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ممخص

التعرف درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة من وجية نظر
ّ ىدفت الدراسة
 ولتحقيق أىداف الدراسة،) عضو ىيئة تدريس من مجتمع الدراسة722(  وتكونت عينو الدراسة من،أعضاء ىيئة التدريس

 وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الحكومية،استُخدمت االستبانة كأداة رئيسة
، باستثناء مجال العدالة التوزيعية في الجامعات الحكومية كانت مرتفعة،والخاصة كان بدرجة متوسطة وعمى جميع المجاالت
) تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة في الجامعات الحكوميةα ≤ 0.05( وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ومتغير الرتبة األكاديمية في مجالي العدالة االجرائية والتفاعمية والعدالة التنظيمية،لجميع المجاالت والعدالة التنظيمية ككل

 ولمتغير الجنس وسنوات الخبرة والرتبة االكاديمية في الجامعات الخاصة في مجالي العدالة االجرائية والتفاعمية والعدالة.ككل
) تعزى لمتغير نوع الجامعة لجميع المجاالتα ≤ 0.05(  ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى،التنظيمية ككل
 وفي الرتبة األكاديمية في مجال العدالة التوزيعية لصالح المدرس في،والعدالة التنظيمية ككل ولصالح الجامعات الحكومية
)01( ولمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة والرتبة االكاديمية في الجامعات الخاصة لصالح الذكور و،الجامعات الحكومية
قدمت مجموعة من التوصيات كان
ّ  وفي ضوء نتائج الدراسة.سنوات وأقل وأستاذ مساعد في الجامعات الخاصة عمى التوالي
.أبرزىا زيادة االىتمام بأبعاد العدالة التنظيمية

. الجامعة الحكومية والخاصة االردنية، العدالة التنظيمية:الكممات المفتاحية
Reality of regulatory justice in government and private Jordanian universities from the
perspective of teaching staff members
Ziad S. al-Adwan* Ma'en M. Ayasrah**
Abstract
The study aimed to identify the degree of the practice of organizational justice in the Jordanian public and
private universities from the point of view of faculty members. The sample consisted of (377) faculty members
from the study society. To achieve the objectives of the study, the questionnaire was used as a main tool. The
Jordanian public and private universities were in a medium level, In all fields, except for the field of distributive
justice in public universities, there were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) due to gender variable
and years of experience in public universities, and regulatory change as a whole, and the academic level variable in
procedural and interactive justice and organizational justice as a whole, And the gender and years of experience
and academic rank in private universities in the areas of procedural justice and interactive and organizational
justice as a whole There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) due to the variable of the university
type for all fields and organizational justice as a whole and for the benefit of public universities, the academic level
in the field of distributive justice for the benefit of teachers in public universities, gender variables and years of
experience and academic rank in private universities for males and (10) years and less and an assistant professor in
private universities, respectively. In light of the results of the study, a number of recommendations were presented,
the most important of which was the increased attention to the dimensions of organizational justice.
Keywords: organizational justice, public and private university.
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الكفاءة في المؤسسة التعميمية والرقي بيا إلى مستوى

مقدمة

أفضل (غانم ،)2102،ويساعد القائد عمى أداء واجبو في

حظي موضوع العدالـة التنظيميـة باىتمـام الكثيـر مـن

إدارة مؤسستو .كما يؤدي إلى تحقيق الرضا والوالء

البـاحثين؛ إذ إن إحساس العاممين بالعدالة يولد لدييم

التنظيمي لدى العاممين في المؤسسات التي تشعرىم

الشعور باالنتماء لممؤسسة ،والذي يؤدي إلى تحقيق

بالعدالة التنظيمية .وقد أكد جيمس)(James, 2010

مما يدفعيم
أىداف المنظمة المنشودة ،التي يعممون فييا ّ
إلى بذل المزيد من الجيود لرفع مستوى اإلنتاجية .فالعدالة

عمى أىمية العدالة التنظيمية الثقة ودورىا في تحقيق

قيمة إنسانية عميا ،ومطمباً مجتمعياً عاماً ،وغاية سامية،

التكامل التنظيمي بين أفراد المؤسسة ،وضمان االستقرار

عمى المدى الطويل ،لتحقيق مصالح العاممين في

والتزام أخالقي ،وضرورة ليا أولويتيا في سمم القيم

المؤسسات ،وتحقيق فاعمية المؤسسة .فالثقة واإلنتاجية

اإلنسانية ،لذلك دأبت األمم عمى سن التشريعات ،وعممت

عمى تفعيميا لترسيخ العدالة التي تضمن استقرار

يسيران جنباً إلى جنب في المؤسسات التعميمية

المجتمعات ،ونمو الحضارات.

(دراوشة .)2102،وتعد أيضا العدالة التنظيمية أحد أىم

ُّ
تعد الجامعات من أىم المؤسسات التربوية في العصر

مرتكزات االستقرار في العمل ،وىي عنصر فعال في
تنمية الوالء لممنظمة ،وفي تحسين األداء ،وتقميل حدة

الحاضر ،وتستند ىذه األىميـة إلى أىمية الدور الذي يمعبو

الصراعات ،ورفع كفاءة العمل والعاممين (السبعي،

التعميم الجامعي في حياة الشعوب المتقدمة ،والنامية عمـى

.)2102

وتعد
السـواء ،ومسؤوليتيا تكون أعظم في الدول،
ّ
الجامعات في ىذه الدول ضمير األمة ،ألنيا تقوم بإعداد

وتعد العدالة التنظيمية قيمة ونمطاً اجتماعياً واحدى
ّ
مكونات الييكل االجتماعي والنفسي لممنظمات

القياديين في مختمف المجاالت ،وبتوجيو المجتمع قيميـاً،

(الوادي .)2101،وتمثل جوىر العالقات بين العاممين

ممـا يجعـل دورىـا في التأثير عمى المجتمع محوريـاً ،وعمى

والمنظمة؛ فيي عامل ميم في شرح وتفسير سموكيم

جانب كبير مـن األىميــة (سالمة ،والرشيدي.)2102 ،

ويؤكد السرحاني( )2102عمى أن الجامعة تشكل الجزء

وتوجياتيم ،إضافة إلى أنيا توجد توازناً وتوافقاً بين أىداف

نجاح العممية التعميمية في الجامعة ،ومدى قدرتيا عمى

يؤدي إلى االلتزام والثقة بيا
العاممين بعدالة المنظمة ّ
يؤدي
أن غيابيا ّ
والحفاظ عمى العالقات االجتماعية فييا ،و ّ

المادية ،واإلدارية والمالية الالزمة .فنجاح الجامعات يعتمد

وستكون مؤذية ومؤلمة لمعاممين ومدمرة لممنظمات

المنظمة والعاممين (البشابشة .)2112 ،وان شعور

األكثر أىمية في العمميـة التربوية ،ليذا يكون التركيز عمى
تحقيـق أىدافيا ،يعتمدان بالدرجة األولى عمى كفاية

إلى سموكيات سمبية لممنظمة وقادتيا وىدم لمعالقات فييا

أعضاء ىيئة التدريس فييـا ،إضـافة إلـى تـوفر االمكانات

)(Cripanzano & Greenberg, 1997

بشكل أساسي عمى وجود إدارة فاعمة ،ليا من المواصفات

كما إن الدراسات التحميمية لمفيوم العدالة بشكل عام،

والخصائص التي تؤىميا لمقيام بدورىا القيادي الذي يقوم

كانت تفترض مسبقا أن العدالة تتضمن في جوانبيا

عمى التنسيق بين الجيود ،وتحقيق العدالة التنظيمية بين

مختمف األمور والقضايا المشتممة عمي األفراد واحتياجاتيم

مما يساعد في التكاتف في العمل؛ لتحقيق
العاممين فيياّ ،
األىداف المنشودة.

كعناصر حيوية ،وقد ّبين جيرلس ( Charles,
أن العدالة والظمم والنزاىة والمحاباة ،تظير
ّ ")2003,74

ويعد مفيوم العدالة التنظيمية أحد أبرز مفاىيم العمل
ّ
اإلداري في المنظمات بشكل عام ،وفي المؤسسة التعميمية

عبر سموكيات العنصر اإلنساني ،وليذا فإن ىناك أشكال

بوجو خاص ،حيث تعتمد اإلدارات المتميزة إلى تطبيق

متعددة لمعدالة اقتصادية وسياسية وتعميمية وجزائية

واجتماعية) ،ويرى ىوي وتارتر Hoy & Tarter,

ىذا المفيوم في نظميا اإلدارية ،من أجل العمل عمى رفع
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)" )2004, 112أن مفيوم العدالة التنظيمية يقوم عمى

فرد آخر ،مثالً :اعتماد الترقية عمى أساس الكفاءة وليس

إلى تصورات العاممين لعدالة المكافآت التي يتمقونيا من

وتعرف العدالة التنظيمية أيضا أنيا درجة إدراك العاممين

المنظمة ،مثل األجور والترقيات ،والعدالة اإلجرائية التي

لمعدالة التنظيمية بأبعادىا الثالثة وىي العدالة التوزيعية

تشير إلى تصورات العاممين لعدالة اإلجراءات الرسمية،

التي تمثل العدالة التوزيعية البعد األول واألساس لمعدالة

األقدمية (عموان.)2112 ،

بناء متعدد األبعاد يتألف من العدالة التوزيعية ،التي تشير

ٍ
أن األفراد
التنظيمية ،إذ تقوم عمى
فرض أساسي مفاده ّ
العاممون يميمون إلى الحكم عمى العدالة من خالل مقارنة

التي تم استخداميا لتحديد ىذه المكافآت ،والعدالة التفاعمية
تم
التي تشير إلى تصورات العاممين لعدالة الطريقة التي ّ
بيا وضع االجراءات موضع التنفيذ" .

مدخالتيم إلى المخرجات التي يستممونيا ،ومقارنة نسبة

وقد عرف بايرس وريو ()Byars & Rue,1197, 119

المدخالت إلى المخرجات الخاصة بيم مع زمالئيم

العدالة التنظيمية بأنيا "محصمة االتفاق بين الجيود

أن إدراك عدم العدالة وفق ىذا السياق يمكن أن
اآلخرين ،و ّ
يؤدي إلى إيجاد حالة من التوتر النفسي الذي ينشط بدوره
ّ

المبذولة والعوائد المتحققة عنيا ،بشكل يسيم في تحقيق

مجموعة من المتغيرات السموكية من قبل الفرد لتقميل ىذا

أما ريقو وكونا ( Rego & Cunha,
األىداف المطموبة"ّ .
 )2006,37عرفيا بأنيا ":القيمة الناتجة من جراء إدراك

التوتر(العطوي.)2112،

األفراد لإلنصاف أو النزاىة في العوائد واإلجراءات
والتوضيحات والمعاممة اإلنسانية داخل المنظمة التي

بأنيا "االنصاف في
(ّ )Martionson,2010, 36

تخصيص الموارد والعوائد ،وبصورة أخرى ىي مقد ار

يعممون بيا" .ويعرفيا البشابشة ( )522 ،2112بأنيا:

الموارد أو المكافآت الموزعة عمى األفراد" .ونستنتج من

تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة ،وتحقيق االلتزامات من

األفراد لمدى عدالة توزيع المخرجات التي يتمقونيا خاصة

قبل الموظفين تجاه المنظمة التي يعممون فييا ،وتأكيد

المكافآت المادة ،وذلك مقابل المدخالت التي يقدمونيا

الثقة التنظيمية المطموبة بين الطرفين".

