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ملخص:

هدفت الدراسة تعرف مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل

الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين والفروق فيها وفقاً لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل

العلمي .واستخدم المنهج الوصفي المسحي .وتكونت عينة الدراسة من ( )623معلمين ومعلمات.

واستخدمت استبانة العدالة التنظيمية وتم التأكد من صدقها وثباتها .وأظهرت النتائج أن مستوى
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر من وجهة نظر

المعلمين ككل جاءت بمستوى تقدير كبيرة .وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

مستوى العدالة التنظيمية ككل لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة

والمؤهل العلمي .وأوصت الدراسة بضرورة المحافظة على المستوى المرتفع للعدالة التنظيمية لدى
مديري المدارس الثانوية الدرزية من خالل تقديم الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات لهم حول

مفهوم العدالة التنظيمية وأبعادها وأهميتها في تأكيد الجانب األخالقي في العمل بالمؤسسات

التربوية.

الكلمات المفتاحية :العدالة التنظيمية ،مديرو المدارس ،المدارس الثانوية الدرزية ،المعلمين.
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Level of Organizational Justice among Druze Secondary Schools
Principals inside the Green Line from Teachers' point of view
Rwzalyn Fared Qazaml
Prof. Saleh Naser Olimat*
Prof. Abdalhkym Yasen Hijazy*
Abstract:
The aim of the study was to identify the level of organizational justice
among Druze secondary schools principals inside the Green Line from
teachers' point of view and to examine differences in organizational justice
level in light of gender, age and qualification level. The descriptive
methodology was used in the survey method. The sample of the study
consisted of (306) male and female secondary school teachers.
Organizational Justice Scale developed by the researcher was used for data
collection after validity and reliability were established. The results of the
study indicated that the total level of organizational justice among Druze
secondary schools principals inside the Green Line from teachers' point of
view was high. There were no statistically significant differences in total
level of organizational justice among Druze secondary schools principals
due to gender, age and qualification level. The study recommended the
need to maintain the high level of organizational justice among Druze
secondary schools by providing training course, seminars and lectures
addressing the concept of organizational justice, its importance and
dimensions in affirming the ethical aspect of work and for its significant
importance in developing learning teaching process in educational
institutions.
Keywords: Organizational Justice, School Principals, Druze Secondary
Schools, Teachers.
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المقدمة:

تعود الجذور التاريخية األولى لمفهوم العدالة التنظيمية ) (Organizational Justiceإلى

نظرية المساواة ( (Equity Theoryالتي وضعها آدمز "3691( "Admasم) .ولقيت هذه النظرية

وعدت أحد أهم النظريات المفسرة للسلوك اإلنساني داخل المؤسسات .وحظيت
اهتماماً كبي اًرُ ،
بأهمية استثنائية داخل المؤسسات مهما تباينت طبيعة نشاطها ( .)Ting, 2014وتقوم على

افتراض أساسي مفاده أن األفراد العاملين يميلون إلى الحكم على العدالة من خالل مقارنة زمالئهم

اآلخرين فإذا كانت نتيجة هذه المقارنات أنهم ُيحظون في ظنهم بمعاملة شبيهة بهم شعروا
بالعدالة ،وبعكس ذلك فإنهم يشعرون بعدم العدالة ومن ثم االحباط وعدم التحفيز على العمل.

واإلحساس بعدم العدالة في حد ذاته يحفز األفراد لكن بطريق عكسية تجعلهم يسعون إلى تحقيق
العدالة المنشودة من خالل قيامهم ببعض انماط السلوك التي تأتي كاستجابة لشعورهم بعدم

المساواة (.)Iskandar and Mawla,2015

ولقيت العدالة التنظيمية االهتمام الكافي على مستوى اإلدارة المدرسية في بدايات القرن

الحادي والعشرين عندما قدم ( )Hoy and Tarterأول محاولة لهما لتطبيق مبادئ أساسية

للعدالة التنظيمية في المدرسة ( .)AL-Khalidi and Salamah,2014وفي اآلونة األخيرة
لقيت اهتماماً متزيداً عبر كثير من الدراسات واألبحاث في مجال اإلدارة التربوية ( Abu

 .)Karim,2015وعرفها شلدن والسلطي ( )Sheldan and AL-Salti,2017بأنها إدراك

المعلمين لحالة اإلنصاف والمساواة في معاملة المديرين لهم من خالل ما يقدمونه من جهد في
مجال عملهم ،وما يترتب عليه من نتائج ومردودات مقارنة بجهود نظرائهم من المعلمين.

وبين باجوده ( )Pagoda,2010وعناوي ) )Ennui,2014أن العدالة التنظيمية تشمل

أربعة أبعاد ،هي :العدالة التوزعية :وهي اإلنصاف في تخصيص الموارد والعوائد والمكافآت
الموزعة على األفراد .العدالة اإلجرائية :وتُعبر عن مدى إحساس العامل بعدالة اإلجراءات التي
استخدمت في تحديد المخرجات .العدالة التفاعلية :وتشير إلى طريقة تصرف اإلدارة تجاه األفراد،
وتعبر عن المدى الذي يشعر فيه األفراد باالحترام والتقدير من قبل المنظمة وقيادتها .العدالة
التقييمية :وتتضمن عمليات وإجراءات وأنظمة محددة توضح لألفراد بالتأكد من أن حقوقهم

ومستويات أدائهم يتم تقييمها بطريقة عادلة ونزيهة لتؤمن لهم االستقرار واألمان الوظيفي.

وأشار عطا وبريسم ( )Atta and Brissem,2007أن العدالة التنظيمية توضح حقيقة
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النظام التوزعي للرواتب واألجور في المؤسسة وذلك من خالل العدالة التوزعية .وتنعكس سلوكاً
على حاالت الرضا عن الرؤساء وعلى سلوك المواطنة التنظيمية وااللتزام التنظيمي .وأشارت الداية
( )AL-Daih,2012أن العدالة التنظيمية تسلط الضوء للكشف عن األجواء التنظيمية والمناخ

التنظيمي السائد في المؤسسة ،وبالتالي بناء تصورات خاصة ضمن عدالة التعامالت حول

السياقات والمعامالت والعالقات التنظيمية واإلنسانية واالجتماعية.
وتنطلق أهمية العدالة التنظيمية في المؤسسات التربوية من خالل مقدرتها على إيجاد جو

من الشعور بالرضا والعدالة بكل مستوياتها اإلجرائية والتوزعية والتفاعلية والتقيمية ،وكذلك
اإلحساس باالنتماء إلى هذه المؤسسة التربوية ليدفعهم ذلك للعمل باستخدام كامل طاقاتهم نحو
تحقيق أهداف المؤسسة ،إلى جانب أهدافهم الشخصية ،ودورها في استقرار العمل ،وتنمية الوالء

للمؤسسة التربوية ،وفي تحسين األداء ،وتقليل حدة الصراعات ،ورفع كفاءة العمل والمعلمين Al-

).)Al-sebaei,2012

وبينت عليان ( )Elyan,2016أن العدالة التنظيمية تؤدي إلى تحديد جودة نظام المتابعة

والرقابة والتقييم والمقدرة على تفعيل أدوار التغذية الراجعة بشكل يكفل جودة استدامة العمليات
التنظيمية واإلنجازات عند أعضاء المؤسسة .ولها دور مهم في إبراز منظومة القيم االجتماعية

واألخالقية عند األفراد وتحدد طرق التفاعل والنضج األخالقي لدى أعضاء المؤسسة في كيفية
إدراكهم وتصوراتهم للعدالة الشائعة في المؤسسة.

