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اإلهداء

 إىل طيبت اىعيٌ يف ىرا اىصٍاُ ًيف مو شٍاُ.
 إىل ًاىدي ًىصًجيت ًألشقائً ًشقٍقاحً.
 إىل مو شيٍد ًأسري ًجسٌخ ضذً ألجو فيسطني .
 إىل أساحرحً اىنساً اىرٌِ صاغٌا ىنا ٍِ عيَيٌ دسًفاً فناّج ٍنازاث حضٍئ ىنا طسٌق
املعسفت ًاىعيٌ .
 إىل ىؤالء مجٍعاً أىدي ىرا اجليد املخٌاضع سائالً املٌيل جو يف عاله أُ ٌنفع بو اإلسالً
ًاملسيَني.

اىبادث

ب

شكر وتقدير
احلَد هلل اىري بنعَخو حخٌ اىصاحلاث ،زبنا ال حنصً ثناءً عيٍل أّج مَا أثنٍج عيى ّفسل ًاىصالة

ًاىسالً عيً خري األّاً حمَد صيى اهلل عيٍو ًسيٌ ،اىييٌ ال عيٌ ىنا إال ٍا عيَخنا إّل اّج اىعيٌٍ
احلنٌٍ ،اىييٌ عيَنا ٍا ٌنفعنا ًاّفعنا مبا عيَخنا ًشدّا عيَاً ،أزّا احلق دقاً ًازشقنا إحباعو ًأزّا

اىباطو باطالً ًازشقنا اجخنابو ًاجعينا ممِ ٌسخَعٌُ اىقٌه فٍخبعٌُ أدسنو ًأدخينا بسمحخل يف عبادك

اىصاحلني ،أخسجنا ٍِ ظيَاث اجليو ًاىٌىِ إيل أٌّاز املعسفت ًاىعيٌ.

إّو ملِ دًاعً سسًزي أُ أحقدً جبصٌو اىشنس ًاىخقدٌس جلاٍعيت ىرا اىصسح اىعظٌٍ جاٍعت

األشىس أساحرةَ ًعاٍيني ،خاصاً باىشنس زئٍس اجلاٍعت ًعَادة اىدزاساث اىعيٍا ًعَادة ميٍت

اىرتبٍت ًقسٌ أصٌه اىرتبٍت.

مَا ًحعجص ميَاث اىشنس ًاىعسفاُ عِ اىٌفاء ألساحرحً اىدمخٌز /فاٌص عيً األسٌد،

اىدمخٌز /زٌاض ٌٌسف مسٌزً ،اىرٌِ أشسفا عيى ىره اىسساىت ًعيى ٍا براله ٍِ جيد ًًقج
إلثساء ىره اىسساىت ال خساجيا يف اهبى صٌزة فناّا خري عٌُ ًسند يل فييَا ٍين جصٌو اىشنس

ًاىعسفاُ.

ًاىشنس ٌٍصٌه أٌضاً ىعضٌي جلنت املناقشت األسخاذ اىدمخٌز /شٌاد اجلسجاًي ٍناقشاً خازجٍاً،

ًاىدمخٌز /حمَد عيٍاُ ٍناقشاً داخيٍاًً ،ذىل ىخفضييَا باملٌافقت عيى ٍناقشت ىره اىسساىت ًحتسٍنيا

بآزائيٌ ًٍالدظاهتٌ اىقٍَت.

مَا ًأحقدً باىشنس ىألساحرة االفاضو يف جاٍعاحنا اىفيسطٍنٍت اىرٌِ حفضيٌا بخذنٌٍ

االسخباّت ،مَا ًأخص باىشنس اىدمخٌز /عبد اىسالً ّصاز ًاىري قدً يل اىنصخ ًاإلزشاد
ًاىدمخٌز /أمحد اىنذيٌث عيى ٍعاجلخو اإلدصائٍت ً ،ىنو ٍِ قدً يل خدٍت إلجناش ىرا

اىبذث .

ًاهلل ًيل اىخٌفٍق
اىبادث
ج

مهخص اندراسة

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلي واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات

غزة مف وجية نظر المعمميف ،الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات

المعمميف لواقع العدالة التنظيمية لدي مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية تعزى

لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية) ،التعرؼ إلي درجة ممارسة
الوالء التنظيمي لدى المعمميف في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،الكشؼ عف وجود فروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ في مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات الدراسة ،الكشؼ عف وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف واقع العدالة

التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ودرجة الوالء التنظيمي لدي المعمميف مف

وجية نظرىـ  ،واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي منيج الدراسة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث
بإعداد استبانتيف ،وتـ التأكد مف صدؽ االستبانتيف بطريقتيف :صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ الداخمي،
كما تـ التأكد مف ثباتيما بطريقتيف :طريقة التجزئة النصفية ،ومعامؿ ألفا كرونباخ ،وتكوف مجتمع الدراسة

مف جميع معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي )2016 -2015ـ) والبالغ عددىـ

( )4910معمـ ومعممة ،وتكونت عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية مف ( )490معمماً
ومعممة ،ولتحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائياً تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية ).)SPSS

 وكانت اىم النتائج عمي النحو التالي:

 .1الدرجة الكمية لتقدير المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة
حصمت عمى وزف نسبي ( )%75.97أي بدرجة كبيرة.

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى

مديري المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الجنس ،ولمتغير المؤىؿ العممي ،ولمتغير سنوات الخدمة ،ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري

المدارس الثانوية تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى
مديري المدارس الثانوية تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية في مجالي العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية

والدرجة الكمية الستبانة العدالة التنظيمية ،وتوجد فروؽ بيف منطقة رفح التعميمية ومنطقة غرب غزة،
عمى مجاؿ العدالة التفاعمية ،وكانت الفروؽ لصالح منطقة رفح.
 .4الدرجة الكمية لتقدير المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي حصؿ عمى وزف نسبي ( )%83.16أي بدرجة
كبيرة.

د

 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى الوالء
العاطفي لدييـ تبعًا لمتغير الجنس (ذكور ،إناث) ،وكذلؾ لمتغير(المؤىؿ العممي) ،ولمتغير (سنوات

الخدمة) ،ولمتغير (المنطقة التعميمية).

 .6توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة في
مجالي الوالء المستمر والوالء األخبلقي والدرجة الكمية الستبانة الوالء التنظيمي تبعاً لمتغير الجنس،

وكانت الفروؽ في جميع الحاالت لصالح المعممات ،توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

) )0.05بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة في مجاؿ الوالء المستمر تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية

(شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،غرب خانيونس ،شرؽ خانيونس ،الوسطى ،رفح).

 .7توجد عبلقة طردية وموجبة دالة إحصائيًا عف مستوى الداللة ( )0.01بيف الدرجة الكمية لمعدالة
التنظيمية والوالء التنظيمي بمجاالتو ودرجتو الكمية ،كما وتوجد عبلقة طردية موجبة دالة إحصائياً عف
مستوى الداللة ( )0.01بيف جميع مجاالت العدالة التنظيمية وجميع مجاالت الوالء التنظيمي.

 وكانت أىم التوصيات ما يمي:

 )1تحسيف مستوي المكافآت واألجور والعبلوات التي يحصؿ عمييا المعمموف ،وفتح باب التنافس لئلنجاز
وربطيا بالحوافز والمكافآت المادية والمعنوية والترقيات ،وأف توازف اإلدارة المدرسية بيف ظروؼ

وحاجات المعمميف الخاصة وبيف الموائح واألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا.

 )2تفعيؿ دور المشرفيف التربوييف الرقابي عمى اإلدارات المدرسية لمنع المحاباة والواسطة والمحسوبية،
وتطوير نظاـ تقييـ األداء المعموؿ بو بما يتناسب مع المعايير العالمية ،واشراؾ المعمميف في عممية
صنع واتخاذ الق اررات وتبادؿ الخبرات المتعمقة بطبيعة عمميـ.

 )3عقد دورات تدريبية لمديري المدارس بالمرحمة الثانوية لتطوير قدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات العادلة وفقًا
لقواعد وأسس عممية ومينية ،وعقد دورات تدريبية متخصصة لممعمميف لتعريفيـ بأىمية نظاـ تقييـ

األداء وبآليات تطبيقو واألىداؼ المرجوة منو.

ِ

Abstract
This study aims at identifying the status of organizational justice of the secondary schools’
principals in Gaza Governorates from the teachers’ point of view. It also aims at exploring the
statistically significant differences between the mean scores of teachers’ estimates of the status
of organizational justice of the secondary schools’ principals in Gaza Governorates in relation
to the following variables: (gender, education, years of service, and educational district). The
study further tries to explore the degree to which the secondary schools’ teachers practice the
organizational commitment in their schools. Furthermore, the study aims at exploring the
statistically significant differences between the mean scores of teachers’ estimates of the
organizational commitment level in the secondary schools of Gaza Governorate in relation to
the study variables. The study also tries to discover the existence of a statistically significant
correctional relation between the status of organizational justice of the secondary schools’
principals in Gaza Governorates and the degree of organizational commitment from the
teachers’ point of view.
The researcher followed the descriptive analytical approach to conduct this study. To achieve
the objectives of this study, the researcher designed two questionnaires. Validity of both
questionnaires was assured through two methods: reliability of referees and the reliability of
internal consistency. The reliability of both was also assured through two methods: half-split
and Alpha Cronbach reliability coefficient.
The population of the study consisted of all secondary schools’ teachers in the Gaza
governorates in the scholastic year (2015-2016) whose number is (4910) male and female
teachers. The sample of the study was a stratified random sample that consisted of (490) male
and female teachers. The data was processed and analyzed by using the SPSS software.
The most important findings of the study:
-

-

-

The relative weight of the total score of teachers’ estimates of the status of organizational
justice of the secondary schools’ principals in Gaza Governorates is (75.97%) which is a
very high percentage.
There are no statistically significant differences between the mean scores of teachers’
estimates of the status of organizational justice of the secondary schools’ principals in
Gaza Governorates in relation to the variables Gender, years of service. There are no
statistically significant differences between the mean scores of sample’s estimates of the
level of the organizational justice of the secondary schools’ principals in Gaza
Governorates in relation to the variable educational district.
There are statistically significant differences between the mean scores of teachers’
estimates of the status of organizational justice of the secondary schools’ principals in
Gaza Governorates in relation to the variable the educational district in the fields of
procedural justice, interactive justice and the total score of the organizational justice
questionnaire. There are also differences in Rafah educational district and west Gaza
district in the field of interactive justice. The differences were in favor of Rafah district.
The total score of the teachers’ estimates of the organizational commitment level in the
secondary schools of Gaza Governorate had a relative weight of (83.16%) which is a high
percentage.
There are no statistically significant differences between the mean scores of teachers’
estimates of the emotional commitment level in the secondary schools of Gaza
Governorate in relation to the variables (gender, education, years of service, and
educational district).
و

-

-

There are statistically significant differences at the level (0.05) between the mean scores of
the sample’s estimates of the continuous commitment, ethical commitment and the total
score of the organizational commitment questionnaire in relation to the variable gender.
The differences in all cases were in favor of female teachers. There are statistically
significant differences at the level (0.05) between the samples’ mean scores in the
continuous commitment domain in relation to the variable educational district (north Gaza,
west Gaza, east Gaza, west Khanyounis, east Khanyounis, middle governorate, Rafah).
There is a direct positive relation that is statistically significant at the level (0.01) between
the total score of the organizational justice and organizational commitment in its domains
and total score. There is also a direct positive relation that is statistically significant at the
level (0.01) between all the domains of the organizational justice and all domains of the
organizational commitment.
The most important recommendations of the study:
1. Improving the level of salaries, bonuses and increments for teachers. Furthermore,
encouraging competition in achievement and linking it to financial and moral
incentives, bonuses and promotions. The schools’ administration should balance
between the conditions of the special needs of the teachers and the rules and
regulations and directives in force.
2. Activating the role of the supervisors' control on schools to prevent favoritism and
nepotism. Developing the effective performance evaluation system in line with global
standards. The involvement of teachers in the decision-making and exchange of
experiences concerning the nature of their work.
3. Holding training courses for school principals of the secondary schools to develop their
ability to make fair decisions according to scientific, professional and foundations
standards. Holding specialized training courses for teachers to introduce them to the
importance of the performance appraisal system and mechanisms of its application to
the desired goals.
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انفصم األول
اإلطار انعاو نهدراسة
 أوالً :مقدمة.

 ثانياً :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا.
 ثالثاً :أىداف الدراسة.
 رابعاً :أىمية الدراسة.

 خامساً :حدود الدراسة.

 سادساً :مصطمحات الدراسة.

1

المقدمة:
تستطيع التربية بما تمثمو رسمياً بأف تضع األسس والمبادئ والقيـ لمعدالة التنظيمية لكي تسود في
مؤسساتيا ،مما يخمؽ والئًا تنظيميًا عند مرؤوسييا وموظفييا ،وتنبثؽ فمسفة و ازرة التربية والتعميـ العالي مف

فمسفة المجتمع وثقافتو وعاداتو وتقاليده مما يجعميا قادرة عمي تحقيؽ أىدافو.

وتعتبر رسالة التربية مف أنبؿ وأسمى الرساالت ،ألنيا تعنى بتنشئة الجيؿ وبناء شخصية اإلنساف الذي مف
خبللو يبنى المستقبؿ ،ولكي تحقؽ التربية ىذه األىداؼ التي تصبو إلييا ،فيي بحاجة ماسة إلدارة فعالة

وىادفة ومتطورة ،واإلدارة المدرسية أىـ عنصر مف عناصر العممية التعميمية التي تؤدى في النياية لبلرتقاء

برسالة التربية (األغبري.)156 :2000 ،

وتصاحب المنظمة الفرد طيمة حياتو ،سواء أكانت ىذه المنظمة صغيرة أـ كبيرة ،فرعية أـ رئيسة ،وفى كؿ

قطاعات المجتمع عمى حد سواء فالمدرسة ،واألسرة ،والجامعة ،والدوائر الحكومية ،ومنشأة األعماؿ،

والمستشفى ،والنادي كميا منظمات يعيش فييا الفرد ويتفاعؿ مف خبلليا مع الجماعات ،وتعد ظاىرة انتشار

المنظمات الرسمية وغير الرسمية إحدى أىـ سمات الحياة اإلنسانية المعاصرة( .الشماع ،حمود)17 :2005،

والمنظمة كياف اجتماعي مفتوح منسؽ بطريقة واعية راشدة ،ولو حدود شبو معروفة ،ويعمؿ بصورة منتظمة
ومستمرة لحد ما ،لتحقيؽ ىدؼ/أىداؼ مشتركة(.حريـ ،)16 :2006 ،وتعد المؤسسة التربوية أداة حيوية

في المجتمعات اإلنسانية ،ويرجع ذلؾ ألف التربية ىي مف المداخؿ الرئيسة لمتنمية البشرية الشاممة ،وىى

الحصف المنيع الذي تمجأ إليو المجتمعات إذا تعرضت لممصائب والمحف ،واذا كانت المؤسسات التربوية

األداة الحيوية في المجتمع ،فإف اإلدارة التربوية ىي المفتاح ونقطة البدء في عممية إصبلح التعميـ وتطويره،

ليواكب المجتمع تطمعاتو(.عياصرة)13: 2006 ،
بل مف أصوليا إذ ال يمكف لممنظمة أف تحقؽ
ويعد العنصر البشرى موردًا ىامًا مف موارد المنظمة ،وأص ً

أىدافيا دوف وجود الموارد البشرية الماىرة المدربة والتي تتمتع بوالء عاؿ لممنظمة ،والتنظيـ المدرسي عبارة
عف عممية تقسيـ األعماؿ والمياـ المدرسية بيف العامميف فييا كؿ حسب الوظيفة التي يشغميا مع منحيـ

كؿ الصبلحيات البلزمة لتمكينيـ مف القياـ بأداء واجباتيـ بأعمى مستوى مف الكفاءة وبأقؿ وقت وجيد

وتكمفة بما يحقؽ األىداؼ المدرسية المحددة والواضحة لممدرسة( .األغبري)261-260 :2000 ،
ويقع عمى عاتؽ اإلدارة المدرسية ميمة تحقيؽ أىداؼ المدرسة بكفاءة وفعالية وذلؾ مف خبلؿ التوظيؼ

الفعاؿ لجيود أعضاء المجتمع المدرسي ،ويعتبر المعمموف أبرز األعضاء الذيف تعتمد عمييـ إدارة المدرسة

في تحقيؽ أىدافيا ،إذ يتمثؿ اليدؼ الرئيس لممدرسة في تربية النشء واكسابيـ مجموعة مف األخبلقيات

والمعارؼ والميارات المحددة ،وتسعي العدالة التنظيمية لردـ الفجوة الحاصمة بيف أىداؼ األعضاء ،وأىداؼ

المؤسسة( .الفيداوي ،والقطاونة)3:2004 ،
2

ويتضح مما سبؽ أف "العدالة التنظيمية تمثؿ ظاىرة تنظيمية ،وذلؾ ألىمية األثر الذي يمكف أف يحدثو
إحساس العامميف بالعدالة أو عدـ العدالة في مكاف العمؿ ،والذي يمكف أف يؤدي لتراجع مستويات األداء

التنظيمي ميما بمغت قوة سائر عناصر العممية اإلدارية وىي أحد المتغيرات التنظيمية الميمة والمؤثرة عمي

كفاءة األداء الوظيفي لمعامميف مف جانب وعمي أداء المنظمة مف جانب آخر ففي الحاالت التي يزداد فييا

شعور العامميف بعدـ العدالة يترتب عميو العديد مف النتائج السمبية كانخفاض الرضا والوالء الوظيفي واألداء
الوظيفي بصف ٍة عامة ،وخبلفًا لذلؾ فإف ارتفاع إحساس العامميف بالعدالة يؤدي لزيادة ثقتيـ في إدارة
المنظمة وزيادة قناعتيـ بإمكانية الحصوؿ عمي حقوقيـ وما يعنيو ذلؾ مف ارتقاء سموكيات األفراد بعد

االطمئناف لسيادة العدالة ومف ثـ الوثوؽ بالمنظمة(.زايد)12:2006،

ونجاح المؤسسات التعميمية ووصوليا ألىدافيا مرتبط بشكؿ مباشر بإيماف األفراد العامميف فييا بتمؾ
األىداؼ وقناعتيـ بيا وسعييـ لتحقيقيا وشعورىـ بتطابقيا إلي حد ما مع أىدافيـ الشخصية ،ويعود تاريخ

االىتماـ ب الصمة التي تربط الفرد بمنظمتو لنياية الستينات وبداية السبعينات مف القرف الماضي والذي أطمؽ
عميو اسـ الوالء التنظيمي ،ومصطمح الوالء التنظيمي ال يمثؿ واقعاً وىو غير محسوس بؿ يستدؿ عميو مف
خبلؿ الظواىر واآلثار المرتبطة بو سموكياً وال يمكف الحصوؿ عميو جاى اًز أو يتـ فرضو باإلكراه بؿ ىو

حصيمة لتفاعبلت العديد مف العوامؿ والمتغيرات السموكية ،والوالء التنظيمي ىو امتداد لموالء االجتماعي

المتمثؿ في مشاعر الفرد ووالئو وانتمائو لممجتمع الذي يعيش فيو وأف لموالء االجتماعي ثبلث ركائز إذا

توافرت في البيئة التنظيمية فإنيا تساعد عمى تماسؾ الوالء التنظيمي وبقائو واستم ارريتو وىي.:
 ركيزة الوالء المستمر :أف يكرس الفرد حياتو ويضحي بمصالحو لبقاء واستم اررية الجماعة.

 ركيزة الوالء التبلحمي :تشير لمعبلقات االجتماعية التي تربط الفرد بغيره بشكؿ يؤدى لتماسؾ الجماعة
واستم ارريتيا.

 ركيزة الوالء الموجو :تشير الرتباط الفرد بقيـ الجماعة ومبادئيا( .مصطفى)118 :2012 ،
ويعرؼ الوالء التنظيمي بأنو التزاـ بالمشاركة في العمؿ ،أي التزاـ الفرد ودعمو لممنظمة خارج نطاؽ

توقعات الوظيفة والمكافآت ،وكذلؾ االلتزاـ باستمرار الدعـ والتأييد لممنظمة بغض النظر عف التحوالت

والتغيرات التي تحصؿ في المشاعر والظروؼ( .الفارس)78 :2011 ،

ىذا واطمع الباحث عمي العديد مف الدراسات في ىذا الموضوع كاف منيا دراسة (الشيري )2014،والتي

أوصت بالعمؿ عمي استم اررية تحقيؽ العدالة التنظيمية ،وتحسيف الممارسات اإلدارية مف قبؿ مديري

المدارس لتحقيؽ العدالة التقويمية ،ودراسة (فرج )2013،التي أوصت بضرورة إنشاء وحدة عممية في كؿ
جامعة تعني بالدراسات واستطبلعات الرأي لتعزيز العدالة التنظيمية لدي رؤساء األقساـ األكاديمية ،ودراسة

(الحميدي )2012،والتي أوصت بتبني استراتيجية كاممة لغرس قيـ العدالة التنظيمية المرتكزة عمي القيـ

اإلسبلمية الخالدة لدي مديرات المدارس ،ودراسة (الداية )2012 ،والتي أوصت بتنظيـ دورات تدريبية لرفع
3

قدرة مديري المدارس عمي اتخاذ الق اررات العادلة والموضوعية ،أما دراسة (محمد  )2012،فأوصت بضرورة
اىتماـ مديري المدارس بإعطاء المعمميف فرص لممشاركة بصورة أوسع باألعماؿ المدرسية وتعزيز الثقة
واالحتراـ لدييـ ،والتخفيؼ قدر المستطاع مف األعباء الورقية والبرامج الكثيرة التي تشعر المعمميف بالممؿ
وتحد مف تطوير قدراتيـ وانتمائيـ لمدارسيـ ،ودراسة (البارقي )2013 ،والتي أوصت بضرورة اىتماـ و ازرة
التربية والتعميـ بالوالء التنظيمي مف خبلؿ إشراؾ المعمميف باتخاذ الق اررات الخاصة بيـ ،وتوفير قنوات

اتصاؿ واضحة تمكف المعمـ مف تقديـ مقترحاتو ،وتقديـ الحوافز المادية والمعنوية لممعمميف ،والتخفيؼ مف
ضغوط العمؿ.
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مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
العدالة التنظيمية مف العوامؿ التي قد تؤثر عمي الوالء التنظيمي لمعامميف في أي مؤسسة تعميمية  ،كما أف

الكثير مف مديري المدارس خاصة المرحمة الثانوية بمحافظات غزة يغفموف عف أف العدالة في التعامؿ بيف

المعمميف ىي أحد المآخذ البارزة في أداء ووالء معممييـ ،وىذا اتضح جمياً مف خبلؿ عمؿ الباحث في

مجاؿ اإلدارة ،وسؤالو لمعديد مف المعمميف عف أىـ المشكبلت التي تواجييـ في حياتيـ التعميمية ،المدرسة
مف تعامبلت وسموكيات إدارية السيما في المرحمة الثانوية كونيا مرحمة فاصمة ومحددة لمستقبؿ النشء،

ونظ اًر ألىمية دور المعمميف في فعالية العممية التربوية كاف البد مف توجيو عناية خاصة لتحسيف أوضاعيـ
بل
المادية والمينية في المراحؿ التعميمية المختمفة خاصة المرحمة الثانوية ،مف ىنا نبعت مشكمة الدراسة آم ً

أف تكوف لبن ًة في تطوير وتعزيز مجاؿ اإلدارة التعميمية بمحافظات غزة.
وتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:

ما واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين

وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدييم؟
 أسئمة الدراسة:

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 )1ما واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف؟

 )2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 0.05بيف متوسطات تقديرات المعمميف

لواقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات الدراسة
(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية)؟

 )3ما درجة ممارسة الوالء التنظيمي لدى المعمميف في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف وجية
نظرىـ؟

 )4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 0.05بيف متوسطات تقديرات المعمميف

لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات الدراسة

(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية)؟

 )5ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة ودرجة الوالء التنظيمي لدي المعمميف مف وجية نظرىـ؟
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أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ إلي واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظر
المعمميف.

 .2الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف لواقع العدالة التنظيمية
لدي مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ
العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية).

 .3التعرؼ إلى درجة ممارسة الوالء التنظيمي لدى المعمميف في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة.

 .4الكشؼ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي

لدييـ في مداس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس ،المؤىؿ العممي،

سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية).

 .5الكشؼ عف وجود عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بيف واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة ودرجة الوالء التنظيمي لدي المعمميف مف وجية نظرىـ.

 .6الوصوؿ لنتائج يمكف االسترشاد بيا في تقديـ جممة مف التوصيات والمقترحات ،والتي مف الممكف أف

ال لتحقيؽ الوالء التنظيمي لممدرسة
تسيـ في رفع درجة ممارسة المديريف لمعدالة التنظيمية وصو ً

كمؤسسة تعميمية.

أىمية الدراسة:
 )1تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تمثمو "العدالة التنظيمية" ،باعتبارىا مف أىـ المبادئ التي
تؤثر عمى الوالء التنظيمي لممعمميف موضوع الدراسة ،حيث انو مف المفاىيـ والمبادئ التي ينبغي عمى
مدراء المدارس والمعمميف تفيميا وادراؾ معانييا وأىميتيا لنجاح العمؿ التربوي.

 )2قد تساعد ىذه الدراسة مدراء مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة في إعداد استراتيجيات جديدة

لمتعامؿ مع المعمميف ،ومعرفة ال دور الذي يجب القياـ بو لتحسيف المناخ التنظيمي بمدارسيـ مف خبلؿ
ممارستيـ لمعدالة التنظيمية ،األمر الذي سينعكس إيجابًا عمى إنتاجية المعمميف واحساسيـ بالوالء

التنظيمي.

 )3قد يستفيد مف ىذه الدراسة متخذو القرار في مجاؿ اإلدارة المدرسية بو ازرة التربية والتعميـ بمحافظات

غزة ،خاصة القائميف عمى المرحمة الثانوية باعتبار دراسة العدالة التنظيمية مقياسًا حقيقيًا لمتعرؼ لمدى
سبلمة وصحة ممارسات مدراء مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،وما ليذه الممارسات مف آثار

عمى متغيرات ىامة كالوالء التنظيمي لممعمميف ،والتي تمكننا مف إصدار أحكاـ تقييمية وتحديد
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المجاالت التي يتوجب إحداث تغييرات فييا ،مف أجؿ العمؿ عمى وضع خطط لتعديؿ ىذه الممارسات
إف كاف ىناؾ ما يستدعى ذلؾ.

 )4قد تساىـ ىذه الدراسة في تعزيز مفاىيـ العدالة التنظيمية.

 )5قد تسيـ ىذه الدراسة في رفع درجة ممارسة المديريف لمعدالة التنظيمية وصوالً لتحقيؽ الوالء التنظيمي
لممعمميف داخؿ المدارس كمؤسسات تربوية.

 )6عمى حد عمـ الباحث قد تكوف ىذه الدراسة مف أوائؿ الدراسات عمى صعيد اإلدارة التربوية بمحافظات
غزة التي تتناوؿ موضوع العدالة التنظيمية لدى مدراء مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف وجية

نظر المعمميف وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ.

 )7تعتبر ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبة العربية.

حدود الدراسة:
 حد الموضوع :تقتصر ىذه الدراسة عمى "العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ".

 الحد المؤسسي .اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدارس المرحمة الثانوية الحكومية بمحافظات غزة.
 الحد البشرى :أجريت ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة لمجتمع الدراسة مكونة مف معممي مدارس المرحمة
الثانوية الحكومية وسيتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية.

 الحد المكاني :ستقتصر ىذه الدراسة عمى محافظات غزة.

 الحد الزماني :تـ تطبيؽ أدوات ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ .(2016-2015

مصطمحات الدراسة:
 العدالة التنظيمية:
تعرف العدالة :بشكؿ عاـ بأنيا "إعطاء كؿ فرد ما يستحؽ" (حسانيف.)74 :2004 ،
وتعرف العدالة التنظيمية:
درجة تحقيؽ المساواة والنزاىة في الحقوؽ والواجبات التي تعبر عف عبلقة الفرد بالمنظمة ،وتجسد فكرة

العدالة مبدأ تحقيؽ االلتزامات مف قبؿ الموظفيف تجاه المنظمة التي يعمموف فييا( .الفيداوى ،والقطاونة،

.)10:2004

وىي الطريقة التي يحكـ مف خبلليا الفرد عمى عدالة األسموب الذي يستخدمو المدير في التعامؿ معو عمى

المستوييف الوظيفي واإلنساني ،وىو مفيوـ نسبى يتحدد في ضوء ما يدركو الموظؼ مف نزاىة وموضوعية".

(وادي)4 :2007 ،
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ويعرف الباحث العدالة التنظيمية إجرائياً بأنيا:
ممارسة مديرو مدارس المرحمة الثانوية بغزة لمياميـ اإلدارية مع المعمميف بإنصاؼ ومساواة واحتراـ

متبادؿ ودوف محاباة أثناء توزيعيـ لممياـ والواجبات ،وتطبيقيـ لمقوانيف واألنظمة والتعميمات ،وتقييميـ ألداء
المعمميف بنزاى ٍة وشفافية ،وتشمؿ المستوييف الوظيفي واإلنساني.
 الوالء التنظيمي:

الوالء التنظيمي ىو التزاـ بالمشاركة في العمؿ ،أي التزاـ الفرد ودعمو لممنظمة خارج نطاؽ توقعات الوظيفة
والمكافآت ،وكذلؾ االلتزاـ باستمرار الدعـ والتأييد لممنظمة بغض النظر عف التحوالت والتغيرات التي

تحصؿ في المشاعر والظروؼ( .الفارس)78 :2011 ،

وىو االنقياد واإلخبلص واالندماج والمحبة التي يبدييا الفرد تجاه عممو وينعكس ذلؾ عمي زيادة تقبؿ الفرد

ألىداؼ المنظمة التي يعمؿ بيا وتفانيو ورغبتو القوية وجيده المتواصؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ (الشاماف،

.)599 :2007

ويعرف الباحث الوالء التنظيمي إجرائياً:
بأنو رغبة معمـ المرحمة الثانوية بمحافظات قطاع غزة القوية في البقاء داخؿ المدرسة التي ينتمي إلييا
ويعمؿ بيا وقبولو أىدافيا وقيميا ،والمحافظة عمى سمعتيا ،واالىتماـ بمصيرىا ،واالستعداد المطمؽ لمدفاع

عنيا بكؿ ما أوتي مف قوة لضماف بقائيا وتطورىا حتى لو تمت التضحية ببعض األمور الشخصية مقابؿ

آماؿ ورغبات المدرسة وزمبلء العمؿ فييا.
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري



المحور األول :العدالة التنظيمية.
المحور الثاني :الوالء التنظيمي.
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المحور األول
العدالـــــــــــــــة التنظيمـــــــية
تميـيد:
العدالة فضيمة أخبلقية ،تتحدد قيمتيا في تطبيقاتيا العممية ،لذا فإف البحث عف العدالة قديـ قدـ الحضارة
اإلنسانية ،وأصبح أكثر شموالً عبر القروف ليشمؿ كؿ شرائح اإلنسانية بغض النظر عف الطبقة االجتماعية

أو الديف أو السف أو الجنس أو العرؽ ،والبحث في العدؿ يعنى البحث في مشكمة ميمة يجابييا اإلنساف
منذ بدء الخميقة ،فالثورات واالنتفاضات والحروب األىمية التي نشبت في بعض األقطار ترجع أسبابيا

العميقة لفقداف التوازف في مستوى المعيشة واالستبداد ،ولقد رأى عمماء االجتماع أف الوسيمة الوحيدة لمنع
ىذا الصراع كامنة في إقامة عدالة اجتماعية بيف أفراد المجتمع.

العــــــدل في المغة واالصطالح:
قاؿ الفيروز آبادي" :العدؿ خبلؼ الجور ،يقاؿ عدؿ عميو في القضية فيو عادؿ ،وقيؿ العدؿ يستعمؿ فيما
يدرؾ بالبصيرة كاألحكاـ ،كقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ (المائدة ،)95 :والعدؿ بالفتح والكسر،
والعديؿ فيما يدرؾ بالحاسة كالموازنات ،والمعدودات ،والعدؿ :ىو التقسيط عمى سواء ،وعمى ىذا روى

بالعدؿ قامت السماوات واألرض تنبيياً أنو لو كاف ركف مف األركاف األربعة في العالـ زائداً عمى اآلخر أو

ناقصاً عنو عمى مقتضى الحكمة لـ يكف العالـ منتظماً( .القصاص)116 -114 :1990 ،

أمف لكؿ
والعد ُؿ لغ ًة مف الفعؿ عدؿ ،أي سوى ،فإذا قمنا عدؿ القاضي بيف الخصميف ،فإنما نعنى أنو ّ
بل منيـ ما يستحقو ،سواء أكاف ذلؾ في
منيما ما يستحقو مسوياً بينيما ،وعدؿ الوالد بيف أوالده أي أعطى ك ً

األمور المادية أو المعنوية ،والعدؿ أساسًا يتعمؽ بالحقوؽ والواجبات معاً ،وال يقتصر عمى أي منيما

(األسمر.)49 :2008 ،

أما العدؿ كما جاء في لساف العرب العدؿ :ما قاـ في النفوس أنو مستقيـ وىو ضد الجور ،عدؿ الحاكـ في

الحكـ ،يعد ُؿ عدالً وىو عاد ٌؿ مف قوـ ُع ُد ٍ
ٍ
ِ
وع َدؿ عميو في القضية
كتجر
وؿ ،واألخيرة اسـ لمجمع
وشربَ ،
فيو عادؿ وبسط الوالي عدلو وفى رج ٌؿ بيف العدؿ والعدالة :وصؼ بالمصدر معناه ذو ٍ
عدؿ ،قاؿ في
عدؿ منكـ ،وقاؿ :يحكـ بو ذو ٍ
موضعيف :وأشيدوا ذوي ٍ
عدؿ منكـ( .ابف منظور)340 :1990 ،

العدل من منظور الشريعة اإلسالمية:
الناس بالعدؿ واالستقامة،
سمى اهلل نفسو بالعدؿ ،والعادؿ مف بيف أسمائو الحسنى جؿ في عبله ،وأمر اهلل
َ
ﳅﳇ
ﳆ
ﲽ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﲵ ﲷﲸ
ﲶ
قاؿ تعالى :ﱡﭐﲴ
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ﳛﳝ
ﳜ
ﳗﳙﳚ
ﳘ
ﳒ ﳔﳕﳖ
ﳓ
ﳍﳏﳐﳑ
ﳎ
ﳉﳋﳌ
ﳊ
ﳈ

ﳞﳟﱠ "(الشورى آية)15 :
ﲟ ﲡﲢﲣﲤ
ﲠ
وقاؿ تعالى في آية أخرى:ﭐﱡﭐ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞ

ﲯﲱﲲﲳﲴﲵﲶﱠ (المائدة آية.)8 :
ﲬﲮ ﲰ
ﲭ
ﲧ ﲩ ﲪﲫ
ﲨ
ﲥﲦ
أما عف أسس العدالة االجتماعية في اإلسبلـ فيرى سيد قطب أف اإلسبلـ ديف الوحدة في العبادة والمعاممة،
والعقيدة والشريعة ،والروحيات والماديات ،والقيـ االقتصادية والقيـ المعنوية ،والدنيا واآلخرة ،واألرض
والسماء ،وعف تمؾ الوحدة الكبرى تصدر تشريعاتو وفرائضو ،وتوجيياتو وحدوده ،وقواعده في سياسة الحكـ

وسياسة الماؿ ،وفى توزيع المغانـ والمغارـ ،وفى الحقوؽ والواجبات وفى ذلؾ األصؿ الكبير تنطوي سائر
األجزاء والتفصيبلت وحيف ندرؾ ىذا الشموؿ في طبيعة النظرة اإلسبلمية لؤللوىية والكوف والحياة واإلنساف
ندرؾ معيا الخطوط األساسية لمعدالة االجتماعية في اإلسبلـ ،فبالوحدة المطمقة المتعادلة المتناسقة،

وبالتكافؿ العاـ بيف األفراد والجماعات ،يسير اإلسبلـ في تحقيؽ العدالة االجتماعية ،مراعياً العناصر

األساسية في الفطرة اإلنسانية ،وغير متجاىؿ لمطاقة البشرية ،ىذا وقد قرر اإلسبلـ مبدأ تكافؤ الفرص،
ومبدأ العدؿ بيف الجميع ثـ ترؾ الباب مفتوحًا لمتفاضؿ بالجيد والعمؿ ،ثـ جعؿ القيـ األصيمة في المجتمع
ﳠ ﳢ ﳣﳤ
ﳡ
المسمـ قيماً أخرى غير القيـ االقتصادية :ﱡﭐ ﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞﳟ

ﳥﳦﱠ (المجادلة)11 :
أما عن األسس العامة التي أقام عمييا اإلسالم بناء العدالة االجتماعية في حدود فكرتو الكمية والتي
بتحققيا تتحقق العدالة اإلنسانية:
 .1التحرر الوجداني المطمق :لف تحافظ الجماعة عمى التشريع إال إذا كانت ىناؾ عقيدة تؤيده مف الداخؿ
وامكانيات تؤيده مف الخارج ،فقد حرر اإلسبلـ الوجداف البشرى مف عبادة أحد غير اهلل ،ومف الخضوع

ألحد غير اهلل.

 .2المساواة اإلنسانية الكاممة :قرر اإلسبلـ وحدة الجنس البشرى في المنشأ والمصير ،وفى المحيا
والممات وفى الحقوؽ والواجبات ،أماـ قانوف وأماـ اهلل ،في الدنيا واآلخرة ،ال فضؿ إال بالعمؿ الصالح،

وال كرامة إال لؤلتقى.

 .3التكافل االجتماعي الوثيق :أقر اإلسبلـ مبدأ التكافؿ بكؿ أشكالو وصوره ،فيناؾ التكافؿ بيف الفرد
وذاتو ،والفرد وأسرتو القريبة ،الفرد والجماعة ،األمة واألمـ ،والجيؿ واألجياؿ المتعاقبة( .قطب:1993،

)62-26

وتحدث ابف خمدوف عف العدؿ ،حيث كاف مف أوائؿ مف حاولوا تقديـ محاولة في تاريخ البشرية بخصوص

الصراع ،عمى ثبلث مرتكزات وىي:
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 صعوبة أف يعيش األفراد منعزليف فبلبد مف اجتماعيـ ،وىذا االجتماع سوؼ يترتب عميو صراعات
نتيجة تداخؿ المصالح وتشابكيا.

 البد مف وجود العدؿ بيف الناس.

 مقاومة العدواف واقامة العدؿ( .إبراىيـ)14 :2006 ،

نشأة ومفيوم العدالة التنظيمية:
انتياء بالفمسفات
يرجع تاريخ العدالة التنظيمية لبداية الخمؽ مف آدـ عميو السبلـ مرو اًر باألدياف السماوية و ً
واألفكار المعاصرة ومفيوـ العدالة أساساً مف مجاالت الفمسفة والقانوف والسياسة والعموـ االجتماعية وقد تـ

استخدامو في المجاؿ التنظيمي لوصؼ دور النزاىة أو اإلنصاؼ في بيئات العمؿ المختمفة مف خبلؿ
الطرؽ التي يحدد فييا الموظفوف مدى معاممتيـ بصورة موضوعية خالية مف التحيز في وظائفيـ ،ويستمد
مفيوـ العدالة التنظيمية أصولو التاريخية مف نظرية آدـ لممساواة عاـ (1963ـ) حيث عمؿ أخصائيًا

لمبحوث السيكولوجية في شركة الكيرباء العامة بنيويورؾ وقد أشار آدمز إلى أف نظريتو المساواة تديف

بالفضؿ لمجيود الفكرية السابقة عمييا خاصة نظرية (التنافر المعرفي) فيستنجر 1957( festingerـ)

وأفكار ىومانز 1961( homansـ) عف العدالة التوزيعية (الميدي.)57 -51 :2006 ،

وقد حظيت ىذه النظرية كما عند (زايد )31 :2006 ،باىتماـ كبير نظ اًر لتأثيرىا المباشر عمى دوافع

وجيود العامميف األمر الذي أدى العتبار ىذه النظرية إحدى أىـ نظريات السموؾ اإلنساني في المنظمات

لفترة طويمة وتفترض ىذه النظرية أف األفراد يقيموف عبلقات فيما بينيـ في العديد مف المواقؼ مف خبلؿ

ثبلث خطوات:

 .1قياس عبلقات المساواة فيما بينيـ مف خبلؿ مقارنة مدخبلتيـ مع مخرجاتيـ التنظيمية.

 .2الشعور باالضطراب وعد التوازف عندما يدرؾ األفراد حالة عدـ المساواة بيف مدخبلتيـ ومخرجاتيـ
التنظيمية.

 .3إعادة الوضع لحالة المساواة بغرض تخفيض حالة االضطراب وعدـ التوازف.
ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي:
مخرجات الفرد
مدخبلت الفرد

أصغر مف
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مخرجات اآلخريف
مدخبلت اآلخريف

مخرجات الفرد
مدخبلت الفرد

أكبر مف

مخرجات اآلخريف
مدخبلت اآلخريف

وتحدث المساواة عندما تكوف:

مخرجات الفرد
مدخبلت الفرد

تساوى

مخرجات اآلخريف
مدخبلت اآلخريف
(البشابشة)434 :2008 ،

مضموف ىذه النظرية يقوؿ :أف الفرد يكوف مدفوعاً لممحافظة عمى عبلقة عادلة بالمقارنة مع اآلخريف

وتجنب العبلقة الغير عادلة ،ووفقاً ليذه النظرية فإف الفرد يقارف نفسو بالغير في ضوء متغيريف األوؿ:

النواتج أو المخرجات ،والثاني :المدخبلت ،وتتمثؿ النواتج فيما يحصؿ عميو الفرد مف عممو كاألجر ،والمزايا

االجتماعية ،والمكانة أما المدخبلت :فتتمثؿ فيما يعطيو الفرد لممنظمة مثؿ وقت العمؿ  ،مقدار الجيد

اء كاف ىذا
المبذوؿ ،ومؤىبلتو وخبراتو ،ونظرية العدالة تيتـ بالمدخبلت والمخرجات كما يدركيا الفرد سو ً
اإلدراؾ وثيقًا أـ غير وثيؽ ،وعند المقارنة فإف الفرد يضع مخرجاتو ومدخبلتو في شكؿ نسبة يقارنيا بنسبة
الشخص اآلخر الذي قد يكوف(عضواً في نفس جماعة العمؿ ،أو موظؼ آخر بنفس الشركة ،أو شخص

يعمؿ في نفس المجاؿ لكف بشركة أخرى ،وقد يقارف بنفسو ولكف في فترة أخرى مف حياتو)( .جرينبرغ،

وباروف)176 -175 :2004 ،

وىناؾ ترابط بيف درجة الدافعية (االستعداد لبذؿ أقصى الجيود في العمؿ) لدى الفرد وبيف شعوره بعدالة
نظاـ الحوافز المتبع في المؤسسة أو المنظمة التي يعمؿ بيا ،إذ يميؿ الفرد لمقارنة أدائو بأداء غيره،

ومقارنة الحوافز التي يتمقاىا مع ما يتمقاه غيره وفقًا لمستوى األداء ،فإذا وجد اإلنساف أف ىناؾ عدالة في

الحوافز والمكافآت أدرؾ أف الدافعية ىي الطريؽ السميـ الواجب عميو إتباعو والعكس صحيح تمامًا ،ويترتب
عمى عدـ شعور الفرد بعدـ العدالة تصرفات وسموكيات عديدة تتراوح ما بيف تقميؿ الجيد المبذوؿ ،أو

التفريط في نوعية المنتج الذي ينتجو أو تغير فيمو السابؽ ومستوى أدائو وأداء اآلخريف ،وقد ينتيي بو
األمر لترؾ العمؿ ،والنقطة الرئيسية ىنا أف األفراد ال ييتموف بما يتقاضونو مف أجور ومكآفات بشكؿ

مطمؽ ،بؿ إنيـ يعقدوف المقارنات مع ما يقدمو غيرىـ مف جيد وما يتقاضونو مف مكافآت( .القريوتي،

)50 -49 :2000
13

ومما ىو جدير بالذكر أف دراسة العدالة التنظيمية في مجاالت اإلدارة بدأ في العقد السادس مف القرف
العشريف إال إنيا مازالت ظاىرة ميممة لحد كبير في أدبيات اإلدارة التعميمية ،حيث أف االىتماـ بموضوع

العدالة لـ يمتفت إليو عمى نحو صريح إال في عاـ ) )2004عندما قدـ اثناف مف كبار أساتذة اإلدارة

التعميمية (ىوى ،وتارتر) بالواليات المتحدة األمريكية في دراسة ليما بعنواف العدالة التنظيمية في المدارس:
ال عدالة بدوف ثقة ،حيث انطمقا مف التأكيد عمى أىمية قضايا العدالة التنظيمية بالمدارس بقوليما" إف
تأكيدنا األساس ىو أف قضايا العدالة والنزاىة في البيئات المدرسية ال يجب أف تؤخذ باستخفاؼ ،وعمى أي
فرد يشكؾ في صحة ىذا القوؿ ،أف يقوـ ببساطة بزيارة إحدى المدارس ويسأؿ المعمميف عف مدى معاممتيـ

بصورة عادلة(.الميدي)53 :2006 ،

وقد بيف كامبؿ أف العدالة والظمـ والنزاىة والمحاباة ،تظير عبر سموكيات وتعامبلت العنصر اإلنساني
ال متعددة لمعدالة
بشكؿ يميز اإلنساف كمخموؽ عف غيره مف المخموقات األخرى ،وليذا فإف ىناؾ أشكا ً

وىي:

 العدالة التعميمية.

 والعدالة السياسية.
 العدالة االقتصادية.
 والعدالة الجزائية.


والعدالة االجتماعية.

ومثؿ ىذا التنويع في أشكاؿ العدالة يعبر عف المنظور الموسع في تناوؿ المفيوـ واشتمالو لجميع األىداؼ

االجتماعية والبيئية المرغوبة( .البشابشة)433 :2008 ،

تعريف العدالة التنظيمية:
فيما يمي استعراض لعدد مف تعريفات العدالة التنظيمية:
عرؼ السمنتى ( )654 :2010العدالة التنظيمية بأنيا تصورات العامميف لئلنصاؼ في مكاف العمؿ وتشمؿ
ثبلثة أبعاد ىي :عدالة اإلجراءات وتعنى اإلجراءات المستخدمة في تحديد النتائج ،وعدالة التوزيع وتعنى
عدالة النتائج التي يحصؿ عمييا الفرد بمقارنة نفسو مع اآلخريف ،والعدالة التفاعمية وتعنى نوعية المعاممة

التي يحصؿ عمييا الفرد عندما تطبؽ عمييـ اإلجراءات مثؿ االحتراـ والشعور بالكرامة مف األفراد
واآلخريف".

في حيف يرى (زايد  )13 : 2006 ،أف العدالة التنظيمية مفيوـ نسبى ،فاإلجراء التنظيمي الذي ينظر إليو
موظؼ ما عمى أنو إجراء عادؿ ،قد يكوف إجراء متحي ًاز أو غير موضوعي مف وجية نظر موظؼ آخر.

14

وىى درجة تحقيؽ المساواة والنزاىة في الحقوؽ والواجبات التي تعبر عف عبلقة الفرد بالمنظمة ،وتجسد
فكرة العدالة مبدأ تحقيؽ االلتزامات مف قبؿ الموظفيف تجاه المنظمة التي يعمموف فييا( .الفيداوى،

والقطاونة )10:2004 ،كما عرفيا جرينبرغ ( )Greenberg،1990بأنيا إدراؾ األفراد لحالة اإلنصاؼ في
المعاممة التي يعامموف بيا مف قبؿ المنظمة(.الحجايا،)41 :2006 ،

وقد رأى بيرف ( (Byrne,2003أف المقصود بالعدالة التنظيمية ىو العدالة المدركة والتي تعطى ميؿ

األفراد العامميف لمقارنة حالتيـ مع حالة زمبلئيـ اآلخريف في العمؿ( .دويدار)18 :2011،

وذكر جيمس( )James,1993في تعريفو لمعدالة التنظيمية بأنيا إحساس الفرد بالعدالة في المنظمة وردة

الفعؿ السموكية ليذا اإلحساس( .أبوتايو)150 :2012 ،

وبعد إطالع الباحث عمى العديد من التعريفات والجوانب المختمفة لمعدالة التنظيمية يوافق الباحث ما

خمص إليو (الشيري )21 :2014 ،بأن ىناك عدة جوانب أساسية لمعدالة التنظيمية وىي:


العدالة التنظيمية تشير لممعاممة العادلة والمنصفة واألخبلقية لممرؤوسيف.

