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اإلهداء
اىل ادلشجٌ شفاعرو سْذ اخليق ....احلثْة حمَذ عيْو افضو اىصالج ًاىرسيٌْ
إىل ٍِ مييو اهلل تاذلْثح ًاىٌقاس ..إىل ٍِ عيَين اىعطاء تذًُ اّرظاس ..إىل ٍِ أمحو أمسو
تنو افرخاس ..أسجٌ ٍِ اهلل أُ ميذ يف عَشك ىرتٍ مثاساً قذ حاُ قطافيا تعذ طٌه
اّرظاس ًسرثقَ ميَاذل جنًٌ أىرذُ هبا اىًٌْ ًيف اىغذ ًإىل األتذ..
ًاىذُ اىعضّض.....
إىل ٍالمِ يف احلْاج ..إىل ٍعنَ احلة ًإىل ٍعنَ احلناُ ًاىرفاِّ ..إىل تسَح احلْاج ًسش
اىٌجٌد إىل ٍِ ماُ دعائيا سش جناحِ ًحناهنا تيسٌ جشاحِ إىل أغيَ احلثاّة
أٍِ احلثْثح….
إىل ٍِ ىٌ اقشب أيلّ ٍِ سًحِ إىل ٍِ شاسمين حضِ األً ًهبٌ اسرَذ عضذِ
ًإصشاسُ
اخٌذِ....
إىل ٍِ آّسين يف دساسيت ًشاسمين مهٌٍِ ذزماساً ًذقذّشاً
صذّقَ اىعضّض حمٌَد...
اىثاحث

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذل تتـ بنعمتو الصالحات كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف نبينا كسيدنا
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد,,

بداية فإني أحمد اهلل عز كجؿ أكالن كأخي انر عمى تكفيقو بإتماـ ىذا البحث ,ثـ أتكجو بالشكر كالتقدير
كالعرفاف مف أساتذتي الذيف أشرفكا عمى ىذه الرسالة ,األستاذة الدكتورة الفاضمة /نياية عبد

اليادي التمباني ,والدكتور الفاضل /محمد جودت فارس عمى ما بذاله مف جيد عظيـ ليس فيو
تأكيؿ ,فقد منحاني الكقت كالجيد كالعمـ كالتكجييات السديدة كحسف المتابعة ,فبل يسعني إال أف

أدعك اهلل عز كجؿ أف يجزييـ عنى خير الجزاء ,كأف يرفعيـ بالعمـ في الدنيا كاآلخرة ,كاف يسيؿ

ليـ بالعمـ طريقان إلى الجنة.

كما أتقدـ بالشكر لؤلساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر/وفيق األغا كالدكتكرة /آمال

الحيمة لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كاثراؤىا بالتكجييات لتخرج إلى النكر بأفضؿ صكرة.
كأتقدـ كذلؾ بالشكر

لجامعة األزىر الغراء كالى عمادة الدراسات العميا كالى أعضاء الييئة

التدريسية المكقرة في كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ,كما أتكجو بالشكر لجميع األساتذة الذيف
تفضمكا بتحكيـ االستبانة ,كختاما أتقدـ بعظيـ االمتناف إلى كؿ مف كالدم الحبيبيف كاخكتي ,كالى

جميع األصدقاء كاألخكة ككؿ مف كانت لو مساىمة طيبة في اتماـ ىذه الدراسة.

كاهلل المكفؽ
الباحث


ج

ممخص الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى عبلقة القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة
التربية كالتعميـ في قطاع غزة  ,كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتـ تصميـ استبانة

كأداة لمدراسة كتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في مديريات التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة كتـ استخداـ العينة العشكائية الطبقية كقد بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )363رئيس

قسـ ,تـ تكزيع ( )186استبانة كعينة حيث تـ استرداد ( )160استبانة ,كبنسبة استرداد قدرىا
(.)%86

وقد أظيرت الدراسة عددا من النتائج أىميا:
 كجكد مستكل كبير مف القيادة التحكيمية لدل المدراء في مديريات التربية كالتعميـ في

محافظات غزة حيث حصؿ محكر القيادة التحكيمية ككؿ عمى كزف نسبى (,)%74.20

كقد حصؿ بعد (التأثير المثالي) عمى المرتبة االكلى بكزف نسبى ( ,)%75.94بينما

حصؿ بعد الحفز االليامى عمى المرتبة الثانية بكزف نسبى ( ,)%75.16كحصؿ بعد

الحفز الفكرم عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبى (  ,)%73.33كيأتي في المرتبة االخيرة بعد
االعتبارات الفردية بكزف نسبى (.)%73.00

 كجكد مستكل كبير مف العدالة التنظيمية لدل المدراء في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة حيث حصؿ محكر العدالة التنظيمية عمى كزف نسبى (.)%68.91

 كجكد عبلقة طردية ذات داللة احصائية بيف القيادة التحكيمية بأبعادىا االربعة
(التأثير المثالي ,الحفز االليامى ,الحفز الفكرم ,االعتبارات الفردية) كبيف العدالة
التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة.
كما قدمت الدراسات مجموعة من التوصيات منيا:
 اتاحة الفرصة لممكظفيف لتحقيؽ المزيد مف التميز في االداء كتنمية الميارات.
 ضركرة سعى المدراء إلشراؾ رؤساء االقساـ في صناعة الق اررات.

 اتاحة الفرصة لممكظفيف مف أجؿ اكتشاؼ مزيدا مف الحمكؿ االبداعية لممشاكؿ المعقدة.
 تعزيز المدراء لفكرة ربط أىداؼ المكظؼ الفردية بأىداؼ المديرية.

د

ABSTRACT
The aim of this study is to identify the transformational leadership and its
relationship with Organizational Justice in the Ministry of Education in Gaza Strip "
The researcher used the descriptive analytical approach, and the researcher designed
a questionnaire as a study tool using stratified random sample. The population of this
study consists of all Heads of Departments in Education Directorates in Gaza
Provinces The population of the study consisted of (363) staff member, (186)
questionnaires were distributed, (160) were received (Response rate 86%).
The study reached many results such as:
 There is a high level of agreement from the respondents on
transformational leadership - in the Departments in Education
Directorates in Gaza Strip Provinces -. The overall relative weight
equals (74.20%). The "idealized influence" values ranked first with a
relative weight of (75.94%), "inspirational motivation" ranks second
with a relative weight of (75.16%), "intellectual stimulation" ranks third
with a relative weight of (73.33%), but "individualized consideration"
came in last place with a relative weight of (73.00%).
 There is a high level of agreement from the respondents on
Organizational Justice – in the Departments in Education Directorates
in Gaza Strip Provinces -. The overall relative weight equals (68.91%).
 There is a strong positive statistically significant correlation between "
transformational leadership " with four dimensions (idealized influence,
inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized
consideration) and " Organizational Justice " in the Departments in
Education Directorates in Gaza Strip Provinces.
The study offered many recommendations such as:
 Provide an opportunity for employees to achieve greater excellence in
performance and skills development.
 the need for managers sought to involve heads of departments in the
decision-making
 provide an opportunity for employees in order to discover more creative
solutions to complex problems.
 Enhance managers to the idea of linking individual employee goals to the
objectives of the Directorate
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المقدمة
ظمت األنماط كالمفاىيـ الكبلسيكية في القيادة اإلدارية كالمبنية عمى تبادؿ المصالح بيف
القائد كالمرؤكسيف ىي السائدة في منظمات األعماؿ ,اذ كاف كؿ طرؼ يؤثر في اآلخر ,كمف اجؿ
زيادة االنتاج يجب اف يككف مقابؿ مف القائد ككنتيجة حتمية كاف البد مف ظيكر نمكذج حديث في

القيادة ىي القيادة التحكيمية يككف دكرىا مكمبلن لمقيادة االدارية ,ككمحصمة لمتسارع في التطكر
الحاصؿ في دنيا االعماؿ باتت المنظمات االف تعيش في ظؿ بيئة مميئة بالتغيرات كتمؾ التغيرات

المتقمبة تجعميا تبحث عف متغيرات تتعمؽ بالسمكؾ البشرل مثؿ :االمف ,كالعدالة ,كالقيـ ,كمعرفة
حجـ أثرىا عمى المنظمة كبرز مف ذلؾ العدالة التنظيمية حيث تعد اساس لكؿ منظمة تيدؼ

كتتطمع لمقمة.
تعد

العدالة

التنظيمية

أحد

األساسية

المككنات

لمييكؿ

االجتماعي

كالنفسي

لممنظمة ) ,(Miles,2000:12كقد ركز االتجاه التقميدم عمى الجانب الرسمي المادم في التنظيـ
كاعتباره األساس الذل يقكـ عميو ,في حيف أىمؿ العنصر االنساني ,لذلؾ أصبح عاج از عف تفسير

الكثير مف الظكاىر التنظيمية ,األمر الذل أدل لظيكر االتجاه السمككي ,ليؤكد عمى ضركرة

االىتماـ بمشاعر الفرد العامؿ كأحاسيسو كبيئتو كعممو كالعبلقات اإلنسانية الجيدة بينو كبيف زمبلئو

كرؤسائو (المكزم كالحنيطي .)11:2003,كتعمؿ العدالة التنظيمية عمى العناية بإدارة مشاعر

العامميف كسمككياتيـ المؤثرة عمى فعالية األداء ,كفي ضكء ذلؾ فإنو مف المتكقع أف يسيـ تكفير

المناخ الذم يتسـ بالعدالة التنظيمية إيجابيان في إدراؾ العامميف لمدعـ التنظيمي الذم تمارسو
المنظمة ,اذ اف العدالة التنظيمية ترتبط بشكؿ مباشر كجكىرم بقيـ العامميف كعبلقاتيـ االجتماعية,
كىى تؤثر بشكؿ مباشر عمى دكافع العامميف كجيكدىـ ,االمر الذل أدل إلى اعتبارىا احدل أىـ

نظريات السمكؾ االنساني في المنظمات لفترة طكيمة (زايد.)3:2006,
إف القكة العاممة اليكـ أكثر تطك انر كتنكعان كاطبلعان مف أم كقت مضى ,كنتيجة لذلؾ لـ يعد أسمكب

االدارة المسيطر كالمتحكـ – أسمكب اإلدارة القديـ -يصمح ليذه القكل العاممة بعد اآلف؛ ألف
المرؤكسيف يبحثكف في النياية عف شيء مختمؼ – كمحسف -في القيادة التنظيمية كالمؤسسية فيـ

يطالبكف بقائد ال يحرز النتائج فقط ,بؿ يكتسب ثقة كاحتراـ الفريؽ الذل يقكده (القدرة)2:2016 ,
كمف ىنا فإف القيادة التحكيمية تعتبر اليكـ أكثر النظريات القيادية شيرة لتحكيؿ المنظمات ,كىى

النكع مف القيادة الذل تحتاجو منظمات اليكـ ذات التغير المتسارع فيي تقكـ عمى إحداث تغييرات

جذرية عف طريؽ إقناع المرؤكسيف لمنظر إلى ما ىك أبعد مف مصالحيـ الذاتية مف أجؿ الصالح

العاـ لممنظمة ,كتكسيع اىتماماتيـ كتعميؽ مستكل ادراكيـ كقبكليـ لرؤية كأىداؼ المنظمة عف
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طريؽ التأثير الكارزماتي ,كاالىتماـ الفردم ,كالتشجيع االبداعي (العامرم ,)4:2002 ,كألف
الك ازرات الفمسطينية كسائر المؤسسات األخرل في المجتمع الفمسطيني ,تعيش في بيئة سياسية
كاقتصادية كاجتماعية غير مستقرة تضعيا أماـ تحديات كبيرة كمتنكعة ,كاف البد مف كجكد إدارة

تتسـ بالقدرة كالكفاءة تستطيع العمؿ في ظميا ,كيمكنيا مف استيعاب ىذه التحديات (حجاج

.(4:2007

أوالً :مشكمة الدراسة
تتضح أىمية العدالة التنظيمية باعتبارىا متغي انر ميمان في عممية اإلدارة بشكؿ عاـ,

كاالدارة التربكية بشكؿ خاص إذ أشار( )2005:451, Aycanإلى أف العدالة التنظيمية مف أكثر

المكضكعات بحثان كدراسة في السيككلكجية التنظيمية كذلؾ ألنيا مف أىـ أكلكيات القيـ في
المنظكمة االدارية التي احتمت أعمى القيـ لدل المديريف .حيث أف العامميف الذيف يشعركف بالعدالة

مف مديرييـ يتكلد لدييـ الشعكر باإلنتماء لممؤسسة التي يعممكف فييا كيتحقؽ لدييـ الرضا

الكظيفي(.)165:2003,Colquitt & Greenberg

كما بيف الزريقات كنكر ( )4:2012أف القيادة التحكيمية ىي العممية التي تتضمف تصميـ
كتنفيذ كتقكيـ االستراتيجيات التي مف شأنيا تمكيف المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا زريقات ك نكر
( ,)4:2012حيث أف القيادة التحكيمية ال تعني تمرك از لمسمطة ,كانما تفكيض لمصبلحيات كتمكيف
لمعامميف لتحقيؽ نتائج قابمة لمقياس مف خبلؿ تحفيزىـ كالياـ مشاعرىـ ,)8:2004)feenan
باإلضافة لذلؾ فالقيادة التحكيمية ترتبط ارتباطا كثيقا بالعديد مف المتغيرات ,مثؿ الرضا الكظيفي,
الكالء التنظيمي ,العدالة التنظيمية ,كىذا يدؿ اجماال عمى اف ىذا النكع مف القيادة فعاؿ جدا كأساس
لجميع المنظمات ببل استثناء (العمرل ) 44 :2009 ,عطفا عمى اف العدالة االجرائية تتأثر بمدل
اىتماـ القيادة بالعامميف مقابؿ تأثر عدالة التعامؿ بمستكل الثقة بالقيادة (الفضمى كالعنزم,
 )44:2007كتفيد العديد مف الدراسات أف الك ازرات الفمسطينية تعانى مف مشاكؿ منيا عمى سبيؿ
المثاؿ :ضعؼ العدالة التكزيعية في الك ازرات الفمسطينية (أبك جاسر )2010 ,باإلضافة الى عدـ
شعكر العامميف أف ما يحصمكف عميو مف مكافآت ال يتناسب مع ما يبذلكنو مف جيكد مقارنة بجيكد
زمبلئيـ ,أيضان كاف ىناؾ ضعؼ في العدالة االجرائية ( كادل )2007 ,ك أخي انر بركز فائض مف
المكظفيف غير المتخصصيف كالذيف تـ تعيينيـ بطريقة عشكائية كبعيدة عف االعبلنات كالمسابقات
التي يتـ مف خبلليا اختيار أفضؿ الكفاءات(المكح )2006 ,كبكجكد دراسات تؤكد كجكد عبلقة بيف
القيادة التحكيمية كدراسة ) (Azarsetan,at.el,2013التي تؤكد اف القيادة التحكيمية لدييا قدرة
تنبؤيو بالعدالة التنظيمية ,كمما ذكر سابقان نمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
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ىل ىناك عبلقة ألبعاد القيادة التحويمية بمستوى العدالة التنظيمية لدى الموظفين التنفيذيين في
مديريات التربية والتعميم في محافظات قطاع غزة ؟

أسئمة الدراسة
السؤال األول
 ما ىك مستكل العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظات غزة؟
السؤال الثاني
 ما ىك مستكل القيادة التحكيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظات غزة ؟
السؤال الثالث
 ىؿ تكجد عبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية لدم المكظفيف في ك ازرة التربية
كالتعميـ في محافظات غزة ؟
السؤال الرابع
 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المفحكصيف حكؿ مجاؿ القيادة
التحكيمية كأبعادىا (التأثير المثالي ,الحفز االليامي ,الحفز الفكرم ,االعتبارات الفردية)
تعزل لممتغيرات الديمكغرافية التالية (العمر ,المؤىؿ العممي ,الجنس ,سنكات الخبرة,

المديرية )؟
السؤال الخامس

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المفحكصيف حكؿ مجاؿ العدالة
التنظيمية تعزل لممتغيرات الديمكغرافية التالية( العمر  ,المؤىؿ العممي ,الجنس  ,سنكات

الخبرة ,المديرية)؟
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ثانياً :متغيرات الدراسة

المتغير المستقل:
 القيادة التحويمية
حيث اف القيادة التحكيمية تتضمف أربعة عناصر ىي:
.1
.2
.3
.4

التأثير المثالي
الحفز اال ليامي
الحفز الفكرم
االعتبارات الفردية

المتغير التابع:
 العدالة التنظيمية

ثالثاً :نموذج الدراسة
شكل رقم ( )1يوضح متغيرات الدراسة
المتغير المستقل
القيادة التحويمية
التأثير المثالي

المتغير التابع

الحفز االليامي

العدالة التنظيمية

الحفز الفكرم
االعتبارات الفردية

المتغيرات الديموغرافية (العمر ,المؤىل العممي ,الجنس ,سنوات الخبرة ,المديرية).

جػرد بكاسػطة الباحػث مسػتعينان بػالنمكذج الػذل كضػعو كػؿ مػف ) )Bass and Avolio, 1993

ألبع ػ ػ ػ ػ ػػاد القي ػ ػ ػ ػ ػػادة التحكيمي ػ ػ ػ ػ ػػة المنبث ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػػف د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة (الفقي ػ ػ ػ ػ ػػو .15:2006,كك ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة
( )Azarsetan,et.al,2013التي تنص عمى كجكد عبلقة بيف المتغيريف.
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رابعاً :أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية في ك ازرة التربية
كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة ,كيمكف تكضيح األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا الدراسة فيما يمى:
 .1التعرؼ عمى المفاىيـ النظرية مف خبلؿ استعراض اإلطار النظرم.
 .2التعرؼ عمى مستكل القيادة التحكيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

 .3التعرؼ عمى مستكل العدالة التنظيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

 .4تحديد طبيعة العبلقة بيف كؿ بعد مف أبعاد القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية فى ك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

 .5تحديد طبيعة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية في
ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

 .6تقديـ تكصيات لك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة حكؿ االيجابيات التى تحتاج

إلى تدعيميا كالسمبيات التي البد مف تجنبيا ,كمحاكلة تحكيميا إلى ايجابيات بما يساىـ في
تطكير ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة فيما يخص العدالة التنظيمية كالقيادة

التحكيمية.

خامساً :فرضيات الدراسة
الفرضية األ ولى
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) )α≤0.05بيف القيادة التحكيمية
كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .
كانبثؽ عنيا عدة فرضيات فرعية كىي :
 .1تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند داللة )(α≤0.05

بيف التأثير المثالي كالعدالة

التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .

 .2تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف الحفز االليامي
كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة.

 .3تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف الحفز الفكرم
كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .

 .4تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف االعتبارات الفردية
كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .
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الفرضية الثانية
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف متكسطات

استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
تعزل لممتغيرات التالية( :العمر ,المؤىؿ العممي ,الجنس ,سنكات الخبرة ,المديرية ).
الفرضية الثالثة
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف متكسطات

استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة
تعزل لممتغيرات التالية( :العمر ,المؤىؿ العممي ,الجنس ,سنكات الخبرة ,المديرية ).

سادساً :حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف عبلقة القيادة التحكيمية بسمكؾ العدالة
التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة.

 الحدود البشرية :تتمثؿ في مكظفي المستكل التنفيذم في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة.

 الحدود الزمنية :طبقت الدراسة خبلؿ العاـ 2016

 الحدود المكانية :مديريات التربية كالتعميـ في قطاع غزة.

سابعاً :أىمية الدراسة

تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ ما يمى:

 .1األىمية العممية:
أ -تمت دراسة القيادة التحكيمية كعبلقتيا بالعدالة التنظيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات

قطاع غزة  ,مما يزيد المعرفة العممية كيفتح مجاؿ لمباحثيف المتخصصيف فى مجاؿ تطكير

أداء ك ازرة التربية كالتعميـ إلجراء المزيد مف ىذه الدراسات.

ب -استمدت ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع  ,حيث يعتبر الباحث أف ىذه الدراسة
ىي األكلى في فمسطيف كقطاع غزة خاصة عمى حد عمـ الباحث.

ج -يعتبر مكضكع القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية مف المكضكعات الحديثة نكعا ما كاليامة
في مجاؿ إدارة األعماؿ  ,كالتي نالت اىتماـ الممارسيف كالباحثيف كاألكاديمييف.
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 .1األىمية العممية:
أ -تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الدكر القيادم كالذل يمعب دك ار في تحقيؽ العدالة
التنظيمية داخؿ ك ازرة التربية كالتعميـ ,كذلؾ لمكاكبة التطكر كالنيكض كتعزيز الكالء
عند المكظفيف.

ب -قد تفيد نتائج الدراسة الميتميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة بكضع
تصكرات مف شانيا النيكض بكاقع القيادة التحكيمية حتى تساىـ في دعـ العدالة

التنظيمية كتعزيزىا.
 .2االىمية لمباحث:

 .1أسيمت ىذه الدراسة في اثراء الباحث بأحد المفاىيـ اإلدارية كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى
األدبيات كالكتب كالرسائؿ كالمراجع كالمقاالت المتعمقة بمكضكع الدراسة باإلضافة إلى زيادة
ميارات الباحث البحثية.
 .2ساعدت الباحث في الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة االعماؿ .

ثامناً :مصطمحات الدراسة

 القيادة التحويمية" :ذلؾ النمط مف القيادة الذل يركز عمى األىداؼ بعيدة المدل مع التأكيد
عمى بناء رؤية كاضحة كحفز كتشجيع المكظفيف عمى تنفيذ تمؾ الرؤية كالعمؿ في الكقت
نفسو عمى تغيير األنظمة كتعديميا لتبلئـ ىذه الرؤية"( العامرم.)7:2002 ,
 التعريف اإلجرائي" :األسمكب الذم يعتمد عمي تطكير الميارات كالقدرات مف خبلؿ الحفز

السمككي كالمعنكم بيدؼ تحقيؽ التكيؼ كالتميز كاألىداؼ االستراتيجية لممنظمة".
 التأثير المثالي" :المدل الذل يبمغو القائد كقدرتو عمى اظيار مكاىب غير عادية ,كالمجكء
إلى المخاطرة المحسكبة بحيث يغرس في نفكس التابعيف اإلخبلص كالتفاني ,كاالحساس
باليدؼ المشترؾ"(.)Avolio:2003:90
 التعريف اإلجرائي ":يعرؼ اجرائيا بأنو ما يقكـ بو رؤساء األقساـ مف ممارسات تجعميـ

قدكة كنمكذجا يحتذل بيـ ,مثؿ ممارسة مستكيات عالية مف السمكؾ األخبلقي كالقيمي
كالمعنكم".
 الحفز اإل ليامي" :مقدرة المدير عمى ايصاؿ تكقعاتو العالية إلى اآلخريف كاستخداـ التحفيز,
كالتعبير عف األىداؼ الميمة بطرؽ بسيطة ,أم انجاز أشياء كثيرة عف طريؽ زيادة
الجيكد المبذكلة ,كما يعمؿ عمى استثارة ركح الفريؽ مف خبلؿ الحماسة المثالية"(الحراحشة
.)4:2015 ,
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 التعريف اإلجرائي" :يقصد بو قياـ رؤساء األقساـ بحفز المرؤكسيف كاظيار التحدم فى
األعماؿ التي يقكمكف بأدائيا كتشجيع ركح الفريؽ كالمشاركة في رسـ رؤية مستقبمية جذابة
ينبغي تحقيقيا".
 الحفز الفكري" :قدرة القائد كرغبتو في جعؿ أتباعو يتصدكف لممشكبلت القديمة بطرؽ

جديدة كتعميميـ النظر إلى الصعكبات بكصفيا مشكبلت تحتاج إلى حؿ كالبحث عف حمكؿ

منطقية ليا"(الزريقات كنكر.)8:2012 ,

 التعريف اإلجرائي":قياـ رؤساء األقساـ بحفز جيكد المرؤكسيف إلثارة التساؤالت حكؿ
األفكار السائدة ,كالعمؿ عمى تناكؿ األكضاع القديمة كالتقميدية بأساليب حديثة كابداعية".

 االعتبارات الفردية" :ىي مجمكعة مف أنماط السمكؾ التي يستطيع القائد مف خبلليا أف
يعطى اىتمامان شخصيان لكؿ مرؤكس ,كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ إلى مستكل االحتياجات
كالرغبات الخاصة بكؿ مرؤكس كمراعاة الفركؽ الفردية بيف المرؤكسيف عند اشباع ىذه
االحتياجات" (الرقب.)18:2010,
 التعريف اإلجرائي":اىتماـ رؤساء األقساـ بحاجات كؿ فرد مف أجؿ التكسع كالنمك كالعمؿ
كمدربيف كمتابعيف لعممية تطكر كؿ فرد".
 العدالة التنظيمية" :ىي الطريقة التي يحكـ الفرد مف خبلليا عمى عدالة االسمكب الذل

يستخدمو المدير في التعامؿ معو عمى المستكييف الكظيفي كاإلنساني ,كىى مفيكـ نسبى
يتحدد في ضكء ما يدركو المكظؼ نزاىة كمكضكعية "(كادل)4:2007 ,
 التعريف اإلجرائي":ىي التزاـ رؤساء األقساـ بإيجاد نظاـ مكحد لئلجراءات كالمعايير التي
تحكميا بيدؼ تكفير العدالة في مكاف العمؿ أك المكاف المنظمي".
 مديرات التربية والتعميم" :ىي كحدات إدارية تنشأ في مراكز المحافظات كتختص
مسؤكلياتيا برفع مستكل التعميـ في المستكيات التعميمية (المدارس) التابعة ليا كالعمؿ عمى
تنفيذ السياسات كالخطط التربكية التي تضعيا ك ازرة التربية كالتعميـ ضمف القكانيف كاالنظمة
كالتعميـ" (حاتـ شحادة.)7:2008,
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المقدمة:
بداية كقبؿ التطرؽ لمفيكـ القيادة التحكيمية يتكجب عمينا تعريؼ القيادة التي تعد مف أىـ
المياـ التي يمارسيا القائد أك المدير ,كذلؾ ألنو مسئكؿ عف تنفيذ االستراتيجية أك الخطة
المكضكعة كذلؾ بغية تحقيؽ األىداؼ كالكصكؿ إلى الغايات المنشكدة عف طريؽ التكجيو

كاالنتشار كالمكافقة بيف أفراد الفريؽ كتشجيعيـ كتحفيزىـ كرفع معنكياتيـ.
حيث كيعتبر مكضكع القيادة مف المكضكعات التي حظيت باىتماـ الباحثيف كالمفكريف منذ العصكر

القديمة ,كزاد االىتماـ بيا في الفكر اإلدارم المعاصر نظ انر لزيادة حاجة المنظمات إلى قيادة فاعمة
قادرة عمى التعامؿ مع التطكرات كالتغيرات كالتحديات كالمشكبلت التي تشيدىا المنظمات بصفة

مستمرة (السبيعي.)37:2009 ,

كمع تسارع عمميات التغيير كتنكع مجاالتو كظيكر العديد مف التداعيات عمى المنظمات

في فترة التسعينيات تكجو البحث كالدراسات العممية نحك دراسة التغيير ,ككيفية إدارتو بما يحقؽ

البقاء كاالستمرار كالمنافسة لممنظمات ,كبرزت العديد مف النظريات كالنماذج في القيادة اإلدارية,
كمف أىميا نظرية القيادة التحكيمية (الرقب.)9:2010 ,

كأكضح  (2004:8) Feenanأف القيادة التحكيمية ال تعني تمرك انز لمسمطة ,كانما تقكيض

لمصبلحيات كتمكيف لمعامميف لتحقيؽ نتائج قابمة لمقياس مف خبلؿ تحفيزىـ كالياـ مشاعرىـ.

كمف أىـ ما يميز نمط القيادة التحكيمية قدرتو العالية عمى قيادة المنظمة في مكاجية

التحديات كالتطكرات الحديثة مف خبلؿ التأثير عمى سمككيات المرؤكسيف كتنمية قدراتيـ اإلبداعية
عف طريؽ فتح المجاؿ ليـ كتشجيعيـ عمى مكاجية المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو منظماتيـ

(العازمي.)2:2006 ,

بالرغـ مف كجكد أكثر مف  200نمػكذج لمقيػادة إال أف نظريػة القيػادة التحكيميػة تعػد مػف بػيف

أبػػرز مػػداخؿ كأنمػػاط القيػػادة المعاص ػرة صػػالح كالمبيضػػيف ( ,)60:2013لػػذلؾ ال غ اربػػة أف تكػػكف

القيادة التحكيمية حسب رأم (1995( Maranvilleعامبلن رئيسان كميمان في الفترات الحرجة مف حياة
المنظمات التي تتسـ بالتعقيد كعدـ االستقرار (الشمرم.)70-40:2012 ,
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أوالً :مفيوم القيادة:
إف القيادة تقكـ بدكر أساس في اإلدارة كيظير ذلؾ في الجانب اإلنساني أكثر مف بقية
الجكانب ,كما أنيا تسعى إلى تحقيؽ التكازف بيف الجكانب التنظيمية كاإلنسانية كاالجتماعية لمعممية

اإلدارية ,كتكليد الفعالية لئلدارة بمساعدتيا في الكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة لذا تعد أكثر
العمميات تأثي انر في التحفيز كالركح المعنكية لؤلفراد ,مما يظير عمى أدائيـ كرضاىـ ,كبالتالي تؤثر
في األىداؼ األساسية ألم منظمة (عياصرة.)22:2006 ,

لغة:
القيادة ً
كفي المغة اليكنانية كالبلتينية :يعكد أصؿ ىذه الكممة إلى الفعؿ ) (Archeinيقابمو بالمغة اإلنجميزية

) (Archonكىك األرخكف الحاكـ األكؿ في أثينا القديمة كتطمؽ عمى رجؿ الدكلة األكؿ الذم كاف
في العادة كاىنان كرئيسان في آف كاحد (الذىبي كالعزاكم.)216 :2005 ,
كما يعكد أصؿ كممة القياد في المغة إلى الفعؿ قاد ػ يقكد ,حيث يقاؿ "فبلف سمس القيادة"

أم يقاد عمى ىكاؾ ك" أعطي فبلف القيادة" أم أذعف طكعان كقيؿ كرىان (المنجد.)250 :2007 ,
القيادة اصطبلحاً:

فبحسب قامكس )(Oxfordفإف القيادة تعني السمات كالصفات التي مف الممكف أف يتحمى
بيا مف يتخذ دكر القائد).(Oxford, 2003: 403
كما عرفيا  (8:2006) yuklبأنيا" :عممية تتميز بالقدرة عمى التأثير في اتجاىات التابعيف

كقيميـ مما يسيؿ األنشطة كيحسف العبلقات فيما بينيـ.

كتُ ّعرؼ بأنيا التأثير الذل يقكـ بو القائد في مرؤكسيو إلقناعيـ كحثيـ عمى المساىمة لمقياـ
بنشاط متعاكف (السمادكني.(224:2007 ,
كأيضان ىي قدرة الفرد في التأثير عمى شخص أك مجمكعة كتكجيييـ كارشادىـ مف أجؿ

كسب تعاكنيـ كحفزىـ عمى العمؿ بأعمى درجة مف الكفاية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعة

(المغربي.)234 :2007 ,
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كما عرفيا العجمي ( )57 :2008بأنيا "العممية التي يتـ عف طريقيا إثارة اآلخريف

كتحرير طاقاتيـ الكامنة كتكجيييا نحك االتجاه المرغكب".

كعِّرفت أيضان "ممارسة التأثير مف قبؿ فرد عمى فرد آخر لتحقيؽ أىداؼ معينة (النجكـ
ُ
كآخركف.)53 : 2006 ,
كعرفيا  ( 2010: 140(Meustبأنيا" :ذلؾ النشاط الذم يمارسو الشخص لمتأثير في
اآلخريف كجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ بعض األىداؼ التي يرغبكف في تحقيقيا".
كيرل النمر كآخركف ( )2011:370بأنيا" :القدرة عمى التأثير في سمكؾ أفراد الجماعة,
كتنسيؽ جيكدىـ كتكجيييـ لبمكغيا الغايات المنشكدة".
حيث يتضح أف العناصر األساسية لمقيادة كىي الجماعة ,كالشخص القائد ,كاليدؼ العاـ,

كالقيادة ظاىرة اجتماعية تستند إلى طبيعة اإلنساف ميما كاف مكقعو كتراثو الثقافي كالحضارم ,كىي
نتيجة التفاعؿ االجتماعي بيف البشر ,فالكجكد المشترؾ في مكاف كزماف كاحد ينتج عنو ضركرة أف

يبرز لمكجكد مف يتكلى تكجيو األفراد ,كتنظيـ شؤكنيـ ,فالقيادة في صكرتيا األساسية ظاىرة إنسانية
سمككية اجتماعية (سبلمة.)40 :2005 ,
كمف أجؿ التكصؿ إلى تعريؼ مفيد لمقيادة ال بد مف فيـ ثبلث مصطمحات أساسية ذات

عبلقة مباشرة بالقيادة ىي (كنعاف:)51 :2009 ,

 .1القوة :التي تعني المقدرة الكامنة لمتأثير في اآلخريف.

 .2التأثير :الذم يظير عندما يمارس شخص ما قكتو بكعي أك بغير كعي لمتأثير في
سمكؾ شخص آخر كاتجاىاتو.

 .3السمطة :التي تعني القكة الناتجة أك الممنكحة مف جانب المنظمة.
كيعرؼ الباحث القيادة بأنيا " :عممية ممارسة القائد لمتأثير في سمكؾ االخريف  ,كتكظيؼ

كتفعيؿ الطاقات الكمية لممنظمة لتحقيؽ األىداؼ المشتركة".

ثانياً :الفرق بين القيادة واإلدارة:
حتى كقت قريب نسبيا لـ يكف مفيكـ القيادة قد تسمؿ إلى العمؿ التربكم كاإلدارم ,حيث

اقتصرت كممة القيادة عمى العمؿ السياسي كالعسكرم ,كسادت حتى نياية القرف العشريف مفاىيـ
اإلدارة لممؤسسات التربكية كالتجارية ,إال أنو كمع ازدياد عجمة التطكر كالتغيير في بيئة العمؿ
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برزت الحاجة إلى مفيكـ القائد الذم يستطيع التعايش مع ىذا التغيير كقيادتو ,ألف اإلدارة تصمح

في المؤسسات المستقرة التي ال تدعك الحاجة معيا إلى إثارة حماسة اآلخريف ,كشحذ ىمميـ,
كاقناعيـ بالتغيير كالتخمي عف أفكارىـ كعاداتيـ المألكفة في العمؿ ,كلعؿ مف أىـ األسباب التي

أدت إلى االىتماـ بضركرة كجكد القيادات في المؤسسات ىي (سادلر:)12 ,2008 ,

 الزيادة في معدؿ التغيير في بيئة العمؿ كالتحكالت الدرامية التي تتطمب كجكد قيادة تدير
ىذه التغيرات ,كتستطيع قيادة المكاقؼ الحرجة كالتغمب عمى مقاكمة التغيير.
 الدراسات النمكذجية كالتجارب الناجحة لمعديد مف المؤسسات التي أظيرت نتائج باىرة في
قيادتيـ لممؤسسة كقدرتيـ عمى التفكير االستراتيجي كالتغيير الجكىرم في أداء مؤسساتيـ.
 ظيكر جيؿ مف العمماء الباحثيف الذيف تمكنكا مف تقديـ الكثير مف األدلة الكاقعية عمى
أىمية كجكد القيادة جنبان إلى جنب مع اإلدارة ,كما أسيـ ىؤالء العمماء أمثاؿ تكـ بيترز

 Tom Petersفي إثراء مكضكع القيادة ليصبح منيجان في التدريس كبرنامجا ميمان في
التدريب كاالنتقاء

كيمكف مبلحظة الفرؽ بيف القيادة كاإلدارة مف خبلؿ عدة محاكر تطرؽ ليا عمماء اإلدارة ,فقد

رأل  )1985( Bennis and Nanusأف كبل المفيكميف منفصبلف عف بعضيما مع كجكد عبلقة
ارتباطية في اإلطار العممي ,كقد أكد جكف ككتر عمى أف القيادة الفعالة تتضمف عممية تنمية الرؤية
كاستراتيجيات التفكير المستقبمي ,كالتعامؿ مع التغيرات ,إضافة إلى تفكيض التابعيف ,كعمى الجانب

اآلخر فإف اإلدارة تتناكؿ بشكؿ أكثر تحديدا عممية التنظيـ المؤسسي ,باإلضافة إلى أنيا مكجية

إلى مياـ محددة مثؿ التخطيط كاإلشراؼ كالتنظيـ كاعداد المكازنات ,فالقيادة إذا شيء مختمؼ ألنيا
تتضمف ثبلث عمميات رئيسة ىي (تكفيؽ:)39,2004 ,

 .1تشكيل االتجاه ,عف طريؽ تكفير الرؤية كتحديد االستراتيجيات الخاصة بصناعة التغيير.

 .2تنظيم األفراد ,عف طريؽ تكثيؼ االتصاؿ كالتفكيض مع التابعيف.

 .3التحفيز والتشجيع ,عف طريؽ خمؽ الباعث كتشجيع التابعيف لبلستمرار في تحقيؽ
اإلنجازات.

كمف ىذيف المفيكميف يتضح لنا تكافر أكجو لمشبو كأكجو لمخبلؼ بيف اإلدارة كالقيادة,

بل منيا يحدد ما الذم يجب عممو ,كيخمؽ الجك الذم يساعد عمى
وتتمثل أوجو الشبو في أن :ك ن

تحقيقو ,ثـ التأثير مف تحقيؽ المطمكب كفقان لؤلسس المكضكعة.
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أما أوجو الخبلف فتتمثل في :اعتماد اإلدارة عمى التخطيط في إطار زمني مع التركيز عمى تقميؿ
عنصر المخاطرة إلى أقصى درجة بينما تعتمد القيادة عمى التكامؿ كالتكجيو كااللتزاـ كالتحفيز عف

طريؽ خمؽ جك مف المفاجآت المستمرة التي تساعد عمى تفجير الطاقات الكامنة (العدلكني
كالسكيداف.)25-24:2000 ,
كبالتأمؿ في المقارنة السابقة التي كانت تدكر حكؿ مفيكـ القيادة كاإلدارة يخمص الباحث إلى أف
المدير الذل يمتمؾ خصائص كصفات القائد يحقؽ االسمكب المثالي الكاجب تكفره في أم منظمة ,
كعمي الجانب اآلخر ,فإف المدير الذم تكجد عنده نقاط ضعؼ في القيادة كنقاط قكة في اإلدارة

يعتبر مف المعيقات التي تعيؽ تقدـ المنظمة  ,كتطكرىا نحك األفضؿ ,فافتقاد المدير لسمات القائد,

كخصائصو ىك الذل يؤدل إلى انخفاض مستكل أداء العامميف كاحباطيـ ,ككرىيـ لمعمؿ ,كببل شؾ
فإف أم محاكلة مف جانب المدير في استخداـ أم مصادر أخرل لتعكيض ضعؼ قدرتو عمى

القياد ة لف يؤدل إلى نتائج ايجابية كعمى العكس مف ذلؾ ,فإف القائد الذل يتمتع بنقاط قكة في
القيادة ,كنقاط ضعؼ في اإلدارة يستطيع تعكيض ذلؾ بمساعدة الفريؽ الذل يعمؿ معو.

ثالثاً :نظريات القيادة:
 .1النظريــــة الموقفيــــة :تشػ ػػير ىػ ػػذه النظريػ ػػة إلػ ػػى مكاقػ ػػؼ كظػ ػػركؼ معينػ ػػة ىػ ػػي التػ ػػي تيي ػ ػ
أف ػ ػػراد ليتب ػ ػػكؤكا مكان ػ ػػة القي ػ ػػادة ف ػ ػػالفرد ق ػ ػػد يك ػ ػػكف قائ ػ ػػد ف ػ ػػي مكق ػ ػػؼ دكف اآلخ ػ ػػر (ش ػ ػػفيؽ,
 .)15 :2009فالس ػ ػػمات كالمي ػ ػػارات المطم ػ ػػكب تكافرى ػ ػػا ف ػ ػػي القائ ػ ػػد تعتم ػ ػػد بدرج ػ ػػة كبيػ ػ ػرة
عم ػػى المكق ػػؼ ال ػػذم يعم ػػؿ في ػػو كعم ػػى المكق ػػع القي ػػادم ال ػػذم يش ػػغمو فم ػػدير الش ػػركة م ػػثبلن
يحتػ ػػاج لميػ ػػارات كسػ ػػمات مختمفػ ػػة عػ ػػف تمػ ػػؾ التػ ػػي تمػ ػػزـ رئػ ػػيس القسػ ػػـ ,كىػ ػػذه النظريػ ػػة ال

تنكػ ػػر مػ ػػا لمسػ ػػمات الشخصػ ػػية مػ ػػف دكر ىػ ػػاـ فػ ػػي تحديػ ػػد خصػ ػػائص القيػ ػػادة إال أنيػ ػػا تػ ػػرل
أن ػ ػ ػػو ال ب ػ ػ ػػد لتحدي ػ ػ ػػد س ػ ػ ػػمات القي ػ ػ ػػادة أف نض ػ ػ ػػع المكق ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػػي االعتب ػ ػ ػػار األكؿ باعتب ػ ػ ػػاره

المػ ػ ػػؤثر فػ ػ ػػي تحديػ ػ ػػد تمػ ػ ػػؾ السػ ػ ػػمات (كنعػ ػ ػػاف .)357-354 :2006 ,كتػ ػ ػػرؾ ز النظريػ ػ ػػة
عمػ ػ ػػى عبلقػ ػ ػػة التبػ ػ ػػادؿ بػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػرئيس كالمػ ػ ػػرؤكس ,فالقائػ ػ ػػد يقػ ػ ػػدـ ح ػ ػ ػكافز لمرؤكسػ ػ ػػيو ,فػ ػ ػػي

مقابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ حصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلو عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أداء الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كالكظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؼ عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكيات معينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(الشمرم.)31 :2012 ,

 .2النظرية التبادلية :كتقكـ عمى مبدأ التبادؿ بيف القائد كالمرؤكسيف ,التبادؿ عمى أساس
تكضيح المطمكب مف المرؤكسيف كالتعاطؼ معيـ ,كالقيادة التبادلية عند ) (Bassتعني أف

القائد يبحث عف االستفادة مف إمكانيات العامميف بطريقة تبادلية اقتصادية ,فيك يقدـ ليـ
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احتياجاتيـ الدنيكية (المادية) ,مقابؿ عقد يمزميـ بعمؿ كؿ ما يطمبو منيـ مف أعماؿ(شفيؽ

.)13:2009,

كقد تناكؿ ىذا النكع مف القيادة العديد مف الباحثيف أمثاؿ جرايف () graienالذم أطمؽ

نظرية التبادؿ بيف الرئيس كالتابع ,كقامت نظريتو عمى مفيكـ أف العامميف داخؿ المنظمة ال
يتـ معاممتيـ معاممة كاحدة مف قبؿ القائد ,كفي العادة فإف القادة يقيمكف عبلقات مع

أشخاص معينيف يضعكف ثقتيـ بيـ كيسندكف إلييـ المياـ (الجاركدم.)72-70:2011 ,
 .3نظرية القائد الخادم :بداية ظيكر مصطمح القائد الخادـ كاف في مقاؿ نشره ركبرت غريف
ليؼ سنة ( )1970ناقش فيو طبيعة الشعكر المبلزـ لمفرد بأف يقكـ عمى خدمة اآلخريف
ألف طبيعتو تدفعو لتقديـ ىذه الخدمات ,كقد تطكر ما طرحو ليصبح نظرية قائمة ليا قكاعد

كأسس القائد الخادـ ال يتتبع األخطاء كلكف يسأؿ ليطمئف عمى سير العمؿ كلكي يككف

القائد خادمان لمنظمتو كلمعامميف فييا يجب أف تتكفر فيو الصفات التالية (اإلصغاء,
التعاطؼ ,القدرة عمى مساعدة اآلخريف ,اإلقناع ,بناء المجتمع ,االستخداـ األخبلقي

لمسمطة) (الجاركدم.)76 :2011 ,

 .4النظرية الكاريزماتية :تؤكد ىذه النظرية عمى أف القائد يستطيع كسب التابعيف لو بسمطة

الشخصية كالجاذبية كليس بسمطة المركز ,كقد حدد ركبرت ىاكس في نمكذجو القيادة

الكارزماتية صفات القائد كقدرتو عمى التأثير عبر الشخصية جمعيا تحت ثبلث فئات

كىي :الصفات الشخصية كالسمكؾ كالمؤثرات المكقفية ,ككمثاؿ لمشخصية الكارزماتية

اختار شخصية غاندم الذم استطاع التأثير عمى أمة كىك ليس غنيان كال يممؾ سمطة

مكركثة (الشابانات ك آخركف .)9-8:2013 ,

كلخصت دراسة حكؿ قيادة السمكؾ الكارزماتي في المنظمات الميزات الرئيسة لمقائد في
نقاط ىي :أف القائد يمتمؾ رؤية مستقبمية عالية ,كتحمؿ درجة عالية مف المخاطر لتحقيؽ

ىذه الرؤية ,كيستخدـ لتحقيؽ استراتيجيات غير تقميدية (الجاركدم.)78 :2011 ,

 .5نظرية الرجل العظيم :تدكر ىذه النظرية حكؿ مفيكـ أساسي أف القادة يكلدكف كال
يصنعكف ,كيحممكف مكاىب تؤىميـ لمقيادة ,كأف القادة الذيف احتمكا مكانان عاليان مف التاريخ
اإلنساني تمتعكا بصفات لـ تتـ بأعماؿ كبرامج مخططة ,كما يعاب عمى ىذه النظرية,

إغفاليا التعمـ في صفات القائد (الرقب.)10 :2010 ,
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كقد قدـ ىػذه النظريػة الفيمسػكؼ تكمػاس كارليػؿ فػي القػرف التاسػع عشػر ,مؤكػدان عمػى أنػو ال

يمكػ ػ ػػف لمفػ ػ ػػرد أف يكػ ػ ػػكف قائػ ػ ػػدان دكف سػ ػ ػػمات خاصػ ػ ػػة بػ ػ ػػو تمي ػ ػ ػزه عػ ػ ػػف غي ػ ػ ػره مػ ػ ػػف النػ ػ ػػاس

(الجاركدم.)23 :2011 ,

ثـ تبعو العديد مف الباحثيف ليؤكدكا "أف ىناؾ رجاالن عظماء يبرزكف في المجتمع ليـ

سمات فائقة كقدرات مميزة كمكاىب كخصائص عبقرية غير عادية تجعؿ منيـ قادة أيان

كانت المكاقؼ االجتماعية التي يكاجيكنيا" (شفيؽ.)15 :2009 ,

 .6نظريــة الســمات :تػرتبط ىػػذه النظريػػة ارتباطػان كثيقػان بنظريػػة الرجػػؿ العظػػيـ كالتػػي تقػػكـ عمػػى
فرضػػية أف القػػادة يكل ػػدكف كال يصػػنعكف ,فالق ػػادة كلػػدكا كى ػػـ يحممػػكف ع ػػدد مػػف الخص ػػائص

المكركثة أك السمات الشخصية التي تجعميـ قادة ناجحيف ,كقد تكصؿ أنصػار ىػذه النظريػة
مػػف خػػبلؿ د ارسػػاتيـ إلػػى مجمكعػػة مػػف السػػمات الضػػركرية لمقيػػادة منيػػا( :الػػذكاء ,األمانػػة,

الثقػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالنفس ,تحمػ ػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػ ػػؤكلية ,الطمػ ػ ػ ػػكح ,القػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػػى اتخػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػرار ,كغيرىػ ػ ػ ػػا)

(الجاركدم.)24 :2011 ,

 .7النظرية التحويمية :تيتـ القيادة التحكيمية بعممية كيؼ أف قادة معينيف يككنكف قادريف عمى
إلياـ األتباع بإنجاز مياـ عظيمة ,كتؤكد ىذه النظرية عمى أف القادة يحتاجكف إلى أف

يفيمكا كيؼ ليـ أف يتكيفكا مع حاجات األتباع كدكافعيـ ,كيعرؼ القادة التحكيمييف مف

خبلؿ الدكر الذم يمعبكنو باعتبارىـ دعاة لمتغيير). (Northouse, 2001: 216

كيرل الباحث مف خبلؿ الطرح السابؽ لمنظريات أف نظرية القيادة التحكيمية تعد األنسب لبيئة العمؿ

في قطاع غزة كما تشيده مف تغيرات أحداث متسارعة ,األمر الذم يتكجب كجكد قيادة قادرة عمى
مكاكبة تمؾ التقمبات كالكصكؿ بالمنظمة لبر األماف .