وتعطي العدالة التنظيمية المعلمين الطاقة والدافع لبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق

أهداف المدرسة ،ورفع روح العمل الجماعي داخل المنظمة واإلبداع وااللتزام ( Shamma,
.)2018

والمدرسة بوصفها إحدى المؤسساات التربوياة التاي تساهم ماع يرهاا مان المؤسساات فاي تربياة

اإلنسان ،ومساعدته على النمو في جميع جوانب شخصيته إلى أقصى درجة ممكناة مان النماو وفقااً

لمقدراته واستعداداته وميوله واتجاهاته ،مع توجيه هذا النماو وجهاة اجتماعياة .ولكاي تاؤدي المدرساة
وظيفتها التربوية خير أداء فإنها تحتاج إلى إمكاناات مادياة وبشارية ،وتحتااج إلاى إدارة تتاولى القياام

بمجموعااة ماان العمليااات يااتم بمقتضاااها تعب ااة القااوى البشارية ،والماديااة ،وتنظيمهااا ،وتوظيفهااا بصااورة

موجهااة لتحقيااق األهااداف التربويااة المنشااودة ( .)Adwan,2016والقائااد التربااوي (ماادير المدرسااة)

الااذي يااؤثر فااي العاااملين فااي مؤسسااته التعليميااة فإنااه ماان األهميااة بمكااان أن يجااد الشااخص ال اواعي
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والمسا اايطر ضا اامن التعليما ااات التا ااي وضا ااعت تحا اات يديا ااه ،والمها ااتم بتفاصا اايل العما اال ،والمصا ااادر
الصااحيحة ،والساالطة الكافيااة والشاااعر بالثقااة ،فماان المؤكااد ساايكون محاال ثقااة تتساام بالمقاادرة علااى
المنافسة لتنفيذ األعمال بدرجة عالية من اإلتقان (.(Naser,2016

والمدارس الثانوية الدرزية تختلف عن نظيراتها من المدارس العربية داخل الخط األخضار .إذ

أن و ازرة التربية والتعليم وضعت منهاجاً تعليمياً في المدارس الدرزية ركزت فيه علاى عازل المجتماع
الدرزي عن المجتماع العرباي وترسايخ هوياة طائفياة درزياة منفصالة ومنعزلاة عان الهوياة العربياة مان
خالل تدريس ماواد فاي المادارس الثانوياة الدرزياة تخلاو مان نصاوي تشاير إلاى العالقاة باين الادروز
وبين العرب والمسلمين .وأفر ت المنهاج التعليمي من أي ذكار ألدبااء فلساطينيين .كماا أن المنهااج
يخلو من نصوي أدبية من فترة النهضة العربية (.)Shamma,2018

وقد حظيت العدالاة التنظيمياة باهتماام كبيار مان قبال البااحثين ونالات الحا الاوفير ،ومان هاذه

الد ارسااات .د ارسااة الساابعي( )Al-Sebaei,2012التااي هاادفت إلااى تعاارف درجااة تطبيااق العدالااة
التنظيمياة لادى القاادة الترباويين مان وجهاة نظار المشارفين الترباويين .واساتخدم المانهج الوصافي
المساحي .وتكونات مان ) (100مشارف ترباوي فاي مديناة مكاة المكرماة فاي الساعودية .واساتخدمت
اساتبانة العدالاة التنظيمياة .وبينات النتاائج أن درجاة تطبياق العدالاة التنظيمياة ككال جااءت بدرجاة
تقدير متوسطة.

وهدفت دراسة الخالدي وسالمة (and Salamah,2014

 )AL-Khalidiإلى تقصي

مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة المفرق باألردن .واستخدم
المنهج الوصفي االرتباطي.وتكونت عينة الدراسة من ( )946معلماً ومعلمة .وطبقت استبانة
العدالة التنظيمية .وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية
كانت بدرجة مرتفعة ،وبينت وجود فروق داله إحصائياً في درجة تطبيق العدالة التنظيمية تعزى
ألثر متغير الجنس لصالح اإلناث ،في حين لم تظهر فروق في متغير المؤهل العلمي.
وأجرى أبو كريم ( )Abu Karim,2015دراسة هدفت إلى تعرف العدالة التنظيمية لدى

مديري المدارس الحكومية الثانوية في مدينة الرياض بالسعودية .واستخدم المنهج الوصفي

المسحي .وتكونت عينة الدراسة من ( )371معلماً .واستخدمت استبانة العدالة التنظيمية .وبينت
النتائج أن درجة تطبيق العدالة التنظيمية ككل وأبعادها لدى مديري المدارس الثانوية جاءت بدرجة
تقدير متوسطة.
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وأجرى اسكندر ومولى ( )Iskandar and Mawla,2015دراسة هدفت إلى تقصي العدالة

التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات .واستخدم المنهج
الوصفي المسحي .وتكونت عينة الدراسة من ( )351معلماً ومعلمة اختيروا من معلمي المرحلة
االبتدائية في مدينة بغداد .واستخدم مقياس العدالة التنظيمية .وأظهرت النتائج أن مستوى العدالة

التنظيمية لدى مديري المدارس االبتدائية جاء بدرجة كبيرة ،ولم تظهر فروق إحصائية تعزى
لمتغير الجنس.

وهدفت دراسة عدوان ( )Adwan,2016إلى تعرف واقع العدالة التنظيمية لدي مديري

مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات زة من وجهة نظر المعلمين .واتبع المنهج الوصفي التحليلي.

وتكونت عينة الدراسة من ( )416معلمين ومعلمات .واستخدمت استبانة العدالة التنظيمية.
وأظهرت النتائج أن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات زة حصلت
جاء بدرجة كبيرة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع العدالة التنظيمية ككل لدى

مديري المرحلة الثانوية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.

وقام عليان( )Elyan,2016بإجراء دراسة من أهدافها تقصي درجة ممارسة العدالة

التنظيمية في المدارس الثانوية في األردن .واتبع المنهج الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة

من ( )413معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية في مدينة الزرقاء .واستخدمت استبانة

العدالة التنظيمية .وبينت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة العدالة التنظيمية جاءت بدرجة تقدير

متوسطة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة ممارسة العدالة التنظيمية
تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.
وأجرى شلدان والسلطي ( )Sheldan and AL-Salti,2017دراسة هدفت التعرف إلى

درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات زة .واستخدم
المنهج الوصفي المسحي .وتكونت عينة الدراسة من ( )356معلماً ومعلمة .واستخدمت االستبانة.
وأظهرت النتائج أن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية كان بوزن نسبي
( )%74.36وبدرجة كبيرة.

وأجرى شما ( )Shamma,2018دراسة هدفت إلى تعرف مستوى العدالة التنظيمية لدى

مديري المدارس داخل المدارس العربية في الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين .واستخدم
المنهج الوصفي .وتكونت العينة من ( )154معلماً .وطبق استبيان العدالة التنظيمية .وأظهرت
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النتائج أن العدالة التنظيمية بجميع أبعادها كانت على مستوى ٍ
عال؛ وأيضاً جاءت العدالة التفاعلية
بين مديري المدارس من منظور المعلمين في جميع المراحل التعليمية في الرتبة األولى.
ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ُيالح أنها تشابهت والدراسة الحالية من حيث:
الهدف :حيث اهتمت تلك الدراسات بالبحث في موضوع العدالة التنظيمية في المؤسسات التربوية.

