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 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين
The degree of practicing organizational justice by the secondary school 

principals in skaka and alqurayat directovatesfrom teachers' point of view 
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     00/00/1011تاريخ النشر:      11/00/1011تاريخ القبول:     11/11/1018تاريخ االستالم: 
 

هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة : ملخص
لت على مجيع افراد ( معلماً ومعلمة، اشتم309التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني، وتكونت عينة الدراسة من )

( معلما ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة ممارسة العدالة التنظيمية، 343جمتمع الدراسة املكون من )
 ( فقرة، ومت التأكد من صدقها وثباهتا.28وتكونت من )

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية يف مدارسهم من وجهة  النتائج أنوأشارت 
( تبعاً ملتغري ≤0.05نظر املعلمني قد جاءت متوسطة، كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( تبعاً ملتغري اخلربة ≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اجلنس ولصاحل اإلناث، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وأشارت كذلكسنوات(،  10أقل من  –5لصاحل فئة اخلربة )

(0.05≥.تبعاً ملتغري املؤهل العلمي، وكانت لصاحل البكالوريوس ) وية اخلاصة يف نوقد أوصت الدراسة مديري املدارس الثا
سكاكا والقريات مبمارسة العدالة التنظيمية بدرجة أكرب مع املعلمني، ومراعاة ظروف املعلمني ذوي اخلربة واملؤهالت العلمية 

 .املدارس، سكاكا والقرياتالعدالة التنظيمية، املدارس الثانوية اخلاصة، مديري الكلمات المفتاحية: العليا.
Abstract : This study aimed at finding out the degree of practicing organizational justice 

by the secondary school principals in skaka and alqurayat directovates from teachers' point 

of view. The study sample consisted of (309) teachers all the population of the study (343) 

teachers. To achieve the objectives of the study, the researcher developed the questionnaire 

of the practice of organizational justice, consisting of (28) items, and validity and reliability 

was established. The results showed that there were statistically significant differences at 

(≥ 0.05) according to gender and for females, the study showed that the degree of 

practicing the secondary school principal organizational justice in their schools from the 

point of view of the teachers was medium.  The results indicated that there were statistically 

significant differences (≥ 0.05) according to the experience variable for the category of 

experience (5- less than 10 years). The results also indicated that there were statistically 

significant differences at (≥ 0.05), which was in favor of BSc. Degree, holders. The study 

recommended that secondary school principals exercise greater organizational justice with 

teachers and take into account the conditions of teachers with experience and higher 

academic qualifications. 
Keywords : Organizational Justice, Private Secondary Schools, School Principals skaka , and 

qurayat. 
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 :خلفية الدراسة .1
شهد القرن العشرين هنضه علمية كبرية يف خمتلف اجملاالت، مبا فيها اجملال الرتبوي والتعليمي لقد  

والذي يفرض احلاجة إىل إنشاء نظام تعليمي خمتلف كليا عن النظم التقليدية القائمة، يقوم يف األساس على 
 تمعاهتم.ههم وتواجه جمتأهيل كوادر عالية املهارات وتوفري وسائل متكنه من حل املشكالت اليت تواج

أن أي مؤسسة تعليمية يعتمد جناحها يف  حتقيق أهدافها، على جودة أداء العنصر البشري، ويرتبط  
أداء األفراد بدرجة العدالة اليت متارس عليهم من قبل مرؤوسيهم،  ولقد وحظيت العدالة التنظيمية باهتمام  

عمل، حيث شرية والسلوك التنظيمي، ملا هلا من دور يف بيئة الكبري من قبل الباحثني يف جمال إدارة املوارد الب
أوضحت هذه الدراسات إن إدراك العاملني للعدالة التنظيمية يؤثر بشكل كبري على الكثري يف املؤسسات 
ومنها اجتاهات العاملني واليت تشمل الرضا الوظيفي ونوايا ترك العمل وااللتزام التنظيمي، وأيضًا على 

 .(John, 1999)يف العمل، مثل سلوكيات املواطنة التنظيمية، والغياب عن العمل سلوكياهتم 
أن للعدالة التنظيمية فوائد كبرية لكل  (Balassiano, Salles, 2012)وأكد كل منباالسيانووسولز 

من املؤسسات والعاملني على حد سواء وتشمل هذه الفوائد زيادة الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي؛ حيث 
أن التزام القائد اإلداري بالسلوك املهين ومبنظومة أخالقية، تكون مثالية وعملية قابلة للتطبيق من قبل مجيع 

ني، مما يتطلب منهم أن يكون سلوكهم اإلداري وأفعاهلم أخالقية تنتمي إىل اجملتمع )دواين، اإلداريني الرتبوي
ومن أهم األخالق اليت جيب على القائد االلتزام هبا هي العدالة، فالقائد العادل يعامل اجلميع  (.2013

 العمل بناء على لون أو ة يفمبساواة من غري متييز بينهم، وال يفرق يف التوظيف والرتقية والتدريب وأي معامل
 (.2009نوع أو ديانة أو أصل املتقدم للعمل )السكارنة، 