رابعاً :مفيوم القيادة التحويمية:
القيادة التحكيمية مصطمح ذا حداثة نسبية في الفكر اإلدارم المعاصر ,كبالرغـ مف ذلؾ فقد

أصبحت أسمكبان قياديان في األدبيات اإلدارية تجذب اىتماـ أصحاب الشأف مف باحثيف كدارسيف
كتمثؿ مكضكعان حيكيان كمحكريان لمدراسات األكاديمية ككذلؾ لمبحكث كالرسائؿ العممية ,إذ تشير
األدبيات التي تناكلت مكضكع القيادة التحكيمية إلى أف مفيكـ القيادة يكتنفو الغمكض كأنو ال يكجد

اتفاؽ مف قبؿ الباحثيف عمى تعريؼ محدد لمفيكـ القيادة التحكيمية (الحربي.)125 :2004 ,

يعرفيا (اليكارم )30 :1996 ,بأنيا "مدل سعي القائد اإلدارم بمستكل مرؤكسيو مف أجؿ

اإلنجاز ,كالتطكير الذاتي كالعمؿ عمى تنمية كتطكير الجماعات كالمنظمة ككؿ".
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كـ يعرؼ  (1987) Burnsالمشار إليو في اليبللي (  )6 :2001القيادة التحكيمية عمى

أساس أنيا" :عممية يسعى مف خبلليا كؿ مف القائد كالتابعيف إلى رفع كؿ منيما اآلخر إلى أعمى
مستكيات الكاقعية كاألخبلؽ".
كعرفيا الخطيب ( )51:2001بأنيا "قيادة فاعمة في نقد المكقؼ أك الكاقع في مجاؿ معيف

لمكصكؿ بو إلى أفضؿ كضع ممكف بصفة مستمرة ,كىذا يجعميا ال تطمب لذاتيا كانما لما يترب
عمييا".
كذلؾ ىي "القدرة عمى إلياـ العامميف لمنظر إلى ما بعد مكاسبيـ الشخصية كالتركيز عمى
أىداؼ المنظمة كمع مركر الزمف أصبح ينظر ليا عمى أنيا استراتيجية كاسعة تكصؼ بأنيا تسييمو

كىي عبلقة تأثير متبادؿ بيف قائد مميـ كفعاؿ كبيف تابعيف لدييـ كالء كانتماء متبادؿ لعمميـ"

(عياصرة كحجازيف.)98 :2006 ,

كأيضان "ىي تمؾ القيادة التي تتجاكز تقديـ الحكافز مقابؿ األداء المرغكب إلى تطكير,

كتشجيع المرؤكسيف فكريان كابداعيان ,كتحكيؿ اىتماماتيـ الذاتية لتككف جزءان مف الرسالة العميا

لممنظمة").(Onger, 2007: 47

كتعني مف خبلؿ رؤية عيسى)" )28:2008أنيا قيادة التغيير ,قيادة الجيد المخطط

كالمنظـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمتغيير مف خبلؿ التكظيؼ العممي السميـ لممكارد
البشرية كالمادية كالفنية المتاحة لممؤسسة التعميمية".
كأكردت الخبليمة كسعادة ( )4 :2010تعريفان أشارت فيو إلى أنيا "تعني "عممية التفاعؿ

اإلنساني بيف مدير المدرسة كالمعمميف ,كالتي يرفع مف خبلليا كؿ منيما اآلخر إلى مستكيات عميا

مف األخبلؽ ,كالحفز لتجاكز حدكد االىتمامات الشخصية كتحقيؽ أىداؼ المدرسة".

كأشار إلييا الرقب) )15:2010بأنيا "القيادة التي تعمؿ عمى تكسيع اىتمامات المرؤكسيف
كتنشيطيا كتعميؽ مستكل إدراؾ ىؤالء المكظفيف لمنظر إلى ما ىك أبعد مف اىتماماتيـ الذاتية مف

أجؿ الصالح العاـ لممنظمة".

كما تضيؼ التمباني كآخركف(  )737:2013أف القائد التحكيمي ىك "القائد المميـ الذم

يستخدـ إبداعو كاليامو في التأثير في تابعيو فيك يتحدث لمتابعيف حكؿ كيفية األداء كيثقفيـ

كيستخدـ الكثير مف الكسائؿ غير االعتيادية لتجاكز الكاقع الذم يزخر باألخطاء محاكالن التغيير مف
خبلؿ التابعيف ,كقد عبر عف القيادة التحكيمية بالعبلقة التالية جاذبية شخصية +قيادة إلياميو +

استثارة عقمية  +اىتماـ فردم = دافع أقكل,أداء غير متكقع مف المرؤكسيف".
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كيعرفيا الباحث بأنيا "األسمكب الذم يعتمد عمي تطكير الميارات كالقدرات مف خبلؿ
الحفز السمككي كالمعنكم بيدؼ تحقيؽ التكيؼ كالتميز كاألىداؼ االستراتيجية لممنظمة".

خامساً :المدخل التاريخي لمقيادة التحويمية:
تعددت النظريات كالمداخؿ التي تفسر ظاىرة القيادة ,كقد أفرزت ىذه النظرية العديد مف

النماذج القيادية ,فالدراسات المبكرة التي أجريت ركزت تقريبان عمى صفات القائد (فضبلن عف

التابعيف كالمكقؼ) كتحكلت الدراسات الحديثة نسبيان لدراسة السمكؾ الفعمي لمقادة ,كمف ىذه المداخؿ
التي ركزت عمى سمكؾ القائد نظرية القيادة التحكيمية (العمرم.)15 :2008 ,

فػػي العػػاـ  1978كتػػب الباحػػث (جػػيمس بيرنػػز) كتابػان ميمػان أسػػماه القيػػادة كسػػعى مػػف خػػبلؿ

ىذا الكتاب إلى تحديد السمكؾ الذم يستخدمو القادة لتحفيز أك التأثير عمى مرؤكسييـ أك اإلجراءات

المستخدمة لذلؾ ,ككصؼ (بيرنز) السمكؾ القيادم كسمسمة تتضمف فئتيف كاسعتيف مف التأثير ,الفئة
األكل ػػى يطم ػػؽ عميي ػػا القي ػػادة التحكيمي ػػة كبن ػػي ى ػػذا الس ػػمكؾ عم ػػى االعتق ػػاد بأن ػػو الق ػػادة كالمرؤكس ػػيف

يسػ ػ ػ ػػتطيعكف رفػ ػ ػ ػػع بعضػ ػ ػ ػػيـ بعض ػ ػ ػ ػان إلػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػػتكيات أعمػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػػف التحفيػ ػ ػ ػػز كالمثػ ػ ػ ػػؿ األخبلقيػ ػ ػ ػػة
(العمرم.)32 :2004 ,

قدـ (بيرنز) نظريتو الخاصة حكؿ القيادة التحكيمية فيك يػرل أف األثػر التحفيػزم لمقػادة عمػى

التػػابعيف يتضػػمف شػػعكرىـ بػػالكالء كالثقػػة كاإلعجػػاب كاالحت ػراـ نحػػك القائػػد ,فيػػك يحفػػز التػػابعيف لكػػي
يخػػدمكا كينجػػزكا أكث ػػر ممػػا ى ػػك متكقػػع م ػػنيـ عممػػو أصػ ػبلن ,كيػػتـ ح ػػث األتبػػاع عم ػػى إنجػػاز الميػ ػاـ

الض ػ ػ ػ ػػركرية كاالىتم ػ ػ ػ ػػاـ أكث ػ ػ ػ ػػر باحتياج ػ ػ ػ ػػات المنظم ػ ػ ػ ػػة ,نظػ ػ ػ ػ ػ انر لق ػ ػ ػ ػػدراتيـ كمي ػ ػ ػ ػػاراتيـ االس ػ ػ ػ ػػتثنائية

(العمرم.)33 :2004 ,

كقد شيدت القيادة التحكيمية تطك انر ممحكظان مف خبلؿ إسيامات (باس) عندما كضع نظرية

منيجية لمقيادة التحكيمية ككضع ليا نماذج كمقاييس لقياس عكامؿ السمكؾ القيادم كىك ما يعرؼ

بمقياس  MQLكالذم يتضمف ثبلثة عناصر لمقيادة التحكيمية ىي الكاريزما ,كالتشجيع اإلبداعي,
كاالىتماـ الفردم ( اليبللى .)19:2001 ,

أضاؼ (باس) عاـ  1990مككنان رابعان أطمؽ عميو الدافعية المستكحاة كفي عاـ  1993قدـ

كػػؿ مػػف (بػػاس ككافكليػػك) نمكذج ػان أكثػػر حداثػػة لمقيػػادة التحكيميػػة كاإلجرائيػػة ,يتضػػمف سػػبعة عناصػػر
ثبلثة منيا تحدد القيػادة اإلجرائيػة ,كاألربعػة األخػرل تحػدد القيػادة التحكيميػة اليبللػي( ,)19 :2001

تبػػع ذلػػؾ تطػػكير مػػف خػػبلؿ البحػػكث لمنظريػػة كأدكاتيػػا مػػف قبػػؿ (بػػاس ككافكليػػك) النمػػكذج المطػػكر
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المعركؼ بالمدل الكامؿ لتطكير القيػادة ,ككػذلؾ برنػامج تػدريب كتقػكيـ فػي نظريػة القيػادة التحكيميػة.

ثـ تكالت األبحاث كالد ارسػات تباعػان ,كمػا قػدمت النظريػة عمػى شػكؿ بػرامج لمئػات اآلالؼ مػف القػادة

م ػ ػ ػػف قطاع ػ ػ ػػات كمؤسس ػ ػ ػػات مختمف ػ ػ ػػة ص ػ ػ ػػناعية كص ػ ػ ػػحية كتربكي ػ ػ ػػة ,حككمي ػ ػ ػػة كان ػ ػ ػػت أك خاص ػ ػ ػػة

(المخبلفي.)28 :2007 ,

سادساً :القيادة التحويمية من منظور إداري:
يعد مدخؿ القيادة التحكيمية مدخبلن جديدان لمقيادة اإلدارية ,مقاببلن لمقيادة التبادلية ,ففي القيادة

التبادلية يمارس القائد ممثبلن لئلدارة عممية تبادؿ بينو كبيف المرؤكسيف ,إذ يقدـ المرؤكسكف إنجاز

األعماؿ ,بينما يقدـ القائد المكافآت أك العقكبات.

لكف في القيادة التحكيمية يسعى القائد إلحداث تغييرات إيجابية في طريقة العمؿ ,إذ يأخذ
بمبدأ اإلدارة باالستثناءات ,فبل يتدخؿ في العمؿ طالما سار بشكؿ طبيعي كدكف أحداث استثنائية

غير عادية تبرر تدخمو ,كىك ىكذا يتابع أداء مرؤكسيو كيصحح ما يحدث مف انحرافات في األداء

(الصالحي.)33 :2008 ,

تعمؿ القيادة التحكيمية عمى تغيير األفراد كتحكيميـ إلى قادة ,كىي تركز عمى القيـ

كاألخبلؽ كالمعايير كاألىداؼ طكيمة األجؿ ,كتشمؿ تقديـ دكافع األفراد كاشباع حاجاتيـ كمعاممتيـ
بإنسانية ,كىي عممية تندرج ضمف القيادة ذات الصبغة الكارزماتية كالرؤية المستقبمية ,فالقائد
التحكيمي يقدر الطاقة الكامنة داخؿ المرؤكسيف بحيث يزيد مقدرتيـ إلنجاز االلتزامات الحالية

كالمستقبمية المطمكبة منيـ (أبك النكر.)16:2012 ,

تعد القيادة التحكيمية مدخبلن يمكف استخدامو لكصؼ مدل كاسع مف القيادة مف المحاكالت

الدقيقة لمتأثير في المرؤكسيف عمى المستكل الفردم إلى المحاكالت األكثر اتساعان ,لمتأثير في
المنظمات كميا كالثقافات بأكمميا ,كعمى الرغـ مف أف القائد التحكيمي يؤدم دك انر محكريان في
التعجيؿ في حدكث التغيير إال أف المرؤكسيف كالقادة يرتبط كؿ منيـ باآلخر في العممية التحكيمية

(الرقب.)13 :2010 ,

كقد أكد (باس) أف القيادة التحكيمية تحث العامميف عمى تخطي التكقعات األصمية ليـ,

كتزيد فاعمية العامميف بالعمؿ كتقنعيـ بقبكؿ ميمة المنظمة كأىدافيا ,كيركز القائد مف خبلؿ القيادة
التحكيمية عمى أىمية المستقبؿ ,كيعمؿ عمى اكتشافو كتعظيـ العائد منو ,كتتميز القيادة التحكيمية
مف ىذه الزاكية بالحركة المستمرة كالرغبة في التحدم كالسعي بصفة دائمة كراء كؿ ما ىك جديد

كغير مألكؼ ).(Bass, 2001: 66
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كنشأت فكرة القيادة التحكيمية مع التاريخ السياسي ,كربما كاف (بيرنز) أكؿ مف درس فكرة

القادة السياسييف مف منظكر القيادة التحكيمية كالقيادة التبادلية .فالقائد السياسي التبادلي يقدـ كعكدان
لمناخبيف بالتعييف في الكظائؼ أك إعطاء إعانات مقابؿ األصكات التي يحصؿ عمييا إذا نجح في

االنتخابات ,أما القائد السياسي التحكيمي فيك يسعى إلى رفع مستكل حاجات المرؤكسيف كرغباتيـ
إلى مستكل أعمى في سمـ حاجات (ماسمك) مف أجؿ االستحكاذ عمى شخص الناخب ,كبالتالي

تحدث استثارة مشتركة يتـ تحكيؿ المرؤكسيف عمى أثرىا إلى قادة (اليكارم.)65 :2001 ,
كتعد القيادة التحكيمية مف كجية نظر(بيرنز) مف أكثر القيادات فعالية إذ يتـ المجكء فييا
إلى االىتمامات الذاتية كالتركيز بشكؿ أكثر عمى النتائج النيائية (18:2008) ,Sama and Shoaf

لقد نظر (بيرنز) إلى القيادة التحكيمية عمى أنيا عممية نامية كمتطكرة باستمرار ,بدالن مف ككنيا
صفقات أك تبادالت كما في القيادة التبادلية ,كتمت دراسة القيادة التحكيمية ,بكصفيا بناء تحكيمي
متعدد األكجو ,ذا أربع خصائص مستقمة كمعززة لبعضيا بشكؿ متبادؿ ,كىذه الخصائص ىي:

(التأثير المثالي ,الدافعية ,اإلليامية ,اإلشارة العقمية ,االعتبارات الفردية) ,كتتضح مف مدخؿ القيادة
التحكيمية عممية التأثير التي تحدث ,عندما يحاكؿ القائد تغيير اتجاىات التابعيف كقيميـ لتحقيؽ

مستكل أعمى مف اإلنجاز عف طريؽ اإللياـ كالتمكيف).(Conger, 2002: 18

كيميؿ المفكركف إلى اعتبار القيادة التحكيمية نتيجة لمتطكر كالممارسات القيادية التي أدت
إلى تطكير القائد اإلدارم لذاتو كأدائو كتعاممو مع التغيرات العالمية كالمعاصرة ,إلى أف أطمؽ عميو
القائد التحكيمي كىك ذلؾ الذم يرفع مف مستكل العامميف لتحقيؽ اإلنجاز ,كالتنمية الذاتية ,كيركج

لعممية تنمية كتطكير المجمكعات كالمنظمات كيستثير في اتباعو اليمـ العالية كالكعي بالقضايا

العالمية الرئيسة في الكقت الذم يعمؿ فيو عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ (اليكارم.)1471 :1999 ,

سابعاً :أىمية القيادة التحويمية:
استأثرت القيادة التحكيمية باىتماـ كبير مف قبؿ عدد مف الباحثيف منذ الثمانينيات مف القرف

العشريف ,كأصبحت مف أكثر نظريات القيادة شيرة ضمف المداخؿ الحديثة لمقيادة .كقد ناقش
الباحثكف العكامؿ التي أكسبتيا قكة كأىمية ,كالتي يمكف تمخيصيا في أربعة عكامؿ ىي(العمرم

.)38-37: 2008

 -1أف القيادة التحكيمية ال تستأثر بالقكة بشكؿ حصرم ,بؿ تسعى إلى تفكيض سمطات ميمة,

أكال كتمكيف األفراد ,كتعمؿ عمى تطكير مياراتيـ كتعزيز ثقتيـ في أنفسيـ ,كما تعمؿ عمى

إيجاد ,جماعات كفرؽ عمؿ معتمدة عمى نفسيا ذاتيا.
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 -2صفات القيادة التحكيمية يمكف أف تتطكر كتتحسف عف طريؽ التدريب ,الذم يقكـ بترؾ
تأثير ميـ عمى تصكرات كالتزامات كأداء التابعيف في مختمؼ مستكيات المنظمة .كقد

أثبتت التجارب كالدراسات العممية أف برامج التدريب المصممة كالمنفذة جيدا يمكف أف

تحسف فعالية المديريف .فيقكؿ باس "إنو يمكف تعمـ القيادة التحكيمية كيجب أف تككف القيادة

التحكيمية مكضكع التدريب كالتطكير اإلدارم كيقكؿ أيضا لقد أثبتت الدراسات أف القادة
عمى مختمؼ المستكيات يمكف تدريبيـ لتحقيؽ الجاذبية الخاصة ".كيؤكد ىذا االتجاه أيضا

الدكتكر سيد اليكارم ,حيث يقكؿ " لقد أظيرت مشاىداتنا كمف خبلؿ تقديـ برامج المدير

الفعاؿ أنو يمكف تحسيف فعالية المديريف مف أعمى المستكيات إلى المستكيات اإلشرافية مف

خبلؿ البرامج التدريبية المصممة كالمنفذة جيدا ,كىي خطكة عمى طريؽ بناء القائد

التحكيمي.

 -3تحمؿ القيادة التحكيمية فكرة " المسؤكلية األخبلقية " التي بدكرىا تشكؿ عنص ار فعاال فى
تحفيز األتباع لمعمؿ إلى الحد الذم يتجاكز حدكد مصالحيـ الشخصية في سبيؿ مصمحة

الجماعة أك المنظمة .كتسيؿ ىذه الفكرة اكتساب السمكؾ التعاكني داخؿ المنظمة.

 -4أف القيادة التحكيمية يمكف أف تكجد في أية منظمة كفي مختمؼ المستكيات ,كىي صالحة
بشكؿ عاـ لمكاجية جميع الحاالت ,مما رشحيا أف تككف صالحة لمتطبيؽ في المنظمات

الناجحة كتمؾ التي بحاجة إلى تغييرات جذرية.
إف القيادة التحكيمية مف أىـ نظريات القيادة ,ذلؾ ألف القائد التحكيمي ىك صاحب رؤية كصاحب
رسالة ,ينقؿ األفراد مف حكلو نقمة حضارية فيي كظيفة حضارية ذات أىداؼ عالية كمعايير
مرتفعة ,فالقائد التحكيمي محؿ لفت أنظار اآلخريف كيتمتع بالحب كاالحتراـ كالجاذبية الشخصية
الخاصة كيعتمد عمى القيـ كالمعاني السامية كيستند إلى الديمكقراطية ال الديكتاتكرية في قيادتو

(العجمي.)89 :2010 ,

ثامناً :أبعاد القيادة التحويمية:
اتفؽ كؿ مف Bassك  )1993) Avolioعمى إنشاء نمكذج أكثر حداثة لمقيادة التحكيمية

يتضمف أربعة عناصر تحدد القيادة التحكيمية كذلؾ عمى النحك التالي (اليبللي.)20 :2001 ,
 .1التأثير المثالي:

يقصد بو تأثير سمكؾ القائد الذل يقكـ بأدكار نمكذجية ألتباعو الذيف بدكرىـ يظيركف

الرغبة في القياـ بمغامرات لتغيير ما ىك مألكؼ ,كما يظيركف الثبات بأعماليـ كمبادئيـ ,مثؿ
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ىؤالء التابعيف يمكف أف يعتمد عمييـ بأف يعممكا الشيء الصحيح ,كأف يظيركا مستكيات عالية مف

السمكؾ األخبلقي (دكانى.)140:2013 ,

كالتأثير المثالي يعد صفة القائد الذل تتكافر لديو القدرة عمى تطكير رؤية جديدة

لمرؤكسيو ,كما تعد أنمكذجان لممثؿ كالسمكؾ المشترؾ ,كتتطمب مف القائد العمؿ مع مرؤكسيو إليجاد

إحساس بالرسالة العميا لممؤسسة ,كغرس ركح الفخر كاالعتزاز في نفكسيـ ,كتحقيؽ الثقة كاالحتراـ

مف قبميـ ,كالقائد التحكيمي ىنا يحظى بدرجة عالية مف االحتراـ كالثقة مف قبؿ

مرؤكسيو(السعكد.)205:2012,

كيحدث التأثير المثالي عندما يتصرؼ القادة بأنماط لمدكر أك المنصب الذم يشغمكنو,

حيث ينظر العاممكف ليـ عمى أنيـ مثاؿ لؤلخبلؽ كالقيـ كيبدكف مشاعر اإلعجاب كاالحتراـ كالثقة
تجاىيـ ككذلؾ فإف سمكؾ القائد كممارستو التي تجسد الحرص عمى المصالح العامة تجعمو أكثر

تأثي انر عمى مقدرة القائد عمى إظيار مكاىب غير عادية ,كالمجكء إلى المخاطرة بحيث يخمؽ في

التابعيف اإلخبلص ,كالتفاني ,كاإلحساس باليدؼ المشترؾ). (Bass, 2006: 6

كيستنتج ال باحث أف كؿ قائد يمتزـ بالسمككيات السابقة ,سيحصؿ عمى ثقة أتباعو ,األمر

الذل يترؾ أث انر ايجابيان في االرتقاء بسمككياتيـ لؤلفضؿ ,حيث سيتمكنكف مف تكصيؿ رؤيتيـ
لممكظفيف بكؿ كضكح كجعميـ يشارككف في تككيف رسالة المديرية ,كتبنى مفيكـ التحسيف المستمر.
 .2االستثارة الفكرية:
عرفيا باس كأفكليك بأنيا ":مقدرة القائد التحكيمي عمى زيادة كعى األتباع فكريان ,ليمتمككا

األفكار اإلبداعية التي تجعميـ يثيركف تساؤالت مف شأنيا إعادة التشكيؿ الفكرم لفيـ مشكبلت
العمؿ ,يعنى قراءة مشكبلت العمؿ كفيميا بطريقة جيدة ).)Bass,2006:7
حيث يعمؿ القائد التحكيمي عمى البحث عف األفكار الجديدة كتشجيع حؿ المشاكؿ

بطريقة إبداعية مف قبؿ المرؤكسيف كفييا تبرز قدرة القائد عمى بناء كعي عالي بالمشاكؿ كحميا
االمر الذل يجعؿ مف المرؤكسيف أشخاصان مبدعيف مف خبلؿ تحفيز التفكير المبدع كاالبتكار لدييـ
عمى أساس أف التحفيز سيعزز الذكاء كالرشادة ,كتأطير المشكبلت كايجاد الحؿ المنطقي ليا
كتناكؿ المكاقؼ القديمة تناكالن جيدان كيتـ تحدم المرؤكسيف فكريان ليقكمكا بمحاكلة إيجاد مداخؿ
جديدة كيراعي عدـ تقديـ النقد الساخر لممرؤكسيف(.)Bass,2010:10

فالقائ ػ ػػد التح ػ ػػكيمي يجع ػ ػػؿ اتباع ػ ػػو يتص ػ ػػدكف لممش ػ ػػكبلت القديم ػ ػػة بط ػ ػػرؽ جدي ػ ػػدة ,كالنظ ػ ػػر

لمصعكبات بكصػفيا مشػكبلت تحتػاج إلػى حػؿ ,كالبحػث عػف حمػكؿ منطقيػة ليػا فالقػادة ىنػا يحفػزكف
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أتبػػاعيـ عمػػى المبػػادرة كاالبتكػػار كاإلبػػداع مػػف خػػبلؿ تحفيػػز التغييػػر فػػي أسػػمكب التفكيػػر بالمشػػكبلت

القائمػػة كتناكليػػا بطػػرؽ جديػػدة ,كالنظػػر إلييػػا مػػف زكايػػا عديػػدة ,ممػػا يطمػػؽ الطاقػػات الخبلقػػة كيكسػػع
اآلف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ,كيعط ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أفك ػ ػ ػ ػ ػ ػػا انر جدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة كمبدع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ المعض ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلت م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع

(الغامدم.)20-19 :2010 ,

إف القائد التحكيمي يجب أف يعمؿ عمى إيجاد مبررات قكية تدعكا العامميف إلى إعادة
النظر في طرؽ تفكيرىـ تجاه مشكبلت العمؿ التقنية كاإلنسانية كقيميـ الشخصية ,كأف يساعدىـ
عمى حؿ مشكبلتيـ بطرؽ جديدة مف خبلؿ الحكار كتقديـ األدلة كالبراىيف الداعمة لمحمكؿ اإلبداعية

(الرقب.)18-17 :2010 ,
كيمخص دكاني )  )143:2013خصائص النشاط الفكرم التأثيرم لمقائد التحكيمي بالنقاط التالية:
 قادر عمى أف يكضح الرؤية بطريقة جاذبة.
 يعمؿ بثقة كتفاؤؿ.

 يستخدـ الطرؽ الدراماتيكية لمتأكيد عمى القيـ.
 يقكد األتباع بالتأثير المثالي.

 يمكف األفراد مف إنجاز الرؤية.
كيشتمؿ ىذا البعد مف كجية نظر الباحث التركيز عمى أىمية إدراؾ األساليب الفعالة التي يركز
مف خبلليا رئيس القسـ عمى ميارات التكجيو الفعاؿ ,كالتي تمكنو مف تدريب المكظفيف عمى

تكظيؼ تمؾ األساليب في عبلج المشكبلت التي تعترض طريقيـ سكاء كانت في المديرية أك
خارجيا.
 .3الحفز اإلليامي:
كىك قدرة القائد عمى إيصاؿ تكقعاتو العالية إلى اآلخػريف كاسػتخداـ الرمػكز لتركيػز الجيػكد
كالتعبيػػر عػػف األىػػداؼ الميمػػة بط ارئػػؽ بسػػيطة (أبػػك العػػبل )183:2013 ,كبالتػػالى يتصػػرؼ القػػادة

التحكيمييف كفؽ ىذه الخاصية بطرؽ تعمؿ عمػى تحفيػز ,كاليػاـ أكلئػؾ المحيطػيف بيػـ كذلػؾ بإعطػاء
المعنػػى كالتحػػدم لمػػا يقػػكـ بػػو مرؤكسػػييـ كتغيػػب ركح الجماعيػػة كاظيػػار الحمػػاس كالتفػػاؤؿ كبجعػػؿ
التابعيف يركزكف كيفكركف عمى حاالت مستقبمية جذابة كمتعددة كتحفيزىـ عمى د ارسػة بػدائؿ مختمفػة

جػدان كمرغكبػة ,كػذلؾ إتاحػة الفرصػة ليػـ فػي المشػاركة بتحقيػؽ األىػداؼ المشػتركة ,كفػي سػبيؿ ذلػػؾ
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يس ػ ػ ػ ػػتخدـ الرم ػ ػ ػ ػػكز ,كالش ػ ػ ػ ػػعارات لتكجي ػ ػ ػ ػػو الجمي ػ ػ ػ ػػكر ,كيكض ػ ػ ػ ػػح تكقعاتػ ػ ػ ػ ػو العالي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف تابعي ػ ػ ػ ػػو
(الجاركدل.)110:2011 ,

كفيما يككف القادة عبارة عف رمكز لزيادة الكعي كالفيـ باألىداؼ المرغكبة المتبادلة حيث

إف أفعاليـ تؤثر في االتباع كتدفعيـ إلى تمثؿ خطكاتيـ (الشربيني كاليبللي.)21 :2001 ,

باإلضافة لما سبؽ يقكـ القائد بإيصاؿ تكقعاتو العالية إلى اآلخريف ,كاستخداـ الرمكز
لتركيز الجيكد كالتعبير عف األىداؼ الميمة بطرؽ بسيطة ,أم إنجاز أشياء كثيرة عف طريؽ زيادة

الجيد المبذكؿ (عياصرة كحجازييف.)95 :2006 ,

عبلكة عمى ذلؾ يمكف أف يتصؿ الدافع االليامى بالثقافة المنظمية مف خبلؿ تكفير قيـ

مشتركة ,إذ أف القيادة التحكيمية تعتبر مركزية في تكفير الثقافة المنظمية كادارتيا ,ككذلؾ في
تغييرىا عندما تصبح غير مبلئمة ألكضاع جديدة (دكانى.)142:2013,

مما سبؽ يستنتج الباحث بأف البعد يحكم في طياتو الطريقة التي يمتمكيا القائد في

استثارة ىمـ مكظفيو كالياب ركح الحماسة لدييـ ,فنظرة القائد التحكيمي تشمؿ ابراز التكقعات
االيجابية في االنجاز العالي ,كذلؾ بتبنييـ منيجان أساسو تكفير الدعـ كالشحف العاطفي كاالجتماعي

 ,كبث ركح الثقة لدل المكظفيف بأنفسيـ ,كتشجيعيـ عمى القيادة الذاتية.
 .4االعتبارات الفردية:

مفيكـ االعتبارات الفردية كمقكـ مف مقكمات القيادة التحكيمية يعنى مراعاة أحكاؿ العامؿ,
كحاجاتو في كؿ الظركؼ ,كعدـ اضطرار العامؿ أف يطمبيا بنفسو ,ليسد القائد في نفس العامؿ

حاجة ستبقى تنازع نفسو ,كتشغؿ بالو عف التركيز في أداء العمؿ ,كاحسانو حتى تتحقؽ كتشبع في

داخمو (األغا.)36:2011,
فالقيادة التحكيمية معنية بتربية العامميف ,كنصحيـ ,كارشادىـ ,كتكفير المناخات المساعدة

ليـ عمى االبتكار كالتجديد ,كالسير بالعامميف كمعيـ إلى مستكيات أعمى مف األداء كفؽ إمكاناتيـ
المتاحة (الطكيؿ.)207:2006,
كبذلؾ فإف القائد التحكيمي يعطي اىتمامو الشخصي لحاجات كؿ فرد لتحقيؽ اإلنجاز
كالنمك مف خبلؿ سمككو كمدرب كناصح كمتابع ,كيعامؿ كؿ فرد بصفة مستقمة ,كيسيـ في حؿ

مشكبلتو ,كالكقكؼ إلى جانبو ,كيعترؼ بالفركؽ الفردية مف حيث االحتياجات كالقدرة عمى األداء,

كيحرص عمى إيجاد نظاـ اتصاؿ فعاؿ بينو كبيف األفراد ,كيصغي جيدان لمف يتحدث منيـ إليو,
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كيمارس أسمكب اإلدارة بالحضكر ,بمعنى أف يككف قريبان مف العامميف ليسيؿ رجكعيـ إليو عند
الحاجة ,كيفكض بعض ميامو لتنمية قدراتيـ ,كمتابعة تمؾ المياـ المفكضة لتقديـ مزيد مف التكجيو

كالدعـ عند الحاجة ,مع عدـ جعميـ يشعركف بأنيـ تحت الرقابة (البيبلؿ.)66 :2008 :
كيرل دكانى ( )143:2013أف القائد التحكيمي يظير اىتماما خاصا لمتابعيف مف حيث

إنو يعبر عف تقديره لمعمؿ الجيد ,كيعزز اعتبار الذات ( )self-esteemلؤلتباع عف طريؽ
المعاممة المتكافئة ,كيضع مقترحات التابعيف في حيز العمؿ ,كما يحصؿ عمى مكافقة األتباع
بالمسائؿ الميمة قبؿ اتخاذ إجراءات العمؿ ,كيعتبر القادة التحكيمييف األتباع شركاء ليـ.
يتضح لمباحث أنو في ىذا البعد أف القائد التحكيمي ييتـ بحاجات كؿ فرد في المديرية,
فيسعى إلى اشباعيا ,كيعمؿ أيضان لحؿ المشكبلت التي تعيؽ نمكىـ الكظيفي كما يعمؿ عمى
تككيف برامج خاصة تساعدىـ في رفع مستكياتيـ كنمكىـ الكظيفي فيككف دكره كمدرب ,كناصح,

كصديؽ ,كمكجو ,كيعمؿ عمى االىتماـ بالنكاحي الشخصية لكؿ منيـ ,كخمؽ فرص جديدة

لتعميميـ ,مراعيا الفركؽ الفردية فيما بينيـ ,أيضا تككف نظرتو إلييـ كأشخاص ناضجيف كليس
ككنيـ مرؤكسيف .كمف ضمف مميزات القائد التحكيمي أيضان التقمص العاطفي كالتقمص الكجداني
كاالستجابة لممشاعر المختمفة بطريقة مناسبة.

تاسعاً  :مجاالت عمل القيادة التحويمية:
تشمؿ جيكد القيادة التحكيمية جكانب رئيسة في المؤسسة أك المنظمة ىي

(الغامدم:)45-44 :2012 ,

 الجانب التنظيمي :كيشمؿ الجيكد الرامية إلى إعادة بناء كىيكمة التنظيـ المؤسسي,
كتتضمف إحداث التغييرات في البناء الرسمي ,كالتي تتضمف تأثي انر مباش انر عمى

التحسيف كالتطكير في العممية التعميمية.

 الجانب الثقافي :كيشمؿ الجيكد الرامية إلى إعادة بناء النسؽ الثقافي في المؤسسة,
كتتضمف إحداث التغيرات في األنظمة المتصمة بالنماذج ,كالقيـ ,كالدكافع ,كالميارات,
كالعبلقات التنظيمية مما يؤدم إلى تعزيز أساليب ككسائؿ جديدة لمعمؿ الجماعي

التعاكني ينعكس أثرىا مباشرة في إحداث فرؽ مممكس في العمميات الداخمية لممؤسسة.
 جانب الفمسفة العامة :كيشمؿ منظكمة القيـ العامة التي تؤمف بيا مستقبميا.
 جانب الغايات :كيشمؿ األىداؼ بعيدة المدل التي كجدت المؤسسة مف أجميا.
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 جانب مجال األىداف :كيشمؿ األىداؼ الفرعية المرحمية التي تمكف المؤسسة مف
الكصكؿ إلى غايتيا بعيدة المدل.
 جانب مجال السياسات :كىي مجمكعة القكاعد كاإلجراءات التي تمكف المؤسسة مف
تحقيؽ أىدافيا المرحمية.
 مجال العناصر الييكمية والوظيفية لممؤسسة وعناصر العبلقات :حيث تتمثؿ العناصر
الييكمية في العناصر المادية كالقانكنية كالبشرية كالمعنكية ,كيقصد بمجاؿ العبلقات أم
العبلقات الخارجية كالداخمية لممؤسسة.
 مجال العناصر الوظيفية :فتتمثؿ في كظائؼ المؤسسة كطبيعة ىذه الكظائؼ
كالمستكيات الكظيفية كجسـ الكظيفة كمدل تعقد الكظيفة.

عاش ارً :إمكانية تطبيق القيادة التحويمية في التعميم (اليبللي:)30 :2001,
يؤكد  (1990) Thomas Sergiovanniعمى أىمية القيادة التحكيمية كامكانية تطبيقيا
في المؤسسة التعميمية ,كذلؾ لعدة اعتبارات يمكف إجماليا فيما يمي:
 .1أنيا قيادة فنية تتضمف أساليب إدارية عمى درجة عالية مف األىمية.
 .2الحاجة إلى إعداد الطاقات الفردية كاالجتماعية مف أجؿ نشر المعرفة الناتجة عف الخبرة
بالعمؿ في المؤسسة التعميمية.

 .3الحاجة إلى القيادة الرمزية مع التركيز عمى األىداؼ كالسمككيات الميمة.
 .4الحاجة إلى القيادة الثقافية كتعزيزىا ,مما يسمح لممنظمة التعميمية بتطكير كتنمية شخصية
متفردة.

 .5الحاجة إلى القيادة اإلنسانية التي تحترـ الطاقات كالمشاعر الشخصية لمعامميف.

الحادي عشر :خصائص القائد التحويمي:
إف عناصر القيادة التحكيمية األربعة –آنفة الذكر -تكشؼ عف خصائص القادة التحكيمييف,ىؤالء
القادة الذيف يمتازكف بأف لدييـ إسيامات كعبلقات أفضؿ مع مرؤكسييـ في المؤسسات التي

يعممكف فييا ,كيعكد السبب في ذلؾ إلى امتبلكيـ لمصدر مختمؼ مف السمطة لمتأثير في
مرؤكسييـ ,كتكمف ىذه السمطة في استخداميـ لمسمطة الشخصية النابعة مف قناعة مرؤكسييـ بيـ

كقادة ,كمف سمككيـ المممكس لدييـ (السعكد)207:2012,
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كذكر ركس كمحمد ) )150-149:2011عدة خصائص لمقائد التحكيمي منيا:
 ذك رؤية مستقبمية.
 يضع رؤل كيطكرىا باستمرار.
 جذاب لو حضكر قكل.
 الثقة في النفس.

 قدرة عمى إلياـ اآلخريف.

 المصداقية :يؤمف األفراد باستقامة القائد التحكيمي لدرجة قد تجعؿ البعض يضحى بالكثير
مف أجؿ أتباعو.

 الطاقة الكبيرة :القائد التحكيمي مزكد لمتابعيف بطاقة كبيرة لمتحسيف.

كأضاؼ صالح كالمبيضيف ) )62:2013عدة خصائص لمقائد التحكيمي أىميا:
 .1يمتمؾ رؤية ثاقبة تمكنو مف مكاجية المشكبلت ككضع الحمكؿ ليا بدقة.
 .2يزرع الثقة في اآلخريف مف خبلؿ ممارسة التمكيف بشكؿ كاسع.
 .3يستثير جيكد المرؤكسيف الفكرية كيعزز مف استثمارىا.
 .4ييتـ بالمرؤكسيف فرادل كجماعات.

 .5يتسـ بالنشاط كاليقظة كالمبادرة نحك تحديد خطكرة المشكبلت الطارئة كسرعة تبنييا.
 .6يخمؽ التحديات في األعماؿ كالميمات بما يحقؽ أىداؼ المنظمة بفعالية.
 .7يتسـ بطرؽ األفكار االبتكارية كينمي مصادرىا لدل اآلخريف.
 .8يسعى إلى بناء اإلجماع بيف التابعيف كادارة العبلقة معيـ.
 .9تشجيع التابعيف عمى االستقامة كتجسيد القيـ األخبلقية.

كيؤيد الباحث أف القيادة التحكيمية تكتسب كسـ البلمركزية كذلؾ لقدرتيا عمى تحقيؽ قدر عالى مف
التفاعؿ في النظاـ التعميمى محققةن العدالة كالمساكاة في تكزيع الخدمات التعميمية  ,كتييئة بيئة
مناسبة مف االماف كاالستقرار كاالستم اررية في العمؿ  ,حيث تككف عممية اتخاذ الق اررات مشتركة

بيف جميع العامميف األمر الذل سيخفؼ العبء عف الجميع محققان مزيدان مف اإلحساس بالعدالة لدل
المكظفيف كتحقيؽ الرضا ,كمنح الحقكؽ كاالمتيازات لكؿ فرد حسب مجيكده.

الثاني عشر  :وظائف القائد التحويمي:
حدد سميث 1993ـ كظائؼ القائد التحكيمي فيما يمي (القحطاني:)132 :2001 ,
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 .1إدارة التنافس :أم إدارة العمميات المتعمقة بأنشطة المؤسسة كتجميع المعمكمات كتنمية القدرات
عمى استخداـ تمؾ المعمكمات لزيادة الميزة التنافسية ,كيككف ذلؾ مف خبلؿ:
 كضع معايير النجاح المحكمة بشكؿ شمكلي.
 كضع نظاـ معمكمات شخصية ,كنظاـ معمكمات تنظيمية.
 كضع نظاـ لتكصيؿ المعمكمات في الكقت المناسب لمشخص المناسب.
 .2إدارة التعقيد :كتعني قياـ القائد بالتعامؿ مع أكثر المتغيرات دفعة كاحدة بغض النظر عف درجة
التغير ,كالغمكض ,كاختبلؼ األىداؼ ,كتكسيع المنطقة الجغرافية ,كيمكف عمؿ ذلؾ مف
خبلؿ:
 إدارة العبلقات عف طريؽ تمييز ما يجب أف تككف عميو العبلقات مع كؿ طرؼ.
 استخداـ األحاسيس في حالة نقص المعمكمات التخاذ القرار المناسب.
 محاكلة تحقيؽ التكازف بيف أطراؼ المصالح ميما كاف تباينيا.
 .3تكييف المؤسسة مع التوجو العالمي :كلتحقيؽ ذلؾ عمى القائد أف يقكـ بما يمي:
 كضع رؤية مستقبمية ذات تكجو عالمي بكؿ مستكياتو.
 تحديد رسالة المؤسسة بحيث تعكس التكجو العالمي.
 تغيير نسؽ القيـ كالقناعات كالسمككيات لتتبلءـ مع التكجو العالمي.
 .4إدارة الفرق العالمية :يجب عمى القائد أف يشكؿ فرؽ قادرة عمى تحقيؽ التكاصؿ العالمي
المطمكب بحيث تمثؿ التخصصات كالمستكيات اإلدارية كالخمفيات الحضارية باإلضافة إلى
ضركرة تكفر الميارات المغكية البلزمة إلنجاح تعامؿ المؤسسة مع المؤسسات العالمية.
 .5إدارة المفاجآت وعدم التأكد :عمى القيادات التحكيمية تطكير قناعاتيا الفكرية ,كاستعداداتيا
العقمية كالسمككية لمكاجية المفاجآت كالتغيرات المستمرة ,كأف ينمي قدراتيا لمتعامؿ مع
المفاجآت المتكررة التخاذ الق اررات خاصة في األكضاع غير المستقرة.
 .6إدارة التعميم والتدريب المستمر :تحتاج القيادات التحكيمية إلى إيجاد نظاـ تعميمي كتدريبي
مستمر في المؤسسة لكثرة المفاجآت كالتغييرات التي تكاجو ىذه المؤسسات كالتي تتطمب قدرة

كميارة عالية لمتعامؿ معيا.

كما ترل البكاب ( )49-48:2014أف القائد التحكيمي يقكـ بستة كظائؼ رئيسة كىي:
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أ -إدارة الحاجة لمتغيير :بما أف القائد التحكيمي داعية تغيير ,فيك يقكـ بإقناع الناس بحاجاتيـ
لمتغيير كيعمؿ عمى تمؾ الحاجة مف خبلؿ بناء شبكة فكرية مع أشخاص فاعميف كمؤثريف
لتدعيـ التغيير كأف يتعامؿ مع المقارنة لمتغيير عمى أساس فردم ألف التغيير فيو تحديد

لؤلفراد.
ب -تقديم الرؤية المستقبمية :يجب عمى القائد التحكيمي كتابة كصياغة طمكحو ,كرسالتو التي
سيحقؽ مف خبلليا النقمة الحضارية لمجميع.
ج -اختيار نموذج التغيير :يختار القائد التحكيمي نمكذج التغيير المبلئـ لمؤسستو مف حيث
النماذج المتاحة التي يتكقع أف تثبت فاعميتيا تحت ظركؼ كمفردات حيث تككف مبلئمة
لمكاقع العممي.
د -إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة :يقكـ القائد التحكيمي بتكييؼ األنماط كالسمكؾ كالعادات
كالمشاعر السائدة بيف العامميف بما يبلئـ البرنامج الجديد ألنو ال يمكف أف يتـ التغير في

ظؿ الثقافة التنظيمية السائدة ميما كانت المناسبة ألف الكضع أصبح يختمؼ تمامان.

ق -إدارة الفترة االنتقالية :كتمثؿ أصعب مياـ القائد التحكيمي ألنيا تتطمب التخمص مف القديـ
كالكىـ بعظمة ىذا القديـ ,كأف يتعامؿ مع كؿ مشكمة تظير بسبب التغيير باستراتيجية

مناسبة.