وكذلك في المجتمع المستهدف وهم المعلمون وكانت االستجابة على األدوات المستخدمة من وجهة
نظر المعلمين .باستثناء دراسة السبعي ( )Al-Sebaei,2012التي تناولت درجة تطبيق العدالة

التنظيمية من وجهة نظر المشرفين التربويين .والمنهج واألداة :فقد استخدمت الدراسات السابقة
المنهج الوصفي وأداة االستبانة ،كما استخدم في الدراسة الحالية .وقد تم اإلفادة من الدراسات
السابقة في تحديد مشكلة الدراسة الحالية وصيا تها بأسلوب علمي بحثي وفي بناء أداة الدراسة،

ومناقشة النتائج وكتابة التوصيات.

وعلى الر م مما تقدم؛ فإن الدراسة الحالية قد تميزت عما سبق من الدراسات السابقة في

هدفها وعينتها؛ إذ هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري

المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين .وفي مكانها وزمانها؛ إذ

تعد الدراسة الحالية من الدراسات الرائدة في المجال التربوي والتعليمي -في حدود علم الباحثين-
التي أجريت في المجتمع المحلي الدرزي داخل الخط األخضر من العام 1136/1136م .وعليه

جاءت الرغبة في إجراء الدراسة الحالية التي هدفت إلى تعرف مستوى العدالة التنظيمية لدى
مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظ ا اًر ألهمي ااة ممارسااة م اادير المدرسااة دوره ف ااي الت ااأثير علااى المعلم ااين ماان خ ااالل الممارس ااة

الوظيفي ااة الس االوكية كاإليم ااان بأه ااداف المدرس ااة واالس ااتعداد للعم اال م اان أج اال المدرس ااة ،واالعتا ازاز
واالفتخار بها والرغبة بالبقاء فيها؛ األمر الذي يدفع عديداً منهم إلى التقبل ألهاداف المؤسساة وباذل

الجهد في تحقيقها ،وبالتالي التأثير اإليجابي في عملية التعليم والتعلم.

وعلااى الاار م ماان أن المؤسسااات التربويااة داخاال الخااط األخضاار بشااكل عااام والماادارس الدرزيااة

بشكل خاي أصابحت بي اة مناسابة لتطبياق مفهاوم العدالاة التنظيمياة؛ اال أناه مان الضاروري معرفاة
مستوى العدالة التنظيمياة لادى ماديري تلاك المادارس .فقاد لاوح مان خاالل مقابلاة عدي ٍاد مان معلماي

الماادارس الثانوي ااة الدرزيااة ومعلماته ااا داخاال الخ ااط االخضاار ،أن وجه ااات نظاار المعلم ااين فااي ه ااذه
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المدارس حول دور مدير المدرسة الممارس وإسهامه في تحقيق العدالة التنظيمية ينعكس في أدائهام

الااوظيفي وانجااازاتهم .شااعر الباااحثون بوجااود مشااكلة الد ارسااة الحاليااة التااي باارزت ماان خااالل تعاارف

مسااتوى العدالااة التنظيميااة لاادى مااديري الماادارس الثانويااة الدرزيااة داخاال الخااط األخضاار ماان وجهااة
نظر المعلمين .والتي بدت باإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 .3ما مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر من
وجهة نظر المعلمين؟

 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≤0.05بين متوسطات

استجابات أفراد الدراسة عن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية

داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغيرات (الجنس ،الخبرة والمؤهل
العلمي)؟

أهمية الدراسة:
تبدو أهمية الدراسة الحالية باألتي:

 يؤمل أن يستفيد من نتائج الدراسة الحالية ،القائمين على العملية التعليمية في و ازرة التربية
والتعليم واإلدارات التابعة لها في مجال القيادة التربوية والمس ولين عن وضع السياسات

التعليمية في تطوير معايير اختيار مديري المدارس في ضوء متطلبات العدالة التنظيمية أو
تدريبهم.

 يؤمل أن يستفيد من نتائج الدراسة الحالية ،مديرو المدارس من خالل التعرف إلى المتطلبات
والمعايير الالزم توفرها لديهم حتى يتمكنوا من القيام بأدائهم بمستوى ٍ
عال ومتميز لينعكس
على عدالتهم التنظيمية وفي تحقيق اإلنجاز للمعلمين؛ مما ينعكس في تقدم العملية التعليمية.

 قد تسهم الدراسة الحالية في إفادة الباحثين في التربية واإلدارة واإلشراف ،وكذلك الباحثين في
الدراسات العليا في تخصص اإلدارة التربوية والمدرسية بفتح آفاق جديدة أمامهم للبحث العلمي

في هذا المجال.

تعريفات المصطلحات:

تبنت الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية:

 العدالة التنظيمية :وهي" درجة تحقيق المساواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عن

عالقة الفرد بالمؤسسة "( .)Albashabsha,2013:405وإجرائيا في الدراسة الحالية ،تُعرف:
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بأنها أحد المتغيرات التنظيمية المهمة المؤثرة في كفاءة األداء الوظيفي لمعلمي المدارس
الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر والتي تم قياسها من خالل استجابات أفراد عينة الدراسة

عن فقرات أداة الدراسة (استبانة العدالة التنظيمية) التي تم تطويرها لغايات هذه الدراسة.

 مدير المدرسة :هو "المس ول األول عن إدارة المدرسة وتوفير البي ة التعليمية المناسبة فيها،
والمشرف الدائم فيها لضمان سالمة سير العملية التربوية وتنسيق جهود العاملين فيها

وتوجيههم ،وتقويم اعمالهم ألجل تحقيق األهداف العامة للتربية" ( Sheldan and AL-Salti,
 .)2017: 18وفي هذه الدراسة هم مديرو المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر في
الفصل الدراسي الثاني من العام 1136/1136م.

 المدارس الثانوية الدرزية :وهي المدارس الخاصة بالطائفة الدرزية في الخط األخضر في
البالد ،والتي تُعنى بالتعليم للطلبة من الصفوف (العاشر ،الحادي عشر ،والثاني عشر) في
المرحلة الثانوية ويتقدم فيها الطالب لالمتحان التكميلي ويسمى (البجروت) إذ ُيعد الحصول
عليه مفتاح النجاح وااللتحاق بالتعليم العالي.

 المعلم :هو كل شخص أعد ليكون ملم ًا بفرع من فروع المعرفة ،فضالً عن تكوين شخصية
قادرة على أداء المهمة التربوية التعليمية من توجيه وإرشاد للطلبة ،وهذا ال يتم إال بالكليات

الجامعية ( .)AL-Tartouri and AL-qudah, 2006وفي هذه الدراسة هم معلمو المرحلة
الثانوية في المدارس الثانوية الدرزية في الفصل الدراسي الثاني من العام 1136/1136م.

حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر في الفصال

الدراسي الثاني من العام 1136/1136م.
منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي.

