة:

يعىي التأكد هف أىٍا سوؼ تقيس ها أعدت لقياسً (العساؼ ،)429 :1995 ،كها يقصد

بالصدؽ " شهوؿ االستباىة لكؿ العىاصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ هف ىاحية ،ووضوح فقراتٍا
وهفرداتٍا هف ىاحية ثاىية ،بحيث تكوف هفٍوهة لكؿ هف يستخدهٍا (عبيدات وآخروف ،)179 ،2001

قىىت الباحثة فقرات االستباىة ،وذلؾ لمتأكد هف صدؽ أداة الدراسة ،وقد تأكدت هف صدؽ فقرات
وقد ّ
االستبياف بطريقتيف:
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أوالً :الصدؽ الظاىري لألداة ( صدؽ المحكميف):

عرضت الباحثة أداة الدراسة في صورتٍا األوليػة عمػى هجهوعػة هػف الهحكهػيف تألفػت هػف (  )11عضػواً

هف أعضاء الٍيئة التدريسية في (الجاهعة اإلسبلهية ،وجاهعة األزٌر ،وجاهعة األقصػى ،وجاهعػة القػدس

الهفتوحػػة) ،والهتخصصػػيف فػػي هجػػاؿ التربيػػة .ويوضػػح الهمحػػؽ رقػػـ ( )2أسػػهاء الهحكهػػيف الػػذيف حكهػػوا
هشكوريف أداة الدراسة .وقد طمب الباحثة هف الهحكهيف إبداء آرائٍـ في هدى هبلءهػة العبػارات لقيػاس هػا
وضعت ألجمً ،وهدى وضوح صياغة العبارات وهدى هىاسبة كؿ عبارة لمهحور الذي يىتهي إليػً ،وهػدى

كفايػػة العبػػارات لتغطيػػة كػػؿ هحػػور هػػف هح ػاور هتغي ػرات الد ارسػػة األساسػػية ٌػػذا باإلضػػافة إلػػى اقت ػراح هػػا

يروىػً ضػػروريا هػف تعػػديؿ صػياغة العبػػارات أو حػذفٍا ،أو إضػػافة عبػارات جديػػدة ألداة الد ارسػة ،واسػػتىادا
إلػػى الهبلحظػػات والتوجيٍػػات التػػي أبػػداٌا الهحكهػػوف أجػػرت الباحثػػة التعػػديبلت التػػي اتفػػؽ عميٍػػا هعظػػـ

الهحكهيف ،حيث عدلت صياغة العبارات وحذؼ ،أو إضافة البعض انخر هىٍا .وعمى ضوء تمػؾ انراء
استبعدت بعض الفقرات وعدؿ بعضٍا انخر ليصبح عدد فقرات االستباىة ( )26بدؿ (.)34
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة:

حسب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عيىة الدراسة االستطبلعية البالغ حجهٍا ( )30هفردة،
وذلؾ بحساب هعاهبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمهجاؿ التابعة لً.
جدوؿ رقـ (:)7-4

يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تتبع لو مؤشرات
الجودة االكاديمية.

ـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

الفمسفة والسياؽ
.1

يوجد أٌداؼ عاهة لمجاهعة.

0.766

*0.000

.2

ٌىاؾ درجة كافية هف الحرية األكاديهية .

0.522

*0.003

.3

توجد رؤية تسعى الجاهعة لتحقيقٍا.

0.777

*0.000

.4

يوجد بالجاهعة هيثاؽ أخبلقي يحكـ العهؿ الهٍىي.

0.688

*0.000

.5

يمتزـ العاهموف في الجاهعة بالقيـ السائدة في الهجتهع.

0.789

*0.000

.2

يوجد بالجاهعة ىظاـ اتصاؿ وتواصؿ بيف الطالب وعضو ٌيئة التدريس.

0.594

*0.001

.2

يسود الجاهعة العهؿ بروح القاىوف.

0.727

*0.000

.8

تقدر الجاهعة قيهة الوقت.

0.799

*0.000

.1

تشجع الجاهعة عضو ٌيئة التدريس اتباع استراتيجيات تدريس هتىوعة.

التدريس

022

0.808

*0.000

.2

يقدـ عضو ٌيئة التدريس توصيفاً لهساقً بداية كؿ فصؿ.
تػ ػػوفر الجاهعػ ػػة الموجسػ ػػتيات البلزهػ ػػة السػ ػػتخدـ وسػ ػػائؿ تكىولوجيػ ػػة حديثػ ػػة(

0.815

*0.000

0.800

*0.000
*0.000

.3

بوربويىت ،براهج الهودؿ).

.4

تشجع الجاهعة ربط عضو ٌيئة التدريس بيف الجاىب الىظري والعهمي.

0.868

.5

تمزـ الجاهعة عضو ٌيئة التدريس بالساعات الهكتبية.

0.734

*0.000

0.798

*0.000

0.804

*0.000

.6
.7

تهكػ ػػف الجاهعػ ػػة عضػ ػػو ٌيئػ ػػة التػ ػػدريس هػ ػػف خػ ػػبلؿ التػ ػػدريب ه ػ ػف هٍػ ػػارات
االتصاؿ و التواصؿ وغيرٌا.
تىوي الجاهعة إلي ضرورة التىويع في تقويـ أداء الهتعمهيف.

البحث العممي
.1

تشجع الجاهعة الهشاركة الهستهرة في الهؤتهرات العمهية.

0.717

*0.000

0.849

*0.000

.3

تسعى الجاهعة لتوظيؼ ىتائج األبحاث في تطوير العهمية التعميهية.

0.809

*0.000

.4

تعتهد الجاهعة إستراتيجية اإلشراؼ الهشتركة عمى الرسائؿ العمهية .

0.839

*0.000

0.794

*0.000

.6

تُعجؿ الجاهعة هف إجراءات الترقية ألعضاء ٌيئة التدريس.

0.601

*0.000

.7

توفر الجاهعة قاعدة بياىات هتخصصة هف خبلؿ االشتراؾ الدولي.

0.616

*0.000

.8

تىظـ الجاهعة أياهاً دراسية هتخصصة وهؤتهرات عمهية بشكؿ دوري.

0.536

*0.002

0.744

*0.000

0.744

*0.000

0.664

*0.000

.2

.5

.2
.02

تكافئ الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية الهشتركيف في بحوث عمهية
هشتركة.

تتبادؿ الجاهعة الهعرفة هع الجاهعات األخرى هف خبلؿ األبحاث والرسائؿ
العمهية.

تساعد الجاهعة هادياً أعضاء ٌيئة التدريس في ىشر أبحاثٍـ في الدوريات
الهتخصصة.

تب ػػادر الجاهع ػػة إل ػػى الهش ػػاركة ف ػػي تىفي ػػذ أبح ػػاث عمهي ػػة هبتكػ ػرة ف ػػي هج ػػاؿ
التخصص.

 .00تشرؾ الجاهعة الهجتهع الهحمى في تبىي ىتائج بحوثٍا العمهية.
* االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05

جدوؿ رقـ ( ) 7-4يبيف هعاهبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة هػف فقػرات الهجػاؿ والدرجػة الكميػة لمهجػاؿ الػذي

تتبع لػً ،والػذي يبػيف أف هعػاهبلت االرتبػاط الهبيىػة دالػة عىػد هسػتوى داللػة ( ،)0.05حيػث إف هسػتوى الداللػة
لكؿ فقرة اقؿ هف ( ، )0.05وبذلؾ تع ّد فقرات االستباىة الثاىية صادقة لها وضعت لقياسً.

020

ثانياً :صدؽ االتساؽ البنائي:

جدوؿ رقـ ( :)8 -4

يوضح معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لالستبانة.
معامؿ االرتباط

القيمة االحتمالية ().Sig

المجاؿ

.1

الفمسفة والسياؽ

0.876

*0.000

.2

التدريس

0.878

*0.000

.3

البحث العممي

0.900

*0.000

#

* االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05

جدوؿ رقـ ( )8-4يبيف هعاهبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ هجاؿ هف هجاالت االستباىة هع
الدرجة الكمية لفقرات االستباىة ككؿ ،والذي يبيف أف هعاهبلت االرتباط الهبيىة دالة عىد هستوى داللة

عد هجاالت االستباىة صادقة لها
( ،)0.05حيث إف هستوى الداللة لكؿ فقرة أقؿ هف ( ،)0.05وبذلؾ ت ّ
وضعت لقياسً.
ثالثاً :ثبات فقرات االستبانة.

أها ثبات أداة الدراسة فيعىي التأكد هف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقٍا عمػى األشػخاص

ذاتٍـ في أوقات (العساؼ .)430 :1995 ،وقد أجرت الباحثة خطوات الثبات عمى العيىػة االسػتطبلعية
ىفسٍا بطريقتيف ٌها :هعاهؿ ألفا كروىباخ وطريقة التجزئة الىصفية .
 .3طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

استخدهت الباحثة طريقة ألفا كروىباخ لقياس ثبات االستباىة كطريقة ثاىية لقياس الثبات ،وقد يبيف أف
هعاهبلت الثبات هرتفعة.

جدوؿ رقـ ( :) 9-4

معامؿ الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
#

عدد

المجاؿ

معامؿ ألفا

الفقرات

كرونباخ

 .1الفمسفة والسياؽ العاـ لمجامعة

8

0.850

 .2التدريس

7

0.908

 .3البحث العممي

11

0.907

الدرجة الكمية لالستبانة

26

0.948

تتروح ها بيف ( )20228 -20852وهعاهؿ الثبات
يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيهة هعاهؿ الثبات ا

الكمي تساوي ( )20218وٌذا يدؿ عمى أف االستباىة تتهتع بدرجة عالية هف الثبات تطهئف الباحثة إلى
تطبيقٍا عمى عيىة الدراسة.
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 .4طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
أوجد هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف هعدؿ األسئمة الفردية الرتبة وهعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة لكؿ

بعد ،وقد صححت هعاهبلت االرتباط باستخداـ هعاهؿ ارتباط سبيرهاف برأوف لمتصحيح (
 )Spearman-Brown Coefficientحسب الهعادلة التالية:
هعاهؿ الثبات =  2ر حيث ر هعاهؿ االرتباط والجدوؿ التالي يبيف الىتائج:
 1ر

جدوؿ رقـ (:) 10-4

معامؿ الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
المجاؿ

#

عدد

معامؿ

الفقرات

االرتباط

معامؿ

االرتباط

المصحح

مستوى

المعنوية

.1

الفمسفة والسياؽ

8

0.679

0.809

*0.000

.2

التدريس

7

0.866

0.928

*0.000

.3

البحث العممي

11

0.799

0.888

*0.000

22

0.818

0.900

*0.000

الدرجة الكمية لالستبانة

 االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة ( )   0.05

يتضح هف الىتائج الهوضحة في جدوؿ (  ) 02-1أف قيهة هعاهؿ االرتباط الهعدؿ(سبيرهاف برأوف)
( )Spearman Brownهرتفع وداؿ إحصائياً ،وبذلؾ تكوف االستباىة في صورتٍا الىٍائية كها ٌي في

الهمحؽ رقـ ( )2قابمة لمتوزيع ،وبذلؾ تكوف الباحثة قد تأكدت هف صدؽ وثبات استباىة الدراسة ،هها

يجعمٍا عمى ثقة تاهة بصحة االستباىة ،وصبلحيتٍا لتحميؿ الىتائج ،واإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واختبار

فرضياتٍا.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ وتحميؿ االستباىة هف خبلؿ برىاهج التحميؿ اإلحصائي "Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS)" .
استخدامت األساليب اإلحصائية اآلتية:
-

الىسب الهئوية ،والتك اررات ،والوزف الىسبي :يستخدـ ٌذا األهر بشكؿ أساسي ألغراض هعرفة

ويستفاد هىٍا في وصؼ عيىة الدراسة الهبحوثة .
تكرار فئات هتغير هاُ ،
اختبار ألفا كروىباخ ) (Cronbach's Alphaوكذلؾ اختبار التجزئة الىصفية؛ لهعرفة ثبات

فقرات اإلستباىة.

هعاهؿ ارتباط بيرسوف )(Pearson Correlation Coefficient؛ لقياس درجة االرتباط،
ويقوـ ٌذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف هتغيريف ،واستخداـ لحساب االتساؽ الداخمي،
والصدؽ البىائي لبلستباىة ،والعبلقة بيف الهتغيرات.
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-

-

-

اختبار(  )Tفي حالة عيىة واحدة ) (T-Testلهعرفة ها إذا كاف هتوسط درجة االستجابة قد
وصؿ إلى الدرجة الهتوسطة وٌو ( ،)2أـ زاد أو قؿ عف ذلؾ ،واستخداـ لمتأكد هف داللة

الهتوسط لكؿ فقرة هف فقرات االستباىة .

اختبار(  ) Tفي حالة عيىتيف ) (Independent Samples T-Testلهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ
فروقات ذات داللة إحصائية بيف هجهوعتيف هف البياىات الهستقمة كهتغير( الجىس).

اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way Analysis of Variance - ANOVA

لهعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث هجهوعات ،أو أكثر هف

البياىات كهتغير (سىوات الخدهة).

اختبار  LSD Testلمهقارىات الثىائية كهتغير( الرتبة العمهية) .
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انفصم اخلبيس

نخبئج انذراست امليذانيت

"ئرجببت انخسبؤالث وينبقشخهب"
 المقدمة.
 المحؾ المعتمد في الدراسة.
 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وتفسيرىا.
 .1اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ هف أسئمة الدراسة.
 .2اإلجابة عف السؤاؿ الثاىي هف أسئمة الدراسة.
 .3اإلجابة عف السؤاؿ الثالث هف أسئمة الدراسة.
 .4اإلجابة عف السؤاؿ الرابع هف أسئمة الدراسة.
 .5اإلجابة عف السؤاؿ الخاهس هف أسئمة الدراسة.
 التوصيات.
 المقترحات.
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يقذيت
يتضهف ٌذا الفصؿ عرضاً لىتائج الدراسة ،وذلؾ هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة

واستعراض أبرز ىتائج االستباىة ،والتي تُوصؿ إليٍا هف خبلؿ تحميؿ فقراتٍا ،بٍدؼ التعرؼ عمى واقع
"العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة األكاديمية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة "

والوقوؼ عمى هتغيرات الدراسة التي اشتهمت (الجىس ،الرتبة العمهية ،سىوات الخدهة ،الجاهعة ،ىوع

الجاهعة) .لذا أجريت الهعالجات اإلحصائية لمبياىات الهتجهعة هف استباىة الدراسة ،إذ استخدهت برىاهج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتهاعية"

"Statistical Package for the Social Sciences

") ،(SPSSلمحصوؿ عمى ىتائج الدراسة التي ستعرض ،وتحمؿ ،وتفسر ،وتىاقش في ٌذا الفصؿ.
المحؾ المعتمد في الدراسة :

لتحديد الهحؾ الهعتهد في الدراسة ،فقد حدد طوؿ الخبليا في هقياس ليكرت الخهاسي هف خبلؿ

حساب الهدى بيف درجات الهقياس ( ،)5-1=4وهف ثـ تقسيهً عمى أكبر قيهة في الهقياس لمحصوؿ
عمى طوؿ الخمية أي ( ،)4/5=0.80وبعد ذلؾ أضيفت ٌذي القيهة إلى أقؿ قيهة في الهقياس (بداية

الهقياس وٌي واحد صحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى لٍذي الخمية ،وٌكذا أصبح طوؿ الخبليا كها ٌو
هوضح في الجدوؿ انتي ( :التهيهي.)42:2004،

جدوؿ ( ) 1-5يوضح المحؾ المعتمد في الدراسة

طوؿ الخمية

الوزف النسبي المقابؿ لو

درجة الموافقة

هف 1.80 – 1

هف %36- %20

قميمة جدا

أكبر هف 2.60 - 1.80

أكبر هف %52 - %36

قميمة

أكبر هف 3.40 – 2.60

أكبر هف %68 -%52

هتوسطة

أكبر هف 4.20 – 3.40

أكبر هف %84 -%68

كبيرة

أكبر هف 5 - 4.20

أكبر هف %100-% 84

كبيرة جدا

ولتفسير ىتائج الدراسة والحكـ عمى هستوى االستجابة ،اعتهدت الباحثة عمى ترتيب الهتوسطات

الحسابية عمى هستوى الهجاالت لؤلداة ككؿ ،وهستوى الفقرات في كؿ هجاؿ ،وقد حددت الباحثة درجة

الهوافقة حسب الهحؾ الهعتهد لمدراسة.
اإلجابة عف أسئمة الدراسة:

ستقوـ الباحثة باإلجابة عف أسئمة الدراسة هف خبلؿ تحميؿ البياىات ،والتركيز عمى أعمى فقرتيف،
وتفسير ىتائجٍها وهقارىتٍا بالدراسات السابقة.
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اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس:

ما واقع العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة األكاديمية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات

غزة؟

ويتفرع منو العديد مف التساؤالت وىي كالتالي:

اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ:

ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية

بمحافظات غزة ؟

ولئلجابة عمى ٌذا التساؤؿ ،تـ استخداـ اختبار  One Sample T Testلمعيىة واحدة لمتعرؼ عمى

ها إذا كاىت ٌىاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في هتوسط تقديرات أفراد عيىة الدراسة عف الدرجة
الهتوسطة (الهحايدة) وٌي ( )3وفقاً لمهقياس الهستخدـ ،واحتسب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي
جدوؿ رقـ (: )2-5

لمهجاالت وترتيبٍا تبعاً لذلؾ.

تحميؿ مجاالت االستبانة.
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

.1

العدالة التوزيعية

3.04

0.802

60.80

0.827

.2

العدالة اإلجرائية

3.12

0.786

62.40

2.412

0.017

.3

عدالة المعمومات

3.40

0.714

68.00

8.902

0.000

1

.4

العدالة التفاعمية

3.30

0.800

66.00

6.050

0.000

2

.5

العدالة التقييمية

3.26

0.888

الدرجة الكمية لالستبانة

3.22

0.714

65.20
64.40

4.795

0.000

3

5.000

0.000

#

المجاؿ

المتوسط

قيمة

القيمة

النسبي

الترتيب

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig
0.409

5
4

* قيهة  tالجدولية عىد هستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "249تساوي  1.96

ويتضح هف خبلؿ الجدوؿ رقـ(  )2-5أف جهيع هتوسطات الهجاالت الهختمفة كاىت هتقاربة أها هف
حيث أوزاىٍا الىسبية قد تراوحت بيف (  ،)3.40 – 2.60أها الدرجة الكمية لبلستباىة ككؿ فقد حصمت
عمى وزف ىسبي قدري ( )%64.40هها يدلؿ عمى أف درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات
الفمسطيىية لواقع العدالة التىظيهية جاءت بدرجة هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف واقع الجاهعات الفمسطيىية في الوقت الراٌف يشوبً شيء هف اإلرباؾ
عمى الصعيد اإلداري بها لً عبلقة بالوضع السياسي واالىقساـ الفمسطيىي ،إلى جاىب تأثر الوضع العاـ
بشح التهويؿ ىظ اًر لمحصار الهفروض عمى هحافظات غزة هها يؤثر عمى الهىاخ التىظيهي بأبعادي.
وتتفؽ نتائج ٌذي الدراسة هع دراسة شطىاوي ،وعقمة(  ،)2011التي تؤكد عمى أف درجة تقدير
أعضاء ٌيئة التدريس لمعدالة التىظيهية جاءت بتقدير هتوسط ودراسة حجاج ( )2013فقد دلت عف
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وجود درجة تقدير هتوسطة لمعدالة التىظيهية ،دراسة ( ،Hamid Zare et .al(2014كها اتفقت ٌذي
الدراسة هع دراسة البوؽ (  )2014التي أفادت بأف درجة تقدير العيىة لمعدالة التىظيهية جاءت بدرجة
تقدير هتوسطة ،كها اتفقت هع دراسة رٌيو(  )2014حيث أظٍرت تقديرات أفراد العيىة لمعدالة بدرجة
تقديرٌـ هتوسطة.
واختمفت هع دراسة عبود والزيدي ( )2014في ترتيب أبعاد العدالة التىظيهية ،والتي اظٍرت أف
هستوى العدالة كاف هرتفعاً وقد يعود ذلؾ إلى اختبلؼ عيىة الدراسة هف حيث الجىس فاإلىاث أكثر
التزاها بالقواىيف خوفاً هف الهحاسبة ،كها اختمفت هع دراسة الداية ( )2012فقد كشفت عمى أف درجة
ههارسة الهدراء لمعدالة جاءت بدرجة تقدير كبيرة ،وايضا دراسة هحهد(  )2012كاىت درجة تقديرٌـ
لمعدالة كبيرة جداً.
أما ترتيب المجاالت حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي:
 .1المجاؿ الثالث :عدالة المعمومات ،فقد حصؿ عمى الهرتبة األولى بوزف ىسبي قدري ( )%68.00أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف تعاطي القيادات اإلدارية في الجاهعات هع ىتائج التقييـ الهتعمقة بالعاهميف
هحدود ،إال أف الهشكمة في ذٌىية القائهيف عمى ذلؾ ،والتي تىعكس سمباً عمى العبلقة هع العاهميف فيها

يتعمؽ بىتائج التقييـ وحاجة العاهميف لمهعموهات وهدى تأثرٌـ باتخاذ الق اررات.

وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة (  ،Rai (2013فقد دلت عمى وجود أثر لمعدالة
الهعموهات وتأثيرٌا في األبعاد األخرى.

اختمفت الدراسة الحالية هع دراسة العطوي( )2007فقد جاءت عدالة الهعموهات في الهرتبة األخيرة.

 .3المجاؿ الرابع :العدالة التفاعمية ،فقد حصؿ عمى الهرتبة الثاىية بوزف ىسبي قدري ( )%66.00أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف هستوى العدالة التفاعمية في الجاهعات بها فيٍا إشراؾ العاهميف في وضع
رؤية الجاهعة وفعالياتٍا واشراكٍـ في تطوير الجاهعة وتهثيمٍا في الهؤتهرات العمهية كؿ ذلؾ يتأثر
بشكؿ أو بآخر بالىهط القيادي السائد وبالظروؼ السياسية والهادية التي تعيشٍا الجاهعة ،إال أف الباحثة

ترى أف بعض العاهميف يتحدوف الظروؼ والصعوبات ويحققوف هستوى هقبوالً هف التفاعمية التي تعطي

اىطباعا لمفاحص بأف ٌىاؾ ىسبة هف العدالة التفاعمية.

تختمؼ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة فرج ( ،)2013ودراسة الداية (.)2012
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 .2المجاؿ الخامس :العدالة التقييمية ،فقد حصؿ عمى الهرتبة الثالثة بوزف ىسبي قدري ( )%65.20أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف التقييـ في الجاهعات يأتي ضهف ثقافة إدارية تىظيهية أوسع وبالتالي ال
يهكف لمتقييـ أف يحقؽ أٌدافً إال إذا جاء ضهف ثقافة تىظيهية هىسجهً هع تمؾ الثقافة اإلدارية
والتىظيهية والتي ترى الباحثة أف الجاهعات الفمسطيىية تحتاج شوطاً أطوؿ لتحقيقٍا.

وتختمؼ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة رٌيو(  )2014حيث حصمت عدالة التقييـ عمى أدىى
ترتيب بالىسبة لؤلبعاد التي قاستٍا الدراسة .وأيضا دراسة فرج (.)2013

 .4المجاؿ الثاني :العدالة اإلجرائية ،فقد حصؿ عمى الهرتبة الرابعة بوزف ىسبي قدري ( )%62.40أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف العدالة اإلجرائية ال يهكف تحقيقٍا بها تضهف هف جواىب لٍا عبلقة
بالهوضوعية وهعرفة آراء العاهميف واالستجابة لٍا وتحقيؽ احتياجاتٍـ إال إذا توافرت في الجاهعة طواقـ

إدارية تهارس اإلدارة ضهف اتجاٌات الهدرسة اإلىساىية التي إذا ها هورست فعبلً حققت هستوى عالياً
هف العدالة التىظيهية والرضا الوظيفي وتعزيز سموكيات الهواطىة التىظيهية.

وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة ( ، Rai(2013فقد أشارت الى عدـ وجود عبلقة بيف
العدالة االجرائية والرضا الوظيفي بيف العاهميف كها اتفقت هع دراسة حهدي(  )2014حيث أظٍرت
اىخفاض هستوى العدالة االجرائية هقارىة باألبعاد األخرى .كما اختمفت هع دراسة رٌيو( )2014حيث
جاءت عدالة اإلجراءات بالدرجة األولي هف حيث ترتيب ابعاد العدالة التىظيهية.
 .5المجاؿ األوؿ :العدالة التوزيعية ،فقد حصؿ عمى الهرتبة الخاهسة بوزف ىسبي قدري ( )%60.80أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف أبعاد العدالة التىظيهية الخهسة في األصؿ تتأثر بعضٍا البعض ،فها يتـ
في أحداٌا يؤثر عمى األخرى بها في ذلؾ العدالة التوزيعية.

وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة رٌيو (  )2014حيث حصمت عمى أقؿ درجة تقدير.

اختمفت هع دراسة فقد أفادت بأف ترتيب العدالة التوزيعية جاءت بدرجة تقدير قميمة ،هىٍا دراسة حجاج

(  ،)2013فقد أظٍرت الىتائج اىخفاض شعور الهوظفيف العاهميف في هديرية تربية والتعميـ بغزة لبعد
العدالة التوزيعية.

022

تحميؿ فقرات االستبانة األولى.:

 المجاؿ األوؿ :العدالة التوزيعية
تـ استخداـ اختبار(  ) tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج
هبيىة في جدوؿ رقـ (:) 3-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ
ـ

المتوسط

الفقرة

الوزف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.348

8
1

الحسابي

النسبي

2022

58.40

-0.941

2022

61.20

1.053

0.294

2052

70.00

8.042

0.000

0

.4

سمـ الرواتب في جاهعتي هىصؼ.

2022

65.20

3.580

0.000

2

.5

يتـ هكافأة اإلىجازات دوف تحيز.

2022

58.60

-0.996

0.320

2

2022

60.60

0.515

0.607

5

2020

60.20

0.235

0.814

2

2005

63.00

2.119

0.035

2

2020

54.20

-3.596

0.000

02

2082

56.00

-2.703

0.007

2

.1
.2
.3

.6
.7
.8
02

توزع الصبلحيات والهسؤوليات في الجاهعة بعدالة .
تتىاسب االهتيازات التي يحصؿ عميٍا العاهموف في عهمٍـ هع
الهٍاـ التي يىجزوىٍا.
تتـ الترقيات في الجاهعة هف رتبة إلى أخرى باستخداـ هعايير
هوضوعية عادلة

يتـ توزيع العهؿ اإلضافي ) أكاديهي ،إداري ( حسب
اإلهكاىات والكفاءات.

تؤخذ الهؤٌبلت والدورات التدريبية والخبرة التدريسية كعىاصر
هفاضمة عىد الهكافأة.
تعتهد الجاهعة هبدأ الشفافية والوضوح في تعاهمٍا هع أعضاء
الٍيئة التدريسية.
تهىح الجاهعة إجازات التفرغ العمهي واألبتعاث التدريسي
ألعضاء الٍيئة التدريسية بهوضوعية.

 002توفر الجاهعة التسٍيبلت الهادية لجهيع العاهميف بعدالة.
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقػرة رقػـ ( )3التػي ىصػػت عمػى أف "الترقيػػات فػي الجامعػػة تػتـ مػػف رتبػة ألخػػرى باسػتخداـ معػػايير
موضػػوعية عادلػػة ".قػػد احتمػػت الهرتبػػة األولػػى ب ػوزف الىسػػبي ( ،(%22022ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد

حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف قبؿ أفراد العيىة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف ىظػاـ الترقيػات فػي الجاهعػات يحظػى باٌتهػاـ بػالغ ،وذلػؾ هػف خػبلؿ تطبيقػً
عبر دوائر هتعددة تبدأ بمجىة يعقدٌا القسػـ ثػـ تقػوـ بٍػا الكميػة ثػـ هػا يػتـ هػف إجػراءات فػي عهػادة البحػث

العمهي ثػـ هجمػس الجاهعػة إلػى جاىػب إجػراءات التحكػيـ الخارجيػة التػي تتسػـ بالهوضػوعية وشػفافية كػوف
الهحكهيف ال يعرفوف الهتقدهيف لمترقية.
002

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة شطىاوي وعقمة( )2011حيث احتمت الترقيات هف رتبة إلى اخػرى درجػة
تقدير كبيرة السكر(.)2013
 .2الفقرة رقـ ( )4التي ىصت عمػى " سمـ الرواتب فػي جػامعتي منصػؼ" قػد احتمػت الهرتبػة الثاىيػة بػوزف
الىسبي ( ،(%65.20هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف عدداً هف العاهميف يروف بأف رواتبٍـ هىصفة وذلؾ وفقػاً لظػروفٍـ وهتطمبػات
حيػػاتٍـ فػػي حػػيف يػػرى الػػبعض أف الرواتػػب ال تكفػػى لموفػػاء بالحػػد األدىػػى هػػف االحتياجػػات ىظ ػ اًر لظػػروؼ

حيػػاتٍـ األسػرية ،ىاٌيػػؾ عػػف أف الجاهعػػات تختمػػؼ فػػي سػػمـ رواتبٍػػا تبعػاً لتصػػىيفٍا لحكوهيػػة وخاصػػة أو

أٌمية ،عمهاً بأف الجاهعات الحكوهية أقمٍا رواتب وأف الجاهعات غير الحكوهية أفضمٍا رواتب.

واختمفػػػت عػػف د ارسػػة شػػطىاوي ،وعقمػػة ( )2011التػػي تىػػادي بضػػرورة تحسػػيف ىظػػاـ الترقيػػات والرواتػػب
بجاهع ػػة اليره ػػوؾ ،ود ارس ػػة هاض ػػي( ،)2014واختمف ػػت ه ػػع د ارس ػػة الطب ػػولي( )2015حي ػػث اف ػػادت ب ػػأف

أعضاء الٍيئة التدريسػية بجاهعػة بىغػازي الهقيهػيف يشػعروا بعػدـ االىصػاؼ بهػا يتػوفر لػديٍـ هػف شػٍادات
هقارىة بالوافديف.

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفق ػرة رقػػـ ( )9التػػي ىصػػت عمػػى أف "الجامعػػة تمػػنح إجػػازات التفػػرغ العممػػي واالبتعػػاث التدريسػػي

ألعضاء الييئػة التدريسػية بموضػوعية" قػد احتمػت الهرتبػة األخيػرة بػوزف الىسػبي ( ،(%51022ههػا يػدؿ
عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ،أف حركػػة االبتعػػاث فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية تواجٍٍػػا الكثيػػر هػػف الهعوقػػات،
تحوؿ دوف ابتعاث العاهميف ،لذا فإىٍـ يعبروف عف عدـ رضاٌـ عف ذلؾ بوصؼ ذلؾ بعدـ الهوضوعية.

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة شطىاوي وعقمة(  ،)2011ودراسة العطوي (. )2007

 .2الفقرة رقـ ( )10التي ىصت عمى أف" توفر الجامعػة التسػييالت الماديػة لجميػع العػامميف بعدالػة" قػد
احتمػػت الهرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%56.00ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة
هوافقة (هتوسطة) هف قبؿ أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف اإلدارات الجاهعية تقدـ التسٍيبلت لمعاهميف هف أعضاء الٍيئة التدريسية ىظ اًر

لمهٍػػاـ الهوكمػػة إلػػيٍـ ،فيبػػدو األهػػر عىػػد الػػبعض بأىػػً اىحيػػاز فضػبلً عػػف تػػأثر بعػػض الهسػػئوليف بػػاألٌواء
الشخصية عىد توزيع الهٍاـ والهكافأة ،كها يرى البعض أىٍـ يبذلوف جٍػود كبيػرة وكثيػرة ولكػف ال تتىاسػب

التسٍيبلت هعٍا.

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة حهدي ( ، )2014ودراسة شطىاوي وعقمة(.)2011
000

 المجاؿ الثاني :العدالة اإلجرائية.

استخداـ اختبار(  )tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج
هبيىة في جدوؿ رقـ (:) 4-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ.
قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.444

1
2

المتوسط

الوزف

الحسابي

النسبي

.1

يتـ اتخاذ الق اررات بأسموب عمهي قائـ عمى الهوضوعية .

2025

61.00

0.767

.2

يتـ هراعاة آراء العاهميف قبؿ اتخاذ الق اررات.

2020

54.20

-4.306

0.000

.3

يتـ دراسة طمبات الهكافآت وفؽ هعايير هحددة .

2022

60.60

0.467

0.641

5

.4

تستجيب الجاهعة نراء العاهميف وفؽ ىتائج تقييـ األداء.

2021

58.80

-0.804

0.422

2

.5

تتعاهؿ الجاهعة هع العاهميف باحتراـ.

2082

76.00

13.929

0.000

0

.6

تىاقش الجاهعة العاهميف في الق اررات التي تخصٍـ بصدر رحب.

2005

63.00

2.357

0.019

2

.7

تبدي الجاهعة اٌتهاهٍا بهصالح العاهميف واحتياجاتٍـ.

2001

62.80

2.110

0.036

2

الفقرة

ـ
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
-1

الفقرة رقـ ( )5التي ىصت عمى " تتعامؿ الجامعة مع العامميف باحتراـ ".قد احتمت الهرتبة األولى بوزف
ىسبي ( ،(%76.00هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف الثقافة التنظيمية ىي التي تحدد طبيعة ىذه العالقة وأنماط العالقات بينيـ.
وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة حجاج ( ،)2013ودراسة شعباف( ،)2010ودراسة الٍيتي( )2010حيث
تؤكد الدراسات السابقة عمى تعاهؿ القيادات اإلدارية هع أعضاء الٍيئة التدريسية باحتراـ هتبادؿ ودراسة

السكر(.)2013
 .2الفقرة رقـ ( )6التي ىصت عمى " تناقش الجامعة العامميف بالق اررات التي تخصيـ بصدر رحب" قد
احتمت الهرتبة الثاىية بوزف الىسبي ( ،(%63.00هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة
(هتوسطة) هف قبؿ أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف الفروؽ في هستوى الفٍـ والذكاء االىفعالي لدى كؿ هف القيادات الجاهعية
وأعضاء الٍيئات التدريسية والفٍـ الهختمؼ لحدود الحقوؽ والهتطمبات والواجبات.

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة حهدي( )2014فقد أشارت إلى اىخفاض هستوى الفقرة ،تتفؽ ٌذي
الدراسة هع دراسة شعباف( ،)2010ودراسة السكر(.)2013
002

تبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )2التي ىصت عمػى " يتـ مراعاة آراء العامميف قبػؿ اتخػاذ القػ ار ارت  ".قػد احتمػت الهرتبػة
األخيرة بوزف الىسبي ( ،(%54.20هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف

قبؿ أفراد العيىة.

وتعزو الباحثة ذلػؾ إلػى سػيادة االسػموب الشخصػي عىػد بعػض القيػادات الجاهعيػة ،وعػدـ االكتػراث بػآراء
العاهميف بصدد اتخاذ الق اررات.

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هػع د ارسػة أبػو القاسػـ األخضػر ( ،)2014حيػث أظٍػرت الىتػائج اىخفاضػاً فػي ٌػذي

الفقرة .دراسة شعباف( ،)2010ودراسة شطىاوي ،وعقمة (.)2011

 .2الفقرة رقـ ( )4التي ىصٍّّا عمى " تستجيب الجامعة آلراء العػامميف وفػؽ نتػائج تقيػيـ األداء" ،احتمػت
الهرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%58.80ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة
(هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى  :اخػػتبلؼ الجاهعػػات الفمسػػطيىية فػػي تعاطيٍػػا هػػع ىتػػائج التقيػػيـ ،لػػذا تػػرى بػػأف
الجاهعػػات غيػػر الحكوهيػػة ( الخاصػػة) وهىٍػػا جاهعػػة فمسػػطيف تػػولي اٌتهاهػاً بالغػاً بىتػػائج التقيػػيـ كوىٍػػا ال
تزاؿ في طور الىشأة ،لذا فٍـ حريصوف عمى إرضاء الهستفيديف الداخمييف والخارجييف.

وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة شعباف ( )2010جاءت بدرجة تقدير هتوسطة ،ويرجع إلى رضى أفراد
العيىة عف الرواتب التي يتقاضوىٍا وساعات العهؿ والواجبات الوظيفية وىتائج التقييـ ،ودراسة العطوي
( )2007حيث حصمت فقرة استجابة الكمية نراء الكادر التدريسي التي يطرحوٌا حوؿ ىتائج تقييـ
االداء.

 المجاؿ الثالث :عدالة المعمومات

استخداـ اختبار(  ) tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج
هبيىة في جدوؿ رقـ ( : ) 5 -5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ
ـ

المتوسط

الفقرة

الوزف

قيمة

القيمة

الترتيب

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig
2.000

0
2

الحسابي

النسبي

.1

يتـ إطبلع عضو ٌيئة التدريس عمى ىتائج تقييهً .

2020

78.20

13.726

.2

يتـ هىاقشة الهشكبلت الهتعمقة بالعهؿ.

2012

69.80

8.116

0.000

.3

يتـ شرح الهوضوعات الهتعمقة بعهمي وفؽ الهستحدثات الهٍىية

2011

68.80

7.041

0.000

1

2008

63.60

2.707

0.007

2

2012

69.20

7.290

0.000

2

توفر الجاهعة الهعموهات البلزهة لكافة العاهميف إلىجاز الهٍاـ

.4

بالتساوي

.5

تتيح الجاهعة لمعاهميف االستخداـ األفضؿ لىظـ الهعموهات بشفافية
002

.6

تقدـ لمعاهميف إجابات الستفسا ارتٍـ وتساؤالتٍـ الهتعمقة بالعهؿ

2022

66.60

5.242

0.000

5

.7

تىساب التوضيحات والتفسيرات التي تقدهٍا الجاهعة بسٍولة ويسر

2025

65.00

4.252

0.000

2

.8

تقدـ الجاهعة توضيحات قياهٍا باتخاذ ق اررات تخص العهؿ.

2021

64.80

3.732

0.000

8

02

تقدـ الجاهعة تغذيً راجعة فورية في ضوء هتابعً ها أقوـ بً

2022

65.40

4.441

2.000

2
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )1التي ىصت عمى " يتـ إطػالع عضػو ىيئػة التػدريس عمػى نتػائج تقييمػو ".قػد احتمػت
الهرتبة األولى بوزف ىسبي ( ،(%78.20هها يدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة هوافقػة (كبيػرة)

هف أفراد العيىة.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف ىظاـ التقييـ في الجاهعات الفمسطيىية يدعو إلى إعبلـ عضو ٌيئػة التػدريس
بىتائج تقييـ أدائً عبر صفحتً الشخصية ضهف الخادـ األـ ( البريد االلكتروىي) .
وتتطػػػابؽ ىػػػذه النتيجػػػة ه ػػع د ارس ػػة العط ػػوي( )2007د ارس ػػة حه ػػاد( )2013حي ػػث تكش ػػؼ الىت ػػائج ب ػػاف
الهشػػرؼ األكػػاديهي يتواصػػؿ هػػع الطمبػػة هػػف خػػبلؿ البوابػػة اإللكتروىي ػة لمجاهعػػة إلدارة الىقػػاش وتوصػػيؿ

الهعموهات.

وتختمؼ ىذه النتيجػة هػع د ارسػة الهعهػر( )2015فقػد احتمػت درجػة تقػدير عاليػة ىسػبتً ( )0.830والتػي
أفادت بأف الجاهعة تٍتـ بالتغذية الراجعة.
 .2الفقرة رقـ ( )2التي ىصت عمػى " يتـ مناقشة المشكالت المتعمقػة بالعمػؿ" ،قػد احتمػت الهرتبػة الثاىيػة
بوزف ىسبي ( ،(%69.80وٌذا يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى أف طبيع ػػة العبلق ػػات ب ػػيف الع ػػاهميف ورؤس ػػائٍـ ف ػػي الجاهع ػػات تت ػػيح الفرص ػػة
لبلحتكاؾ الهباشر بيف أفراد الهؤسسة ،بالتالي تىاقش الهشكبلت الهتعمقة بالعهؿ بشكؿ ودي غير رسهي.
وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة العطوي ( )2007اف الكمية تسػتجيب نراء الكػادر التدريسػي بهػا يخػص
العهؿ.

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )4التي ىصت عمى " توفر الجامعة المعمومػات الالزمػة لكافػة العػامميف إلنجػاز الميػاـ

بالتساوي" قد احتمت الهرتبة األخيرة بوزف الىسبي ( ،(%63.60هها يدؿ عمى أف الفقرة قػد حصػمت عمػى
درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
001

وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى االخػػتبلؼ فػػي الهٍػػاـ الهوكمػػة لمعػػاهميف بهختمػػؼ هسػػتوياتٍـ التىظيهيػػة ،فحجػػـ
الهعموهات البلزهة لهٍهة يقوـ بٍا شخص تختمؼ عف حجـ الهعموهات البلزهة لغيرٌا هف الهٍاـ.
وتتطػػابؽ ىػػذه النتيجػػة هػػع د ارسػػة ( Rai (2013وتحػػث عمػػى أىػػً البػػد هػػف تػػوفر الهعموهػػات البلزهػػة
إلىجاز الهٍاـ .
 .2الفقرة رقػـ ( )8التػي ىصػت عمػى " تقػدـ الجامعػة توضػيحات قياميػا باتخػاذ قػ اررات تخػص العمػؿ" قػد
احتمػػت الهرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%64.80ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة
هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعػزو الباحثػة ذلػػؾ إلػى حساسػية الوضػػع العػاـ فػي الجاهعػات ،وأف بعػػض التوضػيحات تخمػؽ هشػػكبلت
جديدة ،وتع ّد اإلدارة أف تبلفيٍا خير لهصمحة العهؿ.
وتختمؼ ىذه النتيجة :هع دراسة العطوي( )2007فقد جاءت عىدي بتقدير هرتفع.

 المجاؿ الرابع :العدالة التفاعمية

استخداـ اختبار(  )tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج
هبيىة في جدوؿ رقـ (:)6-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ.
ـ

المتوسط

الفقرة

الوزف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

2
2

الحسابي

النسبي

.1

تحفز الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى البحث العمهي والىشر.

2012

68.40

5.779

.2

تشرؾ الجاهعة العاهميف في وضع الرسالة والرؤية والفمسفة واألٌداؼ

2012

68.00

6.191

0.000

.3

تتبع الجاهعة الىهط الديهقراطي في التعاهؿ هع العاهميف.

2022

60.00

0.001

0.999

8

10.573

0.000

0

.4

تشجع الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى الهشاركة في المقاءات
الهٍىية والهؤتهرات العمهية.

73.00

يتـ تفويض بعض الهسؤوليات اإلدارية في القسـ إلى أعضاء الٍيئة

.5

التدريسية بشكؿ عادؿ.

2025

()T

().Sig

2022

5.560

0.000

1

67.80

.6

تشرؾ الجاهعة العاهميف في األهور اإلدارية الهتعمقة بإجراءات العهؿ.

2022

64.00

2.879

0.004

5

.7

تعهؿ الجاهعة عمى توفير هعاهمة تسودٌا الهوضوعية بيف الزهبلء.

2002

63.40

2.530

0.012

2

2002

63.80

2.780

0.006

2

08

تؤهف الجاهعة هصاريؼ الهشاركات الخارجية في الهؤتهرات العمهية
بعدالة.
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقػرة رقػػـ ( )4التػػي ىصػػت عمػػى " تشػػجع الجامعػػة أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية عمػػى المشػػاركة فػػي

المقاءات المينية والمؤتمرات العممية" قد احتمت الهرتبة األولى بوزف ىسػبي ( ،(%22022ههػا يػدؿ عمػى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف اٌتهػػاـ الجاهعػػات برسػػالتٍا التػػي تضػػهف هحػػور البحػػث العمهػػي إلػػى جاىػػب
ارتباط تمؾ الهشاركات بىظاـ الترقيات ،فضػبلً عػف أف تمػؾ الهشػاركات تشػكؿ هؤشػ اًر لىجػاح الجاهعػة كهػا
وأف الجاهعات الهٍتهة بذلؾ تستحؽ التعاوف وتبادؿ الخبرات هعٍا.

تختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة عػػف د ارسػػة شػػطىاوي وعقمػػة(  )2011حيػػث أفػػادت بتػػدىي هسػػتوى هشػػاركة أعضػػاء
الٍيئة التدريسية في الهؤتهرات العمهية .ودراسة عبود والزيدي( ،)2014ودراسة البوؽ( .)2014
 .2الفق ػرة رقػػـ ( )1التػػي ىصػػت عمػػى " تحفػػز الجامعػػة أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية عم ػى البحػػث العمم ػي
والنشػػر ".قػػد احتمػػت الهرتبػػة الثاىيػػة بػوزف ىسػػبي ( ،(%68.40ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى
درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اٌتهاـ الجاهعات بالبحث العمهي الرتباطً برسالة الجاهعة ،وعبلقتً بتوفير كادر
أكاديهي هؤٌؿ يضاٌي الكوادر األكاديهية في الجاهعات األخرى.

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقػرة رقػػـ ( )3التػػي ىصػػت عمػػى " تتبػػع الجامعػػة الػػنمط الػػديمقراطي فػػي التعامػػؿ مػػع العػػامميف ".قػػد
احتمت الهرتبػة األخيػرة بػوزف ىسػبي ( ،(%60.00ههػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة هوافقػة
(هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تبايف أىهاط القيادة في الجاهعات الفمسطيىية واختبلفٍا وفػي بعضػٍا يسػود الػىهط
الديهقراطي ،وهع ذلؾ يستخدـ البعض االسموب الشخصي وٌذا ها جعؿ التوازف الىسبي لمعبارة هتوسطاً.
.2الفق ػرة رقػػـ ( )7التػػي ىصػػت عمػػى " تعمػػػؿ الجامعػػػة عمػػػى تػػػوفير معاممػػػة تسػػػودىا الموضػػػوعية بػػػيف
الػػزمالء" قػػد احتمػػت الهرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%63.40ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت
عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف البعض ال يهتمؾ الثقافة التىظيهية وتسهو العبلقات الشخصية.
وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة شطىاوي وعقمة (.)2011
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 المجاؿ الخامس :العدالة التقييمية
استخداـ اختبار  tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج هبيىة
في جدوؿ رقـ (:)7-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ
المتوسط

الوزف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

2
2

ـ

الفقرة

.1

بىاء عمى ها يبذؿ هف جٍد
تعتهد الجاهعة عمى تقديرات تقييـ األداء ً
وها يحقؽ هف إىجاز.

2021

.2

يحظى األداء الههيز بفرص هىاسبة لمترقية.

2025

65.00

.3

عهمية تقييـ األداء التي تجريٍا الجاهعة تتـ بطريقة هوضوعية

2028

67.60

5.255

.4

يتـ اإلعبلف عف هعايير الهفاضمة والتقييـ.

2002

62.00

1.385

0.167

.5

تعطي الجاهعة الفرصة لمتظمـ عمي ىتائج التقييـ غير العادلة.

2020

66.20

4.598

0.000

5

2020

60.20

.151

0.880

8

68.40

6.037

0.000

0

66.40

4.419

0.000

1

تحرص الجاهعة عمى هكافأة أعضاء الٍيئة التدريسية الههيزيف في

الحسابي

النسبي
66.80

4.930
3.436

0.001
0.000

2
2

.6

أدائٍـ.

.7

تعمف الجاهعة ىتائج تقييـ كؿ هوظؼ.

2012

08

براهج تقييـ األداء تتسـ بالهوضوعية والشفافية حسب هعايير هٍىية.

2022
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )7التي ىصت عمى " تعمػف الجامعػة نتػائج تقيػيـ كػؿ موظػؼ" قػد احتمػت الهرتبػة األولػى
بوزف ىسبي ( ،(%28012هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى تبىػػي الجاهعػػة ىظاه ػاً هحوسػػباً فػػي التقيػػيـ يقتضػػي التىػػافس ،وتقػػرر هكافػػأة هػػف

يحصموف عمى الهراتب األولى ،فضبلً عف أف األخذ بذلؾ هعيػا اًر هػف هعػايير التىػافس بػيف الجاهعػات فػي
توظيؼ التكىولوجيا اإلدارية.

وتتطػػابؽ ىػػذه النتيجػػة هػػع د ارسػػة هحهػػد ( ،)2012ود ارسػػة الطبػػولي ( ،)2012ود ارسػػة حهػػاد( )2013
افاد باطبلع الهشرؼ األكاديهي عمى ىتائج التقويـ .
بيىها تختمؼ عف دراسة رٌيو( )2014التي أفادت بأف الكمية تفتقد إلى الوسائؿ الحديثة فػي تقيػيـ األداء،
وأف الهوظفيف ال يعرفوف ىتائج تقييهٍـ.
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 .2الفقرة رقـ ( )3التي ىصت عمى "عممية تقييـ األداء التي تجرييا الجامعة تتـ بطريقة موضوعيو" قػد
احتمػػت الهرتبػػة الثاىيػػة بػوزف ىسػػبي ( ،(%67.60ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة
(كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :اتبػػاع ىظػػاـ تقيػػيـ هحكػػـ وفقػاً لمهعػػايير الجػػودة العالهيػػة ،ولضػػبط ورقابػػة لجػػاف
هتخصصة ،وبهصداقية الهستويات اإلدارية الهتعددة في الجاهعة بها يضهف هحدودية االختراؽ لمىظاـ.
وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة حجاج( ،)2013ودراسة الداية(  ،)2012ودراسة حهدي( . )2014
تختمؼ عف دراسة الهعهر(  )2015حيث جاء ترتيب ٌذي الفقرة ثاهىاً.

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )6التي ىصت عمػى " تحرص الجامعة عمى مكافأة أعضاء الييئػة التدريسػية المميػزيف
في أدائيـ" قد احتمت الهرتبة األخيرة بوزف ىسبي ( ،(%60.20هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى

درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى اٌتهػػاـ الجاهعػػة بأعضػػاء الٍيئػػة التدريسػػية الههي ػزيف بهػػا يعػػود عميٍػػا وعمػػيٍـ
بالفائػػدة وذلػػؾ هػػف خػػبلؿ تكػريهٍـ كهػػا تأخػػذ بالحسػػباف ترقيػػات الػػبعض ( رئػػيس قسػػـ ،عهيػػد كميػػة ) ىظػ اًر

ألىشطتٍـ.

وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة شعباف(  ،)2010ود ارسػة العطػوي(  ،)2007ود ارسػة الهعهػر(،)2015
ود ارسة بابكر والزبير( )2014اتفقت حيث حصمت ٌذي الفقرة عمى درجة تقدير هتوسطة.
 .2الفق ػرة رقػػـ ( )4التػػي ىصػػت عمػػى " يػػتـ اإلعػػالف عػػف معػػايير المفاضػػمة والتقيػػيـ" قػػد احتمػػت الهرتبػػة
األخيػرة بػوزف ىسػػبي (،(%62.00ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة (هتوسػػطة) هػػف
قبؿ أفراد العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى تجىػػب الجاهعػػات الخػػوض فػػي ذلػػؾ لتبلفػػي الحساسػػية فػػي العبلقػػات الهفاضػػمة
بيىٍـ ،والذي يؤثر عمى طبيعة العبلقات بيف الزهبلء.
ثانياً :اإلجابة عف السؤاؿ الثاني:
ٌػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد هسػػتوى داللػػة ( ) 0.05 ≥αبػػيف هتوسػػطات درجػػات تقػػدير
أعضػاء ٌيئػػة التػدريس لواقػػع العدالػػة التىظيهيػة فػػي الجاهعػات الفمسػػطيىية بهحافظػػات غػزة تعػػزى لهتغيػرات
(الجىس ،الرتبة العمهية ،سىوات الخدهة ،الجاهعة ،ىوع الجاهعة)؟
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ولإلجابة عف ىذا الفرض تحقؽ الباحثة مف خمس فرضيات وىي كما يمي:
الفرض األوؿ هف فروض الدراسة الذي يىص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 1.15 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير أعضاء
ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر،
أنثى).

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار  Tلمعيىتيف الهستقمتيف الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الجىس ،والىتائج هبيىة في
جدوؿ رقـ(  :)8-5نتائج اختبار  Tلمعينتيف المستقمتيف ) (Independent Samples T Testبيف
متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية تُعزى لمتغير الجنس.
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
عدالة المعمومات
العدالة التفاعمية
العدالة التقييمية
الدرجة الكمية
لالستبانة



المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
20255

الجنس

العدد

ذكر

085

2021

أنثى

25

2022

20222

ذكر

085

2028

20220

أنثى

25

2020

20822

ذكر

085

2012

20222

أنثى

25

2020

20255

ذكر

085

2028

20800

أنثى

25

2022

20220

ذكر

085

2028

20825

أنثى

25

2020

20222

ذكر

085

2022

20225

أنثى

25

2022

20222

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

20022

20828

00000

20228

00285

20222

20822

20100

20522

20522

20222

20225

قيهة  Tالجدولية عىد درجة حرية " "248وهستوى داللة  0.05تسأوي  1.96

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لمدرجة الكمية تساوي ( )0.975وٌي أكبر هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  tالهحسوبة تساوي ( )0.032وٌي أقؿ هف قيهة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96هها
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات
أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الجىس.
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وتعزو الباحثة ذلؾ لألسباب التالية إف العاهميف بالجاهعات الفمسطيىية هف كبل الجىسيف تبعاً لهتغير
الجىس يخضعوف لذات الهعايير واألىظهة والضوابط بغض الىظر عف الجىس إلى جاىب االٌتهاـ
بالهرة واتاحة الفرصة لٍا لهىافسة أقراىٍا هف الرجاؿ في العهؿ ،وأخذ
أ
الهمحوظ هف إدارة الجاهعات
دورٌا.
وتتفؽ هع دراسة شطىاوي وعقمة ( ،)2011دراسة الطبولي( ،)2012عبود والزيدي( )2012الذيف
افادوا بعدـ وجود فروؽ دالة احصائياً بيف الهتغيرات تعزى لهتغير الجىس .واختمفت هع دراسة البوؽ(

 ) 2014حيث اىٍا طبقت عمي الهوظفات فقط ( اإلىاث) .كها اختمفت هع دراسة الداية( )2012
وكشفت عف وجود فروؽ عىد تقديرات افراد العيىة تعزى لهتغير الىوع ولصالح اإلىاث.

الفرض الثاني مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير أعضاء
ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الرتبة
العممية (محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ)0

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية ،والىتائج هبيىة في
جدوؿ رقـ (  :)9-5نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف متوسطات درجات
تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية تُعزى لمتغير الرتبة العممية.
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

عدالة المعمومات

العدالة التفاعمية

مصدر التبايف مجموع المربعات درجة الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجموعات

9.413

3

3.138

داخؿ المجموعات

150.976

246

.614

المجموع

160.389

249

بيف المجموعات

12.382

3

4.127

داخؿ المجموعات

141.650

246

.576

المجموع

154.033

249

بيف المجموعات

3.051

3

1.017

داخؿ المجموعات

124.093

246

.504

المجموع

127.144

249

بيف المجموعات

5.025

3

1.675

داخؿ المجموعات

154.724

246

.629

المجموع

159.749

249
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قيمة

االختبار ()F
5.112

7.168

2.016

2.663

القيمة االحتمالية
().Sig
0.002

0.000

0.112

0.049

بيف المجموعات
العدالة التقييمية

الدرجة الكمية
لالستبانة



8.552

3

2.851

داخؿ المجموعات

188.056

246

.764

المجموع

196.608

249

بيف المجموعات

6.414

3

2.138

داخؿ المجموعات

120.588

246

.490

المجموع

127.002

249

3.729

4.361

0.012

0.005

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "246 ،3وهستوى داللة  0.05تساوي 2.64

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.005وٌي أقؿ هف هستوى الداللة

( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي( ،)4.361وٌي أكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ( )2.64هها

يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات أفراد

عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية.

باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ عدالة الهعموهات فقد تبيف أف القيهة االحتهالية لً تساوي ( )0.112وٌي اكبر
هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات درجات
تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية تُعزى لهتغير الرتبة العمهية.
ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج
حسب جدوؿ رقـ ( )10-5نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجاؿ

الرتبة العممية

محاضر

أستاذ مساعد

أستاذ مشارؾ

محاضر
العدالة

أستاذ مساعد

*0.30790

التوزيعية

أستاذ مشارؾ

0.20926

-0.09864

أستاذ

-0.43973

*-0.74763

*-0.64899

محاضر
العدالة

أستاذ مساعد

*0.28326

اإلجرائية

أستاذ مشارؾ

*0.57152

*0.28227

أستاذ

-0.28446

*-0.57372

*-0.85599

محاضر
العدالة

أستاذ مساعد

*0.26605

التفاعمية

أستاذ مشارؾ

*0.36709

0.10104

أستاذ

0.04017

-0.22588

العدالة

التقييمية

محاضر

أستاذ مساعد

*0.31311

أستاذ مشارؾ

*0.38295
020

0.06985

0.32692

أستاذ

-0.24635

*-0.55946

*-0.62930

محاضر
الدرجة الكمية
لالستبانة

أستاذ مساعد

*0.25210

أستاذ مشارؾ

*0.34485

0.09274

أستاذ

-0.23955

*-0.49165

*-0.58439

* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ( )   0.05

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروؽ في هجاؿ العدالة التوزيعية بيف الذيف رتبتٍـ العمهية
هحاضر وأستاذ هساعد ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ
هساعد وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ
ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ ،وقد يعود ذلؾ لشعور األستاذ بالرضا في توزيع العبء التدريسي
والرواتب وتوزيع العمؿ والواجبات.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة اإلجرائية بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هساعد
ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ ولصالح
الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ هشارؾ ولصالح
الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هساعد ،وكذلؾ الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ ولصالح الذيف
رتبتٍـ العمهية أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية
أستاذ.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التفاعمية بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هساعد
ولصالح ال ذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ ولصالح
الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وقد يعود ذلؾ لمحاولتيـ السعي لتقدير ذواتيـ.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التقييهية بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هساعد
ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ ولصالح
الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ
العمهية أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في الدرجة الكمية لبلستباىة بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هساعد
ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ ولصالح
الذيف رتبتٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ
العمهية أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ ولصالح الذيف رتبتٍـ العمهية أستاذ،
022

وتعزو الباحثة ذلؾ لألسباب التالية :لوجود اختالفات جوىرية في مدركات الفئات العممية في مجاؿ العدالة
التقييمية.

الفرض الثالث مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لواقع لعدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير
سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  -5إلى 10سنوات ،أكثر مف  10سنوات)0

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف
هتوسطات درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية تُعزى لهتغير سىوات الخدهة،
والىتائج هبيىة في جدوؿ رقـ (:) 11-5نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف
متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

عدالة المعمومات

العدالة التفاعمية

العدالة التقييمية

الدرجة الكمية
لالستبانة



مصدر التبايف

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

بيف المجموعات

3.873

2

1.936

داخؿ المجموعات

156.516

247

0.634

المجموع

160.389

249

بيف المجموعات

10.571

2

5.285

داخؿ المجموعات

143.462

247

0.581

المجموع

154.033

249

بيف المجموعات

0.969

2

.485

داخؿ المجموعات

126.175

247

0.511

المجموع

127.144

249

بيف المجموعات

8.228

2

4.114

داخؿ المجموعات

151.521

247

0.613

المجموع

159.749

249

بيف المجموعات

5.449

2

2.724

داخؿ المجموعات

191.159

247

0.774

المجموع

196.608

249

بيف المجموعات

4.423

2

2.211

داخؿ المجموعات

122.579

247

0.496

المجموع

127.002

249

قيمة

المربعات االختبار ()F

3.056

9.100

.949

6.706

3.520

4.456

القيمة

االحتمالية
().Sig

0.049

0.000

0.389

0.001

0.031

0.013

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "247 ،2وهستوى داللة  0.05تساوي 3.03

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.013وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي( ،)4.456وٌي أكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ( )3.03هها
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يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات أفراد

عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير سىوات الخدهة.

باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ عدالة الهعموهات فقد تبيف أف القيهة االحتهالية لً تساوي ( )0.389وٌي أكبر
هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات درجات
تقدير أفراد العيىة لمعدالة الهعموهاتية تُعزى إلى هتغير سىوات الخدهة.
ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج

حسب جدوؿ رقـ ( :)12-5نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
سنوات الخبرة

المجاؿ

أقؿ مف  5سنوات

مف  11-5سنوات

أقؿ مف  5سنوات

العدالة

التوزيعية

مف  11-5سنوات

*0.32667

أكثر مف  01سنوات

0.11693

-0.20973

أقؿ مف  5سنوات

العدالة

اإلجرائية

مف  11-5سنوات

*0.55815

أكثر مف  01سنوات

*0.42992

-0.12823

أقؿ مف  5سنوات

العدالة

التفاعمية

مف  11-5سنوات

*0.48809

أكثر مف  01سنوات

*0.38965

-0.09845

أقؿ مف  5سنوات

العدالة

التقييمية

مف  11-5سنوات

*0.36213

أكثر مف  01سنوات

0.08149

*-0.28064

أقؿ مف  5سنوات

الدرجة الكمية
لالستبانة

مف  11-5سنوات

*0.36883

 11فأكثر سنوات

0.20605

-0.16278

* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ( )   0.05

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروقاَ في هجاؿ العدالة التوزيعية بيف الذيف سىوات
خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ ها بيف

5

–

01

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ

أقؿ هف  5سىوات.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة اإلجرائية بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
5

–

01

سىوات خدهتٍـ ها بيف

سىوات خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

5

سىوات والذيف

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف 5سىوات وكذلؾ هف الذيف
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01

سىوات ولصالح الذيف سىوات

خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات ،وعمى ما يبدو اف الذيف يمتمكوف خدمة اقؿ مف خمس سنوات قد وصموا

لدرجة مف الرضا لتعينيـ ،وعدالة اإلجراءات واألجور.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التفاعمية بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
5

–

01

سىوات خدهتٍـ ها بيف

سىوات خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

خدهتٍـ أقؿ هف

5

5

سىوات والذيف

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف 5سىوات وكذلؾ بيف الذيف
01

سىوات ولصالح الذيف سىوات

سىوات.

وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التقييهية بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
5

–

01

سىوات خدهتٍـ ها بيف

سىوات خدهتٍـ أقؿ هف

5

-

سىوات خدهتٍـ أكثر هف

01

5

سىوات والذيف

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف 5سىوات وكذلؾ بيف الذيف
01

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

01

سىوات ولصالح الذيف

سىوات .وتعزو الباحثة ذلؾ لرضا أفراد العينية لتقويـ الموضوعي بأنو

يأخذ بالحسباف الخصائص االنفعالية والقيمية.
وتبيف أف ٌىاؾ فروؽ في الدرجة الكمية لبلستباىة بيف كبل هف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
والذيف سىوات خدهتٍـ ها بيف

5

–

01

5

سىوات

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف  5سىوات.

وتعزو الباحثة ذلؾ لألسباب التالية أف ظروؼ تعييف الهحاضريف الذيف تقؿ سىوات خبرتٍـ عف 5
سىوات ،ها يصاحب ذلؾ هف اهتيازات لٍا عبلقة باألوضاع التىظيهية بالجاهعات.

وتتفؽ تمؾ النتيجة هع دراسة الحراحشة( ،)2010ودراسة الٍيتي ( ،)2010ودراسة باجودة(،)2010

ودراسة عبابىة(.)2011

اختمفت الدراسة هع دراسة الداية ( ،)2012ودراسة هاضي(.)2014
الفرض الرابع مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≥αبيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير
الجامعة ( األزىر ،فمسطيف ،األقصى).
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الجاهعة ،والىتائج هبيىة في
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جدوؿ رقـ (:)13-5
نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة
التدريس لواقع العدالة التنظيمية تُعزى لمتغير الجامعة.
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

عدالة المعمومات

العدالة التفاعمية

العدالة التقييمية

الدرجة الكمية
لالستبانة


المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بيف المجموعات

37.701

2

18.851

داخؿ المجموعات

122.688

247

.497

المجموع

160.389

249

بيف المجموعات

40.630

2

20.315

داخؿ المجموعات

113.403

247

.459

المجموع

154.033

249

بيف المجموعات

15.276

2

7.638

داخؿ المجموعات

111.868

247

.453

المجموع

127.144

249

بيف المجموعات

28.165

2

14.082

داخؿ المجموعات

131.584

247

.533

المجموع

159.749

249

بيف المجموعات

18.882

2

9.441

داخؿ المجموعات

177.726

247

.720

المجموع

196.608

249

بيف المجموعات

26.394

2

13.197

داخؿ المجموعات

100.607

247

.407

المجموع

127.002

249

مصدر التبايف

مجموع

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F

().Sig

0.000 37.951

0.000 44.248

16.86

0.000

0.000 26.434

0.000 13.121

0.000 32.400

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "247 ،2وهستوى داللة  0.05تساوي 3.03

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.013وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي( ،)4.456وٌي أكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ( )3.03هها
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات عيىة
الدراسة لمعدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير الجاهعة.
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باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ عدالة الهعموهات فقد تبيف أف القيهة االحتهالية لً تساوي ( )0.389وٌي أكبر

هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات درجات
تقدير العيىة لمعدالة الهعموهاتية تُعزى إلى هتغير الجاهعة.

ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج
حسب جدوؿ رقـ (:)14-5
نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجاؿ
العدالة

التوزيعية
العدالة

اإلجرائية
عدالة
المعمومات
العدالة

التفاعمية
العدالة

التقييمية

األزىر

الجامعة

فمسطيف

األزىر
فمسطيف
األقصى

*0.60353
*0.88953

*0.28600

األزىر
فمسطيف
األقصى

*0.43723
*0.91395

*0.47672

األزىر
فمسطيف
األقصى

0.16852
*0.54426

*0.37573

األزىر
فمسطيف
األقصى

0.11888
*0.71210

*0.59323

األزىر
فمسطيف
األقصى

0.16562
*0.60036

*0.43474

األزىر

الدرجة الكمية
*0.30733
فمسطيف
لالستبانة
*0.73074
األقصى
* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ( )   0.05

*0.42341

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التوزيعية بيف الذيف هف جاهعة
األزٌر وجاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة
فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة فمسطيف.
وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى طبيعة الجاهعة التي تصىؼ ضهف الجاهعات الخاصة وذلؾ لعراقة الجاهعة
وخبرتٍا العهيقة في العهؿ اإلداري.
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وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة اإلجرائية بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة فمسطيف وجاهعة
األقصى ولصالح الذ يف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى
ولصالح الذيف في جاهعة فمسطيف.
كما تعزو الباحثة ذلؾ لحداثة إىشاء جاهعة فمسطيف وهراعاتٍا لمهعايير الجودة ،ىظ اًر لكوىٍا ال تزاؿ في
طور التقييـ واالعتهاد.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ عدالة الهعموهات بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح
الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في
جاهعة فمسطيف.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التفاعمية بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح
الذيف في ج اهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في
جاهعة فمسطيف.
وتعزو الباحثة :ذلؾ لطبيعة الهكوف البشري والكادر اإلداري واألكاديهي في الجاهعة ،والذي يتشكؿ هف
أطياؼ هف العاهميف تربطٍـ عبلقات إىساىية يسودٌا االحتراـ الهتبادؿ.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ العدالة التقييهية بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح
الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في
جاهعة فمسطيف ،وتعزو الباحثة ذلؾ لألسباب آنفة الذكر.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في الدرجة الكمية لبلستباىة بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة فمسطيف وجاهعة
األقصى ولصالح الذيف في جاهعة األزٌر ،وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى

ولصالح الذيف في جاهعة فمسطيف ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف جاهعة فمسطيف جاهعة واعدة ،وٌي ال
تزاؿ في طور اإلىشاء والتطوير وتراعي هعايير التقييـ واالعتهاد بشكؿ كبير.
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الفرض الخامس مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تُعزى لمتغير
نوع الجامعة ( حكومية ،غير الحكومية).
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار  Tلمعيىتيف الهستقمتيف الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس لواقع العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة
تُعزى لهتغير ىوع الجاهعة ،والىتائج هبيىة في
جدوؿ رقـ ( :)15-5نتائج اختبار  Tلمعينتيف المستقمتيف )(Independent Samples T Test
بيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية تُعزى لمتغير نوع الجامعة
العدالة التنظيمية

العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
عدالة المعمومات
العدالة التفاعمية
العدالة التقييمية
الدرجة الكمية
لالستبانة


المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

غير الحكومية 022

2022

20258

002

2010

20222

غير الحكومية 022

2022

20202

002

2052

20252

غير الحكومية 022

2008

20221

002

2022

20512

غير الحكومية 022

2022

20828

002

2022

20222

غير الحكومية 022

2022

20282

002

2052

20218

غير الحكومية 022

2021

20208

002

2052

20510

نوع الجامعة العدد

حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

20288

20222

80218

20222

50252

20222

20228

20222

50222

20222

20522

20222

قيهة  Tالجدولية عىد درجة حرية " "248وهستوى داللة  0.05تساوي  1.96

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.000وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  tالهحسوبة تساوي ( )7.593وٌي أكبر هف قيهة  tالجدولية والتي تساوي ()1.96
هها يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات
أفراد عيىة الدراسة لواقع العدالة التىظيهية تُعزى إلى هتغير ىوع الجاهعة وكذلؾ في جهيع هجاالت

022

العدالة التىظيهية ،ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح هف تكوف هف خبلؿ الهتوسطات تبيف أىٍا لصالح
الجاهعات غير الحكوهية.
تعزو الباحثة ذلؾ :إلى أف الحرية اإلدارية التي تتسـ بٍا الجاهعات غير الحكوهية هقارىة بالجاهعات
الحكوهية الهقيدة بقيود إدارية صادقة.

اإلجابة عف السؤاؿ الثالث:

ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة؟

ولئلجابة عمى ٌذا التساؤؿ ،استخداـ اختبار  One Sample T Testلمعيىة واحدة لمتعرؼ عمى ها

إذا كاىت ٌىاؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في هتوسط تقديرات أفراد عيىة الدراسة عف الدرجة الهتوسطة
(الهحايدة) وٌي ( )3وفقاً لمهقياس الهستخدـ ،واحتسب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي لمهجاالت
وترتيبٍا تبعاً لذلؾ.

جدوؿ رقـ ( :)16-5

تحميؿ مجاالت االستبانة.
الحسابي

االنح ارؼ
المعياري

الوزف

.1

الفمسفة والسياؽ

3.74

0.750

74.80

15.688

.2

التدريس

3.73

0.876

74.60

13.313

0.000

.3

البحث العممي

3.30

0.778

66.00

6.215

0.000

3.55

0.714

71.00

12.352

0.000

المجاؿ

#

الدرجة الكمية لالستبانة

المتوسط

قيمة

القيمة
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النسبي

الترتيب

االختبار

االحتمالية
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0.000
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2
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ويتضح هف خبلؿ الجدوؿ رقـ (  )16-5أف جهيع هتوسطات الهجاالت الهختمفة كاىت هتقاربة هف
حيث أوزاىٍا الىسبية ،أها الدرجة الكمية لبلستباىة ككؿ فقد حصمت عمى وزف ىسبي قدري ()%71.00

هها يدلؿ عمى أف درجة تقدير أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية
جاءت بدرجة (كبيرة).
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
 -ثورة الجودة التي تعيشٍا الجاهعات الفمسطيىية في الفترة الراٌىة.

 اشتداد الهىافسة بيف الجاهعات في تحقيؽ هعايير الجودة األكاديهية الهىشودة. -الثورة التكىولوجية سائدة في الجاهعات وأسٍهت في تحقيؽ هستوى هف الجودة األكاديهية.

وتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة الهعهر( ،)2014ودراسة الهزيف وسكيؾ( ،)2012ودراسة االغا،

واالغا( ،)2010ودراسة هاضي( ،)2014ودراسة بىي هصطفى وآخروف(.)2012
022

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانيا النسبية فقد كانت كالتالي:
 .1المجاؿ األوؿ :الفمسفة والسياؽ ،فقد حصؿ عمى الهرتبة األولى بوزف ىسبي قدري ( )%74.80أي
بدرجة تقدير كبيرة.
وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى :اش ػػتهاؿ الخط ػػط االس ػػتراتيجية لمجاهعػ ػات عم ػػى بى ػػد يخ ػػص الفمس ػػفة العاه ػػة
لمجاهعاتٌ ،و ها يشكؿ الحد األدىى هف سياؽ التطور الخاص بالجاهعة ،وبً يتـ التعاهؿ هع الجاهعات
األخرى ،وبً يتـ اعتهاد البراهج والتخصصات في الجاهعة.

 .3المجاؿ الثاني التدريس :حصؿ عمى الهرتبة الثاىية بوزف ىسبي قدري ( )%74.60أي بدرجة تقدير
كبيرة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلػى :اىتشػار درجػة هػف الػوعي االكػاديهي لػدى أعضػاء ٌيئػة التػدريس وزيػادة هسػتوى
التثقيؼ الذاتي الذي يشكؿ رافداً هػف روافػد تحقيػؽ الػذات لػدى أعضػاء ٌيئػة التػدريس ،فضػبلً عػف أف فػي

ذلؾ هيداىاً خصباُ هف هياديف الهىافسة العمهية.

وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها توصمت إليً دراسة يمهاز( ،)2009ودراسة إدريس وآخريف(.)2012

 .2المجاؿ الثالث :البحث العممي :فقد حصؿ عمى الهرتبة األخيرة بوزف ىسبي قدري ( )%66.00أي
بدرجة تقدير هتوسطة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :عػدـ قػدرة الجاهعػة اإليفػاء بالهسػتمزهات الهاليػة وذلػؾ لضػعؼ التهويػؿ الجػاهعي
وخاصة تهويؿ البحث العمهي .

وتتفؽ ىذه النتيجة هع ها توصمت إليً دراسة شعباف( ،)2010ودراسة هٍدي وحهودة( ،)2014ودراسة
بدرخاف والشوا( ،)2011ودراسة إدريس وآخروف(.)2012

تحميؿ فقرات االستبانة الثانية:

 المجاؿ األوؿ :الفمسفة والسياؽ

استخداـ اختبار  tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج هبيىة
في جدوؿ رقـ ( :) 17-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات مجاؿ الفمسفة والسياؽ
ـ

المتوسط

الفقرة

الوزف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

20222

0
5
1

الحسابي

النسبي

.1

يوجد أٌداؼ عاهة لمجاهعة.

1008

83.60

21.198

.2

ٌىاؾ درجة كافية هف الحرية األكاديهية .

2025

73.00

9.443

20222

.3

توجد رؤية تسعى الجاهعة لتحقيقٍا.

2028

75.60

12.592

20222

020

()T

().Sig

.4

يوجد بالجاهعة هيثاؽ أخبلقي يحكـ العهؿ الهٍىي.

2050

70.20

7.470

20222

2

.5

يمتزـ العاهموف في الجاهعة بالقيـ السائدة في الهجتهع.

2022

78.00

14.909

20222

2

1022

81.40

17.955

20222

2

.7

يسود الجاهعة العهؿ بروح القاىوف .

2028

65.60

3.981

20222

8

.8

تقدر الجاهعة قيهة الوقت.

2055

71.00

7.201

20222

2

.6

يوجد بالجاهعة ىظاـ اتصاؿ وتواصؿ بيف الطالب وعضو
ٌيئة التدريس.
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )1التي ىصت عمػى اىػً " يوجػد أىػداؼ عامػو لمجامعػة" قػد احتمػت الهرتبػة األولػى بػوزف
ىسبي ( ،(%82022هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.

وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى :أف الخطػػة االسػػتراتيجية لمجاهعػػة تبىػػي فػػي األسػػاس عمػػى األٌػػداؼ العاهػػة
لمجاهعة ،وبالتالي يتـ تحديدٌا بدرجة هف االٌتهاـ.

وتتطػػابؽ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع د ارسػػة أبػػو عػػاهر( )2008حيػػث اتفقػػت هػػع الد ارسػػة الحاليػػة بػػأف إدارة الجػػودة
اإلداريػػة تسػػعى لتحقيػػؽ أٌػػداؼ الجاهعػػة ،والتػػي تكهػػف فػػي تحقيػػؽ األٌػػداؼ العاهػػة لمجاهعػػة وتهكىٍػػا هػػف

القياـ بوظائفٍا األساسية ،دراسة الدجىي (.)2011

 .2الفقرة رقـ ( )6التي ىصت عمى أىً " يوجد بالجامعة نظاـ اتصاؿ وتواصؿ بيف الطالب وعضػو ىيئػة
التدريس" قد احتمت الهرتبة الثاىيػة بػوزف الىسػبي ( ،(%81.40ههػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى
درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعػزو الباحثػػة ذلػؾ إلػػى :أف كػؿ الجاهعػػات تهتمػؾ خػادـ أـ ،هػػف خبللػً تتػاح الفرصػػة لمجهيػع بالتواصػػؿ
وذلؾ فيها يخص الهحاضرات والتقييهات واألعهاؿ الهكتبية والتكميفات .

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة حهاد( ،)2013ودراسة أبو عاهر(  ،)2008ودراسة الدجىي(.)2011

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )7التػي ىصػت عمػى " يسػود الجامعػة العمػؿ بػروح القػانوف" واف احتمػت الهرتبػة األخيػرة
بوزف ىسبي ( ،(%65.60اإل أف الفقرة قد حصمت عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى :اخػػتبلؼ الػػرؤى فػػي تطبيػػؽ القػػاىوف ،وذلػػؾ وفق ػاً لمقىاعػػات الخاصػػة بػػاألفراد
والجهاعات ،ولعؿ الوضع العاـ يىعكس عمي طبيعة التعاطي هع القاىوف.
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وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة الهعهر( ،)2014التي أفػادت بػأف الجاهعػة تسػف القػواىيف وتضػع المػوائح
ػاء عمػػى
لتىظػػيـ العهػػؿ بٍػػا ولتطبيػػؽ هفػػاٌيـ الجػػودة ،كهػػا يػػؤدي الهوظفػػوف أعهػػالٍـ بالكفػػاءة والفعاليػػة بىػ ً
توجيٍات هدراءٌـ.
 .2الفقػرة رقػػـ ( )4التػػي ىصػػت عمػػى " يوجػػد بالجامعػػة ميثػػاؽ أخالقػػي يحكػػـ العمػػؿ المينػػي" قػػد احتمػػت
الهرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%70.20ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة
(كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :وجود هيثاؽ أخبلقي يفٍـ ضهىاً ،وىاد اًر ها يتفحصً العاهموف.
وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة الدجىي (  ،)2011ودراسة الهعهر()2015

تختمؼ نتيجة الدراسة الحالة عف دراسة رٌيو(  )2014التي ذكر بافتقار الكمية لموسائؿ الحديثة لمعهؿ.

 المجاؿ الثاني :التدريس

تـ استخداـ اختبار  tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج

هبيىة في

جدوؿ رقـ ( :) 18-5يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية

والترتيب لفقرات المجاؿ
ـ

المتوسط

الفقرة
تم ػػزـ الجاهعػ ػػة عضػ ػػو ٌيئػ ػػة التػ ػػدريس إتبػ ػػاع اسػ ػػتراتيجيات

.1

تدريس هتىوعة.

.2

يقدـ عضو ٌيئة التدريس توصيفاً لهساقً بداية كؿ فصؿ

.3
.4
.5
.6
.7

تػ ػ ػػوفر الجاهعػ ػ ػػة الموجسػ ػ ػػتيات البلزهػ ػ ػػة السػ ػ ػػتخدـ وسػ ػ ػػائؿ
تكىولوجية حديثة( بوربويىت ،براهج الهودؿ).
تش ػػجع الجاهع ػػة رب ػػط عض ػػو ٌيئ ػػة الت ػػدريس ب ػػيف الجاى ػػب
الىظري والعهمي.
تمزـ الجاهعة عضو ٌيئة التدريس بالساعات الهكتبية.
تهكف الجاهعة عضو ٌيئة التدريس هف خبلؿ التدريب هف

هٍارات االتصاؿ والتواصؿ وغيرٌا.

تىوي الجاهعة إلى ضرورة التىويع في تقويـ أداء الهتعمهيف.
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الوزف

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

20222

2
0

الحسابي

النسبي

2051

70.80

8.198

1022

80.40

17.779

20222

2022

75.80

11.386

20222

2

2021

74.80

11.061

20222

1

2082

77.20

6.400

20222

2

2052

71.20

8.186

20222

2

2021

72.80

9.288

20222

5

()T

().Sig

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )2التي ىصػت عمػى" يقػدـ عضػو ىيئػة التػدريس توصػيؼ لمسػاقو بدايػة كػؿ فصػؿ" قػد
احتمػػت الهرتبػػة األولػػى بػوزف ىسػػبي ( ،(%82012ههػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة

(كبيرة) هف أفراد العيىة.

وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى وجػػود ىظػػاـ جػػاد يػػتـ بهوجبػػة تكميػػؼ أعضػػاء ٌيئػػة التػػدريس بإعػػداد توصػػيؼ
بىاء عميً.
لهساقاتً لتشكؿ هرجعاً لمطمبة ،ليكوف قياساً لتقييـ عضو ٌيئة التدريس ً
.2الفقرة رقـ ( )5التي ىصت عمى" تمزـ الجامعة عضو ىيئػة التػدريس بالسػاعات المكتبيػة" واف احتمػت
الهرتبػػة الثاىيػػة ب ػوزف ىسػػبي ( ،(%77.20إال أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة هوافقػػة (كبي ػرة) هػػف أف ػراد
العيىة.
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أٌهيػػة السػػاعات الهكتبيػػة لمطمبػػة ،لفٍػػـ وهىاقشػػة بعػػض الهوضػػوعات تخصػػٍـ،
حيث إف ذلؾ يعتبر هف أٌـ واجبات عضو ٌيئة التدريس التي يجب أف يقوـ بٍا.

