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 شكر وعرفان
العقؿ والديف القائؿ في كتابو  بنعمتيّ  عميّ الحمد هلل حتى يبمغ الحمد منتياه، الحمد هلل الذي أنعـ 

ًَْث َعَه" العزيز  ََْع ًََحَل انَِّحٌ َأ َِْع ٌْ َأْشُكَر  ًََم َصاِنًحا  وعهيَّ َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعٌُِ َأ ٌْ َأْع َّ َوَأ َواِنَد

ٍَ ًَِحَل ِفٌ ِعَباِدَك انصَّاِنِحَ ٌُِ ِبَرْح ُِ َوَأْدِخْه  (99)سورة النمؿ، آية  " َجْرَضا

قراراً  " فإنني اهللال يشكر  الناسال يشكر من اهلل عميو وسمـ " بالفضؿ وتمسكًا بقوؿ الرسوؿ صؿَ  وا 
يـ الذي وفقني إلنجاز ىذه الدراسة وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت أشكر اهلل الكريـ رب العرش العظ

ليو مآب.  وا 

ولعمادة الدراسات العميا التي أتاحت لي الفرصة إلكماؿ  القدسثـ أتقدـ بالشكر والعرفاف لجامعة 
 .وأخص بالذكر كمية العمـو التربوية اإلدارة التربويةالدراسات العميا في مجاؿ 

الذي لـ يبخؿ عمي بالنصح  كمال مخامرةالدكتور مشرفي لالشكر والتقدير واالحتراـ  كما أتقدـ بجزيؿ
 .والعرفافاو التوجيو أو المشورة إلتماـ ىذا العمؿ، فمو كؿ الشكر 

لجنة المناقشة، والذيف لمالحظاتيـ أثرًا كبيرًا في إثراء  لعضويكما أتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير 
 وجودة ىذه الرسالة.

كذلؾ أتقدـ بالشكر ، لمديريات التربية والتعميـ في محافظة الخميؿأتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف  كما
تاحة المدارس ومعممييا الجزيؿ لمديري  لما قدموه لي مف مساعدة وتسييالت في توفير عينة الدراسة وا 

 الفرصة لي لتطبيؽ أدوات الدراسة.

كؿ مف مد يد العوف والمساعدة وأسدى لي نصحًا أو عونًا أو  وأخيرًا أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى
 توجييًا أو إرشادًا أو دعوة بظير غيب حتى تمكنت مف إنجاز ىذا العمؿ بنجاح.
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 ص الدراسةممخ
متعػػػرؼ عمػػػى العدالػػػة المدرسػػػية لػػػدى مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة لىػػػدفت الدراسػػػة 

، حيػث تكػوف مجتمػع الدراسػة مػف جميػع المعممػيف والمعممػات الخميؿ وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف
معممًا ومعممًة تػـ اختيػارىـ ( 146في المدارس الثانوية في محافظة الخميؿ، وتكونت عينة الدراسة مف )

لمعدالػػػػة  أداةبالطريقػػػػة العشػػػػوائية، وقػػػػد اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيم الوصػػػػفي التحميمػػػػي، حيػػػػث تػػػػـ بنػػػػاء 
عمى أفػراد عينػة الدراسػة لمحصػوؿ عمػى البيانػات  األدواتلمروح المعنوية، وقد تـ تطبيؽ  وأداةالمدرسية 

 دراسة إلى النتائم التالية:المطموبة مف أجؿ استخالص النتائم، وقد توصمت ال
)التوزيعية، واإلجرائية، والعالقات داخؿ المدرسػة، والعدالػة العدالة المدرسية أف أظيرت النتائم إلى  -

 جػػػاءت بدرجػػػة متوسػػػطةالحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ الثانويػػػة مػػػديري المػػػدارس لػػػدى التقييميػػػة( 
  .(3.63بمتوسط حسابي )

لػػػدى مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة لمعنويػػػة الػػػروح ا مسػػػتوىأف وبينػػػت النتػػػائم  -
 (.4.09)لمروح المعنوية كاف مرتفعًا، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية  الخميؿ

 مسػتوياتمتوسػطات  بػيف( α≤0.05وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )عدـ  -
لمتغيػر المؤىػؿ تعػزى ة الحكومية في محافظػة الخميػؿ العدالة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوي

 ، وسنوات الخبرة.العممي

 الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف فػػػي مسػػػتوياتمتوسػػػطات  ـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيفعػػػد -
لمتغيػػر الجػػنس، والمؤىػػؿ العممػػي، وسػػنوات تعػػزى المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ 

 .الخبرة

الػػروح متوسػػطات درجػػات ( فػػي α≤0.05داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )وجػػود فػػروؽ ذات  -
لمتغيػػػر المديريػػػة تعػػػزى المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ  المعنويػػػة لممعممػػػيف فػػػي

  الخميؿ ويطا. تيوكانت الفروؽ لصالح مديري
مديري  لدى درسيةالمالعدالة وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة بيف توصمت الدراسة إلى  -

 . الروح المعنوية لممعمميفوبيف  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ

 ومف خالؿ النتائم السابقة توصي الدراسة بما يمي:
إيجابيػػة لػػدى  ضػػرورة تطبيػػؽ المدرسػػيف ومػػديري المػػدارس لمعدالػػة المدرسػػية، ألنيػػا تتػػرؾ آثػػاراً  -

 المعمميف والمدراء والطالب.
جميػػػػع الجيػػػػات ذات العالقػػػػة، والسػػػػيما وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ، عمػػػػى زيػػػػػادة االىتمػػػػاـ أف تعمػػػػؿ  -

بتحسيف مستوى العدالة المدرسية في المؤسسات التربويػة جميعػا، لمػا لػذلؾ مػف أثػر فػي ترسػيخ 
 .سموؾ العدالة منذ الصغر
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رات ومعػػاممتيـ زيػادة اىتمػػاـ مػػديري المػدارس بػػالمعمميف ودعػػوتيـ إلػى المشػػاركة فػػي اتخػاذ القػػرا -
 .ودعميـ وتقدير جيودىـ المتميزة بالعدؿ

 
 .، محافظة الخميؿالعدالة المدرسية، الروح المعنوية الكممات المفتاحية:
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Abstract 
 

School Justice in the Principals of Government High Schools in Hebron Governorate 

and its Relation to the Morale of Teachers. 

Prepared by: Hani Mohammad Qwaider 

 

The study aimed to identify school justice among the principals of the public secondary 

schools in Hebron governorate and its relation to the morale of the teachers. The study 

population consisted of all teachers in the secondary schools in Hebron. The study sample 

consisted of (146) teachers and teachers who were randomly chosen. The study was based 

on a descriptive analytical approach، where a tool for school justice and a tool for morale 

was constructed. The tools were applied to the study sample to obtain the required data in 

order to draw conclusions. The study reached the following results: 

- The results showed that the school justice (distributive، procedural، in-school relations، 

and evaluative justice) among the principals of the public secondary schools in Hebron 

governorate came in a medium degree with an average of (3.63). 

The results showed that the level of morale among high school principals in Hebron 

governorate was high، where the mean of the total degree of morale was 4.09. 

- There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 

average levels of school justice among the principals of the governmental secondary 

schools in Hebron governorate due to the variable of the academic qualification and the 

years of experience. 

- There were no statistically significant differences in the average morale of teachers in the 

public secondary schools in Hebron governorate due to gender variable، scientific 

qualification، and years of experience. 

- There were statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) in the 

mean morale scores of teachers in the public secondary schools in Hebron governorate due 

to the variable of the Directorate and the differences were in favor of the Hebron and Yatta 

districts. 

- The study found that there is a moderate correlation between school justice among the 

principals of the public secondary schools in Hebron governorate and the morale of the 

teachers. 

Through the previous findings، the study recommends the following: 



ج  

 

- The need for teachers and principals to apply to school justice because they leave positive 

effects on teachers، principals and students. 

- All concerned bodies، especially the Ministry of Education، should increase attention to 

improving the level of school justice in all educational institutions، as this has an impact on 

the consolidation of the behavior of justice since childhood. 

- Increasing the attention of school principals to teachers and inviting them to participate in 

the decision-making and treatment of justice and support and appreciation of their 

outstanding efforts. 

 

Keywords: School Justice، Morality، Hebron Governorate. 
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 اإلطار العام لمدراسة :الفصل األول

  مقدمة 1.1

تؤسػس عمييػا  التػيواألسػس  ،اإلسالمييقوـ عميو المجتمع  التيو أرساىا اإلسالـ  التيمف أىـ المبادئ 

والعػػدؿ ىػػو المعيػػار الػػذى يػػدرؾ مػػف خاللػػو مػػدى ثبػػات المجتمػػع  ،العالقػػات بػػيف أفػػراد المجتمػػع المسػػمـ

فيػػػو  ،فػػػالمجتمع الػػػذى يتفشػػػى فيػػػو الظمػػػـ وتضػػػيع فيػػػو الحقػػػوؽ وتغيػػػب بػػػيف أفػػػراده الواجبػػػات ،واسػػػتقراره

القمب وشرود الفكػر وذىػاب العقػؿ  واضطرابيتسـ أفراده بييجاف النفس  حيث ،فوضوي جاىميمجتمع 

فيسػػود بيػػنيـ النػػزاع والشػػقاؽ وتتفشػػى فػػييـ  ،واألمػػف باالسػػتقرارمػػف جػػراء الخػػوؼ والظمػػـ وعػػدـ الشػػعور 

فمػػػا قامػػػت الصػػػراعات والثػػػورات وتغيػػػرت  ،الجريمػػػة وكػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف أمػػػارات خػػػراب المجتمعػػػات وذىابيػػػا

 إال نفورًا مف الظمـ وبحثًا عف العدؿ . واالجتماعيةالسياسية  الحكومات واألنظمة

يسود فيو العدؿ وتعرؼ فيو الحقوؽ وتؤدى فيو الواجبات فيو مجتمع يتسـ بالثبات  الذيأما المجتمع   

 العقػػوؿ،وتطمػػأف فيػػو القمػػوب فتيػػدأ فيػػو الضػػمائر وتيتػػدى فيػػو  النفػػوس،حيػػث تسػػكف فيػػو  ،واالسػػتقرار

تقػػدـ إال  وال ثبػػات ال ألنػػو ،ذلػػؾ المجتمػػع وازدىػػارممػػا يػػؤدى إلػػى رخػػاء  ،واالسػػتقرار لشػػعورىـ باألمػػاف

 ،وكمػػا قيػػؿ: " إف اهلل يقػػيـ الدولػػة الكػػافرة مػػع العػػدؿ ،إال بالعػػدؿ اسػػتقرار أمػػف وال وال ،واالسػػتقرار بػػاألمف

 وييمؾ الدولة المسممة مع الظمـ " 

قؽ سعادة الفرد والجماعة، ويعتبر مف المفاىيـ اإلدارية يعتبر العدؿ مف أىـ المبادئ اإلسالمية التي تح

دراؾ معانييا وأىميتيا في نجاح العمؿ اإلداري، سواء كاف تربويًا  غير  أـالعظيمة التي ينبغي فيميا، وا 

تربوي، فيحتاج اإلنساف إلى العدؿ في جميع مجاالت حياتو، فيتعامؿ مع أفراد مختمفيف ال تجمعو بيـ 

و معرفة، فإذا كاف شعار المجتمع العدؿ، فإف األفراد سيعيشوف وىـ مطمئنيف ألنيـ لف صمة أو قرابة أ

 (.2016انت منزلتيـ )بركات وعمي، كيظمموا وسيأخذوف حقوقيـ ومطالبيـ كاممة دوف تعب ميما 
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شيوعًا في السموؾ االجتماعي، كما أنيا ممكف أف  واحدة مف أكثر الموضوعات المقدسةوتعد العدالة 

ذ وجوىًا مختمفة ومتضاربة جدًا حتى ضمف المجتمع الواحد، فأينما كاف ىناؾ أفراد يريدوف شيئًا تأخ

يا، فالعامؿ الجوىري ىو المحرؾ لعممية اتخاذ القرار سيكوف أحد عمتى كانت ىناؾ موارد يراد توزي

والمساواة، فيي ال قاربة مثؿ الحرية توجوه العدالة، فيناؾ سيادة لمعدالة عمى غيرىا مف المفاىيـ الم

تتوقؼ عند حد معيف، فالعدالة ىي الخير الذي يستطيع تنظيـ العالقة بيف مفيومي الحرية والمساواة 

 (.2015والموازنة بينيما )العزي، 

كما أف العدالة المدرسية مف المواضيع التي تتسـ باألصالة والتجديد وترتبط بكثير مف المفاىيـ الجديدة 

العوامؿ المؤثرة في العممية التعميمية التعممية،  مفؤثر بيا، فالعدالة المدرسية تة و التي تواجو أي مؤسس

دراؾ مشاعرىـ، وتفيـ مواقفيـ  ؿمف خال استخداـ الفيـ القائـ عمى اإلصغاء الستجابات العامميف وا 

في وضع ، وخمؽ بيئة مدرسية إيجابية لمعمؿ في المدرسة، والمشاركة ومطمقاتيـواىتماماتيـ وحاجاتيـ 

ولية، ؤ عمى مياراتيـ وقدرتيـ وتحمؿ المسالخطط ، واالستعداد لتقبؿ الشكاوي، واقتراحاتيـ والتشجيع 

فإدراؾ العامميف لعدـ توافر العدالة يؤدي إلى ممارسة سموكيات سمبية، كنقص الوالء لممدرسة، والنية 

الموجية نحو المؤسسة أو قادتيا في تركيا، وزيادة معدؿ دوراف العمؿ، إضافة إلى سموكيات االنتقاـ 

(Barakat, 2014.) 

وتعد العدالة المدرسية مف المفاىيـ الميمة سواء لممديريف أو المعمميف أو المتعمميف عمى حد سواء، 

عدالة في مدرستو سوؼ يشعره ذلؾ باالنتماء لممدرسة التي يعمؿ بيا واإلخالص الفالمعمـ الذي يشعر ب

العدالة  سميمة متوافقة، فاالىتماـ بمفيوـ إيجاد بيئة، فيعمؿ المعمـ عمى لبعمى الطاليا، فينعكس ذلؾ 

ة يالمعرف رغباتو يؤثر في دافعية الطالب و  يبرره، فإدراؾ العدالة المدرسية لو ما المدرسية لدى الطالب

 (.2010غزاؿ، وعالونة،  )أبوواألكاديمية ومستوى أدائو ورفع روحو المعنوية 
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ال يثير أي استغراب، فالمدرسة المكاف الذي يجب أف بالروح المعنوية لممعمميف المدرسة الة فاقتراف العد

بنى فييا جميع الممارسات لتحقيؽ العدالة، تبعًا لممواقؼ التي يشاىدىا الطالب يوميًا في البيئة تُ 

سوبية، والتسمط، المدرسية تبدأ الكثير مف تمؾ المفاىيـ في التبمور لدييـ مثؿ التحيز، والمحاباة، والمح

وعدـ االنضباط، كما تؤثر في تماسؾ المجتمع وتقدمو، وتسيـ في تحديد اتجاىات الطالب نحو 

المدرسة، وتؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب، فالمدرسة ليا دور ميـ في بناء المجتمع، فيي قادرة 

الطالب في  ءبد ؿذلؾ مف خالبقيمة العدالة وأىميتيا في الحياة، و  يـفي بناء قابمية الطالب إليمان

بمورة مفيومو الخاص تجاه ما ىو عادؿ، وغير عادؿ، فيبدأ البحث عف األسباب التي تقؼ وراء أي 

مارس في البيئة المدرسية، فقد يكوف تجاه طالب لطالب آخر، أو معمـ اتجاه طالب، أو مف تحيز يُ 

ح يات في إيجاد بيئة مدرسية آمنة وصحية تتاإلدارة تجاه المعمـ أو الطالب، فال تساعد مثؿ ىذه التحيز 

فرص متكافئة لمتفاعؿ والمشاركة مما يؤثر كثيرًا في نجاح المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا )باجودة، 

2010.) 