فإن العاملني يف بيئات العمل اإلدارية يقسمون  (Carolina, 2005)ومن وجهة نظر كارولينا  
مة، وهي: ظالعدالة التنظيمية وفقًا لثالث فئات من املعاملة، متثل األوىل النواتج اليت حيصلون عليها من املن

)العدالة التوزيعية( ويقصد هبا العدالة املدركة لدى أفراد املؤسسة عن توزيع املوارد من قبل املؤسسة واليت 
حيصل عليها الفرد، وتدل أيضًا على إحساس العاملني بعدالة توزيع املخرجات التنظيمية، وتتصنف العدالة 

الثة أنواع: األول: اإلنصاف: إذ يتم توزيع العوائد إىل ث (Koopmann, 2003)التوزيعية كما يراها كومبان
على العاملني حسب درجة إسهامهم، فالعامل الذي يعمل بالدوام اجلزئي ال يتساوى يف األجر )العوائد( 
مع املوظف الذي يعمل بالدوام الكامل، والثاين: املساواة: حيث يتم توزيع العوائد على العاملني دون متييز، 

وزيع التوزيع وفقاً للمعرفة واملهارة واإلنتاجية ويأخذ اجلميع فرصا متساوية، وثالثاً: احلاجة: يتم التإذ تتم عملية 
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حسب هذه القاعدة بناًء على احلاجة، ، ومتثل الثانية السياسات الرمسية أو العمليات اليت بناء عليها مت توزيع 
 ية مدى إحساس األفراد بأن اإلجراءات والعملياتهذه النواتج )العدالة اإلجرائية( ويقصد بالعدالة اإلجرائ

 .(Rego& Cunha, 2006)املتبعة يف حتديد املكافآت )املخرجات( عادلة 
 ,Begum)وتشري عدالة التوزيع إىل عدالة العمليات املتبعة يف ختصيص القرارات لتوزيع املكافآت  

املني التفاعلية(، وتعين مدى إحساس الع ، والثالثة تتضمن املعاملة الشخصية معهم، وهي )العدالة(2005
بعدالة املعاملة اليت حيصلون عليها عندما تطبق عليهم اإلجراءات، وتشري أيضاً إىل الطريقة اليت تتصرف هبا 

 .(Lee, 2000)اإلدارة جتاه األفراد واليت ترتبط بشكل أساس بطريقة تعامل املديرين مع األتباع 
وتكمن أمهية العدالة التنظيمية يف حتقيق اإلجناز األفضل واألداء األمثل للعاملني نتيجة إحساسهم  

بالعدل واملساواة واإلنصاف، وتأثريها بشكل واضح يف خمرجات العملية الرتبوية، فعدالة مدير املدرسة تؤثر 
لشخصي )البكار، ستويني الرمسي وايف سلوك املعلمني مما يزيد من تعاوهنم وتفاعلهم بشكل إجيايب على امل

2012.) 
( أن مقومات العدالة التنظيمية تتحقق من خالل: أن األفراد يف املؤسسة 2002وأكد حسن ) 

حباجة إىل فهم معيار احلصول على املكافأة ومعرفتهم له، وتنمية وجهات نظر متعددة فيما يتعلق مبكافآهتم 
 أساس إدراكهم للواقع، سواء الشعور بالعدالة أم عدمها.املادية واملعنوية، وتبين تصرفات على 

إىل أن ممارسة املديرين للعدالة التنظيمية يف مؤسساهتم الرتبوية  (Rahim, 2000)راهيم كما أشار 
تنعكس إجيابياً على ممارسات العاملني واملعلمني، وعلى أدائهم الوظيفي، وانتمائهم، وارتفاع مستويات الوالء 

 لدافعية املهنية لديهم.التنظيمي وا
( دراسة هدفت إىل التعرف على العدالة التنظيمية لدى 2014وأجرى كل من اخلالدي وسالمة ) 

مديري املدارس الثانوية يف حمافظة املفرق، وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمني يف تلك املدارس، ومت اختيار 
( معلماً ومعلمة من معلمي املرحلة الثانوية ومعلماهتا 648)عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية مبجموع 

يف مدريات الرتبية والتعليم التابعة حملافظة املفرق، واستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد 
 نأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الثانوية يف حمافظة املفرق، م

وجهة نظر املعلمني، كانت مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس لصاحل اإلناث، 
 وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي.
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إىل الكشف عن العالقة  (Burns and Dipaola, 2013)كما هدفت دراسة كل من برينز وديبوال 
على  التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمي وحتصيل الطالب يف املدارس الثانوية، وأجريتاالرتباطية بني العدالة 

( طالباً وطالبة من خمتلف اجلنسيات واألعراق يف والية فرجينيا، ولتحقيق أهداف 1019عينة تكونت من )
لتنظيمية لة االدراسة مت استخدام االستبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية بني العدا

وسلوكيات املواطنة التنظيمية يف املدارس الثانوية، ومل تكشف الدراسة وجود عالقة ارتباطية بني العدالة 
 التنظيمية وحتصيل الطلبة.

