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شكز و رمذَز
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد الصادق
األمين ،الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات.
امتثالً لقول اهلل تعالى" :لئن شكرتـم ألزيدنكـم" سورة ابراىيـم آية (.)7
فإنني أتوجو بجزيل الشكر والمتنان لمدكتور /وائؿ محمد ثابت المـشرف عمــى ىـذه
الرســالة؛ حيــث كـان خيــر ســند وعـون لــي ،فقــدم النـصيحة الحكيمــة والتوجيــو السديد،
والذي ساىم في إثراء ىذه الرسالة ،كمـا أتقـدم بالـشكر الجزيـل لمػدكتور /رامز عزمي
بدير ،عمى تشريفة لي كمنـاقش داخمـي ،والػدكتور /وسيـ إسماعيؿ اليابيؿ ،عمى
تشريفة لي كمناقش خارجي ،وألسـاتذتي فـي كميـة القتصاد والعموم اإلدارية ،واألساتذة
الكرام الذين تفضموا بتحكيم أداة الدراسة فكان لنـصائحيم ومالحظـاتيم الفـضل فــي
إخراجيـا بــصورتيا النيائيـة ،كمــا أسـجل شــكري وعرفـاني لألخــوة العـاممين فــي مديريات
التربية والتعميم بقطاع غـزة؛ لمـا أبـدوه مـن سـعة صـدر وترحيب في التعاطي مع
الباحث وتجاوبيم الكريم في تعبئة الستبانة.
وختاماً ال يسعني إال أف أضع بصمة ٍ
شكر وعرفاف لكؿ مف شارؾ في إنجاز ىذا

العمؿ ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء وجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ.
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ت

يهخص انذراطخ
ىــدفت ىــذه الد ارســة الى التعــرف عمــى أثر العدالــة التنظيميــة عمى الستغراق الوظيفي لدى
العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غـ ـزة ،وكــذلك بيــان أثــر المتغي ـرات الديموغرافيػػػػػة

( الجـنس ،العمـر ،المؤىـل العممـي ،سـنوات الخدمـة ،المسمى الـوظيفي ،الحالة الجتماعية) عمــى
متوســطات تقــديرات العــاممين بمديريات التربية التعميم بقطاع غ ـزة لمعدالــة التنظيمية والستغراق

الوظيفي ،وقد قـام الباحـث باسـتخدام المـنيج الوصـفي التحميمـي والختبـارات اإلحـصائية المناســبة
لختبــار صــحة الفــروض ،وقــد طبقــت ىــذه الد ارســة باستخدام اسموب المسح الشامل عمــى مجتمع

الدراسة ككل والذي يتمثل في جميع العاممين اإلداريين في مديريات التربية التعميم بقطاع غزة
والذي بمغ حجمة ( )373مفردة  ،وقـد تمكـن الباحـث مـن اسـترداد( )308استبانة بنسبة استجابة

بمغت(، )%82.6وقد خمصت الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج فيمـا يمـي أىميا:
 -1يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة( )α ≤ 0.05لمعدالة التنظيمية عمى الستغراق
الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 -2يتـوفر لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة درجـة منخفضة مـن الستغراق
الوظيفي.

 -3حصول مجال "العدالة التنظيمية" ككل عمى درجة منخفضة من الموافقة من قبل العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 -4ل توجد فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعميم بقطاع

غزة تعــزى لممتغي ـرات الديموغرافية(الجـنس ،العمـر ،المؤىـل العممـي ،سـنوات الخدمـة ،المسمى

الـوظيفي ،الحالة الجتماعية) ،بينما توجد فروق تعزى لمتغير (سنوات الخدمة).

 -5ل توجـد ف ــروق ذات دلل ــة إح ــصائية ف ــي اس ــتجابات المبح ــوثين ح ــول الستغراق الوظيفي في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة تعــزى لممتغي ـرات الديموغرافية(الجـنس ،العمـر ،المؤىـل

العممـي ،سـنوات الخدمـة ،المسمى الـوظيفي ،الحالة الجتماعية).


ث

Abstract


This study aimed at identifying the impact of Organizational Justice on the
Employee Engagement. In addition, the study aims to evaluate the degree
of organizational justice on the Employee Engagement for workers in the
directorates of Education in Gaza Strip .
The study was running on all the managerial workers in the directorates of
Education in Gaza Strip the number these workers is (373) worker.
A number of (308) questionnaires was collected with (82.6%) response
rate. The descriptive analytical methodology and proper statistical methods
have been used to test the hypotheses.
The most important findings of the study are as follows:
1- There are statistically significant impact at the level of significance
(α ≤ 0.05(of organizational justice on the Employee Engagement for
workers in the directorates of Education in Gaza Strip .
2- The workers in the directorates of Education in Gaza Strip have a low
degree of Organizational Justice.
3- The workers in the directorates of Education in Gaza Strip have a low
degree of Employee Engagement .
4- There are no statistical differences in the views of respondents towards
organizational justice of the study attributed to (sex، age، Qualification,
Functional Classification، Social Situation). However, there are
statistical differences in the views of respondents attributed to ( Years
of service).
5- There are no statistical differences in the views of respondents towards
Employee Engagement of the study attributed to (sex، age،
Qualification, Years of service ،Functional Classification،
Social Situation).
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يمذيــــــــــــــخ :
تعد العدالة مطمباً إنسانياً ،سامياً ففي رحاب العدالة تنمو القيم السامية ،والرغبة في المشاركة
ِّ
الحق إلى َحقِّو،
والعطاء .فيي من األمور التي حث اإلسالم عمييا ،فبالعدل يصل صاحب
وينصف المظموم ،ويغاث المميوف .وىنا نريد أن نتطرق إلى أثر ىذه العدالة عمى مدى اندماج

الفرد في عممو ،واعتباره لو كأولوية من أولويات الحياة ،ومرك اًز تدور حولو مجريات حياتو ،وىو ما
يسميو اإلداريون بالستغراق الوظيفي ،مع األخذ بعين العتبار أنو ليست كل الحكام ولو كانت
عادلة ترضي جميع األطراف فالعدالة ذات مفيوم نسبي ،بمعنى أن اإلجراء الذي قد يدركو أحد
األفراد عمى أنو إجراء متحيز ،وغير موضوعي ،قد يراه آخر عمى أنو إجراء عادل.
ويبدو ىذا جمياً فيما حدث منذ بدء الخميقة في قصة قابيل وأخيو ىابيل ،وقد ذكر في القرآن الكريم:

ق إِ ْذ قََّربا قُرباناً فَتُقُب َ ِ
آد َم بِاْل َح ِّ
ك
َحِد ِى َما َولَ ْم ُيتَقَب ْ
ال َألَ ْقتُمََّن َ
اآلخ ِر قَ َ
َّل ِم َن َ
“ َو ْات ُل َعمَْي ِي ْم َن َبأَ ْاب َن ْي َ
ِّل من أ َ
َ َْ
ِ
ِ
ين “المائدة27
قَ َ
ال إَِّن َما َيتَقََّب ُل المّوُ م َن اْل ُمتَّق َ

حيث تروي اآلية الكريمة قصة ابني سيدنا آدم -عميو السالم (-قابيل وىابيل) ،حيث قدما قرباناً

هلل فتقبل اهلل من ىابيل ،حيث قدم جذعة سمينة ولم يتقبل من قابيل ،الذي قدم حزمة سنبل فشعر
قابيل بعدم العدالة ،ألنو يستشعر بأن ما قدمو قد كان كافياً لمقبول ،فحسد أخاه ثم ىدده بالقتل،
فقتمو.
ولقد حث اإلسالم عمى العدالة ،وذكرىا اهلل في القرآن في غير موضع ،ونيى عن الظمم وشدد في
ذلك كمـ ـ ـ ـ ـ ــا طالب الرسول باللتزام بيا فقـ ـ ـ ـال عن لسان رب العزة في الحديث القدسـ ـ ـيٌَ " :ا
عِ َبادِي ،إِ ِّنً َح َّر ْم ُ
ت ال ُّظ ْلـ َم َعلَى َن ْفسِ ًَ ،و َج َع ْل ُت ُه َب ٌْ َن ُك ْم ُم َح َّر ًما َفالَ َت َظالَ ُموا " .
لذا وفي ظل التطور المتسارع في شتى مجالت الحياة العممية منيا ،والنظرية ظيرت مفاىيم ادارية
جديدة ،تيدف إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في شتى العمميات اإلدارية ،وتحقيق التقدم والزدىار
لممنظمات ،ولكن ىذه المفاىيم جميعيا تتفق عمى أن رأس المال البشري ،ىو الورقة الرابحة ،لنجاح
وتفوق المنظمة ،واعطائيا ميزة منافسة لقريناتيا؛ لذا نالحظ توجو المنظمات لالىتمام بالعاممين،

3

من خالل تكريس العدالة التنظيمية في نظام الحوافز ،والبدلت ،والمكافآت ،ودفع عاممييا نحو
اإلبداع والعطاء وتقميل معدل دورانيم ،وزيادة ولءىم لممنظمة ،ورضاىم وانتاجيتيم .
ومن المفاىيم الدارية التي طفت عمى السطح وأثبتت وجودىا بشكل قوي في العصر لحديث
الستغراق الوظيفي ،فأصبحت المنظمات في العصر الحديث تركز عمى كيفية جعل موظفييا
يستغرقون في أعماليم لخمق قوى عاممة أكثر كفاءة وانتاجية.
وىذا يتوافق مع األسمري(،2013ص )2في أن كفاءة المنظمة في استغالل العنصر البشري ،يتوقف
عمى قدرتيا في خمق بيئة عمل مناسبة ،تساعد األفراد عمى إشباع حاجاتيم ،وتحقيق أىدافيم إلى
جانب تحقيق أىداف المنظمة.
والعدالة التنظيمية ذات عالقة مباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التنظيمية ،التي تؤثر في بقاء
المنظمات واستمرارىا ،وتطورىا ،وتحقيقيا ألىدافيا ،كما أن ليا دو اًر كبي اًر في تشجيع العاممين عمى
بناء عالقات انسانية قوية ،تساعد في تحسين األداء ،ورفع مستوى النجاز؛ وذلك ألن الشعور
بالمساواة والرضا يساىم في خمق بيئة عمل إيجابيو ،تزيد من ولء العاممين لممنظمة ،وسيتم في
ىذا البحث دراسة أثرىا عمى الستغراق الوظيفي .
ً
أوال :يشكهخ انجحث:
قام الباحث بدراسة استطالعية مكونة من ثمانية فقرات -تم استقاؤىا من دراسة
العنقري(،2012ص )1083في سبيل تحديد المشكمة ،والتعرف عمييا -عمى بعض(رؤساء األقسام
والشعب) في إحدى مديريات التربية والتعميم في قطاع غزة وقد بمغ عددىم ()20مفردة ؛ لمتأكد مما

لحظو الباحث من ضعف الستغراق الوظيفي لدييم؛ وحمل الباحث الدراسة الستطالعية باستخدام
المتوسط الحسابي ،فكانت النتيجة أن مستوى الستغراق الوظيفي لدييم ىو (.)%49.5
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جدوؿ رقـ (  :) 1.1فقرات الدراسة االستطالعية
الرقه

املتْشط
احلصابٕ

الرتب٘

ط8

92.31%

1

ىل أنت شديد التمسك بالدقة في أداء عممك إلى درجة كبيرة؟

ط4

80.77%

2

ىل يشغمك التفكير في وظيفتك حتى بعد انتياء وقت العمل؟

ط2

69.23%

3

ىل تعطي الىتمام الكامل لوظيفتك وتعتبرىا تمثل األولوية األولى في حياتك؟

ط6

65.38%

4

ىل تمتمك روابط قوية جداً بوظيفتك ،وترى أنو من الصعب جداً كسرىا؟

ط5

38.46%

5

ىل معظم اىتماماتك مركزة حول وظيفتك؟

ط3

26.92%

6

ىل معظم األشياء اليامة التي تحدث لك تندمج في وظيفتك الحالية بشكل أو آخر؟

ط7

15.38%

7

ىل ترتبط معظم األىداف الشخصية في حياتك بوظيفتك؟

ط1

7.69%

8

ىل يحقق لك عممك في وظيفتك الحالية أكبر إشباع في حياتك؟

الصــــــــــــــؤال

المصدر :جرد بواسطة الباحث

من النتائج التي يمكن استنتاجيا من الجدول رقم ( )1.1ما يمي :

بمغت درجة الموافقة عمى فقرة "ىل أنت شديد التمسك بالدقة في أداء عممك إلى درجة كبيرة؟" لدى

(رؤساء األقسام والشعب) الذين تم تطبيق الدراسة الستطالعية عمييم في إحدى مديريات التربية
والتعميم في قطاع غزة ( ) % 92.31فكان ترتيبيا األول من بين العبارات الثمانية.

بناء عمى أوامر اهلل ،وسنة رسولو ،فقد ورد في
ُ
ويعزى ذلك إلى أننا مجتمع إسالمي ،يتحرك ً
الحديث الشريف "إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو" .
ويعزي الباحث حصول الفقرات رقم ( )1،3،5،7عمى نسب متدنية ،إلى تنوع اىتمامات العاممين

وتطمعاتيم ،واحتياجاتيم ،والى ضعف نظام الحوافز المستخدم ،وعدم اتسامو بالعدالة والموضوعية،
والى ضعف فرص التقدم الوظيفي لمعاممين في المديريات حتى أنيا تكاد ل تذكر ،فيي غير كافية
إلشباع احتياجات العاممين وتطمعاتيم .

وتعميقاً عمى ما سبق فإن نسبة استغراق العاممين المتدنية ،والتي بمغت ( )%49.5تعزى إلى
ضعف نظام الحوافز المستخدم ،وضعف فرص التقدم الوظيفي لمعاممين في المديرية ،مما جعل

أىداف العاممين الشخصية ل يمكن تحقيقيا من خالل الوظيفة الحالية ؛وذلك أدى إلى حدوث فجوة
بين مصمحة العاممين الخاصة ،ومصمحة العمل.
5

كما قام الباحث بإجراء مقابالت مع مدير مديرية من المديريات ،ومديرىا اإلداري ومديرىا الفني

والذين يمثمون رأس اليرم اإلداري في المديرية مدرجة أسئمتيا في الممحق رقم()2؛وذلك لستيضاح
مستوى الستغراق لدى العاممين تحت إشرافيم في المديرية من وجية نظر ىؤلء المدراء ،فكانت

النتائج بعد تحميل المقابالت ،أن نسبة الستغراق الوظيفي لدى العاممين من وجية نظر المدراء
ىي()%42.5وىي نسبو تشير إلى تدني مستوى الستغراق الوظيفي ،وتشير بكل وضوح إلى وجود

مشكمة تحتاج إلى حمول.

وىذا يتفق ونتائج دراسة (المغربي )2004 ،والتي قد استيدفت دراسة (أثر جودة حياة العمل عمى

الستغراق الوظيفي لمعاممين بالم اركز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة بمصر) وتوصمت

الدراسة إلى ميل مستوى الستغراق الوظيفي إلى النخفاض لدى العاممين في المراكز محل
الدراسة.

ويتفق ىذا التدني في مستويات الستغراق الوظيفي مع مستويات الستغراق الوظيفي لدى العاممين

في مديريات التربية والتعميم ،تبعاً لنتائج الدراسة الستطالعية ،ونتائج المقابالت التي قام بيا
الباحث وتبعاً لما لحظو الباحث ،نظ اًر لعممو في إحدى مديريات التربية والتعميم ،ويفترض الباحث
أن السبب في تدني مستويات الستغراق الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم ،يرجع
إلى انخفاض مستويات العدالة التنظيمية مما صنع فجوة لدى العاممين بين أىدافيم وأىداف
المنظمة وأدى ذلك إلى تركيز العاممين عمى مشاكميم الخاصة ،وضعف رغبتيم في العطاء بمجرد
انتياء فترة الدوام الحكومي ،وازدياد رغبتيم في ترك العمل ،والنتقال إلى منظمات أخرى ،وىذا
يتفق وما أشارت إليو العديد من الدراسات السابقة واألطر النظرية ،من أىمية العدالة التنظيمية
عمى الممارسات السموكية لدى العاممين حيث تم ربطيا في أبحاث عديدة بمتغيرات تنظيمية،
كاإلنتاجية ،واألداء ،واإلبداع ،وترك العمل ،والصراع التنظيمي ،والمواطنة التنظيمية ،والولء
التنظيمي ،والفساد ،واإلحباط ،والغياب عن العمل ،والرضا الوظيفي (البدراني،2010،ص)10؛ لذا
فإن حسن توظيف متغير البحث المستقل ،من شأنو تشجيع وتحفيز العاممين ،وزيادة ولئيم
،ورضاىم الوظيفي ،ودفعيم لمتوجو من تمقاء أنفسيم نحو الستغراق في أعماليم التي يقومون بيا،
وقد جذب انتباه الباحث قمة الدراسات التي تجمع بين المتغيرين محل الدراسة ،حيث أ ّن ىذه

الدراسة ستكون األولى عمى المستوى المحمي .

6

وتبعاً لما سبق قام الباحث بصياغة سؤال البحث الرئيس عمى النحو التالي:

وا أثر تطبيل العدالة التٍظيىية عمى االشتػرام الوظيفي لمعاومني يف وديريات الرتبية والتعميي
بكطاع غسة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال الرئيس لبد من اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما أثر "عدالة التوزيعات" عمى الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع
غزة ؟

 .2ما أثر "عدالة الجراءات" عمى الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع
غزة؟

 .3ما أثر "عدالة التفاعالت" عمى الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع
غزة؟

 .4ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات المبحوثين تجاه العدالة التنظيمية تعزى لممتغيرات

الديموغرافية (الجنس – العمر – الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي – سنوات الخدمة –

المسمى الوظيفي )؟

 .5ىل ىناك فروق في متوسطات استجابات المبحوثين تجاه الستغراق الوظيفي تعزى لممتغيرات
الديموغرافية (الجنس – العمر – الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي – سنوات الخدمة –

المسمى الوظيفي )؟
ً
ثبَُب :يزغرياد انجحث :

 – 1المتغير التابع  :االستغراؽ الوظيفي.
 -2المتغير المستقؿ  :العدالة التنظيمية.
 العدالة التوزيعية.

 العدالة اإلج ارئية.
 العدالة التفاعمية.

 -3المتغيرات الديموغرافية :

(الجنس – العمر – الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي).
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ادلزغري ادلظزمم

ادلزغريانزبثغ

العدالة التٍظيىية

االشتػرام

العدالة التوزيعية



الوظيفي

العدالة االجرائية
العدالة التفاعمية

ادلزغرياد انذميىغزافُخ
العمر

الجنس

الحالة االجتماعية

المؤىؿ العممي

المسمى الوظيفي

سنوات الخدمة

شكؿ رقـ ( )1متغيرات البحث -المصدر جرد بواسطة الباحث
شكؿ رقـ ( :)1.1متغيرات البحث

المصدر :جرد بواسطة الباحث()2017

و قد اعتمد الباحث في استقاء أبعاد المتغير المستقل (العدالة التنظيمية) عمى مصدرين :
 -1النظريات التي توضح جوانب العدالة التنظيمية .
 -2الدراسات السابقة التي تناولت العدالة التنظيمية و لكن تبعاً لالختالف بين الباحثين حول
تحديد أبعاد العدالة التنظيمية فقد استخمص الباحث أبعادىا وفقاً ألكثر األبعاد تداولً في
الدراسات السابقة والتي يوضحيا الجدول رقم (.)1.2
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جدوؿ رقـ ( :)1.2دراسات اشتممت عمى أبعاد العدالة التنظيمية
اسـ الدراسة

م
1

مدركات العدالة التنظيمية وعالقتيا باللتزام التنظيمي

البعد
الباحث
السنة
األول
العدالة
  2113سعيدمحمداالسمري 
التوزيعية

البعد
الثانً
العدالة
االجرائية

البعد
الثالث
العدالة
التفاعلية

د.وجيةعبدالستار
نافع

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

Jalil Ghafourian

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

-

-

اثر العدالة التنظيمية والخصائص الشخصية عمى ابعاد سموك
2

3

4

المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية عمى البنوك السعودية

بمحافظة الطائف
A study on the effect of organizational justice
on organizational citizenship and
commitment organizational
العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة المميمة
و السموك الخالقي دراسة تطبيقية عمى القطاع الرياضي

2112

2114

2113

عبداهلل

بدولة المارات العربية المتحدة

دور القيادة التحويمية كمتغير وسيط في العالقة بين ادراك

نورة عبد اهلل محمد

البعد الرابع
-

-

2112

ناديةامينمحمدعلي

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

العدالة
المعلوماتية

2118

(Murat
)TAŞTAN
(Kürşad
)YILMAZ

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

2114

محمدبنمحمد
الشهري

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

العدالة
التقويمية 

العدالة
  2112أمانييوسفالبكار 
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

العدالة
التقويمية 

  9التنظيمي "دراسة ميدانية عمى المؤسسات الدولية العاممة في

العدالة
  2114مزنةابراهيمالمصدر 
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

  01مدركات العدالة التنظيمية وعالقتيا باألمن الوظيفي

العدالة
  2114سلطانفالحاالسمري 
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

5

العاممين لعدم العدالة وسموكيات العمل غير المنتجة

6

Organizational Citizenship and Organizational
Justice Scales‟ Adaptation to Turkish

7

مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية

بمحافظة جدة وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى المعممين

مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية

  8العامة في محافظة عمان وعالقتو بمستوى الثقة التنظيمية في
مدارسيم من وجية نظر المعممين

العالقة بين تطبيق أبعاد العدالة التنظيمية وتحقيق اللتزام

قطاع غزة

9

-

 11
 12

درجة إحساس العاممين في مديريات التربية و التعميم في

محافظة المفرق بالعدالة التنظيمية

اثر العدالة التنظيمية وعالقتيا باللتزام التنظيمي "دراسة

ميدانية في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي"

Organizational justice(book)  13
  14دور الحوافز في رفع العدالة التنظيمية
51
 16
 17

Determine the Relation between Perception of
Organizational Justice and level of
organizational Commitment
العدالة التنظيمية و عالقتيا باللتزام التنظيمي لدى الستاذ
الجامعي

أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في

مراكز الو ازرات الحكومية في األردن

ُمحددات العدالة التنظيمية وعالقتيا بسموك المواطنة
 18
التنظيمية
 19

مستوى العدالة التنظيمية وأثره عمى أداء العاممين في بنك

تنمية المدن والقرى األردني من وجية نظر العاممين فيو

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

العدالة
نماءجوادالعبيدي 
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

Susanna
العدالة
 2006
Baldwin
التوزيعية
العدالة
  2014بنزانةنوفلخضير 
التوزيعية
Gamze Ay
العدالت
Hakan Koç
2014
الخوزيعيت

العدالة
االجرائية
العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية
العدالة
التفاعلية

العدالت
االجرائيت

العدالت
الخفبعليت

-

 2114

عبدالرزاقفوزية

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

 2112

بندركريمأبوتايه

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

 2115

محمدناصرابو
سمعان

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

أشرفماجدعبابنة
العدالة
أ.قيصرعليهياجنة 
التوزيعية
ليناهاشمالواك

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

العدالة
التوزيعية

العدالة
االجرائية

العدالة
التفاعلية

-

 2112
 2112

 2114

أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء

  21السياقي دراسة تطبيقية عمى موظفي و ازرات السمطة الوطنية

 2111

الفمسطينية

محمدعبود
الحراحشة 

صابرينمرادابو
جاسر

المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة في الموضوع ()2017

ً
ثبنثب  :فزضُبد انجحث :

في إطار تساؤالت البحث سيحاوؿ الباحث التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسة األولى:

يوجد اثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05لمعدالة التنظيمية عمى الستغراق

الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة .
و ينبثق عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 -1يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05لمعدالة الجرائية عمى
الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة .

 -2يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05لمعدالة التوزيعية عمى
الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة .
11

-

 -3يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05لمعدالة التفاعمية عمى
الستغراق الوظيفي لمعاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة .

 الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05في متوسطات استجابات

المبحوثين حول العدالة التنظيمية تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية(:الجنس – العمر –

الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي ).
 الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α<=0.05في متوسطات استجابات
المبحوثين حول الستغراق الوظيفي ،تعزى لممتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس – العمر –

الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي).
ً
راثؼـــب :أهذاف انجحث :

-1التعرف عمى أثر أبعاد العدالة التنظيمية (التوزيعية  ،اإلجرائية  ،التفاعمية) عمى مستوى
الستغراق الوظيفي في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

-2التعرف عمى مفيوم العدالة التنظيمية والستغراق الوظيفي كـأحد المفاىيم اإلدارية الحديثة .

-3التعرف عمى مستوى العدالة التنظيمية لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.
-4التعرف عمى مستوى الستغراق الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

-5التعرف إلى الفروق الفردية لدى المبحوثين تجاه العدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعميم
بقطاع غزة تبعاً لممتغيرات (الجنس–العمر– الحالة الجتماعية-المؤىل العممي– سنوات الخدمة–

المسمى الوظيفي).

-6التعرف عمى الفروق الفردية لدى المبحوثين تجاه الستغراق الوظيفي في مديريات التربية
والتعميم بقطاع غزة تبعاً لممتغيرات (الجنس – العمر – الحالة الجتماعية  -المؤىل العممي –

سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي).

-7تقديم توصيات لمديريات التربية والتعميم حول إيجابيات العدالة التنظيمية والسمبيات التي لبد

من تجنبيا.
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ً
خبيظب :أهًُخ انجحث:
وتتمثل أىمية الدراسة في الجوانب التالية :

أ .األىمية العممية :

 -1إثراء المكتبة العربية تبعاً لندرة األبحاث المتعمقة حول أثر العدالة التنظيمية عمى الستغراق
الوظيفي وخاصة عمى المستوى المحمي واإلقميمي.

-2البحث يشكل إطا اًر منيجياً ،ومعرفياً ،يمكن لمباحثين الرجوع إليو عند إجراء دراسات متعمقة
بالموضوع.

-3ستوفر الدراسة لمباحث عدداً من الجوانب المعرفية ،والعممية ،التي تشكل نقطة انطالق إلى
بحوث ودراسات أخرى تتعمق بالموضوع.

ب -األىمية العممية:

 -1سيوفر البحث إطا اًر نظرياً يمكن الرجوع إليو ،والسترشاد بو ،من قبل المسؤولين بالمديريات؛
لزيادة مستوى الستغراق الوظيفي لدى العاممين فييا.

 -2الخروج ببعض التوصيات التي من شأنيا توجيو نظر المسؤولين في اإلدارة العميا لستغالل
الجوانب اإليجابية لمعدالة التنظيمية ،بما يحقق أىداف المديريات ورسالتيا.

 -3بيان أىمية العدالة التنظيمية في الواقع التنظيمي لممديريات العاممة في قطاع غزة .
ت .أىميتو لممجتمع :

إن صياغة استراتيجيات وسياسات وقواعد تعتمد عمى العدالة التنظيمية سينعكس بشكل إيجابي
عمى المجتمع ،ولسيما عمى غراس المستقبل أل وىم الطالب .

ث .أىميتو لمباحث:

-1الحصول عمى درجة الماجستير كدرجة عممية توفر لمباحث فرصة لمترقي إلى مستويات إدارية
متنوعة.

 -2توسيع دائرة معارف الباحث لقيامة بالبحث والتنقيب عن المعمومات من مصادرىا األولية
والثانوية مما يزيد من معارفة.

 -3ستشكل نقطة انطالق لدى الباحث لمقيام ببحوث ودراسات أخرى تتعمق بالموضوع.
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ً
طبدطب :يصطهحبد انجحث :
 انؼذانخ انزُظًُُخ:

وىي درجة إدراك العامل لموضوعية ونزاىة اإلجراءات ،والمعامالت ،من خالل تحقيق المساواة

في الحقوق ،والواجبات ،التي تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة .من خالل مقارنة العامل لما يقدمو
من جيد في مجال عممو ،وما يحصل عميو من عوائد من جية ،وجيود وعوائد زمالئو في العمل
من جية أخرى ول تقتصر ىذه المقارنة عمى العاممين في نفس المنظمة ،بل تمتد لتشمل العاممين

خارجيا(.خرموش،2014،ص.)24

ووضعت إبراىيـ (،2009ص )3084مفيوميا اإلجرائي لمعدالة التنظيمية كما يمي:

 -1العدالة التنظيمية ظاىرة وذلك ألىمية األثر الذي تحدثو في إحساس العاممين.

 -2عدم تحققيا يؤدي إلى تراجع مستويات األداء التنظيمي ميما بمغت عناصر اإلدارة.
 -3الشعور بالعدالة يؤدي إلى تحقيق الرضا الوظيفي ،والوصول إلى سموكيات المواطنة،
واللتزام التنظيمي ،والثقة في اإلدارة ،والقائمين عمييا.

 -4العدالة مفيوم نسبي يتحدد في ضوء مدركات األعضاء لو من نزاىة وشفافية وعدم
تحيز...الخ.

 -5تحقق العدالة مستوى أعمى من األداء لمعاممين والمستفيدين والمنظمة ككل.
 -6مجالت العدالة التنظيمية تشمل ق اررات التعيين ،والتدريب ،وتقييم الداء والترقية وتوزيع
أعباء العمل ،ووضع جداول العمل ،وتخصيص مساحات المكاتب ،وأماكن العمل ....الخ

أما الباحث فيعرؼ العدالة التنظيمية إجرائيا بأنيا  " :ظاىرة معنوية ذات أثر نسبي  ،يتم تقييميا
في ضوء مدركات ،ومقارنات داخمية وخارجية من قبل العاممين ألقرانيم  ،وتؤثر في ولئيم وأدائيم

،ورضاىم الوظيفي بشكل خاص ،وعمى المخرج التنظيمي بشكل عام".
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 انؼذانخ انزىسَؼُخ :

وتتعمق عدالة التوزيع بالنتائج أو المخرجات التي يحصل عمييا الفرد من وظيفتو ،وخاصة

مخرجات توزيع األجور ،أو المزايا العينية ،أو الترقيات .ويتحقق إحساس العاممين بعدالة التوزيع

في المنظمة عندما يشعر الفرد أن ما حصل عميو من مكافآت ،يتناسب مع ما بذل من جيد

مقارنةً مع الجيود التي بذليا زمالؤه ،والعوائد التي حصموا عمييا (.زايد ،2006،ص.)17

وتركز العدالة التوزيعية عمى اعتقاد األفراد بأنيم قد تمقوا الحصة العادلة من مخرجات العمل

كاألجور ،والعتراف ..الخ مثل (إدراك العاممين أن التقييم الرسمي ألدائيم يجب أن يكون عادلً

تبعاً لمستوى أدائيم الفعمي). ( Greenberg،2005،p38( .

أما الباحث فيعرؼ العدالة التوزيعية إجرائيا بأنيا :

" شعور وتقدير شخصي من قبل العاممين لمجيوداتيم المبذولة ومردوداتيم المحصمة مقارنة مع
أقرانيم عمى نفس المستوى الوظيفي داخل المنظمة وخارجيا".

 انؼذانخ االجزائُخ :

تشير العدالة اإلجرائية من وجية نظر (جرينبرج) إلى نظرة الناس لعدالة اإلجراءات المستخدمة في
تحديد النتائج التي يتمقونيا.

ويرى (كوبرانزو) أن العدالة الجرائية تشير إلى الوسائل التي يتم بيا تخصيص المخرجات ،
وليست المخرجات وحدىا فالعدالة اإلجرائية ترسي مبادئ معينة تحدد وتنظم أدوار المشاركين في

عمميات صنع القرار.

(.( Cropanzano، et al،2007،p34

أما الباحث فيعرؼ العدالة اإلجرائية اجرائيا بأنيا :

"مدى إحساس العاممين بنزاىة السياسات ،والقواعد ،والمعايير المستخدمة في تحديد المخرجات
التي يحصمون عمييا مثل أجورىم ،وترقياتيم ،وبدلتيم".
 انؼذانخ انزفبػهُخ:

يشير (بالدوين) إلى أنيا تعبر عن نوعية المعاممة التي يتمقاىا الشخص من قبل العاممين في

المنظمة ،ل سيما كجزء من إجراءات صنع القرار الرسمي. (Baldwin ، 2006، p3).

كما يشير (جرينبرج) إلى أنيا تعبر عن وجية نظر الناس إلى العدالة األخالقية التي تتم معاممتيم
بيا من قبل الخرين.( Greenberg،2005،p40( .
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أما الباحث فيعرؼ العدالة التفاعمية إجرائيا بأنيا :
" وىي شعور المرؤوسين بعدالة المعاممة التي يتمقونيا من رؤسائيم ومدى اىتمام رؤسائيم
بمشاعرىم وأحاسيسيم ،عند اتخاذ أي قرار بحقيم ،أو عند طمبيم؛ لتوضيح سبب اتخاذ ىذا

القرار".
 االطزغزاق انىظُفٍ:

أصبح الستغراق الوظيفي بعداً بالغ األىمية في وظائف إدارة الموارد البشري ،وىو موضوع أثار
اىتمام المنظمات في التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين.( Alias، et al،2016،p103( .

ويرى العابدي(،2014ص )159أن الستغراق الوظيفي ىو التجاه والشعور اإليجابي لمعاممين في
تحقيق أىداف المنظمة وقيميا .

فالمشاعر الجيدة لمموظفين تجاه منظماتيم كاإلعجاب ،الثقة والحترام والجاذبية الشعورية ستجعميم

أكثر رغبة في العمل والىتمام باألنشطة التنظيمية(.الحسني،2013،ص.)8
أما الباحث فيعرؼ االستغراؽ الوظيفي إجرائياً بأنو :

" عالقة إيجابية عقمية وعاطفية بين العاممين ،ووظائفيم ،تدفعيم لستثمار وقتيم ،وجيدىم فييا؛
لخدمة منظماتيم ،والىتمام بتطورىا وبقائيا ".
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الفصن الجاٌي
اإلطار الٍظري
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اإلطار الهظري


 ادلجحث األول :انؼذانخ انزُظًُُخ.
 ادلجحث انثبٍَ :االطزغزاق انىظُفٍ.
 ادلجحث انثبنث :وسارح انرتثُخ و انزؼهُى.
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املبحح األوه
العدالة التٍظيىية
يقديت
ؤوالً :يفهىو انؼدل.
ثاَُاً :انؼدانت يف اإلسالو.
ثانثاً :يفهىو انؼدانت انتنظًُُت .
زابؼاً :ؤمهُت انؼدانت انتنظًُُت.
خايساً :ؤبؼاد انؼدانت انتنظًُُت.

سادساً :ػالقت ؤبؼاد انؼدانت انتنظًُُت ببؼضها.
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ادلمذيــــخ :
في ظل التقدم اإلداري ،والمفاىيم الحديثة التي فتحت آفاقاً جديدة أمام المنظمات لتحقيق أىدافيا،

من زيادة اإلنتاجية ،رفع مستوى األداء والحصول عمى السبق ،والريادة مع ضمان الستمرار

والبقاء ،ونظ اًر ألن ىذه المفاىيم الحديثة تسعى لستغالل أىم عناصر العممية النتاجية أل وىو

العنصر البشري؛ لذا فقد توجيت األنظار نحو العوامل ذات األثر المباشر عمى سموك العاممين،
فكان من أىم ىذه العوامل :العدالة التنظيمية ،وىي موضوع شخصي ،وذو مفيوم وصفي ؛ألنيا
تعتمد عمى ما يعتقد الفرد صوابو بدلً من اعتماده عمى الواقع والقواعد والقوانين ،لذا فالعدالة

التنظيميةُ ينظر إلييا عمى أنيا (التقييم المعنوي واألخالقي لمسموك اإلداري ،وما يترتب عميو من
تبني اإلدارة لوجية نظر الموظف) أي أن تحاول اإلدارة فيم ما ىي أنواع األحداث التي تولد

الشعور بالعدالة التنظيمية ،فالمدراء عادة ما يعتقدون أن العدالة في عقول الموظفين ماىي إل أن

يتمقى العامل العائدات التي يرغبيا؛ لذا فيؤلء المدراء يحدث عندىم خمط بين النتائج المفضمة،
وعدالة المخرجات( Cropanzano، et al، 2007،p35 (.

وتشير الداية( ،2012ص)20إلى العدالة التنظيمية بأنيا قيمة ميمو ،واحساس وادراك إنساني ،يشعر
بو أعضاء المؤسسة في إطار التقييمات المتولدة ،نفسياً ،وادارياً ،من خالل إجراء المقارنات بين

القيم التبادلية المتحصل عمييا من قبل األعضاء ،وادارة المؤسسة .وبذلك تصبح العدالة التنظيمية
شعو اًر وجدانياً عقمياً يمكن التوصل إليو عبر مجموعة من العمميات العقمية ،والنعكاس الذىني
لممشاعر الدالة عمى العدالة من عدميا.

ومع أن مفيوم العدالة حديث إدارياً إل أنو متفق عميو سياسياً ،وىذا يظير من خالل عبارة رسول

كسرى حيث قال عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ( :حكمت فعدلت فأمنت فنمت) فأتت ىذه
المقولة ممخصة ،ومجممة ألىم آثار العدالة ،أل وىو األمن ،فمتى أ ِمن النسان عمى نفسو ،ومالو
وأىمو استطاع أن ينجز ،وأن يعطي ،وأن يبذل الجيد تمو الجيد ،ليحقق األىداف العامة متجاو اًز
بذلك األنا الداخمية التي يرغب الفرد من خالليا تحقيق أىدافو الخاصة عمى حساب المصمحة

العامة .وىذا يوافق ما أوردة ابن خمدون(،2013ص )99في مقدمتو ( أعمم أن العدوان عمى الناس
في أمواليم ،ذاىب بآماليم في تحصيميا ،و اكتسابيا لما يرونو حينئذ من أن غايتيا ،ومصيرىا
انتيابيا من أيدييم ،واذا ذىبت آماليم في اكتسابيا ،وتحصيميا انقبضت أيدييم عن السعي في

ذلك ،وعمى قدر العتداء ونسبتو ،يكون انقباض الرعايا عن السعي في الكتساب ،فإذا كان
العتداء كثي اًر عاماً في جميع أبواب المعاش ،كان القعود عن الكسب كذلك؛ لذىابو باآلمال جممة
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بدخولو من جميع أبوابيا ،وان كان العتداء يسي اًر ،كان النقباض عن الكسب عمى نسبتو،

والعمران ووفوره ،ونفاق أسواقو ،إنما ىو باألعمال وسعي الناس في المصالح ،والمكاسب ،ذاىبين،
وجائين فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيدييم في المكاسب كسدت أسواق العمران،

وانتفضت األحوال ،وابذعر الناس في اآلفاق من غير تمك اإليالة في طمب الرزق ،فيما خرج عن
نطاقيا فخف ساكن القطر ،وخمت دياره ،وخرجت أمصاره ،واختل باختاللو حال الدولة والسمطان

لما أنيا صورة لمعمران تفسد بفساد مادتيا ضرورة ) فتكون المقولة التي يتواترىا العامة صحيحة

والقائمة :أن "العدؿ أساس الممؾ " فبدون العدل يزولملكالملوك ،وتكثرالصراعات ،وكذافي
المنظمات وموظفيها الذين هم أساس نجاحها ،وأحد أسباب زوالها .وىذا يتوافق مع ما يؤكده
زايد(،2006ص )110أن الموارد البشرية ىي ميزة تنافسية دائمة يصعب تقميدىا ،ويؤكد حقيقة أن

الممارسات غير السميمة لمموارد البشرية ،يمكن أن تفقد المنظمة مثل ىذه الميزة عند تأثيرىا بشكل
مباشر ،عمى إحساس العاممين بالعدالة .فشعور العاممين بالعدالة يمكن أن يصنع طفرة في
مستويات األداء ،وشعورىم بانعدام العدالة يترتب عميو ،العديد من اآلثار السمبية ،كانخفاض الرضا
الوظيفي ،واللتزام التنظيمي وارتفاع معدلت الغياب وزيادة الرغبة في ترك العمل.

أوال  :يفهىو انؼذل:
 انؼذل نغخ:

العدؿ تبعاً لممعجـ الوسيط :ىو اإلنصاف وىو إعطاء المرء مالو ،وأخذ ما عميو ،وجمعيا(أعدال)
ْ
( المعجـ الوسيط.) 5002 ،

الجور ،وىو القصد في األمور ،وما قام في النفوس أنو
والعدؿ وفؽ القاموس المحيط :ىو خالف َ
ِ
ع ْدلَوُ(.القاموس المحيط لمفيروز
مستقيم ،فيقالَ :ع َد َل عميو في القضية فيو عاد ٌل ،وبسط الوالي َ

آبادي ،1995 ،ص .)1061

وو ُجوىيا ،ومقاديرىا؛ من غير َس َرف ،ول
العدؿ:ىو استعمال األمور في مواضعيا ،وأوقاتياُ ،
تقصير ،ول تقديم ،ول تأخير ( الجاحظ  ،ص.)28

العدالة" :ىي إعطاء كل ذي حق حقو من غير أن يطالب بو ،وىي ضد الجور والظمم ،والمساواة
نوع من العدالة العامة ،ومن مظاىره التساوي بين الناس في الحقوق والواجبات العامة التي ل
تتعارض ومراكزىم" (االبراشي ، 1969 ،ص .)213
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ً
ثبَُب :انؼذانخ يف االطالو :
العدالة ىي قيمة إسالمية ذات مكانة عالية ،وىي أساس لبناء الشريعة اإلسالمية ،وىي أيضاً

صفة من صفات الرسول واسم من أسماء اهلل الحسنى ،ونالحظ أن اسم "العدل" يسبق في ترتيب
أسماء اهلل الحسنى اسم "الحكم" ويمي اسم "المطيف" .و تعكس ثالثية أسماء اهلل الحسنى متتالية
بيذا الشكل حكمة بالغة في وصف معنى ومفيوم العدالة ،فالحكم الذي ل مرد لقضائو ول معقب

عمى حكمو لبد أن تكون صفتو األساسية العدالة ،وفي ذلك إشارة واضحة إلى وجوب تحقيق
العدالة من خالل حكم عادل .أما اسم "المطيف" فيو الذي لطفت أفعالو وحسنت ،أو الذي ل تدركو

الحواس ،وبنظرة فاحصة إلى أسماء اهلل الحسنى السابقة ،نجد أنيا تجسد خصائص أساسية

ومتصمة لمعدالة وىي الحكم العدل المطيف ( .زايد،2006،ص .)8كما أف العدالة والتقوى تجعالن من
يتصف بيما مثالً أعمى لممحيطين ِ
بو ،تُ ِ
وجدان لدييم والستقرار النفسي ،والطمأنينة الداخمية عمى

مصالحيم ،وحقوقيم ،مما يكون لو أعظم األثر في إصالح سير العمل ،وزيادة نشاط المرؤوسين،
وتحسين األداء( .الشيري،2014،ص.)12

والعدالة في نظر اإلسالم ىي مساواة إنسانية ُينظر فييا إلى تعادل جميع القيم  ،بما فييا القيمة
القتصادية البحتة .وىي عمى وجو الدقة تكافؤ في الفرص  ،وترك المواىب بعد ذلك تعمل في

الحدود التي ل تتعارض مع األىداف العميا لمحياة.

وألن القيم في نظر اإلسالم كثيرة متمازجة ،كانت العدالة في مجموعيا أيسر  ،لذلك لم يضطر إلى
تحتيم المساواة القتصادية بمعناىا الحرفي الضيق الذي يصطدم بالفطرة  ،ويتعارض مع طبيعة

المواىب المتفاوتة ،ويعوق الستعدادات الفائقة ،ويسوي بينيا وبين الستعدادات الضعيفة  ،ويمنع
أصحاب المواىب من إنفاق مواىبيم لخير أنفسيم  ،ولخير األمة  ،فيحرم األمة  ،ويحرم اإلنسانية

نتاج ىذه المواىب( ).قطب،1995،ص.)28

ِ
ْم ُرُك ْم أَن تُ ُّ
ؤدوْا
والعدل فريضة واجبة عمى ولي األمر ،تجاه الرعية حيث قال اهلل تعإلى " إ َّن المّوَ َيأ ُ
ِ
ِِ ِ
األَم َان ِ
الن ِ
َىمِيَا َوِا َذا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
ان
ات إلى أ ْ
اس أَن تَ ْح ُك ُموْا بِاْل َع ْد ِل إِ َّن المّ َو نع َّما َيعظُ ُكم بِو إِ َّن المّوَ َك َ
َ
ِ
ر "النساء)(58
َس ِميعاً َبصي اً
ولقد نيى النبي عن الظمم وشدد في ذلك في غير موضع ،ومن ىذه األحاديث التي تنيى عن
ِ
الظمم َ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْبِد المَّ ِو ،أ َّ
ام ِة)
َن ال َر ُس َ
ول  قال( :اتَّقُوا الظُّْم َم فَِإ َّن الظُّْم َم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم اْلق َي َ
رواه مسمـ
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ِ
ِ
ِ
الَ (:يا ِع َب ِادي إِِّني
يما َرَوى َع ْن المَّ ِو  -تََب َار َك َوتَ َعالى -أََّنوُ قَ َ
وأيضاً َع ْن أَبي َذر َع ْن النَّب ِّي  ف َ
ظالَ ُموا ) رواه مسمـ
ت الظُّْم َم َعمَى َن ْف ِسي َو َج َعْمتُوُ َب ْي َن ُك ْم ُم َح َّرًما فَ َال تَ َ
َح َّرْم ُ


ً
ثبنثب :يفهىو انؼذانخ انزُظًُُخ:
ترجع الصول التاريخية لمفيوم العدالة التنظيمية إلى العالم آدمز الذي نادى بالعدلة والمساواة في

معاممة الفرد في مكان عممو ،حيث يرى أن المحدد لجيود العامل ،وأدائو ،والرضا عنو ىو

المساواة ،أو عدم المساواة التي يدركيا في وظيفتو ،وتعتمد نظرية العدالة ،عمى فكرتي المدخالت

والعوائد بالنسبة لمفرد ،حيث يقارن الموظف نسبة ما حصل عميو من عوائد ،مع ما حصل عميو

زميمو فإذا كانت المقارنة غير عادلة ،فسيندفع الموظف لجعميا أكثر توازناً(العمري وعيسى

،2011،ص.)187

والعدالة التنظيمية مفيوم نسبي ،ويأخذ ىذا المفيوم في الحسبان ،الفروق الفردية ،والنفسية،

لمعاممين ومدى استجابتهم لممواقف ،ولمق اررات التنظيمية المختمفة ،ولذلك فمن الطبيعي أن تتباين
نظر لختالف تفضيالتيم ،فاألفراد
ردود أفعال األفراد بشأن إدراك العدالة أو عدميا ،وذلك ًا
يختمفون فيما بينيم في مدى حساسيتيم لمعدالة .حيث تعتبر العدالة مطمباً أساسيا لألداء الفعال
بالمنظمات ،وتحقيق الرضا الشخصي لألفراد العاممين بتمك المنظمات .وقد أولى العديد من

أصحاب نظريات اإلدارة أىمية كبرى لممعاممة العادلة ،وحل الشكاوى ،والمشاركة في صنع القرار

الديمقراطي ،وتركز العدالة التنظيمية عمى مدى إدراك العاممين لممعاممة العادلة في وظائفيم،
وتأثير ذلك عمى العديد من المخرجات التنظيمية( .زايد،2006،ص.)12

أي أن العدالة تتحقق عندما يقارن الفرد بين ما يحصل عميو من عوائد ،وبين ما يحصل عميو
أقرانو في المنشآت المشابية لمنشأتو ،فإن كانت العوائد متساوية يشعر الفرد بالعدالة ،وان لم تكن

فإنو يشعر بانعدام العدالة(.عمياف،2016،ص.)15

ويرى شعبان(،2014ص)173أن مفيوم العدالة التنظيمية ىو ترابط مجموعة من المتغيرات

والمعايير مع بعضيا البعض لتكوين ميزة تنافسية ،تتفوق فييا المنظمة عمى منافسييا.

وأشارت  )2016، p143( Kaurإلى أن مفيوم العدالة التنظيمية ،ىو مركز اىتمام العاممين في
جميع جوانب حياة العاممين في مكان العمل ،حيث ييتم العاممين بالعدالة في توزيع الموارد ،مثل

المكافآت ،واألجور وىو ما يسمى بالعدالة التوزيعية ،وييتم العاممون كذلك بالعدالة في اتخاذ
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القرار ،وىو ما يطمق عميو العدالة اإلجرائية ،كما ييتمون أيضا بالعدالة في التعامل معيم ،وىو ما

يعرف بالعدالة التفاعمية.

أما العدالة التنظيمية كما تراىا الداية( ،2012ص )19ىي شعور العاممين باإلنصاف والمساواة ،في

توزيع الميام والواجبات ،وتطبيق القوانين واألنظمة دون تحيز ,وفي نزاىة الق ار ارت التي يتم اتخاذىا
دون إجحاف لحقوق العامل أو واجباتو ،وفي المعاممة التي يعامل بيا من قبل مديره ومدى إدراكو

ليا ،والشفافية والموضوعية في نظام تقييم أداء العاممين ،وىذا يتم من خالل مقارنة ما يقدمو

العامل من جيد في مجال عممو بجيود اقرأنو ،وزمالئو وما يترتب عمى تمك الجيود من نتائج
ومردودات والعدالة.

وتكون العدالة التنظيمية من خالل ،عممية مراقبة تخصيص الموارد ،واتخاذ الق اررات ،والتفاعل بين

األفراد في المنظمة ،حيث يالحظ الموظفين موضوعية النتائج ،ويحكمون عمى العممية أنيا عممية
عادلة أو غير عادلة.)Chen،2015،p17 (.

ويشير البدراني(،2010ص )26إلى أن المفيوم المتكامل لمعدالة التنظيمية ،يقتضي التفريق بين

مدلولي(المساواة) و(العدالة) إذ أن المساواة تستخدم في المقارنة بين األشياء ،والموضوعات

المتماثمة ،مثل :أجر العامل ،وساعات العمل ،في حين أن العدالة ،تمثل المقاربة بين األشياء
المتقابمة  ،مثل :األداء ،والحوافز المادية.

وبعد االطالع عمى األطر المفاىيمية المتعمقة بالعدالة التنظيمية ،تعددت التعريفات التي تناولت

ىذا المفيوـ ويمكف أف نذكر منيا ما يمي :

 -يعرفيا زايد (  ،2006ص ) 11بأنيا الطريقة التي يحكم الفرد من خالليا عمى عدالة األسموب،

الذي يستخدمو المدير في التعامل معو ،عمى المستويين :الوظيفي واإلنساني.