تعتبر الروح المعنوية انعكاسًا لمشاعر الفرد والجماعة نحو المؤسسة، ونحو العمؿ الذي يقوـ بو، كما 

وفاعمية القيادة بيا، ومف الميـ التعرؼ إلى أىـ مؤشرات ومظاىر  مؤسسة،الومؤشرًا ميمًا لمدى نجاح 

 (.2016الروح المعنوية مف أجؿ تنمية ىذه الروح والمحافظة عمييا )أبو ريالة، 

مقياسًا ث تعد يروح المعنوية في ممارسات المعمـ وفي تحسيف العممية التربوية، حمفيناؾ آثار إيجابية ل

فادتيـ لفاعميتيـ بدور الرئيس في عممية  ومتعددة، فيقوـفي المدرسة، فيوجد لممعمـ أدوار كثيرة ، وا 

التربية والتعميـ، وينمي القيـ واالتجاىات اإليجابية إليجاد الفرد الصالح، فيعمؿ عمى إكساب وتعديؿ 

 (.2014السموؾ )أبو حسب اهلل، 

لحديثة لقياس ردود أفعاليـ وظروؼ لمعنوية ورضا العامميف أصبح مف االتجاىات ااالروح فاالىتماـ ب

عمميـ المادية، واإلدارية، واالجتماعية، والنفسية، ويعتبر االىتماـ بالجوانب النفسية لممعمميف مف أىـ 
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لى رضا الموظؼ نظرة  التحوالت األساسية في مجاالت اإلدارة، فينظروف إلى الروح المعوية العالية وا 

 (.2011صر التحفيز )جوارنة وآخروف، خاصة باعتبارىا عناصر أساسية مف عنا

كما يمكف لمروح المعنوية أف تحدد مشاعر الفرد تجاه بيئتو وعممو، فيو مفيـو يربط بيف الروح المعنوية 

لمفرد واحتياجاتو، ومدى إشباعيا، ومستوى تكيؼ الفرد مع البيئة والعمؿ، كما ينظر إلييا مف خالؿ 

ة ويركز ىذا المنظور عمى القيـ االجتماعية أكثر مف تأثيره الجماعة أو في ظؿ ردود الفعؿ الجماعي

تحقيؽ أىداؼ  عمى القيـ الفردية، ويؤكد عمى مشاعر الترابط بيف أعضاء الجماعة، والمشاركة في

 (.2013المجموعة )أبو حجيمة والحراحشة، 

عالقة العدالة مف ىنا جاءت فكرة الدراسة في التعرؼ عمى مفيوـ العدالة المدرسية، والوقوؼ عمى 

 المدرسية بالروح المعنوية لدى معممي المدراس الثانوية في محافظة الخميؿ.

 مشكمة الدراسة  2.1

الناظر لسير العممية التربوية سواء كاف مف بيف أولياء أمور الطمبة أو مف المعمميف والباحثيف يالحظ 

مف أف وضع المدرسة ليس عمى الشكؿ  مف قبؿ الطمبة في المستويات المختمفة اً مستمر  اً أف ىناؾ تذمر 

األمثؿ، وأف ىناؾ ممارسات غير مرضية داخؿ المسرح العممي الميـ، وىناؾ تدني ممحوظ في رغبة 

ىؤالء الطمبة لمدراسة واالنضباط داخؿ المدرسة، وتبريرىـ لذلؾ ىو عدـ وجود عدالة مدرسية وعدـ 

كير في ىذه الدراسة، وبشكٍؿ محدد تكمف ومف ىنا جاء التف توفر عناصر الجذب والتشويؽ فييا.

 مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل بالروح  ةما عالقة العدالة المدرسي

 المعنوية لممعممين؟
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 أسئمة الدراسة  3.1

 : األسئمة التاليةمشكمة الدراسة  تنبثؽ عف 

العدالػػػػػػػة المدرسػػػػػػػية لػػػػػػػدى مػػػػػػػديري المػػػػػػػدارس الثانويػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة فػػػػػػػي  مسػػػػػػػتوىمػػػػػػػا  األول:الســـــــؤال 

 ؟مف وجية نظر المعمميف محافظة الخميؿ

أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس تقديرات تختمؼ ىؿ  ؤال الثاني:ـــالس

المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة،  )الجنس، الدراسة: متغيراتباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

 المديرية(.

 الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ؟ المدارس لدى معمميمستوى الروح المعنوية ما  :الثالثؤال ـــالس

متوسػطات  بػيف(  ≥ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللػة )ىؿ  :الرابعؤال ـــالس

تعزى لمتغيرات ة الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية تقديرات معممي المدارس الثانوي

 )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المديرية(.

تقػػػديرات معممػػػي المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي توجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف ىػػػؿ  :الخـــامسؤال ــــــالس

 ؟لدييـالروح المعنوية راتيـ لمستوى المديريف وتقديلدى  العدالة المدرسيةمحافظة الخميؿ لمستوى 

 أىمية الدراسة 4.1

 تكمف أىمية الدراسة في:

   تعتبر مف الدراسات النادرة التي تتناوؿ موضوع العدالة المدرسية في البيئة الفمسطينية بشكؿ أنيا

عاـ، وفي محافظة الخميؿ بشكؿ خاص، لذا يتوقع الباحث أف يكوف ليذه الدراسة صدى ميمًا في 



6 

 

األدب التربوي في العدالة المدرسية، مما ستميد لدراسات مستقبمية حوؿ موضوع العدالة  يدتزو 

 المدرسية وعالقتيا بالروح المعنوية لدى معممي المدراس الثانوية.

  تساىـ في تحسيف البيئة المدرسية وتطويرىا مف أجؿ ضبط بعض الممارسات التربوية مف قبؿ قد

 ي تطوير األنظمة والقوانيف التي تخضع ليا العممية التربوية.يف، وفمالمدارس والمعم مديري

 مفت انتباه المخططيف لمعممية التربوية واإلدارة التربوية تساعده عمى تدعيـ العممية التربوية، قد ت

وتعزيز عمؿ المدير مف أجؿ تحفيز الطمبة عمى االنضباط المدرسي، مما يؤدي إلى تحسيف 

 ع الروح المعنوية لدييـ.مستوى التحصيؿ الدراسي ورف

  توفر عدد مف األدوات لقياس العدالة المدرسية والروح المعنوية، والتي يمكف لمباحثيف قد

 استخداميا ألغراض دراسات مستقبمية.

 المرشديف النفسييف والتربوييف بنتائم الدراسة لمتنبؤ باتجاىات الطمبة نحو المدرسة وأدائيا. قد تفيد 

 أىداف الّدراسة  4.1

 الدراسة إلى:  ىدفت

   التعرؼ عمى العالقة بيف العدالة المدرسية والروح المعنوية لدى معممي المدارس الثانوية في

 محافظة الخميؿ.

 المدراس الثانوية لمعدالة المدرسية في محافظة الخميؿ. مديري التعرؼ عمى مدى ممارسة 

  نوية في محافظ الخميؿ.الروح المعنوية لدى معممي المدراس الثا مستوىالتعرؼ عمى 

 مستوى ( عمى والمديرية)الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة، دور كؿ مف  التعرؼ عمى

 المدارس لممعمميف فيالروح المعنوية ومستوى معدالة المدرسية ممارسة مديري المدارس ل

 الثانوية في محافظة الخميؿ.
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 فرضّيات الّدراسة  6.1

 :لفرضيات التاليةاالدراسة أسئمة انبثق عن 

تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس ال  الفرضية األولى:

متغير الجنس. باختالؼالثانوية في محافظة الخميؿ 

تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس ال  الفرضية الثانية:

.متغير المؤىؿ العمميباختالؼ انوية في محافظة الخميؿ الث

ال تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس  الفرضية الثالثة:

.متغير سنوات الخبرةباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

ستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمال  الفرضية الرابعة:

 .متغير المديريةباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

( فػػي  ≥ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال  :الخامســةالفرضــية  -

 تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ المعنويػةمتوسطات 

 تعزى لمتغير الجنس.

( فػػي  ≥ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال  :السادســةالفرضــية  -

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ المعنويػة متوسطات 

 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
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( فػػػي  ≥ 0.05ية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائ :الســـابعةالفرضـــية  -

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ المعنويػة متوسطات 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.تعزى لمتغيرات 

ــةالفرضــية  - ( فػػي  ≥ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )ال  :الثامن

ت معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ المعنويػة تقديرامتوسطات 

 تعزى لمتغير المديرية.تعزى لمتغيرات 

تقػػديرات معممػػي المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف  ال الفرضــية التاســعة: -

 .لػػدييـالػػروح المعنويػػة ـ لمسػػتوى لػػدى المػػديريف وتقػػديراتي العدالػػة المدرسػػيةمحافظػػة الخميػػؿ لمسػػتوى 

 حدود الّدراسة  7.1

الحدود الموضوعّية: العدالة المدرسية وعالقتيا بالروح المعنوية لدى معممي المدراس الثانوية في  -

  محافظة الخميؿ. 

 الحّد البشرّي: تركزت ىذه الّدراسة عمى معممي المدراس الثانوية -

 مى محافظة الخميؿالحّد المكانّي: اقتصرت ىذه الّدراسة ع -

 . 2018 -2017الحّد الزمانّي: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  -
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 مصطمحات الدراسة 8.1

العدؿ خالؼ الجور، وىو القصد في األمور، وما قاـ في النفوس أنو مستقيـ، ِمف العدل في المغة:

  و عاِدٌؿ. وبسط الوالي َعْدَلوُ َعَدَؿ َيْعِدُؿ فيو عادؿ مف ُعدوٍؿ وَعْدٍؿ، يقاؿ: َعَدَؿ عميو في القضية في

درجة ما توفره المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية مف ظروؼ سوية وعادلة  ىيالعدالة المدرسية:  

مف النواحي المختمفة، بحيث يشعر المعمـ بأنيا توفر ليـ ظروؼ متشابية ومتساوية مف حيث 

 (.625: 2016الحقوؽ والواجبات وأساليب المعاممة )بركات وأبو عمي، 

جممة الممارسات التربوية التي تنتجيا السمطة المدرسية  ( بأنيا:51: 2013كما عرفيا حناش )

 وىيئة التدريس عمى معممييا، وطالبيا.

ف مف اإلجابة عمى فقرات مقياس العدالة المدرسية و الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمم وتعرف إجرائيًا:

 الذي أعد ليذا الغرض.

جادتو دوف أف يعتريو  ة:الروح المعنوي ىي االستعداد الوجداني الذي يساعد الفرد عمى زيادة اإلنتاج وا 

مزيد مف اإلجياد والتعب، أو ىي التزاـ أدبي مف قبؿ الفرد لبذؿ الجيد الالـز لتأييد سياسات 

 (.9: 2012المنظمة وتحقيؽ أىدافيا )عدواف، 

ر المعمميف بالرضا والقناعة تجاه العمؿ، درجة شعو  ( بأنيا:9: 2014ويعرفيا أبو حسب اهلل )

والعالقة مع اإلدارة، والعالقة مع زمالء العمؿ، وقناعات المعمميف في التعاوف واالحتراـ، 

  وشعورىـ بالرغبة في إنجاز األعماؿ في مناخ مدرسي سميـ. 

روح المعنوية ف مف اإلجابة عمى فقرات مقياس الو الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمم وتعرف إجرائيًا:

 الذي أعد ليذا الغرض.

كيمو مترا  36شرقا عمى بعد  35:8شماال وخط طوؿ  31:31تقع عمى خط عرض  محافظة الخميل:

لمجنوب مف بيت المقدس، والخميؿ مدينة مف أقدـ مدف العالـ قامت عمى التؿ شماؿ غربي البمدة 
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يؿ عمى الطريؽ التي تمر بأواسط البالد وأىميتيا تعود الى موقعيا المتوسط حيث وقعت الخم الحالية،

رابطة الديار الشامية بالقطر المصري مارة بسيناء وكانت تتصؿ أيضا مع شرقي األردف عف طريؽ 

 (.http://www.hebroncci.org/ar/index) الميتمخاضات البحر  -عيف جدي –الكرمؿ 
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 اإلطاس انُظشٌ وانذساعاخ انغاتمح انفصم انثاٍَ

  ر النظرياإلطا 2.1

 العدالة 2.2.1
آخػػر، فمػػا يػػراه شػػخص مػػا  مفيػػوـ معقػػد، ويختمػػؼ مػػف شػػخص وخػػر، ومػػف موقػػؼ إلػػى مفيػػـو العدالػػة

ىو عػادؿ فػي موقػؼ قػد يكػوف غيػر عػادؿ  عاداًل، قد ينظر إليو شخص آخر عمى أنَّو غير عادؿ، وما

نَّمػػَا أيضػػا بعوامػػؿ العدالػػة ال يتػػأثر فقػػط بعمػػر األ مفيػػوـ يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أفَّ  فػػي موقػػؼ آخػػر. فػػراد، وا 

األخالقػػي والقػػدرة عمػػى فيػػـ وجيػػات نظػػر اوخػػريف، والنظػػر بموضػػوعية  أخػػرى كػػالنمو المعرفػػي والنمػػو

 الطبقة االقتصادية االجتماعية التي ينتمي إلييػا الفػرد تػؤث ر كما أفَّ ، إلى المواقؼ المختمفة وبدوف تحيز

 ر ىػػػػػػػذا المفيػػػػػػػوـ، فمػػػػػػا كػػػػػػػاف عػػػػػػػادالً ـ فػػػػػػػي تغّيػػػػػػعامػػػػػػػؿ الػػػػػػزمف سػػػػػػػاىإفَّ  ، كػػػػػػػذلؾفػػػػػػي فيمػػػػػػػو لمعدالػػػػػػة

 والعكس صحيح 2018 مثاًل قد ال يكوف كذلؾ عاـ 1925ومقبواًل عاـ 

.(Nicholas and Good, 1998) 

لممعممػػػيف أـ  مػػػف المفػػػاىيـ الميمػػػة سػػػواء بالنسػػػبة مفيػػػوـ العدالػػػة يعػػػد   وفػػي إطػػػار العمميػػػة التربويػػػة، فػػػإفَّ 

واإلخػالص  سػةلممدر  باالنتمػاء يشػعرو يعامػؿ بعدالػة فػي مدرسػتو سػوؼ لمتالميذ، فالمعمـ الذي يشعر أنَّ 

المعمـ سػوؼ يعمػؿ عمػى  التمميذ بالضرورة، ألفَّ  ليا وبذؿ كؿ جيد ممكف لتطويرىا، وينعكس ذلؾ عمى

كػػػؿ  جزئياتيػػػا. واىتمػػػاـ التربيػػػة بمفيػػػوـ العدالػػػة المدرسػػػية لػػػدى  تطػػػوير بيئػػػة تشػػػعر التمميػػػذ بالعدالػػػة فػػػي

إدراؾ العدالة المدرسية مف شأنو أف يؤث ر في عدد كبيػر مػف المتغيػرات ذات  و ما يبرره؛ إذ أفالتالميذ ل

 بالتمميػػػػذ: كدافعيتػػػػو لمػػػػتعمـ، وتفضػػػػيالت التمميػػػػذ المعرفيػػػػة واألكاديميػػػػة ومسػػػػتويات أداء التمميػػػػذ العالقػػػػة

 . (2010، وعالونةىا )أبو غزاؿ وغير 
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 العدالة التنظيمية 1.2.1

 لػػػػة التنظيميػػػػة أحػػػػد أبػػػػرز مفػػػػاىيـ العمػػػػؿ اإلداري فػػػػي المنظمػػػػات بشػػػػكؿ عػػػػاـ، وفػػػػييعػػػػد مفيػػػػـو العدا