ك -تنفيذ التغيير ومتابعتو :يقكـ القائد التحكيمي في المرحمة األخيرة بتنفيذ التغيير أم كضع
أجندة التغيير مكضع التنفيذ كالعناية بالقمقيف كالمتأرجحيف كالمتردديف ,إف اإلصرار

ضركرم ىنا لتنفيذ التغيير كلنا أف نتذكر أف التغيير رحمة كليس نقطة كصكؿ.

الثالث عشر :الميارات البلزمة لمقائد التحويمي:
تتطمب عممية قيادة التغيير ,كبناء الثقافات التنظيمية الداعمة لمتحكؿ كالتكييؼ التنظيمي,

لمكاكبة المتغيرات البيئية ,قادة تحكيمييف يمتمككف ميارات قادرة عمى التأثير في مدارؾ كاتجاىات
كقيـ كمعتقدات العنصر البشرم ,كتبني مكاىبو كممكاتو ,كتنمية مياراتو كقدراتو ,باعتباره المكرد

األىـ ,كالمحدد الرئيس لمعممية التطكيرية (آؿ عيد.)25 :2005 ,

كيشير الكبيسي ( )95-88:2011أف األدبيات المعاصرة تطرح عدد مف ىذه الميارات

البلزمة لقادة المستقبؿ كالتي تزيد مف نسب النجاح كمنيا:

 .1ميارة التعامؿ مع الفرؽ كجماعات العمؿ كخزانات التفكير بدالن مف العمؿ مع األفراد.
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 .2ميارة إدارة كتكظيؼ أساليب كأدكات القكة الناعمة ,إلدارة التغيير بدالن مف القسر كالفرض
كاإللزاـ.

 .3ميارة إدارة األفكار كالعكاطؼ كالمشاعر كالعبلقات ,لترشيد استخداـ األمكاؿ كالمعدات
كالمعمكمات.

 .4ميارة اإلقناع كادارة عمميات االتصاؿ ,لمتأثير في المشاعر كبناء المحبة كالثقة التبادلية.
 .5ميارة اكتشاؼ األبطاؿ لمراحؿ التغيير المختمفة كفقان لمميارات التي تتطمبيا بدالن مف قيادة
البطؿ الكاحد.

 .6ميارة التحدث مع الذات كالتفكير معيا بصمت لمكقكؼ عمى نطاؽ قكتيا كضعفيا لعممية
إدارة التغيير.

 .7ميارة استخداـ ألفاظ التعجب في كقتيا كمكانيا المناسبيف تشجيعان لطرح األفكار.
 .8كمف الميارات القيادية المتخصصة التي أصبحت ضركرية كالتي يمكف تصنيفيا ما بيف

ميارات عقمية كفكرية ,كميارات نفسية كعاطفية ,كميارات إدارية كتنظيمية ,ميارات فنية

كتقنية كمعمكماتية ,كيصفيا آخركف بأنيا :إدراكية ,عقمية أك كتركيبية.

خبلصة المبحث:
لقد أصبح مفيكـ القيادة التحكيمية عمى الرغـ مف حداثتو أسمكبان قياديان في العممية االدارية

ييتـ بو الباحثيف كالدارسيف أك يمكننا القكؿ أف مفيكـ القيادة التحكيمية الذل اتفؽ حكلو معظـ

العمماء كالباحثيف يتجمى في استخدـ ما يمي (االلياـ كالرؤية المشتركة ك كالقيـ) لرفع القائد
كالمرؤكسيف إلى أعمى مستكيات التفكير كالتحفيز ,كرفع الركح المعنكية .
كقد تـ في ىذا المبحث سرد التطكر التاريخي لمقيادة التحكيمية كما مرت بو مف تغيرات

كتحكالت ,كاألبعاد التي تناكليا الباحثكف .كما تـ التنكيو لمقيادة التحكيمية مف منظكر ادارل كتأثيرىا
عمى االفراد كالمنظمات ,كذلؾ تـ ايضاح أىمية القيادة في نقاط في نقاط تـ تكضيحيا في الجانب

النظرم ,اما المجاالت التي تناكلتيا القيادة التحكيمية فكانت عمى النحك التالي (الجانب الثقافي,
الجانب التنظيمي ,الجانب الفمسفي....إلخ) إلى جانب كؿ ما سبؽ تـ التنكيو إلى إمكانية تطبيؽ
القيادة التحكيمية في التعميـ ,كفى الختاـ تـ اإلشارة الى تعريؼ القائد التحكيمي كخصائصو

كالكظائؼ المسؤكؿ عنيا كالطرؽ التي يفكر بيا كالميارات البلزمة ألل قائد تحكيمي.
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المقدمة
في اآلكنة األخيرة شيد العالـ تطكرات عديدة أثرت عمى مختمؼ المجاالت منيا االقتصادية
كاالجتماعية كالسياسية كالتكنكلكجية ,األمر الذم جعؿ المنظمات الحالية بمختمؼ أنكاعيا تكاجو
عدة تحديات كالتطكر التكنكلكجي اليائؿ ,كاتساع دائرة المنافسة ,كالعكلمة ,كاألزمات المالية,

كاالقتصادية كغيرىا .مما أكجب عمييا ضركرة التكيؼ كالتأقمـ لمكاجية ىذه التغيرات كالعمؿ عمى

إيجاد أفضؿ كأنجع السياسات لتحقيؽ غاياتيا كاستم اررية بقائيا ,كمف بيف المفاىيـ اإلدارية التي
أنتجيا الفكر اإلدارم المعاصر كاستحكذ عمى اىتماـ الكثير مف الباحثيف مفيكـ العدالة التنظيمية,

الذم أصبح يعكؿ عميو كثي انر لبلرتقاء بمستكل أداء المنظمة كالعامميف عمى حد سكاء ,كيدكر محكر

ارتكاز ىذا المفيكـ حكؿ العنصر البشرم الذم يعد أىـ المكارد التنظيمية.

فقد حظى مكضكع العدالة التنظيمية باىتماـ كبير نظ انر لتأثيره المباشر عمى دكافع كجيكد

العامميف ,األمر الذم أدل إلى اعتبار ىذا المفيكـ أحد أىـ مفاىيـ السمكؾ اإلنساني في المنظمة

كمتغير تنظيمي ميـ كاألساس في النجاح ,ككذلؾ المحافظة عمى المكارد البشرية العاممة بيا .كذلؾ
نظ انر ألىمية األثر الذم يمكف أف يحدثو شعكر العامميف بالعدالة أك عدـ العدالة في مكاف العمؿ.

كقد أشارت  (466-445:2005) Aycanإلى أف العدالة التنظيمية مف أكثر المكاضيع
بحثان كدراسة في السيككلكجية التنظيمية ,كذلؾ ألنيا مف أىـ أكلكيات القيـ في المنظكمة اإلدارية
التي احتمت أعمى القيـ لدل المديريف ,قد أدرؾ الباحثكف في العمكـ االجتماعية كاإلنسانية أىمية

مبادئ العدالة كقيمتيا كأساس لؤلداء المتميز لممؤسسات كرضا األفراد العامميف فييا ,كنظ انر ليذه
األىمية المتزايدة ,كانت ىناؾ محاكالت جادة لتطبيؽ نظريات العدالة االجتماعية كاإلنسانية لفيـ

سمكؾ األفراد داخؿ المنظمات.

كيعكد االىتماـ بالعدالة التنظيمية إلى العديد مف األسباب أبرزىا الحاجة إلى التخمي عف

السياسات التنظيمية اليدامة القائمة عمى البيركقراطية كمشاعر الظمـ كالتيديد لدل العامميف ,كتبني
سياسات أخبلقية أخرل تتسـ بالعدالة التنظيمية ,كالدعـ التنظيمي بما يكفؿ االستم اررية كالفعالية

التنظيمية في األجؿ البعيد كما يعكد االىتماـ بالعدالة التنظيمية إلى كجكد تحد في السعي لتقميؿ أك

منع السمككيات المعادية لممجتمع الصادرة عف المكظفيف الناتجة أساسان عف غياب العدالة

(عكاد.)12 :2003 ,
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أوالً :مفيوم العدل لغة واصطبلحاً:
العدالة لغ ًة:
جاء في القامكس المحيط أف العدؿ ضد الجكر ,كما قاـ في النفس كثبت أنو مستقيـ
كعدؿ الحكـ تعديبلن أقامو ,كعدؿ فبلنان :زكاه كعدؿ الميزاف :سكاه كاالعتداؿ تكسط حاؿ بيف حاليف
في الحكـ كالكيؼ كذكرت معاني العدؿ كاالعتداؿ كىي الحكـ بالعدؿ ,كاالستقامة ,كالتقديـ,

كالتسكية ,كالمماثمة كالمكازنة ,كالتزكية كالمساكاة ,كاإلنصاؼ (الفيركز أبادم.)1030 :1997 ,
كجاء في المعجـ الكسيط أف العدالة" :ىي إحدل الفضائؿ األربع التي سمـ بيا الفبلسفة

مف قديـ ,كىي الحكمة ,كالشجاعة ,كالعفة ,كالعدالة ,كالعدؿ ىك اإلنصاؼ أم إعطاء المرء مالو
كأخذ ما عميو" (إبراىيـ كآخركف.)588 :1992 ,
العدالة اصطبلحاً:
يرل ابف خمدكف(" :)228 :1990أف العدؿ مألكؼ ,كبو قكاـ العالـ ,كىك عدؿ في الحكـ
كانصاؼ كىك ضد الظمـ كالفسؽ ,فبالعدؿ تقكل الدكؿ كتتعاضد لحمتيا بالقكة المرافقة كعظمة

الشككة".

كتعرؼ العدالة بأنيا" :إرادة دائمة إليتاء كؿ ذم حؽ حقو دكف المساس بمصالح الغير"
(فتحي.)20 :2009 ,

ثانياً :نشأة وتطور العدالة التنظيمية:
ترجع جذكر العدالة التنظيمية إلى نظرية العدالة  Equity Theoryالتى قدميا Adam

) (1963حيث تنظر ىذه النظرية إلى العدالة كدافع ,فالعاممكف يرغبكف في الحصكؿ عمى معاممة
عادلة ,كمعيار العدالة ىنا قائـ عمى مكازنة الفرد لمدخبلتو التي يقدميا لكظيفتو مع المخرجات التي

يحصؿ عمييا منيا ,كما يسعى الشخص أيضان إلى مقارنة مخرجاتو عمى مدخبلتو بمخرجات

اآلخريف مف زمبلئو عمى مدخبلتيـ كتندرج نظرية اإلنصاؼ تحت نكعيا العدالة التكزيعية ,ألنيا
تركز عمى التكزيع النيائي لممخرجات كالمدخبلت في المنظمة (أبك تايو.)151 :2012 ,
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فمع بداية اىتماـ الباحثيف بظاىرة العدالة في بيئات العمؿ المختمفة منذ أكائؿ عقد الستينات

مف القرف العشريف كاف محكر اىتماميـ ينصب عمى عدالة تكزيع النكاتج (العدالة التكزيعية) ,كفي
منتصؼ عقد السبعينيات تقريبان بدأ اىتماـ الباحثيف يتحكؿ نحك دراسة عدالة كنزاىة اإلجراءات

المستخدمة في تكزيع تمؾ النكاتج عمى العامميف في المنظمة (العدالة اإلجرائية)

(الداية.)24 :2010 ,

رغـ أف  Thibaut & Walkerىما أكؿ مػف تحػدث عػف عدالػة اإلجػراءات سػنة ()1975

إال أف النمػػكذج الػػذم قدمػػو Leventhalسػػنة ( )1980يعتبػػر األسػػاس لمكثيػػر مػػف الد ارسػػات التاليػػة
التػػي تناكلػػت مفيػػكـ العدالػػة اإلجرائيػػة ,كيقػػكـ ىػػذا النمػػكذج عمػػى أسػػاس كجػػكد سػػت قكاعػػد لمعدالػػة

اإلجرائي ػػة حت ػػى ي ػػتـ الحك ػػـ عم ػػى أم عممي ػػة تكزيعي ػػة ف ػػي المنظم ػػة عم ػػى أني ػػا عادل ػػة كش ػػيد عق ػػد

الثمانينيات تيا انر ىائبلن مف البحكث كالدراسات عػف ظػاىرة العدالػة اإلجرائيػة ,كالتػي انبثػؽ عنيػا النػكع
الثالث لمعدالة التنظيمية كىػك العدالػة التفاعميػة (العدالػة التعامميػة) ,ففػي سػنة ( )1986قػدـ الباحثػاف

) (Bies & Moagبحثان يتمحكر حكؿ العدالة التعامميػة كالتػي تعكػس رأم العامػؿ متمقػي القػرار عػف

المعامم ػ ػ ػ ػ ػػة الشخص ػ ػ ػ ػ ػػية الت ػ ػ ػ ػ ػػي يش ػ ػ ػ ػ ػػعر بي ػ ػ ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػ ػ ػػد تطبي ػ ػ ػ ػ ػػؽ القػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات عمي ػ ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػ ػػي المنظم ػ ػ ػ ػ ػػة
(أبك تايو.)157-151 :2012 ,

ثالثاً :مفيوم العدالة التنظيمية:
يعد مفيكـ العدالة التنظيمية مف المفاىيـ النسبية ,بمعنى آخر إف اإلجراء التنظيمي الذم

ينظر إليو فردان ما عمى أنو إجراء عادؿ قد يككف إجراء متحيز أك غير مكضكعي في نظر فرد
آخر ,لذا فإف العدالة التنظيمية تتحدد في ضكء ما يدركو الفرد مف نزاىة كمكضكعية اإلجراءات

كالمخرجات (حامد.)117 :2006 ,

كيعرفيا العطكم (  )113 :2007عمى أنيا "إدراؾ العامميف لمعدالة في مكاف العمؿ أك

المكاف المنظمي".

كمف زاكية أخرل ,فإف العدالة التنظيمية "ىي بناء اجتماعي متعدد األبعاد يفسر كيفية
إدراؾ العدالة في بيئة العمؿ" ).(Gatien,2010:34
كيعرفيا جكدة ( )307:2010عمى أنيا "قيمة ميمة كاحساس كادراؾ إنسانى يشعر بو
أعضاء المنظمة في إطار التقييمات المتكلدة نفسيان كاداريان ,مف خبلؿ إجراء المقارنات بيف القيـ
التبادلية المتحصؿ عمييا مف قبؿ األعضاء كادارة المنظمة".
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أيضان ىي "قيمة ميمة كاحساس كادراؾ إنساني يشعر بو أعضاء المنظمة في إطار

التقييمات المتكلدة نفسيان كادراكيان ,مف خبلؿ إجراء المقارنات بيف القيـ التبادلية المتحصؿ عمييا مف

قبؿ األعضاء كادارة المنظمة" (محفكظ.)307 :2010 ,

كباإلضافة لكؿ ما سبؽ فالعدالة التنظيمية يمكف تعريفيا أيضان بأنيا" :الطريقة التي يحكـ

مف خبلليا الفرد عمى عدالة األسمكب الذم يستخدمو رئيسو في التعامؿ معو عمى المستكييف
الكظيفى كاإلنساني" (سعيد.)127 :2011 ,
كيرل الباحث أف تعريؼ العدالة التنظيمية "بأنيا التزاـ رؤساء األقساـ بإيجاد نظاـ مكحد
لئلجراءات كالمعايير التي تحكميا بيدؼ تكفير العدالة في مكاف العمؿ أك المكاف المنظمي".

رابعاً :العدالة التنظيمية في الفكر اإلداري:
بات مف الكاضح أف الفكر اإلدارم المعاصر قد استفاد مف تكسيع نظرتو لمفيكـ العدالة

التنظيمية مف خبلؿ نظريات التبادؿ ) (Exchange Theoriesفي حقؿ العمكـ االجتماعية,
القائمة بحسب منظكر عمماء االجتماع ,بأف عبلقات التبادؿ تتمثؿ بتمؾ العبلقة الكاسعة كالمتنكعة

الحاصمة بيف أفراد المجتمع ,كذلؾ عبر تكظيؼ بعض الطرؽ العممية كالرئيسة لذلؾ

كىي(البشابشة:)434:2008,

 .1استخداـ التحميؿ االقتصادم ليغطي مجاالن كاسعان مف األنشطة عبر تمؾ العبلقات.

 .2تكظيؼ تكليفة مشتركة مف عمـ النفس السمككي كاالقتصادل ,كالنظر إلى التبادالت
الحاصمة بيف أفراد المجتمع بكصفيا تعبي انر عف العبلقات االجتماعية السائدة.

فالمتتبع لمسيرة الفكر اإلدارم المعاصر ,يجد أف ىناؾ تركي انز كاسعان عمى مكضكع العدالة

التنظيمية مف خبلؿ دعكات العديد مف العمماء الذيف كتبكا في مجاالت اإلدارة ككظائفيا كنظرياتيا
كمداخميا.
حيث تناكلت جميع المػدارس اإلداريػة بشػكؿ مباشػر أك غيػر مباشػر العدالػة التنظيميػة ,ككنيػا رابطػة
مقدس ػػة ب ػػيف العام ػػؿ كالمؤسس ػػة تتكق ػػؼ عميي ػػا كف ػػاءة كفعالي ػػة ك ػػؿ مني ػػا ,ألف اإلدارة أساس ػػيا الع ػػدؿ

بكص ػ ػ ػ ػػفيا نش ػ ػ ػ ػػاطان يق ػ ػ ػ ػػكـ عم ػ ػ ػ ػػى التنس ػ ػ ػ ػػيؽ ب ػ ػ ػ ػػيف مص ػ ػ ػ ػػالح طػ ػ ػ ػ ػرفيف ىم ػ ػ ػ ػػا العام ػ ػ ػ ػػؿ كالمؤسسػ ػ ػ ػ ػػة
(المعايطة.)23 :2005 ,
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حيػػث اقتػػرح  Max Weberنمػػكذج التنظػػيـ البيركق ارطػػي الػػذم ُيبنػػى عمػػى أسػػاس تكػػكيف
منظمات نمكذجية كمثالية عادلة ,عمى أساس مف المنطؽ كالنظاـ كالسمطة الكظيفيػة ,حيػث أسػبغت
البيركقراطيػػة البعػػد القػػانكني عمػػى العدالػػة فػػي المنظمػػة ,حيػػث إنيػػـ أركا أف العدالػػة التنظيميػػة تتحقػػؽ

مف خبلؿ كجكد نظاـ صارـ لمقكاعد كاإلجراءات داخؿ المؤسسػة لتحديػد كاجبػات العػامميف كحقػكقيـ,

كالمكضكعية بدالن مف الشخصية ,كالترقية عمػى أسػاس الجػدارة كلػيس األقدميػة ,كىػذا بالتػالي يضػمف

إلػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػػد كبيػ ػ ػ ػػر زيػ ػ ػ ػػادة كفػ ػ ػ ػػاءة المؤسسػ ػ ػ ػػات كتحقيػ ػ ػ ػػؽ درجػ ػ ػ ػػة عاليػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف العدالػ ػ ػ ػػة التنظيميػ ػ ػ ػػة

(زايد.)72-71 :2006 ,

في حيف أف المدرسة العممية اتخذت مف العدالة كالمساكاة مبدأن مف مبادئيا ,كلقد قدـ رائد

اإلدارة العممية الحديثة ) (Ferderick Taylorمجمكعة مف المبادئ تسيـ في تحسيف الكفاية

اإلنتاجية كتحقيؽ العدالة التنظيمية كمنيا (الطكيؿ:)65 :2006 ,

 اعتماد األسمكب العممي في تحديد مككنات كظيفة كؿ عامؿ.

 اعتماد األسمكب العممي في اختيار العامميف كتدريبيـ ككضعيـ في المكاف المناسب.
 اعتماد األسمكب العممي في تعاكف اإلدارة كالعامميف إلنجاز أىداؼ العمؿ.

 إيجاد نظاـ عادؿ لمحكافز يقكـ عمى االستحقاؽ كالجدارة بما يتناسب مع طبيعة العمؿ
كاإلنتاج.

 تكزيع المسؤكليات بيف اإلدارييف كالعامميف بشكؿ متساك.
أما نظرية المبادئ اإلدارية لػ  Henry Fayolفقد كاف مف مبادئيا كجكد نظـ عادلة
لؤلجكر كالمكافآت تحقؽ الرضا لمعامؿ كصاحب العمؿ ,إضافة لذلؾ حدد  Fayolمجمكعة مف

المبادئ اإلدارية الميمة التي يجب تطبيقيا لضماف زيادة كفاءة العمؿ ,كاف مف أىميا كحدة اليدؼ
الذم تسعى المؤسسة لتحقيقو ,كالمساكاة بيف العامميف بحيث تطبؽ عمييـ نفس القكانيف كالمكائح
بشكؿ عادؿ ,ألف عدـ االلتزاـ بيذا المبدأ يؤدم إلى تنامي شعكر العامميف بعدـ العدالة

التنظيمية(زايد.)69 :2006 ,

في حيف أكدت المدرسة السمككية عمى التكازف كدعت إلى التبادؿ العادؿ يبف الفرد

كالمؤسسة ,كتكافؤ الفرص في العمؿ كاالستخداـ كاألجكر كحقكؽ العامميف ,بغض النظر عف العرؽ
أك المكف أك الجنس أك الديف ,حيث إف غياب اإلحساس بالعدالة يككف مدعاة إلى إقامة الصراع

السمبي في المؤسسة (الفيداكم كالقطاكنة.)13 :2004 ,
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بينما نظرت مدرسة العبلقات اإلنسانية إلى العدالة التنظيمية مف خبلؿ احتراـ العبلقات

االجتماعية بيف العامميف ,كالمشاركة في اتخاذ الق اررات كأنظمة الشكاكم ككضع أسس لحميا,
ككذلؾ أكدت أىمية التركيز عمى مصالح العمؿ لتمتقي مع مصالح المؤسسة ,كأف ال يككف أحدىما
عمى حساب اآلخر ,مما يجعؿ العامؿ يشعر بالعدالة كالمساكاة ,كعدـ اإلجحاؼ في حقكقو ضمف

معادلة مشتركة (المعايطة.)24 :2005 ,

خامساً :أىمية العدالة التنظيمية:
يعكد االىتماـ بالعدالة التنظيمية إلى العديد مف األسباب أبرزىا الحاجة إلى التخمي عف
السياسات التنظيمية اليدامة القائمة عمى البيركقراطية كمشاعر الظمـ كالتيديد لدل العامميف ,كتبني

سياسات أخبلقية أخرل تتسـ بالعدالة التنظيمية ,بما يكفؿ االستم اررية كالفعالية التنظيمية في األجؿ
البعيد كما يعكد االىتماـ بالعدالة التنظيمية إلى كجكد تحد في السعي لتقميؿ أك منع السمككيات

المعادية لممجتمع الصادرة عف المكظفيف الناتجة أساسان عف غياب العدالة التنظيمية (عكاد,

.)12 :2003

كلمعدالة التنظيمية أىمية في جميع المؤسسات عمى اختبلؼ طبيعة عمميا كتصنيفاتيا

كمنظمات أك مؤسسات قطاع عاـ أك خاص ,كتتضح أىمية العدالة التنظيمية في حقؿ اإلدارة
العامة تحديدان مف خبلؿ المؤشرات التالية (الفيداكم كالقطاكنة:)16-15 :2004 ,
 .1إف العدالة التنظيمية تكضح حقيقة النظاـ التكزيعي لمركاتب كاألجكر في المنظمة ,كتعتبر
العدالة التكزيعية في ىذا الجانب بعدان ىامان مف األبعاد التي يتـ عبرىا تقييـ النظاـ التكزيعي
كالعائد المادم المعمكؿ بو في المنظمة.

 .2إف العدالة التنظيمية تؤدم إلى تحقيؽ السيطرة الفعمية كالتمكف في عممية اتخاذ القرار كترفد
حاالت النسبية في القرار بمعالـ تكضيحية كاستجابات سمككية ,كتعتبر العدالة اإلجرائية في

ىذا الجانب بعدان ىامان يتحدد في ضكئيا نظاـ العقكبات كااللتزامات الكظيفية ,ككيفية األداء
لبمكغ األىداؼ المطمكبة في المؤسسة ,كما يتحدد في ضكئيا نظاـ التظمـ التنظيمي ككيفية

حؿ المشكبلت المترتبة.

 .3إف العدالة التنظيمية تبرز منظكمة القيـ االجتماعية كاألخبلقية كالدينية عند األفراد ,كتحدد
طرؽ التفاعؿ كالنسيج األخبلقي لدل أعضاء المؤسسة في كيفية إدراكيـ كتصكراتيـ لمعدالة
الشائعة في المنظمة بشكؿ يدلؿ عمى ضكابط األفعاؿ لمقياـ باألداء المطمكب كالتفاعؿ

اإليجابي ,خاصة بعد العدالة األخبلقية.
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كقد ذكر عكاد (  )22 :2003أف عدـ تكفر أم بعد مف أبعاد العدالة التنظيمية يمكف أف

يمثؿ خطكرة عمى المنظمات كذلؾ عمى النحك التالي:

 .1بالنسبة لبعد العدالة التوزيعية :فقد تكصمت الدراسات إلى أف انخفاض مدركات العامميف
ليذا البعد قد يسبب العديد مف النتائج السمبية مثؿ :انخفاض كمية األداء الكظيفي,
كانخفاض جكدة األداء كنقص التعاكف مع زمبلء العمؿ ,كضعؼ ممارسة سمككيات

المكاطنة التنظيمية.

 .2أما بالنسبة لبعد العدالة اإلجرائية :فقد تكصمت الدراسات إلى أف عمميات صناعة الق اررات
غير العادلة ترتبط بالعديد مف التتابعات التنظيمية السمبية مثؿ :انخفاض التقييـ الكمي

لممنظمة ,كنقص الرضا الكظيفي ,كانخفاض االنتماء التنظيمي.

كمما سبؽ يرل الباحث أف العدالة التنظيمية ليا أىمية في المؤسسات ,كذلؾ مف خبلؿ ما
تتضمنو العدالة التنظيمية بأبعادىا المختمفة ,باعتبار أف رؤساء األقساـ ضمف اإلدارة التنفيذية

الييكؿ التنظيمي في لممديريات فيـ يحممكف العبء األكبر في قيادة األفراد كالجماعات,
كتكجيييـ نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ,كمف ىنا يجب عمى كؿ رئيس قسـ العمؿ عمى زيادة

احساس العامميف بالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ,كال يرجع ذلؾ إلى تحقيؽ المساكاة بحد

ذاتيا بقدر ما تستمد أىميتيا مف النتائج السمبية التى يمكف أف تؤثر عمى أداء المكظفيف

كالمديرية معان حالة سيطرة احساس عدـ المساكاة عمى المكظفيف.

سادساً :أبعاد العدالة التنظيمية:
تناكؿ العديد مف الباحثيف العدالة التنظيمية باعتبارىا تتضمف بعديف ىما :عدالة التكزيع,

كعدالة اإلجراءات( ,(Nasurdin and Khan, 2007: 339كىناؾ مف اعتبر عدالة التفاعبلت
جزءان ال يتج أز مف عدالة اإلجراءات مثؿ (2008: 298) Tatum and eberlinكما يرل البعض
أف العدالة التنظيمية تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسة ىي:
 -1عدالة التوزيع:
كيعرفيا  (1993: 846) Niehoff & Mormanبأنيا ":عدالة المخرجات التي يحصؿ

عمييا المكظؼ إذ يقيـ األفراد نتائج أعماليـ كفقان لقاعدة تكزيعية قائمة عمى مبدأ المساكاة.

كتعرؼ بأنيا" :عدالة المخرجات التي يحصؿ عمييا المكظؼ" أم أنيا تتعمؽ بعدالة تكزيع
المكافآت )2002: 8( Williams
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كعرفيا حامد ( )10 :2003بأنيا" :تشير إلى عدالة المخرجات أك العكائد التي يحصؿ

عمييا الفرد" ,حيث إف عدالة التكزيع تتعمؽ بالنتائج أك المخرجات التي يحصؿ عمييا الفرد مف
كظيفتو كخاصة مخرجات تكزيع األجكر أك المزايا العينية أك الترقيات(زايد :2006 ,ص.)18
كما أف العدالة التكزيعية تعكس شعكر العامميف بالعدالة بخصكص ما يحصمكف عميو مف

مخرجات قد تككف عمى شكؿ أجكر ,ترقية ,حكافز ,مقابؿ جيكدىـ في العمؿ ,فالعاممكف ال يركزكف
عمى كمية المخرجات التي يستفيدكف منيا ,بؿ ييتمكف كذلؾ بعدالة ىذه المخرجات
(جكدة.)133 :2006 ,

كتيتـ العدالة التكزيعية في تخصيص المكافآت كتقكـ عمى فكرة أف الفرد يقكـ بإجراء عدد

مف المقارنات كالتي عمى أساسيا يقرر مدل تكافر العدالة التكزيعية في مكاف العمؿ حيث تتحقؽ
العدالة التكزيعية عندما تتحقؽ النسبة اآلتية:

العكائد التي أحصؿ عمييا مف المؤسسة

عكائد اآلخريف في مؤسسات أخرل

المدخبلت التي أقدميا لممؤسسة

مدخبلت اآلخريف في مؤسسات أخرل

(العطكل)207:2010,
حيث يتحقؽ إحساس العامميف بعدالة التكزيع في المؤسسة عندما يشعر الفرد أف ما حصؿ
عميو مف مكافآت يتناسب مع ما بذلو مف جيد مقارنة بجيكد زمبلئو ,كالحصكؿ عمى تقييمات

بناء عمى تقييمات األداء
بناء عمى أداء فعمي ,كعمؿ تكصيات بشأف المرتب كالعبلكات ن
لؤلداء ن
الفعمية (زايد.)18 :2006 ,
كمما سبؽ يمكف استخبلص أف العدالة التكزيعية ىي العدالة المدركة لمنكاتج كالمخرجات أك

المخصصات التي يتمقاىا المعممكف المتمثمة في :الدخؿ كالمكافآت كالمياـ كالمسؤكليات كالمزايا
كغيرىا ,كمف ىنا يجد الباحث أف شعكر المكظفيف بالعدالة التكزيعية يتأثر تأث ار كبي ار بإحساسيـ باف
ق اررات التكزيع تمت كفقا لطرؽ كأليات عادلة ذات مكضكعية  ,لذا يجب عمى رؤساء األقساـ أف

تككف ق ارراتيـ مشبعة بالقيـ اإليجابية التي تتفؽ مع قيـ الك ازرة التي يعممكف فييا باإلضافة إلي تقدير
جيكد المكظفيف كتمبية احتياجاتيـ.
كقد صنؼ  , (2003( Koopmanىذا النكع مف العدالة إلى ثبلثة أنكاع كىي:
(سمطاف)24 :2006 ,
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 .1اإلنصاؼ ) :(Equityكيقكـ عمى قاعدة تكزيع العكائد كفقان لمستكل المساىمة فالعامؿ الذم
يعمؿ بالدكاـ الجزئي ال يتساكل في األجر مع مف يعمؿ بالدكاـ الكمي ,كفي حالة كجكد

تساك بينيما في األجر فإف ذلؾ يعد خرقان لقاعدة اإلنصاؼ.

 .2المساكاة ) :(Equalityيركز ىذا النكع عمى مبدأ تكزيع العكائد ,بغض النظر عف النكع

كالمكف كالعرؽ ,كأف يأخذ الجميع فرصان متساكية كالتكزيع يككف عمى أساس المعرفة كالميارة

كاإلنتاجية.

 .3الحاجة ) :(Needكيعتمد ىذا النكع في تكزيع العكائد كفقان لمبدأ الحاجة األكلى ,بحيث يتـ
تقديـ األفراد ذكم الحاجة الممحة عمى اآلخريف ,بافتراض تساكم جميع الظركؼ األخرل.

كما أف إحساس العامميف بعدالة التكزيع لؤلعماؿ كالمكافآت مقارنان بما بذلكه مف جيد

يتمخض عنو نكع عف التكتر في العبلقات بيف األفراد كبعضيـ البعض كبيف اإلدارة كغالبان ما

تتككف لدل العامميف رغبة في حؿ مثؿ ىذا الخبلؼ (الجندم؛ البنا.)39 :2007 ,

كبما أف عدالة التكزيع تتعمؽ بالنتائج أك المخرجات التي يحصؿ عمييا الفرد مف كظيفتو
فإف عدالة التكزيع تشتمؿ عمى ما يمي (زايد:)19 :2006 ,
 مادي (ىيكل التوزيعات) :كيعبر عف حجـ كمضمكف ما يحصؿ عميو الفرد مف جانب
مكافآت.

 جانب اجتماعي :كيعبر عف المعاممة الشخصية لمفرد التي يحصؿ عمى المكافآت مف قبؿ
متخذم الق اررات.

 -2العدالة اإلجرائية:
تتعمؽ العدالة اإلجرائية بعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحكيؿ المدخبلت إلى مخرجات

كمحصبلت نيائية يحصؿ عمييا العاممكف مما يمكننا مف الحكـ عمى القكاعد كاإلجراءات المطبقة

في المؤسسة مف حيث مدل نزاىتيا كعدـ تحيزىا (جكدة.)134 :2007 ,

كما كيعرفيا الفيداكم كالقطاكنة )10 :2004( ,بأنيا "درجة الشعكر المتكلدة لدل العامميف

إزاء عدالة اإلجراءات التنظيمية التي تستخدـ في تحديد المخرجات التنظيمية".

أيضا عرفيا الجندم كالبنا ,بأنيا "انعكاس لمدل إحساس العامميف بعدالة اإلجراءات التي

استخدمت في تحديد تمؾ المخرجات" (.)38 :2007

كما أف عدالة اإلجراءات عبارة عف "التصكر الذىني لعدالة اإلجراءات المتبعة في اتخاذ

الق اررات التي تمس األفراد ,كاف كانت عدالة التكزيع تتعمؽ بعدالة المخرجات التي يحصؿ عمييا
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المكظؼ فإف العدالة اإلجرائية تتعمؽ بعدالة اإلجراءات التي استخدمت في تحديد تمؾ المخرجات

(السعكد؛ سمطاف.)202 :2009 ,

كيقصد بيا أيضان "مدل إحساس األفراد بأف اإلجراءات كالعمميات المتبعة في تحديد

المكافآت عادلة مثؿ (كسائؿ تحديد األجكر ,كسائؿ الترقية)" ,كتعني أيضان "العدالة المدركة عف

اإلجراءات كالسياسات المستخدمة في اتخاذ الق اررات في مكاف العمؿ" (المتركؾ.)39 :2010 ,

كترتبط درجة العدالة اإلجرائية مع مدل كجكد الثقة المتبادلة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف,

فكمما كانت ىناؾ ثقة متبادلة أكبر بينيـ كمما شعر العاممكف بالعدالة اإلجرائية بشكؿ أكبر
(جكدة.)134 :2007 ,
ىما:

كيرل  )2004: 179) Greeubarge & Baronأف العدالة اإلجرائية تشمؿ جانبيف

 .1الجانب الييكمي :كىك الجانب الذم يتعمؽ بالكيفية التي يتـ مف خبلليا صنع الق اررات ,كحتى
تبدك تمؾ الكيفية عادلة يجب مراعاة التالي:

 أف يككف لمناس صكت في إجراءات صنع الق اررات ,بحيث يككف ليـ رأم في صنع
الق اررات المؤثرة عمييـ.

 إعطاء الفرصة لتصحيح األخطاء.
 تطبيؽ قكاعد كسياسات ثابتة.

 عدـ التحيز عند اتخاذ الق اررات ,فعند اتخاذ ق اررات التعييف مثبلن يجب عدـ التحيز ضد
بعض الجماعات بسبب المكف أك الجنسية أك النكع كىذا ما يحسف إدراؾ العدالة اإلجرائية.

 .2الجانب االجتماعي :كىك الجانب الذم يعبر عف احتراـ متخذم القرار لمعامميف ,كذلؾ عف
طريؽ إخبارىـ بكيفية اتخاذ الق اررات كنكعية المعاممة التي يمقاىا العامؿ مف قبؿ متخذم

الق اررات.
كقد حدد  )1980( Leventhedست قكاعد لمعدالة اإلجرائية يمكف أف تستخدميا
المؤسسات كىي (اسكندر:)128 :2007 ,
 .1قاعدة االستئناف :بمعنى كجكد فرص لتبديؿ كتعديؿ الق اررات ,إذا ما ظير ما يبرر ذلؾ
كيدعمو.

 .2القاعدة األخبلقية :كالتي تعني أف تكزيع المصادر كالمكارد يتـ كفؽ المعايير األخبلقية
السائدة.
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 .3قاعدة التمثيل :كالتي تعني أف تتبنى عممية اتخاذ القرار كجيات نظر أصحاب العبلقة
كتمثيميـ.

 .4قاعدة دقة المعمومات :كالتي تعني أف كافة الق اررات تؤسس عمى معمكمات صحيحة
كدقيقة.

 .5قاعدة االنسجام :يجب أف تنسجـ كتتناغـ إجراءات تكزيع الجزاءات كالمكافآت عمى جميع
األفراد في كؿ األكقات دكف تمييز.

 .6قاعدة عدم االنحياز :يجب عدـ تأثير المصمحة الشخصية عمى مجريات عممية اتخاذ
القرار ,حيث إف تفضيؿ الصالح العاـ يمثؿ مرتك انز ميمان مف مرتكزات العدالة التنظيمية.
كيبلحظ مف طرحLeventhed

ليذه القكاعد أنيا ال تتمتع بأثقاؿ أك أكزاف متساكية في

أغمب األحكاؿ ,بؿ إف األفراد ينزعكف بصكرة انتقائية إلى تفضيؿ قكاعد معينة ,دكف األخرل كفقان
لمقتضيات المكقؼ (حكاس :2003 ,ص.)50

كما حدد أيضان  Niehoff & Moornamمجمكعة إضافية مف المككنات المؤثرة عمى

عدالة اإلجراءات تضمنت :ثبات اإلجراءات ,كعدـ التحيز ,كدقة اإلجراءات ,كصحة اإلجراءات,

ككاقعية اإلجراءات كأخبلقياتيا (زايد.)25 :2006 ,

كالجدير بالذكر أف ىناؾ فركقان بيف العدالة التكزيعية كالعدالة اإلجرائية ,فاألكلى تتحدث عف

حصكؿ المكظؼ عمى المردكد المجزم لجيكده في العمؿ أك المكافأة المجزية التي سكؼ يحصؿ
عمييا لقاء جيكده ,بينما الثانية تتحدث عف عدالة المعايير كاإلجراءات كاآلليات المتبعة لتكزيع

المكافآت (إبراىيـ.)18 :2006 ,
كيرم الباحث أف عدالة اإلجراءات تمخص ادراؾ المكظفيف لعدالة اإلجراءات المستخدمة
بناء عمى ق اررات صادرة مف قبؿ رؤساء األقساـ مثؿ
في تحديد المخرجات كالمحصبلت كالمكافآت ن
تقييـ األداء كغيرىا ,كيرل الباحث أف لعدالة اإلجراءات اسيامات كبيرة في تحسيف األداء الكظيفي
في المنظمات بما فييا ك ازرة التربية كالتعميـ في محافظات قطاع غزة حيث يعمؿ ذلؾ عمى زيادة

اإلنتاجية حيث أف اتباع أسمكب الصراحة كالمكاشفة بيف رؤساء األقساـ كالمكظفيف كحرص رؤساء

األقساـ لبلستماع لممكظفيف قبؿ اتخاذ أل قرار خاص بالعمؿ يساعد إلى حد كبير في زيادة شعكر
العامميف بعدالة اإلجراءات.
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ثالثاً :العدالة التفاعمية:
لقد أكضح كؿ مف  )2000: 576) Nidhoff and Moormanأف العدالة التفاعمية

تعكس مدل إحساس العامميف بعدالة المعاممة التي يحصؿ عمييا المرؤكس عندما تطبؽ عميو
بعض اإلجراءات الرسمية ,أك معرفتو بأسباب تطبيؽ تمؾ اإلجراءات ,كأنو في العديد مف الحاالت

فإف الطريقة أك األسمكب الذم يعامؿ بو الفرد أثناء تنفيذ بعض اإلجراءات الرسمية (تقييـ األداء)

يمكف أف تؤثر عمى إحساس ىذا الفرد بالعدالة ,األمر الذم يككف مفاده أف كبلن مف عدالة
اإلجراءات ,كعدالة التعامبلت يمكف أف تؤثر في إحساس الفرد بالعدالة التنظيمية" كما أف عدالة

التعامبلت تشير إلى "مدل إحساس األفراد بعدالة المعاممة التي يحصمكف عمييا عندما تطبؽ عمييـ
اإلجراءات (حامد .)10 :2003 ,كتيتـ عدالة التعامبلت بسمكؾ إدارة المؤسسة عند تعامميا مع

باقي العامميف فييا ,كيتعمؽ ىذا النكع مف العدالة بمدل إحساس العامميف بعدالة تعامميـ مع إدارة

المؤسسة التي يعممكف فييا (جكدة.)134 :2007 ,

كيذكر الخشالي (  )117 :2005بأف عدالة التعامبلت تتعمؽ بمدل إدراؾ العامؿ لعبلقتو

مع المدير مف خبلؿ العكامؿ االجتماعية ,حيث يتـ ذلؾ مف خبلؿ معاممة المدير لمعامؿ باحتراـ
كمكدة ,كمف خبلؿ مناقشة الق اررات التي تخص كظيفتو بصراحة ,كأف يأخذ المدير بعيف االعتبار

مطالب العامؿ الشخصية كأف يبدم المدير اىتمامان بمصمحتو كيشركو في معرفة النتائج المترتبة
عمى اتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بكظيفتو كالمبررات كاألسباب المنطقية التي دعت التخاذ مثؿ تمؾ

الق اررات.
كقد أشارت المتركؾ ( )40 :2010إلى أف عدالة التعامبلت أك العدالة التفاعمية "ىي
ام تداد لمفيكـ العدالة اإلجرائية كالتي تشير إلى طريقة تصرؼ اإلدارة تجاه األفراد التي ترتبط بشكؿ
أساس بطريقة تعامؿ المديريف مع المرؤكسيف عمى نحك (المصداقية كاالحتراـ كالدبمكماسية) كبمعنى

آخر جكدة التعامؿ المستممة مف متخذم الق اررات".

كالجدير بالذكر أف بعض الباحثيف يعتبركف العدالة التفاعمية حالة فرعية مف العدالة

اإلجرائية ,باعتبارىا تشير إلى الجانب البينشخصي في صنع الق اررات ,إال أف الدراسات الحديثة
تنظر إلى العدالة التفاعمية كبعد ثالث مف أبعاد العدالة التنظيمية (الميدم.)80 :2006 ,
مما سبؽ يرل الباحث أف العدالة التفاعمية تتعمؽ بشعكر المكظفيف بعدالة المعاممة التى

يحصمكف عمييا مف قبؿ رؤساء األقساـ عندما تطبؽ عمييـ اإلجراءات التى تعتمد عمى المصداقية
كاالحتراـ المتبادؿ ,كتقدير جيكدىـ المبذكلة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة.
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سابعاً :مدركات العدالة التنظيمية:
يتفؽ الباحثكف عمى مسألة أىمية العدالة التنظيمية إال أف إدراؾ العدالة ربما يختمؼ مف
شخص إلى آخر كمف ثقافة إلى أخرل ,كاف طريقة عقد الفرد لمقارنة بينو كبيف األفراد اآلخريف
تمثؿ في الحقيقة مدركات العدالة لدل الفرد (األسمرم.)14 :2013 ,

تقييم الفرد لموقفو الشخصي عمى أساس مدخبلتو إلى المنظمة والنواتج التي يحصل عمييا من المنظمة

تقييم المقارنات االجتماعية لآلخرين عمى أساس مدخبلتيم إلى المنظمة ونواتجيم من المنظمة
مقارنة الفرد لنفسو مع اآلخرين عمى أساس المعدالت النسبية لممدخبلت والمخرجات
ممارسة الشعور بالعدالة أو عدم العدالة

شكل رقم ( :)2يوضح بناء إدراكات العدالة

المصدر( :البشابشة.)435 :2008 ,
مف خبلؿ الشكؿ السابؽ يتضح لنا أف عممية إدراؾ الفرد لمعدالة تككف مف خبلؿ أربع
خطكات ,في البداية يقكـ الفرد بتقييـ ذاتو في المنظمة التي يعمؿ بيا ,ثـ يقكـ بتقييـ األفراد

اآلخريف في منظماتيـ كبعدىا يقكـ بعممية المقارنة أم يقكـ بمقارنة نفسو مع اآلخريف ,كينتج عف
ىذه المقارنة شعكر الفرد إما بالعدالة أك عدـ العدالة.
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كبناء عميو يختار الفرد كاحد مف بيف البدائؿ المكضحة في الشكؿ التالي:
مقارنة الفرد لنفسو مع اآلخرين

الشعور بالعدالة

الشعور بعدم العدالة

دافعية وحماس الفرد

الدافعية والحماس لتخفيض

لئلبقاء عمى ىذا الموقف

عدم العدالة.
 .1تغيير المدخبلت.
 .2تغيير المخرجات.
 .3تغيير إدراك الفرد لنفسو.
 .4تغيير المقارنات.

 .5ترك الموقف

شكل رقم ( :)3يوضح االستجابات المرتبطة بإدراك العدالة أو عدم العدالة

المصدر( :محمد.)16 :2012 ,
يبيف الشكؿ السابؽ نتائج مقارنة الفرد لمعدالة ,حيث أنو إذا أدرؾ الفرد كجكد عدالة في
المنظمة فإف ذلؾ سيحفز سمككو لبلستمرار عمى ىذا المستكل في العطاء .أما في حالة ما إذا أدرؾ

عدـ العدالة فمف المتكقع أف يسمؾ الفرد كاحد أك أكثر مف أنماط السمكؾ التالية مف أجؿ استبدالو
بالشعكر بالعدالة) :(Schermerhorn et al., 2000:33
 تغيير مدخبلت العمؿ ,كالتقميؿ مف حجـ الجيكد التي يبذليا في العمؿ مثبلن.

47

 تغيير مخرجات العمؿ ,كمحاكلة تغيير المكافآت التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ
المطالبة بزيادتيا مثبلن.

 تغيير إدراؾ الفرد لنفسو ,كالتبرير مثبلن بأف عدـ العدالة أمر مؤقت كسكؼ يتـ حمو في
المستقبؿ.