لممؤسسة ،وطبعاً يكون ذلك بمقارنة أنفسيم باآلخرين في

"درجة تحقيق المساواة والنزاىة في الحقوق والواجبات التي

وعرفيا
ّ

ممكوفغ

خالل التعاريف السابقة أن العدالة التوزيعية ىي إدراك

وأشار السعود وسمطان ( )22 ،2112إلى أن العدالة

حد سواء.
المدخالت والمخرجات عمى ّ
والعدالة اإلجرائية وتمثل الطرق المحددة واألساسية إلدراك

أعضاء المنظمة في إطار التقسيمات المتولدة نفسيا

الموظفين واحساسيم بإن اإلجراءات المتبعة بواسطة

وادارياً ،من خالل إجراء المقارنات بين القيم التبادلية

المنظمة في تحديد من يستحق الكفاءة ىي إجراءات عادلة

قطاونة ( )54 ،2117فيشير إلى أنيا "محصمة االتفاق

المتبعة في اتخاذ الق اررات التي ليا عالقة بالموظف

بين الجيود المبذولة والعوائد المتحققة عنيا بشكل يسيم

(السكر.)2107 ،

في تحقيق األىداف المطموبة لممنظمة".

ويالحظ أن العدالة االجرائية تشتمل عمى جانبين ىما:
ُ
الجانب المادي ويتعمق بالجانب الييكمي لمق اررات أي كيف

التنظيمية "قيمة ميمة واحساس وادراك إنساني يشعر بو

وتعكس في الوقت ذاتو التصور الذىني لعدالة اإلجراءات

أما
المتحصل عمييا من قبل األعضاء وادارة المنظمة"ّ .

وتعد العدالة التنظيمية مفيوما نسبيا يحدده مدى أدراك
ّ
العاممين لنزاىة موضوعية المخرجات التي يحصمون

تتم ىيكمة الق اررات داخل المنظمة مثل (اجراءات تقييم

األداء ،وتحديد األجور ،والنقل ،والترقية ،والجانب

عمييا ،واالجراءات المتّبعة في تحديد تمك المخرجات في
أن االجراء الذي يعتبره فرد ما أنو عادل
المنظمة ،بمعنى ّ

االجتماعي ويعبر عن احترام متخذي الق اررات لمعاممين
وذلك عن طريق إخبارىم بكيفية اتخاذ الق اررات ( Habib

متحي از وغير موضوعي بالنسبة إلى
من الممكن أن يكون
ّ

.)& Alias, 2010
-222-
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والعدالة التفاعمية التي تشير إلى تصورات العاممين بشأن

الدراسة إلى وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين

المعاممة التي يتمقونيا ،خالل تطبيق اإلجراءات التنظيمية،

العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.

واالحترام بين المصدر والمتمقي من خالل عممية االتصال

إلى معرفة مستوي اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدي

(.)Yilmaz, 2010

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بنغازي ،وتم اختيار عينة

تمثل العدالة التنظيمية جانباً ميماً في البيئة الداخمية

عشوائية بسيطة بمغ مجموعيا( )224عضو ىيئة تدريس

فقد أجري الطبولي وكريم والعبار( )2102دراسة ىدفت

باإلضافة إلى كونيا تركز عموما عمى مفاىيم العدالة

لممؤسسات بشكل عام ولمجامعات بشكل خاص .وتؤثر

من مجتمع الدراسة ،وتم أعداد وبناء استبانة لتحقيق

العاممين باإلدارة ،وتنمي لدييم االستعداد ألداء الميمات

اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس

التطوعية وما تتضمنو من أدوار إضافية أو سموكيات

بجامعة بنغازي ،كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة

المواطنة التنظيمية التي تسيم في تحسين مستويات األداء

احصائية في ذلك اإلحساس تعزي لمتغيري النوع ،والمؤىل

وفي ضوء المراجعة المتأنية لمدراسات المتعمقة بموضوع

إحصائية في مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدي

المنظمة المتعممة وأىميتو في تطوير المؤسسات التربوية

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بنغازي تعزي لمتغير الدرجة

وخاصة المدرسة تبين إن ىناك العديد من الدراسات

العممية ولصالح من يشغمون الدرجات األدنى في سمم

األجنبية والعربية التي تناولت ىذا الموضوع.

الترقي األكاديمي.

أىداف الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى

العدالة التنظيمية من خالل تأثير أبعادىا في زيادة ثقة

العممي ،وعمى خالف ذلك وجدت فروق ذات داللة

التنظيمي.

أجرت دراوشة ( )2102دراسة ىدفت الكشف عن تقدير

وأجرى شعبان( )2107دراسة ىدفت معرفة دور العدالة

درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية

التنظيمية في تحقيق األداء الجامعي المتميز لدى عينة

وعالقتيا بالثقة التنظيمية من وجية نظر أعضاء ىيئة

من الكادر التدريسي في كمية اإلدارة في جامعة الكوفة،

التدريس .تكونت عينة الدراسة من ( )722عضواً من

تكونت عينة الدراسة من ( )57عضو من الكادر

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،وتم بناء

التدريسي ،واستخدمت االستبانة كأداة لمتحقق من أىداف

استبانة لمتحقق من أىداف الدراسة .ومن أىم النتائج التي

الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة ان ىناك اتفاق عمى

توصمت إلييا الدراسة :أن مستوى العدالة التنظيمية جاء

أىمية العدالة التنظيمية في تحقيق األداء الجامعي

بدرجة متوسطة ،بينما جاء مستوى الثقة التنظيمية بدرجة

المتميز.

في استجابات أفراد العينة عمى درجة العدالة التنظيمية

 2012دراسة تأثير العدالة التنظيمية والقيادة ،والثقافة،

تعزى لمتغيرات :نوع الجامعة ،وجاء الفروق لصالح

وااللتزام التنظيمي ،عمى سموك المواطنة التنظيمية ،وتكون

الجامعات الحكومية .ولمتغير الرتبة األكاديمية ،وجاءت

مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في إحدى

الفروق لصالح رتبة أستاذ ،وعدم وجود فروق ذات داللة

الجامعات الخاصة في ماليزيا ،واختير عينة عشوائية

وأجرى عبد الرشاد وخان ( (Abdul Rashid & Khan,

مرتفعة .وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

أعد الباحثان
تكونت من( )21عضو ىيئة تدريس ،و ّ
استبانة لكل من العدالة التنظيمية ،والقيادة التحويمية،

إحصائية تعزى لمتغير الجنس .كما كشفت نتائج الدراسة
المتعمقة بالثقة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع

والثقافة التنظيمية ،و أظيرت الدراسة مجموعة من النتائج

الجامعة ،أو الرتبة األكاديمية ،أو الجنس .وأظيرت نتائج

أىميا أن ىناك عالقة دالة إحصائيا بين متغير االلتزام

التنظيمي ،ونمط العدالة التنظيمية ،وبين االلتزام
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التنظيمية والسموكيات التنظيمية المثالية المسجمة لدى

التنظيمي ،والقيادة ،كما تبين أن لممتغيرات الثالثة تأثي اًر

أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في الدراسة.

عمى السموك العام لممواطنة التنظيمية وفقا لعينة الدراسة.

وأجرى جان ) )Chan,2012دراسة ىدفت إلى التحقق

وأجرى القصير ( )2101دراسة ىدفت إلى الكشف عن

من ايجابية العالقة بين فيم الموظفين لمعدالة التنظيمية

العدالة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى رؤساء

وسموك المواطنة التنظيمية ،وقياس تأثير أبعاد العدالة

األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية من

التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمي ،وأجريت الدراسة

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،ولتحقيق أىداف

عمى عينة تكونت من ( )711عضو ىيئة تدريس يعممون

الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )742عضو ىيئة

في الجامعات في رشت ( )Rashtفي إيران ،اختيروا

تدريس ،وتم بناء استبانة لمتحقق من أىداف الدراسة،

بشكل عشوائي .وتم بناء استبانة لمتحقق من أىداف

وتوصمت الدراسة إلى :أن مستوى العدالة التنظيمية لدى

الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين

رؤساء االقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجية

الفيم المستخدم لمعدالة التنظيمية وسموك المواطنة

نظر أعضاء ىيئة التدريس مرتفعاً ،وجود فروق ذات داللة

سموك المواطنة التنظيمية تبين وجود عالقة ايجابية وحيدة

لمعدالة التنظيمية ،وكانت الفروق بين أستاذ مشارك

بين العدالة االجرائية وسموك المواطنة التنظيمي.

ومدرس ،وجاءت الفروق لصالح أستاذ مشارك ،ووجود

أجرى العقمة ( )2100دراسة ىدفت إلى الكشف عن

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس ،وجاءت

مستوى العدالة التنظيمية في جامعة اليرموك وعالقتيا

الفروق لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة

عينة الدراسة من( )520عضو ىيئة التدريس في جامعة

وىدفت دراسة حبيب والياس )(Habib & Alias, 2010

اليرموك ،باإلضافة إلى مقابمة ( )02من القادة

الى الكشف عن العالقة بين العدالة التنظيمية وسموك

األكاديميين ،ولتحقق أىداف الدراسة تم استخدام أداتين

المواطنة التنظيمية في الجامعات الماليزية من وجية نظر

العدالة التنظيمية في جامعة اليرموك من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة ،ودرجة

موظفاً ،تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة .وقد كشفت

نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين

مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك من

العدالة التوزيعية وبين سموكيات المواطنة التنظيمية.

داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية وبين أداء أعضاء

بين تصورات العاممين في الجامعة نحو العدالة اإلجرائية

ىيئة التدريس في جامعة اليرموك .

والعدالة التفاعمية وبين السموكيات التنظيمية اإليجابية لدى

أجرى مارتينس ) (Martionson,2010دراسة ىدفت

العاممين في الجامعات.

الكشف عن مستوى العدالة التنظيمية في الجامعات

تعرف
وأجرى السعود وسمطان ( )2112دراسة ىدفت ّ

إحصائية تعزى ألثر الرتبة األكاديمية في الدرجة الكمية

التنظيمية ،وبخصوص تأثير أبعاد العدالة التنظيمية عمى

إحصائية في مستوى العدالة التنظيمية تعزى ألثر الكمية.

بأداء أعضاء ىيئة التدريس فييا وسبل تحسينيا ،تكونت

العاممين فييا .تم اختيار عينة عشوائية تكونت من )(120

لجمع البيانات الالزمة ،وبينت نتائج الدراسة أن درجة

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة

وجية نظرىم كانت مرتفعة ،ووجود عالقة إيجابية ذات

األمريكية وعالقتيا بالسموكيات التنظيمية ليم ،وتم اختيار

مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

عينة عشوائية قواميا ) (500عضو ىيئة التدريس من

في الجامعات األردنية الرسمية وبيان عالقتو بالوالء

الكميات العممية واألدبية في إحدى الجامعات األمريكية .

التنظيمي لدى أعضاء الييئات التدريسية ،تكون عينة

ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام االستبانة .وقد أشارت

الدراسة ( )521عضو ىيئة تدريس ،تم استخدام االستبانة

كأداة لتحقيق أىداف الدراسة ،وبينت نتائج الدراسة أن

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين العدالة
-2705
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مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

ألعضـ ــاء ىيئـ ــة التـ ــدريس ،وفـ ــي ىـ ــذا اإلطـ ــار تـ ــأتي ىـ ــذه

كانت مرتفعة .وأن مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء

الد ارسـ ــة بغيـ ــة الكشـ ــف عـ ــن واقـ ــع العدالـ ــة التنظيميـ ــة فـ ــي

الجامعــ ـ ــات الحكومي ـ ـ ــة والخاص ـ ـ ــة األردني ـ ـ ــة م ـ ـ ــن وجيـ ـ ـ ــة

تفعا ،وتبين وجود عالقة إيجابية
الييئات التدريسية كان مر ً
طردية ذات داللة إحصائية بين ممارسة رؤساء األقسام

نظر أعضاء ىيئة التدريس.

األكاديمية لمعدالة التنظيمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء

وتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال التالي :ما درجة ممارسة

الييئات التدريسية.

العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الحكومية
والخاصة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

نالحظ أغمب الدراسات تناولت موضوع العدالة

التنظيمية بشكل عام ،بينما تناولت الدارسة الحالية واقع

أسئمة الدراسة

العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية والخاصة
األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .محاولة

تجيب الدراسة عمى األسئمة االتية:

-0ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات

عقد مقارنو بين واقع العدالة التنظيمية بين الجامعات

الحكومية األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

الحكومية والجامعات الخاصة من وجيو نظر اعضاء

-2ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات

ىيئة التدريس.

الخاصة األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

-7ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

مشكمة الدراسة:

بعـ ـ ــد البحـ ـ ــث والتمحـ ـ ــيص فـ ـ ــي الد ارسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة التـ ـ ــي

الداللة بين متوسطات إجابات أفرد عينة الدراسة في

تعرضـ ـ ــت لموض ـ ـ ــوع العدالـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ــة فـ ـ ــي الجامع ـ ـ ــات

تقديرىم لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات

األردني ـ ــة كد ارس ـ ــات الس ـ ــعود وس ـ ــمطان()2112؛ وعيس ـ ــى

الحكومية األردنية ،تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات

والعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري()2101؛ والقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير()2101؛ والعقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الخبرة ،والرتبة األكاديمية؟

( )2100وغيرى ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن الد ارس ـ ـ ـ ــات الت ـ ـ ـ ــي بحث ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي

-5ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

العدال ـ ـ ـ ـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو

الداللة بين متوسطات إجابات أفرد عينة الدراسة في

ـاء عم ـ ـ ــى توص ـ ـ ــيات الب ـ ـ ــاحثين ،فق ـ ـ ــد رأى
الخاص ـ ـ ــة ،وبن ـ ـ ـ ً
الباحثـ ــان ضـ ــروة عقـ ــد مقارنـ ــة بـ ــين الجامعـ ــات الحكوميـ ــة

تقديرىم لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات
الخاصة األردنية ،تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة،

واق ـ ـ ـ ــع العدال ـ ـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين الجامع ـ ـ ـ ــات الحكومي ـ ـ ـ ــة

-2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

والجامع ـ ــات الخاص ـ ــة .و م ـ ــن خ ـ ــالل المقابمـ ـ ـة م ـ ــع ع ـ ــدد

الداللة بين متوسطات إجابات أفرد عينة الدراسة في

والرتبة األكاديمية؟

والجامع ـ ـ ــات الخاص ـ ـ ــة ،فالد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة ل ـ ـ ــم تبح ـ ـ ــث

م ـ ــن الع ـ ــاممين ف ـ ــي الجامع ـ ــات الحكومي ـ ــة والخاص ـ ــة ُو ِج ـ ــد

تقديرىم لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير نوع
الجامعة؟

أن بعـ ـ ـ ــض العـ ـ ـ ــاممين يعـ ـ ـ ــانون الكثيـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن المشـ ـ ـ ــكالت

منيـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا يتعمـ ـ ـ ـ ــق باإلنصـ ـ ـ ـ ــاف والعدالـ ـ ـ ـ ــة ،والممارسـ ـ ـ ـ ــة

أىداف الدراسة

التنظيمـ ـ ـ ـ ــي المالئـ ـ ـ ـ ــم ،فضـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــن تنـ ـ ـ ـ ــامي الي ـ ـ ـ ـ ـواجس

تعرف درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات
ّ -0
الحكومية األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

تجـ ـ ـ ـ ــاىيم مـ ـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ـ ــرف المسـ ـ ـ ـ ــؤولين ،وغيـ ـ ـ ـ ــاب المنـ ـ ـ ـ ــاخ

ىدفت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

مم ـ ــا يجع ـ ــل المج ـ ــال مفتوح ـ ــا
والش ـ ــكوك لممعين ـ ــين بعق ـ ــودّ ،
لمت ـ ـ ــدخل ف ـ ـ ــي الش ـ ـ ــؤون األكاديمي ـ ـ ــة أو اإلداري ـ ـ ــة ،وأيض ـ ـ ــا

تعرف درجة ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات
ّ -2
الخاصة األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

التفـ ــاوت فـ ــي الروات ـ ــب الشـ ــيرية ب ـ ــين مـ ــوظفي الجامع ـ ــات
الحكوميـ ــة والخاصـ ــة ،واخـ ــتالف ظـ ــروف الترقيـ ــة بالنسـ ــبة
-2726
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تم إنجاز ىذه الدراسة خالل الفصل
-2الحد الزمنيّ :
الدراسي األول (.)2102-2102

عما إذا كانت ىناك فروق بين متوسطات
-7الكشف ّ
إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرىم لدرجة ممارسة

-7الحد المكاني :اقتصرت ىذه الدراسة عمى ست

العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية من

جامعات حكومية وخاصة أردنية ووزعت عمى

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغيرات الجنس،
وسنوات الخبرة ،والرتبة األكاديمية.

ثالثة أقاليم وىي :إقميم الجنوب (جامعة الطفيمة التقنية)،
واقميم الوسط (الجامعة األردنية ،وجامعة

عما إذا كانت ىناك فروق بين متوسطات
-5الكشف ّ
إجابات أفراد عينة الدراسة في تقديرىم لدرجة ممارسة

عمان العربية ،وجامعة الشرق األوسط) ،واقميم الشمال

(جامعة العموم والتكنولوجيا ،وجامعة

العدالة التنظيمية في الجامعات الخاصة األردنية تعزى

لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،والرتبة األكاديمية.

جرش).

عما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية
-2الكشف ّ
بين متوسطات إجابات أفرد عينة الدراسة في تقديرىم

-5الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة.

لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير نوع

التعريفات االصطالحية واالجرائية

أىمية الدراسة

-العدالة التنظيمية" :ىي درجة تحقيق المساواة والنزاىة

الجامعة.

تستدعي الدراسة التعريف بالمصطمحات التالية:

تتمخص أىمية الدراسة في اآلتي:

في الحقوق ،والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد

-0تُسمط الضوء عمى واقع العدالة التنظيمية في الجامعات
الحكومية والخاصة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

بالمنظمة ،وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من

مما يساعد عمى تالفي السمبيات الموجودة.
فيياّ ،
-2من المؤمل أن تسيم ىذه الدراسة في إثراء األدب

الثقة التنظيمية المطموبة بين الطرفين" (بركات،2105،

قبل الموظفين تجاه المنظمة التي يعممون فييا ،وتأكيد

.)50

التربوي المتعمق بالعدالة التنظيمية في الجامعات األردنية

عرف إجرائياً :بأنيا درجة إدراك العاممين في الجامعة
وتُ ّ
لحالة اإلنصاف ،والمساواة في المعاممة بالجامعة ،وتقاس

الحكومية والخاصة منيا.
-7من المؤمل أن تسيم ىذه الدراسة في نشر الوعي لدى

بالدرجة الكمية والتي يحصل عمييا المستجيب عمى فقرات

العاممين والقائمين عمى اإلدارة الجامعية بضرورة ترسيخ

مقياس مستوى العدالة التنظيمية.

-5من المؤمل أن تساعد متخذي الق اررات في و ازرة التعميم

شخصية اعتبارية مستقمة معترف بيا من قبل الدول

جودتيا عمى وضع اإلجراءات الالزمة لتحقيق العدالة

وتقدم برامج ال تقل مدة الدراسة فييا عن أربع
القائمة فيياّ ،
سنوات ،أو ما يعادليا من ساعات معتمدة لممرحمة

الجامعة :ىي مؤسسة تعميم ٍعال ،وبحث عممي ذات

مفاىيم العدالة التنظيمية في العمل الجامعي.
العالي ،وىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان
التنظيمية في الجامعات الحكومية والخاصة.

الجامعية األولى (حسين.)25 ،2102،

حدود الدراسة

منيج الدراسة:

تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

اعتمد الدراسة المنيج الوصفي المسحي والذي يعد مناسبا

- 0الحد الموضوعي :اقتصرت ىذه الدراسة في دراسة

ليذه الدراسة

الحكومية والخاصة األردنية من وجية نظر أعضاء ىيئة

الدراسة وعينتيا:
جتمع ّ
ُم َ
جتمع الدراسة من جميع اعضـاء ىيئـة التـدريس فـي
تكون ُم َ

واقع العدالة التنظيمية في الجامعات
التدريس.

الجامعـ ــات األردنيـ ــة الحكوميـ ــة والخاصـ ــة ،والبـ ــالغ عـ ــددىم

-2777
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( )01252عضــو ىيئــة تــدريس ،حســب إحصــائيات ىيئــة

بتوجيياتيم ،وتجييز االستبانة بصورتيا النيائية ،حيث

اعتماد مؤسسـات التعمـيم العـالي وضـمان جودتيـا ،وتكونـت

اشتممت عمى قسمين :القسم األول :البيانات األولية

بطريقــو العينــة العنقوديــة ،والجــدول رقــم ( )0يوضــح توزيــع

سنوات الخبرة ،الرتبة االكاديمية) ،والقسم الثاني :اشتمل

عينو الدراسة:

عمى مجاالت االستبانة وتكون من مجموعة من الفقرات

عينو الدراسة من ( )722عضو ىيئة تدريس ،تم اختيـارىم

لمجتمع الدراسة تكون من ( )7متغيرات ىي (الجنس،

تم توزيعيا عمى ثالثة مجاالت توصف
بمغت ( )72فقرة ّ
درجة واقع العدالة التنظيمية في جامعة جرش من وجية

جدول ()1

التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفيات

التكرار

النسبة

ذكر

725

%42

نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وقد كانت عمى النحو التالي

انثى

057

%72

المجموع

722

%011

تكون من ( )01فقرات.
المجال األول :العدالة التوزيعية ّ :
لمفقرات ذوات األرقام ( )01-0باالستبانة ،والمجال الثاني:

حكومية

022

%75

المتغير
الجنس

نوع الجامعة

سنوات
الخبرة

الرتبة

تكونت من ( )05فقرة .لمفقرات ذوات
العدالة االجرائيةّ :
األرقام ( )25-00باالستبانة ،والمجال الثالث :العدالة

خاصو

252

%44

المجموع

722

%011

( )01سنوات فاقل

222

%40

تكون من ( )2فقرات لمفقرات ذوات األرقام(-22
التفاعميةّ :
 )72باالستبانة.

052

%51

المجموع

722

%011

وصيغت جميع فقرات المجاالت الثالثة في االتجاه
اإليجابي ،بحيث ُّ
تدل درجة موافق بشدة عمى وجود درجة
كبيرة لمعدالة التنظيمية ،ودرجة ال أوافق ُّ
تدل عمى عدم

استاذ

70

%2

استاذ مشارك

010

%22

استاذ مساعد

042

%52

مدرس

24

%21

722

%011

أكثر من ( )01سنوات
فاقل

المجموع

وجود العدالة التنظيمية ألعضاء ىيئة التدريس وفقا لتدريج
ليكرت الخماسي .حيث تم استخدام مقياس ليكرت
( )Likertالخماسي التدرج (موافق بشدة ،موافق ،محايد،
ال أوافق ،ال أوافق بشدة) .ليختار المستجيب (عضو ىيئة
التدريس) إحداىا حسب تقديره لدرجة العدالة التنظيمية.
صدق أداة الدراسة :تم التحقق من صدق المحتوى

أداة الدراسة:
اُ ْستُ ْخ ِد َمت االستبانة أداة رئيسة لقياس درجة واقع العدالة
التنظيمية في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة من

الستبانة واقع العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

في صورتيا األولية ،من خالل عرضيا عمى عدد()12

تم تطويرىا وبناء
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،حيث ّ
فقراتيا من خالل االطالع عمى البحوث والدراسات التي

من المحكمين من أساتذة الجامعات ،من ذوي

ليا عالقة بموضوع الدراسة ،واالطالع عمى األدب

االختصاص في مجال اإلدارة التربوية والقياس والتقويم،
ِ
ب إلييم دراسة األداة ،وابداء رأييم فييا من حيث:
وطُم َ
مدى مناسبة الفقرة لممحتوى ،و مدى كفاية أداة الدراسة

يتضمنيا كل مجال ،واعداد االستبانة بصورتيا األولية،

وتنوع محتواىا ،أو أيَّة
من حيث عدد الفقرات،
وشموليتياُّ ،
ّ
ونيا م ِ
ناسبة فيما يتعمق بالتّعديل ،أو التّغيير،
مالحظات َي َر َ ُ

النظري المتعمق بالموضوع العدالة التنظيمية ،وتحديد
المجاالت الرئيسية لالستبانة ،وصياغة الفقرات التي

وعرض االستبانة عمى المشرف في صورتيا األولية

وتم اعتماد نسبة
أو الحذف وفق ما يراه المحكم الزماًّ .
اتفاق ( )%21وتم األخذ بمالحظات الم ِّ
حكمين،
ُ
ّ

لتحديد مدى مالءمتيا لجمع البيانات ،وعرض االستبانة
عمى مجموعة من المحكمين التربويين وقد تم العمل
-2758
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فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة

واقتراحاتيم ،وأجرت التّعديالت في ضوء توصيات ،وآراء
ىيئة التّحكيم وتشاور مع المشرف.