مجتمع الدراسة:

تكونت مجتمع الدراسة من ) (740معلماً ومعلمة في المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط

األخضر ،في الفصل الدراسي الثاني من العام 1136-1136م.
عينة الدراسة:

تاام اختيااار عينااة الد ارسااة بالطريقااة العش اوائية البساايطة ممثلااة لمجتمااع الد ارسااة ماان المعلمااين
05
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والمعلم ااات ف ااي الم اادارس الثانوي ااة الدرزي ااة داخ اال الخ ااط األخض اار إذ بلغ اات العين ااة ( )119معلما اين

ومعلمات وشكلوا ماا نسابته ( )%43.1مان مجتماع الد ارساة .والجادول ( )3يباين تاوزع عيناة الد ارساة
حسب متغيراتها.
المتغير
الجنس
الخبرة
المؤهل العلمي

الجدول ) (1توزع عينة الدراسة حسب متغيراتها
المستوى/الفئة
ذكر
انثى
أقل من  5سنوات
 10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
بكالوريوس
دراسات عليا

أداة الدراسة :العدالة التنظيمية

العدد
129
177
79
98
129
75
231

النسبة المئوية%
42.2%
57.8%
25.8%
32.0%
42.2%
24.5%
75.5%

لغايات تطبيق أداة العدالة التنظيمية تم الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات الساابقة المتعلقاة

بالعدالة التنظيمية لتطوير أداة لقياس العدالة التنظيمياة لادى ماديري المادارس الثانوياة الدرزياة داخال

الخااط األخضاار .واسااتند بصااورة أساسااية فااي إعااداد األداة علااى المقاااييس المسااتخدمة فااي الد ارسااات

السااابقة كد ارسااة عاادوان ( )Adwan, 2016ود ارسااة شااما ( .)Shamma, 2018وتكوناات األداة
بصااورتها النهائيااة بعااد التحقااق ماان دالالت صاادقها وثباتهااا ماان ( )11فقارة موزعااة علااى أربعااة أبعاااد

البعاد الثااني :العدالاة اإلجرائياة وفق ارتاه مان
البعد األول :العدالة التوزعية وفقراته من ( .)6-3و ُ
هيُ :
البعااد ال اربااع :العدالااة التقيميااة
البعااد الثالااث :العدالااة التفاعليااة وفق ارتااه ماان ( .)11-39و ُ
( .)35-6و ُ

وفق ارتااه ()11-14؛ إذ يضااع المسااتجيب إشااارة أمااام كاال فقارة ماان فقارات المجاااالت وذلااك علااى ساالم
وص ااححت األداة
ماان خمااس درج ااات هااي ( كبيا ارة جااداً ،كبي ارة  ،متوس ااطة ،متدنيااة ،متدني ااة جااداً)ُ .
بإعطاء األوزان اآلتياة ( )3 ،1 ،1 ،4 ،5للادرجات الساابقة الاذكر .وقاد تراوحات درجاات األداة باين

الدرجا ااة ( )11لتمثا اال أقا اال درجا ااة و( )351لتمث ا ال أعلا ااى درجا ااة فا ااي األداة .وللحكا اام علا ااى مسا ااتوى
المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت واألداة ككل ،اعتمد المعياار اإلحصاائي باساتخدام المعادلاة

اآلتية:

(:)1

مقسوما على عدد الخيارات
مدى الف ة= (أعلى قيمة – أدنى قيمة)
ً
مدى الف ة=  1.6=5÷ 4=3-5وبذلك يصبح معيار الحكم على النحو الموضح في الجدول
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الجدول ( :)2المعيار اإلحصائي لتحديد درجة العدالة التنظيمية

صدق أداة الدراسة:

المتوسط الحسابي
من  1.00أقل من 1.80
من  1.80أقل من 2.60
من  2.60أقل من 3.40
من  3.40أقل من 4.20
من 5.00 – 4.20

الدرجة
متدنية جداً
متدنية
متوسطة
كبيرة
كبيرة جدًا

محكما ااا ما اان ذوي الخب ا ارة
تا اام التأكا ااد ما اان صا اادق محتا ااوى أداة الد ارسا ااة بعرضا ااها علا ااى ()33
ً
واالختصاااي ف ااي جامع ااة اليرم ااوك .واألخ ااذ بمالحظ اااتهم وتع ااديالتهم ،م اان حي ااث :م اادى ص ااالحية

الصاايا ة اللغويااة .وانتماااء الفقارة للمجااال الااذي أدرجاات ضاامنه .وماادى مالءمااة الفقارات وتوافقهااا ماع
مجااال الد ارسااة .إج اراء أي تعااديالت يرونهااا مناساابة .وبناااء علااى إجماااع مااا يزيااد عاان ( )%61ماان
مجموعة المحكمين تم اعتماد أداة الدراسة بصورتها النهائية.

ثبات أداة الدراسة:

أُس ااتخدمت طريقت ااان للتحق ااق م اان ثب ااات أداة الد ارس ااة ،الطريق ااة األول ااى ه ااي االختب ااار وإع ااادة

االختبار والطريقة الثانية هي حساب معامال االتسااق الاداخلي لفقارات االساتبانة .فقاد تام فاي األولاى

تطبيااق االسااتبانة علااى عينااة اسااتطالعية مكونااة ماان ( )15معلمااً ومعلمااة مارتين بفااارق زمنااي مدتااه
وحسااب معاماال االرتباااط بيرسااون(معامل ثبااات االسااتقرار) بااين التطبيقااين وبلا (.)1691
أساابوعين ُ

كمااا تاام فااي الطريقااة الثانيااة حساااب معادلااة ثبااات االتساااق الااداخلي ماان خااالل معاماال كرونباااخ ألفااا
وبل معامل الثبات حسب مجاالت االداة كما في الجدول ( )1يبين ذلك.

الجدول ( :)3معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة
المقياس ومجاالته
العدالة التوزعية
العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعلية
العدالة التقيمية

ثبات االتساق الداخلي
1.646
1.646
1.653
1.696

ثبات اإلعادة
1.653
1.693
1.653
1.653

أظهرت النتائج في الجدول ( )1أن معامالت الثبات لمجاالت األداة ذات معامل ثبات

مرتفع .و ُعدت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة:

لغايااات تحقي ااق أهااداف الد ارس ااة أُتبعاات اإلجا اراءات اآلتيااة :ت اام تط ااوير أداة الد ارس ااة بص ااورتها
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األولية .ثام الحصاول علاى كتاب تساهيل المهماة الالزماة .ثام التحقاق مان صادق أداة الد ارساة وثباتهاا

وإقرار الصورة النهائية لها .ثم توزع أداة الدراسة علاى عيناة الد ارساة بعاد تحديادها .ثام جماع البياناات
ومن ثم إدخالها الى الحاسوب .واستخدمت الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعياة ( )SPSSلتحليال

البيانات والوصول للنتائج .ثم استخلصت النتائج ونوقشت ،ثم ُكتبت التوصيات والمقترحات.
نتائج الدراسة:

نتائج السؤال األول" :ما مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية

داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين؟
لإلجابة عان هاذا الساؤال؛ ُحسابت المتوساطات الحساابية واالنح ارفاات المعيارياة لتقاديرات أفاراد
عينة الد ارساة علاى فقارات مساتوى العدالاة التنظيمياة ككال ،وكال مجاال مان مجاالتهاا ،والجادول ()4
يبين ذلك.

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجاالت أداة العدالة التنظيمية والمستوى ككل مرتبة تنازليا

المتوسط الحسابي*
المجال
رقم المجال
4.13
العدالة التفاعلية
1
4.09
العدالة التقييمية
4
4.03
العدالة التوزعية
3
4.01
العدالة اإلجرائية
1
4.06
العدالة التنظيمية
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

االنحراف المعياري
.742
.752
.750
.791
.718

الرتبة
3
1
1
4

المستوى
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

يالح من الجدول ( )4أن مجاالت مستوى العدالة التنظيمية ككل جاءت بمستوى (كبيرة)

بمتوسط حسابي ( )4.06بانحراف معياري ( .).718وجاء المجال الثالث (العدالة التفاعلية) في

الرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.13بمستوى (كبيرة) بانحراف معياري ( ،).742تاله في الرتبة

الثانية المجال الرابع (العدالة التقييمية) بمتوسط حسابي ( )4.09وبمستوى (كبيرة) بانحراف

معياري ( ،).752وجاء المجال األول (العدالة التوزعية) في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي
( )4.03بمستوى (كبيرة) بانحراف معياري ( ،).750في حين جاء المجال الثاني (العدالة

اإلجرائية) في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )4.01وبانحراف معياري ( ).791وبمستوى تقدير
(كبيرة).

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
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كل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت العدالة التنظيمية ،وفيما يأتي عرض لذلك:
المجال األول :العدالة التوزعية:

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات هذا المجال وكانت النتاائج
كما في الجدول (:)5
الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة

رقم
الفقرة
7
6
5
4
9
3
1
1

على فقرات المجال األول (العدالة التوزعية) مرتبة تنازليا
اف
ر
المتوسط االنح
الرتبة المستوى
الفقرة
الحسابي* المعياري
يراعي المدير في موافقته على إجازات المعلمين
كبيرة
3
.855
4.24
المختلفة (طارئة ،مرضية ،سنوية) العدالة.
يوزع المدير المواد الدراسية بين المعلمين حسب
كبيرة
1
.824
4.21
تخصصاتهم بعدالة.
يوزع المدير المواد والمعدات والمستلزمات والوسائل
كبيرة
1
.901
4.12
التعليمية بين المعلمين بعدالة.
يوزع المدير دورات التدريب على المعلمين وفق
كبيرة
4
.887
4.08
احتياجاتهم.
يقدم المدير الحوافز المعنوية للمعلمين بما ينسجم
كبيرة
5
.982
4.05
مع جهودهم المبذولة.
يوزع المدير األنشطة الالصفية بعدالة بين
كبيرة
9
1.017
3.89
المعلمين.
كبيرة
7
.995
3.88
يوزع المدير أعباء العمل بشكل عادل بين المعلمين.
يوزع المدير المكافآت والحوافز المادية على
كبيرة
6
1.057
3.78
المعلمين بعدالة.

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يالح

من الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول تراوحت بين

( )3.78و( )4.24بمستوى (كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )7في الرتبة األولى بمتوسط حسابي

( )4.24وبانحراف معياري ( ).855وبمستوى (كبيرة) ،في حين جاءت الفقرة ( )1في الرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.78وبانحراف معياري ( )1.057وبمستوى (كبيرة).
المجال الثاني :العدالة االجرائية:

ُحساابت المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة لفقارات هااذا المجااال وكاناات النتااائج كمااا
في الجدول (:)9
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مستوى العدالة التنظيمية.....

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقدي ارت أفراد عينة
رقم
الفقرة

1
3
9
1
7
5
4

الدراسة على فقرات المجال األول (العدالة التفاعلية) ،مرتبة تنازليا
الفقرة

يتفهم ظروف المعلمين عند تطبيقه اللوائح
الداخلية.
يتصف المدير بالموضوعية في اتخاذ الق اررات
الخاصة بالعمل.
يتقبل آراء المعلمين على الق اررات المتخذة.
يتيح المدير الفرصة للمعلمين اإلطالع على جميع
اللوائح واإلجراءات المنظمة للعمل.
يصحح المدير الق اررات الخاصة بالمعلمين التي
تبين عدم عدالتها.
يراعي مدير المدرسة حاجات المعلمين عند تطبيقه
للق اررات.
ُيشرك المدير جميع المعلمين في عملية صنع
القرار واتخاذه.

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

4.18

.859

3

كبيرة

4.14

.931

1

كبيرة

4.04

.899

1

كبيرة

4.01

.953

4

كبيرة

4.00

.939

5

كبيرة

3.98

.928

9

كبيرة

3.70

1.021

7

كبيرة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

ُيالح

من الجدول ( )9أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثاني تراوحت بين

( )3.70و( )4.18بدرجة (كبيرة) .إذ جاءت الفقرة ( )1في الرتبة األولى بمتوسط حسابي

( )4.18بمستوى (كبيرة) وانحراف معياري ( ،).859في حين جاءت الفقرة ( )4في الرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.021بمستوى (كبيرة).

المجال الثالث :العدالة التفاعلية:

ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات هذا المجال وكانت النتاائج
كما في الجدول (:)7
الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة

رقم
الفقرة
1
3
5
1

على فقرات المجال األول (العدالة التفاعلية) ،مرتبة تنازليا
الفقرة
يتيح المدير فري التحاور والتواصل مع جميع المعلمين.
يتعامل المدير مع جميع المعلمين على نحو متسا ٍو
باحترام.
يسعى المدير لبناء عالقة انسانية مع جميع المعلمين دون
استثناء.
يتعامل المدير بمرونة فيما يخص حقوق المعلمين
وواجباتهم.
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المتوسط
الحسابي*
4.25

االنحراف
المعياري
.835

3

4.23

.860

1

كبيرة

4.20

.870

1

كبيرة

4.18

.836

4

كبيرة

الرتبة

المستوى
كبيرة

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السادس ،العدد الثالث.0202 ،
رقم
الفقرة
6
9
7
4

الفقرة
يخبر المدير المعلمين بأي نشاطات رسمية قبل تنفيذها.
يعزز المدير المعلمين حسب جهودهم وتميزهم وانجازاتهم.
يسمح المدير بمناقشته فيما يتخذه من ق اررات.
يأخذ المدير بالمشورة المقترحة من جميع المعلمين في
المدرسة.
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يالح

المتوسط
الحسابي*
4.14
4.10
4.02

االنحراف
المعياري
.901
.922
.896

5
9
7

3.91

.892

6

الرتبة

المستوى
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

من الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث تراوحت بين

( )3.91و( )4.25بمستوى (كبيرة) .إذ جاءت الفقرة ( )1في الرتبة األولى بمتوسط حسابي

( )4.25بمستوى (كبيرة) وانحراف معياري ( ،).835في حين جاءت الفقرة ( )4في الرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( )3.91وانحراف معياري ( ).892بمستوى (كبيرة).

المجال الرابع :العدالة التقييمية:

تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنح ارفااات المعياريااة والرتااب لفق ارات هااذا المجااال وكاناات

النتائج كما في الجدول (:)6

الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة

رقم
الفقرة
3
7
9
1
1
5
4

على فقرات المجال األول (العدالة التقييمية) ،مرتبة تنازليا
الفقرة

يقيم المدير أداء المعلمين بموضوعية دون محاباة أو
تمييز.
يوظف المدير جميع مهاراته وخبراته السابقة في عملية
التقييم للمعلمين بموضوعية.
يستفيد المدير من نتائج تقييم المعلمين في عملية التحسين
والتدريب ألداء المعلمين.
يجمع المدير الحقائق واألدلة والمعلومات كافة عند تقييم
األداء الوظيفي للمعلمين.
ُيطلع المدير المعلمين مسبقاً على معايير ومؤشرات تقييم
األداء الوظيفي.
يعتمد المدير على نتائج التقييم للمعلمين في تصميم خطة
برامج تدريبية شاملة.
يعطي المدير المعلمين فرصة التظلم في حالة اعتراضهم
على تقييم األداء الوظيفي لهم.
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
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االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

المتوسط
الحسابي*
4.16

.853

3

كبيرة

4.16

.841

1

كبيرة

4.10

.854

1

كبيرة

4.09

.848

4

كبيرة

4.07

.868

5

كبيرة

4.05

.888

9

كبيرة

3.99

.896

7

كبيرة

مستوى العدالة التنظيمية.....
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يالح من الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الرابع تراوحت بين ()3.99

و( )4.16بمستوى (كبيرة) .فقد جاءت الفقرة ( )3في الرتبة األولى بمتوسط حسابي ()4.16

بمستوى (كبيرة) وانحراف معياري ( ،).853في حين جاءت الفقرة ( )4في الرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )3.99وانحراف معياري ( ).896بمستوى (كبيرة).

نتائج السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة عن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري
المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين تعزى إلى متغيرات
(الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي)"؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عن مستوى العدالة التنظيمية وفًقا لمتغير (الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي) ،والجدول
( )9يبين ذلك.
الجدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة
عن مستوى العدالة التنظيمية وفقا لمتغير (الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي)

المتغير
الجنس

الخبرة
المؤهل
العلمي

المستوى/الفئة
ذكر
أنثى
المجموع
أقل من  5سنوات
5-10سنوات
أكثر من  10سنوات
المجموع
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

المتوسط الحسابي
4.06
4.06
4.06
4.26
4.03
3.97
4.06
3.91
4.11
4.06

العدد
129
177
306
79
98
129
306
75
231
306

االنحراف المعياري
.728
.713
.718
.684
.705
.729
.718
.755
.700
.718

ُيالح من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة عن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ككل ،وفًقا لمتغيرات
(الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي) ،ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهرية ،استخدم
تحليل التباين الثالثي ،والجدول ( )10يبين ذلك.
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الجدول ( :)10تحليل التباين الثالثي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مستوى
العدالة التنظيمية وفقا لمتغير (الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي)
متوسط
المربعات
.180
2.288
2.045
.507

درجات
مجموع
المتغير
الحرية
المربعات
1
.180
الجنس
2
4.576
الخبرة
1
2.045
المؤهل العلمي
294
148.931
الخطأ
306
5211.315
المجموع
305
157.166
عدل
الم ّ
المجموع ُ
ى
* ذو داللة إحصائية عند مستو الداللة اإلحصائية ()...5 = α

قيمة ف
.356
4.516
4.036

الداللة
اإلحصائية
.551
.012
.045

ُيالح من الجدول ( )10ما يلي:
 عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15=αلتقديرات أفراد عينة الدراسةعن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ككل ،وفًقا لمتغير الجنس.

 وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15=αلتقديرات أفراد عينة الدراسة عنمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ككل ،وفًقا لمتغير المؤهل

العلمي ،إذ كانت الفروق لصالح ف ة دراسات عليا.

 وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15=αلتقديرات أفراد عينة الدراسة عنمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ككل ،وفًقا لمتغير الخبرة،

ولمعرفة داللة الفروق على متغير الخبرة تم اجراء المقارنات البعدية باستخدام طريقةِ شافيه،

وكما هو مبين في الجدول (.)33

الجدول ( :)11المقارنات البعدية باستخدام شافيه لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مستوى العدالة
التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ككل

)(Jالخبرة
)(Iالخبرة
5-10سنوات
أقل من  5سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
5-10سنوات
أكثر من  10سنوات
أقل من  5سنوات
أكثر من  10سنوات
5-10سنوات
* ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (.)α=0.05

الفرق بين المتوسطين
.23
)*(.29
-.23
.06
)*(-.29
-.06

الداللة اإلحصائية
.102
.016
.102
.802
.016
.802

يظهر الجدول ( )33المتعلق بالمقارنات البعدية وجاود فاروق باين ف اة أقال مان خماس سانوات

وف ة أكثر من  31سنوات ،وكانت الفروق لصالح أقل من  5سنوات.
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مستوى العدالة التنظيمية.....

كما حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على

كل مجال من مجاالت العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ،وفًقا لمتغيرات
(الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي) ،والجدول ( )12يبين ذلك.
الجدول ( )12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال
من مجاالت العدالة التنظيمية والمستوى ككل ،وفقا لمتغير (الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي)

المتغير

الجنس

الفئات

اإلحصائي

ذكر

المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
االنحراف المعياري

انثى
المجموع
أقل من  5سنوات
 5-10سنوات

الخبرة

أكثر من  10سنوات
المجموع
بكالوريوس

المؤهل
العلمي

دراسات عليا
المجموع

المجال
األول:
العدالة
التوزعية
4.09
129
.709
3.99
177
.778
4.03
306
.750
4.17
79
.762
3.98
98
.718
3.99
129
.761
4.03
306
.750
3.85
75
.770
4.09
231
.735
4.03
306
.750
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المجال
الثاني:
العدالة
اإلجرائية
3.98
129
.820
4.02
177
.771
4.01
306
.791
4.20
79
.796
3.98
98
.792
3.91
129
.772
4.01
306
.791
3.85
75
.851
4.06
231
.766
4.01
306
.791

المجال
الثالث:
العدالة
التفاعلية
4.10
129
.764
4.15
177
.726
4.13
306
.742
4.34
79
.686
4.11
98
.741
4.01
129
.751
4.13
306
.742
3.99
75
.780
4.17
231
.725
4.13
306
.742

المجال
الرابع:
العدالة
التقيمية
4.09
129
.781
4.09
177
.733
4.09
306
.752
4.33
79
.678
4.06
98
.732
3.97
129
.782
4.09
306
.752
3.97
75
.781
4.13
231
.741
4.09
306
.752
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ُيالح من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على كل مجال من مجاالت العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ،وفًقا
لمتغيرات (الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي) ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهرية،

المتعدد ،والجدول ( )13يبين ذلك.
استخدم تحليل التباين الثالثي ُ

الجدول ( )13تحليل التباين الثالثي المتعدد للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل
مجال من مجاالت مستوى العدالة التنظيمية وفقا لمتغيرات (الجنس ،الخبرة والمؤهل العلمي)