بإجراء دراسة ملعرفة طبيعة العالقة  (Yilmz and Altinkurt, 2012)وألتينكورت ايضاً قام يلماز 
( 271يف العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية، وتكونت عينة الدراسة من )بني السلوكيات القيادة املدرسية 

تحقيق يف تركيا. وقد استخدمت االستبانة ل من معلمي املدارس الثانوية الذين يعملون يف مقاطعة كوتاهي
أهداف الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستويات مرتفعة للعدالة التنظيمية لدى مديري املدارس 
الثانوية ولدى املعلمني، وأن هنالك عالقة ارتباطية إجيابية مرتفعة بني سلوكيات القيادة ملدراء املدرسة 

 التنظيمية والثقة يف اخلرجيني.وتصورات املعلمني للعدالة 
( فقد هدفت إىل حتديد درجة ممارسة العدالة التنظيمية ودرجة االلتزام 2012أما دراسة احلميدي ) 

التنظيمي ومستوى الرضا الوظيفي لدى مديريات املدارس الثانوية مبحافظة جدة من وجهة نظر كل من 
معلمات املرحلة الثانوية مبحافظة جدة وعددهن  املديرات واملعلمات، وتكونت عينة الدراسة من مجيع

( معلمة، واستخدمت االستبانة جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة مديريات 400)
املدارس الثانوية للعدالة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة، ووجود فروق يف درجة ممارسة املديرات للعدالة 

 لمات تعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل محلة املاجستري من املعلمات، وأظهرتالتنظيمية من وجهة نظر املع
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف درجة ممارسة املديرات للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املديرات 

 واملعلمات تعزى ملتغريات الدراسة )اخلربة، والتخصص، واحلالة االجتماعية(.
( بإجراء دراسة الستقصاء وجهة نظر املعلمني يف مدى ممارسة مديري 2005عايطة )كذلك قام امل 

املدارس الثانوية العامة يف األردن للعدالة التنظيمية، باإلضافة إىل معرفة وجهة نظر مديري املدارس يف مستوى 
لمي، وتكونت عينة عسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمني يف ضوء اختالف متغريات اجلنس واخلربة واملؤهل ال

( معلمًا ومعلمة، ومت استخدام 1010( مديرًا ومديرة، وعينة من املعلمني تكونت من )72الدراسة من)
أداتني مها: استبانة العدالة التنظيمية، والثانية استبانة املواطنة التنظيمية، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 
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ردن للعدالة التنظيمية، بشكل عام وفق تصور معلميهم، جاءت ممارسة مديري املدارس الثانوية العامة يف األ
متوسطة، كما أن هناك فروقًا إحصائية يف العدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل 
العلمي، ولصاحل املؤهل العلمي ماجستري فما فوق، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي اجلنس 

 .واخلربة
( طالبا وطالبة 408فقد اجرى  دراسة على عينة تكونت من )(Coloski, 2003) كولوسكي أما 

من املدارس املتوسطة يف الواليات املتحدة األمريكية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة العدالة 
عور ة ارتباطية بني ش( فقرة موزعة، وقد كشفت نتائج الدراسة وجود عالق29التنظيمية اليت اشتملت على )

الطالب بعدم العدالة جبميع أبعادها وحجم الصراع والعنف عند الطلبة، وكشفت النتائج، عن وجود فروق 
 ف الدراسي.صذات داللة إحصائية حول مفهومهم للعدالة التنظيمية تعزى إىل اجلنس، ولصاحل اإلناث وال

 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

السابقة العدالة التنظيمية يف مؤسسات خمتلفة، فقد ركزت معظمها على املدارس غطت الدراسات  
احلكومية، وبعضها ربط العدالة التنظيمية بتحصيل الطلبة وبعضها بالوالء التنظيمي، كما تنوعت يف أهدافها، 

ة يف سكاكا صونتائجها، ومتيزت هذه الدراسة يف أهنا تبحث يف درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلا
والقريات للعدالة التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني، وتشاهبت هذه الدراسة مع الدراسات 
السابقة يف استخدامها االستبانة كأداة جلمع البيانات، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف األدب 

 النظري ويف تطوير أداة الدراسة.
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

حتددت مشكلة الدراسة يف حماولة استقصاء درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا  
 والقريات للعدالة التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني، واالجابة عن األسئلة التالية:

 مدارسهم ظيمية يفما درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التن
 من وجهة نظر املعلمني؟

بني متوسطات استجابات (≥ 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 أفراد عينة الدراسة وفقا الختالف متغريات : اجلنس و املؤهل العلمي و سنوات اخلربة؟

 أهداف الدراسة:
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 :األهداف التالية اىل حتقيقهدفت هذه الدراسة  
حتديد درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية يف مدارسهم 

 من وجهة نظر املعلمني.
يف  (≥ 0.05)التعرف فيمـا إذا كـان هناك فروق ذات داللـة إحصائيـة عند مستوى الداللـة 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة 
 .وات اخلربةوسن واملؤهل العلميالتنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني وفقاً ملتغريات اجلنس 

 أهمية الدراسة:
التعليم تفيد من نتائجها املسؤولون يف وزارة الرتبية و تكمن أمهية الدراسة يف أهنا يؤمل منها: أن يس 

 والقريات،كاكا س السعودية ملعرفة درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف –
 وإفادة مديري املدارس لتحسني درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية يف مدارسهم.