 المؤسسػػػة التعميميػػػة بوجػػػو خػػػاص، حيػػػث تعمػػػد اإلدارات المتميػػػزة إلػػػى تطبيػػػؽ ىػػػذا المفيػػػـو فػػػي نظميػػػا

 .اإلداريػػػػػػة، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى رفػػػػػػع الكفػػػػػػاءة فػػػػػػي المدرسػػػػػػة والرقػػػػػػي بيػػػػػػا إلػػػػػػى مسػػػػػػتوى أفضػػػػػػؿ

 سػات والبحػػوثاجػػو فػي الدر ادر ا  مفيػػـو يتسػـ بالحداثػة، حيػػث بػدأ االىتمػاـ بػو و  ومفيػـو العدالػة التنظيميػة

 (.2007)إسكندر، ، أي في مطمع التسعينيات ؼقبؿ عقديف ونص

 مػػػػػدى اسػػػػػتخداـ المػػػػػدير ألسػػػػػموب يالمسػػػػػاواة واإلنصػػػػػاؼ، وكػػػػػذلؾ تعنػػػػػ يىػػػػػي ظػػػػػاىرة تنظيميػػػػػة تعنػػػػػو 

 ة منيػػػا والعمميػػػة داخػػػؿ المؤسسػػػة، وىػػػيالعدالػػػة فػػػي تعاممػػػو مػػػع المػػػوظفيف فػػػي شػػػتى النػػػواحي اإلنسػػػاني

 كػػػذلؾ مػػػدى إحسػػػاس الفػػػرد العامػػػؿ بالعدالػػػة لممػػػدخالت والمخرجػػػات التػػػي تنشػػػأ عػػػف العالقػػػات الناشػػػئة

 والعامػػػػػؿ وزميمػػػػػو، وىػػػػػي كػػػػػذلؾ مػػػػػدى قػػػػػدرة الفػػػػػرد عمػػػػػى الشػػػػػعور ،فػػػػػي المؤسسػػػػػة بػػػػػيف العامػػػػػؿ ومػػػػػديره

 (.2014)بركات، دخالتو ومخرجاتو باإلنصاؼ أو عدـ اإلنصاؼ مف قبؿ مف يعمؿ معيـ بنًاء عمى م

 العدالة المدرسية 3.1.2
العدالػػػػػة بصػػػػػفة عامػػػػػة مطمػػػػػب ميػػػػػـ وضػػروري لكػػػػػؿ مػػػػػف يعػػػػػيش عمػػػػػى األرض، مػػػػػف أجػػػػػؿ أف يينػػػػػػأ 

ػػػرا عمػػػػى أفػػػػراد معينػػػػػيف، بحياتػػػو ويشػػػعر بالرضػػػا والسػػػعادة وحػػػباً  لعمػػػؿ والعطػػػاء، والعدالػػػة ليسػػػت حكػ

أو مؤسسػػػػػػات بعينيػػػػػػا، أو زمػػػػػػاف دوف غيػػػػػػره، إنمػػػػػػا البػػػػػػد أف تكػػػػػػوف ىػػي اليػػػػػػدؼ والغايػػػػػػة الكبػػػػرى فػػػػػى 

ػـو عمػػػػػى كػػػػػؿ زمػػػػػاف وفػػػػػى كػػػػػؿ مؤسسػػػػػة، واذا كانػػػػػت المدرسػػػػػة ىػػي أىػػػػػـ مؤسسػػػػػات المجتمػػػػػع التػػي تقػػػػ

تربيػػػة ورعايػػػة وتعمػػػيـ األفػػػراد، فمػػػف الواجػػػب أف تكػػػوف العدالػػػة دائمػػػػا ىػي مػػػػف أىػػػػـ وأسػػػػمى األىػػػػداؼ 

والغايػػػات التي تسػػػعى وتعمػػػؿ تمػػػؾ المػػػدارس مػػػف أجػػػؿ تحقيقيػػػا بكافػػػة الطػػػػرؽ وبقػػػػػدر اإلمكػاف، ال أف 

كػػػػوف )العدالػػػػة( مجػػػػرد كممػػػػػة أو شػػػػػعار يتشػػػػػدؽ بػػػػػو الػػػػػبعض دوف وجػػػػػود حقيقػي ليػا داخػؿ مدارسػنا، ت

 .أو حتى بأنفسنا
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د والجماعػػة، فالعدالػػػػػػػة مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ القػػػػػػػيـ والمبػػػػػػػادئ اإلسػػػػػػػالمية واألخالقيػػػػػػػة التػػي تحقػػػػػػػؽ السػػػػػػػعادة لمفػػػػػػػر 

دراؾ معانييػا وأىميتيػا فػػػى نجػػػاح العمػػػؿ  كمػػا أنيػػا مػػف المفػػاىيـ االداريػػة الميمة التػي ينبغػي تفيميػػػا وا 

اإلداري سػػواء كػػاف تربويػػا أـ غيػػر ذلػػؾ، فاإلنسػػاف يحتػػاج إلػػى العدالػػة فػػػى شػػػتى جوانػػػب حياتػػػو، فيػػػو 

راد مختمفػػػػيف ال تجمعػػػػو بيػػػػـ صػػػػمة قرابػػػػة أو معرفػػػػة، فػػػػإذا مػػػػا كػػػػاف شػػػػعار أفػػػػراد ىػػػػذا يتعامػػػػؿ مػػػػع أفػػػػ

 المجتمػػع العدالػة، فإنػػو سػػيعيش وىػػو مطمػػػئف ألنػػػو لػػػف يظمػػػـ وسػػػيأخذ كػػػؿ حقوقػػػو ومطالبػو دوف عنػاء

 (.2009، إسماعيؿ)

( ومعظػػػػػػـ الدراسػػػػػػات حػػػػػػوؿ Adams، 1963-1965مػػػػػى يػػػػػد آدمػػػػػز )وقػػػػػد بػػػػػدأت دراسػػػػػة العدالػػػػػة ع

( ثػػػػػػـ تػػػػػػوالى نشػػػػػػر البحػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػات حػػػػػػػوؿ 1990العدالػػػػػة داخػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات نشػػػػػػرت منػػػػػػذ عػػػػػػاـ )

 ،Charash & Spector)ىميػػػػػػة ىػػػػػػذا الموضػػػػػػوع موضػػػػػػوع العدالػػػػػػة داخػػػػػػؿ المنظمػػػػػػات نظػػػػػػرا أل

2001) 

فموضػػػػوع العدالػػػػة يعػػػػد ىػػػػدفًا ووسػػػػيمة فػػػػى منظومػػػػة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ وىػػػػي قبػػػػؿ كػػػػؿ شػػيء حػػػػؽ مػػػػػػف 

مقػػػػػدس  ػػػػيغت العدالػػػػػة كمبػػػػػدأحقػػػػوؽ االنسػػػػاف وقيمػػػػة كبػػػػرى أرسػػػػت ضػػػػرورتيا رسػػػػاالت السػػػػماء، وصػ

 (.2007)خضر،  منػػػػذ اقػػػػدـ العصػػػػور كمػػػػا وصػػػػؿ الينػػػػا مػػػػف تػػػػراث جميػػػػع الحضػػػػارات السػػػػابقة

 مفيوم العدالة المدرسية: 2.2.2.1
المساواة واإلنصاؼ، بأنيا ظاىرة تنظيمية وىي تعنى العدالة المدرسية ( 14، ص2014يعرؼ بركات )

وكذلؾ تعنى مدى استخداـ المدير ألسموب العدالة في تعاممو مع الموظفيف في شتى النواحي اإلنسػانية 

 منيا والعممية داخؿ المدرسة.

( بأنيا مدى إحساس الفرد العامؿ بالعدالة لممدخالت والمخرجات 13، ص2012ويعرفيا أبو تايو )

 في المؤسسة بيف المعمـ ومديره والمعمـ وزميمو. والتي تنشأ عف العالقات الناشئة 
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باإلنصاؼ أو عدـ اإلنصاؼ مف  ( بأنيا مقدرة الفرد عمى الشعور23، ص2007كذلؾ يعرفيا عمواف )

 قبؿ مف يعمؿ معيـ بناًء عمى مدخالتو ومخرجاتو.

ة األسموب ( فيعرفيا بأنيا "الطريقة التي يحكـ مف خالليا الفرد عمى عدال14، ص2006وأما زايد )

 ".الذي يستخدمو المدير في التعامؿ معو عمى المستوييف الوظيفي واإلنساني

بأنيػا درجػة اعطػاء المػدرس الحريػة والمسػاواة واالىتمػاـ  ( Zyngier,2005 :230)ويعرفيػا زينجيػر  

 دؼ ايجاد بيئة تعميمية متوازنة. ٘لجميع الطمبة ب

 العدالة المدرسية: مجاالت 1.2.2.1
 ىػػػو المدرسػػػيةكمػػػا ذكرىػػػا البػػػاحثوف، وبػػػالرغـ مػػػف أف مفيػػػـو العدالػػػة  مجػػػاالتلمدرسػػػية ثالثػػػة لمعدالػػػة ا

 ، إال أف اخػتالؼ العالقػات داخػؿ أي مؤسسػة تسػتدعياً واحػد اً مفيوـ إداري قػد ينظػر إليػو عمػى أنػوُ بعػد

 خػػرآ اً بعػديعػػد ة تقسػيمو إلػػى عػدة أقسػػاـ، فمػا يتعمػػؽ بػاألمور اإلداريػػةُ بعػد، ومػػا يتعمػؽ بػػاألمور اإلنسػاني

 :المجاالت اوتية المدرسيةوىكذا، وتتضمف العدالة 

الحصػػوؿ عمييػػا،  لممعمػػـ/ةالمخرجػػات التػػي يمكػػف  عدالػػة (: وىػػيالعدالػػة التوزيعيػػة: )عدالػػة التوزيػػع -1

 (.2006 )زايد، الحقوؽ والواجباتوالتي تتعمؽ بعدالة توزيع 

العمػػػؿ الػػػذي يقػػػوـ بػػػو،  المعمػػػـ/ة مقابػػػؿوىػػػي كػػػذلؾ العدالػػػة الخاصػػػة بالمخرجػػػات التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا 

بػأف مػا أخػذه  المعمػـالبعػد مػف العدالػة إذا شػعر  وخاصة فيمػا يتعمػؽ بمخرجػات المكافػآت، ويتحقػؽ ىػذا

 (.2014)بركات، بذلو مف جيد  مف مكافآت يتناسب طرديًا مع ما

لػػة اإلجػػراءات بعدا المعمػػـبمػػدى إحسػػاس  التػػي تتمثػػؿ ( وىػػيالعدالػػة اإلجرائيػػة: )عدالػػة اإلجػػراءات -2

 (.2006)زايد،  المتبعة في تحديد المخرجات
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المتبعػػة فػػي عمميػػة توزيػػع  بالعدالػػة فيمػػا يخػػص اإلجػػراءات واألسػػاليب المعمػػـ/ةمػػدى شػػعور  أيضػػاً  وىػػي

)البشابشػػػػة،  المدرسػػػػةداخػػػػؿ  عنػػػػو /ةالمسػػػػؤوؿ /ةالمػػػػدخالت والمخرجػػػػات وتحديػػػػدىا مػػػػفِ قبػػػػؿ المػػػػدير

2008.) 

 المعمػػػـ/ةالتػػػي تعكػػػس مػػػدى إحسػػػاس  ىػػػي العدالػػػة( و عدالػػػة التعػػػامالت: )العالقػػػات داخػػػؿ المدرسػػػة -3

الرسػػػمية أو معرفتػػػو بأسػػػباب تطبيػػػؽ تمػػػؾ  بعدالػػة المعػػػامالت وذلػػػؾ عنػػػدما تطبػػػؽ عميػػػو اإلجػػػراءات

 (.2006)زايد،  اإلجراءات عميو

 بعدالػػػػػة المعػػػػػامالت اإلنسػػػػػانية فػػػػػي أثنػػػػػاء أداء العمػػػػػؿ المعمػػػػػـ/ةمػػػػػدى إحسػػػػػاس  وىػػػػػي تعنػػػػػى أيضػػػػػًا،

خػالؿ مػا يبديػو  مػف العدالػة مػف عأف يستشعر ىذا النو  المعمـما تطبؽ عميو اإلجراءات، ويستطيع وعند

المعمػػػـ الموكػػػؿ إليػػػو العمػػػؿ )العبيػػػدي،  المػػػدير مػػػف عػػػدؿ ومسػػػاواة واحتػػػراـ ومصػػػداقية فػػػي تعاممػػػو مػػػع

2012.)    

بحقػػػػو فػػػػي األداء ىػػػػي درجػػػػة شػػػػعور الموظػػػػؼ بنزاىػػػػة التقيػػػػيـ اإلداري الصػػػػادر ميػػػػة: يالعدالػػػػة التقي -4

والسموؾ والعمؿ، مما يعػزز رضػاه عػف نظػـ العمػؿ واطمئنانػو إزاء ترقيتػو ونمػوه الػوظيفي وتقيػيـ أداءه، 

خمػؽ القػدرة عمػى تفعيػؿ أدوار  ـوالتقيػينظػاـ المتابعػة والرقابػة  تحديػد جػودة إلػى التقييميػةوتؤدي العدالة 

تصػػػحيح  والوظػػػائؼ واألدوار التنظيميػػػة القػػػدرة عمػػػى إعػػػادة تصػػػميـ التنظػػػيـ فػػػيو  التغذيػػػة الراجعػػػة

قامة التصورات الالزمػة، بشػكؿ يكفػؿ وجػود اسػتدامة العمميػات التنظيميػة واالنجػازات عنػد  االنحرافات وا 

                                                                                                         (. 2008,)دره  .أعضاء المنتدى 

 نظريات العدالة التنظيمية 3.2.2.1
 ورد فػػػػي األدب السػػػػابؽ الػػػػذي تنػػػػاوؿ موضػػػػوع العدالػػػػة التنظيميػػػػة العديػػػػد مػػػػف النظريػػػػات التػػػػي تتعمػػػػؽ

بالعدالػػة التنظيميػػة، ويمكننػػا أف نصػػنؼ ىػػذه النظريػػات باالعتمػػاد عمػػى بعػػديف رئيسػػيف كمػػا يراىػػا غػػريف 

 ( وىما: (Greenberg، 1987بيرج
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 والفعػػػػػؿ المسػػػػػبؽ: حيػػػػػػث يػػػػػتـ التركيػػػػػز فػػػػػي مثػػػػػػؿ ىػػػػػذه النظريػػػػػات عمػػػػػى محػػػػػػاوالت بعػػػػػد رد الفعػػػػػؿ 

 األفػػػػػػراد اليػػػػػػروب مػػػػػػػف ظػػػػػػروؼ عػػػػػػػدـ العدالػػػػػػة التنظيميػػػػػػة وتجنبيػػػػػػػا، وبمعنػػػػػػى آخػػػػػػػر تجػػػػػػري ىػػػػػػػذه

النظريات اختبارًا لردود فعؿ األفػراد لممػدركات المتعمقػة بعػدـ العدالػة التنظيميػة، أمػا النػوع اوخػر مػف 

بنظريػػات الفعػػؿ المسػػبؽ، فتركػػز عمػػى السػػموؾ المصػػمـ أو الموجػػو لتحقيػػؽ النظريػػات، والتػػي تسػػمى 

 .العدالة التنظيمية أو محاولة االبتعاد عف ظروؼ عدـ العدالة التنظيمية في المستقبؿ

 بعػػػػد المحتػػػػوى والعمميػػػػات: يعتمػػػػد ىػػػػذا البعػػػػد عمػػػػى اعتبػػػػار قػػػػانوني، يفػػػػرؽ بػػػػيف مضػػػػموف األحكػػػػاـ 