 تغيير إدراؾ الفرد لآلخريف ,أم اتخاذ إجراءات مف أجؿ تغيير المدخبلت أك
المخرجات الخاصة بالشخص مكضكع المقارنة ,كإقناع الشخص مثبلن بقبكؿ عمؿ

أكثر.

 تغيير المقارنات ,كتغيير الشخص المرجعي الذم يقكـ بمقارنة نفسو معو.
 ترؾ المكقؼ ,كتحكيؿ العمؿ في تمؾ المنظمة نيائيان مثبلن.

ثامناً :مقومات العدالة التنظيمية:
تستند العدالة التنظيمية إلى جممة مف المقكمات األساسية ,تقكـ عمى مسمَّمة أساسية كىي

رغبة العامميف في المؤسسات بالحصكؿ عمى معاممة عادلة ,كتركز عمى أف اعتقاد العامؿ بأنو
يعامؿ معاممة عادلة مقارنة مع اآلخريف كعميو فإف مقكمات العدالة التنظيمية كأسسيا تعتمد عمى

حقيقة المقارنات التي يمكف بناؤىا استنادان إلى مقتضيات الدافعية كالتحفيز في السمكؾ التنظيمي
كاإلدارم ,حيث أف ىذه المقكمات تصب في كيفية إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية في مؤسساتيـ

بحسب الصيغة اإلدراكية لتشكيؿ العدالة (سمطاف.)22 :2006 ,

وتحقق مقومات العدالة التنظيمية من خبلل السموكيات اآلتية (حسف:)22 :2001 ,
 .1كؿ فرد في المؤسسة يحتاج إلى معرفة كفيـ أساس أك معيار الحصكؿ عمى المكافآت ,فبل
بناء عمى الجكدة أـ الكمية.
بد أف يعرؼ ىؿ يحصؿ عمى المكافآت ن
 .2ينمي األفراد كجيات نظر متعددة فيما يتعمؽ بمكافآتيـ ,فيـ يدرككف نكعيات مختمفة مف
المكافآت ,بعضيا مادم كبعضيا اآلخر معنكم.

بناء عمى إدراكيـ الكاقع ,سكاء بالشعكر بالعدالة أك عدميا.
 .3يبني األفراد تصرفاتيـ ن

تاسعاً :الحساسية لمعدالة التنظيمية:
قاـ Huseman, et,al.

في سنة ( (1987بتطكير الييكؿ الخاص بنظرية العدالة

التنظيمية ,كذلؾ لكي تأخذ في الحسباف الفركقات الفردية كالنفسية ,حيث يرتبط ىذا المفيكـ بنظرية

العدالة ,كيفترض ىذا المفيكـ أف األفراد يسمككف طرقان متناسقة كلكنيا مختمفة فيما بينيـ في ردكد
أفعاليـ بشأف إدراؾ العدالة أك عدميا ,كذلؾ نظ انر الختبلؼ تفضيبلتيـ ,أم أف األفراد يختمفكف فيما
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بينيـ في مدل حساسيتيـ لمعدالة ,حيث قاـ عدد مف الباحثيف بتصنيؼ ىؤالء األفراد إلى ثبلث

فئات ىـ (عكاد:)17 :2003 ,

 .1الشخص الحساس لمعدالة :ىك الشخص الذم يخضع في تقيميو لمعدالة الفتراضات
نظريتي العدالة كالتبادؿ االجتماعي ,حيث يسعى ىذا الشخص باستمرار لتحقيؽ العدالة في
التبادؿ االجتماعي ,لذا فإذا أدرؾ ىذا الشخص ظركؼ عدـ العدالة فإنو يتحرؾ في أحد

االتجاىيف.

 زيادة مخرجاتو أك تخفيض مدخبلتو في حالة الشعكر بالغضب.
 تخفيض مخرجاتو أك زيادة مدخبلتو في حالة الشعكر بالذنب.

 .2الشخص الخيرم :ىك الشخص الذم يشعر بالعدالة فقط ,عندما تزيد مدخبلتو عف
مخرجاتو عند المقارنة االجتماعية بالجماعة المرجعية ,لذا فيك يقبؿ بنصيبو مف الحياة,

كيسعى دائمان لتقديـ المزيد مف االلتزامات لمغير بحيث يفكؽ ما يحصؿ عميو مف فكائد في
عبلقات التبادؿ االجتماعي.

 .3الشخص غير الخيرم :ىك الشخص الذم يشعر بالعدالة فقط ,عندما تزيد مخرجاتو عف
مدخبلتو عند المقارنة االجتماعية بالجماعة المرجعية ,لذا فإنو ال يقبؿ نصيبو مف الحياة,

كيسعى دائمان لمحصكؿ عمى المزيد مف الفكائد مف الغير ,تفكؽ ما يقدمو ليـ مف التزامات

في عبلقات التبادؿ االجتماعي.

عاش ارً :عبلقة القيادة التحويمية بالعدالة التنظيمية:
نجد أنو كمف خبلؿ سرد األدبيات ذات الصمة بالقيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية قد تبيف

لنا كجكد ارتباط بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية بشكؿ كبير داخؿ منظمات االعماؿ.

حيث تكتسب إدارة المكارد البشرية أىميتيا مف خبلؿ العناية بالعنصر البشرل باعتباره

العامؿ الرئيسى لزيادة االنتاج كلتزايد أىمية العبلقات كتحفيز العامميف كاشباع حاجاتيـ كألف نجاح
كفشؿ كافة المنظمات مرىكف بالعنصر البشرل ,باالضافة إلى أف النفقات التى تتحمميا المنظمات

لتغطية أجكر كتعكيضات العامميف تشكؿ جزءان كبي انر مف نفقاتيا كلذا فأفضؿ استثمار يجب أف يكجو

لؤلفراد العامميف(برنكطى.)13:2004 ,

كمف خبلؿ مطالعة الباحث فقد تبيف أنو يكجد دراسات ,تتناكؿ العبلقة بيف القيادة

التحكيمية كالعدالة التنظيمية بشكؿ عاـ أك دراسات تتناكؿ العبلقة بيف أحد أبعاد القيادة التحكيمية
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كأحد أبعاد العدالة التنظيمية عمى كجو الخصكص ,كخمص الباحث إلى أف ىذه الدراسات تنص
عمى كجكد عبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية.

فقد ذكر  )779-763:1999( Pillai et al.,أنو تـ ربط القيادة التحكيمية بالعديد مف

مخرجات العمؿ مثؿ الرضا الكظيفي ,التمكيف ,االلتزاـ التنظيمي ,أخبلقيات العمؿ ,العدالة

التنظيمية ,حيث أشارت النتيجة لكجكد ارتباط قكم بيف القيادة التحكيمية ك مخرج العدالة التنظيمية .

مف جانبو نكه  )205:2011( Rokhmanبأنو يكجد ىناؾ عبلقة كثيقة بيف أسمكب

القيادة كأنماط العدالة التنظيمية فالقائد التحكيمي ىك شخص ذكى كذك كاريزما كيمتمؾ رؤية تميـ
اآلخريف.
كأخي ار أشار  )255:2013( Azarsetanet et al.,بأنو إذا كاف المدراء قادة تحكلييف

سكؼ يعزز ذلؾ العدالة التنظيمية ,كذلؾ القيادة التحكيمية يمكف أف تككف مؤش ار جيدان لمعدالة

التنظيمية.

خبلصة المبحث:
إف التطكرات عمى جميع المستكيات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالتكنكلكجية كاف

ليا االثر عمى المنظمات مما أكجب عمى جميع المنظمات السعى اليجاد طريقة ما مف أجؿ
التكيؼ كالتأقمـ لمكاجية ىذه التطكرات االمر الذل أدل لبركز مفاىيـ إدارية جديدة كاف أبرزىا

مفيكـ العدالة التنظيمية حيث تـ االعتماد عميو لبلرتقاء بمستكيات العامميف كاداء المنظمة كقد اىتـ
ىذا المفيكـ بالعنصر البشرل الذل يعد مف أىـ المكارد التنظيمية.

كقد تطرؽ ىذا المبحث الى مفيكـ العدالة التنظيمية كرأل مجمكعة مف الباحثيف حكؿ ىذا

المفيكـ حيث اتفؽ جميع الباحثيف عمى عدة نقاط منيا أف مفيكـ العدالة التنظيمية نسبى كيختمؼ
مف فرد آلخر كما تطرؽ ىذا المبحث إلى أىمية كأبعاد العدالة التنظيمية ,أيضان تـ تكضيح كيفية
بناء كادراؾ العدالة التنظيمية لؤلفراد في حيف تـ االشارة إلى مقكمات العدالة التنظيمية ككيفية

ادراكيا باالضافة إلى تكضيح حساسية العدالة التنظيمية لدل االفراد.
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تمييد:
تشكمت ك ازرة التربية كالتعميـ في العاـ  ,1994بعد تسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية مياـ
التعميـ في فمسطيف ,كأسندت صبلحيات التعميـ العالي لك ازرة جديدة حممت اسـ ك ازرة التعميـ العالي

كالبحث العممي في عاـ  ,1996في حيف بقيت الك ازرة األـ تحمؿ اسـ ك ازرة التربية كالتعميـ ,كفي
تعديؿ كزارم عمى الحككمة الفمسطينية عاـ  2002تـ إعادة دمج الك ازرتيف في ك ازرة كاحدة حمؿ
اسـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,كتتكلى الك ازرة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني كتطكيره

في مختمؼ مراحمو ,في قطاعي التعميـ العاـ كالتعميـ العالي (.) www.Mohe.gov.ps,2016

كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىـ في سف التعميـ ,ككذلؾ تحسيف نكعية كجكدة

التعميـ كالتعمـ لبلرتقاء بو بما يتبلءـ مع مستجدات العصر ,ككذلؾ تنمية القكل البشرية العاممة في

القطاع التعميمي ,مف أجؿ إعداد المكاطف الفمسطيني المؤىؿ ,كالقادر عمى القياـ بكاجباتو بكؿ

كفاءة كاقتدار.

لذلؾ ليس مف الغريب أف نجد الك ازرة تسعى إلى تكفير التعميـ لمجميع كتحسيف نكعيتو
كمعاييره في جميع المستكيات ,مف أجؿ تمبية احتياجات المتعمميف لمتكيؼ مع متطمبات عصر

االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات ,كتعميؽ فيميـ لمديف ,كتكسعة فكرىـ في بيئة صحية متكازنة
تأىميـ لمدفا ع عف الحقكؽ الكطنية كأداء الكاجب بكفاءة ,كاالنفتاح عمى المجتمعات اإلنسانية ,كذلؾ
بالتعاكف مع الك ازرات األخرل كالمنظمات غير الحككمية كالمؤسسات اإلقميمية كالدكلية في إطار

الخطة التطكيرية االستراتيجية التربكية بما يحقؽ المشاركة االستراتيجية ,كيضمف جكدة األداء
).(www.Mohe.ps,2016

أوالً :األىداف العامة لموزارة:
تحددت أىداؼ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في تنمية رؤل مستقبمية كاضحة لمتعميـ

الفمسطيني ,تتجاكز الماضي كتعمؿ عمى إعادة بناء ما أحدثتو سمطة االحتبلؿ مف تخمّؼ ,كالى

التطمّع إلى مستقبؿ يعيد ارتباط األجياؿ الجديدة بتاريخيا كينير طريقيا إلى المستقبؿ .كانطبلقان مف
ذلؾ ,تيتـ الك ازرة بتحسيف نكعية التعميـ ,كتحسيف البيئة التعميمية ,كتدريب المعمميف كادخاؿ
التقنيات الحديثة ,كاشراؾ المجتمع في العممية التعميمة ,ىذا باإلضافة إلى اىتماميا بتمبية الطمب
المتزايد عمى الدراسة ,كبتعبير آخر تسعى الك ازرة إلى تجنيد المصادر المختمفة لمنيكض بالتعميـ

الفمسطيني ).)www.mohe.gov.ps,2016
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ثانياً :استراتيجيات الوزارة:
لقد اعتمدت الك ازرة عمى خطة خمسية لؤلعكاـ  2012 – 2008بما يتناغـ مع خطتيا
اإلصبلحية ,كىي خطة تعتمد عمى أف التعميـ حؽ لمجميع دكف أم تمييز بيف أبناء ىذا الكطف بمف
فييـ ذكك االحتياجات الخاصة كالطمبة الغير نظامييف كما ىك الحاؿ في برنامج التعميـ البيتي.

تضمنت استراتيجية الك ازرة تطكير التعميـ بكافة مراحمو كمان ككيفان ,كاالىتماـ بتمبيو

احتياجاتو العادية كالبشرية ,كاالعتماد الخاص بتطكير التعميـ كتنقيتيا مف الشائب كتحسينيا ,كدعـ
الجامعات كالمؤسسات األكاديمية كمراكز األبحاث؛ لبناء اإلنساف الفمسطيني المستند كالقادر عمى

تكظيؼ المعرفة كالتكنكلكجيا الحديثة في اإلنتاج كفي كؿ المجاالت األخرل.
إف استراتيجية الك ازرة تعتمد عمى تكفير األمف الكظيفي لكؿ المكظفيف ,كتنفيذ امتحانات
الثانكية العامة المكحدة كاحياء مباحث التعميـ اإللكتركني لتحسيف كاقع استخداـ تكنكلكجيا

المعمكمات كاالتصاؿ في التعميـ الفمسطيني ,كاعداد كتأىيؿ المعمميف في فمسطيف بالشراكة في
مختمؼ المؤسسات المحمية كالدكلية عمى اعتبار أف ىذا اإلعداد ترجمة عممية كمطمب كطني في
سبيؿ تحقيؽ األىداؼ في إصبلح التعميـ كتطكيره ,إضافة إلى رسـ الخطط ,لبناء المدارس كتأثيثيا

كالذم تكقؼ نسبيان بسبب الحصار ,كتكفير الكتب المدرسية البلزمة لمطمبة في العاـ المقبؿ ,ككذلؾ
كتب المكفكفيف ,كالبدء في تطبيؽ الخطة االستراتيجية في تطكير المناىج الفمسطينية ,كالتخمص

مف طكليا مف ناحية كصعكبة بعض مكضكعاتيا مف ناحية أخرل ,كاعداد االختبارات الكطنية
كاختبارات الػ  ,Timssكدمج ذكم االحتياجات الخاصة بما يسمي "التعميـ الجامع" ,كتعييف
المعمميف الجدد كبخاصة المساندكف ليذا العاـ ,كترقيات بعض المكظفيف لشغؿ الكظائؼ الشاغرة
عمى مستكل الك ازرة كالمديريات ,كاالىتماـ بالتعميـ التقني كالميني مف خبلؿ المدارس المينية

كتكجيو االىتماـ لكميات غزة المختمفة ,كمتابعة التعميـ الجامعي كتكفير احتياجاتو كحؿ كؿ

المشكبلت الطارئة ).(www.Mohe.ps,2016

ثالثاً :مديريات التربية والتعميم:
ىي كحدات إدارية تنشأ في مراكز المحافظات كتختص مسؤكلياتيا برفع مستكل التعميـ في
المستكيات التعميمية (المدارس) التابعة ليا كالعمؿ عمى تنفيذ السياسات كالخطط التربكية التي

تضعيا ك ازرة التربية كالتعميـ ضمف القكانيف كاألنظمة كالتعميمات (استرؾ؛ الخزاعة.)55 :2004 ,
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مديرية التربية والتعليم

قسم العالقات العامة
قسم التخطيط والمعلومات
قسم الرقابة الداخلية

الدائرة اإلدارية
قسم الشؤون اإلدارية
قسم الشؤون المالية
قسم الكتب والمطبوعات
قسم االدارات المدرسية
قسم اللوازم
قسم األبنية

الدائرة الفنية
قسم اإلشراف
قسم التعليم العام
قسم الصحة المدرسية
قسم االمتحانات

قسم األرشيف

قسم اإلرشاد والتربية
قسم األنشطة الطالبية
قسم التقنيات
قسم الحاسوب

شكل رقم ( : )4يوضح ىيكمية مديرية التربية والتعميم
المصدر(:صالح:2116,مقابلةشخصٌة) 

54

مديرية التربية والتعميم
بات مف الكاضح أف مديرية التربية كالتعميـ تعتبر نمكذجان مصغ انر لك ازرة التربية كالتعميـ مف

حيث تنظيماتيا اإلدارية كتقسيماتيا الفنية كيعد كجكد مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات مف
أجؿ أف تقمؿ الدكلة مف األعباء كالمسؤكليات المناطة بالك ازرة كليشارؾ أصحاب الكفاءة كالخبرة في

تطكير مجتمعاتيـ ,كلتحقيؽ العدؿ الجغرافي في تقسيـ الخدمات التعميمية ,كتجنب المركزية قدر

اإلمكاف.

كفي مقابمة شخصية مع مدير دائرة الدراسات كالمعمكمات في ك ازرة التربية كالتعميـ (أ.

أشرؼ نايؼ صالح) كفي معرض حديثو عف مديريات التربية كالتعميـ أكضح أف كؿ مديرية مف
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة تتككف مف سبعة عشر ( )17قسمان ككؿ قسـ مف ىذه
األقساـ يمثؿ إدارة عامة مف إدارات ك ازرة التربية كالتعميـ ,يعمؿ عمى تنفيذ سياساتيا كخططيا
التربية ,كيرأس كؿ مديرية مدير التربية كالتعميـ كيساعده نائباف :النائب اإلدارم كتتبعو سبعة أقساـ

ىي :شئكف المكظفيف ,الشئكف اإلدارية ,الحسابات ,المكازـ ,الكتب كالمطبكعات ,الرقابة اإلدارية

كالمالية ,التقنيات كتكنكلكجيا المعمكمات ,األبنية ,كالنائب الفني كتتبعو سبع أقساـ ىي :اإلشراؼ
التربكم ,اإلرشاد التربكم كالتربية الخاصة ,األنشطة الطبلبية ,االمتحانات ,التعميـ العاـ ,الصحة
المدرسية ,اإلدارات المدرسية ,أك ما تسمى التخطيط ,كالعبلقات العامة كاإلعبلـ التربكم فيتبعاف

مدير التربية كالتعميـ مباشرة ,أما قسـ الديكاف فيتبع كبلن مف مدير التربية كالتعميـ كنائبيو ,كما
أكضح (أ .أشرؼ نايؼ صالح) أف عدد ىذه المديريات تزايد بشكؿ ممحكظ منذ قدكـ السمطة

الكطنية الفمسطينية ,حيث كاف قطاع غزة مديرية كاحدة فقط ,أما اآلف فأصبح عدد المديريات في
قطاع غزة سبعة مديريات مكزعة عمى محافظات غزة الخمس ,ككؿ مديرية مف ىذه المديريات تتابع
تنفيذ السياسة العامة لك ازرة التربية كالتعميـ في المدارس التابعة ليا كذلؾ ضمف القكانيف كاألنظمة

كالتعميمات (صالح :2016 ,مقابمة شخصية).

رابعاً :ميام مديريات التربية والتعميم
يقع عمى عاتؽ مديريات التربية كالتعميـ مياـ كبيرة إذ إف كؿ مديرية تشرؼ عمى العديد مف
المدارس كتكفير جميع اإلحتياجات البشرية ,كالمادية كذلؾ مف أجؿ تكفير بيئة تعميميػة مناسػبة
لمطمبة باإلضافة إلى المياـ الفنية األخرل ,مف امتحانات ,كاستصدار الػشيادات كاعتمادىػا,

كمتاب عة األمكر المالية كاإلدارية لتسيير العمؿ في المديرية كفي ىذا الصدد قد جػاء فػي

المػادة

(/181أ) مف دليؿ كصؼ مياـ كتعميمات اإلدارات التربكية كالمدرسية في فمسطيف الصادر عف
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ك ازرة التربية كالتعميـ /الباب الثالث كصؼ مياـ أجيزة اإلدارة في المنطقة التعميمية /مديريات التربية

كالتعميـ أف الميمة األساسية لمديريات التربية كالتعميـ ىي متابعة الجياز التعميمي في الميداف ,كليا
الصبلحية بمتابعة أمكر المدارس اليكمية مف إشراؼ كارشاد تربكم ,كنشاطات تربكية ,كأمكر مالية

كادارية ,كأمكر شؤكف المكظفيف ,كتككف مسؤكلة عف إعداد التشكيبلت المدرسية لكؿ مدرسة,
كمتابعة أمكر المدرسة األخرل ,كعف التخطيط التربكم لممنطقة التعميمية ,كاإلحصاءات التربكية في

المنطقة).(moehe.gov.ps,2016

خامساً :مستويات اإلدارة التعميمية:
إف مستكيات اإلدارة التعميمية في فمسطيف بعد تسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية تنقسـ إلى

ثبلث مستكيات ىي(مغارم :(35-34:2009 ,

 .1إدارة التربية عمى المستكل العاـ (الكطف) خاص بك ازرة التربية كالتعميـ ,يمثؿ ىذا

المستكل ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية بمقرييا في غزة كراـ اهلل كمف

اختصاصات كمسؤكليات ىذا المستكل كضع السياسة العامة لمتربية مثؿ السمـ

التعميمي كالمناىج ,كسياسة المباني ,كالخطط التربكية بأنكاعيا ,كحصر التكمفة
المالية ,كتكفير الميزانية ,كتكزيع الخدمات التعميمية عمى المحافظات ,إعداد

اإلحصاءات كغير ذلؾ مف أساليب تقكيـ كبحكث تطكير.

 .2إدارة التربية عمى المستكل اإلقميمي (المحافظات) خاص بمديريات التربية
كالتعميـ :يمثؿ ىذا المستكل مديريات أك اإلدارة التعميمية بالمحافظة كىي تتكلى
اإلشراؼ عمى جميع أجيزة التربية كالتعميـ بالمحافظة كتقكـ بتكجيو العممية

التربكية بيا كمتابعتيا ,كتعتبر مديرية التربية كالتعميـ صكرة مصغرة لك ازرة التربية
لكزرة التربية
كالتعميـ كمف أىـ اختصاصاتيا :اإلشراؼ عمى المدارس التابعة ا

كالتعميـ في المحافظة ,كاقتراح إنشاء مدارس ,كاقتراح المكازنة العامة لممديرية,

كتكزيع كفتح الفصكؿ البلزمة في المدارس ,كاإلشراؼ عمى تطبيؽ المناىج

كالمقررات الدراسية ,كاإلشراؼ عمى االمتحانات.
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-3

إدارة التربية عمى المستكل اإلجرائي (المدرسة) :يمثؿ ىذا المستكل المدرسة التي تعتبر

المؤسسة االجتماعية المسؤكلة فنيان كاداريان عف تحقيؽ السياسة التربكية العميا كبذلؾ تعتبر

المدرسة كحدة مف الكحدات اإلدارية التربكية عمى مستكل إجرائي معيف.
سادساً :مهام مدير التربية

والتعليم :

يعتبر مدير التربية كالتعميـ ممثبلن لكزير التربية كالتعميـ في منطقتو كىك يمثؿ رأس اليرـ

اإلدارم في مديريتو كتقع عمى عاتقو المياـ كالمسؤكليات التالية (شحادة:)22 :2008 ,
 كضع الخطة السنكية لممديرية.

 تنفيذ التعميمات كالق اررات كالسياسات العامة لمك ازرة.
 متابعة المدارس كالمؤسسات التابعة ليا مف كافة النكاحي.
 اإلشراؼ الفني عمى عمؿ المعمميف كالمديريف كالمكظفيف.

 اإلشراؼ عمى تدريب كتأىيؿ المعمميف كاإلدارييف التابعيف لممديرية.
 دراسة الحاجات المادية مف لكازـ كأثاث ككتب كأجيزة حاسكب كمختبرات كغيرىا كتكفيرىا
بالتعاكف مع الك ازرة.

 تعزيز العبلقات مع المجتمع المحمي.
 إعداد المكازنة العامة لممديرية.

 المكافقة عمى نقؿ فصكؿ مف مدرسة إلى أخرل ,أك إغبلقيا أك ضميا ,كفتح كاستبداؿ
فصكؿ دراسية أخرل .
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انفصم انثانث
اندراساث انسابقت
المقدمة.
أوالً :الدراسات التي تناولت القيادة التحويمية.
ثانياً :الدراسات التى تناولت العدالة التنظيمية.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت القيادة التحويمية والعدالة التنظيمية.
رابعاً :تعقيب عمى الدراسات السابقة.
خامساً :مدى االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة.
سادساً :ما يميز ىذه الدراسة.

58

مقدمة
تـ تقسيـ الدراسات إلى ثبلثة محاكر األكؿ :تناكؿ القيادة التحكيمية ,أما المحكر الثاني فقد
تناكؿ دراسات حكؿ العدالة التنظيمية ,كالمحكر الثالث تناكؿ العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة
التنظيمية كفي كؿ المحاكر تـ استعراض الدراسات الفمسطينية ,كالدراسات العربية ,كاألجنبية.

أوالً :الدراسات التي تناولت القيادة التحويمية:
 الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسة (القدرة )2015 ,بعنوان" :متطمبات القيادة التحويمية وعبلقتيا بمخرجات العمل لدى
المدراء العامين في الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تكفر متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتيا
بمخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة كاستخدـ الباحث لتحقيؽ

ذلؾ المنيج الكصفي التحميمي ,كتككف مجتمع الدراسة مف ( )211مدير ,تـ تكزيع ( )131استبانة
عمى عينة الدراسة  ,كقد كزعت االستبانات بطريقة العينة العشكائية الطبقية ,توصمت الدراسة الى

عدة نتائج أىميا:

 .1يمتمؾ المدراء العامكف بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة متطمبات القيادة التحكيمية بنسبة
(.)%79.5

 .2مستكل مخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة بمغ
(.)%81.8

 .3ارتبطت متطمبات القيادة التحكيمية بمخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف بالشرطة
الفمسطينية بقطاع غزة بنسبة (.)%86.6

وكانت أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1االستمرار في ممارسة نمط القيادة التحكيمية لدل المدراء العاميف في الشرطة الفمسطينية
بقطاع غزة.

 .2تعزيز ممارسات القيادة التحكيمية في جميع المستكيات اإلدارية في الشرطة الفمسطينية
بقطاع غزة.

 .3تدعيـ سياسة االىتماـ بمخرجات العمؿ بشكؿ أفضؿ إضافة إلى مخرجات العمؿ.
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 .2دراسة (البواب )2014 ,بعنوان" :أثر استخدام القيادة التحويمية بأبعادىا عمى حفز العاممين:
دراسة حالة البنك اإلسبلمي الفمسطيني".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير تطبيؽ القيادة التحكيمية كنظاـ الحكافز المادية

كالمعنكية عمى حفز العامميف كقد اعتمدت الدراسة في مقاربتيا المنيجية عمى المنيج الكصفي
التحميمي مستندة عمى االستبياف كأداة لجمع البيانات ,حيث تـ استطبلع عينة الدراسة كالمككنة مف

المكظفيف العامميف في البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني كالبالغ عددىـ  ,170كتـ استرداد  119استبانة

بعد أف تـ تكزيعيا ,ككانت النتائج عمى النحو التالي:

 .1أف الكزف النسبي ألبعاد القيادة التحكيمية يساكل  %78.89كيعكس ذلؾ أداء المدير بشكؿ
جيد عند مستكل داللة .α=0.05

 .2حصمت درجة ممارسة مديرم البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني لتحفيز العامميف عمى كزف نسبى
قدره (.)%79.48

 .3عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل إلى (العمر ,الجنس,
الحالة االجتماعية ,المستكل التعميمي ,سنكات الخدمة ,المنصب الكظيفي ,التخصص

العممي ,الراتب الشيرم) ,حكؿ أثر استخداـ القيادة التحكيمية بأبعادىا عمى حفز العامميف.
وكانت التوصيات التي جاءت بيا الدراسة وفقاً لما يمى:
 .1تعزيز االعتماد عمى أسمكب القيادة التحكيمية في إدارة البنكؾ.

 .2تعزيز دكر العامميف في المشاركة في كضع األىداؼ كالخطط االستراتيجية لمبنؾ.
 .3تكفير دكرات تدريبة كتثقيفية لممكظفيف حديثي التكظيؼ أك قميمي المعرفة بمفيكـ القيادة
التحكيمية كخصائصيا.

 .3دراسة (النجار )2012 ,بعنوان" :ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات
غزة وعبلقتيا بالقيادة التحويمية".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف ضغكط العمؿ كالقيادة

التحكيمية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي مستخدمة استبانتيف كأداة لجمع المعمكمات ,حيث تـ
استطبلع مجتمع الدراسة كالمككف مف ( )329مدي انر كمديرة كتـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية
كالبالغ عددىا ( ,)271وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 .1حصمت درجة ممارسة مديرم المدارس الحككمية لمقيادة التحكيمية عمى كزف نسبى قدره
( )%86.93أم بدرجة كبيرة جدان.

 .2جاءت مجاالت استبانة القيادة التحكيمية مرتبة حسب الحصكؿ عمى الدرجة مف األعمى
لؤلقؿ كالتالي (االعتبارات الفردية ,الحفز اإلليامي ,االستثارة الفكرية ,التأثير المثالي).

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة
ممارسة مديرم المدارس الحككمية لمقيادة التحكيمية تعزل إلى متغير النكع.
أما التوصيات فكانت كما يمى:
 .1أف تمنح ك ازرة التربية كالتعميـ الثقة كالصبلحيات البلزمة لمديرم المدارس لممارسة القيادة
التحكيمية.

 .2تكفير اإلمكانيات المادية كالتقنية البلزمة سكاء لمدير المدرسة أك الطبلب.

 .3ضركرة بناء مدارس جديدة مف شأنيا القضاء عمى نظاـ الفترتيف كالعمؿ بنظاـ الفترة
الكاحدة.
 .4دراسة (االغا )2011,بعنوان" :تصور مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى مديري
المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة".

ىدفت الدراسة إلى تقديـ تصكر مقترح لتنمية الميارات التحكيمية لدل مديرم المدارس مف

خبلؿ التعرؼ عمى درجة ممارسة ميارات القيادة التحكيمية لدل المديريف المميزيف لممدارس
اإلعدادية بككالة الغكث بمحافظات غزة .كلتحقيؽ أغراض الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )425معمـ كمعممة لممدارس اإلعدادية المميزة يمثمكف كافة
مجتمع الدراسة ,كقد استخدـ الباحث أداتيف لجمع بيانات الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتيا ,ىما:
االستبانة كالمقابمة الشخصية ,وجاءت نتائج الدراسة عمى النحو التالي:

 .1أف درجة ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية المتميزة لميارة الخطاب التحكيمي كانت بدرجة
كبيرة بمغت (.)%79 -%86

 .2القيادة التحكيمية ىي أكثر نظريات القيادة كأنماطيا انسجامان مع القيادة اإلسبلمية المبثكثة
معالميا في كتب التراث اإلسبلمي بأنكاعيا.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة في درجة ممارسة ميارات القيادة التحكيمية تعزل لممؤىؿ العممي.
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في ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات
 .1ضركرة تطكير ميارات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس اإلعدادية بككالة غكث
كتشغيؿ البلجئيف بمحافظات غزة.

 .2ضركرة تكجيو الباحثيف نحك دراسة ميارات القيادة التحكيمية مف جكانب أخرل مثؿ
المراحؿ ,المستكيات ,األنكاع كربطيا بمتغيرات أخرل في مدارس محافظات غزة.

 .3الثقافة التحكيمية في أم مؤسسة تعبر عف نضج كبير لدل قائد ىذه المؤسسة ,كىذا يضفى
جكا مف الفعالية كالنشاط كاإلقباؿ عمى العمؿ عف طكاعية كرضا.
 .5دراسة (الرقب )2010,بعنوان" :عبلقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات

الفمسطينية بقطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى تقصي العبلقة بيف القيادة التحكيمية بأبعادىا األربعة (التأثير المثالي,

الدافعية االليامية ,كالحفز الفكرم ,كرعاية األفراد) كتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية
ك ّ
بقطاع غزة ,كاستخدـ فييا المنيج الكصفي التحميمي ,كتـ اختيار مجتمع الدراسة مف العامميف في

غزة كقد اعتمد عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ,كتـ تكزيع
الجامعات الفمسطينية بقطاع ّ
( ) 660استبانة عمى األكاديمييف برتبة إدارية كاإلدارييف في الجامعات الفمسطينية كتـ استرداد
توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
( )567استبانة بنسبة ( ,)%85.90ك ّ

 .1تكافر عناصر التمكيف في الجامعات الفمسطينية إذ تكافرت بعض العناصر بدرجة كبيرة كأخرل
بدرجة متكسطة.

الدافعية اإلليامية ,كالحفز الفكرم ,كرعاية األفراد) متكافرة
 .2أف األنماط
السمككية (التأثير المثالي ,ك ّ
ّ
في الجامعات الفمسطينية قيد الدراسة بمتكسط حسابي بمغ .3.285
الدافعية االليامية ,كالحفز
 .3كجكد عبلقة إيجابية بيف القيادة التحكيمية بأبعادىا (التأثير المثالي ,ك ّ
غزة بمتكسط حسابي
الفكرم ,رعاية األفراد) كتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع ّ
قدره (.)%65.77

خرجت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
 .1زيادة االىتماـ بحاجات العامميف الشخصية كالعممية.

 .2تشجيع المديريف عمى القياـ بممارسة عمميات التفكيض كالتمكيف.
 .3العمؿ عمى خمؽ مناخ تنافسي بيف العامميف.

62

 .6دراسة (خمف)2010,بعنوان ":عبلقة القيادة التحويمية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام
االكاديميين في الجامعة اإلسبلمية بغزة".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف امتبلؾ القيادات األكاديمية لعناصر القيادة

التحكيمية كتنمية القدرات اإلبداعية لدل رؤساء األقساـ االكاديمييف بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .أما مجتمع الدراسة
فتككف مف رؤساء األقساـ االكاديمييف بالجامعة اإلسبلمية بغزة لمعاـ الدراسي ()2011/2010
كالبالغ عددىـ  50رئيس قسـ اكاديمي كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ ,كتـ استرداد 45
استبياف مف االستبيانات المكزعة عمى رؤساء األقساـ االكاديمييف بالجامعة اإلسبلمية بغزة,

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1تكجد ممارسة لمقيادة التحكيمية مف قبؿ القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسبلمية بغزة بنسبة
تساكل(.)%80.6

 .2يتكفر اإلبداع اإلدارم لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف بالجامعة اإلسبلمية بغزة بنسبة
(.)%83.94

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع
اإلدارم لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف في الجامعة اإلسبلمية تعزل لممتغيرات الديمكغرافية
كالشخصية(العمر ,سنكات الخبرة ,المؤىؿ العممي).

وجاءت التوصيات كالتالي:

 .1أف تقكـ الجامعة بعقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ لزيادة كعى القيادات األكاديمية بأسمكب القيادة
التحكيمية كفكائدىا عمى المدل البعيد في تطكير أداء المرؤكسيف.

 .2ضركرة االىتماـ مف قبؿ إدارة الجامعة باإلبداع كالمبدعيف كتشجيع العمؿ اإلبداعي مف خبلؿ
التحفيز الفكرم كالعاطفي كالمادم لما لو مف أثر كبير في تحسيف البيئة التعميمية بالجامعة.

 .3محاكلة تكفير التسييبلت المادية كالفنية كالتقنية كالمساعدة في عممية التغيير كتنفيذىا مف قبؿ
إدارة الجامعة ككذلؾ التعميـ العالي.
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 الدراسات العربية:

 .1دراسة (أبو عرابي )2016 ,بعنوان":أثر القيادة التحويمية عمى األداء التنظيمى في
االردن".

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر أسمكب القيادة التحكيمية عمى األداء التنظيمي كأشارت ىذه الدراسة

إلى أف ىذا النكع مف أساليب القيادة لو تأثير شمكلى عمى سمكؾ المكظؼ كيعمؿ عمى تطكير مناخ

العمؿ كمشاركة المعرفة أيضان كاستخدـ الباحث المنيج الكصفى التحميمى كقاـ الباحث بتكزيع

( )249استبانة تـ استرداد ( )213استبانة ككانت ( )171استبانة صالح لبلستخداـ.
وكانت اىم النتائج:
 حصمت أبعاد القيادة التحكيمية عمى كزف نسبى مقداره ( .)%81.6
 احتؿ بعد الحفز الفكرل المرتبة األكلى في التأثير عمى األداء التنظيمى.

 ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف التأثير المثالى كاألداء التنظيمى.
وكانت أىم التوصيات:
 يجب اجراء الدراسات المستقبمية عمى عينات اكبر مف العينة في ىذا البحث
 اجراء الدراسات المستقبمية عمى قطاعات كميف مختمفة
 .2دراسة (آل فطيح )2013 ,بعنوان" :عبلقة القيادة التحويمية بالتعمم التنظيمي في األجيزة
األمنية دراسة مقارنة عمى المديرية العامة لؤلمن العام والمديرية العامة لمجوازات بالرياض".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقة القيادة التحكيمية بالتعمـ التنظيمي في األجيزة
األمنية ,كتحديد طبيعة كاتجاه ىذه العبلقة كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ,كاعتمدت

االستبانة كأداة لجمع البيانات الميدانية ,كتككف مجتمع الدراسة مف خبلؿ عينة طبقية تناسبية

قكاميا ( )221ضابطا مف جميع الرتب العسكرية.
وكان من أىم النتائج:

 .1تكفر ممارسة التعمـ التنظيمي باألجيزة األمنية بدرجة مرتفعة بمتكسط حسابي ).)3.58
 .2كجكد عبلقة إيجابية طردية بيف القيادة التحكيمية كالتعمـ التنظيمي.

 .3تكفر السمكؾ القيادم التحكيمي باألجيزة األمنية بدرجة مرتفعة كبمتكسط حسابي (.)3.64
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أىم التوصيات:
 .1أف تعمؿ اإلدارة العميا عمى تبنى األساليب القيادية الحديثة ,كدعـ تطبيقات القيادة
التحكيمية ,بما يحقؽ تفعيؿ برامج كتقنيات التعمـ التنظيمي.

 .2التركيز عمى انتقاء القيادات األمنية ذات الميارات كالقدرات اإلبداعية كاالبتكارية مف القادة

التحكيمييف لتكلى المناصب القيادية اليامة ,إلحداث التغيير المنشكد إلدارة التحكؿ كالتعمـ

التنظيمي.

 .3بناء الثقافة التنظيمية اإليجابية الداعمة لمسمكؾ القيادم التحكيمي كالتعمـ التنظيمي.
 .3دراسة (الحربى )2012,بعنوان" :درجة ممارسة مديري مدارس التعميم بالييئة الممكية لمقيادة
التحويمية ,وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين".

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بالييئة الممكية

لمقيادة التحكيمية كااللتزاـ التنظيمي لممعمميف ,كتحقيقان ألىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج
الكصفي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )300معمما تـ اختيارىـ عف طريؽ العينة الطبقية العشكائية

ككانت االستبانات المستردة ( ,)207ومن أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة:

 .1أف المتكسط الكمي ألبعاد القيادة التحكيمية مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة مف المعمميف
جاء بمتكسط حسابي مرتفع بمغ( )3.95كبانحراؼ معيارم بمغ ( )0.96كىي قيمة تشير

إلى تجانس كاتفاؽ اآلراء ألفراد العينة المبحكثة.

 .2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات المعمميف لممارسة مديرم المدارس
لمقيادة التحكيمية تعزل لممتغيرات الديمكغرافية.

 .3كجكد عبلقة ارتباطية طردية مكجبة بيف ممارسة مديرم مدارس التعميـ العاـ بالييئة الممكية
ألسمكب القيادة التحكيمية كبيف االلتزاـ التنظيمي لممعمميف.
أىم التوصيات:
 .1إجراء دراسات سببية أخرل تبحث ىذه العبلقة لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة

 .2تدريب مديرم مدارس التعميـ العاـ بالييئة الممكية عمى األساليب اإلدارية الحديثة كقيادة
المؤسسات التربكية في ظؿ التطكرات التقنية المتبلحقة.

 .3تفعيؿ الصبلحيات لمديرم المدارس إليجاد نظاـ لمحكافز مف أجؿ رفع مستكل االلتزاـ
التنظيمي لممعمميف في المدارس.
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 .4دراسة (الزريقات و نور )2012,بعنوان" :أثر القيادة التحويمية في تحقيق الميزة التنافسية
دراسة تطبيقية في مجموعة شركات االتصاالت األردنية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر القيادة التحكيمية في تحقيؽ الميزة التنافسية في مجمكعة

شركات االتصاالت األردنية ,كاستندت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة

الدراسة مف  620مكظفان حيث تـ تكزيع االستبانات عمى جميع مفردات العينة كتـ استرداد 439
استبانة بمعدؿ استرداد .%70.8
ومن أىم النتائج:
 .1دلت النتائج أف المتغيرات الفرعية التالية (الدافع اإلليامي ,التأثير المثالي ,االعتبارية
الفردية ,االستثارة الفكرية) ليا تأثي انر في تحقيؽ الميزة التنافسية في مجمكعة شركات
االتصاالت األردنية.

 .2دلت النتائج أف المتغيرات الفرعية التالية كالمتعمقة (الدافع اإلليامي ,التأثير المثالي,
االعتبارات الفردية ,االستثارة الفكرية) ليا تأثير في ميزة التكمفة األقؿ بكصفيا بعدان مف
أبعاد تحقيؽ الميزة التنافسية في مجمكعة شركات االتصاالت األردنية.

 .3دلت النتائج أف المتغيرات الفرعية التالية كالمتعمقة (الدافع اإلليامي ,التأثير المثالي,
االعتبارات الفردية ,االستثارة الفكرية) ليا تأثير في ميزة المركنة بكصفيا بعدا مف أبعاد

كتحقيؽ الميزة التنافسية في مجمكعة شركات االتصاالت األردنية.
ومن أىم التوصيات:

 .1إجراء مزيد مف الدراسات العممية المماثمة عمى متغيرات أخرل كاجراء دراسة لتحديد أثر
ممارسة القيادة التحكيمية عمى تحسيف األداء المؤسسي في تحقيؽ الميزة التنافسية.

 .2زيادة االىتماـ كالكعى بتنمية ممارسات القيادة التحكيمية لدل العامميف في شركة االتصاالت
األردنية بإخضاعيـ لدكرات تدريبية في ىذا المجاؿ ,لما ليا مف اثر إيجابي عمى تحقيؽ

الميزة التنافسية.

 .3إيجاد مناخ كبيئة تنظيمية محفزة كمساندة لتحقيؽ الميزة التنافسية في الشركة.
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 . 5دراسة (محمد وآخرون )2011 ,بعنوان " العبلقة بين القيادة التحويمية ورضا الموظفين في
المستشفيات األردنية الخاصة"

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالرضا الكظيفي لدل

الممرضات العامبلت في المستشفيات األردنية الخاصة كقد تـ ارساؿ  200استبانة عف طريؽ
البريد االلكتركني كتـ استرداد  168استبانة بمعدؿ استجابة .%83

النتائج:
 .1كجكد عبلقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف أبعاد القيادة التحكيمية ك الرضا الكظيفي.
 .2أف الكزف النسبي ألبعاد القيادة التحكيمية كاف .%83.25
التوصيات:
 .1يجب زيادة التحفيز الفكرم.

 .2محاكلة رفع مستكل الرضا الكظيفي.

 .3أف يككف ىناؾ تركيز عمى التحفيز االليامى مف خبلؿ النظر بتفاؤؿ لممستقبؿ.
 .6دراسة (العطوى)2010,بعنوان" :دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرىا
عمى أداء المنظمة" دراسة تطبيقية عمى شركات الببلستيك لمصناعات اإلنشائية األردنية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر القيادة التحكيمية كادارة المعرفة عمى أداء شركات

الببلستيؾ لمصناعات اإلنشائية األردنية ,باإلضافة إلى التعرؼ عمى االختبلؼ في مفيكـ العامميف
في القيادة التحكيمية كادارة المعرفة باختبلؼ شخصياتيـ ككظائفيـ ,كقد استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )165مكظفان كزعت االستبانات عمييـ جميعان كتـ

استرداد ( )142استبانة .وكان من أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة:

 .1أف مستكل تكفر سمكؾ القيادة التحكيمية لدل المديريف العامميف في شركات الببلستيؾ
لمصناعات اإلنشائية األردنية كاف مرتفعان بمتكسط حسابي مقداره .3.734

 .2أف مستكل تكافر عمميات إدارة المعرفة في شركات الببلستيؾ لمصناعات اإلنشائية األردنية
كاف متكسطان.

 .3كجكد اثر ذم داللة معنكية لمقيادة التحكيمية عمى مستكل األداء في شركات الببلستيؾ
لمصناعات اإلنشائية األردنية.
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ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 .1إجراء المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بالقيادة التحكيمية كأثرىا عمى أداء المنظمات مف
خبلؿ إدارة المعرفة في قطاعات أخرل.

 .2إجراء دراسة تتعمؽ بدكر إدارة المعرفة عمى أداء المنظمات.

 .3تعزيز ادراؾ العامميف في المنظمة بأىمية إدارة المعرفة في دعـ األنشطة التشغيمية.
 .7دراسة (عباس )2010 ,بعنوان ":سموكيات القيادة التحويمية وأثرىا عمى اإلبداع التنظيمي
".دراسة تطبيقية عمى شركات تصنيع األدوية البشرية األردنية".

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير سمككيات القيادة التحكيمية عمى اإلبداع التنظيمي في
شركات تصنيع األدكية البشرية األردنية كالتعرؼ إلى االختبلؼ في تصكر لسمككيات القيادة

التحكيمية باختبلؼ خصائصيـ الشخصية كالكظيفية ,كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

ككانت عينة الدراسة تتككف مف ( )100مكظؼ مف اإلدارة الكسطى كزعت االستبانات عمييـ جميعان

كتـ استرداد ( )80استبانة .وكان من أىم النتائج:

 .1أف مستكل تكفر سمككيات القيادة التحكيمية لدل المديريف العامميف في شركات تصنيع
األدكية البشرية األردنية كاف مرتفعان كبمتكسط حسابي .3.92

 .2أف مستكل تبنى اإلبداع في شركات تصنيع األدكية البشرية األردنية كاف متكسطان.

 .3كجكد تأثير ذم داللة معنكية لسمككيات القيادة التحكيمية مجتمعة كمنفردة عمى اإلبداع
التنظيمي بمتغيراتو في شركات تصنيع األدكية األردنية البشرية عند مستكل داللة

(.)0.05
ومن أىم التوصيات:
 .1إجراء المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ بالقيادة التحكيمية كعبلقتيا بأداء المنظمة في
قطاعات أخرل.