 حدود الدراسة:
 املعلمون يف املدارس الثانوية اخلاصة.احلدود البشرية: 

 احلدود املوضوعية: العدالة التنظيمية.
 احلدود املكانية: سكاكا والقريات.

 .2017-2016احلدود الزمانية: العام الدراسي الثاين 
وحتددت نتائج الدراسة مبدى صدق وثبات األداة املستخدمة يف هذه الدراسة، وأمانة املستجيبني، 

 النتائج إال على جمتمع الدراسة واجملتمعات املشاهبة.وال تعمم 
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

العدالة التنظيمية: "هي الطريقة اليت حيكم الفرد من خالهلا على عدالة األسلوب الذي يستخدمه  
ا يدركه املوظف م املدير يف التعامل معه على املستويني: الوظيفي واإلنساين، وهو مفهوم نسيب يتحدد يف ضوء

 (.11، 1002من نزاهة وموضوعية املخرجات واإلجراءات داخل املنظمة" )أبوندا، 
سكاكا  ة يفاخلاصوتعرف إجرائيًا بأهنا: درجة املمارسة اليت حصل عليها مديرو املدارس الثانوية  -

 والقريات من خالل إجابة أفراد العينة على استبانة العدالة التنظيمية اليت طورت لتحقيق هذا اهلدف. 
 

 الطريقة واإلجراءات:
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تتناول الطريقة واإلجراءات وصفًا ملنهج الدراسة وجمتمعها وعينتها، واألداة اليت مت استخدامها  
ابة سة وإجراءاهتا واملعاجلات اإلحصائية اليت استخدمت لإلجودالالت صدقها وثباهتا وحتديد متغريات الدرا

 عن أسئلتها.
اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي، هبدف التعرف إىل درجة ممارسة مديري  منهج الدراسة:

املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني، من 
 إجابات املعلمني عن فقرات األداة املعتمدة يف هذه الدراسة جلمع البيانات. خالل

تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات  مجتمع الدراسة:
( معلمًا ومعلمة حسب إحصائية وزارة التعليم السعودية للعام الدراسي 343والبالغ عددهم )

( ويبني 165( والقريات وعددهم )178يف ادارات التعليم يف سكاكا وعددهم ) (2015/2016)
 ( توزيع أفراد جمتمع الدراسة من املعلمني واملعلمات حسب املديرية واجلنس يف اجلوف.1اجلدول )

( معلماً 343تكونت عينه الدراسة من مجيع افراد جمتمع الدراسة والبالغ عددهم ) عينة الدراسة:
 ( يبني ذلك 1( معلماً ومعلمه من جمتمع الدراسة واجلدول رقم  )309استجاب منهم )ومعلمة، 

 توزيع أفراد جمتمع ) عينة الدراسة ( حسب فئات متغرياهتا (1اجلدول )
 العدد الكلي العدد املستوى املتغري
  151 ذكر اجلنس

 158 أنثى 309
 

 اخلربة
 5أقل من 

 سنوات
108  

309 
أقل من  -5

10 
147 

سنوات  10
 فأكثر

54 

  281 بكالوريوس املؤهل العلمي
 28 دراسات عليا 309

 أداة الدراسة:
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 (2012)مت تطوير استبانة باالعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة مثل دراسة احلميدي  
يبني الشخصية للمستج(، وتكونت من جزأين: اشتمل اجلزء األول على املتغريات 2005ودراسة املعايطة ) 

)اجلنس و املؤهل العلمي و سنوات اخلربة(، وتكون اجلزء الثاين من الفقرات اليت تقيس درجة ممارسة مديري 
( فقرة. ومت االستجابة على هذه الفقرات 28املدارس الثانوية اخلاصة للعدالة التنظيمية، وبلغ عدد الفقرات )

 وفق سلم ليكرت اخلماسي.
 

مرتفعة 
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة تفعةمر 
 جداً 

5 4 3 2 1 
 صدق أداة الدراسة:

للتحقق من صدق أداة الدراسة مت عرض األداة بصورهتا األولية على جمموعة من ذوي اخلربة  
( حمكمًا وذلك للتأكد من 16واالختصاص من ختصصات اإلدارة الرتبوية والقياس والتقومي وبلغ عددهم )

والسالمة اللغوية لصياغة الفقرات ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي وضعت فيه، مدى وضوح الفقرات 
وقد أخذ الباحث مبالحظات احملكمني ومقرتحاهتم اليت تتعلق بصياغة بعض الفقرات ، وقد ُعدت موافقة 

 ت( فأكثر، مؤشراً على صدق الفقرات، واستقر %80احملكمني على كل فقرة من فقرات االستبانة وبنسبة )
 ( فقرة.28األداة بصورهتا النهائية على ما هي عليه من غري حذف ألي فقرة من فقراهتا املكونة من )