مجموع
المجال
مصدر التباين
المربعات
1.491
العدالة التوزعية
الجنس
.002
العدالة اإلجرائية
Hotelling's
Trace value=.052
.023
العدالة التفاعلية
sig.= .005
.334
العدالة التقيمية
2.907
العدالة التوزعية
الخبرة
4.453
العدالة اإلجرائية
Wilks' Lambda
value= .953
4.655
العدالة التفاعلية
sig=.080
6.756
العدالة التقيمية
3.013
العدالة التوزعية
المؤهل العلمي
2.363
العدالة اإلجرائية
Wilks' Lambda
value=.980
1.780
العدالة التفاعلية
sig=.206
1.239
العدالة التقيمية
163.159
العدالة التوزعية
182.730
العدالة اإلجرائية
الخطأ
158.140
العدالة التفاعلية
162.332
العدالة التقيمية
5144.891
العدالة التوزعية
5102.857
العدالة اإلجرائية
المجموع
5382.750
العدالة التفاعلية
5291.653
العدالة التقيمية
171.588
العدالة التوزعية
190.844
العدالة اإلجرائية
المجموع المعدل
167.715
العدالة التفاعلية
172.597
العدالة التقيمية
* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (α

درجة
الحرية
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
294
294
294
294
306
306
306
306
305
305
305
305
= )...5

متوسط
المربعات
1.491
.002
.023
.334
1.454
2.227
2.328
3.378
3.013
2.363
1.780
1.239
.555
.622
.538
.552

قيمة
ف
2.686
.004
.042
.605
2.619
3.583
4.327
6.118
5.429
3.801
3.308
2.243

الداللة
اإلحصائية
.102
.951
.838
.437
.075
.029
.014
.002
.020
.052
.070
.135

ُيالح من الجدول ( )13ما يأتي:
 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15 = αعلى جميع مجاالت

العدالة التنظيمية على حسب متغير الجنس ،وعلى متغير المؤهل العلمي باستثناء مجال
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العدالة التوزعية ،وكانت الفروق لصالح ف ة دراسات عليا.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.15 = αعلى جميع مجاالت العدالةالتنظيمية على حسب متغير الخبرة باستثناء مجال العدالة التوزعية .ولمعرفة داللة الفروق
على متغير الخبرة تم إجراء المقارنات البعدية باستخدام طريقة شافيه ،وكما هو مبين في

الجدول (.)34
الجدول ( :)14المقارنات البعدية باستخدام شافيه على مجاالت العدالة التنظيمية حسب متغير الخبرة
المجال

العدالة اإلجرائية
العدالة التفاعلية
العدالة التقيمية

)(Iالخبرة

)(Jالخبرة

الفرق بين المتوسطين

الداللة االحصائية

أقل من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

)*(.29

.036

أقل من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

)*(.33

.007

أقل من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

)*(.36

.003

يتبين من الجدول ( )34المتعلق بالمقارنات البعدية باستخدام طريقة (شفيه وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=1.15على مجال العدالة االجرائية بين ف ة أقل من
خمس سنوات وف ة أكثر من  31سنوات وكانت الفروق لصالح أقل من خمس سنوات ،كذلك وجود
فروق على مجال العدالة التفاعلية بين ف ة أقل من  5سنوات من جهة وف ة (أكثر من  31سنوات)

وكانت الفروق لصالح ف ة أقل من  5سنوات .كذلك يتبين وجود فروق على مجال العدالة

التقييمية بين ف ة أقل من  5سنوات وف ة (أكثر من  31سنوات) وكانت الفروق لصالح ف ة أقل من

 5سنوات.

مناقشة النتائج:

مناقشة نتائج السؤال األول:

أظهرت النتائج أن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل

الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين ككل جاءت بمستوى (كبيرة) .وهذا يعني أن مؤشر

ايجابيا ،فمن خالل
ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الدرزية ُيعد مؤش اًر
ً
المقارنات التي يجريها المعلم بينه وبين زمالئه في المهنة ،يشعر أنه يحظى بمعاملة شبيهة بهم،
إذ أنهم يدركون أن التعامل االيجابي معهم والمساواة في توزيع االعمال والصالحيات وفق معايير

واضحة ومحددة يعزز جانب العدالة لديهم ،وهذا بدوره دفع المعلمين للتعبير عن أن المدير يتخذ
ق اررات العمل بأسلوب يتسم بالعدل والموضوعية مع الجميع.
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ويمكن أن يعزى ذلك إلى حري مديري المدارس الثانوية الدرزية داخل الخط األخضر على

توفير بي ة تنظيمية مناسبة داخل المدرسة ،مما يشعر المعلمين بالرضا عن وقوف المدير على

مسافة واحدة من المعلمين .كما أن اهتمام و ازرة التربية والتعليم والحري على دور المدير الفعال
أسهم في متابعة مديري المدارس لألعمال اإلدارية بشكل مستمر ،وسعيهم لتطبيقها على الشكل
األمثل لتحقيق األهداف التربوية للمدرسة.
واتفقت النتائج الحالية مع معظم نتائج الدراسات السابقة كدراسة الخالدي وسالمه

( )AL-Khalidi and Salamah,2014ودراسة اسكندر ومولى ( Iskandar and
 )Mawla,2015ودراسة عدوان ( )Adwan, 2016ودراسة شلدان والسلطي ( Sheldan and

 )AL-Salti, 2017ودراسة شما( )Shamma, 2018التي بينت أن مستوى العدالة التنظيمية

لدى مديري المدارس كانت بمستوى تقدير كبيرة .في حين أنها اختلفت مع نتائج بعض الدراسات

السابقة كدراسة السبعي ( )Al-Sebaei, 2012ودراسة أبو كريم ( )Abu Karim,2015ودراسة

عليان ( )Elyan, 2016التي بينت أن درجة تطبيق العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس جاءت
بدرجة تقدير متوسطة.

وعلى صعيد المجاالت .جاء المجال الثالث (العدالة التفاعلية) في الرتبة األولى .ويعزى

ذلك أن المجتمع العربي الدرزي بطبعه مجتمع متقارب اجتماعياً؛ واإلدارة المدرسية ما هي إال جزء

من هذا النسيج الوطني ،فالتقارب واأللفة هي السمة السائدة في أ لب اإلدارات المدرسية .كما أن

العدالة التفاعلية مرتبطة بالعالقة المباشرة بين المعلمين والمديرين ،وليس باللوائح والقوانين التي

تفرضها الو ازرة ،والمدير حريص على أن تكون عالقاته بالمعلمين قائمة على التحاور واالتصال

الفعال وكذلك االحترام والتقدير.

ت اااله ف ااي الرتب ااة الثاني ااة المج ااال ال ارب ااع (العدال ااة التقييمي ااة) .ويع اازى ذل ااك إل ااى وج ااود مع ااايير

ومؤشا ارات لتقي اايم األداء ال ااوظيفي للمعلم ااين معتم اادة م اان ال ااو ازرة .وم ااديرو الم اادارس وم ااديراتها عل ااى
معرفة تامة به ،وقد تلقوا التدريب الكاافي النجاازه بشاكل عاادل؛ ولاذلك يقايم ماديرو المادارس العربياة

الدرزية أداء المعلمين بموضوعية دون محاباة أو تمييز وبموضاوعية تاماة ،وباإلساتناد إلاى الحقاائق

واألدلة والمعلومات كافة عند تقييم األداء الوظيفي للمعلماين .كماا أن الاو ازرة أعطات الحاق للمعلماين

داخل الخط األخضر فرصة التظلم في حالة اعتراضهم على تقييم األداء الوظيفي لهم.