 يػػػػػػا إصػػػػػػدار ىػػػػػػذه األحكػػػػػػاـ، وىكػػػػػػذا فإنػػػػػػو مػػػػػػف الممكػػػػػػف أفالصػػػػػػادرة، وبػػػػػػيف الكيفيػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػتـ ب

نستطيع التفريؽ بيف ما يتعمؽ بالمحتوى وبيف ما يتعمؽ بالعمميػات، فػالمحتوى قػد يركػز عمػى النتػائم 

والمخرجػػات ولػػذا فػػإف نظرياتػػو تيػػتـ بالعدالػػة التوزيعيػػة، أمػػا العمميػػات فينصػػب معظػػـ تركيزىػػا عمػػى 

د المخرجػػػات، وبالتػػػالي فيػػػي تركػػػز عمػػػى اإلجػػػراءات المتبعػػػة الطريقػػػة التػػػي تمػػػت بيػػػا عمميػػػة تحديػػػ

 .تنظيميًا، بمعنى أنيا تيتـ بالعدالة اإلجرائية

 نظرية العدالة
لعدالة، حيث لدراسة اوالتي تمثؿ الجذور التاريخية Adams، 1963) تنسب نظرية العدالة إلى آدمز)

 سجاـ اإلدراكي، حيث تؤكد األخيرة أف اإلنسافببناء ىذه النظرية بنًاء عمى نظرية التنافر أو الالان قاـ

 يعاني مف حالة تنافر وال انسجاـ إدراكي، نتيجة خروج أحداث الواقع عّما كاف يتوقعو، وفي محاولة

  :منو لتفسير ىذا األمر، بنى آدمز نظريتو عمى افتراضيف وىما

 رئيسو في-المرجعيةيكوف األفراد في حالة مستمرة مف المقارنات االجتماعية مع الجماعات  - أ

بمعنى أف الفرد يقوـ بقياس نسبة مخرجاتو المدركة إلى مدخالتو المدركة باستمرار،  -العمؿ

ومف وجية  -الرئيس– وىو يقـو أيضًا بمقارنة ىذه النسبة بالنسبة الخاصة بالشخص المرجعي

التبادؿ  امتيازات في نظر آدمز فإنو يّعرؼ المخرجات عمى أنيا ما يحصؿ عمييا الفرد مف
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االجتماعي مثؿ المكافآت والراتب وزيادة السمطة وتطور المركز االجتماعي والمدح والتقدير 

ومياـ العمؿ الشيقة، أي التي تشعره باالستمتاع، أما المدخالت فيي ما يمتمكو الفرد مف 

 الصفات أو الخصائص تجعؿ منو مختمفًا عف اوخريف كالعمر، الحالة االجتماعية، التعميـ،

 .الخبرة، الميارة، الجيد والدافع

 يدفع الفرد أساسًا بواسطة المدركات الناتجة عف عدـ العدالة، بمعنى أف استجابات الفرد  - ب

لظروؼ عدـ العدالة تكوف أكثر فعالية منيا لظروؼ العدالة، ألف ظروؼ عدـ العدالة تخمؽ 

  :نوعيف مختمفيف مف ردود الفعؿ االجتماعية، وىما

 ىذا عندما يستشعر الفرد بأف مدخالتو تفوؽ مخرجاتو بكثير، أو عندما الغضب: وينتم -1

 .يقارف نسبة مخرجاتو بالنسبة الخاصة بالشخص المرجعي وخصوصًا إذا كانت أقؿ

 الشعور بالذنب: وىذه الحالة عكس الحالة السابقة تمامًا، فيذا يكوف عندما يشعر الفرد -2

 دما يقارف مخرجاتو بمخرجات الشخصبأف مدخالتو أقؿ بكثير مف مخرجاتو، أو عن

 .المرجعي ويجدىا بأنيا تتفوؽ عمى مخرجات ىذا الشخص

 نظرية التبادل االجتماعي:
( وقػد اعتمػد فػي 1964( حيػث قػدـ ىػذه النظريػة عػاـ )Blau, 19964وىػذه النظريػة تنسػب إلػى بمػو )

 :بناء نظريتو عمى افتراضيف اثنيف، ىما

 بمفػػػرده، والبشػػػر يظمػػػوف فػػػي شف مخمػػػوؽ اجتمػػػاعي ال يمكنػػػو العػػػياألوؿ يقػػػـو عمػػػى أسػػػاس أف اإلنسػػػا

 حالػػػػػة تفاعػػػػػؿ اجتمػػػػػاعي مسػػػػػتمر، وعالقػػػػػة التفاعػػػػػؿ ال بػػػػػد وأف تػػػػػؤدي إلػػػػػى التبػػػػػادؿ، وعالقػػػػػة التبػػػػػادؿ

 االجتمػػػػاعي فػػػػي أبسػػػػط أشػػػػكاليا بػػػػيف طػػػػرفيف تكػػػػوف عالقػػػػة أخػػػػذ وعطػػػػاء متبادلػػػػة، ألف الطػػػػرؼ األوؿ

 ا قػػػد يسػػػمى مخرجػػػات الطػػػرؼ األوؿ( وبالمقابػػػؿ عمػػػىيحصػػػؿ عمػػػى فوائػػػد مػػػف الطػػػرؼ اوخػػػر )أو مػػػ

 الطػػرؼ اوخػػر االلتػػزاـ بتقػػديـ أمػػور معينػػة )أو مػػا قػػد يسػػمى مػػدخالت الطػػرؼ األوؿ( ومػػف خػػالؿ ىػػذا
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 .تػػتـ المقارنػػة بػػيف كػػؿ طػػرؼ، مدخالتػػو مػػع مخرجاتػػو ليػػتـ تحديػػد عدالػػة التبػػادؿ االجتمػػاعي أو عدمػػو

 راؾ الفػػرد لعػػدـ العدالػػة، األمػػر الػػذي يدفعػػو لمقيػػاـ بعمػػؿ مػػاأمػػا االفتػػراض الثػػاني فيقػػـو عمػػى أسػػاس إد

 مػػف شػػػأنو المسػػاعدة عمػػػى إدراؾ العدالػػػة، بينمػػا إذا كػػػاف الفػػػرد فػػي حالػػػة عدالػػػة، فإنػػو ال يضػػػطر لمقيػػػاـ

 .بشيء كيذا، ألنو في األصؿ يكوف في وضع استقرار مف جية التبادؿ االجتماعي

 نظرية الحساسية لمعدالة
 والتبػػػػػػػادؿ العدالػػػػػػػةبيػػػػػػػدؼ اختبػػػػػػػار نظريتػػػػػػي ( Greenbarg,1979) يا جرينبػػػػػػرجىػػػػػػذه النظريػػػػػػػة قػػػػػػػدم

 د الػػذيف يؤمنػػوف بشػػدة بػػاألخالؽ والقػػيـاقيػػا عمػػى مجموعػػة مػػف األفػػر سػػة طبّ ااالجتمػػاعي، حيػػث قػػاـ بدر 

 البروتستانتية، بيػدؼ دراسػة مػدركات العدالػة التوزيعيػة ليػذه المجموعػة، وكػاف أىػـ مػا توصػؿ إليػو عػدـ

 راضػػات الخاصػػة بنظريتػػي العدالػػة والتبػػادؿ االجتمػػاعي عمػػى ىػػؤالء األفػػراد. وبمعنػػى أخػػرتطػػابؽ االفت

 فػػػػػػإف ىػػػػػػؤالء األفػػػػػػراد ال يعيػػػػػػروف أي اعتبػػػػػػار لمفيػػػػػػوـ المقارنػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة بالجماعػػػػػػات المرجعيػػػػػػة،

 مػػػات تفػػػوؽ مػػػا يحصػػػموف عميػػػو مػػػف فوائػػػد فػػػي عالقػػػاتاباإلضػػػافة إلػػػى أنيػػػـ عمػػػى اسػػػتعداد لتقػػػديـ التز 

 .االجتماعي التبادؿ

 بتقػػػػديـ مفيػػػػوـ جديػػػػد لمعدالػػػػة Huseman,1987)) وبػػػػالنظر إلػػػػى نتػػػػائم ىػػػػذه الدراسػػػػة قػػػػاـ ىيوسػػػػماف

 التوزيعيػػة، بحيػػث صػػار بإمكػػاف البػػاحثيف أف يصػػنفوا األفػػراد إلػػى مجموعػػات ثػػالث بحسػػب حساسػػيتيـ

 :لمعدالة، وىي

اضػػات نظريتػي العدالػػة والتبػػادؿ وىػػو الػذي يػػتـ تقييمػو لمعدالػػة وفقػًا الفتر  :اس لمعدالػةالشػخص الحّسػػ . أ

الشخص يسعى باستمرار لتحقيؽ العدالػة مػف خػالؿ التبػادؿ االجتمػاعي،  االجتماعي، حيث إف ىذا

ىػػذا الشػػخص فػػي حػػاؿ عػػدـ إدراكػػو لمعدالػػة وظروفيػػا تحركػػو فػػي أحػػد  وبالتػػالي فػػإف مػػا يترتػػب عمػػى

 :االتجاىيف اوتييف، وىما

  مدخالتو أو تخفيض مخرجاتوفي حالة الشعور بالغضب سيقوـ بزيادة. 
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 في حالة الشعور بالذنب سيقـو بتخفيض مدخالتو أو زيادة مخرجاتو. 

ىػػذا الشػػخص يشػػعر بالعدالػػة فقػػط عنػػدما تتفػػوؽ مدخالتػػو عػػف مخرجاتػػو وتزيػػد  :الشػػخص الخيػػري . ب

المقارنة االجتماعية بالجماعة المرجعية، ويترتب عمى ىذا األمر أنو يقبػؿ نصػيبو  عنيا، وذلؾ عند

مات تفوؽ مػا امستعدًا لتقديـ المزيد مف االلتزامات لمغير، بحيث تكوف ىذه االلتز  مف الحياة، ويكوف

 .فوائد في عالقات التبادؿ االجتماعي يحصؿ عميو مف

ىػػذا الشػػخص يشػػعر بالعدالػػة فقػػط عنػػدما تتفػػوؽ مخرجاتػػو عػػف مدخالتػػو  :الشػػخص غيػػر الخّيػػري  . ت

اعيػػة بالجماعػػة المرجعيػػة، ويترتػػب عمػػى ىػػذا األمػػر أنػػو ال وتزيػػد عنيػػا، وذلػػؾ عنػػد المقارنػػة االجتم

يقبؿ نصيبو مف الحياة، ويكوف مستعدًا وساعيًا لمحصوؿ عمى المزيد مػف الفوائػد مػف الغيػر، بحيػث 

 .تكوف ىذه الفوائد تفوؽ ما يقدمو ليـ مف التزامات في عالقات التبادؿ االجتماعي

 نظرية دافعية العدالة
( حيػػث يقتػػرح اقتراحػػًا مغػػايرًا تمامػػًا لمػػا اقترحػػو ليفػػذاؿ  Lerner، 1977ليرنػػر)ىػػذه النظريػػة صػػاحبيا 

(Leventhal مفػػاده أف فكػػرة تعظػػيـ مػػدركات التػػابعيف لمعدالػػة التوزيعيػػة، قػػادرة عمػػى خفػػض درجػػات ) 

وبنػػػػًاء عمػػػػى ىػػػػذا تّمكػػػػف  .الضػػػػغط التػػػػي قػػػػد يتعرضػػػػوف ليػػػػا، وبالتػػػػالي دفعيػػػػـ لبػػػػذؿ المزيػػػػد مػػػػف الجيػػػػد

 .اوتي مف تطوير أربع طرؽ لتوزيع المخرجات وىي عمى النحو( Lerner)ليرنر

 .التوزيع التنافسي: حيث يعتمد ىذا التوزيع عمى نتائم أداء العامميف أو األفراد - أ

 .التوزيع المتوازف: حيث يعتمد ىذا التوزيع عمى مقدار االسيامات التي يقدميا العامموف  - ب

 لتوزيػػػع المتسػػػاوي بغػػػض النظػػػر عػػػف أداء العػػػامميفالتوزيػػػع المتسػػػاوي: وىػػػذا التوزيػػػع يفتػػػرض ا - ت

 .ونتائجيـ أو اسياماتيـ

 .التوزيع الماركسي: حيث يعتمد ىذا التوزيع عمى مدى احتياجات العامميف  - ث



20 

 

 الروح المعنوية 1.2.1
يعبر السموؾ عند اإلنساف عف النشاط القابؿ لالرتقاء والتسامي، كما يعبر عف الروح المعنوية التي تعد 

صورة الكمية لالمشاعر واالتجاىات والعواطؼ التي تحكـ تصرفات الفرد، كما أنيا تعبر عف ا محصمة

لنوعية العالقات اإلنسانية السائدة في جو العمؿ والتي ال يمكف أف تظير عف طريؽ األوامر أو 

 .(2011)جوارنو وآخريف،  التعميمات

المؤسسات، انطالقًا مف كونيا مقياسًا لفاعمية  تمعب الروح المعنوية دورًا ىامًا في أداء المعمميف فيو 

فادتيـ في المؤسسة، لذلؾ يعتبر االىتماـ بالروح المعنوية لممعمميف مف االتجاىات الحديثة  المعمميف وا 

 لقياس اتجاىاتيـ وظروؼ عمميـ المادية واإلدارية واالجتماعية.

 مفيوم الروح المعنوية 2.1.2.1
المعنوية، حيث تناوؿ كؿ باحث الروح المعنوية مف زاوية مف زوايا  ىناؾ عدة مفاىيـ خاصة بالروح

 ىذه الروح تيـ صاحب التعريؼ أكثر مف غيره.

فقد عرفت بأنيا: مجموعة العالقات اإلنسانية واالجتماعية بيف مجموعة مف األفراد، إضافة إلى مستوى 

لموظؼ عف الظروؼ المادية العالقة بيف األفراد العامميف في مؤسسة ما بإرادتيـ ومدى رضا ا

 (.9، ص2010والمعنوية المحيطة بعممو )بوعباس، 

( بأنيا: مجموع المشاعر اإليجابية والسمبية والمحايدة لدى 6، ص2011وعرفيا جوارنو وآخروف )

 المعمميف في المرحمة األساسية العميا نحو جوانب عمميـ وبيئتيـ المدرسية.

( بأنيا تجاه الجماعات واألفراد العامميف في مؤسسة ما 3، ص2013كما عرفيا أبو حجيمة وحراحشة )

يساعدىـ عمى العمؿ كفريؽ واحد وبأقؿ ما يمكف مف حاالت الصراع والنزاع مف خالؿ سعييـ نحو 

 تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
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تو ( بأنيا مقدار إشباع احتياجات المعمـ الوظيفية مف رفع لمكان5، ص2014ويرى الكيالني والمقابمة )

 االجتماعية واىتماـ وحماس لمعمؿ حرصًا عمى تحقيؽ األىداؼ.

( الروح المعنوية بانيا حالة عقمية ونفسية لمفرد في وقت معيف، وتحت 8، ص2010ويرى الخواجة )

 تأثير ظروؼ معينة.

ف وتعبر الروح المعنوية عف الصورة الكمية لنوعية العالقات اإلنسانية السائدة في جو العمؿ، فال يمك

)الخالدي،  لعامميفمًا عف إدارة اإيجاد الروح عف طريؽ األوامر أو التعميمات أو العقوبات أو رغ

2008.) 

( فقد عرفيا بأنيا أثار سموكية تظير عمى فرد أو عدة أفراد تحفزىـ  104، ص2008أما العتيبي )

لى اإلحجاـ إذا كاف المستو   ى منخفضًا.إلى مزيد مف البذؿ إذا كاف المستوى مرتفعًا، وا 

( بأنيا مجموعة االتجاىات والمشاعر التي يحمميا المعمـ تجاه 9، ص2014ويعرفيا أبو حسب اهلل )

 مدرستو نحو إنجاز الميمات الموكؿ بيا عمى نحو يمبي توقعات القيادة المدرسية.