 .2إجراء دراسة تتعمؽ بتأثير سمككيات القيادة التحكيمية عمى نشر المعرفة.

 .3القياـ بالتأكيد عمى تفكيض الصبلحيات لمعامميف كالتعاكف مع جميع العامميف بغض النظر
عف الجيكد المبذكلة في شركات صناعة األدكية األردنية البشرية.
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 الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ( )Hoxha,2015بعنوان ":التمكين والثقة كوسيط بين عبلقة القيادة التحويمية
بالفاعمية التنظيمية".

"Empowerment and Trust as Mediators of the Relationship between
Transformational Leadership and Organizational Effectiveness".
ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك معرفة العبلقة بيف القيادة التحكيمية بالفاعمية التنظيمية

بكجكد التمكيف ك الثقة ككسيطيف حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفى التحميمى في ىذه الدراسة
التى اجريت عمى عينة دراسية مقدارىا  457فرد مف شركة االتصاالت في ماليزيا بشكؿ عشكائى
كتـ تكزيع االستبانات عمييـ جميعا.

وكانت النتائج عمى النحو التالى:
 حصمت القيادة التحكيمية عمى كزف نسبى مقداره .%81.96

 أف الثقة كالتمكيف كاف ليما دكر قكل ككسيط بيف القيادة التحكيمية كالفعالية التنظيمية.
 كجكد عبلقة قكية بيف الفعالية التنظيمية كالتمكيف.
وكانت التوصيات عمى النحو التالى:
 تحتاج المنظمات الماليزية إلى االىتماـ ببناء الثقة كالتمكيف بيف العالميف في ماليزيا
 تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مختمؼ الفئات كاالفراد

 .2دراسة ) )Dawkins,2011بعنوان":القيادة التحويمية والمساىمة في فعالية اصبلح وتنمية
عقائدية مجتمع الشركات".

"Transformational Leadership: A Contribution to the Effectiveness of
Congregationally Formed Faith-Based Community Development
Corporations".
ىدفت ىذه الدراسة لتحقيؽ القيادة التحكيمية ككاحدة مف االستراتيجيات لتعزيز الفعالية

التنظيمية لممجتمعات المحمية القائمة عمى اإليماف ككاف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج
االستكشافي ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف ( )350قسيسا تـ اختيار ( )37قسيسا كعينة كتـ
تكزيع االستبانات عمييـ جميعا كبمغت نسبة االسترداد( )%65كتمت ىذه الدراسة في الكاليات

المتحدة االمريكية .
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ومن أىم نتائج الدراسة:
 .1أف القيادة التحكيمية كانت قكية لدل كبار القساكسة حيث بمغت متكسط حسابى .3.52
 .2أف ممارسات القيادة التحكيمية كانت عامؿ ميـ في النجاح التنظيمي.

 .3كانت ىناؾ عبلقة قكية بيف اإليماف الممتزـ مف كبار القساكسة كعكامؿ القيادة التحكيمية
 .3دراسة()Rose,2010بعنوان" :القيادة التحويمية وعبلقتيا بتنمية الحس التطوعي لدى

الراشدين ضمن برنامج تطوير الشباب واعدادىم".

"Transformational Leadership and its Relationship to Adult 4-H
Volunteers’ Sense of Empowerment in Youth Development Settings".
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بيف ادراؾ المتطكعيف الراشديف الذيف يعممكف في

مجاؿ تنمية الشباب لؤلنماط القيادية كتطكير قدرات ىؤالء الشباب مف خبلؿ استقرار مفاىيـ
التمكيف القيادم كخطكة نحك تككيف الشخصيات القيادية ,تككنت العينة مف ( )498عضكان مف

المتطكعيف تـ اختيارىـ عشكائيان كتـ إرساؿ االستبانات إلييـ جميعان عف طريؽ البريد اإللكتركني كتـ
استرداد ( )209استبانة بنسبة استرداد ( ,)%42كأجريت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة

االمريكية.
وكان من أىم النتائج:
 .1نمط القيادة التحكيمية يرتبط ارتباطان مكجبان بعبلقة ذات داللة إحصائية مع مدل تمكيف
العامميف.

 .2كجكد عبلقة سمبية ذات داللة إحصائية بيف نمط القيادة التحكيمية كنمط قيادة التعامبلت.
أىم توصيات الدراسة:
 .1إنجاز استراتيجيات لمساعدة الشباب ليصبحكا قادة تحكلييف.
 .2إنشاء كحدات تدريبية عمى اإلنترنت لمساعدة الشباب لجمع الميارات كالمعارؼ لممارسة
السمكؾ التحكيمي.
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 .4دراسة ( (Moolenaar, et, al.,2010بعنوان" :اختبار العبلقة بين القيادة التحويمية,
وشبكة العبلقات االجتماعية والمناخ المدرسي اإلبداعي".

"Examining Relationships Between Transformational Leadership،
Social Network Position، and Schools’ Innovative Climate".
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بيف القيادة التحكيمية كشبكة العبلقات االجتماعية

كالمناخ المدرسي اإلبداعي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )702معممان ك( )51مدي انر لممدارس
األساسية في احدل مديريات التعميـ اليكلندم حيث استخدـ الباحثكف نمكذج تحميؿ شبكة العبلقات

االجتماعية ثـ قامكا بإجراء تحميؿ كمي ليذه االستبانات بالمقارنة بمقياس ليكرت لمقيادة التحكيمية
كالمناخ المدرسي ,كقد أجريت ىذه الدراسة في ىكلندا.
ومن أىم النتائج:
 .1كجكد تناسب طردم إيجابي بيف القيادة التحكيمية كالمناخ المدرسي اإلبداعي.

 .2كمما حرص المديركف عمى بناء عبلقة قريبة مف المعمميف كتعاممكا معيـ بكد كتقدير ,كمما
سعى المعممكف إلى إحداث تغيير إيجابي في المدرسة.

 .3كاف المتكسط الحسابي لمقيادة التحكيمية في المدارس ذات المناخ التنظيمي االبداعي
 3.43كيقؿ حتي يصؿ  3.12في المدارس ذات المناخ التنظيمي غير االبداعي.
أىم التوصيات:
 .1أىمية الجمع بيف مجاالت القيادة مع نظرية الشبكة في تككيف صكرة عف مستقبؿ القيادة
التربكية.

 .2ىذه الدراسة شممت فقط تصكرات المعمميف لممناخ المدرسى اإلبداعي حكؿ االبتكارات
كليس االبتكارات الفعمية نفسو.

 .5دراسة )(Jandaghi, et, al. 2009بعنوان" :مقارنة لمقيادة التحويمية في الشركات

الناجحة والغير ناجحة".
and

Successful

in

Leadership

"Comparing Transformational
Unsuccessful Companies".

ىدفت ىذه الدراسة إلي مقارنة الشركات الناجحة كغير ناجحة مف حيث تطبيقيا لمبادئ

القيادة التحكيمية كمدل تكافر عناصرىا لدل المديريف العامميف في شركات صناعة الصمب في
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محافظة قـ (ايراف) ككانت عينة الدراسة ( )125مدي انر كتـ تكزيع االستبانات عمى ( )68مدير
كاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة ,وكانت أىم النتائج:

 .1أسمكب القيادة التحكيمية في الشركات الناجحة أكبر منو في الشركات غير الناجحة حيث
بمغ متكسطان حسابيان مقداره  3.33في الشركات الناجحة كمتكسطان حسابيان مقداره  2.81في

الشركات غير الناجحة.

 .2الحفز اإلليامي في الشركات الناجحة أكبر منو في الشركات غير الناجحة.
 .3الحفز الفكرم في الشركات الناجحة أكبر منو في الشركات غير الناجحة.
أىم التوصيات
 .1يجب أف يككف المديريف عمى عمـ في أساسيات السمكؾ القيادم التحكيمي.

 .2تنظيـ دكرات تدريبية قصيرة األجؿ في المنظمات كالنظر في الصعكبات التي يكاجيا
المكظفكف.

 .3تمبية المطالب الشخصية التي مف شأنيا أف تعمؿ عمى تشجيع المكظفيف كتحفيزىـ.

ثانياً :الدراسات التي تناولت العدالة التنظيمية:
 الدراسات الفمسطينية:

 .1دراسة (الغمارى وآخرون  )2016 ,بعنوان ":عممية التحفيز وعبلقتيا بالعدالة التنظيمية
"دراسة ميدانية-الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة.

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى عممية التحفيز كعبلقتيا بالعدالة التنظيمية لدل مؤسسة
الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة  .كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفى التحميمى  ,كاشتمؿ

مجتمع البحث عمى جميع المكظفيف العامميف في مراكز كادارات الشرطة بقطاع غزة عمى
اختبلؼ مسمياتيـ الكظيفية كلكبر حجـ مجتمع البحث حيث بمغ  8132فرد فقد تـ اختيار

عينة طبقية عشكائية قدرىا ( )450فردان كتـ استرداد ( )394استبانة يمثمكف نسبة استرداد

.%88.7

ومن أىم النتائج:
 ىناؾ شعكر عاـ بالعدالة التنظيمية بدرجة متكسطة كمقبكلة لدل عينة الدراسة بمتكسط
حسابى .%52.4
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 ىناؾ شعكر عاـ بالعدالة التعامميو بدرجة متكسطة كمقبكلة لدل عينة الدراسة بمتكسط
حسابى .%52.5

 ىناؾ شعكر عاـ بالتحفيز بدرجة قميمة كبمتكسط حسابى .%48.39
ومن أىم التوصيات:
 االىتماـ بتشكيؿ لجاف عميا متخصصة بإدارة التنمية البشرية لتقكيـ ميارات القيادة
الشرطية.

 إعادة تقييـ كمراجعة نظاـ الحكافز الحككمى كتطكيره بشكؿ يتناسب كتكقعات المكظؼ
الحككمى.

 ربط الحكافز المادية كالمعنكية بمتطمبات العدالة التنظيمية مع ضركرة الحياد كالنزاىة
في اإلجراءات االدارية.

 .2دراسة ( أبو سمعان )2015 ,بعنوان ":محددات العدالة التنظيمية وعبلقتيا بسموك
المواطنة التنظيمية من وجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة "

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ العبلقة بيف محددات العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة
التنظ يمية مف كجية نظر ضباط جياز الشرطة بقطاع غزة كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفى
التحميمى مستخدمة االستبانة ,كمستيدفة عينة عشكائية طبقية مككنة مف ()400ضابط مف رتبة

نقيب فما فكؽ مف مجتمع الدراسة البالغ عدده ()1550ضابط حيث تـ استرداد ( )353استبانة

بنسبة استرداد (.)%88.3
ومن أىم النتائج:

 ىناؾ شعكر عاـ بالعدالة التنظيمية بدرجة متكسطة كمقبكلة لدل العينة بمتكسط حسابى
.%61.82

 يكجد ادراؾ مف الضباط ألىمية مراعاة عدالة التعامبلت بدرجة كبيرة بمتكسط حسابي
.%73.36

 تكافر سمكؾ المكاطنة التنظيمية بمككناتو المختمفة داخؿ جياز الشرطة بمتكسط حسابي
مقداره .%83.24
ومن أىم التوصيات:
 العمؿ عمى انصاؼ ضباط كمكظفي جياز الشرطة فيما يتعمؽ بصرؼ ركاتبيـ.

 االىتماـ بمراعاة العدالة تجاه الجيكد االضافية المبذكلة مف قبؿ مكظفي كضباط الشرطة.
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 االىتماـ بجانب التحفيز المادم كالمعنكم لؤلعماؿ الشرطية التي تتطمب مخاطرة.

 .3دراسة (المصدر )2014 ,بعنوان ":العبلقة بين تطبيق أبعاد العدالة التنظيمية وتحقيق
االلتزام التنظيمي -دراسة ميدانية عمى المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة"

ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى الكػشؼ عػف العبلقػة بػيف تطبيػؽ أبعػاد العدالػة التنظيميػة(عدالػة
التكزيػع ,عدالة اإلجراءات ,عدالة التعامبلت) كتحقيؽ االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف في
المؤسسات الدكلية العاممة فػي قطػاع غػزة ,اعتمػدت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحميمػي,
كاسػتخدمت االسػتبانة فػي جمػع البيانػات ,كقد طبقت ىػذه الد ارسػة عمػى عينػة عػشكائية
بػسيطة ,كقػد بمػغ حجػـ مجتمػع الد ارسػة الػذم يػضـ أكبػر سػت ك ازرات فمػسطينية فػي قطػاع
غػزة ,حيػث بمػغ مجتمػع الد ارسػة ()548مكظفػان ,كقػد بمػغ حجػـ العينػة ()275
مفردة ,كقد خمصت الباحثة إلى عدة نتائج أىميا:


أظيػػرت النتػػائج أف تػػصكرات المبحػػكثيف لمعدالػػة التنظيميػػة جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة لممتغيػػر
ككػػؿ كلؤلبعاد الثبلثة أيضان )عدالة التكزيع ,عدالة اإلجراءات ,عدالة

التعامبلت( .

 بينػػت النتػػائج أف تػػصكرات المبحػػكثيف لمػػستكل االلت ػزاـ التنظيمػػي فػػي المؤسػػسات الدكليػػة
جػػاءت بدرجة مرتفعة.
 كجكد عبلقة قكية كذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ أبعاد العدالة التنظيمية فػي المؤسػسات
الدكليػة العاممة في قطاع غػزة تعػزل لممتغيػرات الديمكغرافيػة كالتنظيميػة (الجػنس ,العمػر,
سػنكات الخدمػة ,مكاف العمؿ ,عمر المنظمة( باستثناء متغير )المؤىؿ العممي).
 .4دراسة (الداية )2012,بعنوان" :درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة لمعدالة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لممعممين".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث
الدكلية محافظات غزة لمعدالة التنظيمية كالرضا الكظيفي لممعمميف مف كجية نظرىـ كذلؾ باستخداـ
المنيج الكصفي التحميمي عف طريؽ استخداـ استبانتيف األكلى لقياس درجة ممارسة مديرم مدارس
ككالة الغكث محافظات غزة لمعدالة التنظيمية مف كجية نظر المعمميف كاألخرل لقياس درجة الرضا

الكظيفي لممعمميف مف كجية نظرىـ ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )500معممان كمعممة كزعت

االستبانة عمييـ جميعان كتـ استرداد ( )482استبانة ,ومن أىم النتائج:
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 .1بمغت درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية مف
كجية نظر المعمميف ( )%81.57كبدرجة كبيرة.

 .2بمغت درجة الرضا الكظيفي لممعمميف ( )%73.50كبدرجة كبيرة.

 .3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة الرضا
الكظيفي لدل معممي مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ تعزل لمتغير

المؤىؿ العممي.
ومن أىم التوصيات:
 .1تبنى استراتيجية كاممة لغرس قيـ العدالة التنظيمية المرتكزة عمى القيـ اإلسبلمية الخالدة
لدل مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة.

 .2إعطاء المعمميف الفرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقكيـ األداء كاطبلعيـ عمى نتائجو حتى
يتسنى ليـ تحسيف مستكل أدائيـ كمعالجة نقاط الضعؼ ليـ.

 .3العمؿ عمى رفع مستكل رضا المعمميف عف كظيفتيـ لكى يستمركا في عطائيـ ,مما يزيد
مف فعالية المعمميف كتحسيف أدائيـ في التدريس كيشعرىـ بنكع مف العدالة التنظيمية.

 .5دراسة (حجاج )2011,بعنوان" :دور العدالة التنظيمية في تعزيز سموك المواطنة التنظيمية
دراسة استطبلعية آلراء العاممين في شركة توزيع كيرباء محافظات غزة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العبلقة بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية في
شركات تكزيع كيرباء محافظات غزة ,كاستخداـ الباحث استبانة لقياس متغيرات الدراسة كقد قاـ

الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ككانت العينة المستيدفة تتككف مف جميع مكظفيف شركة
كيرباء تكزيع محافظات غزة كالبالغ عددىـ  106مكظؼ كتـ استرداد  92استبانة مف مجمكع

االستبانات المكزعة عمى كؿ مكظفي الشركة ,وقد توصمت الدراسة إلى نتائج ىامة:

 .1مفردات عينة الدراسة تتمتع بدرجة متكسطة مف العدالة التنظيمية مقدارىا (.)%61.3
 .2مفردات العينة تشعر بدرجة عالية مف سمكؾ المكاطنة التنظيمية مقدارىا (.)%78.0

 .3كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العدالة التنظيمية بأبعادىا المختمفة كسمكؾ المكاطنة
التنظيمية.
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ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 .1زيادة ادراؾ المكظفيف ألنكاع العدالة التنظيمية بما ينعكس باإليجاب عمى سمكؾ المكاطنة
التنظيمية.

 .2مراعاة تحقيؽ العدالة التنظيمية لما ليا مف دكر كبير في تحسيف سمكؾ المكاطنة
التنظيمية.

 .3إجراء مزيد مف الدراسات المستقبمية لدراسة متغيرات أخرل مرتبطة بسمكؾ المكاطنة
التنظيمية مثؿ الرضا الكظيفي.

 .6دراسة (أبو جاسر )2010,بعنوان" :أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء
السياقي :دراسة تطبيقية عمى موظفي و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية ".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر ادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء

السياقى المتمثمة في االلتزاـ التنظيمي كالمكاطنة التنظيمية لدل العامميف في ك ازرات السمطة الكطنية

الفمسطينية بقطاع غزة ,كتـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي كطبقت ىذه الدراسة عمى عينة حجميا

( )311مكظفان ككزعت االستبانات عمييـ جميعان ,ومن أىم النتائج:

 .1أظيرت الدراسة كجكد عدالة تنظيمية كالتزاـ تنظيمي بدرجة متكسطة بمعدؿ (.)%61.4

 .2أظيرت الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية
كبيف االلتزاـ التنظيمي كالمكاطنة التنظيمية.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ أثر إدراؾ العامميف لمعدالة
التنظيمية عمى أبعاد األداء السياقي تعزل لمصفات الشخصية (الجنس ,المؤىؿ العممي,

المسمى الكظيفي ,سنكات الخبرة ,الراتب الشيرم ,العمر) بالنسبة لمعدالة التنظيمية.
ومن أىم التوصيات:
 .1ضركرة تنمية كزيادة ادراؾ المكظفيف لمعدالة التنظيمية بأنكاعيا الثبلثة بما ينعكس
باإليجاب عمى أداء ىؤالء المكظفيف كبالتالي األداء اإلجمالي لمك ازرات.

 .2ضركرة إعادة النظر في مكاد قانكف الخدمة المدنية المطبؽ حاليان كخصكصان فيما يتعمؽ
بالجانب المادم.

 .3ضركرة إشراؾ المكظفيف في اتخاذ الق اررات التي تؤثر في عمميـ كالسماح ليـ بإبداء آرائيـ
كمبلحظاتيـ ,مما يسيـ في جعؿ ىذه الق اررات أكثر فعالية.
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 .7دراسة (أبو ندا )2007,بعنوان :تحميل عبلقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة
بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية دراسة ميدانية عمى الو ازرات الفمسطينية قطاع

غزة.

ىدفت ىذه الدراس ة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف بعض المتغيرات الشخصية كأنماط القيادة

بااللتزاـ التنظيمي كالشعكر بالعدالة التنظيمية في الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة كتحديد مدل
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية في تمؾ الك ازرات ,كاستخدمت الباحثة المنيج

الكصفي التحميمي ,كقد بمغ حجـ العينة ( )779مكظفان كزعت االستبانات عمييـ جميعا كتـ استرداد

( )660استبانة ,ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1كجكد فركؽ بيف أراء عينة الدراسة حكؿ االلتزاـ التنظيمي يعزل لممتغيرات الشخصية.
 .2كجكد فركؽ بيف أراء عينة الدراسة حكؿ الشعكر بالعدالة التنظيمية يعزل لممتغيرات
الشخصية باستثناء متغير الراتب.

 .3تدنى مستكل الشعكر بالعدالة التنظيمية في الك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة بكزف نسبى
( .)%59.59
ومن التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 .1إعادة النظر في نظـ الحكافز كالترقية كتقييـ األداء مف كقت آلخر بما يحقؽ المكضكعية
ليذه النظـ.

 .2ضركرة االىتماـ بظركؼ العمؿ الخاصة بالمرأة كالتشريعات الخاصة بتعكيضات الخدمة
المدنية لضماف درجات االلتزاـ التنظيمي كالشعكر بالعدالة التنظيمية لدييا.

 .3تكفير نظاـ لممعمكمات كالبيانات يرشد المديرية العامة إلدارة المكارد البشرية (ديكاف
المكظفيف) في عممية اختيار القيادات اإلدارية عمى أسس مكضكعية.

 الدراسات العربية:

 .1دراسة (بويزرى و لونيس )2015 ,بعنوان (:العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالوالء التنظيمى في
المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة مون جرجرة)

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة عبلقة العدالة التنظيمية بالكالء التنظيمى في المؤسسة

الجزائرية في مؤسسة مكف جرجرة ,كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفى التحميمى ,كتككف مجتمع

الدراسة مف كحدة االنتاج كاممةن حيث تـ أخذعينة الدراسة قدرىا ( )60فرد كاستخدـ الباحث أسمكب

المبلحظة كالمقابمة.
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ومن النتائج التي خرجت بيا الدراسة:
 كجكد العدالة التنظيمية بدرجة متكسطة بمعامؿ ارتباط .0.59
 عدـ كجكد عبلقة بيف العدالة التكزيعية كالكالء التنظيمي.

 كجكد عبلقة ارتباطية بيف العدالة االجرائية كالكالء التنظيمي.
ومن أىم التوصيات:
 اعتماد الطرؽ العممية في تكزيع الحكافز عمى العماؿ كذلؾ بعد دراسة حاجياتيـ.
 اعتماد التحفيز المعنكم إلى جانب التحفيز المادم.

 تسييؿ طريؽ االتصاؿ لمعماؿ لمتعبير عف آارئيـ كمشكبلتيـ.

 .2دراسة (شيخ )2014 ,بعنوان " :العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفى لمعاممين دراسة
حالة المؤسسة الوطنية لمدىن بالبويرة"

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف العدالة التنظيمية بالرضا الكظيفي لمعامميف في

المؤسسة الكطنية لمدىف بالبكيرة حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككاف مجتمع
الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسة كالبالغ عددىـ ( )100عامؿ كتـ اختيار ( )75عامؿ

كعينة دراسة كتـ تكزيع االستبيانات عمييـ جميعان كأمكف استرداد ( )66استبانة بنسبة استرداد

.%82.66

أىم النتائج:
 مستكل درجة إحساس أفراد العينة بالعدالة التنظيمية كاف بدرجة قميمة كبمتكسط حسابي
.2.49

 مستكل درجة رضا أفراد عينة الدراسة عف األجر كاف بدرجة قميمة كبمتكسط حسابي
.2.13

 مستكل درجة إحساس أفراد العينة بالعدالة التكزيعية كاف بدرجة قميمة بمتكسط حسابي
.2.34

أىم التوصيات:
 إرفاؽ الق اررات المتخذة بتفسيرات كشركحات كافية مما يزيد مف ثقة العامؿ في منظمتو

 تحسيف ظركؼ العمؿ المادية كالعمؿ عمى التكزيع العادؿ لممكاد كاالجيزة البلزمة لمعمؿ
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 تعميؽ الكعى بأىمية تنمية العبلقات االنسانية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف كبيف المرؤكسيف
فيما بينيـ.

 .3دراسة (األسمري )2013 ,بعنوان" :مدركات العدالة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي".
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة عبلقة مدركات العدالة التنظيمي بااللتزاـ التنظيمي مف كجية

نظر مكظفي الجيات الحككمية المدنية بمطار نجراف .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كتككنت

عينة الدراسة مف ( )128مكظؼ كاستخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ لصغر حجـ مجتمع
الدراسة كاستخدمت االستبانة كأداة.
ومن النتائج التي خرجت بيا الدراسة:
 .1أف مكظفي الجيات الحككمية المدنية بمطار نجراف مكافقكف بدرجة متكسطة عمى إدراكيـ
لمعدالة التنظيمية بمتكسط عاـ (.)3.46

 .2أف مستكل االلتزاـ التنظيمي لدل مكظفي الجيات الحككمية المدنية بمطار نجراف مرتفع
بمتكسط عاـ (.)4.05

 .3تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف اد ارؾ مكظفي الجيات الحككمية المدنية
بمطار نجراف لمعدالة التنظيمية كمستكل االلتزاـ التنظيمي لدييـ.

أىم التوصيات:
 .1كضع خطة لرفع مدركات العدالة التي كشفت الدراسة عف كجكدىا بدرجة متكسطة.
 .2تبنى نظاـ يسيـ في تعزيز مدركات العدالة التنظيمية التي أكردتيا الدراسة كمتابعة تكظيفيا
لرفع مستكل االلتزاـ التنظيمي لمعامميف.

 .4دراسة (البكار )2012,بعنوان" :مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرو المدارس
الثانوية العامة في محافظة عمان وعبلقتيا بمستوى الثقة التنظيمية في مدارسيم من وجية نظر

المعممين".

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف مستكل العدالة التنظيمية كعبلقتيا بمستكل الثقة التنظيمية

مف كجية نظر المعمميف في المدارس الثانكية في محافظة عماف ,كاستخدمت الباحثة في ىذه
الدراسة المنيج المسحي االرتباطي كتككنت عينة الدراسة مف ( )377معممان كمعممة كزعت

االستبانات عمييـ جميعان ,ومن نتائج الدراسة:
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 .1ارتفاع معدؿ مستكل ممارسة مديرم المدارس في الثانكية العامة في محافظات عماف
لمعدالة التنظيمية بمتكسط حسابي (.)3.64

 .2مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف لمجاؿ العدالة اإلجرائية
كاف متكسطا كذلؾ بانحراؼ معيارم مقداره (.)0.76

 .3مستكل ممارسة مديرم المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف لمجاؿ العدالة التكزيعية
كاف متكسطا أيضان بانحراؼ معيارم (.)0.69
أىم التوصيات:
 .1تعميـ ىذه النتائج عمى مديرم المدارس الثانكية العامة في محافظة عماف لمتعرؼ عمى
درجة ممارستيـ لمعدالة التنظيمية كالعمؿ عمى زيادة ىذه الدرجة إلى المستكل المرتفع

 .2زيادة كفاءة المديريف كتأىيميـ في المدارس الثانكية مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية.

 .5دراسة (أبو تايو )2012,بعنوان" :أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في
مراكز الو ازرات الحكومية في األردن".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ أثر إحساس العامميف بالعدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة
التنظيمية في مراكز الك ازرات الحككمية في األردف ,كاتبعت الدراسة األسمكب الكصفي التحميمي

الميداني ,حيث بمغ مجتمع الدراسة ( )4000مكظفان ككانت عينة الدراسة تتككف مف ( )400مكظفا

كتـ تكزيع االستبانات عمييـ جميعا كتـ استرداد ( )354استبانة كبنسبة استجابة بمغت ,%89

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا:

 .1أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ إحساسان بتكافر العدالة التنظيمية في العمؿ لدل
المكظفيف في مراكز الك ازرات األردنية ,حيث جاءت جميع المتكسطات الحسابية لمعدالة
التنظيمية بجميع أبعادىا فكؽ المتكسط كذلؾ بمتكسط حسابي .3.56
 .2بينت النتائج أف سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل العامميف في مراكز الك ازرات كاف مرتفعان
كبجميع أبعاده.

 .3دلت النتائج عمى كجكد أثر إيجابي إلدراؾ المكظفيف لمعدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة

التنظيمية في مراكز الك ازرات األردنية ,كلقد فسرت العدالة التنظيمية ما مقداره  %34مف

سمكؾ المكاطنة التنظيمية الكمى.
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ومن أىم التوصيات:
 .1يجب عمى المدراء كصانعي القرار في الك ازرات الحككمية األردنية اتخاذ ق اررات نزيية
كعادلة بيف المكظفيف كمبنية عمى أسس كاضحة كثابتة.

 .2ينبغي عمى المدراء االىتماـ بمصالح المكظفيف كحقكقيـ عند اتخاذ الق اررات في الك ازرات
الحككمية.

 .3غرس سمكؾ المكاطنة التنظيمية لدل المكظفيف في الك ازرات الحككمية مف خبلؿ تشجيعيـ
عمى مساعدة زمبلئيـ كمراجعي الك ازرة.
 .6دراسة (العطوى )2007,بعنوان" :اثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي -دراسة تحميمية

آلراء أعضاء الكادر التدريسي في كمية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار عبلقة االرتباط كاألثر بيف أبعاد العدالة التنظيمية كمستكل

األداء السياقى في عينة تمثمت بأعضاء الكادر التدريسي في كمية اإلدارة كاالقتصاد في جامعة
القادسية في دكلة العراؽ كلقد تـ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كبمغ حجـ العينة ()46

مبحكث كتـ تكزيع االستبانات عمييـ جميعا كتـ استرداد()44استبانة ,وكانت أىم النتائج كالتالي:

 .1ىناؾ تكجو إيجابي نكعان ما لدل الكادر التدريسي تجاه بعد العدالة التكزيعية يقابمو تكجو
بيف المعتدؿ كالمنخفض اتجاه أبعاد العدالة التنظيمية األخرل (اإلجرائية كالمعمكماتية)

المتبعة في الكمية.

 .2إف تصكرات المبحكثيف نحك العدالة التنظيمية كانت بدرجة متكسطة كبشكؿ ايجابي
متكسطيا الحسابي .3.32

 .3كجكد ارتباط معنكم إيجابي بيف أغمب أبعاد العدالة التنظيمية كأبعاد األداء السياقى ,كىذا
يعنى بأف األداء السياقى لمفرد يزداد بازدياد مستكل شعكره بالعدالة التنظيمية كخاصة

العدالة اإلجرائية كالعبلئقية.
أما أىم التوصيات فيي كالتالي:

 .1مف األىمية أف تعمؿ عمادة الكمية عمى تكفير مناخ تنظيمي يسكده العدالة بأبعادىا
المختمفة كخاصة تمؾ المتعمقة بالعدالة اإلجرائية كالعبلئقية ,كذلؾ مف خبلؿ مراجعة

سياستيا في تكزيع المكارد كالمعمكمات ككذلؾ مراجعة إجراءاتيا في اتخاذ الق اررات كفى
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أساليبيا في التعامؿ مع أعضاء الكادر التدريسي كفؽ صيغة تضمف لمجميع تحقيؽ العدالة
كالمساكاة.

 .2مف الضركرم أف تأخذ عمادة الكمية بالحسباف أىمية األداء السياقى في تحسيف كمية
كجكدة أداء العمؿ كأف ال ينحصر اىتماميا عمى أداء الميمة فقط كأف تبادر إلى تحسيف

األداء السياقي.

 الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( )Imran,et al, 2015بعنوان" أثر العدالة التنظيمية واالمان التنظيمي والرضا
الوظيفي عمى االنتاجية التنظيمية ".

"Impact of Organizational Justice, Job Security and Job satisfaction
"on Organizational Productivity
ىدفت ىذه الدراسة الستكشاؼ العبلقة بيف العدالة التنظيمية كاالماف الكظيفي كالرضا

الكظيفي عمى االنتاجية التنظيمية في المنظمات الباكستانية كقد كاف المنيج المتبع في الدراسة ىك
المنيج الكصفي التحميمي كتـ أخذ عينة مككنة مف 300مكظؼ كذلؾ باستخداـ االستبانة كأداة

دراسة.

وكانت أىم النتائج :
 .1كؿ مف االماف الكظيفي كالرضا الكظيفي كالعدالة التنظيمية تؤدل الى زيادة االنتاجية في
أم منظمة.

 .2معامؿ االرتباط بيف العدالة التنظيمية كاالنتاجية التنظيمية بمغ . 0.450
 .3بمغ معامؿ االرتباط لمعدالة التنظيمية في نتائج البحث  0.670كىك ارتباط ايجابي.
أما أىم التوصيات:
 .1زيادة الحكافز لمحصكؿ عمى نتائج أكبر كأكسع
 .2لمحصكؿ عمى ميزة المنافسة في أم منظمة يجب دراسة المتغيرات السابقة مع غيرىا مف
ممارسات كاستراتيجيات المكارد البشرية.

82

 .2دراسة ( )Khalid, et, al.,2014بعنوان "أثر النظرية التبادلية بين القائد وأتباعو عمى
العدالة التنظيمية والعدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية"

" Impact of LMX on Organizational Justice and Organizational
"Justice on Organizational Citizenship Behavior
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر النظرية التبادلية بيف القائد كأتباعو عمى العدالة

ا لتنظيمية ككذلؾ أثر العدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية لممكظفيف العامميف في

الشركات الرياضية في مدينة سيالككت الباكستانية ككاف المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي

التحميمي كذلؾ عمى مجتمع دراسة مككف مف  350مكظؼ كتـ أخذ عينة بمغت  187كقد تـ
استخداـ االستبانة كأداة دراسة.
كانت أىم النتائج:

 .1تصكرات المكظفيف نحك العدالة التنظيمية بمغ متكسط حسابي مقداره .3.504

 .2زيادة تفكير المكظفيف بكؿ السياسات كاالجراءات في المنظمة أدت إلى زيادة االلتزاـ
التنظيمي

كانت أىم التوصيات:
 .1يجب عمى الباحثيف في المستقبؿ استخداـ عينات أكبر
 .2جمع البيانات مف المكظفيف فقط كليس مف العامميف في جيات إشرافية.

 .3دراسة ( )Shahzad, et,al. 2014بعنوان" عبلقة العدالة التنظيمية بسموك المواطنة

التنظيمية بوجود الجماعية كمتغير وسيط"
Citizenship

Organization

Linking Organizational Justice with
Behaviors: Collectivism as Moderator

ىدفت الدراسة الى بحث العبلقة بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية
باستخداـ الجماعية كمتغير كسيط في جامعات القطاع العاـ في باكستاف ,كإلجراء الدراسة تـ

استخداـ المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ تكزيع  486استبانة عمى المحاضريف كاألساتذة
المساعديف في ستة مف كبريات الجامعات الباكستانية كتـ استرداد  350استبانة بمعدؿ استجابة

.%72
وكانت اىم النتائج:
 .1أف المتكسط الحسابي لمتغير العدالة التنظيمية كاف ايجابيان بمقدار .3.592
 .2كجكد عبلقة ايجابية قكية بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة التنظيمية.
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 .3أف العدالة التنظيمية االفراد يشعركف بأنيـ جزء مف المنظمة.
وكانت أىم التوصيات:
 .1اجراء المزيد مف الدراسات كلكف بتغيير المتغير الكسيط كاستخداـ متغيرات أخرل مثؿ ضغكط
العمؿ أنماط القيادة ...إلخ

 .2اجراء المزيد مف الدراسات كلكف عمى الجامعات في القطاع الخاص.

 .3اجراء المزيد مف الدراسات كلكف عمى مجتمعات تختمؼ ثقافيا عف المجتمع االكستاني

 .4دراسة ( )Moghimi. et, al.,2013بعنوان  ":دراسة العبلقة بين العدالة التنظيمية وجودة
الحياة العممية في المنظمات العامة " دراسة تطبيقية في محافظة قم في إيران.

الغرض الرئيسى مف ىذه الدراسة ىك تحميؿ العبلقة بيف العدالة التنظيمية كجكدة حياة العمؿ
كقد اتبع الباحثكف في ىذه الدراسة المنيج الكصفى التحميمى كتككف مجتمع الدراسة مف جميع

العامميف في محافظة قُـ كقد تـ اختيار عينة عشكائية مقدارىا ) )264مكظؼ ككانت أداة جمع
البيانات ىى االستبانة.
وكانت أىم النتائج:

 كجكد عبلقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف العدالة التنظيمية كجكدة حياة العمؿ.
 بمغ المتكسط الحسابى لمعدالة التنظيمية ) ) 2.2كذلؾ يدؿ عمى أنيا تكجد بشكؿ
ضعيؼ.

وكانت أىم التوصيات:
 تشجيع التعاكاف كالشعكر باالنتماء في عبلقات العمؿ بيف المكظفيف.

 ايجاد تكازف بيف المدخبلت التى يقدميا المكظؼ مع النتائج كالفكائد التى يحصؿ
عمييا.
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 .5دراسة ( )Kadar Khan and Abdul Rashid, 2012بعنوان ":أثر االلتزام التنظيمي
كوسيط عمى الثقافة التنظيمية ونمط القيادة وعبلقة العدالة التنظيمية بسموك المواطنة
التنظيمية " .دراسة عمى االكاديميين في مؤسسات التعميم العالي الخاص في ماليزيا".

The Mediating Effect of Organizational Commitment in the
Organizational Culture, Leadership and Organizational Justice
Relationship with Organizational Citizenship Behavior: A Study of
Academicians in Private Higher Learning Institutions in Malaysia.
ييدؼ ىذا البحث الى مكاصمة استكشاؼ إذا كاف ىناؾ تأثير لبللتزاـ التنظيمي ككسيط مع الثقافة
التنظيمية كنمط القيادة ككذلؾ استكشاؼ عبلقة العدالة التنظيمية في تشجيع سمكؾ المكاطنة
التنظيمية كقد استخدـ في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ تكزيع االستبانات عمى

عينة تتككف مف  50أكاديمي كتـ استرجاع  30استبانة بمعدؿ استرداد .%87.5
وكانت أىم النتائج:
 بمغ الكزف النسبي لمتغير العدالة التنظيمية %60.7
 بمغ الكزف النسبي لمتغير نمط القيادة %48.3

 بمغ الكزف النسبي لمتغير الثقافة التنظيمية %80.7
وكانت أىم التوصيات
 ينبغي اجراء المزيد مف الدراسات المماثمة كلكف عمى عينات أكبر

 ينبغي اجراء المزيد مف الدراسات المماثمة كلكف عمى مجتمع دراسة مختمؼ
 مكاصمة البحث في المستقبؿ نحك استكشاؼ نماذج لبللتزاـ كسمككيات العمؿ كمخرجات
العمؿ أيضا.

 .6دراسة ( )Yavuz:2010بعنوان" :أثر ادراك المعممين لمثقافة والعدالة التنظيمية عمى
االلتزام التنظيمي في مدينة قونية بتركيا".

"The effect of teacher perception of organizational justice and culture
"on organizational commitment
ىدفت الدراسة إلى تقصى أثار كؿ مف العدالة كالثقافة التنظيمية كالتعرؼ إلى أثر كؿ

منيما عمى االلتزاـ التنظيمي .كقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة منيج المسح العاـ حيث تككف
مجتمع الدراسة مف المعمميف الذيف عممكا في المدارس في مدينة قكنيا بتركيا كقد تككنت عينة

الدراسة مف ( )445معممان كمعممة كقد كزعت االستبانات عمييـ جميعان.

85

أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1الثقافة كالعدالة التنظيمية تؤثراف في االلتزاـ التنظيمي لممعمميف حيث جاء االلتزاـ العاطفي
بأعمى النسب مف بيف أنماط االلتزاـ التنظيمي بنسبة  %43يميو االلتزاـ االستمرارم بنسبة

 %22.53بينما االلتزاـ المعيارم فقد جاء بنسبة .%16.30

 .2العدالة التنظيمية ىي كاحدة مف أىـ أسباب االلتزاـ التنظيمي بمعامؿ ارتباط .0.518

 .3المعممكف ينظركف إلى أف العدالة التنظيمية كالثقافة التنظيمية تزيداف مف التزاـ منظمتيـ
كالمرؤكسيف فيو.
أىم التوصيات التي أوصت بيا الدراسة:
 .1تكزيع األدكار كالمياـ بشكؿ يراعى القدرات كالمساكاة كالعدالة في ذلؾ كنشر ثقافة التعاكف
بدال مف ثقافة القكة المييمنة كبالتالي ينعكس إيجابان عمى االلتزاـ التنظيمي لممعمميف.

 .2مراجعة ممارسات المديريف لمعدالة التنظيمية في المدارس كذلؾ لنظرة المعمميف اإليجابية
نحك العدالة التنظيمية.

ثالثاً :الدراسات التي تناولت العبلقة بين القيادة التحويمية والعدالة التنظيمية:
 .1دراسة ) (Azarsetan, et. al, 2013بعنوان" :العبلقة بين أسموب القيادة التحويمية

والعدالة التنظيمية لدى مدراء المدارس االبتدائية في بندر عباس (ايران)".
"Examination of the Relationship between Transformational
Leadership Style and Organizational Justice in Elementary School
Principals in Bandar Abbas".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف أسمكب القيادة التحكيمية كالعدالة
التنظيمية لدل مدراء المدارس االبتدائية في بندر عباس كاستخدـ الباحثكف في ىذه الدراسة المنيج

الكصفي كتككنت عينة الدراسة مف( )303مدير الذيف تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشكائية البسيطة

كتـ تكزيع االستبانات عمييـ جميعان.
وكانت أىم النتائج كالتالي:

 .1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية.
 .2كجكد عبلقة ذات داللة بيف مككنات القيادة التحكيمية كمككنات العدالة التنظيمية.

 .3أف كؿ مف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية لدييـ قدرة تنبؤيو مع بعضيـ البعض.

وكانت أىم التوصيات كالتالي:

 .1يجب عمى ىؤالء القادة النظر إلى أبعد مف احتياجاتيـ الخاصة.
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 .1إيبلء االىتماـ باحتياجات المرؤكسيف كتنمية شخصياتيـ.

 .2دراسة ( (Jafari et al, 2012بعنوان" :تصميم نموذج معدل لمعدالة التنظيمية في

نظام التعميم في مدينة أصفيان (ايران)".
"Designing an adjusted model of organizational justice for educational
")system in Esfahan City (Iran
ىدفت الدراسة إلى تعميـ نمكذج لمعبلقة بيف أنماط القيادة كأساليب اتخاذ الق اررات ,كالثقة

التنظيمية مع العدالة التنظيمية المحسكسة لممعمميف في النظاـ التعميمي في مدينة أصفياف بإيراف
كقد كاف المنيج المتبع في الدراسة المنيج الكصفي إليجاد العبلقة المتبادلة بيف متغيرات الدراسة
كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية مككنة مف ( )363معممان كقد كانت أداة الدراسة المستخدمة

االستبانة ككزعت عمى جميع أفراد العينة.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1نمط القيادة التحكيمية كأساليب اإلجراءات ليا تأثير مباشر عمى العدالة التنظيمية بمعامؿ

اختبلؼ قدره  %0.51في حيف أف األساليب األخرل ليا تأثير غير مباشر عمى العدالة

التنظيمية حيث أف العدالة التنظيمية تزداد لدل العامميف كبالتالي تزداد الطاقة المنتجة كيتـ
تطبيؽ أسمكب القيادة الفعالة.

 .2نمط اتخاذ القرار الشامؿ لو تأثير مباشر عمى العدالة التنظيمية في حيف أف تقييد أساليب
اتخاذ الق اررات ليا تأثير غير مباشر عمى العدالة التنظيمية بنقصاف .0.388

 .3ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الثقة التنظيمية في المؤسسة كالمدير كالزمبلء بالعدالة التنظيمية.
ومن أىم التوصيات التي أوصت بيا الدراسة:
 .1تقسيـ المياـ كاألدكار في المؤسسة التعميمية بيف المعمميف حسب القدرات كالميارات بحيث
يشعر العامميف بالعدالة التنظيمية في ذلؾ.

 .2تييئة الظركؼ المبلئمة لمتعمـ كالتعميـ بحيث يشعر العاممكف بالعدالة التنظيمية كىذا بدكره

ينعكس عمى تعمـ الطمبة كتزيد دافعية المعمميف كيزيد إحساسيـ بالرضا الكظيفي في

المؤسسة التعميمية.
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جدول رقم ( )1يبين ممخص األوزان النسبية ألبعاد القيادة التحويمية
التأثير

الحفز

الحفز

االعتبارات

القيادة

%80.30

%79.50
%78.89

م

الباحث

السنة

1

القدرة

2015

%77.70 %78.70 %81.50

2

البكاب

2014

%78.19 %79.42 %79.83

%78.08

3

النجار

2012

%86.86 %87.12 %83.69

%88.79

%86.93

4

االغا

2011

%81.80 %80.80 %81.20

%80.40

%80.8

5

الرقب

2010

%63.20 %64.73 %67.14 %67.67

%65.69

6

خمؼ

2010

%80.28

%80.62

Abu Orabi

2016

-

%81.60

1

آؿ فطيح

2013

%70.20

%72.80

2

الحربى

2012

-

-

-

-

%79.00

3

الزريقات ك نكر

2012

-

-

-

-

-

محمد كآخركف

2011

%78.00 %85.00 %78.00

%88.00

%83.25

4

العطكل

2010

%73.60 %73.40 %79.00

%72.80

%79.50

5

عباس

2010

%72.40

-

%70.60

%73.20

%78.89

2

Hoxha

2015

-

-

-

-

%86.93

%63.60

%65.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
5

6

7

Dawkins
Rose
Moolenaar, et,
al.

Jandagdi and
others

2011
2010

2010

2009

المثالي االليامى

الفكري

%79.63 %79.70 %82.89
-

-

-

%73.60 %71.40 %76.20

%64.80 %76.00 %72.80

-

المصدر  :جرد بواسطة الباحث
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--

--

الفردية

--

التحويمية

%68.60
%62.40
%66.60
%56.20

جدول رقم ( )2يبين ممخص األوزان النسبية لمعدالة التنظيمية
م

الباحث

السنة

العدالة التنظيمية

1

الغمارم ك آخركف

2016

%52.40

2

أبك سمعاف

2015

%61.80

3

المصدر

2014

كبيرة

4

الداية

2012

%81.57

5

حجاج

2011

%61.30

6

أبك جاسر

2010

%61.40

7

أبك ندل

2007

%59.59

8

بكيزرل ك لكنيس

2015

%59.00

9

شيخ

2014

%49.80

10

األسمرل

2013

%69.20

11

البكار

12

أبك تايو

13

العطكل

14

Imran,et al

2015

15

al.,Khalid, et

2014

%70.08

16

Shahzad, et,al

2014

%71.80

17

,Moghimi. et, al.