الكمية من جية ،وبين كل فقرة وبين ارتباطيا بالمجال التي

تنتمي إليو ،وبين كل مجال والدرجة الكمية من جية

صدق البناء :الستخراج دالالت صدق البناء لممقياس،

أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط بيرسون لمفقرات مع

استخرجت معامالت ارتباط بيرسون لكل فقرات المقياس

األداة ككل ما بين ( ،)1.22-1.22ومع المجال

مع الدرجة الكمية ،حيث تم تحميل فقرات المقياس وحساب

معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة من الفقرات ،حيث أن

( )1.22-1.42والجدول التالي يبين ذلك.

معامل ارتباط بيرسون ىنا يمثل داللة لمصدق بالنسبة لكل
جدول()2

معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكمية والمجال التي تنتمي إليو

**

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع المجال

مع األداة

الفقرة

مع المجال

مع األداة

الفقرة

مع المجال

مع األداة

1

**.75

**.72

12

**.87

**.89

23

**.75

**.73

2

**.81

**.77

13

**.88

**.88

24

**.69

**.70

3

**.78

**.70

14

**.82

**.74

25

**.79

**.69

4

**.79

**.72

15

**.83

**.73

26

**.81

**.71

5

**.72

**.65

16

**.78

**.70

27

**.78

**.70

6

**.78

**.75

17

**.81

**.76

28

**.79

**.63

7

**.72

**.73

18

**.71

**.67

29

**.89

**.77

8

**.73

**.72

19

**.80

**.76

30

**.83

**.74

9

**.76

**.75

20

**.83

**.73

31

**.83

**.69

10

**.72

**.66

21

**.76

**.63

32

**.84

**.77

11

**.85

**.78

22

**.62

**.58

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10

وتج ــدر اإلش ــارة أن جمي ــع مع ــامالت االرتب ــاط كان ــت ذات

أن جمي ــع مع ــامالت االرتب ــاط كان ــت
ويوض ــح الج ــدول(ّ )7
ذات درجات مرتفعة ومناسبة ليذه الدراسة.

ىـذه الفقـرات .والجـدول رقـم ( )7يوضـح معـامالت االرتبــاط

ثبات أداة الدراسة:

التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية ،والعدالة التفاعمية.

االختبـ ـ ـ ـ ــار واعـ ـ ـ ـ ــادة االختبـ ـ ـ ـ ــار ( )test-retestبتطبيـ ـ ـ ـ ــق

درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف أي مـن

لمتأكد من ثبات أداة الد ارسـة ،فقـد تـم التحقـق بطريقـة

بيرس ــون ب ــين المج ــاالت والدرج ــة الكمي ــة لك ــل م ــن العدال ــة

المقيــاس ،واعــادة تطبيقــو بعــد أســبوعين عمــى مجموعــة مــن

الجدول ()3

مكونـة مـن ( )71عضـو ىيئـة تـدريس،
خارج عينة الدراسة ّ
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقـديراتيم فـي
ومن ثم ّ

معامالت االرتباط بيرسون بين المجاالت والدرجة الكمية
المجال

العدالة التنظيمية ككل

العدالة التوزيعية

**.93

العدالة اإلجرائية

**.96

العدالة التفاعمية

**.87

المـرتين .وتـم أيضـاً حسـاب معامـل الثبـات بطريقـة االتسـاق
ال ــداخمي حس ــب معادل ــة كرونب ــاخ ألف ــا ،والج ــدول رق ــم ()5

يبــين معامــل االتســاق الــداخمي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا
وثبــات اإلع ـادة لممجــاالت واألداة ككــل واعتبــرت ىــذه القــيم

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)1.10

مالئمة لغايات ىذه الدراسة.
-272-
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جدول ()4

نتائج الدراسة

معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت

ينص عمى :ما
النتائج المتعمقة بالسؤال االول والذي
ّ
درجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية

والدرجة الكمية
المجال

ثبات اإلعادة االتساق الداخمي

العدالة التوزيعية

1.20

1925

العدالة اإلجرائية

1.20

1927

العدالة التفاعمية

1.22

1922

العدالة التنظيمية ككل

1.25

األردنية؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة التنظيمية في
الجامعات الحكومية األردنية من وجيو نظر اعضاء ىيئة

التدريس ،والجدول ادناه يوضح ذلك.

أن معامالت االتساق الداخمي
ُيالحظ من الجدول (ّ )5
مالئمة لغايات ىذه الدراسة.

جدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو

إجراءات تصحيح االداة :تم اعتماد سمم ليكرت

العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية مرتبو

الخماسي لتصحيح أداة الدراسة ،بإعطاء كل فقرة

تنازليا

من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو الخمس

الرتبة

الرقم

بشدة) وىي تمثل رقمياً ( )0 ،2 ،7 ،5 ،2عمى

0

0

تحميل النتائج :من  2.77-0.11قميمة ،من -2.75

2

7

7

2

(موافق بشدة ،موافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق
الترتيب ،وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض

 7.42متوسطة ،من  2.11-7.42كبيرة ،وقد تم
احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة

المجال
العدالة
التوزيعية
العدالة
التفاعمية
العدالة
اإلجرائية
العدالة

التالية :الحد األعمى لممقياس (- )2الحد األدنى

التنظيمية ككل

لممقياس ( ÷ )0عدد الفئات المطموبة (= 0-2 ،)7

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.68

.402

الدرجة
كبيرة

3.62

.453

متوسطة

3.61

.349

متوسطة

3.64

.291

متوسطة

يبين الجدول( )2ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما

÷  0.773ومن ثم إضافة الجواب ( )0.77إلى

بين ( ،)3.68-3.61حيث جاءت العدالة التوزيعية في

نياية كل فئة.

المرتبة االولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)3.68بينما

متغيرات الدراسة:

جاءت العدالة اإلجرائية في المرتبة األخيرة وبمتوسط

 المتغيرات المستقمة الثانوية- :الجنس :ولو فئتان

حسابي بمغ ( ،)3.61وبمغ المتوسط الحسابي لمعدالة

(ذكور ،واناث) - .نوع الجامعة :ولو فئتان (حكومية،

ان ىناك عدالة في
التنظيمية ككل ( .)3.64وىذا يد ّل عمى ّ

خاصو) -سنوات الخبرة :وليا مستويان (01سنوات

توزيع العبء الدراسي ،والراتب حسب الرتبة األكاديمية ،وتمقي

فأقل ،أكثر من  01سنوات) - .الرتبة االكاديمية:

مكافئات عادلو تراعي الخبرة ،ا ّما بالنسبة لمعدالة اإلجرائية
والعدالة التفاعمية فقد جاءتا بنسبو متوسطة قريبو من المستوى

وليا أربع مستويات (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ
مساعد ،مدرس).

ان ىناك
مما يعني ّ
المرتفع مقارنو مع الجامعات الخاصة ّ
اختالفا في رؤيو بعض اعضاء ىيئو التدريس لواقع ممارسو

المتغير التابع :واقع العدالة التنظيمية في الجامعات

ّ
الحكومية والخاصة االردنية.

العدالة التنظيم في جامعاتيم ،ربما يعزى لتشدد بعض رؤساء
الجامعات او العمداء او رؤساء االقسام وعدم التعاون مع ىيئو
-274-
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وتتفق

التدريس والتعنت بالراي ،او ّانيم يعاممون عضو ىيئو التدريس
يتحيز لعضو دون اخر اما
بشفافية وعدم وتميز ،وبعضيم ّ

وسمطان( ،)2112والعقمة( ،)2100وتختمف مع دراسة
الطبولي وكريم والعبار( )2102ودراسة القصير (.)2101

حق غيره ،واثبتت
مما يسمب ّ
لعصبيو قبميو ،او لمعرفو سابقوّ ،
التحيز وتيميش حقوق بعض
ايضا ان ىناك شيء من ّ
النتائج ً

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

اعضاء ىيئو التدريس وخاصو من يحمل درجو الماجستير او

لتقديرات افراد عينو الدراسة عمى فقرات كل مجال عمى

الدكتور المساعد في بعض الجامعات الحكومية او االقسام،
المجال االول :العدالة التوزيعية

مع

دراسة

الدراوشة

(،)2102

والسعود،

حده ،حيث كانت عمى النحو التالي:

جدول ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة التوزيعية مرتبو تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

3.97

.396

كبيره

.624

كبيره
كبيره

الرتبة

الرقم

0

0

2

2

اعتقد ان العبء التدريس لي عاد ٌل.

توزيع الميام بين اعضاء ىيئو التدريس بعدالة.

3.86

7

7

يتناسب راتبي مع مسؤولياتي.

3.80

.699

5

4

تمنح االجازات المختمفة ألعضاء ىيئو التدريس بعدالة.

3.77

.643

كبيره

2

2

تتاح لي فرصو المشاركة بالمؤتمرات الخارجية مثل باقي زمالئي.

3.63

.831

متوسطة

2

5

اتمقى مكافئات عادلو تراعي الخبرة التي امتمكيا والجيد الذي ابذلو.

3.63

.850

متوسطة

2

2

يتناسب دخمي مع ما اتمتع بو من مؤىالت عمميو

3.60

.826

متوسطة

2

2

يتم اشراك اعضاء ىيئو التدريس في المجان المختمفة في جامعتي بعدالة.

3.55

.840

متوسطة

2

01

اتمقى مكافئات عادلو عندما اقوم بعمل جيد

3.51

.887

متوسطة

01

2

تتناسب ساعات العمل مع ظروفي الخاصة.

3.48

.887

متوسطة

3.68

.402

كبيره

الحسابي

العدالة التوزيعية

المعياري

الدرجة

يب ــين الج ــدول ( )4ان المتوس ــطات الحس ــابية ق ــد

وتوزيع الميـام بـين اعضـاء ىيئـو التـدريس بعدالـة ،وتناسـب

تراوحــت مــا بــين ( )3.97-3.48حيــث جــاءت الفقــره رقــم

الراتب مـع المسـؤوليات الموكـول ليـم ،اذ يتقاضـون رواتـبيم

( )0والتـ ــي تـ ــنص عمـ ــى "اعتقـ ــد ان العـ ــبء التـ ــدريس لـ ــي

حسـب الرتبــة األكاديميــة ،وعــدد السـنوات فــي الرتبــة ،وتمقــي

بينما جاءت الفقره رقم ( )2ونصيا "تتناسب ساعات العمل

يبذلونــو ،وتتــاح ليــم فرصــو المشــاركة بــالمؤتمرات الخارجيــة

مــع ظروفــي الخاصــة" بالمرتبــة األخي ـرة وبمتوســط حســابي

مث ــل ب ــاقي زمالئي ــم ،وق ــد حص ــمت فقـ ـره مناس ــبو س ــاعات

بمــغ ( .)3.48وبمــغ المتوســط الحســابي لمجــال العدالــة

العمــل مــع الظــروف الخاصــة عمــى الدرجــة االقــل ،بســبب

مكافئـات عادلــو ت ارعـي الخبـرة التـي يمتمكونيــا والجيـد الــذي

عاد ٌل" في المرتبـة االولـى وبمتوسـط حسـابي بمـغ (،)3.97

التوزيعيــة كــل ( .)3.68وتعــزى ىــذه النتيجــة بســبب العدالــة

عدم وجود بديل يقوم بميـام عضـو ىيئـو التـدريس ،والت ازمـو

في توزيع العبء الدراسي اذ توزع حسب الرتبة األكاديمية،

ببرنامج ووقت محدد من قبل الجامعة،
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جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة اإلجرائية مرتبو تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

3.87

.517

كبيره

3.80

.603

كبيره

3.76

.661

كبيره

.744

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

0

21

2

02

7

04

يوفر رئيس القسم المعمومات ألعضاء ىيئو التدريس بكل شفافية وعدالة.