 العدالة التنظيمية تتـ في بيئات العمؿ المختمفة صناعيًا أـ تجاريًا أـ تربويًا.

 أف العدالة التنظيمية مف المفاىيـ النسبية التي تتحدد في ضوء عممية اإلدراؾ.
 أف العدالة التنظيمية تشمؿ كافة جوانب الحياة التنظيمية.


أف العدالة التنظيمية ىي إدراؾ المرؤوسيف لمدى معاممتيـ بصورة موضوعية خالية مف التحيز.

 أف العدالة التنظيمية تشمؿ العدالة عمى المستوييف الوظيفي واإلنساني.

أىمية العدالة التنظيمية:
تنبع أىمية العدالة التنظيمية باعتبارىا أساساً لمدافعية ألف ىناؾ فكرة مضمونيا أف ىناؾ عبلقة ارتباطية

قوية بيف تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،والتوزيع العادؿ لحوافز المنظمة ،فكؿ عامؿ يناؿ مكافأة أو حافز يتناسب

مع ما قدمو مف جيد ،واحساس العامميف بعدالة الحوافز والمكافآت ال يتعمؽ بعناصر الحوافز والمكافآت
فقط ،بؿ يشمؿ كيفية تقدير تمؾ العناصر في ضوء مجموعة مف المعمومات الموضوعية التي تستخدـ

كأساس لتوزيع تمؾ الحوافز ،بمعنى آخر فإف إحساس العامميف بالعدالة التنظيمية يتأثر بمدى عدالة التوزيع

وعدالة اإلجراءات بالمنظمة(.الحميدي)63 :2012 ،
ويعود االىتماـ بالعدالة التنظيمية لمعديد مف األسباب أبرزىا :الحاجة لمتخمي عف السياسات التنظيمية

اليدامة القائمة عمى البيروقراطية ومشاعر الظمـ والتيديد لدى العامميف ،وتبنى سياسات أخبلقية أخرى تتسـ
بالعدالة التنظيمية والدعـ التنظيمي بما يكفؿ االستم اررية والفعالية في األجؿ البعيد ،كما يعود االىتماـ

بالعدالة التنظيمية لوجود تحد في السعي لمنع أو تقميؿ السموكيات المعادية لممجتمع الصادرة عف الموظفيف

الناتجة أساساً عف غياب العدالة التنظيمية( .وادي)2:2007 ،
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ولمعدالة التنظيمية أىمية عمى المستوييف:
المستوى األوؿ :المستوى اإلنساني حيث أف ليا أىمية كبيرة بالنسبة لمفرد لما ليا مف تأثيرات عمى الجوانب

النفسية (كالقمؽ ،والغضب)

والمستوى الثاني :المستوى التنظيمي وتبرز أىميتو مف خبلؿ ارتباط متغير العدالة التنظيمية وعبلقتو

بالعديد مف المتغيرات التنظيمية األخرى كسموكيات المواطنة التنظيمية ،وااللتزاـ التنظيمي ،واالنتماء

التنظيمي ،والرضا الوظيفي( .منيؿ ،والشاوي ،وجبر)33 :2013،

كما وترجع أىمية العدالة التنظيمية في المنظمة إلى أف األفراد يستخدموف إدراؾ العدالة الحالية بالمنظمة

لمتنبؤ بما يمكف أف يعامموا بو مستقببلً ،باإلضافة إلى أف األفراد يريدوا أف يشعروا بأنيـ جزء مف المنظمة،
وتوافر العدالة مؤشر بأنيـ مقبوليف ومقدريف مف جانب قياداتيـ( .السمنتي)654:2010 ،

وتتضح أىمية العدالة التنظيمية في حقل اإلدارة العامة من خالل المؤشرات اآلتية:
 .1إف العدالة التنظيمية توضح حقيقة النظاـ التوزيعي لمرواتب واألجور في المنظمة ،وتعتبر العدالة
التوزيعية في ىذا الجانب بعداً ىاماً مف األبعاد التي يتـ عبرىا تقييـ النظاـ التوزيعي والعائد المادي

المعموؿ بو في المنظمة.

 .2إف العدالة التنظيمية تؤدى لتحقيؽ السيطرة الفعمية ،والتمكف في عممية اتخاذ القرار ،وترفد حاالت

النسبية في القرار معالـ توضيحية واستجابات سموكية ،وتعتبر العدالة اإلجرائية في ىذا الجانب بعدًا
ىاماً يتحدد في ضوئيا نظاـ العقوبات وااللتزامات الوظيفية ،وكيفية األداء لبموغ األىداؼ المطموبة في
المنظمة ،كما يتحدد في ضوئيا نظاـ التظمـ التنظيمي وكيفية حؿ المشكبلت المترتبة.

 .3العدالة التنظيمية تؤدى لتحديد جودة نظاـ المتابعة والرقابة والتقييـ ،وخمؽ القدرة عمى تفعيؿ ادوار
التغذية الراجعة ،والقدرة عمى إعادة تصميـ التنظيـ في الوظائؼ واألدوار التنظيمية وتصحيح

االنحرافات واقامة التصورات البلزمة ،خاصة ضمف بعد العدالة التقييمية ،بشكؿ يكفؿ وجود استدامة
العمميات التنظيمية واإلنجازات عند أعضاء المنظمة.

 .4العدالة التنظيمية تسمط الضوء لمكشؼ عف األجواء التنظيمية والمناخ التنظيمي السائد في المنظمة،
وبالتالي بناء تصورات خاصة ضمف بعد العدالة في التعامبلت حوؿ السياقات والمعامبلت والعبلقات

التنظيمية واإلنسانية واالجتماعية  ،والتعامؿ معيا مف خبلؿ ما تعكسو مف حاالت التجاوب ودرجات

التفاعؿ التنظيمية.

 .5تنعكس العدالة التنظيمية سموكياً عمى حاالت الرضا عف رؤساء األقساـ ونظـ القرار ،وعمى سموكيات
المواطنة التنظيمية وااللتزاـ التنظيمي( .الفيداوي ،والقطاونة)15 :2004 ،
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وتتضح أىمية العدالة التنظيمية في اآلثار والسموكيات السمبية الناتجة عف غياب ممارسة إدارة المنظمة
لمعدالة التنظيمية ومف ىذه اآلثار.
 الفشؿ في التعامؿ بصورة فعالة مع قضايا اإلنصاؼ والثقة واالحتراـ واألخبلقيات ،يمكف أف يؤدى غالبًا
لمصراع والخمؿ الوظيفي التنظيمي.

 أف غياب العدالة التنظيمية في المنظمات يسفر عف العديد مف السمبيات التي تؤثر عمى أداء وفاعمية
المنظمات ،ومف ىذه السمبيات :انخفاض الرضا الوظيفي ،وضعؼ االنتماء التنظيمي ،وزيادة النزوع

لترؾ العمؿ ،وزيادة السرقة والتخريب في مكاف العمؿ ،وانخفاض مستوى الوالء وااللتزاـ التنظيمي،
وكثرة التغيب عف العمؿ ،وانخفاض مستوى األداء( .الحميدي)66:2012،

الفوائد التي تعود عمى األفراد والمنظمة جراء الشعور بالعدالة التنظيمية من قبل المرؤوسين داخل

المنظمة ومنيا:

 oحصوؿ المنظمة عمى االلتزاـ مف المرؤوسيف عندما تظير ىي التزاميا نحوىـ.
o

الحصوؿ عمى ثقة المرؤوسيف ووالئيـ.

 oاستقطاب أفضؿ الموارد البشرية لمعمؿ في المنظمة( .الحجايا)55: 2005،
مما سبؽ يتضح لمباحث مدى أىمية العدالة التنظيمية في المؤسسات التعميمية ،وذلؾ مف خبلؿ ما تتضمنو

العدالة التنظيمية بأبعادىا المختمفة ،وباعتبار أف مدير المدرسة يقع في قمة الييكؿ التنظيمي لممدرسة فعميو

أف يحرص عمى تكويف عبلقة مينية بينو وبيف المعمميف تستند لمتعاوف واالحتراـ والثقة المتبادلة ،وتطوير
ىذه العبلقة بحيث تمكف كؿ فرد مف الشعور بمدى أىميتو وقيمة ما يقدمو مف جيد ،وذلؾ في جو يسوده

العمؿ بروح الفريؽ ،وىامش مف الحرية ،ومستوى مف الوعي واإلدراؾ لممشكبلت التي قد تعترض المدرسيف
بحيث يساعدىـ في حؿ مشكبلتيـ ويشعرىـ بالمساواة.
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مبادئ العدالة التنظيمية:
استخبلصًا مف األدبيات ،قدـ ىوى وتارتر ( (Hoy & Tarter, 2004عشرة مبادئ لمعدالة التنظيمية
يمكف تطبيقيا في المدارس وىى.:
 )1مبدأ المساواة :إف ما يحصؿ عميو األفراد مف المنظمة ينبغي أف يناسب مساىمتيـ فييا ،فبل ينبغي
أف يشعر المعمموف أف مساىماتيـ ال يتـ مكافآتيا أو ال يتـ تقديرىا التقدير المناسب.
 )2مبدأ اإلدراك :إدراؾ الفرد لمعدالة يسيـ في إحساسو العاـ بالعدالة ،فالعدالة تمثؿ حدثًا عامًا أو حكمًا
فردياً ،ويمثؿ إدراؾ المعمـ لمعدالة مفتاح الرضا والوالء لممنظمة التي يعمؿ بيا.
 )3مبدأ التعبير عن الرأي :مشاركة المعمميف في صنع القرار تعزز مدركات العدالة ،حيث أف ليـ مساىمة
شخصية وأساسية في النواتج المدرسية ،لذا وجب عمى مديري المدارس أف يحرصوا عمى مشاركة
المعمميف في صنع الق اررات.
 )4مبدأ العدالة البين شخصية :إف توفير معاممة كريمة ومحترمة تُرقّى أحكاـ العدالة ،فبل أحد يحب

األخبار السيئة ولكف إف أعطيت لو بصورة محترمة مصحوبة بالمعمومات الكافية فإف ذلؾ يولد إحساسًا
لدى األفراد بالمعاممة العادلة ،واحدى أكثر المياـ صعوبةً لدى مدير المدرسة أف يقوـ بتوصيؿ أخبار
سيئة لممعمميف قيما يتعمؽ بأدائيـ الوظيفي.

 )5مبدأ االتساق :السموؾ القيادي المتسؽ يعتبر شرطاً ضرورياً إلدراؾ العدالة لدى المرؤوسيف ،وينبغي
أف يبلئـ السموؾ الموقؼ بصورة متسقة والقيادة الفعالة تؤكد عمى ضرورة أف يتناسب سموؾ القائد مع
خصائص الموقؼ ،وعند تطبيؽ العدالة اإلجرائية يجب أف يوجييا االتساؽ ،فتطبيؽ القواعد
واإلجراءات والسياسات يجب أف يكوف تطبيقًا نزييًا ويمكف مبلحظتو ،ومع ذلؾ يجب أف يتصؼ
المرونة ،آخذًا بعيف االعتبار احتياجات األفراد والظروؼ االستثنائية.
 )6مبدأ المساواتية :إف صنع القرار ينبغي أف يكوف خالياً مف المصمحة الذاتية ،ويتـ تشكيمو مف خبلؿ
الغاية الجماعية لممنظمة ،فبل يجوز أف تكوف لمصمحة أي فرد األسبقية عمى حاجات الجماعة ،مع
مبلحظة أف معاممة األفراد عمى حد سواء ال يعنى المساواة ،فاألفراد لدييـ حاجاتيـ متباينة ومواىب
مختمفة ولذلؾ فإف المساواة الصارمة في معاممة كؿ األفراد ال تمثؿ مساواة(عدالً) وعميو فإف المعاممة
المتوازنة المبنية عمى الحاجات ينبغي أف تكوف مؤشر صنع القرار العادؿ ،واف تكوف المصمحة الذاتية
خاضع ًة لمصالح العاـ.
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 )7مبدأ التصحيح :تصحيح الق اررات الخاطئة ،ويعتمد التصحيح عمى التغذية الراجعة والمعمومات الدقيقة،
فعمى سبيؿ المثاؿ عندما يختمؼ المعمموف حوؿ التقييـ يكوف ىناؾ احتياطات ودالئؿ لمواجيتيـ فالدليؿ
الجديد يجب أف يوجو إعادة تقييـ المدير عمى نحو عادؿ ومتوازف.
 )8مبدأ الدقة :ينبغي أف ترتكز الق اررات عمى المعمومات الدقيقة ،وترتبط الدقة بصورة وثيقة بالتصحيح،
فمبدأ الدقة يدعـ اإلحساس بالعدالة مف خبلؿ إيضاح أف الق اررات تستند إلى دليؿ التعبير عف الرأي
والمشاركة ،وقد أظيرت الدراسات أف عدالة تقييـ األداء تقوى مف خبلؿ إجراءات مثؿ االعتماد عمى
المفكرات أو المذكرات التي تضمف دقة الحكـ عمى األداء.
 )9مبدأ التمثيل :يجب أف تمثؿ الق اررات مصالح األطراؼ المعنية ،فالق اررات التنظيمية تؤثر عمى جماىير
عديدة مف العامميف في المنظمة ،وصنع القرار الذي يستنبط أراء األفراد المتأثريف بو يحقؽ مبدأ
التمثيؿ ،فعمى سبيؿ المثاؿ عند تغيير المنياج المدرسي ينبغي تمثيؿ المعمميف في عمميات صنع
القرار ،ليس فقط ألف لدييـ مساىمة شخصية في النواتج فقط ،لكف ألف لدييـ المعرفة التي تساعدىـ
عمى المساىمة في صنع الق اررات الرشيدة ،وكمما اعتقد المعمموف أف أفكارىـ محؿ اعتبار وليا تأثير في
النواتج يتحقؽ مبدأ التمثيؿ.
 )10مبدأ األخالقية :األمانة واإلخبلص والنزاىة والموثوقية واألصالة والشرؼ والمساواة كميا تمثؿ معايير
أخبلقية ،وىذه المعايير ينبغي أف توجو السموؾ عند صنع الق اررات في المنظمات المدرسية( .الميدي،
(56 -55 :2006
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أبعاد العدالة التنظيمية:
ىناؾ ثبلث قضايا أساسية يبنى عمييا األفراد شعورىـ بالعدالة التنظيمية.:
 القضية األولى :تتركز حوؿ المخرجات التنظيمية لمموظفيف كالرواتب ،والمكافآت ،وعبء العمؿ وىو ما
يطمؽ عميو مصطمح العدالة التوزيعية.
 والقضية الثانية :تتمحور حوؿ اإلجراءات والقوانيف التي يتـ مف خبلليا توزيع المخرجات التنظيمية



وعب العمؿ بيف الموظفيف ويطمؽ عمى ىذا النوع مف العدالة مصطمح العدالة اإلجرائية.
كالراتب
ْ

والقضية الثالثة :تتركز حوؿ المعاممة الشخصية التي يتمقاىا األفراد المتأثروف بالق اررات أثناء تعامميـ

مع صانعي تمؾ الق اررات ،وفيما إذا كانت ىذه المعاممة مبنية عمى االحتراـ والتقدير والكرامة ويطمؽ
عمى ىذا النوع مف العدالة مصطمح العدالة التفاعمية أو التعاممية( .أبو تايو)151 -150 :2012 ،
مف خبلؿ مراجعة الباحث لؤلدبيات ذات العبلقة بموضوع العدالة التنظيمية الحظ أف ىناؾ مف أضاؼ بعدًا
رابعًا تمثؿ في العدالة التقييمية مثؿ :الداية ( ،)2012باجودة ( ،)2010القطاونة ( )2003وآخروف.
ومع بداية االىتماـ بظاىرة العدالة في بيئات العمؿ المختمفة منذ أوائؿ عقد الستينيات مف القرف العشريف
كاف محور اىتماميـ ينصب عمى عدالة توزيع النواتج (العدالة التوزيعية) وفى منتصؼ عقد السبعينيات
تقريباً بدأ االىتماـ مف قبؿ الباحثيف يتحوؿ نحو دراسة عدالة اإلجراءات المستخدمة في تحديد تمؾ النواتج
بل مف البحوث والدراسات عف ظاىرة العدالة اإلجرائية
(العدالة اإلجرائية) ،وشيد عقد الثمانينات تيا ًار ىائ ً
والتي انبثؽ منيا البعد الثالث لمعدالة التنظيمية (العدالة التفاعمية)( .الميدي ،)75 :2006 ،وفيما يمي
توضيح ليذه األبعاد.:

أوالً :العدالة التوزيعية:
تمثؿ العدالة التوزيعية البعد األوؿ مف أبعاد العدالة التنظيمية وترجع جذور مفيوـ العدالة التوزيعية لنظرية
المساواة التي قدميا (أدمز )1963 ،لتكوف نقطة البداية في بحث العدالة التوزيعية بؿ والعدالة التنظيمية
بصفة عامة ،فقد ذىب آدمز إلى أف أحد طرؽ تحديد عدالة توزيع النواتج ىو حساب مساىمات الفرد أو
مدخبلتو مقابؿ نواتجو أو مخرجاتو ،حيث ركز آدمز عمى قاعدة المساىمة( .الميدي.)76-75 :2006 ،
وىى عدالة المخرجات التي يحصؿ عمييا الموظؼ ،أي أنيا تتعمؽ بعدالة توزيع المكافآت ،وترتبط بالنتائج
أو المخرجات الت ي يحصؿ عمييا الفرد مف وظيفتو وخاصة األجور أو المزايا العينية أو الترقيات( .زايد،
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 ،)18 :2006كما وعرفيا مورماف ( )Moorman1991بأنيا عدالة المخرجات التي يحصؿ عمييا
الموظؼ (المعايطة.)32 :2005 ،
وىي درجة الشعور المتولدة لدى العامميف إزاء عدالة القيـ المادية وغير المادية التي يحصموف عمييا مف
المنظمة بوصفيا متحققة( .الفيداوي ،والقطاونة)10 :2004 ،
ويعكس مفيوـ العدالة التوزيعية شعور العامميف بالعدالة بخصوص ما يحصموف عميو مف مخرجات قد
تكوف عمى شكؿ أجور وترقية وحوافز مقابؿ جيودىـ في العمؿ ،فالعامموف ال يركزوف فقط عمى كمية
المخرجات التي يستفيدوف منيا ،بؿ ييتموف أيضاً بعدالة ىذه المخرجات( .جودة)133 :2007،
وتيتـ العدالة التوزيعية بالعدالة في تخصيص المكافآت ،وتقوـ عمى فكرة أف الفرد يقوـ بإجراء عدد مف
المقارنات والتي عمى أساسيا يقرر مدى توافر العدالة التوزيعية في مكاف العمؿ ،حيث تتحقؽ العدالة
التوزيعية عندما تتحقؽ النسبة التالية:
العوائد التي أحصؿ عمييا مف المنظمة = المدخبلت التي أقدميا لممنظمة


انعىائذانتٍأحصمعهُهايٍانًُظًة 

=

انًذخالتانتٍأقذيهانهًُظًة 

عىائذاِخشٍَفٍَفظانًُظًة 
يذخالتاِخشٍَفٍَفظانًُظًة 




انعىائذانتٍأحصمعهُهايٍانًُظًة 

=

انًذخالتانتٍأقذيهانهًُظًة 



عىائذاِخشٍَفٍيُظًاتأخشي 
يذخالتاِخشٍَفٍيُظًات
أخشي 
(العوضي ،العوضي)207 : 2010 ،

واذا كانت نسب المقارنة غير المتساوية أو غير العادلة فإف الجانب الذي تكوف النسبة لديو ىي األعمى يفترض أف
يحصؿ عمى راتب زائد بشكؿ غير منصؼ ويشعر بتأنيب الضمير ،بينما الجانب الذي تكوف نسبتو أقؿ يفترض أنو

يحصؿ عمى راتب أقؿ مف العادي بشكؿ غير عادؿ فسيشعر بالغضب ،أما إذا تساوت النسب فسينجـ عنيا حالة
مف المساواة والرضا( .الحميدي)78 :2012 ،
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وقد صنؼ كوبماف ( )Koobmanالعدالة التوزيعية لثبلثة أنواع:
 اإلنصاؼ :توزيع العوائد وفقًا لمستوى المساىمة ،فمثبلً العامؿ الذي يعمؿ دواماً جزئياً ال يتساوى فى
األجر مع العامؿ الذي يعمؿ دواماً كامبلً ،واذا تساوى االثناف في األجر يكوف ىناؾ خرؽ لقاعدة

اإلنصاؼ.

 المساواة :توزيع العوائد بغض النظر عف الجنس ،والموف ،والعرؼ ،وأف يأخذ الجميع فرصًا متساوية،
ويكوف التوزيع عمى أساس المعرفة والميارة واإلنتاجية.

 الحاجة :توزيع العوائد وفقاً لمبدأ الحاجة األولى ،مثؿ األـ التي لدييا طفبلف أو أكثر تستحؽ زيادة عف
األـ التي ليا طفؿ واحد بشرط تساوى جميع الظروؼ( .الحجايا)51:2006 ،

ويتضح مما سبؽ أف العدالة التوزيعية تشمؿ التوزيع العادؿ مف قبؿ إدارة المنظمة لممياـ ،والمسئوليات،

واألعباء الوظيفية ،والحوافز والمستمزمات المكتبية ،والمكافآت المادية وغير المادية كشيادات الشكر
والتقدير والثناء بيف العامميف في المنظمة ،وبذلؾ تتضمف العدالة التوزيعية التوزيع العادؿ لجانبيف ىما:

الجانب المالي والجانب غير مالي كما ىو مفصؿ بالشكؿ التالي:

العدالة التوزيعية

جانب مالي
"حوافز مالية بؤنواعها مكافآت ،
أجور  ،عالوات"

جانب غير مالي
"المهام والمسإوليات واألعباء
الوظيفية ،والمواد والمستلزمات
المكتبية ،والتكريم والتقدير والثناء"
(الحميدي)79 :2012 ،
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ثانياً :العدالة اإلجرائية.:
تعد العدالة اإلجرائية النوع الثاني مف العدالة التنظيمية ،وقد طرحت العديد مف التساؤالت التي لـ تنؿ

االىتماـ الكافي في دراسات العدالة التوزيعية_ عف العدالة في البيئات التنظيمية المختمفة_ وبصورة محددة
أثيرت أسئمة عف كيفية إدارة خطط األجور ،والممارسات المتعمقة بإعادة حؿ النزاع في المنظمات مما دفع

لزيادة االىتماـ بنمط العدالة األكثر توجياً نحو العممية ،أي كيؼ يتـ صنع القرار (عممية صنع القرار)،
حيث كاف محور تركيز دراسات العدالة التوزيعية (محتوى القرار ذاتو).

ويعود الفضؿ األوؿ في االىتماـ بقضايا العدالة اإلجرائية إلى ثيبوت وولكر()Thibaut&Walker1975

حيث أجريا مجموعة مف الدراسات عف استجابات األفراد نحو إجراءات حؿ النزاع أدت لتطوير نظريتيـ
المعروفة بنموذج الرقابة العممية لمعدالة اإلجرائية( .الميدي.)77 :2006 ،
ومفيوـ العدالة اإلجرائية مصدره عمـ القانوف ويتعمؽ ىذا المفيوـ بإدراؾ الفرد لمدى عدالة العمميات التي

يتـ مف خبلليا اتخاذ الق اررات التنظيمية ،فكمما كاف الفرد أكثر إحساسًا بعدالة اإلجراءات المتبعة في اتخاذ
مختمؼ الق اررات كمما قوى لديو دافع االلتزاـ بيا وتنفيذىا( .جرينبرغ ،وباروف.)179 :2004 ،

وعرفيا (العمياف ،والسعودي )399 :2009 ،بأنيا درجة الشعور المتولدة لدى العامميف إزاء عدالة
اإلجراءات التنظيمية التي تستخدـ في تحديد المخرجات التنظيمية
وىي مدى إحساس العامميف بعدالة اإلجراءات التي استخدمت في تحديد تمؾ المخرجات( .القريوتي،

العجمي)211 :2009 ،

ويقصد بالعدالة اإلجرائية مدى إحساس األفراد باف اإلجراءات والعمميات المتبعة في تحديد المكافآت عادلة
مثؿ "وسائؿ تحديد األجور ،ووسائؿ الترقية"( .دويدار)186 :2011 ،
وتيتـ العدالة اإلجرائية بعدالة اإلجراء المتبع في تخصيص المكافآت( .العوضي ،العوضي:2010 ،

 ،)207وترتبط مع مدى وجود الثقة المتبادلة بيف الرؤساء والمرؤوسيف فكمما كانت ىناؾ ثقة متبادلة بشكؿ
كبير بيف الرؤساء والمرؤوسيف كمما شعر العامموف بالعدالة اإلجرائية بشكؿ أكبر ،وتتعمؽ العدالة اإلجرائية

بعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحويؿ المدخبلت لمخرجات ومحصبلت نيائية يحصؿ عمييا العامموف
مما يمكننا مف الحكـ عمى القواعد واإلجراءات المطبقة في المنظمة مف حيث مدى نزاىتيا وعدـ تحيزىا.

(جودة)134 :2007،
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وقد كشف عمماء السموك عن وجيين لمعدالة اإلجرائية وىما:
الوجو األول :الجانب الييكمي
وىو الجانب الذي يتعمؽ بالكيفية التي يتـ مف خبلليا صنع الق اررات ،وحتى تبدو تمؾ الق اررات عادلة يجب
مراعاة اآلتي:
 أف يكوف لمموظؼ صوت في إجراءات صنع الق اررات ،بحيث يكوف ليـ رأى في صنع الق اررات المؤثرة
عمييـ.

 إعطاء الفرصة لتصحيح األخطاء.
 تطبيؽ قواعد وسياسات ثابتة.

بل يجب عدـ التحيز ضد بعض
 عدـ التحيز عند اتخاذ الق اررات ،فعند اتخاذ ق اررات التعييف مث ً
الجماعات بسبب الموف أو الجنسية أو النوع وىذا ما يحسف إدراؾ العدالة اإلجرائية.

الوجو الثاني :الجانب االجتماعي
وىو الجانب الذي يعبر عف احتراـ متخذي الق اررات لمعامميف ،وذلؾ عف طريؽ إخبارىـ بكيفية اتخاذ
الق اررات ،ونوعية المعاممة التي يمقاىا مف قبؿ متخذي الق اررات( .جرينبرغ ،وباروف )179 :2004 ،وقد تـ

تسمية ىذا الجانب بعدالة التعامبلت كما سيرد ذكره فيما بعد.

ىذا وحدد ( )Leventhal,1980ست قواعد لمعدالة اإلجرائية ،رأى أن مدى االعتقاد بوجود عدالة
اإلجراءات يرتبط بمدى الوفاء أو اإلخالل بيذه القواعد كما ذكرت (الحميدي )83 :2010 ،وىي كالتالي:

 قاعدة االستئناؼ :وتعنى وجود فرص لتبديؿ وتعديؿ الق اررات ،إذا ما ظير ما يبرر ذلؾ ويدعمو.
 القاعدة األخبلقية :وتعنى أف توزيع المصادر والموارد يتـ وفؽ المعايير األخبلقية السائدة.
 قاعدة التمثيؿ :وتعنى تبنى عممية اتخاذ القرار وجيات نظر أصحاب العبلقة وتمثيميـ.

 قاعدة دقة المعمومات :والتي تعنى أف كافة الق اررات تؤسس عمى معمومات صحيحة ودقيقة.

 قاعدة االنسجاـ :يجب أف تنسجـ إجراءات توزيع الجزاءات والمكافآت عمى جميع األفراد وفى كؿ
األوقات دوف تمييز.

 قاعدة عدـ االنحياز :يجب مراعاة عدـ تأثير المصمحة الشخصية عمى مجريات عممية اتخاذ القرار،
حيث أف تفضيؿ الصالح العاـ يشكؿ مرتك ًاز ميمًا مف مرتكزات العدالة التنظيمية.

ويبلحظ مف ىذه القواعد أنيا ال تتمتع بأوزاف وأثقاؿ متساوية في أغمب األحواؿ ،بؿ إف اإلفراد ينزعوف

بصورة انتقائية لتفضيؿ قواعد معينة دوف األخرى تبعاً لمقتضيات الموقؼ ( .فرج)34 :2013 ،
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ونخمص من ذلك أن العدالة اإلجرائية تشتمل عمى ثالثة عناصر وىى:
 القواعد والمعايير الرسمية لئلجراءات.
 شرح اإلجراءات وعممية صنع القرار.

 التفاعؿ بيف مف يقوـ بتطبيؽ القواعد (متخذ القرار) واألفراد الذيف يتوقع أف يتأثروا بالقرار.
 الفرق بين العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية:
فرؽ مورماف ( )Moorman,1991بيف العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية موضحًا أف عدالة التوزيع تعنى
تساوى المعاممة بالنسبة لمدخوؿ أو الحصيمة التي يتمقاىا الموظؼ أو المستخدـ ،أما العدالة اإلجرائية

فتصؼ التساوي أو النزاىة في اإلجراءات المستخدمة لتحديد ىذه الحصيمة أو النتائج( .باجودة:2010 ،

)37

وذكرت (الحميدي )84 :2012 ،نقبلً عف نييوؼ ومورماف ) (Niehoff&Moorman,1993أف لعدالة
اإلجراءات دو اًر في تحسيف عدالة التوزيع ،وذك ار أف فولجر وكونوفسكي في دراسة ليما توصبل إلى أف

عدالة اإلجراءات ارتبطت باتجاىات الوظيفة بما فييا الوالء لممؤسسة والثقة في اإلدارة ولكف عدالة التوزيع

ارتبطت باالقتناع باآلخر فقط ،وترتبط العدالة التوزيعية بعدالة العائد المادي وغير المادي الذي يحصؿ
عميو العامؿ بينما تتعمؽ العدالة اإلجرائية بعدالة السياسات واإلجراءات المتبعة في صنع الق اررات التي تحدد

العوائد التي يحصؿ عمييا العامؿ ،واذا كانت العدالة التوزيعية تمثؿ عدالة نواتج القرار فإف العدالة اإلجرائية
تمثؿ عدالة عممية صنع القرار وترتبط العدالة التوزيعية بالرضي عف الدخؿ في حيف ترتبط العدالة اإلجرائية

بالرضا عف النظاـ وذلؾ ألف األنظمة ىي التي توظؼ اإلجراءات بينما المخرجات تشكؿ أساساً لمتوزيع.

والعدالة التوزيعية تتحدث عف حصوؿ الموظؼ عمى المردود المجزي لجيوده في العمؿ أو المكافأة المجزية
التي سوؼ يحصؿ عمييا لقاء جيوده ،أما العدالة اإلجرائية فتتحدث عف مدى عدالة المعايير واإلجراءات

واآلليات المتبعة لتوزيع المكافآت .فعمى سبيؿ المثاؿ:
 ىؿ ىناؾ تمييز بيف موظؼ وآخر؟


ىؿ ىناؾ طريقو ما لمبلحظة الخطأ وتصحيحو؟

فالموظؼ يشعر بعدـ العدالة التوزيعية حيف يقوـ بنفس العمؿ الذي يقوـ بو موظؼ آخر لكنو ال يحصؿ

عمى نفس المكافأة( .إبراىيـ)18 :2006 ،

ويرى الباحث أف العدالة اإلجرائية بشقييا التوزيعية واإلجرائية تؤدي إلي زيادة اإلنتاجية وتحسيف المخرجات
بما يعود بالفائدة عمى المعمميف والمدرسة معاً.
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 ثالثاً :العدالة التفاعمية(:التعامالت)

تمثؿ عدالة التعامبلت ثالث مكوف مف مكونات العدالة التنظيمية ،وتعتبر امتداد لمفيوـ العدالة اإلجرائية
وتشير لطريقة تصرؼ اإلدارة تجاه األفراد ،وتعبر عف المدى الذي يشعر فيو األفراد باالحتراـ والتقدير مف

قبؿ المنظمة وقادتيا.

وترتبط بشكؿ أساس بطريقة تعامؿ المدراء مع المرؤوسيف مثؿ (المصداقية ،االحتراـ ،الدبموماسية ،وتضم
نوعين من العدالة:
النوع األول :عدالة العبلقات الشخصية ويشير لمدى االحتراـ والتقدير التي يتعامؿ بيا المدير مع
مرؤوسيو.
النوع الثاني :فيو عدالة المعمومات والتي تركز عمى اإليضاحات المقدمة لممرؤوسيف مف خبلؿ توصيؿ
المعمومات الضرورية حوؿ أسباب استخداـ إجراءات معينة أو طريقة تخصيص إجراءات معينة وبأسموب

القررات التي تؤثر عمييـ)( .دويدار:2011،
موثوؽ وأكيد بمعنى (تقديـ المدير شرح وافى لمموظفيف حوؿ ا

)187

وفى حاالت كثيرة فإف الطريقة التي يعامؿ بيا الموظؼ عند تنفيذ إج ارء تنظيمي معيف يمكف أف يؤثر عمى
إحساسو بالعدالة التنظيمية وعمى إحساسو بعدالة التعامبلت العادلة بيف األشخاص ،وعدالة التعامبلت

تعكس جودة العبلقات الشخصية بيف الرئيس المباشر والعامميف خبلؿ عممية تقييـ األداء مثبلً ،كما أنيا

تعكس مقدار االحتراـ ودماثة الخمؽ التي يبدييا الرئيس المباشر عند إخطار الموظؼ بالكيفية التي اتخذ بيا

القرار ،وتعكس عدالة التعامبلت أيضًا مدى إحساس العامميف بعدالة المعاممة التي يعامؿ بيا الفرد عندما

تطبؽ عميو بعض اإلجراءات الرسمية في المنظمة أو معرفتو بأسباب تطبيؽ تمؾ اإلجراءات(.زايد:2006 ،

)28

وىي مدى إحساس العامميف بعدالة المعاممة التي يحصؿ عمييا العامؿ عندما تطبؽ عميو بعض اإلجراءات
الرسمية أو معرفتو أسباب تمؾ اإلجراءات ،وىذا يعنى أىمية أسموب التعامؿ مع الموظفيف عند تطبيؽ

اإلجراءات واألنظمة والقوانيف (إبراىيـ.)18 :2006 ،

والعدالة التفاعمية ىي مدى إدراؾ المرؤوس أف المعاممة الشخصية التي يتمقاىا مف رئيسة تتصؼ باالحتراـ
والتقدير والكرامة المتساوية مع أقرانو وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ أثناء تنفيذ اإلجراءات والق اررات والتزود
بالمعمومات الميمة ،وتتمثؿ عدالة التعامبلت في التعبير عف المعاممة التي يحظى بيا الموظؼ كإنساف
خبلؿ التعامؿ معو ،فيو لو كرامة وحقوؽ ويجب أف يحترـ واف يستمع لرأيو واف تبرر لو آراء وق اررات
اآلخريف ،واف يكوف عمى إطبلع عمى المعمومات التي تخصو واف يتساوى مع غيره في معاممة كريمة

(الشيري.)28 :2014 ،
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ىذا وتيتـ العدالة التفاعمية بسموؾ إدارة المنظمة عند تعامميا مع باقي العامميف فييا ،وىذا النوع مف العدالة
يتعمؽ بمدى إحساس العامميف بعدالة تعامميـ مع إدارة المنظمة التي يعمموف فييا( .جودة)134 :2007 ،
وتنمو العدالة التفاعمية عندما يعامؿ صناع القرار األفراد بأدب واحتراـ ويقوموف بشرح وتفسير الق اررات

بصورة شاممة ،وتتكوف مف بعديف أساسيف ىما:


العدالة المعموماتية :وتشير لكفاية المعمومات المستخدمة في تفسير كيفية تنفيذ اإلجراءات وكيفية صنع

الق اررات.

 العدالة البيف شخصية :وتشير لمتفاعبلت االجتماعية بيف أعضاء المنظمة ،فنوعية التفاعبلت مع

الرؤساء والزمبلء يمكف أف تؤثر عمى مدركات األفراد لمعدالة في البيئات التنظيمية المختمفة( .زايد،

 ، )80 :2006كما إنيا ذات صمة بالتفاعبلت بيف األفراد وىى تابعة لمعدالة اإلجرائية لذلؾ اعتبر
بعض الباحثيف العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية بعداً واحداً (فرج.)36 :2013 ،

وىناؾ خمسة محكات مرتبطة بإدراؾ المساواة في العدالة التفاعمية في المؤسسات وىي:
 إظيار االحتراـ الكافي لوجيات نظر اآلخريف.
 قمع االنحياز الشخصي.

 التطبيؽ المستمر لممحكات الخاصة باتخاذ القرار.

 تقديـ تغذية مرجعية "عكسية" مستمرة عف الق اررات.

 التفسير أو الشرح الكافي لؤلسس التي تقوـ عمييا الق اررات( .باجودة)41 :2010 ،
بناء عمى أربعة عوامؿ
وقد توصمت دراسة "بايس وموج" إلى أف إدراؾ العامميف لمعدالة التفاعمية تتحدد ً
وىي:
 oمدى وجود مبررات قوية وواضحة لمق اررات المتخذة.

 oمدى إخبلص صاحب السمطة وصراحتو وعدـ استخدامو لمخداع في تعاممو مع العامميف.
 oمدى احتراـ صاحب السمطة لمعامميف.

 oمدى التزاـ صاحب السمطة بحدود المياقة واألدب في تعاممو مع العامميف( .الحميدي)86 :2012،
ويرى الباحث أف العدالة التفاعمية تتعمؽ بمدي شعور المعمميف بعدالة المعاممة "القائمة عمى االحتراـ
المتبادؿ وعدـ التمييز" التي يحصموف عمييا مف قبؿ مديرييـ ،مع تقديـ كافة المعمومات والتفسيرات
الصحيحة والواقعية ليـ حوؿ أسباب استخداـ إجراءات معينة في حالة استفسارىـ عنيا وىذا مف شأنو
الوصوؿ بالمنظمة أو المؤسسة إلى تحقيؽ أىدافيا المتوخاة.
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رابعاً :العدالة التقييميةEvolutional justice:

بالرغـ مف العدالة التقييمية لـ تدرج ضمف أنواع العدالة ولـ تذكر منفردةً بيذا االسـ في الدراسات إال

مؤخ ًار ،إال انو ال يمكف تجاىؿ أىمية وضرورة تقييـ األداء باعتباره الضماف األكيد الستمرار نجاح المؤسسة
إذ أف نتائجو تمكف المؤسسة مف الحفاظ عمى األفراد ذوي األداء المتميز وتحسيف األفراد ذوي األداء

الضعيؼ.
وتعد العدالة التقييمية المصفاة التي يمكف مف خبلليا معرفة تأثير بعض التغيرات في عدالة نظاـ التقييـ

مثؿ الموضوعية ،والفروؽ الفردية ،واالختبلفات التنظيمية ،مما يجعؿ مف عدالة نظاـ تقييـ األداء أم ًار

ضروريًا في نجاح المنظمة وبناء الثقة في عدالتيا ودقتيا وتجنب حالة عدـ الموضوعية والوقوع في أخطاء
التقييـ ،وىناؾ أربعة مصادر ألخطاء تقييـ األداء.

 .1أخطاء مصدرىا خصائص الدور لممقيـ والمقيميف.
 .2أخطاء مصدرىا أداة التقييـ.

 .3أخطاء مصدرىا بيئة التقييـ.

 .4أخطاء بسبب عممية التقييـ( .المعايطة)35 :2005 ،
والعدالة التقييمية ىي الدرجة التي يستشعر بيا الموظؼ بالنزاىة والشفافية في التقييـ اإلداري ألداؤه وسموكو
في العمؿ ،مما يؤدى لزيادة درجة رضاه عف نظـ التقييـ وعدالتيا (دويدار.)187 :2011 ،

في حيف يرى (الفيداوى ،والقطاونة )11 :2004 ،أف العدالة التقييمية ىي درجة شعور الموظؼ بنزاىة

التقييـ اإلداري الصادر بحقو في األداء والسموؾ والعمؿ مما يعزز رضاه عف نظـ العمؿ واطمئنانو إزاء
ترقيتو ونموه الوظيفي وتقييـ أدائو.
وىي مدى إدراؾ المرؤوس لعدالة ونزاىة نظاـ تقييـ أدائو مف حيث معايير إعداده ،والقائموف عمى تنفيذه،
واجراءات وطريقو تطبيقو ،والنتائج المترتبة عميو ،واف يطبؽ عمى جميع المرؤوسيف بمساواة ودوف تفرقة أو
تدخؿ عوامؿ خارجية( .باجودة)44 :2010 ،

وتتضح أىمية العدالة التقويمية في كوف عممية تقويـ األداء الوظيفي إحدى العمميات اإلدارية اليامة التي
تقع مسئولية القياـ بيا عمى مدير المدرسة ،ىذا ويعتبر تقويـ األداء العادؿ لمعامميف بالمدرسة أحد أبرز

سموكيات المدير التي ليا تأثير مباشر في تحقيؽ العدالة التنظيمية بيذه المدرسة عمى اعتبار أف العبلقة

بيف العدالة وتقويـ األداء عبلقة ارتباطيو ،فتقويـ األداء لكي يحقؽ أىدافو البد واف يبنى عمى أسس عادلة

وموضوعية (الحميدي.)88 :2012 ،
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الفوائد التي نجنييا عند تطبيق العدالة التقييمية في المؤسسات التعميمية.:
 تحديد جودة نظاـ المتابعة والرقابة والتقييـ.

 خمؽ القدرة عمى تفعيؿ أدوار التغذية الراجعة.

 القدرة عمى إعادة تصميـ التنظيـ في الوظائؼ واألدوار التنظيمية.
 تصحيح االنحرافات واقامة التصورات البلزمة بشكؿ يكفؿ وجود استدامة العمميات التنظيمية واإلنجازات
عند أعضاء المنظمة التربوية .نقبلً عف درة (السبعي)27 :2012 ،

أما عن األخطاء التي يقع فييا الفرد المقيم والتي بدورىا تؤثر عمى عدالة عممية التقييم ،فيرى (جرينبرغ،
وباروف )2004 ،أف:
أ -التحيز اإلدراكي :وىناؾ خمسة أنواع لمتحيز اإلدراكي وىي:
 .1أخطاء العزو األساسية :بمعنى أف تفسير قصور الفرد في أداء عممو يتـ إرجاعو ألسباب داخمية نابعة
مف داخؿ الفرد وليس ألسباب خارجية; فتأخر الفرد في الحضور المبكر لمعمؿ يعزى غالباً ألسباب

داخمية تتعمؽ بكسؿ الفرد واىمالو وليس ألسباب خارجية كتأخر المواصبلت وكثافة الحركة المرورية.

 .2تأثير اليالة :ويحدث ىذا عندما يسمح المقيـ لخاصية واحدة ظاىرة ومسيطرة عمى الموظؼ بالتأثير
عمى حكمو وتقديره لبقية البنود األخرى.

 .3التحيز لمشبيو :ويقصد بيا ميؿ المقيـ لمشخص الذي يشبيو وفقًا لمواصفاتو ومؤىبلتو وميولو ،فيقيمو
وفقاً الشبية الذي بينيما وليس وفقاً ألدائو.

 .4خطأ االنطباع األوؿ :فالمقيـ الذي يكوف انطباعو عف العامؿ بأنو كسوؿ وغير منتج ويستمر انطباعو
عف ىذا العامؿ حتى لو تحسف أداؤه ،بالتالي فإف االنطباع األوؿ الذي كونو المقيـ عف العامؿ يظؿ

ثابتًا دوف تغيير.

 .5اإلدراؾ االنتقائي :حيث يميؿ المقيـ لمتركيز عمى بعض النواحي في الموقؼ واىماؿ النواحي األخرى;

فتخصص المدير يكوف لو تأثير في عممية تقويـ العامميف فمثبلً مدير المدرسة الذي يكوف تخصصو
لغة عربية تجد انو يميؿ لمتركيز في تقويـ المعمميف عمى مدى التزاميـ بالتحدث بالغة العربية الفصحى

ميمبلً بقية العناصر مثؿ قدرتو عمى التدريس وايصاؿ المعمومة لمطمبة ومدى تنويعو في استخداـ

الوسائؿ التعميمية ....إلخ مف العناصر التي يقيـ عمييا المعمـ.

بناء عمى جنسيتو ،أو لونو ،أو موطنو باعتبار أف
ب -القولبة :ويقصد بيا أف المقيـ يحكـ عمى العامؿ ً
اء
بعض أفراد الجماعات يشتركوف في صفات أو خصائص سموكية معينة ،فيتـ الحكـ عمى الفرد بن ً
عمى الجماعة التي ينتمي إلييا وينحدر منيا (نقبلً عف الحميدي.)92 :2012 ،
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ولتحقيق العدالة التقييمية ينبغي إتباع بعض اإلجراءات منيا ،كما عند (باجودة:)48 :2010 ،
 .1أف تتميز المعايير التي يتـ مف خبلليا تقييـ األداء بالصدؽ ،والقدرة عمى التمييز ،واظيار االختبلفات

بيف العامميف ميما كانت بسيطة ،وتحرى الدقة أثناء مقارنة األداء بيا ،ومعرفة المرؤوس بيذه المعايير

المستخدمة في تقويـ األداء قبؿ عممية التقييـ واقتناعو بيا.

 .2تدريب القائميف "عمى عممية التقييـ" عمى الطريقة التي يتـ بيا التقييـ.

 .3الموضوعية وعدـ التحيز وأال يكوف لمحالة المزاجية أو لطبيعة العبلقة الشخصية تأثير أثناء عممية
التقييـ.

 .4إطبلع المرؤوس عمى نتائج التقييـ مما يجعمو يقتنع بأنيا عادلة وصادقة ،وتجنب الغموض واخفاء
النتائج مما يثير الريبة عند المرؤوس وتجعمو يشؾ في عدالة التقييـ.

 .5السماح بالتظمـ مف قبؿ المرؤوس ومناقشة نتائج التقييـ مع رئيسو في العمؿ.

 .6ربط الق اررات اإلدارية مثؿ /الترقية ،التعييف ،والنقؿ ،والفصؿ ،ولفت النظر ،والعبلوات ،والتدريب
وغ يرىا بعممية تقييـ األداء مع مراعاة أف يكوف التقييـ الصادؽ ىو األساس الذي اعتمد عميو الرئيس
في إصدار القرار.

ويرى الباحث أف شعور المعمميف باف تقييميـ عادؿ وأف ىناؾ معايير واضحة وعادلة لعممية التقييـ ،تحد
مف نشوء صراع داخؿ المدرسة كمؤسسة تعميمية بيف المعمميف والمدراء وبيف المعمميف أنفسيـ ،كما أنيا

تضع أسس ومعايير واضحة ومحددة في بيئة العمؿ لكؿ معمـ وأف تقييمو تـ وفقًا لدوره ونشاطو واسياماتو

واتقانو لعممو ،ما يعزز التنافس الشريؼ ويحسف أداء المعمميف وأداء المدرس مما يؤدي إلي نجاح المؤسسة
وتحقيؽ عائد أكبر م ف المخرجات والنجاح ،كما يؤثر عمي التقييـ عدد المقيميف فكمما كاف أكثر مف شخص
"مقيـ" كاف التحيز غير موجود.
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عالقة أبعاد العدالة التنظيمية مع بعضيا البعض:
إدراؾ العدالة يجب أف يتضمف الحديث عف أنواع العدالة التنظيمية مجتمعة ،وال يمكف أف توصؼ مؤسسة

بالعدالة إال إذا اتصفت بعدالة األنواع جميعيا (التوزيعية ،واإلجرائية ،والتفاعمية ،والتقييمية) ،وقد تركزت

األبحاث المبكرة عف العدالة في المنظمات عمى مفاىيـ العدالة التوزيعية حيث كانت العدالة التوزيعية قبؿ
العاـ ( )1975تمثؿ المحور الوحيد لدراسات العدالة التنظيمية ،ثـ ظيرت بقية أنواع العدالة التنظيمية
معتمدةً عمييا في البداية ومعتمد كؿ نوع عمى النوع الذي يسبقو( .الميدي.)75 :2006 ،

وادراؾ العدالة يجب أف يتضمف الحديث عف األنواع جميعيا مجتمعة فالحديث عف بعضيا دوف اآلخر يعد
غير مكتمؿ وال يمكف أف توصؼ منظمة ما بالعدالة إال إذا اتصفت بعدالة األنواع جميعيا (التوزيعية،

واإلجرائية ،والتفاعمية ،والتقييمية) وأي خمؿ في أحد األنواع األربعة البد وأف يؤدى لخمؿ باألنواع األخرى.
(باجودة.)50 :2010 ،
وىناؾ عبلقة وثيقة بيف العدالة التوزيعية وعدالة اإلجراءات حيث إف إحساس الموظفيف بعدالة التوزيع

مرتبط بحد كبير بإحساسيـ باف ق اررات التوزيع تمت وفقًا لطرؽ وقواعد عادلة ذات موضوعية ،كما أف

العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية ىما األساس في العدالة التنظيمية الذي يؤدى لعدالة التعامبلت والعدالة

التقييمية (فرج.)41 :2013 ،
وتعد العدالة التوزيعية عدا أنيا األساس الذي قامت عميو األنواع األخرى لمعدالة التنظيمية ىي المحور
الذي تحوـ حولو ىذه األنواع فإصدار الحكـ عمى العدالة التوزيعية المتعمقة بنزاىة عممية التوزيع وكمياتيا

ىي إدراؾ لعدالة كؿ مف اإلجراءات التي تحدد تمؾ المخرجات التي توزع العدالة اإلجرائية ،وعدالة طريقة
التعامؿ مف نزاىة واحتراـ وتقدير أثناء تطبيؽ العدالة التوزيعية (العدالة التفاعمية) ،وعدالة نظاـ تقييـ األداء

التي أدت نتائجو لعدالة توزيع بعض المخرجات مثؿ الترقية والحوافز التدريب وغيرىا( العدالة التقييمية)

(باجودة.)50 :2010 ،

ف شعور الموظؼ يؤثر عمى والئو فالموظؼ الذي يشعر بعدالة اإلجراءات وعدالة التوزيع وعدالة التفاعؿ

(الحجايا ،)52 :2006 ،ويضيؼ الباحث (عدالة التقييـ) يكوف مستوى والئو مرتفعًا مقارنةً مع الموظؼ

الذي ال يشعر بعدالة (اإلجراءات ،والتوزيع ،والتفاعؿ ،والتقييـ) ،وىذا ما يؤكد الترابط الوثيؽ بيف أبعاد

العدالة التنظيمية.