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقرة رقـ ( )1التي ىصت عمػى " تشجع الجامعة عضو ىيئة التػدريس إتبػاع اسػتراتيجيات تػدريس
متنوعػػػة " واف احتم ػػت الهرتبػ ػة األخي ػرة بػ ػوزف ىس ػػبي ( ،(%70.80إال أف الفقػػرة ق ػػد حص ػػمت عم ػػى درج ػػة

هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تتبىى الجاهعة الكثير هف البراهج والدورات التدريبية التي تطور أداء الهحاضػريف
في هجاؿ التدريس.
.2الفقرة رقـ ( )6التي ىصت عمى " تمكف الجامعة عضو ىيئة التدريس مف خالؿ التدريب مف ميػارات
االتصاؿ و التواصؿ وغيرىا" واف احتمت الهرتبػة قبػؿ األخيػرة بػوزف ىسػبي ( ،(%71.20إال أف الفقػرة قػد
حصمت عمى درجة هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى اعتماد الجامعات في أداء مياميا عمى ميارات التواصؿ الوجػاىي واإل لكترونػي
التي غدت ضرورة حياتية ال يمكف االستغناء عنيا.

021

 المجاؿ الثالث :البحث العممي

استخداـ اختبار  tلمعيىة الواحدة وحساب الهتوسط الحسابي والوزف الىسبي وترتيب الفقرات والىتائج هبيىة

في جدوؿ رقـ ( :)19-5

يوضح المتوسط الحسابي والوزف النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجاؿ
قيمة

القيمة

المتوسط

الوزف

الحسابي

النسبي

2022

72.40

9.795

2002

63.40

2.409

0.017

2020

60.20

.164

0.870

02

2012

68.40

6.138

0.000

5

2015

69.00

6.814

0.000

1

2001

62.80

2.200

0.029

8

2052

70.40

8.011

0.000

2

.8

تىظـ الجاهعة أياهاً دراسية هتخصصة وهؤتهرات عمهية

2081

76.80

14.208

0.000

0

02

تساعد الجاهعة هادياً أعضاء ٌيئة التدريس في ىشر

2081

56.80

-2.160

0.032

00

2002

63.80

2.936

0.004

2

2002

62.60

2.091

0.038

2

ـ

الفقرة

.1

تشجع الجاهعة الهشاركة الهستهرة في الهؤتهرات العمهية.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

002
000

تكافئ الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية الهشتركيف في
بحوث عمهية هشتركة
تسعى الجاهعة لتوظيؼ ىتػائج األبحػاث فػي تطػوير العهميػة
التعميهية.
تعتهد الجاهعة إستراتيجية اإلشراؼ الهشتركة عمى الرسائؿ
العمهية .
تتبادؿ الجاهعة الهعرفة هع الجاهعات األخرى هف خبلؿ
األبحاث والرسائؿ العمهية.
تُعجؿ الجاهعة هف إجراءات الترقية ألعضاء ٌيئة التدريس
توفر الجاهعة قاعدة بياىات هتخصصة هف خبلؿ االشتراؾ
الدولي.
بشكؿ دوري.

أبحاثٍـ في الدوريات الهتخصصة .

تبادر الجاهعة إلى الهشاركة في تىفيذ أبحاث عمهية هبتكػرة
في هجاؿ التخصص.
تشرؾ الجاهعة الهجتهع الهحمى في تبىي ىتائج بحوثٍا

العمهية.
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الترتيب

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

0.000

2
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وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:

 .1الفقػرة رقػػـ ( )8التػػي ىصػػت عمػػى " تػػنظـ الجامعػػة أيػػاـ دراسػػية متخصصػػة ومػػؤتمرات عمميػػة بشػػكؿ

دوري" قد احتمت الهرتبة األولى بوزف ىسبي ( ،(%76.80هها يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجػة
هوافقة (كبيرة) هف أفراد العيىة.
025

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
 حرص عهادة الكميات عمى تطبيؽ الخطة التشغيمية الهوضوعة والهعدة سمفاً. -وجود تىافس بيف الجاهعات في تىظيـ األياـ الدراسة والهؤتهرات العمهية.

وتتطابؽ ىذه النتيجة هع دراسة (الهعهر.)2015،

 .2الفقػرة رقػػـ ( )1التػػي ىصػػت عمػػى " تشػػجع الجامعػػة المشػػاركة المسػػتمرة فػػي المػػؤتمرات العمميػػة" قػػد
احتمت الهرتبػة الثاىيػة بػوزف ىسػبي ( ،(%72.40ههػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة هوافقػة
(كبيرة) هف أفراد العيىة.
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :رغبة الجامعة بزيادة كفاءة العامميف فييا .
وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة العتيبي ،وهوسى(. )2011

وتبيف النتائج مف خالؿ الجدوؿ أف أدنى فقرتيف حسب الوزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )9التي ىصت عمى " تسػاعد الجامعػة ماديػاً أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي نشػر أبحػاثيـ
في الدوريات المتخصصة" قػد احتمػت الهرتبػة األخيػرة بػوزف ىسػبي ( ،(%56.80ههػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة

قد حصمت عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.

وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى :أف الجٍػػود البحثيػػة والعمهيػػة غالبػاً هػػا تكػػوف خاصػػة ،ويتحهػػؿ ىفقاتٍػػا أعضػػاء
الٍيئة التدريسية أىفسٍـ بغية الىهو الهٍىي والتدرج األكاديهي والعمهي.

.2الفقػرة رقػػـ ( )3التػػي ىصػػت عمػػى " تسػػعى الجامعػػة إلػػى توظيػػؼ نتػػائج األبحػػاث فػػي تطػػوير العمميػػة
التعميميػة" قػػد احتمػت الهرتبػة قبػػؿ األخيػرة بػوزف ىسػبي ( ،(%60.20ههػا يػػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػػمت
عمى درجة هوافقة (هتوسطة) هف أفراد العيىة.
مؤشرً إيجابياً ويبشر بتطور منظومة البحث العممي.
ا
وتعتبر الباحثة أف ذلؾ :يعد

وتتطابؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة العتيبي وهوسى( ،)2011حيث تشير الى تدىي اٌتهاـ الجاهعة بتوظيؼ
ىتائج األبحاث في تطوير العهمية التعميهية.
اإلجابة عف السؤاؿ الرابع:

ىؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة (  )0.05 ≥αبػيف متوسػطات درجػات تقػدير
أعضاء ىيئة التدريس لمػدى تحقػؽ مؤشػرات الجػودة األكاديميػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بمحافظػات
غزة تعزى لمتغيرات (الجنس ،الرتبة العممية ،سنوات الخدمة ،الجامعة ،نوع الجامعة)؟
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ولإلجابة عف ىذا الفرض تحققت الباحثة مف خمس فرضيات وىي كما يمي:
الفرض األوؿ مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر ،أنثى).
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار  Tلمعيىتيف الهستقمتيف الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الجىس ،والىتائج هبيىة في
جدوؿ رقـ (:) 20-5
نتائج اختبار  Tلمعينتيف المستقمتيف ) (Independent Samples T Testبيف متوسطات درجات
تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية تُعزى لمتغير الجنس
مؤشرات

الجودة األكاديمية
الفمسفة والسياؽ العاـ
التدريس
البحث العممي
الدرجة الكمية لالستبانة


الجنس

العدد

المتوسط

االنحراؼ قيمة االختبار القيمة االحتمالية

الحسابي

المعياري

ذكر

085

2028

20202

أنثى

25

2020

20822

ذكر

085

2022

20222

أنثى

25

2082

20222

ذكر

085

2022

20220

أنثى

25

2012

20222

ذكر

085

2051

20222

أنثى

25

2022

20228

()T

().Sig

00521

20002

00101

20052

00550

20022

20221

20522
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تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.507وٌي أكبر هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  tالهحسوبة تساوي ( )0.664وٌي أقؿ هف قيهة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96هها
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات
أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الجىس ،وكذلؾ في جهيع هجاالت
هؤشرات الجودة األكاديهية ،باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ خدهة الهجتهع الهحمي فقد تبيف أف القيهة
االحتهالية لً تساوي ( )0.001وٌي أقؿ هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات

022

داللة إحصائية بيف هتوسطات درجات تقدير أفراد العيىة لخدهة الهجتهع الهحمي تُعزى إلى هتغير
الجىس ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح هف تكوف هف خبلؿ الهتوسطات تبيف أىٍا لصالح اإلىاث.
وتعزو الباحثة ذلؾ الٌتهاـ اإلىاث هف عضوات الٍيئة التدريسية بتىهية ذواتٍف هقارىة بأقراىٍـ هف
الرجاؿ ،بحثاً عف هستوى هف التعويض لبموغ هبالغ الرجاؿ في الدور والهكاىة االجتهاعية والعمهية ،إلى
جاىب تأثر اإلىاث واستجابتٍـ ألدوات الرقابة والهتابعة.
الفرض الثاني مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير أعضاء ىيئة
التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الرتبة
العممية (محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ)0

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف
هتوسطات تقديرات أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية،
والىتائج هبيىة في جدوؿ رقـ ( :)21-5نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف متوسطات
درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية تُعزى لمتغير الرتبة العممية.

مؤشرات الجودة األكاديمية
الفمسفة والسياؽ العاـ
التدريس

البحث العممي
الدرجة الكمية
لالستبانة



مصدر التبايف

مجموع

درجة

متوسط قيمة االختبار القيمة االحتمالية

المربعات

الحرية المربعات

بيف المجموعات

3.566

3

1.189

داخؿ المجموعات

136.630

246

0.555

المجموع

140.196

249

بيف المجموعات

10.007

3

3.336

داخؿ المجموعات

181.441

246

0.738

المجموع

191.448

249

بيف المجموعات

11.103

3

3.701

داخؿ المجموعات

139.868

246

0.569

المجموع

150.971

249

بيف المجموعات

7.727

3

2.576

داخؿ المجموعات

118.996

246

0.484

المجموع

126.723

249

()F

2.140

4.522

6.509

5.325

().Sig

0.096

0.004

0.000

0.001
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تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.001وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي( ،)5.325وٌي اكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ( )2.64هها
028

يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة (  )   0.05بيف هتوسطات تقديرات عيىة
الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية.
باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ الفمسفة والسياؽ العاـ لمجاهعة فقد تبيف أف القيهة االحتهالية لً تساوي

( )0.096وٌي اكبر هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى عدـ وجود فروقاً ذات داللة إحصائية
بيف هتوسطات درجات تقدير أفراد العيىة لمفمسفة والسياؽ العاـ لمجاهعة تُعزى إلى هتغير الرتبة العمهية.
لمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج
جدوؿ رقـ (:) 22-5

حسب
المجاؿ

الرتبة العممية

محاضر

أستاذ مساعد

أستاذ مشارؾ

محاضر
التدريس

أستاذ مساعد

*0.36022

أستاذ مشارؾ

*0.40007

0.03985

أستاذ

-0.22660

*-0.58681

*-0.62666

محاضر
البحث

العممي

الدرجة

الكمية

لالستبانة

أستاذ مساعد

*0.36484

أستاذ مشارؾ

*0.49478

0.12994

أستاذ

-0.17287

*-0.53770

*-0.66765

محاضر
أستاذ مساعد

*0.28950

أستاذ مشارؾ

*0.42040

-0.13090

أستاذ

-0.16870

*-0.45830

*-0.58910

* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ( )   0.05

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ التدريس بيف الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر
وأستاذ هساعد ولصالح الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ
ولصالح الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ ولصالح
الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ ولصالح الذيف رتبٍـ
العمهية أستاذ.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ البحث العمهي بيف الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هساعد ولصالح
الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر ،وكذلؾ الذيف رتبٍـ العمهية هحاضر وأستاذ هشارؾ ولصالح الذيف رتبٍـ
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العمهية هحاضر ،وكذلؾ بيف الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ هساعد وأستاذ ولصالح الذيف رتبٍـ العمهية
أستاذ ،وكذلؾ بيف الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ هشارؾ وأستاذ ولصالح الذيف رتبٍـ العمهية أستاذ.
وتعزو الباحثة ذلؾ لألسباب التالية
 أف ثقافة الجودة التي يصرح الهعىيوف بىشرٌا في الجاهعات ال تفرؽ بيف األعضاء وفقاً لدرجاتٍـالعمهية ،فبراهجٍا وثقافتٍا تراعي احتياجاتٍـ جهيعاً.

 أعضاء ٌيئة التدريس برتبة أستاذ أكثر هف أقراىٍـ التزاها بهعايير الجودة األكاديهية ىظ اًر لحرصٍـعمى عدـ الىزوؿ عف سمـ الهجد والسهعة.

الفرض الثالث مف فروض الدراسة الذي ينص عمى أنو:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير

أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  -5إلى 10سنوات ،أكثر مف  10سنوات).

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف
هتوسطات تقديرات أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير سىوات الخدهة،
والىتائج هبيىة في جدوؿ رقـ ( :) 23-5نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف
متوسطات درجات تقديرىـ لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية تُعزى لمتغير سنوات الخدمة.
مؤشرات الجودة األكاديمية
الفمسفة والسياؽ العاـ

التدريس

البحث العممي

الدرجة الكمية
لالستبانة


مصدر التبايف

متوسط

مجموع

درجة

المربعات

الحرية المربعات االختبار ()F

بيف المجموعات

1.049

2

0.524

داخؿ المجموعات

139.147

247

0.563

المجموع

140.196

249

بيف المجموعات

7.099

2

3.550

داخؿ المجموعات

184.349

247

0.746

المجموع

191.448

249

بيف المجموعات

13.049

2

6.525

داخؿ المجموعات

137.922

247

0.558

المجموع

150.971

249

بيف المجموعات

6.278

2

3.139

داخؿ المجموعات

120.445

247

0.488

المجموع

126.723

249
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قيمة

0.931

4.756

11.685

6.437

القيمة االحتمالية
().Sig

0.396

0.009

0.000

0.002

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.005وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي( ،)6.437وٌي أكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ( )3.03هها
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات تقديرات أفراد
عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير سىوات الخدهة.
باستثىاء ها يتعمؽ بهجاؿ الفمسفة والسياؽ العاـ لمجاهعة فقد تبيف أف القيهة االحتهالية لً تساوي

( )0.396وٌي اكبر هف هستوى الداللة ( )0.05هها يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف هتوسطات درجات تقدير أفراد العيىة لمفمسفة والسياؽ العاـ لمجاهعة تُعزى إلى هتغير سىوات الخدهة
ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج حسب

جدوؿ رقـ (:) 24-5نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجاؿ

أقؿ مف  5سنوات

سنوات الخبرة

مف  11-5سنوات

أقؿ مف  5سنوات
مف  11-5سنوات

*0.46631

التدريس

أكثر مف  01سنوات

*0.31718

-0.14912

أقؿ مف  5سنوات

البحث

العممي

مف  11-5سنوات

*0.63389

أكثر مف  01سنوات

*0.41590

*-0.21798

أقؿ مف  5سنوات

الدرجة الكمية
لالستبانة

مف  11-5سنوات

*0.44060

أكثر مف  01سنوات

*0.26870

-0.17180

* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ()0.05 ≥α

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ التدريس بيف كبل هف الذيف سىوات خدهتٍـ
أقؿ هف
5

5

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ ها بيف

5

–

01

سىوات ،وكذلؾ بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ اقؿ هف
سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

01

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ اقؿ هف  5سىوات.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ البحث العمهي بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
سىوات خدهتٍـ ها بيف

5

–

01

الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
سىوات خدهتٍـ اقؿ هف
خدهتٍـ أكثر هف

01

5

5

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ اقؿ هف
سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

سىوات ،وكذلؾ بيف الذيف سىوات خدهتٍـ هف

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف
010

01

5

01

5

5

سىوات والذيف

سىوات ،وكذلؾ بيف

سىوات ولصالح الذيف

01 -سىوات والذيف سىوات

سىوات.

وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في الدرجة الكمية لبلستباىة بيف الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف
سىوات خدهتٍـ ها بيف

5

–

سىوات ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ اقؿ هف

01

الذيف سىوات خدهتٍـ أقؿ هف

5

سىوات خدهتٍـ اقؿ هف  5سىوات.

سىوات والذيف سىوات خدهتٍـ أكثر هف

01

5

5

سىوات والذيف

سىوات ،وكذلؾ بيف

سىوات ولصالح الذيف

تعزو الباحثة ذلؾ إلى أف أعضاء الٍيئة التدريسية ههف سىوات خبراتٍـ أقؿ هف  5سىوات ٌـ أعضاء

شباب ،ويحرصوف دوهاً عمى اثبات ذواتٍـ وتحقيؽ هؤشرات همحوظة لىجاحاتٍـ فٍـ اليزالوف في طور
التطور العمهي والهٍىي.

الفرض الرابع مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير الجامعة ( األزىر ،األقصى ،فمسطيف).
ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الجاهعة ،والىتائج هبيىة في

جدوؿ رقـ (:) 25-5نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAبيف متوسطات درجات
تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية تُعزى لمتغير الجامعة.
مؤشرات الجودة
األكاديمية

الفمسفة والسياؽ العاـ

التدريس

البحث العممي

الدرجة الكمية
لالستبانة



المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بيف المجموعات

15.230

2

7.615

داخؿ المجموعات

124.965

247

المجموع

140.196

249

بيف المجموعات

34.462

2

داخؿ المجموعات

156.986

247

المجموع

191.448

249

بيف المجموعات

18.303

2

داخؿ المجموعات

132.667

247

المجموع

150.971

249

بيف المجموعات

20.636

2

داخؿ المجموعات

106.087

247

المجموع

126.723

249

مصدر التبايف

مجموع

()F

().Sig

االختبار االحتمالية

0.000 15.051 0.506

17.231
0.000 27.111 0.636

9.152
0.000 17.039 0.537
10.318
0.000 24.023 0.430

قيهة  Fالجدولية عىد درجة حرية " "247 ،2وهستوى داللة  0.05تساوي 3.03
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قيمة

القيمة

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.000وٌي أقؿ هف هستوى الداللة
( )0.05وقيهة  fالهحسوبة تساوي ( )24.023وٌي أكبر هف قيهة  fالجدولية والتي تساوي ()3.03
هها يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات تقديرات
أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير الجاهعة.
ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح مف تكوف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت النتائج
حسب جدوؿ رقـ ( :) 26-5نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة
المجاؿ

األزىر

الجامعة

الفمسفة

األزىر

والسياؽ

فمسطيف

-0.05826

األقصى

*0.47388

العاـ

التدريس
البحث

العممي

الدرجة الكمية
لالستبانة

فمسطيف

*0.53214

األزىر
فمسطيف
األقصى

*-0.31614
*0.60560

*0.92174

األزىر
فمسطيف
األقصى

0.05448
*0.56182

*0.50733

األزىر
فمسطيف
األقصى

-0.08000
*0.54660

*0.62660

* الفروؽ دالة عىد هستوى داللة ()0.05 ≥α

وهف خبلؿ ىتائج اختبار  LSDتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ الفمسفة والسياؽ العاـ لمجاهعة بيف الذيف
ٌـ هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة
فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة فمسطيف.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ التدريس بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة فمسطيف ولصالح الذيف
هف جاهعة فمسطيف وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة
األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمًسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في جاهعة فمسطيف.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقا في هجاؿ البحث العمهي بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح
الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في
جاهعة فمسطيف.

012

وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في هجاؿ البحث العمهي بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى ولصالح
الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف في
جاهعة فمسطيف.
وتبيف أف ٌىاؾ فروقاً في الدرجة الكمية لبلستباىة بيف الذيف هف جاهعة األزٌر وجاهعة األقصى
ولصالح الذيف في جاهعة األزٌر وكذلؾ بيف الذيف هف جاهعة فمسطيف وجاهعة األقصى ولصالح الذيف

في جاهعة فمسطيف.

تعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف حداثة ىشأة جاهعة فمسطيف وأىٍا ال تزاؿ في طور الىهو واالعتهاد ،وأف
كوادرٌا يعهموف بىظاـ الساعة فٍـ حريصوف عمى إرضاء إدارة الجاهعة فيها يطمب هىٍـ حوؿ تطبيؽ

هؤشرات الجودة األكاديهية.

الفرض الخامس مف فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15 ≥αبيف متوسطات درجات تقدير
أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة تعزى لمتغير نوع الجامعة ( حكومية ،غير

الحكومية).

ولمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض استخداـ اختبار  Tلمعيىتيف الهستقمتيف الختبار الفروؽ بيف هتوسطات
تقديرات أفراد عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير ىوع الجاهعة ،والىتائج هبيىة في
جدوؿ رقـ (:) 27-5

نتائج اختبار  Tلمعينتيف المستقمتيف ) (Independent Samples T Testبيف متوسطات درجات
تقدير أعضاء ىيئة التدريس لمدى تحقؽ مؤشرات الجودة األكاديمية تُعزى لمتغير نوع الجامعة
مؤشرات الجودة
األكاديمية

الفمسفة والسياؽ
التدريس
البحث العممي
الدرجة الكمية
لالستبانة


نوع الجامعة العدد

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

022

2052

20828

غير الحكومية 002

1020

20520

022

2010

20222

غير الحكومية 002

1002

20528

022

2022

20222

غير الحكومية 002

2022

20252

022

2022

20252

غير الحكومية 002

2082

20500

حكومية
حكومية
حكومية
حكومية

قيهة  Tالجدولية عىد درجة حرية " "248وهستوى داللة  0.05تساوي  1.96
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قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

50182

20222

20222

20222

50825

20222

20202

20222

()T

().Sig

تبيف هف الجدوؿ أف القيهة االحتهالية لدرجة الكمية تساوي ( )0.000وٌي أقؿ هف هستوى الداللة

( )0.05وقيهة  tالهحسوبة تساوي ( )6.912وٌي أكبر هف قيهة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96هها
يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ( )0.05 ≥αبيف هتوسطات تقديرات أفراد

عيىة الدراسة لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى إلى هتغير ىوع الجاهعة ،ولمتعرؼ عمى الفروؽ لصالح
هف تكوف هف خبلؿ الهتوسطات تبيف أىٍا لصالح الجاهعات غير الحكوهية.
تعزو الباحثة ذلؾ إلى :القيود التي تعيشٍا الجاهعات الحكوهية ،وخضوعٍا لشيء هف البيروقراطية

ىظ اًر لٍياكمٍا التىظيهية الرسهية.
اإلجابة عف السؤاؿ الخامس:

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05 ≥αبيف متوسطات

درجات تقدير أعضاء ىيئة التدريس لواقع العدالة التنظيمية ومتوسطات تقديراتيـ لمؤشرات الجودة

األكاديمية.

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرض التالي:

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05 ≥αبيف درجة تقدير أفراد
عينة الدراسة لمعدالة التنظيمية ودرجة تقديرىـ لمؤشرات الجودة األكاديمية.

استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العبلقة بيف درجة تقدير أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية ودرجة
تقديرٌـ لهؤشرات الجودة األكاديهية ،والىتائج هبيىة في جدوؿ رقـ (:) 28-5نتائج معامؿ االرتباط بيف

درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لمعدالة التنظيمية ودرجة تقديرىـ لمؤشرات الجودة األكاديمية
العدالة التنظيمية
العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
عدالة المعمومات
العدالة التفاعمية
العدالة التقييمية
الدرجة الكمية

مؤشرات الجودة األكاديمية
اإلحصاءات

الفمسفة والسياؽ

التدريس

البحث العممي

الدرجة الكمية

معامؿ االرتباط

20222

20122

20252

20252

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

معامؿ االرتباط

20228

20515

20222

20222

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

معامؿ االرتباط

20252

20222

20220

20285

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

معامؿ االرتباط

20222

20212

20822

20818

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

معامؿ االرتباط

20820

20212

20802

20858

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

معامؿ االرتباط

20808

20212

2812

20822

القيمة االحتمالية ()sig

20222

20222

20222

20222

 هعاهؿ االرتباط داؿ إحصائياً عىد هستوى داللة 0.05

015

تبيف هف خبلؿ الجدوؿ أف القيهة االحتهالية تساوي ( )0.000وٌي أقؿ هف هستوى الداللة (، )0.05

هها يدؿ عمى وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية عىد هستوى داللة إحصائية (  )   0.05بيف
درجة تقدير أفراد عيىة الدراسة لمعدالة التىظيهية ودرجة تقديرٌـ لهؤشرات الجودة األكاديهية وهف الىتائج
فإف قيهة هعاهؿ االرتباط تساوي ( )20822وٌذا يدلؿ عمى اف العبلقة بيىٍها عبلقة إيجابية (طردية).

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى :أف تحقيؽ العدالة التىظيهية بأبعادٌا يوفر جواً إدارياً سميهاً وصحيحاً هف أبرز

هعالهٍا صحة الهىظهة التي تساٌـ في إحداث تغيي اًر إيجابياً في تحسيف هستوى الجودة اإلدارية الهتعمقة

بخصائص الٍيئة اإلدارية القائهة عمى الهؤسسات الجاهعية ،والتي بدورٌا تىعكس إيجابياً عمى تحسيف

هستوى الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية.

وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة ودراسة شطىاوي وعقمة ( )2011التي اكدت عمى دور العدالة في تحسيف
العهؿ هف خبلؿ تحسف ىظاـ الحوافز وتوزيع االعباء بعدالة ،وتشجيع أعضاء الٍيئة التدريسية لتىويع

أساليبٍـ ،واستخداـ التكىولوجيا في عهمٍـ ،وتوفير حوافز تشجع البحث العمهي وربطً بحاجات الهجتهع.

وكها تأكد دراسة شعباف( )2010عمى أٌهية األداء الهتهيز هف خبلؿ زيادة االٌتهاـ بالبحث العمهي بها

يخدـ الهجتهع الهحمي والى تحقيؽ األداء الجاهعي الهتهيز والتفوؽ التىافسي
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يهخص انذراست

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى إلقػػاء الضػػوء عمػػى واقػػع العدالػػة التنظيميػػة وعالقتيػػا بمؤش ػرات
الجػػودة األكاديميػػة بالجامعػػات الفمسػػطينية بمحافظػػات غػػزة ،وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى النتػػائج
التالية:

 .1بمغت الدرجة الكمية لتقديرات أعضاء الٍيئة التدريسية بالجاهعات الفمسطيىية لهجاالت العدالة

التىظيهية بدرجة تقدير هتوسطة وبوزف ىسبي قدرة (.)%64.40
.2

وجود عبلقة ارتباطية طردية عىد هستوى داللة

()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير أعضاء

ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة لمعبلقة بيف العدالة التىظيهية ودرجة تقديرٌـ

لهؤشرات الجودة األكاديهية.

 .3عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

(≥α

 )0.05بيف هتوسطات تقديرات

أعضاء الٍيئة التدريسية لمعدالة التىظيهية وهجاالتٍا بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة

لهتغير الجىس ( ذكر  ،أىثى).
.4

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

.5

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

.6

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

()0.05 ≥α

تُعزى

بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس لمعدالة التىظيهية وهجاالتٍا بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تُعزى لهتغير
الرتبة العمهية ولصالح الرتبة العمهية ( أستاذ).
()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس لهجاالت العدالة التىظيهية بالجاهعات الفمسطيىية بهحافظات غزة تُعزى لهتغير
سىوات الخدهة ولصالح الذيف سىوات خدهتٍـ (أقؿ هف خهس سىوات).
()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس لهجاالت العدالة التىظيهية تُعزى لهتغير الجاهعة ولصالح جاهعة فمسطيف.
 .7توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة ()0.05 ≥αبيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس لهجاالت العدالة التىظيهية تُعزى لهتغير الجاهعة ولصالح الجاهعات غير
الحكوهية.
 .8جاءت درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية

بهحافظات غزة بدرجة تقدير كبيرة ،وبوزف ىسبي قدري ( .)%71.00
.9

دلت الىتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

()0.05 ≥α

بيف هتوسطات

درجات تقدير أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير
الجىس ( ذكر  ،أىثى) ،ولصالح (اإلىاث).
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 .10توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير

()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير الرتبة العمهية
ولصالح الرتبة العمهية (أستاذ) .
 .11توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير سىوات الخدهة
لصالح الذيف سىوات خدهتٍـ ( أقؿ هف  5سىوات).
 .12توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة

()0.05 ≥α

بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير الجاهعة ولصالح
( جاهعة فمسطيف).
.13

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى دالة (  )   0.05بيف هتوسطات درجات تقدير

أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الفمسطيىية لهؤشرات الجودة األكاديهية تُعزى لهتغير ىوع الجاهعة
ولصالح الجاهعات (غير الحكوهية).

حىصيبث انذراست:

بناء عمى ما توصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج فإف الباحثة توصي بما يمي:
 .1العهؿ عمى تحقيؽ الشفافية في اتخاذ الق اررات بيف الهستويات بالجاهعات كافة هف خبلؿ تهتيف
العبلقة بيف إدارة الجاهعات وأعضاء الٍيات التدريسية بٍا والعهؿ عمى ىشر ثقافة التعاوف وروح
الفريؽ بيىٍـ.
 .2إعادة جدولة الرواتب واستحداث ىظاـ جديد لتقييـ ىظـ األجور والهكافآت بشكؿ دائـ وخاصة في
الجاهعات الحكوهية ووضع هعايير هحددة وواضحة لمحوافز الهادية والهعىوية بحيث تتىاسب هع
الجٍد الهبذوؿ هف أعضاء ٌيئة التدريس.
 .3رفع هستوى األداء األكاديهي ألعضاء الٍيئة التدريسية هف خبلؿ إشراكٍـ في البعثات واألياـ
الدراسية واعطاء أولوية لؤلبحاث العمهية الههيزة ،وتىظيـ دورات تدريبية لرفع كفاءة الكادر
التدريسي التي تسٍـ في تطوير وتىهية الهجتهع الهحمي.
 .4أف يتـ تقييـ أداء أعضاء ٌيئة التدريس بشكؿ دوري وهىتظـ.
 .5ضرورة وجودة خريطة لمبحوث البلزـ إج ارؤٌا دخؿ الجاهعة تتىاسب هع احتياجات الهجتهع.

018

املقرتحبث:
.1

إجراء دراسات حوؿ العدالة التىظيهية في الجاهعات الفمسطيىية وعبلقتٍا بالرضا الوظيفي لدى

.2

إجراء دراسة عف الجودة األكاديهية في الجاهعات الفمسطيىية وعبلقتٍا بإعادة ٌىدسة العهميات.

أعضاء الٍيئات التدريسية.
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قبئًت املصبدر واملرارجع
ً
أوال :املصبدر واملرارجع انعربيت.
ً
ثبنيب :املصبدر واملرارجع األرجنبيت.
ً
ثبنثب :يرارجع ويىاقع ئنكرتونيت

052

القرآف الكريـ

المصادر والمراجع

الحديث الشريؼ

أوالً :المراجع العربية:

 .1ابف تيهية ،أحهد عبدالحميـ (" ،)1951الحسبة في اإلسالـ" ،تحقيؽ :هحهد حاهد الفقي ،هطبعة السىة الهحهدية ،القاٌرة.
 .2حهػدي ،األخضػر (" ،)2014أثػػر العدالػة التنظيميػة المدركػػة عمػى مسػػتوى الرضػا الػػوظيفي لػدي أعضػػاء الييئػة التدريسػػية"،
د ارسػػة حالػػة فػػي كميػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير بجاهعػػة األغػواط ،الهجمػػة األردىيػػة فػػي إدارة االعهػػاؿ ،الهجمػػد
 ،11العدد  ،3االردف.
 .3أبو جاسر ،صابريف (" ،) 2010أثر إدراؾ العدالة التنظيمية عمى أبعػاد األداء السػياقي" دراسػة تطبيقيػة عمػى مػوظفي و ازرات
السمطة الفمسطينية" ،رسالة هاجستير ،الجاهعة اإلسبلهية ،فمسطيف.
 .4أبو جعفر ،عبػدا﵀ (  " ،) 2009معايير الجودة ومؤشراتيا في التعميـ" ورقػة بحثيػة هقدهػة إلػى ىػدوة حػوؿ الجػودة فػي التعمػيـ ،
طرابمس ،ليبيا.
 .5أبو عاهر ،آهػاؿ (  " ،)2008واقع الجودة اإلدارية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر اإلدارييف وسػبؿ تطػويره" ،رسػالة
هاجستير ،الجاهعة االسبلهية ،فمسطيف.
 .6أبو قمة ،عبدالقادر والهٍايرة ،هحهد سبلهة(  " ،)2012األنماط القيادية السائدة وعالقتيا بأبعاد جودة التعميـ" هجمة كمية بغداد
لمعموـ االقتصادية ،العدد الثالث والثبلثوف ،العراؽ ،ص ص .138 – 96
 .7أبو هموح ،هحهد وأبو عودة ،فوزي ( "،)2004الجودة الشاممة و المدرسة  ،دورية – رؤى تربوية"  ،العدد  ، 14هركز القطاف
لمبحث والتطوير التربوي ،راـ ا﵀ ،فمسطيف.
 .8أبو تايً ،بىػدر (" ،) 2012أثر العدالة التنظيميػة عمػى سػموؾ المواطنػة التنظيميػة فػي مراكػز الػو ازرات الحكوميػة فػي االردف"،
هجمة الجاهعة االسبلهية لمدراسات االقتصادية واالدارية ،فمسطيف ،العدد  ،2الهجمد  ،186 -145 ، 20يوىيو .2012
 .9أبو ىدا ،ساهية ( " ،)2007تحميؿ عالقة بعض المتغيرات وأنماط القيادة باال لتزاـ التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية" دراسة
ميدانية عمى الو ازرات الفمسطينية" ،رسالة هاجستير ،غزة ،فمسطيف.
.10

أحهػد ،أحهػد إبػراٌيـ(" ،)2003الجػودة الشػػاممة فػي اإلدارة التعميميػة والمدرسػػية" ،اإلسػكىدرية  :دار الوفػاء لػدىيا لمطباعػػة

والىشر.
.11

إدريس ،جعفر ،وآخروف(  " ،)2012إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة عمى خدمات التعميـ العالي مػف أجػؿ التحسػيف

المستمر وضماف جودة المخرجات والحصوؿ عمي االعتمادية :دراسة حالة فرع جامعة الطائؼ بالخرمة" ،دراسة عمهية ،هجمة
أهاراباؾ هجمة عميهة هحكهة ،عف األكاديهية االهريكية العربيػة لمعمػوـ والتكىولوجيػا ،السػعودية ،الجمػد الثالػث ،العػدد السػابع ،ص
ص .62-39
.12

اسكىدر ،سوزي( " ،)2007تأثير العدالة التنظيمية عمى تنمية عالقات الثقة لدى العامميف نحو رؤسائيـ" ،بحث هىشػور

فػػي هجمػػة االستشػػارات والبحػػوث الصػػادرة عػػف هركػػز االستشػػارات والبحػػوث والتطػػوير التػػابع ألكاديهيػػة السػػادات لمعمػػوـ اإلداريػػة،
هصر ،العدد  ،3الهجمد ،15،ص ص .108 -84
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.13

األعرجػػي ،عاصػػـ وابػػداح خالػػد(  " ،)2011آراء القيػػادات األكاديميػػة فػػي الجامعػػات األردنيػػة فػػي تػػأثير العوامػػؿ البيئيػػة

والتنظيمية عمى تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة في الجامعات األردنية" هجمة اإلداري ،األردف ،العػدد  ، 133بتػاريخ يوىيػو2013
 ،ص ص .158 – 115
.14

االغا ،وفيؽ وايٍػاب وفيػؽ ،االغػا(  " ،)2010اسػتراتيجيات هقترحػة لهعػايير ضػهف جػودة األداء الجػاهعي" جاهعػة االزٌػر،

غزة  ،فمسطيف.
.15

األغا ،إحساف واألستاذ ،هحهود (" ،)2003تصميـ البحث التربوي" ،غزة ،فمسطيف.

.16

ﺍلحَلي ،عمياو ( "،)2004تقػػػويـ جػػػودة البيئػػػة الجامعيػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر الخػػػريجيف فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػالمية" رسػػالة

هاجستير ،غزة ،فمسطيف .
.17

بابكر هحهد ،هحهد والزبير ،ىجوى هحهػد (  "،)2014تقييـ تطبيؽ معايير الجودة الشاممة بجامعة القضارؼ مف وجيػة

درسات العميا ،جاهعة القضارؼ ،السعودية.
نظر الطالب واألساتذة"  ،ورقة بحثية  ،كمية ال ا
.18

بػاجودة ،ىػدى (  "،)2010واقػػع تطبيػؽ العدالػة التنظيميػػة بمػدراس التعمػػيـ العػاـ الحكػػومي لمبنػات بمدينػػة مكػة المكرمػػة"

رسالة هاجستير ،جاهعة أـ القرى ،كمية التربية ،السعودية.
.19

البببلوي ،حسف حسػيف وآخػروف(  " ،)2006الجػودة الشػاممة فػي التعمػيـ :مؤشػرات تميػز ومعػايير االعتمػاد" دار الهيسػرة

لمىشر والتوزيع ،عهاف.
.20

البدراىي ،حهػد (  " ،)2010إدراؾ العدالة التنظيمية وعالقتو بالثقة لدى العامميف في المنظمػات األمنيػة ،دراسػة ميدانيػة

لمعػػامميف بػػالتفتيش األمنػػي بالمطػػارات السػػعودية الدوليػػة " رسػػالة دكتػػو اره ،جاهعػػة ىػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ األهىيػػة ،الريػػاض،
السعودية.
.21

بدرخاف ،سوسػف والشػواٌ ،ػبل(  "،)2011المعوقػات التػي تعتػرض تطبيػؽ معػايير النوعيػة وضػماف الجػودة فػي الجامعػات

األردنية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية" دراسة عمهية هىشورة ،الهجمة العربية لضهاف جودة التعمػيـ الجػاهعي ،الهجمػد
السادس ،العدد 13س ،ىشرت في عاـ 2013ـ ،ص ص  ، 80-65االردف .
.22

بركات ،ىظاـ وآخروف( " ،)2004مبادئ عمـ السياسة" ،هكتبة العبيكاف ،الرياض ،السعودية.

.23

البشابشة ،سػاهر ( "،)2008أثر العدالة التنظيميػة فػي بمػورة التماثػؿ التنظيمػي فػي المؤسسػات العامػة االردنيػة" ،دراسػة

ميدانية ،الهجمة االردىية في إدارة االعهاؿ ،األردف ،العدد ( ، )4هج(.)4
.24

بموط ،حسف ( "،)2002إدارة الموارد البشرية مف منظور استراتيجي" ،دار الىٍضة العربية لمىشر والتوزيع ،لبىاف.

.25

بىػػي هصػػطفى ،سػػٍيؿ ،آخػػروف(  " ،)2014إدارة الجػػودة الشػػاممة وأثرىػػا عمػػى كفػػاءة األداء األكػػاديمي فػػي الجامعػػات

السعودية :دراسة تطبيقية عمي الجامعة المجمعة" ،هجمة دراسات عربية في التربية وعمـ الىفس )، (ASEPهجمػة عربيػة اقميهيػة
هحكهة العدد الثاهف والعشروف – الجزء الثاىي – أغسطس 2012ـ .
.26

بوزخػػار ،فتحػػي ( " ،) 2007دور عضػػو ىيئػػة التػػدريس فػػي تأصػػيؿ الجػػودة بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وتفعيميػػا" بحػػث

هىشور ،جاهعة التحدي ،ليبيا.
.27

البوؽ ،ليىا هحهد(  " ،)2014إدراؾ العدالة التنظيمية ودورىا فػي تحقيػؽ سػموكيات المواطنػة التنظيميػة مػف وجيػة نظػر

الموظفػات بجامعػة االميػرة نػوره بنػت عبػدالرحمف بالريػػاض" ،رسػالة هاجسػتير ،هجمػة جاهعػة ىػايؼ لمعمػوـ االهىيػة ،قسػـ العمػػوـ
اإلدارية ،السعودية ،ص ص .190-179
.28

تيتات ،عمى وبمعزوقي ،هحهد(  " ،) 2013العدالة بيف األجياؿ في نظرية العدالة لدي جوف رولز " هجمة جاهعة الىجاح

لؤلبحاث ( العموـ األىساىية ) الهجمد  ،28عدد  5ص ص .1252 – 1225 ،
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.29

جالبرت ،جوف كيىيث(  "،)2000تاريخ الفكر االقتصادي :الهاضي صورة الحاضر،

.30
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ص ص . 330-289
.99

عبيدات ،ذوقاف وآخروف (: )2001البحث العممي مفيومو -أدواتو وأساليبو" ،دار الفكر لمىشر والطباعة والتوزيع ،عهاف،
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 .100عدس ،عبدالرحمن وآخررون
األردن.