 عرفيا البدراني(،2010ص )26عمى أنيا عممية إدارة الفروق في حياة المنظمة؛ لحفز جميع الجيودنحو تحقيق أىداف المنظمة ،ومصمحتيا العميا في البقاء ،والتفوق ،والتقدم نحو المستقبل ،ول يكون
ذلك إل من خالل إقناع العاممين بأن أىدافيم الشخصية تتحقق كنتيجة لنجاح المنظمة ،وليس
عمى حساب المنظمة.
وأضاف البدراني(،2010ص )13-12عمى أنيا التزام اإلدارة والمشرفين  ،بتوحيد اإلجراءات والمعايير

التي تحكم ق ارراتيم الخاصة ،بتوزيع العمل ،والعوائد ،والحوافز ،اإليجابية مثل (المكافأة) ،والسمبية
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مثل (العقاب) ،وعدم التفريق بين العاممين في اإلجراءات ،أو التعامالت ،عند معالجة قضايا
التحفيز واألداء.
لحالتي اإلنصاف ،والمساواة المتين
وتعرفيا البكار (،2012ص )10بأنيا مستوى إدراك العاملّ
يعامل بيا من قبل المدير .

-ويعرفيا ٚ Philipآخش )2012،p1215(ْٚبأنيا مصطمح يستخدم لتحديد دور النصاف داخل

المنظمة؛ ألنيا ذات عالقة مباشرة بالمنظمة.

ويعرفيا الحراحشة(،2012ص )53بأنيا درجة إدراك الموظف لحالة اإلنصاف ،والمساواة فيالمعاممة التي يعامل بيا من قبل مديرة ،من خالل مقارنة ما قدمو من جيود في مجال عممو

بجيود نظرائو من الموظفين وما ترتب عمى تمك الجيود من نتائج ومردودات.

-تعرفيا ٚ Babazadehآخش )2014،p11( ْٚبأنيا العامل األساسي الضروري لنجاح كل مؤسسة؛

من أجل الحفاظ عمى رضى الموظفين ،والولء لممنظمة.

 ويعرفيا شعبان(،2014ص )165بأنيا مجموعة من اإلجراءات والتوزيعات والتفاعالت بين األفرادوالمنظمة الغرض منيا تحقيق األىداف.

يعرفيا ٚ Chenآخش )2015،p2( ْٚبأنيا عدالة المعاممة ،التي يتمقاىا الموظفين في أماكن عمميمفيذا ما يجعل بيئة العمل توصف بالعادلة بالنسبة لمموظفين .

وعمى ضوء ما سبؽ يرى الباحث :أن العدالة التنظيمية ىي السبيل لنجاح المنظمات والحفاظ عمى

رضا عاممييا ،وبقائيم فييا ،وذلك من خالل إدراكيم لإلنصاف في أسموب معاممة رؤسائيم ليم
،ولممساواة عند مقارنة جيودىم المبذولة ،ومردوداتيم بجيود زمالئيم ،ومردوداتيم داخل المنظمة
وخارجيا .

ً
راثؼب :أهًُخ انؼذانخ انزُظًُُخ:
وىناك مجموعة من النقاط التي تُبين مدى أىمية العدالة التنظيمية:
 إن العدالة التنظيمية تسمط الضوء؛ لمكشف عن األجواء التنظيمية ،والمناخ التنظيمي السائد
في المؤسسة .

 تنعكس العدالة التنظيمية سموكياً عمى حالت الرضا عن الرؤساء ،ونظم القرار ،وعمى
سموكيات المواطنة التنظيمية ،واللتزام التنظيمي.
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 إن العدالة التنظيمية تؤدي إلى تحديد جودة نظام المتابعة ،والرقابة ،والتقييم ،وايجاد القدرة عمى
تفعيل أدوار التغذية الراجعة ،والقدرة عمى إعادة تصميم التنظيم في الوظائف واألدوار

التنظيمية(.الداية ،2012،ص.)24-23

ويشير األسمري (،2013ص )15إلى أن أىمية العدالة التنظيمية تكمن في أن العدل مطمب أساسي
في كل شؤون الحياة ،فال تستقيم الحياة بدونو ،فبالعدل يأمن اإلنسان عمى نفسو ،وعمى حقوقو من

الجور ،والظمم ،والتعدي ،والعدالة التنظيمية ما ىي إل تطبيق لمعدل داخل المنظمات ،بل إن
تطبيقيا في المنظمات يساعد عمى خمق بيئة عمل مناسبة ،يضمن العامل فييا أن يحصل عمى

حقوقو بإنصاف من خالل جودة المعاممة ،وتطبيق اإلجراءات التنظيمية وفق معايير موضوعية،

وترجع أىمية العدالة التنظيمية إلى عالقتيا المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات التنظيمية ،والتي
تؤثر عمى فاعمية المنظمة وكفاءتيا.
ويشير

ٚ Cabarcosآخشْٚ

المنظمة.

( )2015،p865إلى أن العدالة التنظيمية شرط أساسي مسبق لفعالية

ويرى( زايد ،2006،ص )13أن العدالة ىي أحد المتغيرات التنظيمية الميمة المؤثرة عمى كفاءة األداء

الوظيفي لمعاممين من جانب ،وعمى أداء المنظمة من جانب آخر ،حيث تتعدد مجالت العدالة
التنظيمية لتشمل كافة جوانب الحياة التنظيمية مثل :ق اررات التعيين ،والتدريب ،وتقييم األداء،
والترقية وانياء خدمات العاممين ،وتوزيع أعباء العمل ووضع جداول العمل ،وتخصيص مساحات

المكاتب في مكان العمل ،وما إلى غير ذلك من إجراءات تنظيمية تخص العاممين بشكل مباشر،
أو غير مباشر.

وتشير  )2006،p4( Baldwinإلى أن العدالة التنظيمية تعزز أرباح كل من الفرد ،الذي سيكون

راضياً بأنو قد تمقى معاممة عادلة ،والمنظمة التي سيكون ليا القدرة عمى السيطرة عمى التحديات
والتيديدات المحتممة من موظفييا ،وتجني في نفس الوقت فوائد ،كونيا جية العمل المفضمة لدييم.

ومن القواعد التي ُيعتقد أنيا تشكل القالب الذىني إلدراك األفراد معنى العدالة ما يمي:
 .1قاعدة االستئناؼ  :بمعنى وجود فرص لالعتراض عمى الق اررات  ،و تعديميا إذا ظير ما
يبرر.

 .2القاعدة األخالقية  :أي أن يتم توزيع الموارد وفقاً لممعايير األخالقية السائدة.

 .3قاعدة التمثيؿ  :إذ يجب أن تستوعب عممية اتخاذ الق اررات وجيات نظر اصحاب المصمحة.
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 .4قاعدة عدـ االنحياز  :فييا يجب عدم تمكين المصمحة الشخصية من التأثير عمى مجريات
عممية اتخاذ الق اررات.

 .5قاعدة الدقة  :أي بناء الق اررات عمى أساس المعمومات الصحيحة ،والدقيقة ،والموثوقة
المصادر.

 .6قاعدة االنسجاـ  :وفييا ويجب أن تنسجم إجراءات توزيع الجزاءات ،والمكافآت عمى جميع
األفراد ،وفي كل األوقات( .حسنيف،2013،ص.)33-32

ً
خبيظب :أثؼبد انؼذانخ انزُظًُُخ
يوضح جدول ( )2.1أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع العدالة التنظيمية ،قد أشارت إلى
أن أبعاد العدالة التنظيمية تنحصر في ثالثة أبعاد رئيسة وىي( :عدالة التوزيع  ،عدالة اإلجراءات
 ،عدالة التعامالت) ،مثل (األسمري )2013،و(نافع )2012،و()4152،Ghafourian
و(المصدر)2014،

و()2006،Baldwin

و(الحراحشة)2012،

و(تايو)2012،

و(أبوسمعان )2015،و(عبابنة وآخرون )2014،و(جاسر.)2010،
إل أن ىناك بعض الدراسات التي اقتصرت أبعاد العدالة التنظيمية فييا عمى بعدين وىما ،العدالة
التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية مثل (:عبداهلل .)2013،
كما توجد بعض الدراسات التي أضافت بعداً رابعاً لمعدالة التنظيمية ،وىو العدالة المعموماتية مثل:
(عمي. )2012،
وتوجد من الدراسات ايضاً من كان البعد الرابع الذي أضافتو ىو العدالة التقويمية مثل :
(الشيري  )2014،و (البكار.)2012،
ويرى الباحث أن مفيوم العدالة التنظيمية ،قد تعاممت معو أغمب الدراسات السابقة ،عمى أنو مفيوم
ذو أبعاد ثالثة ،لذا سيتعامل الباحث معو عمى ذلك األساس ،وبناء عمى ذلك تشتمل العدالة
التنظيمية عمى ثالثة أبعاد  ،وىذه األبعاد ىي:
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 العدالة التوزيعية.
 العدالة اإلجرائية.
 العدالة التفاعمية.

العدالة التوزيعية

العدال٘ التيظٔنٔ٘

العدالة التفاعلية

العدالة اإلجرائية

شكؿ رقـ ( : ) 2.1أبعاد العدالة التنظيمية
المصدر :جرد بواسطة الباحث ()2017

ونورد فيما يمي شرح تفصيمي لكؿ بعد مف ىذه األبعاد الثالثة :
 .1انؼذانخ انزىسَؼُخ :
يرى حسنيف(،2013ص )32أن العدالة التوزيعية تشير إلى :
 إدراك الفرد لعدالة المخرجات التي يتسمميا.
 إدراك الفرد لمعوائد التي يحصل عمييا.
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 ناتج المقارنة بين ما يبذلو الفرد من جيد وما يحصل عميو من جية ،وما يبذلو اآلخرون
وما يحصمون عميو من جية أخرى.

وقد عبر عنيا البعض بأنيا عدالة نتائج الق اررات .كما ُعِّرفت أيضاً بأنيا العدالة المدركة في توزيع
النواتج.
وتشير  (2006، p1) Baldwinإلى أن ىذا النوع من العدالة يشير إلى المخرجات التي يتم توزيعيا

بما يتناسب مع المدخالت ،وىذا ما يسمى بمبدأ المساواة آلدمز عام  .1965وقد تأخذ النتائج في

سياق العمل ،شكل األجور ،القبول الجتماعي ،األمن الوظيفي ،الترقية وفرص العمل ،في حين
ستشمل المدخالت التعميم ،التدريب ،الخبرة والجيد .كما أنو من الصعب تحديد شكل مستوى
المكافأة المناسبة لممدخالت ،لذا يميل الناس إلى جعل ىذا المر مسألة نسبية ،حيث يقارنون
مخرجاتيم مع مخرجات أقرانيم الذين ىم في نفس المستوى الوظيفي.

أما  ( 2012 ،P13) Dudeفيرى أنيا تعبر عن تأثير المدخالت المتفاوتة ،كالوقت الذي يقضيو

الفرد في العمل ،عمى نتائج المناظرة ،مثل الراتب.

ويرى  )2005،p38(Greenbergأن الناس في الوظيفة تيتم بالحصول عمى حصة عادلة من

الموارد ،حيث يريد الجميع أن يتم الدفع ليم بصورة عادلة مقابل العمل الذي يقومون بو ،وأن يكون
المقابل مناسباً ،وأن يتم العتراف بجيدىم ،وبأي مساىمات خاصة يقومون بيا ،لذا فإنو يضيف

أن العدالة التوزيعية ىي شكل من أشكال العدالة التنظيمية التي ترتكز عمى معتقدات األشخاص

بأنيم قد تمقوا قدر منصف من المخرجات مقابل أعماليم  ،فعمى سبيل المثال يرى العاممون ،أن

تقييم األداء الرسمي ألدائيم يجب أن يكون منصفاً ،تبعاً لتقديرىم لمستوى أدائيم الفعمي.

ويشير زايد( ،2006ص )18-17إلى أن أثر عدالة التوزيع عمى العالقات بين العاممين داخل

المنظمة ،يجب أن يؤخذ في الحسبان بشكل أفضل ،نظ اًر لألىمية النسبية لقيم العمل القتصادية،
والجتماعية ،من وجية نظر العاممين .فإذا زادت أىمية القيم القتصادية بالنسبة لمعاممين ،فإن

اإلحساس بعدالة التوزيع سوف يكون لو ألثر األكبر عمى سموكيم ،أما في الحالت التي تطغى

فييا القيم الجتماعية لمعاممين ،عمى قيميم القتصادية ،فإن اإلحساس بعدالة التوزيع سوف يكون
أقل أىمية في التأثير عمى سموك العاممين .حيث يمكن إلدارة المنظمة أن تعظم الستفادة من
إحساس العاممين بعدالة التوزيع في تحقيق السموك التنظيمي المتميز ،من خالل قدرتيا عمى إدارة
التبادلت الجتماعية ،فإذا حدد الموظفون عالقاتيم مع أصحاب األعمال عمى أنيا تبادلت
اقتصادية فقط ،فإن عدالة التوزيع لن يكون ليا سوى تأثير ضئيل لمغاية عمى السموك التنظيمي
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المتميز .وسيقتصر التعامل بالمثل في التبادل القتصادي عمى أداء سموكيات النطاق الوظيفي

فحسب ،ألن الموظفين لن يروا مبر اًر لالنطالق إلى ما ىو أبعد مما نصت عمي بنود عقد العمل،
وأداء أي أدوار إضافية ،أما إذا حدد العاممون عالقاتيم مع المنظمة عمى أنيا تبادل اجتماعي،

فإن التعامل بالمثل سوف يحمل معو عمى األرجح سموكيات تتخطى نطاق األدوار الوظيفية
الرسمية ،وعندىا سيقوم العامل بأداء السموك التنظيمي اإليجابي .ولعل المبرر وراء ىذا السموك

التنظيمي ىو اقتناع العامل بأن ىذا األداء يتمشى مع الخاصية اإليجابية لمعالقة الوظيفية ،وليس

لكون عقد العمل نص عمى أدائيا .ولذلك ففي عالقات التبادل الجتماعي ،فإن ميل ىذا التناقض
الجمي ل يعتد بو  .وقد يعتقد الموظف أن السموك التنظيمي اإليجابي ىو رد الفعل المناسب تجاه
ما يحسو من عدالة التوزيع.

ويرى الباحث أن المخرجات قد أخذت نصيب األسد في الدراسات التي توضح جوانب عدالة

التوزيع ،وأثرىا عمى العديد من المتغيرات التنظيمية؛ نظ اًر ألن المخرجات ىي الوقود المحرك
لمعاممين فيدف العامل من العمل ليس العمل في حد ذاتو ،بل تحقيق ناتج أو عائد يحقق لو

إشباعا معيناً من تقدير ،أو امتنان ،أو مال ،أو منصب ،وغيره وذلك يتفق مع ما تقولو قوانين
ٍ
مساو لو في المقدار ومضاد لو في التجاه) لذا فإن العامل كمما
الفيزياء (:أن لكل فعل رد فعل
شعر بأن ما يحصل عميو من أجر يكافئ ما بذلو من جيد مقارناً ذلك بجيود وأجور العاممين ممن

ىم عمى نفس مستواه الوظيفي ،فإنو عندئذ سيستشعر العدالة ،وسيقوم بواجباتو عمى أكمل وجو،

ولكن لو شعر خالف ذلك ،فإنو ،سيحاول تقميل ما يبذلو من جيد؛ ليناسب ما يحصل عميو من
عائد.
 .2انؼذانخ اإلجزائُخ:
كان تيبو و ووكر عام  1975أول من قدم مفيوماً لمعدالة اإلجرائية وذلك في كتابيما ( -تمخيص
إجراءات حل النزاعات عن طريق طرف ثالث) -عمى أنو توجد ىناك مرحمتين وىما :مرحمة
العممية ،ومرحمة اتخاذ القرار ،ويكون المتنازعين عمى استعداد لمتخمي عن السيطرة في مرحمة اتخاذ
القرار ،طالما أن ىناك تحكم وسيطرة في مرحمة العممية. ( Costa ، 2014، P13).
وتؤكد  ) 2006،p2) Baldwinعمى ما أسمف (كوستا) حيث تضيف بأن العدالة اإلجرائية تيتم
بنزاىة عممية اتخاذ القرار ،الذي يؤدي إلى نتيجة معينة .كما لوحظ أن العدالة اإلجرائية تفوق
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العدالة التوزيعية في ذلك حيث يكون الناس عمى استعداد لقبول نتائج غير مرغوب فييا ،إذا كانوا
يؤمنون بأن العممية التي أدت إلى ىذه النتائج قد تمت بناء عمى قواعد العدالة التنظيمية.
ولقد تعددت التعريفات التي تناولت العدالة االجرائية ونورد منيا ما يمي :
وعرفيا  ) 2002، P557) Erdoganعمى أنيا عدالة العمميات التي يتم من خالليا تقييم
األداء.

ويرى  )2005،p38( Greenbergأن العدالة اإلجرائية تشير إلى تصورات الناس عن نزاىة
اإلجراءات المتبعة؛ لتحديد النتائج التي يحصمون عمييا ،مثال التقييم الرسمي الذي يتمقاه العاممين
عمى أدائيم  .وقد أظيرت األبحاث أن العمال يعتبرون أن ىذه التقييمات عادلة ،إذا تم اتباع جميع
اإلجراءات الصحيحة ،كأن يكون الشخص الذي يقيميم عمى دراية بعمميم ،وبأن تكون المعايير
المستخدمة لتقييميم مطبقة عمى الجميع.
ويرى

Philip

وآخرون

()2012،p1218

أنيا تشير إلى العدالة المتصورة لمق اررات التي يتم اتخاذىا في

تخصيص النتائج في المنظمة.

ويشير حسنين(،2013ص.)33-32إلى أن العدالة اإلجرائية ىي:
 اإلجراءات المستخدمة في تحديد النواتج.

 عدالة اإلجراءات عندما تتسم بالتساق والستم اررية.

 تحقيق مصالح كل األفراد  ،ول تحقق أىداف شخصية.
 ما يقوم عمى المعمومات الصحيحة  ،وتوفر فرص تصحيح القرار.

 السموك والعمميات التي تستخدميا المؤسسة لتنفيذ الوظائف المختمفة.

ويشير  Dehkordiوآخرون ( )2013،p696إلى أن العدالة اإلجرائية ىي اإلجراءات والعمميات

التي من خالليا يتم تحديد العواقب.

ويرى خضير(،2014ص )26أن العدالة اإلجرائية تتعمق بعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحويل
المدخالت إلى مخرجات ومحصالت نيائية ،يحصل عمييا العاممون ،مما يمكننا من الحكم عمى
القواعد ،واإلجراءات المطبقة في المنظمة ،من حيث مدى نزاىتيا وعدم تحيزىا .وترتبط درجة

العدالة اإلجرائية مع مدى وجود الثقة المتبادلة بين الرؤساء ،والمرؤوسين ،فكمما كانت ىناك ثقة
متبادلة أكبر بينيم ،كمما شعر العاممون بالعدالة اإلجرائية بشكل أكبر.
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وتشتمل عدالة اإلجراءات عمى ثالثة عناصر ىي:
 القواعد والمعايير الرسمية لإلجراءات.
 شرح اإلجراءات وعممية صنع القرار.

 التفاعل بين من يقوم بتطبيق القواعد (متخذ القرار) ،واألفراد الذين يتوقع أن يتأثروا
بالقرار( .زايد ،2006،ص)22-21

ويرى الباحث تبعاً لما سبق :أن عدالة اإلجراءات المتبعة ل تقل أىمية عن العدالة في التوزيع ،بل
ىي الطريق المؤدي لعدالة التوزيع فيي القوانين ،والقواعد ،واألسس ،التي يجب أن تطبق عمى
الجميع دون استثناء ،حتى يحصل كل شخص عمى النتائج التي يستحقيا من تقدير ،أو عقاب
دون تقديم لمصمحة شخصية عمى المصمحة العامة ،أو انحياز لجية عمى حساب أخرى ،ودون
انفراد في القرار ،أو تجاىل ألصحاب العالقة.
 .3انؼذانخ انزفبػهُخ:
بعض النظريات وضعت العدالة التفاعمية تحت مظمة مصطمح العدالة اإلجرائية ،مع أن العدالة

التفاعمية كبيرة بما يكفي؛ لتكون قائمة بذاتيا وليا اعتبارىا الخاص  .لذا فالعدالة التفاعمية تشير

إلى جودة المعاممة التي يتمقاىا الفرد من قبل العاممين في المنظمة ،خصوصاً كجزء من إجراءات
صنع الق اررات الرسمية.

ولقد تعددت التعريفات التي تناولت العدالة التفاعمية ونورد منيا ما يمي :

عرفيا  )2002،p557( Erdoganعمى أنيا اإلنصاف في التفاعل مع األشخاص خالل تقييم األداء.
وينظر إلييا )2005،p40( Greenbergعمى أنيا مدى إدراك الناس لعدالة الطريقة التي يتم بيا
التعامل معيم من قبل أشخاص آخرين.
ويرى حسنيف(،2013ص )33-34أن العدالة التفاعمية تشير إلى:
 .7مدى إدراك األفراد لعدالة المعاممة التي يحصمون عمييا ،عندما تطبق عمييم اإلجراءات.

 .8مراعاة أسموب التعامل مع األفراد عند تطبيق اإلجراءات ،والتوزيع والتعامل مع اآلخرين.
 .9تشير إلى الكيفية التي تنفذ بيا اإلجراءات ،من تعامل مع األفراد ،ومراعاة كرامتيم ،واحتراميم
أثناء تطبيق اإلجراءات.
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.10

العدالة في تقديم المعمومات فيما يتعمق بشرح وتفسير مبررات الق اررات ،و ردود األفعال.

ويجمل فيما يخص العدالة التفاعمية فيرى أنيا :التبرير المقبول أو المنطقي الذي تقدمة المؤسسة
بشأن ق ارراتيا ،والذي يؤدي إلى إدراك أعمى لمعدالة من جانب العاممين ،وذلك مقارنة بعدم تقديم
أية تبريرات.
ويشير خضير(،2014ص ج)بأنيا مدى إحساس العامل بعدالة المعاممة التي يحصل عمييا عندما
تطبق عميـ ـ ـ ـو بعض اإلجراءات الرسمية ،أو معرفتو أسباب تطبيق تمك اإلجراءات.
كما أضاف خضير(،2014ص )26أن العدالة التفاعمية تيتم بسموك إدارة المنظمة عند تعامميا مع
باقي العاممين فييا ،ويتعمق ىذا النوع من العدالة بمدى إحساس العاممين بعدالة تعامميم مع إدارة
المنظمة التي يعممون فييا.
ومن ىذا المنطمق فإن العدالة التفاعمية تعكس جودة العالقات الشخصية بين الرئيس المباشر
والعاممين خالل عممية تقييم األداء مثالً ،كما أنيا تعكس مقدار الحترام ودماثة الخمق التي يبدييا
الرئيس المباشر عند إخطار الموظف بالكيفية التي اتخذ بيا القرار .وأيضاً ىي الطريقة التي يعامل
بيا الشخص أثناء تطبيق بعض اإلجراءات الرسمية (مثل تقييم األداء أو إجراءات إنياء الخدمة)
يمكن أن تؤثر عمى إحساس ىذا الشخص بالعدالة ،وتتضمن عدالة المعامالت جانبين ىما:
 معاممة األفراد بواسطة الرؤساء. تقديم شرح مناسب لمق اررات إلى األفراد الذين يتأثرون بيا ،فالتبرير المقبول أو المنطقي الذيتقدمة المنظمة بشأن ق ارراتيا يؤدي إلى إدراك أعمى لمعدالة من جانب العاممين وذلك بالمقارنة
بعدم تقديم أية مبررات( .زايد ،2006،ص.)27

وحدد بيز وموج عام  1986بعض الجوانب الرئيسة لمعدالة التفاعمية التي يمكن أن تعزز تصورات
الناس لممعاممة العادلة ومن ىذه الجوانب:
 الصدؽ :فالمعمومات التي تعطى يجب أن تكون واقعية ودقيقة ،وقدمت بطريقة منفتحة
وصريحة.
 االحتراـ :ينبغي أن يعامل الموظفين بكرامة ،مع عدم المجوء إلى الشتائم أو السموك الفظ.
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 المالءمة :األسئمة والجمل ل ينبغي أبداً أن تكون "غير لئقة" أو تنطوي عمى أشياء مسيئة
مثل العنصرية ،أو التمييز عمى أساس الجنس.
 التبرير :عندما يتم تصور أن ىناك ظمم قد وقع ،يجب عمل حساب لألمور الجتماعية،
كتقديم تفسير أو اعتذار حيث يمكن أن يقمل ،أو يقضي ذلك عمى الشعور بالغضب.
).(Baldwin، 2006، p2-3

كما يشير ماضي(،2014ص )18إلى أن ىناك أربعة معايير تستخدم لمحكم عمى مدى شعور العامل
بمدى وجود العدالة التفاعمية عند متخذ القرار وىي الثقة ،والحترام ،والمالءمة ،والتبرير.
 -1الثقة  :تحصل الثقة عندما يشعر العاممون أن متخذ القرار كان صريحاً ،وصادقاً أثناء تفاعمـو
معيم واتصالو بيم.
-2الحترام  :يشعر العاممون بالحترام عندما يظير متخذ القرار الحترام ،واألدب لمعاممين ،وعنـد
معاممتو ليم بتيذيب.
-3المالءمة  :إن المالءمة أو الموائمة يدركيا العاممون عندما يتجنب متخذ القرار الخوض في
أمور ل تتعمق بالقرار مباشرة ،كالسؤال عن عمر العامل ،أو عرقو ،أو عمـره ،أو دينو والتي قد
تعطي مدلولت سمبية لدى العاممين.
-4التبرير  :يتحقق التبرير من خالل قيام متخذ القرار بتقديم تفسيرات كافية لمقـرار المتخـذ ،وتبرير
أسبابو وتوضيح مخرجاتو ،واآلثار السمبية واإليجابية ليـذا القـرار ،وغيـاب التبرير قد يجعل الموظف
يشعر بالظمم حتى لو كان صحيحاً.
ويرى الباحث في ضوء الدراسات السابقة التي تناولت العدالة التفاعمية ،أنيا ترتبط بالجانب
الشعوري لدى العاممين وما يتمقونو من معاممة من قبل رؤسائيم في العمل ،وىي تتمثل في مدى
تقدير واحترام وصدق الرئيس مع مرؤوسيو ومدى إتاحتو الفرصة ليم في العتراض ،والنقاش،
وأيضاً المشارك ة في اتخاذ القرار دون تيديد ،أو تسفية آلرائيم ،والمحافظة عمى كرامتيم دون
تمييز ،أو محاباة ،مع تقديمة التفسيرات ،والتبريرات الالزمة لمق اررات التي تم اتخاذىا.
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ُ
طبدطب :ػاللخ أثؼبد انؼذانخ انزُظًُُخ ثجؼضهب
يوجد ترابط وثيق بين أنواع العدالة التنظيمية المختمفة ،حيث يؤثر بعضيا ببعض ,حيث تعد
العدالة التوزيعية األساس الذي قامت عميو األنواع األخرى لمعدالة التنظيمية ،وىي المحور الذي
تحوم حولو فإصدار الحكم عمى العدالة التوزيعية المتعمقة بنزاىة عممية التوزيع وكمياتيا ،ىو إدراك
لعدالة اإلجراءات المستخدمة في تحديد تمك المخرجات التي توزع وىذا يسمى(العدالة اإلجرائية),
والعدالة في طريقة التعامل بنزاىة ،واحترام ،وتقدير أثناء تطبيق العدالة التوزيعية يطمق عميو(عدالة
تفاعمية)(.الداية ،2012 ،ص.)33
ويشير زايد( ،2006ص .)22إلى أنو توجد عالقة ارتباط بين كل من عدالة التوزيع وعدالة
اإلجراءات ،حيث إن إحساس العاممين بعدالة التوزيع مرتبط إلى حد كبير بإحساسيم بأن ق اررات
التوزيع تمت طبقًا لطرق وقواعد إرشادية عادلة وموثوق بيا ،فعدالة اإلجراءات تعكس إحساس
العاممين بعدالة اإلجراءات التي تتبع في اتخاذ الق اررات المتصمة بتوزيع النواتج ،ومن المتوقع أن
يؤدي وجود فجوة بين اإلجراءات التنظيمية الموضوعة ،وبين الممارسات الخاصة بتطبيق تمك
اإلجراءات إلى تعميق إحساس العاممين بنقص العدالة اإلجرائية ،مما يمكن أن يؤدي إلى العديد
من السموك التنظيمي السمبي.
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شكؿ رقـ ( :) 2.2العالقة بيف أبعاد العدالة التنظيمية
المصدر( :باجودة، 2010،ص)52

ومن الشكل السابق يتضح مدى تكامل وترابط أبعاد العدالة التنظيمية بعضيا ببعض فالعدالة

اإلجرائية تشير الى نزاىة طريقة اتخاذ القرار من ناحية (الدقة – الموضوعية  -الثبات  )....-أما

العدالة التوزيعية فتشير الى تقييم المخرجات الناتجة عن الجراءات المتبعة من ناحية (الدقة –
الموضوعية  -الثبات  )....-أما العدالة التفاعمية فيي تشير الى أسموب وطريقة تطبيق ىذه
اإلجراءات من ناحية ( المساواة – الموضوعية  )......-ومن المالحظ أن الباحثة (باجودة) قد

أضافت في بحثيا بعداً رابعاً لم يستخدمو الباحث نظ اًر لقمة الدراسات التي اعتبرتو بعداً من أبعاد

العدالة التنظيمية كما أسمف الباحث في جدول ( )1.2من الفصل األول.

ويشير أبو سمعان(، 2015ص .)25إلى أن العدالة التنظيمية مفيوم متكامل ومتعدد الجوانب ،من
حيث األبعاد المختمفة ،وىو قائم بالدرجة األولى عمى السموك اإلنساني ،والتصرفات الجتماعية

داخل المنظمة ،فالبعض يميل إلى الىتمام بالجانب المادي (من رواتب وأجور ومكافآت مادية)،
في المقابل تجد البعض ييتم بالجانب المعنوي (الحترام والتقدير وحسن المعاممة والشعور)،
وبالتالي ىناك تفاوت في إدراك العدالة التنظيمية عند العاممين ،ولكن ىذا التفاوت ل يعني أن

اإلنسان ككائن اجتماعي ييمل جانب عمى حساب آخر ،فحاجات اإلنسان ل تتوقف ول تنتيي ما
بين المشاعر ،والحتياجات المادية والمعنوية مع التفاوت في وجيات النظر وبيئات العمل

المختمفة ،وىذا يعزز القول بالترابط بين أبعاد ومكونات العدالة التنظيمية المنشودة.
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ً
طبثؼب :آثبر انؼذانخ انزُظًُُخ :
مستويات العدالة التنظيمية العالية تخمق مستويات مرتفعة من اللتزام لدى العاممين نحو منظماتيم
ومستويات مرتفعة من المواطنة التنظيمية وتقدم في األداء الوظيفي ومستويات مرتفعة من الرضا

لدى العمالء.) Bauer& Erdogan ، 2012 ، p219( .

الشعور بالظمم ىو ضرر مباشر عمى الصحة النفسية لمموظفين  ،ويساىم في زيادة التوتر لدييم،

فالمستويات المنخفضة من العدالة تؤدي إلى زيادة احتمالت النتقام ،والدعم النقابي ليذه األفعال.

(.) Bauer& Erdogan ، 2012 ، p218

إن عدم توفر أي بعد من أبعاد العدالة التنظيمية ،يمكن أن يمثل خطورة عمى المنظمات  ،وذلك
عمى النحو اآلتي:
 -1بالنسبة لبعد العدالة التوزيعية  ،فقد توصمت الدراسات إلى أن الشخص يستشعر انعدام العدالة
عندم ـ ـا يجد أن نسب ـ ـة عوائده مقارنـ ـ ـة بمدخالتو ونسبـ ـة عوائد اآلخرين مق ـ ـارنة بمدخالتيم متفـ ـ ـاوتة.
( )Ali،et al،2017،p138مما يسبب؛ انخفاض مدركات العاممين ليذا البعد  ،وينتج عن ذلك آثار
سمبية كانخفاض كمية األداء الوظيفي جودتو ونقص التعاون مع زمالء العمل ،وضعف ممارسة
سموكيات المواطنة التنظيمية.
 -2بالنسبة لبعد العدالة اإلجرائية  ،فقد توصمت الدراسات إلى أن عمميات صناعة الق اررات غير

العادلة ترتبط بالعديد من التبعات التنظيمية السمبية  :مثل انخفاض التقييم الكمي لممنظمة  ،ونقص
الرضا الوظيفي  ،وانخفاض النتماء التنظيمي( .أبوجاسر،2010،ص.)17

فالغضب والشعور بالظمم كثي اًر ما يؤدي إلى سعي األفراد؛ إليجاد طرق لستعادة واصالح حالة
التوازن لدييم في عالقتيم بالعمل ،وعمى سبيل المثال ،عندما يرى األفراد أن صاحب العمل لم
يسيم في العالقة بالقدر المطموب الذي كان متوقعاً ،يقوم العاممون بالتقميل من جيودىم التي
يبذلونيا ،سواء في األنشطة المرتبطة مباشرة بميام وظائفيم ،أو في األنشطة التي تؤثر بصورة

عامة في بيئة العمل (.) Law،2014، p8
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املبحح الجاٌي
االشتػرام الوظيفي
يقديت
ؤوالً :يفهىو االستغساق انىظُفٍ .
ثاَُاً :املتغرياث اندانت ػهً االستغساق انىظُفٍ.
ثانثاً :انؼىايم انيت تؤدٌ إىل تنًُت االستغساق انىظُفٍ.
زابؼاً :آثاز االستغساق انىظُفٍ.
خايساً :اسرتاتُجُاث االستغساق انىظُفٍ.

سادساً :يؼُقاث االستغساق انىظُفٍ.

37

ادلمذيــــخ
حاز الستغراق الوظيفي عمى اىتمام الباحثين في اآلونة األخيرة ،حيث إنو قد بدأ يأخذ موضعو
في األدبيات األكاديمية ،وكانت أول المساىمات عن الستغراق الوظيفي ىي (لويميام كان) الذي
عرفو بأنو :توظيف الشخص لنفسو جسدياً ،وعاطفياً،
يعتبر الوالد لالستغراق الوظيفي ،والذي ّ

وعرفو أيضاً بأنو :تسخير أعضاء المنظمة أنفسيم ألداء عمميم( p33
وذىنياً أثناء أداء دور ّ
.) kahn،1990،

أصبح الستغراق الوظيفي بعداً بالغ األىمية من أبعاد وظائف إدارة الموارد البشرية ،فيو مسألة
يتزايد الىتمام بيا يوماً بعد يوم ،حتى أصبحت مرك اًز لالىتمام خالل التسعينيات وأوائل عام
 .2000ويرتبط الستغراق الوظيفي بالمخرجات الناتجة عن مواقف ،وسموكيات ،ونوايا
األفراد(.)Alias،et al،2014،p103

وأُطمق عمى الستغراق الوظيفي المنطقة الجديدة من القرن الحادي والعشرين باعتباره العامل
المييمن لنجاح المنظمات (.) Alvi& Abbasi،2012، p643

وتؤكد )2015،p195( Jain&Mathurعمى أىمية الستغراق الوظيفي فتقول إنو إحدى الوظائف
اليامة حيث إن المنظمة ل يمكن أن تستمر بالعمل ليوم واحد بدونو.
ويشير  )2010، p89( Markos& Srideviإلى أن أعين أرباب العمل أصبحت مركزة عمى كيفية
جعل العامل يستغرق في عممو ،حيث إن أرباب العمل يدركون أنو بالتركيز عمى الستغراق

الوظيفي لمعاممين يستطيعون خمق قوى عاممة أكثر كفاءة وانتاجية .ويضيف أيضاً أن الستغراق

الوظيفي يمس جميع جوانب إدارة الموارد البشرية التي نعرفيا حتى اآلن ،فإذا لم تتم معالجة كل

جزء من أجزاء الموارد البشرية بطريقة مناسبة فإن ذلك سيؤدي إلى فشل استغراق الموظفين بشكل
كامل ،وذلك بسبب سوء اإلدارة ،حيث إن خمق استغراق وظيفي لدى العاممين يعتمد عمى أسس
مفاىيمية سابقة ،مثل الرضا الوظيفي ،واللتزام التنظيمي ،والمواطنة التنظيمي ـ ـ ـ ـة.

وىذا يتفق مع .)2014، p73( Lawحيث يشير إلى أن أرباب العمل الذين يعولون عمى الستغراق
في المنظمات المحترفة ويدعمونيا من خالل توفير الحوافز والدعم المالي قد يستفيدون من

المستوى العالي من استغراق العاممين .
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وأورد  Abbasوآخرون( )2016،p136أن ارتباط الموظفين عاطفياً بعمميم ،وبالمنظمة يقود المنظمة
نحو النجاح ،وليذا فإن الستغراق الوظيفي ىو موضوع ميم لإلدارة ،ولتنمية الموارد البشرية.
ً
أوال :يفهىو االطزغزاق انىظُفٍ :
تنظر المنطاوي(،2007ص )70إلى الستغراق الوظيفي عمى أنو العالقة النفسية بين الفرد ووظيفتو،

بحيث تعد ىذه الوظيفة جزءاً ميما في حياتو ،وفي تقديره لذاتو ،كما أنو يوضح مدى ارتباط الفرد
بوظيفتو ،واىتمامو بيا .

ويعرفو  )2009، p9(MacLeod& Clarkeبأنو خمق فرص لمموظفين؛ لمتواصل مع زمالئيم،
ّ
ومديرييم والمنظمة ككل  ،وىو أيضا خمق بيئة يمكن أن يكون لدى الموظفين فييا؛ الدافعية
لمتواصل مع عمميم؛ ألداء عمل جيد من خالل مفيوم ،يضع المرونة ،والتغيير ،والتحسين

المستمر في صميم ما يريد أن يكونو الموظف والرئيس ،وىو أيضا مجموعة من المواقف
والسموكيات اإليجابية ،يتمكن الموظفين من خاللي ـ ـ ـا من تقديم األداء العـ ـ ـ ـالي ،الذي يتناغـ ـ ـم مع

رسالـ ـ ـ ـ ـ ـة المنظمـ ـ ـ ـ ـة .

ويورد( ماركوس وسيرديفي) مجموعة من التعريفات التي قام بيا الباحثون ومنيا:

يعرف (روبنسون) الستغراق الوظيفي بأنو موقف إيجابي اتخذه الموظف تجاه المنظمة وقيميا .

والموظف المستغرق يكون عمى عمم مسبق بنظام العمل ،ويعمل مع الزمالء؛ لتحسين األداء

لصالح المنظمة.

ويعرفيا بيرين بأنيا استعداد وقدرة العاممين عمى تقديم جيود اختيارية مستدامة ،تيدف إلى إنجاح

المنظمة (.) Markos& Sridevi،2010، p90

ويذكر حسنيف(،2013ص )53في كتابو أن الستغراق الوظيفي يمكن التعبير عنو من خالل
الندماج الداخمي لمفرد في العمل ،أو التطابق والتجاوب النفسي مع العمل بما ينعكس في صورة
تحقيق لذاتية الفرد ،أو التزامو نحو عممو ،ويضيف أن الستغراق ىو الدرجة التي يندمج فييا الفرد
مع الوظيفة التي يمارسيا ويستشعر أىميتيا ،ويضيف أيضاً أن الستغراق يعبر عن الرتباط

النفسي بين الفرد ووظيفتو ،بحيث تعد ىذه الوظيفة ذات بعد محوري في حياتو ،وفي تقديره لذاتو .
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وقام حسنيف(،2013ص )54بتجميع المفاىيم التي تتحدث عن الستغراق الوظيفي في أربعة عناصر
أساسية وىي:
 -1أن العمل يمثل درجة الىتمام األساسي في الحياة.
 -2المشاركة الفعالة في العمل.
 -3أن األداء يمثل األساس لتحقيق الذات.
 -4أن األداء مرتبط بالمفيوم الذاتي.
وعرفو جوانزاليس بأنو المدى الذي يمكن أن يندمج الموظف فيو جسدياً ،وذىنياً ،وعاطفياً ،في أداء
عممو (.) Law،2014، p1

فيعرفان الموظفين المستغرقين بأنيم من لدييم شعور
أما ّ )2009، p7( MacLeod& Clarke
شخصي بالرتباط بعمميم ومنظمتيم ،ولدييم الدافعية والقدرة ؛إلعطاء أفضل ما عندىم؛ إلنجاحيا
ومن ذلك تنطمق سمسمة من الفوائد الممموسة لألفراد ولممنظمة.
ويعرف  )2012، p1( Seijts & Crimالموظف المستغرق في وظيفتو بأنو الشخص المندمج كمياً
والمتحمس لعممو ،كما يشير إلى أن الموظف المستغرق في وظيفتو ،ىو من يقول أنا أريد عمل
ذلك ،أو أنا قررت أن أنجح فيما أقوم بو ،فيكون بذلك ممتزم بالوظيفة ،وأن يقول :أنا أحب ما
أعمل ،وبذلك يكون مفتوناً بوظيفتو فالموظف المستغرق في وظيفتو ىو الميتم بمستقبل الشركة،
ويرحب باستثمار جيد يتجاوز ما يطمبو الواجب منو؛ من أجل نجاح المنظمة.
ويعرف ماسالتش الموظفين المستغرقين بشكل كامل بأنيم ىم من لدييم مستويات عالية من
الحماس والندماج ،وىم مستعدون لاللتزام بتقديم كامل وقتيم ،وطاقتيم ألداء دور العمل المطموب
منيم (.) Law،2014، p13

ويضيف  Abbasوآخرون ( )2016،p139أن الموظف المستغرق في وظيفتو ،ىو موظف عاطفي،
ويكون منغمس كمياً في عممو ونشيط ،وممتزم ،ومكرس لنفسو بشكل كامل لعممو ،فالموظفين األكثر
أداء ،وأقل احتمال لترك المنظمة .
استغ ارقاً ،سيكونون أفضل ً
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ً
ثبَُب :ادلزغرياد انذانخ ػهً االطزغزاق انىظُفٍ:
يشير المغربي (،2004ص )34إلى أنو من أىم المتغيرات الدالة عمى الستغراق الوظيفي :
 .1امتالك روابط قوية بالوظيفة يصعب كسرىا.

 .2معظم اىتمامات العامل مركزة حول وظيفتو.
 .3أن يحب العامل أن تستوعب وظيفتو معظم وقتو.

 .4شدة التمسك بالدقة في أداء العمل إلى درجة كبيرة.
 .5أن ينشغل تفكير العامل في وظيفتو ،حتى بعد انتياء وقت العمل.

 .6أن تكون معظم األىداف الشخصية في حياة العامل مرتبطة وموجية نحو وظيفتو.
ويشير حسنيف(،2013ص)55-54إلى أن المتغيرات الدالة عمى استغراق العاممين في وظائفيم ىي:
 -1أن يمتمك العامل روابط قوية بوظيفتو ويرى أنو من الصعب كسرىا.
 -2أن يحب العامل أن تستوعب وظيفتو معظم وقتة.

 -3أن تكون معظم اىتمامات العامل مركزه حول وظيفتو.

 -4أن يكون العامل شديد التمسك بالدقة في أداء عممو بدرجة كبيرة.

 -5أن تكون معظم أىداف الموظف الشخصية في حياتو مرتبطة و موجيو نحو وظيفتو .
 -6أن يشغل الموظف التفكير في وظيفتو حتى بعد انتياء وقت العمل.
 -7أن يحقق العمل لمعامل أكبر إشباع في حياتو.

 -8أن تكون أىم اولويات العامل الىتمام بوظيفتو ،واستغراقو في أداء مياميا .

 -9أن تكون معظم الشياء اليامة التي تحدث ،مندمجة في وظيفتو الحالية بشكل أو بآخر.
ً
ثبنثب :انؼىايم انزٍ رؤدٌ إىل رًُُخ االطزغزاق انىظُفٍ:
يشير  Abbasوآخرون ( )2016،p139إلى أنو من األمور التي تؤدي إلى الستغراق الوظيفي لدى

العاممين:

 -1خصائص الوظيفة.
 -2الدعم اإلداري .

 -3العائدات و العتراف.
 -4جودة مكان العمل.
 -5التصالت.
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وتشير أبعاد التنمية الدولية إلى أن المدير يجب أن يفعل خمسة أشياء إلنشاء درجة عالية من

الستغراق لدى القوى العاممة وىي:

 تكاتف الجيود مع استراتيجية معمنو.
 التمكين.

 تعزيز وتشجيع العمل الجماعي والتعاون.
 مساعدة العاممين عمى النمو والتطور.

 تقديم الدعم والعتراف بشكل مناسب.) Markos& Sridevi،2010، p91( .

ويشير  )2010، p91( Markos& Srideviتبعاً لنتائج مسح تم القيام بو في مختمف أنحاء بريطانيا

العظمى لـ( )2000موظف ،أن التصال لو أولوية قصوى؛ لدفع الموظفين نحو الستغراق في

وظائفيم  .وخص التقرير بالذكر أن وجود فرصة لدى العاممين لرفع آرائيم ،ووجيات نظرىم إلى

أعمى ،ىو أىم محرك لستغراق العاممين ،ويوجو التقرير النتباه أيضا إلى مدى أىمية إبقاء
العاممين عمى اطالع بما يجري في المنظمة.

ويرى حسنيف(،2013ص)55أنو من األمور التي تؤدي إلى تنمية الستغراق الوظيفي لدى العاممين:
 -1ظروف بيئة العمل.

 -2خصائص الوظيفة .
 -3جماعة العمل.

 -4األسموب المتبع في الشراف عمى العمل.
 -5المشاركة في اتخاذ الق اررات.

وتشير المنطاوي(،2007ص)75إلى أن الستغراق الوظيفي يتأثر بالعديد من العوامل تتمثل في :
 -1الخصائص الشخصية (األقدمية -الحاجة لمنمو -أخالق الفرد -الجنس -عدد التباع).

 -2الخصائص الوظيفية (الحافز -استقاللية الوظيفة -التنوع – توصيف الميام -المشاركة -
التغذية العكسية).

 -3الخصائص الجتماعية(العمل مع اآلخرين – المشاركة في اتخاذ القرار -مشاعر النجاح).
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ويشير  )2012، p3-5( Seijts & Crimإلى الكيفية التي يمكن لمرؤساء في العمل ،دفع رؤوس،

وقموب ،وأيدي الموظفين لالستغراق في العمل ،وذلك ببعض الوسائل ،ويمكن تمخيص ىذه الوسائل

في عشر نقاط وىي:

-1االتصاؿ  :يتعين عمى القادة أن يثبتوا أنيم يقدرون الموظفين

-2المينة  :يجب أن يوفر القادة التحدي والمغزى من العمل مع توفير فرص التطور في العمل .

-3الوضوح :يجب أ ن يكون لدى القادة رؤية واضحة  ،حيث يرغب الناس في فيم رؤية اإلدارة

العميا واألىداف التي لدييم إلداراتيم أو وحداتيم أو فريقيم.

-4اإلبالغ  :يجب أن يقوم القائد بتوضيح توقعاتو حول الموظفين ،وأن يعطييم تغذية راجعة حول
أدائيم في المنظمة.

-5التينئة :يشعر الموظفين بأنيم يتمقون تغذية عكسية فورية عندما يكون أداؤىم متدني ،أو أقل
من المتوقع ،ويتمقون المدح ،والتينئة عمى أدائيم القوي بصورة أبطأ بكثير مما ىو في الحالة
األولى.
-6المساىمة :يرغب العاممون في أن يعرفوا أن مدخالتيم ميمو ،وأنيم يساىمون في نجاح
المنظمة بطريقة مؤثرة.
-7التحكـ :تتحكم قيم الموظفين في عطائيم لوظائفيم ،والقادة يمكنيم خمق فرص لمموظفين؛
لممارسة ىذه السيطرة.
-8التعاوف :عندما يعمل موظف في فريق ،وتوجد الثقة ،والتعاون بين أعضاء الفريق  ،فإنيم
يتفوقون كأفراد ،وكفريق عمى األفراد ،والفرق التي تفتقر إلى العالقات الجيدة.
-9المصداقية  :يجب أن يسعى القادة لمحفاظ عمى سمعة المنظمة ،واظيار معايير أخالقية رفيعة
المستوى ،حتى يكون العاممون فخورين بوظائفيم ،وبأدائيم ،وبمنظمتيم التي يعممون فييا.
-10الثقة :تساعد القيادة الجيدة في خمق الثقة بالمنظمة ،بأن تكون نموذجاً ذا معايير أخالقية
ومعايير أداء عالية.
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كما يشير )2006، p25( Gorman & Baumrukإلى أنو توجد سموكيات يمكن أن يقوم بيا

الرؤساء؛ لزيادة الستغراق الوظيفي لدى العاممين لدييم ومنيا :
-1تسريع التدريب والدعـ الوظيفي :

فيجب أن يكون ىناك تدريب واضح ،ومباشر ويوضح المسارات الوظيفية المحتممة لمتمقي
التدريب ،والفرص المتاحة لو داخل المنظمة مع توضيح الميارات التي تحتاج المنظمة إلى وجودىا
-2االعتراؼ:
من الميم أن يعترف الرؤسـ ـ ــاء دومـ ـاً بأعمـ ـ ــال موظفييـم الجيدة ،وانجازاتيم.
-3المسؤولية:
يكون الموظفون أكثر استغراقاً عندما يحممّيم رؤساؤىم ،أو تحمميم فرقيم مسئولية النتائج .
ويشير  )2010، p90( Markos& Srideviإلى أن استغراق العاممين يتأثر بالعديد من العوامل
التي تشمل العوامل العاطفية والعقالنية المتعمقة بالعمل ،والخبرة في العمل بشكل عام.
ً
راثؼب :آثبر االطزغزاق انىظُفٍ :
 .1اآلثار اإلجيابية لالشتػرام الوظيفي :

ويورد ماضي(،2014ص)26أنو كمما زاد استغراق الموظف ،كممـا ازدادت احتماليـة تكممو بأشياء

إيجابية عن المنظمة وبذلك تزداد مساىمتو في تطوير عالمة تجاريـة إيجابيـة لمكان العمل ،كما

تزداد رغبتو في البقاء ضمن المنظمة وبالنتيجة تقميل ،أو خفـض نـسبة دوران العمل ،وتركو ،وبذل

الجيد عمى المستوى األعمى وبشكل منتظم والنتيجة تنعكس عمى التأثير الفاعل عمـى متغيرات
عديدة مثل :جودة الخدمة ،ورضا الزبائن ،وارتفـاع اإلنتاجيـة ،والمبيعـات ،وزيـادة الربحية...الخ .

ويشير  )2012، p2( Seijts & Crimإلى أن الموظفين المستغرقين ،أكثر إنتاجية من نظرائيم
غير المستغرقين في وظيفتيم ،وىذا ما أوضحتو دراسة حديثة نشرت في مجمة لعمم النفس

التطبيقي ،حيث أوردت أن الموظفين الراضين والمستغرقين في وظائفيم ،ليم عالقة بحجم

مخرجات العمل ،وىذا شيء ميم بالنسبة لممنظمات ويضيف أن إحصاءات جديده لمؤسسة مالية
متخصصة أظيرت أيضاً ،أن الستغراق ل يرتبط فقط بالنتائج النيائية بل إنو يقود لمنتائج.
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ويشير )2009، p14( MacLeod& Clarkeإلى أن منيجية الستغراق الوظيفي يمكن أن تساعد

الشركات والمنظمات في مواجية تحديات الركود؛ ألنو من خالل خمق الثقة ،يمكن الحصول عمى

المعارف ،واللتزام الفردي من قبل العاممين .عمى سبيل المثال ،في تطوير طرق ألداء الميام عمى
نحو أكثر فعالية وكفاءة.

ويرى حسنيف(،2013ص )53أن من اآلثار اإليجابية لالستغراق الوظيفي:

أن األفراد المحبين لوظائفيم ،يعممون بكفاءة أعمى ،وبإنتاجية أكبر ،من ىؤلء الذين ل يحبون

وظائفيم ومن اآلثار اليجابية أيضاً  :مشاعر السعادة والرضا والتقدير العالي لمذات.

ويشير ميمر إلى أن الستغراق الوظيفي لمموظفين ،يمثل المفتاح الرئيس لمنجاح التنظيمي ،
فاألفراد العاممون الذين لدييم مستوى ٍ
عال من الستغراق الوظيفي في منظماتيم ،سيمكنون
المنظمة من الحتفاظ بالمواىب ،وتحسين األداء التنظيمي  ،فضالً عن ذلك يمثل الستغراق،
حمقة الوصل الرئيسة لرضا الزبائن ،وسمعة المنظمة  ،وخمق القيمة ألصحاب المصالح .
(الحسني،2013،ص.)8

ويشير

 Abbasوآخرون()2016،p137

إلى أن الموظفين المستغرقين يقومون بأعمال أكثر مما ىو

مطموب منيم وليذا فإن استغراق الموظفين يؤدي إلى التطوير التنظيمي ،والى المواطنة التنظيمية.

ويضيف  )2009، p14( MacLeod& Clarkeأن زيادة مستويات الستغراق الوظيفي ،ترتبط

بزيادة مستويات األداء ،وتطور مستويات البتكار حيث أن:

 -1الموظفون المستغرقون في المممكة المتحدة ،يأخذون إجازات مرضية بمعدل ( )%2.69يوم
سنوياً مقارنة بالموظفين غير المستغرقين الذين يأخذون إجازات مرضية يصل معدليا

إلى( )%6.19يوم سنوياً وىو ما يكمف اقتصاد المممكة المتحدة  13.4بميون يورو سنوياً.

 )%70( -2من الموظفين المستغرقين يشيرون إلى أن لدييم فيم جيد لكيفية الوفاء باحتياجات
الزبائن مقابل ( )%17من الموظفين غير المستغرقين.

 -3الموظفون المستغرقون لدييم رغبة بترك العمل ،أقل من الموظفين غير المستغرقين بنسبة
( )%87حيث إن تكمفة ارتفاع معدل دوران العاممين كبيرة ،فتكمفة استبدال كل موظف تكافئ
الراتب السنوي لمموظف.

-4الموظفون المستغرقون يدافعون عن منظماتيم بمعدل ( )%67مقابل ( )%3من الموظفين غير
المستغرقين ،ويدافع الموظفون في القطاع العام عن منظماتيم ،بمعدل أقل من الموظفين في
القطاع الخاص.
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وتبعاً لدراسة  )2006، p24(Gorman & Baumrukعمى ما يقرب من  2000شركة ،تمثل نحو

أربعة ماليين موظف ،أثبتت أن الشركات التي لدييا نسبة استغراق أعمى تكون عوائد المساىمين
لدييا أعمى ،ونسبة دوران عاممين أقل .ويظير الموظف المستغرق ثالثة سموكيات عامة :

-1القوؿ  :يدافع الموظف عن المنظمة أمام زمالء العمل ،ويشير إلى الموظفين والعمالء
المحتممين.

-2البقاء :يكون لمموظف رغبة شديدة في أن يكون عضواً في المنظمة ،عمى الرغم من وجود

فرص لمعمل في مكان آخر.

-3السعي بجد  :يقوم الموظف بالعمل وقتاً إضافياً ،ويبذل جيده كمبادرة ،لممساىمة في إنجاح
العمل.

وتبعاً لدراسة أجراىا باحثون من منظمة (غالوب) ،تم تقسيم الموظفين حسب استغراقيم إلى ثالثة

أنواع وىم:

-1المستغرقوف:
وىم موظفون يعممون بشغف ،ويشعرون بارتباط عميق بمنظمتيم ،وىم يقودون البتكار ،ويتقدمون

بالمنظمة إلى األمام.

-2غير المستغرقيف:
وىم موظفون منسحبون أساساً ،فيم يسيرون كالنائمين خالل عمميم ،ويضيعون الوقت ،ويعممون

بدون طاقة ول شغف .

-3غير المستغرقيف النشطيف:
وىم موظفون ليسوا غير سعداء فقط في عمميم ،بل ىم مشغولون في التعبير عن عدم سعادتيم ،

حيث يسعى ىؤلء العاممين كل يوم ،إلى تقويض ما أنجزه زمالؤىم المستغرقون.

وقد أُجريت مقارنة بين وحدات عمل مستغرقة ،ووحدات عمل غير مستغرقة ،فكانت النتائج أن
وحدات العمل المستغرقة كان ليا ضعف نقاط النجاح ،التي سجمتيا وحدات العمل غير

المستغرقة، ،حيث تفوقت وحدات العمل المستغرقة بنسبة ( )٪10في معدلت العمالء ،و()٪22
في األرباح ،و( )٪21في اإلنتاجية .كما أن وحدات العمل المستغرقة ،تشيد دوران عاممين
منخفض( ،)%25وانكماش أقل( ،)٪28والتغيب عن العمل أقل( ،)٪37وحوادث السالمة أقل

( ،)٪48حوادث سالمة المرضى أقل( ،)٪41وعيوب في الجودة أقل()٪41
)(Reilly ،2014 ، Five Ways to Improve Employee Engagement Now، www.gallup.com
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ذكر المجمس األعمى لمقيادات المؤسسية في تقريره ،أن المنظمات المستغرقة قد نمت أرباحيا بقدر
ثالث مرات ،أسرع من منافسييا .كما أورد كذلك في تقريره ،أن المنظمات التي لدييا مستويات
عالية من الستغراق لديي ـ ـا القدرة عمى تقم ـيل معدل دوران العامـ ـ ـمين بنسب ـ ـة ( ،)%87وتحس ـ ـين
األداء بنسبـ ـة (.) MacLeod& Clarke،2009، p37( )%20

ويضيف أن الستغراق يجمب الفوز الواضح لمموظف خصوصاً ،ألن الستغراق يقوم بعمل تغييرات
ليا تأثير إيجابي عمى تفكير الموظف ،وكيفية شعوره بتجربتو في العمل ،من ناحية التوجيات
الطيبة  ،فالموظفون الذين يعممون في منظمات مستغرقة ،يشعرون بالفخر لعمميم بيا ،فالرؤساء
ينصتون ليم وييتمون بيم والقادة يستمعون ليم ،ويكونون مصدر إليام ليم  ،وتتوافر ليم في
منظماتيم فرص التقدم  ،كما تدعم الفرق فييا بعضيا البعض ،وىم يتمقون ما يتوقعونو من
صاحب العمل بشكل إيجابي فيكون لدييم مستويات أقل من التوتر ،وتوازن أفضل في حياة العمل.
والموظفون الذين استغرقوا في وظائفيم ،سيشعرون بالمشاعر اإليجابيـ ـ ـة الست نحو العمل ،وىي
( الحماس  -البيجة – التفاؤل  -الرضى  -اليدوء  -السترخاء) أكثر بثالث مرات من شعورىم
بالمشاعر السمبية وىي(البؤس -القمق-الكتئاب -القتامة – عدم الستقرار) (،2009، p61
.)MacLeod& Clarke

 .2االثار الصمبية لػياب لالشتػرام الوظيفي :

عدـ االستغراؽ  :يعرفو ساكس بأنو فقدان العاطفة والطاقة في تحقيق دور العمل المطموبp13(.
.) Law،2014،

منظمة (غالوب) وىي منظمة تقدم الستشارات اإلدارية ،لمموارد البشرية ،والبحوث اإلحصائية،
عرف العاممين غير المستغرقيف :بأنيم أكبر فرصة غير مستغمة لمشركات؛ لتحسين األداء
تُ ِّ
والربحية ،فالعاممون غير المستغرقين من الصعب معرفتيم مباشرة  .فيم ليسوا معادين عمناً ،أو
تخريبيين ،حيث إنيم عمى األرجح يفعمون ما يكفي لموفاء بمتطمبات وظائفيم .فيم كمن يمشي وىو
نائم خالل اليوم ،ل روح فيو ويفتقر إلى الدافعية  .حيث يوجد لدييم القميل أو ل يوجد لدييم قمق
حول العمالء ،والنتاجية ،والربحية ،والسالمة ،الجودة ،فيم يفكرون في الغداء أو في الستراحة
(Reilly ،2014 ، Five Ways to Improve Employee Engagement Now،

المقبمة.

)www.gallup.com
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ويشير  )2010، p92( Markos& Srideviإلى أن الموظفين غير المستغرقين في أعماليم من
المرجح أنيم سيقومون باألعمال التالية :
الدوراف :أي يضيعون جيدىم ،ومواىبيم عمى ميام ليست ذات أىمية .
التسوية :أي ل يظيرون اللتزام الكامل ،وىم غير راضين بما يكفي؛ لمتوقف عن ذلك.
االنقساـ :أي عدم التواجد لتغيير أشياء من أجل المنظمة ،حيث إن لدييم الكثير من الشكوك حول
المنظمة ،بالنسبة لمقاييس األداء المتمثمة في رضا العميل.
كما تشير دراسة استقصائية تم إجراؤىا عمى ( )360000موظف من ( )41شركة في ( )10من
دول العالم القوية اقتصادياً ،إلى أن ىامش التشغيل ،وىوامش الربح الصافي ،انخفض عمى مدى
فترة ثالث سنوات ،في الشركات ذات مستوى الستغراق الوظيفي المنخفض  ،بينما زادت ىذه
اليوامش خالل الفترة نفسيا ،في الشركات ذات مستوى الستغراق الوظيفي المرتفع.
ويشير فاسولي إلى أنو إذا لم تتواجد مستويات الستغراق المطموبة ،فيمكن أن تتأثر المنظمة سمبياً
من الناحية المالية ،وسيختبر الموظف انخفاضاً في مستويات الطاقة.) Law،2014، p14( .

ويشير)2009، p15( MacLeod& Clarkeإلى أن عدم الستغراق ،ىو أحد العوامل التي تؤدي
إلى تراجع اإلنتاجية ،ويبدو ىذا جمياً في تأخر بريطانيا المستمر في الجدول الدوري لإلنتاج
الدولي.
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ويظير الجدول ( )2.1نتيجة دراسة لمنظمة (غالوب) في المانيا ،لمعرفة نسبة الموظفين غير
المستغرقين النشطين منذ العام ( )2001وحتى العام(. )2015
جدوؿ رقـ (  :) 2.1نسب استغراؽ الموظفيف
غ١ش ِغزغشلٔ ٓ١شط%ٓ١

غ١ش ِغزغشل%ٓ١

ِغزغشل%ٓ١

اٌؼبَ

15

69

16

2001

16

69

15

2002

18

70

12

2003

18

69

13

2004

18

69

13

2005

19

68

13

2006

20

68

12

2007

20

67

13

2008

23

66

11

2009

21

66

13

2010

23

63

14

2011

24

61

15

2012

17

67

16

2013

15

70

15

2014

16

68

16

2015

المصدر)Nink ، 2016(:

الموظفون غير المستغرقين النشطين يكمفون القتصاد األلماني ( )75.6بميون يورو إلى()99.2
بميون يورو سنوياً في فقدان اإلنتاجية ويكمف الموظفون غير المستغرقين القتصاد
األلماني( )139.1بميون يورو إلى( )187.9بميون يورو لتكون الكمفة اإلجمالية التقديرية تتراوح
بين( )214.7و( )287.1بميون يورو سنوياً .وىناك تكمفة شخصية أيضاً لعدم الستغراق ،حيث
يقضي الموظفون معظم ساعات يقظتيم في عمميم؛ لذا فمستوى استغراقيم ل يؤثر فقط عمى
عمميم ،ولكنو يؤثر أيضاً عمى حياتيم خارج العمل :حيث إن ( )%48منيم أجابوا بأنيم يشعرون
بالتوتر ،مقابل ( )%20من الموظفين المستغرقين .
49

وأجاب أقل من ( )٪64بأنيم يشعرون "بمزاج جيد وايجابي"  ،مقابل( )٪92من الموظفين

المستغرقين.

وأجاب أقل من ( )٪69بأنيم يشعرون "بمياقتيم اإلنتاجية"  ،بالمقارنة مع( )٪94من الموظفين
المستغرقين.
وأجاب أقل من ( )٪11أن لدييم متعة في العمل خالل األسبوع الماضي ،مقارنة مع ( )٪81من
الموظفين المستغرقين.
(Nink ، 2016 ، The Negative Impact of Disengaged Employees on Germany،
)www.gallup.com

استثمرت

Nationwide Building Society

المنظمة الوطنية لمبناء المجتمعي ،جيداً كبي اًر في قياس

مستويات استغراق الموظفين عبر شبكة فروعيا ،وبمقارنة تمك النتائج بعدد من مقاييس األداء،

ومنيا المخاطرة  ،فأظيرت النتائج أن المخاطرة أقل في المناطق التي تتمتع بمستويات استغراق
عالية ،كما كانت نسبة المخاطرة عالية في المناطق التي بيا مستويات استغراق منخفضة ،وىو ما

يبدو بوضوح في المخطط البياني شكل ( )3.2التالي:

Engagement Level
شكؿ رقـ ( :) 2.3العالقة بيف االستغراؽ والمخاطرة
اٌّصذس .) MacLeod& Clarke،2009، p40(:
51

ً
خبيظب :اطرتارُجُبد االطزغزاق انىظُفٍ :
يشير )2010، p93-94( Markos& Srideviإلى أنو توجد عشرة نقاط ،يمكنيا أن تعتبر المسار
الصحيح لخمق الستغراق الوظيفي لدى العاممين ،وكذلك العالج األمثل لنعدام الستغراق الوظيفي

وىي :

-1البدء مف اليوـ األوؿ :فالموظف الجديد يجب أن يعمم كالً من التوجو العام لممنظمة والذي
يتعمق برسالة المنظمة ،رؤيتيا ،قيميا ،سياساتيا واإلجراءات ،والتوجييات الخاصة .

-2البداية مف األعمى :استغراق العاممين يتطمب التزام القيادة ،من خالل إنشاء رسالة ورؤيو وقيم
واضحو ؛ لذا فالستغراق الوظيفي يحتاج إلى التفاني بدلً من التشدق.

-3تعزيز مشاركة الموظفيف مف خالؿ التواصؿ في اتجاىيف :يجب عمى المدراء تعزيز التواصل
في اتجاىين .مما يجعل الموظفين يشعرون بالنتماء ،وبالتالي تزيد إمكانية تحقيق الستغراق .

-4إتاحة فرص مرضية لمتنمية والتقدـ :تشجيع التفكير المستقل ،من خالل منح العاممين مزيداً

من الستقالل الوظيفي ،بحيث يكون لدى العاممين فرصة في اختيار أفضل طريقو لمقيام بأعماليم
طالما أنيم يحققون النتيجة المرجوة . .

-5ضماف أف الموظفيف لدييـ كؿ شيء يحتاجوف إليو لمقياـ بأعماليـ :من المتوقع من المدراء

أن يتأكدوا من أن العاممين لدييم الموارد الالزمة الجسدية أو المادية والمالية والمعموماتية ،من أجل

القيام بعمميم عمى نحو فعال.

-6إعطاء الموظفيف التدريب المناسب :مساعدة الموظفين عمى تحديث معموماتيم وزيادة

معرفتيم ،ومياراتيم ،من خالل إعطاء دورات تدريبية مناسبة.

-7وجود نظاـ تغذية راجعة قوي :إجراء دراسات استقصائية بشكل منتظم لمستوى استغراق

الموظفين يساعد عمى تحديد العوامل التي تجعل العاممين يستغرقون في أعماليم ،ووضع خطط
عممية  ،محددة ،قابمة لمقياس ،وخاضعة لممساءلة وذات وقت محدد.

-8نظاـ الحوافز  :يجب أن يقدم المدراء لمعاممين مزايا مالية ،ومعنوية ،عندما يبدون قد اًر أكبر من

الستغراق في وظائفيم

-9بناء ثقافة مؤسسية مميزة :فالمنظمات التي تتبني ثقافة الحترام المتبادل ،عن طريق الحفاظ

عمى قصص النجاح حية ،لن تُبقي موظفييا الحاليين مستغرقين فقط ،بل ستؤثر عمى العمالة
الوافدة الجديدة ،بانتقال روح ثقافة العمل إلييم.
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-10التركيز عمى الموظفيف ذوي األداء العالي :المنظمات ذات األداء العالي ،تركز عمى
استغراق موظفييا ذوي األداء لذا فإن ما تقوم بو الشركات عالية األداء  ،ىو ما يطمبو الموظفون

ذوو األداء العالي ،وىذا يقمل من دوران الموظفين.

وتورد مجمة منظمة (غالوب) أنو توجد خمسة استراتيجيات لبناء الستغراق الوظيفي لدى

الموظفين وىي:

-1استخداـ استمارات استقصائية صحيحة :يجب أن تكون بيانات أي مسح محددة ،وذات صمة،
وقابمة لمتنفيذ ألي فريق في أي مستوى تنظيمي ،والبيانات يجب أن يكون قد ثبت تأثيرىا عمى

مقاييس األداء الرئيسة.

 -2التركيز عمى االستغراؽ في المستويات المحمية والتنظيمية :يحدث تغيير حقيقي عمى مستوى
مجموعة العمل محمياً ،عندما تريد قيادة المنظمة التغيير ،حيث تدرك المنظمات أن أعظم فائدة

يمكن أن تجنييا من الستغراق ،عندما يوجو القادة استغراق الموظفين إلى األداء المتوقع وتمكينيم

من تحقيقو .

-3اختيار المدراء المناسبيف  :يحتاج الشخص إلى الموىبة ليكون مدير عظيم  ،واختيار

أشخاص لدييم ىذه الموىبة ،ىو شيء ميم  ،فالقيادة التي تختار المدراء عممياً ،تبعاً لمواىبيم

فعالو ،وزيادة في احتمالت استغراق الموظفين.
الفريدة ،تحقق إدارة ّ
 -4تدريب المدراء ومحاسبتيـ عمى استغراؽ موظفييـ :يجب عمى الشركات أن تدرب مدرائيا
عمى القيام بدور فعال في بناء خطط لالستغراق مع موظفييم ،ومساءلة المدراء ،وتتبع التقدم الذي
تم إح ارزه ،والتأكد من أنيم يركزون دوماً عمى استغراق موظفييم.

-5تحديد أىداؼ االستغراؽ لكؿ يوـ بواقعية:

يجب عمى المدراء ان يناقشوا استغراق الموظفين في الجتماعات األسبوعية ،وفي دورات تخطيط

العمل ،وفي الجتماعات الفردية مع الموظفين؛ لنسج الستغراق في التفاعالت اليومية ،وأنشطتيا.
)،2014 ، Five Ways to Improve Employee Engagement Now، www.gallup.com
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طبدطب :يؼُمبد االطزغزاق انىظُفٍ:
توجد أربعة مثبطات لالستغراق الفعال من قبل إدارة وقيادة المنظمة ،وىذه المثبطات تمت

مالحظتيا في القطاعات الخاصة والعامة وىي :

 -1بعض القادة ل يدركون ما ىو الستغراق الوظيفي ،وآخرون يعتقدون أن الموضوع ل
يستحق النظر.

 -2الميتمون بيذا الموضوع ل يعرفون كيف يمكنيم طرح الموضوع وعرضو عمى .

 -3ثقافة المنظمة غير قادره عمى توفير الستغراق بسبب عدم مشاركة المدراء لمقادة في
العتقاد بالفكرة.

 -4وجود تباين كبير في وجيات نظر القادة الميتمين باستغراق الموظفين ،وقدرتيم عمى
اللتزام بيا.

وىذا يتفق وأقوال الموظفين عن ىذه الدراسات حيث يقولون ما يمي :
 يقوؿ الموظفوف :يجري لدينا مسح نصف سنوي ،وتكون النتائج حاسمة ،فيعد أعضاء الفريقخططاً لمعمل ،ولكن المدير يأخذىا ،ويفعل أشياء مختمفة تماماً عنيا ،وىذا كان من أىم أسباب
عدم الستغراق.

 ويقولوف كذلؾ :إن من أكثر أسباب عدم الستغراق ،ىو أن يتم سؤالي ،وأخذ رأيي كمدخللشيء ما ،ول يتم إعطائي تغذية راجعة بالفرق الذي أحدثتو مدخالتي ،أو الذي ساىمت فيو بأي
شكل من األشكال .) MacLeod& Clarke،2009، p66-72( .
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املبحح الجالح
وزارة الرتبية و التعميي
يقديـــــــت .

ؤوالً :واقغ انؼدانت انتنظًُُت يف يدَسَاث انرتبُت وانتؼهُى -قطاع غزة.
ثاَُاً :واقغ االستغساق انىظُفٍ يف يدَسَاث انرتبُت وانتؼهُى -قطاع غزة.

ثانثاً :واقغ انؼالقت بني انؼدانت انتنظًُُت و االستغساق انىظُفٍ ندي انؼايهني
يف يدَسَاث انرتبُت وانتؼهُى -قطاع غزة.
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يمذيــخ
تشكمت و ازرة التربية والتعميم العالي ،وفي عام  1996أنيطت صالحيات التعميم العالي بو ازرة جديدة
حممت اسم و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،فيما ظمت الو ازرة األم تحمل اسم و ازرة التربية

والتعميم .وفي تعديل وزاري عمى الحكومة الفمسطينية عام  2002تم إعادة دمج الو ازرتين في و ازرة
واحدة حممت اسم و ازرة التربية والتعميم العالي.
تتولى الو ازرة مسؤولية اإلشراف عمى التعميم الفمسطيني وتطويره في مختمف مراحمو ،بقطاعي
التعميم العام والتعميم العالي .وتسعى لتوفير فرص اللتحاق لجميع من ىم في سن التعميم ،وكذلك
تحسين نوعية وجودة التعميم والتعمم ،لالرتقاء بو بما يتالءم مع مستجدات العصر .وكذلك تنمية
القوى البشرية العاممة في القطاع التعميمي ،من أجل إعداد المواطن الفمسطيني المؤىل ،والقادر

عمى القيام بواجباتو بكفاءة واقتدار.
وقد حرصت و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،منذ تولييا قيادة دفة التعميم ،عمى النيوض
بالعممية التربوية ،وبذلت جيوداً كبيرة في ىذا المجال ،وسط ظروف سياسية صعبة ،فقد تحممت
عبئاً كبي اًر ،وورثت تركة ثقيمة ،وبنية تربوية شبو مدمرة ،خمّفيا الحتالل اإلسرائيمي .وأخذت عمى

عاتقيا أن تنجح ،ووضعت ذلك نصب عينييا ىدفاً لمتحقيق.

وتقوم و ازرة التربية والتعميم باإلشراف عمى قرابة ألفي مدرسة ،وعشرات الجامعات والمعاىد العميا،

والنطالق في مشروع كبير تمثّل ببدء تطبيق أول منياج فمسطيني ،والبدء بتطبيق خطط تطويرية

شاممة؛ لمنيوض بالتعميم الفمسطيني ،وتوفيره لمجميع ،وتحمل عبء التزايد الحاصل في عدد

المواليد ،األمر الذي يجعمنا في سباق متسارع؛ لبناء المزيد والعديد من المدارس؛ لحل المشاكل
الناتجة عن الكتظاظ في الصفوف الدراسية؛ لموصول إلى اليدف السامي والنبيل ،وتوفير أجواء

التفاؤل واألمل لجيل فمسطيني واعد ،ينشد العمم والحياة بحرية وأمان.
وألن الو ازرة تدرك مدى أىمية تطوير التعميم العام وتحسين نوعيتو ،ومدى أىمية تحقيق معايير
الجودة فيما يتعمق بالتعميم الجامعي ،فقد عممت جاىدة لتدريب المعممين وتأىيميم ،لخمق قاعدة
تربوية قادرة عمى األخذ بيد أطفال فمسطين نحو مجريات العصر الحديث ،عصر المعمومات
المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة ،فعممت عمى إدخال الحاسوب إلى المدارس ،وتم ربط بعض ىذه
المدارس بشبكة المعمومات العالمية "النترنت" ،وفي استمرار ليذه الجيود تبنت خطة؛ لتدريب
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جميع المعممين الفمسطينيين في دورات مستمرة؛ لرفع كفاءتيم وأدائيم ،وتعمل حالياً عمى تنفيذ
استراتيجية تدريب وتأىيل المعممين بالتعاون مع الجامعات.
وضمن جيودىا الرامية إلى إيجاد بنية تحتية في المجال الميني والتقني ،فقد تبنت الو ازرة
استراتيجية أيضاً ،تشمل تطوير نظام التعميم والتدريب الميني ،والتقني ،والمصادر البشرية،
وتطوير الموارد المادية والمناىج ،واألنظمة ،والتشريعات المتعمقة بالتعميم الميني.


انزؤَخ وانزطبنخ
تييئة إنسان فمسطيني يعتز بدينو ،وقوميتو ووطنو ،وثقافتو العربية واإلسالمية ،ويسيم في نيضة
مجتمعو ،ويسعى لممعرفة واإلبداع ،ويتفاعل بإيجابية مع متطمبات التطور العممي والتكنولوجي،
وقادر عمى المنافسة في المجالت العممية والعممية ،ومنفتح عمى الثقافات ،واألسواق اإلقميمية
والعالمية ،وقادر عمى بناء مجتمع يقوم عمى المساواة ،بين الجنسين والتمسك بالقيم اإلنسانية،
والتسامح الديني ،والنيوض بنظام التعميم ،الذي يتميز بـسيولة اللتحاق بو ،وتنوع برامجو ،وتعدد
مستوياتو ،ومرونتو ،وكفاءتو ،وفاعميتو ،واستدامتو ،واستجابتو لالحتياجات المحمية ،وجودتو.
( األحد 9:14 -ص2016/2/21-م ) http://www.moehe.gov.ps -

يذَزَبد انرتثُخ و انزؼهُى  -لطبع غشح
وتعتبر مديريات التربية و التعميم ىي األذرع التنفيذية لو ازرة التربية والتعميم العالي ،فيوجد في قطاع
غزة سبعة مديريات ىي مديرية(رفح – غرب خانيونس – شرق خانيونس -الوسطى – شرق غزة –

غرب غزة – شمال غزة )

وفيما يمي استعراض لواقع العدالة التنظيمية ،والستغراق الوظيفي في مديريات التربية والتعميم

بقطاع غزة :
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ً
أوال :والغ انؼذانخ انزُظًُُخ يف يذَزَبد انرتثُخ وانزؼهُى -لطبع غشح:
ي وجد عدد قميل من الدراسات التي تناولت موضوع العدالة التنظيمية في و ازرات السمطة الوطنية

الفمسطينية ،وتنعدم الدراسات التي تناولت موضوع العدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعميم
في قطاع غزة ،عمى الرغم من أىمية الموضوع ،وأثرة عمى المسيرة التعميمية ،وبناء أجيال المستقبل

حيث إن قطاع غزة ذو خصوصية سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،يتميز بيا عن غيرة من

المناطق ،ولكن يمكننا الستفادة من الدراسات القميمة ،التي تناولت واقع العدالة التنظيمية في
و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية في استيضاح واقع العدالة التنظيمية في مديريات التربية

والتعميم ،تبعاً ألن المديريات تابعة لو ازرة التربية والتعميم ،وىي إحدى و ازرات السمطة الوطنية

الفمسطينية ،وتبعاً لما بين المـ ــديريات والو ازرة من قواســم مشترك ـ ـ ـ ــة ،ومن الدراسات التي تناولت

الو ازرات الفمسطينية د ارس ـ ـ ـ ــة(وادي )2007،ود ارس ـ ـ ــة(أبو جاسر ،)2010،باإلضافة إلى أن الباحث

من العاممين في إحدى مديريات التربية والتعميم في قطاع غزة مما يتيح لو معمومات عن واقع

العدالة التنظيمية السائدة بجميع أبعادىا ومن ىذه األبعاد ما يمي :
 .1والغ انؼذانخ انزىسَؼُخ :
من منطمق عمل الباحث في إحدى مديريات التربية والتعميم واجرائو العديد من المقابالت مع

العاممين فقد خمص الباحث إلى أن العاممين يشعرون بأن ما يحصمون عميو من امتيازات ،أقل من

الجيد الذي يبذلونو  ،كما يشعرون بأن المتيازات التي يحصمون عمييا ،أقل من المتيازات التي
يحصل عمييا أقرانيم ذوو المرتبة الوظيفية نفسيا في و ازرات أخرى ،ويرون أنيم ل تتم مكافأتيم

عمى األعمال التي تساىم في إنجاح المديرية  ،كما يرون أن المكافآت ل يتم توزيعيا حسب

الستحقاق ،ويشعر العاممون بأن قانون الخدمة المدنية ل يمنحيم الحوافز المناسبة  ،ويرى
العاممون بأن الو ازرة ل تقوم بدورىا المناسب مع الجيات المعنية لستيفاء حقوقيم الوظيفية.

ومن أمثمة ذلك:

 يتقاضى العاممون في قسم شؤون الموظفين مكافأة مالية ،عقب استقبالو لطمبات التوظيف،
مع أن ما يقوم بو من صميم عممو ،والذي يتقاضى العاممون فيو راتباً شيرياً؛ لمقيام بمثل

ىذه األعمال .
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 يتقاضى العاممون في قسم المتحانات مكافأة مالية ،تفوق ما يتقاضاه أقرانيم من العاممين
عقب امتحانات الثانوية العامة ،مع أن ما يقومون بو من صميم عمميم ،والذي يتقاضى

العاممون فيو راتباً شيرياً لمقيام بمثل ىذا العمل .

 يتقاضى العاممون في قسم الحسابات مكافأة مالية عقب امتحانات الثانوية العامة ،مع أن
ما يقومون بو من صميم عمميم والذي يتقاضى العاممون فيو راتباً شيرياً لمقيام بمثل ىذا

العمل.

 يحصل رؤساء القسام المذكورة سابقاً ،عمى شريحة اتصال حكومية ،ورصيد لالتصال
الشيري دوناً عن باقي األقسام.

 تقوم أقسام الموازم والكتب باستقبال كتب ولوازم المديرية وتخزينيا تبعاً لألصول القانونية
ويتبع ذلك عمميات التوزيع ثم الجرد ثم الستيالك السنوي ،والطواف عمى المدارس وتفقد
موجوداتيا ،ومخازنيا ،وتحديد احتياجاتيا ،وتوفيرىا ،وحل مشاكميا مع ما يرافق ىذه
األعمال من جيد نفسي ،وبدني ،وعمى الرغم من ذلك ل تصرف ليم مكافآت مالية ،ول
يحصمون عمى امتيازات ،كالتي تحصل عمييا األقسام األخرى ول يحصمون عمى شرائح
اتصال حكومية؛ لمتواصل مع المدارس ،والو ازرة؛ إلنجاز أعماليم بل يقومون باستخدام
ىواتفيم الخاصة ،كما تقوم العديد من األقسام األخرى بمجيودات ،جبارة كأقسام
(الحاسوب والتقنيات والتخطيط واألبنية والمشاريع والنشطة) تذىب أدراج الرياح دون
تحفيز(مادي أو معنوي) عادل مقارنة باألقسام التي تتم مكافأتيا .




 .2والغ انؼذانخ اإلجزائُخ :
من منطمق عمل الباحث في إحدى مديريات التربية والتعميم واجرائو العديد من المقابالت مع
العاممين فقد خمص الباحث إلى أن العاممين يشعرون بأن ىناك تدنياً في مستويات العدالة
اإلجرائية ،حيث إن رؤساءىم ل يستشيرونيم بشأن موظفييم الذين يرأسونيم ،ول يستشيرونيم قبل
اتخاذ الق اررات ،كما يرون أنو توجد معيقات من شأنيا حجب اسياماتيم في ق اررات ،تتعمق بتمبية
احتياجات موظفييم  ،كما يشعر الموظفون بأن اإلجراءات اإلدارية المطبقة ل تتسم بالعدالة،
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فالعاممون ل يشعرون بأن سموك المدراء في جميع الدوائر يتسم باإلنصاف والتعاون ،كما ل يشعر
العاممون بأن رؤساءىم يوفرون حمولً عادلة لمتظممات والشكاوى.
ومن أمثمة ذلك:

 تتم الجتماعات بين مدراء التربية والتعميم اإلدارة العميا في الو ازرة؛ إلقرار الييكميات دون
الرجوع لرؤساء األقسام؛ لتحديد احتياجاتيم من الموظفين.

 يتم تسكين العاممين في األقسام عمى شواغر الييكميات ،دون الرجوع إلى رئيس القسم ،كما
يتم استبعاد ونقل الموظفين بحجة المصمحة العامة ،دون إبداء أسباب ،أو السماح

بالعتراض.

 يتم اتخاذ بعض الق اررات من قبل اإلدارة ،دون دراسة جميع جوانب القرار ،ودون طرح
بدائل ودون النظر إلى األضرار التي ستمحق بالقسم بتنفيذ القرار ،وذلك كاقتطاع أجزاء

من المخازن ،أو نقل موظفين أو عدم توفير ما يمزم منيم.





 .3والغ انؼذانخ انزفبػهُخ:
من منطمق عمل الباحث في إحدى مديريات التربية والتعميم واجرائو العديد من المقابالت مع
العاممين فقد خمص الباحث إلى أن العاممين يشعرون بأن ىناك تدنياً لمستويات العدالة التفاعمية،
حيث إنو ل يتم ترشيح العاممين لتمثيل الو ازرة محمياً ،أو دولياً ،كما ل يتم إشراك العاممين في
اجتماعات ،من شأنيا فتح اآلفاق أماميم ،كما أن الرؤساء ل يقومون بتقديم أي تفسيرات لمعاممين،
عند تعرض زمالئيم لبعض اإلجراءات التي تبدو ليم تعسفية ،كما ل يسمحون لمعاممين
بالعتراض عمى الق اررات المتخذة ،ومناقشتيا ،كما ل يشعر العاممون بأن ىناك عدالة ،في جانب
مالحقة التجاوزات ،والمساءلة القانونية.
ومن أمثمة ذلك:
 تجاىل اعتراضات العاممين عمى الق اررات المتخذة ،والتي من شأنيا تيديد سير العمل،
والتبرير بأن المدير صاحب األمر ،واجب التنفيذ.

 يوجد بعض التحيز في جانب مالحقة التجاوزات ،والمساءلة القانونية ،فبعض العاممين

غير الممتزمين بأوقات الدوام الرسمي ،أو كثيري الغياب لم يتم اتخاذ الجراءات الالزمة

بحقيم ،في حين أن بعض الموظفين الذين يتأخرون ،أو يغادرون مبكرين يتم خصم ىذه
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المدة من إجازاتيم السنوية ،دون مراعاة لظروفيم الخاصة كما أن بعض العاممين ل تطبق
عمييم الجزاءات ،عند رفضيم تنفيذ ق اررات النقل الصادرة بحقيم ،وغيرىم يجازى بمجرد

الرفض.

 تجاىل العاممين عند القيام بالزيارات الجتماعية ،واستقبال الزائرين ،والكتفاء بفريق ثابت
دائم ليذه الميمات ،مما يضع العاممين اآلخرين في الحرج .
ً
ثبَُب :والغ االطزغزاق انىظُفٍ يف يذَزَبد انرتثُخ وانزؼهُى -لطبع غشح:
يوجد عدد قميل من الدراسات التي تناولت موضوع الستغراق الوظيفي في و ازرات السمطة الوطنية
الفمسطينية ،وتنعدم الدراسات التي تناولت موضوع الستغراق الوظيفي في مديريات التربية والتعميم
في قطاع غزة ولكن يمكننا الستفادة من الدراسات القميمة التي تناولت واقع الستغراق الوظيفي في
و ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية ،في استيضاح واقع الستغراق الوظيفي في مديريات التربية
والتعميم ومن ىذه الدراسات دراسة(نصار )2013،والتي تناولت بالدراسة و ازرة التربية والتعميم ،حيث
حصمت العبارات التالية عمى أدنى رتب بعد التحميل اإلحصائي وىي:
 ل يشعر العاممون بأن وظائفيم تشبع احتياجاتيم بشكل كامل .
 اىتمامات العاممين ليست مركزة حول وظائفيم.
 ل يقدم العاممون مصمحة العمل عمى مصمحتيم الشخصية.
 ل يمثل العمل الىتمام األساسي ليم في الحياة.
 ل يعتبر العاممين أداؤىم أساس لتحقيق الذات.
 ل يحب العاممين أن تستوعب وظيفتيم معظم وقتيم.
من منطمق عمل الباحث في إحدى مديريات التربية والتعميم واجرائو العديد من المقابالت مع
المدراء فقد خمص الباحث إلى أن المدراء يشعرون بأن ىناك تدني في مستويات الستغراق
الوظيفي لدى العاممين حيث إن العديد من الموظفين ل يمتمكون الروابط القوية ،التي يصعب
كسرىا بوظيفتيم ،فالعديد منيم ينتظر الفرصة المناسبة؛ لتغيير موقعة الوظيفي ،أو النتقال من
المديرية ،وكذلك فإن العاممين ل يقدمون مصمحة العمل ،عمى المشاغل الخاصة ،مما يدفعيم إلى
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الغياب المتكرر ،كما يقومون بإضاعة الكثير من وقت الدوام الحكومي المخصص لمعمل ،وىم
عمى مواقع التواصل الجتماعي ،مما ُيخرج العمل بشكل ل يتسم بالدقة ،أو الجودة المطموبة ،أما
من وجية نظر العاممين فإن سبب ذلك يرجع لعدم توافر فرص التقدم الوظيفي أي الترقيات حيث

إن ىناك من ىم بنفس مسماىم الوظيفي منذ ما يزيد عن العشر سنوات ،فالمديريات ل يوجد بيا
مجال لمتقدم ،ألن اليرم الوظيفي ينتيي بالمدير الفني واإلداري ،ويعموىما مدير المديرية ،لذا ل
توجد العديد من المواقع الوظيفية الشاغرة  ،وحتى يتم التأكد من مستوى الستغراق الوظيفي فقد قام
الباحث بعمل دراسة استطالعية فكانت نتيجة ىذه الدراسة والتي استيدفت مجموعة من رؤساء
األقسام ،والشعب ،أن مستوى الستغراق الوظيفي لدييم ( )%49تقريباً ،وىي نسبة منخفضة ،مما
يؤكد ما حصل عميو الباحث من معمومات من خالل المقابالت.
ً
ثبنثب :والغ انؼاللخ ثني انؼذانخ انزُظًُُخ و االطزغزاق انىظُفٍ نذي انؼبيهني يف
يذَزَبد انرتثُخ وانزؼهُى -لطبع غشح:
من منطمق عمل الباحث في إحدى مديريات التربية والتعميم واجرائو العديد من المقابالت مع
العاممين فقد خمص الباحث إلى أن العاممين في مديريات التربية والتعميم يشعرون بعدم العدالة في
األجور ،والمكافآت ،والمتيازات ،مقارنة بأقرانيم عمى نفس المستوى في و ازرات أخرى ،أو في نفس
الو ازرة ،فعمى سبيل المثال ل الحصر إن أبناء العاممين في و ازرة التربية والتعميم ،والتي تنبثق منيا
مديريات التربية والتعميم ،ليم نسبة إعفاءات خاصة من الرسوم في الجامعات الحكومية ،بحجة
أنيم من أبناء العاممين في التعميم العالي ،بعكس أبناء العاممين في المديريات  ،وكذلك بما يتعمق
بتطبيق الموائح ،والجزاءات ،فإنو يكون بناء عمى األىواء الشخصية ،وحين الحاجة والطمب ،فيي
ل يتم تطبيقيا عمى جميع األشخاص ،ول في كل الوقات ،كما تتجاىل مجيودات العاممين
اإلضافية وتفانييم وتخص بعض األقسام بالتحفيز والمكافأة وتتجاىل أيضاً في الكثير من األحيان
آراء العاممين ،ول تقوم باستشارتيم في األمور التي تخصيم ،كما تتجاىل استشارة المسؤولين ،فيما
يخص موظفييم ،مما يوضح عدم وجود تشاركية في اتخاذ القرار  ،باإلضافة إلى تجاىل اإلدارة
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العميا لموجود اإلنساني لمعاممين باختيارىا مجموعة معينة ثابتة لتمثيل المديرية ،سواء في مناسبات
رسمية ،أو اجتماعية ،دون إبداء سبب واضح يشرح دواعي استثناء الخرين .
ولكل ما سبق أثره عمى استغراق العاممين ،فعند شعور العاممين بالتحيز ،وعدم المساواة بينيم وبين
أقرانيم ،فإنيم يقومون بما يستطيعون لتعديل الكفة التي لم تستقم مع توقعاتيم ،ولكن بالطريقة التي
تجنبيم التبعات القانونية ،والتي يمكن أن تؤثر عمى مستقبميم الوظيفي  ،فعطاؤىم الذي لم تتم
مقابمتو كما ينبغي ،يتم تخفيضو ،حتى يتساوى مع المقابل ،وتتعدل الكفة ،وىذا يقمل استغراق
العاممين في العمل ،فيم يقومون باإلبطاء في العمل ،واضاعة الوقت ،وزيادة اإلجازات العادية
والطارئة والمرضية؛ مما يؤثر عمى سير العمل واإلنجاز ،كما أن إحساسيم بالظمم يدفعيم إلى ترك
العمل والنتقال إلى وظائف أخرى؛ مما يكمف المنظمة نفقات إعادة التوظيف ،والتدريب ،ويجعميا
تخسر كفاءات يصعب تعويضيا.
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الفصن الجالح
الدراشات الصابكة
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الدراسات السابقة




يمذيخ.



احملىر األول :انؼذانخ انزُظًُُخ.



احملىر انثبٍَ :االطزغزاق انىظُفٍ.



احملىر انثبنث :انؼذانخ انزُظًُُخ واالطزغزاق انىظُفٍ .



انزؼمُت ػهً انذراطبد انظبثمخ.



االطزفبدح يٍ انذراطبد انظبثمخ.



يب ميُش هذِ انذراطخ ػٍ انذراطبد انظبثمخ.
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انذراطـبد انظــــــــــبثمخ :
ادلمذيـــــخ:
أشـارت نتـائج المـسح الذي قـام بـو الباحـث لألدبيـات والد ارسـات الـسابقة فـي مجـال العدالـة التنظيميـة
وعالقتيـا بـالستغراق الوظيفي إلـى وجـود العديـد مـن الد ارسـات الـسابقة المتعمقـة بموضـوع العدالـة
التنظيمية من جانب وكذلك وجود العديد من الدراسات السابقة المتعمقة بالستغراق الوظيفي من
جانـب آخـر ،إضـافة إلـى د ارسـات عربيـة وأجنبيـة متعـددة تناولـت المتغيـرين معـاً -العدالـة التنظيميـة
والستغراق الوظيفي -سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة ،أما فيما يتعمق بالبيئة الفمسطينية
وخصوصاً قطاع غزة فقد لحظ الباحث ندرة في الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة معاً سواء
في القطاع العام أو في القطاع الخـاص ،وبناء عميو تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالث محاور،
حيث تناول المحور األول الدراسات السابقة التي تتعمـق بالعدالـة التنظيميـة ،وتنـاول المحـور الثـاني
الد ارسـات الـسابقة التـي تتعمـق بالستغراق الوظيفي ،بينمـا تناول المحور الثالث الدراسات السابقة
التي تتعمق بالعدالة التنظيمية والستغراق الوظيفي معاً.
ونظ اًر ألن كل بحث عممي لو أسس يقوم عمييا ،لذا فإن الدراسات السابقة تعد من بين تمك األسـس
ألنيـا تفيـد الباحـث في مراحل انجازه لبحث وعميو سنحاول من خالل ىذه الدراسات توضـيح
وجيـات النظـر المختمفـة لمبـاحثين ومعرفـة آرائيـم حـول موضـوع الد ارسـة ،كمـا سـنقوم بـالتركيز عمـى
الد ارسـات المتـوفرة سـواء المحميـة منيـا أو العربيــة أو األجنبيــة بمختمــف مجتمعــات الد ارســة ،بقــصد
اســتثمار نتــائج ىــذه الد ارســات فــي تــدعيم نتــائج الدراسة الحالية وذلك من خالل توضيح أىم
النتائج والقتراحات التي تم التوصـل إلييـا فـي ىـذه الد ارسـات ،والستفادة منيا في تفسير نتائج
الدراسة الحالية .وسوف يتم تقسيم الدراسات السابقة إلى محاور وىي كما يمي:
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احملىر األول :انذراطبد ادلزؼهمخ ثبنؼذانخ انزُظًُُخ ويُهب :
ً
أوال :انذراطـــــــــــــبد احملهُـــــــــــــخ :
 .1دراسة (عمياف )2016،بعنواف :

"العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي ،دراسة ميدانية عمى ىيئة التمريض في المستشفيات الحكومية

في محافظة غزة"

ىــدفت ىــذه الد ارســة الى التعــرف عمــى العالقــة بــين العدالــة التنظيميــة ،واللت ـزام التنظيمــي،

عمــى ىيئــة التم ـريض فــي المستــشفيات الحكوميــة فــي محافظــة غـ ـزة؛ ولتحقيق أىداف ىذه
الدراسة استخدم الباحـث المـنيج الوصـفي التحميمـي .

وتمثل مجتمع البحث في جميع الممرضين ،والممرضات العاممين فـي ىيئـة التمـريض فـي

المستشفيات الحكومية في محافظة غزة ،والبالغ عددىم ( )1006ممرض ،وممرضة وتم تطبيق

ىذه الدراسة عمى عينــة عــشوائية بــسيطة بمغــت ( )278ممرض وممرضة  ،وقد تم توزيع أداة

الدراسة المتمثمة في الستبانة عمى أفراد العينة وتم استرداد ( )261استبانة منيا وقد خمصت

الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أظيرت نتائج ىذه الدراسة ،أنو توجد عالقة ذات دللة إحصائية ،بين العدالة التنظيمية،
واللتزام التنظيمي لدى ىيئة التمريض في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة ،كما

أظيرت ان ىيئـة التمـريض فـي المستـشفيات الحكوميـة بمحافظـة غـزة ،لدييا درجـة عاليـة مـن

اللتزام التنظيمي .وقد حصل مجال "العدالة التنظيمية" ككل عمى درجة متوسطة من الموافقة
من قبل ىيئة التمـريض في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة ،وأشارت النتائج أيضاً إلى

وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية ،واللتزام التنظيمي في المستشفيات

الحكوميـة فـي محافظـة غ ـزة تعــزى لممتغي ـرات الديموغرافية ،وأوصت الدارسة بضرورة وضــع
خطــة لرفــع مــستوى العدالــة التنظيميــة ،ومناقشة الق اررات مع العاممين قبل إصدارىا واعادة

النظر في اإلجراءات التي تتحكم في التوزيعات والمكافآت.
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 .2دراسة (ابو سمعاف )2015،بعنواف :

"محددات العدالة التنظيمية ،وعالقتيا بسموؾ المواطنة التنظيمية ،مف وجية نظر الضباط في جياز الشرطة
ُ
بقطاع غزة "

ىدفت ىذه الدراسة إلى

تحميل العالقة بين محددات العدالة التنظيمية ،وسموك المواطنة

التنظيمية من وجية نظر ضباط جياز الشرطة بقطاع غزة؛ ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي .

وكان مجتمع البحث ىو ضباط جياز الشرطة بقطاع غزة ،الذين يحممون رتبة نقيب فما فوق

والبالغ عددىم ( )1550ضابط ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية ،طبقية

مكونة من ( )400ضابط ،وقد تم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،عمى أفراد العينة
وتم استرداد ( )353استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 -1وجود عالقة ارتباطية موجبة ،بين محددات العدالة التنظيمية ،وسموك المواطنة التنظيمية.

 -2وجود العدالة التنظيمية عموماً بدرجة متوسطة ،وجاء ترتيب محدداتيا كالتالي :عدالة

التعامالت وبدرجة كبيرة ،تمتيا عدالة اإلجراءات وبدرجة متوسطة ،وأخي اًر عدالة التوزيع
كانت بدرجة قميمة ،أما سموك المواطنة التنظيمية فجاء بدرجة كبيرة وبجميع مكوناتو.

 -3بينت الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية ،بين متوسطات استجابة المبحوثين تجاه
العالقة المبحوثة تعزى لممتغيرات اآلتية(:نوع اإلدارة ،الفئة العمرية ،المسمى الوظيفي،

الرتبة العسكرية  ،سنوات الخدمة).

وأوصت الدارسة باعتبار سموك المواطنة قيمة تنظيمية تسعى ليا الشرطة ،واعتبار أن تييئة
مناخ تنظيمي يسوده العدالة لو عظيم األثر في رفعة المؤسسة الشرطية وتحقيق أىدافيا

المنشودة.

 .3دراسة (غانـ )2015،بعنواف :

"درجة العدالة التنظيمية و عالقتيا بتفويض السمطة ،لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية ،ومديراتيا في
محافظة طولكرـ مف وجيات نظر معممي مدارسيـ"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة العدالة التنظيمية ،وعالقتيا بتفويض السمطة لدى
مديري المدارس الحكومية الثانوية ،ومديراتيا في محافظة طولكرم ،من وجيات نظر معممي
مدارسيم ومعرفة الفروق في استجابات المعممين ،تبعاً لممتغيرات الديموغرافية ؛ ولتحقيق
أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي .
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وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس الثانوية والبالغ عددىم ( )1021معمم
ّ
ومعممة وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بمغت ( )408معمم ومعممة ،وتم
توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة عمى أفراد العينة وتم استرداد ( )353استبانة منيا ،

وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 -1درجة ممارسة العدالة التنظيمية ،وتفويض السمطة في المدارس تحت البحث عالية.

 -2توجد فروق ذات دللة إحصائية في مجال العدالة التنظيمية اإلجرائية والتفاعمية
لصالح الذكور.

 -3يوجد ارتباط طردي إيجابي ذو دللة إحصائية ،في متوسط استجابات المعممين بين
العدالة التنظيمية وتفويض السمطة لمديري المدارس ومديراتيا.

وأوصت الدارسة بضرورة زيادة وعي مديري المدارس ومديراتيا بثقافة العدالة التنظيمية لخمق

مناخ تنظيمي مناسب.

 .4دراسة (المصدر )2014،بعنواف :
" العالقة بيف تطبيؽ أبعاد العدالة التنظيمية ،وتحقيؽ االلتزاـ التنظيمي" دراسة ميدانية عمى المؤسسات الدولية
العاممة في قطاع غزة "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع المؤسسات الدولية في قطاع غزة ،من حيث تطبيقيا

ألبعاد العدالة التنظيمية ،وتحقيق اللتزام التنظيمي ،والتعرف عمى مستوى اللتزام التنظيمي
لدى العاممين فييا ،وتحديد العالقة بين تطبيق العدالة التنظيمية ،وتحقيق اللتزام التنظيمي ،
ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي .

وكان مجتمع البحث ،ىو المؤسسات الدولية التي يزيد عدد عاممييا عن ( )15موظف ،والبالغ

عددىا ( )7مؤسسات ،فكان حجم مجتمع الدراسة ()379موظفاً.

وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة ،مقدارىا ( )275مفردة ،تم توزيع أداة

الدراسة عمييا ،والمتمثمة في الستبانة وتم استرداد ( )230استبانة منيا  ،وقد خمصت الدراسة
إلى عدة نتائج أىميا:

 -1تصورات المبحوثين لمعدالة التنظيمية ،جاءت مرتفعة لممتغير ككل ،وألبعاده الثالثة .

 -2تصورات المبحوثين لمستوى اللت ازم التنظيمي ،في المؤسسات الدولية جاءت مرتفعة .

 -3توجد عالقة قوية ذات دللة إحصائية بين تطبيق أبعاد العدالة التنظيمية ،وتحقيق اللتزام
التنظيمي في المؤسسات الدولية.
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 -4ل توجد فروق في درجة تطبيق أبعاد العدالة التنظيمية في المؤسسات الدولية ،تعزى
لممتغيرات الديموغرافية.

وأوصت الدارسة بضرورة تعزيز ممارسة المدراء لمعدالة التنظيمية لقدرتيا عمى رفع درجة

الرضا واللتزام التنظيمي.

 .5دراسة (الداية  )2012،بعنواف :

"درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا

الوظيفي لممعمميف"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقـة ،بـين درجـة ممارسـة مـديري مـدارس وكالـة الغـوث
الدوليـة بمحافظـات غـزة لمعدالة التنظيمية ،والرضا الوظيفي لممعممـين مـن وجيـة نظـرىم،

وكـذلك ومعرفة الفروق في استجابات المعممين تبعاً لممتغيرات الديموغرافية (النـوع ،المؤىـل

العممي ،سنوات الخدمة) عمى متوسطات تقديراتيم لمعالقة بـين المتغيرين  .ولتحقيق أىداف
ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي مدارس وكالـة الغـوث بمحافظـات غـزة ،والبالغ عددىم
ّ
( )7363معمماً ومعممة ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بمغت ( )500معمم

ومعممة ،وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،عمى أفراد العينة ،وتم استرداد ()482

استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 -1بمغـت درجـة ممارسـة مـديري مـدارس وكالـة الغـوث بمحافظـات غـزة لمعدالـة التنظيميـة
درجة كبيرة مـن وجيـة نظـر المعممين .
 -2تـوجد فــروق ذات دلَلــة إحصائية لدرجة ممارسة مديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة
بمحافظـات غـزة ،لمعدالـة التنظيميـة تعـزى لمتغيـر النوع (ذكر ،أنثى) لصالح اإلناث.
 -3وجـ ــود عالقـ ــة ارتباطيـ ــة طرديـ ــة قويـ ــة ،ذات دلَلـ ــة إحصائية لدرجـة ممارسـة مـديري
مـدارس وكالـة الغـوث بمحافظـات غـزة لمعدالـة التنظيميـة ،مـن وجيـة نظـر المعممين .
دللــة إحصائية لدرجة الرضا الوظيفي ،لدى معممي مدارس وكالة
 -4وجــود فــروق ذات َ
الغوث بمحافظـات غـزة ،تعـزى لمتغيـر النـوع (ذكـر ،أنثى) لصالح اإلناث.
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 -5وجــود فــروق ذات دلَلــة إحصائية لدرجـة الرضـا الـوظيفي ،لـدى معممـي مـدارس وكالـة
الغـوث بمحافظـات غـزة ،مـن وجيـة نظـرىم تعـزى ،لمتغير المؤىل العممي(دبموم،
بكالوريوس ،ماجستير فما فوق) لصالح حممة الدبموم.
وأوصت الدارسة بتبنـي اسـتراتيجية كاممـة لغـرس قـيم العدالـة التنظيميـة وتحســين نظــام الترقيــات
والتعيينــات المتبــع فــي الوكالــة مــن أجــل إفســاح المزيــد مــن الجيــود مــن قبــل المعممين

لمحصول عمى مجال وظيفي أكثر نمواً.

 .6دراسة (حجاج )2012،بعنواف :

" دور العدالة التنظيمية في تعزيز سموؾ المواطنة التنظيمية ،دراسة استطالعية آلراء العامميف في شركة
توزيع كيرباء محافظات غزة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة ،بين العدالة التنظيمية ،وسموك المواطنة

التنظيمية ،واتجاىاتيا في شركة توزيع كيرباء محافظات غزة.والتعرف عمى مستوى تقييم
العاممين فييا لمعدالة التنظيمية و لسموك المواطنة التنظيمي ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين في شركة توزيع كيرباء محافظات غزة والبالغ
ّ
عددىم ( )106موظف بعد أن تم استبعاد السائقين وموظفي الخدمات المعاونة ،وتم استخدام
اسموب المسح الشامل وتوزيع الستبانة عمييم فتم استرداد ()92استبانة  ،وقد خمصت الدراسة
إلى عدة نتائج أىميا:
أظيرت نتائج الدراسة أن مفردات العينة تتمتع بدرجة متوسطة من العدالة التنظيمية  ،ودرجة
مرتفعة من سموك المواطنة التنظيمية ،كما أظيرت أيضاً وجود عالقة ذات دللة إحصائية،
بين العدالة التنظيمية بأبعادىا المختمفة )عدالة التوزيع ،العدالة اإلجرائية وعدالة التعامالت)
وسموك المواطنة التنظيمية ،وتشير النتائج أيضاً إلى أن مجال عدالة التعامالت ،ىو أفضل
مجال لمتنبؤ بدرجة سموك المواطنة التنظيمية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة إدراك الموظفين ألنواع العدالة التنظيمية بما ينعكس
باإليجاب عمى سموك المواطنة التنظيمية.
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 .7دراسة (أبو جاسر )2010،بعنواف :

" أثر إدراؾ العامميف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد األداء السياقي ،دراسة تطبيقية عمى موظفي و ازرات السمطة
الوطنية الفمسطينية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ،أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية ،عمى أبعاد األداء
السياقي المتمثمة في اللتزام التنظيمي ،والمواطنة التنظيمية لدى العاممين ،في و ازرات السمطة

الوطنية الفمسطينية بقطاع غزة ،وتحديد مدى وجود فروق ذات دللة إحصائية ،بين مستوى
العدالة التنظيمية الموجود في تمك الو ازرات ،وبين اللتزام والمواطنة التنظيمية  ،ولتحقيق
أىداف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وكان مجتمع البحث ىو
الموظفون العاممون في المقر الرئيس لكل الو ازرات العاممة في قطاع غزة ،وعددىا ( )22و ازرة
و قد بمغ حجم مجتمع الدراسة ( )1554موظفاً ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية
طبقية بمغت ( )352موظفاً تم توزيع أداة الدراسة عمييم والمتمثمة في الستبانة وتم استرداد
( )320استبانة منيا  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
أظيرت الدراسة وجود عدالة تنظيمية ،والتزام تنظيمي بدرجة متوسطة  ،وسموك مواطنة
تنظيمية بدرجة عالية لدى الموظفين في الو ازرات الفمسطينية بقطاع غزة ،كما أظيرت وجود
عالقة ذات دللة إحصائية ،بين إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية ،وبين اللتزام التنظيم،
والمواطنة التنظيمية .وأظيرت أيضاً وجود فروق ذات دللة إحصائية ،بين استجابات
المبحوثين ،حول أثر إدراك العاممين لمعدالة التنظيمية ،عمى أبعاد األداء السياقي بالنسبة
لممواطنة التنظيمية ،تعزى لممتغيرات الديموغرافية ما عدا المؤىل العممي.
وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة إدراك الموظفين لمعدالة التنظيمية بما يؤثر إيجاباً عمى
سموك المواطنة التنظيمية.
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ً
ثبَُب :انذراطــــــبد انؼزثُــــــــــــخ:
 .1دراسة (سعيدة  )2015،بعنواف :

"العدالة التنظيمية و عالقتيا بالرضا الوظيفي لمعامميف ،دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمدىف بالبويرة-الجزائر"

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية العدالة التنظيمية ،ومدى مساىمتيا في تحقيق رضا

العاممين في المنظمة ،وابراز أىمية الرضا الوظيفي ،وما لو من أثر في رفع أداء العاممين؛
لتحقيق أىداف المنظمة ومعرفة مدى اىتمام المؤسسة الوطنية لمدىن بالبويرة ،بممارسة العدالة

التنظيمية ودورىا في تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،استخدم
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين بالمديرية العامة
الباحث المنيج الوصفي التحميميّ .
لممؤسسة الوطنية لمدىن ،في ولية البويرة بالجزائر ،والبالغ عددىم ( )100موظف ،وتم تطبيق

ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بمغت ( )75موظفاً وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في

الستبانة عمى أفراد العينة وتم استرداد ( )66استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج

أىميا:

 .1مستوى العدالة التنظيمية في المؤسسة الوطنية لمدىن كان منخفضاً .
 .2مستوى الرضا الوظيفي في المؤسسة الوطنية لمدىن كان منخفضاً .

 .3لم تؤثر الخصائص الديموغرافية عمى درجة شعور العاممين بالعدالة التنظيمية ،أو
الرضا الوظيفي.

 .4توجد عالقة ارتباط موجبة قوية ،بين العدالة التنظيمية ،والرضا الوظيفي لمعاممين
بالمؤسسة.

وأوصت الدراسة باتباع اجراءات واضحة في تقييم األداء ،ووجوب تقرب المدراء من عاممييم

ومعرفة اىتماماتيم ومشاغميم ،وارفاق الق اررات المتخذة بشروحات وتفسيرات مما يزيد من ثقة
العامل في منظمتو.
 .2دراسة(جقيدؿ )2015،بعنواف :

"العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي ،دراسة ميدانية عمى عينة مف عماؿ مديرية توزيع الكيرباء
والغاز بمدينة األغواط بالجزائر".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية لدى العاممين ،في

مديرية توزيع الكيرباء والغاز(سولنغاز) ،وعالقتيا باللتزام التنظيمي لدييم ،واختيرت ولية
األغواط نموذجاً ،باإلضافة إلى التعرف عمى دللة الفروق بين العدالة التنظيمية ،واللتزام
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التنظيمي من وجية نظر عينة الدراسة ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

الوصفي.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين ،في مديرية توزيع الكيرباء والغاز(سولنغاز) في
ّ
مدينة الغواط بالجزائر ،والبالغ عددىم ( )256موظف ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى عينة
عشوائية بسيطة بمغت ( )128موظفاً وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،عمى أفراد

العينة وتم استرداد جميع الستبانات الموزعة ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

توصمت الدراسة إلى أن مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية لعينة الدراسة متوسط ،واللتزام

التنظيمي كان مرتفع ،كما أنو توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الشعور بالعدالة
التنظيمية واللتزام التنظيمي لدى عينة الدراسة ،تعزى لمتغير الجنس لصالح (اإلناث) ،كما
توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية ،واللتزام التنظيمي،

تعزى لمتغير األقدمية .

وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع العدالة التنظيمية نظ اًر

لندرتيا وربطيا بمتغيرات أخرى مثل :األنماط القيادية ،والمتغيرات الشخصية ،أبعاد الداء

السياقي  ...وغيرىا.

 .3دراسة (عبابنة و آخروف  )2014،بعنواف :

"مستوى العدالة التنظيمية وأثره عمى أداء العامميف في بنؾ تنمية المدف والقرى األردني مف وجية نظر
العامميف فيو"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى ممارسة العدالة التنظيمية ،ومستوى األداء لدى

العاممين في بنك تنمية المدن والقرى األردني بجميع فروعو ومكاتبو ،وكذلك التعرف عمى أثر
تطبيـق العدالة التنظيمية عمى أداء العاممين في بنك تنمية المدن القرى األردني بجميع فروعو

وتكون مجتمع
ومكاتبو ،اعتمد الباحثون في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي،
ّ
الدراسة من جميع العاممين في مختمف المستويات اإلداريـة ،في بنك تنمية المدن والقرى

األردني والبالغ عددىم ( )383موظفاً ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من ()170

موظفاً ،وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،عمى أفراد العينة وتم استرداد ()162
منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أظيرت نتائجو أن العدالة التنظيمية ككل في بنـك تنميـة المدن والقرى األردني ،جاءت بمستوى

قميل ،حيث جاءت (العدالة التفاعمية) في المرتبـة األولـى ،بمستوى متوسط ،كم ـ ـ ـ ــا جـ ـ ــاءت

(العدالة التوزيعية) و(العدالة اإلجرائية) في المرتبة الثانية والثالثة عمى الترتيب ،بمستوى قميل.
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ويعزو الباحثون ذلـك إلى :عـدم تناسـب ساعات العمل ،مع ظروف العاممين الخاصة ،وعدم
تساوي رواتبيم الشيرية ،بالرغم من تساوي مؤىالتيم العممية ،وعدم تتناسب الرواتب والمكافآت

التي يحصمون عمييا ،مع الجيد الذي يبذلونو ،كما أظيرت النتائج أن أداء العاممين ككل في
بنك تنمية المدن والقرى األردني جاء بمستوى متوسط ، ،ويعزو الباحثون ذلك إلى المستوى

المتوسط في حرص البنك عمى عقد دورات تدريبية ،لرفع مستوى الميارات والقدرات لمموظفين.

أوصت الدراسة بالعمل عمى زيادة العدالة التنظيمية لدى العاممين في البنك بأبعادىا الثالثة ،
والتعامل مع قضايا العاممين في البنك بحسب األنظمة والقوانين الخاصة بالبنك ،وعقد دورات
تدريبية متنوعة ومستمرة لمعاممين في البنك لرفع مستوى الميارات والقدرات العاممين لدييم .
 .4دراسة (االسمري )2013،بعنواف :

"مدركات العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزاـ التنظيمي ،مف وجية نظر موظفي الجيات الحكومية المدنية

بمطار نجراف بالسعودية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى إدراك موظفي الجيات الحكومية ،بمطار نجران بالسعودية

لمعدالة التنظيمية ،وتحديد مستوى التزاميم التنظيمي ،ومعرفة العالقة بين مدركات العدالة

التنظيمية واللتزام التنظيمي ،وايجاد سبل؛ لتعزيز مدركات العدالة التنظيمية لدييم .ولتحقيق

أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي.

وتكون مجتمع الدراسة من موظفي الجيات الحكومية المدنيين ،العاممين بمطار نجران
ّ
بالسعودية ويشمل ذلك (إدارة المطار ،ووحدة خدمات اإلطفاء ،وخدمات المالحة الجوية،
ووحدة المراقبة الجوية ،ومكتب صحي المطار ،ومكتب جمارك المطار ،واألرصاد الجوية

وحماية البيئة ) والبالغ عددىم ( )128موظف ،وتم استخدام اسموب المسح الشامل ،وتم توزيع

أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة عمى أفراد العينة ،وتم استرداد جميع الستبانات ،وقد
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

موظفو الجيات الحكومية بمطار نجران ،موافقون بدرجة مرتفعة عمى إدراكيم لمعدالة التنظيمية

لذا فإن مستوى اللتزام التنظيمي لموظفي الجيات الحكومية بمطار نجران مرتفع.

كما توجد عالقة طردية ذات دللة إحصائية ،بين إدراك موظفي الجيات الحكومية بمطار
نجران لمعدالة التنظيمية ،ومستوى اللتزام التنظيمي لدييم .

وأوصت الدراسة بوضع خطة لرفع مدركات العدالة التنظيمية ومتابعة توظيفيا لرفع مستوى

اللتزام التنظيمي لدى العاممين.
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 .5دراسة (تايو )2012،بعنواف :

" أثر العدالة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة التنظيمية في م اركز الو ازرات الحكومية في األردف"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل أثر إحساس العاممين بالعدالة التنظيمية ،عمى سموك المواطنة
التنظيمية في مراكز الو ازرات الحكومية في األردن ،والتعرف عمى إدراك الموظفين لمعدالة
التنظيمية في مراكز الو ازرات الحكومية األردنية ،التعرف عمى سموك المواطنة التنظيمية

لمموظفين فييا ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.
مركز و ازرة ثم تم اختيار ( )12مركز و ازرة منو بأسموب العينة
وتكون مجتمع الدراسة من ()24
اً
ّ
العشوائية البسيطة؛ لكبر حجم مجتمع الدراسة ،التي اشتممت عمى جميع الموظفين األردنيين
العاممين ،في مراكز الو ازرات األردنية عمى اختالف مسمياتيم الوظيفية فبمغ عددىم ()4000
موظف ،وتم استخدام أسموب العينة العشوائية البسيطة؛ لختيار عينة الدراسة فكان حجم
العينة ( )400موظف ،تم توزيع أداة الدراسة ،المتمثمة في الستبانة عمى أفرادىا ،وتم
استرداد( )254استبانة منيا  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
أظيرت النتائج أن إحساس العاممين بالعدالة التنظيمية وبجميع أبعادىا ،جاء فوق المتوسط،
أثر
بينما أظيرت ارتفاع سموك المواطنة التنظيمية بجميع أبعادىا لدى عينة الد ارسة ،وأن ىناك اً
إيجابياً إلدراك الموظفين لمعدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية ،وعمى جميـع
أبعادىا .كما بينت أن إحساس العاممين بالعدالة اإلجرائية ،لو الدور األكبر في التأثير عمـى
سموك المواطنة التنظيمية ،مقارنة مع األبعاد األخرى لمعدالة التنظيمية(العدالة التوزيعية
والعدالـة التفاعمية).
وأوصت الدراسة بتعزيز قيم العدالة التنظيمية وسموك المواطنـة التنظيمية في الو ازرات الحكومية
األردنية.
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ً
ثبنثب :انذراطــــــــــبد األجُجُـــــــــــــخ :
 .1دراسة (  )Kaur ، 2016بعنواف :
"A Study on the Psychological Effect of Organizational Justice Perceptions on
"Job Satisfaction
"دراسػػػػػػػػػػػة عف التأثير النفسي لمفيوـ العدالة التنظيميػػػػة عمى الرضػػػػػػػا الوظيفي"

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين العدالة التنظيمية ،والرضا الوظيفي ،وبين العدالة
التنظيمية ،ورأس المال النفسي ،كما تيدف أيضاً إلى معرفة العالقة ،بين ورأس المال النفسي
والرضا الوظيفي ،وىل يؤثر ورأس المال النفسي إيجابياً عمى الرضا الوظيفي؟ ولتحقيق أىداف
ىذه الدراسة ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي.
وتكون مجتمع الدراسة من ()218عامالً من العاممين في قطاع واحد من القطاعات اليندية
ّ
العامة ،وتم تطبيق ىذه الدراسة بأسموب المسح الشامل ،وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في
الستبانة ،عمى أفراد العينة وتم استرداد الستبانات جميعيا  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة
نتائج أىميا:
تشير النتائج إلى أن ىناك عالقة إيجابية بين "العدالة التنظيمية" ،والرضا الوظيفي ،و"رأس
المال النفسي" .وعالوة عمى ذلك ،جميع المتغيرات قيد الدراسة ،أي الرضا الوظيفي ،و"رأس
المال النفسي" يمكنيا التنبؤ إلى حد كبير باألبعاد المختمفة "لمعدالة التنظيمية" ،كما تشير
النتائج إلى أن العدالة التوزيعية ،تعتبر أقوى متنبئ لمفيوم العدالة التنظيمية ،والرضا الوظيفي،
و"رأس المال النفسي" .وىذا يعني أنو إذا كانت مفاىيم العدالة التوزيعية مواتية لدى الناس ،
فيم أيضاً من المحتمل أن تكون لدييم تصورات إيجابية نحو العدالة التنظيمية والرضا
الوظيفي ،و"رأس المال النفسي" .
كما تشير بوضوح إلى أن األبعاد المختمفة لمعدالة التنظيمية (التوزيعية واإلجرائية والتفاعمية)
يمكنيا التنبؤ إلى حد كبير بأبعاد الرضا الوظيفي ،ورأس المال النفسي .
وأوصت الدراسة بأن المنظمات يجب أن تنظر إلى اإلنصاف في التوزيع  ،واإلجراءات
والتفاعالت من أجل تعزيز رضا العمل ،ورأس المال النفسي.
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 .2دراسة ( )Kim&Andrew،2015بعنواف :
"Relationships between Organizational Justice and Coaches’ Attitudinal
"Outcomes in Intercollegiate Sports
"العالقات بيف العدالة التنظيمية واتجاه مخرجات المدربيف في الرياضة بيف الكميات".

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العالقات المباشرة ،وغير المباشرة بين العدالة التنظيمية ،والنتائج

السموكية لممدربين (الرضا الوظيفي ،واللتزام التنظيمي العاطفي تجاه المنظمة والمشرف) من
خالل آثار الوساطة لمتغيرات التبادل الجتماعي .اعتمد الباحثان في ىذه الدراسة عمى المنيج
ِ
العاممَ ْين في الجمعية الوطنية
وتكون مجتمع الدراسة من المدرب الرئيس ومساعده
الوصفي ّ ،
لمرياضية الجماعية ،بمؤسسات األقسام (األول والثاني والثالث) في الوليات المتحدة ،والتي
تدعم عمى األقل رياضات كرة القدم ،وكرة السمة لمرجال ،وكرة السمة لمنساء ،وتم اختيار عينة
عشوائية طبقية مكونة من ( )1200مدرباً ومساعداً ،وتمت مراعاة المساواة في العدد بين
الجنسين وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،عمى أفراد العينة وتم استرداد ()270
منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
بينت النتائج وجود آثار الوساطة الكاممة لمدعم التنظيمي بين العدالة اإلجرائية والرضا
الوظيفي ،ولكن أشارت النتائج إلى عدم وجود أي آثار لوساطة تبادل أدوار األعضاء والزعيم
وبين العدالة اإلجرائية والرضا الوظيفي .وباإلضافة إلى ذلك أشارت النتائج إلى آثار الوساطة
الكاممة لمدعم التنظيمي بين العدالة اإلجرائية واللتزام العاطفي تجاه اإلدارة الرياضية وكذلك
آثار الوساطة الكاممة لتبادل أدوار األعضاء والزعيم بين العدالة اإلجرائية واللتزام العاطفي
تجاه المدير الرياضي.
وأوصت الدراسة أشارت النتائج الى ضرورة الىتمام برفع مستويات العدالة الجرائية لمل ليا
من أثر عمى الرضا الوظيفي واللتزام العاطفي.
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 .3دراسة ( ) Chen، et al ،2015بعنواف :
" Organizational justice، trust، and identification and their effects on
"organizational commitment in hospital nursing staff
" مفيوـ العدالة التنظيمية والثقة وأثرىما عمى االلتزاـ التنظيمي لطاقـ التمريض في المستشفى"

ىدفت ىذه الدراسة لمتحقيق ،في كيفية تأثير اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى الممرضين عمى

الثقة التنظيمية وتحديد اليوية التنظيمية ،وما إذا كانت الثقة التنظيمية ،وتحديد اليوية
التنظيمية يمكن أن يشجع الممرضين عمى البقاء عن طيب خاطر في وظائفيم ،ويمزمون

أنفسيم بالمستشفيات التي يعممون بيا ،و لتحقيق أىداف الدراسة اعتمد الباحثون عمى المنيج

وتكون مجتمع الدراسة من الممرضات في مستشفى واحد في جنوب تايوان  ،وتم
الوصفيّ ،
استخدام أسموب المسح الشامل ،حيث بمغ العدد اإلجمالي لمممرضات ( )400ممرضة وتم

توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة عمى أفراد العينة ،وتم استرداد ( )392منيا ،وقد

خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

تشير نتائج ىذه الدراسة إلى أن العدالة التنظيمية ،ليا أثر إيجابي في نظر الممرضات عمى
الثقة التنظيمية ،وتحديد اليوية التنظيمية ،وأن الثقة التنظيمية ،وتحديد اليوية التنظيمية ،ترتبط
إيجابياً باللتزام التنظيمي .كما أشارت النتائج إلى أن العدالة التوزيعية في نظر الممرضين،
تؤثر إلى حد كبير إيجابياً عمى الثقة التنظيمية ،وتحديد اليوية التنظيمية .وكان لمعدالة
التوزيعية ،التأثير األكبر بين المتغيرات الثالثة داخل العدالة التنظيمية .مع أن النتائج قد
أشارت إلى التأثير الكبير ،لكل من العدالة اإلجرائية ،والعدالة التفاعمية عمى زيادة الثقة
التنظيمية ،وتحديد اليوية التنظيمية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مديري المستشفيات لمفاىيم وتوجيات الخدمة لمموظفين في
الخطوط األمامية من خالل تعظيم العدالة التنظيمية ،والثقة التنظيمية  ،والعمل الجماعي بين
الزمالء ،وتعزيز الروح المعنوية الكمية لمتمريض والحد من الستقالت والتغييرات المينية.
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 .4دراسة ( )Cabarcos، et al ،2015بعنواف :
"Organizational justice and personal initiative، mediating role of affective
"commitment
"العدالة التنظيمية ،والمبادرة الشخصية ،والدور الوسيط لاللتزاـ العاطفي"

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة كيفية زيادة المبادرات الشخصية لمموظفين حيث أنو يمكن

أن يكون واحداً من مفاتيح الحصول عمى نتائج ناجحة في قطاع الفنادق ،من خالل تحميل

دور وساطة اللتزام العاطفي في العالقة بين العدالة التنظيمية ،والمبادرة الشخصية ،اعتمد

وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في
الباحثون في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي ّ ،
( )47فندقاً من فنادق األربعة نجوم ،والخمسة نجوم العاممة ألكثر من سنة في المنطقة

الشمالية من البرتغال  ،وتم العمل بأسموب المسح الشامل ،فبمغ حجم مجتمع الدراسة

( )321عامالً ،وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة عمييم ،وتم استردادىا جميعاً،
وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أشارت نتائج الدراسة إلى أن نظرة الموظفين لمعدالة التنظيمية ،وعالقتيا فيما يتعمق
بالمكافآت ،واإلجراءات ،أو العالقات الشخصية قد تؤدي فقط إلى ظيور سموكيات المبادرة
إذا قام الموظفين بتطوير التزاميم العاطفي ،تجاه المنظمة .تبعاً لذلك فإن إدراك الموظف
لمعدالة ل يؤدي مباشرة إلى سموك المبادرة؛ ألن شعور اللتزام العاطفي تجاه المنظمة
يجب أن يتكون مسبقاً.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام اإلجراءات العادلة ،والمكافآت ،والعالقات الشخصية،
لتحقيق المشاركة والتزام الموظفين الذين سيقومون بدورىم بتطوير سموكيات استباقية تعود
بالنفع عمى أنفسيم وتنظيميم.
 .5دراسة ( )Cassar &Buttigieg، 2015بعنواف :
"Psychological contract breach organizational justice and emotional wellbeing".
" العقد النفسي والمخالفات والعدالة التنظيمية والرفاه العاطفي -لدى التقنييف العامميف في الشركة االمريكية
لصناعة قطع غيار السيارات الكائنة في مالطا "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في عالقات الوساطة لممخالفات ،والعدالة التنظيمية

(اإلجرائية والتفاعمية) والرفاه العاطفي لدى التقنيين ،وفنيي الورش العاممين ،في الشركة
األمريكية لصناعة قطع غيار السيارات الكائنة في مالطا  ،واعتمد الباحثان في ىذه
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وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين بدوام
الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميميّ ،
كامل ،من التقنيين وفنيي الورش العاممين في الشركة المريكية لصناعة قطع غيار
السيارات الكائنة ،في مالطا فبمغ حجم مجتمع الدراسة ( )710عامالً ،وتم العمل بأسموب
وتم واسترداد( )420منيا،
المسح الشامل وتوزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة عمييم ّ
وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

تشير النتائج إلى أن أشكال العدالة تحت الدراسة ،والمخالفات ،يمكنيا التنبؤ بالرفاة
العاطفي ولكن كل منيا مستقمة عن األخرى ،باإلضافة إلى أن النتائج قد بينت أنو في
حين أن الخروقات تؤثر نسبياً أقوى من العدالة اإلجرائية عمى الرفاه العاطفي ،كان ذلك
بالعكس مع العدالة التفاعمية ،باإلضافة إلى أن الخروقات تتوسط العالقة بين كل من
(العدالة اإلجرائية والتفاعمية) والرفاة العاطفي ،وفي حالة عدم وجود خروقات ،فإن العدالة
(اإلجرائية والتفاعمية) ترتبط بقوة مع الرفاة العاطفي.
وأوصت الدراسة بضرورة تحسين فيمنا لكيفية التأثير في قدرة الناس عمى البقاء بصحة
عاطفية وتقديم األدلة التي توضح أىمية السياسات في مجال عالقات العمل والصحة

النفسية والجتماعية.

 .6دراسة ( )Ghafourian ، 2014بعنواف :
"The effect of organizational justice on organizational citizenship and
"organizational commitment
" أثر العدالة التنظيمية عمى المواطنة التنظيمية و االلتزاـ التنظيمي "

ىدفت ىذه الدراسة إلى

دراسة أثر العدالة التنظيمية ،عمى المواطنة التنظيمية واللتزام

التنظيمي لدى العاممين في جامعة (أزاد اإلسالمية) بإيران  ،واعتمد الباحث في ىذه الدراسة
عمى المنيج الوصفي التحميمي .و تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاممين بجامعة (أزاد
السالمية) بإيران فبمغ حجم مجتمع الدراسة ( )255عامالً ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة
بمغت ( )142عامل وتم توزيع أداة الدراسة ،المتمثمة في الستبانة ،عمييم واسترداد جميع
الستبانات ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
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تشير النتائج إلى أن العدالة اإلجرائية ليا األثر األكبر عمى اللتزام التنظيمي ،يمييا في التأثير
العدالة التوزيعية ،والعدالة التفاعمية  ،باإلضافة إلى أن الطاعة ليا التأثير األكبر ،يميو الولء،
والزمالة ،واإلبداع ،والسموك ،وأظيرت النتائج إلى أن المواطنة التنظيمية ،تتأثر غالباً بالولء،
أثر عمى المواطنة التنظيمية ،واللتزام التنظيمي ،وىذه
والزمالة  ،وأيضاً إن لمعدالة التنظيمية اً
النتائج يمكنيا مساعدة المدراء في مختمف الجيات ،في خمق دافعية أكبر لدى موظفييم ،عن
طريق معاممة موظفييم بمطف واحترام أكبر.
وأوصت الدراسة الى ضرورة الىتمام بالعدالة التنظيمية ككل وبالعدالة اإلجرائية ألثرىا الكبير
عمى اللتزام التنظيمي .
 .7دراسة ( )Malmir ،et al، 2013بعنواف :
"An investigation of relation between organizational justice and professional
"commitment of staff: A case study of public organization in Kermanshah
"العالقة بيف العدالة التنظيمية وااللتزاـ الميني لطاقـ العمؿ دراسة حالة عمى المنظمات العامة في كرمنشاه"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في العالقة بين العدالة التنظيمية ،واللتزام الميني لطاقم
العمل في المنظمات العامة الرسمية في كرمنشاه بإيران  ،واعتمد الباحثون في ىذه الدراسة

عمى المنيج الوصفي التحميمي .
تمثل مجتمع الدراسة في ( )660عامل ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغت ( )98عامالً
وتم توزيع أداة الدراسة المتمثمة في الستبانة ،حيث تم توزيع ( )104استبانة واسترداد جميع
الستبانات ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
تحسن من اللتزام الميني ،واذا ارتفعت نسبة
أشارت النتائج أن العدالة التنظيمية يمكنيا أن ّ
تفيم الموظفين ،يمكن عندئذ زيادة ولء الموظفين .كما أشارت إلى وجود عالقة ذات مغزى

بين العدالة التنظيمية ،واللتزام الميني ،كما تظير أن العدالة التفاعمية ،قد تسبب ببعض
التغييرات في اللتزام الميني ،وتظير أنو إذا زادت العدالة اإلجرائية ،سيزيد ولء الموظفين
أيضاً وأشارت إلى أن ىناك عالقة مباشرة وذات مغزى بين العدالة التفاعمية ،واللت ازم الميني
 ،وأظيرت نتائج الدراسة أن الموظفين غير راضين عن العدالة التوزيعية بالنسبة لألجور
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والعالوات ،وأظيرت نتائج الدراسة أن الموظفين غير راضين عن العدالة اإلجرائية ،حيث
حصمت عمى أدنى مستوى مع األخذ بعين العتبار رضا العاممين ،وقد حصمت العدالة
التفاعمية عمى أعمى مستوى.
وأوصت الدراسة لمدير المؤسسة بمراجعة نظم الرواتب وألجور وفقا لمتطمبات الحد األدنى
لمموظفين لزيادة الدافع لدييم لممساىمة أكثر.
 .8دراسة ( )Ali & Jan، 2012بعنواف :
”Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment
and Turnover Intentions amongst Medical Representatives of Pharmaceuticals
”Companies of Pakistan
"العالقة بيف العدالة التنظيمية ،وااللتزاـ التنظيمي ،وتوجو ترؾ العمؿ لدى مندوبي شركات األدوية في
باكستاف"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في العالقة بين العدالة التنظيمية ،واللتزام التنظيمي
وتوجو ترك العمل لدى مندوبي شركات األدوية في باكستان ،واعتمد الباحثان في ىذه

الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي.

واشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع مندوبي شركات األدوية في باكستان ،فبمغ حجم

مجتمع البحث ( )400مندوب تم توزيع أداة البحث المتمثمة في الستبانة عمييم ،وتم
استرداد ( )237استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أشارت النتائج إلى أن مفيوم العدالة اإلجرائية يرتبط بعالقة ذات مغزى ،مع اللتزام
التنظيمي وحيث أن زيادة العدالة اإلجرائية تؤدي إلى زيادة اللتزام التنظيمي ،والعكس
بالعكس كما أشارت أيضاً إلى أن مفيوم العدالة التوزيعية ،يرتبط بعالقة ذات مغزى ،مع

اللتزام التنظيمي حيث ان زيادة العدالة التوزيعية ،تؤدي إلى زيادة اللتزام التنظيمي،

والعكس بالعكس وأشارت النتائج إلى أن العدالة التوزيعية ،واإلجرائية ذات ارتباط سمبي،
مع توجو ترك العمل لدى مندوبي شركات األدوية في باكستان ،حيث أن مندوبي الشركات

الذين يتعرضون لمستوى قميل من العدالة التوزيعية ،واإلجرائية يزداد توجييم نحو ترك

العمل والعكس بالعكس.

وأوصت الدراسة بضرورة إيالء إدارة شركات المستحضرات الصيدلنية اىتمام خاص نحو
تحقيق العدالة التوزيعية واإلجرائية واللتزام بتنظيم وتقميص دوران الموظفين.
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احملىر انثبٍَ :انذراطبد ادلزؼهمخ ثبالطزغزاق انىظُفٍ :
ً
أوال :انذراطـــــــــــــبد احملهُـــــــــــــخ :
لحظ الباحث قمة الدراسات المحمية التي قامت بدراسة الستغراق الوظيفي ،سواء كمتغير تابع أو
متغير مستقل حيث لم يجد سوى دراستين محميتين ،تناولتا الستغراق الوظيفي وتمت دراستو فييما
كمتغير تابع.


 .1دراسة (ماضي  )2014،بعنواف :

" أثر الدعـ التنظيمي عمى تنمية االستغراؽ الوظيفي ،لدى العامميف في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا "

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر الدعم التنظيمي ،عمى تنمية الستغراق الوظيفي لـدى
العاممين في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا ،وتحديد وسائل الدعم التنظيمي التي يقـدميا
المكتب اإلقميمي والبحث عن معوقات استخدام الدعم التنظيمي  ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.
تكون مجتمع الدراسة من العاممين في مكتب غزة اإلقميمي التابع لألونروا من الدرجة
وقد ّ
الوظيفية العاشرة إلى الدرجة الوظيفية العشرين ،حيث بمغ العدد اإلجمالي ) (327موظف
إداري ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بمغت ) (270موظف  ،حيث تم توزيع ()270
استبانة واسترداد ( )200استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا ،وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين الـدعم
التنظيمي ،وتنمية الستغراق الوظيفي لدى العاممين في مكتب غزة اإلقميمي األونروا ،بدرجـة
متوسطة ومقبولة ،كما بينت الدراسة وجود فروق ،بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول
المجالت مجتمعة معاً ،تعزى إلى الدائرة التي يعمل بيا الموظف ،والى سنوات الخبرة فقط .
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة وكالة الغوث لوسـائل الـدعم التنظيمـي المتبعة حالياً في

تعزيز الموظفين من خالل مراجعة نظام األجـور والمكافـآت وضـرورة إشراك العاممين في اتخاذ

الق اررات بشكل أكبر ،وتنظيم وتوفير متطمبات الستقرار الوظيفي ،وتدريب القادة والمدراء عمى
تعزيز العالقة بينيم وبين المرؤوسين.
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(نصار )2013،بعنواف :
 .2دراسة ّ

" جودة حياة العمؿ وأثرىا عمى تنمية االستغراؽ الوظيفي دراسة مقارنة بيف دائرة التربية والتعميـ في وكالة
الغوث ووزارة التربية والتعميـ الحكومي " في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى جودة حياة العمل في كل من دائرة التربية والتعميم في
وكالة الغوث ،وو ازرة التربية والتعميم الحكومي في قطاع غزة ،وتحديد أثر عوامل جودة حياة
العمل عمى الستغراق الوظيفي لمموظفين العاممين في ىاتين المؤسستين ومن ثم مقارنة أثرىا
عمى الستغراق الوظيفي لمموظفين العاممين في كمتا المؤسستين ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي.
وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في دائرة التربية والتعميم في وكالة الغوث ،وو ازرة التربية
ّ
والتعميم الحكومي في قطاع غزة والبالغ عددىم ( )1257موظف ،وتم تطبيق ىذه الدراسة عمى
كل من مدير المدرسة ،ومساعد مدير المدرسة في كل من المؤسستين ،فتم اختيار عينة طبقية
عشوائية بمغت ( )406مدير ،ومساعد مدير مدرسة ،حيث تم توزيع ( )535استبانة واسترداد
( )406استبانة منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
 .1توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين جودة حياة العمل ،وتنمية الستغراق الوظيفي
في المؤسستين المعنيتين .
 .2تتوفر أبعاد جودة حياة العمل بدرجة متوسطة ،ومقبولة في كمتا المؤسستين.
 .3درجة الستغراق الوظيفي في كمتا المؤسستين جيدة جداً .
 .4إل أن مستوى جودة حياة العمل في وكالة الغوث ،أفضل منو لدى العاممين في و ازرة
التربية والتعميم الحكومي.
وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى جودة حياة العمل في دائرة التربية و التعميم في
وكالة الغوث وو ازرة التربية والتعميم من خالل توفير متطمبات الستقرار الوظيفي واختيار
اسموب القيادة المناسب.
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ً
ثبَُب :انذراطــــــبد انؼزثُــــــــــــخ:
نظ ار لقمة الدراسات العربية التي تناولت موضوع االستغراؽ الوظيفي فقد اضطر الباحث إلى
إضافة دراسات قديمة نسيباً لدعـ اإلطار النظري لمبحث.
 .1دراسة (العابدي )2014،بعنواف :

" الرشاقة التنظيمية مدخؿ استراتيجي في عممية تعزيز االستغراؽ الوظيفي ،لمعامميف )دراسة تجريبية لعينة
مف شركات القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والمعادف ".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أنواع الرشاقة التنظيمية(رشاقة الستشعار ،ورشاقة اتخاذ
القرار ،ورشاقة الممارسة ) في المنظمات العاممة في القطاع الصناعي ،ودورىا في تعزيز

الستغراق الوظيفي لمعاممين ،من خالل أبعاده )الستغراق المعرفي ،والستغراق الشعوري،
الستغراق الجسدي) وبالتالي معرفة تأثير الرشاقة الجتماعية ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في( )5شركات تابعة لو ازرة الصناعة والمعادن  ،وقد تم
ّ
اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغت ) (100موظف  ،حيث تم توزيع ( )100استبانة واستردادىا

جميعاً ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 .1يوجد ميل لدى أفراد العينة نحو رشاقة الستشعار ،أي الحصول عمى معمومات تتعمق
باألحداث ،ومن ثم إعادة ترتيب العمميات ،واليياكل عن طريق رشاقة الممارسة والتطبيق،
وبعد ذلك رشاقة اتخاذ القرار؛ لمحصول عمى المعمومات المفيدة في تمك العممية.

 .2ظيور توجو ،نحو الستغراق المعرفي (اإلدراكي) ،من خالل التركيز ،والنتباه ،وادراك
العاممين لموظائف المناطة بيم ،وعدم الرغبة في مواجية ظروف ومواقف جديدة ،تتطمب

أفكا اًر جديدة.

 .3التوجو نحو الستغراق الجسدي ،ويظير ذلك تفضيل واضح نحو بذل الجيد الجسدي
والطاقات ،في بيئة العمل واستغراق العاممين فييا ،ومن ثم الستغراق الشعوري من خالل

مشاعر ،وعواطف العاممين في الوظيفة.

 .4كما أظيرت النتائج أن الرشاقة التنظيمية ،ليا دور كبير في تعزيز استغراق العاممين في
بيئة العمل.

تأثير في ىذا
 .5أظيرت أيضاً أن لتأثير رشاقة الستشعار في الستغراق الجسدي ،أعمى
اً
الجانب .
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وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز العوامل التي تؤدي إلى الستغراق الوظيفي لخمق بيئة عمل

متناغمة ،واجراء ندوات ومحاضرات تثقيفية لمتوعية بالمكونات الساسية لممنظمة الرشيقة.
 .2دراسة (الحسني  )2013،بعنواف :

" رأس الماؿ النفسي وأثره في االستغراؽ الوظيفي ،دراسة تحميمية آلراء مدرسي كميتي اإلدارة واالقتصاد
والتربية الرياضية  -جامعة المثنى"

ييدف البحث إلى قياس مدى إدراك عينة الدراسة المبحوثة ،لمفيوم رأس المال النفسي،
والتعرف عمى مدى تأثيره عمى األعمال ،والميام المناطة بيم ،وتشخيص طبيعة العالقة،

والتأثير ألبعاد رأس المال النفسي ،عمى الستغراق الوظيفي ،وتأثيره عمى الستغراق الوظيفي

بعناصره ( :الحماس واإلخالص أو التفاني والنغماس( والتعرف عمى األبعاد المؤثرة ،
الجتماعية ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

وتكون مجتمع الدراسة من المالك التدريسي في جامعة المثنى ،من حممة الماجستير والدكتوراه
ّ
في كميتي اإلدارة والقتصاد ،والتربية الرياضية حيث بمغ العدد اإلجمالي( )60مدرساً  ،وقد تم

استخدام أسموب المسح الشامل ،حيث تم توزيع ( )60استبانة واسترداد ( )52منيا ،وقد
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أثبتت نتائج الدراسة أنو توجد عالقة ارتباط ذات دللة معنوية بين رأس المال النفسي
والستغراق الوظيفي عمى المستوى الكمي ،كما أن العالقة بين رأس المال النفسي ،والستغراق
الوظيفي ىي عالقة قوية جداً وموجبة وىذا يؤشر عمى أن إدراك عينة البحث لرأس المال
النفسي بأبعاده سيسيم إيجاباً في الستغراق الوظيفي ،عمى مستوى األداء الفردي بشكل
خاص ،واألداء التنظيمي بشكل عام ،وبالمقابل انخفاض مستوى ممارسة الفرد العامل لسموك
العمل المنحرف وتقميل مسببات الضغط التنظيمي ،واإلرىاق الوظيفي.
وأوصت الدراسة بضرورة إيالء المنظمات المبحوثة القدر األكبر لمفيوم رأس المال النفسي

(السموك اليجابي ) بجميع أبعاده وضرورة تبني كافة المؤسسات العراقية مفيوم رأس المال
النفسي (السموك اليجابي) كحال أساس لمقضاء عمى السموك المنحرف (القصور في السموك)
كون األخير ركناً من أركان الفساد اإلداري والمالي .
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 .3دراسة (العنقري )2012،بعنواف :

" إدارة المواىب كمدخؿ لتنمية سموكيات االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف بالمنظمات الحكومية السعودية "

وييدف البحث إلى

الكشف عن طبيعة تأثير ممارسات إدارة المواىب بأبعادىا الستة:

(تخطيط المواىب – اكتساب المواىب – تطوير المواىب – الستفادة من المواىب – الحتفاظ

بالمواىب – تقييم المواىب) عمى متغيرات الستغراق الوظيفي ،في األجيزة الحكومية بالمنطقة

الغربية بالمممكة العربية السعودية ،والتي تتمثل في شؤون التربية والتعميم ،والشؤون الصحية،
والشؤون الجتماعية  ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي.

وتكون مجتمع الدراسة من العاممين باألجيزة الحكومية في المنطقة الغربية بالمملكة العربية
ّ
السعودية ،في المجالت الصحية ،والتعميمية ،والجتماعية ،وقد تم اختيار عينة عشوائية
بسيطة بمغت ) (400موظف  ،حيث تم توزيع ( )400استبانة واسترداد ( )327منيا ،وقد

خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

وتوصمت الدراسة إلى وجـود اخـتالف معنـوي بـين متوسـط آراء فئـات الدراسـة ،حـول ممارسـات

إدارة المواىب ،حيث انخفضت متوسطاتيا في الشئون الجتماعية ،عنيا بالشـئون الصـحية
والتعميميـة .أما بالنسبة لالستغراق الوظيفي فقد اتضح ارتفاع متوسط آراء العاممين فـي الشـئون

التعميميـة ،عنـو فـي الشئون الصحية ،ويأتي في المرتبة الثالثة الشئون الجتماعية .كما
توصـمت الدراسـة إلى وجـود تـأثير معنوي لممارسات إدارة المواىب ،عمى الستغراق الوظيفي.

ضرورة تبني األجيزة الحكومية ألساليب معاصرة في التخطيط لممواىب ،الى جانب قيام تمك
األجيزة بوضع نظم وسياسات إدارية محددة وواضحة لكتساب المواىب ىذا باإلضافة إلى

السعي لتنمية وتطوير المواىب من خالل برامج متطورة تيتم برأس المال البشري.
 .4دراسة (المنطاوي )2007،بعنواف :

"أثر ثقافة المنظمة عمى االستغراؽ الوظيفي دراسة تطبيقية عمى مؤسسة األىراـ"

ىدفت الدراسة إلى معرفة اآلثار المختمفة لثقافة المنظمة ،عمى الستغراق الوظيفي لممدراء في

مؤسسة األىرام من المستويات اإلدارية العميا ،والوسطى والمباشرة ،لما ليم من تأثير قوي عمى
تشكيل الثقافة التنظيمية  ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الستنباطي.

واشتمل مجتمع الدراسة عمى كافة مديري مؤسسة األىرام ،نظ اًر ألنيم أكثر الفئات تأثي اًر في

تشكيل ثقافة المنظمة ،فبمغ عددىم اإلجمالي ( )474مدي اًر  ،وقد تم اختيار عينة عشوائية
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طبقية بمغت ) (400مدير ،حيث تم توزيع ( )400استبانة واسترداد ( )237منيا ،وقد خمصت

الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

إن لخصائص المنظمة تأثي اًر معنوياً عمى درجة الستغراق الوظيفي ،حيث يمكن زيادة مستوى
الستغراق الوظيفي عن طريق الىتمام بخصائص ثقافة المنظمة ،وذلك عن طريق توفير القيم

التي تدعم المنافسة الموضوعية بين األفراد ،وأيضاً بين المؤسسات حيث تعمل كل مؤسسة
عمى خمق ميزة تنافسية ،تمكنيا من مواجية المتغيرات البيئية المختمفة ،كما تشير النتائج والى
أىمية خاصية القدرة عمى التكيف في التأثير ،عمى الستغراق الوظيفي ،مما يعني دعم نظم
القيم والمعتقدات السائد في المنظمة بحيث تكون قادرة عمى مواجية التغيرات الخارجية،

وتحويميا إلى تغيرات سموكية داخمية ،مما يؤدي إلى زيادة فرصة المنظمة في البقاء ،والنمو.

أوصت الدراسة بالىتمام بخاصية العمل الجماعي لقدرتيا عمى التأثير في الستغراق

الوظيفي ،وبتعزيز قنوات اإلتصال بين اإلدارة المرؤوسين ،وبضرورة الىتمام بالجانب
النساني لمعاممين لزيادة مستويات الستغراق الوظيفي لدييم.

 .5دراسة (المغربي )2004،بعنواف :

" جودة حياة العمؿ وأثرىا في تنمية االستغراؽ الوظيفي ،دراسة ميدانية عمى المراكز الطبيػة المتخصصػة
بجامعػة المنصػػورة"

وييدف البحث إلى التعـرف عمـى طبيعـة جـودة حيـاة العمـل ،وبيـان أثرىـا عمـى الستغراق
الوظيفي لمعاممين بـالمراكز الطبيـة المتخصصـة بجامعـة المنصـورة ،ومعرفة مستوى جودة حياة

العمل والستغراق الوظيفي فييا ،وتحديــد أثر عوامــل جــودة حيــاة العمــل فــي تنميــة الســتغراق

الــوظيفي لمعــاممين ،بــالمراكز الطبيــة المتخصصة بجامعـة المنصـورة الجتماعية  ،ولتحقيق
أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي.

يشــمل مجتمــع الد ارســة جميــع العــاممين الــدائمين مــن فئــات اإلداريــين  ،واألطبــاء  ،والفنيــين

بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة ،ىذا ويبمغ العـدد اإلجمـالي لمفئـات السـابق

تحديـدىا ( )3659مفـردة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بمغت ) (400موظف مــن فئــات

اإلداريــين ،األطبــاء ،الفنيــين  ،حيث تم توزيع ( )400استبانة واسترداد ( )318منيا ،وقد

خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أن ىن ــاك انخفاضـ ـاً نس ــبياً ف ــي مس ــتوى ج ــودة حي ــاة العم ــل ،ف ــي الم ارك ــز الطبي ــة المتخصصـة
محـل الد ارسـة ،وكانت أكثـر أبعاد جـودة حيـاة العمـل التـي ما ازلـت فـي حاجـة إلى تـدعيم
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اإلدارة ،مـن وجيـة نظـر اإلداريـين تمثمـت فـي (األجـور والمكافـآت ،ظـروف بيئـة العمـل

المعنويـة ،جماعـة العمـل ،وأسـموب الـرئيس فـي اإلشراف) .أما من وجيـة نظـر األطبـاء

فكانـت(األجور والمكافآت  ،أسموب الرئيس في اإلشراف ،ظروف العمل المعنوية  ،وجماعة
العمل) .أما مـن وجيـة نظـر الفنيـين فكانـت (األجور والمكافآت  ،أسموب الرئيس في اإلشراف
 ،ظروف بين العمل المعنوية ،جماعة العمل).

وأوصت الدراسة بإعـادة ىيكمـة نظـم المكافـآت والحـوافز الماديـة بـالمراكز الطبيـة المتخصصـة

بمـا يسـمح لمعـاممين بالحصـول عمى المردود المناسب لما يبذلونو من جيد ،والعمل عمى
السـتفادة مـن العالقـات اإلنسـانية والجتماعيـة وتـدعيميا بـالمراكز الطبيـة محـل الد ارسـة،

والىتمـام بجماعـات وفـرق العمـل والتأكيـد عمـى نشـر ثقافـة العمـل الجمـاعي.
ً
ثبنثب :انذراطــــــــــبد األجُجُـــــــــــــخ :

 .1دراسة ( )Choo& Nasurdin،2016بعنواف :
"Supervisor Support and Work Engagement of Hotel Employees in Malaysia:
"?Is it Different for Men and Women
"دعـ المشرؼ و االستغراؽ الوظيفي لموظفي الفنادؽ في ماليزيا :و ىؿ يختمؼ لمرجاؿ و لمنساء؟"

كان الغرض من ىذه الدراسة اختبار العالقة بين دعم المشرف ،والستغراق الوظيفي لمموظفين
ذوي التصال المباشر بالعميل ،في مجال الفندقة الماليزية ،ودراسة دور الجنس كعامل وسيط
بين الدعم ،والستغراق الوظيفي ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحثان المنيج

الوصفي.

كان مجتمع الدراسة يتمثل في العاممين ،ذوي التصال المباشر بالعميل في ( )34فندقاً من

الفنادق ذوي األربعة والخمسة نجوم ،وبمغ مجتمع الدراسة ( )925موظف تم توزيع أداة الدراسة
عمييم ،المتمثمة في الستبانة واسترداد ( )438استبانة منيا  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة

نتائج أىميا:

تشير النتائج الحالية إلى أن دعم المشرف في المجال الفندقي ،يعتبر مورداً ىاماً لمعمل ويعزز
استغراق بين العميل وموظفي التصال ،وعالوة عمى ذلك ،أظير أن الدعم العاطفي من

المشرف يخفف من آثار اإلجياد المتعمقة بالعمل ،وبالتالي فإن دعم المشرف من الجوانب
العاطفية والمفيدة والتي تساعد عمى خفض مطالب العمال ،وتسييل أىداف العمل ،وىذا بدوره

يعزز استغراق العاممين في العمل ،كما أظيرت من نتائج ىذه الدراسة أن دعم المشرف
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لمعاممين من لمرجال يزيد من استغراقيم الوظيفي ،بعكس النساء فدعم المشرف لين ،يقمل من

استغراقين الوظيفي.

وأوصت الدراسة بأن رفع مستوى استغراق الموظفين في العمل أمر أساسي لرفع جودة الخدمة

في الفنادق الماليزية وتمكينيا من النجاح في سوق تنافسية.

 .2دراسة (  )Jain&Mathur ،2015بعنواف :
"Effect of Organization Justice and Employee Engagement on Job
"satisfaction
"أثر العدالة التنظيمية واستغراؽ العامميف عمى الرضا الوظيفي"

تيدف ىذه الدراسة لستكشاف العالقة بين العدالة التنظيمية ،واستغراق الموظفين ،والرضا

الوظيفي لدى العاممين في القطاع العام بمجمس الكيرباء ،في (ماديا براديش) ،ومؤسسة

األغذية اليندية مع أنو من الصعب الوصول لمفيوم العدالة في القطاع العام ،ولتحقيق أىداف

ىذه الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في القطاع العام بمجمس الكيرباء في (ماديا براديش)
ّ
ومؤسسة الغذية اليندية ،وقد تم اختيار عينة غير احتمالية بمغت ) (100موظف  ،حيث تم
توزيع ( )100استبانة واسترداد جميع الستبانات  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

وأظيرت النتائج أنو إذا كان مفيوم العدالة أكبر في المنظمة ،فسيكون رضا العاممين أكبر في

الوظيفة ،كما أنو يعطي الفرد شعو اًر بأنو يمكنو العتماد عمى المنظمة ،وبالتالي ل تتطور لديو
مشاعر سيئة تجاىيا ،مما يجعمو يشعر بالرضا الوظيفي.

كما أثبتت النتائج العدالة التنظيمية ،والستغراق الوظيفي ،ىي العوامل التي تؤثر في الرضا

الوظيفي ،وأن ىناك عالقة إيجابية بينيما .

وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى إدراك العدالة في المنظمة ،مما سيؤدي إلى ارتفاع

مستوى الرضا عن الوظيفة ،كما أنو يعطي الفرد شعور بالرتياح وبأنو يمكن أن يعتمد عمى
المنظمة .

91

 .3دراسة ( )McDonald ،2015بعنواف :
"The relationship between university employees work engagement and the
" perception of their influence on student integration and retention
"العالقة بيف االستغراؽ الوظيفي لموظفي الجامعات و تصورىـ أل ثرىا عمى اندماج الطالب واالحتفاظ بيـ ".

وكان الغرض من ىذه الدراسة ،تحديد العالقة بين مستويات استغراق أعضاء ىيئة التدريس
والموظفين العاممين في جامعة جنوب المسيسبي ،وتصورىم لتأثيرىا عمى اندماج الطالب،

فضال عن الحتفاظ بالطالب ،وقياس مدى إدراك العاممين لتأثير الستغراق ألعضاء ىيئة
التدريس عمى اندماج الطالب واستبقائيم  ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحث
المنيج الوصفي.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس ،والموظفين العاممين في جامعة جنوب
ّ
المسيسبي وقد بمغ حجم مجتمع الدراسة) (2281موظف ومدرس  ،وتم إرسال استبانة الكترونية
إلى ( )1368موظف ومدرس ،تم الحصول منيا عمى ( )232استبانة كاممة كما تمت تعبئة

( )71استبانة ورقية فكان مجموع الستبانات الكاممة المعبأة ( )303استبانة  ،وقد خمصت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

تشير نتائج الدراسة إلى أنو كمما زاد الستغراق الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس،
والموظفين في جامعة مسيسيبي الجنوبية فإن اندماج والطالب واستبقائيم يزيد  .ىذا يعني أن

السموكيات التي عرضت من قبل الموظفين ،التي تتسم بالستغراق ،بما في ذلك الحيوية،
والتفاني والنغماس ليا تأثير عمى أعضاء ىيئة التدريس ،وادراك الموظفين لنفوذىم ،في إدماج

الطالب والحتفاظ بيم .فالموظفين األكثر استغراقاً ىم الموظفون األكثر فيما ألثرىم في
اندماج الطمبة في األوساط األكاديمية ،والجتماعية في الجامعة وأثرىم عمى قرار الطمبة
بالبقاء في الكمية.

وأوصت الدراسة لمجامعة بضرورة مواصمة البحث في مفيوم الستغراق الوظيفي بين أعضاء
ىيئة التدريس والموظفين لتشمل تحديد التدخالت التي يمكنيا زيادة مستويات الستغراق

الوظيفي وزيادة السموكيات المرتبطة بيا ،وقد تستفيد الجامعة من تشجيعيا الموظفين إلظيار
السموكيات المرتبطة بالستغراق في كثير من األحيان من خالل تنفيذ استراتيجيات إدارة

المواىب ،وبرامج المكافآت والعتراف ،ووضوح الدور.
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 .4دراسة (  ) Ferreira&Oliveira ، 2014بعنواف :
"?"Does corporate social responsibility impact on employee engagement
"ىؿ ىناؾ أثر لممسئولية االجتماعية لممنظمة عمى استغراؽ العامميف"

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث تأثير المسؤولية الجتماعية لمشركات ،عمى مشاركة الموظفين
وفيم كيفية تأثير مختمف أشكال المسؤولية الجتماعية لمشركات ،عمى استغراق العاممين.

وتكون مجتمع الدراسة من مديري اإلدارة الوسطى ،في الشركات الخاصة الكبرى في البرتغال
ّ
وكانت الشركات محل الدراسة من قطاعات متعددة مثل(التصالت-األغذية – المشروبات –
البيع بالتجزئة) ،وقد تم اختيار عينة غير عشوائية بمغت ( )236مدي اًر  ،حيث تم توزيع ()236
استبانة واسترداد( )193منيا ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

تظير النتائج أنو ل توجد فروق ذات دللة إحصائية لمستويات استغراق العاممين المعرضين

لممارسات المسؤولية الجتماعية الداخمية والخارجية .ومع ذلك ،فالموظفون الذين يتعرضون

لممارسات المسؤولية الجتماعية الداخمية ،يستغرقون وظيفياً أكثر من أولئك الذين يتعرضون

لممارسات المسؤولية الجتماعية الخارجية فقط.

عند مقارنة السيناريوىات ،فإن النتائج كانت متشابية جداً ،وليست ذات نمط واضح ومع

ذلك ،فإن المؤسسات التي تتبنى سيناريو المسؤولية الجتماعية الداخمية يكون الستغراق
الوظيفي لعاممييا أعمى.

وأوصت الدراسة بالىتمام بالمسؤولية الجتماعية الداخمية لمشركات حيث أنيا تعزز من

الستغراق الوظيفي لدى العاممين أكثر من المسؤولية الجتماعية الخارجية لمشركات ،وخاصة

أنيا تقود إلى مزيد من النشاط والنغماس في العمل.

 .5دراسة ( )Agyemang & Ofei،2013بعنواف :
“Employee work engagement and organizational commitment: A comparative
”study of private and public sector in Ghana
" االستغراؽ الوظيفي و االلتزاـ التنظيمي :دراسة مقارنة بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص"

تيدف ىذه الدراسة إلى استكشاف الستغراق الوظيفي ،واللتزام التنظيمي ،لدى العاممين في

القطاع العام والقطاع الخاص في غانا ،باستخدام منيجية المقارنة  ،وتمثل مجتمع الدراسة في
العاممين في القطاع العام والقطاع الخاص في غانا ،وتم أخذ عينة ممثمة بغض النظر عن

سنيم ،والحالة الزوجية ،والدين ،والمستوى التعميمي ،فبمغ عددىا( )120موظف من ثالث
منظمات خاصة وثالث منظمات عامة ،في مدينة متروبوليس أك ار في غانا ،تم توزيع أداة
92

الدراسة عمييم المتمثمة في الستبانة ،واسترداد ( )105استبانة ( )59منيا من القطاع العام
و( )46من القطاع الخاص ، .وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية ،بين الستغراق الوظيفي،
والتزام الموظفين كما أظيرت النتائج أن العاممين في المنظمات الخاصة لدييم مستوى استغراق

وظيفي ،والتزام تنظيمي أعمى ،من العاممين في المنظمات العامة ،ولم تختمف مستويات

اللتزام التنظيمي ،بين الموظفين القدامى ،والجدد.

وأوصت الدراسة بأن عمى المنظمات تزويد الموظفين بالموارد الالزمة التي تؤدي إلى حالة
نفسية فعالة ذات عالقة بالعمل كإليام الموظفين لمتعبير بنشاط واستثمار أنفسيم عاطفياً،

إدراكياً ،وجسدياً في أداء عمميم.

احملىر انثبنث :انذراطبد انزٍ رثطذ ثني انؼذانخ انزُظًُُخ و االطزغزاق انىظُفٍ
ويُهب:
ً
أوال :انذراطــــــــــبد احملهُـــــــــــــخ :
ل توجد دراسات محمية جمعت بين المتغيرين بين العدالة التنظيمية ،والستغراق الوظيفي ،وىذا ما
دفع الباحث إلى البحث في ىذا التجاه ،وبذلك تكون ىذه الدراسة المحمية األولى ،التي تجمع بين

المتغيرين.
ً
ثبَُب :انذراطــــــبد انؼزثُــــــــــــخ:
 .1دراسة (عبد الغني )2012،بعنواف :

" أثر أبعاد العدالة التنظيمية عمى مستوى االستغراؽ الوظيفي دراسة تطبيقية عمى العامميف بقطاع البنوؾ
بمحافظة الدقيمية "

ىدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت ىناك فروق بين إدراك العاممين بكل من بنوك (القطاع

العام) والبنوك (المشتركة  ،الخاصة  ،األجنبية) لمعدالة التنظيمية وكذلك في مستوى الستغراق
الوظيفي ،كما ىدفت إلى تحديد تأثير أبعاد العدالة التنظيمية ،عمى مستوى الستغراق الوظيفي

الخاص ،بالعاممين القائمين باألنشطة المصرفية في البنوك محل الدراسة ،ولتحقيق أىداف ىذه
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي.

93

وتكون مجتمع الدراسة من العاممين بالبنوك ،في محافظة الدقيمية القائمين باألنشطة المصرفية
ّ
في البنوك محل الدراسة ،ولم تتطرق الباحثة إلى ذكر عدد العاممين ،مجتمع الدراسة وقد تم
استخدام أسموب المسح الشامل لبنوك القطاع العام وتم الكتفاء بأخذ بنكين من (البنوك
المشتركة  ،الخاصة  ،األجنبية)  ،ولم تتطرق الباحثة إلى ذكر عدد الستبانات الموزعة أو

المستردة  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أشارت نتائج الدراسة إلى أنو ل توجد فروق معنوية ،بين مدى إدراك العاممين في البنوك محل

الدراسة لمعدالة التوزيعية ،واإلجرائية ،والتفاعمية ،كما أشارت إلى عدم وجود فروق معنوية في
مستوى الستغراق الوظيفي الخاص لدى العاممين في البنوك محل الدراسة ،كما أثبتت النتائج
تأثير إيجابياً عمى مستوى الستغراق
أن لكل من العدالة التوزيعية ،واإلجرائية ،والتفاعمية
اً
الوظيفي وأن اكثر أبعاد العدالة التنظيمية تأثي اًر عمى مستوى الستغراق الوظيفي الخاص
بالعاممين ،ىو العدالة التوزيعية تمييا اإلجرائية وفي النياية تأتي العدالة التفاعمية.
وأوصت الدراسة بإعـادة ىيكمـة نظـم المكافـآت والحـوافز الماديـة بالبنوك بمـا يسـمح لمعـاممين
بالحصـول عمى المردود المناسب لما يبذلونو من جيد ،العمل عمى توفير أسس ومعايير ثابتة

لتحديد رواتب الموظفين ،عمل قياس دوري لمستوى ادراك العاممين لمعدالة التنظيمية بكافة
أبعادىا.
ً
ثبنثب :انذراطــــــــــبد األجُجُـــــــــــــخ :
 .1دراسة (  ) Gupta &Kumar ،2015بعنواف :
"Justice and employee engagement: Examining the mediating role of trust in
"Indian B-schools
"العدالة واستغراؽ العامميف  :دراسة الدور الوسيط لمثقة في المدارس المينية اليندية"

والغرض من ىذه الدراسة ،معرفة الدور الوسيط لمثقة في العالقة ،بين العدالة ،واستغراق

العاممين في المدارس المينية اليندية ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحثان المنيج
الوصفي.
وتمثل مجتمع الدراسة في األكاديميين العاممين ،عمى األقل لستة شيور في جميع المدارس

المينية اليندية والتي يبمغ عددىا(  ) 160مدرسة ،وكان حجم مجتمع الدراسة ( )800أكاديمي
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تم إرسال الستبانة ليم عبر البريد اللكتروني ،وقد تم اختيار أول ( )320استبانة صالحة تم

استالميا عشوائياً ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أشارت النتائج إلى أنو يوجد ارتباط كبير ،بين العدالة اإلجرائية ،والتوزيعية ،كما أظيرت أن
الثقة العمودية تتوسط جزئياً العالقة بين العدالة اإلجرائية ،واستغراق الموظفين  ،وأن العدالة
اإلجرائية ترتبط سمبياً بالثقة الرأسية ،كما ترتبط العدالة التوزيعية ،بعالقة إيجابية ذات دللة
إحصائية بالثقة الرأسية ،كما أثبتت النتائج أن العدالة اإلجرائية والتوزيعية ليا أثر ذو دللة
إحصائية عمى استغراق العاممين ،كما أثبتت وجود عالقة ذات دللة إحصائية ،بين العدالة
اإلجرائية ،والثقة الرأسية والستغراق الوظيفي.
أوصت الدراسة بزيادة مستويات الثقة الرأسية ألنيا ضرورية جداً من ناحية النتاجية والجودة
ويمكن تحقيق المزيد من استغراق العاممين من خالل استشعار أىمية العدالة الجرائية والتي
من خالليا يمكن بناء الثقة الرأسية.
 .2دراسة ( )Viseu، et al ،2015بعنواف :
"How do organizational justice and health influence teachers’ work
engagement?The mediating role of positive psychological capital and job
" satisfaction
كيؼ تؤثر العدالة التنظيمية والصحية عمى استغراؽ المعمميف في العمؿ؟ الدور الوسيط لرأس الماؿ
النفسي اإليجابي والرضا الوظيفي.

ىدف ىذا البحث إلى د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـة الدور الوسيط لرأس المال النفسي ،والرضا الوظيفي ،العالق ـ ـ ــة
بين (العدالة التنظيمية ،والحقائق الصحية) والستغراق الوظيفي ،لدى المعممين في المدارس

الحكومية في البرتغال؛ ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،استخدم الباحثون المنيج الوصفي
التحميمي .واشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع معممي المدارس الحكومية بالبرتغال ،وبمغ حجم

معمم تم توزيع
مجتمع الدراسة ( )1129معمم و قد تم اختيار عينة عشوائية منو بمغت (ً )574
أداة البحث المتمثمة في الستبانة عمييم وتم استرداد الستبانات جميعيا  ، .وقد خمصت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى الوساطة الكاممة لرأس المال النفسي ،والرضا الوظيفي بين

(العدالة التنظيمية ،والجوانب الصحية) وأبعاد الستغراق الوظيفي (التفاني -الحماس-
النغماس) حيث أكدت عمى دور العدالة التوزيعية ،والعدالة التفاعمية في توليد مستويات عالية
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من الستغراق الوظيفي ،لدى المعممين في المدارس الحكومية في البرتغال ،من خالل زيادتيا
لرأس المال النفسي والرضا الوظيفي .
أوصت الدراسة بالىتمام بجوانب العدالة المختمفة حيث أن رأس المال النفسي والرضا
الوظيفي عمى عالقة بجوانب الصحة التنظيمية والعدالة كما أن العدالة بين األفراد تعد مصد ًار
رئيسياً لتوفير رأس المال النفسي في المدارس.
 .3دراسة(  )Ghosh ، et al ،2014بعنواف :
"Organizational justice and employee engagement Exploring the linkage in
"public sector banks in India
"العدالة التنظيمية و استغراؽ العامميف استكشاؼ الصمة في مصارؼ القطاع العاـ في اليند"

الغرض من ىذه الدراسة ،ىو استكشاف ما إذا كانت مفاىيم العدالة التوزيعية ،واإلجرائية،
والتفاعمية ترتبط بمشاركة الموظفين ،وأيضاً دراسة العالقات المتداخمة بين األبعاد الثالثة

لمعدالة ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة ،استخدم الباحثون المنيج الوصفي التحميمي.
واشتمل مجتمع الدراسة عمى ( )22فرعاً من ( )15بنك من بنوك القطاع العام ،في شمال اليند

يكونوا بعد صورة كاممة عن
وتم استبعاد الموظفين الذين تقل مدة خدمتيم عن عام؛ ألنيم لم ّ
العدالة اإلجرائية ،والتفاعمية ،والتوزيعية فتم توزيع ( )284استبانة عمييم واسترداد ( )210منيا،
وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

تظير النتائج وجود عالقة إيجابية بين العدالة اإلجرائية ،والتفاعمية كما تظير وجود ارتباط

قوي بين العدالة التوزيعية ،والتفاعمية ،وتظير أيضاً وجود عالقة بين العدالة (التوزيعية،
اإلجرائية ،التفاعمية) والستغراق الوظيفي ،وعالوة عمى ذلك فإن العدالة والتوزيعية ،والتفاعمية
ليا األسبقية عمى العدالة اإلجرائية ،في التأثير عمى الستغراق الوظيفي ،بينما تمعب العدالة
التوزيعية الدور األكثر أىمية في التأثير عمى الستغراق الوظيفي ،متبوعاً بالعدالة اإلجرائية
والتفاعمية.
أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات لتضمين متغيرات مثل القيادة والثقة في العثور عمى
التأثير المحتمل لتفاعل العدالة التنظيمية مع ىذه المتغيرات المتعمقة باستغراق الموظفين.
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 .4دراسة (  )Sarti ، 2014بعنواف :

"Employees’ engagement in human service organizations: The role of leader"member exchange and organizational justice

استغراؽ الموظفيف في المنظمات الخدمية االجتماعية  :دور التبادؿ بيف ( الزعيـ والعضو ) والعدالة

التنظيمية.

والغرض من ىذه الدراسة ،توضيح أثر مفيوم العدالة التنظيمية ،عمى استغراق الموظفين،
والدور الوسيط الذي تمعبو جودة التبادل بين الزعيم ،والعضو في العالقة بين مفيوم العدالة

التنظيمية والستغراق ،ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحثون المنيج الوصفي
التحميمي.
وتمثل مجتمع الدراسة في العاممين في (  ) 12منظمة من منظمات الخدمة الجتماعية ،في
منطقة توسكاني بإيطاليا والتي تيتم برعاية كبار السن ،واألطفال ،وبمغ حجم مجتمع الدراسة
( )330عامل ،تم توزيع أداة البحث المتمثمة في الستبانة عمييم ،وبمغ مجموع الستبانات
المستردة ( )314استبانة ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
تشير النتائج إلى أن زيادة كل من العدالة( اإلجرائية والتوزيعية ) تزيد من الستغراق الوظيفي
كما أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية ،بين تبادل األدوار لمزعيم والعضو ،والستغراق
الوظيفي كما أظيرت النتائج أن تفاعل (تبادل األدوار لمزعيم والعضو والعدالة التوزيعية ) كان
إيجابياً وذو أثر عمى الستغراق الوظيفي كما بينت النتائج أنو يوجد دور وسيط ذو دللة
إحصائية؛ لتبادل األدوار بين الزعيم والعضو عمى العالقة بين العدالة التوزيعية والستغراق
الوظيفي.
وأوصت الدراسة بتعزيز العدالة التنظيمية و تبادل األدوار بين القائد و العضو حيث أن

استغراق الموظفين يتأثر إيجابيا بمستوى العدالة التنظيمية ،وكذلك فإن تبادل الدوار بين القائد
والعضو لو تأثير مباشر عمى استغراق الموظفين ودور معتدل في العالقة بين العدالة

التنظيمية الستغراق في العمل.
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 .5دراسة (  ) Alvi & Abbasi ،2012بعنواف :

"Impact of Organizational Justice on Employee Engagement in Banking Sector of

“أثر العدالة التنظيمية عمى استغراؽ الموظفيف ،في قطاع البنوؾ في باكستاف”

"Pakistan

وكان اليدف من ىذه الدراسة ،استكشاف ديناميكية مشاركة الموظفين العاممين في القطاع
المصرفي من باكستان .وتستخدم ىذه الدراسة جميع األبعاد الثالثة لمعدالة التنظيمية :التوزيعية
والتفاعمية ،واإلجرائية ،كمتغير مستقل .ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة استخدم الباحثان المنيج
الوصفي التحميمي .واشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع الموظفين الرسميين ،العاممين في البنوك
بمدينة لىور ،والتي ىي ثاني أكبر مدينة بباكـ ـ ـستان ،والثالثين في الع ـ ــالم المتحضر من حيث
السكان  .وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بمغت ) (423موظف ،تم توزيع أداة الدراسة
المتمثمة في الستبانة عمييم واسترداد ( )322استبانة منيا  ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة
نتائج أىميا:
وتبين ىذه النتائج أن العدالة التنظيمية ،يمكن أن تعزز مستوى الستغراق الوظيفي لدى
موظفي المنظمات وخاصة القطاع المصرفي ،وأن القادة في قطاع البنوك ،يستطيعون تعزيز
مستوى الستغراق الوظيفي لدى الموظفين ،بتبني أنظمة عادلة في الممارسات التنظيمية،
وعمى الرغم من ذلك فإن النتائج قد أظيرت أن العدالة اإلجرائية ،ليست مرتبطة إلى حد كبير
باستغراق الموظفين ،ومع ذلك يمكننا أن نفيم بسيولة ،أىمية األبعاد الثالثة لمعدالة التنظيمية،
بما في ذلك العدالة التوزيعية ،والتفاعمية ،واإلجرائية لتقوية استغراق العاممين .
وأوصت الدراسة بأن إقامة العدل في إجراءات ونظم المنظمة يمكن أن يضمن الموظفين
مخمصين وممتزمين لخدمة أكثر ولفترات طويمة من الزمن ،وبالتالي تقميل دوران العاممين
وتحسين اإلنتاجية والكفاءة التنظيمية.
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والجدوؿ( )3.1يمخص أسماء جميع الدراسات السابقة التي تـ االعتماد عمييا في محاور الدراسة الثالثة

جدوؿ رقـ ) :( 3.1ممخص لمدراسات السابقة

الدراسات
السابقة

محاور الدراسة
المحور األوؿ

المحور الثاني

المحور الثالث

العدالة التنظيمية

االستغراؽ الوظيفي

العدالة التنظيمية واالستغراؽ الوظيفي

دراسة (عمياف 2016،وأبو

المحمية

سمعاف 2015،وغانـ2015،
والمصدر 2014،والداية 2012،

ونصار)2013،
دراسة (ماضي ّ 2014،

ال يوجد

وحجاج 2012،وأبو جاسر)2010،
دراسة (سعيدة 2015،

العربية

وجقيدؿ 2015،وعبابنة وآخروف
 2014،واالسمري2013،

 2013،والعنقري2012،

دراسة (عبد الغني)2012،

والمنطاوي 2007،والمغربي)2004،

وتايو)2012،

دراسة

دراسة

دراسة

( )Kaur ، 2016

()Choo& Nasurdin،2016

( ) Gupta &Kumar ،2015

()Kim&Andrew،2015

االجنبية

دراسة (العابدي 2014،والحسني

( )Jain&Mathur ،2015

() Chen، et al ،2015

()Viseu، et al ،2015

()Cabarcos، et al ،2015
()Cassar &Buttigieg، 2015
()Ghafourian ، 2014

()McDonald ،2015

( )Ghosh ، et al ،2014

( ) Ferreira&Oliveira ، 2014

( )Sarti ، 2014

()Malmir ،et al، 2013

()Agyemang & Ofei،2013

( ) Alvi & Abbasi ،2012

()Ali & Jan، 2012

جرد بواسطة الباحث()2017
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انزؼمُت ػهً انذراطبد انظبثمخ
من خالل اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة  ،والتي أجريت خالل فترات متباينة ،وفي بيئات
محمية وعربية ،وأجنبية مختمفة ،والتي أوردىا ،كإطار مفاىيمي مرجعي ،يمكن الستناد إليـو في
إتمام الدراسة الحالية وقد اشتممت الدراسات السابقة عمى بعض محاور الدراسة الحالية ،والتي
قسميا الباحث إلى ثالثـة محاور ،المحور األوؿ :تناول الدراسات السابقة التي تتعمق بالعدالة
التنظيمية ،أما المحور الثاني :فقد تنـاول الستغراق الوظيفي ،بينمـا تنـاول المحػور الثالػث
الد ارسـات الـسابقة التـي تتعمـق بالعدالـة التنظيميـة ،والستغراق الوظيفي معـاً ،ويتـضح مـن خـالل
اسـتعراض ىـذه الد ارسـات أنيـا قـد التقـت مـع الد ارسـة الحاليـة ،فـي بعـض أىدافيا التي سعت
لتحقيقيا ،واختمفت مع البعض األخر  ،حيث أكدت نتائج جميع الدراسات السابقة عمى :
 أىمية موضوع العدالة التنظيمية؛ ألثرة الكبير عمى األداء ،واإلنتاجية ،واللتزام التنظيمي
والمواطنة التنظيمية ،والولء التنظيمي في المنظمة ،وما يتبع ذلك من تحقيق أىداف
المنظمة وغاياتيا؛ لذا فقد أوصت بزيادة الحوافز ،ومخصصات العاممين ،وطالبت بالنزاىة
في تطبيق الموائح والجراءات ،وعدم التحيز في ذلك ،وركزت عمى أن العالقة الجيدة بين
الرئيس والمرؤوس ،ليا األثر الكبير في تعزيز ارتباط العاممين بوظائفيم ،وزيادة إنتاجيتيم
وتقميل معدل تركيم لمعمل .
 أىمية موضوع الستغراق الوظيفي؛ ألثرة الكبير في استغالل قدرات أىم موارد المنظمة
وىي الموارد البشرية ،وزيادة ارتباطيا بالمنظمة ،وتقميل معدلت ترك العاممين لممنظمة،
وما يتبعو من ارتفاع معدلت اإلنتاجية ،واألداء والكفاءة لدى المنظمة ،وتقميل النفقات؛
لستقطاب موظفين آخرين ،واعادة تدريبيم ،وفيمـا يمـي تمخـيص ألوجـو التفاق والختالف
مع الدراسات السابقة:
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ً
أوال -ادلُهج ادلظزخذو يف انذراطخ احلبنُخ (ادلُهج انىصفٍ انزحهُهٍ) :
اتفقت الدارسـة الحاليـة مـع العديد من الد ارسـات الـسابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي
ومن ىذه الدراسات(عمياف 2016،وأبو سمعاف 2015،والمصدر 2014،والداية 2012،وحجاج 2012،وأبو
جاسر 2010،و سعيدة  2015،وعبابنة وآخروف  2014،وتايو 2012،وButtigieg& Cassar، 2015
و Ghafourian ، 2014و Malmir ،et al، 2013و Jan& Ali ، 2012و ماضي 2014،

ونصار 2013،والعابدي 2014،والحسني  2013،و Jain&Mathur ،2015و عبد الغني 2012،و
ّ
) Alvi & Abbasi ،2012 ٚ Sarti ، 2014 ٚ Ghosh ، et al ، 2014ٚ Viseu ، et al ،2015
رسـات( غانـ 2015،وجقيدؿ 2015،واالسمري 2013،و Kaur ، 2016
واختمفـت الد ارسـة الحاليـة مـع د ا
و  Andrew&Kim،2015و،2015
والمغربي2004،

و

 Chen ،et alو Cabarcos،et al ،2015و العنقري2012،

Nasurdin،2016

&Choo

و

،2015

McDonald

و

2014

 ) Gupta &Kumar ،2015 ٚFerreira&Oliveira،حيث استخدم الباحثون المنيج الوصفي.
كما اختمفت مع دراسة (المنطاوي )2007،حيث استخدمت الباحثة المنيج الستنباطي.
واختمفت مع دراسة ( )Agyemang & Ofei ،2013حيث استخدم الباحثان منيج المقارنة.
ً
ثبَُب -أداح انذراطخ ادلظزخذيخ يف انذراطخ احلبنُخ (االطزجبَخ(:
احفقج الدراست الحبليت مع جميع الدراسبث السببقت ،في األداةالمستخدمةلجمـعالبيانـاتوهي
االستبانة .
ً
ثبنثب – يزغرياد انذراطخ احلبنُـخ (انؼذانخ انزىسَؼُخ-انؼذانخ اإلجزائُخ-انؼذانخ
انزفبػهُخ):
اتفقت الدارسـة الحاليـة في استخداميا ،لألبعاد المذكورة مـع العديد من الد ارسـات الـسابقة ،ومن ىذه
الدراسات(عمياف 2016،وأبو سمعاف 2015،وغانـ 2015،والمصدر 2014،وحجاج 2012،وأبو
جاسر 2010،وسعيدة  2015،وجقيدؿ 2015،وعبابنة وآخروف  2014،واالسمري 2013،وتايو2012،و
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 Kim&Andrew،2015ٚ Kaur ، 2016و Chen، et al ،2015وCabarcos، et al ،2015
 .)Malmir ،et al، 2013ٚ Ghafourian ، 2014ٚ

واختم ـ ـفت مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة( الداية  )2012،والتي أضافـ ـ ـ ـت بعداً رابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وىو العدال ـ ـ ـ ـ ـة
التقويميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
واختمفت مع د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة( )Cassar &Buttigieg، 2015حيث تم استخدام متغيرين فقط وىمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
(العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعمية).
واختمفت مع دراسة( )Ali Cassar & Jan، 2012حيث تم استخدام متغيرين فقط وىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا (العدالة
اإلجرائية والعدالة التوزيعية).
ً
راثؼب -جمزًغ انذراطخ احلبنُخ :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين ذوي المناصب اإلدارية (رئيس قسم  ،رئيس شعبة-
سكرتير  -مدخل بيانات -إداري جامعي  -مساعد إداري  -كاتب جامعي) في مديريات التربية
والتعميم بقطاع غزة وعددىم ( )373موظف .
واختمفت ىذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة ،من حيث مجتمع الدراسة ،فالدراسات األخرى قد
تمت عمى (ىيئات التمريض  -الضباط في جياز الشرطة  -معممو المدارس الحكومية -
العاممون في المؤسسات الدولية  -معممو مدارس وكالة الغوث  -العاممون في شركة توزيع
الكيرباء  -موظفو الو ازرات -العاممون في البنوك -موظفو الجيات الحكومية -المدربون
ومساعدييم  -العاممون في الفنادق -التقنيون وفنيو الورش  -العاممون في الجامعات  -مندوبو
شركات األدوية  -المديرون في المؤسسات  -األطباء والفنيون واإلداريون في المراكز الطبية-
العاممون في منظمات الخدمة الجتماعية) بينما ىذه الدراسة ىي األولى التي تتم عمى العاممين في
مديريات التعميم.
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ً
خبيظب :يكبٌ انذراطخ احلبنُخ (فهظطني – لطبع غشح ):
اتفقت الدارسـة الحاليـة مـع العديد من الد ارسـات الـسابقة ،في مكان الدراسة ومن ىذه الدراسات
(عمياف 2016،وأبو سمعاف 2015،والمصدر 2014،والداية  2012،وحجاج 2012،وأبو جاسر2010،
نصار) 2013،
وماضي  2014،و ّ

كما اختمفت مع دراسة(غانـ )2015،حيث أجريت الدراسة في فمسطين بطولكرم بالضفة الغربية.
واختمفت مع دراسة(سعيدة  2015،وجقيدؿ )2015،حيث أجريت الدراستين في الجزائر .
واختمفت مع دراسة(عبابنة وآخروف  2014،وتايو ) 2012،حيث أجريت الدراستين في الردن .
واختمفت مع دراسة(االسمري 2013،والعنقري )2012،حيث أجريت ىاتين الدراستين في المممكة
العربية السعودية.
واختمفت مع دراسة(  )Jain&Mathur ،2015 ٚ Kaur ، 2016حيث أجريت ىاتين الدراستين في
اليند.

واختمفت مع دراسة( )McDonald ،2015 ٚ Kim&Andrew،2015حيث أجريت ىاتين الدراستين
في الوليات المتحدة األمريكية.
واختمفت مع دراسة( ) Chen، et al ،2015حيث أجريت الدراسة في جنوب تايوان.
واختمفت مع دراسة( ) Ferreira&Oliveira ، 2014 ٚ Cabarcos، et al ،2015حيث أجريت
ىاتين الدراستين في البرتغال.
كما اختمفت مع دراسة( ) Cassar &Buttigieg، 2015حيث أجريت الدراسة في مالطا.

واختمفت مع دراسة( ) Malmir ،et al، 2013ٚ Ghafourian ، 2014حيث أجريت الدراستين في
إيران .
واختمفت مع دراسة( )Ali & Jan، 2012حيث أجريت الدراسة في
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باكستان .

واختمفت مع دراسة (العابدي 2014،والحسني  ) 2013،حيث أجريت ىاتين الدراستين في العراق.
واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (المنطاوي 2007 ،والمغربي ) 2004،حيث أجريت ىذه الدراسة في
مصر .
واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ( ) Choo& Nasurdin،2016حيث أجريت ىذه الدراسة في
ماليزيا.
واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ( )Agyemang & Ofei،2013حيث أجريت ىذه الدراسة في
غانا.
االطزفبدح يٍ انذراطبد انظبثمخ :
 -1أثراء اإلطار النظري ليذه الدراسة.
 -2مثمت نتائج الدراسات السابقة ،إحدى المؤشرات الرئيسة لمشكمة الدراسة الحالية.
 -3التأكد من أن ىذه الدراسة ،ل تمثل تك ار اًر ألي من الدراسات السابقة.
 -4استرشد الباحث بالمناىج العممية المتبعة ،في الدراسات السابقة عند اختياره لمنيج
الدراسة.
 -5ساعدت الباحث في تكوين أداة الدراسة وتطويرىا ،وفي تحديد مجالتيا.
 -6الستفادة من المراجع ،والكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة.
 -7زادت الدراسات السابقة من وعي وادراك الباحث ،عند اختياره لمجتمع وعينة الدراسة
الحالية
 -8ساعدت في معرفة توجيات التحميل وتفسير نتائج الدراسة .
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يب ميُش هذِ انذراطخ ػٍ انذراطبد انظبثمخ :
 الد ارسـة الحاليـة تتعامـل مـع متغيـرين ىـامين ،يسيمان في خمـق حالـة مـن الدافعيـة ،لـدىالعاممين في مديريات التربية والتعميم ،تجاه تحقيق أىداف عمميم ،المتعمق بمستقبل الطمبة،
وتحقيق األىداف التعميمية والتنظيمية.
-

عمــى حــد عمــم الباحــث ،ســتكون ىــذه الد ارســة ىــي األولــى مــن نوعيــا ،عمى المستوى المحمي
التــي ســتالمس مــستوى الستغراق الوظيفي ،لــدى العـاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع
غزة ،والــذي يت ـأثر بواقــع تطبيــق العدالــة التنظيميــة ،كمفيــوم متكامــل بأبعاده الثالثــة ،التــي
تناولتيــا الدراسة وىي (العدالة التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعمية ).

 الظروف التي تمت فييا الدراسة الحالية ظروف استثنائية ،اختمفت عن الظروف التي تمت بياالدراسات السابقة كافةً.
 ىذه الدراسة ،ىي األحدث من بين الدراسات السابقة ،والتي جمعت بين المتغيرين ،حيث أنياأجريت في عام .2016-2017
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الفصن الرابع
اإلجراءات املٍهجية
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اإلجزاءاد ادلُهجُخ نهذراطخ
ادلمذيخ
إن محاولة الباحث لتعميق وتأصيل الصفة العممية تتطمب عرض ،وتوضيح اإلجراءات المنيجية
التي اتبعيا في دراستو وما تضمن ذلك من ضوابط وخطوات .إن البحث العممي المتين يقوم عمى

النظرة الفاحصة لمظاىرة المدروسة ،وذلك من خالل التعمق في أبعادىا وتحديد العالقات بينيا
وبين مختمف الظواىر األخرى ،لذلك عمى الباحث عدم الكتفاء بالجانب النظري الذي ييدف إلى

توضيح مجموعة من الفتراضات النظرية حول الظاىرة المدروسة ،بل عميو تدعيم ذلك بجانب

ميداني باستخدام األدوات البحثية المختمفة.

فيعرض الباحث الخطوات التي اتبعيا والمتمثمة في :منيج الدراسة ،مجتمع الدراسة ،وطريقة جمع

البيانات ،نسبة السترداد ،وأداة الدراسة ،محتوى أداة الدراسة ،وصدق وصالحية أداة الدراسة
وثباتيا ،وأساليب التحميل اإلحصائي التي تم العتماد عمييا في تحميل بيانات الدراسة.

ً
أوال :يُهج انذراطخ

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي بوصفو يرتكز عمى الوصف الدقيق والتفصيمي لمموضوع

والمشكمة قيد البحث ،وييدف المنيج إلى جمع بيانات ومعمومات كافية ودقيقة عن الموضوع ومن
ثم دراسة وتحميل ما تم جمعو من بيانات ومعمومات وذلك لمكشف عن الظاىرة موضوع الدراسة

وتحديد المشكالت الموجودة أو توضيح بعض الظواىر ذات العالقة بموضوع الدراسة(البياتي
والقاضي)2008 ،

وقد استخدم الباحث ىذا المنيج لدراسة "أثر تطبيؽ العدالة التنظيمية عمى االستغراؽ الوظيفي

عمى العامميف في مديريات التربية والتعميـ بقطاع غزة".
حيث يتميز المنيج الوصفي التحميمي بقدرتو عمى وصف التعبير الكيفي ،والكمي لمظاىرة موضوع
الدراسة ،فيوضح خصائص الظاىرة موضوع الدراسة ،وكذلك يعطي وصفاً رقمياً بحيث يوضح
مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى (المشوخي)2002 ،
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ً
ثبَُب :جمزًغ انذراطخ
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين ذوي المناصب اإلدارية (رئيس قسـ  ،رئيس شعبة-
سكرتير  -مدخؿ بيانات -إداري جامعي  -مساعد إداري -كاتب جامعي) في مديريات التربية
والتعميم في قطاع غزة (مديرية رفح  ،مديرية غرب خان يونس ،مديرية شرق خان يونس ،مديرية
الوسطى  ،مديرية شرق غزة  ،مديرية غرب غزة ،مديرية شمال غزة ) ولقد اقتصرت الدراسة عمى
ىذه الرتب اإلدارية؛ ألنيا الفئة المؤثرة في سير العمل ،من حيث اإلعداد ،والتنسيق ،واإلنجاز ،أما
البقية الباقية من العاممين في المديرية مثل( الفنيون-األذنة-السائقون) فيم من ذوي األعمال
التنفيذية ،ليذا فإن الستغراق الوظيفي لمرتب اإلدارية محل الدراسة سيسيم في زيادة اإلبداع،
واإلنتاجية وتحسين األداء في العمل لذا؛ تم توزيع استبانات الدراسة ،عمى كافة أفراد مجتمع
الدراسة ،حيث تم استخدام أسموب المسح الشامل ،لمجتمع الدراسة والمكون من ( )373موظف من
ذوي المناصب اإلدارية (مدير-رئيس قسـ  -رئيس شعبة -سكرتير  -مدخؿ بيانات -إداري
جامعي  -مساعد إداري -كاتب جامعي) في جميع مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.
ً
ثبنثب :طزَمخ مجغ انجُبَبد
تم جمع البيانات من خالل توزيع أداة الدراسة عمى المبحوثين الذين يمثمون مجتمع الدراسة ،حيث
قاموا باإلجابة عمى فقرات أداة الدراسة بدقة وموضوعية ،بعيداً عن التحيز ،متبعين توجييات
الباحث واشرافو الشخصي ،بعد ذلك قام الباحث باسترداد أداة الدراسة (الستبانة) الموزعة عمى
المبحوثين وذلك لمقيام بوصفيا ،وتحميميا ،وتقييم النتائج ،وقد قام الباحث بيذه العممية كاممة بنفسو.
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ً
راثؼبَ :ظجخ االطرتداد
تم جمع أداة الدراسة من المبحوثين في مديريات قطاع غزة حيث بمغ عدد الستبانات المستردة
( )308استبانة من أصل ( )373استبانة ،وقد بمغت نسبة السترداد ( )%82.6وتعتبر ىذه النسبة
وبناء عميو يمكن العتماد عمييا في
ممثمة لمجتمع الدراسة ،ومطابقة لحجم العينة المطموبة،
ً
استكمال إجراءات الدراسة ،حيث يرى البعض أن نسبة السترداد التي تزيد عن  %40أو %50

تعتبر نسبة مقبولة ويمكن العتماد عمييا ،كما أنو وفقاً لما توصل لو ( )Sekaran,2000فإنو
يعتبر نسبة استرداد  %30كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.
ً
خبيظب :أداح انذراطخ
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة بشكل أساسي عمى الستبانة ،حيث أن الستبانة تتضمن مجموعة
من األسئمة ،أو الجمل الخبرية ،التي ُيطمب من المبحوثين اإلجابة عنيا بطريقة يحددىا الباحث
بما يتناسب مع أغراض البحث( .عودة وممكاوي)1992 ،

ً
طبدطب :خطىاد إػذاد أداح انذراطخ (االطزجبَخ)
تم إعداد أداة الدراسة بما يوافق موضوع الظاىرة قيد الدراسة ،وذلك لدراسة "أثر العدالة التنظيمية
عمى االستغراؽ الوظيفي" ،حيث قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة التي تتعمق بموضوع
الدراسة وكيفية إعداد الستبانة ،وترتيب فقراتيا ،وصياغتيا بالشكل المالئم ،الذي يناسب موضوع
الدراسة ،من ثم قام بإعداد مسودة أولية لالستبانة ،حيث قام بعد ذلك بعرضيا عمى المشرف من
أجل تقييميا ،حيث تم النقاش حول مالئمة فقرات الستبانة ،ومتغيراتيا ،لقياس ما وضعت لقياسو
وقدرتيا عمى التعبير عن مضمون الدراسة ،وبعد مراجعة المشرف لالستبانة تمت إعادة ترتيب
محاور الستبانة ،واعادة صياغة بعض الفقرات وفق التعديالت التي أبداىا المشرف.
ومن ثم تم تصميم الستبانة ،في صورتيا األولية وعرضيا عمى عدد من المحكمين من ذوي الخبرة
من دكاترة ،ومختصين ،والممحق رقم ( )4يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم ،وأخي اًر في ضوء آراء
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المحكمين تم تعديل بعض فقرات الستبانة من حيث الحذف ،أو اإلضافة ،أو التعديل ،لتستقر
الستبانة في صورتيا النيائية كما في الممحق رقم (.)3
ً
طبثؼب :حمزىي أداح انذراطخ
تكونت أداة الدارسة من ثالثة أقسام رئيسة ،حيث يمثل القسم األول البيانات الشخصية ألفراد
مجتمع الدراسة ،في حين أن القسم الثاني تمثل في المحور األول ومجالتو الفرعية :والذي يمثل
المتغير المستقل ويتكون من ( )30فقرة ،بينما القسم الثالث تمثل في المحور الثاني والذي يمثل
المتغير التابع ويتكون من ( )16فقرة ،والجدول رقم ( )4.1يوضح محتويات محاور ومجالت أداة
الدراسة.
جدوؿ رقـ ( : )4.1يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة عمى المحاور واألبعاد المكونة ليا
اٌّسٛس
اٌّسٛس األٚي
اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ

اٌّدبي

ػذد اٌفمشاد

اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ

10

اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ

9

اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ

11

ِدّٛع فمشاد اٌؼذاٌــخ اٌزٕظ١ّ١ـــخ :
اٌّسٛس اٌثبٟٔ
االعزغشاق اٌٛظ١فٟ

"اٌّزغ١ش اٌّغزمً"

30

"اٌّزغ١ش اٌزبثغ"

16
46

االعزجبٔخ وىً
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ً
ثبيُب :رصحُح أداح انذراطخ (االطزجبَخ)
استخدم الباحث تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة،
بحيث تعرض فقرات الستبانة عمى مجتمع الدراسة ،ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى
موافقتيم عمييا ،وتُعطى اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة الجابة عمى الفقرة ،يستفاد منيا في
التعبير عن مستوى انخفاض ،أو ارتفاع ،الموافقة عمى فقرات ،وبنود الستبانة ،والجدول رقم
( )4.2يوضح ذلك.
جدوؿ رقـ ( : )4.2تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفؽ مقياس ليكرت لمموافقة
اإلجابة

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ

غير موافؽ بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

يتضح من الجدول أعاله ،أنو كمما انخفضت الدرجة الممنوحة لإلجابة ،كمما زادت درجة الرفض
عمييا ،حيث نجد أن الفقرة التي يتم الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة التي يتم الموافقة
عمييا تأخذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عمييا محايد تأخذ الدرجة ( ،)3في
حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عمييا بعدم الموافقة تأخذ الدرجة ( ،)2وأخي اًر الفقرة التي عدم
الموافقة عمييا بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة عمى كل فقرة من الفقرات وكل
محور ،وكل مجال ضمن أداة الدراسة ،تم العتماد عمى قيمة الوسط الحسابي ،وقيمة الوزن
النسبي .والجدول رقم ( )4.3أدناه يوضح مستويات الموافقة ،استناداً لخمسة مستويات (منخفض
جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدوؿ رقـ (: )4.3مستويات الموافقة عمى فقرات وأبعاد ومحاور الدراسة
مستوى الموافقة

منخفض جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

الوسط الحسابي

ألً ِٓ 1.80

 1.80اٌ2.59 ٝ

 2.60اٌ3.39 ٝ

 3.40اٌ4.19 ٝ

أوجش ِٓ 4.20

الوزف النسبي

ألً ِٓ %36

 %36اٌ%51.9 ٝ

 %52اٌ%67.9 ٝ

 %68اٌ%83.9 ٝ

أوجش ِٓ %84
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وىذا يعطي دللة واضحة عمى أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.81تدل عمى وجود درجة
منخفضة جداً من الموافقة عمى الفقرة ،أو المحور ،أو المجال ،بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من
الرفض ،أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )2.59-1.81فيي تدل عمى وجود درجة منخفضة من
الموافقة ،بمعنى درجة مرتفعة من الرفض عمى الفقرات ،أو المحاور ،والمجالت ،بينما المتوسطات
التي تتراوح بين ( )3.39-2.61فيي تدل عمى وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة
حيادية تجاه الفقرة ،أو المحور ،أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين (-3.41
 )4.19تدل عمى وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن
( )4.21تدل عمى وجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وىذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت
الخماسي ،الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
ً
ربطؼب :انذراطخ انزجزَجُخ ()Pilot Study
ىي نوع من أنواع العينات التي يستخدميا الباحثون الذين يقومون بدراسات ميدانية ،وخاصة
الباحثون الذين تكون معرفتيم عن موضوع الدراسة بسيطة جداً ،مما يزيد من معارفيم حتى يتسنى
ليم التعمق في الدراسة ،والتوسع في جميع جوانبيا ،وتمثل الد ارســة التجريبية نقطة انطالق في
البحث العمـمي بشقيو النظري ،والتطبيقي ،وتمثل الخطوة األولى لمدراسة الميدانية ،وتكون بمثابة
طمأنة لمباحث ،وبمثابة تعزيز لالستمرار في دراستو.
وبناء عمى ذلك قام الباحث بالستعانة بقسم التخطيط لدى المديرية بتوزيع أداة الدراسة عمى عينة
ً
عشوائية مكونة من ( )41مفردة ،من العاممين في مديريات التربية والتعميم في قطــاع غزة .والجدول

رقم ( )4.4يوضح الوصف اإلحصــائي إلفراد العينــة حسب متغيري (الجنس ،المسمى الوظيفي).
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جدوؿ رقـ (: )4.4توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب (الجنس ،المسمى الوظيفي)

المخغير
روش
أٔثٝ
اٌّدّٛع

المخغير

إٌغجخ

اٌؼذد
اٌدٕظ
28
12
40

70.0
30.0
%100.0

اٌؼذد

إٌغجخ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ

ِذ٠ش ِذ٠ش٠خ
ِذ٠ش دائشح
سئ١ظ لغُ
سئ١ظ شؼجخ
ِٛظف اداسٞ

1
2
9
8
20

2.5
5.0
22.5
20.0
50.0

المجموع

40

%100.0

وتكمن أىمية الدراسة التجريبية في استطالع جميع المتغيرات المتعمقة بمشكمة البحث والتي يزعم

بناء عمييما يتم تحديد الستمرار
الباحث دراستيا ،وكذلك لحساب صدق وثبات أداة الدراسة ،التي ً
بالدراسة أو التوقف.
ً
ػبشزا :صذق وثجبد أداح انذراطخ (االطزجبَخ)
صدق وثبات أداة الدراسة ىم أسموبان لقياس مدى صحة أداة الدراسة (الستبانة) ،ويمكن تعريف
الصدق عمى أنو مدى قدرة المقياس في وصف أو تقدير ما صمم لقياسو ،ووجود درجة عالية من
الصدق ،يدل عمى غياب األخطاء المنيجية في أداة الدراسة ،ويعكس المفيوم المفترض والحقيقي

لمم قياس .في حين أن الثبات يعني إلى أي درجة يمكن العتماد عمى أداة الدراسة ،لضمان نفس
النتائج عند التطبيق المتكرر ألداة الدراسة ،أي أنو في حال استخدام باحث آخر لنفس أداة الدراسة
تحت نفس الظروف سيتوصل لنفس النتائج تقريباً ،وىذا يعني أن الدراسة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات.)Jonathan Weiner, 2007( .
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صذق أداح انذراطخ
 .1انصذق ادلزرجط ثبحملزىي (انصذق انظبهزٌ)
يعتبر صدق المحتوى الخطوة األولى لقياس صدق أداة الدراسة ،حيث يعتبر أنو التحقق من تثميل
المقياس لممحتوى المراد قياسو ،وعميو فإن تحقيق درجة عالية من صدق المحتوى لممقياس ما ىي

إل دللة عمى أن فقرات المقياس ،تمثل نطاق السموك المراد قياسو تمثيالً جيداً

(األنصاري،2000 ،

ص.)96

بينما يشير صدق المحتوى إلى محتوى األداة وشكميا ،ومدى مالئمة المحتوى وشمولو لمموضوع
قيد الدراسة ،ولتحقيق ىذا النوع من الصدق فال بد من تحديد مجال المحتوى الذي نريد قياسو،
وبناء أسئمة أو فقرات تمثل الموضوع قيد الدراسة ،ومن ثم تقديم المحتوى واألسئمة لمخبراء،
والم ـختصين ليقوموا بفحص الفـقرات منطقي ـاً وتقدير مدى تمثميي ـ ـا لممحتوى المراد قياس ــو(أبو عالـ،
.)1987

وبناء عمى ذلك تم عرض الستبانة عمى عدد من المحكمين من مختمف الجامعات والتخصصات،
ً

حيث قدم السادة المحكمين العديد من التعديالت عمى أداة الدراسة ،وقام الباحث باألخذ بيذه
التعديالت وأعاد صياغة الستبانة في ضوء المالحظات التي قدميا المحكمين ،حتى أخذت
الستبانة شكميا النيائي.
 .2صذق األثؼبد انفزػُخ

يتم حساب معامالت الرتباط بين الدرجة الكمية لالستبانة مع المحاور ،والبعاد الفرعية المكونة ليا

وذلك من خالل طريقة صدق األبعاد الفرعية ،والجدول ( )4.5يوضح أن معامالت الرتباط عمى

مستوى المجالت الفرعية لممحور األول “العدالة التنظيمية" تراوحت بين ( )0.846وذلك لممجال
الثاني "العدالة التوزيعية" ،و( )0.953وذلك لممجال الثالث "العدالة التفاعمية".

وعمى مستوى المحاور ككل بمغ معامل ارتباط المحور األول "العدالة التنظيمية" بالدرجة الكمية
لالستبانة ( ،)0.968بينما بمغ معامل ارتباط المحور الثاني "االستغراؽ الوظيفي" بالدرجة الكمية
لالستبانة ( ،)0.827وكانت جميع معامالت الرتباط (الصدق) ،ذات دللة إحصائية عند مستوى
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 0.05ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من صدق المجالت الفرعية ،والمحاور الرئيسة لمبيانات
التي تم جمعيا من أفراد العينة الستطالعية.
جدوؿ رقـ ( : ) 4.5معامالت االرتباط (الصدؽ) بيف الدرجة الكمية لالستبانة والمحاور والمجاالت الفرعية
اٌّسٛس

اٌّدبي

اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ
اٌّسٛس األٚي :اٌؼذاٌخ
اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ
اٌزٕظ١ّ١خ
اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ
اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ "اٌّزغ١ش اٌّغزمً"
االعزغشاق اٌٛظ١ف" ٟاٌّزغ١ش اٌزبثغ"
اٌّسٛس اٌثبٟٔ
*دالةإحصائيةعندمستوى .1.15

ػذد
اٌفمشاد

ِؼبًِ االسرجبط

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
)(sig

10
9
11
30
16

*0.944
*0.846
*0.953
*0.968
*0.827

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

 .3صذق االرظبق انذاخهٍ
يقصد بالتساق الداخمي مدى ارتباط درجات المحاور ،أو المجالت مع درجات الفقرات المكونة
ليا ،وكذلك ارتباط درجات المحاور ،أو المجالت مع درجة أداة الدراسة ككل.

ويتم التحقق من وجود صدق التساق الداخمي ،من خالل حساب معامالت الرتباط بين درجة كل

فقرة ،والدرجة الكمية لممجال ،أو المحور الذي تنتمي إليو ،وذلك بيدف التحقق من مدى صدق

الستبانة ككل ،وفيما يمي عرض لنتائج التحقق من صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة،

حسب المجالت ،والمحاور التي تتكون منيا.

سلُ

جدوؿ رقـ (: )4.6معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ األوؿ "العدالة اإلجرائية"
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
ِؼبًِ
اٌفمشح
)(sig
االسرجبط

1

رزغُ اإلخشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ ثبٌؼذاٌخ ٚاإلٔصبف.

2
3
4
5
6
7
8

.785*0
*

0.000

٠سشص اٌّغئ ٌْٛٚػٍ ٝأْ ٠شبسن اٌّٛظف ْٛثآسائ ،ُٙلجً ارخبر اٌمشاساد
اٌخبصخ
ثبٌؼًّ.اٌمشاساد اٌخبصخ ثؼٍّ ٟثٕب ًء ػٍ ٝأعجبة ِٕطم١خ.
سإعبئٟ
٠زخز
٠زُ ارخبر اٌمشاساد ثسك اٌّٛظف ٓ١ثؼذ خّغ ِؼٍِٛبد دل١مخ ٚوبف١خ.
٠دش ٞرطج١ك وبفخ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌّزخزح ػٍ ٝاٌدّ١غ د ْٚاعزثٕبء.
رسشص اإلداسح ػٍ ٝرٕف١ز اٌّشإٚعٌ ٓ١مشاسارٙب دائّبً.
رزٕبعت اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ اٌّغزخذِخ ِغ اٌّخبٌفبد ٚاٌزدبٚصاد.
رٍزضَ اإلداسح ثبٌّؼب١٠ش األخالل١خ ػٕذ ارخبر٘ب ٌٍمشاساد.

.533 0
.748*0
.847*0
.733*0
.615*0
.817*0
.899*0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

 9رغّر اإلداسح ٌٍّٛظف ٓ١ثّٕبلشخ اٌمشاساد اٌز ٟرزخز٘ب ثسم.ُٙ
٠ 10ؼزّذ سئ١غ ٟاٌّجبشش ف ٟرم ُ١١األداء ػٍِ ٝب أثزٌٗ ِٓ خٙذ ِٚب أزممٗ ِٓ
أدبص.

.646*0

0.000

.837*0

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05
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يتضح من خالل الجدول ( )4.6أن معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات المجال األول
"العدالة اإلجرائية" ،جميعيا ذات دللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت
صدق التساق لفقرات المجال بين ( )0.533لمفقرة الثانية التي تنص عمى "يحرص المسؤولوف
عمى أف يشارؾ الموظفوف بآرائيـ ،قبؿ اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمؿ" و ( )0.899لمفقرة الثامنة
التي تنص عمى "تمتزـ اإلدارة بالمعايير األخالقية عند اتخاذىا لمق اررات".

سلُ
1

جدوؿ رقـ ( : ) 4.7معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثاني "العدالة التوزيعية"
ِؼبًِ
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌفمشح
)(sig
االسرجبط
0.000
.781*0
٠زٕبعت سارج ٟاٌشٙشِ ٞغ اٌدٛٙد اٌز ٟأثزٌٙب ف ٟػٍّ.ٟ

2

أزصً ػٍِ ٝىبفؤح ػبدٌخ ِمبثً اٌدٛٙد اإلضبف١خ اٌز ٟأثزٌٙب.

.585*0

0.000

3

أزصً ػٍ ٝسارت ِٚضا٠ب(ِىبفآد-ثذالد) ِٕبعجخ ِمبسٔخ ِغ صِالئ ٟفٟ
ٔفظ اٌّغز ٜٛاٌٛظ١ف.ٟ

.693*0

0.000

4

٠زٕبعت اٌشارت اٌز ٞأرمبضبٖ ِغ ِئ٘الر ٟاٌؼٍّ١خ ٚخجشار.ٟ

.572*0

0.000

5

ّٕ٠سٕٔ ٟظبَ اٌؼًّ اٌسبٌ ٟاٌسٛافض إٌّبعجخ.

.559*0

0.000

6

٠زُ رٛص٠غ اٌٛاخجبد ٚاألػجبء اٌٛظ١ف١خ ثصٛسح ػبدٌخ.

.669*0

0.000

7

رزٕبعت ِزطٍجبد ِٙٚبَ ػٍِّ ٟغ لذسار.ٟ

.624*0

0.000

8

رزٕبعت عبػبد اٌؼًّ ِغ اٌّٙبَ اٌز ٟأوٍف ثٙب.

.833*0

0.000

9

أزصً ػٍ ٝفشصخ ٌٍزطٛس اٌزار ٟثشىً ػبدي ِمبسٔخ ثضِالئ.ٟ

.638*0

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )4.7أن معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الثاني
"العدالة التوزيعية" ،جميعيا ذات دللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت
صدق التساق لفقرات المجال بين ( )0.559لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "يمنحني نظاـ العمؿ
الحالي الحوافز المناسبة" و ( )0.833لمفقرة الثامنة التي تنص عمى "تتناسب ساعات العمؿ مع
المياـ التي أكمؼ بيا".
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جدوؿ رقـ ( : ) 4.8معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثالث "العدالة التفاعمية"
ِؼبًِ االسرجبط

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
)(sig

1

٠زؼبًِ اٌّغئٚي ِغ اٌؼبٍِ ٓ١ثطش٠مخ ِٛضٛػ١خ ٚػبدٌخ.

.739*0

0.000

2

٠زف٠ٚ ُٙشاػ ٟاٌّغئٚي ظشٚف ٟاٌخبصخ.

.822*0

0.000

3

ٙ٠زُ اٌّغئ ٌْٛٚثبٌزظٍّبد اٌز ٟرشفغ ٌ ِٓ ُٙلجً اٌؼبٍِ.ٓ١

.774*0

0.000

4

٠سشص اٌّغئٚي ػٍ ٝاشبػخ سٚذ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌؼبٍِ.ٓ١

.821*0

0.000

5

٠شاػ ٟاٌّغئِ ٌْٛٚصٍسز ٟف ٟاٌمشاساد اٌّشرجطخ ثٛظ١فز.ٟ

.641*0

0.000

6

٠شبسن اٌّغئ ٌْٛٚاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟأفشازٚ ُٙأزضأ.ُٙ

.765*0

0.000

7

٠زُ اػالِ ٟثؤٔ ٞشبطبد (سعّ١خ أ ٚاخزّبػ١خ) لجً زذٚثٙب.

.891*0

0.000

8

٠سغُ اٌّغئٚي إٌضاػبد اٌز ٟلذ رسذس ث ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ثٕضا٘خ.

.789*0

0.000

9

٠ششذ اٌّغئٚي اٌمشاساد ٌٍّٛظف ٓ١ػٕذ اعزفغبسُ٘ ػٓ رٍه اٌمشاساد.

.824*0

0.000

10

٠ؼبٍِٕ ٟاٌّغئٚي ثبززشاَ ػٕذ ارخبرٖ أ ٞلشاس ٠زؼٍك ثٛظ١فز.ٟ

.859*0

0.000

11

٠غّر ٌٍؼبٍِ ٓ١ثّٕبلشخ اٌمشاساد اٌز٠ ٟصذس٘ب اٌّغئٚي .

.817*0

0.000

اٌفمشح

سلُ

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )4.8أن معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات المجال الثالث
"العدالة التفاعمية" ،جميعيا ذات دللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم معامالت
صدق التساق لفقرات المجال بين ( )0.641لمفقرة الخامسة التي تنص عمى "يراعي المسؤولوف
مصمحتي في الق اررات المرتبطة بوظيفتي" و( )0.891لمفقرة السابعة التي تنص عمى "يتـ إعالمي
بأي نشاطات (رسمية أو اجتماعية) قبؿ حدوثيا".
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سلُ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدوؿ رقـ (: )4.9معامالت صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحور الثاني "االستغراؽ الوظيفي"
ِؼبًِ
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌفمشح
)(sig
االسرجبط
0.000
.790*0
أشؼش ثؤِٕٔ ٟفؼُ ثبٌطبلخ ػٕذِب أػًّ.
*
0.000
.704 0
أخذ اٌؼًّ اٌز ٞأل َٛثٗ ٍِٟء ثبٌّؼبٔٚ ٟاأل٘ذاف.
*
0.000
.801 0
ٕ٠مض ٟاٌٛلذ ثغشػخ ػٕذِب أػًّ.
*
0.000
.758 0
ِؼظُ ا٘زّبِبرِ ٟشوضح زٛي ٚظ١فز.ٟ
0.005
.439*0
أٔغ ٝوً شٟء ِٓ ز ٌٟٛػٕذِب أػًّ.
0.005
.432*0
ِؼظُ األ٘ذاف اٌشخص١خ ف ٟز١برِ ٟشرجطخ ِٛٚخٙخ ٔسٚ ٛظ١فز.ٟ
*
0.015
.383 0
أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌز٘بة اٌ ٝاٌؼًّ ػٕذِب أعز١مع ف ٟاٌصجبذ.
*
0.000
.676 0
أشؼش ثبٌغؼبدح ػٕذِب أػًّ ثشىً ِىثف.
0.000
.662*0
أٔب فخٛس ثبٌؼًّ اٌز ٞأل َٛثٗ.
*
0.000
.592 0
٠سمك ٌ ٟػٍّ ٟأوجش اشجبع ف ٟز١بر.ٟ
*
0.000
.595 0
أزت أْ رغزٛػت ٚظ١فزِ ٟؼظُ ٚلز.ٟ
0.000
.529*0
أشؼش ثؤْ ػٍّ ٛ٘ ٟرس ٍذ ٌمذسار.ٟ
*
0.000
.697 0
أإد ٞػٍّ ٟثزشو١ض ػب ٍي.
*
0.000
.681 0
أرّزغ ثبٌّشٔٚخ ٚاٌؼمالٔ١خ ف ٟػٍّ.ٟ
*
ً
0.000
.641 0
أِزٍه سٚاثظ ل٠ٛخ ثٛظ١فز ِٓٚ ٟاٌصؼت خذا وغش٘ب.
0.000
.724*0
أثبثش دائّب ً ف ٟػٍّ ،ٟزز ٝػٕذِب ال رغ١ش األِٛس ثشىً خ١ذ.

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يتضح من خالل الجدول ( )4.9أن معامالت صدق التساق الداخمي لفقرات المحور الثاني
"االستغراؽ الوظيفي" ،جميعيا ذات دللة إحصائية عند مستوى  ،0.05حيث تراوحت قيم
معامالت صدق التساق لفقرات المحور بين ( )0.383لمفقرة السابعة التي تنص عمى "أشعر
بالرغبة في الذىاب الى العمؿ عندما أستيقظ في الصباح" و( )0.801لمفقرة الثالثة التي تنص
عمى "ينقضي الوقت بسرعة عندما أعمؿ".
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ثجبد أداح انذراطخ
 .1طزَمخ يؼبيم أنفبكزوَجبخ
تستخدم طريقة معامل الفا كرونباخ لقياس التساق الداخمي لفقرات أداة الدراسة ،وذلك من خالل
حسابات معامل الفا الذي تتراوح قيمتو ما بين الـ( )0والـ ( ،)1حيث أنو كمما اقتربت قيمتو من
الـ( )1زادت دقة التساق الداخمي لفقرات أداة الدراسة ،وتوافق المقياس ،وذلك يعني أن كل فقرة
داخل المقياس تقيس الظاىرة العامة التي يقيسيا المقياس.
وفي ىذه الدراسة تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل مجال ،ومحور؛ وذلك لقياس ثبات أداة
الدراسة ،والجدول رقم ( )4.10يوضح ذلك.
جدوؿ رقـ (: )4.10ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة ألفاكرونباخ
اٌّسٛس
اٌّسٛس األٚي :اٌؼذاٌخ
اٌزٕظ١ّ١خ

اٌّدبي

ػذد اٌفمشاد

ِؼبًِ أٌفبوشٔٚجبش

اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ

10

0.910

اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ

9

0.836

اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ

11

0.941

30

0.960

16

0.900

46

0.963

اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ "اٌّزغ١ش اٌّغزمً"
اٌّسٛس اٌثبٟٔ

االعزغشاق اٌٛظ١ف" ٟاٌّزغ١ش اٌزبثغ"
االعزجبٔخ وىً

يوضح الجدول السابق نتائج ثبات أداة الدراسة ،باستخدام طريقة ألفاكرونباخ ،حيث نالحظ أن
معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة بشكل عام ،لجميع مجالت ومحاور الستبانة،
حيث نجد عمى مستوى مجالت المحور األول "العدالة التنظيمية" أن معامالت الثبات بطريقة
ألفاكرونباخ تراوحت بين ( )0.836لممجال الثاني "العدالة التوزيعية" و ( )0.941لممجال الثالث
"العدالة التفاعمية" ،وعمى مستوى المحاور نجد أن معامل الثبات لممحور األول "العدالة التنظيمية"
بمغ ( ،)0.960كما بمغ معامل الثبات لممحور الثاني "االستغراؽ الوظيفي" (.)0.900
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وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات الكمي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بمغ ( ،)0.963وتشير
جميع النتائج السابقة الى وجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعيا من أفراد
العينة الستطالعية ،وعميو يمكن العتماد عمييا ،وتحميميا ،وتفسير نتائجيا ،وتعميميا عمى
مجتمع الدراسة.
 .2طزَمخ انزجشئخ انُصفُخ
تقوم طريقة التجزئة النصفية عمى مقارنة درجات نصف الختبار األول ،مع النصف الثاني لكل
حالة ،ومن ثم حساب معامل الرتباط بينيما .ثم يتم تصحيح قيمة معامل الرتباط ،لمحصول عمى
معامل الثبات لكل الختبار ،باستخدام معادلة سبيرمان براون ()Spearman Brown Formula

(القواسمة  ، )2014 ،حيث يتم تقسيم فقرات أداة الدراسة إلى جزأين ،فيمثل الجزء األول الفقرات
الفردية ،والجزء الثاني الفقرات الزوجية ،والجدول رقم ( )4.11يوضح نتائج معامالت الرتباط بعد
التعديل:
جدوؿ رقـ ( :)4.11ثبات أداة الدراسة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ

ػذد
اٌفمشاد
10

ِؼبًِ االسرجبط لجً
اٌزؼذً٠
0.833

ِؼبًِ االسرجبط ثؼذ
اٌزؼذً٠
0.909

اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ

9

0.764

0.867

اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ

11

0.855

0.923

اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ "اٌّزغ١ش اٌّغزمً"

30

0.951

0.975

16

0.905

0950

46

0.967

0.983

اٌّسٛس
اٌّسٛس األٚي
اٌؼذاٌخ اٌزٕظ١ّ١خ

اٌّسٛس اٌثبٟٔ

اٌّدبي

االعزغشاق اٌٛظ١ف" ٟاٌّزغ١ش اٌزبثغ"
االعزجبٔخ وىً

يوضح الجدول السابق نتائج ثبات أداة الدراسة ،باستخدام التجزئة النصفية ،حيث أن معامالت

الرتباط المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان ،كانت مرتفعة بشكل عام لجميع مجالت ،ومحاور
الستبانة ،حيث عمى مستوى مجالت المحور األول "العدالة التنظيمية" نجد أن معامالت الرتباط

المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان ،تراوحت بين ( )0.867لممجال الثاني "العدالة التوزيعية"
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و( )0.923لممجال الثالث "العدالة التفاعمية" ،وعمى مستوى المحاور نجد أن معامل الثبات

لممحور األول "العدالة التنظيمية" بمغ ( ،)0.975كما بمغ معامل الثبات لممحور الثاني "االستغراؽ

الوظيفي" (.)0.950

وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات الكمي لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية بمغ (،)0.983
وتشير جميع النتائج السابقة الى وجود درجة مرتفعة من الثبات في البيانات التي تم جمعيا من
أفراد العينة الستطالعية ،وعميو يمكن العتماد عمييا ،وتحميميا ،وتفسير نتائجيا ،وتعميميا عمى
مجتمع الدراسة.
احلبدٌ ػشز :انزىسَغ انطجُؼٍ دلزغرياد انذراطخ
يستخدم اإلحصائيون نوعين من الختبارات الحصائية لختبار الفرضيات ،النوع األول:الختبارات
المعممية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني :الختبارات الالمعممية (،)Non Parametric Tests
ويشترط لستخدام الختبارات المعممية ،شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات المراد إجراء الختبارات
اإلحصائية عمييا ،بينما تستخدم الختبارات الالمعممية ،كبديل لالختبارات المعممية في حال عدم
تحقق شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات ،وىو أن تكون العينات صغيرة ويقل حجميا عن ()30
مفردة ،بينما مع العينات التي يزيد حجميا عن ( )30مفردة يمكن التخمي عن شرط التوزيع
الطبيعي ،وذلك وفقاً لما تقره نظرية النياية المركزية (ربيع،2007،ص ،)111وكما توصل
( )Norman,2010إلى أنو يمكن استخدام الختبارات المعممية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي
بغض النظر عن حجم المجتمع أكان كبي اًر أو صغي اًر ،وبغض النظر عن البيانات ىل تتبع التوزيع
الطبيعي أم ل؟ وفي ىذه الدراسة سيتم استخدام الختبارات المعممية ،وفقاً لمسببين السابق ذكرىما
دون المجوء لمتحقق من شرط التوزيع الطبيعي لمبيانات.
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انثبٍَ ػشز :األطبنُت اإلحصبئُخ ادلظزخذيخ يف انذراطخ
اعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي ،عمى استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم الجتماعية

( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.24في معالجة وتحميل البيانات التي تم
الحصول عمييا ،من خالل أداة الدراسة (الستبانة) ،وفيما يمي أىم األساليب اإلحصائية الوصفية
والستدللية ،التي تم استخداميا في معالجة بيانات ىذه الدراسة:

 .1معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
 .2معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.

 .3الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع ،أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة
عمى الفقرات والمحاور ،والمجالت الرئيسة لالستبانة.
 .4النحراف المعياري ( :)Standard Deviationلمتعرف عمى مدى انحراف استجابات مفردات
الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطيا الحسابي ،إلى جانب المجالت الرئيسة ،فكمما اقتربت
قيمتو من الصفر ،تركزت الستجابات ،وانخفض تشتتيا.
 .5اختبار ( )One Sample T-testلختبار متوسطات اإلجابات عمى فقرات ،ومحاور ،ومجالت
الستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة الحيادية.
 .6معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.
 .7تحميل التباين الحادي ( :)One Way ANOVAلختبار الفروق بين متغيرات الدراسة،
واختبار فرضيات الدراسة.
 .8اختبار ( :)Independent Samples T-testلختبار الفروق بين متغيرات الدارسة ،واختبار
فرضيات الدارسة ،ويستخدم لممقارنة بين مجموعتين مستقمتين.
 .9تم استخدام اختبار أقل فرق معنوي ( )Least Significant Differences-LSDوذلك إلجراء
المقارنات الزوجية ،بين كل زوج من فئات المتغيرات الديموغرافية وذلك في حال إشارة اختبار
تحميل التباين؛ لوجود فروق ذات دللة إحصائية.
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 .10نموذج النحدار الخطي البسيط لقياس تأثير كل متغير من متغيرات المستقمة ،عمى
المتغير التابع عمى حده ،ونموذج النحدار المتعدد لقياس تأثير المتغيرات المستقمة
(مجالت العدالة التنظيمية) عمى المتغير التابع (الستغراق الوظيفي) ،من خالل حساب
معامالت انحدار المتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة ،وحساب قيمة معامل التحديد
لتحديد نسبة مساىمة المتغيرات المستقمة في تفسير تباين المتغير التابع.
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الفصن اخلاوض

حتمين البياٌات
واختبار فرضيات الدراشة وأشئمتها
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يمذيخ
في ىذا الفصل يستعرض الباحث تحميل البيانات ،واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل
اإلجابة عمى أسئمة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائج الستبانة ،والتي تم التوصل إلييا من خالل
اإلجراءات اإلحصائية التحميمية ،كما وتم وصف مجتمع الدراسة حسب البيانات الشخصية ،وكذلك
تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة ،من استبانة الدراسة ،والمتعمقة بفقرات ،ومحاور
ومجالت الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم الجتماعية ( )SPSSلمحصول
عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا ،وتحميميا ،في ىذا الفصل.
ً
أوال :انىصف اإلحصبئٍ جملزًغ انذراطخ:
 .1رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري اجلُض
يوضح جدول رقم ( )5.1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس ،حيث نالحظ أن معظم
أفراد مجتمع الدراسة من الذكور ،حيث بمغت نسبتيم ( )%78.6وذلك بواقع ( )242موظف ،بينما
بمغت نسبة اإلناث ( )%21.4من أجمالي افراد مجتمع الدراسة بواقع ( )66موظفة.
جدوؿ رقـ (:)5.1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
اٌدٕظ
روش
أٔثٝ
اٌّدّٛع

اٌؼذد
242
66
308

إٌغجخ
78.6
21.4
100.0

ويعزو الباحث حصوؿ العاممين من الذكور عمى نسبة أعمى من العامالت اإلناث ،في مديريات
التربية والتعميم بقطاع غزة إلى أن نسبة كبيرة من اإلناث ،ل تتقدم لموظائف ،وتكتفي بدورىا
األسري وخاصة المتزوجات منين.
وتتفــق ىــذه البيانــات إلــى حــد مــا ،مــع التقــارير اإلحــصائية الــصادرة عــن الجيــاز المركــزي
لإلحــصاء الفمسطيني ،حيث أشار في أحدث تقاريره عام 2015م إلى أن الفجوة بين الذكور
واإلناث ،ما زالت كبيرة فـي المـشاركة فـي القـوى العاممـة ،حيـث بمغـت ( )71.9%لمـذكور مقابــل
( )19.1%لإلنــاث فـي فمــسطين ،أي أن نــسبة مــشاركة اإلنــاث فــي القـوى العاممــة متدنيــة مقارنة
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مع الذكور ،وتتفق كذلك مع احصائيات نسب البطالة لمذكور ،واإلناث في قطاع غزة ،حيث بمغت
نسبة البطالة لمذكور في قطاع غزة ( )% 35.9بينما بمغت نسبة البطالة لإلناث في قطاع غزة
( )% 59.6أي أن نسبة البطالة لدى اإلناث في قطاع غزة ،أعمى من نسبة البطالة لدى الذكور.
)الخميس 6:14 -ص 2017/1/19 -ـ) www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.asp -
 .2رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري انؼًز
يوضح جدول رقم ( )5.2توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر ،حيث نالحظ أن نسبة
من تتراوح أعمارىم من  35سنة إلى أقل من  45سنة بمغت ( )%41.2وذلك بواقع ()127
موظف ،بينما نسبة من تتراوح أعمارىم من  25سنة إلى أقل من  35سنة بمغت ( )%34.1من
أجمالي افراد مجتمع الدراسة بواقع ( )105موظف ،في حين أن من تتراوح أعمارىم من  45سنة
إلى أقل من  55سنة بمغت نسبتيم ( )%17.2من أفراد مجتمع الدراسة ،وذلك بواقع ()53
موظف ،وبمغت نسبة ( )%7.1من أفراد مجتمع الدراسة أعمارىم ،تزيد عن  55سنة بواقع ()22
موظف ،والنسبة المتبقية البالغة ( )%0.3ىي لمن أعمارىم تقل عن  25سنة ،وذلك بواقع موظف
واحد.
جدوؿ رقـ (: )5.2توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير العمر
اٌؼّش
ألً ِٓ  25عٕخ
ِٓ  – 25ألً ِٓ  35عٕخ
ِٓ  – 35ألً ِٓ  45عٕخ
ِٓ  – 45ألً ِٓ  55عٕخ
 55عٕخ فّب فٛق
اٌّدّٛع

اٌؼذد
1
105
127
53
22
308

إٌغجخ
0.3
34.1
41.2
17.2
7.1
100.0



ويعزو الباحث ارتفاع نسبة العاممين من ()35إلى أقل من (45سنة) والتي بمغت ()41.2%
نتيجة لمتعيينات الجديدة الكبيرة عام 2006م التي تمت إضراب العاممين في مديريات التربية
والتعميم ،نظ اًر لالنقسام الذي حصل بين قطاع غزة والضفة الغربية ،أما نسبة العاممين من الشباب
من (25سنة) وحتى أقل من ( 35سنة) والتي بمغت ( )%34.1فيعزوىا الباحث ،إلى الحاجة
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الدائمة لضخ دماء جديدة من العاممين ذوي الفئات العمرية ،التي تقل أعمارىم عن (40سنة) في
الو ازرة لالحتفاظ بمؤسسة فتية دائمة الحيوية ،أما انخفاض نسبة العاممين من سن  45فما فوق
فيعود ألن العاممين من ىذه الفئة ىم من العاممين القدامى الذين آثروا البقاء ،عمى رأس عمميم
وعدم اإلضراب  ،أما حصول الفئة العمرية أقل من  25سنة عمى أقل نسبة وىي ( )%0.3فيرجع
لندرة التعيينات ،بسب الضائقة المالية التي تعانييا حكومة قطاع غزة نظ اًر لمحصار الخانق.
 .3رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري ادلؤهم انؼهًٍ
يوضح جدول رقم ( )5.3توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤىل العممي ،حيث نالحظ أن
نسبة من درجتيم العممية بكالوريوس بمغت ( )%67.2وذلك بواقع ( )207موظف ،بينما نسبة من
درجتيم العممية دبموم بمغت ( )%18.5من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة بواقع ( )57موظف ،في
حين أن من درجتيم العممية ماجستير بمغت نسبتيم ( )%10.4من أفراد مجتمع الدراسة ،وذلك
بواقع ( )32موظف ،وأيضاً كان ( )%2.6من أفراد مجتمع الدراسة درجتيم العممية ثانوية عامة
بواقع ( )8موظفين ،والنسبة المتبقية البالغة ( )%1.3ىي لمن درجتيم العممية دكتوراه ،وذلك بواقع
( )4موظفين.
جدوؿ رقـ ( :)5.3توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي
اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ

اٌؼذد

إٌغجخ

دوزٛساٖ
ِبخغز١ش
ثىبٌٛسٛ٠ط
دثٍَٛ
ثبٔ٠ٛخ ػبِخ

4
32
207
57
8

1.3
10.4
67.2
18.5
2.6

اٌّدّٛع

308

100.0

ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة المينة اإلدارية في المديريات ،والتي ل تحتاج إلى مؤىالت عممية
عالية حتى يتقن الموظف عممو ،حيث أن درجة البكالوريوس ،تكفي لتعمُم كافة الميارات الخاصة
بالمينة ،ىذا باإلضافة إلى أن حممة الدرجات العممية العميا ،أماميم بدائل عديدة متوفرة لمعمل
بظروف أفضل كالعمل في الجامعات الفمسطينية ،والكميات كأكاديميين ،وذلك ألنو بزيادة مستويات
التعميم تزداد توقعات الموظفين والتي غالباً ما تعجز الو ازرة عن تمبيتيا
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واشباعيا .

 .4رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري طُىاد اخلذيخ
يوضح جدول رقم ( )5.4توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة ،حيث نالحظ أن
نسبة من تتراوح سنوات خدمتيم من ( 5سنوات) إلى أقل من ( 10سنوات) بمغت ( )%42.5وذلك

بواقع ( )131موظف ،بينما نسبة من تزيد سنوات خدمتيم عن  15سنة بمغت ( )%26.6من
إجمالي أفراد مجتمع الدراسـ ـة بواقع ( )82موظـ ـف ،في حيـن أن من تتراوح سنوات خدمتي ـم من

( 10سنوات) إلى أقل من ( 15سنة) بمغت نسبتيم ( )%26.3من أفراد مجتمع الدراسة وذلك
بواقع ( )81موظ ـ ـف ،والنسب ـ ـة المتبقي ـ ـة البالغـ ـة ( )%4.5ىي لمن سـ ـنوات خدمتي ـ ـم تقل عن

( 5سنوات) وذلك بواقع ()14

موظف.

جدوؿ رقـ (:)5.4توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
عٕٛاد اٌخذِخ

اٌؼذد

إٌغجخ

ألً ِٓ  5عٕٛاد

14

4.5

 5عٕٛاد – ألً ِٓ  10عٕٛاد

131

42.5

 10عٕٛاد – ألً ِٓ  15عٕخ

81

26.3

 15عٕخ فؤوثش

82

26.6

اٌّدّٛع

308

100.0

يعزو الباحث ارتفاع نسبة العاممين ممن تصل سنوات خدمتيم من( 5سنوات) الى أقل من (10
سنوات) حيث بمغت ( )42.5%لعممية التوظيف الكبيرة ،التي تمت إضراب الغالبية العظمى من
موظفي المديريات عن العمل نتيجة النقسام بين الضفة الغربية ،وقطاع غزة ونتيجة لمتوسع

المستمر في المباني ،وزيادة األقسام ،والزيادة الطبيعية لمسكان ،أما نسبة الموظفين الذين تبمغ
سنوات خدمتيم من (10سنوات) إلى أقل من(15سنة) والتي بمغت ( )26.3%فيم الموظفون

المعينون قبل النقسام بفترات بسيطة ،والذين آثروا البقاء عمى رأس عمميم ،ولم يمتزموا باإلضراب،
أما نسبة الموظفين الذين بمغت سنوات خدمتيم (15سنة) فأكثر فبمغت ( )26.6%ويرجع ذلك الى
إنياء خدمات بعض الموظفين القدامى ،الذين بمغوا سن التقاعد  ،ويرجع الباحث تدني نسبة

الموظفين الذين تقل سنوات خدمتيم عن( 5سنوات) حيث بمغت ( )%4.5الى ندرة التعيينات ،نظ اًر

لمحصار الذي يعانيو قطاع غزة ،والذي تسبب في نقص الموارد المادية.
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 .5رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري ادلظًً انىظُفٍ
يوضح جدول رقم ( )5.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي ،حيث نالحظ

أن نسبة من مسماىم الوظيفي موظف إداري بمغت ( )%51.9وذلك بواقع ( )160موظف ،بينما
نسبة من مسماىم الوظيفي رئيس قسم بمغت ( )%23.4من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة بواقع

( )72موظف ،في حين أن من مسماىم الوظيفي رئيس شعبة بمغت ( )%21.1من إجمالي أفراد
مجتمع الدراسة بواقع ( )65موظف ،وكذلك نسبة من مسماىم الوظيفي مدير دائرة بمغت ()%2.3

من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة بواقع ( )7موظفين ،والنسبة المتبقية البالغة ( )%1.3ىي لمن
مسماىم الوظيفي مدير مديرية وذلك بواقع ( )4موظفين.

جدوؿ رقـ ( :)5.5توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ

اٌؼذد

إٌغجخ

ِذ٠ش ِذ٠ش٠خ

4

1.3

ِذ٠ش دائشح

7

2.3

سئ١ظ لغُ

72

23.4

سئ١ظ شؼجخ

65

21.1

ِٛظف اداسٞ

160

51.9

اٌّدّٛع

308

100.0

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة الموظفين اإلداريين ،حيث بمغت ( )%51.9إلى أىمية عمل ىذه الفئة
والتي تشمل السكرتاريا ،ومدخمي البيانات ،والمساعدين اإلداريين ،في تيسير أمور العمل وانجازه
عمى أكمل وجو ،أما فيما يتعمق بنسبة رؤساء األقسام والشعب ،والتي بمغت ( )%44.5فعمميم
يكون إشرافي ،وتوجييي لإلداريين ،والمينيين بشكل مباشر ،وغير مباشر ،تبعاً لمتسمسل الوظيفي
وىذا يدل عمى سعة نطاق اإلشراف ،لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم ،أما فيما يتعمق
بنسبة مدراء الدوائر والتي بمغت( )%2.3فيعزوىا الباحث إلى أن ىيكمية المديريات ،تنقسم الى
دائرتين فقط وىما :الدائرة الفنية ،والدائرة اإلدارية ،وتشرف كل دائرة منيم عمى مجموعة من أقسام
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المديرية ،أما فيما يتعمق بانخفاض نسبة مدراء المديريات ،إلى أن لكل مديرية مدير واحد فقط وىو
ي الدائرتين اإلدارية والفنية.
من يقوم باإلشراف عمى مدير ّ

 .6رىسَغ أفزاد جمزًغ انذراطخ حظت يزغري احلبنخ االجزًبػُخ
يوضح جدول رقم ( )5.6توزيع أفراد مجتمع الدراسة ،حسب متغير الحالة الجتماعية ،حيث
نالحظ أن معظم أفراد مجتمع الدراسة حالتيم الجتماعية متزوج وكانت نسبتيم ( )%91.6وذلك
بواقع ( )282موظف ،بينما نسبة من حالتيم الجتماعية أعزب بمغت ( )%7.1من أجمالي افراد
مجتمع الدراسة بواقع ( )22موظف ،والنسبة المتبقية البالغة ( )%1.3ىي لمن حالتيم الجتماعية
مطمق وذلك بواقع ( )4موظفين.
جدوؿ رقـ ( :)5.6توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية
اٌسبٌخ االخزّبػ١خ

اٌؼذد

إٌغجخ

أػضة /ػضثبء

22

7.1

ِزضٚج/ح

282

91.6

ِطٍك/ح

4

1.3

اٌّدّٛع

308

100.0

ويعزو الباحث ارتفاع نسبة المتزوجين إلى أننا مجتمع إسالمي ،يعمل تبعاً لمتعاليم السالمية

صمَّى المَّوُ َعمَْي ِو و َسمَّمَ (:يا م ْع َشر َّ
الش َب ِ
اءةَ َفْم َيتََزَّو ْج ،
استَطَ َ
اب َم ْن ْ
اع من ُكم اْل َب َ
السامية ،فقد قال النبي َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
َغ ُّ ِ
ِ ِ
اء ) رواه البخاري
فَِإَّنوُ أ َ
ص ِر َ ،وأ ْ
َّوِم فَِإَّنوُ لَوُ ِو َج ٌ
َح َ
ض لْم َب َ
ص ُن لْمفَ ْرِج َ ،و َم ْن لَ ْم َي ْستَط ْع فَ َعمَ ْيو بالص ْ
ومسمم .

والباءة ىنا ىي القدرة المادية ،والجسدية ،لذا فما أن يحصل الشاب عمى مصدر مادي ثابت يقوم
بالتوجو إلى تطبيق سنة الخمق وسنة نبي اهلل في الزواج ،أما نسبة غير المتزوجين فبمغت
( )% 7.1يعزوىا الباحث إلى الظروف المادية العصيبة والتي يمر بيا الموظفين في الفترة الحالية
حيث أنيم ل يحصمون عمى رواتبيم بشكل كامل مما يعيق الشباب في تجييز متطمبات الزواج،
أما نسبة المنفصمين فقد بمغت ( )%1.3ويعزوىا الباحث إلى حالة الستقرار األسري التي يعيشيا
قطاع غزة رغم الحصار ونقص الموارد.
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ً
ثبَُبَ :زبئج حتهُم حمبور وجمبالد انذراطخ.
أ .حتهُم انُزبئج ادلزؼهمخ ثبحملىر األول -ادلزغري ادلظزمم" -انؼذانخ انزُظًُُخ"
 .1انُزبئج ادلزؼهمخ ثبجملبل األول "انؼذانخ اإلجزائُخ".
فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المجال األول "العدالة اإلجرائية" الذي يندرج
تحت المحور األول "العدالة التنظيمية" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي والنحراف المعياري
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ومن ثم تم حساب المتوسط العام والنحراف المعياري
والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممجال ،والجدول رقم ( )5.7يوضح نتائج التحميل.
جدوؿ رقـ (: )5.7نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ األوؿ "العدالة اإلجرائية"
ِغزٜٛ
اٌٛعظ االٔسشاف اٌٛصْ
اٌفمشح
سلُ
اٌذالٌخ
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞإٌغجٟ
رزغُ اإلخشاءاد اإلداس٠خ اٌّزجؼخ ثبٌؼذاٌخ
0.000* 51.6% 1.04
2.58
1
ٚاإلٔصبف.
٠سشص اٌّغئ ٌْٛٚػٍ ٝأْ ٠شبسن اٌّٛظفْٛ
0.000* 49.5% 0.98
2.48
2
ثآسائ ،ُٙلجً ارخبر اٌمشاساد اٌخبصخ ثبٌؼًّ.
٠زخز سإعبئ ٟاٌمشاساد اٌخبصخ ثؼٍّ ٟثٕب ًء
0.000* 54.7% 1.08
2.73
3
ػٍ ٝأعجبة ِٕطم١خ.
٠زُ ارخبر اٌمشاساد ثسك اٌّٛظف ٓ١ثؼذ خّغ
0.000* 50.8% 1.11
2.54
4
ِؼٍِٛبد دل١مخ ٚوبف١خ.
٠دش ٞرطج١ك وبفخ اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌّزخزح
0.000* 45.5% 1.05
2.27
5
ػٍ ٝاٌدّ١غ د ْٚاعزثٕبء.
رسشص اإلداسح ػٍ ٝرٕف١ز اٌّشإٚعٌ ٓ١مشاسارٙب
0.162 61.9% 1.18
3.09
6
دائّبً.
رزٕبعت اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ اٌّغزخذِخ ِغ
0.000* 51.1% 1.05
2.56
7
اٌّخبٌفبد ٚاٌزدبٚصاد.
رٍزضَ اإلداسح ثبٌّؼب١٠ش األخالل١خ ػٕذ ارخبر٘ب
0.000* 55.2% 1.07
2.76
8
ٌٍمشاساد.
رغّر اإلداسح ٌٍّٛظف ٓ١ثّٕبلشخ اٌمشاساد اٌزٟ
0.000* 48.1% 1.06
2.41
9
رزخز٘ب ثسم.ُٙ
٠ؼزّذ سئ١غ ٟاٌّجبشش ف ٟرم ُ١١األداء ػٍِ ٝب
10
أثزٌٗ ِٓ خٙذ ِٚب أزممٗ ِٓ أدبص.
اٌّدبي وىً
األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة
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2.80

1.29

2.62

0.81

ِغزٜٛ
اٌّٛافمخ

اٌزشر١ت

ِٕخفضخ

5

ِٕخفضخ

8

ِزٛعطخ

4

ِٕخفضخ

7

ِٕخفضخ

10

ِزٛعطخ

1

ِٕخفضخ

6

ِزٛعطخ

3

ِٕخفضخ

9

ِ 0.007* 56.0%زٛعطخ

2

52.5%

*0.000

ِزٛعطخ

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5.7أن قيمة الوسط الحسابي ،لفقرات المجال تراوحت بين (3.09
من  )5لمفقرة التي تنص عمى" :تحرص اإلدارة عمى تنفيذ المرؤوسيف لق ارراتيا دائماً" بوزن نسبي
 %61.9والتي جاءت في المرتبة األولى ،من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلك لوجود
درجة متوسطة من الموافقة ،عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع الدراسة .ويعزو الباحث ذلك إلى
أن اإلدارات تعتبر العتراض عمى ق ارراتيا ،نوع من التمرد ،وعصيان األوامر ،ومحاولة عرقمة سير
العمل وافشال جيود اإلدارة  ،ومن واقع تجربة الباحث ومن خالل عممو ،يتفق مع ىذه النتيجة،
حيث يتم استخدام األساليب العقابية ،ضد المعترضين أو استخدام عبارة "نفذ ثم اعترض".
وبين الفقرة التي تنص عمى" :يجري تطبيؽ كافة الق اررات اإلدارية المتخذة عمى الجميع دوف
استثناء" والتي جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،بمتوسط ( 2.27من )5
ووزن نسبي ( ،)%45.5ويشير ذلك لوجود درجة منخفضة من الموافقة ،عمى ىذه الفقرة من قبل
أفراد مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن البعض ل تطبق عمييم الموائح ،والقوانين أُسوة
باآلخرين نظ اًر ألسباب تتعمق بالتنظيمات السياسية ،أو أسباب تتعمق بالعالقات الشخصية ،ليؤلء
األشخاص مع أصحاب القرار ،في حين أن اآلخرين ،يتم تطبيق كافة الموائح والقوانين عمييم
بحذافيرىا ،مما يولد شعو اًر بالتحيز ،والظمم لدى العاممين ،وىذا يتفق مع قول نبينا الكريم صمى اهلل
عميو وسمم" :إنما أىمك الذين قبمكم ،أنيم كانوا إذا سرق فييم الشريف تركوه ،واذا سرق فييم
الضعيف أقاموا عميو الحد" (رواه البخاري).
وبشكل عام ُيالحظ ،أن الوسط الحسابي العام لممجال ككل قد بمغ ( 2.62من  )5بانحراف

معياري ( )0.81ووزن نسبي ( )%52.5ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة من الموافقة عمى
فقرات مجال "العدالة اإلجرائية" من قبل أفراد مجتمع الدراسة.
ولمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات ،عمى المجال ككل لمقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية ،تم استخدام اختبار ( ،)One-Sample t testوالجدول رقم ( )5.8يوضح نتيجة ذلك.
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جدوؿ رقـ (: )5.8اختبار متوسط اإلجابات عمى مجاؿ (العدالة اإلجرائية) عند النقطة 3
المجاؿ األوؿ

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة اختبار ()t

مستوى الداللة ()Sig

العدالة اإلجرائية

2.62

0.81

*8.183-

0.000

*ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

حيث ُيالحظ من خالل الجدول ( )5.8أن قيمة اختبار ( )One-Sample t testلمتحقق من أن

متوسط اإلجابات يختمف عن القيمة ( )3أم ل ،كانت ذات دللة إحصائية عند مستوى ()0.05
حيث مستوى الدللة المحسوبة ( )0.000وقيمة اختبار ( )tسالبة ،ويشير ذلك ألن متوسط

اإلجابات يقل عن القيمة ( ،)3وىذا يدل عمى أن موقف أفراد مجتمع الدراسـ ـ ـ ـ ـة تجاه مجال "العدالة
اإلجرائيػػػة" ،يتجو نحو الموقف السمبي  ،ويعزو الباحث حصول "العدالة اإلجرائية" عمى درجة
متوسطة من الموافقة من قبل العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة  ،إلى عدم التزام
الو ازرات بتطبيق قوانين ،وأنظمة العمل ،والعمال الصادرة عن و ازرة العمل الفمسطينية ،والتي تنظم
عمل الموظفين ،وتبين ما ليم ،وما عمييم من حقوق وواجبات ،كذلك سوء تصرف اإلدارة بالنسبة
لتخاذ الق اررات اإلدارية ،التي تخص العاممين ،حيث أنيا تُتخذ بطريقة غير مدروسة ،وغير عممية
وتُؤخذ وفقاً لألىواء ،والمصالح الشخصية ،ويحدوىا التحيز ،والمحاباة عند تطبيقيا ىذه الق اررات
عمى الموظفين.
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (عمياف)2016،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة اإلجرائية ،عمى
درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (أبو سمعاف )2015،والتي بينت
نتائجيا ،حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع
دراسة (حجاج )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة متوسطة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (أبو جاسر )2010،والتي بينت نتائجيا ،حصول
العدالة اإلجرائية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة
(جقيدؿ )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة متوسطة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة ( )Malmir ،et al، 2013والتي بينت نتائجيا حصول العدالة
اإلجرائية ،عمى درجـ ـ ـ ـة متوس ـ ـطـ ـ ـة من الموافقـ ـ ـة لدى عينة الدراس ـ ـ ـة ،واتفقت مع دراسـ ـ ـ ـ ـة
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(  )Ghosh ، et al ،2014والتي بينت نتائجيا حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة متوسطة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة ( )Sarti ، 2014والتي بينت نتائجيا حصول العدالة
اإلجرائية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى أن معظم ىذه الدراسات قد تمت عمى مجتمعات لدييا نفس
المواصفات حيث أنيا قطاعات عامة وليا نفس القوانين واإلجراءات المتبعة.
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (غانـ )2015،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة اإلجرائية
عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختلفت مع دراسة (المصدر )2014،والتي
بينت نتائجيا حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت
مع دراسة (الداية  )2012،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة مرتفعة من
الموافقة ،لدى عينة الدراسة واختمفت مع دراسة (سعيدة  )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول
العدالة اإلجرائية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (عبابنة
وآخروف )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة منخفضة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (تايو )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
اإلجرائية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (عبد
الغني )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة اإلجرائية عمى درجة منخفضة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(  ) Gupta &Kumar ،2015والتي بينت نتائجيا ،حصول
العدالة اإلجرائية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ىذا االختالؼ إلى أن ىذه الدراسات قد تمت عمى مجتمعات تختمف مواصفاتيا عن
مجتمع الدراسة الحالية حيث أن معظميا قطاعات خاصة أو تتبع مؤسسات دولية تختمف في
إجراءاتيا وسياساتيا .
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 .2انُزبئج ادلزؼهمخ ثبجملبل انثبٍَ "انؼذانخ انزىسَؼُخ".
فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني "العدالة التوزيعية" الذي يندرج
تحت المحور األول "العدالة التنظيمية" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي ،والنحراف المعياري
والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ،ومن ثم تم حساب المتوسط العام ،والنحراف المعياري،
والوزن النسبي ،لمدرجة الكمية لممجال ،والجدول رقم ( )5.9يوضح نتائج التحميل.
جدوؿ رقـ ( : )5.9نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ الثاني "العدالة التوزيعية"
اٌٛعظ االٔسشاف اٌٛصْ ِغزٜٛ
اٌفمشح
سلُ
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞإٌغج ٟاٌذالٌخ
٠زٕبعت سارج ٟاٌشٙشِ ٞغ اٌدٛٙد اٌز ٟأثزٌٙب
*0.000 37.3%
0.85
1.86
1
ف ٟػٍّ.ٟ
أزصً ػٍِ ٝىبفؤح ػبدٌخ ِمبثً اٌدٛٙد اإلضبف١خ
*0.000 35.3%
0.81
1.77
2
اٌز ٟأثزٌٙب.
أزصً ػٍ ٝسارت ِٚضا٠ب(ِىبفآد-ثذالد) ِٕبعجخ
*0.000 36.8%
0.84
1.84
3
ِمبسٔخ ِغ صِالئ ٟفٔ ٟفظ اٌّغز ٜٛاٌٛظ١ف.ٟ
٠زٕبعت اٌشارت اٌز ٞأرمبضبٖ ِغ ِئ٘الرٟ
*0.000 39.0%
0.90
1.95
4
اٌؼٍّ١خ ٚخجشار.ٟ
*0.000 37.0%
0.75
1.85
ّٕ٠ 5سٕٔ ٟظبَ اٌؼًّ اٌسبٌ ٟاٌسٛافض إٌّبعجخ.
٠زُ رٛص٠غ اٌٛاخجبد ٚاألػجبء اٌٛظ١ف١خ ثصٛسح
*0.000 47.6%
1.01
2.38
6
ػبدٌخ.
*0.098 57.7%
1.20
2.89
 7رزٕبعت ِزطٍجبد ِٙٚبَ ػٍِّ ٟغ لذسار.ٟ
*0.000 54.8%
1.15
2.74
 8رزٕبعت عبػبد اٌؼًّ ِغ اٌّٙبَ اٌز ٟأوٍف ثٙب.
أزصً ػٍ ٝفشصخ ٌٍزطٛس اٌزار ٟثشىً ػبدي
*0.000 46.2%
1.13
2.31
9
ِمبسٔخ ثضِالئ.ٟ
*0.000 43.5%
0.59
2.18
اٌّدبي وىً

ِغزٜٛ
اٌّٛافمخ

اٌزشر١ت

ِٕخفضخ

6

ِٕخفضخ
خذاً

9

ِٕخفضخ

8

ِٕخفضخ

5

ِٕخفضخ

7

ِٕخفضخ

3

ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

1
2

ِٕخفضخ

4

ِٕخفضخ
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )5.9أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال تراوحت بين (2.89
من  )5لمفقرة التي تنص عمى "تتناسب متطمبات ومياـ عممي مع قدراتي" بوزن نسبي ()%57.7
والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلك لوجود درجة متوسطة
من الموافقة عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث تمك النتيجة إلى الىتمام
الكبير من قبل الجامعات ،والكميات بالطمبة من حيث ،العموم التي يزودنيم بيا ،والعممية التدريبية
والمينية ،في المجال العممي ،والتي توليو تمك المؤسسات اىتمام كبير ،وفي نفس المديريات التي
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يعممون بيا بعد ذلك ،بحيث يصبح لدى الطالب ،القدرة الكافية لمواجية متطمبات عممو ،والتي
تتشابو إلى حد كبير بين الجميع.
وبين الفقرة التي تنص عمى "أحصؿ عمى مكافأة عادلة مقابؿ الجيود اإلضافية التي أبذليا" والتي
جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،بمتوسط ( 1.77من  )5ووزن نسبي
( ،)%35.3ويشير ذلك لوجود درجة منخفضة جداً من الموافقة ،عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد
مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث تمؾ النتيجة فيما يتعمق بالمكافآت مقابل الجيود الضافية ،إلى
قيام اإلدارات باستخدام األساليب العاطفية ،والمعب عمى وتر النتماء ،والدين ،والحث عمى واجب
الموظف في إنجاح المؤسسة ،دون مقابل مادي لألعمال اإلضافية لجعل العاممين يبذلون جيوداً
مجانية.
وبشكل عام ُيالحظ أن الوسط الحسابي العام لممجال ككل قد بمغ ( 2.18من  )5بانحراف معياري

( )0.59ووزن نسبي ( )%43.5ويشير ذلك الى وجود درجة منخفضة من الموافقة ،عمى فقرات
مجال "العدالة التوزيعية" من قبل أفراد مجتمع الدراسة.

ولمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات ،عمى المجال ككل لمقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية ،تم استخدام اختبار ( ،)One-Sample t testوالجدول رقم ( )5.10يوضح نتيجة ذلك.
جدوؿ رقـ ( : )5.10اختبار متوسط اإلجابات عمى مجاؿ (العدالة التوزيعية) عند النقطة 3
المجاؿ الثاني

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة اختبار ()t

مستوى الداللة ()Sig

العدالة التوزيعية

2.18

590.

*24.653-

0.000

*ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

حيث يالحظ من خالل الجدول ( )5.10أن قيمة اختبار ( )One-Sample t testلمتحقق من

أن متوسط الجابات يختمف عن القيمة ( )3أم ل ،كانت ذات دللة إحصائية عند مستوى

( )0.05حيث مستوى الدللة المحسوبة ( )0.000وقيمة اختبار ( )tسالبة ،ويشير ذلك ألن
متوسط اإلجابات يقل عن القيمة ( ،)3وىذا يدل عمى أن موقف أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجال

"العدالة التوزيعية" يتجو نحو الموقف السمبي ،ويعزو الباحث حصول "العدالة التوزيعية" عمى

درجة منخفضة من الموافقة ،من قبل العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة ،إلى
حرمان المبحوثين من المكافآت ،والبدلت اإلدارية ،إضافة الى عدم حصوليم عمى الرواتب بشكل
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منتظم ،وحرمانيم كذلك من النضمام لصندوق التأمين والمعاشات ،نتيجة لألزمة القتصادية التي

تمر بيا الو ازرات الحكومية المختمفة في قطاع غزة ،نتيجة النقسام ،والحصار الخانق الذي يعانيو
القطاع  ،مما يجعل مستقبل العاممين غير واضح ،ومرتبط باألوضاع السياسية المتقمبة.
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة(أبو سمعاف )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية
عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (جقيدؿ )2015،والتي

بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة،

واتفقت مع دراسة(عبابنة وآخروف )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى

درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،،واتفقت مع دراسة (عبد الغني )2012،والتي
بينت نتائجيا حصول العدالة التوزيعية عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى أن معظم ىذه الدراسات قد تمت عمى مجتمعات لدييا نفس
المواصفات حيث أنيا قطاعات عامة وليا نفس قوانين الرواتب والمكافآت.
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة

التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (غانـ)2015،
والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة،

واختمفت مع دراسة (المصدر )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة
مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (الداية  )2012،والتي بينت نتائجيا،

حصول العدالة التوزيعية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع

دراسة

(حجاج )2012،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (أبو جاسر )2010،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة

التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (سعيدة

 )2015،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة
الدراسة ،واختمفت مع دراسة (تايو )2012،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة التوزيعية عمى

درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Malmir ،et al، 2013والتي

بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة،
واختمفت مع دراسة (  ) Gupta &Kumar ،2015والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية

عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Ghosh ، et al ،2014
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والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة،
واختمفت مع دراسة (  )Sarti ، 2014والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التوزيعية عمى درجة

متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة.

ويعزو الباحث ىذا االختالؼ إلى أن ىذه الدراسات قد تمت عمى مجتمعات تختمف مواصفاتيا عن
مجتمع الدراسة الحالية حيث أن معظميا قطاعات خاصة أو تتبع مؤسسات دولية تختمف في نظم
الرواتب والمكافآت.
 .3انُزبئج ادلزؼهمخ ثبجملبل انثبنث "انؼذانخ انزفبػهُخ".
فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المجال الثالث "العدالة التفاعمية" الذي

يندرج تحت المحور األول "العدالة التنظيمية" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي ،والنحراف
المعياري ،والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ،ومن ثم تم حساب المتوسط العام ،والنح ارف
المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممجال ،والجدول رقم ( )5.11يوضح نتائج التحميل.
جدوؿ رقـ ( :)5.11نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المجاؿ الثالث "العدالة التفاعمية"
اٌشلُ

اٌفمشح

1
2

٠زؼبًِ اٌّغئٚي ِغ اٌؼبٍِ ٓ١ثطش٠مخ ِٛضٛػ١خ ٚػبدٌخ.
٠زف٠ٚ ُٙشاػ ٟاٌّغئٚي ظشٚف ٟاٌخبصخ.
ٙ٠زُ اٌّغئ ٌْٛٚثبٌزظٍّبد اٌز ٟرشفغ ٌ ِٓ ُٙلجً
اٌؼبٍِ.ٓ١
٠سشص اٌّغئٚي ػٍ ٝاشبػخ سٚذ اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌؼبٍِ.ٓ١
٠شاػ ٟاٌّغئِ ٌْٛٚصٍسز ٟف ٟاٌمشاساد اٌّشرجطخ
ثٛظ١فز.ٟ
٠شبسن اٌّغئ ٌْٛٚاٌؼبٍِ ٓ١ف ٟأفشازٚ ُٙأزضأ.ُٙ
٠زُ اػالِ ٟثؤٔ ٞشبطبد (سعّ١خ أ ٚاخزّبػ١خ) لجً
زذٚثٙب.
٠سغُ اٌّغئٚي إٌضاػبد اٌز ٟلذ رسذس ث ٓ١اٌؼبٍِٓ١
ثٕضا٘خ.
٠ششذ اٌّغئٚي اٌمشاساد ٌٍّٛظف ٓ١ػٕذ اعزفغبسُ٘ ػٓ
رٍه اٌمشاساد.
٠ؼبٍِٕ ٟاٌّغئٚي ثبززشاَ ػٕذ ارخبرٖ أ ٞلشاس ٠زؼٍك
ثٛظ١فز.ٟ
٠غّر ٌٍؼبٍِ ٓ١ثّٕبلشخ اٌمشاساد اٌز٠ ٟصذس٘ب
اٌّغئٚي.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

اٌّدبي وىً
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اٌٛصْ
إٌغجٟ
53.6%
57.4%

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
*0.000
*0.034

ِغزٜٛ
اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

اٌٛعظ االٔسشاف
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
1.04
2.68
1.07
2.87

6
3

2.65

1.07

53.0%

*0.000

ِزٛعطخ

8

2.72

1.11

54.4%

*0.000

ِزٛعطخ

5

2.58

1.03

51.7%

*0.000

ِٕخفضخ

9

3.08

1.27

61.6%

0.282

ِزٛعطخ

1

2.51

1.13

50.3%

*0.000

ِٕخفضخ

10

2.67

1.10

53.4%

*0.000

ِزٛعطخ

7

2.73

1.22

54.7%

*0.000

ِزٛعطخ

4

2.92

1.15

58.4%

0.215

ِزٛعطخ

2

2.47

1.17

49.4%

*0.000

ِٕخفضخ

11

722.

0.90

%54.3

*0.000

اٌزشر١ت

ِزٛعطخ

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5.11أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال ،تراوحت بين

( 3.08من  )5لمفقرة التي تنص عمى "يشارؾ المسؤولوف العامميف في أفراحيـ وأحزانيـ" بوزن
نسبي ( )%61.6والتي جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلك

لوجود درجة متوسطة من الموافقة عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث
ذلك إلى أن المديرين يميمون الى استخدام العالقات النسانية ،والجتماعية؛ لتحقيق التعاون مع
العاممين ولتوفير جو يسوده اليدوء ،بعيداً عن التوترات النفسية ،والمشاحنات ،والقمق لما فيو

مصمحة العمل.

وبين الفقرة التي تنص عمى "يسمح لمعامميف بمناقشة الق اررات التي يصدرىا المسؤوؿ " والتي
جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،بمتوسط ( 2.47من  )5ووزن نسبي

( ،)%49.3ويشير ذلك ،إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد
مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث ذلؾ ،إلى ميل اإلدارة الى البيروقراطية ،وىي تشير إلى تطبيق

القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة ،فاإلدارة ل تتقبل مناقشة الموظفين لق ارراتيا ،وتعتبره تجاو اًز

لمحدود ،وتعدياً عمى الختصاصات ،وأمرىا واجب التنفيذ.

وبشكل عام ُيالحظ أن الوسط الحسابي العام لممجال ككل قد بمغ ( 2.72من  )5بانحراف معياري
( )0.90ووزن نسبي () %54.3ويشير ذلك إلى وجود درجة متوسطة من الموافقة عمى فقرات
مجال "العدالة التفاعمية" من قبل أفراد مجتمع الدراسة.

ولمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات عمى المجال ككل لمقيمة ( ،)3التي تعبر عن الدرجة

الحيادية ،تم استخدام اختبار ( ،)One-Sample t testوالجدول رقم ( )5.12يوضح نتيجة ذلك.
جدوؿ رقـ (: )5.12اختبار متوسط اإلجابات عمى مجاؿ (العدالة التفاعمية) عند النقطة 3
المجاؿ الثالث

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة اختبار ()t

مستوى الداللة ()Sig

العدالة التفاعمية

2.68

1.04

*5.514-

0.000

*ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

حيث ُيالحظ من خالل الجدول ( )5.12أن قيمة اختبار ( )One-Sample t testلمتحقق من
أن متوسط اإلجابات يختمف عن القيمة ( )3أم ل ،كانت ذات دللة إحصائية عند مستوى 0.05
حيث مستوى الدللة المحسوبة ( )0.000وقيمة اختبار ( )tسالبة ،ويشير ذلك إلى أن متوسط

اإلجابات يقل عن القيمة ( ،)3وىذا يدل عمى أن موقف أفراد مجتمع الدراسة تجاه مجال "العدالة

التفاعمية" ،يتجو نحو الموقف السمبي ،ويعزو الباحث حصوؿ " العدالة التفاعمية" عمى درجة
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متوسطة من الموافقة ،إلى أن العاممين ل يجدون الشفافية ،والوضوح الكافيين بينيم وبين اإلدارة،

ممـا يؤثر عمى الحترام المتبادل ،بينيم وبينيا ،إضافة الى عدم سماح اإلدارة لموظفييا ،بمناقشة
ما يخصيم من ق اررات ،لتصويبيا أو لالعتراض عمييا ،وكذلك ،لتجاىل اإلدارة ليم فيما يخص

النشاطات الرسمية ،والجتماعية ،مما يشعرىم باإلىانة ،والدونية؛ ولذا فإن العاممين في المديريات
يطمحون لمزيـد مـن العدالة التفاعمية.
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة(عبابنة وآخروف )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة

التفاعمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (تايو)2012،
والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة،

واتفقت مع دراسة (أبوجاسر )2010،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة
متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
ويعزو الباحث ىذا االتفاؽ إلى أن معظم ىذه المنظمات لم تشعر إداراتيا بشكل كامل بأن أىم
عناصر اإلنتاج والنجاز ىو العنصر البشري فيم ل يشركونيم في اتخاذ الق اررات ول يفسرون ليم

أسباب اتخاذ الق اررات التي تخصيم .
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة

التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(أبو
سمعاف )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة

لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(غانـ )2015،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة التفاعمية
عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(المصدر )2014،والتي

بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة،

واختمفت مع دراسة(الداية  )2012،والتي بينت نتائجيا حصول العدالة التوزيعية عمى درجة
مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(حجاج )2012،والتي بينت نتائجيا

حصول العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة

(سعيدة  )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (جقيدؿ )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة

التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (عبد

الغني )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة منخفضة من الموافقة
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لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Malmir ،et al، 2013والتي بينت نتائجيا ،حصول

العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من الموافقـ ـ ـ ـة لدى عينـ ـة الدراسـ ـ ـة ،واختمفت مع د ارس ـ ـ ـ ــة

(  )Ghosh ، et al ،2014والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التفاعمية عمى درجة مرتفعة من
الموافقة لدى عينة الدراسة.

ويعزو الباحث ىذا االختالؼ إلى اىتمام اإلدارات بالعاممين وبمشاركتيا ليم في اتخاذ القرار وفي
مناسباتيم الجتماعية وتعامميا معيم بكل تقدير واحترام مع المحافظة عمى كرامتيم خالفاً لإلدارات

ذات مستوى العدالة التفاعمية المنخفض المتوسط.

جدوؿ رقـ ( : )5.13نتائج التحميؿ اإلحصائي لمجاالت العدالة التنظيمية
اٌّزٛعظ
اٌسغبثٟ

االٔسشاف
اٌّؼ١بسٞ

اٌٛصْ
إٌغجٟ

لّ١خ اخزجبس
t

اٌمّ١خ
االززّبٌ١خ
sig

اٌزشر١ت

اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ

2.62

0.81

52.5%

-8.183

*0.000

2

اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ

2.18

0.59

43.5%

-24.653

*0.000

3

اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ

2.72

0.90

54.3%

-5.514

*0.000

1

2.52

0.71

50.5%

-11.826

*0.000

اٌّدبي

اٌذسخخ اٌىٍ١خ ٌٍّسٛس

األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد صحيح.

والجدول رقم ( )5.13يمخص نتائج الدرجة الكمية لمجالت المحور األول "العدالة التنظيمية"،
حيث نجد أن المجال الثالث "العدالة التفاعمية" جاء في المرتبة األولى من بين باقي المجالت

بمتوسط ( 2.72من  ،)5أما في المرتبة الثانية جاء المجال األول "العدالة اإلجرائية" بمتوسط

حسابي ( 2.62من  ،)5أما في المرتبة الثالثة واألخيرة جاء المجال الثاني "العدالة التوزيعية"
بمتوسط حسابي ( 2.18من  ،)5كما وبمغ المتوسـ ـ ـط الحسابي لمدرج ـ ـة الكميـ ـ ـ ـ ـة لممحور

( 2.52من  )5بوزن نسبي ( )%50.5وتشير ىذه القيمة الى وجود درجة منخفضة من الموافقة
من وجية نظر أفراد مجتمع الدراسة عمى ىذا المحور.
حيث يالحظ أيضاً من خالل الجدول أدناه ،أن قيمة اختبار ( )One-Sample t testلمتحقق من أن
متوسط الجابات يختمف عن القيمة ( )3أم ل؟ حول المحور األول ككل "العدالة التنظيمية"،
كانت ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حيث مستوى الدللة المحسوبة ( )0.000وقيمة
اختبار ( )tسالبة ،ويشير ذلك ألن متوسط اإلجابات يقل عن القيمة ( ،)3وىذا يدل عمى أن
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موقف أفراد مجتمع الدراسة تجاه محور "العدالة التنظيمية" يتجو نحو الموقف السمبي ،ويعزو
الباحث حصوؿ مجال "العدالة التنظيمية" ككل عمى درجة منخفضة من الموافقة من العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة ،إلى أن العاممين ل يحصمون عمى مخرجات تتناسب مع
جيودىم ،كما أنيم ل يحصمون عمى مكافآت ،أسوة بزمالئيم في أقسام أخرى مقابل الجيود
اإلضافية التي يبذلونيا ،إضافة الى عدم استالم العاممين لرواتبيم بشكل منتظم ،نتيجة لمظروف
السياسية التي يمر بيا قطاع غزة ،ىذا باإلضافة لمخمل الحاصل ،نتيجة تعطيل تنفيذ الموائح،
والقوانين ،واألنظمة التي تخص العاممين في الو ازرة ،والمعتمدة من قبل و ازرة العمل ،كذلك إحساس
العاممين بعدم الشفافية ،وبأن اإلدارة تتخذ ق اررات متحيزة ،ووفق األىواء ،والمصالح الشخصية،
وكذلك لشعور العاممين بتدني درجة تقدير اإلدارة ليم؛ لتجاىميا المستمر لوجودىم ،واستخدام فريقيا
الخاص ،كواجية لممديرية ،وأيضا لتمسك الدارة بآرائيا ،ورفض مناقشتيا ،أو العتراض عمييا.
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (عبابنة وآخروف )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
التنظيمية عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة(عبابنة
وآخروف )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة منخفضة من الموافقة
لدى عينة الدراس ـ ـة ،واتفقت مع دراسة(عبد الغني )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
التنظيمية عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراس ـ ـ ـ ـ ـة
(أبو سمعاف )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة متوسطة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (غانـ )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
التنظيمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (المصدر)2014،
والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة،
واختمفت مع دراسة (الداية  )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة
مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،دراسة (حجاج )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول

142

العدالة التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،دراسة (أبو جاسر)2010،
والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة،
واختمفت مع دراسة (سعيدة  )2015،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة
مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (جقيدؿ ) 2015،والتي بينت نتائجيا،
حصول العدالة التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة
(تايو )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى
عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Malmir ،et al، 2013والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة
التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ـة
(  ) Gupta &Kumar ،2015والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيميـ ـ ـ ـ ـة عمى درجة
مرتفعـــــــة من الموافق ـ ـ ـة لدى عينة الدراس ـ ـ ـ ـة ،واختمفت مع دراسـ ـ ـ ـة( )Ghosh ، et al ،2014

والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة،
واختمفت مع دراسـ ـ ـ ـة ( )Sarti ، 2014والتي بينت نتائجيا ،حصول العدالة التنظيمية عمى درجة
متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
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ة .حتهُم انُزبئج ادلزؼهمخ ثبحملىر انثبٍَ –ادلزغري انزبثغ"-االطزغزاق انىظُفٍ".
فيما يمي عرض ألىم نتائج التحميل اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "االستغراؽ الوظيفي" ،حيث
تم حساب الوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور ،ومن
ثم تم حساب المتوسط العام ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور ،والجدول
رقم ( )5.14يوضح نتائج التحميل.

سلُ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدوؿ رقـ ( :)5.14نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات المحور الثاني "االستغراؽ الوظيفي"
ِغزٜٛ
االٔسشاف اٌٛصْ
اٌٛعظ
اٌفمشح
اٌذالٌخ
اٌسغبث ٟاٌّؼ١بس ٞإٌغجٟ
*0.034 57.4% 1.07
2.87
أشؼش ثؤِٕٔ ٟفؼُ ثبٌطبلخ ػٕذِب أػًّ.
*0.000 51.7% 0.94
2.58
أخذ اٌؼًّ اٌز ٞأل َٛثٗ ٍِٟء ثبٌّؼبٔٚ ٟاأل٘ذاف.
*0.000 49.5% 1.03
2.48
ٕ٠مض ٟاٌٛلذ ثغشػخ ػٕذِب أػًّ.
*0.000 45.9% 1.03
2.30
ِؼظُ ا٘زّبِبرِ ٟشوضح زٛي ٚظ١فز.ٟ
*0.000 44.7% 0.97
2.24
أٔغ ٝوً شٟء ِٓ ز ٌٟٛػٕذِب أػًّ.
ِؼظُ األ٘ذاف اٌشخص١خ ف ٟز١برِ ٟشرجطخ
*0.000 40.3% 0.92
2.02
ِٛٚخٙخ ٔسٚ ٛظ١فزٟ
أشؼش ثبٌشغجخ ف ٟاٌز٘بة اٌ ٝاٌؼًّ ػٕذِب أعز١مع
*0.000 50.3% 0.97
2.51
ف ٟاٌصجبذ.
*0.000 51.6% 1.01
2.58
أشؼش ثبٌغؼبدح ػٕذِب أػًّ ثشىً ِىثف.
*0.041 57.4% 1.11
2.87
أٔب فخٛس ثبٌؼًّ اٌز ٞأل َٛثٗ.
*0.000 40.8% 1.01
2.04
٠سمك ٌ ٟػٍّ ٟأوجش اشجبع ف ٟز١بر.ٟ
*0.000 39.5% 0.91
1.97
أزت أْ رغزٛػت ٚظ١فزِ ٟؼظُ ٚلز.ٟ
*0.000 46.9% 0.92
2.35
أشؼش ثؤْ ػٍّ ٛ٘ ٟرس ٍذ ٌمذسار.ٟ
*0.000 54.7% 1.07
2.73
أإد ٞػٍّ ٟثزشو١ض ػب ٍي.
*0.008 56.7% 1.10
2.83
أرّزغ ثبٌّشٔٚخ ٚاٌؼمالٔ١خ ف ٟػٍّ.ٟ
أِزٍه سٚاثظ ل٠ٛخ ثٛظ١فز ِٓٚ ٟاٌصؼت خذاً
*0.000 45.6% 1.21
2.28
وغش٘ب.
أثبثش دائّبً ف ٟػٍّ ،ٟزز ٝػٕذِب ال رغ١ش األِٛس
*0.000 53.1% 1.09
2.65
ثشىً خ١ذ.
*0.000 49.1% 0.63
2.46
اٌّسٛس وىً

ِغزٜٛ
اٌّٛافمخ
ِزٛعطخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ

1
5
7
9
11

ِٕخفضخ

13

ِٕخفضخ

6

ِٕخفضخ
ِزٛعطخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِزٛعطخ
ِزٛعطخ

5
1
12
14
8
3
2

ِٕخفضخ

10

ِزٛعطخ

4

*األوزاف النسبية في الجدوؿ مقربة ألقرب عدد بعد الفاصمة

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5.14أن قيمة الوسط الحسابي لفقرات المحور ،تراوحت بين
( 2.87من  )5لمفقرتين المتين تنصان عمى" :أشعر بأنني مفعـ بالطاقة عندما أعمؿ"" ،أنا فخور
بالعمؿ الذي أقوـ بو" عمى التوالي ،بوزن نسبي ( )%57.4والتي جاءتا في المرتبة األولى ،من
حيث قيمة الوسط الحسابي ،ويشير ذلك ،لوجود درجة متوسطة من الموافقة عمى ىاتان الفقرتان
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اٌزشر١ت

ِٕخفضخ

من قبل أفراد مجتمع الدراسة ،ويعزو الباحث ذلؾ ،إلى قوة الوازع الديني لدى موظفي المديريات
واخالصيم في أداء أعماليم ،انطالقاً من قولو تعالىَ " :وُق ِل ْ
اع َممُوْا فَ َس َي َرى المّوُ َع َممَ ُك ْم َوَر ُسولُوُ
الشي َ ِ
ِِ
َّ
ِ
ِ
ون و َستُرُّد َ ِ
ون " التوبة، 105وقول الرسول
ادة فَُي َنبُِّئ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
ون إلَى َعالم اْل َغ ْيب َو َ
َواْل ُم ْؤمُن َ َ َ

الكريم( :إن اهلل يحب اذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنو )البخاري ومسمم ،كما يرجع ذلك أيضاً إلى
قوة النتماء الوطني لدييم ،حيث ينظر العاممون إلى مياميم التي أوكمت إلييم ،عمى أنيا واجب
وطني تجاه أبناء شعبيم .
وبين الفقرة التي تنص عمى "أحب أف تستوعب وظيفتي معظـ وقتي" والتي جاءت في المرتبة
األخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي ،بمتوسط ( 1.97من  )5ووزن نسبي( ،)%39.5ويشير
ذلك لوجود درجة منخفضة من الموافقة عمى ىذه الفقرة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ،ويعزو
الباحث ذلك ،إلى أن ىناك اىتمامات كثيرة تشغل بال الموظف ،عمى الصعيد السياسي،
والقتصادي والمعيشي والجتماعي  ،كما أن الكثير من العاممين يعيشون أوضاعاً اقتصادية
صعبة ،فيمجأون إلى العمل في مينة أخرى بعد الدوام الحكومي ،حتى يستطيعوا تأمين احتياجاتيم
،واحتياجات أسرىم خصوصاً أن قطاع غزة يمر بظروف غير طبيعية في ظل الحصار الخانق.
وبشكل عام ُيالحظ أن ،الوسط الحسابي العام لممجال ككل قد بمغ ( 2.46من  )5بانحراف

معياري ( )0.63ووزن نسبي ( )%49.1ويشير ذلك ،إلى لوجود درجة منخفضة من الموافقة عمى
فقرات المحور"االستغراؽ الوظيفي" من قبل أفراد مجتمع الدراسة.
ولمتحقق من مساواة متوسط اإلجابات ،عمى المحور ككل لمقيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة
الحيادية ،تم استخدام اختبار ( ،)One-Sample t testوالجدول رقم ( )5.15يوضح نتيجة ذلك.
جدوؿ رقـ (: )5.15اختبار متوسط اإلجابات عمى محور (االستغراؽ الوظيفي) عند النقطة 3
المحور الثاني

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة اختبار ()t

مستوى الداللة ()Sig

االستغراؽ الوظيفي

2.68

1.04

5.514-

0.000

*ِؼٕ٠ٛخ ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

حيث يالحظ من خالل الجدول( )5.15أن قيمة اختبار ( )One-Sample t testلمتحقق من
أن ،متوسط اإلجابات يختمف عن القيمة ()3أم ل؟ كانت ذات دللة إحصائية عند مستوى()0.05
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حيث مستوى الدللة المحسوبة ( )0.000وقيمة اختبار ( )tسالبة ،ويشير ذلك إلى أن متوسط
اإلجابات يقل عن القيمة ( ،)3وىذا يدل عمى أن ،موقف أفراد مجتمع الدراسة تجاه محور
"االستغراؽ الوظيفي" ،يتجو نحو الموقف السمبي،ويعزو الباحث وجود درجة منخفضة من الموافقة
عمى فقرات المحور "الستغراق الوظيفي" من قبل أفراد مجتمع الدراسة ،إلى العديد من العوامل
منيا :العوامل السياسية ،والقتصادية التي يعيشيا قطاع غزة ،والتي جعمت الوظيفة مصدر الدخل
شبو الوحيد لمموظف ،ولكنو دخل محدود ،وغير منتظم ،ويضم الموظف إلى الفئة الفقيرة من
الشعب فما يحصل عميو الموظف ،يقل عن الحد األدنى لألجور ،كما أن الظروف الحالية تحرم
الموظف من الحصول عمى مزيد من المكافآت ،والترقيات لتحسين الوضع المادي ،وذلك يضطره
الى العمل بعد الدوام الحكومي؛ لسد احتياجاتو واحتياجات أسرتو مما يسبب ضغطاً نفسياً عمى
الموظف ،يجعمو في انشغال دائم وتفكير مستمر في أموره الخاصة لمحاولة تحسين واقعو الحالي.
وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (عبد الغني )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق
الوظيفي عمى درجة منخفضة من الموافقة لدى عينة الدراسة.
بٌنما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (ماضي  )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق
نصار)2013،
الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( ّ
والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة

الدراسة ،بينما اختمفت هذه الدراسة مع دراسة (ماضي  )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول
الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع

دراسة

(العابدي )2014،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (الحسني  )2013،والتي بينت نتائجيا ،حصول
الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع

دراسة

(العنقري )2012،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة
لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة(المنطاوي )2007،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق
الوظيفي عمى درجة متوسطة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع
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دراسة

(المغربي )2004،والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة متوسطة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Choo& Nasurdin،2016والتي بينت نتائجيا،
حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع

دراسة

( )McDonald ،2015والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة متوسطة من
الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (  (Ferreira&Oliveira، 2014والتي بينت
نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت
مع دراسة ( )Agyemang & Ofei ،2013والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى
درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة( ) Gupta &Kumar ،2015

والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة
الدراسة ،واختمفت مع دراسة (  )Ghosh ، et al ،2014والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق
الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة ( )Sarti ، 2014

والتي بينت نتائجيا ،حصول الستغراق الوظيفي عمى درجة مرتفعة من الموافقة لدى عينة
الدراسة.
ً
ثبنثب :اخزجبر ويُبلشخ فزضُبد انذراطخ
انفزضُخ انزئُظخ األوىل:
تنص الفرضية الرئيسية األولى عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05

لمعدالة التنظيمية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في مديريات التربية والتعميـ  -قطاع
غزة".
ويتفرع من ىذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتيا من خالل حساب أسموب
النحدار الخطي البسيط والمتعدد ،حيث تم دراسة تأثير كل متغير من المتغيرات المستقمة التي
تمثل مجالت "العدالة التنظيمية" عمى المتغير التابع "االستغراؽ الوظيفي" باستخدام النحدار
البسيطـ ،ومن ثم تم دراسة تأثير المتغيرات المستقمة معاً عمى المتغير التابع باستخدام نموذج
النحدار المتعدد ،حيث إحصائياً يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود أثر
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ذو دللة إحصائية مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود أثر ذو دللة إحصائية ،ويتم
بناء عمى قيمة مستوى الدللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم
الحكم عمى نتيجة الختبارً ،

رفض الفرضية العدمية ،والتوصل لصحة الفرضية البديمة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من

ويقال عندىا أن الختبار معنوي ،ويعني ذلك وجود أثر جوىري ،وذو دللة
مستوى (ُ )0.05
إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعمى من ( )0.05ونستنج
عندئذ عدم وجود أثر ذو دللة إحصائية.
وفيما يمي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية ،والفرضية الرئيسية لمتحقق من وجود أثر لممتغيرات
المستقمة (العدالة اإلجرائية ،العدالة التوزيعية ،العدالة التفاعمية) ،عمى المتغير التابع المتمثل في
"االستغراؽ الوظيفي".
 .1انفزضُخ انفزػُخ األوىل:
تنص الفرضية الفرعية األولى عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05
لمعدالة اإلجرائية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في مديريات التربية والتعميـ  -قطاع
غزة".
جدوؿ رقـ ( : )5.16نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير العدالة اإلجرائية عمى االستغراؽ الوظيفي

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "االعزغشاق اٌٛظ١ف"ٟ
اٌّزغ١ش اٌّغزمً

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ
()r

اٌسذ
اٌثبثذ
()a

ِؼبًِ
االٔسذاس
()B

اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ

*0.586

1.259

0.457

ِؼٕ٠ٛخ إٌّٛرج ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

ِؼبًِ
اٌزسذ٠ذ
()R2

F

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
()Sig.

إٌز١دخ

0.343

*159.876

0.000

ِؼٕٞٛ

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يوضح الجدول رقم ( )5.16بأنو يوجد ارتباط خطي طردي بين العدالة اإلجرائية ،والستغراق
الوظيفي حيث بمغ معامل الرتباط بين المتغيرين ،)0.586( ،وبالنظر إلى نتائج تحميل النحدار
الخطي البسيط ،نالحظ أن ىناك تأثير موجب لمعدالة اإلجرائية عمى الستغراق الوظيفي ،حيث بمغ
معامل النحدار الخطي البسيط ( )0.457وىذا يعني ،أن الزيادة في مستوى العدالة اإلجرائية
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بمقدار درجة واحدة سيؤدي إلى رفع مستوى الستغراق الوظيفي بمقدار ( )0.457درجة وذلك في
ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج النحدار ()0.343
وىذا يعني أن متغير العدالة اإلجرائية يفسر ( )%34.3من تباين متغير الستغراق الوظيفي من
وجية نظر العاممين في مديريات التربية والتعميم – قطاع غزة.
كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله ،أن مستوى دللة اختبار ( )F-Testبمغت ( )0.000وىي
قيمة أقل من مستوى ( ،)0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج النحدار الخطي البسيط ،الذي
يقيس تأثير العدالة اإلجرائية ،عمى الستغراق الوظيفي ،وبالتالي معنوية متغير العدالة اإلجرائية
عند مستوى دللة (.)0.05
وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى ،التي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α≥0.05لمعدالة اإلجرائية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في
مديريات التربية والتعميـ  -قطاع غزة".
واتفقػت ىذه النتيجة مػع دراسػة (عبػد الغني )2012،حيـث بينـت نتائجيـا ،أنـو توجـد عالقـة دالـة
إحـصائياً بـين العدالة الجرائية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين بفئتي بنوك (القطاع العام)
و(البنوك المشتركة ،الخاصة ،األجنبية) ،واتفقت مع دراسة (  ) Gupta &Kumar ،2015حيـث
بينـت نتائجيـا ،أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة الجرائية ،والستغراق الوظيفي لـدى
العاممين في المدارس المينية اليندية ،واتفقت مع دراس ـة ( )Viseu، et al ،2015حيـث بينـت نتائجيـا
أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة الجرائية ،والستغراق الوظيفي لدى المعم ــمين في
المدارس الحكوميـ ـ ـ ـ ــة في البرتغال ،واتفقت مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ـة (  )Ghosh ، et al ،2014حيـث بينـت
نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة الجرائية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين
في بنوك القطـ ـ ـ ـاع العـ ـ ـ ـ ـام شمـ ـ ـ ـال اليند ،واتفقت مع دراس ـ ـ ـ ـة (  )Sarti ، 2014حيـث بينـت نتائجيـا
أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة الجرائية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين في
العاممين في منظمات الخدمة الجتماعية ،في منطقة توسكاني بإيطاليا والتي تيتم برعاية كبار
السن ،واألطفال .
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 .2انفزضُخ انفزػُخ انثبَُخ:
تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05
لمعدالة التوزيعية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في مديريات التربية والتعميـ  -قطاع
غزة".
جدوؿ رقـ ( :)5.17نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير العدالة التوزيعية عمى االستغراؽ الوظيفي

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "االعزغشاق اٌٛظ١ف"ٟ
ِؼٕ٠ٛخ إٌّٛرج ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

اٌّزغ١ش اٌّغزمً

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ
()r

اٌسذ
اٌثبثذ
()a

ِؼبًِ
االٔسذاس
()B

ِؼبًِ
اٌزسذ٠ذ
()R2

F

اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ

*0.479

1.338

0.514

0.229

*91.041

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
()Sig.
0.000

إٌز١دخ
ِؼٕٞٛ

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يوضح الجدول رقم ( )5.17بأنو يوجد ارتباط خطي طردي بين العدالة التوزيعية ،والستغراق
الوظيفي حيث بمغ معامل الرتباط بين المتغيرين ( ،)0.479وبالنظر إلى نتائج تحميل النحدار
الخطي البسيط ،نالحظ أن ىناك تأثير موجب لمعدالة التوزيعية ،عمى الستغراق الوظيفي ،حيث
بمغ معامل النحدار الخطي البسيط ( )0.514وىذا يعني أن الزيادة في مستوى العدالة التوزيعية
بمقدار درجة واحدة ،سيؤدي إلى رفع مستوى الستغراق الوظيفي بمقدار ( )0.514درجة ،وذلك
في ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج النحدار ()0.229
وىذا يعني أن متغير العدالة التوزيعية يفسر ( ،)%22.9من تباين متغير الستغراق الوظيفي من
وجية نظر العاممين في مديريات التربية والتعميم – قطاع غزة.
كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى دللة اختبار ( )F-Testبمغت ( )0.000وىي
قيمة أقل من مستوى ( ،)0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج النحدار الخطي البسيط الذي يقيس
تأثير العدالة التوزيعية عمى الستغراق الوظيفي ،وبالتالي معنوية متغير العدالة التوزيعية عند
مستوى دللة (.)0.05
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وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية ،التي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α≥0.05لمعدالة التوزيعية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في
مديريات التربية والتعميـ  -قطاع غزة".
واتفقػت ىذه النتيجة مػع دراسػة (عبػد الغني )2012،حيـث بينـت نتائجيـا ،أنـو توجـد عالقـة دالـة
إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين بفئتي بنوك (القطاع العام)
و(البنوك المشتركة ،الخاصة ،األجنبية) ،واتفقت مع دراسة (  ) Gupta &Kumar ،2015حيـث
بينـت نتائجيـا أنـو ،توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية والستغراق الوظيفي لـدى
العاممين في المدارس المينيػػػػة الينديػػػػػة ،واتفقت مع دراس ـة ( )Viseu، et al ،2015حيـث بينـت
نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية ،والستغراق الوظيفي لـدى المعممين
في المدارس الحكومية في البرتغال ،واتفقت مع دراس ــة (  )Ghosh ، et al ،2014حيـث بينـت
نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين
في بنوك القطاع العام شمال اليند ،واتفقت مع دراس ـ ـ ـ ـة (  )Sarti ، 2014حيـث بينـت نتائجيـا ،أنـو
توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين في العاممين
في منظمات الخدمة الجتماعية ،في منطقة توسكاني بإيطاليا والتي تيتم برعاية كبار السن،
واألطفال  ،واتفقت مع دراس ـة (  ) Alvi & Abbasi ،2012حيـث بينـت نتائجيـا ،أنـو توجـد عالقـة
دالـة إحـصائياً بـين العدالة التوزيعية ،والستغراق الوظيفي لـدى الموظفين العاممين بالقطاع
المصرفي في باكستان.
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 .3انفزضُخ انفزػُخ انثبنثخ:
تنص الفرضية الفرعية الثالثة عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥0.05
لمعدالة التفاعمية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في مديريات التربية والتعميـ  -قطاع
غزة".
جدوؿ رقـ (: )5.18نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير العدالة التفاعمية عمى االستغراؽ الوظيفي

اٌّزغ١ش اٌزبثغ "االعزغشاق اٌٛظ١ف"ٟ
ِؼٕ٠ٛخ إٌّٛرج ػٕذ ِغز0.05 ٜٛ

اٌّزغ١ش اٌّغزمً

ِؼبًِ
اسرجبط
ث١شعْٛ
()r

اٌسذ
اٌثبثذ
()a

ِؼبًِ
االٔسذاس
()B

ِؼبًِ
اٌزسذ٠ذ
()R2

F

اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ

*0.586

1.344

0.410

0.343

*159.840

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
()Sig.
0.000

إٌز١دخ
ِؼٕٞٛ

*دالة إحصائية عند مستوى .0.05

يوضح الجدول رقم ( )5.18بأنو يوجد ارتباط خطي طردي بين العدالة التفاعمية والستغراق
الوظيفي حيث بمغ معامل الرتباط بين المتغيرين ( ،)0.586وبالنظر إلى نتائج تحميل النحدار
الخطي البسيط نالحظ ،أن ىناك تأثير موجب لمعدالة التفاعمية عمى الستغراق الوظيفي ،حيث بمغ
معامل النحدار الخطي البسيط ( )0.410وىذا يعني أن الزيادة في مستوى العدالة التفاعمية
بمقدار درجة واحدة ،سيؤدي إلى رفع مستوى الستغراق الوظيفي بمقدار ( )0.410درجة وذلك في
ظل غياب تأثير باقي المتغيرات األخرى ،كما وبمغ معامل التحديد لنموذج النحدار ()0.343
وىذا يعني أن متغير العدالة التفاعمية يفسر ( )%34.3من تباين متغير الستغ ارق الوظيفي من
وجية نظر العاممين في مديريات التربية والتعميم – قطاع غزة.
كما ويالحظ من خالل الجدول أعاله أن مستوى دللة اختبار ( )F-Testبمغت ( )0.000وىي
قيمة أقل من مستوى ( ،)0.05وىذا يشير إلى معنوية نموذج النحدار الخطي البسيط الذي يقيس
تأثير العدالة التفاعمية عمى الستغراق الوظيفي وبالتالي معنوية متغير العدالة التفاعمية عند مستوى
دللة (.)0.05
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وىذه النتيجة تؤكد ،صحة الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )α ≥0.05لمعدالة التفاعمية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في
مديريات التربية والتعميـ  -قطاع غزة".
واتفقػت ىذه النتيجة مػع دراسػة (عبػد الغني )2012،حيـث بينـت نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة
إحـصائياً بـين العدالة التفاعمية والستغراق الوظيفي لـدى العاممين بفئتي بنوك (القطاع العام)
و(البنوك المشتركة ،الخاصة ،األجنبية) ،واتفقت مع دراس ـة ( )Viseu، et al ،2015حيـث بينـت
نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التفاعمية ،والستغراق الوظيفي لـدى المعممين
في المدارس الحكومية في البرتغال ،واتفقت مع د ارس ـ ـ ـ ـ ــة (  )Ghosh ، et al ،2014حيـث بينـت
نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التفاعمية ،والستغراق الوظيفي لـدى العاممين
في بنوك القط ـ ـ ـ ـاع العـ ـ ـ ـ ـام شمال اليند ،واتفقت مع دراس ـ ـ ـ ـ ـة

(  ) Alvi & Abbasi ،2012حيـث

بينـت نتائجيـا أنـو توجـد عالقـة دالـة إحـصائياً بـين العدالة التفاعمية والستغراق الوظيفي لـدى
الموظفين العاممين بالقطاع المصرفي في باكستان.
ولدراسة تأثير المتغيرات المستقمة (مجاالت العدالة التنظيمية) معاً عمى المتغير التابع (االستغراؽ
الوظيفي) تم استخدام أسموب تحميل النحدار الخطي المتعدد ،ومن خالل تقدير معامالت
النحدار لممتغيرات المستقمة ،يتم تحديد حجم األثر لكل متغير من المتغيرات المستقمة عمى
المتغير التابع ،والجدول رقم ( )5.19يوضح نتائج تحميل النحدار الخطي المتعدد.
جدوؿ رقـ ( :)5.19نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير مجاالت العدالة التنظيمية عمى االستغراؽ الوظيفي

اٌّزغ١ش اٌزبثغ
اٌّزغ١شاد

ِؼبِالد
االٔسذاس

لّ١خ اخزجبس
""T

9.256
1.063
اٌسذ اٌثبثذ
3.025
0.216
اٌؼذاٌخ اإلخشائ١خ
2.548
0.162
اٌؼذاٌخ اٌزٛص٠ؼ١خ
2.671
0.175
اٌؼذاٌخ اٌزفبػٍ١خ
*التأثٌر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى ..0.0

"االعزغشاق اٌٛظ١ف "ٟ
ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
0.000
0.003
0.011
0.008
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اٌزشر١ت

ِؼٕ٠ٛخ إٌّٛرج
F

1
3
2

*62.356

Sig.

0.000

ِؼبًِ
اٌزسذ٠ذ

0.381

من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل التحديد بمغت ( )0.381وتعني ىذه القيمة أن

المتغيرات المستقمة (مجالت العدالة التنظيمية) المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبتو ( )%38.1من
التغير في المتغير التابع (الستغراق الوظيفي) والنسبة المتبقية والتي تبمغ ( )%61.9تعزى لعوامل
ومتغيرات أخرى غير مدرجة بالنموذج ،باإلضافة ألخطاء التقدير العشوائية ،وبشكل عام يالحظ

من خالل اختبار ( )Fمعنوية نموذج النحدار الخطي المتعدد حيث مستوى دللة الختبار

( )0.000أقل من (.)0.05

كما نالحظ من خالل الجدول أن مجال العدالة اإلجرائية جاء في المرتبة األولى من حيث التأثير

في الستغراق الوظيفي ،حيث بمغ حجم التأثير ( )0.216وكان ىذا التأثير ذو دللة إحصائية عند

مستوى ( ،)0.05ويعني ذلك أن تحسن مستوى العدالة اإلجرائية بدرجة واحدة ،سيساىم في تحسين
مستوى الستغراق الوظيفي بمقدار ( )0.216درجة ،وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات

المستقمة األخرى.

وفي المرتبة الثانية من حيث التأثير في الستغراق الوظيفي ،يأتي مجال العدالة التفاعمية بتأثير

مقداره ( )0.175وكان ىذا التأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ىذا أن تحسن
مستوى العدالة التفاعمية بمقدار درجة واحدة ،سيساىم في تحسين مستوى الستغراق الوظيفي
بمقدار ( )0.175درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقمة األخرى.

بينما في المرتبة الثالثة من حيث التأثير في الستغراق الوظيفي ،يأتي مجال العدالة التوزيعية

بتأثير مقداره ( )0.162وكان ىذا التأثير ذو دللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.05ويعني ىذا أن

تحسن مستوى العدالة التوزيعية بمقدار درجة واحدة ،سيساىم في تحسين مستوى الستغراق

الوظيفي بمقدار ( )0.162درجة وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات المستقمة األخرى.

وبذلك نستنتج صحة الفرضية الرئيسة األولى التي تنص عمى "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≥0.05لمعدالة التنظيمية عمى االستغراؽ الوظيفي لدي العامميف في مديريات
التربية والتعميـ  -قطاع غزة".
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انفزضُخ انزئُظخ انثبَُخ:
تنص الفرضية الرئيسة الثانية عمى " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αفي استجابات المبحوثيف حوؿ العدالة التنظيمية ،تعزي لممتغيرات الديموغرافية (الجنس،
العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،الحالة االجتماعية).
ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حالت العينتين المستقمتين ،لختبار
الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( One Way

 )ANOVAلختبار الفروق التي تعزى لممتغيرات األخرى ،التي تتكون من أكثر من مجموعتين،
وفيما يمي اختبار الفرضية الثانية وفقاً لممتغيرات الشخصية كالً عمى حده.
 .1ثبنُظجخ دلزغري اجلُض.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس ،مقابل الفرضية
البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
الجنس ،والجدول رقم ( )5.20أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.20نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير الجنس

اٌٛصْ إٌغجٟ
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌدٕظ
50.5%
0.71
2.52
روش
0.043
50.4%
0.71
2.52
أٔثٝ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز.0.05 ٜٛ

T- test

Sig.
0.966

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.966لمتحقق من وجود
فرق جوىري كانت أكبر من مستوى ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس .كما يتضح أن الوزن
النسبي إلجابات الذكور حول العدالة التنظيمية ككل بمغ ( ،)%50.5و( )%50.4لإلناث.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
ً

حوؿ العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس".
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى التشابو الكبير في الميام ،بين العاممين في المجال اإلداري من
الذكور ،واإلناث في مديريات التربية والتعميم  ،وكذلك إلى أن متطمبات العمل وأدواتو متشابية،
ٍ
متساو من ناحية التوظيف،
مما يعكس اىتمام و ازرة التربية والتعميم بالذكور ،واإلناث بشكل
والتدريب وتطوير القدرات ،وكذلك فإنو ل يوجد تمييز من ناحية المخرجات التي يحصمون عمييا
من أجور ومكافآت.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس لدى العينة المبحوثة،،واتفقت مع دراسة
(سعيدة )2015،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية
تعزى لمتغير الجنس لدى العينة المبحوثة ،واتفقت مع دراسة (المصدر  )2014،والتي بينت
نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس لدى
العينة المبحوثة، ،واتفقت مع دراسة (أبوجاسر )2010،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس لدى العينة المبحوثة ،بينما اختمفت
مع دراسة (غانـ )2015،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير الجنس لدى العينة المبحوثة ،واختمفت مع دراسة (جقيدؿ  )2015،والتي
بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس لدى
العينة المبحوثة ،واختمفت مع دراسة (الداية  )2012،حيث بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الجنس لدى مدير مدارس وكالة الغوث الدولية.
 .2ثبنُظجخ دلزغري انؼًز.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ،حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
العمر ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية ،حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )5.21أدناه يوضح نتيجة الختبار.
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جدوؿ رقـ ( : )5.21نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير العمر

اٌٛعظ اٌسغبثٟ
اٌؼّش
2.64
ألً ِٓ  35عٕخ*
2.49
ِٓ  – 35ألً ِٓ  45عٕخ
2.51
ِٓ  – 45ألً ِٓ  55عٕخ
2.21
 55عٕخ فّب فٛق
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ.

االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
0.68
0.72
0.73
0.61

اٌٛصْ إٌغجٟ
52.9%
49.7%
50.1%
44.3%

F- test

Sig.

2.591

0.053

*داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .)0.05 (ٜٛرُ دِح فئز ٟألً ِٓ  -25 ِٓٚ 25ألً ِٓ  35عٕخ ٔظشا ٌمٍخ ػذد األ.ٌٝٚ

يتضح من الجدول رقم ( )5.21أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.053لمتحقق
من وجود فروق جوىرية كانت أكبر من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير العمر،
كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب العمر تراوح ما بين ()%44.3
لمذين أعمارىم تزيد عن ( 55سنة) ،و( )%52.9لمن أعمارىم تقل عن(  35سنة).
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً
العدالة التنظيمية تعزى لمتغير العمر".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف القوانين والتعميمات ونظم الرواتب يتم تطبيقيا عمى العاممين
جميعاً ،بغض النظر عن الفئة العمرية مما يترتب عميو ،عدم وجود اختالفات في المؤثرات التي
يتعرضون ليا ،وبالتالي تقارب شعور العاممين بالعدالة التنظيمية ،من عدميا.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير العمر لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة

(سعيدة )2015،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية
تعزى لمتغير العمر لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (سمعاف )2015،والتي بينت نتائجيا
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير العمر لدى عينة

الدراسة ،واتفقت مع دراسة (أبوجاسر )2010،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير العمر لدى عينة الدراسة ،بينما اختمفت مع دراسة

(المصدر  )2014،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير العمر لدى العينة المبحوثة بمحافظة غزة ،واختمفت مع دراس ـ ـ ـ ـ ـة
157

(األسمري )2013،حيث بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية
تعزى لمتغير العمر لدى العينة المبحوثة.
 .3ثبنُظجخ دلزغري ادلؤهم انؼهًٍ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
المؤىل العممي ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي ،والجدول رقم ( )5.22أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.22نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي
Sig.
االٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجF- test ٟ
اٌٛعظ اٌسغبثٟ
اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ
50.0%
0.67
2.50
*دساعبد ػٍ١ب
51.0%
0.72
2.55
ثىبٌٛسٛ٠ط
0.495 0.799
48.3%
0.68
2.42
دثٍَٛ
54.9%
0.69
2.75
ثبٔ٠ٛخ ػبِخ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئزِ ٟبخغز١ش ِغ
دوزٛساٖ ٌمٍخ ػذد األخ١شح.

يتضح من الجدول رقم ( )5.22أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.495لمتحقق
من وجود فروق جوىرية كانت أكبر من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل
العممي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي تراوح ما
بين ( )%48.3لمذين مؤىميم العممي الدبموم ،و( )%54.9لمن مؤىميم العممي ثانوية عامة.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً
العدالة التنظيمية تعزى لممؤىؿ العممي".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف العمل اإلداري في المديريات ل يحتاج إنجازه إلى حصول
العاممين عمى درجات عممية عميا ،فشيادة البكالوريوس أو الدبموم كافية إلى حد كبير؛ لمقيام
بمعظم األعمال اإلدارية الموجودة ،كما أن العاممين ل يحصمون عمى امتيازات نتيجة مستواىم
التعميمي.
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واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (جقيدؿ  )2015،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة
(سعيدة )2015،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية
تعزى لمتغير المؤىل العممي لدى العينة المبحوثة ،واتفقت مع دراسة (الداية  )2012،والتي بينت
نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي
لدى العينة المبحوثة ،واتفقت مع دراسة (أبوجاسر )2010،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق
ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي لدى العينة المبحوثة،
بينما اختمفت مع دراسػػػػػػػػػػة (عمياف  )2016،حيث بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي لدى العينة المبحوثة،

واختمفت مع

د ارسـ ـ ـ ـ ــة (األسمري  )2013،حيث بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير المؤىل العممي لدى العينة المبحوثة ،واختمفت مع د ارسـ ـ ـ ـ ــة (المصدر
 )2014،حيث بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
المؤىل العممي لدى العينة المبحوثة.
 .4ثبنُظجخ دلزغري طُىاد اخلذيخ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
سنوات الخدمة ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،والجدول رقم ( )5.23أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ (:)5.23نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
Sig.
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجF- test ٟ
عٕٛاد اٌخذِخ
53.3%
0.65
2.66
ألً ِٓ  5عٕٛاد
53.4%
0.69
2.67
 5عٕٛاد – ألً ِٓ  10عٕٛاد
0.007
4.101
47.8%
0.70
2.39
 10عٕٛاد – ألً ِٓ  15عٕخ
47.9%
0.72
2.40
 15عٕخ فؤوثش
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز.0.05 ٜٛ
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يتضح من الجدول رقم ( )5.23أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.007لمتحقق
من وجود فروق جوىرية ،كانت أقل من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية البديمة
التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة،
كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب سنوات الخدمة ،تراوح ما بين
( )%47.8لمذين سنوات خدمتيم تراوحت من ( 10سنوات) إلى أقل من ( 15سنة) ،و()%53.4
لمن سنوات خدمتيم تراوحت من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية والجدول رقم ( )5.24أدناه
يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.24نتائج اختبار ( )LSDلمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لسنوات الخدمة

سنوات الخدمة

 5عٕٛاد – ألً ِٓ  10عٕٛاد

سنوات الخدمة
 10عٕٛاد – ألً ِٓ  15عٕخ
 15عٕخ فؤوثش

الفروؽ بيف المتوسطات
*0.28
*0.28

Sig
0.004
0.005

*دالة إحصائية عند مستوى 0.05

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية نستنتج بأنو يوجد فروق ذات
دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين من سنوات خدمتيم تراوحت من ( 5سنوات) – أقل من
( 10سنوات) و( 10سنوات) إلى أقل من ( 15سنة) بفارق ( )0.28درجة وكان الفارق لصالح
الفئة األولى ،وأيضا بين من سنوات خدمتيم تراوحت من(  5سنوات) – أقل من ( 10سنوات)
و( 15سنة) فأكثر بفارق ( )0.28درجة وكان الفارق لصالح الفئة األولى.
وبناء عمى ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً

العدالة التنظيمية تعزى سنوات الخدمة".

ويعزو الباحث أن زيادة الوزن النسبي لمن سنوات خدمتيم(  5سنوات) – أقل من(  10سنوات)
ليبمغ ( )%53.4ويمييا من سنوات خدمتيم أقل من ( 5سنوات) ليبمغ ( )%53.3لحداثة تعيينيم،
ولحجم آماليم المستقبمية الكبيرة ،والمرتبطة بوظائفيم في ىذه الفترة المبكرة من الوظيفة ،ويعود ذلك
أيضاً الى قمة خبراتيم باألنظمة والقوانين .
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واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عمياف )2016،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة
إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى العينة المبحوثة ،واتفقت مع

دراسة (سمعاف )2015،والتي بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى العينة المبحوثة ،واتفقت مع دراسة (جقيدؿ)2015،
والتي بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات

الخدمة لدى عينة الدراسة ،واتفقت مع دراسة (األسمري )2013،والتي بينت نتائجيا وجود فروق
ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى العينة المبحوثة،
واتفقت مع دراسة (عبابنة وآخروف  )2014،والتي بينت نتائجيا وجود فروق ذات دللة إحصائية

حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى المبحوثين ،بينما اختمفت مع دراسة

(سعيدة )2015،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية
تعزى لمتغير سنوات الخدمـ ـ ـة لدى المبحوثين ،واختمفت مع دراس ـ ـ ـ ـ ـة (المصدر  )2014،حيث
بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات

الخدمة لدى عينة الدراسة ،واختمفت مع دراسة (الداية  )2012،حيث بينت نتائجيا عدم وجود
فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى عينة الدراسة.
 .5ثبنُظجخ دلزغري ادلظًً انىظُفٍ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية
حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم ( )5.25أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.25نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
Sig.
F- test
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجٟ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
48.9%
0.70
2.45
*ِذ٠ش ِذ٠ش٠خِ/ذ٠ش دائشح
49.5%
0.74
2.48
سئ١ظ لغُ
0.601
0.622
49.2%
0.72
2.46
سئ١ظ شؼجخ
51.5%
0.69
2.58
ِٛظف اداسٞ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئزِ ٟذ٠ش ِذ٠ش٠خ
ٚدائشح ٌمٍخ ػذد األ.ٌٝٚ
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يتضح من الجدول رقم ( )5.25أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.601لمتحقق
من وجود فروق جوىرية ،كانت أكبر من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي تراوح
ما بين( )%48.9لمذين مسماىم الوظيفي مدير مديرية ومدير دائرة ،و( )%51.5لمن مسماىم
الوظيفي موظف إداري.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً
العدالة التنظيمية تعزى المسمى الوظيفي".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن المديريات ىي أذرع تنفيذية لو ازرة التريبة والتعميم ،التي تضع
السياسات ،وتسن القوانين ،وتصدر األوامر ،ولكن تختمف مسميات المنفذين ،وتبدأ من المدراء
وحتى الموظفين ولذلك تتشابو المؤثرات التي يتعرض ليا العاممين جميعاً.
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (سعيدة  )2015،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين ،دراسة
(سمعاف  )2015،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة
التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين،
بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة (عمياف  )2016،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول العدال ـ ـ ـ ـ ـة التنظيميـ ـ ـ ـة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين ،واختمفت
مع دراس ـ ـ ـ ـة (عبابنة وآخروف  )2014،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية
حول العدال ـ ـ ـ ـ ـة التنظيمـ ـ ـ ـ ـية تعزى لمتغير المس ـ ـ ـ ـمى الوظيفي لدى المبحوثين ،واختمفت مع
دراس ـ ـ ـ ـ ـة

(أبو جاسر  )2010،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية حول

العدالة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين.
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 .6ثبنُظجخ دلزغري احلبنخ االجزًبػُخ.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الحالة
الجتماعية ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الحالة الجتماعية ،والجدول رقم ( )5.26أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدوؿ رقـ (: )5.26نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في العدالة التنظيمية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

اٌٛصْ إٌغجٟ
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌسبٌخ االخزّبػ١خ
52.8%
0.73
2.64
أػضة
0.432
0.786
50.3%
0.71
2.51
*ِزضٚجِ/طٍك
األوزان النسبيت في الجدول مقربت ألقرة عدد بعد الفبصلت* .دالت إحصبئيت عند مسخوى * .1.11حم دمج فئخي مخسوج ومطلق
لقلت عدد األخيرة.
T- test

Sig.

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.432لمتحقق من وجود
فرق جوىري كانت أكبر من مستوى ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الحالة الجتماعية .كما
يتضح أن الوزن النسبي إلجابات من حالتيم الجتماعية أعزب حول العدالة التنظيمية ككل بمغ
( ،)%52.8و( )%50.3لممتزوجين والمطمقين.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
ً

حوؿ العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو الظروف الصعبة التي يمر بيا العاممين متزوجين ،وغيرىم
من حيث عدم انتظام الرواتب ،وانعدام المكافآت والحوافز.
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (سمعاف  )2015،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق
ذات دللة إحصائية حول العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير الحالة الجتماعية لدى المبحوثين ،ولـ
وتختمؼ الدراسة الحالية مع أي مف الدراسات السابقة؛ لندرة الدراسات التي قامت بدراسة
إمكانية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
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انفزضُخ انزئُظخ انثبنثخ:
تنص الفرضية الرئيس ـة الثالثة عمى " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α ≥0.05في استجابات المبحوثيف حوؿ االستغراؽ الوظيفي تعزي لممتغيرات الديموغرافية

(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي ،الحالة االجتماعية).

ولمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حالت العينتين المستقمتين لختبار

الفروق التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي

( )One Way ANOVAلختبار الفروق التي تعزى لممتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من
مجموعتين ،وفيما يمي اختبار الفرضية الثانية وفقاً لممتغيرات الشخصية ك ٌل عمى حده.
 .1ثبنُظجخ دلزغري اجلُض.
باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،مقابل
الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي
تعزى لمتغير الجنس ،والجدول رقم ( )5.27أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.27نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير الجنس

اٌٛصْ إٌغجٟ
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌدٕظ
49.4%
0.63
2.47
روش
0.710
48.2%
0.65
2.41
أٔثٝ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز.0.05 ٜٛ

T- test

Sig.
0.478

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.478لمتحقق من وجود
فرق جوىري كانت أكبر من مستوى ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض ،عدم
وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،كما يتضح أن
الوزن النسبي إلجابات الذكور حول الستغ ارق الوظيفي ككل بمغ ( ،)%49.4و()%48.2
لإلناث.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
ً

حوؿ االستغ ارؽ الوظيفي تعزى لمتغير الجنس".
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ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى المساواة في المعاممة بين الذكور والناث والتي تحرص عمييا
و ازرة التربية والتعميم من حيث القوانين والجراءات والفرص والمعاممة والرواتب والعالوات.
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (ماضي  )2014،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس لدى المبحوثين ،واتفقت مع دراسة
(المغربي  )2004،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق
(نصار )2013،والتي بينت
الوظيفي تعزى لمتغير الجنس لدى المبحوثين ،واتفقت مع دراسة
ّ
نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس لدى

المبحوثين ،بينما تختمؼ مع دراسة (المنطاوي  )2007،والتي بينت نتائجيا وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس لدى المبحوثين.
 .2ثبنُظجخ دلزغري انؼًز.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير
العمر ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق
الوظيفي تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )5.28أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ (:)5.28نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير العمر

اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجٟ
اٌؼّش
50.4%
0.66
2.52
ألً ِٓ  35عٕخ*
48.5%
0.61
2.42
ِٓ  – 35ألً ِٓ  45عٕخ
0.369
1.053
49.7%
0.67
2.48
ِٓ  – 45ألً ِٓ  55عٕخ
45.7%
0.48
2.28
 55عٕخ فّب فٛق
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئز ٟألً ِٓ 25
 -25 ِٓٚألً ِٓ  35عٕخ ٔظشا ٌمٍخ ػذد األ.ٌٝٚ
F- test

Sig.

يتضح من الجدول رقم ( )5.28أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.369لمتحقق
من وجود فروق جوىرية كانت أكبر من مستوى دللة  0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير العمر،
كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب العمر تراوح ما بين %45.7
لمذين أعمارىم تزيد عن  55سنة ،و %50.4لمن أعمارىم تقل عن  35سنة.
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وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً

االستغراؽ الوظيفي تعزى لمتغير العمر".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو المؤثرات التي يتعرض ليا العاممون ،بغض النظر عن
فئتيم العمرية ،مما يترتب عميو ،تقارب ردود العاممين بالنسبة لالستغراق .
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (ماضي  )2014،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق
ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير العمر لدى المبحوثين ،واتفقت مع
(نصار )2013،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق
دراسة ّ

الوظيفي تعزى لمتغير الجنس لدى المبحوثين ،ولـ تختمؼ مع أي مف الدراسات السابقة نظ اًر
لندرة الدراسات التي درست الفروق ذات الدللة اإلحصائية حول الستغراق الوظيفي ،والتي تعزى

لمتغير العمر.
 .3ثبنُظجخ دلزغري ادلؤهم انؼهًٍ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير
المؤىل العممي ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل العممي ،والجدول رقم ( )5.29أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدوؿ رقـ (:)5.29نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي
Sig.
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجF- test ٟ
اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ
47.9%
0.58
2.40
*دساعبد ػٍ١ب
49.1%
0.64
2.45
ثىبٌٛسٛ٠ط
0.876
0.230
49.9%
0.66
2.50
دثٍَٛ
50.8%
0.56
2.54
ثبٔ٠ٛخ ػبِخ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئزِ ٟبخغز١ش ِغ
دوزٛساٖ ٌمٍخ ػذد األخ١شح.

يتضح من الجدول رقم ( )5.29أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.876لمتحقق
من وجود فروق جوىرية كانت أكبر من مستوى دللة( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
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التي تفترض ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المؤىل
العممي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي تراوح ما
بين ) )%47.9لمذين مؤىميم العممي دراسات عميا ،و() %50.8لمن مؤىميم العممي ثانوية عامة.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً

االستغ ارؽ الوظيفي تعزى المؤىؿ العممي".

ويعزو الباحث تمؾ النتيجة الى تشابو الميام اإلدارية الموكمة لمعاممين والتي ل تحتاج إلى
مؤىالت عممية عميا ليتم إنجازىا.
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (ماضي  )2014،والتي بينت نتائجيا عدم وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لدى المبحوثين ،بينما
(نصار )2013،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
اختمفت مع دراسة ّ
الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لدى المبحوثين.

 .4ثبنُظجخ دلزغري طُىاد اخلذيخ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية ()Ho
التي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات
الخدمة ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول
الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،والجدول رقم ( )5.30أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدوؿ رقـ ( :)5.30نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
Sig.
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجF- test ٟ
عٕٛاد اٌخذِخ
51.5%
0.62
2.58
ألً ِٓ  5عٕٛاد
50.4%
0.67
2.52
 5عٕٛاد – ألً ِٓ  10عٕٛاد
0.350
1.099
47.6%
0.57
2.38
 10عٕٛاد – ألً ِٓ  15عٕخ
48.3%
0.62
2.42
 15عٕخ فؤوثش
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز.0.05 ٜٛ

يتضح من الجدول رقم ( )5.30أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.350لمتحقق
من وجود فروق جوىرية ،كانت أكبر من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
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التي تفترض ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات
الخدمة ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب سنوات الخدمة تراوح ما
بين ( )%47.6لمذين سنوات خدمتيم تراوحت من ( 10سنوات) إلى أقل من ( 15سنة)،
و( )%51.5لمن سنوات خدمتيم تقل عن ( 5سنوات).
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً

االستغ ارؽ الوظيفي تعزى سنوات الخدمة".

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العوامل التي تمت دراستيا ،ىي عوامل ىامة لجميع الموظفين ميما
اختمفت سنوات خدمتيم فجميع العاممين بحاجة الى مستوى مناسب من األجور ،وحسن المعاممة
والتقدير ،والموازنة بين الحياة الشخصية ،والعمل.
(نصار )2013،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق ذات
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ّ

دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخدمة لدى المبحوثين ،ولـ تختمؼ

مع أي مف الدراسات السابقة ،نظ اًر لندرة الدراسات التي درست الفروق ذات الدللة اإلحصائية
حول الستغراق الوظيفي ،والتي تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
 .5ثبنُظجخ دلزغري ادلظًً انىظُفٍ.
تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلختبار الفرضية العدمية
( )Hoالتي تفترض عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية ،حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية
حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،والجدول رقم ( )5.31أدناه يوضح نتيجة
الختبار.
جدوؿ رقـ (:)5.31نتائج اختبار ( )ANOVAلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
Sig.
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بس ٞاٌٛصْ إٌغجF- test ٟ
اٌّغّ ٝاٌٛظ١فٟ
45.5%
0.51
2.27
*ِذ٠ش ِذ٠ش٠خِ/ذ٠ش دائشح
48.0%
0.62
2.40
سئ١ظ لغُ
0.574
0.665
49.7%
0.64
2.49
سئ١ظ شؼجخ
49.7%
0.64
2.48
ِٛظف اداسٞ
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئزِ ٟذ٠ش ِذ٠ش٠خ
ٚدائشح ٌمٍخ ػذد األ.ٌٝٚ
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يتضح من الجدول رقم ( )5.31أعاله أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.574لمتحقق
من وجود فروق جوىرية ،كانت أكبر من مستوى دللة ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية
التي تفترض ،عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى
الوظيفي تراوح ما بين ( )%45.5لمذين مسماىم الوظيفي مدير مديرية ،ومدير دائرة ،و()%49.7
لمن مسماىم الوظيفي رئيس شعبة ومن مسماىم الوظيفي موظف إداري.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ
ً

االستغ ارؽ الوظيفي تعزى المسمى الوظيفي".

ويعزو الباحث تمؾ النتيجة الى أن المديريات بمختمف مسمياتيا الوظيفية ،ىي أذرع تنفيذية لمو ازرة
فال تختمف الميام الموكمة إلى األفراد بشكل كبير ،كما تتشابو المؤثرات والظروف التي يعيشيا
العاممون مما ينعكس عمى ردود المبحوثين.
واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (المنطاوي  )2007،والتي بينت نتائجيا ،عدم وجود فروق
ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين،
(نصار )2013،والتي بينت نتائجيا ،وجود فروق ذات دللة إحصائية
بينما اختمفت مع دراسة ّ

حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لدى المبحوثين.
 .6ثبنُظجخ دلزغري احلبنخ االجزًبػُخ.

باستخدام اختبار ( )Independent samples t-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض
عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة الجتماعية،
مقابل الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق
الوظيفي تعزى لمتغير الحالة الجتماعية ،والجدول رقم ( )5.32أدناه يوضح نتيجة الختبار.
جدوؿ رقـ (:)5.32نتائج اختبار ( )Tلمتحقؽ مف الفروؽ في االستغ ارؽ الوظيفي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

اٌٛصْ إٌغجٟ
اٌٛعظ اٌسغبث ٟاالٔسشاف اٌّؼ١بسٞ
اٌسبٌخ االخزّبػ١خ
48.1%
0.58
2.41
أػضة
0.695
0.39249.2%
0.63
2.46
*ِزضٚجِ/طٍك
األٚصاْ إٌغج١خ ف ٟاٌدذٚي ِمشثخ أللشة ػذد ثؼذ اٌفبصٍخ* .داٌخ ازصبئ١خ ػٕذ ِغز* .0.05 ٜٛرُ دِح فئزِ ٟزضٚج
ِٚطٍك ٌمٍخ ػذد األخ١شح.
T- test
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Sig.

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )Sig = 0.695لمتحقق من وجود
فرق جوىري كانت أكبر من مستوى ( )0.05ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم
وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي ،تعزى لمتغير الحالة الجتماعية ،كما
يتضح أن الوزن النسبي إلجابات من حالتيم الجتماعية أعزب حول الستغراق الوظيفي ،ككل بمغ
) ،)%48.1و( )%49.2لممتزوجين والمطمقين.
وبناء عمى ذلك نستنتج عدـ صحة فرضية الدراسة التي تفترض "وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
ً

حوؿ االستغ ارؽ الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو األوضاع السياسية ،والقتصادية الصعبة التي يعيشيا
العاممون متزوجون وغير متزوجين من حيث عدم انتظام الرواتب ،وانعدام المكافآت والحوافز.
وتختمؼ الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة في أنيا ،الدراسة الوحيدة التي درست
إمكانية وجود فروق ذات دللة إحصائية حول الستغ ارق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.
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الفصن الصادط
الٍتائج و التوصيات



171

يمذيـــــــــخ:
يتضمن ىذا الفصل ممخصاً ألىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحاليـة ،كمـا تتـضمن
مجموعـة مــن التوصــيات عمــى ضــوء ىــذه النتــائج ،والتــي يأمــل الباحــث األخــذ بيــا لتــساىم فــي
تعزيــز نقــاط القــوة ،وتـصويب نقـاط الـضعف؛ لتحقيـق أىـداف ىـذه الد ارسـة التـي حاولـت التحقـق
مـن أثر لمعدالـة التنظيميـة عمى الستغراق الوظيفي ،وذلـك مـن خـالل العـرض النظـري ألدبيـات
وأبعـاد الد ارسـة ،ونتـائج التحميـل اإلحصائي لمبيانات ،والتي تم الحصول عمييا عن طريق
الستقـصاء ،بواسـطة توزيـع السـتبانة عمـى مجتمـع الد ارسـة ،كـذلك التحقـق مـن وجـود فـروق دالـة
إحـصائياً ،حـول العدالـة التنظيميـة والستغراق الوظيفي تعـزى لممتغيرات الديموغرافية ،وقد توصمت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وىي:
ً
أوالَ -زبئج انذراطخ:
توصمت الدراشة لمٍتائج التالية:

أ .انُزبئج ادلزؼهمخ مبحبور انذراطخ:
 .1حصول "العدالة التنظيمية" ككل عمى درجة منخفضة من الموافقـة مـن قبـل العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 .2حــصول "العدالػػة اإلجػػ ارئية" عمــى درجــة متوســطة مــن الموافقــة مـن قبـل العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 .3حــصول "العدالػػة التوزيعيػػة" عمــى درجــة منخفضة مـن قبـل العاممين في مديريات التربية
والتعميم بقطاع غزة.

 .4حــصول "العدالػػة التفاعمية" عمــى درجــة متوسطة مــن الموافقــة مـن قبـل العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 .5أشارت النتائج إلى وجود درجة منخفضة من الموافقة عمى مجال "الستغراق الوظيفي" مـن
قبـل العاممين في مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.
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ة.انُزبئج ادلزؼهمخ ثفزضُبد انذراطخ:
 .1يوجد أثر ذو دللـة إحـصائية لمعدالـة التنظيمية بأبعادىا الثالثة وىي( العدالة الجرائية والعدالة
التوزيعية والعدالة التفاعمية )عمى الستغراق الوظيفي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم
بقطاع غزة ،حيث أشارت النتائج الى وجود ارتباط إيجابي يجمع بين البعاد الثالثة لمعدالة
التنظيمية ونستنتج من ذلك أن زيادة مستويات العدالة التنظيمية من شأنو أن يساىم في
استغراق الموظفين بشكل إيجابي.
 .2احتمت العدالة الجرائية المرتبة األولى بينما احتمت العدالة التفاعمية والعدالة التوزيعية المرتبة
الثانية والثالثة عمى التوالي من حيث التأثير عمى الستغراق الوظيفي .
 .3أشارت النتائج الى وجود مستويات متوسطة لمعدالـة اإلجـرائية والتفاعمية في مديريات التربية
والتعميم بقطاع غزة بينما توجد العدالة التوزيعية بمستويات منخفضة.
 .4توجـد فـروق ذات دللـة إحـصائية حـول "العدالة التنظيمية" في مديريات التربية والتعميم بقطاع
غزة تعــزى لمتغيــر(سنوات الخدمة).
 .5ل توجـد فـروق ذات دللـة إحـصائية حـول "الستغراق الوظيفي" في مديريات التربية والتعميم
بقطاع غزة تعــزى لممتغي ـرات الديموغرافية .
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ً
ثبَُب -انزىصُبد:
في ضوء ما توصمت إليـو ىـذه الد ارسـة مـن نتـائج ،واسـتكمالً لمتطمبـات الد ارسـة بغـرض السـتفادة
منيـا ،فـإن الباحـث يقتـرح بعـض التوصـيات التـي تتعمـق بالعدالـة التنظيميـة ،باإلضـافة إلـى بعـض
الجوانب التي تساىم في تعزيز الستغراق الوظيفي لـدى العاممين في مديريات التربية والتعميم
بقطاع غزة  ،وفقاً لرؤى إدارية سميمة والجدول التالي يوضح بعض التوصيات:
جدوؿ رقـ ( :)6.1توصيات تتعمؽ بمحاور الدراسة

ـ

التوصيات

آلية التنفيذ

النيوض بمستوى الستغراق الوظيفي

 −تـشجيع العـاممين عمـى البقـاء فـي المديريات مـن خـالل

لدى العاممين في مديريات التربية
والتعميم بقطاع غزة.

خمق فرص ومزايا في البيئة التي يعممون بيا.
 −تعزيــز النتمــاء لدى العاممين حتــى يــشعرون بأنيم جزء
ل يتج أز من المديرية.
 −تــشجيع العاممين عمــى المــشاركة بــال استثناء في المجان

1

التي تخدم المديرية.
 −العمـ ــل عمـ ــى زيـ ــادة الثقـ ــة بـ ــين العاممين وبعضيم وبـ ــين
العاممين واإلدارة.

 −مـشاركة اإلدارة لمعاممين فـي تبنـى مواقـف مـشتركة تجاه

الموضوعات اليامة.
وضــع خطــة لرفــع مــستوى العدالــة

التنظيميــة والت ــي بين ــت الد ارس ــة ع ــن
وجودى ــا بدرج ــة منخفضة.
2

تبنـي نظـام يـسيم فـي تعزيـز العدالـة التنظيميـة ،بحيـثيعزز نقاط الضعف ،ويبني عمى نقاط القوة.
العتماد عمى اإلنجاز عند تقييم أداء العاممين والبعد عناألىواء الشخصية.
 −مـشاركة العاممين ومناقـشتيم واألخـذ بـرأييم مـن قبـل
اإلدارة فـي القـ اررات التـي تخـص عمميـم ومـن ثـم تعـديل
الق اررات لألفضل.
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تعزيـز "العدالـة اإلجـ ارئية" والعمـل
عمـى رفــع درجتيــا نظـ ـ اًر لحــصوليا

3

ف ــي الد ارســة عم ــى درجــة متوســطة

مــن الموافقــة مــن قبــل العاممين في
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

 الحــرص عمــى الموضــوعية والمنطقيــة عند اتخاذالق اررات واألخــذ ب ـرأي العاممين.

 −بنــاء الق ـ اررات عمــى معمومــات كاممــة ودقيقــة واعتمــاد
المعايير األخالقية عند اتخاذ تمك الق اررات.

 −تطبيـق القـ اررات اإلداريـة واألنظمـة المـوائح عمـى جميـع
العاممين دون استثناء.

الىتمام "بالـعدالــة التوزيعيــة" والعمــل −أن يتم منح مكاف ــآت لمعاممين عمى جيودىم اإلضافية .

عمــى رفــع درجتيــا نظـ ـ اًر لحــصوليا −توزيــع الميــام والوظــائف والمسؤوليات وال ــصالحيات عمى

ف ــي الد ارســة عم ــى درجــة منخفضة العاممين بصورة عادلة.
4

مــن الموافقــة مــن العاممين في  −توزيـع الرواتـب ،والمكافـآت ،والعـالوات والحوافز بمـا

مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

يتناسـب مـع جيــود ،وقــدرات ،ومــؤىالت ،وخب ـرات العــاممين

في المديرية.

−العمل عمى إعطاء العاممين فرص متساوية في عمميـة

التطوير الذاتي.
تعزيـز "العدالـة التفاعمية" والعمـل  -التعامل مع العاممين بطريقة موضوعية ومراعاة
عمـى رفــع درجتيــا نظـ ـ اًر لحــصوليا مصالحيم الوظيفية ،وظروفيم الخاصة .
ف ــي الد ارســة عم ــى درجــة متوســطة  -إشاعة روح التعاون بين العاممين وحسم النزاعات التي
مــن الموافقــة مــن قبــل العاممين في تنشأ بينيم.
مديريات التربية والتعميم بقطاع غزة.

5

إعالم العاممين باألنشطة الرسمية ،والجتماعية قبلحدوثيا ومشاركة اإلدارة ليم في أفراحيم وأحزانيم.
معاممة العاممين باحترام عند اتخاذ ق اررات تتعمقبوظيفتيم.

−اعتماد مبدأ المكاشفة والمصارحة من قبل اإلدارة تجاه
العاممين وخاصـة فـي مناقـشة العاممين لمقـ اررات التي
تخصيم ،وتعديل الق اررات التي يثبت عدم صحتيا.
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الحرص عمى تنمية قدرات العاممين
6

الدراسية كما تقوم بو الكثيـر مـن الجامعات العربية والمحمية
والستفادة من خبرات العاممين بعد قدوميم من البعثة.

تقديم التعزيز المعنوي والمادي

7

-وضع برامج وخطط لتنمية قدرات العاممين مينياً كالبعثات

 −العمــل عمــى تفعيــل األجــر اإلضــافي عمــى الــساعات

لمعاممين في مديريات التربية والتعميم .اإلضافية التي يعمل بيا العاممون.

 −منح مكافــأة مجزيــة لكــل عمــل مميــز يقــوم بإنجــازه

العاممون

8

مناقــشة الق ـ اررات مــع العــاممين قبــل

 −عمــل اجتمــاعات دوريو لمعــاممين لمناقــشة الق ـ اررات التــي

إصــدارىا من قبل المسؤولين.

تخص العمل قبل اتخاذىا.

−عم ــل اجتم ــاعات ط ــارئو لمت ــشاور م ــع الع ــاممين ف ــي
األمور الطارئة قبل اتخاذ الق اررات بشأنيا.

9

منح العاممين فرص عادلة لمترقي

والحصول عمى تقييمات مناسبة .

 ربط التقييم بالجيد المبذول وما يتم تحقيقو من إنجاز. وضع أسس عادلة و قواعد واضحة تحدد من يستحقالترقية .

10

11

زيادة مستويات الثقة والطمئنان لدى

استخدام طرق النقد اإليجابي عند ارتكاب العاممينلألخطاء ومعاممتيم باحترام وموضوعية.

العاممين بمؤسستيم.
الىتمـ ــام بالتظممات والشكاوى التي

-تكمي ــف لجنة مخـ ــتصو م ــن قبـ ــل اإلدارة لد ارسـ ــة

ترفع لإلدارة من قبل العاممين وايجاد

التظممـ ــات ورفعيـ ــا لإلدارة عند ثبات صحتيا.

حمول منصفة ليا.

 −الغاء الق اررات التي يثبت خطأىا ورفع والضرر الواقع
عمى المتظممين.
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ً
ً
ثبنثب -انذراطبد ادلمرتحخ يظزمجال:
 -1العدالة التنظيمية وعالقتيا بالولء التنظيمي.

 -2أثر المسؤولية الجتماعية عمى اللتزام التنظيمي.

 -3واقع الستغراق الوظيفي في الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة.
 -4العدالة التنظيمية بين الواقع والتطبيق.

 -5تكرار ىذه الدراسة بنفس العنوان عمى المعممين العاممين في قطاع غزة .
ً
راثؼب :انصؼىثبد انزٍ واجهذ انجبحث:
 -1ندرة المراجع والكتب المتعمقة بموضوع العدالة التنظيمية.

 -2عدم تعاون بعض أفراد العينة ،سواء بشكل جزئي من حيث استكمال اإلجابة عن أسئمة
البحث ،أو بشكل كمي من حيث قبول تعبئة الستبانة.

 -3الصعوبة في ربط النتائج المتعمقة بعالقة بعض أبعاد العدالة التنظيمية موضوع الدراسة
بالستغراق الوظيفي ؛نظ اًر لندرة الدراسات السابقة التي ربطت بينيما.

 -4انقطاع التيار الكيربائي مما كان يعيق الباحث عن استكمال العمل.
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ادلزاجغ
 القرآف الكريـ.

 السنة النبوية.
ً
أوال /انكزت انؼزثُخ:
 ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد .مقدمة ابن خمدون  .)1990( .دار الجيل .بيروت.

 أبو عالم ،رجاء محمود  :)1987(.قياس وتقويم التحصيل الدراسي ،الكويت ،دار القمم.
 اإلبراشي ،محمد .) 1969 (.روح اإلسالم .دار إحياء الكتب العربية .القاىرة  .مصر.
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يهحك رلى ()1
انذراطخ االطزطالػُخ
إطار الدراسة االستطالعية :
برجاء االجابة عف االسئمة التالية(فيما يتعمؽ باالستغراؽ الوظيفي) ،و إضافة التعميقات التي تراىا مناسبة:
االستغراق الوظيفي :ىو االرتبػػاط النفسػػي بػػيف الفػػرد ووظيفتو بحيث تعد ىذه الوظيفة ذات بعد محوري في

حياتو وفى تقديره لذاتو.

 .1ىل يحقق لك عممك في وظيفتك الحالية أكبر إشباع في حياتك؟
.........................................................................................

 .2ىل تعطي الىتمام الكامل لوظيفتك وتعتبرىا تمثل األولوية األولى في حياتك؟

.........................................................................................

 .3ىل معظم األشياء اليامة التي تحدث لك تندمج في وظيفتك الحالية بشكل أو آخر؟

.........................................................................................

 .4ىل يشغمك التفكير في وظيفتك حتى بعد انتياء وقت العمل؟

.........................................................................................

 .5ىل معظم اىتماماتك مركزة حول وظيفتك؟

.........................................................................................

 .6ىل تمتمك روابط قوية جداً بوظيفتك ،وترى أنو من الصعب جداً كسرىا؟

.........................................................................................

 .7ىل ترتبط معظم األىداف الشخصية في حياتك بوظيفتك؟

.........................................................................................

 .8ىل أنت شديد التمسك بالدقة في أداء عممك إلى درجة كبيرة؟

.........................................................................................
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يهحك رلى ()2
ادلمبثهـــــخ


 .1ىؿ تحقؽ الوظيفة الحالية أكبر إشباع لمعامميف في حياتيـ .
نعـ

ال

 .2ىؿ يعطي العامموف كؿ اىتماميـ لوظيفتيـ و يعتبروىا األولوية االولى في حياتيـ.
نعـ

ال

 .3ىؿ معظـ األشياء اليامة التي تحدث لمعامميف في حياتييـ ليا عالقة بوظيفتييـ الحالية
بشكؿ أو آخر.
نعـ

ال

 .4ىؿ معظـ األىداؼ الشخصية في حياة العامميف مرتبطة وموجيو نحو وظيفتيـ.
نعـ

ال

 .5ىؿ يحب العامميف أف تستوعب وظيفتيـ معظـ وقتيـ.
نعـ

ال

 .6ىؿ يرى العامموف أف أداؤىـ ألعماليـ وسيمة لتحقيؽ ذاتيـ واثبات وجودىـ.
نعـ

ال

 .7ىؿ تعتقد اف العامميف ينشغموف في التفكير في وظيفتيـ حتى بعد انتياء وقت العنل .
نعـ

ال

 .8ىؿ يستثمر العامموف معظـ قدراتيـ العممية وخبراتيـ الوظيفية في العمؿ.
نعـ

ال

 .9ىؿ تعتقد بأف العامميف يشعروف باالستقرار النفسي عند تعامميـ مع رئيسيـ المباشر.
نعـ

ال
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يهحك رلى ()3
االطزجبَخ ثصىررهب انُهبئُخ
جاوعـــــــة األزهـــــــــر  -غــــــــــسة
عىــــــــادة الدراشــــــــات العميــــــــا
نميــــــة االقتصــــــاد والعمـــوً اإلدارية
قصـــــــــــــــي إدارة األعىـــــــــــــاه

االشتباٌــة
أخٕ املْظف  /أخيت املْظف٘ اللرميـ  /ـ٘
الصالو علٔله ّرمح٘ اهلل ّبركاتُ،،
تقـدم مديريات التربية والتعميم الحكوميـة خـدمات جميمـة لفئـة عريـضة مـن فئـات الـشعب الفمـسطيني،
مما ُي بـرز دورىـا الميـم فـي المجتمـع ودور العـاممين فييـا ،ويجعمنـا نعطـي جـل اىتمامنـا ليـا مـن
أجـل تـوفير البيئـة المالئمــة لإلنجاز دون معيقــات لمعاممين ألداء رســالتيم الــسامية ،من مدراء

ورؤساء لألقسام والشعب وموظفين إداريين بمختمف مسمياتيم الوظيفية حيث تعد ىذه الشرائح
الوظيفية من أىـم الشرائح العاممة في المديريات ،ولـذلك كـان ل ازمـاً عمينـا الىتمام بيـا ود ارسـة بيئتيـا
مـن أجـل المــساىمة فــي دفــع عجمــة التطــور اإلداري بمــا يــضمن تــوفير بيئــة إداريــة ســميمة

لمعــاممين مــن أف ـراد ىــذه الشريحة ،ومن ىذا المنطمق يقوم الباحث بإجراء دراستو بعنوان :
" أثر تطبيق العدالــــةِ التهظيميـــــةِ على االستغراقِ الوظــــيفيّ "
ِ
ِ
التربية و ِ
بقطاع غزة .
التعميـ
مديريات
دراس ٌة ميداني ٌة عمى العامميف في
ِ
وذلك لستكمال متطمبات نيل درجة الماجستير في إدارة األعمال من كمية القتصاد والعموم
اإلدارية بجامعة األزىر – غزة.
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إن تعاونكم الفعال من خالل تعبئة الستبانة سيكون لو األثر البالغ في الحصول عمى أفضل
النتائج التي يمكن أن يستفيد منيا الباحثون في ىذا المجال والمجتمع عند تطبيق نتائج البحث
ونحيط سيادتكم عمماً بأن جميع ما تقدمونو من آراء وبيانات ستكون موضع اىتمام الباحث ،ولن
تستخدم إل لغرض البحث العممي فقط .وأخي اًر أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لشخصكم الكريم
لىتمامكم بتعبئة ىذه الستبانة وأتمنى من حضرتكم قراءة عبارات الستبانة بعناية مع وضع
عالمة (  ) في المكان المخصص الذي يتفق مع وجية نظركم .

شاكرٌن لكم حسن تعاونكم
الباحح  /حصً حمند حصً اليجار

تعريف مبصطمحات البحح :
 انؼذانخ انزُظًُُخ:

وىي درجة إدراك العامل لموضوعية ونزاىة اإلجراءات والمعامالت من خالل تحقيق المساواة في

الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة ،وذلك بمقارنة العامل لما يقدمو من جيد
في مجال عممو وما يحصل عميو من عوائد من جية مقارنة مع جيود وعوائد زمالئو في العمل ول
تقتصر ىذه المقارنة عمى العاممين في نفس المنظمة بل تمتد لتشمل العاممين خارجيا.
 االطزغزاق انىظُفٍ:

ىو مدى اندماج الموظف جسدياً وذىنياً وعاطفياً في أداء عممو .
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إجراءات االشتباٌة
القصه األّل  /البٔاىات العخصٔ٘:
ضع عالم٘ ( ) يف اخلاى٘ اليت تياشبم :

 -1اجليض:
 ذكـــر



أىجـــــٙ

 -2العنر:
 أقل مً 25شي٘

 مً  - 45أقل مً  55شي٘
 55 شي٘ فنا فْق

 مً  - 55أقل مً  35شي٘
 مً  - 35أقل مً  45شي٘
-3

املؤٍل العلنٕ:

 دكتْراِ



-4



-5

دبلْو


 ثاىْٓ٘ عام٘

ماجصتري
بلالْرْٓط
شيْات اخلدم٘:

01 شيْات  -أقل مً 05شي٘

أقل مً  5شيْات
 5شيْات  -أقل مً 01شيْات



05شي٘ فأكجر

املصن ٙالْظٔفٕ:
 رئٔض قصه

 مدٓر مدٓرٓ٘
مدٓر دائرٗ


 مْظف إدارٖ ( شلرتري -



رئٔض ظعب٘

مدخل بٔاىات  -إدارٖ جامعٕ  -مصاعد إدارٖ  -كاتب جامعٕ )



-6

احلال٘ االجتناعٔ٘:
 مطلقٗ /
 أرمل ٗ/

 أعسب /عسباء
 متسّج ٗ /
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الكصي الجاٌي  /العدالة التٍظيىية( العدالة االجرائية– العدالة التوزيعية  -العدالة التفاعمية)
يرجى وضع إشارة )  ( في المكان الذي تراه مناسباً من وجية نظرك :
اجملال االول :العدالة اإلجرائية
العدالة اإلجرائية تشير إلى تصورات الناس عن نزاىة اإلجراءات المتبعة؛ لتحديد النتائج التي
يحصمون عمييا  ،إلى أي مدى:
مْافق بعدٗ

الخاصة بالعمؿ.

3

بناء عمى أسباب منطقية.
يتخذ رؤسائي الق اررات الخاصة بعممي ً

4

يتـ اتخاذ الق اررات بحؽ الموظفيف بعد جمع معمومات دقيقة وكافية.

5

يجري تطبيؽ كافة الق اررات اإلدارية المتخذة عمى الجميع دوف استثناء.

6

تحرص اإلدارة عمى تنفيذ المرؤوسيف لق ارراتيا دائماً.

7

تتناسب العقوبات اإلدارية المستخدمة مع المخالفات والتجاوزات.

8

تمتزـ اإلدارة بالمعايير األخالقية عند اتخاذىا لمق اررات.

9

تسمح اإلدارة لمموظفيف بمناقشة الق اررات التي تتخذىا بحقيـ.

10

يعتمد رئيسي المباشر في تقييـ األداء عمى ما أبذلو مف جيد وما أحققو مف

إنجاز.
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مْافق

2

يحرص المسؤولوف عمى أف يشارؾ الموظفوف بآرائيـ ،قبؿ اتخاذ الق اررات

حمآد

1

تتسـ اإلجراءات اإلدارية المتبعة بالعدالة واإلنصاؼ.

غري مْافق

و

غري مْافق بعدٗ

الفقرٗ

اجملال الجاني :العدالة التوزيعية
ىي العدالة المتصورة عند تقييم الفرد لما يبذلو جيد وما يحصل عميو من نتائج من جية ،ومقارنة
ذلك بما يبذلو اآلخرون وما يحصمون عميو من نتائج من جية أخرى ،إلى أي مدى:

مْافق بعدٗ

13

أحصؿ عمى راتب ومزايا(مكافآت-بدالت) مناسبة مقارنة مع زمالئي في

نفس المستوى الوظيفي.

14

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع مؤىالتي العممية وخبراتي.

15

يمنحني نظاـ العمؿ الحالي الحوافز المناسبة.

16

يتـ توزيع الواجبات واألعباء الوظيفية بصورة عادلة.

17

تتناسب متطمبات ومياـ عممي مع قدراتي.

18

تتناسب ساعات العمؿ مع المياـ التي أكمؼ بيا.

19

أحصؿ عمى فرصة لمتطور الذاتي بشكؿ عادؿ مقارنة بزمالئي.
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مْافق

12

أحصؿ عمى مكافأة عادلة مقابؿ الجيود اإلضافية التي أبذليا.

حمآد

11

يتناسب راتبي الشيري مع الجيود التي أبذليا في عممي.

غري مْافق

و

غري مْافق بعدٗ

الفقرٗ

اجملال الجالح :العدالة التفاعلية
وىي مدى إدراك الناس لعدالة الطريقة التي يتم التعامل معيم بيا من قبل أشخاص آخرين  ،إلى
أي مدى:
مْافق بعدٗ

22

ييتـ المسؤولوف بالتظممات التي ترفع ليـ مف قبؿ العامميف.

23

يحرص المسؤوؿ عمى إشاعة روح التعاوف بيف العامميف.

24

يراعي المسؤولوف مصمحتي في الق اررات المرتبطة بوظيفتي.

25

يشارؾ المسؤولوف العامميف في أفراحيـ و أحزانيـ.

26

يتـ إعالمي بأي نشاطات(رسمية أو اجتماعية) قبؿ حدوثيا.

27

يحسـ المسؤوؿ النزاعات التي قد تحدث بيف العامميف بنزاىة.

28

يشرح المسؤوؿ الق اررات لمموظفيف عند استفسارىـ عف تمؾ الق اررات.

29

يعاممني المسؤوؿ باحتراـ عند اتخاذه أي قرار يتعمؽ بوظيفتي.

30

يسمح لمعامميف بمناقشة الق اررات التي يصدرىا المسؤوؿ .
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مْافق

21

يتفيـ ويراعي المسؤوؿ ظروفي الخاصة.

حمآد

20

يتعامؿ المسؤوؿ مع العامميف بطريقة موضوعية وعادلة.

غري مْافق

و

غري مْافق بعدٗ

الفقرٗ

انمظى انثبنث :االطزغزاق انىظُفٍ
اعتمد الباحث في صياغة أسئمة ىذا المحور الخاص بقياس الستغراق الوظيفي عمى نموذج دولي

وىو مقياس اترتشت لالستغراق الوظيفي (. )2003

Utrecht Work Engagement Scale ) Schaufeli & Bakker ، 2003، p48).
مْافق بعدٗ

33

ينقضي الوقت بسرعة عندما أعمؿ.

34

معظـ اىتماماتي مركزة حوؿ وظيفتي.

35

أنسى كؿ شيء مف حولي عندما أعمؿ.

36

معظـ األىداؼ الشخصية في حياتي مرتبطة وموجية نحو وظيفتي.

37

أشعر بالرغبة في الذىاب الى العمؿ عندما أستيقظ في الصباح..

38

أشعر بالسعادة عندما أعمؿ بشكؿ مكثؼ.

39

أنا فخور بالعمؿ الذي أقوـ بو.

40

يحقؽ لي عممي أكبر إشباع في حياتي.

41

أحب أف تستوعب وظيفتي معظـ وقتي.

42

أشعر بأف عممي ىو ٍ
تحد لقدراتي.

43

أؤدي عممي بتركيز ٍ
عاؿ.

44

أتمتع بالمرونة والعقالنية في عممي.

45

أمتمؾ روابط قوية بوظيفتي ومف الصعب جداً كسرىا.

46

أثابر دائماً في عممي  ،حتى عندما ال تسير األمور بشكؿ جيد.

مْافق

32

أجد العمؿ الذي أقوـ بو مميء بالمعاني واألىداؼ.

حمآد

31

أشعر بأنني مفعـ بالطاقة عندما أعمؿ.

غري مْافق

و


ظلرًا حلصً تعاّىله
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غري مْافق بعدٗ

الفقرٗ

يهحك رلى ()4
لبئًخ احملكًني


و

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ملاٌ العنل
اجلامع٘ االشالمٔ٘

اشه احملله
أ .د ماجد الفرا
أ .د ىَآ٘ التلباىٕ

جامع٘ االزٍر

د .حمند فارط

جامع٘ االزٍر

دْٓ .شف حبر

اجلامع٘ االشالمٔ٘

د .أكرو مسْر

اجلامع٘ االشالمٔ٘

د .شامٕ أبْ الرّط

اجلامع٘ االشالمٔ٘

دّ .فٔق االغا

جامع٘ االزٍر

د .بالل البعٔيت

جامع٘ االزٍر

دٓ .اشر العرفا

اجلامع٘ االشالمٔ٘

د .خلٔل ماضٕ

أكادمئ٘ العلْو االدارٓ٘

د .ابرأٍه عابدًٓ

جامع٘ القدط املفتْح٘

د .ظادٖ التلباىٕ

جامع٘ االزٍر

د .علٕ خلٔف٘

ّزارٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه

د .أميً راضٕ

ّزارٗ الصخ٘

د .عالء الدًٓ الرفاتٕ

اجلامع٘ االشالمٔ٘

د.أ ميً ابْ مصطفٙ

ّزارٗ الصخ٘

د .أدٓب االغا

جامع٘ األقصٙ

د .ميصْر ميصْر

جامع٘ األقصٙ
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يهحك رلى ()5
كزبة رظهُم يهًخ يٍ اجلبيؼخ
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يهحك رلى ()6
كزبة رظهُم يهًخ يٍ انىسارح
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