وأياً كان األمر فإن العدالة التنظيمية تمثل بنية معقدة ومتعددة األبعاد بيد أن أبعادىا متكاممة ومترابطة

ويؤثر كل منيا في اآلخر ،وىى في مجموعيا تؤثر عمى السموكيات اإليجابية والنواتج التنظيمية

المرغوبة(.زايد)81 :2006 ،
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والشكل التالي يوضح عالقة أبعاد العدالة التنظيمية بعضيا ببعض
عدالة إجرائية

عدالة تفاعمية

عدالة توزيعية

تحديد اإلجراءات وطريقة

العدالة التفاعمية :المعاممة

اتخاذ القرار(الدقة،

أثناء تطبيؽ ىذه اإلجراءات

المخرجات التي أدت العدالة

الموضوعية ،الثبات)

(المساواة ،الموضوعية،

الثبات)

اإلجرائية إلى تحديدىا
(الدقة ،الموضوعية ،الثبات)

يتـ تطبيؽ العدالة التقييمية في ظؿ معاممة جيدة (عدالة بيف
شخصية تفاعمية واشراؾ المرؤوس في عممية التقييـ (عدالة
المعمومات التفاعمية).
عمى أساس العدالة التقييمية تتـ
تغذية عكسية لتعديؿ سياسة تحديد

عدالة تقييمية

االجراءات

تؤدي العدالة التقييمية إلى تحديد
المخرجات عمى حسب مستوى
المرؤوس.
المصدر(:باجودة)52 :2010 ،
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 األدوار التي يؤدييا مديرو مدارس المرحمة الثانوية والمرتبطة بالعدالة التنظيمية بأبعادىا األربعة:
العدالة التوزيعية في اإلدارة المدرسية:
تعكس العدالة التوزيعية مدى عدالة العوائد التي يحصؿ عمييا المعمميف مقارنة باآلخريف مف زمبلئيـ في
المدارس الثانوية ،وتتمثؿ العدالة التوزيعية في مدارس المرحمة الثانوية مف خبلؿ قياـ مديري المدارس بما

يمي:


توزيع المياـ والمسئوليات عمى المعمميف خاصة المتعمقة باألنشطة المدرسية وفرؽ العمؿ والمشاركة في

المجاف.

 توزيع المخرجات (اإلمكانات والموارد والفرص والحوافز المادية والمعنوية)(.الشيري)31 :2012 ،
ولمدير المدرسة دو ارً ميماً في تحقيق العدالة التوزيعية وذلك عن طريق ما يمي:


وضع القواعد لتحديد كيفية توزيع جميع اإلمكانات والموارد ،والحوافز ،والفرص عمى اختبلفيا لتكوف

أساساً لتوزيعيا ومعيا اًر يطمح مف خبللو لتطبيؽ العدالة والبعد عف العشوائية عند توزيعيا.

 عمؿ نظاـ لتصنيؼ المياـ اإلضافية والتطوعية الخاصة بالمعمميف مثؿ اإلشراؼ عمى المقصؼ
المدرسي ،اإلعداد لبلحتفاالت المدرسية ،إعداد البرامج ليا وتدريب الطمبة ،ويكوف توزيع المياـ عمى

أساس عدد الحصص وأعباء كؿ معمـ ،وصعوبة المواد المعطاة ،فبل يتساوى الجميع في األعباء

اإلضافية دوف النظر لؤلمور األخرى( .الداية)41 :2012 ،

وىذا وتعد المكافآت الرمزية والجوائز المعنوية واليدايا المقدمة لممعمميف وتكريـ المجتيديف فى حفؿ ما يعد

أيضًا مف العوائد التي يجب تحرى العدالة عند توزيعيا (الحميدي)62 :2012 ،
العدالة اإلجرائية في اإلدارة المدرسية:

ال تعتمد أحكاـ العدالة في المنظمات التعميمية عمى ما إذا كانت نواتج التوزيع التي يحصؿ عمييا األفراد

عادلة ،ولكف طبقاً لمكيفية التي يتـ بيا استخداـ اإلجراءات ،وصنع الق اررات ،والكيفية التي يتـ بيا معاممتيـ

أثناء عممية تنفيذ وتطبيؽ الق اررات( .الميدي)53 :2006 ،
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ميام مدير المدرسة الثانوية المتعمقة بالعدالة اإلجرائية.:
 دراسة المبلحظات واالقتراحات حوؿ تحسيف عمميات التدريس والمناىج والمقررات الدراسية ورفعيا
لمجيات ذات العبلقة بالو ازرة.

 تنظيـ المعامبلت والمعمومات الخاصة بالمعمميف وحفظيا بشكؿ يساعد عمى استخداميا بيسر وسيولة.
 قياـ مديري المدارس بتوفير حموؿ عادلة لمشكاوى.

 قياـ مديري المدارس بتطبيؽ جميع الق اررات اإلدارية عمى كؿ المرؤوسيف ببل استثناء.
 إشراؾ المديريف لجميع المعمميف في الدورات التدريبية بعدالة ووفؽ أسس واضحة.

 حرص مديري المدارس عمى وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب كؿ حسب قدراتو
ومؤىبلتو(.الشيري)32 :2014 ،

دور مدير المرسة في اتخاذ القرارات العادلة إجرائياً.:
 أخذ آراء المعمميف قبؿ اتخاذ القرار ،واخذ اىتمامات ىؤالء المعمميف ومقترحاتيـ وحقوقيـ وظروفيـ
وحاجاتيـ الخاصة بعيف االعتبار وتزويدىـ بالمعمومات اإلضافية عند طمبيا برحابة وسعة صدر.

 بناء الق اررات اإلدارية المتخذة عمى أساس مف المعمومات الصحيحة والدقيقة واالبتعاد عف التخميف
والحدس والعشوائية في اتخاذ الق اررات.

 مناقشة النتائج المترتبة عمى الق اررات المتخذة وخاصة التي تؤثر عمى عمميـ.

 التأكد مف تطبيؽ الق اررات المتخذة بعدالة وعمى جميع المعنييف بمساواة( .باجودة)65 :2010 ،
وعند وضع القوانين واألنظمة الفرعية أو الداخمية في المدرسة يجب أن تتصف تمك القوانين واألنظمة

بعدة صفات منيا:

 أف تكوف تمؾ القوانيف مقبولة مف قبؿ المعمميف.
 متماشية مع اىتماماتيـ.

 إمكانية تطبيقيا عمى الواقع.
 مراعية لؤلوضاع الموجودة ومراعية لظروؼ الذيف ستطبؽ عمييـ.

 مفيومو وواضحة مف الجميع وبعيدةً عف الغموض واحتماؿ عدة ٍ
معاف( .الميدي)62 :2006 ،
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العدالة التفاعمية في اإلدارة المدرسية:
المعاممة الجيدة والعادلة بيف المعمميف ليا العديد مف اآلثار عمى العمؿ المدرسي ولمدير المدرسة دور كبير

في إدراؾ المعمميف لمعدالة التفاعمية وذلؾ مف خبلؿ:

 االىتماـ ببناء وتطوير عبلقة اإلدارة بالمعمميف في المدرسة ونشر أجواء االحتراـ والتقدير والثقة
والصراحة واشعار الكؿ بأنيـ أسرة واحدة.

 إتاحة الفرص لبلتصاالت والتعبير عف الرأي بكؿ حرية.

 إصدار مدير المدرسة لعبارات الثناء حتى في عبارات الشكر والثناء عمى حسب أعماليـ.

 الموضوعية وعدـ تدخؿ العبلقات الشخصية أو المحاباة والتعامؿ مع الجميع بعيدًا عف المحسوبية أو
القبمية والقرابة( .باجودة)65 :2010 ،




مشاركة المديريف بتكريـ المعمميف المتميزيف في أعماليـ المكمفيف بيا.

تنظيـ المعامبلت والمعمومات الخاصة بالمدرسة وحفظيا بشكؿ يساعد عمى استخراجيا بسيولة ويسر.

 إشراؾ المعمميف في االجتماعات التي مف شأنيا فتح اآلفاؽ أماميـ.


التعامؿ مع المعمميف في الق اررات المتعمقة بالوظيفة بكؿ اىتماـ وود.

 تفسير اإلجراءات التي تبدو لممعمميف بأنيا تعسفية.

 إعبلـ المعمميف بأي نشاطات رسمية أو اجتماعية قبؿ حدوثيا.

 مناقشة المعمميف في النتائج المترتبة عمى الق اررات التي يمكف أف تؤثر عمى مكانتيـ الوظيفية.
 التعامؿ مع جميع المعمميف لتحقيؽ العدالة( .الشيري)33 :2014 ،

العدالة التقييمية في اإلدارة المدرسية:
لتقييـ األداء مكانة ميمة في المجاؿ المدرسي فيو األداة التي يتعرؼ عف طريقيا كؿ مف مدير المدرسة
واإلدارات العميا عمى مستوى المعمميف في المدرسة ،لبلستفادة مف القدرات واثارة دافعيتيـ والكشؼ عف

العبلقات الكامنة لدييـ ،ولتتخذ اإلجراءات المناسبة مع ضعيفي المستوى ومكافأة جيدي المستوى ،ومحاولة

تحسيف األوضاع والظروؼ التي م ف شأنيا تحسيف أداء المعمميف لتتناسب مع توقعات المعمميف ،ولممدير
في المدرسة بالغ التأثير عمى مدى إدراؾ المعمميف لمعدالة التقييمية( .باجودة)65 :2010 ،
ويعد تقييـ األداء أم ًار ميمًا لضماف استمرار نجاح المؤسسة ،وىناؾ عبلقة معنوية موجبة بيف اإلحساس

بفاعمية نظاـ التقييـ األداء وكؿ مف الوالء والرضا واألداء الوظيفي وزيادة دافعية اإلنجاز لممعمميف.

(الشيري)33 :2014 ،
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األمور التي ينبغي لمدير المدرسة مراعاتيا عند تقييم المعممين.:
 مكافأة جميع المعمميف وفؽ أدائيـ.

أداء متمي اًز.
 إعطاء جميع المعمميف الفرصة المناسبة لمترقية كمما قدـ أحد المعمميف ً
 إطبلع المعمميف عمى مؤشرات تقييـ األداء مسبقًا.
 إعطاء المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج التقييـ الغير عادلة.

 عدـ تأثر عممية التقييـ التي يجرييا المديريف بالعبلقات الشخصية.

 إفساح الفرصة لممعمميف في تقييـ أدائيـ ذاتياً( .السبعي)33 :2012 ،
ولكي يكوف التقييـ منصفًا ومحف اًز عمى االرتقاء بأداء المعمـ كاف البد واف تكوف معايير التقييـ التي بتداوليا
المقيموف والقائموف عمى التقييـ موضوعية وشاممة وفى ضوء اتجاىات عالمية حديثة( .الداية:2012 ،

)44

الفوائد والنواتج التي نحصل عمييا عند تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس ومنيا:
 يعد تطبيؽ العدالة التنظيمية في المدارس أحد جوانب تطبيؽ الجودة في العديد مف المجاالت مثؿ تنفيذ
إجراءات توزيع المياـ أو إعداد وتطبيؽ نظاـ تقييـ أو إجراءات حؿ النزاع.

 الشعور باالنتماء لجماعة أو مجتمع لو قيـ ومبادئ ومعايير لمسموؾ تحكـ التعامؿ فيما بيف أفراده.

 الشعور باألمف واألماف واالستقرار والحالة النفسية السميمة عند معرفة أف الشخص لف يحصؿ إال عمى
ما يستحؽ واف ال أحد سيحقؽ مزايا غير مستحقة عمى حساب اآلخريف.

 االعتراؼ بمبدأ العدالة التنظيمية ىو اعتراؼ بحقوؽ الفرد واف لو متطمبات ليا أىميتيا ووزنيا في
ويشعر الفرد بأىميتو ومكانتو في المنظمة وعند مديره.
المدرسة ُ
 الشعور بالثقة في اإلدارة المدرسية.
 اإلحساس باالحتراـ والشعور بتقدير الذات.
 اإلحساس بالنظاـ والشفافية والوضوح.

 نشر المحبة والتعاوف والتنافس الشريؼ بيف المعمميف بالمدرسة والمشاعر األخوية الدافئة.

 إحساس المعمميف المخمصيف في المدرسة بالمساندة والدعـ حيث أف مستوى أدائيـ فقط ىو األساس
لتقييـ أدائيـ وىو المحدد لمكانتيـ في المدرسة ولمستقبميـ الوظيفي (باجودة.)56 :2010 ،
ويرى الباحث أف تطبيؽ العدالة التنظيمية في مدارسنا تحقؽ عدالة السماء وتثبت القيـ الروحية واألخبلقية
وتفشى السبلـ بيف الجميع ،وتقوي اإليماف والوالء لموطف وحب اإلنساف لعممو ومؤسستو ما ينعكس إيجاباً

عمى مستوي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية ألبنائنا الطمبة لنستطيع أف نواكب التطور

ونساير العولمة.
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المحور الثاني
الوالء التنظيمي
تمييد:
ترجع أىمية دراسة العبلقة بيف المنظمة واألفراد العامميف فييا ألىمية العمؿ ذاتو وأثره البالغ في حياة األفراد

كما لو األثر نفسو في بقاء المنظمة واستم ارريتيا بصفة عاممة ،فضبلً عف أثره عمى نفسية العامؿ واتزاف

مشاعره وتاميف الحياة السعيدة لو ،إذ تجعؿ منو عضوًا فعاالً في مجاؿ عممو ومجتمعو ،وقد شيدت

األربعيف سنةً الماضية اىتماـ الباحثيف في مجاؿ السموؾ التنظيمي ،وعمـ النفس الصناعي وعمـ االجتماع

التنظيمي بدراسة الع وامؿ المؤثرة باألداء الوظيفي والفعالية التنظيمية والتي تشتمؿ عمى متغيرات مثؿ

:الوالء ،الرضا والضغوط ،حيث تعد تمؾ المتغيرات مدخبلً مف المداخؿ الحديثة التي نالت حظاً واف ًار مف
االىتماـ مف قبؿ العمماء لدراسة المنظمات االجتماعية الحديثة(العمري.)118 :2004 ،

الوالء لغ ًة:
كممة والء في المغة العربية تشير لممواالة ،وأما في الفكر اإلداري فتعني االنقياد وىو اإلخبلص واالندماج
والمحبة التي يبدييا الفرد تجاه عممو وينعكس ذلؾ عمي زيادة تقبؿ الفرد ألىداؼ المنظمة التي يعمؿ بيا

وتفانيو ورغبتو القوية وجيده المتواصؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ( .الشاماف)599 :2007،

والوالء كممة ذات قيمة عالية ،ومعني ساـ ونبيؿ فيو بمعناه المغوي يعنى االنتماء واإلخبلص ،وعندما يقاؿ

باف األبناء لدييـ والء آلبائيـ فإف ىذا يعني انتماؤىـ وانتسابيـ واخبلصيـ ليـ ،كما ويقصد بالوالء لغ ًة:

العيد ،والقرب ،والمحبة وااللتزاـ ،والنصرة( .الزىراني)116 :2011،

مفيوم الوالء التنظيمي:
نجاح المنظمة ووصوليا ألىدافيا مرتبط بشكؿ مباشر بإيماف األفراد العامميف فييا بتمؾ األىداؼ وقناعتيـ

بيا وسعييـ لتحقيقيا وشعورىـ بتطبيقيا إلي حد ما مع أىدافيـ الشخصية ،ويعود تاريخ االىتماـ بضماف

الفرد أو الصمة التي تربط الفرد بمنظمتو لنياية الستينات وبداية السبعينات مف القرف الماضي والذي أطمؽ

عميو اسـ الوالء التنظيمي في تمؾ الحقبة ،ومصطمح الوالء التنظيمي ال يمثؿ واقعاً وىو غير محسوس بؿ
يستدؿ عميو مف خبلؿ الظواىر واآلثار المرتبطة بو سموكيًا وال يمكف الحصوؿ عميو جاى ًاز أو يتـ فرضو

باإلكراه بؿ ىو حصيمة لتفاعبلت العديد مف العوامؿ والمتغيرات السموكية.

ويعتبر بورتر وستيرز ومودي ) )Mow day, Steers& porter,1974مف أىـ الباحثيف الذيف اىتموا
بموضوع الوالء التنظيمي وماىيتو ،وقد عرفوا الوالء التنظيمي بأنو مدي قوة اندماج الموظؼ أو العامؿ مع
المنظمة التي يعمؿ بيا ،وأوضحوا أف الفرد الذي يمتمؾ انتماء لمتنظيـ الذي يعمؿ بو يتمتع بحالة مف
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االنسجاـ والرضا والتفاعؿ مع مؤسستو والعامميف بيا ،وأف الفرد الذي يظير مستوي عاليًا مف الوالء
التنظيمي تجاه منظمتو يتمتع بالصفات الثبلث التالية.:

 االعتقاد القوي بقيـ المنظمة وأىدافيا مع قبوليا.
 االستعداد لتقديـ الجيد وبذلو لمصمحة المنظمة.

 الرغبة القوية واألكيدة لبلستمرار في العمؿ داخؿ المنظمة( .الغامدي)84 :2009 ،
والوالء التنظيمي التزاـ بالمشاركة في العمؿ ،أي التزاـ الفرد ودعمو لممنظمة خارج نطاؽ توقعات الوظيفة
والمكافآت ،وكذلؾ االلتزاـ باستمرار الدعـ والتأييد لممنظمة بغض النظر عف التحوالت والتغيرات التي

تحصؿ في المشاعر والظروؼ( .الفارس)78 :2011 ،

وىو تمثيؿ الفرد لقيـ وأىداؼ المنظمة اإلدارية وانصياره داخؿ بيئة عممو واستعداده لتقديـ التضحيات
لصالح المنظمة ،وآخػػر ىو انجراؼ األفراد أو تعمقيـ الفعاؿ بأىداؼ وقيـ المنظمة بغض النظر عف القيمة

المتحققة مف المنظمة( .مصطفى.)118 :2012 ،

كما انو إيماف الفرد بتبادؿ الفائدة أو المنفعة المػدركة لممشاركة المستمرة في المنظمة ،وآخر ىو اقتراف

فعاؿ بيف الفرد والمنظمة حيث أف الموظفيف المواليف ليا ىـ الذيف يرغبوف في إعطاء أنفسيـ بعض الشيء
مقابؿ أف يقدموا لممنظمة بشكؿ ممتاز( .عامر ،وقنديؿ.)255 :2010 ،

ركائز الوالء االجتماعي والتي إذا توافرت في البيئة التنظيمية فإنيا تساعد عمى تماسك الوالء التنظيمي
وبقائو واستمراريتو عمى النحو التالي.:

 ركيزة الوالء المستمر :أف يكرس الفرد حياتو ويضحي بمصالحو لبقاء واستم اررية الجماعة.


ركيزة الوالء التبلحمي :تشير لمعبلقات االجتماعية التي تربط الفرد بغيره بشكؿ يؤدى لتماسؾ الجماعة

واستم ارريتيا.

 ركيزة الوالء الموجو :تشير الرتباط الفرد بقيـ الجماعة ومبادئيا( .مصطفى)118 :2012 ،
وىو استعداد الفرد لبذؿ درجات عالية مف الجيد لصالح التنظيـ ،والرغبة القوية في البقاء في التنظيـ،

وقبوؿ القيـ واألىداؼ الرئيسية لمتنظيـ( .العزاوي ،وجواد)426 :2010 ،

أما (حمدي ) 162 :2013 ،فعرؼ الوالء التنظيمي بأنيا المشاعر التي يطورىا الفرد الذي يعيش في
مجتمع نحو األفراد والمنظمات والقيـ والمبادئ واألفكار ،وىذه المشاعر تمثؿ رغبة الفرد واستعداده لتقديـ

التضحية لزمبلئو ومنظمتو في العمؿ.
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وىو حالة يتكامؿ فييا الفرد مع منظمتو وعممو فيصبح شخصًا تستغرقو المنظمة ويتفاعؿ معيا مف خبلؿ

طموحو الوظيفي ورغبتو القوية في النمو والتقدـ وتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبللو كفرد( .جرغوف،

)28 :2009

والوالء التنظيمي نتاج تعاون ثالثة عناصر وىي.:
 )1التطابؽ ( )Identificationوىو تبني أىداؼ وقيـ التنظيـ باعتبارىا أىدافاً وقيماً لمفرد العامؿ في
التنظيـ.

 )2االستغراؽ ( )Involvementوالمقصود بو ىو االنيماؾ أو االنغماس أو االنغمار النفسي في أنشطة
ودور الفرد في العمؿ.

 )3اإلخبلص أو الوفاء( )Loyaltyوالمقصود بو الشعور بالعاطفة واالرتباط القوي إزاء المنظمة.

(غناـ)33 :2005 ،

ويرى الباحث أف ىناؾ اختبلؼ لدي الباحثيف في وضع تعريؼ محدد لموالء التنظيمي ولكف جميع
التعريفات تشير لمعديد مف المقومات األساسية لموالء التنظيمي عمي النحو التالي:
 .1قبوؿ أىداؼ المنظمة وقيميا وثقافتيا.
 .2المساىمة بصورة إيجابية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 .3توفر مستوي عالي مف الوالء لممنظمة.

 .4الرغبة الشديدة في البقاء واالستمرار في التنظيـ القائـ والدفاع عنو.
 .5اإلخبلص والرغبة في تقييـ التنظيـ بصورة إيجابية.

 .6التضحية ببعض جوانب السموؾ الشخصي مقابؿ آماؿ ورغبات المنظمة وزمبلء العمؿ فييا.
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أىمية الوالء التنظيمي:
تكمف أىمية الوالء التنظيمي في أف المنظمات تسعي لمحصوؿ عمي والء األفراد تجاىيا واإلخبلص في

خدمتيا مف خبلؿ تقديـ األداء المتميز الذي يحقؽ أىدافيا.

وفي ىذا السياق أشار الدوسري ألىمية الوالء التنظيمي بالقول إن الوالء التنظيمي:
 .1يمثؿ عنص ًار ىامًا في الربط يف المنظمة واألفراد العامميف فييا ال سيما في األوقات التي ال تستطيع
المنظمات أف تقدـ الحوافز المبلئمة لدفع ىؤالء األفراد العامميف لمعمؿ وتحقيؽ أعمي مستوي مف

اإلنجاز.

 .2والء األفراد لمنظماتيـ يعتبر عامبلً ىاماً في التنبؤ بفاعمية المنظمة.

 .3والء األفراد يعتبر عامبلً ىاماً أكثر مف الرضا الوظيفي في التنبؤ ببقائيـ في منظماتيـ أو تركيـ العمؿ
في منظمات أخرى( .أبو العبل)39 :2009 ،

 .4لموالء التنظيمي دور ميـ في رفع الروح المعنوية لمعامميف مما يجعميـ يحبوف عمميـ ومنظمتيـ مما
يدفعيـ لمعمؿ بتعاوف وحماس كبير لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية المرغوبة.

 .5ولموالء دور في التخفيؼ مف دوراف العمؿ (ترؾ العمؿ) وذلؾ بدوره الفعاؿ في التخفيؼ مف توقؼ الفرد
عف عضويتو في المنظمة التي يعمؿ بيا( .جمعود ،والمحتسب)109 :2007،

 .6الحد مف المشكبلت داخؿ المدارس.

 .7الوصوؿ بالمدرسة لدرجة عالية مف األداء والفاعمية( .حمودة)16 :2014 ،

خصائص الوالء التنظيمي:
يمتاز الوالء التنظيمي بعدد من الخصائص كالتالي كما عند (الزىراني:)128 :2011،
 .1يمثؿ شعور نفسي لمقدار ومستوى االرتباط بيف الموظؼ والمنظمة.
 .2يتأثر بعدة عوامؿ شخصية وتنظيمية بشكؿ متداخؿ ومعقد.

 .3الوالء التنظيمي نسبى يحتمؿ أف يرتفع وينخفض وفقاً لعدة أسباب ولكنو يمتاز بالثبات النسبي نوعاً ما
مقارنة بالظواىر اإلدارية األخرى.

 .4الوالء المرتفع يحتمؿ أف يساىـ في قبوؿ وتبني أىداؼ المنظمة ،وبذؿ جيد كبير لتحقيقيا ،ومحاولة
البقاء واستمرار عضوية الموظؼ بالمنظمة.

 .5مستوى الوالء التنظيمي يواجيو صعوب ًة في قياسو بشكؿ مباشر ،ويمكف قياسو بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ
آثاره الظاىرة عمى شعور الموظؼ تجاه المنظمة.
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بل ألنو يجسد حالة قناعة تامة لمفرد ،كما أف التخمي عنو ال يكوف نتيجة
 .6يستغرؽ في تحقيقو وقتًا طوي ً
لتأثير عوامؿ سطحية طارئة ،بؿ قد يكوف نتيجة لتأثيرات استراتيجية.

 .7يتأثر بمجموعة مف الصفات الشخصية والعوامؿ التنظيمية والظروؼ الخارجية المحيطة بالعمؿ.
 .8متغير سموكي ويمثؿ حالة غير محسوسة وممموسة وال يمكف تحديد أبعادىا.
 .9وىو حصيمة تفاعؿ العديد مف النظـ والسياسات واإلجراءات المتعددة.

 .10الوالء التنظيمي لؤلفراد ال يتسـ بالثبات وانما يتغير نحو األفضؿ أو األسوء نتيجة تأثيرات استراتيجية
ضاغطة.

 .11وسيمة لتحقيؽ أىداؼ شخصية معينة ال يستطيع الفرد تحقيقيا بمعزؿ عف المنظمة والشعور بالوالء
لممنظمة مستمر طالما استمرت المنظمة بأداء دورىا في تحقيؽ أىداؼ وأغراض األعضاء المنتميف

ليا والعكس صحيح.

 .12الوالء التنظيمي قيمة بحد ذاتو وذلؾ عندما تصبح أىداؼ المنظمة ومصالحيا ىدفًا مف أىداؼ
أعضائيا وقيمة مف قيميـ ب غض النظر عف أىدافيـ ومصالحيـ الذاتية( .العزاوي ،وجواد:2010 ،

)426

مراحل تطور الوالء التنظيمي:
إف عممية تكويف ونمو وتطور الوالء التنظيمي ىي عممية عمى درجة كبيرة مف التعقيد وفيما يمي عرض

لتطور الوالء في مراحمو المتعددة:

 )1مرحمة التجربة :أي قبؿ الدخوؿ في العمؿ وتمتد لعاـ واحد حيث تعتمد عمى ما يتوافر لدي الفرد مف
خبرات العمؿ السابقة وييدؼ مف توجيو نحو العمؿ لتحقيؽ األمف والحصوؿ عمى القبوؿ مف التنظيـ
والتعايش مع بيئة العمؿ الجديدة( .مصطفي)119 :2012 ،

 )2مرحمة العمل والبدء بو :تتضمف خبرات األشير األولي وتتراوح مف عاميف ألربعة وتظير خبلليا
خصائص مميزة ليا تتمثؿ في األىمية الشخصية والخوؼ مف العجز وظيور قيـ الوالء التنظيمي.

(عامر ،وقنديؿ)256 :2010 ،

 )3مرحمة الثقة في التنظيم :وتمثؿ السنة الخامسة مف تاريخ بدء العمؿ حيث تزداد االتجاىات التي تعبر
عف زيادة درجات الوالء التنظيمي ويزداد نمو ىذا الوالء حتى يصؿ لمرحمة النضوج ،ثـ دعـ الوالء مف

خبلؿ استثمارات الفرد في التنظيـ ،وتقييـ عممية التوازف بيف الجيود(التكمفة) واإلغراءات المعطاة

لؤلفراد( .حمدي )164 :2013 ،
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 شكل يوضح مراحل تكون الوالء عند بوشنان:
المرحمة األولي






وضوح الدور.
تحديات العمل.
تضارب الوالء.
فهم التوقعات.

(فترة التجربة)

المرحمة الثانية





األهمية الشخصية.

المرحمة الثالثة



الخوف من العجز.

ترسيخ الوالء
وتدعيمه.

ظهور قيم الوالء
للتنظيم والعمل.

(العمؿ واإلنجاز)

(الثقة بالتنظيـ)
(غناـ)41 :2005 ،

أبعاد الوالء التنظيمي:
أجمع الباحثوف عمي أف الوالء مفيوـ متعدد األبعاد فيو يمثؿ عبلقة تبادلية بيف الفرد والمنظمة إال أنيـ
يختمفوف في تحديد ىذه األبعاد ،وطبيعة العبلقة تدفع الفرد لبذؿ المزيد مف الوقت والجيد يفوؽ توقع

المنظمة وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة والرغبة في االستمرار في عضويتيا ،واألبعاد ىي:

 .1الوالء العاطفي والمؤثر :ويتأثر ىذا البعد بدرجة إدراؾ الفرد لمخصائص المميزة لعممو مف درجة
استقبللية وأىمية وكياف وتنوع الميارات والمشرفيف والمشاركة الفعالة مف خبلؿ البيئة التنظيمية الجيدة

والفعالة.

 .2الوالء األخالقي (المعياري) :ويقصد بو إحساس الموظؼ بااللتزاـ نحو البقاء مع المنظمة وغالبًا ما

يعزز ىذا الشعور بالدعـ الجيد مف قبؿ المنظمة لمنسوبييا ،والسماح ليـ بالمشاركة ،والتفاعؿ

اإليجابي ،وليس فقط في كيفية اإلجراءات وتنفيذ العمؿ بؿ والمساىمة في وضع الخطط ورسـ
السياسات العامة لمتنظيـ.

 .3الوالء المستمر :درجة التزاـ الفرد في ىذه الحالة تحكـ بالقيمة االستثمارية والمصالح المشتركة التي مف
الممكف أف يحققيا لو استمر مع التنظيـ مقابؿ ما سيفقده لو قرر االلتحاؽ بجيات أخري ،ويتأثر ىذا

النوع بعدد مف العوامؿ مثؿ :تقدـ السف وطوؿ العمر الوظيفي( .الغامدي.)89 :2009 ،
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أبعاد أخرى لموالء التنظيمي عمي النحو التالي:
وىناك ً
أوالً :األبعاد المتعمقة بالصفات الشخصية لمفرد والتي يمكن قياسيا ومعرفتيا عن طريق تحميل
الخصائص والسمات لمعاممين( :العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة االجتماعية ،مدة الخدمة في المنظمة،

الحاجة لئلنجاز).
ثانياً :األبعاد المتعمقة بخصائص العمل ومتطمباتو( :درجة االستقبللية التي تمنح لمفرد أثناء العمؿ،
المعمومات المرتدة عف األداء "لمموظؼ")

ثالثاً :األبعاد المتعمقة بالخصائص التنظيمية( :األجر ،نمط اإلشراؼ ،حرية اختيار جماعة العمؿ "التفاعؿ

االجتماعي")( .الشاماف)605 :2007 ،
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النماذج المفسرة لموالء التنظيمي:
توجد العديد مف الدراسات التي حاولت بحث وتفسير ظاىرة الوالء التنظيمي وىو ما جعؿ النماذج المفسرة

لظاىرة الوالء تتعدد وتتنوع ،ويمكف القوؿ بأنو ال يوجد نموذج واحد يحيط بظاىرة الوالء التنظيمي ،مف ىنا

فإف الباحث سيعرض عدداً مف النماذج المختمفة المفسرة لظاىرة الوالء التنظيمي حسب ظيورىا تاريخياً عمى

النحو التالي:

 أوالً:نموذج إتزيوني (.:1961 )Etzioni
يعبر ىذا النموذج عف الرأي المستند إلي أف القوة أو السمطة التي تممكيا المنظمة عمي حساب الفرد نابعة

مف طبيعة اندماج الفرد مع المنظمة ،والذي يسميو أحيانًا االلتزاـ أو الوالء التنظيمي ،ويتخذ ثبلثة أشكاؿ

ىي:

أ -الوالء المعنوي :ويمثؿ االندماج الحقيقي بيف الفرد ومنظمتو ،والنابع مف قناعة الفرد بأىداؼ المنظمة
وقيميا ومعاييرىا.

ب -الوالء القائم عمي أساس المزايا المتبادلة :وىو أقؿ درجة مف حيث اندماج الفرد مع منظمتو والتي
تحدد بمقدار ما تستطيع أف تمبيو المنظمة مف حاجيات الفرد حتى يتمكف أف يخمص ليا ويعمؿ عمى
تحقيؽ أىدافيا ،لذا فالعبلقة عبلقة متبادلة بيف الطرفيف الفرد والمنظمة.

ت -الوالء االغترابي :ويمثؿ الجانب السمبي في عبلقة الموظؼ مع المنظمة التي يعمؿ بيا حيث اندماج
الفرد مع المنظمة( .جرغوف)31 :2009 ،

 ثانياً :نموذج ستيرز.:)1977 ) Steers
يرى ستيرز أف الخصائص الشخصية وخصائص العمؿ وخبرات العمؿ تتفاعؿ معاً كمدخبلت وتكوف ميؿ

الفرد لبلندماج بمنظمتو ومشاركتو ليا واعتقاده القوي بأىدافيا وقيميا وقبوؿ ىذه القيـ ورغبتو األكيدة في
بذؿ أكبر جيد ليا مما ينتج عنو رغبة قوية لمفرد في عدـ ترؾ التنظيـ الذي يعمؿ فيو وانخفاض نسبة
غيابو وبذؿ المزيد مف الجيد والوالء لتحقيؽ أىدافو التي ينشدىا ،وقد بيف ستيرز في نموذجو العوامؿ

المؤثرة في تكويف الوالء التنظيمي وما يمكف أف ينتج عنو مف سموؾ متبعًا منيج النظـ ومصنفًا العوامؿ

والسموؾ في مجموعات كما يوضحيا الشكؿ التالي:
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مدخالت ومخرجات الوالء التنظيمي عند ستيرز
انخصائص انشخصَت:






انحاجةنإلَجاص.
انتعهُى.
انغٍ.
تحذَذانذوس.

خصائص انعمم:






انتحذٌفٍانعًم.
انشضاعٍانعًم.
فشصةانتفاعالت
اإلجتًاعُة.
انتغزَةانشاجعة.

الوالء التنظيمي

خبراث انعمم

 طبُعةوَىعُة
خبشاتانعًمنذٌ
انعايهٍُفٍ
انتُظُى.
 إتجاهاتانعايهٍُ
َحىانتُظُى.
 أهًُةانشخص
بانُغبةنهتُظُى.
 انثقةانتُظُى

 انشغبةوانًُم
نهباءقٍانتُظُى.
 إَخفاضَغبة
دوساٌانعًم.
 انًُمنهتبشع
بانعًمنتحقُق
أهذافانتُظُى.
 انًُمنبزلانجهذ
نتحقُقإَجاص
أكبش.
 األداءانًتًُض
نهعًم.

 ثالثاً :نموذج ستاو وسالنيك .:)1977( Staw and Salanick
وقد أكدا عمي ضرورة التفريق بين نوعين من الوالء:
 .1الوالء الموقفي :وىذا النوع مف الوالء يمثؿ وجية نظر عمماء السموؾ التنظيمي وينظر إليو عمى أنو
يشبو الصندوؽ تتضمف بعضًا مف العوامؿ التنظيمية والشخصية مثؿ السمات الشخصية وخصائص
الدور الوظيفي والخصائص التنظيمية وخبرات العمؿ وبالمقابؿ فإف مستوي الوالء الناجـ ع ىذه

الخصائص يحدد سموكيات األفراد في المنظمة مف حيث التسرب الوظيفي والحضور والغياب والجيود
التي تبذؿ في العمؿ ومقدار المساندة التي يقدميا األفراد لمنظماتيـ.

 .2الوالء السموكي :وىذا النوع مف الوالء يمثؿ وجية نظر عمماء النفس االجتماعي وتقوـ فكرة ىذا الوالء
عمي أساس العمميات التي مف خبلليا يعمؿ السموؾ الفردي وبالذات الخبرات الماضية عمي تطوير

عبلقة الفرد وربطو بمنظمتو ويوضح ذلؾ نظرية األخذ والعطاء لبيكر حيث يصبح األفراد مقيديف بأنواع

خاصة مف

السموؾ أو التصرؼ داخؿ المنظمات ذلؾ ألنيـ خبروا في الماضي بعض المزايا

والمكافآت التي ترتب عمي ىذا السموؾ وبالتالي فإنيـ يخشوف أف يفقدوا ىذه المزايا إذا ىـ أقمعوا عف
ىذا السموؾ لكف ىذه التفرقة بيف ىذيف النوعيف مف الوالء الموقفي أو السموكي ال يعني تميز أي منيما

عف اآلخر في تفسير الوالء فكؿ منيما يؤثر عمي اآلخر.
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 رابعاً :نموذج ستيفنز وزمالئو .:)1977( ،Stevens et al.
فقد قسموا الوالء التنظيمي التجاىين نظريين أساسيين ىما:
 أوالً :االتجاه التبادلي .:وينظر ىذا االتجاه لمخرجات الوالء التنظيمي كعمميات مساىمة متبادلة بيف
المنظمة والعامميف فييا ،مع التركيز عمى العضوية الفردية كمحدد أساسي لما يستحقو الموظؼ مف

المزايا والمنافع مف خبلؿ العممية التبادلية بيف الفرد والمنظمة وبموجب ىذه الطريقة فإف والء الفرد

لممنظمة يزداد بزيادة ما يحصؿ عميو مف حوافز ومف المآخذ عمى ىذا االتجاه:

 oيقيس ىذا االتجاه درجة رضا الشخص عف الحوافز المقدمة إليو مف المنظمة وامكانية بقائو فييا ،فإذا

توفرت لو مزايا أفضؿ مف في منظمة ما فإنو يميؿ لترؾ المنظمة التي يعمؿ فييا ،فمثؿ ىذا االتجاه

يزود الفرد بمعمومات عف نزعة الفرد وتوجياتو شأف إمكانية ترؾ المنظمة أو االستمرار فييا لكنو ال

يغطي جوانب أخري ليا تأثير عمي والء الشخص لممنظمة.

 oنقص الدعـ التجريبي بخصوص مخرجات الوالء داخؿ المنظمة.

 ثانياً :االتجاه النفسي :ويوصؼ فيو االنتماء التنظيمي عمى انو نشاط زائد وتوجو إيجابي لمفرد تجاه
المنظمة وجيد مميز يبذلو الفرد لمساعدة المنظمة في تحقيؽ أىدافيا وكذلؾ رغبة قوية في البقاء عضوًا

فييا.

فيذا االتجاه يغطي أبعادًا أكثر شمولية لموالء التنظيمي مف االتجاه التبادلي ومف منظور النموذج النفسي
يعتبر الوالء ىو التوافؽ بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ المنظمة( .الزىراني)125 :2011 ،

 خامساً :نموذج كانتر .:)1986 ) Kanter
يري ىذا النموذج أف ىناؾ ثبلثة أنواع مف الوالء التنظيمي نابعة مف متطمبات السموؾ المختمفة والتي
تفرضيا المنظمات عمي أفرادىا وىي:

أ -الوالء المستديم :ويمثؿ المدي الذي يستطيع فيو األفراد التضحية بجيودىـ وطاقاتيـ مقابؿ استمرار
المنظمات التي يعمموف فييا ،لذا فإف ىؤالء األفراد يعتبروف أنفسيـ جزءاً مف منظماتيـ ،وبالتالي فإنيـ

يجدوف صعوبة في االنسحاب منيا أو تركيا.

ب -الوالء التالحمي :ويتمثؿ في العبلقة النفسية االجتماعية التي تنشأ بيف الفرد ومنظمتو والتي يتـ تعزيزىا

مف خبلؿ المناسبات االجتماعية التي تقيميا المنظمات ،وتعترؼ فييا بجيود األفراد العامميف ،إضافة

إلى االمتيازات التي تمنحيا تمؾ المنظمات كإعطاء البطاقات الشخصية الخاصة أو توفير السيارات
وبعض الخدمات مثؿ اإلسكاف والمواصبلت والتي مف شانيا تعزيز التبلحـ يف الفرد والمنظمة.
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ت -الوالء الرقابي :نش أ ىذا النوع مف الوالء عندما يعتقد الموظؼ أف المعايير والقيـ الموجودة في المنظمة
بل ميمًا لتوجيو سموؾ األفراد وبالتالي فإف سموؾ الفرد في المنظمة يتأثر بيذه المعايير.
تمثؿ دلي ً

(جرغوف)31 :2009 ،

 سادساً :نموذج ألين وماير .:)1990( Allen & Mayer
يعرؼ ىذا النموذج بنموذج العناصر الثبلثية لموالء التنظيمي ألنو يستند في نظرتو لموالء التنظيمي لثبلثة
عناصر مكونة لو وىي:

أ -الوالء العاطفي :يعبر عف االرتباط الوجداني بالمنظمة ويتأثر بمدي إدراؾ الفرد لمخصائص المتميزة
لعممو مف استقبللية واكتساب لمميارات ،وطبيعة عبلقتو بالمشرفيف ،كما يتأثر بدرجة إحساس الموظؼ
بأف البيئة التنظيمية التي يعمؿ فييا تسمح بالمشاركة الفعالة في عممية اتخاذ الق اررات ،سواء فيما يتعمؽ

بالعمؿ أو العامميف ،كذلؾ فإف ىذا المكوف يحدد درجة اندماج الفرد مع المنظمة وارتباطو بعبلقات

اجتماعية تعكس التضامف الجماعي.

ب -الوالء المستمر :يعبر عف إدراؾ الموظؼ لحساب الربح والخسارة في االستمرار في المنظمة ،ويستند
ىذا النوع مف الوالء الفتراض أف الوالء التنظيمي يعبر عف تراكمات المصالح المشتركة مثؿ (الترقيات،
والتعويضات ،والمكافآت) بيف الفرد والمنظمة ،أكثر مف كونيا عممية عاطفية أو أخبلقية وتتحدد درجة

التبلزـ الفرد في ىذه الحالة بالقيمة النفعية االستثمارية التي يمكف أف يحققيا الفرد لو بقي في المنظمة،
ٍ
وبصفة عامة يبلحظ أف تقييـ الموظؼ ألىمية بقائو في المنظمة يتأثر بالخبرة الوظيفية والتقدـ في

العمر.

ت -الوالء المعياري :يعبر عف إحساس العامميف بااللتزاـ األدبي لمبقاء في المنظمة وغالباً ما يكوف المصدر
األساسي ليذا اإلحساس نابعًا مف القيـ التي اكتسبيا الفرد قبؿ التحاقو بالمنظمة ،أي أف األسرة أو

التطبيع االجتماعي ،أو عقب التحاقو بالمنظمة مف التطبيع التنظيمي وبالتالي يكوف سموؾ الفرد

انعكاساً لما يشعر بو ولما يعتقد بأنو أخبلقي.

ث -الوالء السموكي :يعكس ىذا النوع مف االلتزاـ وجية نظر عمماء النفس االجتماعي الذي تقوـ فكرتو
عمي أساس العمميات التي يعمؿ مف خبلليا السموؾ الفردي وتحديداً الخبرات المكتسبة ،عمي تطوير

عبلقة الفرد بمنظمتو ،حيث يصبح األفراد مقيديف بأنواع خاصة مف السموؾ أو التصرؼ داخؿ

المنظمات ،ونتيجة اطبلعيـ عمي بعض المزايا والمكافآت التي ترتبت عمي ىذا السموؾ ،مما يخمؽ
لدييـ الخوؼ مف فقداف ىذه المزايا باإلقداـ عف ىذا السموؾ(.أبو العبل)46 :2009 ،
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 سابعاً :نموذج مدرسة الثقافة التنظيمية:
وىو مف أحدث النماذج في دراسة وتفسير الوالء التنظيمي باعتبار أف ثقافة المنظمة تتمحور حوؿ قيـ

المنظمة وبالذات قيـ المديريف والجوانب الممموسة في المنظمة والمتعمقة ببناء المنظمة مادياً وتنظيميًا

وكذلؾ االفتراضات األساسية التي تحدد عبلقة المنظمة ببيئتيا وبغيرىا مف المنظمات األخرى التي تعد مف

ال
المحددات األساسية لموالء التنظيمي لؤلفراد ،والوالء التنظيمي مف وجية نظر ىذه المدرسة يعد أسموبًا فعا ً

لتحقيؽ الضبط في المنظمة باعتبار أف الوالء يتضمف توحد الفرد وقبولو لقيـ وأىداؼ المنظمة التي يعمؿ
بيا كما لو كانت قيمو وأىدافو الشخصية.

وعميو فإف الوالء التنظيمي بحسب ىذا النموذج يعد عمبلً أخبلقياً ويكوف نابعًا مف اإلحساس الذاتي لمفرد

والذي يرتبط ببعض المظاىر التنظيمية بؿ ويحد مف المظاىر السمبية مثؿ التسرب الوظيفي والغياب ولجوء

الموظفيف الستغبلؿ فرص اإلجازات لترؾ المنظمة ،ويتضح مما سبؽ أف ىذا النموذج ركز عمى جانب
نتائج الوالء التنظيمي دوف أف يبيف لنا بوضوح ما ىي األسباب التي تقود ليذا الوالء(الزىراني:2011 ،

.)127

 العوامل التي تسيم في زيادة الوالء التنظيمي لمعاممين تجاه منظماتيم:
 .1وجود سياسات عمؿ داخمية تعمؿ عمى إشباع حاجات األفراد العامميف "المعمميف" في المنظمة
"المدرسة" بشرط أف يكوف الفرد قاد اًر عمى إشباع ىذه الحاجات.

 .2الوضوح في األىداؼ التنظيمية وتحديد األدوار فكمما كانت األىداؼ واضحة ومحددة تكونت قناعات
أكثر رسوخاً لدي األفراد في االنتماء وااللتزاـ ومف ثـ كاف الوالء التنظيمي أكبر.

 .3إشاعة مبدأ المشاركة فكريًا ووجدانيًا ألف ىذا يشجع الفرد عمى المساىمة بحماس أكبر لتحقيؽ األىداؼ
التنظيمية.

 .4إعادة النظر باستمرار في نظـ الحوافز لتكوف دوماً مناسبة ومتطابقة مع درجة اإلشباع المطموبة.

 .5بناء ثقافة مؤسسية تحاوؿ ترسيخ معايير متميزة لؤلفراد وتوفير جو يسوده االحتراـ والثقة المتبادلة بيف
األطراؼ كافة( .الفارس)80 :2011 ،

 .6العمؿ عمي تحسيف المناخ التنظيمي :وىو البيئة الداخمية لمنظمة يتعرؼ العامموف عمييا مف تجاربيـ
ومف خبلؿ أثرىا في سموكيـ ،فتمتع العامميف بمناخ مبلئـ يعزز الثقة المتبادلة ويرفع الروح المعنوية

ويزيد درجة الرضا الوظيفي ويدعـ الشعور باالنتماء( .عامر ،قنديؿ)256 :2010 ،

 .7نمط القيادة :إف الدور الكبير الذي يجب عمى اإلدارة القياـ بو ىو إقناع اآلخريف وفي جو عمؿ مناسب
بضرورة إنجاز األعماؿ دقة وفعالية( .الزىراني)130 :2011 ،
 .8العوامؿ الخارجية :إف البيئة الخارجية (األبعاد والمتغيرات االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية تأثي ًار
كبي ًار عمى الوالء التنظيمي( .العزاوي ،وجواد)429 :2010 ،
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 دالئل ومؤشرات وجود الوالء التنظيمي لدي العاممين:
 .1استعداد الموظفيف لبذؿ أقصي جيد ممكف مف اجؿ إنجاح المؤسسة التي يعمموف فييا.
 .2حديث الموظفيف عف أىمية عمميـ في المؤسسة التي يعمموف فييا.