تمػد بشػكؿ يع ومعقػدًا فػإن أـ كاف السػموؾ اإلنسػاني بسػيطاً مف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف 

عمميػات داخػؿ الفػرد وذلػؾ خالفػًا لمكائنػات الحيػة األخػرى التػي تكػوف  واضػح عمػى تكامػؿ عػدة

بسػػيطة، وبػػذلؾ فالسػػموؾ عنػػد اإلنسػػاف يعبػػر عػػف نشػػاط راؽٍ   ردود فعػؿ آليػةعبارة عف اسػتجاباتيا 

ػف ذلػؾ بػالروح المعنويػة التػي تشػير إلػى محصػمة المشػاعر ويعبػر ع، ىػػادؼ قابػػؿ لالرتقػػاء والتسػػامي

تحكػـ تصػرفات األفػراد، فيػي الصػورة الكميػة لنوعيػة العالقػات اإلنسػانية  واالتجاىػات والعواطػؼ التػي

 .التي ال يمكف أف تظير عف طريؽ األوامر أو التعميمات السػائدة فػي جػو العمػػؿ

الروح المعنوية صفة متميزة لمجماعػة وىػي مصػطمح يطمػؽ عمػى حالػة دىنيػة  : تعريؼ دنرليف جيرالد

يتشػارؾ بيػا أعضػاء الجماعػة وتحػركيـ كػي يسػتخدموا قػواىـ وقػدراتيـ وميػاراتيـ كاممػة ليحققػوا 
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غايػاتيـ، أنيػا ليست حالة ذىنية موجودة في شخص بؿ في المجموع.)عويد سمطاف 

 )196،ص1994المشعاف،

 خصائص الروح المعنوية 1.1.2.1
واىر واالتجاىات لمروح المعنوية مجموعة مف الخصائص والصفات التي تميزىا عف غيرىا مف الظ

 (:2016)بالزيف،  النفسية المركبة منيا

   تعتبر الروح المعنوية مف الصفات واألحواؿ النفسية المالزمة لمجماعة، حيث تعمؿ عمى تحقيؽ

 أىداؼ معينة.

 د الروح المعنوية ظاىرة نفسية ال تخضع لممالحظة المباشرة، وبالتالي ال يمكف قياسيا مباشرة تع

نما عف طريؽ نتائجيا وأثرىا.  وا 

  ىناؾ عدة معايير لمروح المعنوية يمكف الحكـ عمى أساسيا عمى أنيا مرتفعة أو منخفضة بيف

 األفراد.

  أو عف طريؽ السمطة الرسمية، بؿ تأتي عف ال تأتي الروح المعنوية لمموظؼ بالحوافز المادية

طريؽ توفير جو العمؿ المحيط بالعامؿ وتحسيف الظروؼ المالئمة التي تمكنو مف أداء العمؿ 

 بخمؽ الثقة واالحتراـ والتفاىـ والتعاوف الفعاؿ بيف القائد والمرؤوسيف.

 :مؤشرات الروح المعنوية 3.1.2.1
خصػية تنبعػث مػف تغيػر وسػموؾ موضػوعي. وىكػذا فػإف الحكػـ وينبغي أف نالحظ أف المشاعر مسػألة ش

عمػى مسػتوى الػروح المعنويػة يقػوـ عمػى شػواىد ومؤشػرات تمثػؿ األنشػطة والتفسػيرات أو التعميقات 

 - الشفوية والنفي واإلجابة عمى األسئمة ثـ تترجـ ىػذه الشػواىد إلػى نػوع مػف التقيػيـ لمػروح المعنوية

السموؾ العمني الذي يعبر عنو دوراف العمؿ واإلنتاجية وسػرعة اإلنجػاز ومنػع العػائؽ  : مؤشر األوؿال

  والػذي يعبػر عف القمؽ والتباطؤ والتأخير والغياب



23 

 

ما يقولو العامموف وكيؼ يقولونو أي آراؤىـ وردود أفعاليـ.)فاروؽ عبده،  : المؤشر الثاني

 .112،ص2005قيمة،

 السابقةالدراسات  1.1

 الدراسات العربية 2.1.1
( بعنوان: أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدراس الثانوية 2017دراسة عموان )

 بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعممين

متعرؼ عمى أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المدراس الثانوية بمحافظات لىدفت الدراسة 

غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعمميف، اتبعت الباحثة المنيم الوصفي التحميمي، واستخدمت 

استبانة أساليب إدارة الصراع التنظيمي واستبانة الروح المعنوية لممعمميف مف إعداد الباحثة، حيث 

الثانوية  ( معممًا ومعممة مف مدارس400( نائب مدير ومديرة و )140طبقت عمى عينة بمغت )

 العامة.

توصمت الدراسة أف جميع فقرات الروح المعنوية جاءت بمستوى عاؿ لدى معممي مدارس الثانوية 

بمحافظات غزة مف وجية نظرىـ، كما توصمت أف ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف أساليب إدارة 

دى معممي المدارس الصراع التنظيمي لدى مديري المدراس الثانوية وبيف مستوى الروح المعنوية ل

 الثانوية في محافظات غزة مف وجو نظر المعمميف.
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( بعنوان: االعتقاد بالعدالة المدرسة وعالقتو بالميارات االجتماعية 2016دراسة بركات وأبو عمي )

 والنفسية والتحصيل لدى طمبة مرحمتي التعميم األساسية والثانوية في محافظة طولكرم.

عمى مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية وعالقة ذلؾ بمستوى الميارات متعرؼ لىدفت الدراسة 

االجتماعية والنفسية والتحصيؿ لدى طمبة مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي في المدارس الحكومية 

، استخدـ الباحثاف مقياس االعتقاد بالعدالة  التابعة لمديرية التربية والتعميـ في محافظة طولكـر

 ( طالبًا وطالبة.425يث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )المدرسية، ح

توصمت الدراسة إلى أف تقديرات الطمبة لمستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية متوسطة بصفة عامة، 

وذلؾ عمى المجموع الكمي لممقياس والمجاالت الفرعية لو، كما أظيرت النتائم عدـ وجود فروؽ دالة 

اد بالعدالة المدرسية لدى طمبة مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي تبعًا إحصائية في مستوى االعتق

لمتغير الجنس، كما أظيرت وجود فروؽ في مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى مرحمتي التعميـ 

األساسي والثانوي تعزى لمتغير المرحمة التعميمية، كما توصمت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

ًا بيف مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى طمبة مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي وبيف إحصائي

مستوى الميارات االجتماعية والنفسية والتحصيؿ الدراسي لدييـ، وعمى المجموع الكمي لمقياس العدالة 

 المدرسية والمجاالت الفرعية عميو.

ت اإلدارية لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في ( بعنوان: واقع الممارسا2016دراسة أبو ريالة )

 محافظات غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعممين

متعرؼ عمى واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في لىدفت الدراسة 

المنيم الوصفي  محافظات غزة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لممعمميف، حيث اتبعت الباحثة

التحميمي، وصممت استبانتيف ليذا الغرض، حيث تـ توزيعيا عمى عينة عشوائية مف المعمميف 

 .معممًا ومعممةً  (775والمعممات بمغت )
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أظيرت النتائم أف واقع الممارسات اإلدارية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة كانت 

ة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع بدرجة كبيرة، وال توجد فروؽ ذات دالل

الممارسات اإلدارية )إدارة األفراد، اإلجمالي( لمديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة تعزى  

المتغير الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة وتوجد فروؽ في متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 

ارسات اإلدارية )إدارة االجتماعي، إدارة الوقت( لمديري مدارس وكالة الغوث الدراسة لواقع المم

بمحافظات غزة تعزى  المتغير الجنس لصالح اإلناث،  وسنوات الخدمة، كما أظيرت أف مستوى الروح 

المعنوية لممعمميف في وكالة الغوث كانت بدرجة تقدير كبيرة، كما توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات 

صائية بيف متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى الطموح المعنوية لممعميف في داللة إح

محافظات غزة تعزى لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة، وتوجد عالقة ارتباطية طريدة 

موجبة ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات معممي مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لواقع 

دارة األفراد، واإلجمالي( لمديرييـ وبيف متوسط اتارسات اإلدارية )إدارة االجتماعالمم دارة الوقت، وا  ، وا 

 تقديراتيـ لمستوى الروح المعنوية.

ة المدرسية وعالقتيا باألمن النفسي لدى تالميذ ل( بعنوان: الشعور بالعدا2015دراسة العزي )

 المرحمة االبتدائية.

وقد ؼ عمى العالقة االرتباطية بيف العدالة المدرسية وعالقتيا باألمف النفسي، ىدفت الدراسة إلى التعر 

حيث طبقت الباحثة المقياساف، أجريت الدراسة في معيد الفنوف الجميمة بمديرية ديالى في العراؽ، 

، ومقياس األمف (Nicholas and Good, 1998) مقياس العدالة المدرسية مف إعداد نيكولز وجود،

 .( طالباً 140عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ) النفسي،

توصمت الدراسة أنو ال توجد عدالة مدرسية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ووجود فروؽ ذات داللة 

إحصائية في مستوى العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كما توصمت أف الشعور 
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البتدائية كاف متوسطات، ووجود فروؽ في مستوى األمف النفسي باألمف النفسي لدى تالميذ المرحمة ا

 تعزى لمتغير الجنس، وأف ىناؾ عالقة ارتباطية طردية بيف العدالة المدرسية واألمف النفسي.

( بعنوان: درجة العدالة التنظيمية وعالقتيا بتفويض السمطة لدى مديري 2015دراسة غانم )

 يا في محافظة طولكرم من وجيات نظر معممي مدارسيم.المدارس الحكومية الثانوية ومديرات

متعرؼ عمى درجة العدالة التنظيمية وعالقتيا بتفويض السمطة لدى مديري المدراس لىدفت الدراسة 

الحكومية الثانوية ومديراتيا في محفظة طولكـر مف وجيات نظر معممي مدارسيـ، حيث أجريت 

( معممًا ومعممة، واستخدـ الباحث المنيم الوصفي 408الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية بمغت )

 المسحي، قاـ الباحث بتطوير استبانة لجمع البيانات.

أظيرت النتائم أف درجة ممارسة العدالة التنظيمية وتفويض السمطة في المدارس الحكومية في 

وجود فروؽ  محافظة طولكـر مف وجيات نظر المعمميف والمعممات فييا عالية، كما توصمت إلى عدـ

ذات داللة في متوسط استجابات معممي المدراس الحكومية الثانوية في محافظة طولكـر لدرجة العدالة 

التنظيمية وتفويض السمطة لمديري المدارس ومديراتيا تعزى لمتغير الجنس، بينما توجد فروؽ في 

لصالح الذكور، كما أظيرت عدـ مجاؿ العدالة التنظيمية اإلجرائية ومجاؿ العدالة التنظيمية التفاعمية 

ووجود فروؽ في متوسط استجابات معممي المدارس الحكومية الثانوي في طولكـر لدرجة العدالة 

التنظيمية وتفويض السمطة لمديري المدارس ومديرتيا تعزى لمتغير التخصص، بينما توجد فروؽ في 

ووجود فروؽ في متوسط استجابات المجاؿ اإلداري لصالح التخصص اإلنساني، وال توجد فروؽ  عدـ 

معممي المدارس الحكومية الثانوي في طولكـر لدرجة العدالة التنظيمية وتفويض السمطة لمديري 

المدارس ومديرتيا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي،  وسنوات الخبرة، كما أظيرت النتائم وجود ارتباط 

الثانوية في محافظة طولكـر بيف درجة  إيجابي داؿ في متوسط استجابات معممي المدراس الحكومية

 العدالة التنظيمية وتفويض السمطة لمديري المدراس ومديراتيا.
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( بعنوان: دور مديري المدراس الخاصة في تحسين المناخ 2014دراسة الكيالني ومقابمة )

 التنظيمي وعالقتو بالروح المعنوية لمعممييم في محافظة العاصمة عمان

ؼ عمى دور مديري المدراس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عماف في متعر لىدفت الدراسة 

( 227تحسيف المناخ التنظيمي وعالقتو بالروح المعنوية، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

معممًا ومعممة مف معممي المرحمة الثانوية، حيث قامت الباحث بتطوير أداتيف لقياس دور مديري 

ية الخاصة في محافظة عماف في تحسيف المناخ التنظيمي وعالقتو بالروح المعنوية المدراس الثانو 

 لمعممييـ، واتبع المنيم الوصفي التحميمي.

ة عماف في تحسيف متوصمت الدراسة أف دور مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاص

وى الروح المعنوية لمعممي المناخ التنظيمي مف وجية نظر المعمميف كانت متوسطة، وكذلؾ مست

المدراس الثانوية الخاصة كانت متوسطة، كما أظيرت النتائم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

 إحصائية بيف المناخ التنظيمي والروح المعنوية.

( بعنوان: العدالة المدرسية وعالقتيا باالنتماء المدرسي لدى تالميذ الصف 2014دراسة عطية )

 الثاني اإلعدادي

متعرؼ عمى مستوى العدالة المدرسية واالنتماء المدرسي لدى تالميذ الصؼ الثاني لىدفت الدراسة 

يجاد العالقة بينيما، حيث في الزقازيؽ بمصر اإلعدادي ، ودراسة الفروؽ بيف الذكور واإلناث فييما وا 

دية، حيث طبقت ( طالبًا وطالبة مف طمبة المرحمة اإلعدا352أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 عمييـ مقياس العدالة المدرسية واالنتماء المدرسي مف إعداد الباحثة.

توصمت الدراسة أف مستوى العدالة المدرسية لدى طالب المرحمة الصؼ الثاني اإلعدادي متوسط وأف 

ر ، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في العدالة المدرسية بيف الذكو اً مستوى االنتماء كاف مرتفع



28 

 

واإلناث لصالح الذكور، وعدـ وجود فروؽ بينيما في االنتماء المدرسي، كما أظيرت النتائم وجود 

 عالقة إيجابية دالة إحصائية بيف العدالة المدرسية واالنتماء المدرسي لدييـ.

( بعنوان: درجة ممارسة مديري المدراس االبتدائية بمحافظات غزة 2014دراسة أبو حسب اهلل )

 لموزعة وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لدى المعممينلمقيادة ا

متعرؼ عمى درجة ممارسة مديري المدراس االبتدائية بمحافظات غزة لمقيادة الموزعة لىدفت الدراسة 

وعالقتيا بالروح المعنوية لدى المعمميف، وقد اتبع الباحث المنيم الوصفي التحميمي، مستخدمًا 

يادة الموزعة، واألخرى لقياس مستوى الروح المعنوية، حيث طبقت عمى استبانتيف، األولى لقياس الق

 ( معممًا ومعممة.460عينة عشوائية مكونة مف )

توصمت الدراسة أف درجة ممارسة مديري المداس االبتدائية بمحافظات غزة لمقيادة الموزعة مف وجية 

إحصائية بيف متوسطات  نظر المعميف كانت بدرجة كبيرة، وتوصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة

تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدراس االبتدائية بمحافظات غزة لمقيادة الموزعة تعزى 

لمتغير الجنس، والجية المشرفة، وعدـ وجود فروؽ في متغير سنوات الخدمة، كما أظيرت النتائم أف 

افظات غزة مف وجية نظرىـ كاف بدرجة مستوى الروح المعنوية لدى معممي المدراس االبتدائية بمح

كبيرة، وأشارت النتائم إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة 

لمستوى الروح المعنوية لدى معممي المدارس االبتدائية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس، والجية 

في متغير سنوات الخدمة، كما توصمت إلى وجود المشرفة، ومتغيرة فترة الدواـ، وعدـ وجود فروؽ 

عالقة ارتباطية موجبة ولكنيا ضعيفة بيف درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة 

 لمقياد الموزعة وبيف مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف.