 ثبات أداة الدراسة:
إذ طبقت األداة  (test – retest)مت حساب ثبات هذه األداة بطريقة االختبار وإعادة االختبار  

ة الدراسة، وأعيد تطبيقها على العينة نفسها ( معلماً ومعلمة من خارج عين20على عينة بلغ عدد أفرادها )
مرة أخرى بعد أسبوعني، ومن مث مت حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف املرتني على أداة الدراسة  

 (.0.95ككل. ومت إجياد درجة ثبات اإلعادة لالستبانة إذ بلغت )
معامل االتساق الداخلي، وقد إلجياد  (Cronbach – Alpha)واستخدمت معادلة كرونباخ ألفا  

 ( وهذه القيمة مقبولة ألغراض البحث.0.92بلغت درجة معامل الثبات لالستبانة )
 متغيرات البحث:

 اشتملت الدراسة على املتغريات التالية: 
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 املتغريات املستقلة:
 أنثى - ذكر  -اجلنس وله فئتان: 

 دراسات عليا - بكالوريوس -املؤهل العلمي وله فئتان: 
 سنوات فاكثر. 10 -سنوات  10اىل أقل من -5من –سنوات  5اخلربة وهلا ثالث فئات: أقل من 

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف اجلوف وسكاكا والقريات للعدالة  املتغري التابع:
 التنظيمية من وجهة نظر املعلمني.

 إجراءات الدراسة:
 التايل:مت تنفيذ خطوات الدراسة على النحو  

 بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة مت بناء أداة الدراسة.
مث بعد ذلك مت التحقق من اخلصائص السيكومرتية )الصدق والثبات( ألدايت الدراسة، مث مت تطبيق 

 لى أسئلة الدراسة.األداة على عينة الدراسة، وإدخال املعلومات إىل ذاكرة احلاسوب ومت اإلجابة ع
 استخراج النتائج ومناقشتها

 النتائج:معيار احلكم على 
 الدراسة:مت استخدام االوزان التالية للحكم على النتائج يف هذه 

 (درجة ممارسة العدالة التنظيمية يف املدارس الثانوية اخلاصة بدرجة منخفضة جداً .1.80–1)  
 التنظيمية يف املدارس الثانوية اخلاصة بدرجة منخفضة .( درجة ممارسة العدالة 1.81 - 2.60)
 ( درجة ممارسة العدالة التنظيمية يف املدارس اخلاصة بدرجة متوسطة2.61 – 3.40)
 ( درجة ممارسة العدالة التنظيمية يف املدارس الثانوية اخلاصة بدرجة مرتفعة 3.41 – 4.20)
 يف املدارس الثانوية اخلاصة بدرجة مرتفعة جداً ( درجة ممارسة العدالة التنظيمية 4.21 – 5.00)
 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية التالية: المعالجة اإلحصائية:
 لإلجابة عن السؤال األول، مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

 اإلحصائية اآلتية وفقاً ملتغريات الدراسة.لإلجابة عن السؤال الثاين استخدمت الوسائل 
 لعينتني مستقلتني لتعرف داللة الفروق تبعا ملتغري اجلنس . t-test ))االختبار التائي -أ



 د بن صالح ضبيع الرويليمحم
 

148 

 

لتعرف داللة الفروق الفردية تبعا ملتغريي  ( One-way ANOVAحتليل التباين األحادي )  -ب
 اخلربة واملؤهل العلمي .

 ف عائدية الفروق تبعاً ملتغريي اخلربة واملؤهل العلمي.لنعر  Scheffeاختبار شيفية
 عرض النتائج:

املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على "ما درجة ممارسة مديري املدارس  النتائج-أوالً 
الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني؟" لإلجابة عن هذا السؤال مت 

ي املدارس الثانوية مدير  استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومت حتديد الرتبة ودرجة ممارسة
 ( يوضح ذلك.2اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني، واجلدول )

 
 (2اجلدول )

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف 
 ة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية من وجه

املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  رتبةلا
 املمارسة

يوزع املدير املكافآت على العاملني  2
 حسب اجلهد واإلجناز

 مرتفعة 1 1.56 5.58

حيرص املدير على حل الصراعات  12
 التنظيمية بني املعلمني بعدالة

 مرتفعة 1 1.59 5.58

يوضح املدير مسبقا معايري تقومي  11
 األداء للمعلمني.

 مرتفعة 3 1.76 5.42

حياول املدير إقناع املعلمني بأن  11
 القرارات اليت يتخذها هي يف مصلحة العمل.

 مرتفعة 4 1.57 5.31

يوزع املدير األعمال بني املعلمني  0
 بعدالة.

 مرتفعة 5 1.51 5.21
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املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  رتبةلا
 املمارسة

واضح  يقّوم املدير األداء بشكل 18
 جلميع العاملني.

 مرتفعة 6 1.81 5.18

 يتيح املدير للمعلمني الفرصة للتظلم 10
 على قراراته.

 مرتفعة 2 1.59 5.12

يوفر املدير معلومات توضيحية حول  12
 القرارات اليت يتخذها.

 مرتفعة 8 1.70 5.10

يبين املدير عالقات عمل إجيابية بني  10
 العاملني يف املدرسة.

 مرتفعة 9 1.64 5.06

يتعامل املدير مع العاملني باحرتام  11
 عند اختاذه قرارا خيصهم بالعمل.

 متوسطة 10 1.86 5.00

ينمي املدير التعاون بني املعلمني من  10
 أجل العمل بروح الفريق.

 متوسطة 11 1.72 4.93

يدعم املدير املعلمني على تقومي  11
 أنفسهم بأنفسهم.

 متوسطة 12 1.72 4.92

يقّوم املدير املعلم بناء على أدائه  11
 وإجنازاته خالل العام الدراسي

 متوسطة 13 1.74 4.91

ني يبين املدير الربامج التدريبية للمعلم 10
 اعتمادا على نتائج تقومي أدائهم

 متوسطة 14 1.62 4.90

يناقش املدير مع املعلمني نتائج  1
 القرارات اليت يتخذها.

 متوسطة 15 1.55 4.89

يراعي املدير ظروف العاملني يف اختاذ  0
 القرارات اليت ختصهم.

 متوسطة 16 1.88 4.85
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املتوسط  الفقرات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  رتبةلا
 املمارسة

يظهر املدير اهتمامًا حبقوق املوظف عند  10
 اختاذه قراراً حبقه

 متوسطة 16 1.64 4.85

يراعي املدير ظروف العاملني اخلاصة عند  11
 اختاذه قراراً حبقهم.

 متوسطة 18 1.59 4.79

 متوسطة 19 1.66 4.77 األعمال املوكلة للمعلمني تناسبهم متاما. 1
يتخذ املدير قراراته بناء على املعلومات اليت  11

 جيمعها مسبقا
 متوسطة 19 1.67 4.77

يتناقش املدير مع املعلم يف القرار الذي  1
 خيصه.

 متوسطة 21 1.68 4.75

يوضح املدير للمعلمني انطباعاته عن سري  18
 بكل صراحة. العمل

 متوسطة 22 1.78 4.69

 يطبق املدير القرارات املتعلقة باملعلمني على 10
 اجلميع من غري استثناء.

 متوسطة 23 1.74 4.55

 متوسطة 24 1.70 4.50 يوضح املدير للمعلمني حقوقهم وواجباهتم. 8
 متوسطة 25 1.88 4.43 يوزع املدير املهمات وفق مؤهالت املعلمني. 0

يكشف تقومي املدير نقاط القوة والضعف يف  10
 أداء العاملني

 متوسطة 26 1.82 4.40

يقوم املدير بتفويض بعض صالحياته  1
 للمعلمني

 متوسطة 27 1.91 4.11

يشعر املدير العاملني بالعدالة يف حتصيل  10
 املكافآت.

 متوسطة 28 1.79 4.02

 متوسطة  1.34 4.88 الدرجة الكلية 
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لة سكاكا والقريات للعدا ( إن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف2اجلدول )يالحظ من 
( وباحنراف 4.88التنظيمية من وجهة نظر املعلمني كانت متوسطة، إذ بلغ املتوسط احلسايب للدرجة الكلية )

سطات تراوحت املتو (، وجاءت فقرات أداة الدراسة يف املستويني املرتفع واملتوسط، إذ 1.34معياري )
( اليت تنص على "يوزع املدير املكآفات على 7(، وجاءت يف الرتبة األوىل الفقرة )4.02-5.58احلسابية )

( اليت تنص على "حيرص املدير على حل الصراعات التنظيمية 17العاملني حسب اجلهد واإلجناز" والفقرة )
( على التوايل ومبستوى 1.59( و )1.56معياريني ) ( واحنرافني5.58بني املعلمني بعدالة" مبتوسط حسايب )

( اليت تنص على "يقوم املدير بتفويض بعض صالحياته 1مرتفع. وجاءت يف الرتبة قبل األخرية الفقرة )
( ومبستوى متوسط، وجاءت يف الرتبة األخرية 1.91( باحنراف معياري )4.11للمعلمني" مبتوسط حسايب )

( 4.02شعر املدير العاملني بالعدالة يف حتصيل املكافآت" مبتوسط حسايب )( اليت تنص على "ي25الفقرة )
 ( ومبستوى متوسط.1.79واحنراف معياري )

إن املدير الذي يتعامل بعدالة مع املعلمني يوزع املكافآت عليهم بناء على اجلهد واإلجناز الذين  
ني املعلمني على حل الصراعات التنظيمية بيقومون به، لذا فإنه يوضح مسبقًا معايري تقومي األداء، وحيرص 

دون حتيز، فيبين عالقات العمل بإجيابية بني العاملني يف املدرسة، إن الدرجة املرتفعة اليت حصل عليها 
املديرون تعكس إجياباً شعور املعلمني حنوهم، وهذه النتيجة قد تعزى للعدالة احلقيقية اليت يلمسها املعلمون 

اسبة سكاكا والقريات فاملديريون قادرون على إجياد بيئة عمل من ارس الثانوية اخلاصة يفمن مديريهم يف املد
للعاملني جتعلهم يقومون بأعماهلم، بيد أن درجة ممارسة العدالة التنظيمية قد اخنفضت إىل متوسطة يف باقي 

ند اختاذه قراراً رتام كبري عالفقرات ويف الدرجة الكلية، وهذا يدل على أن املدير ال يتعامل مع العاملني باح
خيصهم، وقد ال يبين الربامج التدريبية اعتمادا على نتائج التقومي األداء، وال يناقش املعلمني بشكل جاد 
نتائج القرارات اليت يتخذها، وقد ال يراعي ظروف العاملني يف توزيع األعمال املوكلة للمعلمني، وقد تعزى 

 انوية اخلاصة، فاملدير ملزم إىل حد كبري بتعليمات من أصحاب القرار يفهذه النتيجة لطبيعة املدارس الث
املدرسة قد جتعله أقل مقدرة على تفسري اإلجراءات والقرارات اليت يتخذها يف املعلمني، وقد تعزى النتيجة 

ة وغري مكرتثني يأن مديري املدارس الثانوية اخلاصة يتعاملوا مع املعلمني حبزم أكرب متطلعني إىل النتائج النهائ
بأحوال املعلمني وظروفهم ومدى تأثري القرارات اليت يتخذوها عليهم. وقد تشاهبت هذه النتيجة مع دراسة 

(، ودراسة يلماز 2014مع باقي الدراسات مثل دراسة اخلالدي وسالمة ) واختلفت(، 2005املعاطية )
 (.2005(، ودراسة املعايطة )2012(، ودراسة احلميدي )2012)
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النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين والذي ينص على: "هل هناك فروق ذات داللة  -انياً ث
يف درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة للعدالة التنظيمية من  (≥ 0.05)إحصائية عند مستوى 

 وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي؟".
 اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآليت:متت  
 متغري اجلنس: -1
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف  

سكاكا والقريات  للعدالة التنظيمية، كما مت استخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتني لفحص الفروق تبعاً 
 ( يبني النتائج.3ول )ملتغري اجلنس، واجلد

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" للعينات املستقلة للفروق يف درجة  (3اجلدول )
 املمارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية تبعا ملتغري اجلنس.

املتوسط  العدد اجلنس 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات  قيمة "ت"
 احلرية

مستوى 
 الداللة

العدالة 
 التنظيمية

 0.001 307 -0.001 1.309 4.63 151 ذكر
 1.325 5.12 158 أنثى

يف  (≥ 0.05)( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3تشري النتائج يف اجلدول ) 
نس، استنادا والقرياتللعدالة التنظيمية تبعًا ملتغري اجلدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا 

 ( وكان الفرق لصاحل اإلناث.0.001( ومبستوى داللة )-3.301إىل قيمة " ت " احملسوبة إذ بلغت )
وقد تعزى النتيجة إىل أن اإلناث أقل مواجهة مع مديرات املدارس، فهي قد تقبل بقوانني العمل  

 هن اخلاصة، وقد يعود السبب أيضا إىل أن املعلمني الذكور يف العادة يبحثواوتعليمات اإلدارة بسبب ظروف
عن املدرسة اليت توفر هلم دخل مرموق لذا فهم أكثر تنقال من مدرسة ألخرى وهذا يشعرهم بعدالة أقل من 

 ,Coloski(، ودراسة كولوسكي )2014اإلناث. وقد تشاهبت هذه النتيجة مع دراسة اخلالدي وسالمة )

 (.2005واختلفت مع دراسة املعايطة ) (،2003
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري  : ثانيا: اخلربة -

( يبني 4املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية تبعًا ملتغري اخلربة، ويظهر اجلدول )
 ذلك.
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احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة املتوسطات  (4اجلدول )

 للعدالة التنظيمية تبعاً ملتغري اخلربة. يف سكاكا والقريات
 

املتوسط  العدد الفئات 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 1.288 4.78 108 سنوات 5أقل من  العدالة التنظيمية
 1.322 5.07 147 10أقل من  –5

 1.415 4.55 54 سنوات فأكثر 10
 1.338 4.88 309 اجملموع

( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لدرجة ممارسة مديري املدارس 4يتبني من اجلدول ) 
 للدرجة الكلية التنظيمية تبعا ملتغري اخلربة، إذ بلغ املتوسط احلسايب الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقرياتللعدالة

(، 5.07سنوات( على أعلى متوسط حسايب بلغ ) 10أقل من  –5(، وحصل أصحاب اخلربة من )4.88)
(، ولتحديد فيما إذا  4.55سنوات فأكثر( إذ بلغ ) 10وأخرياً جاء املتوسط احلسايب ألصحاب اخلربة من )

مت تطبيق حتليل التباين  (≥ 0.05)بني املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة كانت الفروق
 (.5وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول ) (One-way ANOVA)األحادي 
 
 
 
 
 

حتليل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق يف درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية  (5اجلدول )
 اخلاصة يف سكاكا والقرياتللعدالة التنظيمية، تبعاً ملتغري اخلربة.

جمموع  املصدر 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة
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العدالة 
 التنظيمية

بني 
 اجملموعات

12.590 2 6.295 3.574 0.029 

داخل 
 اجملموعات

539.024 306 1.762   

    308 551.615 الكلي
يف  (≥ 0.05)( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 5تشري النتائج يف اجلدول ) 

اخلربة، استناداً  للعدالة التنظيمية، تبعا ملتغري درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف سكاكا والقريات
(. وملعرفة عائدية الفروق مت تطبيق 0.029(، ومبستوى داللة )3.574إىل قيمة " ف " احملسوبة إذ بلغت )

 (.6اختبار شيفيه للمقارنات البعدية وجاءت النتائج على النحو الذي يوضحه اجلدول )
انوية اخلاصة يري املدارس الثاختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق يف درجة ممارسة مد (6اجلدول )

 يف سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية تبعاً ملتغري اخلربة.
املتوسط  سنوات اخلربة 

 احلسايب
 فأكثر 10 10أقل من  –5 1-5

العدالة 
 التنظيمية

    4.78 سنوات 5أقل من 
   0.29 5.07 10أقل من  –5

  0.53 0.23 4.55 سنوات فأكثر 10
سنوات(، عند مقارنة  10أقل من  –5( أن الفرق كان لصاحل فئة اخلربة )6اجلدول )يالحظ من  

سنوات فأكثر(. وقد تعزى  10سنوات( و ) 5متوسطهم مع املتوسط احلسايب مع فئيت اخلربة: )أقل من 
ة ئسنوات( هي الفئة اليت تعمر أكثر يف املدارس اخلاصة، فالف 10أقل من  –5النتيجة إىل أن هذه الفئة )

( سنوات غري مرغوب هبا يف املدارس الثانوية اخلاصة كوهنا ذات خربة قليلة وال حتصل على 5األقل من )
ميزات كبرية، مما جيعلها تنتقل باستمرار بني املدارس حبثا عن العدالة يف التعامل، أما الفئة ذات اخلربة أكثر 

ملدارس تلبيتها يف كثري من األحيان يف ا( سنوات فإهنا تتطلب شروطا وامتيازات خاصة ال يتم 10من )
اخلاصة بسبب سياساهتا، مما يدفع هذه الفئة أيضا للبحث عن مدارس أخرى تقدر خربهتم وجهدهم. ومل 

 (.2005تتشابه هذه النتيجة مع أي من الدراسات السابقة، واختلفت مع دراسة املعايطة )
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 املؤهل العلمي: -ثالثا
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة مت حساب املتوسطات  

 ( ذلك.7للعدالة التنظيمية تبعا ملتغري املؤهل العلمي، ويظهر اجلدول ) سكاكا والقريات يف
 (7اجلدول )

كاكا س املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف
 للعدالة التنظيمية تبعا ملتغري املؤهل العلمي. والقريات

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الفئات التسلسل
 1.27 4.99 281 بكالوريوس 1
 1.35 4.78 28 دراسات عليا 2
 1.31 4.88 309 اجملموع 

ية ممارسة مديري املدارس الثانو ( وجود فروق بني املتوسطات احلسابية لدرجة 7يتبني من اجلدول ) 
ه للعدالة التنظيمية تبعا ملتغري املؤهل العلمي، وهي لصاحل البكالوريوس، وهذ سكاكا والقريات اخلاصة يف

النتيجة قد تعزى إىل أن املعلمني من أصحاب درجة البكالوريوس هم الفئة األكثر تأثريا يف املدارس الثانوية 
ات قد تكون أقرب هلم من املعلمني ذوي الدرجات العليا والذين يتطلبون ميزات اخلاصة، مما يعين أن التعليم

أعلى قد ال تليب هلم يف كثري من األحيان، وقد تكون النتيجة إىل أن مديري املدارس الثانوية اخلاصة أكثر 
ليا مما عرغبة يف تعيني املعلمني من أصحاب درجة البكالوريوس كوهنم أقل طلبات من أصحاب الدراسات ال

جيعل املديرين يتخذون التعليمات واألنظمة مبا يتوافق مع املعلمني ذوي درجة البكالوريوس. ومل تتشابه هذه 
(، 2012(، ودراسة احلميدي )2005النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، واختلفت مع دراسة املعايطة )

 (.2014ودراسة اخلالدي وسالمة )
 فإن الدراسة توصي بـ: وبناء على مناقشة النتائج 
توجيه املسؤولني إلحلاق مديري املدارس الثانوية اخلاصة بدورات حول العدالة التنظيمية واإلدارة  -
 اإلنسانية.
بفئات املعلمني من ذوي اخلربة  سكاكا والقريات زيادة اهتمام مديري املدارس الثانوية اخلاصة يف -

 هتم.ومن ذوي املؤهالت العليا وتلبية احتياجا
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