 .3شعور الموظفيف بالرضا عف العمؿ في المؤسسة التي يعمموف فييا.
 .4استعداد الموظفيف لمقياـ بأي عمؿ ولو كاف خارج الوصؼ الوظيفي مف اجؿ المحافظة عمى بقائيـ في
المؤسسة التي يعمموف بيا.

 .5شعور الموظفيف بسعادة كونيـ قرروا اختيار العمؿ في المؤسسة مع انو كاف بإمكانيـ العمؿ في
مؤسسة أخري.

 .6اىتماـ الموظفيف بمصير ومستقبؿ المؤسسة التي يعمموف بيا( .القريوتي ،والمطيري)59 :2011 ،
 .7عدـ ىدر وقت العمؿ.

 .8المشاركة اإليجابية في جيود التحسيف والتطوير ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الموظؼ لبلقتراحات واألفكار

اإلبداعية اليادفة لزيادة فعالية العمؿ وتحسيف األداء واإلنتاجية بعكس الموظؼ الذي ليس لديو والء

لمؤسستو( .حمودة)23 :2014 ،

 مظاىر عدم الوالء التنظيمي:
 .1ضعؼ الميؿ لمعمؿ والشعور بالبلمباالة وعدـ شعور الفرد بقيمة ذلؾ العمؿ وضعؼ الشعور باالستقرار
واالطمئناف.

 .2ازدياد ظاىرة الغياب والتمارض وعدـ احتراـ مواعيد العمؿ وضعؼ عبلقات االحتراـ بيف الرؤساء
والمرؤوسيف وظيور حاالت االستياء والتذمر وكثرة الشكاوى.

 .3تياوف أو ضعؼ القيادة اإلدارية لممنظمة وابتعادىا عف العامميف ،وانخفاض الروح المعنوية بينيـ.

(العزاوي ،وجواد )430:2010

 أسباب ضعف الوالء التنظيمي:
 .1تياوف اإلدارة في إقناع العامميف بأىمية أعماليـ وكونيـ أعضاء نافعيف في ىذا المجتمع.
 .2عدـ االلتزاـ بمبدأ الرجؿ المناسب في المكاف المناسب حيث أف عدـ وضع الفرد في العمؿ الذي
يتناسب وقدراتو وميولو ومؤىبلتو ينعكس عمى درجة والئو.

 .3الشعور بالقمؽ وعدـ االستقرار حيث أف شعور الفرد باف مدرستو ال توليو اىتماميا وال تعمؿ عمى
رعايتو تخمؽ عنده شعو ًار بعدـ االطمئناف والقمؽ.

 .4فرص الترقي والتقدـ :إف عدـ إتاحة فرص لمترقية والتقدـ بصورة عادلة لمعامميف تؤدي إلحباط العامميف
وتضعؼ مف روحيـ المعنوية( .العزاوي ،وجواد)430 :2010 ،
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ويبلحظ أف الظروؼ االقتصادية الصعبة التي يحياىا المعمموف في قطاع غزة وتدني رواتب العامميف في
القطاع الحكومي مقارنة بأقرانيـ في وكالة الغوث والوظائؼ الحكومية في الدوؿ األخرى قد تؤثر عمى الوالء
التنظيمي لمعممي مدارس المرحمة الثانوية.

 فوائد الوالء التنظيمي لدي العاممين:
 .1شعور العامميف بالوالء يؤدي النخفاض معدؿ دوراف العمؿ ،واستقرار العمالة واالنتظاـ في العمؿ وبذؿ

المزيد مف الجيد واألداء مما يؤثر عمى انخفاض تكمفة العمؿ وزيادة اإلنتاجية وتحقؽ النمو واالزدىار

لممنظمة.

 .2ينعكس عمى حياة الفرد الخاصة خارج نطاؽ العمؿ ،حيث يتميز الفرد ذو االنتماء المرتفع بدرجة عالية
مف السعادة والراحة خارج أوقات العمؿ إضافة الرتفاع قوة عبلقتو العائمية(.أبو العبل)49 :2009 ،
 .3يعتبر أحد المقومات الرئيسية والمؤثرة في خمؽ اإلبداع لدي العامميف في المنظمة.
 .4يسيـ في تحقيؽ األداء المتميز لمعمؿ.

 .5يولد الرغبة والميؿ لمبقاء في المنظمة مما يخفؼ اآلثار التي قد تنتج عف دوراف العمؿ.
 .6لو دور فعاؿ في رفع الروح المعنوية لدي العامميف.

 .7انخفاض الوالء التنظيمي لدي العامميف يحمؿ المنظمة مزيدًا مف التكاليؼ ويجعميا تواجو المزيد مف
السموكيات السمبية كاإلضرابات والبلمباالة في العمؿ والسرقة والتخريب( .الفيداوي ،والقطاونة:2004 ،
)17

 فوائد قياس الوالء التنظيمي:
بالرغم من أن عممية قياس الوالء التنظيمي تُحمل المنظمة تكاليف وجيود شاقة إال أنيا تعتبر ظاىرة
إدارية واعية وىادفة تجني المنظمة والعاممون من ورائيا فوائد كثيرة ومنيا:
 يقدـ قياس الوالء التنظيمي لئلدارة مؤشرات دالة عمى مستوي األداء الوظيفي ،وىذا يمكف المنظمة مف
أف تعمؿ عمى تحديد موقعيا واتجاىيا قياساً لفترة سابقة مف الوقت.

 قياس الوالء التنظيمي ىو بمثابة أداة تشخيصية جيدة تعتمد اإلدارة الناجحة عمى استخداميا لقياس
ومعرفة المشكبلت والمعوقات التي تواجو األفراد والتنظيـ ومف ثـ العمؿ عمى إيجاد الحموؿ

المناسبة(.حمدي)169 :2013 ،

 تدخؿ في تركيب أبعاد مادية ومعنوية تتمثؿ في المشاعر واالتجاىات لذلؾ يجب عمى اإلدارة الجيدة

التعرؼ عمى المشاعر واألحاسيس واالحتياجات حتي تستطيع قياس ومعرفة ما يتمتع بو األفراد مف
والء ليذه المنظمة.
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 البحوث اإلنسانية تعود بالنفع عمى المنظمة واألفراد كوف األفراد يتولد عندىـ الشعور باألىمية نتيجة
الىتماـ اإلدارة بيـ( .مصطفي)123 :2012 ،

 تحقؽ ىذه األبحاث فائدة كبيرة لممنظمة مف حيث القدرة عمى إحداث تغيرات في اإلدارة وظروؼ العمؿ.

(عامر ،وقنديؿ)259 :2010 ،
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انفصم انثانث
اندراسات انسابقة





الدراسات المتعمقة بالعدالة التنظيمية.

التعقيب عمي الدراسات السابقة المتعمقة بالعدالة التنظيمية.

الدراسات المتعمقة بالوالء التنظيمي.

التعقيب عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالوالء التنظيمي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
اطمع الباحث عمي العديد مف الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية ،حيث تـ تقسيـ ىذه
الد ارسات السابقة إلي محوريف أساسييف ىما:
المحور األول :دراسات تتعمق بالعدالة التنظيمية.
المحور الثاني :دراسات تتعمق بالوالء التنظيمي.

المحور األول :الدراسات التي تناولت العدالة التنظيمية:
 oالدراسات العربية:
 )1دراسة (أبو سمعان :)2015 ،بعنوان" محددات العدالة التنظيمية وعالقتيا بسموك المواطنة التنظيمية
(من وجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع غزة".

ىدفت ىذه الدراسة لتحميؿ العبلقة بيف محددات العدالة التنظيمية وسموؾ المواطنة التنظيمية مف وجية
نظر ضباط جياز الشرطة بقطاع غزة ،كما ىدفت لدراسة واقع الموارد البشرية وسموكيا التنظيمي في جياز

الشرطة ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف ()1550
ضابط ،وتـ توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة مف ( )400ضابط مف مجتمع الدراسة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف محددات العدالة التنظيمية وسموؾ المواطنة التنظيمية.
 وجود العدالة التنظيمية عمومًا جاء درجة متوسطة ،وجاء ترتيب محدداتيا كالتالي :عدالة التعامبلت
وبدرجة كبيرة ،تمتيا عدالة اإلجراءات وبدرجة متوسطة ،وأخي ًار عدالة التوزيع جاءت بدرجة قميمة.

 )2دراسة (الشيري :)2014 ،بعنوان" مستوى العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظة جدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدي المعممين من وجية نظرىم".
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ العدالة التنظيمية وأبعادىا(عدالة التوزيع ،واإلجراءات،
والتفاعمية ،والتقويمية ،واألخبلقية) مف وجية نظر المعمميف والتعرؼ عمى درجة دافعية اإلنجاز لدي معممي

المدارس الثانوية في مدينة جدة مف وجية نظرىـ ،كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة االرتباطية
بيف درجة تطبيؽ العدالة التنظيمية ودافعية اإلنجاز لدى المعمميف ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي

بمجالو المسحي ،واالستبانة كأداة .وتكوف مجتمع الدراسة مف عينة عشوائية مف ) (750معممًا.
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وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة تحقؽ العدالة التنظيمية كانت (عالية) ،حيث حصؿ المجاؿ (العدالة األخبلقية) عمى المرتبة
األولي ،ثـ مجاؿ (عدالة التعامبلت) بالمرتبة الثانية ،وفى المرتبة الثالثة مجاؿ (العدالة التقويمية)
بدرجة متوسطة وجاء في المرتبة الرابعة مجاؿ (عدالة اإلجراءات) ،بدرجة تقدير (متوسطة) ،وجاء في

المرتبة األخيرة مجاؿ (عدالة التوزيع) وبدرجة تقدير (متوسطة).


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المعمميف حوؿ مستوى العدالة التنظيمية تعزى

لمتغير الدورات التدريبية والمؤىؿ العممي باستثناء الفروؽ التي ظيرت عمى مجاؿ (عدالة التوزيع) والتي

كانت لصالح مستوى (دراسات عميا).


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات مستوى العدالة التنظيمية تعزى لمتغير (سنوات

الخبرة) بالدرجة الكمية وأبعادىا باستثناء الفروؽ التي ظيرت بمجاؿ (العدالة التقويمية) ،ولصالح ()10

سنوات فأكثر.

 )3دراسة (بخاري :)2014،بعنوان" درجة ممارسة العالقات اإلنسانية لدى اإلدارة المدرسية بمدينة مكة
المكرمة وعالقتيا بالعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين".
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمكة المكرمة لمعبلقات
اإلنسانية ،وعبلقتيا بتحقيؽ العدالة التنظيمية لدى مدارس المحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة مف وجية

نظر المعمميف ،وقد استخداـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة لمعبلقات اإلنسانية كانت عالية مف وجية
نظر المعمميف ،حيث بمغ المتوسط العاـ ليذا المجاؿ ( )3.86وبانحراؼ معياري بمغ (.)0.85



درجة تحقؽ العدالة التنظيمية في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر معممي تمؾ

المدارس ،كانت بمجمميا عالية حيث بمغ المتوسط العاـ ليذا المجاؿ ( )3.81إلى (.)0.85

 تبيف وجود عبلقة قوية بيف العدالة التنظيمية والعبلقات اإلنسانية حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما
( )0.96وتراوحت بيف أبعاد العدالة التنظيمية والعبلقات اإلنسانية مف ( )0.81إلى (.)0.83
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 )4دراسة (فرج :)2013،بعنوان "العدالة التنظيمية لدي رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتيا بالثقة
التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة".
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلي درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة التنظيمية مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة ،الكشؼ عف مستوى الثقافة التنظيمية ألعضاء
ىيئة التدريس في جامعات منطقة مكة المكرمة بالمؤسسات التعميمية التي يعمموف بيا مف وجية نظرىـ،

التعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة تطبيؽ

رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة التنظيمية بأبعادىا (العدالة التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية ،والعدالة التفاعمية،
العدالة التقييمية) ،وبيف مستوي الثقة التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بأبعادىا والذي يعزي لممتغيرات
التالية :الجنس ،الكمية ،المرتبة األكاديمية ،عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي ،الجنسية،

الجامعة التي يعمموف بيا ،الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ

األكاديمية لمعدالة الت نظيمية ،وبيف مستوي الثقة التنظيمية بجامعات منطقة مكة المكرمة مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس ،التنبؤ بمستوي الثقة التنظيمية لدي أعضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة

المكرمة مف خبلؿ درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة التنظيمية ،وقد استخدمت الباحثة المنيج
الوصفي بمجالو االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف عينة عشوائية طبقية بمغت

( )1225فردًا مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة أـ القرى بمكة ،وجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة،
وجامعة الطائؼ بالطائؼ.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية في جامعات منطقة مكة المكرمة لمعدالة التنظيمية كانت بشكؿ
عاـ مرتفعة ،وكاف ترتيب أبعادىا عمى النحو التالي" :العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعمية ،العدالة

التوزيعية ،العدالة التقييمية".


توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة تطبيؽ

رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة التنظيمية ،ومستوى الثقة التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات

منطقة مكة المكرمة تبعاً لمتغيرات الدراسة :الجنس ،الكمية ،المرتبة األكاديمية ،الجنسية ،الجامعة

المنتسب إلييا.


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة تطبيؽ

رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة التنظيمية ،ومستوى الثقة التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات

منطقة مكة المكرمة تبعاً لمتغير" عدد سنوات الخبرة في مجاؿ العمؿ األكاديمي".


وجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )αمقدارىا ( )0,871بيف العدالة

التنظيمية بأبعادىا ،والثقة التنظيمية بأبعادىا في جامعات منطقة مكة المكرمة.
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 )4دراسة (شنطاوي ،والعقمة  :)2013بعنوان "العدالة التنظيمية في جامعة اليرموك وعالقتيا بأداء
أعضاء ىيئة التدريس فييا وسبل تحسينيا".
ىدفت الدراسة الكشف عف مستوى العدالة التنظيمية في جامعة اليرموؾ وعبلقتيا بأداء أعضاء ىيئة
التدريس فييا وسبؿ تحسينيا ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي واالستبانة والمقابمة كأداة،
وتكوف مجتمع الدراسة مف عينة عددىا ( )481عضو ىيئة تدريس في جامعة اليرموؾ تـ اختيارىـ

بالطريقة العشوائية باإلضافة لمقابمة عدد ( )12مف القادة األكاديمييف.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 درجة العدالة التنظيمية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كانت بدرجة
(متوسطة).

 )αبيف العدالة التنظيمية وبيف أداء أعضاء

 وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند
ىيئة التدريس في جامعة اليرموؾ.

 )5دراسة (الحميدي :)2012،بعنوان "العدالة التنظيمية لدي مديرات المدارس الثانوية وعالقتيا بالرضا
الوظيفي وااللتزام التنظيمي لممعممات بمحافظة جدة".

ىدفت ىذه الدراسة لتحديد درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدي مديرات المدارس الثانوية مف وجية
نظر كؿ مف المديرات والمعممات وتحديد درجة مستوي االلتزاـ التنظيمي لدي معممات المدارس الثانوية مف
وجية نظر كؿ مف المديرات والمعممات والتعرؼ لمستوى الرضا الوظيفي لممعممات بالمرحمة الثانوية،

وا لكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدي مديرات المدارس الثانوية والرضا
الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي لممعممات ،والكشؼ أيضًا عف العبلقة بيف المتغيرات الديموغرافية (المؤىؿ
العممي ،الخبرة ،التخصص ،الحالة االجتماعية) لكؿ مف المديرات والمعممات ودرجة ممارسة العدالة
التنظيمية ،ومستوى الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي ،كما ىدفت الدراسة لوضع تصور مقترح لدعـ
وتعزيز العبلقة بيف العدالة التنظيمية في المدارس الثانوية الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي لدى معممات

المدارس الثانوية ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي بمجالو االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف جميع مديرات المدارس الثانوية وعددىف ( )101مديرة ،وعينة عشوائية عنقودية مف معممات
المرحمة الثانوية محافظة جدة وعددىف ( )400معممة ليصبح مجموع العينة ( )501مديرة ومعممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 تمتع مديرات المدارس الثانوية بدرجة ممارسة عالية لمعدالة التنظيمية( )4,14بالمقارنة مع استجابات
المعممات البلتي رأيف أف درجة الممارسة كانت متوسطة بدرجة(.)3,34
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توجد عبلقة دالة إحصائية بيف درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدي مديرات المدارس وكؿ مف درجة
الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي لممعممات.



توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة ممارسة المديرات لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر المعممات تعزى



ال توجد فروؽ دالة إحصائياً في درجة ممارسة المديرات لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر المديرات

لمؤىؿ الماجستير لممعممات.

والمعممات تعزي لمتغيرات الدراسة.

 )6دراسة (الداية :)2012 ،بعنوان" درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممين".

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلي العبلقة بيف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية
بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي لممعمميف مف وجية نظرىـ ،وكذلؾ بياف أثر

المتغيرات(النوع ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة) عمي متوسطات تقديرات المعمميف لمعبلقة بيف درجة
ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي لممعمميف،

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع

معممي مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي 2012-2011ـ والبالغ عددىـ( )7363معمـ

ومعممة ،وتكونت عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية مف ( )500معمـ ومعممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 بمغت درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر
المعمميف ( )%81.57وبدرجة كبيرة حسب المعيار المعتمد في الدراسة.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية تعزي

لمتغير النوع (ذكر ،أنثى) لصالح اإلناث.


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية تعزي
لمتغير المؤىؿ العممي (دبموـ ،بكالوريوس ،ماجستير فما فوؽ).


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية تعزي

لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف 10 - 5سنوات ،أكثر مف  10سنوات).
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وجود عبلقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة (

 )αبيف

متوسطات تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة

التنظيمية ومتوسط تقديراتيـ لمرضا الوظيفي لدييـ مف وجية نظرىـ.

 )7دراسة (محمد :)2012 ،بعنوان "درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الحكومية وعالقتيا
بالرضا الوظيفي لدي معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات شمال الضفة الغربية".

ىدفت ىذه الدراسة لتحديد درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الثانوية وعبلقتيا بالرضا
الوظيفي لمعممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية وبياف

االختبلؼ في استجابات المعمميف وفقًا لممتغيرات المستقمة :العمر ،المؤىؿ العممي ،الجنس ،سنوات الخبرة،
نوع المدرسة ،وموقع المدرسة ،الراتب) ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة

كأداة ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف ( )12388معمـ ومعممة وفؽ إحصائيات و ازرة التربية والتعميـ العالي

الفمسطينية لمعاـ ( ،)2011 -2010وتـ اختيار عينة الدراسة بصورة الطبقية العشوائية ،أجرت الباحثة
الدراسة عمي معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعميـ في شماؿ الضفة

الغربية وكاف عددىـ ( )555معمماً ومعممة بنسبة  %4.5مف مجتمع الدراسة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الثانوية الحكومية كما يراىا المعمموف ىي كبيرة جدًا في

المجاؿ الكمي ومجاالتيا الفرعية (عدالة التعامؿ والعبلقات داخؿ المدرسة ،وعدالة اإلجراءات ،وعدالة

التوزيع).

 وجود عبلقة ارتباطية إيجابية قوية بيف درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الحكومية وعبلقتيا
بالرضا الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظرىـ،

حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف (.)0.632


ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة بيف متوسطات استجابات معممي المدارس

الثانوية الحكومية في درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية لمعدالة التنظيمية وفقاً لممتغيرات

(العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،موقع المدرسة ،راتب المعمـ).

 ىناؾ فروؽ في مجاالت (عدالة التعامؿ والعبلقات داخؿ المدرسة ،عدالة التوزيع الكمي) تبعًا لمتغير
الجنس ونوع المدرسة حيث كانت الفروؽ لصالح المعمميف الذكور ومدارس الذكور.

 )8دراسة (السبعي :)2012،بعنوان ":العدالة التنظيمية وعالقاتيا بالصراع التنظيمي لدى القادة
التربويين بمكاتب التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المشرفين".

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمي درجة تطبيؽ العدالة التنظيمية لدي القادة التربوييف بمكاتب التربية
والتعميـ بمدينة مكة المكرمة وعبلقتيا بأساليب إدارة الصراع التنظيمي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف،
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ومدي وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات مجتمع الدراسة تعزي لمتغيرات الدراسة (مجاؿ اإلشراؼ،

المؤىؿ العممي ،الخبرة اإلشراقية) ،واستخدـ الباحث في الدراسة المنيج الوصفي بمجالو المسحي ،واالستبانة
كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة ) (190مشرفاً تربوياً.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة تطبيؽ العدالة التنظيمية بأبعادىا كاف متوسطاً.


توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات العدالة التنظيمية والعدالة والتوزيعية وعدالة اإلجراءات



ال توجد فروؽ بيف أبعاد العدالة ومتغيري المؤىؿ والخبرة.

تعزي لمتغير مجاؿ اإلشراؼ لصالح مشرفي المواد الدراسية بينما ال توجد فروؽ لباقي أبعاد العدالة.

 )9دراسة جفاري ( :)jafari ،2011دراسة بعنوان "تصميم نموذج معدل لمعدالة التنظيمية في نظام
التعميم في مدينة أصفيان(إيران)"

Designing an adjusted model of organizational justice for educational
system in Esfahan City (Iran).

ىدفت ىذه الدراسة لتصميـ نموذج لمعبلقة بيف أنماط القيادة وأساليب اتخاذ الق اررات ،والثقة التنظيمية ،مع
العدالة التنظيمية المحسوسة لممعمميف في النظاـ التعميمي في مدينة أصفياف بإيراف ،وقد استخدـ الباحث

المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس
الثانوية في مدينة أصفياف ،وىي مدينة تقع في المنطقة الوسطي مف إيراف ،وقد تـ اختيار عينة عشوائية
طبقية مكونة مف( )363معمماً تـ اختيارىـ مف ثبلث مناطؽ تعميمية بحيث تـ اختيار ( )4مدارس بطريقة

عشوائية مف كؿ منطقة.

وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 نمط القيادة التحويمية وأساليب اإلجراءات القيادية ليا تأثير مباشر عمى العدالة التنظيمية ،في حيف أف
األساليب األخرى ليا تأثير غير مباشر عمي العدالة التنظيمية ،حيث أف العدالة تزداد لدي العامميف
وبالتالي تزداد الطاقة المنتجة ويتـ تطبيؽ أسموب القيادة الفعالة ،نمط اتخاذ القرار الشامؿ لو تأثير
مباشر عمي العدالة التنظيمية ،في حيف أف تقييد أساليب اتخاذ الق اررات ليا تأثير غير مباشر عمي

العدالة التنظيمية.

 ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف الثقة التنظيمية في المؤسسة ،المدير ،والزمبلء بالعدالة التنظيمية.

59

 )10دراسة (باجودة :)2010 ،بعنوان :واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس التعميم العام الحكومي
لمبنات بمدينة مكة المكرمة.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات
بمدينة مكة المكرمة بمحاورىا (العدالة التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعمية ،العدالة التقييمية)،
إضافة لتحديد الفروؽ في استجابة عينة الدراسة لدرجة تطبيؽ العدالة التنظيمية(بمحاورىا) بمدارس التعميـ
العاـ الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة حسب متغير المرحمة التعميمية ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ

العممي ،مدة الخبرة ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي بمجالو المسحي ،واالستبانة كأداة ،وكاف مجتمع

الدراسة باف تـ إجراء الدراسة ميدانيًا عمي عينة طبقية عشوائية مف معممات مكة المكرمة االبتدائية
والمتوسطة والثانوية بنسبة ) ،)%10وتـ تصميـ استبانة محتوي الجزء األوؿ منيا عمي البيانات العامة ،أما

الجزء الثاني فقد تكوف مف( )40عبارة موزعة عمي أربعة محاور ،وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

التالي ة :معامؿ االرتباط بيرسوف ،معامؿ ألفا كرونباخ ،التك اررات ،النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية،
االنحراؼ المعياري ،تحميؿ التبايف األحادي( ،)ANOVAواختبار(ت) واختبار شيفيو.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة تطبيؽ مديرات مدارس التعميـ العا ـ الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة لمحاور العدالة
التنظيمية (التوزيعية  ،واإلجرائية ،والتقييمية) مف وجية نظر المعممات كانت متوسطة حيث بمغ المتوسط
الحسابي العاـ ليذه المحاور عمى التوالي :محور العدالة اإلجرائية ( )3.33ومحور العدالة التقييمية

( ،)3.18محور العدالة التوزيعية (.)3.05


العدالة التفاعمية ىي المحور الوحيد مف محاور العدالة التنظيمية ذات االستجابة العالية فقد كانت

درجة تطبيؽ مديرات مدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة مرتفعة نسبيًا بمتوسط

حسابي عاـ (.)3.52


وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة في درجة تطبيؽ العدالة

التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات تبعاً لمتغير المرحمة التعميمية بمحور (العدالة التفاعمية)
فقط.



وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة في درجة تطبيؽ العدالة

التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي بمحور (العدالة التقييمية)
فقط.



وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابة عينة الدراسة في درجة تطبيؽ العدالة

التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات تبعاً لمتغير المؤىؿ التعميمي بثبلثة محاور أيضًا

لمعدالة التنظيمية وىي (العدالة التوزيعية ،العدالة التفاعمية ،والعدالة اإلجرائية).
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)11

دراسة زانا ليبور وآخرون ( :)Zainalipour, and others ,2010بعنوان" العالقة بين

العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي بين المعممين في مدرسة بندر عباس اإلعدادية بإيران".
The relationship between organizational justice and job satisfaction among
teachers in junior high school Bandar Abbas in Iran.
ىدفت ىذه الدراسة لتحميؿ االرتباط بيف العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي ،كما أف الدراسة قامت عمى
مكونات العدالة التنظيمية والتي تشمؿ ثبلثة أنواع محدده وىي :العدالة التوزيعية واإلجرائية

تحميؿ اثر

والتفاعمية ،عمى الرضا الوظيفي والذي يضـ خمسة أبعاد :اإلشراؼ ،وزمبلء العمؿ ،والمقابؿ المادي،
والترقيات ،وطبيعة العمؿ ،وقد أستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف عينة ( )120معمـ يمثموف المجتمع ،كما تـ استخداـ معامؿ االرتباط وتحميؿ االنحدار

لقياس العبلقة بيف العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف العدالة التنظيمية الثبلثة وبالتحديد العدالة التوزيعية ،والعدالة التفاعمية)
والرضا الوظيفي مف وجية نظر المعمميف.

 وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف بعديف مف أبعاد العدالة التنظيمية ىما( العدالة التوزيعية والعدالة
التنظيمية) ،وأربعة أبعاد مف الرضا الوظيفي وىي (اإلشراؼ ،وزمبلء العمؿ ،الدافعية ،التعزيز) ولـ
تكف ىناؾ عبلقة مع بعد طبيعة العمؿ ،ومف ناحية أخرى ،نجد أف العدالة اإلجرائية أحرزت ارتباطًا
ممحوظًا بكافة أبعاد الرضا الوظيفي.

)12

دراسة يافيوز ( :)yavuz,2010بعنوان" :أثر إدراك المعممين لمثقافة والعدالة التنظيمية عمى

االلتزام التنظيمي في مدينة قونية بتركيا".

The Impact of teachers to recognize the organizational culture and

organizational commitment to justice in the city of Konya in Turkey.
ىدفت ىذه الدراسة لتقصي آثار كؿ مف العدالة والثقافة التنظيمية ،والتعرؼ ألثرىما عمي االلتزاـ التنظيمي،
حيث تكونت مجتمع الدراسة مف المعمميف الذيف عمموا في المدارس في مدينة قونيا بتركيا خبلؿ عاـ
2009-2008ـ ،وقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة منيج المسح العاـ ،واالستبانة كأداة ،وقد تكونت عينة

الدراسة مف( )445معمماً ومعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وتألفت ىذه العينة مف ( )232معمماً،
( )213معممة ،منيـ( )30معمماً مف حممة الدبموـ )380( ،مف حممة البكالوريوس )35( ،مف حممة
الماجستير.
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وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 الثقافة والعدالة التنظيمية تؤثراف في االلتزاـ التنظيمي لممعمميف ،حيث جاء االلتزاـ العاطفي بأعمى
النسب مف بيف أنماط االلتزاـ التنظيمي بنسبة ) )%43يميو االلتزاـ االستمراري بنسبة (،)% 22.53
بينما االلتزاـ المعياري جاء بنسبة (.)% 16.30

 العدالة التنظيمية مف أىـ أسباب االلتزاـ التنظيمي.

 ينظر المعمموف لمعدالة التنظيمية والثقافة التنظيمية بأنيما تزيداف مف التزاـ منظمتيـ والمرؤوسيف فييا.

)13

دراسة تترك ( )Titrek,2009بعنوان ":تصورات الموظفين لمعدالة التنظيمية في المدارس

التركية من وجية نظر المديرين والمعممين والعاممين"

Staff perceptions of organizational justice in Turkish schools from the
perspective of administrators, teachers and staff.
ىدفت ىذه الدراسة لتحديد مستويات العدالة التنظيمية في المدارس التركية مف وجية نظر الموظفيف فييا،

كذلؾ معرفة ما إذا كاف لممتغيرات المستقمة كالمنصب في المدرسة ،والجنس ،والخبرة ،والحالة االجتماعية

تأثير عمى إدراؾ الموظفيف لمعدالة التنظيمية ،وقد استخداـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي،
واالستبانة كأداة ،وتكونت عينة الدراسة مف( )1016موظفًا بالمدرسة منيـ ( )104مدير مدرسة)834( ،
معمماً )78( ،عامبلً مف ( )7مدف بتركيا ،وكاف عدد اإلناث ( )481أما الذكور فبمغ عددىـ (.)535

وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 الموظفيف في بعض المدارس التركية يعانوف مف الظمـ مف قبؿ مديري المدارس.

 لكؿ مف المدرسة ،والجنس ،والخبرة ،والحالة االجتماعية تأثير عمى إدراؾ الموظفيف لمعدالة التنظيمية
بمدارسيـ.

 )14دراسة (إبراىيم :)2006،بعنوان "واقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية من وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفين".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلي واقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف ،واستخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي بمجالو التحميمي،

واالستبانة كأداة ،تكون مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف في الجامعات الرسمية
األردنية لمعاـ الدراسي ،2005/2004والبالغ عددىـ( )18712فردًا ،بواقع( )3875عضو ىيئة تدريس

و( )14837موظفاً إداريًا ،وتـ اختيار اإلفراد مف عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية ،وقد بمغ عدد

أفراد العينة المختارة مف أعضاء ىيئة التدريس( )394فردًا ،كما بمغ عدد أفراد العينة المختارة مف الموظفيف

( )538موظفاً.
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وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة تقدير ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس جاءت متوسطة ،وبمتوسط حسابي(.)3.30

 درجة تقدير ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر الموظفيف جاءت
متوسطة ،وبمتوسط حسابي( ،)2.93وأقؿ منو لدي أعضاء ىيئة التدريس.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية(

 )αبيف المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة العدالة

التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغيرات الكمية،
الجنس ،الخبرة في التدريس ،بينما كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
عمى ثبلث مجاالت فقط مف مجاالت العدالة التنظيمية وىى :عدالة اإلجراءات ،وعدالة التعامبلت،

والعدالة التقييمية وكانت الفروؽ لصالح الدكتوراه ،واف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

الرتبة األكاديمية عمى ثبلث مجاالت وىى :عدالة اإلجراءات  ،وعدالة التعامبلت ،والعدالة التقييمية،

ولصالح مف يحمموف رتبة األستاذية.

 المحسوبية والواسطة ،وقمة توافر الشفافية اإلدارية في اتخاذ الق اررات ،وعدـ وضع الشخص المناسب في
المكاف المناسب كانت عمى التوالي مف أىـ المعيقات لتطبيؽ العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية

األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف عمى حد سواء.

 )15دراسة (الميدي :)2006 ،بعنوان ":العدالة التنظيمية وأداء المعممين لسموك المواطنة بالمدارس
الثانوية العامة في مصر".
ىدفت ىذه الدراسة لمتوصؿ لنموذج مقترح لتعزيز العدالة التنظيمية وتنمية أداء المعمميف لسموؾ
المواطنة التنظيمية بما يؤدي لتفعيؿ العبلقة بينيما بالمدارس الثانوية العامة بمصر ،واستخدمت الدراسة

المنيج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة مقياسيف األوؿ يقيس العدالة التنظيمية المدركة لدى المعمميف والثاني
يقيس أداء المعمميف لسموؾ المواطنة وكبل المقياسيف مف إعداد الباحث ،وكانت عينة البحث عشوائية مف

معممي المدارس الثانوية العامة ( )1083تـ اختيارىا بطريقة عشوائية مف ثمانية محافظات.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 أف االىتماـ بموضوع العدالة التنظيمية في ميداف اإلدارة التعميمية حديث النشأة نسبياً ،حيث لـ يمتفت
إليو عمى نحو صريح إال في عاـ ) )2004عندما قدـ اثناف مف كبار أساتذة اإلدارة التعميمية-ىوي

وتارتر( -)2004في الواليات المتحدة األمريكية أوؿ محاولة لتطبيؽ بنية العدالة التنظيمية في المدرسة
في دراسة ليما بعنواف" العدالة التنظيمية في المدارس" :ال عدالة بدوف ثقة".
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الدراسات الحديثة تجمع عمي وجود ثبلثة أشكاؿ متميزة لكنيا –متفاعمة-مف العدالة التنظيمية تتمثؿ
في العدالة التوزيعية (تتمثؿ في النواتج التي يحصؿ عمييا العامموف مف المنظمة) ،والعدالة اإلجرائية
(تتمثؿ في السياسات الرسمية أو العمميات التي بناء عمييا تـ توزيع ىذه النواتج ،والعدالة التفاعمية

(تتمثؿ المعاممة التفاعمية معيـ).


ظاىرة العدالة التنظيمية نالت اىتماـ كؿ مف المديريف والعامميف ،باعتبار العدالة قيمة توحيدية توفر

مبادئ أساسية لتحقيؽ التماسؾ لجميع األطراؼ المتنازعة ،وتساعد عمى خمؽ ىياكؿ تنظيمية مستقرة،

وتحقيؽ الفعالية التنظيمية والرضا الشخصي لمعامميف في مختمؼ المنظمات.


كما توصؿ الباحث أف لوجود العدالة التنظيمية نواتج ميمة سواء عمى المستوي الفردي أو عمى

المستوي التنظيمي فعمي المستوي الفردي تتمثؿ نواتج توفر العدالة في مجموعة مف االتجاىات

والسموكيات اإليجابية لدي المعمميف مثؿ االلتزاـ التنظيمي ،والرضا الوظيفي ،والثقة التنظيمية،
وسموكيات المواطنة التنظيمية ،بينما يؤدي عدـ إدراؾ األفراد لمعدالة التنظيمية لمسموكيات المضادة

لئلنتاجية مثؿ :الضغوط الوظيفية ،والسموكيات االنتقامية والتخريبية ،والسرقة ،وزيادة العدواف ،وقمة

الجيد المبذوؿ في العمؿ.

 )16دراسة (سمطان :)2006،بعنوان "العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
األردنية الرسمية وعالقتيا بالرضا والوالء التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية فييا".

ىدفت الدراسة تعرؼ مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية
الرسمية وبياف عبلقتيا بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئات التدريسية ،واستخدمت

الباحثة المنيج المسحي بمجالو االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء
الييئات التدريسية األردنييف المتفرغيف مف حممة درجة الدكتوراه في الجامعات األردنية الرسمية وعددىـ

( )2905عضو ،في حيف شممت عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية( )450عضو ىيئة
تدريس ،وتحقيقاً ألىداؼ الدراسة تـ استخداـ أداتاف موجيتاف ألعضاء ىيئة التدريس وىما مقياس العدالة
التنظيمية الذي صممو نييوؼ ومورماف تكوف في صورتو النيائية مف ( )26فقرة بعد أف أضيؼ إليو بعد

رابع ،ومقياس الوالء التنظيمي الذي أعده بورتر وزمبلئو والمكوف مف ( )15فقرة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 أف مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقساـ كانت مرتفعة ،واف مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء
الييئات التدريسية كاف مرتفعاً.

 تبيف وجود عبلقة إيجابية طردية ذات داللة إحصائية بيف ممارسة رؤساء األقساـ األكاديمية لمعدالة
التنظيمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئات التدريسية.
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 )17دراسة (الفيداوي ،والقطاونة  :)2004بعنوان ":تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي،
دراسة ميدانية لمدوائر المركزية في محافظات الجنوب األردنية".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي لمعامميف في الدوائر اإلدارية
لمراكز محافظات (الكرؾ ،الطفيمة ،معاف) ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير استبانة خاصة تكونت مف
( )64فقرة لقياس متغيرات وأبعاد الدراسة ،واستخدمت الباحثة في الدراسة المنيج الوصفي بمجالو التحميمي،
واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الدوائر اإلدارية لمراكز المحافظات المبحوثة

وعددىـ ( )2444موظفاً مف الذكور واإلناث ضمف ( )18دائرة ،وتـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة
مف ( )700موظؼ وموظفة.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 أف تصورات المبحوثيف إزاء العدالة التنظيمية كانت بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي (.)3.1541
 تصورات المبحوثيف إزاء الوالء التنظيمي كانت بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي (.)3.3940
 ىناؾ عبلقة ارتباطية قوية وميمة بيف العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي.

 ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي.
 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصورات المبحوثيف حوؿ العدالة التنظيمية تعزى لمتغيرات
الديموغرافية (الخبرة ،الراتب ،العمر).

 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصورات المبحوثيف حوؿ العدالة التنظيمية تعزى لممتغيرات
الديموغرافية (المؤىؿ العممي ،الخبرة ،الراتب).

 أوالً  :التعقيب عمي الدراسات السابقة التي تناولت العدالة التنظيمية:
مف خبلؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة آنفة الذكر نجد أف جميعيا تحدثت عف العدالة التنظيمية،

ولكنيا اختمفت وتشابيت في عدة محاور وىي:
 .1من حيث الفترة الزمنية:

 يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات المرتبطة بمجاؿ العدالة التنظيمية أنيا أجريت في الفترة ما بيف
العاـ( ،)2015-2004حيث بمغت عدد الدراسات السابقة( )18دراسة منيا( )14دراسة عربية ،و()8
دراسات أجنبية.

 .2من حيث األىداف:

 لقد تشابيت بعض الدراسات التي اىتمت بدور مديري المدارس في المرحمة الثانوية في تعزيز مفيوـ
العدالة التنظيمية مثؿ دراسة (الشيري ،)2014 ،ودراسة (بخاري ،)2014 ،ودراسة (الحميدي2012 ،

) ،ودراسة(الداية ،)2012 ،ودراسة (محمد.)2012 ،
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 فيما ركزت أىداؼ بعض الدراسات عمى درجة تطبيؽ رؤساء األقساـ األكاديمية ،والقادة التربوييف
لمفيوـ العدالة التنظيمية مثؿ دراسة (فرج ،)2013 ،ودراسة (السبعي.)2012،

 فيما ركزت أىداؼ بعض الدراسات عمى واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية مثؿ دراسة (باجودة، (2010،
ودراسة (إبراىيـ.)2006 ،

 في حيف ركزت أىداؼ بعض الدراسات عمى تقديـ تصور مقترح لتعزيز العدالة التنظيمية مثؿ دراسة
(الميدي.) 2006،

 في حيف ركزت أىداؼ بعض الدراسات عمي تحميؿ العبلقة بيف محددات العدالة التنظيمية مثؿ
دراسة(أبو سمعاف.)2015 ،

 في حيف ركزت أىداؼ بعض الدراسات لمتعرؼ عمى مستوى العدالة التنظيمية وعبلقتيا بأداء أعضاء
ىيئة التدريس مثؿ دراسة (شنطاوي ،والعقمة  ،)2013ودراسة (سمطاف.)2006 ،

 .3من حيث المنيج:

 تناولت بعض الدراسات المنيج الوصفي بمجالو التحميمي :مثؿ دراسة (أبو سمعاف ،)2015،ودراسة

(بخاري ،)2014 ،ودراسة (شنطاوي ،والعقمة  ،)2013ودراسة (محمد ،)2012 ،ودراسة (الداية،

 ،)2012ودراسة (جفاري ،)2011 ،ودراسة (تترؾ ،)2009 ،ودراسة (زانا ليبور ،)2010 ،ودراسة
(الميدي ،)2006 ،ودراسة (إبراىيـ ،)2006 ،ودراسة (الفيداوي.)2004 ،

 أما الدراسات التي اعتمدت عمى المنيج الوصفي بمجالو االرتباطي فكانت كؿ مف دراسة (السبعي،
 ،)2012ودراسة (باجودة ،)2010 ،ودراسة (الشيري ،)2014 ،ودراسة (فرج ،)2013 ،ودراسة
(الحميدي.)2012 ،

 في حيف اعتمدت دراسة (سمطاف )2006 ،عمى المنيج المسحي االرتباطي.
 أما دراسة (يافيوز )2010 ،فقد استخدمت المنيج المسحي العاـ.

 .4من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات:

 استخدمت كؿ الدراسات االستبانة كأداة ما عدا دارسة (شنطاوي ،والعقمة  )2013فقد جمعت بيف
االستبانة والمبلحظة كأداة.

 .5من حيث مجتمع وعينات الدراسة:
تباينت العينات والمراحؿ التعميمية والجنس في الدراسات التي تناولت العدالة التنظيمية وذلؾ عمى النحو

التالي:



اىتمت دراسة (الشيري ،)2014 ،ودراسة(بخاري ،)2014 ،ودراسة (الداية،)2012 ،

ودراسة(محمد ،)2012،ودراسة(باجودة ،)2010 ،ودراسة(جفاري ،)2011 ،ودراسة(زانا ليبور2010 ،
) ،ودراسة(يافيوز ،)2010 ،ودراسة(الميدي )2006 ،بفئة المعمميف مف كبل الجنسيف.
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أما دراسة (فرج ،)2013 ،ودراسة (شنطاوي ،والعقمة  ،)2013ودراسة (إبراىيـ ،)2006 ،ودراسة
(سمطاف )2006 ،فقد اىتمت بأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات.

 في حيف جمعت دراسة (الحميدي )2012،بيف فئة المدراء وفئة المعمميف مف كبل الجنسيف ،فيما ركزت
دراسة(السبعي )2012،عمى فئة المشرفيف التربوييف.

 أما دراسة (تترؾ )2009،فجمعت بيف المعمميف والمدراء والعماؿ ،ودراسة (الفيداوي ،والقطاونة )2004
فقد اىتمت بفئة العامميف في الدوائر اإلدارية لمركز عدد مف المحافظات األردنية.

 وىناؾ دراسات ركزت عمى ضباط الشرطة مثؿ دراسة (أبو سمعاف.)2015 ،

 .6من حيث النتائج:

تنوعت النتائج حسب نوع الدراسة فيناؾ دراسات:
 كشفت عف وجود العدالة التنظيمية بدرجة مرتفعة مثؿ دراسة (الشيري ،)2014 ،ودراسة
(بخاري ،)2014 ،ودراسة(فرج ،)2013 ،ودراسة(الحميدي ،)2012 ،ودراسة(الداية،)2012 ،
ودراسة(محمد ،)2012 ،ودراسة(سمطاف.)2006 ،

 كما اف ىناؾ كشفت عف وجود العدالة التنظيمية بدرجة متوسطة كدراسة (أبو سمعاف،)2015 ،

ودراسة (شنطاوي ،والعقمة  ،)2013ودراسة (السبعي ،)2012 ،ودراسة(باجودة،)2010 ،

ودراسة(إبراىيـ ،)2006 ،ودراسة (الفيداوي ،والقطاونة .)2004

 خمصت دراسة (الميدي )2006 ،أف االىتماـ بموضوع العدالة التنظيمية في ميداف اإلدارة التعميمية
حديث النشأة حيث لـ يمتفت إليو عمى نحو صريح إال في العاـ(.)2004

 وجود عبلقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بيف العدالة التنظيمية وبيف أغمب المتغيرات األخرى في

الدراسة مثؿ دراسة (أبو سمعاف ،)2015 ،ودراسة (الشيري ،)2014 ،ودراسة (بخاري،)2014 ،
ودراسة (فرج ،)2013 ،ودراسة (الحميدي )2012 ،ودراسة(الداية ،)2012 ،ودراسة (محمد،)2012 ،
ودراسة (سمطاف ،)2006 ،ودراسة (جفاري )2011 ،ودراسة (زاناليبور ،)2010 ،ودراسة (الفيداوي،

والقطاونة.)2004 ،

 المحسوبية والواسطة وعدـ الشفافية وعدـ وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب مف أىـ معيقات
تطبيؽ العدالة التنظيمية مثؿ دراسة (إبراىيـ.)2006 ،

 عدـ إدراؾ األفراد لمعدالة التنظيمية يؤدي لمسموكيات المضادة لئلنتاجية مثؿ الضغوط الوظيفية،
والسموكيات االنتقامية والتخ ريبية ،السرقة ،زيادة العدواف ،وقمة الجيد المبذوؿ في العمؿ كما في دراسة

(الميدي.)2006 ،
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أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوالً :من حيث ىدف الدراسة:
 انفردت الدراسة الحالية بيدفيا وىو "العػدالة التنظيمية لػدى مديري مدارس المرحمػة الثانػوية بمحافظات
غػزة مف وجية نظر المعمميف وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ" ،فبل توجد دراسة عمى -حد عمـ الباحث
-جمعت بيف المتغيريف داخؿ قطاع غزة.

 اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ الدراسات السابقة في موضوعيا وىو "العدالة التنظيمية".

 اختمفت الدراسة الحالية مع السابقة مع بعض الدراسات مثؿ (جفاري ،)2011،والتي ىدفت لتصميـ
نموذج لمعدالة التنظيمية في نظاـ التعميـ ،ودراسة(باجودة )2010 ،والتي ىدفت لدراسة واقع تطبيؽ

العدالة التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة ،ودراسة (إبراىيـ)2006 ،

والتي ىدفت لمتعرؼ عمي واقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس ،ودراسة (الميدي )2006 ،والتي ىدفت لمتوصؿ لنموذج مقترح لتعزيز العدالة التنظيمية،

ودراسة (الفيداوي ،والقطاونة )2004 ،والتي ىدفت لمتعرؼ عمى تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء

التنظيمي "دراسة ميدانية".

ثانياً :من حيث مجتمع عينة الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالية مع السابقة في نوع المجتمع المستيدؼ والمتمثؿ في المعمميف مع كؿ مف دراسة
(الشيري ،)2014 ،ودراسة (الداية ،)2012،ودراسة (محمد ،)2012 ،ودراسة (باجودة،)2010 ،

ودراسة (جفاري ،)2011،ودراسة (زانا ليبور وآخروف ،)2010 ،ودراسة (يافيوز ،)2010 ،ودراسة

(تترؾ ،)2009 ،ودراسة (الميدي.)2006 ،

 اختمفت الدراسة الحالية مع السابقة في نوع المجتمع المستيدؼ والتي طبقت عمييا الدراسة مع دراسة
(أبو سمعاف 2015( ،والتي درست ضباط جياز الشرطة بقطاع غزة ،ودراسة(فرج )2013 ،والتي
درست أعضاء ىيئة التدريس في جامعات منطقة مكة ،ودراسة (الداية )2012،والتي درست معممي
مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ،ودراسة(باجودة )2010 ،والتي درست معممي مدارس

التعميـ العاـ الحكومي لمبنات بمدينة مكة المكرمة ،ودراسة (إبراىيـ )2006،والتي درست وجية نظر

أعضاء الييئة التدريسية والموظفيف في الجامعات الرسمية األردنية ،ودراسة(السبعي )2012،والتي
درست وجية نظر المشرفيف التربوييف بمكة المكرمة ،ودراسة( سمطاف )2006 ،والتي درست أعضاء

ىيئات التدريس األردنييف المتفرغيف مف حممة الدكتوراه في الجامعات األردنية الرسمية ،ودراسة

(يافيوز )2010،والتي درست وجية نظر المعمميف الذيف عمموا في جميع المدارس بمدينة قونية بتركيا،
ودراسة(زانا ليبور )2010،والتي درست وجية نظر المعمميف في المدارس اإلعدادية ودراسة( الفيداوي،
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والقطاونة  )2004والتي درست جميع العامميف في الدوائر اإلدارية لمراكز المحافظات(الكرؾ ،الطفيمة،
معاف).
ثالثاً :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالية مع السابقة في منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة (بخاري،
( ،)2014شنطاوي ،والعقمة( ،)2013 ،محمد( ،)2012 ،الداية( ،)2012 ،جفاري،)2011 ،

(تترؾ( ،)2009 ،زاناليبور( ،)2010 ،الميدي( ،)2006 ،إبراىيـ( ،)2006 ،الفيداوي ،والقطاونة،

.) 2004

 اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة (السبعي ،)2012 ،ودراسة (باجودة ،)2010 ،ودراسة

(الشيري )2014 ،والمواتي استخدمف الوصفي بمجالو المسحي ،ودراسة (فرج ،)2013 ،ودراسة
(الحميدي )2012 ،والمتيف استخدمتا المنيج الوصفي بمجالو االرتباطي ودراسة (سمطاف)2006 ،

والتي استخدمت المنيج المسحي االرتباطي ،ودراسة (يافيوز )2010 ،والتي استخدمت المنيج المسحي

العاـ.