ند طمبة المرحمة ( بعنوان: دعم وعدالة المدرسين وعالقتيا بمستوى الطموح ع2013دراسة عموان )

 اإلعدادية
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متعرؼ عمى مدى دعـ وعدالة المدرسيف عند طمبة المرحمة اإلعدادية، والتعرؼ عمى لىدفت الدراسة 

درسيف عند طمبة المرحمة اإلعدادية تعزى لمتغير الجنس، مإذا ما كاف ىناؾ فروؽ في دعـ وعدالة ال

ة بيف دعـ وعدالة المدرسيف ومستوى والتعرؼ عمى مستوى الطموح، كما ىدفت لمتعرؼ عمى العالق

، حيث طبقت الباحثة مقياس وطالبةً  اً ( طالب200الطموح، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

الثانية مقياس  ةدعـ وعدالة المدرسيف مف خالؿ تقديـ استبانة مفتوحة لمطمبة مف إعدادىا، واألدا

 (.2005مستوى الطموح مف إعداد بدر )

مطالب، وال سيما الذكور منيـ، لسة إلى أف المدرسيف يقدموف الدعـ والعدالة المدرسية توصمت الدرا

كما توصمت أف الطالب يتمتعوف بمستوى مف الطموح، وتوصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

إحصائية في مستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس، كما أظيرت النتائم وجود عالقة ارتباطية بيف دعـ 

 المعمميف ومستوى الطموح. وعدالة

( بعنوان: أبعاد المناخ التنظيمي السائدة لدى مديري مدراس 2013دراسة أبو حجيمة والحراحشو )

 التربية والتعميم في محافظة جرش وعالقتيا بالروح المعنوية لدى المعممين

ة والتعميـ في متعرؼ عمى أبعاد المناخ التنظيـ السائدة لدى مديري مدارس التربيلىدفت الدراسة 

محافظة جرش وعالقتيا بالروح المعنوية لدى المعمميف، حيث تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف 

( معممًا ومعممة، طبؽ عمييـ استبانتاف واحده لقياس أبعاد المناخ التنظيمي واألخرى لقياس 674)

 مستوى الروح المعنوية، وقد اتبع المنيم الوصفي التحميمي.

ة إلى أف أبعاد المناخ التنظيمي السائدة لدى مديري المدارس مف وجية نظر معممي توصمت الدراس

وأف مستوى الروح المعنوية لدى  مرتفعةمدارس مديرية التربية والتعميـ في محافظة جرش جاءت بدرجة 

اخ المعمميف كاف مرتفعًا كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بيف أبعاد المن

 التنظيمي ومجاالت الروح المعنوية.
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( بعنوان: العالقة بين العدالة المدرسية والفاعمية الذاتية والدافعية لمتعمم لدى 2013دراسة حناش )

 تالميذ المرحمة المتوسطة.

مكشؼ عف طبيعة العالقة بيف العدالة المدرسية والفاعمية الذاتية والدافعية لمتعمـ لدى لىدفت الدراسة 

بوالية  وتمميذة ( تمميذاً 160ذ المرحمة المتوسطة، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )تالمي

 ،Nichols & Goodحيث طبقت الباحثة مقياس العدالة المدرسية لنيكولز وجود ) البميدة في الجزائر،

لمتعمـ (، ومقياس الدافعية 2006(، ومقياس الفاعمية لفتحي عبد القادر والسيد محمد ىاشـ )1998

 (.2007ف )يألحمد دوقة وآخر 

توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بيف العدالة المدرسية والفاعمية الذاتية والدافعية لمتعمـ لدى 

تالميذ المرحمة المتوسطة، كما توصمت إلى وجود عالقة ارتباطية بيف الفاعمية الذاتية والدافعية لمتعمـ 

متوسطة، ووجود عالقة ارتباطية متعددة بيف العدالة المدرسية والفاعمية لدى تالميذ المرحة المرحمة ال

 الذاتية والدفاعية لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.

سة مديري مدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ر ( بعنوان: درجة مما2012دراسة الداية ) 

 نلمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممي

متعرؼ عمى العالقة بيف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات لىدفت الدراسة 

يف مف وجية نظرىـ، وقد اتبعت الباحثة المنيم الوصفي معممغزة لمعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي لم

الوظيفي  الرضاياس التحميمي، واستخدمت استبانتيف األولى لقياس العدالة التنظيمية، والثانية لق

 ( معممًا ومعممة.500لممعمميف، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 توصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمعدالة التنظيمية

ت بدرجة كبيرة، كما أظيرت النتائم وجود فروؽ ذا تمف وجية نظر المعمميف كان والرضا الوظيفي

داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث 
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بمحافظات غزة لتعزى لمتغير النوع، بينما أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى  لمعدالة التنظيمية الدولية

 لمتغير المؤىؿ العممي، وسنوات الخدمة.

السائد في مدارس المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ( بعنوان: المناخ التنظيمي 2012دراسة عدوان )

 وعالقتو بالروح المعنوية لممعممين

مكشؼ عف طبيعة العالقة االرتباطية بيف واقع المناخ التنظيمي السائد في مدارس لىدفت الدراسة 

المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ودرجة الروح المعنوية لدى المعمميف مف وجية نظرىـ، كما ىدفت 

مكشؼ عف داللة الفروؽ في متوسط تقديرات المعمميف لواقع المناخ التنظيمي ولدرجة الروح المعنوية ل

تبعًا لممتغيرات التالية النوع، وسنوات الخدمة، والمنطقة التعميمية، اتبع المنيم الوصفي التحميمي، حيث 

ديد درجة الروح المعنوية، حيث لتح والثانيةاستخدمت استبانتيف األولى لتحديد واقع المناخ التنظيمي، 

 ( معممًا ومعممة.580بطريقة عشوائية بمغت ) اطبقت عمى عينة تـ اختيارى

توصمت الدراسة إلى أف نظرة معممي ومعممات المرحمة الثانوية لدرجة واقع المناخ التنظيمي السائد في 

كذلؾ درجة الروح المعنوية لدى المدراس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة نظرة إيجابية بدرجة كبيرة، و 

معممي ومعممات المرحمة الثانوية كانت بدرجة كبيرة، كما أظيرت النتائم عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

إحصائية في تقديرات المعمميف لواقع المناخ التنظيمي السائد في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات 

ا توجد فروؽ في متغير المنطقة التعميمية، كما أظيرت غزة تعزى لمتغير الجنس وسنوات الخبرة، بينم

النتائم وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة الروح المعنوية 

  لدى المعمميف تعزى إلى متغير النوع، وعدـ وجود فروؽ في متغيري الخدمة والمنطقة التعميمية.

عنوان: درجة الروح المعنوية لدى معممي المرحمة األساسية في ( ب2011دراسة جوارنو وآخرون )

 محافظة الزرقاء وعالقتيا ببعض المتغيرات
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متعرؼ عمى درجة الروح المعنوية لدى معممي المرحمة األساسية في محافظة الزرقاء، لىدفت الدراسة 

لمتغير الجنس  والتعرؼ إذا ما كانت ىناؾ فروؽ في درجة الروح المعنوية بيف المعمميف تبعاً 

والتخصص والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة، حيث طبؽ الباحثوف استبانة الروح المعنوية عمى عينة 

 ( معممًا ومعممة مف معممي التربية االجتماعية واإلسالمية والمينية والرياضية.154مكونة مف )

خفضة، كما توصمت إلى توصمت الدراسة إلى أف درج الروح المعنوية لدى المعمميف كانت بدرجة من

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بينيـ تعزى لمتغير التخصص لصالح معممات التربية الرياضية 

سنوات، كما أظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى  5-1لصالح معممي الخبرة مف  ةوالمينية، ومتغير الخبر 

 لمتغير الجنس والمؤىؿ العممي.

القيادية لمديري المدراس الثانوية في اإلدارة العامة لمتربية ( بعنوان: الميارات 2011دراسة الثبيتي )

 والتعميم وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية وارتباطيا ببعض المتغيرات.

متعرؼ عمى درجة توفير الميارات القيادية لمديري المدراس الثانوية في اإلدارة العامة لىدفت الدراسة 

بمستوى الروح المعنوية وارتباطيا بمتغيرات العمر والخبرة والمؤىؿ وعالقتيا في الطائؼ لمتربية والتعميـ 

واستخدـ ، اتبع الباحث المنيم الوصفي التحميمي، في الطائؼ العممي لدى معممي المدراس الثانوية

( معممًا ومعممة تـ اختيارىـ 324االستبانة لجمع البيانات، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 عشوائيًا.

أف المتوسط العاـ لمعبارات التي تقيس الميارات القيادية والميارات الفنية وتوفيرىا صمت الدراسة تو 

بدرجة عالية، كما تبيف أف مدى أكثر الميارات القيادية تتوفر كانت الميارات اإلدراكية التصورية، ثـ 

نية، كما أظيرت النتائم وجود تبعيا الميارات القيادية لمجاؿ الميارات اإلنسانية وأخيرًا الميارات الف

عالقة ارتباطية موجبة وجيدة إلى حد ما بيف درجة توفير الميارات القيادية لدى مديري المدارس 

الثانوية، وبيف درجة الروح المعنوية ككؿ لدى المعمميف، كما أظيرت النتائم أف المتوسط الكمي 
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دارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائؼ كما تي تقيس درجة الروح المعنوية لدى معممي المللمعبارات ا

يراىا المعمموف كانت بدرجة مرتفعة، حيث كانت درجات الروح المعنوية المتعمقة بالعالقات اإلنسانية 

داخؿ وخارج المدرسة مرتفعة، فقد حاز البعد عمى المرتبة األولى ثـ تبعو تقدير العامميف بدرجة مرتفعة 

 بيئتو بدرجة مرتفعة.ثـ رضا العامميف في العمؿ و 

( بعنوان: العدالة المدرسية وعالقتيا بالفاعمية الذاتية المدركة لدى 2010دراسة أبو غزال وعالونة )

 عينة من تالميذ المدراس األساسية في محافظة إربد " دراسة تطورية".

كما ىدفت  رس األساسية،اتقصي مستوى العدالة المدرسية مف وجية نظر تالميذ المدلىدفت الدراسة 

إذا كانت ىناؾ عالقة بيف مستوى فيما متعرؼ عمى مستوى الفاعمية الذاتية لدى التالميذ، والكشؼ ل

( طالبًا وطالبة 591العدالة المدرسية ومستوى الفاعمية الذاتية، اجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

ـ الباحثاف مقياس العدالة الذي مف مستوى الصؼ الرابع والسابع والتاسع في محافظة إربد، حيث استخد

 (، ومقياس الفاعمية الذاتية، طوره الباحثاف.Nichols & Good، 1998طوره نيكولز وجود )

توصمت الدراسة إلى وجود مستوى فوؽ المتوسط لكؿ مف العدالة المدرسية والفاعمية الذاتية، كما 

فاعمية الذاتية يعزى لمتغيري لية واأظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة المدرس

الجنس والصؼ الدراسي ولمتفاعؿ بينيما، كما توصمت إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بيف 

 إدراؾ التالميذ لممارسة العدالة المدرسية ومستوى الفاعمية الذاتية المدركة عند التالميذ.

لتنظيمية بمدارس التعميم العام الحكومي ( بعنوان: واقع تطبيق العدالة ا2010دراسة باجودة )

 لمبنات بمدينة مكة المكرمة.

متعرؼ عمى واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحكومي لمبنات بمدينة لىدفت الدراسة 

المنيم  ةالباحث ت( طالبة، وقد استخدم987مكة المكرمة، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 ، واالستبانة لجمع البيانات.المسحيالوصفي 
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توصمت الدراسة أف درجة تطبيؽ مديرات المدراس لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر المعممات كاف 

: التوزيعية واإلجرائية والتقييمية، كما ةبمستوى متوسط بشكؿ عاـ، وكذلؾ عمى مجاالت العدالة الثالث

ور األقوى لمعدالة التنظيمية، كما أظيرت النتائم وجود توصمت أف العدالة التفاعمية ىي األساس والمح

فروؽ جوىرية في مستوى العدالة التنظيمية تعزى لمتغيرات المرحمة التعميمية، والمسمى الوظيفي، 

والمؤىؿ العممي، سنوات الخبرة لصالح المعممات في المرحمة الثانوية وذوات المؤىالت العميا وذوات 

 الخبرة الطويمة.

( بعنوان: درجة الروح المعنوية لمعممي التربية المينية في األردن 2008لسعايدة والدعجة )دراسة ا

 وتأثرىا ببعض المتغيرات

المعنوية لمعممي التربية المينية في األردف بخصائص متعرؼ عمى مدى تأثر الروح لىدفت الدراسة 

واالستبانة كأداة لقياس الروح  المعمـ والمدرسة في األردف، وقد استخدـ الباحثاف المنيم الوصفي،

 ( معممًا اختيروا بطريقة عشوائية.254المعنوية، حيث طبقت عمى عينة مكونة مف )

التربية المينية في األردف متوسطة، حيث كانت توصمت الدراسة أف درجة الروح المعنوية لمعممي 

مجاالت األخرى، كما أظيرت بدرجة عالية في مجاؿ االتجاه نحو المدرسة والعمؿ فييا ومتوسطة في ال

النتائم عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات معممي التربية المينية ودرجة الروح المعنوية 

لدييـ تعزى لعامؿ الجنس وسنوات الخدمة، كما أظيرت وجود فروؽ في درجة الروح المعنوية تعزى 

ية ولطبيعة المنطقة التي مالح الدرجات العملمتغير التخصص في التربية المينية والمؤىؿ العممي ولص

 صالح المناطؽ المدنية وكذلؾ ألعداد الطمبة في المدرسة.ليعمؿ فييا المعمـ، و 

( بعنوان: الروح المعنوية ومستواىا ومصادرىا ومجاالتيا لدى 2007دراسة عساف وعساف )

 معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا في مدينة نابمس )فمسطين(
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مكشؼ عف مستوى الروح المعنوية ومصادرىا لدى معممي ومعممات المرحمة األساسية لدفت الدراسة ى

الدنيا في ضوء متغيرات: الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية، والدرجة العممية، والخبرة العممية( 

وائية قواميا والتفاعؿ بيف متغير الجنس وىذه المتغيرات. ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة عش

 %( مف مجتمع الدراسة.33( معممًا وعممة وىي تعادؿ ما نسبتو )121)

وتوصمت الدراسة أف مستوى الروح المعنوية عند معممي المرحمة األساسية الدنيا كاف بمتوسط قدره ) 

%( وىذا يدؿ عمى أف الروح المعنوية عند المعمميف والمعممات 54.6( أي ما يعادؿ ) 2.73

(، مجاؿ 3.1كاف ترتيب مجاالت الروح المعنوية تنازليًا: مجاؿ العالقات مع الزمالء، ) منخفضة، و 

(، كما بينت النتائم وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الروح 2.81الحوافز واألجور والترقيات )

ينما المعنوية تعزى لمتغير جنس المعمـ حيث تبيف أف لدى المعمميف روح معنوية أعمى مف المعممات، ب

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الروح المعنوية تعزى لممتغيرات األخرى.  وقد أوصت الدراسة 

المسؤوليف في وزارة التربية والتعميـ باالىتماـ بيذا الموضوع ومراجعة األنظمة والقوانيف وخاصة بما 

، والعمؿ عمى تأىيؿ المدراء بإجراء يتعمؽ بالتعيينات والحوافز المادية والمعنوية وتأىيؿ البيئة المدرسية

 دورات تدريبية ليـ حوؿ اإلدارة المدرسية، والقيادة، والروح المعنوية، والجودة الشاممة.