" ،)2009البحث اللميثم يومهيث هأدهاتث

هأاثيلهب

" ،دار الفكرر ،عمر ن ،

 .101العبيدي ،ىهاء( ".)2012أثر العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي :دراسة ميدانية" ،هجمة تكريت لمعمػوـ اإلداريػة
واالقتصادية ،العراؽ ،الهجمد  ،8العدد  ، 24ص ص .107-74
 .102العتيبي ،تركي (  " )2012المنظمات بيف روتيف المديريف وابتكار القادة"  ،هقاؿ هىشور بهجمة التىهية اإلداريػة ،الريػاض
،العدد  ، 99ص ص . 54 -1
 .103العتيبػػي ،هىصػػور بػػف ىػػايؼ وهوسػػى ،هحهػػد فتحػػي (  "،)2011تطػػوير أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة نجػراف وفقػاً
لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي" بحث عمهي ،هجمة كمية التربية ،جاهعة األزٌر ،غزة ،العدد  ،145هارس . 2011،
 .104العريهػػي ،حمػػيس ( " :)1998الرضػػا الػػوظيفي لػػدى مػػديري مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بسػػمطنة عمػػاف والعوامػػؿ المػػؤثرة فيػػو"،
رسالة هاجستير ،كمية التربية والعموـ االىساىية ،جاهعة السمطاف قابوس ،هسقطُ ،عهاف.

 .105عسػاؼ ،هحهػود واالغػػا ،صػٍيب ( : ،)2015اإلدارة والتخطػيط التربػػوي مفػػاىيـ وتطبيقػات  ،طبعػة األولػػى ،هكتبػة سػػهير
هىصور ،غزة ،فمسطيف.
 .106عشيبة ،فتحي درويش (" ،)1999الجودة الشاهمة واهكاىيات تطبيقٍػا فػي التعمػيـ الجػاهعي الهصػري – د ارسػة تحميميػة" فػي:
تطوير ىظـ إعداد الهعمـ العربي وتدريبً هػع هطمػع األلفيػة الثالثػة ،الهػؤتهر السػىوي لكميػة التربيػة ،جاهعػة حمػواف 27-26 ،هػايو
1999ـ.
 .107العساؼ ،صالح ( :)1995المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية ،هكتبة العبيكاف لمىشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية.
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 .108العطار ،إبراٌيـ (  " ،)2006واقع إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويره مف وجيػة نظػر رؤسػاء
األقساـ األكاديمية بجامعات قطاع غزة" ،رسالة هاجستير ،الجاهعة االسبلهية ،غز ،فمسطيف.
 .109العطوي ،عاهر (  "،) 2007أثر العدالة التنظيمية فػي األداء السػياقي :دراسػة تحميميػة آلراء أعضػاء الكػادر التدريسػي
في كمية االدارة واالقتصاد– جامعة القادسية " هجمة القادسية لمعموـ االدارية واالقتصادية ،العراؽ ،الهجمػد ( ، )10العػدد (، )1
ص ص . 21 – 1
 .110عطية ،هحسف (  ،)2009البحث العممي في التربية مناىجػو  .أدواتػو وسػائمو اإلحصػائية ،دار الهىػاٌج لمىشػر والتوزيػع،
عهاف ،األردف.
 .111عقؿ ،أهؿ (  : ) 2009تطوير معايير التميز في التعميـ الجامعي العالي ،األردف نموذجاً ،الهىٍؿ لمىشر ،االردف.
 .112عبلوىً ،هعزوز وهبلح ،هىتٍى(  " ،)2005واقع نظاـ التعمػيـ فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي ضػوء معػايير إدارة الجػودة
الشاممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس" ،رسالة هاجستير ،فمسطيف.
 .113عمواف ،قاسـ (  "،) 2006إدارة الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا" ،الهؤتهر التربوي الخاهس ،جودة التعميـ الجػاهعي كميػة
التربية  ،في الفترة هف  13 -11ابريؿ ،جاهعة البحريف.
 .114عمي ،ىادية ( "،)2002تصور مقترح لتطوير نظاـ التعميـ بالمممكة العربية السعودية في ضوء معايير الجودة الشػاممة"،
هجمة هستقبؿ التربية العربية ،العدد السابع والعشروف ،الهركز العربي لمتعميـ والتىهية ،القاٌرة ،هصر.
 .115عمواف ،قاسـ (  " ،)2007تأثير العدالة التنظيمية عمى أنتشار الفساد اإلداري :دراسة ميدانية" ،هجمػة العمػوـ االقتصػادية
وعموـ التيسير ،جاهعة التحديف ليبيا ،العدد ، 7ص ص.82 -57
 .116عميهػػات ،صػػالح (  : )2004إدارة الجػػودة الشػػاممة فػػي المؤسسػػات التربويػػة التطبيػػؽ ومقترحػػات التطػػوير ،دار الشػػروؽ
لمىشر والتوزيع ،عهاف األردف .
 .117العهرى ،جهاؿ (  "،)2009أساليب النمو الميني المتبعة لدي أعضاء ىيئة التػدريس فػي جامعػة البمقػاء التطبيقيػة فػي
مجالي التدريس والبحث العممي" دراسة عمهية ،هجمة جاهعة دهشؽ  ،سوريا ،الهجمد  ،25العدد .4 -3
 .118ع ػواد ،عهػػرو ( " ،)2003تحميػػؿ أبعػػاد العدالػػة التنظيميػػة  :دراسػػة تطبيقيػػة" ،جاهعػػة عػػيف شػػهس ،كميػػة التجػػارة  ،هجمػػة
البحوث  4اإلدارية ،هصر.
 .119الغاهدي ،سعد(  "،)2012مدى االلتزاـ بمعايير اختيار القيادات اإلدراية الوسطى وعالقتو بواقع العدالة التنظيمية" رسالة
هاجستير ،جاهعة االهير ىايؼ لمعموـ االهىية ،الرياض ،الههمكة العربية السعودية.
 .120غػاىـ ،هحهػود ( "،)2015درجػػة العدالػة التنظيميػػة وعالقتيػػا بتفػويض السػػمطة لػدى مػػديري المػدارس الحكوميػػة الثانويػػة
ومديراتيا في محافظة طولكرـ مف وجيات نظر معممي مدارسيـ" ،رسالة هاجستير ،جاهعة الىجاح الوطىية  ،ىابمس ،فمسطيف.
 .121الفتبلوي ،سٍيمة ( :)2006المنياج التعميمي والتدريس الفاعؿ ،دار الشروؽ ،عهاف ،االردف.
 .122الفتبلوي ،سٍيمة ( : )2008الجودة في التعميـ  ،ط  ،1دار الشروؽ ،عهاف ،األردف.
 .123فػػرج ،شػػذي ( "،)2013العدالػػة التنظيميػػة لػػدي رؤسػػاء األقسػػاـ األكاديميػػة وعالقتيػػا بالثقػػة التنظيميػػة ألعضػػاء ىيئػػة
التدريس بجامعة منطقة مكة المكرمة" ،رسالة دكتو اري ،كمية التربية ،جاهعة أـ القرى ،السعودية.
 .124الفٍداوي  ،فٍهي والقطاوىػً ،ىشػأت (" ،) 2004تػأثيرات العدالػة التنظيميػة فػي الػوالء التنظيميػة :دراسػة ميدانيػة لمػدوائر
المركزية في المحافظات الجنوبية االردنية" ،الهجمة العربية لئلدارة ،االردف ،هجمد(  )24عدد ( ، )2ص ص . 52 -1
 .125قويدر ،عايش وعبدا﵀ ،إبراٌيـ(  "،)2005االطار العاـ لتطبيؽ الجػودة الشػاممة فػي الجامعػات  ،الفمسػفة والمنطمقػات"،
الهؤتهر التربوي الخاهس جودة التعميـ الجاهعي 13-11 ،ابريؿ  ،ص ص . 22-1
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 .126القيسػػيٌ ،ىػػاء(  "،)2011فمسػػفة إدارة الجػػودة فػػي التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،االسػػاليب والممارسػػات" ،دار الهىػػاٌج لمىشػػر
والتوزيع ،االردف.
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 .130هحهد ،قاسـ( :)1996التطوير اإلداري ،عهاف ،دار وائؿ لمىشر والتوزيع.
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" مسػػتوى التنميػػة المينيػػة لتدريسػػيي جامعػػة بغػػداد فػػي ضػػوء مؤش ػرات الجػػودة،)2014(  أهػػاؿ، إبتسػػاـ وحهػػود، هٍػػدي.142
.98 -76 ، العراؽ،  بغداد،2015  لسىة،46  العدد، هجمة البحوث التربوية والىفسية،الشاممة مف وجية نظرىـ" رسالة عمهية
 ورقة عهؿ هقدهػة لهػؤتهر،"  المشترؾ اإلنساني والمصالح:" العدالة اإلجرائية في الفقة االسالمي،)2010(  أحهد، ٌىدي.143
. 2014 /  ابرايؿ9-6،  سمطىة ُعهاف، تطور العموـ الفقٍية،الفقً االسبلهي

 دراسػة ميدانيػة فػي: " تػأثير العدالػة التنظيميػة والثقػة عمػى سػموؾ المواطنػة التنظيميػة،)2011 (  صبلح الػديف، الٍيتي.144
.48- 11  ص ص،2014  هارس،  بتاريخ،136  العدد، العراؽ، هجمة اإلداري،"الجامعات الحكومية اليمنية
" النموذج االعتماد الخاص لبرنػامج تعميمػي،)2002 (  الٍيئة الوطىية لبلعتهاد والجودة الىوعية لهؤسسات التعميـ العػالي.145
. فمسطيف، و ازرة التعالي العالي الفمسطيىي،"في مؤسسة تعميـ عالي
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 .13فػ ػػارس حاهػ ػػد عبػ ػػد الك ػ ػريـ: )2010 (،

"القػػػػانوف والعدالػػػػة،

. http://www.startimes.com/f.aspx?t=22835630
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تػ ػػـ االطػ ػػبلع بتػ ػػاريخ "2015/11/14هوقػ ػػع إلكتروىػ ػػي:

املـــــــالحـــق
 همحؽ رقـ (  ) 1خطاب تحكيـ االستباىة في صورتٍا األولية.
 همحؽ رقـ (  ) 2قائهة بأسهاء السادة الهحكهيف التربوييف ألداة الدراسة.
 همحؽ رقـ (  ) 3االستباىة في صورتٍا الىٍائية.
 همحؽ رقـ (  ) 4خطاب تسٍيؿ هٍهة طالب هوجة لجاهعة األزٌر.
 همحؽ رقـ (  ) 5خطاب تسٍيؿ هٍهة طالب هوجة لجاهعة فمسطيف .
 همحؽ رقـ (  ) 6خطاب تسٍيؿ هٍهة طالب هوجة لجاهعة األقصى.
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همحؽ رقـ ( ) 1
االستبانة في صورتيا األولية

جامعة األزىر – غزة
عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

قسـ أصوؿ التربية

سعادة الدكتور /ة  ...................................................حفظو /ىا ا﵀ .

امسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثو.
الموضوع  :تحكيـ استبانة.

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة هيداىية بعى ػواف (العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة

األكاديمية بالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ) وذلؾ استكهاالً لهتطمبات الحصوؿ عمى درجة
الهاجستير في أصوؿ التربية هف جاهعة األزٌر بغزة ،لتحقيؽ الٍدؼ هف الدراسة صههت الباحثة استباىة

هكوىة هف جزئييف:

 .1الجزء األوؿ :يشتمؿ عمي البيانات األولية.
 .2الجزء الثاني :يشتمؿ عمي محاور الدراسة ،وىػػػػػػػػػػػػػػػػػي:
 المحور األوؿ :العدالة التىظيهية تكوىت هف( )46فقرة هوزعة عمي ( )5هجاالت ،وٌي( :العدالة
التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعمية ،عدالة المعمومات ،العدالة التقييمية).

 المحور الثاني :هؤشرات الجودة األكاديهية تكوىت هف( )34فقرة هوزعة عمى ( )3هجاالت،

وٌي( :اخالقيات المينة ،التدريس ،البحث العممي ) ،ىظ اًر لخبراتكـ ودرايتكـ العمهية والهٍىية في

ٌذا الهجاؿ يشرفىي تفضمكـ بتحكيـ االستباىة في صورتٍا األولية هف حيث هدى هبلءهة فقرات

كؿ هجاؿ وقياس أبعادي قبؿ القياـ بإجراءات تطبيقٍا هيداىياً ،لذلؾ أرجو التكرـ بإبداء رأيكـ حوؿ

الهجاالت ،وفقرات االستباىتيف هف حيث وضوح الفقرات واىتهاءٌا لمهجاالت ،وهدى هىاسبتٍا هف
حيث الصياغة المغوية وبإهكاىكـ تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ها تروىً هىاسباً.
شاكرة لسعادتكـ كريـ تفضمكـ وتجاوبكـ وصادؽ تعاونكـ

البريد االلكتروىي. ______________________________________________:
الباحثة
نسمة عادؿ الف ار
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البيانات األولية :
الجىس  :ذكر (

)

الدرجة العممية :
 .1استاذ

(

أىثى (
).

 .2أستاذ مشارؾ (

).

 .3أستاذ مساعد (

).

سنوات الخدمة :
).

 .1أقؿ مف  5سنوات (

 .2مف  5سنوات الي  10سنوات (
 10 .3سنوات فأكثر (

).

).

الجامعة :
 .1جامعة االزىر

(

).

 .2جامعة فمسطيف

(

).

 .3جامعة األقصى

(

).

نوع الجامعة
 .1حكومية (

).

 .2أىمية (

).

 .3خاصة (

).
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القسـ األوؿ /استبانة العدالة التنظيمية:

تعرفٍا " ٌو هدى إدراؾ أعضاء الٍيئة التدريسية في الجاهعات لحالة اإلىصاؼ والهساواة التي يعاهموف بٍا وحصولٍـ عمى كاهؿ
حقوقٍـ ،ويتحدد هفٍوهٍا هف خبلؿ هقياس العدالة التىظيهية وٌى :توزيعية ،هعموهاتية ،تعاهميً ،إجرائية ،تقييهية "
مدى وضوح العبارة

م

الفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

واضحة

غير

واضحة

مناسبتيا لممجاؿ
مناسبة

غير

مناسبة

انتماءىا لممجاؿ
منتمية

غير

منتمية

المجاؿ األوؿ -العدالة التوزيعية:

هبلحظات

يقصد بيا تمؾ العدالة التي تركز عمى توزيع المياـ والمكافأة عمى أعضاء الييئة التدريسية داخؿ الجامعة دوف التمييز بينيـ.
-1

توزع الصبلحيات والهسؤوليات في الجاهعة بعدالة .

-2

تتىاسب االهتيازات التي يحصؿ عميٍا العاهموف في
عهمٍـ هع الهٍاـ التي يىجزوىٍا .

-3

تتـ الترقيات بالجاهعة هف رتبة ألخرى باستخداـ
هعايير هوضوعية عادلة.

-4

سمـ الرواتب بجاهعتي هىصؼ.

-5

يتـ هكافأة االىجازات دوف تحيز.

-6

يتـ توزيع العهؿ اإلضافي ( أكاديهي  ،إداري )
حسب اإلهكاىات والكفاءات.

-7

تؤخذ الهؤٌبلت والدورات التدريبية والخبرة التدريسية

-8

تعتهد الجاهعة هبدأ الشفافية والوضوح في تعاهمٍا هع

كعىاصر هفاضمة عىد الهكافأة.
أعضاء الٍيئة التدريسية.
-9

-10

-11

تهىح الجاهعة إجازات التفرع العمهي واالبتعاث
التدريسي ألعضاء الٍيئة التدريسية بطرؽ عادلة.
توفر اإلدارة التسٍيبلت الهادية البلزهة لتسٍيؿ الهٍاـ
الهوكمة إلى بعدالة.
يتـ توزيع الساعات االضافية بعدالة.

المجاؿ الثاني -عدالة اإلجراءات:

يقصد بيا مدى إحساس أعضاء الييئة التدريسية وشعورىـ بعدالة اإلجراءات والسياسات المطبقة داخؿ الجامعة" .

.1

تتخذ االدارة ق اررات العهؿ بأسموب هوضوعي

.2

تحرص االدارة عمى اف يبدي كؿ هوظؼ رايً قبؿ اتخاذ

الق اررات الخاصة بالعهؿ.
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.3

تستجيب االدارة نراء العاهميف الخاصة بالهكافآت.

.4

تستجيب الجاهعة نراء العاهميف بىتائج تقييـ األداء.

.5

تسعى االدارة لبلستجابة الىطباعات أعضاء الٍيئة

.6

تتعاهؿ االدارة هع العاهميف باحتراـ.

.7

تىاقش الجاهعة العاهميف بالق اررات التي تخصٍـ بصدر

.8

تبدي الجاهعة اٌتهاهٍاً بهصالح العاهميف.

.9

تسهح االدارة ألعضاء الٍيئة التدريسية بهىاقشة الق اررات

التدريسية بهستويات (األجور  /براهج التحفيز).

رحب.

التي تتخذٌا.

المجاؿ الثالث -عدالة المعمومات:

عبارة عف التوضيحات والتفسيرات والهبررات التي تقدهٍا الجاهعة الهتعمقة باإلجراءات ألعضاء الٍيئة التدريسية بأسموب هوثوؽ وهؤكد" .

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تحرص االدارة عمي وجود تغذيً راجعة تسهح
ألعضاء الٍيئة التدريسية بتحسيف أدائٍـ األكاديهي.
تىاقش االدارة الهشكبلت الهتعمقة بالعهؿ.
تشرح االدارة بشكؿ واضح الهٍاـ الهتعمقة بالعهؿ.
توفر الجاهعة الهعموهات البلزهة لكافة العاهميف
إلىجاز الهٍاـ بالتساوي .
تتيح االدارة لمعاهميف االستخداـ األفضؿ لىظـ
الهعموهات بعدالة.
تىساب التوضيحات والتفسيرات التي تقدهٍا الجاهعة
بسٍولة ويسر.
تسعى االدارة لبلستفادة هف االفكار والخبرات
والهعارؼ لدى أعضاء الٍيئة التدريسية بعدالة.

المجاؿ الرابع -العدالة التفاعمية:

يقصد بيا عدالة المعاممة التي يحظى بيا أعضاء الييئة التدريسية بالجامعات عند وضع اإلجراءات والقوانيف ومدى مشاركتيـ

في وضع الق اررات وتفسيرىا".
.1
.2
.3
.4

تحفيز الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى البحث
العمهي والىشر.
تعطي اإلدارة ألعضاء الٍيئة التدريسية الفرصة
لمهشاركة في صىاعة الق اررات الهتعمقة بعهمٍـ.
أرى بأف الىهط الديهقراطي أساس في التعاهؿ هع
أعضاء اإلدارة.
تظٍر االدارة اٌتهاهاً بالحقوؽ الوظيفية ألعضاء
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.5
.6
.7
.8
.9

الٍيئة التدريسية
تشجع االدارة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى
الهشاركة في المقاءات الهٍىية والهؤتهرات العمهية.
يتـ تفويض بعض الهسؤوليات اإلدارية في القسـ إلى
بعض أعضاء الٍيئة التدريسية.
تشرؾ الجاهعة العاهميف في األهور اإلدارية البلزهة
الهتعمقة بإجراءات العهؿ .
تعهؿ الجاهعة عمى توفير هعاهمة تسودٌا
الهوضوعية بيف الزهبلء.
تؤهف الجاهعة هصاريؼ الهشاركات الخارجية في
الهؤتهرات العمهية بعدالة.

 .10تتهيز العبلقات والتفاعبلت بيف الزهبلء باإليجابية.
 .11تشرؾ العاهميف في وضع رؤية ورسالة وفمسفة
الجاهعة.

المجاؿ الخامس -العدالة التقييمية:

ٌي تمؾ العدالة التي تشير إلى هجهوع العهميات واإلجراءات واألىظهة التي تسهح بالتأكد هف أف تقييـ أعضاء الٍيئة التدريسية

وهستويات أدائٍـ يتـ بطريقة عادلة ىزيٍة تؤهف لٍـ االستقرار واألهف الوظيفي".
.1
.2
.3

بىاء عمى ها
تعتهد االدارة عمى تقديرات تقييـ األداء ً
يبذؿ هف جٍد وها يحقؽ هف إىجاز.
أحظى بالفرصة الهىاسبة لمترقية كمها قدهت أداء
هتهي اًز.
أعتقد بأف عهمية تقييـ األداء التي تجريٍا الجاهعة
بعيدة عف العبلقات الشخصية .

.4

هطمع عمى الهعايير التي هف خبللٍا يتـ تقييـ األداء

.5

تعطي اإلدارة الفرصة لمتظمـ عمي ىتائج التقييـ غير
العادلة.
تحرص اإلدارة عمى هكافأة أعضاء الٍيئة التدريسية
الهتهيزيف في ادائٍـ .

.6
.7

تعمف اإلدارة ىتائج تقييـ كؿ هوظؼ .