وجاء المجال األول (العدالة التوزعية) في الرتبة الثالثة .ويعزى ذلك إلى حري مديري
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ال
المدارس على توزع النصاب بين المعلمين بقدر من التساوي وفي ضوء مقترحات الو ازرة .فض ً

عن توزع المعلمين على اللجان المدرسية واألنشطة الالصفية بما يحقق الرضا بين جميع
المعلمين .ويراعي المدير في موافقته على إجازات المعلمين المختلفة (طارئة ،مرضية ،سنوية)
بعدالة دون تحيز.

في حين جاء المجال الثاني (العدالة اإلجرائية) في الرتبة الرابعة وبدرجة كبيرة .وعلى الر م
من كونه حصل على الرتبة األخيرة .اإل أن درجة التقدير له كانت بدرجة كبيرة؛ مما يعنى أن

مديري المدارس الثانوية الدرزية يمارسون العدالة اإلجرائية في عملهم المدرسي بشكل دائم .وهذا
يعود إلى طبيعة المجتمع الدرزي العربي الذي يتصف بالتكافل االجتماعي والحري على

المصلحة الوطنية ،لذلك نجد أن مديري المدارس ومديراتها يتصفون بالموضوعية في اتخاذ
الق اررات الخاصة بالعمل واإلجراءات المنظمة له ،وكذلك إشراك جميع المعلمين في عملية صنع
القرار واتخاذه مع مراعاة حاجاتهم وبعدالة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني:

أظهرت النتائج ما يأتي:

 .1فيما يتعلق بمتغير الجنس:

أظهرت النتائج عدم وجود فروق داله إحصائياً على أداة العدالة التنظيمية ككل ومجاالتها
أيضاً تعزى لمتغير الجنس .ويعزى ذلك إلى أن مديري المدارس ومديراتها يقومون بإرساء مبادئ
العدالة التنظيمية والحري على عالقات طيبة مع المعلمين والمعلمات من أجل تعزيز والئهم

وانتمائهم للمدرسة ،وما ينتج عنه من رفع لمستوى المدرسة وكذلك رفع مستويات الطلبة .كما أن

جميع مديري المدارس ومديراتها بغض النظر عن الجنس يسعون لتوطيد العالقة بين المدرسة
والمعلمين من جهة والمدرسة والمجتمع من جهة أخرى كون المدرسة جزء ال يتج أز من المجتمع؛
لذلك تحري إدارة المدرسة على ممارسة العدالة التنظيمية بأبعادها بالشكل المطلوب واألمثل.

وقد يعزى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث إلى كون أن االجراءات اإلدارية والقوانين

واألنظمة داخل المدارس الدرزية هي واحدة إلى حد كبير .كما أن مديري المدارس لديهم إجراءات
واضحة يسيرون وفقها في أثناء متابعة المعلمين أو تنفيذ التعليمات واللوائح ،فجميع مديري
المدارس ملتزمين بخطوات وأهداف يسيرون وفقها ،وهذا ما يدركه معلمو المدارس ومعلماتها.

واتفقت النتائج الحالية مع معظم نتائج الدراسات السابقة كدراسة اسكندر ومولى( Iskandar
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 )and Mawla, 2015ودراسة عدوان( )Adwan, 2016ودراسة عليان( )Elyan, 2016التي

بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس تعزى
لمتغير الجنس .في حين أنها اختلفت مع نتائج دراسة الخالدي وسالمه(and Salamah, 2014

 )AL-Khalidiالتي بينت وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري
المدارس تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
 .2فيما يتعلق بمتغير الخبرة:

أظه اارت النت ااائج ع اادم وج ااود ف ااروق دال ااه إحص ااائياً عل ااى أداة العدال ااة التنظيمي ااة كك اال وجمي ااع
مجاالتهااا علااى حسااب متغياار الخبارة باسااتثناء مجااال العدالااة التوزعيااة ،وكاناات الفااروق لصااالح الف ااة

أقاال ماان خمااس ساانوات .وقااد يعاازى ذلااك إلااى طبيعااة الظااروف التعليميااة والتربويااة فااي المدرسااة فهااي
واحاادة كمااا أن الظااروف المرتبطااة بمهنااة التعلاايم ماان حيااث طبيعااة العالقااة مااع اإلدارة ،والعالقااة مااع

الاازمالء ،أو طبيعااة مهنااة الت ادريس هااي ذاتهااا فااي المناااطق الدرزيااة .وقااد تعاازى نتيجااة هااذا الس اؤال
أيضاً أن أفراد عينة الدراسة لديهم معرفاة بأبعااد العدالاة التنظيمياة وأهميتهاا فاي العمال المدرساي مان
خالل الدورات التدريبية التي تقدمها و ازرة التربية والتعليم لهم على اختالف سنوات خبرتهم.

واختلفت النتائج الحالية مع نتائج دراسة عدوان ( )Adwan, 2016ودراسة عليان

( )Elyan, 2016التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى العدالة التنظيمية لدى
مديري المدارس تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

 .3فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي:

أظهرت النتائج وجود فروق داله إحصائياً على أداة العدالة التنظيمية ككل وجميع مجاالتها
على حسب متغير المؤهل العلمي باستثناء مجال العدالة التوزعية ،وكانت الفروق لصالح ف ة

الدراسات العليا .وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين األقل مؤهالً علمياً نجدهم أقل مقدرة على التكيف
والتالؤم مع المشاركة في صنع الق اررات المدرسية وتقبلها ،ومكانتهم وتأثيرهم وال يدركون معناها؛

مما يوجد لديهم مشكالت متنوعة كسوء العالقة مع اإلدارة والزمالء ،وبالتالي يشكل حالة من عدم

المقدرة على تقييم العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس وبالتالي قد نجدهم حتى أقل رضا عن

طبيعة مهنة التدريس وعالقتهم باإلدارة المدرسية .على العكس منهم من هم يحملون المؤهالت

العلمية العليا (دراسات عليا) فهم أكثر وعياً ومعرفة بأبعاد العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس

مما ينعكس في فهمهم ألهمية العدالة التنظيمية ودورها في تنظيم العمل المؤسسي وقد انعكس ذلك
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في استجاباتهم.

واختلفت النتائج الحالية مع نتائج معظم الدراسات السابقة كدراسة الخالدي وسالمه ( and

 )AL-Khalidi Salamah, 2014ودراسة عدوان( )Adwan, 2016ودراسة عليان( Elyan,

 )2016التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري
المدارس تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية .يمكن التوصية باألتي:

 .3ضرورة المحافظة على المستوى المرتفع للعدالة التنظيمية وتعزيزها من خالل تقديم الدورات

التدريبية واللقاءات العلمية والمحاضرات والندوات لمديرين المدارس حول مفهوم العدالة

التنظيمية وأبعادها وأهميتها في تأكيد الجانب األخالقي في العمل في المؤسسات التربوية.

 .1أن تتبنى و ازرة التربية والتعليم في البالد خطة استراتيجية إلدخال مفهوم العدالة التنظيمية في
المدارس بشكل عام ومنها المدارس الدرزية.

 .1إجراء مزيد من الدراسات التي تبحث في مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ،من
خالل تناول مجتمعات أكبر وعينات أكثر ومتغيرات أخرى مثل :عمر المعلم وطبيعة المدرسة
(ثانوية ،إعدادية ،ابتدائية) والمنطقة التعليمية والتخصص والمستوى االقتصادي واالجتماعي

للمعلم.
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