انؼذانح انتُظًُُح نذي يذَشٌ انًذاسط انثاَىَح فٍ 2014)انخانذٌ ) أعًاءدساعح كاَذ عاليه،  

 )االردن( ٍ تهك انًذاسطيحافظح انًفشق، وػاللتها تانىالء انتُظًٍُ نهًؼهًٍُ ف

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ، 

وعالقتيا بالوالء التنظيمي لممعمميف في تمؾ المدارس. وتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية 

حمة الثانوية ومعمماتيا في مديريات التربية ( معممًا ومعممة مف معممي المر 648العشوائية بمجموع )

والتعميـ التابعة لمحافظة المفرؽ. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيم الوصفي االرتباطي، 

( فقرة موزعة عمى 29وتطوير أداتيف ىما: استبانو تطبيؽ العدالة التنظيمية لدى المديريف وتكونت مف )
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التوزيع، ومجاؿ عدالة اإلجراءات، ومجاؿ عدالة التعامالت،  ثالثة مجاالت، وىي: مجاؿ عدالة

( فقرة تقيس الدرجة الكمية لموالء التنظيمي لدى المعمميف. 25واستبانو الوالء التنظيمي، وتكونت مف )

وتـ تحقيؽ الصدؽ والثبات ألداتي الدراسة، وقد أظيرت نتائم الدراسة أف درجة تطبيؽ العدالة 

المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ، مف وجية نظر المعمميف، كانت مرتفعة،  التنظيمية لدى مديري

حيث جاء مجاؿ:"عدالة التوزيع" بالمرتبة األولى"، بينما جاء مجاؿ "عدالة اإلجراءات" بالمرتبة األخيرة، 

ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت، وجاءت الفروؽ لصالح 

ث، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤىؿ العممي والمديرية في جميع اإلنا

ف درجة الوالء التنظيمي لدى معممي المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ ، مف وجية  المجاالت، وا 

نظرىـ ، جاءت مرتفعة، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس، وجاءت الفروؽ لصالح 

ناث، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤىؿ العممي والمديرية، ووجود عالقة اإل

إيجابية دالة إحصائيا بيف العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة المفرؽ والوالء 

 .معممييـ  التنظيمي لدى

 

 

 الدراسات األجنبية 1.1.1
 (Tahseen et al., 2016ن )يوآخر دراسة تحسين 

أثر العدالة التنظيمية عمى المواطنة دراسة كميات التربية في جامعة  عمىمتعرؼ لىدفت الدراسة 

البنجات، حيث اتبع المنيم الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات فيما يتعمؽ بالعدالة 

التربية االثنتي عشرة  اتعممي كمي( عضوًا مف م285التنظيمية والمواطنة، حيث طبقت الدراسة عمى )

 جامعة معترؼ بيا ثمانية في القطاع العاـ، وأربعة في القطاع الخاص.
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توصمت الدراسة أف العدالة التنظيمية في كؿ أبعادىا )التوزيعية، اإلجرائية، التفاعمية( تنبي المعمميف 

يجابي، وأنو ال يوجد اختالؼ كبير بيف  الجامعات الحكومية والخاصة لسموؾ المواطنة بشكؿ كبير وا 

 فيما يتعمؽ بأثر العدالة التنظيمية عمى سموؾ المواطنة.

 (Blackburn, 2015دراسة بالك بيرن ) 

متعرؼ عمى معنويات المعمميف في المدارس المختمطة وتسميط الضوء عمى السبؿ لىدفت الدراسة 

 ( معممًا ومعممة285عينة مكونة مف )الممكنة لتعزيز الروح المعنوية لممعمميف، أجريت الدراسة عمى 

معممًا  (50) حيث أجرى مقابالت معالمقابالت  الباحث استخدـكما ، مف خالؿ اإلجابة عمى االستبانة

 ( مف اإلدارييف.8) وومعممًة 

توصمت الدراسة إلى تغيب المعمميف في المدارس ذات األداء األقؿ ضعفي المعمميف في المدارس ذات 

 كما يؤثر مستوى األداء في الروح المعنوية لممعمميف. األداء األعمى،

 

 

 

 (Argon, 2012دراسة أرجون )

مكشؼ عف تصورات األكاديمييف في عدد مف الجامعات التركية حوؿ تقييـ مستوى لىدفت الدراسة 

العدالة التنظيمية، حيث اتبع الباحث المنيم الوصفي المسحي، واالستبانة لجمع البيانات، حيث طبقت 

 ( أكاديميًا تـ اختيارىـ عشوائيًا مف الجامعات التركية.21الدراسة عمى عينة مكونة مف )

توصمت الدراسة أف مستوى العدالة التنظيمية كاف متوسطًا حسب تصورات األكاديمييف في الجامعات 

 التركية.

 (Bear et al., 2011ن )يدراسة بيير وآخر 
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اخؿ المدرسة والعالقة بيف المعمـ والتمميذ بعضيـ ببعض متعرؼ عمى مدى الرعاية دلىدفت الدراسة  

( تمميذًا 11780في المدارس االبتدائية واإلعدادية، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

عدادية، حيث استخدمت االستبانة لجمع البيانات، واتبع المنيم 85وتمميذة مف ) ( مدرسة ابتدائية وا 

 الوصفي التحميمي.

اسة إلى شعور التمميذ بالعدالة المدرسية والرعاية والعالقات الطيبة بيف المعمـ والتمميذ توصمت الدر 

والتالميذ بعضيـ ببعض مف المتغيرات الميمة لتحقيؽ حياة مدرسية أفضؿ لمطالب داخؿ بيئة 

 المدرسة.

 (Hayes, 2010دراسة ىايز )

ى إدراؾ التالميذ لممناخ المدرسي مثؿ ىدفت الدراسة إلى دراسة عدد مف المتغيرات ذات التأثير عم 

، حيث أجريت فالعدالة واالحتراـ وحب المدرسة، كما ىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسي

( تمميذًا وتمميذة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية، وقد تـ تطبيؽ 242الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 لتحميمي.استبانة لجمع البيانات، وقد اتبع المنيم الوصفي ا

توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور اإلناث في إدراكيـ لمعدالة المدرسية 

 لصالح اإلناث.

 (Thompson, 2009دراسة تومسون )

متعرؼ عمى إدراكات المعمميف لتأثير قيادة المدير في الثقافة والروح المعنوية لمدرسة لىدفت الدراسة  

( مف معمميف مف مدرسة ابتدائية في جنوب 104جريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )ابتدائية، حيث أ

 شرؽ الواليات المتحدة، حيث استخدمت االستبانة لجمع البيانات.
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توصمت الدراسة إلى أف المعمميف عبروا عف مشاعرىـ حوؿ تأثير القيادة اإلدارية في روحيـ المعنوية 

%( مف المعمميف عبروا عف الروح المعنوية العالية لدييـ، 76.2وتأثير ثقافة المدرسة فييـ أف )

 %( مف المعمميف يظنوف أف القيادة اإلدارية تؤثر في ثقافة المدرسة بشكؿ إيجابي.77.1و)

 (Mook & Legg, 2009) جدراسة موك ولي

رسية، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف في مستوى إدراكيـ لمفيـو العدالة المد

حيث استخدـ العامميف في المدرسة برامم التعميـ والتقويـ وأسموب المعاممة، حيث أجريت الدراسة عمى 

، حيث استخدـ الباحثاف مقياس العدالة المدرسية، واتبع المنيم الوصفي فرداً  (732عينة مكونة مف )

 التحميمي.

متغير الجنس في مستوى العدالة توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ل

 المدرسية وذلؾ عمى مجاالت المقياس المستخدـ المختمفة.

 

 

 

 

 (Wangdi, 2008دراسة وانجدي )

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المستوى العاـ لمعنويات المعمميف البوتانييف تحت منطقة تراشيغانغ 

فردية مثؿ العمر والجنس ومستوى التعميـ، في بوتاف ومقارنة معنويات المعمميف استنادا إلى عوامؿ 

واستخدـ الباحث المنيم المسحي، واستخدمت االستبانة لجمع بيانات الدراسة حيث طبقت عمى 

 ( معممًا ومعممة.194)
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توصمت الدراسة إلى أف المستوى العاـ لممعنويات المعمميف في تراشيغانغ في توتاف مرتفعة نسبيًا وأف 

 عمميف كاف أعمى مف مستوى  الروح المعنوية لممعمميف.مستوى األلفة بيف الم

 (Inayet & Karaman, 2008دراسة انايت وكارمان )

 ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى ممارسة مفيوـ العدالة المدرسية لدى عينة مف طمبة المرحمة األساسية

تخدـ مقياس ( طالبًا وطالبة، وقد اس211، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )في تركيا

 العدالة المدرسية.

أشارت النتائم إلى أف مستوى إدراؾ الطمبة لمفيوـ العدالة المدرسية كاف منخفضًا، كما توصمت إلى 

وجود فوؽ  في مستوى إدراؾ مفيوـ العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وعدـ وجود 

 رات االجتماعية والنفسية.فروؽ تعزى لمتغير الصؼ، والتحصيؿ، واكتساب الميا

 (Coker، 2007دراسة كوكر )

ىدفت الدراسة إلى إدراؾ التالميذ لمخبرات والممارسات المدرسية التي تؤدي إلى رسوب التالميذ في 

المدرسة الثانوية، فحص أنواع العدالة المدرسية الخمس مف وجية نظر التالميذ ومستوى الرعاية 

 ( طالبًا كدراسة حالة بالمدرسة.15الدراسة عمى عينة مكونة مف ) المقدمة مف المعمـ، حيث أجريت

توصمت الدراسة إلى أف التالميذ عادة ما يعزوف الرسوب إلى المعاممة غير العادلة داخؿ الفصؿ 

 والمدرسة وكذلؾ نقص الرعاية المقدمة مف قبؿ المعمـ ليؤالء التالميذ.

 (Mackenzie, 2007دراسة ماكنزي )

مستوى الروح المعنوية لممعمـ االسترالي، واألسباب التي تؤدي إلى  عمىمتعرؼ لة ىدفت الدراس

انخفاضيا، ومف ثـ تقديـ االقتراحات التي تساعد عمى تحسيف الروح المعنوية لممعمـ االسترالي، 

واستخدـ الباحث المنيم الوصفي التحميمي، واستخدـ االستبانة والمقابمة والمالحظة، حيث طبؽ 

 ( معممًا.101نة عمى عينة قواميا )االستبا
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توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيؽ بيف انخفاض مركز مينة التدريس ومستوى الروح المعنوية، 

 كما أظيرت وجود عالقة متبادلة بيف الروح المعنوية لممعمميف وفاعمية تعميـ الطمبة.

 (Piquero et al., 2004دراسة بيكيور وآخرون )

مستوى إدراؾ العدالة المدرسية متعرؼ عمى أثر بعض العوامؿ الشخصية في لىدفت الدراسة 

( طالبًا وطالبة في 211بخصوص استخداـ العقوبات، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 إحدى الجامعات األمريكية، حيث استخدـ المنيم الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة.

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى إدراؾ العدالة المدرسية تعزى توصمت الدراسة إلى عدـ وجود 

لمتغيري الجنس والصؼ، كما أظيرت أف الطمبة ذوي الضبط الذاتي والغضب المنخفض قد أظيروا 

 مياًل أكبر نحو إدراؾ عدـ عدالة العقوبات.

 (Santos & Sanders, 2003دراسة سانتوز وساندرز )

( معممًا 250وى الروح المعنوية والعوامؿ المؤثرة عمى عينة مكونة مف )ىدفت الدراسة إلى تحديد مست

( Sintyago، محافظة )سانتياغو ( فيGwam، ومعممة مف معممي المرحمة الثانوية في منطقة )جواـ

في الواليات المتحدة األمريكية، وبينت دراستو أف العوامؿ الديمغرافية والفكرة اإليجابية عف كفاءة 

ف قبؿ المعمميف ىي مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في الروح المعنوية عند المعمميف القوقازييف المديريف م

أقؿ مف غيرىـ مف غير القوقازييف، وأف مستوى الروح المعنوية لدى معممي المرحمة المتوسطة أقؿ مف 

ممي المرحمة مستوى الروح المعنوية لدى معممي المرحمة الثانوية، وأف مستوى الروح المعنوية عند مع

 %. 70مستويات أي حوالي  7إلى  5المتوسطة كاف متوسطًا أقؿ بقميؿ مف 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.1.1
(، 2016ىناؾ مجموعة مف الدراسات السابقة التي تناولت العدالة المدرسية كدراسة بركات وأبو عمي )

(، 2013(، ودراسة حناش )2013(، ودراسة عمواف )2014(، ودراسة عطية )2015ودراسة العزي )
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ىايز ، ودراسة (Bear et al، 2011بيير وآخرون )(، ودراسة 2010ودراسة أبو غزاؿ وعالونة ) 

(Hayes، 2010) ( ودراسة أبو ريالو 2017ومف الدراسات التي تناولت الروح المعنوية عمواف ،)

 (.2014(، ودراسة الكيالني ومقابمة )2016)

المستخدمة في الدراسات السابقة  فإف معظـ ىذه  الدراسات استخدمت مقياس أما بالنسبة لألدوات 

(، واالستبانة لمروح 2015(، ودراسة العزي )2016العدالة المدرسية كدراسة بركات وأبو عمي )

 المعنوية.

( أف توصمت الدراسة أنو ال توجد عدالة 2015وأما بالنسبة لمنتائم فأسفرت نتائم دراسة العزي )

ة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة المدرسية مدرسي

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، كما توصمت أف الشعور باألمف النفسي لدى تالميذ المرحمة 

ؾ االبتدائية كاف متوسطات، ووجود فروؽ في مستوى األمف النفسي تعزى لمتغير الجنس، وأف ىنا

( أف 2014عالقة ارتباطية طردية بيف العدالة المدرسية واألمف النفسي، وتوصمت دراسة عطية )

مستوى العدالة المدرسية لدى طالب المرحمة الصؼ الثاني اإلعدادي متوسط وأف مستوى االنتماء كاف 

صالح الذكور، مرتفع، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في العدالة المدرسية بيف الذكور واإلناث ل

وعدـ وجود فروؽ بينيما في االنتماء المدرسي، كما أظيرت النتائم وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية 

( أف مستوى 2014بيف العدالة المدرسية واالنتماء المدرسي لدييـ، وتوصمت دراسة أبو حسب اهلل )

ية نظرىـ كاف بدرجة كبيرة، الروح المعنوية لدى معممي المدراس االبتدائية بمحافظات غزة مف وج

وأشارت النتائم إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى الروح 

المعنوية لدى معممي المدارس االبتدائية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس، والجية المشرفة، 

الخدمة، كما توصمت إلى وجود عالقة ومتغيرة فترة الدواـ، وعدـ وجود فروؽ في متغير سنوات 
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ارتباطية موجبة ولكنيا ضعيفة بيف درجة ممارسة مديري المدارس االبتدائية بمحافظات غزة لمقياد 

 الموزعة وبيف مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف.