5

02

تتم مراعاة الجيود التي ابذليا جيدا في تقييم أدائي.

3.67

2

07

4

02

تطبق التشريعات في جامعتي دون استثناء
ّ
يتم اتخاذ الق اررات في كميتي بصوره غير متحيزه.

3.66

.747

3.64

.729

متوسطة

2

02

يتأكد رئيس القسم من مجيودي قبل ان يزكيني.

3.63

.741

متوسطة

2

22

يتم تطبيق الق اررات عمى جميع اعضاء ىيئو التدريس دون تحيز.

3.62

.795

متوسطة

2

02

3.58

.800

متوسطة

01

27

يتم اتخاذ الق اررات في جامعتي وفق معمومات صحيحو ودقيقو.

3.57

.839

متوسطة

00

25

تتم الجراءة الترقية في جامعتي بعدالة وشفافية.

3.57

.848

متوسطة

02

05

الجراءة المعمول بيا في جامعتي عادلو.

3.55

.849

متوسطة

07

20

05

00

بناء عمى اسباب منطقيو.
يتخذ رئيس القسم ق ارراتو اإلدارية ً
تتخذ الق اررات في جامعتي بصوره موضوعيو.

3.47

.878

متوسطة

3.19

1.002

متوسطة

3.61

.349

متوسطة

الحسابي

يتم االستماع ألراء جميع اعضاء ىيئو التدريس قبل اتخاذ اي قرار حاسم.
يحرص رئيس القسم عمى توفير المعمومات لجميع اعضاء ىيئو التدريس دون

استثناء

تنعكس حقيقة العدالة في جامعتي في حرصيا عمى المزاوجة بين (االخالق

والقانون) عند ممارسو كافة األنشطة اإلدارية.

العدالة اإلجرائية

المعياري

الدرجة

يبين الجـدول ( )2ان المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـا

ممـا يـدل عمـى الحـرص
التدريس قبل اتخـاذ اي قـرار حاسـم ّ
عمى ان يبدي ك ّل عضو اريـو قبـل اتخـاذ القـ اررات ،وبعضـا

بــين ( )3.87-3.19حيــث جــاءت الفقــره رقــم ( )21والتــي
ت ـ ــنص عم ـ ــى "ي ـ ــتم االس ـ ــتماع ألراء جمي ـ ــع اعض ـ ــاء ىيئ ـ ــو
الت ــدريس قب ــل اتخ ــاذ اي قـ ـرار حاس ــم" ف ــي المرتب ــة االول ــى

يتّخـ ــذ الق ـ ـ اررات دون الرجـ ــوع الـ ــى اعضـ ــاء ىيئـ ــو التـ ــدريس
ويعم ــل عم ــى الـ ـزاميم ب ــالقرار ،وبع ــض العم ــداء ورؤســـاء

وبمتوس ــط حس ــابي بم ــغ ( ،)3.87بينم ــا ج ــاءت الفق ــره رق ــم

االقس ــام يعمم ــون عم ــى ت ــوفير المعموم ــات لجمي ــع اعض ــاء

( )00ونص ـ ـ ــيا "تتخ ـ ـ ــذ القـ ـ ـ ـ اررات ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ــامعتي بص ـ ـ ــوره

ممـ ــا يزيـ ــد الثقـ ــة بـ ــين جميـ ــع
ىيئـ ــو التـ ــدريس دون اسـ ــتثناء ّ
اعضــاء ىيئــو التــدريس ،وبعضــيم يحــاولون الكتمــان وعــدم

( .)3.19وبمـغ المتوسـط الحسـابي لممعدالـة اإلجرائيـة ككـل

ابالغي ــم بشـ ــيء بحجـ ــو عـ ــدم نشـ ــر الفوضـ ــى واالسـ ــتعجال

( .)3.61وتع ــزى ى ــذه النتيج ــة ذات النس ــبة المتوس ــطة ان

باتخـاذ القـ اررات ،وتـتم م ارعـاه الجيـود التـي ببـذليا جيـدا فــي

ىناك تباينا فـي اجابـات اعضـاء ىيئـو التـدريس ،فمـنيم مـن

تقيــيم أدائيــم ،وحصــمت فق ـره "اتخــاذ الق ـ اررات فــي الجامعــة

اإلجرائيـ ــة ،وبعضـ ــيم االخـ ــر اج ـ ـاب بانـ ــو ال يوجـ ــد عدالـ ــة

بــاقي الفقـرات بســبب حصــول بعــض التجــاوزات التــي تتعمــد

تنظيم ــو ،ف ــبعض الجامع ــات تس ــتمع ألراء معظ ــم إعض ــاء

الجامعة اخفاءىا ولكن بنسب قميمو جدا.

موض ـ ـ ــوعيو" بالمرتب ـ ـ ــة األخيـ ـ ـ ـرة وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي بم ـ ـ ــغ

بصوره موضوعيو" عمى درجو متوسطة لكن نسـبو اقـل مـن

ابـ ـ ــدى ارتياحـ ـ ــا ووصـ ـ ــف جامعتـ ـ ــو بانيـ ـ ــا تتمتـ ـ ــع بالعدالـ ـ ــة
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جدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة التفاعمية مرتبو تنازليا
الفقرات

الرتبة

الرقم

0

72

2

71

7

22

يناقش رئيس القسم معي االثار المترتبة عمى الق اررات التي تخص عممي.

7

22

تتعامل معي رياسو الجامعة باحترام ووقار.

2

24

4

70

2

22

2

22

المتوسط

االنحراف

3.77

.667

كبيره

3.73

.681

كبيره

3.62

.805

متوسطة

3.62

.805

متوسطة

3.61

.776

متوسطة

3.56

.849

متوسطة

3.54

.850

متوسطة

3.49

.851

متوسطة

3.62

.453

متوسطة

الحسابي

يتعامل معي (العميد ورئيس القسم) بنزاىة وصراحو.
يخبــر رئــيس القســم اعضــاء ىيئــو التــدريس بــاي فعالي ـات او نــدوات قبــل

تنفيذىا

يــتم اتخــاذ الق ـ اررات فــي جــامعتي بعــد (شــرح واف وتبريــر مقنــع) لممعنيــين

بيذه الق اررات.

يشرح لي رئيس القسم بوضوح تام اي قرار يتخذه في عممي.
يبـ ــدي رئـ ــيس القسـ ــم اىتمامـ ــا بمصـ ــالحي الوظيفيـ ــة عنـ ــد اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات

اإلدارية.

ص عممي.
يشركنا (العميد ورئيس القسم) في اتخاذ الق اررات فيما يخ ّ
العدالة التفاعمية

المعياري

الدرجة

يبـ ـ ــين الجـ ـ ــدول ( )2ان المتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية قـ ـ ــد

ومـ ــن رؤسـ ــاء االقسـ ــام مـ ــن ينـ ــاقش االثـ ــار المترتبـ ــة عمـ ــى

تراوحــت مــا بــين ( ،)3.77-3.49حيــث جــاءت الفقــره رقــم

الق اررات التي تخص عمل اعضاء ىيئـو التـدريس حيـث ان

القسـ ــم) بن ازىـ ــة وص ـ ـراحو" فـ ــي المرتبـ ــة االولـ ــى وبمتوسـ ــط

التدريس ويشاورونيم فيما يتم اتخاذه من ق اررات ويسـتمعون

حسابي بمغ ( ،)3.77بينما جاءت الفقره رقم ( )22ونصيا

اراءىــم ويعممــون بيــا ان امكــن االمــر ،يشــرح رئــيس القســم

"يش ــركنا (العمي ــد ورئ ــيس القس ــم) ف ــي اتخ ــاذ القـ ـ اررات فيم ــا

مما يؤكـد ان بعـض
بوضوح تام اي قرار يتخذه في العملّ ،
رؤساء االقسام يتعاممون مع عضو ىيئـو التـدريس كعنصـر

بعـ ــض رؤس ـ ــاء االقس ـ ــام يول ـ ــون االىتم ـ ــام بأعض ـ ــاء ىيئ ـ ــو

( )72والتـ ــي تـ ــنص عمـ ــى "يتعامـ ــل معـ ــي (العميـ ــد ورئـ ــيس

ـص عممـ ــي" بالمرتبـ ــة األخي ـ ـرة وبمتوسـ ــط حسـ ــابي بمـ ــغ
يخـ ـ ّ
( .)3.49وبمـغ المتوسـط الحسـابي لممعدالـة التفاعميـة ككــل

فعال مشارك ميم ،وبعضيم ال يولي لعضـو ىيئـو التـدريس
ّ
اي اىميو ويعامل حسب الرتبة او المعرفة.

ان بعـ ــض العمـ ــداء
( .)3.62وتعـ ــزى ىـ ــذه النتيجـ ــة ،الـ ــى ّ
ورؤس ــاء االقس ــام يع ــاممون عض ــو ىيئ ــو الت ــدريس بش ــفافية

السؤؤال الثؤؤاني :مؤؤا درجؤؤو ممارسؤؤو العدالؤؤة التنظيميؤؤة فؤؤي

يتحي ـ ــز لعض ـ ــو دون اخ ـ ــر ام ـ ــا
وع ـ ــدم وتميي ـ ــز ،وبعض ـ ــيم ّ
ممـا يسـمب غيـره ،ويأخـذه
لعصبيو قبميو ،او لمعرفـو سـابقوّ ،

الجامعات الخاصة األردنية؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات

من غير حق ،وقيام بعض رؤساء االقسـام بأخبـار اعضـاء

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة

مما يدل
ىيئو التدريس باي فعاليات او ندوات قبل تنفيذىا ّ
التحيــز واحت ـرام حقــوق اعضــاء ىيئــو التــدريس،
عمــى عــدم
ّ
ويتعمــد اظيــار المعمومــة
يتحيــز
ان ىنــاك مــن ّ
عمــى الــرغم ّ
ّ

التنظيمية في الجامعات الخاصة األردنية ،والجدول ادناه
يوضح ذلك.

لممق ـربين منــو واخفاءىــا عــن بقيــو اعضــاء ىيئــو التــدريس،،
-272-
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جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الخاصة األردنية مرتبو تنازليا
الرت

الرقم

بة

المتوسط

المجال

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

0

0

العدالة التوزيعية

2.96

.850

متوسطة

2

2

العدالة اإلجرائية

2.84

.672

متوسطة

7

7

العدالة التفاعمية

2.63

.795

متوسطة

العدالة التنظيمية ككل

2.82

.632

متوسطة

يبين الجدول ( )2ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما

تقوم بعض اداراه الجامعات الخاصة باتخاذ الق اررات دون

بين ( ،)2.96-2.63حيث جاءت العدالة التوزيعية في

العودة الى عضو ىيئو التدريس ومناقشتو خاصو فيما يتعمق

المرتبة االولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ( ،)2.96بينما

بالتدريس ،وتتفق مع دراسة الدراوشة ( ،)2102والسعود،

جاءت العدالة التفاعمية في المرتبة األخيرة وبمتوسط

وسمطان( ،)2112والعقمة( ،)2100وتختمف مع دراسة

حسابي بمغ ( ،)2.63وبمغ المتوسط الحسابي لممعدالة

الطبولي وكريم والعبار( )2102ودراسة القصير (.)2101

ان بعض
التنظيمية ككل ( .)2.82وتعزى ىذه النتيجة الى ّ
الجامعات الخاصة ال تراعي الرتبة األكاديمي والخبرة في

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقديرات افراد عينو الدراسة عمى فقرات كل مجال عمى

الن اليدف األسمى لدييا يكون في تحصيل الجانب
الراتبّ ،
المادي ولو كان عمى حساب عضو ىيئو التدريس ،وايضا
المجال االول :العدالة التوزيعية

حده ،حيث كانت عمى النحو التالي:

جدول ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة التوزيعية مرتبو تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

3.24

1.088

متوسطة

3.06

1.030

متوسطة

3.01

1.049

متوسطة

2.99

1.094

متوسطة

1.082

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

0

0

2

4

7

2

5

2

توزيع الميام بين اعضاء ىيئو التدريس بعدالة.

2

2

تتناسب ساعات العمل مع ظروفي الخاصة.

2.96

4

2

تتاح لي فرصو المشاركة بالمؤتمرات الخارجية مثل باقي زمالئي.

2.95

1.063

2

7

يتناسب راتبي مع مسؤولياتي.

2.86

1.094

متوسطة

2

01

اتمقى مكافئات عادلو عندما اقوم بعمل جيد

2.85

1.110

متوسطة

2

5

اتمقى مكافئات عادلو تراعي الخبرة التي امتمكيا والجيد الذي ابذلو.

2.84

1.053

متوسطة

2

2

يتناسب دخمي مع ما اتمتع بو من مؤىالت عمميو

2.84

1.081

متوسطة

2.96

.850

متوسطة

الحسابي

اعتقد ان العبء التدريس لي عاد ٌل.

تمنح االجازات المختمفة ألعضاء ىيئو التدريس بعدالة.
يتم اشراك اعضاء ىيئو التدريس في المجان المختمفة في جامعتي

بعدالة.

العدالة التوزيعية

المعياري

الدرجة

-25114
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يب ـ ـ ــين الج ـ ـ ــدول ( )01ان المتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية ق ـ ـ ــد

تناسب الراتب مع المسؤوليات الموكول لو ،اذ ال يتقاضـون

تراوحــت مــا بــين ( ،)3.24-2.84حيــث جــاءت الفقــره رقــم

رواتبيم حسب الرتبة األكاديمية ،وعدد السنوات فـي الرتبـة،

عاد ٌل" في المرتبـة االولـى وبمتوسـط حسـابي بمـغ (،)3.24

الجامع ــات الحكومي ــة ،وتمق ــى مكافئ ــات عادل ــو ف ــي بع ــض

بــل حســب مــا تحــدد اداره الجامعــة ويك ــون غالبــا اقــل مــن

( )0والتـ ــي تـ ــنص عمـ ــى "اعتقـ ــد ان العـ ــبء التـ ــدريس لـ ــي
بينم ــا ج ــاءت الفقرت ــان ( 5و )2ونص ــيما "اتمق ــى مكافئ ــات

االحيان تراعي الخبرة التي يمتمكونيا والجيد الذي يبذلونـو

عادل ــو ت ارع ــي الخبـ ـرة الت ــي امتمكي ــا والجي ــد ال ــذي ابذل ــو"،

ولكــن ال يكــون بالمســتوى المطمــوب مقارنــو مــع الجامعــات

و"يتناس ــب دخم ــي م ــع م ــا اتمت ــع ب ــو م ــن م ــؤىالت عممي ــو"

الحكوميـ ــة ،وعـ ــدم م ارعـ ــاه العـ ــدل فـ ــي االغمـ ــب فـ ــي اتاحـ ــو

بالمرتبـ ــة األخي ـ ـرة وبمتوسـ ــط حسـ ــابي بمـ ــغ ( .)2.84وبمـ ــغ

فرصـو المشـاركة بـالمؤتمرات الخارجيــة مثـل بـاقي زمالئيــم،

المتوسط الحسابي لممعدالة التوزيعية ككل ( .)2.96وتعزى

ـؤدي فــي بعــض
ان ىنــاك ضــغوطا اجتماعيــو وغيرىــا تـ ّ
كمــا ّ
االحي ـ ــان ال ـ ــى تج ـ ــاوز التعميم ـ ــات والخض ـ ــوع لض ـ ــغوطات

الرتبــة األكاديميــة فــي االمــور اإلداريــة واالجتماعــات ،وعــدم

الواسطة والمحسوبية

ىــذه النتيجــة الــى ان بعــض الجامعــات الخاصــة ال ت ارعــي

المجال الثاني :العدالة اإلجرائية

جدول ()11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة اإلجرائية مرتبو تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

3.17

1.053

متوسطة

3.00

1.020

متوسطة

1.055

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

0

02

2

02

يتم اتخاذ الق اررات في كميتي بصوره غير متحيزه.

2

04

يوفر رئيس القسم المعمومات ألعضاء ىيئو التدريس بكل شفافية وعدالة.

3.00

5

02

يتأكد رئيس القسم من مجيودي قبل ان يزكيني.

2.93

1.009

5

02

2.93

1.051

متوسطة

4

02

تتم مراعاة الجيود التي ابذليا جيدا في تقييم أدائي.

2.92

1.046

متوسطة

2

00

تتخذ الق اررات في جامعتي بصوره موضوعيو.

2.88

1.014

متوسطة

2

07

2

05

تطبق التشريعات في جامعتي دون استثناء
ّ

2.82

1.024

متوسطة

اإلجراءات المعمول بيا في جامعتي عادلو.

2.79

1.014

متوسطة

01

21

يتم االستماع ألراء جميع اعضاء ىيئو التدريس قبل اتخاذ اي قرار حاسم.

2.77

1.085

متوسطة

00

20

02

22

بناء عمى اسباب منطقيو.
يتخذ رئيس القسم ق ارراتو اإلدارية ً
يتم تطبيق الق اررات عمى جميع اعضاء ىيئو التدريس دون تحيز

2.72

1.024

متوسطة

2.66

.980

متوسطة

07

27

يتم اتخاذ الق اررات في جامعتي وفق معمومات صحيحو ودقيقو

2.57

.931

متوسطة

05

25

تتم إجراءات الترقية في جامعتي بعدالة وشفافية.

2.54

.911

متوسطة

2.84

.672

متوسطة

الحسابي

يحرص رئيس القسم عمى توفير المعمومات لجميع اعضاء ىيئو التدريس

دون استثناء

تنعكس حقيقة العدالة في جامعتي في حرصيا عمى المزاوجة بين

(االخالق والقانون) عند ممارسو كافة األنشطة اإلدارية.

العدالة اإلجرائية

المعياري

الدرجة

-25015
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يبين الجدول ( )00ان المتوسطات الحسابية قد

بمغ ( .)2.54وبمغ المتوسط الحسابي لممعدالة اإلجرائية

تراوحت ما بين ( ،)3.17-2.54حيث جاءت الفقره رقم

ككل ( .)2.84وتعزى ىذه النتيجة الن اداره الجامعة تتخذ

المعمومات لجميع اعضاء ىيئو التدريس دون استثناء" في

بعض الق اررات غير الدقيقة او غير الصحيحة فيما يتعمق

المرتبة االولى وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)3.17بينما

بالعمل ،وتزداد المسالة صعوبة عندما ال يسمح رؤساء

جاءت الفقره رقم ( )25ونصيا "تتم إجراءات الترقية في

االقسام ألعضاء الييئات التدريسية باالعتراض عمى

جامعتي بعدالة وشفافية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي

الق اررات.

الق اررات دون اخذ راي اعضاء ىيئو التدريس ،وصدور

( )02والتي تنص عمى "يحرص رئيس القسم عمى توفير

المجال الثالث :العدالة التفاعمية
جدول ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتعمقة بمجال العدالة التفاعمية مرتبو تنازليا
الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.78

1.042

متوسطة

2.73

1.079

متوسطة

2.67

.991

متوسطة

1.026

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

0

72

2

71

7

70

يشرح لي رئيس القسم بوضوح تام اي قرار يتخذه في عممي.

5

22

تتعامل معي رياسو الجامعة باحترام ووقار.

2.61

2

22

يناقش رئيس القسم معي االثار المترتبة عمى الق اررات التي تخص عممي

2.59

.993

2

22

ص عممي.
يشركنا (العميد ورئيس القسم) في اتخاذ الق اررات فيما يخ ّ

2.59

1.000

متوسطة

2

22

2.56

.978

متوسطة

2

24

2.50

.947

متوسطة

2.63

.795

متوسطة

يتعامل معي (العميد ورئيس القسم) بنزاىة وصراحو.
يخب ــر رئ ــيس القس ــم اعض ــاء ىيئ ــو الت ــدريس بـ ـاي فعالي ــات او ن ــدوات قب ــل

تنفيذىا

يبـ ــدي رئـ ــيس القسـ ــم اىتمامـ ــا بمصـ ــالحي الوظيفيـ ــة عنـ ــد اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات

اإلدارية.

يــتم اتخــاذ الق ـ اررات فــي جــامعتي بعــد (شــرح واف وتبريــر مقنــع) لممعنيــين

بيذه الق اررات.

العدالة التفاعمية

الدرجة

يبــين الجــدول ( )02ان المتوســطات الحســابية قــد تراوحــت

لممعنيــين بيــذه القـ اررات" بالمرتبــة األخيـرة وبمتوســط حســابي

م ــا ب ــين ( ،)2.78-2.50حي ــث ج ــاءت الفق ــره رق ــم ()72

بمــغ ( .)2.50وبمــغ المتوســط الحســابي لممعدالــة التفاعميــة

والت ــي ت ــنص عم ــى "يتعام ــل مع ــي (العمي ــد ورئ ــيس القس ــم)

ككـ ــل ( .)2.63وتعـ ــزى الـ ــى ان نسـ ــبو تعامـ ــل الجامعـ ــات

بنزاىة وصـراحو" فـي المرتبـة االولـى وبمتوسـط حسـابي بمـغ

الحكوميـ ــة مـ ــع اعضـ ــاء ىيئـ ــو التـ ــدريس ىـ ــي أفضـ ــل مـ ــن

( ،)2.78بينما جاءت الفقـره رقـم ( )24ونصـيا "يـتم اتخـاذ

الجامعــات الخاصــة ،وان بع ـض رؤســاء االقســام ال يولــون

القـ ـ ـرارات ف ـ ــي ج ـ ــامعتي بع ـ ــد (ش ـ ــرح واف وتبري ـ ــر مقن ـ ــع)

االىتمـام بأعضــاء ىيئـو التــدريس ألنيــم يتمقـون اوامــرىم مــن
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اإلدارة العميــا التــي تحــرص عمــى االىتمــام بالجانــب المــادي

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات

وتحس ــين ص ــوره الجامع ــة ف ــي ح ــين ان بع ــض الجامع ــات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة

التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية حسب متغيرات

الخاصة تسعى نحـو الحـوق بركـب الجامعـات الخاصـة مـن

حيث الجودة من اجل استقطاب عدد كبير من الطمبة.

الجنس،

السؤال الثالث :ىل ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين

اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار

وسنوات

الخبرة،

والرتبة،

ولبيان

الفروق

"ت" لمتغيري الجنس ،وسنوات الخبرة ،وتحميل التباين

متوسطات اجابات افرد عينو الدراسة في تقديرىم لدرجو

االحادي لمتغير الرتبة ،والجداول ادناه توضح ذلك.

ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية

األردنية ،تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة،

والرتبة؟

- 1الجنس

جدول ()13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية
المجال

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعمية

العدالة التنظيمية ككل

المتوسط

االنحراف
.475

الجنس

العدد

ذكر

69

3.68

انثى

59

3.69

.299

ذكر

69

3.59

.385

انثى

59

3.64

.302

ذكر

69

3.57

.547

انثى

59

3.67

.307

ذكر

69

3.61

.336

انثى

59

3.66

.227

الحسابي

المعياري

قيمو "ت"

-.178

-.850

-1.187

-.986

درجات
الحرية
126

126

126

126

الداللة

اإلحصائية
.859

غير دالو
.397

غير دالو
.237

غير دالو
.326

غير دالو

يتبين من الجدول ( )07عدم وجود فروق ذات داللو

واالناث تتشابو طبيعة عمميم في الميدان ،باإلضافة الى

إحصائية ( )0.05≤ αتعزى ألثر الجنس في جميع
المجاالت وفي العدالة التنظيمية ككل .حيث انو ال يوجد

التقدم في عمميم
ان كل من الذكور واالناث يسعى الى ّ
ّ

في الجامعة التي يعممون بيا ،وتتفق ىذه النتيجة مع

فرق بين الذكور واالناث ،فكل عضو ىيئو تدريس يعامل

دراسة الدراوشة ( )2102والسعود وسمطان(،)2112

حسب رتبتو األكاديمية بغض النظر عن الجنس ،فالذكور

والعقمة ( .)2100واختمفت مع دراسة القصير ()2101

-25717

Published by Arab Journals Platform, 2020

l of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 40 [2020], Iss. 1,

((doi-10.12816/0055548

مجمة اتحاد الجامعات العربية  )1(40لسنة 252-227 ،0202

معن محمود العياصرة

زياد سامي نواف العدوان

ب-سنوات الخبرة.

جدول ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر سنوات الخبرة عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية في
الجامعات الحكومية األردنية
المجال
العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعمية
العدالة التنظيمية
ككل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.452

قيمة "ت"

سنوات الخبرة

العدد

)(10سنوات فاقل

70

3.63

أكثر من ( )01سنوات

58

3.74

.325

) (10سنوات فاقل

70

3.60

.391

أكثر من ( )01سنوات

58

3.63

.293

) (10سنوات فاقل

70

3.55

.510

أكثر من ( )01سنوات

58

3.70

.360

1.889

)(10سنوات فاقل

70

3.60

.335

-

أكثر من ( )01سنوات

58

3.68

.220

-

1.594
-.363
-

1.615

درجات

الداللة

الحرية

اإلحصائية
.114

126

غير دالو
.717

126

غير دالو
.061

126

غير دالو
.109

126

غير دالو

يتبين من الجدول ( )14عدم وجود فروق ذات

التدريبية ،والمرونة في العمل ،باإلضافة الى وجود مراكز

داللو إحصائية ( )0.05≤ αتعزى ألثر سنوات الخبرة في

تطوير ألعضاء ىيئو التدريس يقوم عمييا خبراء
ومتخصصين ليم خبره طويمو ليستفيد منيم من ىم اقل

جميع المجاالت وفي العدالة التنظيمية ككل .وتعزى ىذه

خبره منيم ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة شعبان()2107

النتيجة الى ان الجامعة تعامل عضو ىيئو التدريس حسب

والعقمة ( )2100والسعود وسمطان (.)2112

االبحاث المنشورة ،والترقيات ،والرتبة األكاديمية ،والدورات
ج-الرتبة

جدول ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية حسب متغير
الرتبة

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

استاذ

14

3.89

.202

استاذ مشارك

48

3.62

.421

استاذ مساعد

43

3.62

.479

مدرس

23

3.80

.181

المجموع

128

3.68

.402

استاذ

14

3.64

.281

استاذ مشارك

48

3.57

.371

استاذ مساعد

43

3.58

.408

مدرس

23

3.73

.157

المجموع

128

3.61

.349
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العدالة التفاعمية

العدالة التنظيمية ككل

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

استاذ

14

3.77

.268

استاذ مشارك

48

3.64

.412

استاذ مساعد

43

3.57

.554

مدرس

23

3.58

.416

المجموع

128

3.62

.453

استاذ

14

3.75

.181

استاذ مشارك

48

3.60

.309

استاذ مساعد

43

3.59

.338

مدرس

23

3.71

.162

المجموع

128

3.64

.291

يبين الجدول ( )02تباينا ظاىريا في المتوسطات الحسـابية

الرتبــة ،ولبيــان داللــو الفــروق اإلحصــائية بــين المتوســطات

واالنح ارفات المعيارية لدرجو ممارسـو العدالـة التنظيميـة فـي

الحسابية تم استخدام تحميل التباين االحادي حسب الجدول

الجامعــات الحكوميــة األردنيــة بســبب اخــتالف فيــات متغيــر

(.)04

جدول ()16

تحميل التباين االحادي ألثر الرتبة عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الحكومية األردنية
المصدر
العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعمية

العدالة التنظيمية
ككل

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف الداللة اإلحصائية

بين المجموعات

1.307

3

.436

داخل المجموعات

19.228

124

.155

الكمي

20.535

127

بين المجموعات

.445

3

.148

داخل المجموعات

15.009

124

.121

الكمي

15.454

127

بين المجموعات

.458

3

.153

داخل المجموعات

25.614

124

.207

الكمي

26.072

127

بين المجموعات

.457

3

.152

داخل المجموعات

10.274

124

.083

الكمي

10.731

127

يتبـ ــين مـ ــن الجـ ــدول ( )04عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــو

2.811

1.226

.739

1.839

.042
دالو

.303

غير دالو
.531

غير دالو

.144

غير دالو

المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقو
شيفيو كما ىو مبين في الجدول (.)02

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤ αتعزى لمرتبو فـي
جميــع المجــاالت وفــي األداة ككــل باســتثناء مجــال العدالــة

التوزيعيـ ــة ،ولبيـ ــان الفـ ــروق الزوجيـ ــة الدالـ ــة إحصـ ــائيا بـ ــين
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جدول ()17

المقارنات البعدية بطريقو شيفيو ألثر الرتبة عمى العدالة التوزيعية
المجال

الرتبة

العدالة التوزيعية

المتوسط الحسابي استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد مدرس

استاذ

3.89

استاذ مشارك

3.62

.27

استاذ مساعد

3.62

.27

.00

مدرس

3.80

.09

*.18

*.18

*دالو عند مستوى الداللة ()0.05≤ α

يتبين من الجدول ( )02وجود فروق ذات داللو إحصائية

السؤال الرابع :ىل ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين

متوسطات اجابات افرد عينو الدراسة في تقديرىم لدرجو

( )0.05≤ αبين مدرس من جية وكل من استاذ مشارك،

ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الخاصو

واستاذ مساعد من جية اخرى وجاءت الفروق لصالح

األردنية ،تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،الرتبة؟

مدرس .وتعزى ىذه النتيجة الى أن األنظمة والقوانين
المتبعة من قبل الجامعة في الراتب والترقية يكون حسب

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

الرتبة األكاديمية ،وبالتالي ىذا االمر يشجع المدرس نحو

واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة التنظيمية في

التقدم وبذل الجيد من اجل مواصمة دراستو األكاديمية
ّ

الجامعات الخاصو األردنية حسب متغيرات الجنس،

والوصول الى رتبو اعمى وراتب يناسب رتبتو األكاديمية،

وسنوات الخبرة ،والرتبة ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين

وتتفق ىذه النتيجة مع سمطان( ،)2112والعقمة ()2100

المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" لمتغيري

وشعبان(.)2107

الجنس ،وسنوات الخبرة ،وتحميل التباين االحادي لمتغير

__________________________________

-1الجنس

الرتبة ،والجداول ادناه توضح ذلك.

جدول ()18

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات
الخاصة األردنية

المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
.906

الجنس

العدد

ذكر

165

3.04

انثى

84

2.80

.706

ذكر

165

2.85

.684

انثى

84

2.82

.649

ذكر

165

2.56

.790

انثى

84

2.75

.793

العدالة التنظيمية

ذكر

165

2.83

.650

ككل

انثى

84

2.80

.598

العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعمية

قيمة "ت"

درجات الحرية

2.069

247

.309

247

-1.814

247

.439

247

الداللة
اإلحصائية
.040
دالو
.758
غير دالو
.071
غير دالو
.661
غير دالو
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يتبــين مــن الجــدول ( )02عــدم وجــود فــروق ذات

أكثــر مــن االنــاث مــن حيــث اعالــو اســرىم ،وتعمــيم ابنــاىم،

داللو إحصائية ( )0.05≤ αتعـزى ألثـر الجـنس فـي جميـع

مم ــا يجعمي ــم يش ــعرون بع ــدم العدال ــة التوزيعي ــة م ــن حي ــث
ّ
ال ارتــب والمكافئــات ،تتفــق ىــذه النتيجــة مــع د ارســة وشــعبان

العدالــة التوزيعيــة وجــاءت الفــروق لصــالح الــذكور .وتعــزى

( )2107والعقم ـ ــة ( ،)2100القص ـ ــير( ،)2101واختمف ـ ــت

المجـ ــاالت وفـ ــي العدالـ ــة التنظيميـ ــة ككـ ــل باسـ ــتثناء مجـ ــال

مع دراسة والسعود وسمطان (.)2112

ى ــذه النتيج ــة ال ــى ان معظ ــم ال ــذكور يتحمم ــون مس ــؤوليات
ب-سنوات الخبرة.

جدول ()19

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر سنوات الخبرة عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية في
الجامعات الخاصة األردنية

المجال

سنوات الخبرة

العدد

)(10سنوات فاقل

158

المتوسط

االنحراف

3.04

.875

الحسابي

المعياري

العدالة التوزيعية
أكثر من ( )01سنوات

91

2.82

.787

)(10سنوات فاقل

158

2.87

.640
1.086

أكثر من ( )01سنوات

91

2.77

.723

) (10سنوات فاقل

158

2.68

.797

العدالة التفاعمية

ككل

"ت"

2.049

العدالة اإلجرائية

العدالة التنظيمية

قيمو

1.337
أكثر من ( )01سنوات

91

2.54

.788

) (10سنوات فاقل

158

2.88

.605

أكثر من ( )01سنوات

91

2.73

.670

1.788

درجات
الحرية

247

247

247

247

الداللة

اإلحصائية
.041
دالو

.278

غير دالو

.183

غير دالو

.075

غير دالو

يتبـ ــين مـ ــن الجـ ــدول ( )19عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــو

سـ ـ ـواء اكان ـ ــت حكوميــ ــة ام خاصــ ــو تعامــ ــل عض ـ ــو ىيئـ ـ ــو

إحصائية ( )0.05≤ αتعزى ألثر سنوات الخبرة فـي جميـع

التــدريس حســب الرتبــة األكاديميــة وتحــدد راتبــو بنــاء عمــى
خبرت ــو وابحاث ــو المنش ــورة ،وال ــدورات التدريبي ــة الت ــي ش ــارك

المجـ ــاالت وفـ ــي العدالـ ــة التنظيميـ ــة ككـ ــل باسـ ــتثناء مجـ ــال

فييــا ،تختمــف مــع نتيج ـة د ارســة العقمــة ( ،)2100الســعود

العدالـة التوزيعيـة وجــاءت الفـروق لصــالح فيـو الخبـرة )(10

وسمطان (.)2112

ان انظمـو الجامعــات بشـكل عــام
سـنوات فاقـل .وتعــزى الـى ّ

-25221
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ج-الرتبة

جدول ()02

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الخاصة األردنية من حسب
متغير الرتبة
المجال

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعمية

العدالة التنظيمية ككل

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

استاذ

17

2.69

.391

استاذ مشارك

53

2.82

.742

استاذ مساعد

126

3.12

.909

مدرس

53

2.80

.850

المجموع

249

2.96

.850

استاذ

17

2.77

.492

استاذ مشارك

53

2.96

.654

استاذ مساعد

126

2.87

.682

مدرس

53

2.66

.692

المجموع

249

2.84

.672

استاذ

17

2.54

.640

استاذ مشارك

53

2.86

.855

استاذ مساعد

126

2.60

.781

مدرس

53

2.48

.779

المجموع

249

2.63

.795

استاذ

17

2.69

.379

استاذ مشارك

53

2.89

.595

استاذ مساعد

126

2.88

.655

مدرس

53

2.66

.654

المجموع

249

2.82

.632

يبين الجدول ( )20تباينا ظاىريا في المتوسطات الحسـابية

التــدريس بســبب اخــتالف فيــات متغيــر الرتبــة ،ولبيــان داللــو

واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسـو العدالـة التنظيميـة فـي

الفــروق اإلحصــائية بــين المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام
تحميل التباين االحادي حسب الجدول (.)21

الجامعـات الخاصــة األردنيــة مــن وجيــو نظــر اعضــاء ىيئــو

-25222
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جدول ()21

تحميل التباين االحادي ألثر الرتبة عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية في الجامعات الخاصة األردنية
المجال

العدالة التوزيعية

العدالة اإلجرائية

العدالة التفاعمية

العدالة التنظيمية
ككل

درجات

متوسط

2.313
.702

المصدر

مجموع المربعات

بين المجموعات

6.939

3

داخل المجموعات الكمي

172.059

245

178.998

248

بين المجموعات

2.643

3

.881

داخل المجموعات

109.196

245

.446

الكمي

111.839

248

بين المجموعات

4.278

3

1.426

داخل المجموعات

152.315

245

.622

الكمي

156.593

248

بين المجموعات

2.421

3

.807

داخل المجموعات

96.636

245

.394

الكمي

99.056

248

المربعات

الحرية

قيمو ف

3.294

1.976

2.293

2.046

الداللة

اإلحصائية
.021
دالو

.118

غير دالو
.079

غير دالو
.108

غير دالو

يتبـ ــين مـ ــن الجـ ــدول ( )21عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــو

التوزيعيـ ــة ،ولبيـ ــان الفـ ــروق الزوجيـ ــة الدالـ ــة إحصـ ــائيا بـ ــين

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤ αتعزى لمرتبو فـي

المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقو
شيفيو كما ىو مبين في الجدول (.)22

جميــع المجــاالت وفــي األداة ككــل باســتثناء مجــال العدالــة

جدول ()00

المقارنات البعدية بطريقو شيفيو ألثر الرتبة عمى العدالة التوزيعية
المجال

العدالة التوزيعية

استاذ

الرتبة

المتوسط الحسابي

استاذ

2.69

استاذ مشارك

2.82

.13

استاذ مساعد

3.12

.43

.30

مدرس

2.80

.10

.03

*دالو عند مستوى الداللة (.)0.05≤ α

استاذ مساعد

استاذ مشارك

مدرس

*.33

يتبين مـن الجـدول ( )22وجـود فـروق ذات داللـو إحصـائية

لمعـ ــدد الكبيـ ــر مـ ــن خ ـ ـريجين الجامعـ ــات والحاصـ ــمين عمـ ــى

( )0.05≤ αبــين مــدرس واســتاذ مســاعد مــن جيــة اخــرى

ـحا بــالتعيين فــي الجامعــات
شــيادات ُعميــا أصــبح ىنــاك ُشـ ٌ
مم ــا جع ــل بع ــض الجامع ــات الخاص ــة تس ــتغل ى ــذا االم ــر
ّ

وجاءت الفروق لصـالح اسـتاذ مسـاعد .وتعـزى ىـذه النتيجـة

وتقمــل مــن ارتــب االســتاذ الجــامعي ،وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع

ان االستاذ المساعد ُيعطى راتبو ومكافأتو حسـب رتبتـو
الى ّ
ـر
األكاديميــة ،وبنس ــبو اق ــل م ــن الجامع ــات الحكومي ــة ،فنظ ـ ًا

دراسة القصير(.)2101
-252-

23
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لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات

السؤال الخامس :ىل ىناك فروق ذات داللو إحصائية

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجو ممارسو العدالة

بين متوسطات اجابات افرد عينو الدراسة في تقديرىم

التنظيمية ،حسب متغير نوع الجامعة ،ولبيان الفروق

لدرجو ممارسو العدالة التنظيمية ،تعزى لمتغير نوع

اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار

الجامعة؟

"ت" لمتغير نوع الجامعة ،والجداول ادناه توضح ذلك.
جدول ()03

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر نوع الجامعة عمى درجو ممارسو العدالة التنظيمية
المجال
العدالة التوزيعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعمية
العدالة

ككل

التنظيمية

المتوسط

االنحراف

نوع

حكومية

128

3.68

.402

خاصو

249

2.96

.850

حكومية

128

3.61

.349

خاصو

249

2.84

.672

حكومية

128

3.62

.453

خاصو

249

2.63

.795

حكومية

128

3.64

.291

خاصو

249

2.82

.632

الجامعة

العدد

الحسابي

المعياري

قيمت

درجات

9.093

375

12.272

375

13.058

375

13.823

375

"ت"

الحرية

الداللة

اإلحصائية
.000
دالو

.000
دالو

.000
دالو

.000
دالو

يتبين من الجدول ( )27وجود فروق ذات داللو إحصائية

 -إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في

( )0.05≤ αتعزى ألثر نوع الجامعة في جميع المجاالت

صنع الق اررات والسماح ليم بالتعبير عن آرائيم وتقديم
مقترحاتيم.

وفي العدالة التنظيمية ككل وجاءت الفروق لصالح

قائمة المراجع:

الجامعات الحكومية .وتعزى ىذه النتيجة الن الجامعات

بركات ،زياد .)2105( .درجة العدالة التنظيمية لدى

الحكومية يتوفر لدييا االمان الوظيفي واالستقرار ،عدا عن

مديري المدارس الحكومية في فمسطين من وجية

مما يمكنيا من تحقيق العدل
الدعم الذي توفره الدولة ليا ّ
والمساواة بين جميع اعضاء ىيئو التدريس ،وتتفق نتيجة

نظر معممي مدارسيم ،مجمة الدراسات النفسية
والتربوية بجامعة السمطان قابوس ،العدد()7

ىذه الدراسة وشعبان ( )2107والعقمة ( )2100مع

المجمد ( .)5مسقط ،سمطنة عمان.

القصير (.)2101

البشابشة ،سامر .)2112( .أثر العدالة التنظيمية في

توصيات الدراسة:

بمورة التماثل التنظيمي في المؤسسات العامة

 -زيادة االىتمام بجميع أبعاد العدالة ،مع اقتراح تطبيق

األردنية ،دراسة ميدانية ،المجمة األردنية في إدارة

العدالة في أنظمة الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية،

األعمال ،المجمد( ،)5العدد( .)5عمان ،األردن.

والعمل عمى توحيد معايير التقييم ،وتفعيل المشاركة في

حسين ،رضا .)2102( .دور المؤسسات التعميمية في

المؤتمرات والندوات العممية ،والمشاركة في صناعة

تنميو المواىب اإلبداعية لدى الطمبة .مجمو جامعو

الق اررات.

دمشق ،المجمد ( ،)22العدد ( .)2دمشق ،سوريا.

 -العمل عمى مراعاة توزيع األعباء الوظيفية عمى

دراوشة ،نجوى .)2102( .العدالة التنظيمية السائدة في

العاممين في الجامعات الخاصة بشكل عادل ومناسب.

الجامعات األردنية وعالقتيا بالثقة التنظيمية من

-22124
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واالقتصادية ،المجمد ( ،)2العدد ( .)7جامعة

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .المجمة األردنية

القادسية ،العراق

في العموم التربوية ،مجمد ( ،)07عدد ( ،)7اربد،

العقمة ،ريما محمود )2100( .العدالة التنظيمية في

االردن.

جامعة اليرموك وعالقتيا بأداء أعضاء ىيئة

السبعي ،سعيد بن فايز بن محمد .)2102( .العـدالـ ـ ـ ــة

التنــظيميـ ـ ــة وعالقتيا بالصـ ـ ـراع التن ــظيمــي( .رسالة

التدريس فييا وسبل تحسينيا (أطروحة دكتوراه غير

كـميـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــتربية ،قســم اإلدارة الـ ـ ــتربوية والتخطيط،

عموان ،قاسم .)2112( .تأثير العدالة التنظيمية عمى

منشورة) جامعة اليرموك .إربد ،األردن.

ماجستير غير منشورة) ،جامع ـ ــة أم القـ ـ ــرى،

انتشار الفساد اإلداري ،دراسة ميدانية ،مجمة العموم

مكة المكرمة ،السع ــودية.

السرحاني ،حسين )2102( .الثقافة التنظيمية السائدة في

االقتصادية وعموم التسيير ،المجمد( ،)2العدد(.)2

التدريس وعالقتيا بدافعيتيم لمعمل (أطروحة دكتوراه

غانم ،حسين الحمو .)2102( .درجة العدالة التنظيمية

السعود ،راتب؛ وسمطان ،سوزان .)2112( .درجة العدالة

الحكومية الثانوية ومديراتيا في محافظة طولكرم من

جامعتي الجوف وحائل من وجيو نظر اعضاء ىيئة

جامعة محمد بوضياف بالمسيمة ،الجزائر.

غير منشوره) ،جامعو اليرموك .اربد ،االردن.

وعالقتيا بتفويض السمطة لدى مديري المدارس

التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في

وجيات نظر معممي مدارسيم (رسالة ماجستير

التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية فييا .مجمة

فمسطين.

دمشق ،سوريا.

وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى رؤساء األقسام

الجامعات

األردنية

الرسمية

وعالقتيا

بالوالء

غير منشورة) جامعة النجاح الوطنية .نابمس،

جامعة دمشق ،المجمد ( ،)22العدد (.)2- 0

القصير ،عثمان محمد .)2101( .العدالة التنظيمية
األكاديمية في الجامعات األردنية الحكومية (رسالة

السكر ،عبد الكريم .)2107( .أثر العدالة التفاعمي في

ماجستير غير منشورة) جامعة اليرموك .إربد،

األداء الوظيفي –دراسة استطالعية آلراء المديرين
في الو ازرات األردنية ،مجمة دراسات ،العموم

األردن.

الطبولي ،محمد عبد الحميد ،وكريم ،رمضان سعد،

اإلدارية ،المجمد  ،51العدد( ،)2عمان ،األردن.

سالمو ،كايد ،الرشيدي ،احمد . )2102 ( .درجو الثقة

والعبار ،ابتسام عمي .)2102( .اإلحساس بالعدالة

وعالقتيا بالدافعية لدى اعضاء ىيئة التدريس فييا

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة بنغازي .مجمة نقد

التنظيمية وعالقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى

التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة

من وجيو نظرىم ،مجمو جامعو القدس المفتوحة

وتنوير ،المجمد( ،)0العدد( .)2الكويت.

العدد ( .)02القدس ،فمسطين.

في الوالء التنظيمي (رسالة ماجستير غير منشورة)

قطاونة ،نشأت أحمد .)2117( .تأثير العدالة التنظيمية

لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ،المجمد(،)7

جامعة مؤتة ،الكرك.

شعبان ،عبد الكريم ىادي .)2107( .دور العدالة

التنظيمية في تحقيق األداء الجامعي المتميز -

الوادي ،رشدي عبد المطيف ،)2101( .العدالة التنظيمية،

الكوفة .المجمة العراقية لمعموم اإلدارية ،المجمد

غزة ،فمسطين (رسالة ماجستير غير منشورة)

دراسة ميدانية عمى الو ازرات الفمسطينية في قطاع

دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد-جامعة

جامعة غزة .غزة ،فمسطين.

( ،)2العدد ( .)72بغداد ،العراق.

العطوي ،عامر (2007) .أثر العدالة التنظيمية في األداء
السياقي،

مجمة

القادسية

لمعموم

اإلدارية
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