2013

%44.00

18

Kadar Khan and Abdul Rashid

2012

%60.70

2012
2012
2007

المصدر  :جرد بواسطة الباحث
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%72.80
%71.20
%66.40
-

رابعاً :تعقيب عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات كالبحكث التي اىتمت بالقيادة التحكيمية كالعدالة
التنظيمية ما يمى:
المحور االول :الدراسات التى اىتمت بالقيادة التحويمية
 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أكليا دراسة Jandaghi, et, al.
) )2009ككاف أخرىا دراسة  )2016( Abu Orabiكيتضح مف ذلؾ أف أغمبيا كاف العقد
االكؿ كالثاني مف القرف اؿ 21األمر الذل يدؿ عمى أىمية دراسة القيادة التحكيمية في

العممية االدارية.

 .2كانت الدراسات السابقة في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في فمسطيف كدراسة القدرة
( )2015كدراسة البكاب ( )2014كدراسة النجار ( )2012كدراسة األغا ( )2011كدراسة

الرقب ( )2010كدراسة خمؼ ( )2010كمنيا ما أجريت في المممكة العربية السعكدية
كدراسة آؿ فطيح ( )2013كدراسة الحربى ( )2012كمنيا ما أجرم في األردف كدراسات

 ) 2016),Abu Oorabiكدراسة  )2011( Mohammad, et alكدراسة الزريقات
كنكر ( )2012كالعطكل ( )2010كعباس ( )2010أما عمى المستكل الدكلي فكانت

الدراسات كالتالي دراسة )2010( Moolenaar,التى أجريت في ىكلندا كدراسة

 )2009( Jandaghi, et, al.في ايراف ,كدراستي ) )Dawkins 2011ك Rose

( )2010المتاف أجريتا في الكاليات المتحدة األمريكية كما كأجريت دراسة Hoxha
( )2015في ماليزيا.

 .3اىتمت عديد مف الدراسات بدراسة القيادة التحكيمية مع متغيرات أخرل مثؿ (مخرجات

العمؿ ,حفز العامميف ,كضغكط العمؿ ,كتمكيف العامميف ,كاإلبداع اإلدارم ,كالتعمـ
التنظيمي ,كااللتزـ التنظيمي كالميزة التنافسية ,كادارة المعرفة ,كالعبلقات االجتماعية ,كرضا
المكظفيف ,كاالداء التنظيمي ,كالفعالية التنظيمية).

 .4اىتمت بعض الدراسات بالتعرؼ إلى عبلقة القيادة التحكيمية بمخرجات العمؿ كدراسة القدرة
( )2015كما تناكلت دراسة الرقب ( )2014أثر القيادة التحكيمية عمى حفز العامميف في
حيف اىتمت دراسة النجار ( )2012بضغكط العمؿ كعبلقتيا بالقيادة التحكيمية كقد اىتمت

دراسة األغا ( )2011بتنمية ميارات القيادة التحكيمية ,أما دراسة الرقب ( )2010فدرست
عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في حيف درس خمؼ ( )2010عبلقة القيادة

التحكيمية باالبداع االدارل ,كقد اىتمت دراسة آؿ فطيح ( )2013بعبلقة القيادة التحكيمية
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بالتعمـ التنظيمى في حيف درس الحربى ( )2012عبلقة القيادة التحكيمية بااللتزاـ التنظيمى

كتناكؿ الزريقات كنكر ( )2012أثر القيادة التحكيمية في تحقيؽ الميزة التنافسية ,أما

العطكل ( )2010فبحث دكر القيادة التحكيمي في تفعيؿ إدارة المعرفة ,أما عباس ()2010
فكانت دراستو عف عبلقة القيادة التحكيمية باالبداع التنظيمي.

أما عمى الصعيد الدكلى فقد بحث  )2016( ,Abu Orabiأثر القيادة التحكيمية عمى

االداء التنظيمى كدرس  )2015( ,Hoxhaعبلقة القيادة التحكيمية بالفاعمية التنظيمية في

حيف بحثت  )2010( ,Roseالقيادة التحكيمية كعبلقتيا بتنمية الحس التطكعى أما
 )2010 ),Moolenaarفبحثت العبلقة بيف القيادة التحكيمية بالعبلقات االجتماعية في

حيف درس  )2011( Mohammad, et, al.عبلقة القيادة التحكيمية بالرضا الكظيفى,
كقد اىتمت دراسة  ) 2009( Jandaghi, et, al.بمقارنة القيادة التحكيمية في الشركات.

 .5معظـ الدراسات استخدمت استخدمت المنيج الكصفى التحميمي ,كسيستخدـ الباحث المنيج
الكصفى التحميمى

في ىذه الدراسات لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة

 .6العديد مف الدراسات استخدمت اسمكب العينة الطبقية العشكائية ككذلؾ بعضيا استخدـ

اسمكب المسح الشامؿ كسيستخدـ الباحث اسمكب العينة الطبقية العشكائية في ىذه الدراسة

لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة

 .7تنكعت االدكات التى استخدمت في الدراسات فمنيا ما استخدـ االستبانات كمنيا ما
استخدـ المقاببلت كسيستخدـ الباحث استبياف لمناسبتو طبيعة ىذه الدراسة.

المحور الثانى :العدالة التنظيمية

 .1اجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أكليا دراسة أبك ندا ( )2007كالعطكل
( ,)2007كأخرىا دراسة أبك سمعاف ( )2015كدراسة بكيزرل كلكنيس ( )2015كدراسة
 )2015( Imran, et, al.كبالنظر إلى حداثة الدراسات يتبيف االىتماـ بدراسة العدالة

التنظيمية في العمميات االدارية.

 .2أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في فمسطيف كدراسة أبك
سمعاف ( )2015كدراسة الداية ( )2012كدراسة حجاج ( )2011كدراسة أبك جاسر

( )2010كدراسة أبك ندل ( )2007أما الدراسات العربية فكانت عمى النحك التالى دراسات
بكيزرل كلكنيس ( )2015كدراسة شيخ ( )2014في الجزائر كدراسات البكار ()2012
كدراسة أبك تايو ( )2012كدراسة العطكل ( )2007في األردف ,كدراسة األسمرم
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( )2013في المممكة العربية السعكدية ,أما عمى المستكل الدكلى فكانت الدراسات كالتالى

دراسة  )2015( Imranكدراسة  )2014( Khalid, et, al.كدراسة Shahzad, et, al.
( )2014في باكستاف كدراسة  )2012( Kadar Khan And Abdul Rashidفي
ماليزيا ,أما دراسة  )2010( Yavuzفكانت في تركيا.

 .3اىتمت عديد مف الدراسات بدراسة العدالة التنظيمية مع متغيرات أخرل مثؿ ( الرضا
الكظيفى ,كسمكؾ المكاطنة التنظيمية ,االداء السياقى ,اإللتزاـ التنظيمى ,أنماط القيادة,
الكالء التنظيمى ,الثقة التنظيمية ,االماف الكظيفى).

 .4اىتمت بعض الد ارسات بالتعرؼ إلى العبلقة بيف العدالة التنظيمية كسمكؾ المكاطنة

التنظيمية كدراسة أبك سمعاف ( )2015كدراسة حجاج ( )2011كدراسة أبك تايو ()2012
كدراسة  )2014( Khalid, et, al.كدراسة  )2014( Shahzad, et, al.كدراسة

 )2012( Kadar Khan and Abdul Rashidكما اىتمت دراسة الداية ()2012

كدراسة شيخ ( )2014كدراسة  )2015( Imran, et, al.بعبلقة العدالة التنظيمية بالرضا

الكظيفى ,في حيف اىتمت دراسة أبك جاسر ( )2010كدراسة العطكل ( )2007بدراسة
عبلقة العدالة التنظيمة كأثرىا عمى األداء السياقى ,أما دراسة أبك ندا ( )2007كدراسة

األسمرم ( )2013فبحثتا عبلقة العدالة التنظيمية بااللتزاـ التنظيمي ,في حيف دراسة
بكيزرل كلكنيس (  )2015فاىتمت بدراسة عبلقة الكالء التنظيمى بالعدالة التنظيمى أما

دراسة البكار ( )2012فتناكلت دراسة عبلقة العدالة التنظيمية بالثقة التنظيمية.

 .5معظـ الدراسات استخدمت المنيج الكصفى التحميمي كسيستخدـ الباحث المنيج الكصفى
التحميمى في ىذه الدراسة لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

 .6العديد مف الدراسات استخدمت اسمكب العينة العشكائية الطبقية ككذلؾ بعضيا استخدـ
اسمكب المسح الشامؿ كسيستخدـ الباحث اسمكب العينة العشكائية الطبقية في ىذه الدراسة
لمناسبتيا لطبيعة ىذه الدراسة.

 .7تنكعت االدكات التى استخدمت في ىذه الدراسات فمنيا ما استخدـ االستبانات كمنيا ما
استخدـ المقاببلت ,كسيستخدـ الباحث االستبياف لمناسبتو طبيعة ىذه الدراسة.
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المحور الثالث :الدراسات التى جمعت بين القيادة التحويمية والعدالة التنظيمية
 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أكليا دراسة )2012( Jafari, et, al.
آخرىا دراسة  )2013( Azarsetan, et, al.كيتضح ىنا قمة الدراسات التى تناكلت

العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية األمر الذل يحث الباحثيف عمى اجراء المزيد

مف األبحاث حكؿ تمؾ العبلقة خصكصان في البيئة المحمية.

 .2أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة كانت عمى النحك التالى دراسة Azarsetan,
 )2013( et, al.كدراسة  )2012(Jafari, et, alفي ايراف.

 .3اىتمت العديد مف الدراسات بالتعرؼ إلى عبلقة أنماط القيادة بالعدالة التنظيمية في حيف
سيدرس الباحث تحديدان العبلقة بيف القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية.

 .4اىتمت الدراستاف بالتعرؼ إلى عبلقة القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية مثؿ دراسة
(2012(Jafari, et, al.

التى درست العبلقة بيف أنماط القيادة كمنيا القيادة التحكيمية ,كذلؾ دراسة Azarsetan,

 )2013( et, al.التى بحثت دراسة العبلقة بيف أسمكب القيادة التحكيمية بالعدالة
التنظيمية.

خامساً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة
 .1ساعدت الدراسات السابقة عمى تجنب دراسة قضايا سبؽ كاف درسيا باحثيف آخريف.
 .2االستفادة في تحديد منيجية الدراسة.

 .3االستفادة مف االطار النظرم لمدراسات السابقة مف خبلؿ الكتب كالمراجع المتعمقة بمكضكع
الدراسة الحالية.

 .4االطبلع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات ,كاالنتقاء منيا بما يتناسب مع
مكضكع الدراسة.

 .5بناء فكرة الدارسة.

 .6ربط نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة في عممية تحميؿ النتائج.
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سادساً :ما يميز ىذه الدراسة:
 .1تناكلت الدراسة الحالية العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في
ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة دراسة تطبيقية عمى المكظفيف التنفيذييف في مديريات

التربية كالتعميـ في قطاع غزة.

 .2كبناء عمى اراء كتكجييات رؤساء االقساـ في مديريات التربية كالتعميـ في قطاع غزة حكؿ
عبلقة القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية ,سكؼ تخرج ىذه الدراسة بالتكصيات التى مف
شأنيا المساىمة في اعداد قكل بشرية عاممة كمدربة مف شأنيا التعامؿ مع متطمبات

العصر الحالى كذلؾ بتحقيؽ العدالة االمر الذل كانت تفتقده الدراسات السابقة

 .3أجريت في مكاف يتسـ بالحساسية حيث تناكلت فئة رؤساء االقساـ في مديريات التربية
كالتعميـ في قطاع غزة كالتى لـ يسبؽ التطرؽ الييا في الدراسات السابقة

التى تناكلت العبلقة بيف القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية معا -في حدكد عمـ الباحث.-

 .4تميزت الدراسة بأنيا مف أكلى الدراسات المحمية كالعربية التى تناكلت القيادة التحكيمية
بالعدالة التنظيمية معا – في حدكد عمـ الباحث .-
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انفصم انرابع
اإلجراءاث املنهجيت
المقدمة.
أوالً :منيج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :عينة الدراسة.
رابعاً :خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة).
خامساً :مكونات اداة الدراسة.
سادساً :تصحيح اداة الدراسة.

سابعاً :صدق وثبات أداة الدراسة.
ثامناً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
تاسعاً :االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة.
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المقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسيان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف

الدراسة ,كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى

النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ,كبالتالي تحقؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ,ككذلؾ أداة الدراسة

المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ,كمدل صدقيا كثباتيا .كما يتضمف كصفان
لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ,كاألدكات التي استخدمتيا لجمع
بيانات الدراسة ,كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات

كاستخبلص النتائج ,كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً :منيجية الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا استخدـ الباحث المنيج الكصفي
ن
التحميمي ,كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر
عنيا تعبي انر كيفيان ككميان ,كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ

استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ,بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ إلى
استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع .كفى ىذه

الدراسة تـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة":عبلقة القيادة التحويمية بالعدالة التنظيمية لدى الموظفين
فى وزارة التربية والتعميم فى قطاع غزة ".دراسة تطبيقية عمى المكظفيف التنفيذييف فى مديريات

التربية كالتعميـ فى قطاع غزة.
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة,
كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ,كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث,

كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع
البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ,صممت خصيصان ليذا الغرض.
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ثانياً :مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات
غػزة لمعػاـ  2016كالبالغ عددىـ ( )363رئيس قسـ في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع

غزة كقد أجريت الدراسة عمى رؤساء األقساـ العامميف في المديريات فقط كاستثناء رؤساء األقساـ
العامميف في المدارس بسبب أف مسماىـ الكظيفي يحمؿ رئيس قسـ في ديكاف المكظفيف كالختبلؼ

بيئة عمؿ المدارس عف المديريات.

ككاف تكزيع االقساـ عمى النحك التالي:
جدول رقم ( )3يوضح مجتمع الدراسة
العدد

المديرية
مديرية تعميـ شرؽ غزة

71

مديرية تعميـ غرب غزة

65

مديرية تعميـ محافظة الشماؿ

63

مديرية تعميـ محافظة الكسطى

52

مديرية تعميـ محافظة خانيكنس

40

مديرية تعميـ محافظة خانيكنس الشرقية

34

مديرية تعميـ محافظة رفح

38
363

االجمالي
المصدر :ديوان الموظفين العام .2016

ثالثاً :عينة الدراسة:
تـ اختيار عينة الدراسة باستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية لتككف ممثمة لمجتمع

الدراسة كفقا لقكاعد البحث العممى في اختيار العينات مقدارىا ( )186رئيس قسـ في مديريات
التربية كالتعميـ في محافظات غزة ,كذلؾ في العاـ الدراسى .2016/2015
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تـ تطبيؽ معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجـ العينة الذم سيتـ اختياره ,فكجدنا أف حجـ العينة ىك
( ) 186مفردة كتـ اخذ عينة الدراسة باستخداـ طريقة العينة الطبقية العشكائية كأحد األساليب
اإلحصائية المستخدمة.
2

z
2
   0.50
d
 
n
2

1  z 
2
1     0.50  1
N  d 


حيث:
) :)Nحجـ المجتمع.
) :(Zالدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة ) (0.95كتساكل (.(1.96
) :)dنسبة الخطأ.
جدول رقم ( )4يوضح عينة الدراسة
المديرية

عدد المجتمع

العينة باستخدام العينة الطبقية

مديرية تعميـ شرؽ غزة

71

36

مديرية تعميـ غرب غزة

65

33

مديرية تعميـ محافظة الشماؿ

63

32

مديرية تعميـ محافظة الكسطى

52

27

مديرية تعميـ محافظة خانيكنس

40

21

مديرية تعميـ محافظة خانيكنس الشرقية

34

17

مديرية تعميـ محافظة رفح

38

20

االجمالي

363

186

رابعاً :خطوات بناء اإلستبانة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى (االستبانة) كأداةدراسة في جمع البيانات المتعمقة بمكضكع
الدراسة لما تمتاز بو في جمع البيانات مف عدد كبير مف االشخاص في كقت محدد ,كألنيا تعطى

مساحة كافية ألفراد العينة في التفكير دكف ضغكط نفسية كما ىك الحاؿ في المقابمة ,كما أنيا تتسـ
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بالمكضكعية العممية في النتائج ,حيث قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة عبلقة القيادة
التحويمية بالعدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة ,كاتبع الباحث

الخطكات التالية لبناء اإلستبانة:
اإلطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,كاالستفادة

منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 .1استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
اإلستبانة كفقراتيا.

 .2تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.
 .3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 .4عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.
 .5تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.

 .6تـ عرض اإلستبانة عمى ( )7مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كاإلدارية
كاإلحصائية في كؿ مف الجامعات كالمؤسسات الحككمية .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء

أعضاء لجنة التحكيـ.

 .7في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ,لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى( )51فقرة ,ممحؽ (.)1

خامساً :مكونات أداة الدراسة:
تـ إعداد إستبانة حكؿ "األنماط عبلقة القيادة التحويمية بالعدالة التنظيمية لدى

الموظفين في وزارة التربية والتعميم في قطاع غزة دراسة تطبيقية عمى الموظفين التنفيذيين في

مديريات التربية والتعميم في محافظات غزة" ".
تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ,العمر ,المستكل
التعميمي ,المديرية ,سنكات الخدمة).
القسم الثاني :كىك عبارة عف محاور الدراسة ,كيتككف مف ( )51فقرة:
المحور األول :القيادة التحويمية كيتككف مف ( )30فقرة.
 المجال األول :التأثير المثالي كيتككف مف ( )7فقرة.
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 المجال الثاني :الحفز االليامي ,كيتككف مف ( )6فقرة.
 المجال الثالث :الحفز الفكرم ,كيتككف مف ( )7فقرة.

 المجال الرابع :االعتبارات الفردية كيتككف مف ( )10فقرة.
المحور الثاني :العدالة التنظيمية كيتككف مف ( )21فقرة.

سادساً :تصحيح أداة الدراسة:
تـ استخداـ التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ (:) 5
جدول رقم (  )5درجات مقياس
االستجابة ال اتفؽ بشدة
المقياس

1

اتفؽ بشدة


3

2

5

4

اختار الباحث التدرج (  )5-1لبلستجابة ,ككمما اقتربت االجابة مف  5دؿ عمى المكافقة

الكبيرة عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%20

جدول رقم ( )6مستويات الموافقة عمى فقرات الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.8 -1

مف %36 - %20

قميمة جدان

مف 2.60-1.81

أكبر مف %52 -%36

قميمة

مف3.40-2.61

أكبر مف %68 - %52

متكسطة

مف4.20-3.41

أكبر مف %84 - %68

كبيرة

أكبر مف 4.21

أكبر مف %84

كبيرة جدان

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل المكافقة  ,اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات
الحسابية عمى مستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ,كقد حدد الباحث درجة المكافقة حسب جدكؿ رقـ ()6

مستكيات المكافقة عمى فقرات الدراسة.
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سابعاً :صدق أداة الدراسة:
يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو ,ك تـ تكزيع عينة
استطبلعية حجميا  30إستبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات اإلستبانة ,كقد قاـ
الباحث بالتأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:

 -1صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين " الصدق الظاىري":
عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف (  ) 7متخصصيف في

المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ,)2كقد

استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات
المقدمة ,كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ ( .) 1
 -2صدق المقياس:
أوالً :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم

تنتمي إلية ىذه الفقرة ,كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 نتائج االتساق الداخمي:المحور األول :القيـــادة التحويمية

يكضح جدكؿ رقـ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التأثير المثالي "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 0.05

≥ αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

111

جدول رقم ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التأثير المثالي والدرجة الكمية لممجال
معامل
التأثير المثالي

#

القيمة

بيرسون االحتمالية
لبلرتباط ()Sig.

1
2

يكفر مديرؾ المباشر مناخان يشعر المكظفيف باالرتياح لعمميـ تحت قيادتو0.000 0.780* .
يتمتع مديرؾ المباشر بقدرة عالية عمى اقناع المكظفيف.

*0.000 0.791

3

يتميز مديرؾ المباشر بقدرة عالية عمى استشراؼ المستقبؿ.

*0.000 0.823

4

يتفاءؿ مديرؾ المباشر تجاه مستقبؿ المديرية.

*0.000 0.795

5

يمنح مديرؾ المباشر أكلكية لبناء مجمكعة مف القيـ المشتركة.

*0.000 0.820

6

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تفعيؿ إمكانات المكظفيف.

*0.000 0.860

7

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف عمى تحقيؽ التميز في األداء.

*0.000 0.878

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
يكضح جدكؿ رقـ (  )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " الحفز االليامي "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية
 α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدول رقم (  ) 8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحفز االليامي " والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

لبلرتباط

()Sig.

1

يثير مديرؾ المباشر ركح الحماس لمعمؿ لدل المكظفيف.

*0.830

0.000

2

ييتـ مديرؾ المباشر بتحفيز المكظفيف لتحقيؽ رؤية المديرية.

*0.864

0.000

3

يقدـ مديرؾ المباشر مثاؿ لمنجاح مما يدفع المكظفيف لبلقتداء بو.

*0.002 0.817

4

يكفر مديرؾ المباشر إحساس جماعي بالمياـ اإلدارية.

*0.000 0.852

5

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف لمعمؿ بركح الفريؽ الكاحد

*0.000 0.817

#

6

الحفز االليامي

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف لتحقيؽ أكثر مما كانكا يتكقعكف
تحقيقو.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
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بيرسون االحتمالية

*0.000 0.879

يكضح جدكؿ رقـ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " الحفز الفكرم "

كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية
 α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ( )9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الحفز الفكري " والدرجة الكمية
لممجال

#
1
2
3
4
5
6
7

الحفز الفكري
يساعد مديرؾ المباشر المكظفيف عمى إعادة التفكير.
يشجع مديرؾ المكظفيف عمى اكتشاؼ حمكؿ إبداعية لممشكبلت

المعقدة.

يحفز المدير المسؤكؿ عنؾ المكظفيف عمى المشاركة في صناعة

الق اررات.

يقكـ مديرؾ المباشر بإثراء أىداؼ المديرية الجديدة.
يتعرؼ مديرؾ باستمرار عمى ما يكد العامميف تحقيقو في حياتيـ

العممية.

يقكـ مديرؾ المباشر بترسيخ مفيكـ المشاركة بيف المكظفيف بصكرة
مستمرة.
يقكـ مديرؾ المباشر بتشجيع المكظفيف لمنظر إلى المشكبلت
الطارئة بكصفيا مشكبلت تحتاج حمكالن.

معامل

القيمة

لبلرتباط

()Sig.

*0.820

0.000

*0.785

0.000

بيرسون االحتمالية

*0.000 0.779
*0.005 0.805
*0.000 0.878
*0.000 0.859
*0.000 0.833

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

يكضح جدكؿ رقـ ( )10معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االعتبارات

الفردية " كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية

 α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االعتبارات الفردية " والدرجة الكمية لممجال

#

االعتبارات الفردية

1

يحرص المدير المسؤكؿ كباستمرار عمى تكضيح أىداؼ المديرية
لممكظفيف.

3

يتعامؿ مديرؾ المباشر مع كؿ مكظؼ بطريقة مناسبة لو.

2

يمتزـ مديرؾ المباشر بالشفافية في تعاممو مع المكظفيف.

4

ييتـ المدير المسؤكؿ بإشباع الحاجات الشخصية لممكظفيف.

5

يبدم مديرؾ المباشر اىتمامان شخصيان بالمكظفيف الذيف ال يحظكف
بالقبكؿ مف زمبلئيـ.

6

يقدر المدير المسؤكؿ قناعات المكظفيف الفردية اتجاه العمؿ.

8

يحترـ المدير المسؤكؿ أحاسيس كمشاعر المكظفيف كيمتزـ بمبدأ
المساكاة في تعاممو مع الجميع.

7

9

10

ييتـ المدير المسؤكؿ بآراء المكظفيف الفردية تجاه تطكير العمؿ.

يحترـ المدير القدرات الشخصية كالفركقات الفردية لدل المكظفيف.

يعزز المدير ربط أىداؼ المكظؼ الفردية بأىداؼ المديرية.

القيمة
معامل
بيرسون االحتمالية
لبلرتباط ()Sig.
*0.736

0.000

*0.754

0.000

*0.000 0.808
*0.005 0.827
*0.000 0.746
*0.000 0.863
*0.000 0.862
*0.000 0.844
*0.000 0.832
*0.000 0.823

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
المحور الثاني :العدالة التنظيميـــة
يكضح جدكؿ رقـ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " العدالة

التنظيميـــة كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم
معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال العدالة التنظيميـــة والدرجة الكمية لممجال

أوال

-1
-2
-3

العدالة التنظيميـــة
يحرص مديرؾ المباشر عمى أف يبدم المكظؼ رأيو قبؿ اتخاذ
الق اررات الخاصة بالعمؿ.
يكضح مديرؾ المباشر لمعامميف محتكل الق اررات كيزكدىـ بتفاصيؿ
إضافية عند استفسارىـ عنيا.
يراعي مديرؾ المباشر المبادئ كالمعايير األخبلقية عند اتخاذ
الق اررات.

معامل

القيمة

لبلرتباط

()Sig.

بيرسون االحتمالية

*0.000 0.671
*0.000 0.791
*0.000 0.705

يسمح مديرؾ المباشر لممكظفيف بالمعارضة أك مناقشة الق اررات التي
-4

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

يصدرىا كفقان لممبررات المكضكعية كيقكـ بتعديميا إذا اتضح عدـ *0.000 0.740

صحتيا.

يراعي مديرؾ المباشر المكضكعية كعدـ التحيز في تعاممو مع

المكظفيف.

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تنمية ركح التعاكف كالعبلقات اإلنسانية

الحسنة مع جميع المكظفيف.

عندما يتخذ مديرؾ المباشر ق ار انر متعمقان بكظيفتؾ فإنو يتعامؿ بكؿ

احتراـ كتقدير كاىتماـ.

يشرح لؾ مديرؾ المباشر أسباب الق اررات التي اتخذت بالنسبة

لكظيفتؾ بشكؿ كاضح كدقيؽ.

يتناسب األجر الذم تحصؿ عميو مع طبيعة الجيكد التي تبذليا في

العمؿ.

يتماثؿ األجر الذم تحصؿ عميو مع أجكر المكظفيف المشابييف لؾ

في الجيكد.

يتـ تكزيع الحكافز كالمكافآت عمى العامميف في المديرية بكؿ عدالة

كمكضكعية.

 -12يعتمد استحقاؽ الترقية لممكظفيف عمى مبدأ الجدارة كالمكافأة.
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*0.000 0.818
*0.000 0.781
*0.000 0.749
*0.000 0.773
*0.000 0.578
*0.000 0.633
*0.000 0.741
*0.000 0.630

-13
-14
-15
-16
-17

يتـ تكزيع المياـ كالمسؤكليات كالصبلحيات في مديريتؾ بصكرة
عادلة.
أعباؤؾ ككاجباتؾ الكظيفية مناسبة جدان بالنظر إلى مؤىبلتؾ العممية
كقدراتؾ.

يتـ تكزيع المكاد كاألدكات البلزمة إلنجاز العمؿ عمى المكظفيف
بطريقة عادلة.
يطبؽ مديرؾ المباشر اإلجراءات كالق اررات عمى الجميع دكف استثناء
أك تمييز أك تحيز.
تتـ عممية تقييـ أداء المكظفيف بصكرة عادلة كفؽ آلية محددة
كمعركفة لمجميع.

 -18يخضع جميع المكظفيف بنفس الكظيفة لمقانكف الداخمي لممديرية.
-19
-20

يناقش مديرؾ المباشر معؾ النتائج المترتبة عمى الق اررات التي

يمكف أف تؤثر عمى كظيفتؾ بكؿ صدؽ كصراحة.

يتعامؿ مديرؾ المباشر بكؿ نزاىة كعدالة في حؿ الصراعات بيف

المكظفيف.

 -21يتيح مديرؾ المباشر فرص التكاصؿ كالحكار مع جميع المكظفيف.

*0.000 0.802
*0.000 0.724
*0.000 0.557
*0.000 0.642
*0.000 0.656
0.665

0.000

*0.000 0.775
*0.000 0.741
*0.000 0.717

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
ثانياً :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي

تريد األداة الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
اإلستبانة.

يبيف جدكؿ رقـ (  ) 12أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة

إحصائيان عند مستكم معنكية  α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضعت
لقياسو.
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جدول رقم ( )12معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (القيـــادة التحويمية ) والدرجة
الكمية لكل محور

معامل

القيمة

المجاالت

بيرسون

االحتمالية

التأثير المثالي

0.913

0.000

الحفز اإلليامي

0.909

0.000

.3

الحفز الفكرم

0.904

0.000

.4

االعتبارات الفردية

0.926

0.000

#
.1
.2

القيـــادة التحويمية

لبلرتباط

()Sig.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
 ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ,أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في

نتائج اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ

فترات زمنية معينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خبلل:
معامؿ ألفا كركنباخ Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزئة النصفية split
 half methodككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)13
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جدول رقم ( )13معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجاالت

معامل ألفا

التجزئة النصفية

الفقرات

كرونباخ

التأثير المثالي

7

0.931

0.928

الحفز اإلليامي

6

0.918

0.936

.3

الحفز الفكرم

7

0.921

0.898

.4

االعتبارات الفردية

10

0.946

0.966

.5

إجمالي محور القيـــادة التحويمية

30

0.977

0.985

.6

إجمالي محور العدالة التنظيميـــة

21

0.950

0.977

#
.1
.2

القيـــادة التحويمية

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ (  ) 13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة

لمحكر القيـــادة التحويمية حيث تتراكح بيف ( )0.946-0.918بينما بمغت لجميع المجاالت

(القيـــادة التحويمية)( .)0.977اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا
كرنباخ حيت تتراكح بيف ( )0.966- 0.898بينما بمغت لجميع المجاالت (.)0.985
أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر العدالة التنظيميـــة حيث بمغت ( ,)0.949اما
حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيث بمغت (.)0.977
كبذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ (  ) 1قابمة لمتكزيع.

كيككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة

كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

ثامناً :التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package
).for the Social Sciences (SPSS
يستخدـ االحصائيكف نكعاف مف االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ,النكع االكؿ
ىك :االختبارت المعممية ((Parametric
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كالنكع الثانى ىك :االختبارات البل معممية ( ,)non Parametricحيث تستخدـ االختبارات
المعممية عندما تتبع البيانات المراد اجراء االختبارات االحصائية ليا التكزيع الطبيعى ,بينما تستخدـ
االختبارات البل معممية في حاؿ لـ يتحقؽ شرط التكزيع الطبيعى لمبيانات.

اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ,ككانت النتائج كما ىي مبينة في

جدكؿ رقـ ( .) 13

جدول رقم ( )14يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
المجاالت

عدد

كولمجوروف  -سمرنوفK-

Sig.المعنوية

الفقرات

))S

التأثير المثالي

7

0.860

0.450

الحفز اإلليامي

6

0.715

0.686

الحفز الفكرم

7

0.461

0.984

10

1.067

0.205

.5

اجمالي محور القيـــادة التحويمية

30

0.596

0.869

.6

اجمالي محور العدالة التنظيميـــة

21

0.991

0.280

#
.1
.2
.3
.4

القيـــادة

التحويمية

االعتبارات
الفردية

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ (  ) 14أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع

مجاالت الدراسة كانت أكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت
يتبع التكزيع الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
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تاسعاً :األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض
معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .4استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test:)K-S
يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة ,كالعبلقة بيف المتغيرات.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط
لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .7اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .8اختبار تحميؿ التبايف األحادم )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات.
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انفصم اخلايس
حتهيم انبياناث واختبار فرضياث اندراست
المقدمة
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

111

المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ,كذلؾ مف خبلؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ

فقراتيا ,كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ,العمر ,المستكل التعميمي,
المديرية ,سنكات الخدمة) ,لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو
الدراسة ,إذ تـ استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى
نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية.
يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )15اف  %86مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف
المبحكثيف بينما  %14مفقكدة.
جدول رقم ( )15االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد
التكرار

النسبة

استمارات مكتممة

160

86%

استمارات مفقودة (لم يتم االجابة عمييا)

26

14%

المجموع

186

100%

 .1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
يتضح أف  %81.3مف الذككر بينما  %18.8مف اإلناث ويعزو الباحث ىذه النسب
إلى ما جاء في تقرير مسح القكل العاممة في األراضي الفمسطينية الذل اكضح أف الفجكة بيف
الذككر كاالناث ما زالت كبيرة كأف المرأة العاممة الزالت بأعداد قميمة في المجتمع الفمسطيني تعزل
ألسباب اجتماعية تتعمؽ بذككرية المجتمع الفمسطيني ,كقدرة الذككر عمى التأخر في العمؿ كتحمؿ

ضغكطو خبلؼ اإلناث ككذلؾ األعباء االجتماعية المناطة بيا في مجتمع مسمـ شرقي يتسـ
باإللتزاـ كالمحافظة كيأتي الفرؽ لصالح الذككر (الجياز المركزل لبلحصاء الفمسطينى -مسح القكل

العاممة ,)2016 ,كما أف ىذه النتيجة تعكس كاقع المسار النكعى لمقكة البشرية في الك ازرات
الحككمية ,حيث أف نسبة الذككر في الكظائؼ الحككمية في قطاع غزة تبمغ  %71كىى تفكؽ نسبة

االناث البالغة ( %29ديكاف المكظفيف العاـ.)2009,
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جدول ( )16يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

البند

التكرار

النسبة

ذكر

130

81.3

أنثى

30

18.8

 .2توزيع عينة الدراسة حسب "العمر"
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )17أف  %40.6مف عينة الدراسة أعمارىـ مف -30اقؿ مف

 40سنة %24.4 ,اعمارىـ مف -40اقؿ مف  50سنة %26.3 ,مف  50سنة فأكثر %8.8,اقؿ
مف  30سنة يبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )17أف الفئة العمرية  -30أقؿ مف 40قد حصمت عمى

أعمى نسبة مف مجمؿ عينة الدراسة ويعزو الباحث ذلك إلى أف جميع أفراد العينة مف رؤساء
االقساـ كقد تـ تعييف أغمب رؤساء االقساـ بعد أحداث االنقساـ المؤسفة في قطاع غزة عاـ

 ,2007ويرى الباحث أف ىناؾ تنكع في الفئات العمرية لممكظفيف داخؿ المديرية حيث أف الفئة
العمرية  -30أقؿ مف  40حصمت عمى أعمى نسبة كحصمت فئة  50سنة فأكثر عمى المركز
الثانى ألف المكظفيف يتبعكف لك ازرة التربية كالتعميـ كىناؾ نسبة مف المكظفيف بقيت عمى رأس
عمميا كلـ تتأثر باألحداث المؤسفة عاـ .2007

جدول (  ) 17يبين توزيع عينة الدراسة حسب "العمر

العمر

اقؿ مف  30سنة

14

8.8

-30اقؿ مف  40سنة

65

40.6

-40اقؿ مف  50سنة

39

24.4

 50سنة فأكثر

42

26.3

 .3توزيع عينة الدراسة حسب (مستوى التعميم)
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )18أف  %75مف عينة الدراسة تعميميـ الجامعي بكالكريكس,

 %15.6ماجستير %6.3 ,دبمكـ %3.1 ,دكتك اره ,ويعزو الباحث ىذه النتائج بأف أغمبية أفراد
العينة مف حممة البكالكريكس ,ألف معظـ الكظائؼ في المديريات تتطمب الدرجة الجامعية األكلى
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(البكالكريكس)  ,كما أف كجكد فئة مف العامميف في الك ازرة حاصميف عمى دراسات عميا بمغت نسبتيا

 %15.6ك  %3.1دكتكراه يعطي مؤش انر عمى اىتماـ الك ازرة بالتنكع االكاديمي كالتطكر لرقى
العمؿ في الك ازرة ,كيرجع ذلؾ أيضان إلى االمتيازات التى يقدميا قانكف الخدمة المدنية (قانكف

الكظيفة الحككمية المدنية ) لحممة البكالكريكس فما فكؽ كاتساع اليكة ما بيف الدبمكـ كما بعد
الدبمكـ ,كما يرل الباحث أف ارتفاع نسبة الحاصميف عمى البكالكريكس  %75.6تعكس الكاقع

الحالى لممكظفيف في قطاع غزة ,حيث أف ما نسبتو  %48مف عدد المكظفيف البالغ )(30870

مكظؼ في قطا ع غزة ىـ مف حممة درجة البكالكريكس (ديكاف المكظفيف العاـ  , )2009 ,كما أف

ىذا يدلؿ عمى تكفر شركط التعميـ االعتيادل العاـ  ,كمتطمب ىاـ عند اشغاؿ الكظائؼ االدارية

العامة كنظ ار ألف التكظيؼ كاف عمى أساس االستحقاؽ ككجكد المؤىؿ العممى المناسب لمكظيفة.
جدول ) )18يبين توزيع عينة الدراسة حسب (مستوى التعميم)

المستكل التعميمي

دبمكـ

10

6.3

بكالكريكس

120

75.0

ماجستير

25

15.6

دكتكراة

5

3.1

 .4توزيع عينة الدراسة حسب (المديرية)
يبيف الجدكؿ( )19أف ىناؾ تفاكت مف حيث عدد المكظفيف في المديريات ,فقد احتمت

مديرية (شرؽ غزة) المرتبة األكلى بنسبة ( )%19.4تمييا مديرية غرب غزة بنسبة ( )%18.8كمف

ثـ مديرية شماؿ غزة ( )%18.1تمييا مديرة الكسطى بنسبة ( )%13.1كمديرية رفح جاءت بنسبة

( )%10.6كاحتمت مديريتى شرؽ كغرب خاف يكنس الترتيب األخير بنسبة ( )%10كيعزك الباحث
ذلؾ ألف مديرية شرؽ غزة تشرؼ عمى أكبر عدد مف المدارس كالبالغ عددىا ( )89مدرسة كمف ثـ
مديرية غرب غزة بمقدار ( )76مدرسة ,تمييا مديرية شماؿ غزة ( )65مدرسة ,ثـ مديرية الكسطى
ككاف عدد المدارس التى تشرؼ عمييا ( )45مدرسة كجاء كؿ مف مديريات رفح كشرؽ كغرب غزة

بمقدار ( )40مدرسة ) , (www.mohe.ps,2016يرل الباحث أف ىذه النتيجة تتكافؽ مع أعداد
السكاف في أماكف تمؾ المديريات حيث جاءت محافظة غزة في المرتبة األكلى ب 783ألؼ نسمة,

تمييا محافظة خانيكنس  380ألؼ نسمة ,ثـ محافظة الشماؿ  319ألؼ نسمة ,ثـ محافظة

الكسطى  275ألؼ نسمة ,أخي ار محافظة رفح  243ألؼ نسمة (االدارة العامة لؤلحكاؿ المدنية,

)2016
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جدول ( )19يبين توزيع عينة الدراسة حسب (المديرية)

المديرية



شماؿ غزة

29

18.1

شرؽ غزة

31

19.4

غرب غزة

30

18.8

الكسطى

21

13.1

شرؽ خاف يكنس

16

10.0

غرب خاف يكنس

16

10.0

رفح

17

10.6

 .5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )20أف  %40مف عينة الدراسة سنكات خدمتيـ اكثر مف 15

سنة ,تمييا فئة مف  -5أقؿ مف  10سنكات في المرتبة الثانية بمعدؿ  %26.9مف ,ثـ جاءت الفئة
 -10أقؿ مف  15سنة في المرتبة الثالثة بمعدؿ  ,%26.3أخي انر احتمت الفئة اقؿ مف  5سنكات
المرتبة األخيرة بمعدؿ  ,%6.9ويعزو الباحث ىذه النتيجة كحصكؿ الفئة أكثر مف  15سنة عمى
أعمى نسبة بسبب أف المناصب اإلدارية العميا في المديريات تحتاج لسنكات خبرة أكثر.
جدول ( )20يبين توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

سنكات الخدمة

اقؿ مف  5سنكات

11

6.9

مف -5اقؿ مف  10سنكات

43

26.9

مف -10اقؿ مف  15سنة

42

26.3

 15سنة فأكثر

64

40.0
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ثانياً :تحميل فقرات االستبانة:

لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ المتكسط الحسابى كالنسبى كاالنحراؼ المعيارل كاختبار  Tلعينة
كاحدة لمعرفة ما إذا كانت متكسطات كدرجات االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة
كىى  3أـ ال  ,فإذا كانت  sig ( sig<0.05أكبر مف  )0.05فإف متكسط آراء األفراد حكؿ
الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافؽ بدرجة متكسطة كىى  ,3أما إذا كانت

 sig( sig> 0.05أقؿ مف  )0.05فإف متكسط آراء األفراد يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة
المتكسطة  ,كفى ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط االجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية
عف درجة المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.
 .1تحميل النتائج المتعمقة بالمحور األ ول /المتغير المستقل " القيادة التحويمية".

أ -النتائج المتعمقة بالبعد االول ""التأثير المثالى":

مف خبلؿ جدكؿ( )21يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ" التأثير

المثالي" كانت أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف
المتكسطات كانت تزيد مف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية لصالح المكافقة الكبيرة.

يشير الجدكؿ رقـ ( )21إلى أف الكزف النسبى لجميع فقرات البعد األكؿ ( التأثير

المثالى) تراكح بيف  %79.41إلى  %74.26بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (,)3.71-3.97

كيتضح أف الكزف النسبي الجمالي محكر التأثير المثالي بمغ  %75.94بدرجة كبيرة

بينما لفقرات محكر التأثير المثالي كانت الفقرة األكلى (يكفر مديرؾ المباشر مناخان يشعر المكظفيف
باالرتياح لعمميـ تحت قيادتو) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  %79.41بدرجة كبيرة ,بينما

كانت الفقرة السادسة (يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تفعيؿ إمكانات المكظفيف) احتمت المرتبة األخيرة

بكزف نسبي  %74.26بدرجة كبيرة  ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف رؤساء االقساـ في مديريات
التربية كالتعميـ في قطاع غزة يقكمكف بتكفير مناخان يشعر المكظفيف باالرتياح ككذلؾ لدييـ نظرة

تفاؤلية تجاه مستقبؿ المديريات باإلضافة لذلؾ يعمؿ رؤساء االقساـ عمى تفعيؿ امكانات المكظفيف
كيتميز كؿ رئيس قسـ بقدرة عالية عمى اقناع المكظفيف.

كىى تتفؽ مع ما تكصمت اليو دراسة (القدرة )2015,كدراسة (البكاب )2014,كدراسة

(النجار )2012,كدراسة (األغا )2011 ,كدراسة (خمؼ )2010,كدراسة (آؿ فطيح)2013,
كدراسة (العطكم )2010,كدراسة (عباس )2010,كدراسة ( )2011,Dawkins.كالتي خمصت
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إلى أف بعد التأثير المثالى كاف ذك كزف نسبي كبير .بينما اختمفت مع دراسة (الرقب)2010,

كدراسة ( , )2011,Mohammad, et alحيث يرل الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ
مجتمع الدراسة ك ظركؼ الدراسة نفسيا.
جدول رقم ( )21الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التأثير المثالي
أوال

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

الوسط

التأثير المثالي

الحسابي المعياري

يكفر مديرؾ المباشر مناخان يشعر
المكظفيف باالرتياح لعمميـ تحت

قيادتو.

يتمتع مديرؾ المباشر بقدرة عالية

عمى اقناع المكظفيف.

يتميز مديرؾ المباشر بقدرة عالية

عمى استشراؼ المستقبؿ.
يتفاءؿ

مديرؾ

مستقبؿ المديرية.

المباشر

تجاه

يمنح مديرؾ المباشر أكلكية لبناء

مجمكعة مف القيـ المشتركة.

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تفعيؿ

إمكانات المكظفيف.

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف

عمى تحقيؽ التميز في األداء.
اجمالي مجاؿ التأثير المثالي

االنحراف

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب

درجة

الفقرة الموافقة

3.97

0.87

11.27 79.41

0.00

1

كبيرة

3.90

0.92

78.04

9.93

0.00

2

كبيرة

3.77

0.86

75.45

9.04

0.00

5

كبيرة

3.75

0.93

74.90

8.09

0.00

6

كبيرة

3.87

0.86

10.23 77.43

0.00

3

كبيرة

3.71

0.94

74.26

7.61

0.00

7

كبيرة

3.83

0.97

76.60

8.51

0.00

4

كبيرة

3.80

0.76

10.65 75.94

0.00

ب -النتائج المتعمقة بالبعد الثانى " الحفز االليامى":

مف خبلؿ جدكؿ( )22يتضح اف المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ "الحفز اإلليامي"

كانت أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف المتكسطات

كانت تزيد مف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
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يشير الجدكؿ رقـ ( )22إلى أف الكزف النسبى لجميع فقرات البعد الثانى (الحفز االليامى)

تراكح بيف %75.88إلى  %73.73بدرجة كبيرة كبمتكسطات حسابية تراكحت بيف (-3.79
.)3.69

كيتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر الحفز اإلليامي بمغ  %75.16بدرجة كبيرة

بينما لفقرات محكر الحفز اإلليامي كانت الفقرة الثانية (يقدـ مديرؾ المباشر مثاالن لمنجاح مما يدفع

المكظفيف لبلقتداء بو) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %75.88بدرجة كبيرة ,بينما كانت
الفقرة الثانية (ييتـ مديرؾ المباشر بتحفيز المكظفيف لتحقيؽ رؤية المديرية) احتمت المرتبة األخيرة

بكزف نسبي  %73.73بدرجة كبيرة ,ويعزو الباحث ذلك إلى تقديـ رؤساء األقساـ مثاالن ناجحان
لبلقتداء بيـ ككذلؾ تشجيعيـ لممكظفيف مف أجؿ العمؿ بركح الفريؽ الكاحد باإلضافة لكؿ ما سبؽ

يكفر رؤساء األقساـ احساسان جماعيان بالمياـ اإلدارية أضؼ إلى ذلؾ تشجيع رؤساء االقساـ

لممكظفيف لتحقيؽ أكثر مما كانكا يتكقعكف.

وىى تتفق ما تكصمت اليو دراسة ( القدرة )2015,كدراسة (البكاب )2014,كدراسة

(األغا )2011,كدراسة (خمؼ )2010 ,كدراسة (آؿ فطيح )2013,كدراسة (العطكم)2010,
كدراسة ( )2011,Dawkinsكالتى خمصت إلى أف بعد الحفز االليامى حصؿ عمى كزف نسبي

كبير  ,بينما اختمفت مع دراسة (النجار )2012,كدراسة (الرقب )2010,كدراسة ( Mohammad,
 )2011,et alكيرل الباحث إلى اف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة
نفسيا.
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جدول رقم ( )22الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الحفز اإلليامي
ثانيا

الوسط

الحفز اإلليامي

-1

يثير مديرؾ المباشر ركح
الحماس لمعمؿ لدل المكظفيف.

-2

رؤية

-3
-4
-5
-6

ييتـ مديرؾ المباشر بتحفيز

المكظفيف
المديرية.

لتحقيؽ

يقدـ مديرؾ المباشر مثاال
لمنجاح مما يدفع المكظفيف
لبلقتداء بو.
يكفر مديرؾ المباشر إحساس
جماعي بالمياـ اإلدارية.

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف
لمعمؿ بركح الفريؽ الكاحد

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف
لتحقيؽ أكثر مما كانكا يتكقعكف
تحقيقو.
اجمالي مجاؿ الحفز اإلليامي

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.77

0.79

3.69

0.90

الوزن

قيمة

المعنوية

ترتيب

درجة

كبيرة

النسبي
%

االختبار

pvalue

الفقرة

75.49

9.84

0.00

4

73.73

7.69

0.00

6

التأثير

كبيرة

3.79

0.88

75.88

9.09

0.00

1

كبيرة

3.79

0.88

75.88

9.09

0.00

2

كبيرة

3.79

0.89

75.88

8.97

0.00

3

كبيرة

3.71

0.97

74.12

7.34

0.00

3.76

0.75

75.16

10.22

0.00

5

ج -النتائج المتعمقة بالبعد الثالث "الحفز الفكرى":

مف خبلؿ جدكؿ( )23يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ "الحفز
الفكري" كانت أكبر مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف
المتكسطات كانت تقؿ مف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
يشير الجدكؿ رقـ ( )23إلى أف الكزف النسبى لجميع فقرات البعد الثالث (الحفز الفكرل)
تتراكح بيف  %78.24إلى  %70.5بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (. )3.52- 3.91
كيتضح أف الكزف النسبي الجمالي محكر الحفز الفكرم العبلقات بمغ  %73.33بدرجة
كبيرة بينما لفقرات محكر الحفز الفكرم كانت الفقرة األكلى (يساعد مديرؾ المباشر المكظفيف عمى
إعادة التفكير) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %78.24بدرجة كبيرة ,بينما كانت الفقرة
الخامسة (يتعرؼ مديرؾ باستمرار عمى ما يكد العامميف تحقيقو في حياتيـ العممية) احتمت المرتبة
األخيرة بكزف نسبي  %70.5بدرجة كبيرة ,ويعزو الباحث ذلك إلى تشجيع رؤساء األقساـ
لممكظفيف عمى إعادة التفكير كقياميـ بجعؿ المكظفيف ينظركف إلى المشكبلت الطارئة بكصفيا
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كبيرة
كبيرة

مشكبلت تحتاج لحمكؿ باالضافة لذلؾ قياـ كؿ رئيس قسـ بتحفيز المكظفيف لممشاركة في صناعة
الق اررات كترسيخ مفيكـ المشاركة بيف المكظفيف بصكرة مستمرة.
وىى تتفق مع ما تكصمت اليو دراسة ( القدرة )2015,كدراسة ( البكاب )2014,كدراسة
(األغا )2011,كدراسة (خمؼ )2010,كدراسة (آؿ فطيح )2013,كدراسة (العطكم)2010,
كدراسة (عباس ,)2010,كالتى خمصت الى اف بعد الحفزل الفكر حصؿ عمى كزف نسبي كبير,
بينما اختمتفت مع دراسة (النجار )2012 ,كدراسة (الرقب )2010,كدراسة( Mohammad, et
,)2011,alكدراسة ) (2011,Dawkinsكيرم الباحث اف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ مجتمع
الدارسة كظركؼ الدراسة نفسيا.
جدول رقم ( )23الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الحفز الفكري
الحفز الفكري
يساعد مديرؾ المباشر المكظفيف عمى
-1
إعادة التفكير.
يشجع مديرؾ المكظفيف عمى اكتشاؼ
-2
حمكؿ إبداعية لممشكبلت المعقدة.
يحفز المدير المسؤكؿ عنؾ المكظفيف
-3
عمى المشاركة في صناعة الق اررات.
يقكـ مديرؾ المباشر بإثراء أىداؼ
-4
المديرية الجديدة.
يتعرؼ مديرؾ باستمرار عمى ما يكد
-5
العامميف تحقيقو في حياتيـ العممية.
يقكـ مديرؾ المباشر بترسيخ مفيكـ
-6المشاركة بيف المكظفيف بصكرة
مستمرة.
يقكـ مديرؾ المباشر بتشجيع المكظفيف
-7لمنظر إلى المشكبلت الطارئة بكصفيا
مشكبلت تحتاج حمكالن.
اجمالي مجاؿ الحفز الفكرم

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

درجة

التأثير

3.91

0.72

78.24

12.81

0.00

8

كبيرة

3.64

0.76

72.75

8.52

0.00

5

كبيرة

3.59

0.92

71.76

6.49

0.00

6

كبيرة

3.67

0.82

73.33

8.17

0.00

4

كبيرة

3.52

0.93

70.50

5.65

0.00

7

كبيرة

3.65

0.91

72.94

7.20

0.00

3.73

0.86

74.51

8.54

0.00

3.67

0.70

73.33

9.64

0.00
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7

كبيرة

كبيرة
كبيرة

د -النتائج المتعمقة بالبعد الرابع "االعتبارات الفردية":
مف خبلؿ جدكؿ( )24يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ "االعتبارات

الفردية" كانت أكبر مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف
المتكسطات كانت تزيد مف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
يشير الجدكؿ رقـ ( )24إلى أف الكزف النسبى لجميع فقرات البعد الرابع (االعتبارات

الفردية) تراكح بيف  %77.43إلى  %69.11بمتكسطات حسابية تراكحت بيف (. )3.46- 3.87

كيتضح أف الكزف النسبي الجمالي محكر االعتبارات الفردية العبلقات بمغ  %73بدرجة

كبيرة بينما لفقرات محكر االعتبارات الفردية كانت الفقرة الثالثة (يتعامؿ مديرؾ المباشر مع كؿ

مكظؼ بطريقة مناسبة لو) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %77.43بدرجة كبيرة ,بينما
كانت الفقرة الخامسة (يبدم مديرؾ المباشر اىتمامان شخصيان بالمكظفيف الذيف ال يحظكف بالقبكؿ
مف زمبلئيـ) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %69.11بدرجة كبيرة ,ويعزو الباحث ذلك تعامؿ

رؤساء االقساـ مع كؿ مكظؼ بطريقة مناسبة لو كحرصيـ باستمرار عمى تكضيح أىداؼ المديرية

لممكظفيف ككذلؾ تقديرىـ لقناعات المكظفيف الفردية تجاه العمؿ كباالضافة لكؿ ذلؾ احتراـ كؿ

رئيس قسـ لمقدرات الشخصية كالفركقات الفردية لدل المكظفيف.

وىى تتفق مع ما تكصمت اليو دراسة(القدرة )2015 ,كدراسة ( البكاب (2014 ,كدراسة
) األغا )2011 ,كدراسة ( خمؼ )2010 ,كدراسة ( آؿ فطيح )2013 ,كدراسة (العطكم)2010,
كدراسة (عباس )2010,كالتى خمصت إلى أف بعد االعتبارات الفردية حصؿ عمى كزف نسبي

كبير ,بينما اختمفت مع دراسة (النجار )2012,كدراسة (الرقب )2010,كاختمفت أيضان مع دراسة

( ,)2011,Mohammad, et alكدراسة( (2011,Dawkinsكيعزك الباحث ذلؾ الختبلؼ
مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة نفسيا.
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جدول رقم ( )24الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االعتبارات الفردية
الوسط

االعتبارات الفردية

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعنوية

المعياري

النسبي

االختبار

pvalue

%

ترتيب
الفقرة

يحرص المدير المسؤكؿ كباستمرار

عمى تكضيح أىداؼ المديرية
-1

درجة
التأثير
كبيرة

3.81

0.86

76.27

9.51

0.00

7

لممكظفيف.
يمتزـ مديرؾ المباشر بالشفافية في
-2
تعاممو مع المكظفيف.

3.79

0.86

75.88

9.33

0.00

4

يتعامؿ مديرؾ المباشر مع كؿ
-3
مكظؼ بطريقة مناسبة لو.

3.87

0.86

77.43

10.23

0.00

8

3.46

0.93

69.11

4.91

0.00

9

ييتـ
-4
الحاجات الشخصية لممكظفيف
يبدم

المدير

المسؤكؿ

بإشباع

مديرؾ

المباشر

اىتمامان

-5
شخصيان

بالمكظفيف

ال

الذيف

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.46

0.99

69.11

4.65

0.00

81

يحظكف بالقبكؿ مف زمبلئيـ.

يقدر المدير المسؤكؿ قناعات
-6
المكظفيف الفردية اتجاه العمؿ.
ييتـ

المدير

المسؤكؿ

3.65

0.90

73.00

7.20

0.00

6

بآراء

المكظفيف الفردية تجاه تطكير
-7

كبيرة
كبيرة

3.72

0.90

74.46

8.11

0.00

3

العمؿ.

يحترـ المدير المسؤكؿ أحاسيس

كمشاعر المكظفيف كيمتزـ بمبدأ
-8

كبيرة
3.65

0.95

72.94

6.87

0.00

7

المساكاة في تعاممو مع الجميع.
يحترـ المدير القدرات الشخصية
-9
كالفركقات الفردية لدل المكظفيف.

3.73

0.87

74.51

8.43

0.00

5

يعزز المدير ربط أىداؼ المكظؼ
-10
الفردية بأىداؼ المديرية

3.58

1.00

71.57

5.85

0.00

8

اجمالي مجاؿ االعتبارات الفردية

3.65

0.75

73.00

8.78

0.00
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كبيرة
كبيرة
كبيرة

مف خبلؿ جدكؿ( )25يتضح أف المتكسطات الحسابية لجميع مجاالت القي ػػادة التحكيمية

كانت أكبر مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف المتكسط كاف
يزيد عف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية.
يتبيف أف بعد التأثير المثالى احتؿ المرتبة االكلى بكزف نسبى ( )%75.94كىذا يدؿ عمى كجكد
درجة مرتفعة مف اإلجماع لدل أفراد عينة الدراسة بأف القيادة التحكيمية تسيـ في زيادة التأثير

المثالى في مديرات التربية كالتعميـ في محافظات غزة ,واتفقت الدراسة مع دراسة
(القدرة )2015,كدراسة (الرقب )2010 ,كدراسة (خمؼ )2010,كدراسة (آؿ فطيح)2013,

كدراسة (عباس )2010,حيث كاف ىذا البعد في المرتبة االكلى في جميع الدراسات ,واختمفت مع
دراسة ( النجار )2012,كدراسة (الحربى )2012,كدراسة ( )2010,Moolenaar, et, al.حيث
كاف لدييـ بعد الحفز الفكرل في المرتبة االكلى ويرى الباحث الى اف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ

مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة نفسيا ,كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ( البكاب.)2014 ,
كما جاء البعد الثانى كىك الحفز االليامى في المرتبة الثانى بكزف نسبى ()%75.16
كىذا يدؿ عمى درجة مكافقة بدرجة كبيرة لدل أفراد عينة الدراسة بأف القيادة التحكيمية تسيـ في
زيادة الحفز االليامى في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة .كاتفقت مع دراسة (النجار,

 )2012كدراسة ( الرقب )2010 ,كدراسة ( عباس )2010 ,كمع دراسة ( Mohammad, et

 )2011,alكدراسة ( )2011 ,Dawkinsالتى جاء فييا الحفز االليامى في المرتبة الثانية.

كجاء البعد الثالث الحفز الفكرى في الترتيب الثالث بكزف نسبى ( )%73.33واختمفت
ىذه الدراسة مع دراسة (القدرة )2015,كدراسة ( البكاب )2014,كدراسة (الزريقات كنكر) 2013,

كدراسة ( )2016,Abu Orabiويرى الباحث اف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ مجتمع الدراسة
كظركؼ الدراسة نفسيا.

كفى الترتيب الرابع كاألخير يأتي البعد الرابع ( االعتبارات الفردية) بكزف نسبى
( )%73.00كىذ يدؿ عمى مكافقة لدل أفراد عينة الدراسة بأف القيادة التحكيمية تسيـ في تحقيؽ
االعتبارات الفردية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة واتفقت مع دراسة

(البكاب )2014,كدراسة (الرقب )2010,كدراسة (آؿ فطيح )2013,كدراسة ( Mohammad, et

 )2011,alكدراسة ( )2009,Jandagdi, et, al.حيث كاف بعد االعتبارات الفردية في ىذه

الدراسات في المرتبة االخيرة كبالرغـ مف كؿ التقمبات في البيئة المحمية لمدراسة في قطاع غزة إال
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أف عبلقة رؤساء االقساـ في المديريات تتسـ بالشفافية في التعامؿ مع المكظفيف كاالىتماـ بآراء
المكظفيف كاحتراـ احاسيس كمشاعر المكظفيف.

كبشكؿ عاـ يمكننا القكؿ كما يظير في الجدكؿ رقـ ) )25أف المتكسط االجمالى لمتغير

القيادة التحويمية ىك ( )3.71بكزف نسبى ( (%74.20أم بدرجة كبيرة مما يعنى أف اراء

المستجيبيف كانت ايجابية بالنسبة لمحكر القيادة التحكيمية ككؿ كتؤكد كجكد قيادة تحكيمية في
ك ازرات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

حيث اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (القدرة )2015,كدراسة (البكاب )2014,كدراسة

(األغا )2011,كدراسة ( خمؼ )2010,كدراسة()2016,Abu Orabiأيضان اتفقت مع دراسة

( )2011,Mohammad, et, al.كدراسة (آؿ فطيح )2013 ,كدراسة (الحربي )2012 ,كدراسة

(العطكم  )2010 ,كدراسة (عباس  )2010 ,كدراسة ()2010,Moolenaar, et, al.فًحالة
المدارسذاتالمناخاإلبداعً,حٌثحصلتالقٌادةالتحوٌلٌة في جميع الدراسات المذككرة عمى

كزف نسبي كبير ,فيما اختمفت مع دراسة )النجار  )2012,كدراسة (الرقب  )2010 ,كدراسة
()2015,Hoxhaودراسة()2011,Dawkinsودراسة()2010, Moolenaar, et, al.فً
حالة المدارس ذات المناخ غٌر اإلبداعً  ,ودراسة ( )2009 , Jandagdi, et, al.سواء فً
الشركات الناجحة أو الشركات الغٌر ناجحة ,وٌعزو الباحث ذلك الختالف مجتمع الدراسة
وظروفالدراسةنفسها.
كمما سبؽ نخمص الى أف مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة تستخدم القيادة
التحويمية بأبعادىا األ ربعة( التأثير المثالى ,الحفز االليامى ,الحفز الفكرى ,االعتبارات الفردية ).
جدول رقم ( )25الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت القيـــادة التحويمية
الوزن

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

-1

التأثير المثالي

3.80

0.76

75.94

-2

الحفز اإلليامي

3.76

0.75

75.16

10.22

-3

الحفز الفكرم

3.67

0.70

73.33

9.64

0.00

-4

االعتبارات الفردية

3.65

0.75

73.00

8.78

0.00

3.71

0.68

74.20

10.62

0.00

أوال

المحاور واالبعاد

اجمالي محكر القي ػػادة
التحكيمية
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النسبي
%

قيمة

المعنوية

ترتيب

درجة

الفقرة

التأثير

10.65

0.00

8

كبيرة

0.00

7

كبيرة

4

كبيرة

3

كبيرة

االختبار

pvalue

المحور الثاني :العدالة التنظيميـــة
مف خبلؿ جدكؿ( )26يتضح اف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ "العدالة

التنظيميـــة" كانت أعمى مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ( )3كحسب نتيجة اختبار ( )Tفاف
المتكسطات كانت تزيد مف المتكسط العاـ كبالتالي تكجد فركؽ معنكية ,بينما كانت الفقرات

( )9,10,11,12متكسطاتيا قريبة مف المتكسط العاـ المعبر عنو بالقيمة ( )3ككانت قيمة
المعنكية أكبر مف  0.05لذلؾ كجدنا أنو ال تكجد فركؽ معنكية بيف متكسطات الفقرات الحقيقي
كالمتكسط العاـ (.)3
يشير الجدكؿ رقـ ( )26إلى أف الكزف النسبى لجميع فقرات محكر (العدالة التنظيميـــة)
تراكح بيف  %77.03إلى  %55.84بمتكسطات حسابية تراكحت بيف ( )2.79- 3.63كتشير ىذه
النتائج إلى أف إجابات أفراد العينة قد تفاكتت ككاف ىناؾ بعض الفقرات لـ تزد عف المتكسط العاـ

البالغ .%60

بينما لفقرات مجاؿ العدالة التنظيمي ػػة فكانت الفقرة الثالثة (يراعي مديرؾ المباشر المبادئ
كالمعايير األخبلقية عند اتخاذ الق اررات) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %77.03بدرجة

كبيرة مما يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة مف أفراد العينة لتحقؽ العدالة التنظيمية تتجمى
في مراعاة المدير المباشر لممبادئ كالمعايير األخبلقية عند اتخاذ الق اررات ,بينما كانت الفقرة الثانية

عشرة (يعتمد استحقاؽ الترقية لممكظفيف عمى مبدأ الجدارة كالكفاءة) التى احتمت المرتبة األخيرة

بكزف نسبي  %55.84بدرجة متكسطة مما يدؿ عمى كجكد درجة منخفضة مف المكافقة لدل أفراد
عينة الدراسة عمى أف العدالة التنظيمية تعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ الجدارة كالكفاءة في استحقاؽ الترقية

لممكظفيف ,كيعزك الباحث ذلؾ لمراعاة رؤساء األقساـ لممبادئ كالمعايير األخبلقية عند اتخاذ القرار

ككذلؾ تعامميـ باحتراـ كتقدير كاىتماـ إذا كاف القرار متعمؽ بكظيفة المكظفيف كأيضان يعمؿ كؿ

رئيس قسـ عمى تنمية ركح التعاكف كالعبلقات االنسانية الحسنة مع جميع المكظفيف.

كيتضح أف الكزف النسبي إلجمالي محكر العدالة التنظيمي ػػة بمغ  %68.91بدرجة كبيرة ,

ويعزو الباحث ذلك لمراعاة رؤساء االقساـ لممبادئ كالمعايير االخبلقية عند اتخاذ القرار ككذلؾ
تعامميـ باحتراـ كتقدير كاىتماـ إذا كاف القرار متعمؽ بكظيفة المكظفيف كأيضان يعمؿ كؿ رئيس قسـ

عمى تنمية ركح التعاكف كالعبلقات اإلنسانية الحسنة مع جميع المكظفيف كما كيشرح رئيس القسـ
أسباب الق اررات التى اتخذت مف أجؿ كظيفتؾ بكؿ كضكح كدقة.
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واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (المصدر )2014 ,كدراسة ( الداية )2012,كالتي
خمصت الى كجكد درجة مكافقة كبيرة لمممارسة العدالة التنظيمية لدل مديرم مدارس ككالة الغكث

الدكلية بمحافظات غزة ,ككذلؾ تتفؽ مع دراسة (األسمرم )2013 ,كدراسة (البكار )2012 ,كالتى
خمصت الى أف مدراء المدارس الثانكية العامة في محافظات عماف يمتمككف درجة كبيرة مف العدالة

التنظيمية كدراسة (أبك تايو )2012,كدراسة ( )2014,Khalid ,et, al.كدراسة ( Shahzad,

 , ) 2014, et,alفي حين اختمفت مع دراسة (الغمارم كآخركف ,2016,كما كاختمفت مع دراسة
(أبك سمعاف )2015,كدراسة (حجاج )2011 ,كدراسة (أبك جاسر )2010,كدراسة (أبك

ندل )2007,كدراسة (بوٌزرى ولونٌس )2015 ,كدراسة ( شيخ  )2014,كدراسة

(العطكم,)2007,كدراسة (  )2013 ,Moghimi. et, al.كدراسة ( Kadar Khan and

 ,)2012 ,Abdul Rashidويرى الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ مجتمع الدراسة
كظركؼ الدراسة نفسيا.
جدول رقم ( )26الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال العدالة التنظيميـــة
الوسط

العدالة التنظيميـــة

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

يحرص مديرؾ المباشر عمى أف يبدم

المكظؼ رأيو قبؿ اتخاذ الق اررات الخاصة
-1

3.53

0.95

70.69

5.63

0.00

81

بالعمؿ.

يكضح مديرؾ المباشر لمعامميف محتكل

الق-2اررات كيزكدىـ بتفاصيؿ إضافية عند

3.63

0.92

72.67

6.89

0.00

5

درجة

التأثير

كبيرة

كبيرة

استفسارىـ عنيا.
يراعي مديرؾ المباشر المبادئ كالمعايير
-3
األخبلقية عند اتخاذ الق اررات.
يسمح

مديرؾ

المباشر

3.85

0.86

77.03

9.90

0.00

8

كبيرة

لممكظفيف

بالمعارضة أك مناقشة الق اررات التي
-4
يصدرىا كفقان لممبررات المكضكعية كيقكـ

3.52

0.98

بتعديميا إذا اتضح عدـ صحتيا.
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70.50

5.41

0.00

84

كبيرة

يراعي مديرؾ المباشر المكضكعية كعدـ
-5
التحيز في تعاممو مع المكظفيف.

3.58

0.86

71.68

6.80

0.00

8

كبيرة

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تنمية ركح
التعاكف كالعبلقات اإلنسانية الحسنة مع
-6

3.71

0.90

74.26

7.98

0.00

4

جميع المكظفيف.

عندما يتخذ مديرؾ المباشر ق ار انر متعمقان
بكظيفتؾ فإنو يتعامؿ بكؿ احتراـ كتقدير
-7

3.81

0.92

76.24

8.83

0.00

7

كاىتماـ.

يشرح لؾ مديرؾ المباشر أسباب الق اررات

التي اتخذت بالنسبة لكظيفتؾ بشكؿ
-8

3.67

1.01

73.40

6.66

0.00

3

كبيرة

كبيرة

كبيرة

كاضح كدقيؽ.
يتناسب األجر الذم تحصؿ عميو مع
-9
طبيعة الجيكد التي تبذليا في العمؿ.

3.11

1.30

62.18

0.84

0.40

88

متكسطة

يتماثؿ األجر الذم تحصؿ عميو مع أجكر
-10
المكظفيف المشابييف لؾ في الجيكد.

3.08

1.22

61.58

0.65

0.52

89

متكسطة

يتـ تكزيع الحكافز كالمكافآت عمى العامميف
-11
في المديرية بكؿ عدالة كمكضكعية.

2.81

1.13

56.24

-1.67

0.10

71

متكسطة

يعتمد استحقاؽ الترقية لممكظفيف عمى مبدأ
-12
الجدارة كالمكافأة.

2.79

1.30

55.84

-1.61

0.11

78

متكسطة

3.41

1.01

68.24

4.12

0.00

87

كبيرة

أعباؤؾ ككاجباتؾ الكظيفية مناسبة جدان
-14
بالنظر إلى مؤىبلتؾ العممية كقدراتؾ.

3.53

0.92

70.59

5.81

0.00

88

كبيرة

يتـ تكزيع المكاد كاألدكات البلزمة إلنجاز
-15
العمؿ عمى المكظفيف بطريقة عادلة.

3.60

0.85

71.96

7.13

0.00

6

كبيرة

تكزيع

المياـ

كالمسؤكليات

يتـ
-13
كالصبلحيات في مديريتؾ بصكرة عادلة.

يطبؽ مديرؾ المباشر اإلجراءات كالق اررات
عمى -الجميع دكف استثناء أك تمييز أك
16

3.59

0.90

تحيز.
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71.76

6.57

0.00

7

كبيرة

تتـ عممية تقييـ أداء المكظفيف بصكرة
-17
عادلة كفؽ آلية محددة كمعركفة لمجميع.

3.49

1.03

69.80

4.80

0.00

85

كبيرة

يخضع جميع المكظفيف بنفس الكظيفة
-18
لمقانكف الداخمي لممديرية.

3.58

0.97

71.57

6.03

0.00

9

كبيرة

يناقش مديرؾ المباشر معؾ النتائج
86

كبيرة

19ر-تبة عمى الق اررات التي يمكف أف تؤثر
المت

يتعامؿ مديرؾ المباشر بكؿ نزاىة كعدالة
-20
في حؿ الصراعات بيف المكظفيف.

3.52

1.03

70.39

5.09

0.00

83

كبيرة

يتيح مديرؾ المباشر فرص التكاصؿ
-21
كالحكار مع جميع المكظفيف.

3.53

1.03

70.59

5.18

0.00

87

كبيرة

اجمالي محكر العدالة التنظيمي ػػة

3.45

0.74

68.91

6.05

0.00

3.43

0.97

68.63

4.49

0.00

عمى كظيفتؾ بكؿ صدؽ كصراحة.

ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة  0.05≤αفإنو ال يمكف رفض
الفرضية الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة,

أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستكل الداللة  0.05≤αفيتـ رفض الفرضية الصفرية
كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات

الدراسة.
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كبيرة

الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) )α≤0.05بين القيادة التحويمية و العدالة

التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة.

يبيف جدكؿ رقـ ( )27أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.743كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية قكية
ذات داللة إحصائية بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات
التربية كالتعميـ في محافظات غزة ,األمر الذل يدؿ عمى أف مجتمع الدراسة يعتمد عمى درجة كبيرة
عمى القيادة التحكيمية لتحقيؽ مستكيات أفضؿ لمعدالة التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة ,كما أف ذلؾ يعنى أنو كمما زاد االىتماـ في المديريات بالقيادة التحكيمية كمما ساىـ
ذلؾ كبدرجة كبيرة في تحقيؽ مستكيات أعمى مف العدالة التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ,
االمر الذل يعكس قبكؿ الفرضية الرئيسية األكلى.
ويعزو الباحث ذلك إلى أف تحقيؽ العدالة التنظيمية تتطمب تقييـ الفرد لذاتو في المنظمة
ثـ تقييـ االفراد االخريف في منظماتيـ كمف ثـ يقكـ الفرد بمقارنة نفسو مع االخريف كمف ثـ الشعكر
أك عدـ الشعكر بالعدالة التنظيمية االمر الذل يتطمب رؤساء أقساـ لدييـ صفات القائد التحكيمي
مف تكفير مناخ مريح لممكظفيف كاثارة ركح الحماس لمعمؿ لدل المكظفيف كتحفيز المكظفيف
لممشاركة في صناعة الق اررات كاحتراـ القدرات الشخصية لممكظفيف.
كبذلؾ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ( )2013,Azarsetan, et. alكالتى
اكدت كجكد عبلقة ايجابية قكية بيف أسموب القيادة التحويمية والعدالة التنظيمية لدى مدراء
المدارس االبتدائية في بندر عباس في ايران.
جدول رقم ( )27معامل االرتباط بين لقيادة التحويمية و العدالة التنظيمية لدى الموظفين
التنفيذيين في مديريات التربية والتعميم في محافظات
الفرض
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف القيادة التحكيمية ك العدالة
التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة عند مستكل الداللة االحصائية ()α≤0.05
* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
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معامل
بيرسون
لبلرتباط

القيمة
االحتمالية
)(Sig.

*0.743

0.000

نتائج الفرضيات الفرعية :

 .1تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند داللة ) (α≤0.05بيف التأثير المثالي ك العدالة
التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .
 .2تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف الحفز االليامي ك
العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة.
 .3تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف الحفز الفكرم ك
العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .

 .4تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف االعتبارات الفردية ك
العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة .

يبيف جدكؿ رقـ ( )28أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.633كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة متكسطة ذات

داللة إحصائية بيف التأثير المثالي والعدالة التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية
كالتعميـ في محافظات غزة االمر الذل يدؿ عمى اف مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة عمى التأثير

المثالى لتحقيؽ العدالة التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة ويعزو الباحث ذلك
الى أف رؤساء األقساـ يقكمكف بتكفير بيئة تشعر المكظفيف باالرتياح لعمميـ كيتميز رؤساء االقساـ

أيضان بقدرة عالية عمى إقناع المكظفيف ,أضؼ لذلؾ أف كؿ رئيس قسـ ينظر بنظرة تفائمية لمستقبؿ
المديرية االمر الذل يعمؿ تحقيؽ العدالة التنظيمية باالضافة إلى أنو في كؿ مديرية يتـ زيادة تفعيؿ
امكانيات المنظمة كتشجيع التميز في االداء مف أجؿ زيادة العدالة التظيمية .وتتفق نتائج ىذه

الدراسة مع نتائج دراسة ( )2013 ,Azarsetan, et. alالتى أكدت عمى كجكد عبلقة ايجابية
بيف التأثير المثالى كالعدالة التنظيمية.

كما يبيف جدكؿ رقـ ( )28أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.614كأف القيمة االحتمالية

( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة
متكسطة ذات داللة إحصائية بيف الحفز االليامي والعدالة التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف كؿ مديرية تعمؿ عمى إثارة
ركح الحماس لدل المكظفيف ككذلؾ القياـ بتحفيز المكظفيف مف أجؿ ابراز رؤية المنظمة كيقدـ كؿ

رئيس قسـ مثاالن لمنجاح األمر الذل يجعؿ كؿ مكظؼ يعمؿ عمى االقتداء بو كبالمجمؿ كؿ ذلؾ

يساعد في زيادة العدالة التنظيمية .كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ( Azarsetan, et.

 )2013,alكالتى أكدت عمى كجكد عبلقة ايجابية بيف الحفز االليامى كالعدالة التنظيمية
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يبيف جدكؿ رقـ ( )28أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.592كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة متكسطة ذات
داللة إحصائية بيف الحفز الفكري والعدالة التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية
كالتعميـ في محافظات غزة كيعزك الباحث ذلؾ التباع مديريات التربية كالتعميـ في قطاع غزة
لسياسة حث المكظفيف عمى إعادة التفكير لذلؾ فإف المكظفيف يككف ليـ الحؽ في ايجاد الحمكؿ
االبداعية االمر الذل يرسخ مبدأ العدالة التنظيمية كذلؾ يقكـ رؤساء األقساـ بإعطاء الفرصة
لممكظفيف مف أجؿ المشاركة في صناعة القرار كذلؾ لتعزيز مبدأ العدالة التنظيمية أيضان ,حيث أف
كؿ رئيس قسـ يعمؿ عمى ترسيخ مفيكـ المشاركة بيف المكظفيف بشكؿ مستمر لزيادة نسبة تحقيؽ
العدالة التنظيمية أيضان .وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ()2013,Azarsetan, et. al
والتى تنص عمى وجود عبلقة ذات داللة موجبة بين الحفز الفكرى والعدالة التنظيمية.
أيضان يبيف جدكؿ رقـ ( )28أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.805كأف القيمة االحتمالية
( )Sig.تساكم  0.00كىي أقؿ مف مستكم الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة قكية
ذات داللة إحصائية بيف االعتبارات الفردية والعدالة التنظيمية لدل المكظفيف التنفيذييف في
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة كيعزك الباحث ذلؾ إلى حرص رؤساء األقساـ عمى
اإللتزاـ بالشفافية في التعامؿ مع المكظفيف ككذلؾ التعامؿ بشكؿ ايجابى مع المكظفيف الذيف
اليمقكف اىتماـ مف قبؿ زمبلئيـ كاحت ارـ رؤساء األقساـ أحاسيس كمشاعر المكظفيف كمما ذكر
مسبقان يتـ تعزيز فكرة العدالة التنظيمية كيتـ تعزيز ذلؾ أيضان بتقدير رؤساء األقساـ لقناعات
المكظفيف الفردية تجاه العمؿ كاشباع الحاجات الشخصية لممكظؼ .وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع
دراسة ( )2013,Azarsetan, et. alالتى اكدت عمى وجود عبلقة ايجابية بين االعتبارات
الفردية والعدالة التنظيمية.
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جدول رقم ( )28معامل االرتباط بين مجاالت القيادة التحويمية (التأثير المثالي,الحفز
االليامي,الحفز الفكري,االعتبارات الفردية) و بين العدالة التنظيمية
الفرض
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف التأثير المثالي ك العدالة التنظيمية

لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لبلرتباط

)(Sig.

*0.633

0.000

عند مستكل الداللة االحصائية ()α≤0.05
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الحفز االليامي ك العدالة التنظيمية
لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة

*0.614

0.000

عند مستكل الداللة االحصائية ()α≤0.05
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الحفز الفكرم ك العدالة التنظيمية لدل
المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة عند

*0.592

0.000

مستكل الداللة االحصائية ()α≤0.05
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف االعتبارات الفردية ك العدالة التنظيمية
لدل المكظفيف التنفيذييف في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة

*0.805

0.000

عند مستكل الداللة االحصائية ()α≤0.05

الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات

غزة تعزى لمتغيرات (العمر ,المؤىل العممي ,الجنس ,سنوات الخدمة ,المديرية ).

اوالً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير الجنس.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار ( )tلعينتيف مستقمتيف

اكبر مف مستكل الداللة  ,α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المحكر (القيادة التحكيمية) حيث كانت قيمة

المعنكية  0.653مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة

التحكيمية تعزل لمتغير الجنس ويعزو الباحث ذلك إلى أف أفراد عينة الدراسة يمتمككف رؤل متشابية

132

حكؿ القيادة التحكيمية بغض النظر عف الجنس سكاء ذكر اـ أنثى كذلؾ يعنى أنو ال يكجد فركؽ

بحسب الجنس حكؿ آراء عينة الدراسة لمكضكع القيادة التحكيمية.

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (البكاب )2014,كالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف
متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ حفز العامميف تعزل إلى متغير الجنس في البنؾ

االسبلمي الفمسطيني ,كدراسة (النجار )2012 ,كالتي أكدت أيضا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة الدراسية لدرجة ممارسة القيادة التحكيمية لدل مديرم

المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغير النكع ,واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة
(االغا )2011,كالتي أكدت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات معممى
المدارس اإلعدادية المميزة بككالة الغكث في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديرييـ لميارات القيادة

التحكيمية تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث ,كدراسة (الرقب )2010 ,اذ اسفرت نتائج ىذه
الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ عبلقة
القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )29نتائج اختبار ( )Tلعينتين مستقمتين– الجنس
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة

االحتمالية

ذكر

انثى

االختبار t

التأثير المثالي

3.78

3.79

-0.021

0.983

الحفز اإلليامي

3.74

3.73

0.062

0.951

الحفز الفكرم

3.67

3.56

0.670

0.504

االعتبارات الفردية

3.64

3.50

0.773

0.441

اجمالي محكر القي ػػادة التحكيمية

3.70

3.63

0.450

0.653

()Sig.

ثانياً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير العمر.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار ( )tلعينتيف مستقمتيف " أكبر مف

مستكل الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (القيادة التحكيمية) حيث كانت قيمة مستكل
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الداللة  0.765مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة
التحكيمية تعزل لمتغير العمر ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العمر يمعب دك ار ىاما في اكتساب كتعمـ
ميارات حياتية جديدة عند العامميف بمديريات محافظات غزة في مكاقع العمؿ مع مركر الزمف مما
أسيـ في تنمية قيادتيـ التحكيمية ,كيمكف اضافة أف رؤساء األقساـ المستطمعة

أراءىـ حكؿ

مكضكع الدراسة كانت نسبة  %40.6منيـ في الفئة العمرية مف  30إلى أقؿ مف 40عاـ كىذا
يدلؿ عمى التقارب الزمني بيف أعمار المبحكثيف كما أف قياس العبلقة بيف القيادة التحكيمية كالعدالة

التنظيمية اعتمد عمى قياس قدرات كأسمكب رؤساء األقساـ باتجاه المكظفيف ,كبالتالى فإف ىذه

القدرات كاألساليب ستنعكس عمى جميع الفئات دكف تمييز ككنيا قد صدرت عف نفس المصدر.

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ( القدرة )2015 ,حيث أكدت الدراسة عمى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " متطمبات القيادة التحكيمية
كعبلقتيا بمخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف في الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة" تعزل لمتغير

العمر ,كدراسة ( خمؼ )2010,التى أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف إجابات
المبحكثيف حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارل لدل رؤساء األقساـ األكاديميف بالجامعة

اإلسبلمية بقطاع غزة تعزل لمتغير العمر كدراسة (آؿ فطيح )2013 ,التى أكدت عمى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة تطبيقات القيادة التحكيمية بالتعميـ

التنظيميى في األجيزة األمنية في المديرية العامة لؤلمف العاـ بالرياض تعزل لمتغير العمر,
كدراسة ( الحربى )2012,التى بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ممارسات مديرم
مدارس التعميـ العاـ في الييئة الممكية لمقيادة التحكيمية تعزل لمتغير العمر كدراسة (عباس,

 )2010التى أكدت عدـ كجكد اختبلؼ ذك داللة احصائية في تصكر العامميف في شركات تصنيع
األدكية األردنية البشرية لسمككيات القيادة التحكيمية باختبلؼ العمر ,فيما اختمفت مع دراسة

(البكاب )2014,كالتى أكدت كجكد فركؽ بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ حفز
العامميف تعزل إلى متغير العمر في البنؾ االسبلمى الفمسطيني.
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جدول رقم ( )30نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر
المتوسطات
المجال

اقل من 40-30 30اقل -40اقل من  50سنة
سنة

سنة

 50سنة

فأكثر

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

التأثير المثالي

3.86

3.66

3.75

3.97

1.149

0.333

الحفز اإلليامي

3.88

3.69

3.64

3.88

0.713

0.546

الحفز الفكرم

3.68

3.67

3.65

3.62

0.041

0.989

االعتبارات الفردية

3.66

3.54

3.65

3.72

0.373

0.773

3.75

3.63

3.70

3.79

0.384

0.765

اجمالي محور

القيـــادة التحويمية

ثالثاً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المستوى التعميمي.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (القيادة التحكيمية) حيث كانت مستكل الداللة 0.50
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر القيادة التحكيمية
تعزل لمتغير المستكل التعميمي ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف درجة البكالكريكس كانت تمثؿ %75

كىى األكثر تمثيبل بيف المبحكثيف الذيف تـ استيدافيـ بالسؤاؿ حكؿ مكضكع الدراسة  ,بالتالى
معظـ المبحكثيف يحممكف مؤىبلت عممية متقاربة ,ككثير مف األعماؿ الحككمية ىى إجراءات
ركتينية كليذا لـ يغير مف اعتقادات المكظفيف كثقافتيـ اتجاه القيادة التحكيمية.
وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ( القدرة )2015 ,حيث أكدت الدراسة عمى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " متطمبات القيادة التحكيمية
كعبلقتيا بمخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف في الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة" تعزل لمتغير
المستكل التعميمي كدراسة ( البكاب )2014 ,كالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط استجابات
أفراد عينة الدراسة حكؿ حفز العامميف تعزل إلى متغير المستكم التعميمي في البنؾ االسبلمي
الفمسطيني كدراسة (النجار ) )2012 ,كالتي أكدت أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة الدراسية لدرجة ممارسة القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس
الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغير مستكل التعميـ ,كدراسة (األغا )2011 ,كالتى أكدت كجكد
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فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات معممى المدارس اإلعدادية المميزة بككالة الغكث
في محافظات غزة لدرجة ممارسة مديرييـ لميارات القيادة التحكيمية تعزل لمتغير المستكم التعميمي
كدراسة ( خمؼ )2010 ,التى أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف إجابات
المبحكثيف حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارل لدل رؤساء األقساـ األكاديمييف بالجامعة
اإلسبلمية بقطاع غزة تعزل لمتغير المستكل التعميمى كدراسة (آؿ فطيح )2013,التى أكدت عمى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة تطبيقات القيادة
التحكيمية بالتعميـ التنظيميى في األجيزة األمنية في المديرية العامة لؤلمف العاـ بالرياض تعزل
لمتغير المستكل التعميمى ,كدراسة (عباس )2010 ,التى أكدت عدـ كجكد اختبلؼ ذك داللة
احصائية في تصكر العامميف في شركات تصنيع األدكية األردنية البشرية لسمككيات القيادة
التحكيمية باختبلؼ المستكل التعميمي.
جدول رقم ( )31نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمستوى التعميمي
المتوسطات
المجال

قيمة

دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراة االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

التأثير المثالي

4.25

3.81

3.55

3.71

1.087

0.358

الحفز اإلليامي

4.08

3.80

3.44

3.22

1.984

0.120

الحفز الفكرم

3.75

3.69

3.47

3.43

0.684

0.563

االعتبارات الفردية

3.73

3.64

3.56

3.40

0.169

0.917

اجمالي محور القيـــادة التحويمية

3.93

3.72

3.51

3.46

0.793

0.500

رابعاً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المديرية.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (القيادة التحكيمية) حيث كانت مستكل الداللة 0.433
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر القيادة التحكيمية

تعزل لمتغير المديرية ويعزو الباحث ذلك الى اف المديريات تعمؿ بنفس المكائح كاالنظمة الداخمية.
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جدول رقم ( )32نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمديرية
المتوسطات
المجال

شمال
غزة

شرق غرب
غزة

غزة

الوسطى

شرق

غرب

يونس

يونس

خان

خان

قيمة

رفح االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

التأثير المثالي 3.87 4.23 3.81 3.58 3.87

1.714 3.56 3.56

0.124

3.81 4.05 3.54 3.71 3.70

0.660 3.70 3.62

0.682

الحفز الفكرم 3.72 3.91 3.48 3.71 3.43

0.940 3.66 3.67

0.470

3.69 3.97 3.59 3.36 3.67

1.193 3.42 3.68

0.315

الحفز

اإلليامي
االعتبارات
الفردية

اجمالي محور
القيـــادة

التحويمية

3.76 4.03 3.62 3.56 3.66

0.994 3.57 3.64

0.433

خامساً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول القيادة التحويمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات

غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (القيادة التحكيمية) حيث كانت مستكل الداللة 0.372
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر القيادة التحكيمية

تعزل لمتغير سنكات الخدمة ويعزو الباحث عدـ تأثر اجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية في
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة بمتغير سنكات الخدمة بالمديرية الف سنكات خدمة

المبحكثيف متقاربة كالتفاكت ضئيؿ بينيـ ,أيضا يعزك الباحث ذلؾ إلى ككف معظـ أفراد العينة ليـ
تقريبا نفس سنكات الخدمة ألف معظـ أفراد العينة مف مكظفي حككمة غزة حيث ال يتعدل عمرىا

 10سنكات ,كبذلؾ يككف عدد سنكات الخدمة متقاربة نكعان ما  ,كبالتالي يكجد تجانس بيف
المبحكثيف في ىذا الجانب.
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وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة ( البكاب )2014 ,كالتى أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف
متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ حفز العامميف تعزل إلى متغير سنكات الخدمة في البنؾ

االسبلمى الفمسطيني كدراسة (االغا )2011 ,كالتى أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية
بيف متكسطات تقديرات معممى المدارس اإلعدادية المميزة بككالة الغكث في محافظات غزة لدرجة

ممارسة مديرييـ لميارات القيادة التحكيمية تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة (الرقب )2010 ,اذ

اسفرت نتائج ىذه الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل

لمتغير سنكات الخدمة كدراسة ( خمؼ )2010 ,التى أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارل لدل رؤساء األقساـ

األكاديميف بالجامعة اإلسبلمية بقطاع غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة (آؿ فطيح,

 )2013التى أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ
عبلقة تطبيقات القيادة التحكيمية بالتعميـ التنظيمي في األجيزة االمنية في المديرية العامة لؤلمف

العاـ بالرياض تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة (الحربى )2012 ,التى بينت عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية في ممارسات مديرم مدارس التعميـ العاـ في الييئة الممكية لمقيادة التحكيمية

تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة (عباس )2010 ,التى أكدت عدـ كجكد اختبلؼ ذك داللة
احصائية في تصكر العامميف في شركات تصنيع األدكية األردنية البشرية لسمككيات القيادة

التحكيمية باختبلؼ سنكات الخدمة .واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( القدرة )2015,حيث
أكدت الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ "

متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتيا بمخرجات العمؿ لدل المدراء العاميف في الشرطة الفمسطينية

في قطاع غزة" تعزل لمتغير سنكات الخدمة كدراسة ( النجار )2012,كالتى أكدت أيضا عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة الدراسية لدرجة ممارسة القيادة

التحكيمية لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.
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جدول رقم ( )33نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات
المجال

اقل من  5من -5اقل
سنوات

 10سنوات

من -10اقل

من 15

من  15سنة سنة فأكثر

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

التأثير المثالي

3.46

3.65

3.73

3.94

1.394

0.248

الحفز اإلليامي

3.40

3.77

3.61

3.85

1.049

0.374

الحفز الفكرم

3.11

3.67

3.76

3.63

1.337

0.266

االعتبارات الفردية

3.10

3.62

3.56

3.73

1.224

0.304

3.25

3.67

3.66

3.78

1.053

0.372

اجمالي محور

القيـــادة التحويمية

الفرضية الرئيسية الثالثة:
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات

استجابات المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات
غزة تعزى لممتغيرات التالية (العمر ,المؤىل العممي ,الجنس ,سنوات الخبرة ,المديرية ).

أوالً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى
لمتغير الجنس.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف

اكبر مف مستكل الداللة ,α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محكر (العدالة التنظيمي ػػة) حيث كانت قيمة
المعنكية  0.323مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي
محكر العدالة التنظيمي ػػة تعزل لمتغير الجنس .ويعزو الباحث ذلك إلى أف سياسة المديريات ال

تفرؽ بيف الجنسيف حيث أف كبل الجنسيف يتمقى نفس األنشطة كالدكرات التدريبية كيعيشاف ظركفان

كاحدة في المديريات ,ككذلؾ في مجتمع كاحد االمر الذل يكلد نفس المشكبلت كاألفكار.