نة الخميؿ تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة كونيا مف الدراسات النادرة التي تـ إجرائيا في مدي

العدالة المدرسية وعالقتيا بالروح المعنوية لدى عمى المدراس الثانوية، حيث تناولت ىذه الدراسة 

معممي المدارس الثانوية، فيي مف الدراسات الجديدة التي جمعت بيف العدالة المدرسية والروح 

 .يما البعضمع بعض أي مف الدراسات درست المتغيراف المعنوية، في الوقت الذي لـ توجد 



44 

 

 

 انفصم انثانث

جراءات الدراسة  طريقة وا 

 مقدمة:  2.3
جراءاتلتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا كاماًل ومفصاًل  لتنفيذ ىذه  الباحثبيا  ـالتي قا الدراسة طريقة وا 

، تاو ، صدؽ األددراسةال تاو ، أددراسة، وعينة الدراسة، مجتمع الدراسةوشمؿ وصؼ منيم ال دراسةال

 .واألساليب اإلحصائية المستخدمة، دراسةإجراءات ال، األدواتثبات 

 :دراسةمنيج ال 1.3
الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة االرتباطي  التحميمي المنيم الوصفي في ىذه الدراسة الباحثاستخدـ 

 .الدراساتلمثؿ ىذه  واقع، وىو المنيم المناسب في الوقت الحاضر وكما ىي في ال

  :دراسةمجتمع ال 3.3
مف جميع المعمميف والمعممات في المدارس الثانوية في مديريات التربية والتعميـ  دراسةمجتمع التكوف 

 يوضح خصائص المجتمع الديموغرافية. (3.1في محافظة الخميؿ، والجدوؿ )األربع 

 (: خصائص المجتمع الديموغرافية3.1جدول )

 المديرية
 إناث ذكور

 المجموع
 العدد العدد

 623 358 265 شمال الخميل
 927 570 357 الخميل

 948 497 451 جنوب الخميل
 408 198 210 يطا

 2906 المجموع       
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 :دراسةعينة ال 3.3
 %( مف المجتمع كعينة بالطريقة العشوائية الطبقية كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:5تـ اخذ نسبة )

 ختيارىم ضمن عينة الدراسة(: يوضح أعداد المعممين والمعممات الذين تم ا3.1جدول)

 المديرية
 إناث ذكور

 المجموع
 العدد العدد

 32 18 41 شمال الخميل
 46 28 18 الخميل

 47 24 23 جنوب الخميل
 21 10 11 يطا
   146 

معممػػًا ومعممػػًة مػػف معممػػي ومعممػػات ( 346تكونػػت مػػف )( يتضػػح أف عينػػة الدراسػػة 3.1مػػف الجػػدوؿ )

العشػػػوائية ، تػػػـ اختيػػػارىـ بالطريقػػػة ديريات التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػي محافظػػػة الخميػػػؿالمػػدارس الثانويػػػة فػػػي مػػػ

 ، والجدوؿ التالي يوضح خصائص العينة الديموغرافية.الطبقية

 خصائص العينة الديموغرافية (: 1.1جدول )

 انُغثح % انؼذد يغتىَاخ انًتغُش انًتغُش

 انجُظ

 45.2 66 روش

 54.8 80 أٔثٝ

 100.0 146 انًجًىع

 انًؤهم انؼهًٍ

 4.8 7 دثٍَٛ

 83.6 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 11.6 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 100.0 146 انًجًىع

 عُىاخ انخثشج

 12.3 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 27.4 40 عٕٛاد 10-5

 60.3 88 عٕٛاد31أوثشِٓ

 100.0 146 انًجًىع

 انًذَشَح

 21.9 32 شّبياٌخ١ًٍ

 31.5 46 اٌخ١ًٍ

 32.2 47 اٌخ١ًٍخٕٛة

 14.4 21 ٠غب

 100.0 146 انًجًىع
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 :الدراسة واتأد 3.3

 :العدالة المدرسية أداة 2.3.3
 تم حساب الصدق بثالث طرق وىي: :األداة صدق 3.3.1.1
الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص  اةمف صدؽ أد تـ التحقؽ

وي ، وقد ابدى المحكموف مجموعة مف المالحظات حوؿ فقرات األداة التي والعامميف في المجاؿ الترب
التعديؿ واألخذ بمالحظات المحكميف جميعيا حتى   الحذؼ و (، حيث تـ1تظير في الممحؽ رقـ)

( أنظر ممحؽ 12و كاف عدد المحكميف )  .(2بصورتيا النيائية أنظر ممحؽ رقـ ) األداةخرجت 
 (3رقـ)
( لفقػرات Pearson correlationدؽ األداة بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف )تػـ التحقػؽ مػف صػكمػا 

 (.4.1كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )
 

لمصفوفة ارتباط كـل فقـرة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3.1جدول رقم )
 ة لممجال.من فقرات كل مجال مع الدرجة الكمي

 انفمشاخ انشلى
يؼايم استثاط 

 تُشعىٌ )س(

انمًُح 

االحتًانُح 

(Sig.) 

 انثؼذ األول: انؼذانح انتىصَؼُح

0.720 ٠سشصاٌّذ٠شػٍٝرٛص٠غاألٔشغخاٌالطف١خث١ٓاٌّؼ١ٍّٓثؼذاٌخ.  .3
**

 0.000 

0.741 ٠ٛصعػذداٌسظضاٌذساع١خػٍٝاٌّؼ١ٍّٓثشىًػبدي.  .3
**

 0.000 

0.664 ؼ١ٌٍٍّٓذٚساداٌزذس٠ج١خٚفكازز١بخبرُٙ.رٕغ١تاٌّ  .1
**

 0.000 

0.693 ٠ٛصعاألٔشغخاٌّذسع١خٚفك١ِٛياٌّؼ١ٍّٓٚسغجبرُٙ.  .4
**

 0.000 

٠0.610ٛصعاٌّٛادٚاٌّغزٍضِبداٌزؼ١ّ١ٍخثبٌؼذيث١ٓاٌّؼ١ٍّٓ.  .5
**

 0.000 

٠0.788مذَاٌسٛافضاٌّؼ٠ٕٛخٌٍّؼ١ٍّٓثّب٠زٕبعتِغخٙذُ٘اٌّجزٚي.  .6
**

 0.000 

٠0.743شاػٟاٌؼذيفِٟٛافمزٗػٍٝئخبصاداٌّؼ١ٍّٓاٌّخزٍفخ)عبسئخ،ِشض١خ(.  .7
**

 0.000 

٠0.638ؼذيفٟرسذ٠ذاٌّٛاداٌذساع١خٌٍّؼ١ٍّٓزغترخظظبرُٙ  .8
**

 0.000 

 انثؼذ انثاٍَ: انؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(

0.728 اٌخبطخثبٌؼًّ.٠زظفاٌّذ٠شثبٌّٛضٛػ١خفٟارخبراٌمشاساد  .9
**

 0.000 

0.753 ٠زفُٙػٕذرغج١م١خاٌٍٛائراٌذاخ١ٍخظشٚفاٌّؼ١ٍّٓ.  .31
**

 0.000 

0.781 ٠ز١رٌٍّؼ١ٍّٓفشطخاالعالعػٍٝخ١ّغاٌٍٛائرٚاإلخشاءاداٌزٟرسىُاٌؼًّ.  .33
**

 0.000 

0.796 ٠غجكاٌٍٛائراٌذاخ١ٍخػٍٝاٌّؼ١ٍّٓدِْٚسبثبح.  .33
**

 0.000 

0.806 ّؼ١ٍّٓفٟػ١ٍّخطٕغٚارخبراٌمشاس.٠ششناٌ  .31
**

 0.000 

0.799 ٠شاػٟزبخبداٌّؼ١ٍّٓػٕذرغج١مٌٍٗمشاساد.  .34
**

 0.000 

0.730 ٠غجكاٌمشاساداٌّزخزحػٍٝخ١ّغاٌّؼ١ٍّٓدْٚرس١ض.  .35
**

 0.000 

0.790 ٠زمجًآساءاٌّؼ١ٍّٓثخظٛصاٌمشاساداٌز٠ٟزخز٘ب.  .36
**

 0.000 

0.719 اٌخبطخثبٌّؼ١ٍّٓاٌزٟرج١ٓػذَػذاٌزٙب.٠شاخغاٌمشاساد  .37
**

 0.000 

 انثؼذ انثانث: انؼاللاخ داخم انًذسعح

ٍٚفٟرٛص٠غاٌؼتءاٌذساعٟ.  .38 ٠0.695زؼبًِاٌّذ٠شِغخ١ّغاٌّؼ١ٍّٓػٍٝٔسِٛزغب
**

 0.000 
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 انفمشاخ انشلى
يؼايم استثاط 

 تُشعىٌ )س(

انمًُح 

االحتًانُح 

(Sig.) 

0.805 ٠ز١رفشصاٌزٛاطًٚاٌسٛاسِغخ١ّغاٌّؼ١ٍّٓ.  .39
**

 0.000 

0.840ؼ١ٍّٓٚزبخبرُٙاٌشخظ١خػٕذارخبراٌمشاساد٠ٙزُثّغبٌتاٌّ  .31
**

 0.000 

0.824 ٠سشصػٍٝئشبػخسٚذاٌزؼبْٚفٟاٌؼًّث١ٓاٌّؼ١ٍّٓ.  .33
**

 0.000 

0.809 ٠زؼبًِثّشٚٔخثّب٠خضزمٛقٚٚاخجبداٌّؼ١ٍّٓ.  .33
**

 0.000 

0.805 ٠أخزثبٌّشٛسحاٌّمزشزخِٓاٌّؼ١ٍّٓفٟاٌّذسعخ.  .31
**

 0.000 

0.839 ٕبءػاللبدئٔغب١ٔخِغاٌّؼ١ٍّٓدْٚاعزثٕبء.٠غؼٌٝج  .34
**

 0.000 

0.792 ٠جٕٟػاللبرِٗغاٌّؼ١ٍِّٓٓخاليأدبصارُٙٚٔزبئدُٙا١ٌّّضح.  .35
**

 0.000 

0.767 ٠غّرٌٍّؼ١ٍّٓثّٕبلشخف١ّبارخزِٓلشاساد.  .36
**

 0.000 

 انثؼذ انشاتغ: انؼذانح انتمًُُُح

0.786ثّٛضٛػ١خدِْٚسبثبح.٠م١ُاٌّذ٠شأداءاٌّؼ١ٍّٓ  .37
**

 0.000 

٠0.798ٛفشفشصاٌزشل١خٌٍّؼ١ٍّٓزغتاإلٔدبص.  .38
**

 0.000 

٠0.782غٍغاٌّؼ١ٍِّٓغجمًبػٍِٝؼب١٠شرم١١ُاألداء.  .39
**

 0.000 

٠0.792سشصػٍٝخّغوبفخاٌّؼٍِٛبدٚاٌسمبئكػٕذرم١١ُأداءاٌّؼ١ٍّٓ.  .11
**

 0.000 

0.742الػزشاعثشأْٔزبئحرم١١ُّٙ.٠ؼغٟاٌّؼ١ٍّٓفشطخٌ  .13
**

 0.000 

٠0.768غزف١ذِٓٔظبَرم١١ُاألداءاٌٛظ١فٟفٟرسغ١ٓٚرغ٠ٛشأداءاٌّؼ١ٍّٓ.  .13
**

 0.000 

٠0.782ٛضرٌٍّؼ١ٍّٓٔمبطاٌمٛحٚٔمبطاٌضؼففٟأدائُٙٚفمًبٌٕظبَاٌزم١١ُاٌّزجغ.  .11
**

 0.000 

0.694ذرم١١ُاٌّؼ١ٍّٓخٛفًبِٓاٌّسبثبح.٠زسًّاٌّذ٠شػجئًبٔفغ١ًبوج١شًاػٕ  .14
**

 0.000 

 (α≤1...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤3...** دالة إحصائيًا عند ) 

تشير المعطيات الواردة فػي الجػدوؿ السػابؽ إلػى أف جميػع قػيـ مصػفوفة ارتبػاط كػؿ فقػرة مػف فقػرات كػؿ 

أبعػاد مف ى قوة االتساؽ الداخمي لفقرات كؿ ُبعد ُبعد مع الدرجة الكمية لمُبعد دالة إحصائيًا، مما يشير إل

 .أجؿ قياسو مف وضعتفي قياس ما  بعد، وىذا بالتالي يعبر عف صدؽ فقرات كؿ العدالة المدرسية

 :العدالة المدرسية ألداة صدق البناء 1.2.3.3
 أداةد مػف أبعػاد بيرسوف بيف الدرجة الكمية لكػؿ بعػ طاػتبار ػؿمعام بساػبح حثلباا ـاػق ػؾلذ ػفملمتحقؽ 

 ( يوضح ذلؾ.5.1العدالة المدرسية مع الدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ رقـ )

لمصفوفة ارتباط درجة كل ُبعد من  (Person correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 1.1جدول )

 .لألداةمع الدرجة الكمية  العدالة المدرسيةأبعاد

 انُثؼذ انشلى
يؼايم استثاط 

 ٌ )س(تُشعى

انمًُح االحتًانُح 

(Sig.) 

0.883 انؼذانح انتىصَؼُح  .3
**

 .0001 

0.925 انؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(  .3
**

 .0001 

0.936 انؼاللاخ داخم انًذسعحػذانح   .1
**

 .0001 

0.883 انؼذانح انتمًُُُح  .4
**

 .0001 

 (α≤ 0.05(، * دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )
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درجػػػػة كػػػػؿ أف جميػػػػع قػػػػيـ مصػػػػفوفة ارتبػػػػاط ( 5.1يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ البيانػػػػات الػػػػواردة فػػػػي الجػػػػدوؿ )

حيػػػػػث أف معامػػػػػؿ  دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا، لػػػػػألداةمػػػػػع الدرجػػػػػة الكميػػػػػة  العدالػػػػػة المدرسػػػػػية أداةُبعػػػػػد مػػػػػف أبعػػػػػاد 

ر إلػػػػى ممػػػػا يشػػػػي جػػػػاء مرتفعػػػػًا، لػػػػألداةارتبػػػػاط بيرسػػػػوف لمعالقػػػػة بػػػػيف درجػػػػة كػػػػؿ ُبعػػػػد والدرجػػػػة الكميػػػػة 

العدالػػػػػة المدرسػػػػػية لػػػػػدى األداة وأنيػػػػػا تشػػػػػترؾ معػػػػػا فػػػػػي قيػػػػػاس وأبعػػػػػاد  قػػػػػوة االتسػػػػػاؽ الػػػػػداخمي لفقػػػػػرات

، مػػػػػػديري المػػػػػػدارس الثانويػػػػػػة الحكوميػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة الخميػػػػػػؿ وعالقتيػػػػػػا بػػػػػػالروح المعنويػػػػػػة لممعممػػػػػػيف

 .اتـ اعتمادى التي األداةعمى ضوء 

 :العدالة المدرسية أداةثبات  1.3.3
 بطريقة كرونباخ ألفا  أواًل: الثبات
وذلؾ كما  ،لفاأمعادلة الثبات كرونباخ  مف خالؿحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي قاـ الباحث ب

 .(6.1ىو موضح في الجدوؿ )

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرونبا(: نتائج معامل 3.1جدول )

 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت انُثؼذ
 1.853 8 346 انؼذانح انتىصَؼُح

 1.933 9 346 انؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(

 1.938 9 346 انؼاللاخ داخم انًذسعحػذانح 

 1.898 8 346 انؼذانح انتمًُُُح

 930.. 13 333 العدالة المدرسية ألداةالدرجة الكمية 

جميع أبعاد جميع قيـ معامالت ثبات ألفا كرونباخ ل تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أف

(، كذلؾ لمدرجة الكمية 1.938 – 1.853الدراسة مرتفعة، حيث تراوحت قيـ الثبات ألفا لألبعاد بيف )

بدرجة  تمتعت األداة (، مما يشير إلى أف1.967جاءت قيمة الثبات مرتفعة، حيث بمغت قيمة الفا )

تحقؽ األىداؼ التي وضعت  ، وىذا يعطي الباحث مؤشرًا قويًا عمى أف أداة الدراسةمف الثباتعالية 

 .مف أجميا وقابمة لمتطبيؽ
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية ثانيًا:
 األداة، حيث يتـ تجزئة األداةحيث تعمؿ ىذه الطريقة عمى حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي 

معامؿ  ، ثـ حساباألداةيتـ إيجاد مجموع درجات المبحوثيف لكؿ نصؼ مف و إلى نصفيف متكافئيف، 

 االرتباط بينيما، وتـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لمتصحيح، وقد توصؿ الباحث إلى ما يمي:

 ( طريقة التجزئة النصفية0.1جدول )

 الُبعد
عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
المصحح لسبيرمان 

 براون

معامل االرتباط 
 لجتمانالمصحح 

 0.856 0.857** 0.750 8 انؼذانح انتىصَؼُح
 0.897* 0.910 0.834 9 انