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ممارسات العدالة التنظيمية لدى  تصور مقرتح لتفعيل
 مديري املدارس املتوسطة بدولة الكويت 

 محمد جاد حسين/ د .أ سوزان محمد المهدى/د .أ

 علي نفل العجمي/ أ رجب أحمد عطا / د

 :البحثمستخلص 
 

التعةرف علةى ادطةر  :تحقيق مجموعةة مةن ادهةداف مةن أبر هةاالبحث إلى  هدف
لعدالةةةة التنظيميةةةة لتةةةدعيمها وتع ي هةةةا دةةة  ممارسةةةات مةةةديري المةةةدارس المتوسةةةطة لالنظريةةةة 

التعةةرف علةةى الواقةةل الفعلةة  للعدالةةة التنظيميةةة، وبيةةان أ ةةر العدالةةة ، وكةةذل  بدولةةة الكويةةت
للمعلمةةين دةة  المةةدارس المتوسةةطة بدولةةة الكويةةت مةةن وجهةةة  االرتقةةاب بةة دابالتنظيميةةة دةة  
تةم تطبيقهةا والتة  سةتبانة االأداة الدراسةة وكانةت  ج الوصةفىالمةنه، واستخدم نظر المعلمين

معلمةةى ومعلمةةات المةةدارس المتوسةةطة بدولةةة الكويةةت مةةن ( 222)عينةةة مكونةةة مةةن علةةى 
، وتوصةةلت إلةةى ارتفةةاى مسةةتوى العدالةةة ن لرصةةد واقةةل العدالةةة التنظيميةةة مةةن قبةةل المةةديري

حيةةةث جةةةابت جميةةةل أبعادهةةةا بدرجةةةة كبيةةةرة باسةةةت ناب العدالةةةة التو يعيةةةة بدرجةةةة  التنظيميةةةة،
تفعيةةةل ادسةةةاليت المرتبطةةةة بالممارسةةةات ، وتةةةم وتةةةل تصةةةور مقتةةةرح ل(702.2)متوسةةةطة 

القيادية دبعاد العدالة التنظيمية ال ال ة الرئيسة وه  العدالة التو يعيةة، والعدالةة اإلجرائيةة، 
 .رتق  بادداب المؤسس  د  المدارس المتوسطة بدولة الكويتوالعدالة التفاعلية بما ي

  المدارس المتوسطة بالكويت -العدالة التنظيمية: الكلمات المفتاحية
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A suggested framework for activating the 

organizational justice practices among middle school 

principals in Kuwait  

Abstract 

     The study aimed to achieve a number of objectives, including: 

Identifying the theoretical frameworks of organizational justice to 

practice in the practices of middle school principals in Kuwait. It also 

investigates the concept of job satisfaction, the importance of its 

components and how to improve them. In addition, it studies 

organizational justice in terms of job satisfaction for teachers, as well as 

identifies the current situation of organizational justice, and to show the 

impact of organizational justice on achieving job satisfaction of teachers 

in the middle schools in Kuwait from the point of view of teachers. 

Finally, it tries to design a proposed prospective of organizational justice 

and its role in improving both job satisfaction and professional 

performance of teachers in middle schools in Kuwait. 

     The study used the descriptive approach, which is a set of research 

procedures that are integrated to describe the phenomenon or the subject 

based on the collection, classification, processing and analysis of data 

and facts, sufficient analysis to use its semantics, and access to results or 

instructions on the phenomenon or subject (Bashir Saleh Al-Rashidi, 

2000, 59). The present study sample consisted of (227) teachers in the 

middle schools in Mubarak Al-kaber Educational Region in the first 

semester of the academic year 2017-2018. 

The proposed model for activating practices associated with 

organizational justice; distributive justice, procedural justice and 

transactional justice for developing institutional performance of 

intermediate schools in the State of Kuwait.  
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 :مقدمة
عةةةد اإلدارة التعليميةةةة العمةةةود الفقةةةري دةةة  العمليةةةة التعليميةةةة والتةةة  يعةةةود لهةةةا عمليةةةات ت     

تطوير وتحسين العملية التعليمية د  المؤسسات التربوية والتعليمية وذل  من خالل تةودير 
واإلمكانةةةات الماديةةةة والمعنويةةة وتحسةةةين البيئةةةة الوظيفيةةةة التةة  يعمةةةل ديهةةةا جميةةةل الظةةروف 

لتطةوير عمليةة التعلةيم  اصة المعلم الذي يم ل مرتكة  أسةاسالعاملين بالعملية التعليمية وخ
حتياجةةةات المعلمةةةةين اإن قةةةدرة القةةةائمين بةةةاإلدارة التعليميةةةة علةةةى تلبيةةةة ومةةةن  ةةةم دةةة ،والةةةتعلم

تودر الخدمات العامة لهم دة  المؤسسةة التعليميةة مةن شة نها تع ية  الوظيفية والشخصية، و 
 أواصر ادلفة واإلنتماب لدي المعلمين نحو مؤسساتهم التعليمية

ومةةن هةةذا المنطلةةق دةةإنل نجةةاح المؤسسةةات التربويةةة يعتمةةد بشةةكل أساسةة  علةةى تةةودر      
للقيام بدورها القيادي  اإلدارة الفاعلة الت  يتودر ديها من الصفات والخصائص الت  تؤهلها

الةةذي يقةةوم علةةى التنسةةيق بةةين الجهةةود، وتحقيةةق العدالةةة التنظيميةةة بةةين العةةاملين والمعلمةةين 
الشةعور بةالوالب واإلنتمةاب التنظيمة  مةن المعلمةين ممةا يسةاعد دة  ى بالمدرسةة، للوصةول إلة

للوصةةول إلةةى االلتفةةاف نحةةو العمةةل واإلدارة المدرسةةية لتحقيةةق ادهةةداف التربويةةة والتعةةاون، 
 .( )جودة المخرجات التعليمية

ائهم دى المنظمة لة العادلة والمتساوية من قبل رؤسمما أن شعور العاملين بالمعاوب     
تجاهاتهم بشكل إيجابى، وبالتالى يؤ ر على أدائهم دى العمل، حيث ايؤدى إلى تعديل 

دى هذا المجال أن تصورات العامل كلما كانت إيجابية ديما يتعلق  Chengذكر شينيج 

                                                           
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة (.  2 41)أسماء الخالدي وكايد سالمة (  

، المجلد العشرون، العدد مجلة المنارة. المفرق، وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين في تلك المدارس

 .1 ، األردن، ص ب/4
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وتعد . (2)بالعدالة التنظيمية، كلما كان مستوى ادداب أدتل وهنا  إلت ام تنظيمى أك ر
العدالة التنظيمية من أهم مرتك ات اإلستقرار دى العمل، وهى عنصر دعال دى تنمية 

داب، وتقليل حدة الصراعات، وردل كفابة العمل الوالب واإلنتماب للمؤسسة، ودى تحسين اد
 .(7)والعاملين

 :مشكلة الدراسة
أل ر الذي يمكن أن يحد ه إحساس العاملين تم ل العدالة ظاهرة تنظيمية نظرًا ل     

إن إحساس العاملين بعدم العدالة يمكن أن  بالعدالة أو عدم العدالة د  مكان العمل،
يؤدي إلى تراجل مستويات ادداب التنظيم  بشكل خطير مهما بلغت بقية عناصر العملية 
اإلدارية من قوة، وعلى العكس دإن  يادة إحساسهم بالعدالة التنظيمية يمكن أن يؤدي إلى 

الت  ي داد ديها شعور حدوث طفرة كبيرة د  مستويات ادداب التنظيم ، دف  الحاالت 
تدن  سلوكيات سلبية م ل العاملين بعدم العدالة يترتت على ذل  العديد من النتائج ال

المواطنة التنظيمية وانخفاض االلت ام التنظيم ، إتادة إلى انخفاض ادداب الوظيف  
بصفة عامة، وعلى النقيض دإن ارتفاى إحساس العاملين بالعدالة سوف يؤدي إلى  يادة 

قتهم د  إدارة المنظمة و يادة قناعتهم بقدرتهم د  الحصول على حقوقهم وما يعنيه ذل   
من ارتقاب سلوكيات اددراد بعد االطمئنان إلى سيادة العدالة ومن  م الو وق د  

  ( )المنظمة

                                                           
2( Cheng, Shin Yu, (2014). The Mediating Role of Organizational Justice on 

the Relationship between Administrative Performance Appraisal Practices and 

Organizational Commitment, The International Journal of Human Resource 

Management, Vol. (25), No. (8) 2014, pp. 1131 – 1148.  
 األكاديمية في رؤساء األقسام لدى التنظيمية العدالة درجة(. 4112)سلطان  وسوزان السعود راتب(  

مجلة جامعة . فيها التدريسية الهيئات ألعضاء بالوالء التنظيمي وعالقتها الرسمية األردنية الجامعات
  .24 ص، جامعة دمشق ، سوريا، ( )، العدد (42)، المجلد دمشق

منشدورات  ،العدالةة الننيمممةة المةمةة المادمةة ةدارة المةاارد ال شةرمة (.4112) عادل محمد زايدد( 2

  .4 العربية، ص  مصرجمهورية القاهرة،  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
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تعد العدالة التنظيمية من المفاهيم النسبية بالنسبة للعاملين د  المؤسسات المختلفة      
إن اإلجراب التنظيم  الذي ينظر إليه دردًا ما عل  أنه إجراب عادل قد يكون إجراب حيث 

متحي ًا أو غير موتوع  د  نظر درد آخر، دإن العدالة التنظيمية تتحدد د  توب ما 
إلى أن  ( )(Rahim, 2000" )يمحرا"كما أشار  يدركه الفرد من ن اهة وموتوعية ،

ممارسة المديرين للعدالة التنظيمية د  مؤسساتهم التربوية تنعكس إيجابيًا على ممارسات 
رتفاى مستويات الوالب التنظيم  والدادعية العاملين والمعلمين، وعلى أدائهم نتمائهم، وا  ، وا 

رى حيث ي (6)(6..2) "ياسر الهنداوي"المهنية لديهم، وقد دعم هذا اإلرتباط ما أشار إليه 
أن العدالة التنظيمية تؤ ر د  شعور اددراد بالوالب التنظيم  وذل  من خالل ت  ير 
أبعادها د   يادة  قة المعلمين بالقائمين على اإلدارة، وتنم  لديهم اإلستعداد دداب 
المهمات التطوعية، وما تتتمنه من أدواب إتادية أو سلوكيات المواطنة التنظيمية الت  

  .مستويات ادداب التنظيم تسهم د  تحسين 

لقد أجريت العديد من الدراسات الت  تناولت واقل نظم اإلدارة د  المؤسسات و       
منظومة  التعليمية على إختالف مراحلها وأنواعها والت  أسفرت عن ترورة تفعيل

الممارسات اإلدارية د  المدارس بما يتمن تحقيق العدالة التنظيمية د  المؤسسات 
" أسماب الخالدي وكايد سالمة" دراسة التعليمية بمراحلها المختلفة ومن أبر  تل  الدراسات 

الت  تناولت العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ال انوية وعالقتها بالوالب  (2)(  .2)
ولقد أسفرت هذه الدراسات وغيرها أن شعور . ظيم  للمعلمين د  تل  المدارسلتنا

العاملين د  المؤسسات التعليمية من ش نه  يادة شعور العاملين د  المؤسسة التعليمية 

                                                           
5) Rahim, M. A. (2000). Do Justice Perceptions influence styles of handling 

conflict with supervisors? What Justice perceptions, precisely? International 

Journal of conflict Management, 11:9-23. 
العدالة الننيمممة اأداء المعلممن لسلاك المااطنة (. 4112)ياسر فتحي الهنداوي المهدي ( 2

جامعة عين . كلية التربية. رسالـة دكتوراه الفلسفة في التربية.  المدارس الثانامة العامة في مصر
  .شمس

  ..4 ، ص مرجع سا ق(.  2 41)أسماء الخالدي وكايد سالمة (  



 ممارسات العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت  تصور مقترح لتفعيل

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

 3102ديسمبر                             - 262 -العدد الثاني                               
 

بالرتا الوظيف  والذي يؤدي بالترورة إلى اإلرتقاب بادداب المهن  للمعلمين، مما ينعكس 
بالتبعية مما يحقق نجاحًا كبيرًا للمنظومة التربوية على  بشكل إيجاب  على تالميذهم

الدراسة د  السؤال الرئيس ود  توب ذل  يمكن صياغة مشكلة  .إختالف مكوناتها
 :التال 
ممارساااات العدالاااة التنظيمياااة لااادى مااادير  وماااديرات  ماااا الت اااور المقتااار  لتفعيااال*   

 ؟المعلمينر من وجهة نظالمدارس المتوسطة بدولة الكويت 
 :ةويخرج منه ادسئلة الفرعية التالي

 : الدراسة أسئلة
مةةا ادطةةر النظريةةة للعدالةةة التنظيميةةة بالمؤسسةةات التعليميةةة دةة  اددبيةةات التربويةةة  . 

  أو الفكر اإلداري المعاصر؟/ المعاصرة
مةديري ومةديرات المةدارس المتوسةطة بدولةة الكويةت لممارسةات  ممارسةة درجةة مةا .2

 ؟العدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
مةةةا مكونةةةات التصةةةور المقتةةةرح لتفعيةةةل ممارسةةةات العدالةةةة التنظيميةةةة دةةة  المةةةدارس  .7

 المتوسطة بدولة الكويت؟

  :أهداف الدراسة
 :مجموعة من ادهداف من أبر هاهددت الدراسة الت  بين أيدينا الى تحقيق 

 . د  الفكر اإلداري المعاصر لعدالة التنظيميةلالتعرف على ادطر النظرية  . 
تحسةةةين الواقةةةل الفعلةةة  للعدالةةةة التنظيميةةةة، وبيةةةان أ ةةةر العدالةةةة التنظيميةةةة دةةة   رصةةةد .4

 . همبدولة الكويت من وجهة نظر د  المدارس المتوسطة ادداب المؤسس  
مةةةةديري لمقتةةةةرح لتفعيةةةةل ممارسةةةةات العدالةةةةة التنظيميةةةةة لةةةةدى التصةةةةور ا التوصةةةةل إلةةةةى . 

  .المدارس المتوسطة بدولة الكويت

  :أهمية الدراسة
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 :تم لت أهمية الدراسة ديما يل 
تنظيمية والت  يمكن مةن توتيح أهم المالمح السائدة للعدالة الد   قد تسهم الدراسة . 

بمةا سين ادداب المؤسس  بالمةدارس علةى اخةتالف درجاتهةا بةو ارة التربيةة خاللها تح
 .يحقق أهداف التربية

سةةين تحلقةد تسةاعد الدراسةة المةةديرين والمعلمةين دة  أهميةة تطبيةةق العدالةة التنظيميةة  .2
 .ادداب المؤسس  بالمدارس المتوسطة بدولة الكويت

ار دة  و ارة التربيةة والتعلةيم من الم مول أن تعمل الدراسةة علةى تبصةير متخةذي القةر  .7
 .ب همية تطبيق العدالة التنظيمية د  المدارس المتوسطة بدولة الكويت

قةد تفيةد الدراسةة واتةةع  السياسةات التعليميةة دة  االهتمةةام بتطبيةق مةديري المةةدارس  . 
دةةةة  المةةةةةدارس المتوسةةةةطة بدولةةةةةة مؤسسةةةةة  دةةةةة  تحسةةةةين ادداب الللعدالةةةةة التنظيميةةةةة 

 .الكويت
 

  :ةحدود الدراس
 :    تتحدد الدراسة بالحدود التالية

ب بعادها العدالة التنظيمية على أبعاد اقتصرت الدراسة الحالية : الحدود الموضوعية - 
 .(ةفاعليعدالة اإلجرائية، العدالة التالعدالة التو يعية، ال)  ال ة الرئيسةال

الدراسةة الحاليةة علةى عينةة مةن المعلمةين والمعلمةات دة   تقتصر ا :الحدود البشرية -2
 .المدارس المتوسطة بدولة الكويت

الدراسةة علةةى المةدارس الحكوميةة المتوسةةطة دة  منطقةةة  تقتصةر ا: الحادود المكانيااة -7
 .ادحمدي التعليمية بدولة الكويت

م أداة الدراسةةةة الميدانيةةةة دةةة  الفصةةةل الدراسةةة  ادول للعةةةا تطبقةةة: الحااادود الزمنياااة - 
 .م2 .2-2 .2الدراس  
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 : منهج الدراسة وأداتها
ستخدمت الدراسة المنهج الوصفى وهو عبارة عن مجموعة من اإلجرابات ا

البح ية التى تتكامل لوصف الظاهرة أوالموتوى إعتمادًا على جمل البيانات والحقائق 
والوصول الى نتائج أو  وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كاديًا إلستخدام داللتها،

وعلى الرغم  (2)(5 ، ...2بشير صالح الرشيدى، )تعليمات عن الظاهرة أو الموتوى 
أن الوصف الدقيق المتكامل هو الهدف للبحوث الوصفية إال أنها ك يرا ما تتعدى الوصف 

 . (5)الى التفسير وذل  دى حدود اإلجرابات المتبعة وقدرة الباحث على التفسير واإلستدالل
أما أداة الدراسة دهى إستبانة يتم تطبيقها على معلمى ومعلمات المدارس 

 .عدالة التنظيمية من قبل المديرينالمتوسطة بدولة الكويت لرصد واقل ال

  :م طلحات الدراسة
 :تتحدد مصطلحات الدراسة بما يل 

 Practiceممارسة . 0
لإلشارة إلى التطبيةق والم اولةة والنة ول إلةى  Practiceلغويًا جابت كلمة ممارسة 

الميةةةدان والتعةةةود علةةةى عمةةةل معةةةين والقيةةةام بعمةةةل مةةةا لتحقيةةةق هةةةدف محةةةدد ، وبةةةدون هةةةذه 
كمةةةا تعةةةرف الممارسةةةة ب نهةةةا . الممارسةةةة دلةةةن يكةةةن هنةةةا  وجةةةود دعلةةة  للمهنةةةة دةةة  المجتمةةةل

معينةة مةن أجةل م اولة نشاط معين من خالل التطبيق المهن  والميدان  لمعارف ومهارات 
 (.. )مساعدة الناس الذين يحتاجون لخدمات هذه المعارف والمهارات أو اللجوب إليها

 Organizational Justice: العدالة التنظيمية. 3

                                                           
  .22ص ، الكتاب الحديث، القاهرة دار. مناهج ال حث النر اى(. 4111)بشير صالح الرشيدى (  
دار الكتب الوطنية، . حلمة النماش امةارات ال حث العلمى(. 4112)شحاته سليمان محمد سليمان ( 2

  .422ص ، بنغازى
  

، المجموعة العربية الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي(. 2  7)مدحت محمد أبو النصر ( 

  .4للتدريب والنشر، القاهرة ص 
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إن شةة ن مصةةطلح العدالةةة التنظيميةةة شةة ن العديةةد مةةن المصةةطلحات التربويةةة التةة  
و مةةن أبةةر  . هةةا لهةةذا المصةةطلحتعةةددت التعريفةةات التةة  سةةاقها خبةةراب التربيةةة والبةةاح ين دي
حيةةةث عةةةرف العدالةةةة  "العطةةةوي"تلةةة  التعريفةةةات لمصةةةطلح العدالةةةة التنظيمةةةة كةةةان تعريةةةف 

،  (  )"إدرا  العةةاملين للعدالةةة دةة  مكةةان العمةةل أو المكةةان التنظيمةة "التنظيميةةة علةة  أنهةةا 
السلوكيات التة  تةؤ ر إيجابيةًا علة  االدةراد حيةث تةؤدي إلة   يةادة الرتةا "ب نها  كما عرِّدت

 ,Mark, 2003)، ويعرلدهةا مةار  (4 )"عةن العمةل وال قةة وسةلوكيات المواطنةة التنظيميةة
ب نهةةا مةةدركات اددةةراد للعدالةةة ، مةةن خةةالل تصةةنيف آراب المةةوظفين ومشةةاعرهم (   )(361

 .ل المنظمةعن معاملتهم معاملة اآلخرين داخ
ويقسم العاملين د  بيئةات العمةل اإلداريةة العدالةة التنظيميةة ودقةًا لة الث دئةات مةن 

العدالةةةةة : )المعاملةةةةة، تم ةةةةل ادولةةةةى النةةةةواتج التةةةة  يحصةةةةلون عليهةةةةا مةةةةن المنظمةةةةة ، وهةةةة 
، وتم ةةل ال انيةةة السياسةةات الرسةةمية أو العمليةةات التةة  بنةةاب عليهةةا تةةم تو يةةل هةةذه (التو يعيةةة
العدالةةةةة )ية معهةةةةم، هةةةة  ، وال ال ةةةةة تتتةةةةمن المعاملةةةةة الشخصةةةة(العدالةةةةة اإلجرائيةةةةة)النةةةةواتج 
 .(التفاعلية
هنةةا  العديةةد مةةن التعريفةةات التةة  سةةاقها العديةةد مةةن البةةاح ون دةة  مجةةةال اإلدارة و 

العامة واإلدارة التعليمية والمدرسية حيث استند كل من هؤالب الباح ين إلى الخلفيةة ال قاديةة 
والةةذي يعةةرف العدالةةة  يفةةات التعريةةفالتةة  انطلةةق منهةةا، ومةةن أبةةر  تلةة  التعر واديديولوجيةةة 

درجةةة تحقيةةق "كمةةا تعةةرف ب نهةةا  ،(2 )"إعطةةاب كةةل دةةرد مةةا يسةةتحقه" التنظيميةةة علةةى أنهةةا 
                                                           

مجلة .  أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي ، دراسة تحليلية(.  411)عامر علي العطوي (   

، المجلد العاشر، مجلة جامعة المادسمة. القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة و االقتصاد
  .، العراقالعدد األول

كلية التجارة،  .يمممة على فعالمة فرق العملأثر إدراك العدالة النن(. 4112)محمد جالل صديق ( 4 

  .جامعة المنصورة، مصر
13  ( Mark N. K. and Saunders, A. T. (2003). Organizational Justice, Trust and 

the Management of Change: An Exploration. Personnel Review, 32 (3):360–

375. 
 4

أثر ادراك العاملين للعدالة التنظيمية علي االلتزام التنظيمي  (.4  7)جاد الرب عبد السميع حسانين ( 

 .، جامعة الزقازيق، مصر(7)، عدد (72)، مجلد مجلة البحوث التجاريةدراسة تطبيقية ،  –
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 ،(2 )"تعبةةةر عةةةن عالقةةةة الفةةةرد بالمنظمةةةة المسةةةاواة والن اهةةةة دةةة  الحقةةةوق والواجبةةةات والتةةة 
العدالةة التنظيميةة علةى   (Fernandes &  Awamleh) " ديرنانةدي  و أوامةاله"ويعةرف 

إدرا  الفةةرد أو الجماعةةة لعدالةةة المعاملةةة المتلقةةاة مةةن المنظمةةة واسةةتجاباتهم السةةلوكية "أنهةةا 
 (2 )."لهكذا إدراكات، أو أنها الطريقة العادلة والمنصفة الت  تعامل المنظمات بها عمالها

عنةةدها يةةدر  العةةاملون بةةان القواعةةد  بالدرجةةة التةة " كمةةا تعةةرف العدالةةة التنظيميةةة 
دَةةت  و ، (  )والقةةوانين التنظيميةةة واإلجةةرابات والسياسةةات المتعلقةةة بعملهةةم عادلةةة للجميةةل ُعرِّ

مةةةدركات العمةةةال للعدالةةةة التةةة  تةةةم معةةةاملتهم بهةةةا مةةةن قبةةةل " ب نهةةةا  أيتةةةاً  العدالةةةة التنظيميةةةة
ل العاملون بعدالة د  عنده يعامالحد الذي "تعرف العدالة التنظيمية ب نها و  ،)  )"المنظمة

 .(2 )"مكان عملهم
إلةةى هةةذه المفةةاهيم مفهةةوم العدالةةة التقييميةةة (  ..2)ويتةةيف الفهةةداوى والقطاونةةة 

Evaluation Justice   التةة  تتصةةل بشةةعور الموظةةف بن اهةةة التقيةةيم اإلداري الصةةادر
نظةةم العمةةةل ، للحكةةم وعلةة  ادداب والسةةلو  والممارسةةةات الفرديةةة ، ممةةا يعةة   رتةةةاه عةةن 

 Moral Justiceواطمئنانه أ اب ترقيته ونموه الةوظيف ، وتقيةيم أدائةة ، والعدالةة ادخالقيةة 

                                                           
  

مجلة جامعة القادسية أثر العدالة التنظيمية في االداء السياقي، (. 2  7)عامر علي حسين العطوي ( 

 .، جامعة القادسية، العراق، العدد األول(   )، مجلد  ادكلية االدارة واالقتص/ 
16

) Fernandez, C., & Awameleh, R., (2008), Impact of Organizational Justice in 

an Expatriate Work Environment. Management Research News, 31(11).  
17

) Suliman, A. M. T., (2008). Links Between justice, Satisfaction and 

Pperformance in the Workplace. Journal of Management Development, 26 (4).  
18

) Campbell, Lisa, Finch, Edward, (2008). Customer Satisfaction and 

organizational justice facilities. Journal of Management Development, 26(7/8), 

p.2-3. 
19

) Kivimaki, M., Elovainio, M., Vahtera, J., Ferrie, J. E., (2003), 

organizational justice and health &employees: perspective cohort study. 

Occupational and Environment Medicine, 60. 
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الت  تم ل شعور الموظف بالعدالة اإلنسانية وادخالقية المستقاة من أصةول العقيةدة والقةيم 
 (. 41)ال قادية والحتارية د  تفاعلها من المناخات السائدة

مةةدى إحسةةاس الفةةرد العامةةل بعدالةةة المخرجةةات التةةى يحصةةل وتعةةرف إجرائيةةا ب نهةةا 
عليها وعدالة اإلجةرابات التةى إسةتخدمت دةى تحديةد هةذه المخرجةات وعدالةة المعاملةة التةى 
يحصل عليها عندما يطبق عليه هذه اإلجةرابات مةن حيةث تو يةل العمةل والعوائةد والحةواد  

مةن خةالل تحقيةق المسةاواة والواجبةات والمعاملة العادلة التى يدركها العاملين دى منظمةتهم 
 .الى تحقيق أهداف المنظمةبينهم مما يؤ ر إيجابيا على أدائهم وبالت

 Intermediate School: المرحلة المتوسطة. 2

تشير إلى المرحلةة التة  تلة  المرحلةة اإلبتدائيةة وتسةبق الدراسةة بالمرحلةة ال انويةة، 
دة  عمةر ال انيةة عشةرة وتنتهة  دة  عمةر الخامسةة عشةرة، تبةدأ  يلتحق المتعلم بالدراسة بها

 (.6 .2و يقة المرحلة المتوسطة، )من الصف السادس حتى الصف التاسل المتوسط 
 :الدراسات السابقة واإلطار النظر  للدراسة: أولا 

والتةة  تةةم ترتيبهةةا مةةن  العدالةةة التنظيميةةةأجريةةت العديةةد مةةن الدراسةةات التةة  تناولةةت 
 :ادحدث لألقدم كما يل 

العدالااااااة التنظيميااااااة "بعنةةةةةةوان ( م2 .2" )ماجةةةةةةدة حسةةةةةةن  هةةةةةةارون رتةةةةةةوان"دراسةةةةةةة  - 
 ( 2")والممارسات القيادية في مدارس التعليم األساسي بجمهورية م ر العربية

                                                           
تدأثير العدالدة التنظيميدة فدي الدوالء (. 2004)و نشأت أحمد القطاونة  فهمي خليفة صالح الفهداوي، ( 41

المجلةةةة العر مةةةة . دراسدددة ميدانيدددة للددددوائر المركزيدددة فدددي محافظدددات الجندددوب األردنيدددة: التنظيمدددي
 .52-1، ص ص (2)24،لإلدارة

العدالة التنظيمية والممارسات القيادية في مدارس التعليم  (.م  41)ماجدة حسني هارون رضوان (  4
 .  ، كلية التربية، جامعة عين شمسرسالة ماجسنمراألساسي بجمهورية مصر العربية، 
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هةةةةددت الدراسةةةةة الوقةةةةوف علةةةةى ادسةةةةس النظريةةةةة للعدالةةةةة التنظيميةةةةة والممارسةةةةات 
ة بالمةةدارس والتعةةرف علةةى واقةةل العدالةةة التنظيميةةة والممارسةةات القياديةةة دةة  مةةدارس القياديةة

 .التعليم ادساس  بجمهورية مصر العربية نظريًا وميدانياً 

واسةةتخدمت الدراسةةة المةةنهج الوصةةف  وكةةان االسةةتبيان هةةو أداة الدراسةةة الميدانيةةة التةة  تةةم 
 .بمصر تطبيقها على معلم  وقيادات مدارس التعليم ادساس

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
وجةةةةود عالقةةةةة ارتبةةةةاط بةةةةين ممارسةةةةات القيةةةةادات وتحقيةةةةق العدالةةةةة التنظيميةةةةة لةةةةدى  -أ 

 .المعلمين
 .تساهم اللوائح والقوانين و قادة المجتمل المدرس  د  تحقيق العدالة التنظيمية  -ت 
 .الشعور بالعدالة التنظيمية شعور نسب  يختلف من شخص آلخر  -ج 
وبةةين كةةل أبعةةاد العدالةةة التنظيميةةة ( الوظيفةةة والخبةةرة)وجةةود عالقةةة بةةين متغيةةرات   -د 

دارة الصراى( التو يعية، اإلجرائية، والتفاعلية)  .وبين تقييم ادداب والتحفي  وا 
دارة الصةةراى  -ه  التوجةةد عالقةةة بةةين متغيةةر النةةوى وبةةين كةةل أبعةةاد العدالةةة التنظيميةةة وا 

 .التنظيم 
 .ير المحادظة وبين أبعاد العدالة التنظيمية والتحفي التوجد عالقة بين متغ -و 

العدالااة التنظيميااة لاادى "  بعنةةوان (22)(  .2) أسةةماب الخالةةدي وكايةةد سةةالمةدراسةةة  -2
مدير  المدارس الثانوية في محافظة المفرق، وعالقتها بالولء التنظيماي للمعلماين فاي 

 . "تلك المدارس

لةةى العدالةةة التنظيميةةة لةةدى مةةديري المةةدارس ال انويةةة دةة  عهةةددت الدراسةةة التعةةرف 
، وكانةةةت عينةةةة تنظيمةةة  للمعلمةةةين دةةة  تلةةة  المةةةدارسمحادظةةةة المفةةةرق، وعالقتهةةةا بةةةالوالب ال

                                                           
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة (.  2 41)أسماء الخالدي وكايد سالمة ( 44

، المجلد العشرون، العدد مجلة المنارة. مي للمعلمين في تلك المدارسالمفرق، وعالقتها بالوالء التنظي
 .، األردنب/4



جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية  -  

------------------------------------------------------ 

 

 3102ديسمبر                             - 233 -العدد الثاني                               
 

المرحلةةةة ال انويةةةة ومعلماتهةةةا دةةة  مةةةديريات التربيةةةة والتعلةةةيم  الدراسةةةة مةةةن معلمةةة  ومعلمةةةات
، المنهج الوصف  االرتبةاط استخدام  ولتحقيق أهداف الدراسة تم. التابعة لمحادظة المفرق

( 25)مةةن اسةةتبانه تطبيةةق العدالةةة التنظيميةةة لةةدى المةةديرين وتكونةةت : وتطةةوير أداتةةين همةةا
مجةةال عدالةةة التو يةةل، ومجةةال عدالةةة اإلجةةرابات، : دقةةرة مو عةةة علةةى  ال ةةة مجةةاالت، وهةة 

رة تقةيس الدرجةة دقة(  2)وتكونت مةن واستبانه الوالب التنظيم ، ومجال عدالة التعامالت، 
 .يق الصدق وال بات ددات  الدراسةوتم تحق. الكلية للوالب التنظيم  لدى المعلمين

 :ما يل  وقد أظهرت نتائج الدراسة

درجةةةة تطبيةةةق العدالةةةة التنظيميةةةة لةةةدى مةةةديري المةةةدارس ال انويةةةة دةةة  محادظةةةة ن أ -أ 
عدالةةةةة ":مجةةةةال حيةةةةث جةةةةابالمفةةةةرق، مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر المعلمةةةةين، كانةةةةت مرتفعةةةةة، 

 .بالمرتبة ادخيرة "عدالة اإلجرابات"بينما جاب مجال ، "بالمرتبة ادولى "التو يل
المجاالت، وجابت د  جميل  الجنسوجود دروق ذات داللة إحصائية تع ى د ر  -ب 

المؤهل وجود دروق ذات داللة إحصائية تع ى د ر عدم الفروق لصالح اإلناث، و 
 .جميل المجاالت والمديرية د العلم  

مةدارس ال انويةة دة  محادظةة المفةرق، مةن درجة الوالب التنظيم  لدى معلمة  الن أ -ج 
 .وجهة نظرهم، جابت مرتفعة

الجةةنس، وجةةابت الفةةروق لصةةالح وجةةود دةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تعةة ى د ةةر   -د 
المؤهةةةةل العلمةةةة  وجةةةةود دةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية تعةةةة ى د ةةةةر اإلنةةةةاث، وعةةةةدم 

 .والمديرية
المةدارس ال انويةة بةين العدالةة التنظيميةة لةدى مةديري إيجابية دالة إحصةائيا وجود عالقة  -ه 

 .الوالب التنظيم  لدى معلميهمو د  محادظة المفرق 
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آراء " بعنوان  (27)(Balassiano and Salles, 2012" )باالسيانو وساليس"دراسة  -7
 ."التنظيميوت ورات المعلمين عن المساواة والعدالة ودورها في تحقيق الولء 

وتكونت . الكشف عن أ ر العدالة التنظيمية على الوالب التنظيم  الدراسة هددت
د( 27)الدراسة من عينة من  اريين معلمًا ومعلمة د  المدراس ال انوية والعاملين كتقنيين وا 

مكونة من  الث جلسات مل دقرات مطورة  واستخدمت استبانة ،د  مدينة دتوريا بالبرا يل
 . للكشف عن أ ر العدالة التنظيمية على الوالب التنظيم 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معامالت الوالب التنظيم  كانت جميعها دالة 
، مما يدل على اد ر اإليجاب  للعدالة التنظيمية ( .0.)إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 .على الوالب التنظيم 

(Yilmaz & Tasdan, 2009) "ييلما "دراسة  - 
المواطنة التنظيمية "بعنوان  ( 2)

 ".والعدالة التنظيمية في المدارس بدولة تركيا

مستويات العدالة هددت الدراسة بيان تصورات معلم  المرحلة ال انوية عن 
د  توب الجنس والعمر والخبرة والمؤهل العلم  وعدد طالت  التنظيمية د  مدارسهم،

معلمًا ومعلمة د  المدارس الحكومية ال انوية ( 222)، تكونت عينة الدراسة من المدرسة
تم اختيارهم عشوائيًا من مقاطعة كوتاه  د  تركيا، وتم جمل البيانات من خالل استخدام 

 .(Organization Justice Scale)مقياس العدالة التنظيم  

 :ما يل  أظهرت نتائج الدراسةو 

                                                           
23) Balassiano, M., & Salles, D. (2012). Perceptions of Equity and Justice and 

their Implications on Affective Organizational Commitment: A Confirmatory 

Study in a Teaching and Research Institute. BAR, Rio De Janeiro, 9(2):268-

286.   
24) Yilmaz, K. & Tasdan, M. (2009). Organizational Citizenship and 

Organizational Justice in Turkish School. Journal of Educational 

Administration, 47(1):108-126.  
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أن تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية د  مدارسهم ال انوية كانت بالمستويات  - أ
 .المرتفعة، دقد كانت ممارسة المديرين للعدالة التنظيمية إيجابية

لم تكشف نتائج الدراسة عن جود دروق إحصائية د  مستويات العدالة التنظيمية  - ت
الجنس، والعمر، والخبرة ،والمؤهل العلم ، وعدد : تع ى إلى متغيرات الدرسة وه 

 .طالت المدرسة
العدالااة التنظيميااة وأداء "بعنةةوان  ( 2)(6..2) "ياسةةر دتحةة  الهنةةداوي المهةةدي"دراسةة  - 

 ".واطنة بالمدارس الثانوية العامة في م رالمعلمين لسلوك الم

وتنميةةة أداب هةةددت الدراسةةة التوصةةل إلةةى نمةةوذج مقتةةرح لتع يةة  العدالةةة التنظيميةةة  
لسلو  المواطنة التنظيمية بما يؤدي إلى تفعيل العالقة بينهمةا بالمةدارس ال انويةة المعلمين 

تسةةعى الدراسةةة إلةةى الوصةةول إلةةى نمةةوذج نظةةري مفسةةر للعالقةةات حيةةث العامةةة دةة  مصةةر، 
الكشةف عةن مسةتوى كذل  القائمة بين العدالة التنظيمية وأداب المعلمين لسلو  المواطنة، و 

باإلتةةةادة إلةةةى تقيةةةيم المعلمةةةين للعدالةةةة التنظيميةةةة بالمةةةدارس ال انويةةةة العامةةةة دةةة  مصةةةر، 
طنةة بالمةدارس ال انويةة العامةة دة  مصةر، الوقوف على مستوى أداب المعلمين لسلو  الموا

وكذل  إختبار مدى مطابقة النموذج النظري المفترض لواقةل العالقةات القائمةة بةين العدالةة 
 . التنظيمية وأداب المعلمين لسلو  المواطنة بالمدارس ال انوية العامة د  مصر

مقيةةةاس العدالةةةة  ( ) :ولقةةةد اعتمةةةد الباحةةةث دةةة  دراسةةةته الميدانيةةةة علةةةى المقياسةةةين التةةةاليين
تةةةةم تطبيةةةةق . مقيةةةةاس أداب المعلمةةةين لسةةةةلو  المواطنةةةةو  التنظيميةةةة المدركةةةةة لةةةدى المعلمةةةةين

ولقةةد طبةةق  .المقياسةةين السةةابقين علةةى عينةةة عشةةوائية مةةن معلمةة  المةةدارس ال انويةةة العامةةة
  Structural Equation Modeling (SEM)البحث مدخل النمذجة بالمعادلةة البنائيةة

  .منهج الوصف  لتحقيق أهداف البحثد  إطار ال

                                                           
العدالة الننيمممة اأداء المعلممن لسلاك المااطنة  (.4112)ياسر فتحي الهنداوي المهدي ( 42

جامعة عين . كلية التربية. رسالـة دكتوراه الفلسفة في التربية.  المدارس الثانامة العامة في مصر
  .شمس
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ولقد أظهةرت نتةائج الدراسةة إلةى أهميةة العدالةة التنظيميةة دة  تع ية  روح المواطنةة  
 .التنظيمية لدى عينة الدراسة

كمةةا أجريةةت بعةةض الدراسةةات للكشةةف عةةن العالقةةة االرتباطيةةة بةةين العدالةةة التنظيميةةة  -  
للكشةةف عةةن أ ةةر العدالةةة التنظيميةةة دةة  العنةةف الطالبةة  دةة  بيئةةة ومتغيةةرات أخةةرى دمةة اًل 
بةةإجراب دراسةةة علةةى عينةةة  (26)(Coloski, 2003) "كولوسةةك "المةةدارس المتوسةةطة قةةام 

طالبًا وطالبة من المةدارس المتوسةطة دة  الواليةات المتحةدة ادمريكيةة، ( 2. )تكونت من 
دقرة ( 25)لتنظيمية الت  اشتملت على ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة العدالة ا

 .مو عة، واستبانة لقياس العنف الطالب 

كشفت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين شعور الطالت بعدم العدالة بجميل 
عن وجود دروق ذات  أبعادها وحجم الصراى والعنف عند الطلبة، وكشفت النتائج، أيتًا ،

داللة إحصائية عند مستوى حةول مفهةومهم للعدالةة التنظيميةة تعة ى إلةى الجةنس، ولصةالح 
  .اإلناث والصف الدراس 

 
األطااار النظرياااة للعدالاااة التنظيمياااة بالممسساااات التعليمياااة فاااي الفكااار اإلدار  : ثانيااااا 

 المعا ر

عامةةةة علةةةى اهتمةةةام ادمةةةم يحظةةةى موتةةةوى العدالةةةة بصةةةورة : نشااااة العدالاااة التنظيمياااة -أ
سةات الدوليةة والشعوت د  مختلةف منةاطق العةالم حيةث أصةبحت معظةم المنظمةات والمؤس

ة النةةةاس، حتةةةى أن منظمةةةة هةةةذه القيمةةةة النعكاسةةةاته علةةةى مجمةةةل حيةةةاتهةةةتم بهةةةذا المفهةةةوم و 

                                                           
26) Coloski, M. (2003).An Instrument to Measure Perception of Organizational 

Justice of Middle Schools. Dissertation Abstract International, 63(8):27-55.  
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الشفادية الدولية تصدر تقاريرًا دورية عن حالة العدالة و الشفادية د  مختلةف دول الن اهة و 
 .(22)لعالم تستند إليها ك ير من الدول د  قراراتها التمويلية والتجاريةا

، الةذى قةدم Adamsومن  م دقةد ظهةرت محةاوالت التنظيةر المبكةرة دة  أعمةال آدمة       
 اإلطةةار الفكةةري المفةةاهيم  المركةةت لنظريةةة العدالةةة التنظيميةةة ُمركةة ًا علةةى عدالةةة التو يةةل،
حيث يعيش الفرد د  حالة مقارنة مستمرة بين معدل مخرجاته إلى مدخالتةه مةل مخرجةات 

، ويةؤدي االحةتالل وحالةة لة بتساوي طرد  المعادلةةاآلخرين إلى مدخالتهم ، وتتحقق العدا
 . عدم التوا ن إلى شعور الفرد بالتوتر وعدم االرتيارح الناشئ عن غيات المساواة

إلةةى نظريةةة العدالةةة التنظيميةةة علةةى أنهةةا نظريةةة أخالقيةةة تسةةتند  ومةةن  ةةم يمكةةن النظةةر     
علةةى العدالةةة وتسةةتعمل عمليةةة المقارنةةة التةة  تنظةةر لميةة ان الفوائةةد والواجبةةات المو عةةة بةةين 

وتركةةة   ،(22)أعتةةةاب المجموعةةةة أو تلةةة  النتيجةةةة مةةةن تطبيةةةق القةةةوانين والقواعةةةد والسياسةةةات
نظرية العدالةة التنظيميةة علةى مةدركات العدالةة دة  المنظمةات مةن خةالل تصةنيف وجهةات 

وعلةةةى نفةةةس . نظةةر العمةةةال وأحاسيسةةةهم حةةةول معةةةاملتهم ومعاملةةة اآلخةةةرين داخةةةل المنظمةةةة
الصةةةعيد يمكةةةن تفسةةةير العدالةةةة التنظيميةةةة كخاصةةةية تسةةةمح العتبةةةار متبةةةادل وتتتةةةمن كةةةال 

خرجةةةةةات التةةةةة  تةةةةةؤ ر علةةةةةى الصةةةةةحة الجسةةةةةمية والنفسةةةةةية العالقتةةةةةين مةةةةةل المةةةةةدخالت و الم
 .(25)واإلجتماعية لآلخرين

يتتح من العرض السابق لنش ة العدالة التنظيمية أنها تنشة  مةن نظريةة العدالةة بوجةه عةام 
 م جاب استخدامها د  علم اإلدارة والمؤسسات اإلدارية المختلفة  م دخلت إلةى علةم اإلدارة 

                                                           
العدالددة التنظيميددة فددي جامعددة اليرمددوك و (.   41)نددوام موسددن شددطناوي ، ريمددا محمددود العقلددة (  4

المجلدد مجلةة العلةاا النر امةة ا النةسةمة  . عالقتها بدأداء أعضداء هيئدة التددريس فيهدا و سدبل تحسدينها
 .بالبحرينكلية التربية  ،(2)، العدد (2 )

28
) Champoux, Joseph E., (2000).Organizational behavior: Essential Tenets for 

a new millennium, South– Western College Publishing, ITP. 

29) Peltola, ErjaWiili , Kivimaki , Mika , Elovainio, Mark , & Virtanen, 

Marianna, (2007). Organizational Justice and Employee Perceptions on 

Hospital Management, Vol.21, No.3, pp. 76-90. 
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هةةةا الجةةادة دةة  تطةةوير العمةةةل المؤسسةة  بالقطاعةةات التعليميةةةة المدرسةةية دةة  إطةةار محاوالت
 . الحكومية والخاصة

إن إدارا  الفةةرد لمعةةان  العدالةةة التنظيميةةة يتصةةل بالعديةةد : قواعااد العدالااة التنظيميااة -ب
أن العدالةةةةة  حيةةةةثمةةةةن القواعةةةةد التةةةة  تشةةةةكل اإلطةةةةار المفةةةةاهيم  لمتةةةةامين هةةةةذا المفهةةةةوم 

 :يتوقةف علةى درجةة االلتة ام أو اإلخةالل بالقواعةد الهيكليةة التاليةة التنظيمية واإلحساس بها
(7.) 

 :قواعد دهم العدالة التنظيمية(  )ويوتح الشكل

 (إعداد الباحث) قواعد فهم مفهوم العدالة التنظيمية( 0)شكل 

من الشكل السابق يتتح أن هنا  ست قواعد أساسية لفهم مفهةوم العدالةة التنظيميةة علةى 
 :التال النحو 

                                                           
  

مدي إحساس موظفي الدوائر الحكومية األردنية فيي محيافظتي الكيرك (. 2000)ثامر محمد محارمة ( 

 .346-319ص ص  ،(2)40، اإلدارة العامةمجلة . دراسة ميدانية: والطفيلة بالعدالة التنظيمية

قاعدة عدا االنحمز 
 (الماضاعمة )

 قاعدة الدقة

 االنسجاا قاعدة

 قاعدة النمثمل

 الماعدة األخالقمة

 قاعدة االسنئناف
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ويقصد بعها وجود دةرص لالعتةراض علةى القةرارات ومراجعتهةا  :قاعدة الستئناف . 
 . وتعديلها إذا ظهر ما يبرر ذل 

 . أى تو يل المصادر ودقا لمعايير وأسس أخالقية  :القاعدة األخالقية .2
 أى اسةةةتيعات عمليةةةة اتخةةةاذ القةةةرار وجهةةةات نظةةةر ذوي العالقةةةة ، :قاعااادة التمثيااال .7

بحيةةةث يشةةةار  جميةةةل المعنيةةةين دةةة  صةةةناعة القةةةرارات التةةة  تقةةةل علةةةى تمةةةاس مةةةل 
 .حياتهم المهنية 

ويقصةد بهةا الحيةاد ، واالبتعةاد عةن المصةالح  (:الموضاوعية )التحيز قاعدة عدم  . 
 . الشخصية ، واإلبقاب عليها بعيدًا عن مجريات عملية صنل القرار واتخاذه 

 .اب على معلومات دقيقة وشاملة ومؤكدةأى اتخاذ القرارات بن :قاعدة الدقة . 
أى عدالة تطبيق إجرابات المكاد ة والعقات علة  جميةل العةاملين  :قاعدةالنسجام .6

 . ود  جميل الظروف

تعةد العدالةة التنظيميةة مةن المجةاالت البح يةة المهمةة والتة  : أهمية العدالة التنظيمياة -ج
ذلةة  مةةةن ، و و علةةم الةةنفس الصةةناع تم ةةل درعةةًا أساسةةيًا مةةن دةةروى علةةم الةةةنفس التنظيمةة  

يم مةةةن خاللهةةةا العمةةةل منطلةةةق أن العدالةةةة التنظيميةةةة تعةةةد مةةةن أبةةةر  المجةةةاالت التةةة  يسةةةتق
الغةةةبن بةةةين العةةةاملين نتيجةةةة بةةةالظلم و ن غيةةةات العدالةةةة التنظيميةةةة والشةةةعور إاإلداري حيةةةث 

 الةوظيف  غيات العدالة من ش نه الت  ير السلب  علةى أداب العةاملين وعةدم شةعورهم بالرتةا
ل التة  وتعد العدالة التنظيمية من أبةر  العوامة .المؤسسة بما يؤ ر على ادداب للمنظمة أو

 . المواطنة التنظيمية الت  تعد عاماًل حاسمًا د  اإلرتقاب بالعملتحقق اإلنتماب التنظيم  و 

لقرار ، اويرى الك ير من الباح ين أن هنا  ربطًا جوهريًا بين أسلوت القيادة ، وصنل      
ن المعاملة العادلة و المنصةفة تعنة  أن العةاملين يمنحةون وقةتهم إوالعدالة التنظيمية حيث 

وطاقةةةاتهم للمنظمةةةة ممةةةا يجعةةةل القةةةادة يهتمةةةون أك ةةةر ويركةةة ون علةةةى اإلنصةةةاف مةةةن قبةةةل 
عةةدة اإلحتةةرام العةةاملين، وعنةةدما يهمةةل القةةادة ومنظمةةاتهم المعاملةةة المنصةةفة أي ينتهكةةون قا

و مةن  ةم يم ةل . غير المنصفة دإنهم يتلقةون أدعةااًل سةلبية مةن عةامليهممعاملة من خالل ال
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القةةةادة المنظمةةةات التةةة  يرأسةةةونها بشةةةكل مباشةةةر ومةةةن خةةةالل سةةةلوكياتهم يةةةتم تقةةةديم معاملةةةة 
أخالقيةةة ومنصةةفة لقةةوة العمةةل، لةةذل  دةةإن العدالةةة التنظيميةةة تةةنعكس بتصةةردات القائةةد تلةة  

 .( 7)ت اإلنصاف المدر  والعدالة المدركة للعاملينالتصردات الت  تؤ ر على مستويا
تةة ت  العدالةةة التنظيميةةة كمليةةة عمةةل قةةادرة علةةى تسةةخير : مباااد ء العدالااة التنظيميااة -د

القوى الكامنة د  الفرد بالشكل الذي يسمح بتفعيل آ ارها وأبعادها لتحسين ادداب الةوظيف  
ممةةا يمكةةن المؤسسةةة التعليميةةة مةةن تجديةةد ذاتهةةا بتطويةةل الوسةةائل  وجعلةةه ذا أبعةةاد إيجابيةةة،

 (.72)المستخدمة لتحقيق أهدادها

تسةةتند العدالةةة التنظيميةةة علةةى مجموعةةة مةةن المبةةاديب العامةةة والتةة  مةةن أبر هةةا مةةا و      
 (77:)يل 
ويتم ل د  تكةادؤ الفةرص وادجةور وسةاعات العمةل وواجبةات الوظيفةة  :مبدأ المساواة -0

 .ددراد العاملين د  المؤسسة التعليميةبين ا
: ويتم ةةةةل هةةةةذا المبةةةةدأ دةةةة  مجموعةةةةة مةةةةن الممارسةةةةات مةةةةن أهمهةةةةا :المباااادأ األخالقااااي -3

 .االستقامة، الن اهة، الشرف، ادمانة، اإلخالص والصدق

بحيث يجت أن تكون القرارات واإلجرابات المتخذة مبنية على  :مبدأ الدقة والت حيح -2
 .قة وواتحة، وقابلة للتصحيح د  حالة وجود خط أساس معلومات دقي

بمةةا هةةو عةةادل وخصوصةةًا المعاملةةة المنصةةفة والمكادةة ة المسةةتحقة ودقةةًا  :مباادأ اللتاازام -3
 .للمعايير والقوانين المطبقة

                                                           

(  
 . 4، ص مرجع سابق (. 2  7)ناظم جواد الزيدي ، طيف نوري عبد الحميد  

 7
دراسة تحليليية رراء الميديرين : أثر العدالة اإلجرائية في األداء الوظيفي(.    7)عبدالكريم السكر ( 

 -  ، األردن، ص ص ( )، العدد ( 4)، العلوم اإلدارية، المجلد لة دراساتجمفي الوزارات األردنية، 

 2  . 
  

، دار العدالةة التظييميةة وعتقت ةةا بةبعج اإلتجاإلةات اإلداريةة المعا ةةرة(. 2  7)عمير محميد در  ( 

  .الرضوان للنشر والتوزيع، القاهرة
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أى أنه يجت مشاركة جميةل ادطةراف العاملةة دة  المؤسسةة التعليميةة  :مبدأ المشاركة -3
 .بيق اإلجراباتد  صنل واتخاذ القرارات وتط

التةة  تتتةةمن  تعةةد العدالةةة التنظيميةةة مةةن المفةةاهيم المعقةةدة: أبعاااد العدالااة التنظيميااة -هااا
العديةةد مةةن ادبعةةاد، حيةةث اتفةةق الك يةةر مةةن البةةاح ين أن عنةةا   ال ةةة أبعةةاد رئيسةةة للعدالةةة 

  .العدالة التو يعية والعدالة اإلجرائية والعدالة التفاعلية: التنظيمية وه 
يعةةود منشةة  هةةذا النةةوى إلةة  المسةةاهمات : Distributive Justice يااةعدالااة التوزيعال.  

حيث تعتبةر . د  توب نظريته حول مفهوم المساواة والعدالة ( Adams)الت  قدمها آدم 
حيث إنهةا تعنة  بمةدي إدرا  الفةرد لعدالةة .و يعية من أهم أبعاد العدالة التنظيميةتالعدالة ال

 .( 7)عليها من عمله الذي ينتم  إليهالمخرجات الت  يحل 

عدالةةةةة التو يعيةةةةة إلةةةةى تخصةةةةيص المةةةةوارد أو العدالةةةةة المدركةةةةة للنتةةةةائج التةةةة  وتشةةةةير ال     
 يسةةةةتلمها الفةةةةرد مةةةةن المنظمةةةةات وربمةةةةا تةةةةو ى النتةةةةائج علةةةةى أسةةةةاس المسةةةةاواة أو الحاجةةةةة أو

كمةةةا يمكةةةن  ،اآلخةةةرينمةةةن خةةةالل المقارنةةةة مةةةل  يةةةةعدالةةةة التو يعالالمسةةةاهمة ويحةةةدد اددةةةراد 
تعريف العدالة اإلجرائية ب نها عدالة الطرق واآلليات والعمليات المستخدمة لتحديد النتائج، 
د  حةين يةؤدي غيةات العدالةة التو يعيةة إلةى ظهةور حةاالت القلةق التة  يعبةر عنهةا العمةال 

دالةةةة عالديمةةةا يتعلةةةق بتو يةةةل المةةةوارد والةةةدخول وأن الفةةةرد داخةةةل المنظمةةةة هةةةو الةةةذي يحةةةدد 
مةةةةةن خةةةةةالل المقارنةةةةةة مةةةةةل اآلخةةةةةرين حيةةةةةث يهةةةةةتم العامةةةةةل بجانةةةةةت المسةةةةةاواة دةةةةة   يةةةةةالتو يع
 .( 7)العدالة

تتم ةةل دةة   يةةةعدالةةة التو يعالإذا كانةةت : Procedural Justice :ئيااةعدالااة اإلجراءاال. 3
عدالةةة العدالةةة المخرجةةات التةة  يحصةةل عليهةةا الفةةرد مقارنةةة ب مالئةةه دةة  نفةةس العمةةل دةةإن 

                                                           
 .2 ص  مرجع سا ق (.   41)نوام موسن شطناوي ، ريما محمود العقلة ( 2 
 ادراكاتالعدالة التنظيمية في إطار (. 4112) طيم نوري عبد الحميد ، ناظم جواد الزيدي( 2 

 .جامعة  غداد ،(22)، العدد (2 ) مجلدال  مجلة العلاا االقنصادمة ااالدارمة، )دراسة ميدانية)العاملين 
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تعنةةةة  مةةةةدى إحسةةةةاس الفةةةةرد بعدالةةةةة اإلجةةةةرابات التةةةة  اسةةةةتخدم دةةةة  تحديةةةةد تةةةة   ئيةةةةةاإلجرا
  (.76)المخرجات

وتشةةةةير العدالةةةةة اإلجرائيةةةةة إلةةةةى العدالةةةةة المدركةةةةة لإلجةةةةرابات والتةةةة  تسةةةةتخدم لتحديةةةةد      
القةةرارات النهائيةةة وهةةذه اإلجةةرابات يجةةت أن تكةةون خاليةةة مةةن اإلنحةةراف وت خةةذ بالحسةةبان 

مقبولةةة أخالقيةةًا للجميةةل، حيةةث يهةةتم العامةةل هنةةا بمسةة لة كةةون  قتةةايا كةةل ادطةةراف وتكةةون
ن إعمليةةة القةةرار منصةةفة وهةةل أن العمليةةة المسةةتخدمة لتحديةةد النتيجةةة كانةةت عادلةةة؟ حيةةث 

 .(72)هو بعدالة الوسائل الت  تستخدمها المنظمات لتحديد النتائج ساسد  اداالهتمام 

إلةةى الممارسةةات  فاعليةةةعدالةةة التالتشةةير : Interaction Justice فاعليااةعدالااة التال -2
الت  مةن شة نها أن تشةعر الموظةف أو العامةل دة  المؤسسةة التعليميةة بعدالةة المعاملةة مةن 

ومةةن هةةذا . الناحيةةة اإلنسةةانية والتنظيميةةة والتةة  تكةةون جةة ابًا عةةاداًل عةةن الجهةةد الةةذي يبذلةةه
اإلنسةةةةانية )المعاملةةةةة  درجةةةةة إحسةةةةاس العةةةةاملين بعدالةةةةة فاعليةةةةةعدالةةةةة التالالمنطلةةةةق تعنةةةة  

 .(72)الت  يحصلون عليها عند تطبيقهم لإلجرابات( والتنظيمية

التةة  يحصةةل عليهةةا عنةةدما تطبةةق  فاعليةةةعدالةةة التبالوهةة  تعنةة  مةةدي إحسةةاس الفةةرد      
 قمةةةل المةةةوظفين عنةةةد تطبيةةة لعليةةةه اإلجةةةرابات وادسةةةلوت الةةةذي يةةةتم اسةةةتخدامه دةةة  التعامةةة

ويةةؤ ر ذلةة  بشةةكل كبيةةر علةةى الشةةعور بالعدالةةة التنظيميةةة لةةدي هةةؤالب . اإلجةةرابات الرسةةمية
 .(75)الموظفين

عدالةة التنظيميةة والتة  تتم ةل هنا   ال ة أبعد رئيسةة لل يتتح من العرض السابق أن     
والعدالةة التفاعليةة والتة  تم ةل إجراباتهةا ممارسةات  د  العدالة التو يعية، العدالة اإلجرائية،

                                                           
 .القاهرة ،الحديث الجامع  المكتت ،المنظمات مستوى على التحليل(. 5..2) الصيرد محمد ( 76
 2

العاملين  ادراكاتالعدالة التنظيمية في إطار (. 2  7) طيف نوري عبد الحميد ، ناظم جواد الزيدي( 

 (.  )، العدد (   ) مجلد، المجلة العلوم االقتصادية واالدارية جامعة بغداد، )دراسة ميدانية)
 2

للدعم التنظيمي كمتغيرين وسيطين  أثر عالقة الفرد برئيسه وادراكه(.    7)سعيد شعبان حامد ( 

مجلة المحاسبة واالدارة علي العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية، دراسة ميدانية، 

 .كلية التجارة، القاهرة،   - ، ص ص  ( 2)عدد ( 47)، مجلد  ،والتأمين
 .21 ص مرجع سا ق (.   41)نوام موسن شطناوي ، ريما محمود العقلة ( 2 
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ينبغةةةة  علةةةةى مةةةةديري المةةةةدارس المتوسةةةةطة بدولةةةةة الكويةةةةت مةةةةن أجةةةةل تةةةةمان أدتةةةةل أداب 
  .للمؤسسات التعليمية مما يعود بالنفل على المعلمين والمديرين د  المؤسسات التعليمية

  الدراسة الميدانية: ثالثاا 

لممارسات  لممارسات المديرين والمديرات كشفت الدراسة الميدانية عن الواقل الفعل      
تحسين  د  المرحلة المتوسطة بدولة الكويت والت  يرجى أن تساهم د  العدالة التنظيمية
، حيث تبين أن هنا  بعض القصور د  التطبيق قد اليبدو بنفس ادداب المؤسس 

لطرح مما يجعل هنا  ترورة لتحسين بعض الممارسات الوتوح د  التنظير لهذا ا
اإلدارية داخل المدرسة والت  تبر  د  ترورة ترورة العمل على خلق  قادة تنظيمية 

 . مؤسسية تتناست مل طبيعة العمل اإلداري د  الوقت الحال 

ويتتح أيتًا من خالل التطبيق على الواقل الفعل  لعينة من معلم  ومعلمات      
ممارسة العدالة التنظيمية  بدولة الكويت أن  مة دهمًا وتقديرًا دهمية المدارس المتوسطة

ب نماطها ال ال ة الرئيسة وه  العدالة التنظيمية التو يعية، العدالة التنظيمية اإلجرائية، 
المرحلة المتوسطة ادداب المؤسس  د   تنظيمية التفاعلية بما يعود بالنفل علىوالعدالة ال

وعلى الرغم من ذل  يرى أدراد عينة الدراسة أن هنا  قصورًا د   ،بدولة الكويت
والشعور بها ومن أبر  مظاهرها  التنظيمية الممارسات التنظيمية الت  تدل على العدالة

د  العمل  مديرمية عبارة عن ممارسة ينبغ  أن يقوم بها الرؤية اددراد أن العدالة التنظي
إذن دهم ال يلقون بالك ير من العتب  من جهة أخرى، علمين والمعلماتوأن يشعر بها الم

على المدير بالقدر الذي يجدون أن ما يجتهد المدير د  القيام به من إجرابات ينبغ  أن 
واإلجرابات اإلصالحية الت  تساهم د  يقابلها خطوات يشعر من خاللها بتل  الخطوات 

    .تطور العمل والرق  به

ونظًرا دن المدارس المتوسطة ما الت تعتمد د  ك ير من ادحيان تعتمد على النمط      
الممارسات اإلدارية الت  يترك  ديها  التقليدي من المديرين والمديرات الذين يعتمدون على

مجااًل إلشرا  المرؤوسين د  الك ير من الخطوات  السلطة د  يد المدير بما اليدى
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واالجرابات الت  تساعد على  يادة وعيهم ومساندتهم له، دقد يحصل توادق على بعض 
القرارات اإلدارية الت  يتم لتخاذها نتيجة توادق بين المرؤوسين د  الوقت الذي ال يتم 

بعيدًا على المرؤوسين  م  تقبل م ل هذه القرارات إذا ما تم اتخاذها د  غفلة وع لة
إخبارهم بها على حين غرِّة، ادمر الذي يقلل من شعور المرؤوسين بالرتا نظرًا للتخوف 

 .من مغ ى تل  القرارات اإلدارية الت  تم اتخاذها

الحاجةةة  كمةةا أبةةر ت الدراسةةة الميدانيةةة عةةن بعةةض النتةةائج التةة  تحمةةل دةة  متةةمونها     
ممارسةةةات إداريةةةة قياديةةةة يشةةةعر  الةةةذي يحمةةةل دةةة  طياتةةةهالتطةةةوير المؤسسةةة   الماسةةةة إلةةةى

المرؤوسين معها أنهم بصدد التعامل مل قائد وليس مةديرًا نظةرًا الخةتالف السةمات القياديةة 
ومةةةن  ةةةم دقةةةد أظهةةةرت  عةةةن سةةةمات اإلدارة دلةةةيس كةةةل مةةةدير قائةةةد ولكةةةن كةةةل قائةةةد مةةةدير، 

يري ومةةةةديرات المةةةةدارس إدتقةةةةاد الغالبيةةةةة العظمةةةةى مةةةةن مةةةةد اسةةةةتجابات أدةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة
التة  تسةاعدهم علةى قيةادة الفريةق ادمةر الةذي يسةاعدهم علةى  المتوسطة للمهةارات القياديةة

القيةةام بالممارسةةات اإلداريةةة المرتبطةةة بالعدالةةة التنظيميةةة والتةة  تعةةود بةةالنفل علةةى الشةةعور 
لةةةى دلقةةةد غابةةةت دةةة  العديةةةد مةةةن الممارسةةةات اإلداريةةةة التةةة  تصةةةدر عبالرتةةةا واإلنتاجيةةةة، 
تدعم المساواة واإلنصاف   قادة تنظيميةتستند على اإلستراتيجية الت  المديرين تل  الرؤية 

 .ي يساعدهم على تحسين ادداببين المرؤوسين ادمر الذ

وتعةان  الممارسةات اإلداريةة دة  الواقةل الفعلة  دة  المةدارس المتوسةطة بدولةة الكويةةت      
البنابه د  المجال اإلداري والسيما دة  مجةال العدالةة  جارتمن المحاوالت اإلصالحية والت

التنظيمية الت  يحرص مديري المدارس ومديراتها على تحقيقها على الرغم من عدم شعور 
وذلةة  نظةةرًا دن  المعلمةةين والمعلمةةات ب  ارهةةا ادمةةر الةةذي يةةذهت جميةةل محةةاوالتهم سةةدى،

، ادمر الذي يتطلت ري تل  المدارسالفكرة التقليدية تسيطر على الممارسات اإلدارية لمدي
إلةةى وتةةل إدارة المؤسسةةات التعليميةةة  وتةةل تصةةور مقتةةرح يمكةةن أن يرشةةد القةةائمين علةةى

الذي يحمل المؤسس  من أجل اإلصالح  الممارسات اإلدارية خطوات إجرائية تتل تفعيل
بهةةا  لكةةل مةةن المؤسسةةة التعليميةةة والمعلمةةين الةةذين يعملةةون التحسةةين والتطةةويردةة  طياتةةه 
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نشةة  مةةن خةةالل شةةعور بالمسةةاواة والتةة  ت والةةذي يتم ةةل دةة   يةةادة داعليةةة المؤسسةةة التعليميةةة
 .، ووتل هذا التصور موتل التنفيذ الحقيق  والفعالواالنصاف والعدالة بين المرؤوسين

 العدالة النازمعمة: المحار األال

زن النسدبي التالي المتوسط الحسابي واالنحرام المعيداري والدو ( )ويوضح جدول      
 :كما يلي" العدالة التوزيعية" والترتيب للمحور األول

 

 

 

 

 

 

 

 (02)جدول 
 المتوسط الحسابي والنحراف المعيار  والوزن النسبي والترتيب 

 "العدالة المرتبطة باألعباء الوظيفية" للمحور األول 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

النحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
القيمة 

الحتمالية 
)Sig.( 

0 
تتناسااااب ساااااعات العماااال المكلااااف بهااااا 
العاااملون ماا  مااا يتقاضااون ماان مقاباال 

 ".رواتب"مادى 
3.079 1.34 61.58 4 *0.01 

3 
تتناسااااب األعباااااء الوظيفيااااة التااااى يااااتم 

ماااااا  الحااااااوافز  تكليااااااف العاااااااملين بهااااااا
 .المادية التى يح لون عليها/المالية

2.951 1.26 59.02 5 *0.01 

يااااتم إسااااناد األعباااااء الوظيفيااااة والمهااااام  2
 0.01* 3 65.36 1.19 3.268اإلدارية والفنية بشكل يراعى قدرات الفرد 
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مكانياته بما يحقق اإلن اف والعدالة  .وا 

3 

عندما يتخذ مدير المدرسة قرارات متعلقة 
بخفا  أو زياادة األعباااء الوظيفياة ف نااه 
ينااااااقا العاااااااملون بمنتهاااااى ال ااااااراحه 

 .والشفافية

3.431 1.12 68.62 1 *0.01 

3 

عندما يتخذ المدير قرارات بشاان األعبااء 
والمهام الوظيفية ف نه ياخذ فاى اإلعتباار 
المطالاااااااااب والتفضااااااااايالت الشخ اااااااااية 

 .للعاملين

3.304 1.18 66.08 2 *0.01 

 0.01* *    الدرجة الكلية للمقياس

 0.01))، و (0.05)المتوسطات الحسابية دالة إح ائياا عند مستوى دللة * 

أن درجةة أهميةة العبةارات والتة  تم ةل الممارسةات المتعلقةة (  )يتتح من خالل جدول  -
" مبةةار  الكبيةةر"مةةن قبةةل مةةديري ومةةديرات المةةدارس المتوسةةطة بمنطقةةة  التو يعيةةةبالعدالةةة 

( 3.431 -2.951)التعليميةةةةة مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر المعلمةةةةين والمعلمةةةةات قةةةةد تراوحةةةةت بةةةةين 
مةن أبعةاد االسةتبانة  محةور ادوللو ن النسب  لعبةارات البدرجات أهمية كبيرة ، حيث بلغ ا

(59.02-68.62.) 
عندما يتخذ مدير المدرساة قارارات متعلقاة " تنص على  والت (  )وقد حصلت العبارة  -

 " بخف  أو زيادة األعباء الوظيفية ف ناه ينااقا العااملون بمنتهاى ال اراحه والشافافية
بدرجةةة ( 68.62)، و بةةو ن نسةةب  (3.431)علةةى المرتبةةة ادولةةى بمتوسةةط حسةةاب  قةةدره 

عندما يتخذ المدير قارارات  "والت  تنص علةى (  ) العبارةبينما حصلت  -ج .أهمية كبيرة
بشان األعباء والمهام الوظيفية ف نه ياخذ فى اإلعتبار المطالاب والتفضايالت الشخ اية 

وبةةةةو ن نسةةةةب  قةةةةدرة ( 3.304)بمتوسةةةةط حسةةةةاب  قةةةةدره  المرتبةةةةة ال انيةةةةةعلةةةةى "  للعاااااملين
لةدى  التو يعيةةبالعدالةة بين الممارسةات المختلفةة المرتبطةة " كبيرة"بمعدل أهمية ( 66.08)

 . معلم  ومعلمات المرحلة المتوسطة
أما ديما يتعلق بالعبةارات التة  حصةلت علةى أدنة  المتوسةطات الحسةابية جةابت العبةارة  -
تتناسب ساعات العمال المكلاف بهاا العااملون ما  ماا يتقاضاون  "والت  تنص على (  )
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، (3.079)علةةى الترتيةةت قبةةل ادخيةةر بمتوسةةط حسةةاب  قةةدره  ""رواتااب"ماان مقاباال مااادى 
بين عبةارات اإلسةتبانة التة  تكةون  جابت د  المرتبة الرابعةحيث ( 61.58)وبو ن نسب  

 .لمحور ال ان  من محاور اإلستبانةا
تتناساب األعبااء الوظيفياة التاى ياتم  "والتة  تةنص علةى ( 2)د  حين حصلت العبةارة  -

علةةى المركةة   " هاااالماديااة التااى يح االون علي/تكليااف العاااملين بهااا ماا  الحااوافز الماليااة
وهةةةو أدنةةةة  ادو ان ( 61.58)، وبةةةو ن نسةةةب  ( 2.951)ادخيةةةر بمتوسةةةط حسةةةاب  قةةةةدره 

 .المكونة للمحور ال ان  من محاور اإلستبانة على الرغم من أنها تتمتل بدرجة أهمية كبيرة
 

 العدالة اإلجرائية: المحور الثاني
التال  المتوسط الحساب  واالنحةراف المعيةاري والةو ن النسةب   (2)ويوتح جدول 
 :كما يل " العدالة اإلجرائية"والترتيت للمحور ال ان  

 (3)جدول 
 المتوسط الحسابي والنحراف المعيار  والوزن النسبي 

     "العدالة اإلجرائية" والترتيب للمحور الثاني 

بارةاااااااااااااااااالع م  
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعيار 

الوزن 
 الترتيب النسبي

القيمة 
الحتمالية 
)Sig.( 

0 
يحاارص ماادير المدرسااة أن يسااتم  اراء العاااملين حيااث 

 0.01* 2 72.60 1.18 3.630 .يبدى كل منهم رأيه قبل اتخاذ القرارات الخا ة بالعمل

يقاااوم المااادير بجمااا  المعلوماااات الدقيقاااة والكاملاااة عااان  3
 .وطبيعة عملهم قبل اتخاذ القرارات الوظيفية العاملين

3.480 1.10 69.60 6 *0.01 

يحااارص المااادير علاااى شااار  طبيعاااة القااارارات ويقسااارها ويااازود  2
 0.01* 3 71.18 1.07 3.559 .العاملين بتفا يل إضافية عن تلك القرارات قبل إ دارها

يااااتم تطبيااااق القاااارارات اإلداريااااة علااااى جمياااا  العاااااملين  3
 0.01* 1 72.86 1.25 3.643 .التعليمية بال استثناء ول مجاملة أو محاباةبالممسسة 

3 
يتاااايح الماااادير الفر ااااة لجمياااا  العاااااملين باااااإلعترا  
 0.01* 5 69.86 1.11 3.493باسلوب منظم وشرعى من خاالل القناوات الشارعية وفاى 
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علااى القاارارات التااى ي اادرها وقااد  -السااياق المساامو  
 .يرج  عنها إذا كانت خاطئة

يشج  مدير المدرسة جمي  العاملين على جم  البيانات  6
 0.01* 4 70.30 1.13 3.515 .والمعلومات الخا ة باتخاذ القرار

 0.01* * 71.06 0.948 3.553 الدرجة الكلية للمقياس

 0.01))المتوسطات الحسابية دالة إح ائياا عند مستوى دللة * 

أن درجةة أهميةة العبةارات والتة  تم ةل الممارسةات المتعلقةة  (2)يتتح من خالل جدول  -
بةدرجات أهميةة (  3.643-3.480 )قةد تراوحةت بةين  ،العدالةة المرتبطةة بصةنل القةرارات

 – 69.60)مةن محةاور االسةتبانة  ان و ن النسةب  لعبةارات المحةور ال ةكبيرة ، حيث بلغ ال
72.86.) 

ياتم تطبياق القارارات اإلدارياة علاى جميا  " والتة  تةنص علةى (  )وقد حصلت العبةارة  -
علةى المرتبةة ادولةى "  العاملين بالممسسة التعليمياة باال اساتثناء ول مجاملاة أو محابااة

بدرجةةةة أهميةةةة كبيةةةرة، بينمةةةا ( 72.86)، و بةةةو ن نسةةةب  (3.643)حسةةةاب  قةةةدره بمتوسةةةط 
 محةةةةري مةةةةدمر المدرسةةةةة أن مسةةةةنمع  راء "والتةةةة  تةةةةنص علةةةةى (  )حصةةةةلت المفةةةةردة 

المرتبةة علةى  " العاملمن حمث م دى كةل مةنةا رأمةب ق ةل انخةار المةرارات الخاصةة  العمةل
  .بمعدل أهمية كبيرة( 72.60)وبو ن نسب  قدرة ( 3.630)بمتوسط حساب  قدره  ال انية

أما ديما يتعلق بالعبةارات التة  حصةلت علةى أدنة  المتوسةطات الحسةابية جةابت العبةارة  -
منمح المدمر الةرصة لجممع العاملمن  اةعنراض  أسةلا  مةنيا  "والت  تنص على (  )

علةةى المةةرارات النةةى  -اشةةرعى مةةن خةةالل المنةةاات الشةةرعمة افةةى السةةماق المسةةما  

علةى الترتيةت قبةل ادخيةر بمتوسةط حسةاب   " مصدرها اقةد مرجةع عنةةا إرا كانةت خاطئةة
المرتبةة الخامسةة بةين السةت  حصةلت علةىحيةث ( 69.86)، وبو ن نسةب  (3.493) قدره
 .الت  تكون المحور ال الث من محاور اإلستبانة اتعبار 
مماا المدمر  جمع المعلامات الدقممة " والت  تنص على ( 2)د  حين حصلت العبارة  -

علةةى المركةة   " االكاملةةة عةةن العةةاملمن اط معةةة عملةةةا ق ةةل انخةةار المةةرارات الايمةمةةة
وهةو أدنة  ادو ان بةين ( 69.60)، وبو ن نسةب  ( 3.480)ادخير بمتوسط حساب  قدره 
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مةةن محةةاور االسةةتبانة علةةى الةةرغم مةةن أنهةةا تتمتةةل ال الةةث السةةت المكونةةة للمحةةور  عبةةاراتال
 .بدرجة أهمية كبيرة

الفرد شعوره ب نه  ما يدعم جودة الحياة الوظيفية د  المؤسسة التعليمية الت  يعمل بها     
عتةةو مهةةم دةة  المؤسسةةة بةةل ينبغةة  أن يتسةةلل إليةةه شةةعورًا قويةةًا بةة ن المؤسسةةة ال تكتسةةت 

إن المؤسسة عبارة عةن مجموعةة مةن حيث قوتها إال من خالل ترابط اددراد العاملين بها، 
فردية اددراد الذين يعملون بها، كما أن نجاح اددراد العاملين د  تحقيق أهدادهم المهنية ال

وبفعالية وبصةدق  علمينينتج عنه تحقيق أهداف المؤسسة جميعها، ومن  م دإن إشرا  الم
د  كل مرحلة من مراحل العمل المؤسسة  ممةا ينةتج عنةه االنتمةاب التنظيمة  والةذي يةؤدي 
المحالةةة إلةةى الرتةةا الةةوظيف  عةةن الممارسةةات المختلفةةة التةة  يقةةوم بهةةا اددةةراد بمةةا يةةددعهم 

 . ام التنظيم للشعور بااللت  
 العدالة التفاعلية: المحور الثالث

التال  المتوسط الحساب  واالنحةراف المعيةاري والةو ن النسةب  ( 7)ويوتح جدول 
   :كما يل " العدالة التفاعلية"والترتيت للمحور الرابل 

 (2)جدول 
 المتوسط الحسابي والنحراف المعيار  والوزن النسبي 

 "العدالة التفاعلية"  راب ال محوروالترتيب لل

بارةاااااااااااااااااالع م  
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
القيمة 

الحتمالية 
)Sig.( 

0 
يتاايح الماادير الفر ااة للمرموسااين لسااتخدام 
القااااادرات الشخ اااااية فاااااى حااااال المشاااااكالت 

 .الوظيفية المرتبطة بالعمل
3.744 1.06 74.88 2 *0.01 

المادير رو  المباادرة باين المرموساين  يشج  3
 .ويناقا أفكارهم ورماهم

3.735 1.06 74.70 3 *0.01 

يتاارك الماادير مرموسااية ياامدون أعمااالهم بالطريقااة  2
 0.01* 9 72.06 1.13 3.603 .التى تروق لهم والتى يرون أنها األفضل

3 
يتيح المدير الفر ة للمرموسين باان يحاددوا 
 0.01* 8 72.32 1.17 3.616شااااكل ومالمااااح العماااال وطريقااااة ااداء فااااى 
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 .المراحل التالية
 (2)جدول : تاب  

 المتوسط الحسابي والنحراف المعيار  والوزن النسبي 
 "العدالة التفاعلية"  راب ال محوروالترتيب لل

بارةاااااااااااااااااالع م  
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعيار 

الوزن 
 الترتيب النسبي

القيمة 
الحتمالية 
)Sig.( 

3 
ياخااذ ماادير المدرسااة اقتراحااات المرموسااين 
بعااااين اإلعتبااااار ويضااااعها موضاااا  التنفيااااذ 

 .ويهتمون بها
3.625 1.09 72.50 7 *0.01 

6 
بااانهم أ اادقاء لااه  يشااعر الماادير مرموسااية

ويشاااي  بيااانهم جاااوا مااان الماااودة والمحباااة 
 .ويعمل على إسعادهم

3.788 1.17 75.76 1 *0.01 

 0.01* 12 57.44 1.36 2.872 .يستاثر المدير لنفسه بجمي  المزايا 3

يشاارك ماادير المدرسااة جمياا  العاااملين معااه  2
 0.01* 11 71.18 1.15 3.559 .كل على قدر عمله

3 
يحرص مدير المدرسة على إخطار العاملين 
باياة تييارات محتملاة قاد تامثر علاى عملهام 

 .وقيامهم بواجباتهم الوظيفية
3.665 1.02 73.30 5 *0.01 

لهااب  01 يحرص مدير علاى تحفياز العااملين وا 
 0.01* 6 73.12 1.12 3.656 .حماسهم وكسب تاييدهم

يقتناا  العاااملين تمامااا بااان الماادير متحاادث  00
 0.01* 10 67.12 1.19 3.563 .قوى للحق ويممن به فى جمي  األحيان

ياااانجح ماااادير المدرسااااة دائمااااا فااااى إقنااااا   03
 0.01* 4 74.36 1.10 3.718 .ااخرين بوجهة نظره

 0.01* * 71.90 0.862 3.595 الدرجة الكلية للمقياس

 0.01))المتوسطات الحسابية دالة إح ائياا عند مستوى دللة  *



جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية  -  

------------------------------------------------------ 

 

 3102ديسمبر                             - 232 -العدد الثاني                               
 

أن درجةة أهميةة العبةارات والتة  تم ةل الممارسةات المتعلقةة ( 7)يتتح من خالل جدول  -
(  3.788-2.872)قةد تراوحةت بةين "  النةاعلمةةالعدالةة " ب سلوت إداري آخر متم ل دة  

حيث بلغ الو ن النسب  لعبارات المحور ال الث من محاور االستبانة  بدرجات أهمية كبيرة،
(57.44 – 75.76.) 
يشعر المدير مرؤوسةية بةأم أ د ةدقاه لة   "والت  تنص على ( 6)وقد حصلت العبارة  -

على المرتبة ادولى بمتوسط " ويشيع بيظ أ جوا من المودة والمحبة ويعمل على إسعادإلأ
بينمةةةةا حصةةةةلت  بدرجةةةةة أهميةةةةة كبيةةةةرة،( 75.76)وبةةةةو ن نسةةةةب   ،(3.788)حسةةةةاب  قةةةةدره 

يتةةيا المةةدير ال ر ةةة للمرؤوسةةين السةةتخدام القةةدرات  "والتةة  تةةنص علةةى (  )المفةةردة 

بمتوسةةط  المرتبةة ال انيةةةعلةةى  " الشخصةية فةةى اةةل المشةةظتت الولي يةةة المرتب ةةة بالعمةةل
بمعةدل أهميةة كبيةرة بةين الممارسةات  (74.88)وبةو ن نسةب  قةدرة  (3.744)حساب  قةدره 

" لةدى معلمة  ومعلمةةات المةدارس المتوسةطة بمنطقةةة  النةاعلمةةةالعدالةة المرتبطةة  المختلفةة
  .التعليمية "مبار  الكبير

 أما ديما يتعلق بالعبةارات التة  حصةلت علةى أدنة  المتوسةطات الحسةابية جةابت العبةارة -
"  مي  العاملين معه كال علاى قادر عملاهيشرك مدير المدرسة ج" والت  تنص على ( 2)

حيث ( 71.18)، وبو ن نسب  ( 3.559)على الترتيت قبل ادخير بمتوسط حساب  قدره 
مةن  لرابةلالتة  تكةون المحةور ا اتعبةار الحاديةة عشةرة بةين القبةل ادخيةرة  د  المرتبة جابت

المادير لنفساه يستاثر " والت  تنص على ( 2)حصلت العبارة  محاور اإلستبانة، د  حين
، وبةةةو ن نسةةةب  ( 2.872)بمتوسةةةط حسةةةاب  قةةةدره  ةادخيةةةر  تبةةةةعلةةةى المر "  بجميااا  المزاياااا

مةةن محةةاور االسةةتبانة  الرابةةلالمكونةةة للمحةةور  عبةةاراتوهةةو أدنةة  ادو ان بةةين ال( 57.44)
 .على الرغم من أنها تتمتل بدرجة أهمية كبيرة

اإلداريةةة أو الوجدانيةةة بةةين ومةةن هةةذا المنطلةةق ينبغةة  أن تسةةود روح مةةن المسةةاندة 
المةةةدير والمعلمةةةين ادمةةةر الةةةذي يعةةةود بةةةالنفل علةةةى الةةةروح المعنويةةةة للمعلمةةةين ممةةةا يجعلهةةةم 

 .قادرين على بذل أقصى الجهد إلنجاح المؤسسة التعليمية
  ور المقتر الت -
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 : مسلمات الت ور المقتر ( أ

لدى  الممارسات اإلدارية المتعلقة بالعدالة التنظيمية لتفعيليستند التصور المقترح      
والقائم على أساس من الدراسة الميدانية المعلمين والمعلمات د  المؤسسات التعليمية، 

على مجموعة من المسلمات  المدارس المتوسطةالمؤسس  د  لتنفيذ عمليات اإلصالح 
 :ه 

لدى المرؤوسين د  المؤسسات الممارسات المرتبطة بالعدالة التنظيمية  تفعيل.  
التعليمية المختلفة ادمر الذي يتطلت خلق وع  جمع  وتوجه عام لدى القائمون 

الت  من  إلداريةعلى إدارة المؤسسات التعليمية بترورة اتباى أحدث ادساليت ا
والت  تراعى ديها إمكانات الحاتر  تطوير العمل المؤسس تساعد د   ش نها أن

   .عات المستقبل وآمالهواحتماالنه وتطل

لن يت تى التطوير المطلوت من تبنى بعض الممارسات اإلدارية والت  تهدف إلى . 2
من خالل  يادة وع  المديرين والمديرات بهذه  ي  الشعور بالعدالة التنظيمية إالتع  

أتف إلى ذل  ينبغ  أن يكون هؤالب المرؤوسين  الممارسات والفائدة المرجوة منها،
بالحاالت الت  يتم ديها التحي  اإليجاب  لبعض المرؤوسين نظرًا  على وع  كامل

للكفابة الت  يظهرونها د  القيام ب نشطة معينة، ومن  م ينبغ  عليهم أن يحاولوا 
مكانياتهم أسوة بغيرهم  بحيث ال يكون القيام ببعض ادنطة الت  تع   من قدراتهم وا 

المساواة ممارسة عقابية وال تحمل إ ابة للمرؤوسين والت  إذا أس ب استخدامها ت يد 
  . من الخنوى لدى المرؤوسين

 تحسين ادداب المؤسس يمكن تحقيق اد ر الفعال للعدالة التنظيمية والت  من ش نها . 7
أهمها، قاعدة  من خالل بإتباى القواعد المنظمة للعدالة اإلجرائية والت  من

االستئناف والت  تقت  بوجود درص بديلة لتعديل القرارات، قاعدة ادخالقية د  
تو يل الموارد، قاعدة التم يل د  إتخاذ القرارات، قاعدة دقة المعلومات، قاعدة 

 .المساواة، وكذل  قاعدة عدم االنحيا  بمعنى عدم ت  ير ادهواب الشخصية
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علية بالغ اد ر د  شعور المرؤوسين بالرتا المهن  عن العمل للعدالة التنظيمية التفا.  
الذي يمارسونه، ومما يجدر ذكره أن العدالة التنظيمية التفاعلية ت يد من االهتمام 
بالجانت االنسان  لدى الرئيس تجاه المرؤوسين ادمر الذي ي يد من إنتاجية 

مؤسسات التعليمية، وتبدو المرؤوسين بما يدعم تحقيق ادهداف الت  ترنو إليها ال
ممارسات العدالة التفاعلية د  معاملة المدير لمرؤوسيه باحترام وتقدير، وبعدالة 
وبدون تحي ، وكذل  ترورة إتاحة المعلومات المهمة لهم عند الحاجة إليها، 

   .باإلتادة إلى ترورة الت كيد على صحة المعلومات المقدمة للمرؤوسين

اتباى من خالل دارس المرحلة المتوسطة لمؤسس المدرس  د  مإن تطوير ادداب ا.  
إجرابات وممارسات إدارية منب قة من نظرية العدالة وممارساتها العملية د  ظل 

يعد عملية علمية تستند إلى الدراسة والبحث وتطبق المنهج  مدخل العدالة التنظيمية
 .العلم  د  كل خطواتها اإلجرائية

 قتر مكونات الت ور الم( ب

 ال ةة محةاور رئيسةة تشةكل أبعةاد  علةىيتكون التصور المقترح د  الدراسة الحالية 
والتةة  تتتةةمن العدالةةة التو يعيةةة، والعدالةةة اإلجرائيةةة، والعدالةةة التفاعليةةة،  العدالةةة التنظيميةةة

المسةاواة واالنصةاف والعدالةة، ويمكةن والت  يؤدي تفعيلها إلى شعور المعلمين والمعلمةات ب
 :ذه المحاور كما يل توصيف ه

 تفعيل العدالة التوزريعية: المحور األول

عنةةةدما يتخةةةذ مةةةدير المدرسةةةة قةةةرارات متعلقةةةة بخفةةةض أو  يةةةادة ادعبةةةاب الوظيفيةةةة دإنةةةه   -
وذلةةة  كةةة  يكةةةون هنةةةا  توادةةةق علةةةى  بمنتهةةةى الصةةةراحه والشةةةفادية المرؤوسةةةينينةةةاقش 

 .مردود القرارات وجدواها للمؤسسة التعليمية
اإلعتبار  هام الوظيفية دإنه ي خذ دىقرارات بش ن ادعباب والملالمدير  حالة اتخاذد    -

، إن وتل الظروف والتفتيالت المطالت والتفتيالت الشخصية للعاملين
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الشخصية نصت عين القائمون على اإلدارة يساعد د  تحقيق الرتا لدى 
 .المرؤوسين

مكانياتةه بمةا ترورة مراعاة   - يةتم إسةناد عنةدما يحقةق اإلنصةاف والعدالةة قدرات الفةرد وا 
تتناسةةةةت ، كمةةةةا ينبغةةةة  أن ادعبةةةةاب الوظيفيةةةةة والمهةةةةام اإلداريةةةةة والفنيةةةةة بشةةةةكل يراعةةةةى

 ".رواتت"ساعات العمل المكلف بها العاملون مل ما يتقاتون من مقابل مادى 

 اإلجرائيةالعدالة تفعيل : المحور الثاني

اإلداريةةة علةةى جميةةل العةةاملين بالمؤسسةةة التعليميةةة بةةال يةةتم تطبيةةق القةةرارات ينبغةة  أن   -
 .است ناب وال مجاملة أو محاباة

مدير المدرسة آلراب العاملين حيةث يبةدى كةل مةنهم رأيةه قبةل هنا  ترورة أن يستمل   -
 .اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل

دية وية ود العةاملين بتفاصةيل إتةا يحرص المدير على شرح طبيعةة القةرارات ويقسةرها  -
يشةجل مةدير المدرسةة جميةل العةاملين ، كمةا ينبغة  أن عن تل  القرارات قبةل إصةدارها

 .على جمل البيانات والمعلومات الخاصة باتخاذ القرار

 التفاعليةالعدالة تفعيل : المحور الثالث

شةعر يُ بغة  أن د  ظل الجةو المؤسسة  الةذي ينبغة  أن يسةود المؤسسةات التعليميةة ين  -
مةن المةودة والمحبةة ويعمةل علةى  المدير مرؤوسية ب نهم أصدقاب له ويشةيل بيةنهم جةواً 

 .إسعادهم
يتيح المدير الفرصة للمرؤوسين الستخدام القدرات الشخصية دى حل المشكالت   -

روح المبادرة بين المرؤوسين  ، كما ينبغ  أن يتم تحفي الوظيفية المرتبطة بالعمل
 .ويناقش أدكارهم ورؤاهم

، إقناى اآلخرين بوجهة نظةرهؤسسة التعليمية جاهدًا مدير الممن التروري أن يحاول   -
ب ية تغيرات محتملة قد  مرؤوسينص مدير المدرسة على إخطار اليحر كما ينبغ  أن 
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ة المعرديةة والوجدانيةة أمةةرًا إن المسةاند .تةؤ ر علةى عملهةم وقيةامهم بواجبةةاتهم الوظيفيةة
 .د بالرتا عن المهنة الت  ي اولها وتطويرهابالغ ادهمية د  شعور الفر 

 معوقات الت ور المقتر ( ج
المقتةةرح مةةا رة دةة  سةةبيل وتةةل التصةةور مةةن أبةةر  المعوقةةات التةة  قةةد تقةةف حجةةر ع ةة     
 :يل 

الغمةوض دقةد يؤكةدون تكتنف ممارسات مةديري ومةديرات المؤسسةات التعليميةة بعةض  .  
تحقيةق العدالةة بةين المرؤوسةين بمةا  من الناحيةة النظريةة أن هنةا  ت كيةد علةى تةرورة

دةةةةة  الوقةةةةت الةةةةةذي ال يصةةةةدر عةةةةةنهم  عةةةةن العمةةةةةل دةةةة  مهنةةةةةة التةةةةدريسيةةةةدعم الرتةةةةةا 
 .الممارسات الدالة على ذل  دعلياً 

النةةاجح دةة  بيئةةة  العالقةةات اإلنسةةانية بةةين المةةوظفين بم ابةةة بوابةةة ادداب اإلداريتعةةد  . 2
دالعالقةةةةةات اإلنسةةةةةانية  ،ن غيابهةةةةةا يخلةةةةةق دجةةةةةوة كبيةةةةةرة دةةةةة  ادداب الةةةةةوظيف ا  العمةةةةةل و 

اإليجابيةةةةة دةةةة  بيئةةةةة العمةةةةل تقةةةةوم علةةةةى قةةةةيم مهنيةةةةة م ةةةةل االحتةةةةرام المتبةةةةادل، التعةةةةاون 
واالنتماب للجماعة، واإليمةان بالهةدف العةام، والحةرص علةى المصةلحة العامةة والتجةرد 

ومةن  ةم دقةد ، يجت أن تسود جميل أدراد المنظمة والمتعاملين معهامن ادنانية، الت  
يكون اعتالل العالقات االنسانية بةين المرؤوسةين وبعتةهم الةبعض وبةين المرؤوسةين 

 .ورئيسهم سببًا د  السخط وعدم الرتا التنظيم 
 قةد تةةؤدي أنظمةةة الحةةواد  والمكادةةمت التةة  توجةةه للجهةةود الفرديةةة إلةةى تةة  ير كبيةةر علةةى . 7

روح العمل الجماع  ادمر الذي يؤجج الصراعات الفردية والذي يكون لةه بةالغ اد ةر 
يجاد التنادسعلى   .التركي  على الفردية وا 

لعامةةةةل التواصةةةةل اإلداري الةةةةذي يةةةةتم بموجبةةةةة  قةةةةد ال تتةةةةودر أساسةةةةيات الفهةةةةم الصةةةةحيح.  
 ر ادداب تةة ي نأيمكةن التنسةيق بشة ن المعلومةةات والقةرارات اإلداريةة المنظمةةة للعمةل، و 

 ،بعةةدم وجةةود االتصةةال الفعةةال وااليجةةاب  بةةين المةةدراب والمةةوظفين المؤسسةة  للمدرسةةة
إلى جانت ذل  ادتقةار المؤسسةة إلةى خطةط تفصةيلية لعملهةا وأهةدادها يمكةن إن يسةهم 
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دةة  الفشةةل دةة  قيةةاس مةةا تحقةةق مةةن إنجةةا  أو محاسةةبة موظفيهةةا علةةى مسةةتوى أدائهةةم 
دعنةةدها يتسةةاوى الموظةةف ذو ادداب الجيةةد مةةل  ،لةةذل  لعةةدم وجةةود معيةةار محةةدد مسةةبقاً 

 .الموظف ذو ادداب التعيف
عةدم تكةون  قادةة تنظيميةة  يرى بعض المديرين أن هنا  صعوبة بالغةة دة  تقبةل دكةرة .  

ادداب تؤسس وتؤصةل للمارسةات التة  مةن شة نها تحقيةق العدالةة التنظيميةة بمةا يعة   
التسةةيت اإلداري النةةاجم عةةن تةةعف التنظةةيم  ، ومةةن  ةةم دةةإنعلمةةينلةةدى الم المؤسسةة 

السائدة دة  المؤسسةة أو ال قادة التنظيمية  ،اإلداري نتيجة دسلوت القيادة أو ادشراف
إتةةادة إلةةى جهةةل الك يةةر مةةن  ،يةةؤدي إلةةى هةةدر سةةاعات العمةةل دةة  أمةةور غيةةر منتجةةة

 ،المبذولةة دالجهةد يشةير إلةى الطاقةة ،العاملين دة  التميية  بةين ادداب والجهةد المبةذول
 .أما ادداب دإنه يقاس على أساس النتائج الت  حققها الفرد

 سبل التيلب على معوقات تنفيذ الت ور المقتر ( د 
هنةةا  بعةةض السةةبل التةة  ينبغةة  علةةى القةةائمين علةةى إدارة المؤسسةةات التعليميةةة القيةةام      
مةةن أجةةل التغلةةت علةةى المعوقةةات التةة  تعيةةق وتةةل التصةةور المقتةةرح موتةةل التنفيةةذ،  بهةةا

 :ومن أبر ها ما يل 

ووتةل النمةوذج  لعدالةة التنظيميةةات الت  تقف د  سةبيل تحقيةق ايمكن تالد  المعوق  . 
ويتم ذل  من خالل ترسيخ  قادة تنظيمية قوية تدعم ال قة د   المقترح موتل التنفيذ،

العاملين وتوجههم نحو تحقيق ادهداف المختلفة، ويخلةق هةذا االعتقةاد الةدادل للبحةث 
بجدية عن الفوائد والمنادل ومن  م تحدد االحتياجةات التة  يمكةن تحقيقهةا مةن خاللهةا 

عةة دةة  العمةةل مةةل القةةيم التةة  يتبعهةةا كةةل ذلةة  يخلةةق اتفةةاق القةةيم المتبالعمةل المختلفةةة، 
، الت  يمكةن تحقيقهةا دة  نطةاق العمةلحيث توجد لدى اددراد العديد من القيم و ، الفرد

تقان العمل واإلبداى  .ومن هذه القيم القيادة وا 
ادداب بمكادةةمت وحةةواد  العمةةل وشةةعور الفةةرد بةة ن قدراتةةه تسةةاعده علةةى تةةرورة ربةةط  . 2

 .يتوابم مل ادهداف المحددة تحقيق ادداب المطلوت بما
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إدرا  الفرد ب ن حواد  ومكادمت العمل ذات أهمية وقيمة بالنسبة له العمل على  يادة  . 7
دراكهةم بالعدالةةة دة  التو يةةل بالنسةبة للعوائةةد ومكادةمت العمةةل أي أنةه يتناسةةت مةل مةةا  وا 

 .يقدمه من عمل للدائرة بالنسبة لآلخرين
وتشةمل ادنظمةة واإلجةرابات والرواتةت  العوامةل التنظيميةةتةرورة العمةل علةى تةبط  .  

والحةةةواد  الماديةةةة والمعنويةةةة ونةةةوى القيةةةادة وأسةةةاليت إتخةةةاذ القةةةرار واإلشةةةراف والرقابةةةةة 
والعالقةات بةين الة مالب وعالقةة كةل ذلة  ببيئةة وظةروف ونةوى العمةل، وهةذا مةا يسةةمى 

 .بالفعالية التنظيمية داخل المؤسسة
توادق بين خصائص شخصية الفرد وظروده الذاتية والتة  تتم ةل دة  ترورة تحقيق ال .  

إدراكةةه وشخصةةيته وقدراتةةه واسةةتعداداته وطموحةةه وذكائةةه ومةةدى والئةةه وانتمائةةه للمهنةةة 
وعمةةره ال منةة  وتجاربةةه ودخلةةه الشةةهري ومةةدى مةةا تلعبةةه هةةذه الخصةةائص دةة  إنجةةا  

 .الفرد للعمل والقيام بمسؤولياته الوظيفية
ترورة تدعيم الشعور بإحترام الذات أ نةاب ممارسةة العمةل مةن خةالل سةيادة العالقةات  . 6

سةةةان إلةةةى دهةةةو مةةةن ادشةةةياب التةةة  يسةةةعى اإلن االنسةةانية بةةةين الرؤوسةةةاب والمرؤوسةةةين
مجةةال العمةةل سةةواب كةةان ذلةة  عةةن  ذلةة ، ومةةن مجةةاالت تحقيقهةةا دةة  أك ةةر مةةن مجةةال

انتهةةا ومعردةةة أدةةراد المجتمةةل لقيمةةة طريةةق المركةة  الةةذي يشةةغله أو طبيعةةة الوظيفةةة ومك
هذه المكانةة ولمكانةة الةدائرة دة  المجتمةل، وبالتةال  يمكةن أن يةتم اشةباى لهةذه الحاجةة 

من خةالل المركة  الةوظيف  أو اإلجتمةاع  للةدائرة ممةا يةؤدي ( الشعور باحترام الذات)
 .بالعدالة التنظيميةإلى اإلحساس 
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 المراج 
 :المراج  العربية

العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس (.    .2)الخالدي وكايد سالمة  أسماب . 
ال انوية د  محادظة المفرق، وعالقتها بالوالب التنظيم  للمعلمين د  

 .ت، ادردن/2العدد ، المجلد العشرون، مجلة المنارة. تل  المدارس
  .ث، القاهرةدار الكتات الحدي. مناهج البحث التربوى(. ...2)بشير صالح الرشيدى  .7
مدي إحساس موظف  الدوائر الحكومية ادردنية د  (. 2000) امر محمد محارمة  . 

مجلة . دراسة ميدانية: محادظت  الكر  والطفيلة بالعدالة التنظيمية
 .(2)40، اإلدارة العامة

أ ر ادرا  العاملين للعدالة التنظيمية عل   (. ..2)جاد الرت عبد السميل حسانين  .4
، مجلد مجلة البحوث التجاريةدراسة تطبيقية ،  –االلت ام التنظيم  

 .، جامعة ال قا يق، مصر(2)، عدد (26)

 رؤساب ادقسام لدى التنظيمية العدالة درجة(. 5..2)سلطان  وسو ان السعود راتت . 
 بالوالب التنظيم  وعالقتها الرسمية ادردنية الجامعات ادكاديمية د 

، ( 2)، المجلد مجلة جامعة دمشق. ديها التدريسية الهيئات دعتاب
 .، جامعة دمشق ، سوريا( )العدد 

أ ر عالقة الفرد برئيسه وادراكه للدعم التنظيم  (. 7..2)سعيد شعبان حامد  .2
كمتغيرين وسيطين عل  العالقة بين العدالة التنظيمية وسلو  المواطنة 

، مجلد مجلة المحاسبة والدارة والتامين، التنظيمية، دراسة ميدانية، 
 .، كلية التجارة، القاهرة  - ، ص ص (  6)عدد ( 2 )

دار . حلقة النقاا ومهارات البحث العلمى(.  ..2)شحاته سليمان محمد سليمان  .2
 .الكتت الوطنية، بنغا ى
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، القادمة إلدارة الموارد البشرية العدالة التنظيمية المهمة(. 6..2)عادل محمد  ايد  .2
منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، جمهورية مصر 

  .العربية
أ ر العدالة التنظيمية د  ادداب السياق  ، دراسة (. 2..2)عامر عل  العطوي  .2

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة .  تحليلية
، المجلد العاشر، العدد ادول، مجلة جامعة القادسية. واالقتصاد

 .العراق
أ ر العدالة التنظيمية د  ادداب السياق  ، دراسة (. 2..2)عامر عل  العطوي  .  

مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة و .  تحليلية
 .، المجلد العاشر، العدد ادولمجلة جامعة القادسية. االقتصاد

أ ر اختبار العدالة التنظيمية وال قة (. 2..2)عبد المحسن نعسان  و أحمد اليوسف   .  
كمتغيرات وسيطة د  عالقة القيادة التحويلية والتبادلية د  سلو  

 .، سوريا(72)، العدد مجلة بحوث جامعة حلبالمواطنة التنظيمية ، 

دراسة تحليلية : الوظيف أ ر العدالة اإلجرائية د  ادداب (. 7 .2)عبدالكريم السكر  .7 
، العلوم اإلدارية، مجلة دراساتآلراب المديرين د  الو ارات ادردنية، 

   .، ادردن( )، العدد (. )المجلد 
العدالة التنظيمية وعالقتها ببع  اإلتجاهات اإلدارية (. 2..2)عمر محمد دره  .  

 . ، دار الرتوان للنشر والتو يل، القاهرةالمعا رة
ت  ير العدالة (. 2004)دهم  خليفة صالح الفهداوي، و نش ت أحمد القطاونة  .4 

دراسة ميدانية للدوائر المرك ية د  : التنظيمية د  الوالب التنظيم 
 .(2)24،المجلة العربية لإلدارة. محادظات الجنوت ادردنية
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ة د  العدالة التنظيمية والممارسات القيادي(. م2 .2)ماجدة حسن  هارون رتوان  .  
، رسالة ماجستيرمدارس التعليم ادساس  بجمهورية مصر العربية، 

 . كلية التربية، جامعة عين شمس
 الجامع  المكتت المنظمات، مستوى على التحليل(. 5..2)محمد الصيرد   .2 

 .الحديث، القاهرة
 .أثر إدراك العدالة التنظيمية على فعالية فرق العمل(.  ..2)محمد جالل صديق  .2 

  .التجارة، جامعة المنصورة، مصركلية 
، الخدمة الجتماعية في المجال المدرسي(. 2 .2)مدحت محمد أبو النصر  .2 

 .  المجموعة العربية للتدريت والنشر، القاهرة ص 

العدالة التنظيمية د  إطار (. 5..2)ناظم جواد ال يدي ، طيف نوري عبد الحميد  .2 
مجلة العلوم القت ادية والدارية، ، )دراسة ميدانية)ادراكات العاملين 

 .جامعة بيداد ،(  )، العدد (  )المجلد 
العدالة التنظيمية د  جامعة (. 7 .2)نواف موسى شطناوي ، ريما محمود العقلة  . 7

. اليرمو  و عالقتها ب داب أعتاب هيئة التدريس ديها و سبل تحسينها
كلية  ،( )د ، العد(  )المجلد مجلة العلوم التربوية و النفسية، 

 .التربية بالبحرين
العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك (. 6..2)ياسر دتح  الهنداوي المهدي  . 7

رسالةة دكتوراه الفلسفة . المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في م ر
  .جامعة عين شمس. كلية التربية. د  التربية
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