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (شيخ )2014,التى أكدت عدـ تأثير الجنس في العدالة
التنظيمية ,كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ( أبك جاسر )2010 ,التى أسفرت عف كجكد فركؽ
معنكية في العدالة التنظيمية تعزل لمتغير الجنس.
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جدول رقم ( )34نتائج اختبار ( )Tلعينتين مستقمتين– الجنس
المتوسطات

المجال
العدالة التنظيمي ػػة

القيمة

قيمة

ذكر

انثى

االختبار t

3.46

3.27

0.992

االحتمالية
()Sig.

0.323

ثانياً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير العمر.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (محكر العدالة التنظيمي ػػة) حيث كانت مستكل الداللة 0.701
مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر العدالة

التنظيمي ػػة تعزل لمتغير سنكات العمر .ويعزو الباحث ذلك الى اف الفئات العمرية في المديريات
متقاربة في أغمب االحياف كتعتمد المديريات مبدأ التدكير الكظيفى األمر الذل يجعؿ جميع

المكظفيف أكثر حماسا كاندفاعا لمعمؿ إلثبات جداراتيـ ,عمى الجانب االخر كانت درجة المكافقة

لمفئة أقؿ مف  30سنة كبيرة كذلؾ بسبب أف المكظفيف صغار السف يككف لدييـ الطاقة كالنشاط

لمقياـ بأعماليـ  ,كما أنيـ يحرصكف عمى نجاح أم فريؽ عمؿ ينضمكف إليو ,أيضان مساعدتيـ
لآلخريف تكسبيـ الخبرة في العمؿ كتعطى المسئكليف عنيـ فكرة جيدة مما يكسبيـ ثقة مدراءىـ.

وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة (شيخ )2014,كدراسة (األسمرل )2013,التي أظيرت

عدـ كجكد فركؽ معنكية لمعدالة التنظيمية تعزل لمتغير العمر ,وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع
دراسة (أبك سمعاف )2015,كدراسة (أبك جاسر )2012,كدراسة (أبك ندا )2007,التي بينت كجكد
فركؽ ذات داللة في العدالة التنظيمية تعزل لمتغير العمر.

جدول رقم ( )35نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر
المتوسطات

المجال
العدالة

التنظيمي ػػة

اقل من 40-30 30اقل
سنة

سنة

3.68

3.42

-40اقل من

 50سنة

3.34

3.46

 50سنة
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فأكثر

قيمة

االختبارF
0.474

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.701

ثالثاً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات

المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المستوى التعميمي.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (العدالة التنظيمي ػػة) حيث كانت مستكل الداللة  0.896مما

يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر العدالة التنظيمي ػػة

تعزل لمتغير المستكل التعميمي .ويعزو الباحث ذلك الف معظـ المبحكثيف مؤىبلت عممية متقاربة,
كبطبيعة الحاؿ فإف الكظائؼ الحككمية ذات اجراءات ركتينية االمر الذل يساعد عمى ثبات

اعتقادات المكظفيف كثقافاتيـ عند حد معيف.

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( أبك سمعاف )2015 ,كدراسة ( شيخ)2014 ,

التي أسفرت عف عدـ كجكد فركؽ معنكية لمعدالة التنظيمية تعزل لمتغير مستكل التعميـ ,وقد

اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ( أبك جاسر )2010,كدراسة (أبك ندا )2007,التى خمصت
إلى كجكد فركؽ معنكية في العدالة التنظيمية تعزل لمتغير مستكل التعميـ.

جدول رقم ( )36نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمستوى التعميمي

المجال
العدالة التنظيمي ػػة

المتوسطات

قيمة

دبموم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراة

االختبارF

3.43

3.45

3.36

3.17

0.200

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.896

ابعا :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابات
رً
المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المديرية.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل
الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (العدالة التنظيمي ػػة) حيث كانت مستكل الداللة  0.196مما
يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر العدالة التنظيمي ػػة

تعزل لمتغير المديرية .ويعزو الباحث ذلك الى ككف جميع المديريات في محافظات غزة تخضع
لنفس المكائح كالقكانيف كالتي مصدرىا ك ازرة التربية كالتعميـ االمر الذل يمزـ كؿ رؤساء االقساـ
العمؿ كفؽ نفس القكانيف كذلؾ دكف أم تبايف بيف المديريات في مختمؼ المحافظات في غزة.
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جدول رقم ( )37نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمديرية
المتوسطات
المجال

شمال
غزة

العدالة
التنظيمي ػػة

شرق غرب
غزة

غزة

الوسطى

3.79 3.52 3.27 3.42

قيمة

شرق

غرب

يونس

يونس

3.49

1.467 3.39 3.12

خان

خان

رفح االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.196

خامساً :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )α≤ 0.05بين متوسطات
استجابات المبحوثين حول العدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعميم بمحافظات

غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل

الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي (العدالة التنظيمية) حيث كانت مستكل الداللة  0.908مما
يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر العدالة التنظيمية

تعزل لمتغير سنكات الخدمة .ويعزو الباحث ذلك إلى أف المكظفيف ذكل الخبرات االقؿ لدييـ دافع
قكل لتحسيف االكضاع القائمة في مديرياتيـ كىذا يجعميـ متساكيف مع مف لدييـ خبرة طكيمة في

نفس المديريات كاضافة لذلؾ يطمح كؿ مكظؼ مف ذكل الخبرة القميمة بأف يتقمد منصبان اداريان أعمى

كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ لمتميز.

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (شيخ )2014,التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ

معنكية لمعدالة التنظيمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة ,واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (أبك
سمعاف )2015 ,كدراسة (أبك جاسر )2010,كدراسة (أبك ندا )2007 ,كدراسة (األسمرل)2013,

التي خمصت الى كجكد فركؽ معنكية في العدالة التنظيمية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

جدول رقم ( )38نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة

المجال
العدالة
التنظيمية

المتوسطات
قيمة
اقل من  5من -5اقل  10من -10اقل من من  15سنة
االختبارF
فأكثر
 15سنة
سنوات
سنوات

()Sig.

0.182

0.908

3.39

3.35

3.46
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3.47

القيمة
االحتمالية

انفصم انسادس
اننتائج وانتىصياث
مقدمة
أوالً :النتائج
ثانياً :النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة
ثالثاً :التوصيات
رابعاً :آلية تنفيذ التوصيات
خامساً  :الدراسات المستقبمية المقترحة
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المقدمة
يحتكل ىذا المبحث عمى ممخص ألىـ النتائج التى تـ الكصكؿ إلييا مف خبلؿ ىذه
الدراسة ,كيمى ذلؾ أىـ التكصيات المقترحة في ضكء النتائج كالتى يأمؿ الباحث أف تمقى صدل
عند صناع القرار في مديريات التربية كالتعميـ ككذلؾ آليات تنفيذ ىذه التكصيات.

أوالً :النتائج:

 .1النتائج المتعمقة بمدي توافر عناصر القيادة التحويمية في وزارة التربية والتعميم
بمحافظات قطاع غزة
 تتكافر عناصر القيادة التحكيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة بنسبة( ,(%74.20حيث كاف ترتيب تكافر تمؾ العناصر في الك ازرة تبعان ألكزانيا النسبية كما
يمى:
 التأثير المثالي بنسبة (.(%75.94 الحفز االليامى (.(%75.16 الحفز الفكرم (.(%73.33 -االعتبارات الفردية (.(%73.00

بالتالي تعتبر نسبة تكافر أبعاد القيادة التحكيمية بمديريات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة كبيرة
 ,مما يعنى أف مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة تسير في االتجاه الصحيح فيما
يخص جعميا لمفيكـ القيادة التحكيمية مف أكلكياتيا  ,كيدؿ ذلؾ عمى أف مفيكـ القيادة التحكيمية
في المديريات ليس غريبان عف إدارة المديريات كأنيا تتبنى ىذا المفيكـ مف خبلؿ المبادرات كالبرامج
التطكيرية التي تنفذىا ,كيتكجب عمى إدارة المديريات االىتماـ بتكصية ىذه الدراسة التي مف شأنيا
تطبيؽ أفضؿ لمفيكـ كعناصر القيادة التحكيمية في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة
كبالتالي زيادة نسبة تكفرىا.
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 .2النتائج المتعمقة بوجود العدالة التنظيمية في وزارة التربية والتعميم بمحافظات قطاع
غزة:
تكفرت العدالة التنظيمية في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة بنسبة ( ( %68.91كىى
تعتبر نسبة جيدة ككبيرة نكعان ما  ,كلكنيا تحتاج إلى مزيد مف االىتماـ مف قبؿ إدارات
المديريات مف خبلؿ تبني التكصيات التى جاءت في ىذه الدراسة لرفع مستكم كجكد العدالة
التنظيمية في المديريات  ,كيعتقد الباحث بأف نسبة العدالة التنظيمية في مديريات التربية
كالتعميـ كانت جيدة ككبيرة ككف إدارات المديريات تحرص عمى إبداء المكظفيف لرأييـ قبؿ اتخاذ
الق اررات الخاصة بالعمؿ ,ككذلؾ مراعاة المدراء لممعايير األخبلقية عند اتخاذ الق اررات ,ككذلؾ
العمؿ عمى تنمية ركح التعاكف كالعبلقات اإلنسانية الحسنة ,كتكزيع المياـ كالمسؤكليات
كالصبلحيات في المديريات ,باإلضافة لتطبيؽ اإلجراءات كالق اررات عمى الجميع دكف استثناء
أك تمييز أك تحيز.
 .3النتائج المتعمقة بالعبلقة بين أبعاد القيادة التحويمية بالعدالة التنظيمية في وزارة التربية
والتعميم بمحافظات قطاع غزة:
 تكجد عبلقة طردية قكية بيف القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية لدل المكظفيف في
ك ازرة التربية كالتعميـ بدرجة ارتباط (.)0.743
كتدلؿ ىذه العبلقة الطردية أنو كمما تكافرت عناصر القيادة التحكيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ
بدرجة أكبر  ,زادت العدالة التنظيمية في تمؾ الك ازرة  ,كبالتالي يجب عمى ك ازرة التربية كالتعميـ
االىتماـ بتطبيؽ أفضؿ لمفيكـ القيادة التحكيمية كاألخذ بتكصيات ىذه الدراسة لزيادة نسبة تكافر
عناصر القيادة التحكيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ األمر الذم يؤدل إلى زيادة العدالة التنظيمية
فييا.
تكجد عبلقة طردية بيف (التأثير المثالي ,الحفز االليامي ,الحفز الفكرم  ,االعتبارات
الفردية) كالعدالة التنظيمية في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة ,بدرجات ارتباط متفاكتة ,
كقد تـ ترتيبيا كفؽ مستكل العبلقة مع العدالة التنظيمية كالتالي:
 درجة االرتباط بيف االعتبارات الفردية كالعدالة التنظيمية (.)0.805
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 درجة االرتباط بيف التأثير المثالي كالعدالة التنظيمية (.)0.633
 درجة االرتباط بيف الحفز االليامى كالعدالة التنظيمية (.)0.614
 درجة االرتباط بيف الحفز الفكرم كالعدالة التنظيمية (.)0.592

 .4النتائج المتعمقة بالمتغيرات الديموغرافية

 ارتفاع نسبة الذككر مف المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ التي أجريت فييا
الدراسة مقارنة بنسبة اإلناث حيث بمغت نسبة الذككر ( ( %81.2كنسبة اإلناث
(.(%18.8
 ارتفاع نسبة الفئة العمرية (مف  30إلى أقؿ مف  40سنة( بيف المكظفيف في ك ازرة
التربية كالتعميـ التي أجريت فيو الدراسة حيث بمغت النسبة (.(%40.6
 ارتفاع نسبة الحاصميف عمى المؤىؿ العممى البكالكريكس بيف المكظفيف في ك ازرة
التربية كالتعميـ التي أجريت فيو الدراسة حيث بمغت النسبة (.(%75.0
 ارتفاع نسبة سنكات الخدمة مف ( 15سنة فأكثر( بيف المكظفيف في ك ازرة التربية
كالتعميـ التي أجريت فيو الدراسة حيث بمغت النسبة (.)%40.0
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف في ك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لممتغيرات (الجنس ,العمر ,المستكم التعممي,

المديرية  ,سنكات الخدمة ).

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لممتغيرات (الجنس,العمر ,المستكم التعميمي,
المديرية ,سنكات الخدمة).
كفيما يمي يمخص الباحث نتائج اختبارات فرضيات الدراسة في الجدكؿ رقـ ))35
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جدول ()39

نتائج اختبارات فرضيات الدراسة
الفرضية

ـ
األولي

األولي ()1

األولي ()2

األولي ()3

األولي ()4

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) )α≤0.05بيف
القيادة التحكيمية ك العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات غزة

النتيجة
كقد انتيى التحميؿ
االحصائي إلى قبكؿ

ىذه الفرضية كرفض
الفرضية الصفرية

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) (α≤0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية

التأثير المثالي ك العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية الفرعية ( )1كرفض
الفرضية الفرعية

كالتعميـ بمحافظات غزة .

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) (α≤0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية

الحفز االليامى ك العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية الفرعية ( )2كرفض
الفرضية الفرعية

كالتعميـ بمحافظات غزة .

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) (α≤0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية
الحفز الفكرم ك العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية الفرعية ( )3كرفض
الفرضية الفرعية

كالتعميـ بمحافظات غزة .

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) (α≤0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية
االعتبارات الفردية ك العدالة التنظيمية لدل المكظفيف في ك ازرة التربية الفرعية ( )4كرفض
الفرضية الفرعية

كالتعميـ بمحافظات غزة .
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف

الثانية

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لممتغيرات التالية
(العمر ,المؤىؿ العممي ,الجنس ,سنكات الخدمة ,المديرية ).

الثانية ()1

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )1كقبكؿ
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس.
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الفرضية الصفرية

الثانية ()2

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )2كقبكؿ
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير العمر.
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف

الثانية ()3

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير المستكم

التعميمي.

الثانية ()4

الثانية ()5

الفرضية الصفرية
تـ رفض الفرضية

الفرعية ( )3كقبكؿ

الفرضية الصفرية

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )4كقبكؿ
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير المديرية.

الفرضية الصفرية

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )5كقبكؿ

في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

الفرضية الصفرية

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف

الثالثة

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف

في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لممتغيرات التالية
(العمر ,المؤىؿ العممي ,الجنس ,سنكات الخبرة ,المديرية ).

الثالثة ()1

الثالثة ()2

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )1كقبكؿ

في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير الجنس

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )2كقبكؿ

في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير العمر.

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف

الثالثة ()3

الفرضية الصفرية

متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف

في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير المستكم
التعميمي.
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تـ رفض الفرضية
الفرعية ( )3كقبكؿ
الفرضية الصفرية

الثالثة ()4

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤ 0.05بيف تـ رفض الفرضية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية لدل المكظفيف الفرعية ( )4كقبكؿ
في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير المديرية.
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ≤α

الثالثة ()5

 )0.05بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ العدالة التنظيمية
لدل المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات غزة تعزل لمتغير

سنكات الخدمة.

الفرضية الصفرية
تـ رفض الفرضية

الفرعية ( )5كقبكؿ

الفرضية الصفرية

المصدر :من إعداد الباحث

ثانياً :النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة:

أظيرت النتائج تحقيؽ أىداؼ الدراسة عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ ()40

جدول رقم ()40

النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة
م
1

مضمون اليدف

كيفية تحقيقو

التعرؼ عمى المفاىيـ النظرية مف خبلؿ استعراض
اإلطار النظرم

االطبلع عمى األدبيات

المعاصرة ذات الصمة

مدي

التحقيق
تـ تحقيقو

المباشرة بالدراسة

 2التعرؼ عمى مستكل القيادة التحكيمية في ك ازرة التربية الدراسة الميدانية (الفصؿ
الخامس) جدكؿ رقـ (.)25

كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

 3التعرؼ عمى مستكل العدالة التنظيمية في ك ازرة التربية الدراسة الميدانية (الفصؿ
الخامس) جدكؿ رقـ (. )26

كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.
 4تحديد طبيعة العبلقة بيف كؿ بعد مف أبعاد القيادة
التحكيمية بالعدالة التنظيمية فى ك ازرة التربية كالتعميـ

بمحافظات قطاع غزة

تـ تحقيقو

الدراسة الميدانية كاختبار
الفرضيات " الفرضية األكلي"
(الفصؿ الخامس) جدكؿ رقـ

(. )27
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تـ تحقيقو

تـ تحقيقو

 5تحديد طبيعة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ
القيادة التحكيمية كالعدالة التنظيمية في ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة.

الدراسة الميدانية كاختبار
الفرضية الثانية (الفصؿ

الخامس) مف جدكؿ رقـ((29

ص 136كحتى جدكؿ
رقـ(. (33

الدراسة الميدانية كاختبار

تـ تحقيقو

الفرضية الثالثة (الفصؿ

الخامس) مف جدكؿ رقـ

( )34كحتى جدكؿ رقـ ()38
 6تقديـ تكصيات لك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع
غزة حكؿ االيجابيات التى تحتاج إلى تدعيميا

كالسمبيات التي البد مف تجنبيا ,كمحاكلة تحكيميا

إلى ايجابيات بما يساىـ في تطكير ك ازرة التربية

كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة فيما يخص العدالة

التنظيمية كالقيادة التحكيمية.
المصدر :من إعداد الباحث
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التكصيات (الفصؿ السادس),
جدكؿ رقـ ()41

تـ تحقيقو

ثالثاً :التوصيات:

تكصؿ الباحث مف العرض السابؽ ألىـ نتائج الدراسة إلي مجمكعة مف التكصيات التي
تعبر عف أكجو اإلفادة منيا  ,فى محاكلة لمكصكؿ لمساعدة ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع
غزة برفع منسكب عبلقة القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية  ,حيث أف ىناؾ تكصيات لك ازرة
التربية كالتعميـ بمحافظات قطاع غزة كالميتميف بيذا المكضكع  ,كقد أخذ الباحث بعيف االعتبار
عرض ىذه التكصيات كتصنيفيا كفقا لمتغيرات الدراسة كما يتضح مف الجدكؿ رقـ (:)36
جدول رقم ( )41التوصيات وفقاً لمتغيرات الدراسة
أوالً :أبعاد القيادة التحويمية
 .1التأثير المثالي
1

تعزيز نظرة المدراء التفاؤلية تجاه مستقبؿ المديرية.

2

اتاحة الفرصة اماـ العامميف مف أجؿ تفعيؿ امكاناتيـ.

3

مساعدة العامميف عمى تحقيؽ المزيد مف التميز في األداء كتنمية مياراتيـ.

4

اتاحة الفرص لممكظفيف مف أجؿ بناء مجمكعة مف القيـ المشتركة.

 .2الحفز االلهامي
1

رفعقدرةالموظفٌنعلىتنمٌةروحالحماسلدٌهم.

2

العملعلىزٌادةتحفٌزالموظفٌنلكىٌقوموابتحقٌقرؤٌةالمدٌرٌة.

3

اتاحةالفرصةللموظفٌنمنأجلالعملبروحالفرٌقالواحد.

  4العملعلىتحقٌقوزٌادةالحسالجماعًإلنجازالمهاماالدارٌة.
 .3الحفز الفكري
1

ضركرة سعى االدارة العميا إلشراؾ رؤساء األقساـ في صناعة الق اررات.

2

مساعدة االدارة العميا لرؤساء االقساـ لمعرفة ما ينككف تحقيقو في حياتيـ العممية.

3

أف تعمؿ االدارة العميا عمى إثراء أىداؼ المديرية الجديدة.

  4اتاحة الفرصة لممكظفيف مف أجؿ اكتشاؼ مزيدان مف الحمكؿ االبداعية لممشاكؿ المعقدة.
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 .4االعتبارات الفردية
1

االىتماـ بفئة المكظفيف الميمشيف مف قبؿ زمبلئيـ.

2

العمؿ عمى زيادة احتراـ أحاسيس كمشاعر المكظفيف كالمساكاة في التعامؿ معيـ.

3

تعزيز المدراء لفكرة ربط أىداؼ المكظؼ الفردية بأىداؼ المديرية.

4

عدـ تجاىؿ قناعات المكظفيف الفردية المتعمقة بالعمؿ مف قبؿ المدراء.
ثانياً :العدالة التنظيمية

1

العمؿ عمى تكزيع الحكافز كالمكافآت عمى العامميف في المديرية بكؿ عدالة.

2

ضركرة جعؿ استحقاقات الترقية مستندة الى مبدأ الجدارة كالكفاءة.

3

العمؿ عمى مساكاة االجكر لممكظفيف المتشابييف في الجيكد.

4

رفع االجكر بحيث تتناسب مع طبيعة الجيد المبذكؿ في العمؿ.

5

العمؿ عمى تكزيع المياـ كالمسؤكليات كالصبلحيات بصكرة عادلة بيف المكظفيف.

المصدر :من إعداد الباحث
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رابعاً :آلية تنفيذ التوصيات:

يكضح الجدكؿ رقـ ( )42آلية تنفيذ التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة.
جدول رقم ( )42خطة تنفيذ التوصيات
الوقت
آلية التنفيذ

التوصيات

المناسب
البلزم لمتنفيذ

الجية المعنية
بالتنفيذ

أوالً /توصيات أبعاد القيادة التحويمية
المشاركة الفاعمة في اعداد الخطط

تعزيز نظرة المدراء التفاؤلية تجاه

االستراتيجية التى تكاكب المتغيرات

مستقبؿ المديرية.

كالتطكرات.

اتاحة الفرصة أماـ العامميف مف
أجؿ تفعيؿ امكاناتيـ.
مساعدة العامميف عمى تحقيؽ المزيد
مف التميز في األداء كتنمية

االعبلف عف جائزة المكظؼ المتميز
عقد دكرات تدريبية متخصصة في
نماذج التميز.

مياراتيـ.
اتاحة الفرص لممكظفيف مف أجؿ بناء المقاءات ,الندكات ,الرحبلت الترفييية,
مجمكعة مف القيـ المشتركة.
رفع قدرة المكظفيف عمى تنمية ركح
الحماس لدييـ.

العمؿ عمى زيادة تحفيز المكظفيف

لكى يقكمكا بتحقيؽ رؤية المديرية.
اتاحة الفرصة لممكظفيف مف أجؿ

المناقشات ,ممارسة اليكايات.

شيرينا

سنكينا

شيرينا

في مديريات

التربية كالتعميـ
المدير اإلدارم
في مديريات

التربية كالتعميـ
المدير الفني في
مديريات التربية
كالتعميـ
المدير اإلدارم

 6-3أشير

في مديريات

التربية كالتعميـ

اثارة التنافس الخبلؽ كالشريؼ بيف

المدير اإلدارم

المكظفيف.

في مديريات
التربية كالتعميـ

عقد جمسات الحكار كالمناقشة
كاالستماع كتبادؿ اآلراء لممكظفيف.

عقد المقاءات الفردية كالجماعية.

العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.
العمؿ عمى تحقيؽ كزيادة الحس

المدير اإلدارم

المدير اإلدارم
شيرينا

 6-3أسابيع

في مديريات
التربية كالتعميـ
المدير اإلدارم
في مديريات

التربية كالتعميـ
تشجيع ممارسة األنشطة الجماعية.
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شيرينا

المدير اإلدارم

في مديريات

الجماعي إلنجاز المياـ االدارية.

التربية كالتعميـ
اسناد مزيد مف المياـ لممكظفيف كتحمؿ

ضركرة سعى اإلدارة العميا إلشراؾ
رؤساء األقساـ في صناعة الق اررات.

المسؤكلية

 3-1شيكر

لمعامميف الفضفضة عف حياتيـ

األقساـ لمعرفة ما ينككف

المستقبمية.

تحقيقو في حياتيـ العممية.

المدير اإلدارم
 6-3أشير

كمبتكر.

أىداؼ المديرية الجديدة.
اتاحة الفرصة لممكظفيف مف أجؿ
اكتشاؼ مزيدنا مف الحمكؿ االبداعية
لممشاكؿ المعقدة.

في مديريات
التربية كالتعميـ

القراءة المتكاصمة عف كؿ ما ىك جديد

أف تعمؿ االدارة العميا عمى اثراء

في مديريات

التربية كالتعميـ
عقد كرشات عمؿ كلقاءات كندكات تتيح

مساعدة االدارة العميا لرؤساء

المدير اإلدارم

المدير اإلدارم
أسبكعيان

في مديريات

التربية كالتعميـ
المدير الفني في

االستفادة مف نماذج العامميف المبدعيف

مديريات التربية

في المؤسسات األخرل.

كالتعميـ

تدريب العامميف عمى اظيار مشاعرىـ

المدير اإلدارم

االىتماـ بفئة المكظفيف

لآلخريف ككذلؾ قراءتيـ لمشاعر

الميمشيف مف قبؿ زمبلئيـ.

اآلخريف عبر المقاءات الجماعية

العمؿ عمى زيادة احتراـ

ابداء المركنة في ممارسات العمؿ مف

المدير اإلدارم

أحاسيس كمشاعر المكظفيف

خبلؿ االستجابة لظركؼ المكظفيف.

في مديريات

كالحكارات.

كالمساكاة في التعامؿ معيـ.

 6-3أشير

في مديريات

التربية كالتعميـ

التربية كالتعميـ
تشجيع المرؤكسيف عمى اإلبداع مف

تعزيز المدراء لفكرة ربط

خبلؿ اشراكيـ في اتخاذ الق اررات التى

أىداؼ المكظؼ الفردية

تخص عمميـ.

بأىداؼ المديرية.

المدير اإلدارم
في مديريات

التربية كالتعميـ

عدـ تجاىؿ قناعات المكظفيف

االستماع الفعاؿ لكؿ أفكار المكظفيف

المدير اإلدارم

الفردية المتعمقة بالعمؿ مف قبؿ

المميزة كخصكصنا التى تخص أىداؼ

في مديريات

المنظمة.

المدراء.

التربية كالتعميـ

ثانياً /توصيات مجال العدالة التنظيمية
العمؿ عمى تكزيع الحكافز كالمكافآت

ضركرة كجكد الئحة يتـ فييا تقييـ
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المدير اإلدارم

عمى العامميف في المديرية بكؿ

مستكل المكظفيف كذلؾ لتحفيزىـ ماديا

في مديريات

عدالة.

كمعنكيا بكؿ عدالة.

التربية كالتعميـ

ضركرة جعؿ استحقاقات الترقية

مستندة الى مبدأ الجدارة كالكفاءة.

العمؿ عمى مساكاة األجكر

عقد المقاءات كالندكات مف أجؿ
تكضيح آلية معينة يتـ تعميميا داخمينا
مف أجؿ عممية ترقية المكظفيف.

شيرينا

اعادة النظر في بعض الترقيات
 6أشير

المدير اإلدارم
في مديريات

التربية كالتعميـ
المدير اإلدارم
في مديريات

لممكظفيف المتشابييف في الجيكد.

الكظيفية.

رفع االجكر بحيث تتناسب مع

ربط المقابؿ المادل بعبلقة طردية مع

المدير اإلدارم

طبيعة الجيد المبذكؿ في العمؿ.

الجيد المبذكؿ.

في مديريات

التربية كالتعميـ

العمؿ عمى تكزيع المياـ
كالمسؤكليات كالصبلحيات بصكرة
عادلة بيف المكظفيف.

أف يككف كؿ مكظؼ مممان بالمعرفة فيما
يخص ميامو كمسؤكلياتو.

التربية كالتعميـ
المدير اإلدارم
في مديريات
التربية كالتعميـ

المصدر :من إعداد الباحث.

خامساً :الدراسات المستقبمية المقترحة

 أثر السمكؾ التحكيمي عمى نتائج العمميات اإلدارية في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة.

 القيادة التحكيمية كعبلقتيا بمخرجات األداء في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة.

 اجراء دراسة عف عبلقة القيادة التحكيمية باالنتماء الكظيفى في مديريات التربية كالتعميـ في
محافظات غزة.

 العدالة التنظيمية كعبلقتيا بالصراع التنظيمي في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات
غزة.

 اجراء دراسة عف دكر مدركات العدالة التنظيمية في الحد مف ضغكط العمؿ في مديريات
التربية كالتعميـ في محافظات غزة.
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املراجع
أوالً :المراجع العربية
القرآف الكريـ
إبراىيـ أنيس ,كمنتصر ,عبد الحميـ كآخركف ( :)1992المعجـ الكسيط ,ج ,2-1دار المعارؼ,

القاىرة ,مصر.

إبراىيـ ,شمة ( :)2006كاقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف ,رسالة دكتكراه ,الجامعة األردنية ,األردف.
ابف خمدكف ,عبد الرحمف بف محمد ( :)1990مقدمة ابف خمدكف ,دار الجيؿ ,بيركت.
أبك العبل ,ليمى ( :)2013مفاىيـ كرؤل في االدارة كالقيادة التربكية بيف االصالة كالحداثة ,دار يافا

العممية لمنشر كالتكزيع ,عماف.

ابك تايو ,بندر (":)2012أثر العدالة التنظيمية عمى سمكؾ المكاطنة التنظيمية في مراكز الك ازرات
الحككمية في االردف" مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات االقتصادية كاالدارية ,الجامعة االسبلمية,

فمسطيف ,العدد الثانى.

أبك جاسر ,صابريف " :)2010( ,أثر ادراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد االداء السياقى-:
دراسة تطبيقية عمى مكظفي ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية " ,رسالة ماجستير غير منشكرة,

الجامعة االسبلمية ,غزة فمسطيف

أبك سمعاف ,محمد( ":)2015محددات العدالة التنظيمية كعبلقتيا بسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف
كجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة" .رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة

االسبلمية ,فمسطيف.
أبك ندا ,سامية (":)2007تحميؿ عبلقة بعض المتغيرات الشخصية كانماط القيادة بااللتزاـ التنظيمي
كالشعكر بالعدالة التنظيمية " ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسبلمية ,فمسطيف.

استرؾ ,رياض؛ األغا ,نيضة ( :)1996اإلدارة التربكية أصكليا كنظرياتيا كتطبيقاتيا الحديثة.
غزة ,مطبعة منصكر.
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إسكندر ,سكزيي ( :)2007تأثير العدالة التنظيمية عمى تنمية عبلقات الثقة لدل العامميف نحك
رؤسائيـ ,مجمة البحكث اإلدارية ,العدد ( ,)3مصر.

االسمرل ,سعيد ( ":)2013مدركات العدالة التنظيمية كعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي" ,رسالة ماجستير
غير منشكرة ,جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية ,المممكة العربية السعكدية.

األغا,ببلؿ ( ":)2011تصكر مقترح لتنمية ميارات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس االعدادية
بككالة الغكث بمحافظات غزة" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسبلمية ,فمسطيف.
آؿ عيد ,عبد اهلل ( :)2005القيادة التحكيمية في مستشفيات ك ازرة الصحة بمدينة الرياض كأثرىا
عمى اإلبداع اإلدارم لدل مكظفييا ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الرياض ,جامعة الممؾ سعكد.
آؿ فطيح ,حمد ( ":)2013عبلقة القيادة التحكيمية بالتعمـ التنظيمي في االجيزة االمنية دراسة

مقارنة عمى المديرية العامة لؤلمف العاـ كالمديرية العامة لمجكازات بالرياض" ,رسالة ماجستير غير

منشكرة ,جامعة نايؼ العربية لمعمكـ االمنية ,السعكدية.
البشابشة ,سامر ( :)2008أثر العدالة التنظيمية في بمكرة التماثؿ التنظيمي في المؤسسات العامة
األردنية ,دراسة ميدانية ,المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ,مج ( )4العدد (.)4
البكار ,أماني ( :)2012مستكل العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرك المدارس الثانكية العامة في
محافظة عماف كعبلقتيا بمستكل الثقة التنظيمية في مدارسيـ مف كجية نظر المعمميف ,رسالة

ماجستير غير منشكرة ,جامعة الشرؽ األكسط ,عماف ,األردف.
بف حبتكر ,عبد العزيز صبلح )2009(,مبادئ اإلدارة العامة ,دار الميسرة لمنشر ,األردف.
البيبلؿ ,ماجد بف عبد الرحمف ( :)2008متطمبات تطبيؽ القادة التحكيمية في األجيزة األمنية
بالمممكة العربية السعكدية دراسة ميدانية عمى الضباط العامميف بمديرية األمف العاـ بمدينة الرياض,

رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ,المممكة العربية السعكدية.

البكاب ,كساـ( ":)2014اثر استخداـ القيادة التحكيمية بأبعادىا عمى حفز العامميف :دراسة حالة
البنؾ االسبلمي الفمسطيني",رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسبلمية ,فمسطيف.

بكيزرل,سمراء ك لكنيسى ,دليمة ( ":)2015العدالة التنظيمية كعبلقتيا بالكالء التنظيمى في

المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة مكف جرجرة".

التمباني ,نياية؛ بدير ,رامز؛ الرقب ,أحمد ( :)2013عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ,مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ,المجمد ( ,)27العدد الرابع.
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تكفيؽ ,عبد الرحمف ( ,)2004االدارة بالمعرفة – تغيير ما ال يمكف تغييره ,مركز الخبرات المينية

لبلدارة " بميؾ" ,مصر.

الجاركدم ,ماجدة ( :)2011قيادة التحكيؿ في المنظمات مدخؿ إلى نظريات القيادة ,الرياض,

قطربة لمنشر كالتكزيع.

الجاركدم ,ماجدة إبراىيـ ( :)2007إعداد القيادات التحكيمية في الجامعات السعكدية ,برنامج
تدريبي مقترح ,رسالة دكتكراه ,قسـ اإلدارة التربكية ,كمية التربية ,جامعة الممؾ سعكد ,الرياض,
جكدة ,محفكظ ( )2010إدارة المكارد البشرية ,دار كائؿ لمنشر ,ط ,1عماف – األردف.
حجاج ,خميؿ (":)2011دكر العدالة التنظيمية في تعزيز سمكؾ المكاطنة التنظيمية دراسة

استطبلعية آلراء العامميف في شركة تكزيع كيرباء محافظات غزة" ,مجمة تنمية الرافديف,العدد

.110

الحربى ,سمطاف (":)2012درجة ممارسة مديرم مدارس التعميـ بالييئة الممكية لمقيادة التحكيمية,
كعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي لممعمميف" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,جامعة الممؾ عبد العزيز,

جدة,المممكة العربية السعكدية.
حسف ,راكية ( :)2001السمكؾ في المنظمات ,الدار الجامعية ,اإلسكندرية ,مصر.
حسيف حريـ )2006(,مبادئ اإلدارة الحديثة ,دار حامد لمنشر ,األردف.
الخطيب ,عامر ( :)2001فمسفة إدارة التغيير ,غزة ,مكتبة القدس.
الخبليمة ,ىدل؛ سعاد ,سائدة ( :)2010درجة ممارسة مديرم مدارس محافظة الزرقاء كمديراتيا
لمقيادة التحكيمية كعبلقتيا بسمكؾ المكاطنة التنظيمية لمعممي تمؾ المدارس كمعمماتيا ,ك ازرة التربية

كالتعميـ ,األردف.

خمؼ,محمد كريـ ( ":)2010عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارم لدل رؤساء االقساـ
االكاديمييف في الجامعة االسبلمية بغزة" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسبلمية,

فمسطيف.

الداية ,سناء (":)2012درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة لمعدالة
التنظيمية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لممعمميف",رسالة ماجستير غير منشكرة,الجامعة االسبلمية,

فمسطيف.
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دكانى ,كماؿ ( :)2013القيادة التربكية ,دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ,عماف -االردف.
ديكاف المكظفيف العاـ
الذىبي ,جاسـ؛ محمد ,العزاكم؛ نجـ ,عبد اهلل (" ,)2005مبادئ اإلدارة العامة ,منظكر استراتيجي
شامؿ" ,الطبعة األكلى ,مكتبة الجزيرة لمتجييز الطباعي كاالستنساخ.

الرفاعي ,رجب حسنيف ( :)2009تحميؿ العبلقة بيف العدالة التنظيمية كمستكيات الصراع كأساليب
إدارتو ,المجمة العربية لئلدارة ,مقبكؿ لمنشر ,القاىرة ,المنظمة العربية اإلدارية ,إصدار خاص.
الرقب ,أحمد (" :)2010عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة" ,رسالة ماجستير غير منشكرة,جامعة االزىر ,فمسطيف.
ركس ,أحمد نجـ الديف,محمد ,أشرؼ ( :)2011االدارة التربكية بيف العممية كالمينية كالمستقبمية,

خكارزـ العممية ,الرياض.

زايد ,عادؿ ( :)2006العدالة التنظيمية الميمة القادمة إلدارة المكارد البشرية ,المنظمة العربية

لمتنمية اإلدارية ,القاىرة.

الزريقات ,خالد كنكر ,محمكد( ":)2012أثر القيادة التحكيمية في تحقيؽ الميزة التنافسية دراسة
تطبيقية في مجمكعة شركات االتصاالت االردنية" ,مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة
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االستبانة بصورتيا النيائية
جامعةةةةةةة ة

ةةةةةةة ة – غةةةةةةة ة

عمةةةةةةةةاس الع يةةةةةةةةا

اع ةةةةةةةةا

ك ةة صاد ةةةاس م اع ةةةة صس ع ة ة
اسةةةةةةةةةةةةة ة س ع

عمةةةةةةةةةةةةةةةا

استبػػانة
السيد/ة.................................................

تحية طيبة,,,

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
ييدؼ الباحث القياـ بدراسة بعنكاف" :عبلقة القيادة التحكيمية بالعدالة التنظيمية لدل

المكظفيف في ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة :دراسة تطبيقية عمى المكظفيف التنفيذييف في
مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة".
لذا نرجك مف سيادتكـ اإلجابة عف أسئمة االستبانة كافة ,كأف تجيب بأفضؿ ما لديؾ مف

معمكمات حيث أف تعاكنكـ كاىتمامكـ في التمطؼ باإلجابة عف فقرات االستبانة بدقة كمكضكعية,
كبالشكؿ الذم يعكس كاقع حاؿ متغيرات الدراسة في مديريات التربية كالتعميـ في محافظات غزة

سيعد ميمان في نجاح الدراسة.

نحف نثؽ بآرائكـ كستككف ىذه األكراؽ مكضع اعتزاز كتقدير
الباحث:
محمد حسني المصدَّر
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مبلحظـــــة  :الرجاء كضع إشارة ( )/أماـ العبارة التي تعتقد بأنيا أكثر مبلءمة مف كجية نظركـ.
أوال :الخصائص الديمغرافية:

المتغيرات الديموغرافية
1

الجنس

2

العمر

4

المستوى

□أنثى

□ ذكر
□ أقل من30

التعميمي

5

المديرية

6

سنوات الخدمة

سنة -40أقل 50سنة
□

سنة40أقل من□ -30
□ 50فأكثر

□ دبموم

□ بكالوريوس

□ ماجستير

□ دكتوراه

□ شمال غزة

□ شرق غزة

□ غرب غزة

□ الوسطى
□ شرق خانيونس

□خانيونس
□ رفح
□ أقل من 5

سنوات
من  15 -11سنة
□
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□من  10 - 5سنة
□ 16فأكثر

ثانيا :أبعاد االستبانة
 .1القيـــادة التحويمية
المقيــــاس
م

الفقرة

موافق
بشدة

أوالً :التأثير المثالي:
1

يكفر مديرؾ المباشر مناخان يشعر المكظفيف باالرتياح لعمميـ تحت
قيادتو.

2

يتمتع مديرؾ المباشر بقدرة عالية عمى اقناع المكظفيف.

3

يتميز مديرؾ المباشر بقدرة عالية عمى استشراؼ المستقبؿ.

4

يتفاءؿ مديرؾ المباشر تجاه مستقبؿ المديرية.

5

يمنح مديرؾ المباشر أكلكية لبناء مجمكعة مف القيـ المشتركة.

6

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تفعيؿ إمكانات المكظفيف.

7

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف عمى تحقيؽ التميز في األداء.

ثانياً :الحفز اإلليامي:
1

يثير مديرؾ المباشر ركح الحماس لمعمؿ لدل المكظفيف.

2

ييتـ مديرؾ المباشر بتحفيز المكظفيف لتحقيؽ رؤية المديرية.

3

يقدـ مديرؾ المباشر مثاال لمنجاح مما يدفع المكظفيف لبلقتداء بو.

4

يكفر مديرؾ المباشر إحساس جماعي بالمياـ اإلدارية.

5

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف لمعمؿ بركح الفريؽ الكاحد

6

يشجع مديرؾ المباشر المكظفيف لتحقيؽ أكثر مما كانكا يتكقعكف

تحقيقو.

ثالثاً :الحفز الفكري:
1
2

يساعد مديرؾ المباشر المكظفيف عمى إعادة التفكير.
يشجع مديرؾ المكظفيف عمى اكتشاؼ حمكؿ إبداعية لممشكبلت
المعقدة.
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موافق محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

3
4
5
6
7

يحفز المدير المسؤكؿ عنؾ المكظفيف عمى المشاركة في صناعة

الق اررات.

يقكـ مديرؾ المباشر بإثراء أىداؼ المديرية الجديدة.
يتعرؼ مديرؾ باستمرار عمى ما يكد العامميف تحقيقو في حياتيـ
العممية.
يقكـ مديرؾ المباشر بترسيخ مفيكـ المشاركة بيف المكظفيف بصكرة
مستمرة.
يقكـ مديرؾ المباشر بتشجيع المكظفيف لمنظر إلى المشكبلت
الطارئة بكصفيا مشكبلت تحتاج حمكالن.

رابعاً :االعتبارات الفردية
1

يحرص المدير المسؤكؿ كباستمرار عمى تكضيح أىداؼ المديرية
لممكظفيف.

2

يمتزـ مديرؾ المباشر بالشفافية في تعاممو مع المكظفيف.

3

يتعامؿ مديرؾ المباشر مع كؿ مكظؼ بطريقة مناسبة لو.

4

ييتـ المدير المسؤكؿ بإشباع الحاجات الشخصية لممكظفيف.

5

يبدم مديرؾ المباشر اىتمامان شخصيان بالمكظفيف الذيف ال يحظكف
بالقبكؿ مف زمبلئيـ.

6

يقدر المدير المسؤكؿ قناعات المكظفيف الفردية اتجاه العمؿ.

7

ييتـ المدير المسؤكؿ بآراء المكظفيف الفردية تجاه تطكير العمؿ.

8

يحترـ المدير المسؤكؿ أحاسيس كمشاعر المكظفيف كيمتزـ بمبدأ

المساكاة في تعاممو مع الجميع.

9

يحترـ المدير القدرات الشخصية كالفركقات الفردية لدل المكظفيف.

10

يعزز المدير ربط أىداؼ المكظؼ الفردية بأىداؼ المديرية.
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 .2العدالة التنظيميـــة:
المقيــــاس
م

الفقرة

اتفق

بشدة

1
2
3

يحرص مديرؾ المباشر عمى أف يبدم المكظؼ رأيو قبؿ اتخاذ
الق اررات الخاصة بالعمؿ.
يكضح مديرؾ المباشر لمعامميف محتكل الق اررات كيزكدىـ
بتفاصيؿ إضافية عند استفسارىـ عنيا.
يراعي مديرؾ المباشر المبادئ كالمعايير األخبلقية عند اتخاذ
الق اررات.
يسمح مديرؾ المباشر لممكظفيف بالمعارضة أك مناقشة

4

5
6
7
8
9
10
11
12

الق اررات التي يصدرىا كفقان لممبررات المكضكعية كيقكـ
بتعديميا إذا اتضح عدـ صحتيا.

يراعي مديرؾ المباشر المكضكعية كعدـ التحيز في تعاممو مع

المكظفيف.

يعمؿ مديرؾ المباشر عمى تنمية ركح التعاكف كالعبلقات

اإلنسانية الحسنة مع جميع المكظفيف.

عندما يتخذ مديرؾ المباشر ق ار انر متعمقان بكظيفتؾ فإنو يتعامؿ
بكؿ احتراـ كتقدير كاىتماـ.

يشرح لؾ مديرؾ المباشر أسباب الق اررات التي اتخذت بالنسبة

لكظيفتؾ بشكؿ كاضح كدقيؽ.

يتناسب األجر الذم تحصؿ عميو مع طبيعة الجيكد التي

تبذليا في العمؿ.

يتماثؿ األجر الذم تحصؿ عميو مع أجكر المكظفيف

المشابييف لؾ في الجيكد.

يتـ تكزيع الحكافز كالمكافآت عمى العامميف في المديرية بكؿ
عدالة كمكضكعية.

يعتمد استحقاؽ الترقية لممكظفيف عمى مبدأ الجدارة كالمكافأة.

176

اتفق

محايد

ال

اتفق

ال اتفق

بشدة

13
14
15
16
17
18
19
20
21

يتـ تكزيع المياـ كالمسؤكليات كالصبلحيات في مديريتؾ
بصكرة عادلة.
أعباؤؾ ككاجباتؾ الكظيفية مناسبة جدان بالنظر إلى مؤىبلتؾ
العممية كقدراتؾ.

يتـ تكزيع المكاد كاألدكات البلزمة إلنجاز العمؿ عمى
المكظفيف بطريقة عادلة.
يطبؽ مديرؾ المباشر اإلجراءات كالق اررات عمى الجميع دكف
استثناء أك تمييز أك تحيز.
تتـ عممية تقييـ أداء المكظفيف بصكرة عادلة كفؽ آلية محددة
كمعركفة لمجميع.
يخضع جميع المكظفيف بنفس الكظيفة لمقانكف الداخمي

لممديرية.

يناقش مديرؾ المباشر معؾ النتائج المترتبة عمى الق اررات التي

يمكف أف تؤثر عمى كظيفتؾ بكؿ صدؽ كصراحة.

يتعامؿ مديرؾ المباشر بكؿ نزاىة كعدالة في حؿ الصراعات

بيف المكظفيف.

يتيح مديرؾ المباشر فرص التكاصؿ كالحكار مع جميع

المكظفيف.
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قائمة المحكمين
م

اسم المحكم

مكان العمل

1

د .رامز بدير

جامعة االزىر

2

د .شادم التمبانى

جامعة االزىر

3

د .كفيؽ االغا

جامعة االزىر

4

د .يكسؼ بحر

الجامعة االسبلمية

5

د .أكرـ سمكر

الجامعة االسبلمية

6

د.سامي أبك الركس

الجامعة االسبلمية

7

د .محمد اشتيكل

جامعة القدس المفتكحة

8

د .نبيؿ المكح

ديكاف المكظفيف

9

د .خميؿ حماد

ك ازرة التربية كالتعميـ
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كتب تسييل الميمة لمديريات التربية والتعميم في محافظات غزة
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