رابعاً :من حيث أداة الدراسة المستخدمة في الدراسة:
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في األداة المستخدمة في الدراسة وىي االستبانة.

 اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة (جفاري ،)2011،ودراسة (يافيوز ،)2010 ،في استخداميـ لمقياس
نييوؼ ومورماف.)1993 ،

خامساً :أوجو التميز لمدراسة الحالية:
 إف أىـ ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناولت موضوعاً حديثاً وميماً في مجاؿ اإلدارة التربوية وىو العدالة

التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ ،عمماً





بأنو وعمى حد عمـ الباحث لـ تتـ د ارسة ىذيف المتغيريف مجتمعيف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المنيج المستخدـ ىو المنيج الوصفي بمجالو التحميمي وذلؾ لمكشؼ عف وجود أو عدـ وجود عبلقة

ارتباطيو ذات دالة إحصائيًا بيف واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات
غزة ودرجة الوالء التنظيمي لدي المعمميف مف وجية نظرىـ.

األداة عبارة عف استبانتيف األولي لقياس العدالة التنظيمية والثانية لقياس الوالء التنظيمي.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في التعرؼ عمى مفيوـ ومدى تطبيؽ وانتشار ثقافة العدالة التنظيمية
ودرجة تأثيرىا عمى الوالء التنظيمي.
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 وفرت الدراسات السابقة عمى الباحث الجيد وذلؾ بالتزود بأسماء العديد مف الكتب والمراجع ذات الصمة
بموضوع الدراسة.

 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في عرض ومناقشة النتائج وتفسيرىا وتقديـ التوصيات والمقترحات.
لقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بما يمي:
 إعداد مقدمة الدراسة.

 إعداد اإلطار النظري لمدراسة.
 اختيار أداة الدراسة المناسبة.

 اختيار المنيج المناسب لمدراسة.

 استخداـ األساليب اإلحصائية المبلئمة.

 سيتـ تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي:
 oالدراسات العربية:

 )1دراسة قطب ( :)2015بعنوان القيم اإلدارية السائدة لدي مديريات مدارس المرحمة الثانوية بمدينة
مكة وعالقتيا بالوالء التنظيمي من وجية نظر المعممات.

ىدفت ىذه التعرؼ عمي عبلقة القيـ اإلدارية لدي مديرات المدارس الثانوية بمكة المكرمة بالوالء

التنظيمي لممعممات مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية :معرفة القيـ اإلدارية السائدة لدي مديرات

المدارس الثانوية بمكة المكرمة "األخبلقية ،االجتماعية ،التنظيمية" مف وجية المعممات ،ومعرفة مستوى
الوالء التنظيمي لدى معممات المدارس الثانوية بمكة المكرمة مف وجية نظر المعممات ،وتحديد العبلقة بيف

القيـ اإلدارية والوالء التنظيمي لدى معممات المدارس الثانوية مكة المكرمة مف وجية نظر المعممات ،كما

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف عدد ( )280معممة مف
معممات المرحمة الثانوية الم ازوالت لعمميف في الفصؿ الدراسي.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 مستوى الوالء التنظيمي صفة عامة جاء بدرجة كبيرة جداً ،وجاء الوالء األخبلقي في المرتبة األولي،
يميو في المرتبة الثانية الوالء المستمر ،ثـ يميو في المرتبة الثالثة الوالء العاطفي.

 )αبيف الدرجة الكمية لمقيـ اإلدارية والدرجة الكمية

 وجود عبلقة ارتباطية عند مستوى داللة (
لموالء التنظيمي.

 )2دراسة (المطيري :)2015 ،بعنوان "درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظة حفر
الباطن لمقيادة التشاركية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لممعممين.

ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمي درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظة حفر الباطن

لمقيادة التشاركية وفقًا لممجاالت التالية( :األداء اإلداري ،العبلقة مع المعمميف ،العبلقة مع الطمة،
العبلقة مع المجتمع المحمي ،كما ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي مستوي الوالء التنظيمي لدى

المعمميف وفقًا لممجاالت التالية(:الوالء العاطفي ،الوالء المستمر) ،وىدفت أيضًا الكشؼ عف العبلقة

االرتباطية بيف درجة ممارسة القيادة التشاركية وبيف مستوي الوالء التنظيمي ،واستخدـ الباحث المنيج
المسحي الوصفي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف معممي مدارس التعميـ الثانوي بمحافظة

حفر الباطف والمزاوليف لعمميـ ،حيث بمغ عددىـ ( )342معمماً.

وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 مستوي الوالء التنظيمي لممعمميف جاء بدرجة متوسطة لؤلداة ككؿ.
 حصؿ مجاؿ الوالء العاطفي عي المرتبة األولي ،ثـ جاء مجاؿ الوالء المستمر بالمرتبة الثانية.
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 وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت (درجة ممارسة القيادة التشاركية) وبيف
مجاالت (مستوي الوالء التنظيمي).

 )3دراسة الوذينانى ( :)2015بعنوان "سموك المواطنة التنظيمية وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدى مديرات
مدارس التعميم العام بمدينة مكة المكرمة".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمي واقع سموؾ المواطنة التنظيمية لدى مديرات مدارس التعميـ العاـ بمدينة

مكة ،ودرجة الوالء التنظيمي لدى مديرات مدارس التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة ،والتعرؼ عمى درجة
العبلقة بيف سموؾ المواطنة التنظيمية والوالء التنظيمي لدى مديرات مدارس التعميـ العاـ بمدينة مكة

المكرمة ،واستخدـ الباحث ثبلثة أنواع مف المنيج الوصفي (المسحي ،المقارف ،االرتباطي) ،واالستبانة
كأداة ،وتكوف م جتمع الدراسة مف جميع مديرات مدارس التعميـ العاـ بمكة المكرمة والبالغ عددىف ()295
باإلضافة لعينة طبقية عشوائية مف المعممات والبالغ عددىف ( )760معممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي.:
 ارتفاع عاـ لواقع الوالء التنظيمي لدى مديرات مدارس التعميـ العاـ.

 )αبيف الدرجة الكمية لسموؾ المواطنة التنظيمية

 وجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى داللة (

وبيف الدرجة الكمية لموالء التنظيمي ،وكذلؾ بيف أبعاد سموؾ المواطنة التنظيمية وأبعاد الوالء التنظيمي.

 )4دراسة سالم ( :)2014بعنوان" الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتو
بالوالء التنظيمي لممعممين".

ىدفت الدراسة التعرف إلي طبيعة العبلقة بيف الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحمة الثانوية والوالء
التنظيمي لمعممي مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،والكشؼ عف مستوي الذكاء العاطفي لمديري
مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،إضافةً لمكشؼ عف مستوي الوالء التنظيمي لمعممي مدارس

المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،باإلضافة لمكشؼ عف مستوي الوالء التنظيمي لمعممي مدارس المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة ،كما شممت الدراسة التعرؼ لطبيعة الفروؽ المحتممة في الذكاء العاطفي لممديريف

وفي الوالء التنظيمي لممعمميف تبعًا لممتغيرات التالية( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة)
في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،واالستبانة كأداة ،وتكونت

عينة المعمميف مف( )119( :)250معمـ و( )131معممة ،كما بمغت عينة المدراء (.)87
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 مستوي الذكاء العاطفي لمدراء المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مرتفع بوزف نسبي ( ،)%87.3ومستوي
الوالء التنظيمي لمعممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة متوسط ،بوزف نسبي (.)%70.5
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 وجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف الذكاء العاطفي لمديري مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة والوالء التنظيمي لممعمميف.

 عدـ وجود فروؽ جوىرية في درجات الوالء التنظيمي ومجاالتو (:الوالء المستمر ،الوالء العاطفي ،الوالء
المعياري) لدي معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزي لنوع الجنس

لممعمميف(:ذكور ،إناث).


وجود فروؽ جوىرية في درجات الوالء التنظيمي ومجاالتو (:الوالء العاطفي ،الوالء المعياري) لدي

معممي المرحمة الثانوية في المدراس الحكومية بمحافظات غزة تعزي لمفئات العمرية لممعمميف (:أقؿ مف

 35سنة 35 ،سنة فأكثر) وكانت الفروؽ لصالح المعمميف الذيف أعمارىـ ) )35سنة فأكثر ،وعدـ
وجود فروؽ في درجات (الوالء المستمر).

 عدـ وجود فروؽ جوىرية في درجات الوالء التنظيمي ومجاالتو (:الوالء العاطفي ،الوالء المعياري) لدي
معممي المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزي لسنوات الخبرة العممية لممعمميف:

(أقؿ مف 5سنوات10-5 ،سنوات ،أكثر مف 10سنوات) ووجود فروؽ في درجات (الوالء المستمر)،
لصالح المعمميف ذوي الخبرة العممية مف ( (10-5سنوات.

 )5دراسة (البحابصة :)2014 ،بعنوان "درجة ممارسة مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث في
محافظات غزة لمتفويض اإلداري من وجية نظر معممييم وعالقتو بالوالء التنظيمي لدييم".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث في محافظات

غزة لمتفويض االداري وعبلقتو بالوالء التنظيمي لدييـ ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدراس وكالة الغوث لممرحمة اإلعدادية والبالغ

عددىـ(.)2927وتكونت عينة الدراسة مف ( )400معمـ ومعممة.
وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 حاز الوالء التنظيمي بصورة عامة عمى درجة كبيرة ،وجاءت مجاالت الوالء التنظيمي مرتب ًة عمى النحو

التالي :حصؿ مجاؿ الوالء األخبلقي عمى المرتبة األولي تبله مجاؿ الوالء العاطفي في المرتبة الثانية
ثـ جاء مجاؿ الوالء المستمر والذي حصؿ عمى المرتبة الثالثة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة(

 )αبيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لموالء التنظيمي تعزي لمتغير(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).

 وجود عبلقة موجبة عند مستوي الداللة (

 )αبيف متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة

التفويض اإلداري ومتوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة الوالء التنظيمي ،فكمما زاد التفويض زاد الوالء

التنظيمي والعكس صحيح.
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 )6دراسة (حمودة )2014 ،بعنوان "الوالء التنظيمي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتو
بفاعمية اإلدارة.
ىدفت ىذه الدراسة تعرؼ مستوي الوالء التنظيمي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بفاعمية

اإلدارة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددىـ ( )145مدي ًار ومديرة.
وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 مستوي الوالء التنظيمي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظرىـ كاف بدرجة عالية.

 حصؿ المجاؿ األوؿ الوالء العاطفي عمى المرتبة األولي ،تبله المجاؿ المعياري (األخبلقي) عمى
المرتبة الثانية ،والوالء المستمر عمى المرتبة الثالثة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات مديري

المدارس الثانوية لمستوي الوالء التنظيمي في الدرجة الكمية ،والوالء العاطفي ،والوالء المعياري تعزي

لمتغير الجنس (ذكور ،إناث) وبينما وجدت فروؽ دالة إحصائياً في الوالء المستمر لصالح الذكور.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات مديي

المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمستوي الوالء التنظيمي تعزي لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس،

دراسات عميا) ،وكذلؾ لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف 5سنوات ،مف  10 -5سنوات ،أكثر مف 10

سنوات).

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (

 )αبيف متوسطات تقديرات مديي

المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمستوي الوالء التنظيمي تعزي لمتغير المنطقة التعميمية ،ولكف توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (

 )αبيف متوسطات تقدير مديري المدارس

الثانوية بمحافظ ات تعزي لمتغير المنطقة التعميمية بيف منطقة شماؿ غزة والوسطي لصالح الوسطي
وبيف منطقة غرب غزة والوسطي لصالح الوسطي.

 توجد عبلقة طردية وموجبة دالة إحصائيًا عند مستوي داللة (

 )αبيف متوسطات تقدير

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لموالء التنظيمي ومتوسطات تقديراتيـ لفاعمية اإلدارة.

 )7دراسة البارقي ( :)2013بعنوان" التدوير الوظيفي وعالقتو بالوالء التنظيمي لموظفي إدارة التربية
والتعميم بمحافظة الميث "دراسة ميدانية".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ التدوير الوظيفي المتبعة بإدارة التربية والتعميـ بالميث،
وتحديد مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي اإلدارة ،التعرؼ عمى العبلقة بيف درجة تطبيؽ التدوير الوظيفي
المتبع بإدارة التربية والتعميـ بالميث ومستوى الوالء التنظيمي لدى موظفييا ،الكشؼ عف الفروؽ في درجة

تطبيؽ التدوير الوظيفي ومستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي إدارة التربية والتعميـ بالميث تبعاً لممتغيرات
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التالية" الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة اإلدارية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو االرتباطي،
واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي إدارة التربية والتعميـ بالميث والبالغ عددىـ()120

موظفاً وموظفة.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة ارتباطية بيف درجة تطبيؽ التدوير الوظيفي وبيف مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي إدارة
التربية والتعميـ بمحافظة الميث حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط(.)0.263

 كشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة مستوى الوالء التنظيمي تعزى

لمتغيري (الجنس ،عدد سنوات الخبرة في العمؿ اإلداري) ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في

درجة مستوى الوالء التنظيمي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

 مستوى الوالء التنظيمي عند موظفي إدارة التربية والتعميـ بمحافظة الميث جاء بدرجة متوسطة (.)2.95

 )8دراسة الموزي( :)2012بعنوان" مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأثرىا عمى الوالء
التنظيمي لممعممين في محافظة العاصمة عمان.
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأثرىا عمى الوالء
التنظيمي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف ،وكذلؾ التعرؼ عمى مدى وجود اختبلؼ في درجة الوالء

التنظيمي تبعًا لمتغيرات الدراسة (الجنس ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ العممي) ،واستخدـ الباحث المنيج شبو
التجريبي ،واالستبانة كأداة ،ولقد اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية مف مديري المدارس الثانوية

ومعممييـ بمغ عددىا ( )40مدي اًر ومديرة و( )280معمماً ومعممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 أف مستوى الوالء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية جاء بدرجة متوسطة.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(
الفئة األكثر مف إحدى عشر سنة.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (
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 )αتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

 )αتعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح
 )αتعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

 )9دراسة يردم ( )Yildirima ،2012بعنوان :سموكيات المواطنة التنظيمية والوالء التنظيمي لمعممي
التربية الرياضية وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية.
An examination of physical education teacher in terms of their organizational
citizen ship behaviors and organizational loyalty according to some demographic
variable.
ىدفت مف ىذه الدراسة ىو فحص سموكيات المواطنة التنظيمية والوالء التنظيمي لمعممي التربية البدنية وفقًا

لبعض المتغيرات الديموغرافية في مقاطعة ىاتاي ،ولقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة
كأداة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )311معمماً ومعممة.

ولقد كانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحو التالي:
الء عاليًا.
 أف معممي التربية البدنية يمتمكوف و ً
 أف الوالء التنظيمي يؤثر عمى تصرفات الذكور داخؿ المنظمة وال يؤثر عمى تصرفات اإلناث.

 )10دراسة يون كي ( )Yuen, Kee,2010بعنوان :الدافع الذاتي والوالء التنظيمي في مؤسسات
التعميم العالي في ماليزيا.

Intrinsic motivation and organizational loyalty in the Malaysian private higher
education institution an empirical study.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف الدافع الذاتي والوالء التنظيمي لمؤسسات التعميـ العالي الماليزية،

ولقد استخداـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،ولقد شممت العينة ( )247مف

العامميف في الجامعات الخاصة ،كما تـ استخداـ المسح الكمي ألفراد المجتمع.
ولقد كانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحو التالي:

 وجود عبلقة طردية موجبة بيف الدوافع الذاتية والوالء التنظيمي بمجاالتو المعياري والعاطفي
واالستمراري.

 )11دراسة الرشيدي ( )2010بعنوان ":األنماط القيادية المدرسية في المرحمة المتوسطة في دولة
الكويت وعالقتيا بالوالء التنظيمي لممعممين من جية نظرىم".

ىدفت الدراسة الكشؼ عف األنماط القيادية المدرسية في المرحمة المتوسطة في دولة الكويت وعبلقتيا

بالوالء التنظيمي لممعمميف مف وجية نظرىـ وىؿ تختمؼ ىذه العبلقة باختبلؼ متغيرات الجنس ،والخبرة،

والمؤىؿ العممي ولقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكونت عينة

الدراسة مف( )451معمماً ومعممة مف معممي المرحمة المتوسطة بدولة الكويت.
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وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 أف مستوى الوالء التنظيمي لدى معممي المرحمة المتوسطة بدولة الكويت جاءت بدرجة تقدير مرتفعة.
 وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائياً بيف األنماط القيادية وبيف الوالء التنظيمي لممعمميف.

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في قوة العبلقة االرتباطية بيف الوالء التنظيمي ومتغير المؤىؿ
العممي وجاءت الفروؽ لصالح الدبموـ.

 )12دراسة الزىراني ( :)2011بعنوان "واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية السعودية
وعالقتيا بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا".

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلي واقع تطبيؽ الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية السعودية ،وكذلؾ
التعرؼ عمي درجات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األىمية
السعودية ،كما وىدفت الدراسة لمكشؼ عف العبلقة بيف متغيرات الدراسة( التخصص ،الجنس ،الرتبة

األكاديمية ،المسمى الوظيفي ،مدة الخ دمة العممية ،وواقع تطبيؽ الحوكمة في الجامعات األىمية السعودية،
درجة الرضا الوظيفي ،درجة الوالء التنظيمي) ،إضافة لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف واقع تطبيؽ الحوكمة

الرشيدة في الجامعات األىمية السعودية والرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا،
واستخدمت الباحثة في الدراسة المنيج االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وكاف مجتمع الدراسة جميع أعضاء
ىيئة التدريس في الكميات والجامعات األىمية السعودية ،وتكون مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس
في عدد مف الجامعات والكميات األىمية السعودية المختارة ضمف العينة وقد بمغ عدد( )300عضو ىيئة
تدريس.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األىمية السعودية يتمتعوف بدرجة كبيرة مف الوالء التنظيمي بمقدار(
.)3.64



وجود فروؽ معنوية في درجة الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزي لممتغيرات التالية

(التخصص ،المسمى الوظيفي) ،فيما لـ تظير ىذه الفروؽ مع المتغيرات التالية (:الجنس ،الرتبة
األكاديمية ،مدة الخدمة العممية).

 وجود عبلقة ارتباطيو موجبة طردية ذات داللة إحصائية بيف واقع تطبيؽ الحوكمة الرشيدة في
الجامعات األىمية السعودية وبيف الرضا والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا.

77

 )13دراسة الغامدي( :)2009بعنوان "أخالقيات العمل اإلداري لدي مديرات المدارس الثانوية وعالقتيا
بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممات بمنطقة الباحة التعميمية بالمممكة العربية السعودية".
ىدفت ىذه الدراسة لتحديد درجة ممارسة أخبلقيات العمؿ اإلداري لدي مديرات المدارس الثانوية مف
وجية نظرىف ومف وجية نظر المعممات ،والتعرؼ لمستوي الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممات
بالمرحمة الثانوية ،والكشؼ عف العبلقة بيف (المؤىؿ العممي ،والعمر ،الحالة االجتماعية ،الخدمة في

التعميـ ،سنوات الخدمة في المدرسة الحالية ،الخدمة بالعمؿ اإلداري ،التخصص ،الدورات التدريبية) ،ودرجة

ممارسة أخبلقيات العمؿ ،ومستوي الرضا ،والوالء التنظيمي ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي بمجالو

االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديرات ومعممات المرحمة الثانوية بمنطقة
الباحة التعميمية ،وعددىـ ( )47مديرة ،و( )650معممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 تمتع المعممات بالمدارس الثانوية بمنطقة الباحة التعميمية بمستوى مرتفع مف الوالء التنظيمي جاء بدرجة
(.)3.49

 ال يوجد عبلقة دالة إحصائيًا بيف درجة ممارسة أخبلقيات العمؿ اإلداري لدي مديرات المدارس وكؿ
مف درجة الرضا والوالء التنظيمي لممعممات.

 ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى الوالء التنظيمي لممعممات بالمرحمة الثانوية تعزي لمتغير

(المؤىؿ العممي ،العمر ،الحالة االجتماعية ،الخدمة في التدريس ،سنوات الخدمة في المدرسة الحالية،
الخدمة في العمؿ اإلداري ،التخصص ،الدورات التدريبية) ما عدا متغير سنوات الخبرة في التدريس.

 )14دراسة جرغون( :)2009بعنوان واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية في وزارة
التربية والتعميم العالي الفمسطينية في قطاع غزة وأثره عمى الوالء التنظيمي"

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمي واقع سياسات االختيار والتعييف في الوظائؼ اإلدارية في و ازرة
التربية والتعميـ العالي الفمسطينية في قطاع غزة ،والتعرؼ عمى مستوي الوالء التنظيمي لدي العامميف في

الوظائؼ اإلدارية في الو ازرة ،كما وىدفت أيضًا لمتعرؼ عمي أثر سياسات االختيار والتعييف عمى الوالء
التنظيمي لدييـ ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكون مجتمع

الدراسة مف ( )226موظفاً ممف يحمموف مسميات إدارية تتراوح ما بيف وكيؿ و ازرة ورئيس قسـ،
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة طردية بيف الوالء العاطفي لدي العامميف اإلدارييف في الو ازرة وواقع سياسات االختيار
والتعييف في الوظائؼ اإلدارية.
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التزاـ الو ازرة بتطبيؽ السياسات والمعايير في االختيار والتعييف لموظائؼ اإلدارية غير مناسب وأقؿ مف
المستوي المطموب ،بسبب ضعؼ الرقابة وتدخؿ بعض العوامؿ الغير موضوعية.

 )15دراسة حنون( :)2009بعنوان "نماذج التواصل السائدة مع المعممين والمعممات لدى مديري
ومديرات المدارس اإلعدادية في وكالة الغوث في محافظات الضفة الغربية وعالقتيا بالوالء التنظيمي

من وجية نظر المعممين والمعممات".
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى نماذج التواصؿ مع المعمميف السائدة لدى مديري ومديرات المدارس
اإلعدادية في وكالة الغوث في محافظات الضفة الغربية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي مف وجية نظر المعمميف
والمعممات ،كما وىدفت لتحديد دور كؿ مف المتغيرات التالية " الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،عدد

سنوات الخبرة ،المنطقة التعميمية" وأثرىا في نماذج التواصؿ لدى المديريف والمديرات مف وجية نظر
المعمميف والمعممات ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو المسحي ،واالستبانة كأداة ،وتكون مجتمع

الدراسة مف جميع المعمميف والمعممات الذيف يدرسوف المرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث في
المناطؽ التعميمية الثبلث( نابمس ،القدس ،أريحا ،الخميؿ)  ،وقد بمغت عينة الدراسة( )296معممًا ومعممة.
وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )αبيف الوالء التنظيمي لدى

المعمميف والمعممات تعزى لمتغيرات(الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،عدد سنوات الخبرة ،المنطقة

التعميمية).

 يوجد عبلقة دالة إحصائياً ارتباطية بيف الوالء التنظيمي ونماذج التواصؿ عند مستوى
(

.)α

 الدرجة الكمية لموالء التنظيمي لدى المعمميف والمعممات في المدارس اإلعدادية في وكالة الغوث كانت
كبيرة جداً ،إذ بمغ المتوسط الحسابي لموالء التنظيمي بنسبة مئوية (.)%81.2

 )16دراسة (السعود )2009 ،بعنوان " :أنماط السموك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة في
األردن وفقاً لنظرية ليكرت وعالقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي مدارسيم".

ىدفت الدراسة التعرف إلى أنماط السموؾ اإلداري لمديري مدارس الثانوية العامة في األردف وفقاً لنظرية

ليكرت وبياف عبلقتيا بمستوى الوالء التنظيمي لمعممي ىذه المدارس مف وجية نظر المعمميف ،واستخدـ
الباحث المنيج المسحي االرتباطي ،واالستبانة كأداة ،وتكونت عينة الدراسة مف( )256معممًا ومعممة

يعمموف في ( )65مدرسة ،منيا ( )30مدرسة لمذكور ،و( )35مدرسة لئلناث.

79

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 إف مديري المدارس يمارسوف األنماط اإلدارية األربعة بدرجة متفاوتة فيـ يمارسوف نمطي االستشاري
والتشاركي الديمقراطي بدرجة مرتفعة ،ويمارسوف نمط االستبدادي بدرجة متوسطة ،ويمارسوف نمط

االستبدادي التسمطي بدرجة منخفضة.

 مستوى الوالء التنظيمي لمعممي المدارس جاءت بدرجة متوسطة.

 )17دراسة حمدان( :)2008بعنوان " العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي كما يراىا أعضاء
الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية".

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى العبلقة بيف الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي كما يراىا أعضاء
ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية ،وبياف ىذه العبلقة التي تختمؼ باختبلؼ الجنس والرتبة العممية

والخبرة والكمية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو المسحي  ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة
مف جميع أعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية ،وجامعة بيرزيت ،وجامعة القدس(أبوديس)،

والجامعة العربية األمريكية ،وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية مف مجتمع الدراسة بمغ حجميا( )300عضو

ىيئة تدريس.

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 ال درجة الكمية لواقع الوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية كانت عالية
حيث وصمت النسبة المئوية لبلستجابة (.)%78.4

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )αفي كؿ مف الحرية األكاديمية

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )αفي كؿ مف الحرية األكاديمية

والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية.

والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة

العممية ،دراسة والخبرة ،والكمية.

 )18د ارسة عويضة( :)2008بعنوان "الرضا الوظيفي وعالقتو بالوالء التنظيمي دراسة عمى المنظمات
األىمية في قطاع غزة".
ىدفت ىذه الدراسة تحديد أثر العبلقة بيف الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي ومحاولة الخروج بتوصيات
تعمؿ عمى تطوير وتحسيف مستوي الوالء والرضا لدى العامميف في المنظمات األىمية مف خبلؿ ربطو

بعناصر محددة لمرضا الوظيفي وذلؾ طبقًا لممتغيرات الشخصية ومعرفة العوامؿ التي تعيؽ وجود والء

تنظيمي في المنظمات األىمية في محافظات غزة والبحث عف كيفية تحسيف الوالء التنظيمي لدي العامميف

في المنظمات األىمية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي ،واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع
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الدراسة مف العامميف في المنظمات األىمية الفمسطينية بمحافظات غزة والتي عددىا ( )1061منظمة ،حيث
طبقت ىذه الدراسة عمي عينة قدرىا( )80منظمة أىمية حوالي ( )%6مف مجتمع الدراسة األصمي ،وقد تـ

اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت ( )360موظؼ تراوحت بيف(مدير المؤسسة ،مدير الفرع ،رئيس قسـ أو
منسؽ ،موظؼ إداري وفني ،وعامؿ)،

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 وجود مستوي عالي مف الوالء التنظيمي في المنظمات األىمية بمحافظات غزة يقدر بػ ( )%81عبرت
عنو العينة المستطمعة آرائيا ،ويوجد مستوي جيد نسبيًا إلجمالي الرضا الوظيفي لمعامميف في المنظمات

األىمية بمحافظات غزة تقدر بػ (.)%72


وجود عبلقة بيف عوامؿ الرضا الوظيفي المتعمقة بالعمؿ في المنظمة وبيف العوامؿ المؤثرة في الوالء

التنظيمي لمموظفيف في أعماليـ ومنظماتيـ األخرى.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثيف حوؿ أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء
التنظيمي لدي العامميف في المؤسسات األىمية الفمسطينية بمحافظات غزة.

 )19غنام( :)2005بعنوان" السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في
المدارس الحكومية في محافظة نابمس".
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في
المدارس الحكومية في محافظة نابمس ،كما وىدفت لتحديد دور كؿ مف المتغيرات (مكاف العمؿ ،ومكاف

السكف ،والمؤىؿ العممي ،ومجاؿ التدريس ،والحالة االجتماعية ،ومعدؿ الدخؿ لؤلسرة ،وسنوات الخبرة) في
التأثي ر عمى سمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في
محافظة نابمس ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي بمجالو التحميمي واالستبانة كأداة ،وتكوف مجتمع الدراسة
مف جميع معممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس ،وبمغ عدد أفراد عينة

الدراسة(.)183

وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 درجة توفر الوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس
كانت كبيرة جدًا ،وبنسبة مئوية (.)%83.2

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )αفي مجاالت سمات الشخصية

والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس تعزى
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لمتغيرات الدراسة (مكاف العمؿ ،ومكاف السكف ،ومجاؿ التدريس ،والحالة االجتماعية ،ومعدؿ دخؿ
األسرة ،وسنوات الخبرة ،والمؤىؿ العممي.

 )20دراسة ميدور ( )Meador,2001بعنوان" :الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي والدعم المؤسسي
وانعكاسو عمى غياب معممين المدارس الريفية الصغيرة".
Job satisfaction, perceived organizational support, and organizational loyalty
implications for teacher turnover in small rural schools.
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي والدعـ المؤسسي عمى دوراف عمؿ
الموظفيف في المدارس الريفية الصغيرة في والية تكساس ،ولقد تـ تحميؿ البيانات عف طريؽ االرتباط
التحميمي ،وتحميؿ التبايف متعدد المتغيرات واستخدمت االستبانة كأداة  ،وتكونت عينة الدراسة
مف( )434معمماً ومعممة،
وقد كانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحو التالي:
 الوالء التنظيمي يؤثر عمى دوراف المعمميف في المناطؽ التعميمية الريفية الصغيرة.
 والء المعمميف في المناطؽ الريفية الصغيرة منخفض.

 )21دراسة ( )jons, 1998بعنوان " :العالقة بين الوالء التنظيمي والثقافة التنظيمية.
The relationship of organizational loyalty to the organizational Culture of high
schools university place.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف الوالء التنظيمي وثقافة التنظيـ ،واستخدمت الدراسة منيج

المسح االجتماعي بالعينة عمى عدد ( )12مدرسة عميا بوالية نيوجرسي بأمريكا وتـ جمع البيانات مف عينة
عشوائية تتكوف مف مديري المدارس والمدرسيف واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف لممدارس والبالغ
عددىـ(.)228

وقد كانت أىـ نتائج الدراسة عمى النحو التالي:
 ال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي والمناخ التنظيمي.

 ال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي ومناخ االتصاؿ وال توجد عبلقة بيف تأثير مدة العمؿ والوالء
التنظيمي.
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ثانياً :التعقيب عمى الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي:
بعد استعراضنا لمدراسات التي تناولت العدالة التنظيمية ،نستعرض أدناه الدراسات المتعمقة بالمحور الثاني

مف دراساتنا محور الوالء التنظيمي ،ويتضح إلينا مف خبلؿ عرض الدراسات أنيا جميعيا تحدثت عف الوالء

التنظيمي ولكنيا اختمفت وتشابيت في عدة محاور وعمى النحو التالي:
 .1من حيث الفترة الزمنية:

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات المرتبطة بمجاؿ الوالء التنظيمي أنيا أجريت في الفترة ما بيف العاـ

( ،)2015- 98حيث بمغت عدد الدراسات السابقة( )21دراسة منيا( )17دراسة عربية ،و( )4دراسات

أجنبية.

 .2من حيث األىداف:
تناولت الدراسات السابقة محور الوالء التنظيمي من خالل ربطو بالعديد من المتغيرات األخرى وذلك عمى

النحو التالي:

 دراسة (قطب )2015،ركزت عمى عبلقة القيـ اإلدارية لممديرات بالوالء التنظيمي لممعممات ،أما دراسة
(المطيري )2015 ،فركزت عمى درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة التشاركية وعبلقتيا بالوالء
التنظيمي لمعممييـ ،في حيف ركزت دراسة (الوذيناني )2015 ،عمى واقع سموؾ المواطنة التنظيمية

لممديرات وعبلقتو بالوالء التنظيمي ليف أما دراسة (سالـ )2014 ،ركزت عمى طبيعة العبلقة بيف الذكاء
العاطفي لمديري المدارس وعبلقتو بالوالء التنظيمي لدييـ ،وركزت دراسة (البحابصة )2014 ،عمى

درجة ممارسة المديريف لمتفويض اإلداري وعبلقتو بالوالء التنظيمي لمعممييـ ،ودراسة (حمودة)2014 ،

فيدفت تعرؼ مستوى الوالء التنظيمي لمديري المدارس وعبلقتو بفاعمية اإلدارة لدييـ.

 أما عف واقع تطبيؽ الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية وعبلقتو بالوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة
كانت دراسة (الزىراني.)2011 ،

 ودراسة (الرشيدي )2010 ،والتي اىتمت باألنماط القيادية المدرسية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي
لممعمميف.

 ودراسة (الغامدي )2009 ،والتي ىدفت لتحديد درجة ممارسة أخبلقيات العمؿ اإلداري لممديرات
وعبلقتو بالوالء التنظيمي لممعممات.



ودراسة (حنوف ) 2009 ،والتي ىدفت لمتعرؼ عمى نماذج التواصؿ السائدة لدي المدراء وعبلقتيا

بالوالء التنظيمي لمعممييـ.
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 .3من حيث المنيج:
 تناولت بعض الدراسات المنيج الوصفي بمجالو التحميمي :مثؿ (سالـ ،)2014،ودراسة (،2012

 ،(Yildirimaودراسة ( ،)Yuen,Kee,2010ودراسة (الرشيدي ،)2010 ،ودراسة (جرغوف،)2009،

ودراسة (عويضة ،)2008 ،ودراسة(غناـ.)2005،

 أما الدراسات التي استخدمت المنيج الوصفي االرتباطي فيي دراسة (البارقي ،)2013 ،ودراسة
(الزىراني ،)2011،ودراسة (الغامدي ،)2009 ،ودراسة (السعود.)2009،

 أما المنيج الوصفي بمجالو المسحي فكاف في دراسة (قطب )2015 ،ودراسة (حنوف )2009 ،ودراسة
(حمداف.)2008،



وكاف المنيج شبو التجريبي في دراسة (الموزي.)2012 ،

 ودراسة (الوذيناني )2015 ،والتي استخدمت ثبلثة مجاالت مف المنيج الوصفي مجتمعات (المسحي،
واالرتباطي ،والمقارف).

 .4من حيث األداة المستخدمة:
استخدمت كؿ الدراسات التي تناولت موضوع الوالء التنظيمي االستبانة كأداة.
 .5من حيث العينة ومجتمع الدراسة:
تباينت العينات والمراحؿ التعميمية والجنس في الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي وذلؾ عمى النحو

التالي:

 دراسة(قطب )2015،كانت العينة مف معممات المرحمة الثانوية،

 ودراسة (المطيري ،)2015،ودراسة (البحابصة )2015،ودراسة (حنوف ،(2009 ،ودراسة (السعود،
 )2009كانت العينة مف المعمميف.

 أما دراسة (الوذينانى )2015 ،فكانت العينة مف مديرات مدارس التعميـ العاـ.

 أما عف دراسة (سالـ ،)2014 ،ودراسة (الغامدي )2009 ،فقد اعتمدت عمى عينة مف مديري ومعممي
المرحمة الثانوية.



ودراسة(البارقي ،)2013،استيدفت موظفي إدارة التربية والتعميـ.



كما انفردت دراسة (الرشيدي )2010 ،بمعممي المرحمة المتوسطة ،ودراسة(غناـ )2005،بالمعممات



ودراسة (الموزي ،)2012،ودراسة (حمودة )2014 ،استيدفت مديري المدارس الثانوية.

في المرحمة األساسية في المدارس الحكومية.


أما دراسة(الزىراني ،)2011،ودراسة(حمداف )2008،فكانت العينة مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف

في الجامعات.
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 وكانت عينة دراسة(جرغوف )2009،مف الموظفيف الذيف يحمموف مسميات إدارية تتراوح ما بيف وكيؿ
و ازرة ورئيس قسـ بو ازرة التربية والتعميـ العالي.

 وأخي ًار دراسة (عويضة )2008،فكانت العينة مف العامميف بالمنظمات األىمية بقطاع غزة ،ودراسة
( )Yuen,Kee,2010والتي استيدفت العامميف في الجامعات الخاصة.

من حيث النتائج:
تنوعت النتائج حسب نوع الدراسة فيناك دراسات:
 كشفت عف وجود الوالء التنظيمي بدرجة مرتفعة مثؿ دراسة (قطب ،)2015 ،ودراسة
(الوذينانى ،)2015،ودراسة (البحابصة ،)2014 ،ودراسة (حمودة ،)2014 ،ودراسة (الزىراني،

 ،)2011ودراسة (الرشيدي ،)2010،ودراسة (الغامدي ،)2009 ،ودراسة (حنوف ،)2009 ،ودراسة
(حمداف ،)2008 ،ودراسة (غناـ.)2005،

 كما اف ىناؾ كشفت عف وجود العدالة التنظيمية بدرجة متوسطة كدراسة (المطيري ،)2015 ،ودراسة
(البارقي ،)2013 ،ودراسة (الموزي )2012 ،ودراسة (السعود.)2009 ،

 كما كشفت دراسة ( )Meador,2001عف وجود الوالء التنظيمي بدرجة منخفضة.
 وخمصت دراسة ( )jons, 1998بانو ال توجد عبلقة بيف الوالء التنظيمي ومتغير الثقافة التنظيمية.

 وجود عبلقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الوالء التنظيمي وبيف أغمب المتغيرات األخرى في
الدراسة وبالعكس مثؿ :دراسة (قطب ،)2015 ،ودراسة (الوذيناني ،)2015 ،ودراسة (سالـ،)2014،
ودراسة

(البحابصة،)2014،

ودراسة

(حمودة،)2014،

ودراسة

(البارقي،)2013،

ودراسة

(الزىراني ،)2011،ودراسة (الرشيدي ،)2010 ،ودراسة (جرغوف ،)2009،ودراسة (حنوف،)2009،
ودراسة (سالـ.)2014 ،

 وخمصت دراسة (الغامدي )2009 ،لعدـ وجود عبلقة طردية موجبة بيف متغيرات الدراسة.
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أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوالً :من حيث ىدف الدراسة:
 انفردت الدراسة الحالية بموضوعيا وىو "العػدالة التنظيمية لػدى مديري مدارس المرحمػة الثانػوية
بمحافظات غػزة مف وجية نظر المعمميف وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ" فبل توجد دراسة عمى -حد
عمـ الباحث -جمعت بيف المتغيريف داخؿ قطاع غزة.



كما اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ الدراسات السابقة في موضوعيا وىو "الوالء التنظيمي".

 فيما كاف ىدؼ باقي الدراسات متغيرات أخري مثؿ :القيـ اإلدارية السائدة (قطب ،)2015 ،القيادة
التشاركية (المطيري ،)2015 ،واقع سموؾ المواطنة التنظيمية (الوذيناني ،)2015 ،الذكاء العاطفي

(سالـ ،)2014 ،التفويض اإلداري (البحابصة ،)2014 ،درجة تطبيؽ التدوير الوظيفي (البارقي،

 ،)2013واقع تطبيؽ الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية (الزىراني ،)2011 ،األنماط القيادية
المدرسية في المرحمة المتوسطة (الرشيدي ،)2010 ،أخبلقيات العمؿ اإلداري( الغامدي،)2009 ،
واقع سياسات االختيار والتعييف في الوظائؼ اإلدارية في و ازرة التربية والتعميـ العالي

الفمسطينية(جرغوف ،)2009 ،نماذج التواصؿ مع المعمميف السائدة لدى المديريف(حنوف،)2009 ،
الرضا

الوظيفي(عويضة،

،)2008

السمات

الشخصية

(غناـ،

،)2005

الدافع

الذاتي( ،)Yuen,Kee,2010الثقافة التنظيمية ) )jons, 1998وعبلقة ىذه المتغيرات بالوالء

التنظيمي.

 أما ىدؼ الدراسة الحالية التعرؼ إلى درجة ممارسة الوالء التنظيمي لدى المعمميف ،والكشؼ عف وجود
عبلقة ارتباطيو دالة إحصائياً بيف واقع العدالة التنظيمية لدي مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات

غزة ودرجة الوالء التنظيمي لدي المعمميف مف وجية نظرىـ.
ثانياً :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع السابقة في منيج الدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة
(سالـ )2014،ودراسة(الرشيدي ،)2010،ودراسة (جرغوف ،)2009 ،ودراسة (عويضة،)2008 ،
ودراسة(غناـ ،)2005،ودراسة ( ،) Yildirima ،2012ودراسة (.)Yuen,Kee,2010

 اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة(البارقي )2013،ودراسة(الزىراني )2011،ودراسة (الغامدي)2009،
ودراسة (السعود )2009،والمواتي استخدمف المنيج الوصفي االرتباطي ،ودراسة (قطب)2015 ،
ودراسة(حنوف )2009،ودراسة (حمداف )2008،والمواتي استخدمف المنيج الوصفي بمجالو المسحي.

 أما دراسة(الموزي )2012،فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي.

 دراسة (الوذيناني )2015 ،والتي استخدمت ثبلثة مجاالت مف المنيج الوصفي (المسحي ،واالرتباطي،
والمقارف).
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ثالثاً :من حيث األداة:

 استخدمت كل الدراسات السابقة االستبانة كأداة.
رابعاً :من حيث مجتمع عينة الدراسة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع السابقة في نوع المجتمع المستيدؼ والمتمثؿ في المعمميف مع كؿ مف دراسة
(قطب ،)2015 ،ودراسة (المطيري ،)2015 ،ودراسة (البحابصة ،)2014 ،ودراسة (الرشيدي،

 ،)2010ودراسة (حنوف ،)2009 ،ودراسة (السعود ،)2009 ،ودراسة (غناـ.)2005 ،

 في حيف اختمفت مع دراسة (سالـ  ، (2014ودراسة (الموزي ،)2012 ،ودراسة (الغامدي)2009 ،
والتي جمعت بيف المدراء والمعمميف.

 أما دراسة(الزىراني )2011،فكانت العينة مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في الجامعات األىمية.


في حيف اعتمدت دراسة(جرغوف )2009،عمى عينة مف العامميف بو ازرة التربية والتعميـ.



وكانت عينة دراسة ( )Yuen,Kee,2010العامميف في الجامعات الخاصة بماليزيا.

 ودراسة (عويضة ،)2008 ،استيدفت عينة مف العامميف بالمنظمات األىمية بقطاع غزة،
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انفصم انرابع
منهجية اندراسة وإجراءاتها




تمييد.

منيج الدراسة.

مجتمع الدراسة.



عينة الدراسة.



أداة الدراسة.

 oصدق وثبات استبانة العدالة التنظيمية.
 oصدق وثبات استبانة الوالء التنظيمي.




إجراءات الدراسة.

المعالجة اإلحصائية المستخدمة.
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة واجراءاتيا
تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف حيث منيج

الدراسة ،مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،أداة الدراسة ،تطبيؽ أداة الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي
استخدمت في تحميؿ البيانات الختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة ،والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة،

وذلؾ عمى النحو التالي:

 منيج الدراسة:
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي بأسموبو التحميمي لمبلئمتو موضوع وأىداؼ الدراسة والذي
يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر وممارسات قائمة موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي؛ دوف تدخؿ الباحث

في مجرياتيا ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا مباشرة " (األغا.)43:2000،

 مجتمع الدراسة:
بمغ حجـ المجتمع األصػمي لمد ارسػة ( )4910معممػًا ومعممػة ،مػنيـ (  )2298معممػًا و ( )2612معممػة،

وىو إجمالي عدد معممػي ومعممػات المرحمػة الثانويػة بمحافظػات غػزة الخاضػعة إلشػراؼ و ازرة التربيػة والتعمػيـ

الفمسطينية لمفصؿ األوؿ مف لمعاـ الدراسي 2016/2015ـ.

 عينة الدراسة:
أ-العينة االستطالعية:
تـ اختيار عينة عشوائية استطبلعية قواميا ( )60مف معممي المرحمػة الثانويػة مػف كػبل الجنسػيف مػف مجتمػع
الد ارسػػة األصػػمي ،وتػػـ تطبي ػػؽ األداة المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة الحاليػػة عمػػى ىػػذه العينػػة بيػػدؼ التحق ػػؽ م ػػف
صبلحية األداة لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الكمية ،وذلؾ مف خػبلؿ حسػاب صػدقيا وثباتيػا بػالطرؽ اإلحصػائية

المبلئمة.
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ب-العينة الفعمية:
قاـ الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية مف مجتمع الدراسة األصمي وبنسبة تقارب

( )%10حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )455معممًا مف الجنسيف ،استجاب منيـ ( )451معممًا ومعممة منيـ
( )207مف الذكور بنسبة ( )%45.9ومنيـ ( )244مف اإلناث بنسبة (.)%54.1

وفيما يمي وصؼ دقيؽ لعينة الدراسة باستخداـ الجداوؿ واألشكاؿ التوضيحية بما يسيـ في تكويف

تصور دقيؽ لتوزيع عينة الدراسة وتكوينيا.

 .1وصف العينة:
بعػػد جمػػع االسػػتبانات ق ػػاـ الباح ػػث بإدخػػاؿ البيان ػػات بيػػدؼ تحميػػؿ النتػػائج باسػػتخداـ برنػػامج ال ػػرزـ
اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  ،SPSSوفيما يمي وصؼ عينة الدراسة:
جدول ()1
توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

207

45.9

أنثى

244

54.1

المجموع

451

100

شكل ()1

45.9%
54.1%

 يتضح لنا مف جدوؿ ( )1وشكؿ ( )1أف ( )%45.9مف أفراد العينة ىـ مف الذكور ،بينما ()%54.1
ىـ مف اإلناث.
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جدول ()2
توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة%

دبموم

3

0.7

بكالوريوس

384

85.1

ماجستير فأعمى

64

14.2

المجموع

451

100

شكل ()2

85.1%

41.2%

0.7%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

 -يتضػ ػػح لنػ ػػا مػ ػػف جػ ػػدوؿ ( )2وشػ ػػكؿ رقػ ػػـ ( )2أف ( )%0.7مػ ػػف عينػ ػػة الد ارسػ ػػة ىػ ػػـ مػ ػػف حممػ ػػة الػ ػػدبموـ،

( )%85.1ىـ مف حممة البكالوريوس )%14.2( ،مف حممة الماجستير فأعمى.
جدول ()3

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة%

أقل من  5سنوات

38

8.4

من  10-5سنوات

211

46.8

أكثر من  10سنوات

202

44.8

المجموع

451

100
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شكل ()3

44.8%

46.8%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
8.4%

10.00%
0.00%

-

 يتضح لنا مف جدوؿ ( )3وشكؿ رقـ ( )3أف ( )%8.4مف عينة الدراسة ىـ مف ذوي سنوات الخدمة
أقؿ مف  5سنوات ،بينما ( )%46.8ىـ مف ذوي سنوات الخدمة مف  10-5سنوات ،وأخي اًر ()%44.8
مف ذوي سنوات الخدمة أكثر مف  10سنوات.

جدول ()4

توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المنطقة التعميمية
انمنطقت انتعهَمَت

انتكرار

اننسبت%

شمال غسة

72

16

غرب غسة

92

20.4

شرق غسة

62

13.7

غرب خانَونس

52

11.5

شرق خانَونس

39

8.6

انوسطي

82

18.2

رفخ

52

11.5

انمجموع

451

100

92

شكل ()4
20.4%

18.2%
11.5%

25.00%

13.7%

11.5%

8.6%

16.0%

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

ح

ش قخ

ط

ش ق غزة

غ بخ

غ ب غزة

ش

غزة

 يتضح لنا مف جدوؿ ( )4وشكؿ ( )4أف ( )%16مف أفراد العينة ىـ مف منطقة شماؿ غزة التعميمية،
وأف ( )%20.4ىـ مف منطقة غرب غزة التعميمية )%13.7( ،مف منطقة شرؽ غزة التعميمية،

( )%11.5مف منطقة غرب خانيونس التعميمية )%8.6( ،مف منطقة شرؽ خانيونس التعميمية ،بينما
( )%18.2مف منطقة الوسطى التعميمية )%11.5( ،مف منطقة رفح التعميمية.

 أداة الدراسة:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ولجمع المزيد مف البيانات والمعمومات والحقائؽ المتعمقة بالمشكمة قاـ الباحػث بإعػداد
اسػػتبانتيف ىمػػا اسػػتبانة العدالػػة التنظيميػػة ،واسػػتبانة الػػوالء التنظيمػػي ،وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة
لمدراسة لمناسبتيا لحجـ العينة والذي بمغ ( )451معممًا ومعممة

أ-استبانة العدالة التنظيمية:
بعد اطبلع الباحث عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ،فقد قاـ بإعداد استبانة العدالة التنظيمية وتكونت

االستبانة مف ( )36فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ،والجدوؿ التالي يبيف توزيع فقرات االستبانة عمى
المجاالت األربعة.
جدول رقم ()5
توزيع فقرات استبانة العدالة التنظيمية عمى مجاالتيا
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

العدالة االجرائية

9

9

العدالة التوزيعية
العدالة التفاعمية

9

المجموع

36

9

العدالة التقييمية
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وتمت االستجابة عمى االستبانة وفقًا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت بدرجة( :كبيرة جدًا  -كبيرة -
متوسطة -قميمة -قميمة جدًا) ،وصححت عمى التوالي بالدرجات )1-2-3-4-5( :وكانت جميع الفقرات

إيجابية التصحيح ،وتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاتو
عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية ،وتتراوح الدرجة عمى االستبانة ككؿ بيف

( 180-36درجة) وتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ مستوى العدالة التنظيمية؛ فيما تعبر الدرجة

المرتفعة عف جودة وايجابية مستوى العدالة التنظيمية.
 صدق وثبات استبانة العدالة التنظيمية:

يقصد بصدؽ األداة أف تقيس ما وضعت مف أجؿ قياسو ،وتحقؽ األىداؼ التي وضعت ليا قبؿ إعدادىا.
(المقاني والجمؿ.)15 :1999 ،
وإليجاد صدؽ وثبات االستبانة قاـ الباحث بتطبيقيا عمى عينة عشوائية بمغت ( )60معممًا ومعممة مف كبل

الجنسيف.

 أو ًال :صدق المحكمين:
لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف ،قػػاـ الباحػػث بعػػرض الصػػورة األوليػػة لبلسػػتبانة

(ممحؽ  )1عمى عػدد مػف المحكمػيف والمختصػيف فػي المجػاؿ التربػوي (ممحػؽ  )2وذلػؾ بيػدؼ معرفػة آرائيػـ
ومبلحظاتيـ ومقترحاتيـ حوؿ مجاالت االستبانة وفقراتيا ومدى وضوحيا ،وترابطيا ،ومدى تحقيقيا ألىػداؼ

الدراسة.

وبعد استعادة االستبيانات قاـ الباحػث بتفريػغ مجموعػة المبلحظػات التػي أبػداىا المحكمػوف ،وفػي ضػوئيا قػاـ
الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات التي لـ يتـ اإلجماع عمى مبلئمتيا لمدراسة ،حيث وصػمت أداة الد ارسػة

إلى صورتيا النيائية (انظر ممحؽ .)3
 ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة العدالة التنظيمية؛ فقد قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف
درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاالت العدالة األربعة ،مع بياف مستوى الداللة أسفؿ الجدوؿ:
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جدول ()6
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول (العدالة التوزيعية) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

1

يعدؿ المدير بيف المعمميف في توزيع األنشطة البلمنيجية

**.782

2

يتصؼ بالموضوعية في توزيعو المكافآت المادية عمى المعمميف

**.699

3

يوزع أعباء العمؿ عمى المعمميف بشكؿ عادؿ

**.693

4

يوزع الدورات التدريبية عمى المعمميف وفؽ احتياجاتيـ

**.618

5

يوزع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ

**.717

6

يوزع المواد والمستمزمات التعميمية بمساواة بيف المعمميف

**.682

7

يقدـ الحوافز المعنوية لممعمميف بما يتناسب مع جيدىـ المبذوؿ

**.583

8

يراعي العدؿ في موافقتو عمى إجازات المعمميف المختمفة (طارئة ،مرضية ،سنوية)

**.704

9

يعدؿ في تحديد المواد الدراسية لممعمميف حسب تخصصاتيـ

**.596
* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ج= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

جدول ()7
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (العدالة اإلجرائية) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

1

يتصؼ المدير بالموضوعية في اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمؿ

**.429

2

يتفيـ عند تطبيقو الموائح الداخمية ظروؼ المعمميف

**.591

3

يتيح لممعمميف فرصة االطبلع عمى جميع الموائح واإلجراءات التي تحكـ العمؿ

**.469

4

يطبؽ الموائح الداخمية عمى المعمميف دوف محاباة

**.531

5
6

يُشرؾ جميع المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار

**.522

يراعي حاجات المعمميف عف تطبيقو لمق اررات

7

يطبؽ الق اررات المتخذة عمى جميع المعمميف دوف تحيز

**.620

8

يتقبؿ آراء وتعديبلت المعمميف عمى الق اررات التي يتخذىا

**.741

9

يصحح الق اررات الخاصة بالمعمميف التي تبيف عدـ عدالتيا

**.573

** دالة عند 0.01

**.624

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ، 0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05
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جدول ()8
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (العدالة التفاعمية) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

ٍ
متساو
يتعامؿ المدير مع جميع المعمميف عمى نحو

**.767

2

يتيح فرص التواصؿ والحوار مع جميع المعمميف

**.805

3

ييتـ بمطالب المعمميف وحاجاتيـ الشخصية عند اتخاذ الق اررات

**.740

4

يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بيف جميع المعمميف

**.713

5

يتعامؿ بمرونة بما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف

**.812

6

يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف في المدرسة

**.802

7

يسعى لبناء عبلقات إنسانية مع جميع المعمميف دوف استثناء

**.742

8

يبني عبلقاتو مع المعمميف مف خبلؿ إنجازاتيـ ونتائجيـ المميزة

**.743

9

يسمح لممعمميف بمناقشتو فيما اتخذ مف ق اررات

**.743

1

* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

جدول ()9
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (العدالة التقييمية) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط ®

الفقرات

1

يقيـ المدير أداء المعمميف بموضوعية ودوف محاباة

**.645

2

يوفر فرص الترقية لممعمميف بحسب اإلنجاز

**.546

3

ُيطمع المعمميف مسبق ًا عمى معايير تقييـ األداء
يحرص عمى جمع كافة المعمومات والحقائؽ عند تقييـ أداء المعمميف

**.645
**.622

5

يعطي المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقييميـ

**.630

6

يستفيد مف نظاـ تقييـ األداء الوظيفي في تحسيف وتطوير أداء المعمميف

**.681

7
8

يوضح لممعمميف نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ وفقاً لنظاـ التقييـ المتبع

**.690

يعتمد نتائج التقييـ في وضع البرامج التدريبية لممعمميف

9

يوظؼ جميع مياراتو وخبراتو السابقة في القياـ بعممية تقييـ موضوعية

4

** دالة عند 0.01

**.647
* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05
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**.691

يتضػػح مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أف جميػػع معػػامبلت االرتباطػػات لػػدرجات فق ػرات كػػؿ مجػػاؿ مػػع الدرجػػة الكميػػة
لممجػاؿ الػذي تنتمػي إليػو دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى ( ،(0.01وبػذلؾ يتضػح أف فقػرات العدالػة األربعػة تتسػـ
بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،أي أف األداة تقيس ما صممت لقياسو.

 ثالثاً :الصدق البنائي:
لحساب الصدؽ البنائي قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت استبانة

العدالة التنظيمية والدرجة الكمية لبلستبانة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()10

يبين معامل ارتباط درجات مجاالت استبانة العدالة التنظيمية مع الدرجة الكمية لالستبانة
معامل االرتباط ®

المجاالت
العدالة التوزيعية

**.802

العدالة اإلجرائية

**.785

العدالة التفاعمية

**.862

العدالة التقييمية

**.855
* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت درجات ارتباطات مجاالت استبانة العدالة التنظيمية والدرجة
الكمية ليا دالة إحصائيًا عند مستوى ) ،(0.01وبذلؾ يتضح أف مجاالت العدالة األربعة تتسـ بدرجة عالية
مف الصدؽ البنائي ،أي أف األداة تقيس ما صممت لقياسو.

 ثبات استبانة العدالة التنظيمية:
يعني الثبات أنو إذا طبؽ مقياس عمى مجموعة مف األفراد ورصدت درجات كؿ فرد في ىذا المقياس ثـ

أعيد إجراء نفس المقياس عمى نفس ىذه المجموعة ورصدت أيضًا درجات كؿ فرد ،فإف الترتيب النسبي

لؤلفراد في المرة األولى يكوف قريباً لترتيبيـ النسبي في المرة الثانية( .أبو ناىية )179:2000 ،وقد قاـ
الباحث بحساب ثبات األداة بالطريقتيف التاليتيف:
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 أو ًال :طريقة التجزئة النصفيةSplit-half method :
تػـ حسػػاب ثبػات اسػػتبانة العدالػػة التنظيميػة باسػػتخداـ قػانوف التجزئػػة النصػػفية ،وذلػؾ مػػف خػبلؿ إيجػػاد معامػػؿ

االرتبػػاط لبيرسػػوف بػػيف مجمػػوع درجػػات الفق ػرات الفرديػػة ومجمػػوع درجػػات الفق ػرات الزوجيػػة؛ حيػػث تػػـ حسػػاب
معامؿ االرتباط بيف النصفيف .

وقد تـ تعديؿ طوؿ األداة باستخداـ معادلة سبيرماف بػراوف لممجػاالت الزوجيػة الفقػرات (النصػفيف متسػاوييف)،

وبمعادلػػة جتمػػاف لممجػػاالت فرديػػة عػػدد الفق ػرات (النصػػفيف غيػػر متسػػاوييف) والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف قػػيـ الثبػػات

(االرتباطات) قبؿ وبعد التعديؿ:

جدول ()11
يبين معامل الثبات الستبانة العدالة التنظيمية وفقا لطريقة التجزئة النصفية
المجاالت

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل
®

معامل الثبات

العدالة التوزيعية

9

.614

.752

العدالة اإلجرائية

9

.497

.664

العدالة التفاعمية

9

.717

.833

العدالة التقييمية

9

.703

.825

الدرجة الكمية الستبانة العدالة التنظيمية

36

.720

.837

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات جميعيا مرتفعة ،وكانت قيمة معامؿ الثبات بطريقة

التجزئة النصفية لمدرجة الكمية لبلستبانة ( ).837وىي قيمة مرتفعة أيضًا ،وذلؾ يدؿ عمى الوثوؽ بيذه

االستبانة في التعرؼ عمى درجة تقدير المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة.

 ثانياً :باستخدام معامل كرونباخ الفا ()Gronbach Alpha
قػػاـ الباحػػث بتقػػدير ثبػػات اسػػتبانة العدالػػة التنظيميػػة فػػي صػػورتيا النيائيػػة بحسػػاب معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا

لممجاالت األربعة المكونة لبلستبانة ولمدرجة الكمية ليا ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ جدوؿ رقـ(:)12
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جدول رقم ()12
يبين قيم معامالت ثبات استبانة العدالة التنظيمية بطريقة كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المجاالت
العدالة التوزيعية

9

.846

العدالة اإلجرائية

9

.674

العدالة التفاعمية

9

.913

العدالة التقييمية

9

.924

الدرجة الكمية لالستبانة

36

.907

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ ألفا مرتفعة ،وكانت قيمة معامؿ كرونباخ ألفا لمدرجة الكمية

لبلستبانة ( ).907وىي قيمة مرتفعة أيضاً ،والتي تطمئف الباحث لموثوؽ باالستبانة لتطبيقيا عمى العينة
الكمية.

مما سبق يتضح أن األداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات مما يؤىميا لمتطبيق عمى العينة الكمية

لمدراسة.

ب-استبانة الوالء التنظيمي:
بعد اطبلع الباحث عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ،فقد قاـ بإعداد استبانة الوالء التنظيمي وتكونت
االستبانة مف ( )27فقرة موزعة عمى ثبلثة مجاالت ،والجدوؿ التالي يبيف توزيع فقرات االستبانة عمى

المجاالت:

جدول رقم ()13

توزيع فقرات استبانة الوالء التنظيمي عمى مجاالتيا
عدد الفقرات

مجاالت االستبانة
الوالء العاطفي

9

الوالء المستمر

9

الوالء األخالقي

9
المجموع

27
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وتمت االستجابة عمى االستبانة وفقًا لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (بدرجة كبيرة جدًا -بدرجة كبيرة-
بدرجة متوسطة -بدرجة قميمة -بدرجة قميمة جدًا) وصححت عمى التوالي بالدرجات)1-2-3-4-5( :

وكانت جميع الفقرات إيجابية التصحيح ،ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى
كؿ مجاؿ وجمع درجاتو عمى جميع المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية ،وتتراوح الدرجة عمى

االستبانة ككؿ بيف ( 81-27درجة) وتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ مستوى الوالء التنظيمي؛ فيما
تعبر الدرجة المرتفعة عف جودة وايجابية مستوى الوالء التنظيمي.

 صدق وثبات استبانة الوالء التنظيمي:
يقصد بصدؽ األداة أف تقيس ما وضعت مػف أجػؿ قياسػو ،وتحقػؽ األىػداؼ التػي وضػعت ليػا قبػؿ إعػدادىا.
(المقاني والجمؿ )15:1999،وإليجاد صدؽ وثبات االستبانة قاـ الباحث بتطبيقيػا عمػى عينػة عشػوائية بمغػت

( )60معمماً ومعممة مف كبل الجنسيف.
 أوالً :صدق المحكمين:

لمتأكػػد مػػف صػػدؽ أداة الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ صػػدؽ المحكمػػيف ،قػػاـ الباحػػث بعػػرض الصػػورة األوليػػة لبلسػػتبانة

(ممحؽ  )4عمى عػدد مػف المحكمػيف والمختصػيف فػي المجػاؿ التربػوي (ممحػؽ  )5وذلػؾ بيػدؼ معرفػة آرائيػـ
ومبلحظاتيـ ومقترحاتيـ حوؿ مجاالت االستبانة وفقراتيا ومدى وضوحيا ،وترابطيا ،ومدى تحقيقيا ألىػداؼ
الد ارسػػة .وبعػػد اسػػتعادة االسػػتبانات قػػاـ الباحػػث بتفريػػغ مجموعػػة المبلحظػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػوف ،وفػػي

ضوئيا قاـ الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات التي لـ يتـ اإلجماع عمػى مبلئمتيػا لمد ارسػة ،حيػث وصػمت

أداة الدراسة إلى صورتيا النيائية (انظر ممحؽ.)6
 ثانياً :صدق االتساق الداخمي:

ولحساب صدؽ االتساؽ الداخمي؛ قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية
لكؿ مجاؿ مف مجاالت استبانة الوالء التنظيمي الثبلثة ،والجداوؿ التالية تبيف ذلؾ:
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جدول ()14
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال األول (الوالء العاطفي) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

1

أشعر باالرتباط بمدرستي التي أعمؿ بيا

**.807

2

أشعر بأنني جزء مف أسرة تتكوف منيا المدرسة

**.691

3

أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي

**.779

4
5

تمثؿ مدرستي جزءاً مف حياتي لذا يصعب تركيا

**.836

أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي لآلخريف

**.774

6

أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة التي أعمؿ بيا

**.795

7

أطمح في تحقيؽ أىداؼ مدرستي

**.807

8

أشعر بالمتعة أثناء عممي بمدرستي

**.832

9

أسعد لو قضيت بقية حياتي الوظيفية في مدرستي التي أعمؿ بيا

**.817
* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ، 0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

جدول ()15
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (الوالء المستمر) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®
**.535

1
2

ال داخؿ مدرستي
أعتبر نفسي عضوًا فعا ً

أحرص عمى البقاء في مدرستي مع وجود فرص عمؿ لي بمدارس أخرى

**.743

3

تقدـ لي مدرستي مزايا ال تتوافر في مدارس أخرى مقابمة ليا

**.510

4

أفضؿ البقاء في مدرستي ألنني كونت صداقات قوية مع زمبلئي

**.753

5

أرى أف تصميـ مدرستي وشكميا وجماليا يدفعني نحو االستمرار بالعمؿ فييا

**.591

6

أحرص عمى إتقاف عممي دوف ربط 1لؾ بمستوى الراتب

**.721

7
8

أتقبؿ إعطائي حصصاً خارج جدولي التدريسي

**.589

ألبي رغبة مدرستي في حاؿ احتياجيا لخبراتي بعد انتياء فترة دوامي

**.719

9

أىتـ بمستقبؿ وسمعة المدرسة التي أعمؿ بيا

**.683
* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.25 = 0.05
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جدول ()16
يبين معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (الوالء األخالقي) مع الدرجة الكمية لممجال
رقم

الفقرات

الفقرة

معامل االرتباط ®

1

أرفض ترؾ مدرستي طالما أصبحت جزءًا منيا

**.757

2

أشعر بسعادة كوني أعمؿ في ىذه المدرسة

**.793

3

أشعر بضرورة االلتزاـ بنظاـ المدرسة التي أعمؿ بيا

**.708

4

أرفض االنتقاؿ مف مدرستي استجابة لرغبة زمبلئي في المدرسة

**.791

5

يدفعني التزامي األخبلقي تجاه مدرستي لعدـ االنتقاؿ منيا ألماكف عمػؿ بيػا

مميزات أفضؿ

**.867

6

أتطوع لبذؿ أكبر جيد مطموب مني إلنجاز أعماؿ مدرستي

**.878

7

أرد عمى مف يتعرض لمدرستي بسوء بما يبرز دورىا المميز

**.870

8

أتبنى رسالة مدرستي كجزء مف رسالتي في الحياة

**.860

9

أضحي ببعض األمور الشخصية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مدرستي

**.826
* دالة عند 0.05

**دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

يتضػػح مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أف جميػػع معػػامبلت االرتباطػػات لػػدرجات فق ػرات كػػؿ مجػػاؿ مػػع الدرجػػة الكميػػة
لممجػػاؿ الػػذي تنتمػػي إليػػو دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى ( ،)0.01وبػػذلؾ يتضػػح أف فقػرات ال ػوالء الػػثبلث تتسػػـ
بدرجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي ،أي أف األداة تقيس ما صممت لقياسو.

 ثالثاً :الصدق البنائي:
لحساب الصدؽ البنائي قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مػف مجػاالت اسػتبانة الػوالء

التنظيمي والدرجة الكمية لبلستبانة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدول ()17
يبين معامل ارتباط درجات مجاالت استبانة الوالء التنظيمي مع الدرجة الكمية لالستبانة
معامل االرتباط ®

المجاالت
الوالء العاطفي

**.927

الوالء المستمر

**.920

الوالء األخبلقي

**.940
* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )58عند مستوى داللة  ،0.325 = 0.01وعند مستوى داللة 0.250 = 0.05

يتضح مف الجداوؿ السابقة أف جميع معامبلت االرتباطات لدرجات فقرات كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية

لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،وبيف مجاالت استبانة الوالء التنظيمي والدرجة الكمية ليا دالة إحصائيًا عند

مستوى ( (0.01وبذلؾ يتضح أف فقرات ومجاالت الوالء الثبلثة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ البنائي ،أي

أف األداة تقيس ما صممت لقياسو.

 ثبات استبانة الوالء التنظيمي:
يعنػػي الثبػػات أنػػو إذا طبػػؽ مقيػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف األفػراد ورصػػدت درجػػات كػػؿ فػػرد فػػي ىػػذا المقيػػاس ثػػـ

أعيػػد إجػراء نفػػس المقيػػاس عمػػى نفػػس ىػػذه المجموعػػة ورصػػدت أيضػًا درجػػات كػػؿ فػػرد ،فػػإف الترتيػػب النسػػبي
لؤلفػراد فػػي المػرة األولػػى يكػػوف قريبػاً لتػرتيبيـ النسػػبي فػػي المػرة الثانيػػة (أبػػو ناىيػػة .)179:2000 ،وقػػد قػػاـ

الباحث بحساب ثبات األداة بالطريقتيف التاليتيف:

 أوالً :طريقة التجزئة النصفيةSplit-half method :
تػػـ حسػػاب ثبػػات اسػػتبانة ال ػوالء التنظيمػػي باسػػتخداـ قػػانوف التجزئػػة النصػػفية ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إيجػػاد معامػػؿ

االرتبػػاط لبيرسػػوف بػػيف مجمػػوع درجػػات الفق ػرات الفرديػػة ومجمػػوع درجػػات الفق ػرات الزوجيػػة؛ حيػػث تػػـ حسػػاب
معامؿ االرتباط بيف النصفيف.

وقد تـ تعديؿ طوؿ األداة باستخداـ معادلة سبيرماف بػراوف لممجػاالت الزوجيػة الفقػرات (النصػفيف متسػاوييف)،

وبمعادلػة جتمػػاف لممجػاالت الفرديػػة عػػدد الفقػرات (النصػػفيف غيػػر متسػاوييف) والجػػدوؿ التػػالي يبػيف قػػيـ الثبػػات

(االرتباطات) قبؿ وبعد التعديؿ:
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جدول ()18
يبين معامالت اال رتباط بين نصفي مجاالت استبانة الوالء التنظيمي
عدد الفقرات

االرتباط قبؿ التعديؿ ®

معامؿ الثبات

المجاالت
الوالء العاطفي

9

.857

.915

الوالء المستمر

9

.568

.721

الوالء األخبلقي

9

.745

.854

الدرجة الكمية لبلستبانة

27

.890

.942

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات جميعيا مرتفعة ،وكانت قيمة معامؿ الثبات بطريقة
التجزئة النصفية لمدرجة الكمية لبلستبانة ( ).942وىي قيمة مرتفعة أيضًا ،وذلؾ يدؿ عمى الوثوؽ بيذه

االستبانة في التعرؼ عمى درجة تقدير المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدى مديري مدارس المرحمة

الثانوية بمحافظات غزة.

 ثانيا :باستخدام معامل كرونباخ الفا ()Gronbach Alpha
قاـ الباحث بتقدير ثبات استبانة العدالة التنظيمية في صورتيا النيائية بحساب معامؿ كرونباخ ألفا

لممجاالت الثبلثة المكونة لبلستبانة ولمدرجة الكمية ليا ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدول رقم ()19

يبين قيم معامالت ثبات استبانة الوالء التنظيمي بطريقة كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

المجاالت
الوالء العاطفي

9

.926

الوالء المستمر

9

.820

الوالء األخبلقي

9

.937

27

.958

الدرجة الكمية لالستبانة

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع ق ػػيـ ألفػػا مرتفعػػة ،وكانػػت قيمػػة معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة

لبلسػػتبانة ( ).958وىػػي قيمػػة مرتفعػػة أيض ػاً ،والتػػي تطمػػئف الباحػػث لموثػػوؽ باالسػػتبانة لتطبيقيػػا عمػػى العينػػة
الكمية.
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مما سبق يتضح أن األداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات مما يؤىميا لمتطبيق عمى العينة الكمية
لمدراسة.

 إجراءات الدراسة:
 .1بعد اطبلع الباحث عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العبلقة بالموضوع قاـ الباحث ببناء
أداتي الدراسة (استبانتاف) استبانة العدالة التنظيمية ،واستبانة الوالء التنظيمي.

 .2قاـ الباحث بعرض االستبانتيف عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص لمتأكد مف صبلحية
فقراتيا ومدى انتمائيا لممجاؿ.

 .3حصؿ الباحث عمى كتاب مف عمادة الدراسات العميا بجامعة األزىر موجيًا إلى وكيؿ و ازرة التربية
والتعميـ لتسييؿ ميمة الباحث في توزيع االستبانتيف عمى عينة الدراسة.

 .4حصؿ الباحث عمى كتاب مف و ازرة التربية والتعميـ موجياً إلى مديري المناطؽ التعميمية لتسييؿ ميمة
الباحث.

 .5حصؿ الباحث عمى كتاب مف مديري المناطؽ التعميمية إلى مديري المدارس الثانوية لتسييؿ ميمة
الباحث.
 .6قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانتيف عمى عينة استطبلعية مكونة مف( )60معمـ ومعممة لمتأكد مف صدؽ
وثبات االستبانتيف.

 .7قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانتيف عمى عينة الدراسة الميدانية عدد ( )451معمماً ومعممة.
 .8قاـ الباحث بجمع االستبانات مف أفراد العينة بعػد تعبئتيػا مػف قػبميـ ،ثػـ تػـ اسػتبعاد ( )4مػف االسػتبانات
التي لـ تنطبؽ عمييا شروط التعبئة.

 .9قػاـ الباحػػث بتػػرقيـ وترميػػز االسػػتبانتيف ،كمػػا تػػـ إدخػػاؿ البيانػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػي ومعالجتيػػا إحصػػائيًا
م ػػف خ ػػبلؿ برن ػػامج الػػػرزـ االحص ػػائية لمد ارس ػػات االجتماعي ػػة ( )Spssوالحصػػػوؿ عم ػػى نت ػػائج الد ارسػػػة

وتفسيرىا.
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة:
لقػػد تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ الحاسػػوب حسػػب برنػػامج ( SPSSبرنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػوـ

االجتماعية) بيدؼ اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ،وذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:
األساليب المستخدمة في التحميل اإلحصائي:

 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية بيدؼ إيجاد استجابات عينة الدراسة عمى
فقرات االستبانة ومجاالتيا ودرجتيا الكمية.

 .2معامؿ االرتباط ل بيرسوف :استخدـ لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة ،كما استخدـ لدراسة
العبلقة بيف متغيرات الدراسة.

 .3معادلة كرونباخ ألفا إليجاد ثبات االستبانة.
 .4معادلة سبيرماف براوف وجتماف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية . Spelt half method
 .5اختبار" ت"  T-testلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف الجنس (ذكور
-إناث).

 .6تحميؿ التبايف األحادي "  "One-way ANOVAلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات
مجموعات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية).

 .7اختبار شيفيو  Scheffe Testالبعدي لمكشؼ عف اتجاه الفروؽ بيف متوسطات عينات مستقمة.
 األساليب المستخدمة في التحميل البياني:
 .1األعمػدة " "Barوتسػػتخدـ لتمثيػػؿ متغيػػر واحػػد يكػػوف نوعيػاً ،كمػػا تسػػتخدـ األعمػػدة المجزئػػة والمزدوجػػة،
وتستخدـ في المقارنة بيف المتغيرات ،وقد استخدمت في معظـ متغيرات الدراسة.

 .2الػدائرة " "Pie-plotوىػػي وصػؼ متغيػػر واحػػد عمػى شػػكؿ دائػرة ،وتقسػػـ إلػػى عػدة مسػػاحات أو (أجػزاء)
تمثؿ المتغير حسب نسبتو المئوية ،وقد استخدمت لوصؼ متغيرات الدراسة.
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انفصم اخلامس
نتائج اندراسة وتفسريها وانتىصيات


المحك المعتمد في الدراسة.



النتائج المتعمقة بالسؤال األول.



النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.




النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث.
النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع.



النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس.



التوصيات.



المقترحات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات
 تمييد:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابػة عػف أسػئمة الد ارسػة

باستخداـ األساليب اإلحصػائية المناسػبة لكػؿ منيػا ،كمػا تػـ تفسػير النتػائج فػي ضػوء اإلطػار النظػري وربطيػا

بنتائج الدراسات السابقة.

 المعيار المعتمد في الدراسة الحالية:
قاـ الباحػث باعتمػاد المعيػار التػالي لمحكػـ عمػى الدرجػة والػوزف النسػبي لفقػرات االسػتبانة ومجاالتيػا وفػؽ سػمـ

(ليكرت الخماسي) وقد تـ ترميز وادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللػي ،حسػب مقيػاس ليكػرت الخماسػي لدرجػة

االسػػتخداـ ( 1قميمػػة جػػداً 2 ،قميمػػة 3 ،متوسػػطة 4 ،كبي ػرة 5 ،كبي ػرة جػػدا) ولتحديػػد طػػوؿ فت ػرة مقيػػاس ليكػػرت

الخماسػػي (الحػػدود الػػدنيا والعميػػا) المسػػتخدـ فػػي مجػػاالت الد ارسػػة تػػـ حسػػاب المػػدى ( ،)4-1-5ث ػـ تقسػػيمو
عمػى عػػدد فتػرات المقيػاس الخمسػػة لمحصػػوؿ عمػى طػػوؿ الفقػرة أي ( ) 0.8 =5/4بعػػد ذلػؾ تػػـ إضػػافة ىػػذه

القيمػػة إلػػى أقػػؿ قيمػػة فػػي المقيػػاس (وىػػي الواحػػد الصػػحيح) وذلػػؾ لتحديػػد الحػػد األعمػػى لمفت ػرة األولػػى وىكػػذا،

وجدوؿ رقـ ( )20يوضح أطواؿ الفترات كما يمي:

جدول ()20

المعيار المعتمد في الدراسة
درجة الموافقة

قميمة جدا

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

الوزن

1

2

3

4

5

الفترة

1.80-1

2.60- .1.81

3.40-2.61

4.20-3.41

5.0 -4.21

مف-%20

أكثر مف-%36

أكثر مف-%52

أكثر مف-%68

أكثر مف-%84

الوزن النسبي

%36

%52

%68

%84

%100

)أبو صالح)41-45:2001،

ومف الجدوؿ السػابؽ يتضػح لنػا بػأف الدرجػة التػي ستحصػؿ عمييػا فقػرات االسػتبانة ومجاالتيػا سػيتـ اعتمادىػا
وفؽ ىذا المعيار.
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اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:
 ينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى :ما درجة تقدير عينة الدراسة من المعممين لمستوى
العدالة التنظيمية لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانة العدالة التنظيمية بمجاالتيا ودرجتيا الكمية ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()21

المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت استبانة العدالة التنظيمية ودرجتيا
الكمية (ن = )451

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي%
75.70

3
4

كبيرة
كبيرة

م

مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

المتوسط

1

المجال األول :العدالة التوزيعية

9

34.066

6.128

2

المجال الثاني :العدالة اإلجرائية

9

33.818

7.500

75.15

9

34.727

7.234

77.17

1

9

34.144

7.009

75.87

2

كبيرة

36

136.756

24.688

75.97

-

كبيرة

3
4

المجال الثالث :العدالة

ا0لتفاعمية

المجال الرابع :العدالة التقييمية
الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية

الترتيب

الحكم
كبيرة

يتضح مف الجدوؿ ( )21التالي:
 أف الدرجة الكمية لتقدير المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة حصمت عمى وزف نسبي ( )%75.97أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لفعالية وحداثة التنظيـ اإلداري المعموؿ بو داخؿ مدارس المرحمة الثانوية ،كما أنو يتـ
تنفيذ القوانيف واألنظمة والتعميمات وفؽ معايير واضحة ومحددة وعمي جميع معممي مدارس المرحمة الثانوية
بشكؿ متساو ،وتعزي أيضاً إلدراؾ المعمميف ألىمية دور المدير في تحقيؽ العدؿ والمساواة داخؿ المدرسة

كمؤسسة تعميمية بما ينعكس إيجابًا عمي أدائيـ ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الشيري )2014 ،حيث
كانت درجة تحقؽ العدالة التنظيمية في مدارس المرحمة الثانوية بمدينة جدة بمجمميا عالية ،واتفقت أيضًا

مع دراسة (الداية ) 2012،والتي تشير باف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة
لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر المعمميف جاءت بدرجة كبيرة مع اختبلؼ مستوى المرحمة ،كما واتفقت مع

دراسة (بخاري )2014 ،والتي جاءت باف درجة تحقؽ العدالة التنظيمية في المدارس الثانوية بمكة المكرمة
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بمجمميا عالية لمعدالة التنظيمية جاءت بدرجة عالية ،ودراسة )فرج )2013،حيث جاءت درجة تطبيؽ
رؤساء األقساـ األكاديمية بمنطقة مكة المكرمة لمعدالة التنظيمية بدرجة مرتفعة ،ودراسة (الحميدي)2012،

والتي جاءت باف مديرات المدارس الثانوية بمحافظة جدة يتمتعف بدرجة ممارسة عالية لمعدالة التنظيمية،

ودراسة (محمد )2012 ،حيث جاءت درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدي مديري المرحمة الثانوية بدرجة
عالية ،ودراسة (سمطاف(2006 ،حيث جاء مستوي العدالة التنظيمية لدي رؤساء األقساـ مرتفعاً ،وتختمؼ
ىذه النتيجة مع دراسة (المعايطة )2005،والتي تشير باف درجة ممارسة مديري مدارس المرحمة الثانوية

لمعدالة التنظيمية باألردف جاءت بدرجة متوسطة ،كذلؾ اختمفت مع دراسة (أبو سمعاف )2015،والتي
جاءت باف الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة ،ودراسة (شنطاوي ،والعقمة)2013 ،

حيث جاءت العدالة التنظيمية في جامعة اليرموؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بدرجة متوسطة،

ودراسة (السبعي )2012 ،حيث جاءت درجة تطبيؽ العدالة التنظيمية بأبعادىا المختمفة لدي المشرفيف

التربوييف بدرجة متوسطة ،ودراسة (باجودة )2010 ،حيث جاءت درجة تطبيؽ مديرات مدارس التعميـ العاـ
الحكومي لمبنات بمكة المكرمة جاءت بدرجة متوسطة ،ودراسة ( إبراىيـ )2006 ،حيث جاءت درجة تقدير
ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس متوسطة.

 أما ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانيا النسبية فكان كما يمي:
 .1جاء المجاؿ الثالث (العدالة التفاعمية) في المرتبة األولى ،حيث حصؿ عمى وزف نسبي ()%77.17
وبدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ بأف أغمب مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة يتعامموف مع معممييـ
بمصداقية ووضوح في جو يسوده التعاوف واالحتراـ والتقدير المتبادؿ بعيداً عف التحيز والمحاباة فممارسة

العدالة التفاعمية مع المعمميف ىي التي تؤدي لتحقيؽ أىداؼ المدرسة ،كما وتعكس ىذه النتيجة مرونة

مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة فيما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع

دراسة (محمد ،)2012،ودراسة حيث حصؿ مجاؿ العدالة التفاعمية عمى وزف نسبي بدرجة كبيرة ،ولكف ىذه

النتيجة اختمفت مع دراسة (شنطاوي ،والعقمة  ،)2013حيث حصؿ مجاؿ العدالة التفاعمية عمى وزف نسبي

بدرجة متوسطة.

 .2جاء المجاؿ الرابع (العدالة التقييمية) في المرتبة الثانية ،حيث حصؿ عمى وزف نسبي ()%75.87
وبدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأف عممية التقييـ التي يجرييا مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ال
تتأثر كثي اًر بالعبلقات الشخصية وتتسـ بالموضوعية ،ويعتمدوف في تقييـ أداء معممييـ عمي ما يبذلو

المعمموف مف جيد وما يحققوه مف إنجاز ،ويعزي ذلؾ أيضاً لنجاح الدورات التدريبية التي تعطي لممديريف
111

في و ازرة التربية والتعميـ بيدؼ تطوير قدراتيـ واكسابيـ القدرة والميارة لمتعامؿ مع نظاـ تقييـ األداء الخاص
بالمعمميف بطريقة صحيحة بما يساعد عمي تحسيف أداء المعمميف ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع
دراسة(الداية )2012،حيث حصؿ مجاؿ العدالة التقييمية عمى وزف نسبي بدرجة كبيرة ،ولكف ىذه النتيجة

اختمفت مع دراسة (باجودة )2010،حيث حصؿ مجاؿ العدالة التقييمية عمى وزف نسبي بدرجة متوسطة.

 .3جاء المجاؿ األوؿ(العدالة التوزيعية) في المرتبة الثالثة ،حيث حصؿ عمى وزف نسبي ()%75.70
وبدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بػأف مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة يقوموف بتوزيع المياـ
والحصص عمى المعمميف بشكؿ يتناسب مع قدراتيـ الفردية وخبراتيـ العممية وظروفيـ الصحية ،فمكؿ معمـ
نصاب محدد في الجدوؿ المدرسي ،وأف مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة يقوموف بتوزيع

المواد والمستمزمات التعميمية واألنشطة البلمنيجية بشكؿ عادؿ عمي جميع المعمميف ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع

دراسة(سمطاف )2006 ،حيث حصمت العدالة التوزيعية عمي وزف نسبي مرتفع ،ولكنيا اختمفت مع
دراسة(المعايطة )2005،حيث حصمت العدالة التوزيعية عمي وزف نسبي بدرجة متوسطة ،ودراسة(أبو

سمعاف )2015 ،حيث حصمت العدالة التوزيعية عمي وزف نسبي بدرجة ضعيفة.

 .4جاء المجاؿ الثاني (العدالة اإلجرائية) في المرتبة الرابعة واألخيرة ،حيث حصؿ عمى وزف نسبي
( )%75.15وبدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لػقياـ مديري مدارس المرحمة الثانوية باطبلع معممييـ عمي المعايير واإلجراءات
واآلليات اإلدارية المتبعة التخاذ الق اررات المتعمقة بيـ ،كما يعزى ذلؾ أيضًا باف المديريف يقوموف بإشراؾ

معممييـ في اتخاذ الق اررات ،ويبدوف االىتماـ بآرائيـ ومقترحاتيـ ووجيات نظرىـ ،ويعزى ذلؾ لقياـ مديري

مدارس المرحمة الثانوية بتطبيؽ الق اررات واإلجراءات عمى جميع المعمميف بشكؿ عادؿ وفؽ معايير مبنية

عمي أسس مينية معمومة مسبقاً لدييـ ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (فرج )2013 ،حيث حصمت العدالة

اإلجرائية عمي وزف نسبي بدرجة كبيرة ،وتخ تمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الحميدي( )2012فقد حصمت
العدالة اإلجرائية عمي وزف نسبي بدرجة متوسطة.
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ولمزيد من النتائج ،قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال عمى حدة ليتبين التالي:
 أوالً :فيما يتعمق بالمجال األول (العدالة التوزيعية):

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفقرات ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ (:)22

جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال
األول (العدالة التوزيعية)
م
1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

المعياري النسبي%

3.743

.857

74.86

6

كبيرة

3.508

1.163

70.16

9

كبيرة

3

يوزع أعباء العمؿ عمى المعمميف بشكؿ عادؿ

3.734

.933

74.68

7

كبيرة

4

يوزع الدورات التدريبية عمى المعمميف وفؽ احتياجاتيـ

3.796

.920

75.92

4

كبيرة

5

يوزع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ

3.621

.991

72.42

8

كبيرة

6

يوزع المواد والمستمزمات التعميمية بمساواة بيف المعمميف

3.871

.898

77.43

3

كبيرة

3.747

.988

74.94

5

كبيرة

3.982

.950

79.65

2

كبيرة

4.064

.845

81.29

1

كبيرة

2

7
8
9

يعدؿ المدير بيف المعمميف في توزيع األنشطة البلمنيجية

االنحراف

الوزن

الترتيب الحكم

يتص ػ ػػؼ بالموض ػ ػػوعية ف ػ ػػي توزيعػ ػ ػػو المكاف ػ ػػآت المادي ػ ػػة عمػ ػ ػػى

المعمميف

يقػ ػػدـ الحػ ػ ػوافز المعنوي ػ ػػة لممعمم ػ ػػيف بم ػ ػػا يتناس ػ ػػب م ػ ػػع جي ػ ػػدىـ

المبذوؿ

ي ارعػ ػػي العػ ػػدؿ فػ ػػي موافقتػ ػػو عمػ ػػى إجػ ػػازات المعممػ ػػيف المختمفػ ػػة
(طارئة ،مرضية ،سنوية)
يعدؿ في تحديد المواد الدراسية لممعمميف حسب تخصصاتيـ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في مجاؿ العدالة التوزيعية كانتا:
 الفق ػرة ( )9والتػػي نصػػت عمػػى" يعػػدؿ فػػي تحديػػد الم ػواد الد ارسػػية لممعممػػيف حسػػب تخصصػػاتيـ" احتمػػت
المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%81.29أي بدرجة كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلدراؾ مػديري مػدارس المرحمػة الثانويػة ألىميػة دور معممػييـ فػي نجػاح العمميػة التعميميػة
وتطورىا مما يدفعيـ لتولية المعمميف األعماؿ التي تتفؽ مع مؤىبلتيـ وخبراتيـ ،ما يػنعكس إيجابػًا عمػى أداء
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المعممػػيف والطمبػػة ،كمػػا يعػػزي ذلػػؾ أيض ػًا لػػوعي مػػديري مػػدارس المرحمػػة الثانوي ػة بقػػدرات وامكانػػات معممػػييـ

المينية والعممية.

 الفقػ ػرة ( )8والت ػػي نص ػػت عم ػػى" ي ارع ػػي الع ػػدؿ ف ػػي موافقت ػػو عم ػػى إج ػػازات المعمم ػػيف المختمف ػػة (طارئ ػػة،
مرضية ،سنوية)" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( )%79.65أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لػػتمتع مػديرو مػدارس المرحمػة الثانويػة بمرونػة عاليػة فػي فيػـ أوضػاع وظػروؼ المعممػيف
المادية والصحية واالجتماعية وتأثيرىا عمي حسف سير العممية التعميمية.
 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال العدالة التوزيعية:
 الفقرة ( )2والتي نصت عمى" يتصؼ بالموضوعية في توزيعو المكافآت المادية عمى المعمميف" احتمت
المرتبة التاسعة واألخيرة بوزف نسبي قدره ( )%70.16أي بدرجة كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ أف مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة يقوموف بتوزيع المكافآت المادية عمى
ٍ
متساو ودوف محاباة ولكف ليس بالدرجة المطموبة مف الحيادية.
جميع المعمميف في حاؿ توفرىا بشكؿ

 الفق ػرة ( )5والتػػي نصػػت عمػػى" يػػوزع األنشػػطة المدرسػػية وفػػؽ ميػػوؿ المعممػػيف ورغبػػاتيـ" احتمػػت المرتبػػة
الثامنة بوزف نسبي قدره ( )%72.42أي بدرجة كبيرة.
وىػػذا يعنػػي أف مػػديري مػػدارس المرحمػػة الثانويػػة يوزعػػوف األنشػػطة المدرسػػية وفػػؽ رغبػػات وميػػوؿ المعممػػيف،
ويعزو الباحث ذلؾ لخبرة مديري مػدارس الثانويػة فػي مجػاؿ العمػؿ اإلداري وفيميػـ لميػوؿ ورغبػات المعممػيف

رغـ تنوعيا.
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ثانياً :فيما يتعمق بالمجال الثاني (العدالة اإلجرائية):

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفقرات ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ (:)23

جدول ()23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال
الثاني (العدالة اإلجرائية)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي%

الترتيب الحكم

1

يتصؼ المدير بالموضوعية في اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمؿ

3.927

.872

78.54

1

كبيرة

2

يتفيـ عند تطبيقو الموائح الداخمية ظروؼ المعمميف

3.867

.928

77.34

2

كبيرة

3.856

.911

77.12

3

4

يطبؽ الموائح الداخمية عمى المعمميف دوف محاباة

3.840

.912

76.8

4

كبيرة

5

ُيشرؾ جميع المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار
يراعي حاجات المعمميف عف تطبيقو لمق اررات

2.615 3.579

71.58

9

كبيرة

3.659

.942

73.18

8

كبيرة

7

يطبؽ الق اررات المتخذة عمى جميع المعمميف دوف تحيز

3.745

.974

74.90

5

كبيرة

8

يتقبؿ آراء وتعديبلت المعمميف عمى الق اررات التي يتخذىا

2.173 3.681

73.62

6

كبيرة

9

يصحح الق اررات الخاصة بالمعمميف التي تبيف عدـ عدالتيا

.971

73.30

7

كبيرة

3

6

يتيح لممعمميف فرصة االطبلع عمى جميع الموائح واإلجراءات التي

تحكـ العمؿ

3.665

كبيرة

 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في مجال العدالة اإلجرائية كانتا:

 الفقػرة ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" يتصػػؼ المػػدير بالموضػػوعية فػػي اتخػػاذ القػ اررات الخاصػػة بالعمػػؿ" احتمػػت
المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%78.54أي بدرجة كبيرة.
ويعــزو الباحــث ذلػػؾ لػ ػوجود ل ػوائح وتعميمػػات واضػػحة ودقيقػػة تضػػعيا و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ لضػػبط العمميػػة
اإلدارية في المدارس التابعة ليا ،وخضوع مديرو مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة لمعديد مػف الػدورات

التدريبية في مجاؿ العمؿ اإلداري.

 الفقرة ( )2والتي نصت عمى" يتفيـ عند تطبيقػو المػوائح الداخميػة ظػروؼ المعممػيف" احتمػت المرتبػة الثانيػة
بوزف نسبي قدره ( )%77.34أي بدرجة كبيرة.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ كػػوف الغالبيػػة العظمػػي مػػف مػػديري مػػدارس المرحمػػة الثانويػػة كػػانوا فػػي األصػػؿ معممػػيف،
بالتالي ىـ أقدر الناس تفيمًا لظروؼ معممػييـ ،كمػا أف اختيػار مػديري مػدارس المرحمػة الثانويػة يػتـ مػف ذوي
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الم ػػؤىبلت العممي ػػة العالي ػػة والخدم ػػة الطويم ػػة والس ػػموؾ المنض ػػبط في ػػؤدي ذل ػػؾ لزي ػػادة مي ػػارتيـ اإلنس ػػانية ف ػػي
التعامؿ مع المعمميف.
 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال العدالة اإلجرائية:

 الفقرة ( )6والتي نصت عمى" يراعي حاجات المعمميف عند تطبيقػو لمقػ اررات" احتمػت المرتبػة الثامنػة بػوزف
نسبي قدره ( )%73.18أي بدرجة كبيرة ،وىذه النتيجة تعني أف مديري مدارس المرحمة الثانويػة يأخػذوف
بعيف االعتبار حاجات المعمميف عند تطبيقيـ لمق اررات.

ويعزو الباحث ىذه الدرجة الختبلؼ حاجات ورغبات وميوؿ المعمميف مف معمـ آلخر ،كما أف بعض
الق ار ارت تأتي مف و ازرة التربية والتعميـ أو مف مديرية التعميـ الخاصة بالمنطقة وتطبؽ مركزياً وال مجاؿ
لمناقشتيا أو االعتراض عمييا.

 الفق ػرة ( )5والتػػي نصػػت عمػػى" ُيشػػرؾ جميػػع المعممػػيف فػػي عمميػػة صػػنع واتخػػاذ الق ػرار" احتمػػت المرتبػػة
التاسعة واألخيرة بوزف نسػبي قػدره ( )%71.58أي بدرجػة كبيػرة ،وىػذا يعنػي أف مػديري مػدارس المرحمػة
الثانوية بمحافظات غزة يشركوف جميع المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار.

ويعزو الباحث ىذه الدرجة أف بعض مديري مدارس المرحمة الثانوية يعتبروف أنفسيـ أصحاب خبرة

ودراية واطبلع كافي تؤىميـ لصنع واتخاذ الق اررات وعند إشراكيـ ألحد في صنع واتخاذ القرار فإنيـ يشركوف
فقط المعمميف القدامى مف ذوي الخبرة الذيف يثقوف بيـ.
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 ثالثاً /فيما يتعمق بالمجال الثالث (العدالة التفاعمية):

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفقرات ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ (:)24

جدول ()24

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال
الثالث (العدالة التفاعمية)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي%

الترتيب الحكم

1

ٍ
متساو
يتعامؿ المدير مع جميع المعمميف عمى نحو

3.778

.9355

75.56

7

كبيرة

2

يتيح فرص التواصؿ والحوار مع جميع المعمميف

3.945

1.644

78.9

2

كبيرة

3.987

2.556

79.74

1

كبيرة

3.929

.834

78.58

4

كبيرة

5

يتعامؿ بمرونة بما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف

3.851

.958

77.02

6

كبيرة

6

يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف في المدرسة

3.721

1.011

74.42

8

كبيرة

7

يسعى لبناء عبلقات إنسانية مع جميع المعمميف دوف استثناء

3.942

.936

78.84

3

كبيرة

3.858

.888

77.16

5

كبيرة

3.716

1.006

74.32

9

كبيرة

3
4

8
9

ييتـ بمطالب المعمميف وحاجاتيـ الشخصية عند اتخاذ

الق اررات

يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بيف جميع

المعمميف

يبني عبلقاتو مع المعمميف مف خبلؿ إنجازاتيـ ونتائجيـ
المميزة
يسمح لممعمميف بمناقشتو فيما اتخذ مف ق اررات

 يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في مجال العدالة التفاعمية كانتا:

 الفقػرة ( )3والتػػي نصػػت عمػػى" ييػػتـ بمطالػػب المعممػػيف وحاجػػاتيـ الشخصػػية عنػػد اتخػػاذ الق ػ اررات" احتمػػت
المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%79.74أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لػفيـ مديري مدارس المرحمة الثانوية لحاجات ومتطمبات المعمميف اإلنسانية ألىميتيا في
تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

 الفقػرة ( )2والتػػي نصػػت عمػػى" يتػػيح فػػرص التواصػػؿ والحػوار مػػع جميػػع المعممػػيف" احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة
بوزف نسبي قدره ( )%78.9أي بدرجة كبيرة.

ويعـــزو الباحـــث ذل ػػؾ لم ػػدورات التدريبي ػػة الت ػػي تعق ػػدىا و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ لمم ػػديريف ف ػػي فن ػػوف الحػ ػوار

والتواصؿ لمرقي بيـ ،ويعزى ذلؾ أيضاً إليماف مػديري مػدارس المرحمػة الثانويػة باألسػموب الػديمقراطي فػي
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التعام ػػؿ م ػػع المعمم ػػيف ،وبإتاح ػػة م ػػديري م ػػدارس المرحم ػػة الثانوي ػػة ألس ػػموب الحػ ػوار والتواص ػػؿ لمعمم ػػييـ
يتعرفوف عمى أنماط تفكيرىـ وقدراتيـ.

 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال العدالة التفاعمية:

 الفقػرة ( )9والتػػي نصػػت عمػػى" يسػػمح لممعممػػيف بمناقشػػتو فيمػػا اتخػػذ مػػف قػ اررات" احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة
واألخيػرة بػػوزف نسػبي قػػدره ( )%74.32أي بدرجػة كبيػرة ،وىػذه النتيجػػة تعنػى أف مػػديري مػدارس المرحمػػة
الثانوية يطبقوف األسموب الديمقراطي في اإلدارة فيسمحوف لمعممػييـ بمناقشػتيـ فيمػا يتخذونػو مػف قػ اررات

ولكف ليس بالدرجة المطموبة.

 الفقرة ( )6والتي نصت عمػى "يأخػذ بالمشػورة المقترحػة مػف المعممػيف فػي المدرسػة" احتمػت المرتبػة الثامنػة
بػوزف نسػػبي قػدره ( )%74.42أي بدرجػػة كبيػرة ،وتعنػػى ىػذه النتيجػػة أف مػديري مػػدارس المرحمػة الثانويػػة
يستشيروف معممييـ ويأخذوف بجزء كبير مف آرائيـ .
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلمكانية أف تتعػارض المشػورة المقترحػة مػف المعممػيف مػع التعميمػات التػي تصػدر
مف الجيات العميا لممدير ،كما أنو ليس مف الضروري أف يأخػذ المػدير بكػؿ بالمشػورة المقترحػة مػف المعممػيف

وانما يأخذ ما يشاء منيا عمى سبيؿ االستئناس.
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 رابعاً /فيما يتعمق بالمجال الرابع (العدالة التقييمية):
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفقرات ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ (:)25

جدول ()25

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال
الرابع (العدالة التقييمية)
م

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري النسبي%

الترتيب الحكم

1

يقيـ المدير أداء المعمميف بموضوعية ودوف محاباة

.8923 3.878

77.56

1

كبيرة

2

يوفر فرص الترقية لممعمميف بحسب اإلنجاز

.8582 3.772

75.44

6

كبيرة

3

ُيطمع المعمميف مسبقاً عمى معايير تقييـ األداء
يحرص عمى جمع كافة المعمومات والحقائؽ عند تقييـ أداء المعمميف

76.36 2.1276 3.818

3

كبيرة

.9225 3.812

76.24

4

كبيرة

5

يعطي المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقييميـ

.9233 3.763

75.26

7

كبيرة

6

يستفيد مف نظاـ تقييـ األداء الوظيفي في تحسيف وتطوير أداء المعمميف .9094 3.743

74.86

8

كبيرة

7

يوضح لممعمميف نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ وفق ًا لنظاـ التقييـ

المتبع

.9868 3.807

76.14

5

كبيرة

8

يعتمد نتائج التقييـ في وضع البرامج التدريبية لممعمميف

3.71

.9486

74.20

9

كبيرة

9

يوظؼ جميع مياراتو وخبراتو السابقة في القياـ بعممية تقييـ موضوعية

.9065 3.843

76.86

2

كبيرة

4

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في مجاؿ العدالة التقييمية كانتا:


الفقرة ( )1والتي نصت عمى" يقيـ المدير أداء المعمميف بموضوعية ودوف محاباة" احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي قدره ( )%77.56أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لػتمتع مديرو المدارس الثانوية بمحافظات غزة بميارات كافية في تقييـ عممية تقييـ األداء،
واعتمادىـ عند تقييميـ لؤلداء عمى معايير واضحة ومحددة مف الجيات العميا المختصة ،ويعزي أيضًا لقياـ

مديري مدارس المرحمة الثانوية باطبلع معممييـ عمى البنود المتعمقة بنقاط القوة ونقاط الضعؼ التي يتـ التقييـ
عمي أساسيا لكي يحسنوا مستوياتيـ وأدائيـ.

 الفق ػرة ( )9والتػػي نصػػت عمػػى" يوظػػؼ جميػػع ميا ارتػػو وخب ارتػػو السػػابقة فػػي القيػػاـ بعمميػػة تقيػػيـ موضػػوعية"
احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( )%76.86أي بدرجة كبيرة.
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ويعزو الباحث ذلؾ بأف عممية اختيار مديري المػدارس تكػوف ممػف قضػوا سػنوات طويمػة فػي الخدمػة ،ويتمتعػوف
بكفػػاءة وميػػارات إداريػػة عاليػػة ،ويعػػزي أيض ػًا أف عمميػػة تقيػػيـ األداء الػػوظيفي عمميػػة مخططػػة ومنظمػػة وغيػػر
متحيزة وتتـ بشفافية عالية وتراعي حاجات المعمميف.

 فيما كانت أدنى فقرتيف في مجاؿ العدالة التقييمية:

 الفق ػرة ( )8والتػػي نصػػت عمػػى "يعتمػػد نتػػائج التقيػػيـ فػػي وضػػع الب ػرامج التدريبيػػة لممعممػػيف" احتمػػت المرتبػػة
التاسػػعة واألخي ػرة بػػوزف نسػػبي قػػدره ( )%74.20أي بدرجػػة كبي ػرة ،وتعنػػى ىػػذه النتيجػػة أف مػػديري مػػدارس
المرحمة الثانوية يقوموف بتغذية راجعة مستمرة بعد كؿ عممية تقييـ لػؤلداء ويسػتفيدوف مػف نتائجيػا لممشػاركة
في وضع البرامج التدريبية لممعمميف.

ويعزو الباحث ىذه الدرجة بػأف البػرامج التدريبيػة تخضػع إلشػراؼ دائػرة التخطػيط بػو ازرة التعمػيـ بالدرجػة األولػى
وال عبلقة مباشرة لممدير بيا.
 الفقػرة ( )6والتػػي نصػػت عمػػى "يسػػتفيد مػػف نظػػاـ تقيػػيـ األداء الػػوظيفي فػػي تحسػػيف وتطػػوير أداء المعممػػيف"
احتم ػػت المرتب ػػة الثامن ػػة ب ػػوزف نس ػػبي ق ػػدره ( )%74.86أي بدرج ػػة كبيػ ػرة ،وتعن ػػي ى ػػذه النتيج ػػة أف م ػػديري
مدارس المرحمة الثانوية يتمتعػوف بميػارات كافيػة لتقيػيـ أداء معممػييـ ويحرصػوف عمػى اطبلعيػـ عمػى نقػاط

القوة والضعؼ وذلؾ لمساعدتيـ عمي تحسيف أدائيـ ،ولكنيا ليست بالدرجة المطموبة.

اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
 ينص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )a≤0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من المعممين لمستوى العدالة التنظيمية
لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات

الخدمة ،المنطقة التعميمية)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
أ -نتائج السؤال الفرعي األول ،والذي ينص عمى:

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ِ( )a≤0.05بيف متوسطات تقديرات عينة
الدراسة مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

ولئلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط تقديرات المعمميف الذكور (ف=)207

ومتوسط تقديرات المعممات (ف =  )244لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية
موضوع الدراسة باستخداـ اختبار ت " "T. testلمفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ ()26
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يوضح ذلؾ:
جدول ()26

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس
الثانوية تبعاً لمتغير الجنس ()451

انمجاالث
انمجال األول :انعذانت انتوزٍعَت
انمجال انثانٌ :انعذانت اإلجرائَت
انمجال انثانث :انعذانت انتفاعهَت
انمجال انرابع :انعذانت انتقََمَت 
انذرجت انكهَت

انجنس

انعذد

انمتوسط

ركش

207

34.024

االنحراف
انبعذً
6.52362

أَثً
ركش

 244
207

 34.102
33.927

 5.78647
8.29724

أَثً

 244

 33.725

 6.76672

ركش
أَثً

207
244

34.434
 34.975

6.83966
7.55878

ركش

207

33.927

7.37153

أَثً
ركش

 244
207

6.69677  34.327
25.83636 136.310

أَثً

 244

23.71798  137.131

قَمت "ث" مستوى انذالنت
.135

غُشدانة
إحصائُا

.285

غُشدانة
إحصائُا 

.790

غُشدانة
إحصائُا

.604

غُشدانة
إحصائُة

.350

غُشدانة
إحصائُا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )499وعند مستوى داللة (1.97= )0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )499وعند مستوى داللة (2.59 = )0.01

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في الدرجة الكمية الستبانة

العدالة التنظيمية وجميع مجاالتيا ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية تبعاً لمتغير الجنس (ذكور،

إناث).

ويعزو الباحث ذلؾ لتشابو بيئات وظروؼ المعمميف (ذكور واناث) بمحافظات قطاع غزة ومديرياتيا
التعميمية السبع ،ووجود توافؽ ضمني بيف مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة حوؿ ممارستيـ
ألبعاد العدالة التنظيمية مرتبط بالوازع الديني واألخبلقي وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة(إبراىيـ،)2006،

ولكنيا تختمؼ مع دراسة (الداية )2012 ،حيث جاءت الفروؽ لصالح اإلناث.
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 نتائج السؤال الفرعي الثاني ،والذي ينص عمي:

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a ≤ 0.05بيف متوسطات تقديرات عينة
الدراسة مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى

لمتغير المؤىؿ العممي (دبموـ ،بكالوريوس ،ماجستير فأعمى)؟

ولئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  One Way ANOVAلمكشػؼ عػف
الفروؽ في درجة تقديرات عينة الدراسة مػف المعممػيف لمسػتوى العدالػة التنظيميػة لػدى مػديري مػدارس المرحمػة

الثانوية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي ،والجدوؿ ( )27يوضح ذلؾ:
جدول ()27

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى العدالة التنظيمية

لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين تبعاً لمتغير المؤىل العممي (ن=)451
المجاالت

المجال األول:

العدالة التوزيعية
المجال الثاني:

العدالة اإلجرائية
المجال الثالث:

العدالة التفاعمية
المجال الرابع:

العدالة التقييمية
الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

بيف المجموعات

136.895

2

68.448

داخؿ المجموعات

16767.109

448

37.427

المجموع

16904.004

450

بيف المجموعات

282.825

2

141.413

داخؿ المجموعات

25030.266

448

55.871

المجموع

25313.091

450

بيف المجموعات

17.637

2

8.818

داخؿ المجموعات

23535.818

448

52.535

المجموع

23553.455

450

بيف المجموعات

3.010

2

1.505

داخؿ المجموعات

22106.622

448

49.345

المجموع

22109.632

450

بيف المجموعات

928.897

2

464.449

داخؿ المجموعات

273352.273

448

610.161

المجموع

274281.171

450

قيمة "ف"

1.829

2.531

.168

.030

.761

قيمة

الداللة
.162

.081

.846

.970

.468

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (4.61 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (3 = )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية في الدرجة الكمية الستبانة
العدالة التنظيمية وجميع مجاالتيا ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
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تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي

(دبموـ ،بكالوريوس ،ماجستير فأعمى).

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأف مديري مدارس المرحمة الثانوية يؤمنوف بالعدؿ كقيمة دينية وأخبلقية ميمة
حث اإلسبلـ عمي تطبيقيا في كؿ الظروؼ واألوقات وبالتالي فإف اختبلؼ المؤىؿ العممي ال يؤثر عمي
ممارسة المدير لمعدالة التنظيمية ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (السبعي ،)2012،ولكنيا تختمؼ مع دراسة

(باجودة ،)2010 ،وكذلؾ دراسة (الحميدي )2012 ،حيث جاءت الفروؽ تعزي لمؤىؿ الماجستير
لممعممات.
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ج – نتائج السؤال الفرعي الثالث ،والذي ينص عمى:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ِ( )a≤0.05بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة
مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات

الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  10 -5سنوات ،أكثر مف  10سنوات)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One Way ANOVAلمكشؼ عف
الفروؽ في درجة تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة

الثانوية تبعًا لمتغير سنوات الخدمة ،والجدوؿ ( )28يوضح ذلؾ:
جدول ()28

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى العدالة التنظيمية

لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين تبعاً لمتغير سنوات الخدمة (ن=)451
المجاالت

المجال األول:
العدالة التوزيعية
المجال الثاني:
العدالة اإلجرائية
المجال الثالث:
العدالة التفاعمية
المجال الرابع:
العدالة التقييمية

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

6.767
37.702

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

13.534

2

داخؿ المجموعات

16890.470

448

المجموع

16904.004

450

بيف المجموعات

73.806

2

36.903

داخؿ المجموعات

25239.285

448

56.338

المجموع

25313.091

450

بيف المجموعات

53.131

2

26.566

داخؿ المجموعات

23500.323

448

52.456

المجموع

23553.455

450

بيف المجموعات

86.659

2

43.330

داخؿ المجموعات

22022.973

448

49.158

المجموع

22109.632

450

بيف المجموعات

134.271

2

67.136

داخؿ المجموعات 274146.900

448

611.935

274281.171

450

المجموع

الحرية

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (4.61 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (3 = )0.05
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المربعات

قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

.179

.836

غير دالة
إحصائياً

.655

.520

غير دالة
إحصائي ًا

.506

.603

غير دالة
إحصائياً

.881

.415

غير دالة
إحصائياً

.110

.896

غير دالة
إحصائي ًا

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية في الدرجة الكمية الستبانة
العدالة التنظيمية وجميع مجاالتيا ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية تبعاً لمتغير المؤىؿ سنوات

الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف  10 - 5سنوات ،أكثر مف  10سنوات).

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأف زيادة سنوات الخدمة ال تعنى مزيداً مف تطبيؽ وممارسة العدالة التنظيمية

بمجاالتيا المختمفة  ،ألف الجميع في بداية السمـ الوظيفي وطوالو يؤمنوف بأىمية العدالة التنظيمية وأىمية
ممارستيا لذا ال توجد فروؽ ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة(فرج ،)2013،ولكنيا تختمؼ مع دراسة (الشيري،

 )2014حيث جاءت الفروؽ في مجاؿ العدالة التقويمية لصالح مف أمضوا  10سنوات فأكثر.
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ج – نتائج السؤال الفرعي الرابع ،والذي ينص عمى:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ِ( )a≤0.05بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة
مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المرحمة الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المنطقة

التعميمية (شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،غرب خاف يونس ،شرؽ خاف يونس ،الوسطى ،رفح)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One Way ANOVAلمكشؼ عف
الفروؽ في درجة تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة

الثانوية تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية ،والجدوؿ ( )29يوضح ذلؾ:
جدول ()29

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى العدالة التنظيمية

لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية من وجية نظر المعممين تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية (ن=)451
المجاالت

المجال األول :العدالة
التوزيعية
المجال الثاني :العدالة
اإلجرائية
المجال الثالث :العدالة
التفاعمية
المجال الرابع :العدالة
التقييمية

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

63.370
37.216

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

380.223

6

داخؿ المجموعات

16523.782

444

المجموع

16904.004

450

بيف المجموعات

996.525

6

166.088

داخؿ المجموعات

24316.566

444

54.767

المجموع

25313.091

450

بيف المجموعات

953.179

6

158.863

داخؿ المجموعات

22600.276

444

50.902

المجموع

23553.455

450

بيف المجموعات

488.563

6

81.427

داخؿ المجموعات

21621.069

444

48.696

المجموع

22109.632

450

بيف المجموعات

9820.296

6

الحرية

داخؿ المجموعات 444 264460.874
المجموع

450 274281.171

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )444،6وعند مستوى داللة (2.80 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )444،6وعند مستوى داللة (2.10 = )0.05

125

المربعات

قيمة "ف" قيمة الداللة مستوى الداللة

1.703

.119

غير دالة
إحصائياً

3.033

3.121

1.672

.006

.005

.126

دالة عف 0.01

دالة عند 0.01

غير دالة
إحصائياً

1636.716
595.633

2.748

.012

دالة عند 0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ النتائج التالية :أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية في مجاؿ
العدالة التوزيعية ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية.

أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية في مجاؿ العدالة التقييمية ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري

المدارس الثانوية تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لوضوح مفاىيـ العدالة التنظيمية بمجاالتيا المختمفة لدي غالبية المعمميف وعمي
مستوي كافة المناطؽ التعميمية ،كما أف بيئة العمؿ متشابية في مدارس المرحمة الثانوية مف حيث األنظمة
والتعميمات والقوانيف وتخضع لو ازرة واحدة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة( محمد.)2012 ،
كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدولية في مجالي العدالة

اإلجرائية والعدالة التفاعمية والدرجة الكمية الستبانة العدالة التنظيمية ،وىذا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية

تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،غرب خانيونس ،شرؽ خانيونس،

الوسطى ،رفح) في مجالي العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية والدرجة الكمية الستبانة العدالة التنظيمية،
ولمكشؼ عف اتجاه ىذه الفروؽ لجأ الباحث إلى استخداـ اختبار شيفيو عمى النحو التالي:
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جدول ()30
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين

عمى مجالي العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية والدرجة الكمية تبعاً لممنطقة التعميمية
البيان

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتغير

شماؿ غزة

72

34.527

8.659

غرب غزة

92

31.956

8.145

المجال الثاني:

شرؽ غزة

62

35.225

6.763

العدالة اإلجرائية

غرب خانيونس

52

35.326

7.259

شرؽ خانيونس

39

33.333

5.953

الوسطى

82

32.268

7.392

رفح

52

35.750

5.779

شماؿ غزة

72

35.000

5.806

غرب غزة

92

32.717

7.970

المجال الثالث:

شرؽ غزة

62

36.258

6.573

العدالة التفاعمية

غرب خانيونس

52

35.442

5.453

شرؽ خانيونس

39

33.820

6.290

الوسطى

82

33.975

7.081

رفح

52

37.230

9.607

شماؿ غزة

72

137.513

24.260

غرب غزة

92

131.434

27.398

شرؽ غزة

62

142.387

23.163

غرب خانيونس

52

139.634

21.351

شرؽ خانيونس

39

134.230

21.641

الوسطى

82

132.390

26.092

رفح

52

144.307

22.333

الدرجة الكمية
لالستبانو
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جدول ()31
يوضح اختبار شيفيو اتجاه الفروق عمى

مجالي العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية والدرجة الكمية تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية
البيان

المتغير

شمال
غزة

غرب غزة

غرب غزة

2.571

شرؽ غزة

.698

3.269

المجال الثاني

غرب خانيونس

.799

3.370

العدالة اإلجرائية

شرق غزة

غرب

شرق

خانيونس

خانيونس

.101

شرؽ خانيونس

1.194

1.376

1.892

1.994

الوسطى

2.261

.312

2.957

3.059

1.065

رفح

1.222

3.793

.524

.423

2.416

غرب غزة

2.282

شرؽ غزة

1.255

3.540

المجال الثالث

غرب خانيونس

.442

2.274

.815

العدالة التفاعمية

شرؽ خانيونس

1.179

1.103

2.437

1.621

الوسطى

1.024

1.258

2.282

1.466

.155

رفح

2.230

*4.513

.972

1.788

3.410

غرب غزة

6.079

شرؽ غزة

4.873

10.952

غرب خانيونس

2.120

8.199

2.752

شرؽ خانيونس

3.283

2.795

8.156

5.403

الوسطى

5.123

.955

9.996

7.244

1.840

رفح

6.793

12.872

1.920

4.673

10.076

الدرجة الكمية
لالستبانة

الوسطى

3.481

3.255

11.917

* دالة عند .0.1

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف منطقة رفح التعميمية ومنطقة غرب غزة ،عمى مجاؿ العدالة
التفاعمية ،وكانت الفروؽ لصالح منطقة رفح.
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأف منطقة رفح يغمب عمى سكانيا الطابع القبمي والقرابة ما أدي لمتأثير عمى
استجابة المفحوصيف.
ولكف اختبار شيفيو لـ يكشؼ الفروؽ بيف المناطؽ التعميمية األخرى عمى مجاؿ العدالة التفاعمية بسبب

ضعؼ ىذه الفروؽ ،فيي ال تكاد تذكر ،وىذا يعني أف الداللة ضعيفة بيف المجموعات.

كذلؾ لـ يكشؼ اختبار شيفيو عف الفروؽ بيف المناطؽ التعميمية في مجاؿ العدالة اإلجرائية والدرجة الكمية

لبلستبانة بسبب ضعؼ ىذه الفروؽ ،فيي ال تكاد تذكر ،وىذا يعني أف الداللة ضعيفة بيف المجموعات.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى :ما درجة تقدير عينة الدراسة من المعممين لمستوى الوالء
التنظيمي لدييم بمدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة؟

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي

الستجابات أفراد العينة عمى استبانة الوالء التنظيمي بمجاالتيا ودرجتيا الكمية ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()32
المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي

لكل مجال من مجاالت استبانة الوالء التنظيمي ودرجتيا الكمية (ن =)451
الفقرات

المتوسط

الحسابي

االنحراف

الوزن

عدد

37.705

7.278

83.79

2

6.047

81.43

3

كبيرة

84.26

1

كبيرة جداً

83.16

-

كبيرة

م

مجاالت االستبانة

1

المجال األول :الوالء العاطفي

9

2

المجال الثاني :الوالء المستمر

9

36.645

3

المجال الثالث :الوالء األخالقي

9

37.916

6.352

27

112.266

17.390

الدرجة الكمية لموالء التنظيمي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الحكم
كبيرة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لتقدير المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ حصمت عمى

وزف نسبي ( )%83.16أي بدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لػوجود توافؽ وانسجاـ بيف المعمميف العامميف في مدارس المرحمة الثانوية مع بعضيـ
البعض ومع مديرييـ ،وحصوؿ المعمميف عمي مكاسب قيميو واجتماعية كاالحتراـ والتقدير مف المجتمع مما

يسيـ في تحقيؽ الذات وزيادة الوالء التنظيمي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (قطب )2015 ،ودراسة

(الوذيناني ،)2015 ،ودراسة (الزىراني ،)2011 ،ودراسة حيث جاء مستوي الوالء التنظيمي بدرجة كبيرة.
وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة (سالـ ،)2014 ،ودراسة (البارقي ،)2013 ،ودراسة (الموزي)2012 ،

حيث جاء مستوي الوالء التنظيمي بدرجة متوسطة.
أما ترتيب مجاالت استبانة الوالء التنظيمي حسب أوزانيا النسبية فكان كما يمي:
 )1جػػاء المجػػاؿ الثالػػث (الػوالء األخبلقػػي) فػػي المرتبػػة األولػػى ،حيػػث حصػػؿ عمػػى وزف نسػػبي ()%84.26
وبدرجة كبيرة.
ويعـــزو الباحـــث ذلػػؾ اللت ػزاـ أدبػػي وأخبلقػػي مػػف قبػػؿ المعممػػيف تجػػاه مػػديرييـ ومدارسػػيـ نػػابع مػػف الت ػزاميـ
الديني ،وأغمب المعمميف ينسجموف في عمميـ مع البيئة المدرسية السائدة ومع أقرانيـ فػي العمػؿ ومػع الطمبػة
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فيصبحوف جزء مف حياة المعمـ وىمومػو اليوميػة فيتػأثر بيػـ ويػؤثر فػييـ خاصػ ًة وأف المرحمػة الثانويػة مرحمػة

حساسػ ػػة وميمػ ػػة مػ ػػف حيػ ػػاة الطمبػ ػػة ،وتتفػ ػػؽ ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة(حمودة ،)2014،ولكنيػ ػػا تختمػ ػػؼ مػ ػػع
دراسة(المطيري )2015 ،حيث جاء الوالء األخبلقي بدرجة متوسطة.

 )2ج ػػاء المج ػػاؿ األوؿ (الػ ػوالء الع ػػاطفي) ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة ،حي ػػث حص ػػؿ عم ػػى وزف نس ػػبي ()%83.79
وبدرجة كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ لتمبية المدرسة لرغبات وميػوؿ المعممػيف الوجدانيػة ،ومكػانتيـ االجتماعيػة ،وايمػاف معممػي
المرحمة الثانوية بمحافظات غزة بقيـ ومبادئ المدرسة التػي يعممػوف بيػا وحسػف المعاممػة الحسػنة التػي يتمقاىػا

المعممػػيف مػػف مػػدرائيـ ،كمػػا وتعكػػس النتيجػػة تعػػود المعمػػـ عمػػي نمػػط اإلدارة المدرسػػية السػػائد وتأقممػػو معػػو،
وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة( قطػػب )2015 ،حيػػث جػػاء الػوالء العػػاطفي بدرجػػة كبيػرة ،ولكنيػػا تختمػػؼ مػػع
دراسة (البارقي)2013 ،حيث جاء الوالء العاطفي بدرجة متوسطة.

 )3جاء المجاؿ الثاني (الوالء المستمر) في المرتبة الثالثة ،حيث حصؿ عمى وزف نسبي ()%81.43
وبدرجة كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ لقرب المدرسة جغرافياً مف مكاف سكف المعمميف وجماؿ تصميميا ،ويعزى أيضًا لقياـ
المعمـ بتكويف صداقات يصعب عميو تركيا ،كما أف أغمب المعمميف يشعروف بالمتعة أثناء ممارستيـ لمينة

التدريس وترؾ المدرسة سيفقدىـ الكثير مف االمتيازات التي يتمتعوف بيا ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة(

الزىراني )2011 ،حيث جاء الوالء المستمر بدرجة كبيرة ،ولكنيا تختمؼ مع دراسة (الموزي ،)2012 ،حيث
جاء الوالء المستمر بدرجة متوسطة.



ولمزيد من النتائج ،قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال عمى حدة ليتبين التالي:

أوالً /فيما يتعمق بالمجال األول (الوالء العاطفي):
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفقرات ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
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جدول ()33
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب

الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال األول (الوالء العاطفي)
م

 1أشعر باالرتباط بمدرستي التي أعمؿ بيا

4.275

.879

85.5

2

كبيرة جدًا

 2أشعر بأنني جزء مف أسرة تتكوف منيا المدرسة

4.200

.899

84.00

6

كبيرة جداً

 3أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي

4.029

.864

80.58

9

كبيرة

 4تمثؿ مدرستي جزءًا مف حياتي لذا يصعب تركيا

2.579 4.204

84.08

5

كبيرة جدًا

 5أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي لآلخريف

4.235

.855

84.70

3

كبيرة جداً

 6أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة التي أعمؿ بيا

2.033 4.346

86.92

1

كبيرة جدًا

 7أطمح في تحقيؽ أىداؼ مدرستي

4.233

.828

84.66

4

كبيرة جداً

 8أشعر بالمتعة أثناء عممي بمدرستي

4.138

.927

82.76

7

كبيرة

1.030 4.047

80.94

8

كبيرة

9

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحكم

أسػػعد لػػو قضػػيت بقيػػة حيػػاتي الوظيفيػػة فػػي مدرسػػتي التػػي أعمػػؿ

بيا

المعياري النسبي%

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في مجاؿ الوالء العاطفي كانتا:
 الفقرة ( )6والتي نصت عمى "أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة التي أعمؿ بيا "احتمت المرتبة
األولى بوزف نسبي قدره ( )%86.92أي بدرجة كبيرة جداً.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بإيماف المعمميف بأف نجاحيـ مرتبط أساساً بنجاح المدرسة التي يعمموف بيا،

وتعزى أيضًا لمدور الكبير الذي تمعبو و ازرة التربية والتعميـ ممثمة بمديرياتيا المختمفة في تعزيز التنافس
اإليجابي بيف مختمؼ المدارس في المرحمة الثانوية بمحافظات غزة.

 الفق ػرة ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" أشػػعر باالرتبػػاط بمدرسػػتي التػػي أعمػػؿ بيػػا" احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف
نسبي قدره ( )%85.5أي بدرجة كبيرة جداً.

ويعزو الباحث ذلؾ لتأكيد المعمميف في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة أنيـ لو تركػوا المدرسػة التػي
يعمموف بيا لف يحققوا امتيازات أكثر مما ىو متاح ليـ ،ويعزي ذلؾ أيضاً لقمة الخيارات المتاحة أمػاـ معممػي

المرحمة الثانوية.
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 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال الوالء العاطفي:

 الفقػرة ( )3والتػػي نصػت عمػػى" أىػتـ بالمشػػكبلت التػي تواجييػػا مدرسػتي" احتمػػت المرتبػة التاسػػعة واألخيػرة
بػػوزف نسػػبي قػػدره ( )%80.58أي بدرجػػة كبي ػرة ،وتعنػػى ىػػذه النتيجػػة أف كافػػة معممػػي المرحمػػة الثانويػػة
ييتموف بمشاكؿ مدارسيـ ويسعوف لحؿ المشكبلت التي تواجييا.

ويعــزو الباحــث ىػػذه الدرجػػة بػػأف المعممػػيف معنيػػيف بالدرجػػة األولػػي بػػالمنيج والطمبػػة ،وحػػؿ المشػػكبلت مػػف
اختصاص المدراء.
 الفقرة ( )9والتي نصت عمى" أسعد لو قضيت بقية حياتي الوظيفية فػي مدرسػتي التػي أعمػؿ بيػا "احتمػت
المرتبػػة الثامنػػة بػػوزف نسػػبي قػػدره ( )%80.94أي بدرجػػة كبيػرة ،وتعنػػى ىػػذه النتيجػػة أف معممػػي المرحمػػة
الثانوية يربطوف مصيرىـ وسمعتيـ بمصير وسمعة مدرستيـ التي يعمموف بيا.
ويعزو الباحث ىذه الدرجة بأف المعمميف يطمحوف لؤلفضؿ فيطمح المعمػـ أف يصػبح مػدير مدرسػة أو مشػرفًا

تربويػاً ،كمػا وأف أغمػب المعممػيف خاصػة الػذكور مػنيـ يبحثػوف عػف أعمػاؿ تػدر دخػبلً ماديػاً أفضػؿ مػف مينػة

التدريس.
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 ثانياً /فيما يتعمق بالمجال الثاني (الوالء المستمر):
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفق ارت ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ التالي:

جدول ()34

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي والترتيب
الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثاني (الوالء المستمر)
المتوسط االنحراف

الوزن

4.164

.7857

83.28

4

4.069

.9461

81.38

5

كبيرة

3.953

2.095

79.06

6

كبيرة

4.193

.872

83.86

3

كبيرة

3.858

1.009

77.16

9

كبيرة

6

أحرص عمى إتقاف عممي دوف ربط ذلؾ بمستوى الراتب.

4.319

.835

86.38

2

7

أتقبؿ إعطائي حصصاً خارج جدولي التدريسي.

كبيرة جدًا

3.878

1.058

77.56

7

كبيرة

3.860

.950

77.20

8

كبيرة

4.350

.749

87.00

1

كبيرة جداً

م
1
2
3
4
5

8
9

الفقرة

الحسابي المعياري

أعتبر نفسي عضواً فعاالً داخؿ مدرستي.

أحرص عمى البقاء في مدرستي مع وجود فرص عمؿ لي

بمدارس أخرى.

تقدـ لي مدرستي مزايا ال تتوافر في مدارس أخرى مقابمة ليا.
أفضؿ البقاء في مدرستي ألنني كونت صداقات قوية مع
زمبلئي.
أرى أف تصميـ مدرستي وشكميا وجماليا يدفعني نحو

االستمرار بالعمؿ فييا.

ألبي رغبة مدرستي في حاؿ احتياجيا لخبراتي بعد انتياء فترة

دوامي.
أىتـ بمستقبؿ وسمعة المدرسة التي أعمؿ بيا.

النسبي%

الترتيب

الحكم
كبيرة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أعمى فقرتيف في مجاؿ الوالء المستمر كانتا:
 الفقرة ( )9والتي نصت عمى" أىتـ بمستقبؿ وسمعة المدرسة التي أعمؿ بيا" احتمت المرتبة األولى بوزف
نسبي قدره ( )%87أي بدرجة كبيرة جداً.

ويعزو الباحث ىذه النتيجة بأنو كمما كانت سمعة المدرسة جيدة مف جميع النواحي "تعميمية ،سموكية"
انعكس ذلؾ باإليجاب عؿ سمعة مدرسييا ،كما وتعزي ىذه النتيجة لوالء واخبلص معممي المرحمة الثانوية

لمدارسيـ.

 الفقػرة ( )6والتػػي نصػت عمػػى" أحػػرص عمػى إتقػػاف عممػػي دوف ربػط ذلػػؾ بمسػػتوى ال ارتػب" احتمػػت المرتبػػة
الثانية بوزف نسبي قدره ( )%86.38أي بدرجة كبيرة جداً.
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ويعــزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة أف المعممػػيف يقػػدموف مصػػمحة المدرسػػة عمػػى مصػػالحيـ الخاصػػة بػػدافع دينػػي
وأخبلقي بغض النظر عف المصمحة المادية ،كما ويعزى أيضًا لحب المعمميف لمينة التدريس.
 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال الوالء المستمر:

 الفقػرة ( )5والتػػي نصػػت عمػى" أرى أف تصػػميـ مدرسػػتي وشػكميا وجماليػػا يػػدفعني نحػو االسػػتمرار بالعمػػؿ
فييا " احتمت المرتبة التاسعة واألخيرة بوزف نسبي قدره ( )%77.16أي بدرجة كبيرة ،وىذه النتيجػة تعنػي

أف تصػػميـ المػػدارس الثانويػػة مصػػمـ وفػػؽ أحػػدث المواصػػفات والمقػػاييس العالميػػة ،وشػػكميا جميػػؿ يبعػػث

الطمأنينة في النفس.

ويعــزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة الىتمػػاـ المعممػػيف بالدرجػػة األولػى وتفضػػيميـ لمعبلقػػات اإلنسػػانية السػػائدة داخػػؿ
المدرسة وراحتيـ النفسية وطريقة معاممة مدرائيـ ليـ عمي تصميـ المدرسة وشكميا وجماليا.
 الفق ػرة ( )8والتػػي نصػػت عمػػى" ألبػػي رغبػػة مدرسػػتي فػػي حػػاؿ احتياجيػػا لخب ارتػػي بعػػد انتيػػاء فت ػرة دوامػػي
"احتمػػت المرتبػػة الثامنػػة بػػوزف نسػػبي قػػدره ( )%77.2أي بدرجػػة كبيػػرة ،وتعنػػى ىػػذه النتيجػػة أف معممػػي
المرحمػػة الثانويػػة لػػدييـ االسػػتعداد الكػػافي لتحمػػؿ المزيػػد مػػف أعبػػاء العمػػؿ بعػػد انتيػػاء دوامي ػػـ الرسػػمي

واستعدادىـ لمتضحية مف أجمو ،وحرصػيـ عمػى أف ينػالوا رضػا مػديرييـ ويتميػزوا عػف أقػرانيـ ولكػف نظػ اًر

النشغاليـ في األمور الحياتية األخرى وقسوة الحياة حصمت ىذه الفقرة عمى ىذه المرتبة.
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 ثالثاً /فيما يتعمق بالمجال الثالث (الوالء األخالقي):
قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية والترتيب لفق ارت ىذا

المجاؿ كما يوضحيا الجدوؿ.

جدول ()35

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
والترتيب الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجال الثالث (الوالء األخالقي)
االنحراف

الوزن

1

أرفض ترؾ مدرستي طالما أصبحت جزءاً منيا

4.246

.868

84.92

4

2

أشعر بسعادة كوني أعمؿ في ىذه المدرسة

4.195

.917

83.90

6

3

أشعر بضرورة االلتزاـ بنظاـ المدرسة التي أعمؿ بيا

4.337

.792

86.74

2

كبيرة جداً

4.124

.898

82.48

8

كبيرة

4.171

.889

83.42

7

كبيرة

4.355

2.509

87.10

1

كبيرة جداً

4.253

.796

85.06

3

كبيرة جداً

4.213

.782

84.26

5

كبيرة جداً

4.022

.891

80.44

9

كبيرة

م

الفقرة

4

5
6
7
8
9



المتوسط

أرفػػض االنتقػػاؿ م ػػف مدرسػػتي اسػػتجابة لرغب ػػة زمبلئػػي ف ػػي

المدرسة

يدفعني التزامي األخبلقػي تجػاه مدرسػتي لعػدـ االنتقػاؿ منيػا
ألماكف عمؿ بيا مميزات أفضؿ
أتطوع لبذؿ أكبر جيد مطموب مني إلنجاز أعماؿ مدرستي
أرد عمػ ػػى مػ ػػف يتعػ ػػرض لمدرسػ ػػتي بسػ ػػوء بمػ ػػا يبػ ػػرز دورىػ ػػا

المميز

أتبنى رسالة مدرستي كجزء مف رسالتي في الحياة
أضػػحي بػػبعض األمػػور الشخصػػية مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ
مدرستي

المعياري

النسبي%

الترتيب

الحكم
كبيرة جداً

يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين في مجال الوالء األخالقي كانتا:

 الفق ػرة ( )6والتػػي نصػػت عمػػى" أتطػػوع لبػػذؿ أكبػػر جيػػد مطمػػوب منػػي إلنجػػاز أعمػػاؿ مدرسػػتي" احتمػػت
المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )%87.1أي بدرجة كبيرة جدًا.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ أف المعمػػـ صػػاحب رسػػالة سػػامية فػػي الحيػػاة فيبػػذؿ الكثيػػر مػػف الجيػػد لتوصػػيؿ ىػػذه

الرسػػالة ،ويعػػزي أيض ػاً لوجػػود مكافػػآت ماديػػة ومعنويػػة تشػػجع عمػػى بػػذؿ جيػػد أكثػػر مػػف المطمػػوب مػػف
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المعممػػيف ،كمػػا يعػػزي لحػػب المعمػػـ لمدرسػػتو التػػي يعمػػؿ بيػػا ،ولمينػػة التػػدريس فيبػػذؿ الكثيػػر مػػف العمػػؿ
إلنجاحيا.

 الفق ػرة ( )3والتػػي نصػػت عمػػى" أشػػعر بضػػرورة االلت ػزاـ بنظػػاـ المدرسػػة التػػي أعمػػؿ بيػػا" احتمػػت المرتبػػة
الثانية بوزف نسبي قدره ( )%86.74أي بدرجة كبيرة جداً.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ لوجػػود ل ػوائح وأنظمػػة واضػػحة تحػػدد طبيعػػة العمػػؿ داخػػؿ المدرسػػة ،ووجػػود جػػو يسػػوده
الحػػب والتفػػاىـ والتعػػاوف داخػػؿ المدرسػػة ،ويعػػزي أيض ػاً لػػوعي المعممػػيف والمػػدراء بأىميػػة النظػػاـ فػػي تحقيػػؽ
أىداؼ العممية التعميمية بما ينعكس إيجاباً عمي رفع مستويات الطمبة.
 فيما كانت أدنى فقرتين في مجال الوالء األخالقي:

 الفقرة ( )4والتي نصت عمى "أرفض االنتقاؿ مف مدرستي استجابة لرغبة زمبلئي في المدرسة" احتمت
المرتبة الثامنة بوزف نسبي قدره ( )%82.48أي بدرجة كبيرة ،وتعنى ىذه النتيجة اقتناع معممي مدارس
المرحمة الثانوية بمدارسيـ التي يعمموف بيا بغض النظر عف وجية نظر زمبلئيـ ،وحرص كؿ معمـ

عمي التميز عف أقرانو ،كما ويعزى أيضًا الختبلؼ ظروؼ ومتطمبات وحاجات كؿ معمـ عف اآلخر.

 الفقرة ( )9والتي نصت عمى" أضحي ببعض األمور الشخصية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مدرستي" احتمت
المرتبة التاسعة واألخيرة بوزف نسبي قدره ( )%80.44أي بدرجة كبيرة ،وتعني ىذه النتيجة استعداد
معممي المرحمة الثانوية لمتضحية وتفضيؿ عمميـ داخؿ المدرسة عمى مصالحيـ الشخصية حيث

بتحقيؽ أىداؼ المدرسة تتحقؽ أىداؼ المعمميف.

يعزو الباحث ىذه الدرجة لسعي المعمميف لتحقيؽ ذاتيـ ومصالحيـ الشخصية بشكؿ أساسي وىذا مف
طبيعة النفس البشرية.
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اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الرابع من أسئمة الدراسة عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )a≤0.05بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من المعممين لمستوى الوالء التنظيمي لدييم تعزى
لمتغيرات (الجنس ،المؤىل العممي ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية:
أ -نتــائج الس ـؤال الفرعــي األول ،والــذي يــنص عمــى :ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
الداللة ِ( )a ≤ 0.05بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة مػف المعممػيف لمسػتوى الػوالء التنظيمػي لػدييـ
تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

ولئلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ قاـ الباحث بالمقارنة بيف متوسط تقديرات المعمميف الذكور (ف=)207

ومتوسط تقديرات المعممات (ف= )244لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ موضوع الدراسة باستخداـ اختبار ت

" "T. testلمفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ ( )36يوضح ذلؾ:
جدول ()36

اختبار (ت) لمفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة

من المعممين لمستوى الوالء التنظيمي لدييم تبعاً لمتغير الجنس (ن=)451
المجاالت

المجال األول :الوالء العاطفي
المجال الثاني :الوالء المستمر
المجال الثالث :الوالء األخالقي

الدرجة الكمية

االنحراف البعدي قيمة "ت"

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

207

37.0242

7.21005

أنثى

244

38.2828

7.30057

ذكر

207

35.8986

6.88916

أنثى

244

37.2787

5.15802

ذكر

207

37.0966

7.09234

أنثى

244

38.6107

5.57036

ذكر

207

110.0193

18.52706

أنثى

244

114.1721

16.15929

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )499وعند مستوى داللة (1.97 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )499وعند مستوى داللة (2.59 = )0.01
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1.835

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائي ًا

2.428

دالة عند 0.05

2.537

دالة عند 0.05

2.542

دالة عند 0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في مجاؿ الوالء العاطفي،
وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف

لمستوى الوالء العاطفي لدييـ تبعاً لمتغير الجنس (ذكور ،إناث).

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لمجدية الموجودة عند الذكور واإلناث عمى حد سواء والتزاميـ بالتعميمات والموائح
المحددة والمنظمة وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (حنوف ،)2009 ،كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )0.05بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة في مجالي الوالء

المستمر والوالء األخبلقي والدرجة الكمية الستبانة الوالء التنظيمي تبعاً لمتغير الجنس ،وكانت الفروؽ في

جميع الحاالت لصالح اإلناث.

ويعزو الباحث النتيجة بأف مينة التدريس تتبلءـ مع قدرات وامكانات وواجبات المرأة فيي المسئولة عف
تربية األبناء في المنزؿ أكثر مف الرجؿ ،والمعممات يشعرف باألماف االجتماعي عند ممارستيف لمينة

التدريس كوظيفة ،كما يعزى أيضًا باف المعممات أكثر دق ًة ويمتزمف التزامًا حرفيًا بالموائح والتعميمات مف

المعمميف الذكور ،كما ويعزى أيضًا لقمة فرص العمؿ المتاحة أماـ اإلناث وكنوع مف إثبات الوجود والمكانة

االجتماعية ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الموزي ،)2012،ولكنيا تختمؼ مع دراسة(حمودة )2014 ،حيث
جاءت الفروؽ لصالح الذكور.
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ب -نتائج السؤال الفرعي الثاني ،والذي ينص عمى:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ِ( )a≤0.05بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة
مػػف المعممػػيف لمسػػتوى ال ػوالء التنظيمػػي لػػدييـ تعػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي (دبمػػوـ ،بكػػالوريوس ،ماجسػػتير

فأعمى)؟

ولئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  One Way ANOVAلمكشػؼ عػف

الفػػروؽ فػػي درجػػة تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة مػػف المعممػػيف لمسػػتوى ال ػوالء التنظيمػػي لػػدييـ تبع ػًا لمتغيػػر المؤىػػؿ

العممي ،والجدوؿ ( )37يوضح ذلؾ:

جدول ()37
نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى

الوالء التنظيمي لدى المعممين تبعاً لمتغير المؤىل العممي (ن=)451
المجاالت

المجال األول:

الوالء العاطفي

المجال الثاني:

الوالء المستمر

المجال الثالث:

الوالء األخالقي

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

32.159
53.066

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

64.317

2

داخؿ المجموعات

23773.461

448

المجموع

23837.778

450

بيف المجموعات

19.568

2

9.784

داخؿ المجموعات

16435.669

448

36.687

المجموع

16455.237

450

بيف المجموعات

4.447

2

2.223

داخؿ المجموعات

18154.352

448

40.523

المجموع

18158.798

450

بيف المجموعات

112.657

2

56.328

داخؿ المجموعات

135981.414

448

303.530

المجموع

136094.071

450

الحرية

المربعات

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (4.61 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (3 = )0.05
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قيمة "ف"

.606

قيمة

الداللة
.546

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

.267

.766

غير دالة
إحصائي ًا

.055

.947

غير دالة
إحصائياً

.186

.831

غير دالة
إحصائياً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية ،مما يشير إلى أنو ال توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ

بمجاالتو ودرجتو الكمية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي.

ويعزو الباحث ذلؾ بأف مدير المدرسة يتعامؿ مع معمميف المرحمة الثانوية وفقًا ألدائيـ وانجازىـ بغض

النظر عما يحممونو مف مؤىبلت عممية ،كما أف المكافآت التي تقدميا و ازرة التربية والتعميـ ال تفرؽ كثي ًار
بيف الدرجة العممية التي يحمميا المعمـ أو المعممة ،ويعزى أيضًا بأف بيئة العمؿ واحدة بيف مدارس الذكور

ومدارس اإلناث بالمرحمة الثانوية مف حيث األنظمة والتعميمات والقوانيف التي تحدد طبيعة العمؿ ،وتتفؽ

ىذه النتيجة مع دراسة )حمداف ،)2008 ،ودراسة (غناـ.)2005 ،
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ج-نتائج السؤال الفرعي الثالث ،والذي ينص عمى:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ِ( )a≤0.05بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة

مف المعمميف لمستوى الوالء التنظيمػي لػدييـ تعػزى لمتغيػر سػنوات الخدمػة (أقػؿ مػف  5سػنوات ،مػف 10 -5

سنوات ،أكثر مف  10سنوات)؟

ولئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  One Way ANOVAلمكشػؼ عػف

الفػػروؽ فػػي درجػػة تق ػديرات عينػػة الد ارسػػة مػػف المعممػػيف لمسػػتوى ال ػوالء التنظيمػػي لػػدييـ تبع ػًا لمتغيػػر سػػنوات
الخدمة ،والجدوؿ ( )38يوضح ذلؾ:

جدول ()38
نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى الوالء التنظيمي لدى المعممين تبعاً لمتغير
سنوات الخدمة (ن=)451

المجاالت

المجال األول:

الوالء العاطفي
المجال الثاني:

الوالء المستمر
المجال الثالث:

الوالء األخالقي
الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

بيف المجموعات

26.149

2

13.075

داخؿ المجموعات

23811.629

448

53.151

المجموع

23837.778

450

بيف المجموعات

64.063

2

32.032

داخؿ المجموعات

16391.174

448

36.587

المجموع

16455.237

450

بيف المجموعات

173.867

2

86.934

داخؿ المجموعات

17984.931

448

40.145

المجموع

18158.798

450

بيف المجموعات

638.043

2

319.022

داخؿ المجموعات

135456.028

448

302.357

المجموع

136094.071

450

قيمة "ف"
.246

.875

2.165

1.055

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

.782

غير دالة

.417

.116

.349

إحصائي ًا

غير دالة
إحصائي ًا

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (4.61 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )448،2وعند مستوى داللة (3 = )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية ،مما يشير إلى أنو ال توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ

بمجاالتو ودرجتو الكمية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
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ويعزو الباحث ذلؾ أ ف و ازرة التربية والتعميـ ال تفرؽ بيف معمـ ومعمـ عمي أساس سنوات الخدمة في اإلعداد
والتأىيؿ والتدريب والمتابعة واإلشراؼ ،كما أف المعمميف يحبوف مينة التدريس ومقتنعيف بيا ،ويعزى أيضًا

لقياـ و ازرة التربية والتعميـ بتطوير أداء المعمميف الجدد بإعطائيـ دورات مكثفة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

(الغامدي ،)2009 ،وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (الموزي )2012 ،والتي تشير لوجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوي الداللة ) )0.05في مستوي الوالء التنظيمي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة وجاء الفرؽ

لصالح مف قضوا أكثر مف 11عاـ فأكثر في التدريس.
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د -نتائج السؤال الفرعي الرابع من أسئمة الدراسة:
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ِ( )a≤0.05بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة
مف المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ تعزى لمتغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة ،غرب غزة ،شرؽ

غزة ،غرب خانيونس ،شرؽ خاف يونس ،الوسطى ،رفح)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One Way ANOVAلمكشؼ عف الفروؽ

في درجة تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى الوالء التنظيمي لدييـ تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية ،والجدوؿ
( )39يوضح ذلؾ:

جدول ()39

نتائج تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق في مستوى الوالء التنظيمي لدى المعممين تبعاً لمتغير
المنطقة التعميمية (ن=)451

المجاالت

المجال األول:

الوالء العاطفي
المجال الثاني:
الوالء المستمر
المجال الثالث:
الوالء األخالقي

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

62.275
52.847

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

373.651

6

داخؿ المجموعات

23464.128

444

المجموع

23837.778

450

بيف المجموعات

458.710

6

76.452

داخؿ المجموعات

15996.527

444

36.028

المجموع

16455.237

450

بيف المجموعات

380.353

6

63.392

داخؿ المجموعات

17778.446

444

40.042

المجموع

18158.798

450

بيف المجموعات

3213.048

6

داخؿ المجموعات
المجموع

قيمة "ف"

1.178

2.122

1.583

قيمة الداللة مستوى الداللة

.317

.050

.150

535.508

299.282 444 132881.023

1.789

450 136094.071

.100

غير دالة
إحصائياً
دالة عند
0.05

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )444،6وعند مستوى داللة (2.80 = )0.01
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )444،6وعند مستوى داللة (2.10 = )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في مجاؿ الوالء العاطفي
والوالء األخبلقي والدرجة الكمية الستبانة الوالء التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطي تقديرات عينة الدراسة مف المعمميف لمستوى الوالء العاطفي والوالء األخبلقي لدييـ
وعمى الدرجة الكمية الستبانة الوالء التنظيمي تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية؟
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ويعزو الباحث وذلؾ لتشابو بيئات وظروؼ محافظات غزة الخمس نسبيًا ،كما أف مديريات التعميـ السبعة
بمحافظات غزة يتبعف لو ازرة واحدة وىي و ازرة التربية والتعميـ وتقوـ الو ازرة باإلشراؼ عمييف واعطائيـ نفس

التعميمات كما وتخضع المدي ريات لنفس الموائح التي تحدد طبيعة عمميـ اليومي ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع
دراسة (حمودة ،)2014 ،ودراسة (حنوف.)2009 ،

كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بيف
متوسطات تقديرات عينة الدراسة في مجاؿ الوالء المستمر تبعًا لمتغير المنطقة التعميمية (شماؿ غزة ،غرب

غزة ،شرؽ غزة ،غرب خانيونس ،شرؽ خانيونس ،الوسطى ،رفح).

ولمكشؼ عف اتجاه ىذه الفروؽ لجأ الباحث إلى استخداـ اختبار شيفيو عمى النحو التالي:
جدول ()40
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعممين عمى مجال الوالء المستمر تبعاً
لممنطقة التعميمية
البيان

المتغير

الوالء المستمر

92

36.4022

7.37990

شماؿ غزة

72

شرؽ غزة

62

غرب غزة

المجال الثاني:

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

غرب خانيونس

52

الوسطى

82

شرؽ خانيونس

36.0833
37.9032

5.94982

38.5000

39

رفح

5.75987

4.10404
3.33812

36.4103
35.2927

52

6.63788
5.72931

36.8077

جدول ()41
يوضح اختبار شيفيو اتجاه الفروق في مجال الوالء المستمر تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية
المتغير

المجال الثاني

الوالء المستمر

البيان

شمال غزة

غرب غزة

.318

غرب خانيونس

2.416

الوسطى

.790

شرؽ غزة

شرؽ خانيونس
رفح

غرب غزة

1.819

1.501

.326

.008

.724

2.097
1.109
.405

شرق غزة

.596

غرب

خانيونس

1.492

2.089

1.095

1.692

2.610

3.207

شرق

خانيونس

1.117
.397

الوسطى

1.515

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف اختبار شيفيو لـ يكشؼ عف الفروؽ بيف المناطؽ التعميمية عمى مجاؿ الوالء
المستمر بسبب ضعؼ ىذه الفروؽ ،فيي ال تكاد تذكر ،وىذا يعني أف الداللة ضعيفة بيف المجموعات.
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اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الخامس من أسئمة الدراسة عمى :ىل توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائياً بين مستوى
العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين ومستوى

الوالء التنظيمي لدييم؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات تقديرات المعمميف لمعدالة التنظيمية لدى

مديري المدارس الثانوية بمجاالتيا ودرجتيا الكمية ،ودرجات تقديراتيـ لموالء التنظيمي لدييـ بمجاالتو

ودرجتو الكمية ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول ()42

يوضح معامالت االرتباط بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي من وجية نظر المعممين
استبانة العدالة التنظيمية
متغيرات الدراسة

العدالة

العدالة االجرائية

العدالة التفاعمية

العدالة التقييمية

الدرجة الكمية

الوالء العاطفي

**.463

**.418

**.459

**.424

**.497

الوالء المستمر

**.484

**.443

**.475

**.462

**.525

الوالء األخالقي

**.465

**.393

**.466

**.448

**.499

الدرجة الكمية

**.532

**.473

**.527

**.502

**.573

التوزيعية
استبانة
الوالء

التنظيمي

* دالة عند 0.05

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح= )449عند مستوى داللة  ، 0.115 = 0.01وعند مستوى داللة 0.88 = 0.05

 يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.01بيف الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية
والوالء التنظيمي بمجاالتو ودرجتو الكمية.

 وجود عبلقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.01بيف جميع مجاالت العدالة التنظيمية
وجميع مجاالت الوالء التنظيمي.

وتعني النتائج السابقة أف المعمميف يروف مف وجية نظرىـ أنو كمما ارتفع مستوى العدالة التنظيمية لدى
مديري المدارس الثانوية كمما ازداد مستوى الوالء التنظيمي لدييـ.

ويعزو الباحث ىذه العبلقة االرتباطية بيف العدالة التنظيمية وبيف الوالء التنظيمي بأف ممارسة مديري
مدارس المرحمة الثانوية لمعدالة التنظيمية يعد مؤش اًر بأف ليا تأثير واضح وقوي في تعزيز مستوي الوالء
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التنظيمي لدي معممييـ ،وقد يعزي ذلؾ أيضًا لمعبلقات اإلنسانية القائمة عمي الصدؽ واالحتراـ

المتبادؿ ،وممارسة المدير لؤلسموب الديمقراطي مع المعمميف مستخدمًا الحوار والمناقشة عند اتخاذ
الق اررات الخاصة بعمميـ ،وتزويد المعمميف بمعمومات كافية حوؿ الق اررات المتخذة ،حيث عندما يشعر

المعمموف بأف ىناؾ قواعد واجراءات تحفظ ليـ حقوقيـ في تحقيؽ أفضمية تنافسية عند توفر الفرص
مما يؤدي لزيادة الصورة اإليجابية لممدرسة مف وجية نظر المعمميف ويزيد مف تفانييـ في العمؿ وبذليـ

أقصي طاقاتيـ ،األمر الذي يؤدي لزيادة مستوي الوالء التنظيمي لدييـ ،وىذه نتيجة منطقية وواقعية

يؤمف بيا الباحث وتعززىا شواىد التاريخ والحاضر والمستقبؿ كما وتتوافؽ ىذه النتيجة مع الدراسات

السابقة فكمما ساد العدؿ زاد الوالء ،وتتفؽ ىذه النتيجة (الشيري )2014،والتي أشارت بأنو كمما ساد

العدؿ زادت دافعية اإلنجاز ،ودراسة (حمودة ،)2014 ،ودراسة (الحميدي )2012،والتي أشارت بأنو
كمما ساد العدؿ زاد الرضا الوظيفي ،ودراسة(بخاري )2014 ،والتي أشارت بأنو كمما ساد العدؿ سادت

العبلقات اإلنسانية اإليجابية ،ودراسة (الفيداوي ،والقطاونة )2004 ،والتي أشارت بأنو كمما ساد العدؿ
زاد الوالء التنظيمي.
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التوصيات
التوصيات:
بعد االطالع عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
 .1تخفيؼ العبء الممقي عمى عاتؽ المعمميف وذلؾ بتقميؿ نصابيـ مف الجدوؿ المدرسي إلتاحة الفرصة
ليـ في المشاركة في األنشطة المدرسية المختمفة.

 .2تحسيف مستوي المكافآت واألجور والعبلوات التي يحصؿ عمييا المعمموف.

 .3فتح باب التنافس لئلنجاز وربطيا بالحوافز والمكافآت المادية والمعنوية والترقيات.

 .4أف توازف اإلدارة المدرسية بيف ظروؼ وحاجات المعمميف الخاصة وبيف الموائح واألنظمة والتعميمات
المعموؿ بيا بحيث ال يطغى االىتماـ بجانب عمى حساب الجانب اآلخر.

 .5تفعيؿ دور المشرفيف التربوييف الرقابي عمى اإلدارات المدرسية لمنع حصوؿ أية بوادر لمفساد اإلداري
كالمحاباة والواسطة والمحسوبية.

 .6العمؿ عمى تطوير نظاـ تقييـ األداء المعموؿ بو بما يتناسب مع المعايير العالمية.

 .7العمؿ عمى تشجيع المعمميف عمى تطوير أنفسيـ بشكؿ مستمر مف خبلؿ إلحاقيـ بدورات تدريبية
متخصصة.

 .8أف تقوـ اإلدارة المدرسية بتوزيع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ وامكاناتيـ وىذا يتطمب
معرفة المدير الجيدة بإمكانات وميوؿ وقدرات معمميو.

 .9إشراؾ المعمميف في عممية صنع واتخاذ الق اررات وتبادؿ الخبرات المتعمقة بطبيعة عمميـ.
 .10ضرورة أف تأخذ اإلدارة المدرسية بآراء ومقترحات ومشورة المعمميف.

 .11تطبيؽ العدالة التنظيمية في مدارس المرحمة الثانوية وذلؾ بتطبيؽ القوانيف واألنظمة والتعميمات عمى

جميع العامميف فييا ،ما يولد عندىـ استق ار اًر نفسياً وبالتالي يعمموف بإخبلص األمر الذي سيؤدي لتحقيؽ
المدرسة ألىدافيا التربوية المنشودة.

 .12إعطاء المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقييميـ واطبلعيـ عميو حتى يتسنى ليـ معالجة نقاط
الضعؼ وزيادة نقاط القوة األمر الذي سيعمؿ عمي تحسيف أدائيـ.

 .13أف تتيح اإلدارة المدرسية الفرصة الكافية لبلعتراض عمى الق اررات المتخذة ،وأف يتـ تعديؿ الق اررات
التي يتضح عدـ صحتيا.

 .14ضرورة أف يكوف نظاـ تقييـ عادؿ وفعاؿ يسمح بمحاسبة المقصريف أياً كاف موقعيـ.
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 .15عقد دورات تدريبية لمديري المدارس بالمرحمة الثانوية لمرفع مف قدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات العادلة
وفقاً لقواعد وأسس عممية ومينية.

 .16عقد دورات ت دريبية متخصصة لممعمميف لتعريفيـ بأىمية نظاـ تقييـ األداء وبآليات تطبيقو واألىداؼ
المرجوه منو.

 .17االىتماـ بالبنية التحتية لممدارس وصيانتيا وتحسيف خدماتيا.

 .18العمؿ عمى إشراؾ المعمميف في حؿ المشكبلت اليومية التي تواجييا مدارسيـ.

 .19إعطاء المعمميف فرص لممشاركة بصورة أوسع في األعماؿ المدرسية والتخفيؼ قدر المستطاع مف
األعماؿ الورقية والبرامج التي تشعرىـ بالممؿ وتحد مف تطوير قدراتيـ.

 المقترحات:
استكماالً لمدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
 .1البحث في متغيرات أخري لـ تتناوليا الدراسة الحالية مثؿ :دافعية اإلنجاز ،العبلقات اإلنسانية ،الثقة
التنظيمية ،الصراع التنظيمي وعبلقتيا بالعدالة التنظيمية لمديري المدارس.

 .2إجراء دراسة تقارف بيف العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي في الجامعات الفمسطينية المختمفة بالضفة
الغربية.

 .3إجراء دراسة تبيف أثر العدالة عمي زيادة اإلنتاجية في المدارس بمختمؼ مراحميا.

 .4إجراء دراسة حوؿ واقع ومعيقات تطبيؽ العدالة التنظيمية مف وجية نظر المدراء والمعمميف في المدارس
الحكومية بمختمؼ مراحميا.
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قائمة المراجع:
 القرآن الكريم.
 .1إبراىيـ ،شمسو (":)2006واقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف" ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية ،األردف.

 .2ابف منظور ،أبى الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ( :)1992لسان العرب ،المجمد ( ،)11دار
الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف.

 .3أبو العبل ،محمد صبلح الديف ( " :)2009ضغوط العمؿ وأثرىا عمى الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية
عمي المدراء العامميف في و ازرة الداخمية في قطاع غزة" رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية-غزة،

فمسطيف.

 .4أبو بكر ،مصطفى( :)2003-2004إدارة الموارد البشرية-مدخل تحقيق الميزة التنافسية ،الدار
الجامعية اإلسكندرية.

 .5أبو سمعاف ،محمد ناصر( :)2015بعنواف" محددات العدالة التنظيمية وعبلقتيا بسموؾ المواطنة
التنظيمية "مف وجية نظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع" رسالة ماجستير ،غزة ،فمسطيف.

 .6أبو ناىية ،صبلح الديف ( :)2000الطرق اإلحصائية في البحث والتدريس ،الطبعة  ،2مكتبة
األنجمو المصرية ،القاىرة.

 .7أبو تايو ،بندر ( :)2012أثر العدالة التنظيمية عمي سموؾ المواطنة التنظيمية في مراكز الو ازرات
الحكومية في األردف ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجمد ( ،)20العدد

( ،)2ص ص.158 -146

 .8أحمد ،إبراىيـ أحمد( :)2000القصور اإلداري في المدارس الواقع والعالج ،دار الفكر العربي،
القاىرة.

 .9األسمر ،أحمد رجب ( :)2008مكارم األخالق في اإلسالم" نظريةً وتطبيقاً ،دار الفرقاف لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .10األغا ،إحساف ( :)2000البحث التربوي عناصره ،مناىجو ،أدواتو ،ط ، 3مطبعة األمؿ التجارية،
غزة.

 .11األغبري ،عبد الصمد( :)2000اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر ،دار النيضة
العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،اإلحساء السعودية.

 .12باجودة ،ندى (":)2010واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات بمدينة
مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.
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 .13البارقي ،مصمحة( :)2013بعنواف" التدوير الوظيفي وعبلقتو بالوالء التنظيمي لموظفي إدارة التربية
والتعميـ بمحافظة الميث "دراسة ميدانية" رسالة ماجستير ،جامعة أـ القري ،السعودية.

 .14البشابشة ،سامر( :)2008أثر العدالة التنظيمية في بمورة التماثؿ التنظيمي في المؤسسات العامة

األردنية دراسة ميدانية ،المجمة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد ( ،)4العدد ( ،)4ص ص-427

.461

 .15جرغوف ،إيياب عبد اهلل (" :)2009واقع سياسات االختيار والتعييف في الوظائؼ اإلدارية في و ازرة

التربية والتعميـ العالي الفمسطينية في قطاع غزة وأثره عمى الوالء التنظيمي ،رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسبلمية -غزة ،فمسطيف.

 .16جرينبرغ ،باروف ،جرينبرغ ،جيرالد ،براوف ،روبرت( :)2005إدارة السموك في المنظمات تعريب
ومراجعة رفاعي ،رفاعي ،بسيوني ،إسماعيؿ ،دار المريخ ،السعودية.

 .17جودة ،محفوظ (":)2007أثر العدالة التنظيمية عمى اإلبداع (دراسة ميدانية عمى شركات األدوية)،
مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،العدد ( ،)69الجزء الثاني ،ص ص.166 -133

 .18الحجايا ،سميماف ( " :)2006األنماط القيادية لدى القادة التربوييف وعبلقتيا بالعدالة التنظيمية مف

وجية نظر رؤساء األقساـ في مديرات التربية والتعميـ في األردف" ،رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية،

المممكة األردنية الياشمية.

 .19حريـ ،حسيف ) )2006مبادئ اإلدارة الحديثة (النظريات ،العمميات اإلدارية ،وظائف المنظمة) ،دار
ومكتبة الحامد ،عماف.

 .20حسانيف ،جاد الرب عبدالسميع" )2004( ،أثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمي االلتزاـ
الوظيفي -دراسة تطبيقية -مجمة البحوث التجارية جامعة الزقازيؽ مجمد ( )26عدد ( )2ص ص
.28 -17

 .21حمداف ،دانا لطفي ( " :)2008العبلقة بيف الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي كما يراىا أعضاء

الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية" رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس،

فمسطيف.
 .22الحميدي ،مناؿ( ":)2012العدالة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي
وااللتزاـ التنظيمي لممعممات بمحافظة جدة" ،رسالة دكتوراه ،جامعة أـ القرى السعودية.

 .23الحنفي ،عمي بف محمد بف عمي الحسني الجرجاني ( :)2007كتاب التعريفات.

 .24الداية ،سناء (" :)2012درجة ممارسة وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية
وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لممعمميف" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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 .25دراسة شنطاوي ،نواؼ ،والعقمة ،ريما( :)2013بعنواف "العدالة التنظيمية في جامعة اليرموؾ وعبلقتيا بأداء
أعضاء ىيئة التدريس فييا وسبؿ تحسينيا" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،المجمد ( ،(14العدد ) )4ص

ص .101-69

 .26دويدار ،محمود محمد( :)2011أثر إدراؾ العدالة التنظيمية عمى األداء السياقي لمعامميف في ىيئة
ميناء دمياط ،المجمة المصرية لمدراسات التجارية المجمد ( ،)35العدد( ،)3ص ص .245-184

 .27حمدي ،ىاشـ ( :(2013التدريب اإلداري المفاىيم واألساليب ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عماف
األردف.

 .28زايد ،عادؿ( :)2006العدالة التنظيمية الميمة القادمة إلدارة الموارد البشرية ،المنظمة العربية
لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.
 .29الزىراني ،خديجة مقبوؿ جمعاف(" :)2011واقع تطبيؽ الحوكمة الرشيدة في الجامعات األىمية
السعودية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس فييا" ،رسالة دكتوراه،

جامعة أـ القري-السعودية.

 .30سالـ ،بسمة ( :)2014بعنواف" الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو
بالوالء التنظيمي لممعمميف" رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة،

فمسطيف.

 .31السبعي ،سعيد بف فايز بف محمد ( " :)2012العدالة التنظيمية وعبلقاتيا بالصراع التنظيمي لدى
القادة التربوييف بمكاتب التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر المشرفيف" رسالة

ماجستير ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 .32السبعي ،سعيد(":)2012العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالصراع التنظيمي لدى القادة التربوييف بمكاتب

التربة والتعميـ بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظر المشرفيف" رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى،

المممكة العربية السعودية.

 .33سمطاف ،سوزاف ( ":) 2006العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقساـ األكاديمية في الجامعات األردنية
الرسمية وعبلقتيا بالرضا والوالء التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية فييا" ،رسالة دكتوراه ،جامعة
عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.
 .34السمنتي ،لمياء ( :)2010أثر العدالة التنظيمية عمى االرتباط بالوظيفة بالتطبيؽ عمى مديريات
الخدمات بمحافظة دمياط ،مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،العدد ( ،)75ص ص .716 - 653

 .35شاكر ،محمد فتحي ( :)1996إدارة المنظمات التعميمية رؤية معاصرة لألصول العامة ،المعارؼ،
القاىرة.
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 .36الشاماف ،أمؿ ( :)2007الوالء التنظيمي لدي عضوات ىيئة التدريس ومف في حكميف بجامعة

الممؾ سعود ،مجمة الدراسات التربوية واالجتماعية ،المجمد ( ،)13العدد( ،)4جامعة حمواف .ص
ص .645-601

 .37الشماع ،خميؿ محمد حسف ،وحمود خضير كاظـ ( :)2005نظرية المنظمة ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

 .38الصيرفي ،محمد ( :)2005السموك التنظيمي ،حورس لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.

 .39عامر ،سامح وقنديؿ ،عبلء ) :)2010التطوير التنظيمي ،دار الفكر ناشرون وموزعون‘ عمان
األردن.

 .40أبو صالح ،محمد صبحى(:)2001الطرؽ اإلحصائية ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،األردف.
 .41عبد الباقي ،صبلح ) :(2004السموك الفعال في المنظمات ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية.

 .42عبد الجواد ،بكر( :)2002السياسات التعميمية وصنع القرار ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية.

 .43عبوي ،زيد منير) :)2006التنظيم اإلداري مبادئو وأساسياتو ،دار أسامة لمنشر ،عماف.
 .44العزاوي ،نجـ وجواد ،عباس (:(2010الوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد البشرية.

 .45العطية ،ماجد( :)2003سموك المنظمة-سموك الفرد والجماعة ،الطبعة األولى ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع ،مصر.

 .46العمري ،عبيد بف عبد اهلل ( :)2004بناء نموذج سببي لدراسة تأثير كؿ مف الوالء التنظيمي والرضا
الوظيفي وضغوط العمؿ عمى األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية ،مجمة جامعة أم القري لمعموم

التربوية واالجتماعية واإلنسانية ،المجمد ( ،)16العدد ( )1ص ص .164 -116

 .47العمياف ،محمود( :)2005السموك التنظيمي في منظمات األعمال ،الطبعة  ،3دار وائؿ لمنشر،
عماف.

 .48العمياف ،مضفي ،والسعودي ،موسي ( :)2009أثر العدالة التنظيمية في األداء الوظيفي لدي
العامميف في الو ازرات األردنية-دراسة ميدانية ،-المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،المجمد (،)33

العدد ( )1ص ص .453 -395

 .49العوضي ،فايزة ،والعوضي ،عادؿ ( :)2010أثر العدالة التوزيعية واالتصاالت التنظيمية وعبء

العمؿ كمتغيرات وسيطة في عبلقة الرضا الوظيفي باالنتماء التنظيمي ،مجمة مستقبل التربية

العربية ،المجمد( )17العدد( )66ص ص.258 -199
 .50عويضة ،إيياب أحمد(" :)2008أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدي العامميف في
المنظمات األىمية محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية-غزة ،فمسطيف.
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 .51عياصرة ،عمي أحمد( :)2006القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية ،دار الحامد لمنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 .52الغامدي ،رحمة (" :) 2009أخبلقيات العمؿ اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية وعبلقتيا بالرضا
الوظيفي والوالء التنظيمي لممعممات بمنطقة الباحة التعميمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة أـ القرى،

المممكة العربية السعودية.

 .53غناـ ،ختاـ (" :)2005السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى معممات المرحمة األساسية في
المدارس الحكومية في محافظة نابمس" رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس ،فمسطيف.

 .54الفارس ،سميماف( :)2011أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ،مجمة جامعة
دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد ( ،)27العدد( ،)1ص .91 -69
 .55فرج ،شذى إبراىيـ (" :)2013العدالة التنظيمية لدي رؤساء األقساـ األكاديمية وعبلقتيا بالثقة
التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة" رسالة دكتوراه ،جامعة أـ القري،

السعودية.

 .56الفيداوي ،فيمي خميفة صالح ،والقطاونة ،نشأت أحمد( :)2004تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء
التنظيمي" دراسة ميدانية لمدوائر المركزية في محافظات الجنوب األردنية" المجمة العربية لإلدارة،

المجمد ( ،)24العدد( ،)2ص ص .52 -1
 .57القريوتي ،محمد ،والعجمي ،راشد ( :)2009تأثيرات عدالة اإلجراءات وعدالة التوزيع وعبلقات العمؿ
والعوامؿ الشخصية عمى الشعور بالوالء التنظيمي لمموظفيف في الو ازرات الخدمية بدولة الكويت،

مجمة البحوث التجارية ،المجمد( ،)31العدد ( ،)2ص ص . 225-208

 .58القريوتي ،محمد ،والمطيري ،يوسؼ ( :)2011العوامؿ المؤثرة عمى الوالء التنظيمي لمموظفيف في
الو ازرات ذات الطبيعة الخدمية بدولة الكويت-دراسة حالة ،-مجمة جامعة الممك عبد العزيز االقتصاد
واإلدارة ،المجمد ( ،)25العدد( ،)1ص ص .91 -55

 .59القصاص ،عبد المنعـ إبراىيـ ( :(1990دراسات في التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم ،مصر.
 .60قطب ،سيد( :)1993العدالة االجتماعية في اإلسالم ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
 .61قطب ،نيي نبيؿ(" :) 2015بعنواف القيـ اإلدارية السائدة لدي مديرات مدارس المرحمة الثانوية بمدينة

مكة وعبلقتيا بالوالء التنظيمي مف وجية نظر المعممات" رسالة ماجستير ،جامعة أـ القري،

السعودية.

 .62الكبللدة ،طاىر( :)2011االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع ،عماف.

 .63المقاني ،أحمد والجمؿ ،عمى ( :)1999معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق
التدريس ،الطبعة  ،2عالـ الكتب ،القاىرة.
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 .64الموزي ،خديجة ( " :)2012مستويات الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية وأثرىا عمى الوالء
التنظيمي لممعمميف في محافظة العاصمة عماف" رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط ،األردف.

 .65المحتسب ،لينو ،وجمعود ،مرواف ( :)2007أبعاد الوالء التنظيمي والعوامؿ المؤثرة عميو لدي موظفي

البنوؾ في محافظة الخميؿ ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات العدد

( (11ص ص .154 -101

 .66محمد ،شذا(" :)2012درجة العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس الحكومية وعبلقتيا بالرضا
الوظيفي لدي معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير،

جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .67مصطفى ،محمد محمود ) :)2012اإلدارة العامة ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف األردف.
 .68المعايطة ،عمى(":) 2005درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردف لمعدالة التنظيمية

وعبلقتيا بسموؾ المواطنة التنظيمية لمعممييـ" رسالة دكتوراه  ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا،

األردف.

 .69منيؿ ،محمد حسيف ،والشاوي ،ىاني فاضؿ ،وجبر ،وليد عباس ) :)2013وقائع المؤتمر العممي
السابع لكمية اإلدارة واالقتصاد (انعكاسات العدالة التنظيمية في مواجية الفساد اإلداري ،دراسة
استطالعية لعينة من العاممين في بمديات البصرة والنجف األشرف" ،ص ص .278 -253

 .70الميدي ،ياسر(" :)2006العدالة التنظيمية وأداء المعمميف لسموؾ المواطنة بالمدارس الثانوية العامة
في مصر" رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،جميورية مصر العربية.

 .71وادي ،رشدي(" :)2007العدالة التنظيمية دراسة ميدانية عمى الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة"،

مجمة البحوث التجارية المعاصرة ،جامعة سوىاج بمصر ،مجمد( ،)21العدد ( ،)1ص ص -1

.50

 .72الوذيناني ،رحاب عواض(" :)2015سموؾ المواطنة التنظيمية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي لدى مديرات
مدارس التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة" رسالة ماجستير ،جامعة أـ القري ،السعودية.

 .73و ازرة األوقاؼ والشئوف الدينية الكويت ( :)1994الموسوعة الفقيية ،الجزء الثالثون ،مطابع دار
الصفوة لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصر.
 .74و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي( .)1997اإلصدار األوؿ .السمطة الوطنية الفمسطينية-غزة.
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ممحق رقم ()1
االستبانة
جامعة األزىر– غــزة
عمادة الدراسات العميا
كميــة التربية-قسم أصول التربية

سعادة األستاذ الدكتور ............................./حفظو اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
الموضوع  /طمب تحكيم استبانة في صورتيا األولية
يقوـ الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ أصوؿ التربية ،بعنوان "العدالة التنظيمية

لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين وعالقتيا بالوالء

التنظيمي لدييم.

وقد أعد الباحث ليذا الغرض استبانتين:
 االستبانة األولي لقياس العدالة التنظيمية وتتكوف مف أربعة مجاالت وىي :العدالة التوزيعية()9
فقرات ،العدالة اإلجرائية( )9فقرات ،العدالة التفاعمية( )9فقرات ،العدالة التقييمية( )9فقرات.
 أما االستبانة الثانية فيي لقياس الوالء التنظيمي وتتكوف مف ثبلثة مجاالت وىي :الوالء
المستمر( )9فقرات ،الوالء العاطفي( )9فقرات ،الوالء األخبلقي( )9فقرات.

ونظ ًار لما تتمتعوف بو مف خبرة في ىذا المجاؿ أرجو مف سيادتكـ إبداء الرأي في مدى مناسبة الفقرات

لممجاالت التي وضعت ليا ،ومدى سبلمة الفقرات ووضوحيا ،ومدى انتماء الفقرة لممجاؿ ،إضافة أو

حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسباً ،حيث ستكوف استجابات المفحوص وفؽ مقياس ليكرت الخماسي.
 عمماً بأن المشرفين عمى الرسالة ىما :د .فايز عمي األسود و د .رياض يوسف سمور.
اسم المحكم

التخصص

الجامعة

الباحث /محمد أحمد عدوان
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استبانة "العدالة التنظيمية"
ويعرف الباحث العدالة التنظيمية إجرائياً بأنيا :ممارسة مدير مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة

لميامو اإلدارية مع المعمميف بإنصاؼ ومساواة ،ودوف محاباة أثناء توزيعو لممياـ والواجبات ،وتطبيقو
القوانيف واألنظمة والتعميمات ،وتعاممو مع المعمميف باحتراـ متبادؿ ،إضاف ًة لتقييـ أداء المعمميف بنزاى ٍة
وشفافية ،وتشمؿ المستوييف الوظيفي واإلنساني ،وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب
مف خبلؿ فقرات استبانة العدالة التنظيمية.

وضوح انفقرة

االنتماء نهمجال

انفقراث
و
غَر
غَر
منتمَت
واضحت
منتمَت
واضحت
المجال األول :العدالة التوزيعية ويقصد بيا :عدالة النتائج أو المخرجات التي يحصؿ عمييا المعمموف

بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة مثؿ :المكافآت ،واألجور ،والمياـ ،والمزايا العينية ،والترقيات ،والمسئوليات،

والموارد.
.1
.2

َيعدؿ مديري بيف المعمميف في توزيع األنشطة البلصفية.
يتصؼ بالموضوعية في توزيعو الحوافز أو المكافآت المادية
عمى المعمميف.

.3

يوزع أعباء العمؿ عمى المعمميف بشكؿ عادؿ.

.4

يوزع الدورات التدريبية عمى المعمميف وفؽ احتياجاتيـ.

.5

يوزع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ.

.6

يوزع المواد والمستمزمات التعميمية بمساواة بيف المعمميف.

.7

يقدـ الحوافز المعنوية لممعمميف بما يتناسب مع جيدىـ
المبذوؿ.

.8

يراعي العدؿ في موافقتو عمى إجازات المعمميف المختمفة
(طارئة ،مرضية ،سنوية).

.9

ي عدؿ في تحديد المواد الدراسية لممعمميف حسب تخصصاتيـ.

المجال الثاني :العدالة اإلجرائية ويقصد بيا :إدراؾ المعمميف لعدالة المعايير واإلجراءات واآلليات المتبعة في
بناء عمي الق اررات المتخذة مف المدير:
تحديد المخرجات والنواتج والمكافآت بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة ً
مثؿ إجراءات تقييـ األداء والترقية ،وتطبيؽ الق اررات.

.1

يتصؼ مديري بالموضوعية في اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمؿ.

.2

يتفيـ عند تطبيقو الموائح الداخمية ظروؼ المعمميف أو
حاجاتيـ.
16.

.3

يتيح لممعمميف فرصة االطبلع عمى جميع الموائح واإلجراءات
التي تحكـ العمؿ.

.4

يطبؽ الموائح الداخمية عمى المعمميف دوف محاباة.

.5

ُيشرؾ جميع المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار.
يسمح لممعمميف بمناقشتو فيما اتخذ مف ق اررات.

.7

يطبؽ الق اررات المتخذة عمى جميع المعمميف دوف تحيز.

.8

يتقبؿ آراء وتعديبلت المعمميف عمى الق اررات التي يتخذىا.

.9

يصحح الق اررات الخاصة بالمعمميف التي تبيف عدـ عدالتيا.

.6

المجال الثالث  :العدالة التفاعمية ويقصد بيا :مدى إحساس المعمميف بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة
بعدالة المعاممة التي يتمقونيا مف المدير عندما تطبؽ عمييـ اإلجراءات ،والتي تعتمد عمى التقدير واالحتراـ

المتبادؿ ،والمصداقية.
.1

ٍ
متساو.
يتعامؿ مديري مع جميع المعمميف عمي نحو

.2

يتيح فرص التواصؿ والحوار مع جميع المعمميف.

.3

ييتـ بمطالب المعمميف وحاجاتيـ الشخصية عند اتخاذ
الق اررات.

.4

يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بيف جميع
المعمميف.

.5

يتعامؿ بمرونة بما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف.

.6

يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف في المدرسة.

.7

يسعي لبناء عبلقات إنسانية مع جميع المعمميف دوف استثناء.

.8

يبني عبلقاتو مع المعمميف مف خبلؿ إنجازاتيـ ونتائجيـ
المميزة.

.9

ارت.
يسمح لممعمميف بمناقشتو فيما اتخذ مف قر ا

المجال الرابع :العدالة التقييمية ويقصد بيا :عمميات وأنظمة واجراءات محددة تسمح بتأكد المعمميف في
مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة مف أف حقوقيـ ومستويات أدائيـ اإلداري والسموكي يتـ تقييميا بعدالة

ونزاىة وشفافية مف مدرائيـ.
.1

يقيـ مديري أداء المعمميف بموضوعية ودوف محاباة.

.2

يوفر فرص الترقية لممعمميف بحسب اإلنجاز.

.3
.4

يطمع المعمميف مسبقاً عمى معايير تقييـ األداء.

يحرص عمى جمع كافة المعمومات والحقائؽ عند تقييـ أداء
المعمميف.
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.5

يعطي المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقييميـ.

.6

يستفيد مف نظاـ تقييـ األداء الوظيفي في تحسيف وتطوير أداء
المعمميف.

.7

يوضح لممعمميف نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ وفقاً

.8

يعتمد نتائج التقييـ في وضع البرامج التدريبية لممعمميف.

.9

يوظؼ جميع مياراتو وخبراتو السابقة في القياـ بعممية تقييـ

لنظاـ التقييـ المتبع.

موضوعية.

استبانة "الوالء التنظيمي"
ويعرف الباحث الوالء التنظيمي إجرائياً :بأنو رغبة المعمـ القوية في البقاء داخؿ المدرسة الثانوية
بمحافظات غزة والتي ينتمي إلييا ويعمؿ بيا وقبولو أىدافيا وقيميا ،والمحافظة عمى سمعتيا ،واالىتماـ
بمصيرىا ،واالستعداد المطمؽ لمدفاع عنيا بكؿ ما أوتي مف قوة لضماف بقائيا وتطورىا ،حتى لو تمت
التضحية ببعض األمور الشخصية مقابؿ آماؿ ورغبات المدرسة وزمبلء العمؿ فييا ،ويقاس بالدرجة
الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب مف خبلؿ فقرات استبانة الوالء التنظيمي.
وضوح انفقرة

االنتماء نهمجال

انفقراث
و
غَر
غَر
منتمَت
واضحت
منتمَت
واضحت
المجال األول :الوالء العاطفي ويقصد بو الرغبة في البقاء داخؿ مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة
واالرتباط بيا وجدانياً ،وحب العمؿ بيا.

 .1أشعر باالرتباط بمدرستي التي أعمؿ بيا.
 .2أشعر بأنني جزء مف أسرة تتكوف منيا المدرسة.
 .3أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي.
 .4تمثؿ مدرستي جزءاً مف حياتي لذا يصعب تركيا.
 .5أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي لآلخريف.
 .6أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة التي أعمؿ بيا.
 .7طموحي الشخصي منسجـ مع أىداؼ مدرستي.
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 .8أشعر بالمتعة أثناء عممي بمدرستي.
 .9أسعد لو قضيت بقية حياتي الوظيفية في مدرستي التي أعمؿ بيا.
المجال الثاني :الوالء المستمر ويقصد بو تفضيؿ العمؿ والبقاء داخؿ مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة
مف اجؿ المصالح المشتركة بيف المعمـ والمدرسة وىي خاضعة لحساب الربح والخسارة.

 .1أعتبر نفسي عضواً فعاالً داخؿ مدرستي.
 .2أحرص عمي البقاء في مدرستي مع وجود فرص عمؿ لي بمدارس
أخري.

 .3تقدـ لي مدرستي مزايا ال تتوافر في مدارس أخري مقابمة ليا.
 .4أفضؿ البقاء في مدرستي ألنني كونت صداقات قوية مع زمبلئي.
 .5أري أف تصميـ مدرستي وشكميا وجماليا يدفعني نحو االستمرار
بالعمؿ فييا.
 .6أحرص عمي إتقاف عممي دوف ربط ذلؾ بمستوي الراتب.
 .7أتقبؿ إعطاء حصصاً خارج جدولي التدريسي.
 .8ألبى رغبة مدرستي في حاؿ احتياجيا لخبراتي بعد انتياء عممي فييا
 .9أىتـ بمستقبؿ وسمعة المدرسة التي أعمؿ بيا.
المجال الثالث :الوالء األخالقي (المعياري) ويقصد بو إحساس المعمميف داخؿ مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات
غزة بااللتزاـ نحو البقاء في المدرسة بدافع أخبلقي.

 .1أرفض ترؾ مدرستي طالما أصبحت جزءاً منيا.
 .2أشعر بسعادة كوني أعمؿ في ىذه المدرسة.
 .3أشعر بضرورة االلتزاـ بنظاـ المدرسة التي أعمؿ بيا.
 .4أرفض االنتقاؿ مف مدرستي استجابةً لرغبة زمبلئي في المدرسة.
 .5يدفعني التزامي األخبلقي تجاه مدرستي لعدـ االنتقاؿ منيا ألماكف
عمؿ بيا مميزات أفضؿ.
 .6أتطوع لبذؿ أكبر جيد مطموب مني إلنجاز أعماؿ مدرستي.
 .7أرد عمي مف يتعرض لمدرستي بسوء بما يبرز دورىا المميز
 .8أتبنى رسالة مدرستي كجزء مف رسالتي في الحياة.
 .9أضحي ببعض األمور الشخصية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مدرستي.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

163

ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء المحكمين
التخصص

مكان العمل

أصوؿ التربية وعمـ النفس

جامعة القدس المفتوحة

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

مناىج وطرؽ تدريس

جامعة األزىر-غزة

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

أصوؿ التربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .7د.سائذانحجاس 

جامعة االقصى

جامعة األقصى

 .8د.عًُةانُخانة 

أصوؿ التربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .9د.عبذانغالوَصاس 

أصوؿ التربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

 .11د .فايز شمداف
 .11د.فتحٍكهىب 

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

أصوؿ التربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

أصوؿ تربية

جامعة األزىر-غزة

جامعة االقصى

جامعة األقصى

أصوؿ التربية

الجامعة اإلسبلمية-غزة

جامعة االقصى

جامعة األقصى

و

أسماء المحكمين

 .1أ .د زياد الجرجاوي
 .2أ .د محمود أبو دؼ
 .3أ.د عطا درويش
 .4أ.د فؤاد العاجز
 .5د .إياد الدجنى
 .6د.خهُمحًاد 

 .12د .محمد عثماف األغا
 .13د .محمد ىاشـ أغا
 .14د.يحًىدخهفهللا 
 .15د .منور نجـ
 .16دَ.اجٍعكش 
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ممحق رقم ()3
االستبانة في صورتيا النيائية
جامعة األزىر– غ ػزة
عمادة الدراسات العميا
كميػػة التربية-قسـ أصوؿ التربية
أخي المعمم  /أختي المعممة ..........................حفظكم اهلل
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
الموضوع  /االستبانة في صورتيا النيائية

يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف "العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية
بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدييم" ،وذلؾ

استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص أصوؿ التربية.

راجياً التكرـ باإلجابة عمى جميع فقرات االستبانة بكؿ دق ٍة وموضوعية ،وتحديد درجة

موافقتكـ ليا بوضع إشارة (×( في المكاف الذي ترونو مناسباً ،وذلؾ لموصوؿ لنتائج

صحيحة وصادقة ،عمماً بأف استجاباتكـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

الباحث /محمد أحمد عدواف

 القسم األول البيانات الشخصية يرجى وضع إشارة (×( في الخانة التي تنطبق عميك.
الجنس:

□ ذكر

□ أنثى.

المؤىؿ العممي:

□دبموـ

□ بكالوريوس

سنوات الخدمة:

□ أقؿ مف 5سنوات

□ مف10 -5سنوات

□ شماؿ غزة

□ غرب غزة

المنطقة
التعميمية:

□ غرب خاف يونس

□ ماجستير فأعمي.
□ أكثر مف  10سنوات.
□ شرؽ غزة

□ شرؽ خاف يونس□ الوسطى

□ رفح.
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فقرات االستبانة
أوالً" :العدالة التنظيمية"
المجال األول /العدالة التوزيعية
درجة الموافقة

الفقرات

كبيرة جداً

كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة جداً

َ .1يعدؿ المدير بيف المعمميف في توزيع األنشطة البلمنيجية.
.2

يتصؼ بالموضوعية في توزيعو المكافآت المادية عمى

المعمميف.

 .3يوزع أعباء العمؿ عمى المعمميف بشكؿ عادؿ.
 .4يوزع الدورات التدريبية عمى المعمميف وفؽ احتياجاتيـ.
 .5يوزع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ.
 .6يوزع المواد والمستمزمات التعميمية بمساواة بيف المعمميف.
.7
.8
.9

يقدـ الحوافز المعنوية لممعمميف بما يتناسب مع جيدىـ

المبذوؿ.

يراعي العدؿ في موافقتو عمى إجازات المعمميف المختمفة

(طارئة ،مرضية ،سنوية).

يعدؿ في تحديد المواد

تخصصاتيـ.

الدراسية لممعمميف حسب

المجال الثاني /العدالة اإلجرائية
الفقرات
.1

كبيرة جداً

يتصؼ المدير بالموضوعية في اتخاذ الق اررات الخاصة
بالعمؿ.

 .2يتفيـ عند تطبيقو الموائح الداخمية ظروؼ المعمميف.
.3

يتيح لممعمميف فرصة االطبلع عمى جميع الموائح
واإلجراءات التي تحكـ العمؿ.
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كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة جداً

 .4يطبؽ الموائح الداخمية عمى المعمميف دوف محاباة.
ُ .5يشرؾ جميع المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار.
 .6يراعى حاجات المعمميف عند تطبيقو لمق اررات.
 .7يطبؽ الق اررات المتخذة عمى جميع المعمميف دوف تحيز.
 .8يتقبؿ آراء وتعديبلت المعمميف عمى الق اررات التي يتخذىا.
 .9يصحح الق اررات الخاصة بالمعمميف التي تبيف عدـ عدالتيا.
المجال الثالث /العدالة التفاعمية
كبيرة جداً

الفقرات

كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة جداً

ٍ
متساو.
 .1يتعامؿ المدير مع جميع المعمميف عمى نحو
 .2يتيح فرص التواصؿ والحوار مع جميع المعمميف.
.3
.4

ييتـ بمطالب المعمميف وحاجاتيـ الشخصية عند اتخاذ
الق اررات.
يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بيف جميع
المعمميف.

 .5يتعامؿ بمرونة بما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف.
 .6يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف في المدرسة.
.7
.8

يسعي لبناء عبلقات إنسانية مع جميع المعمميف دوف

استثناء.

يبني عبلقاتو مع المعمميف مف خبلؿ إنجازاتيـ ونتائجيـ

المميزة.

 .9يسمح لممعمميف بمناقشتو فيما اتخذ مف ق اررات.
المجال الرابع /العدالة التقييمية
الفقرات

كبيرة جداً

 .1يقيـ المدير أداء المعمميف بموضوعية ودوف محاباة.
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كبيرة متوسطة

قميمة

قميمة جداً

 .2يوفر فرص الترقية لممعمميف بحسب اإلنجاز.
 .3يطمع المعمميف مسبقاً عمى معايير تقييـ األداء.
.4

يحرص عمى جمع كافة المعمومات والحقائؽ عند تقييـ أداء

المعمميف.

 .5يعطي المعمميف فرصة لمتظمـ بشأف نتائج تقييميـ.
.6
.7

يستفيد مف نظاـ تقييـ األداء الوظيفي في تحسيف وتطوير
أداء المعمميف.
يوضح لممعمميف نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ وفقاً

لنظاـ التقييـ المتبع.

 .8يعتمد نتائج التقييـ في وضع البرامج التدريبية لممعمميف.
.9

يوظؼ جميع مياراتو وخبراتو السابقة في القياـ بعممية تقييـ
موضوعية.

ثانياً" :الوالء التنظيمي"
المجال األول /الوالء العاطفي
درجة الموافقة

الفقرات

كبيرة جداً

 .1أشعر باالرتباط بمدرستي التي أعمؿ بيا.
 .2أشعر بأنني جزء مف أسرة تتكوف منيا المدرسة.
 .3أىتـ بالمشكبلت التي تواجييا مدرستي.
 .4تمثؿ مدرستي جزءاً مف حياتي لذا يصعب تركيا.
 .5أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عف مدرستي لآلخريف.
 .6أحرص عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة التي أعمؿ بيا.
 .7أطمح في تحقيؽ أىداؼ مدرستي.
 .8أشعر بالمتعة أثناء عممي بمدرستي.
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كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة جداً

 .9أسعد لو قضيت بقية حياتي الوظيفية في مدرستي التي
أعمؿ بيا.
المجال الثاني /الوالء المستمر
كبيرة جداً

الفقرات

كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة جداً

 .1أعتبر نفسي عضواً فعاالً داخؿ مدرستي.
 .2أحرص عمى البقاء في مدرستي مع وجود فرص عمؿ
لي بمدارس أخرى.
 .3تقدـ لي مدرستي مزايا ال تتوافر في مدارس أخري مقابمة
ليا.
 .4أفضؿ البقاء في مدرستي ألنني كونت صداقات قوية مع
زمبلئي.
 .5أرى أف تصميـ مدرستي وشكميا وجماليا يدفعني نحو
االستمرار بالعمؿ فييا.
 .6أحرص عمى إتقاف عممي دوف ربط ذلؾ بمستوي الراتب.
 .7أتقبؿ إعطاء حصصاً خارج جدولي التدريسي.
 .8ألبى رغبة مدرستي في حاؿ احتياجيا لخبراتي بعد انتياء
فترة دوامي.
 .9أىتـ بمستقبؿ وسمعة المدرسة التي أعمؿ بيا.
المجال الثالث /الوالء األخالقي
كبيرة جداً

الفقرات
 .1أرفض ترؾ مدرستي طالما أصبحت جزءاً منيا.
 .2أشعر بسعادة كوني أعمؿ في ىذه المدرسة.
 .3أشعر بضرورة االلتزاـ بنظاـ المدرسة التي أعمؿ بيا.
 .4أرفض االنتقاؿ مف مدرستي استجابةً لرغبة زمبلئي في
المدرسة.

 .5يدفعني التزامي األخبلقي تجاه مدرستي لعدـ االنتقاؿ
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كبيرة

متوسطة قميمة

قميمة جداً

منيا ألماكف عمؿ بيا مميزات أفضؿ.
 .6أتطوع لبذؿ أكبر جيد مطموب مني إلنجاز أعماؿ
مدرستي.
 .7أرد عمى مف يتعرض لمدرستي بسوء بما يبرز دورىا
المميز
 .8أتبنى رسالة مدرستي كجزء مف رسالتي في الحياة.
 .9أضحي ببعض األمور الشخصية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
مدرستي.

وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

17.

ممحق رقم ()4
خطابات تسييل ميمة
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