.8

تحرص االدارة عمى جهع كافة الهعموهات والحقائؽ
عىد تقييـ أعضاء الٍيئة التدريسية.
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القسم الثاني /مؤشرات الجودة األكاديمية " :ىي عبارة عف الدالئؿ عمي وجود الجودة األكاديمية في أداء أعضاء الييئة
التدريسية بالجامعات الفمسطينية مف خالؿ ( اخالقيات المينة ،التدريس ،البحث العممي) .
وضوح العبارة
الفقػ ػ ػرة

م

واضحة

غير

واضحة

هىاسبتٍا لمهجاؿ
مناسبة

غير

مناسبة

اىتهاءٌا لمهجاؿ
منتمية

غير

هبلحظات

منتمية

المجاؿ األوؿ /اخالقيات المينة  ":ىي عبارة عف المعايير واالسس التي يجب أف يمتزـ بيا عضو ىيئة التدريس ويقوـ
بتنفيذىا وفؽ إجراءات معينة كاحتراـ الوقت الخ " .
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

يمتزـ بالعهؿ عمى تحقيؽ أٌداؼ الجاهعة.
يهارس الحرية األكاديهية وبشجع الطمبة عميٍا
.
لديً فمسفة تربوية تسعى لتحقيقٍا في العهؿ

األكاديهي.

يؤهف بأٌهية العمـ وبقدرتً عمى حؿ الهشكبلت.
يستىد إلى هيثاؽ أخبلقي لمعهؿ الهٍىي( الحرية
 ،االستقبللية).
يمتزـ بالقيـ العمهية أثىاء عهمً .
يعتهد عمى روح القاىوف والعبلقات اإلىساىية في
تسير العهؿ.
يعتذر لطمبتً عف الهحاضرة بشكؿ رسهي

بإرساؿ الرسائؿ لٍـ.

.9

يحترـ قيهة الوقت ،ويمتزـ بهواعيد هحاضراتً.

.10

يطابؽ قولً فعمً

المجاؿ الثاني  :التدريس" ىو نشاط أو جيد يقوـ بو عضو ىيئة التدريس مف خالؿ العمميات الرئيسية ( التخطيط  ،التنفيذ،

والتقويـ) بيدؼ إحداث تغير في سموؾ المتعمـ" .
.1

يظٍر تهكىاً واضحاً في الهادة العمهية

.2

يشرح هفردات الهساؽ بطريقة هعهقة وهتىوعة.

.3

.4

يق ػػدـ هحت ػػوى الهس ػػاؽ وفص ػػولً بطريق ػػة واض ػػحة
وهىظهة.
يس ػػتخدـ وس ػػائؿ تكىولوجي ػػة حديث ػػة ( بوربويى ػػت،
براهج الهوديؿ).
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.5

.6

.7

.8

.9

.10
.11
.12

يوصؿ الهدرس أفكار الهساؽ وهفاٌيهػً بأسػموب
واضح وسمس.
يتص ػ ػ ػػؼ اله ػ ػ ػػدرس بالحيوي ػ ػ ػػة والىش ػ ػ ػػاط ويش ػ ػ ػػرح
بصوت واضح وهسهوع.
يسػ ػ ػػتخدـ اسػ ػ ػػاليب تعمػ ػ ػػيـ هتىوعػ ػ ػػة هػ ػ ػػف ط ارئػ ػ ػػؽ

التدريس هثؿ ( الهحاضرة ،الهىاقشة).

يوظ ػ ػػؼ هٍػ ػ ػػارات التواصػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي هحاض ػ ػ ػراتً (
لفظي ،غير لفظي).
تتسػ ػػـ هحاض ػ ػراتً بالحداثػ ػػة العمهيػ ػػة فػ ػػي هجػ ػػاؿ
الهساقات التي يدرسٍا.
يس ػ ػ ػػتخدـ اس ػ ػ ػػاليب تق ػ ػ ػػويـ هتىوع ػ ػ ػػة لتق ػ ػ ػػويـ أداء

الهتعمهيف.

يمتزـ بهواعيد الساعات الهكتبية.
ي ػربط الهفػػاٌيـ والجواىػػب الىظريػػة لمهسػػاؽ بأهثمػػً
هف الواقع.

المجاؿ الثالث :البحث العممي " ىو عبارة عف نشاط عممي منظـ يقوـ بو عضو ىيئة التدريس بيدؼ تطوير العممية

التعميمية وفقاً لممستجدات الحالية والمستقبمية.
.1

يشارؾ في الهؤتهرات العمهية

.2

يىجز البحوث العمهية بصورة هشتركة.

.3

يوظػ ػ ػػؼ ىتػ ػ ػػائج األبحػ ػ ػػاث فػ ػ ػػي تطػ ػ ػػوير العهميػ ػ ػػة

التعميهية.

.4

يشرؼ عمى بحوث الطمبة الخريجيف

.5

يشرؼ عمى الرسائؿ العمهية

.6

يشارؾ في هىاقشة رسائؿ الهاجستير.

.7

يشارؾ في تقييـ البحوث ألغراض الترقية

.8

يشارؾ في األياـ الدراسية بهجاؿ التخصص.

.9

.10

يىشر أبحاثة في الدوريات الهتخصصة عمى
الهستوييف هحمي  ،دولي.
يقػ ػػوـ بتىفيػ ػػذ أبحػ ػػاث عمهيػ ػػة هبتك ػ ػرة فػ ػػي هجػ ػػاؿ
التخصص.
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.11
.12

يشارؾ في الجهعيات العمهية في هجاؿ
التخصص.
يستخدـ قواعد البياىات في البحث العمهي.
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يهحق رقى ()2

ـ

المحكميف

قبئًت بأمسب احملكًن

مجاؿ العمؿ

التخصص

مكاف العمؿ

 .1د .صٍيب كهاؿ األغا

أصوؿ التربية

كمية التربية

جاهعة األزٌر

 .2د .هحهد عثهاف األغا

كمية التربية

كمية التربية

الجاهعة االسبلهية

 .3د .سميهاف حسيف الهزيف

أصوؿ تربية

كمية التربية

الجاهعة االسبلهية

 .4د .رىدة عيد شرير

أصوؿ تربية

كمية التربية

جاهعة االقصى

 .5د .هحهود إبراٌيـ خمؼ ا﵀

أصوؿ تربية

هساعد عهيد التربية

جاهعة االقصى

 .6د .تاهر سعد فطاير

حاسوب

هساعد عهيد الجودة

جاهعة االقصى

 .7د .يحيى هحهد الىجار

تربية

عهيد الجودة

جاهعة األقصى

 .8د .عبدالسبلـ ىصار

أصوؿ تربية

كمية التربية

جاهعة القدس الهفتوحة

 .9د .زكي رهزي هرتجي

أصوؿ التربية

هشرؼ اكاديهي

جاهعة القدس الهفتوحة

 .10د .هحهود عبدالهجيد عساؼ

إدارة تربوية

كمية التربية

و ازرة التربية والعميـ العالي

 .11د .رائد حسيف الحجار

اصوؿ تربية

كمية التربية

جاهعة االقصى
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ممحؽ رقـ ()3

االستبانة في صورتيا النيائية

احملرتو.

سعبدة عضى هيئت انخذريس

السالم عليكن ورمحة اهلل وكاته.
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة هيداىية الستكهاؿ هتطمبات الحصوؿ عمى درجة الهاجستير هف جاهعة
األزٌر– غزة بعىواف( :العدالة التنظيمية وعالقتيا بمؤشرات الجودة األكاديمية بالجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة) ،لٍذا الغرض أعدت الباحثة استباىة تكوىت هف (  ) 68فقرة هوزعة عمى قسهيف:
 القسـ األوؿ :استباىة العدالة التىظيهية تكوىت هف ( )42فقرة هوزعة عمى ( )5هجاالتٌ ،ى:(التوزيعية ،المعموماتية ،اإلجرائية ،التفاعمية ،التقييمية)
 القسـ الثاني :الجودة األكاديهية تكوىت هف( )26فقرة هوزعة عمى ( )3هجاالتٌ ،ى( :الفمسفةوالسياؽ  ،التدريس ،البحث العممي ).

فأرجو التكرـ باالطبلع عمى هحاور االستباىة واالجابة عف جهيع الفقرات بوضع إشارة صح() /
أهاـ درجة التقدير التي تىاسب وجٍة ىظرؾ؛ لها لذلؾ هف أثر بالغ في تحقيؽ أٌداؼ الدراسة.
عمهاً بأف إجابتكـ ستكوف هحؿ الثقة؛ ألٌهيتٍا في إثراء الدراسة ،لموصوؿ إلى ىتائج صحيحة
صادقة ،عمهاً بأف البياىات ستستخدـ ألغراض البحث العمهي فقط.
شاكرة لسعادتكـ كريـ تفضمكـ وتجاوبكـ وصادؽ تعاونكـ.

الباحثة
نسمة عادؿ عبدالعزيز الف ار
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انقسى األول -يعهىيبث عبيت:
الجنس

ذكر

الرتبة العممية

أستاذ

سنوات الخدمة

أقؿ مف 5سنوات

أنثى

أستاذ مساعد

أستاذ مشارؾ

مف  11 – 5سنوات

اسـ الجامعة

األ زىر

فمسطيف

نوع الجامعة

حكومية

غير الحكومية

محاضر
أكثر مف  11سنوات

األقصى

انقسى انثبني -اسخببنت انعذانت انخنظيًيت :

التعريؼ اإلجرائي لمعدالة التنظيميةٌ ":و هدى إدراؾ أعضاء ٌيئة التدريس في الجاهعات لحالة
اإلىصاؼ والهساواة التي يعاهموف بٍا وحصولٍـ عمى كاهؿ حقوقٍـ ،ويتحدد هفٍوهٍا هف خبلؿ هقياس

العدالة التىظيهية وٌى :توزيعية ،إجرائية ،هعموهاتية ،تعاهمية ،تقييهية ".
المجاؿ األوؿ -العدالة التوزيعية:
يقصد بيا تمؾ العدالة التي تركز عمى توزيع المياـ والمكافأة عمى أعضاء الييئة التدريسية داخؿ الجامعة دوف التمييز بينيـ.

ـ

موافؽ

الفقرات :

جداً

-7

توزع الصبلحيات والهسؤوليات في الجاهعة بعدالة .

-8

تتىاسب االهتيازات التي يحصؿ عميٍا العاهموف في عهمٍـ هع الهٍاـ التي يىجزوىٍا.

-9

تتـ الترقيات في الجاهعة هف رتبة إلى أخرى باستخداـ هعايير هوضوعية عادلة.

 -10سمـ الرواتب في جاهعتي هىصؼ.
 -11يتـ هكافأة اإلىجازات دوف تحيز.
 -12يتـ توزيع العهؿ اإلضافي ) أكاديهي  ،إداري ( حسب اإلهكاىات والكفاءات.
-7

تؤخذ الهؤٌبلت والدورات التدريبية والخبرة التدريسية كعىاصر هفاضمة عىد الهكافأة.

-8

تعتهد الجاهعة هبدأ الشفافية والوضوح في تعاهمٍا هع أعضاء الٍيئة التدريسية.

-9

تهىح الجاهعة إجازات التفرغ العمهي واالبتعاث التدريسي ألعضاء الٍيئة التدريسية

-10

توفر الجاهعة التسٍيبلت الهادية لجهيع العاهميف بعدالة.

بهوضوعية.
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موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير موافؽ
جداً

المجاؿ الثاني -العدالة اإلجرائية:
" يقصد بيا مدى إحساس أعضاء الييئة التدريسية وشعورىـ بعدالة اإلجراءات والسياسات المطبقة داخؿ الجامعة"
موافؽ
ـ الفقرات :
موافؽ محايد
جداً
-1

يتـ اتخاذ الق اررات بأسموب عممي قائـ عمى الموضوعية والبحث العممي.

-2

يتـ مراعاة آراء العامميف قبؿ اتخاذ الق اررات.

-3

يتـ دراسة طمبات المكافآت وفؽ معايير محددة.

-4

تستجيب الجامعة آلراء العامميف وفؽ نتائج تقييـ األداء.

-5

تتعامؿ الجامعة مع العامميف باحتراـ.

-6

تناقش الجامعة العامميف في الق اررات التي تخصيـ بصدر رحب.

-7

تبدي الجامعة اىتماميا بمصالح العامميف واحتياجاتيـ.

غير موافؽ

غير موافؽ
جداً

المجاؿ الثالث -عدالة المعمومات:
"عبارة عف التوضيحات والتفسيرات والمبررات التي تقدميا الجامعة المتعمقة باإلجراءات ألعضاء الييئة التدريسية بأسموب موثوؽ مؤكد"
غير موافؽ
موافؽ
ـ
الفقرات
موافؽ محايد غير موافؽ
جداً
جداً
-1

يتـ إطبلع عضو ٌيئة التدريس عمى ىتائج تقييهً.

-2

يتـ هىاقشة الهشكبلت الهتعمقة بالعهؿ.

-3

يتـ شرح الهوضوعات الهتعمقة بعهمي وفؽ الهستحدثات الهٍىية.

-4

توفر الجاهعة الهعموهات البلزهة لكافة العاهميف إلىجاز الهٍاـ بالتساوي.

-5

تتيح الجاهعة لمعاهميف االستخداـ األفضؿ لىظـ الهعموهات بشفافية.

-6

تقدـ لمعاهميف إجابات الستفساراتٍـ وتساؤالتٍـ الهتعمقة بالعهؿ.

-7

تىساب التوضيحات والتفسيرات التي تقدهٍا الجاهعة بسٍولة ويسر.

-8

تقدـ الجاهعة هبررات قياهٍا باتخاذ ق اررات تخص العهؿ.

-9

تقدـ الجاهعة تغذيً راجعة فورية في ضوء هتابعً ها أقوـ بً.

المجاؿ الرابع -العدالة التفاعمية:
"يقصد بيا العدالة التي يحظى بيا أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات عند وضع اإلجراءات والقوانيف ومدى مشاركتيـ في وضعيا
وتفسيرىا".
غير موافؽ
موافؽ
موافؽ محايد غير موافؽ
الفقرات
ـ
جداً
جداً
-1

تحفز الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى البحث العمهي والىشر.

-2

تشرؾ الجاهعة العاهميف في وضع الرسالة والرؤية والفمسفة واألٌداؼ.

-3

تتبع الجاهعة الىهط الديهقراطي في التعاهؿ هع العاهميف.

-4

تشجع الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية عمى الهشاركة في المقاءات الهٍىية
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والهؤتهرات العمهية.
-5

يتـ تفويض بعض الهسؤوليات اإلدارية في القسـ إلى بعض أعضاء الٍيئة التدريسية.

-6

تشرؾ الجاهعة العاهميف في األهور اإلدارية الهتعمقة بإجراءات العهؿ .

-7

تعهؿ الجاهعة عمى توفير هعاهمة تسودٌا الهوضوعية بيف الزهبلء.

-8

تؤهف الجاهعة هصاريؼ الهشاركات الخارجية في الهؤتهرات العمهية بعدالة.

المجاؿ الخامس -العدالة التقييمية:
"ىي تمؾ العدالة التي تشير إلى مجموع العمميات واإلجراءات واألنظمة التي تسمح بالتأكد مف أف تقييـ أعضاء الييئة التدريسية
ومستويات أدائيـ يتـ بطريقة عادلة نزيية تؤمف ليـ االستقرار واألمف الوظيفي".
موافؽ
جداً

ـ

الفقرات

-1

بىاء عمى ها يبذؿ هف جٍد وها
تعتهد الجاهعة عمى تقديرات تقييـ األداء ً
يحقؽ هف إىجاز.

-2

يحظى األداء الههيز بفرص هىاسبة لمترقية.

-3

عهمية تقييـ األداء التي تجريٍا الجاهعة تتـ بطريقة هوضوعية .

-4

يتـ اإلعبلف عف هعايير الهفاضمة والتقييـ .

-5

تعطي الجاهعة الفرصة لمتظمـ عمي ىتائج التقييـ غير العادلة.

-6

تحرص الجاهعة عمى هكافأة أعضاء الٍيئة التدريسية الههيزيف في أدائٍـ .

-7

تعمف الجاهعة ىتائج تقييـ كؿ هوظؼ .

-8

براهج تقييـ األداء تتسـ بالهوضوعية والشفافية حسب هعايير هٍىية.

موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير
موافؽ
جداً

انقسى انثبنث  -اسخببنت يإشراث اجلىدة األكبدمييت:

التعريؼ اإلجرائي لمؤشرات الجودة األكاديمية " :بأىٍا دالئؿ عمى هدى تحقؽ هؤشرات الجودة األكاديهية في
هجاالت الجاهعة كافةً والتي تقاس هف خبلؿ هجاالت االستباىة وٌي( الفمسفة والسياؽ ،التدريس ،البحث العمهي).
المجاؿ األوؿ -الفمسفة والسياؽ :
"ىي عبارة عف المعايير واألسس التي يجب أف يمتزـ بيا عضو ىيئة التدريس ويقوـ بتنفيذىا وفؽ إجراءات معينة كاحتراـ الوقت".
غير موافؽ
موافؽ
موافؽ محايد غير موافؽ
الفقرات
ـ
جداً
جداً
 -1يوجد أٌداؼ عاهة لمجاهعة.
-2

ٌىاؾ درجة كافية هف الحرية األكاديهية .

-3

توجد فمسفة تربوية تسعى الجاهعة لتحقيقٍا.

-4

يوجد بالجاهعة هيثاؽ أخبلقي يحكـ العهؿ الهٍىي.

-5

يمتزـ العاهموف في الجاهعة بالقيـ السائدة في الهجتهع.

-6

يوجد ىظاـ اتصاؿ وتواصؿ بيف الطالب وعضو ٌيئة التدريس.

-7

يسود الجاهعة العهؿ بروح القاىوف.

-8

تقدر الجاهعة قيهة الوقت.
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المجاؿ الثاني -التدريس:
ىو نشاط أو جيد يقوـ بو عضو ىيئة التدريس مف خالؿ العمميات الرئيسة ( التخطيط ،التنفيذ ،التقويـ) بيدؼ إحداث تغير في سموؾ المتعمـ".
غير موافؽ
موافؽ
موافؽ محايد غير موافؽ
الفقرات
ـ
جداً
جداً
-1

تمزـ الجاهعة عضو ٌيئة التدريس باتباع استراتيجيات تدريس هتىوعة.

-2

يقدـ عضو ٌيئة التدريس توصيفاً لهساقً بداية كؿ فصؿ .

-3

توفر الجاهعة الموجستيات البلزهة الستخدـ وسائؿ تكىولوجية حديثة(
بوربويىت ،براهج الهودؿ).

-4

تشجع الجاهعة ربط عضو ٌيئة التدريس بيف الجاىب الىظري والعهمي.

-5

تمزـ الجاهعة عضو ٌيئة التدريس بالساعات الهكتبية.

-6

تهكف الجاهعة عضو ٌيئة التدريس هف خبلؿ التدريب هف هٍارات االتصاؿ
و التواصؿ وغيرٌا.

-7

تىوي الجاهعة إلي ضرورة التىويع في تقويـ أداء الهتعمهيف.

المجاؿ الثالث -البحث العممي:
"ىو عبارة عف نشاط عممي منظـ يقوـ بو عضو ىيئة التدريس ،بيدؼ تطوير العممية التعميمية وفقاً لممستجدات الحالية والمستقبمية" .
غير موافؽ
موافؽ
موافؽ محايد غير موافؽ
الفقرات
ـ
جداً
جداً

-1

تشجع الجاهعة الهشاركة الهستهرة في الهؤتهرات العمهية.

-2

تكافئ الجاهعة أعضاء الٍيئة التدريسية الهشتركيف في بحوث عمهية هشتركة

-3

تسعى الجاهعة لتوظيؼ ىتائج األبحاث في تطوير العهمية التعميهية.

-4

تعتهد الجاهعة استراتيجية اإلشراؼ الهشتركة عمى الرسائؿ العمهية .

-5

تتبادؿ الجاهعة الهعرفة هع الجاهعات األخرى هف خبلؿ األبحاث والرسائؿ
العمهية.

-6

تُعجؿ الجاهعة هف إجراءات الترقية ألعضاء ٌيئة التدريس .

-7

توفر الجاهعة قاعدة بياىات هتخصصة هف خبلؿ االشتراؾ الدولي.

-8

تىظـ الجاهعة أياهاً دراسية هتخصصة وهؤتهرات عمهية بشكؿ دوري.

-9

تساعد الجاهعة هادياً أعضاء ٌيئة التدريس في ىشر أبحاثٍـ في الدوريات

-10

تبادر الجاهعة إلى الهشاركة في تىفيذ أبحاث عمهية هبتكرة في هجاؿ

-11

تشرؾ الجاهعة الهجتهع الهحمى في تبىي ىتائج بحوثٍا العمهية.

الهتخصصة .

التخصص.

انخهج االسخببنت
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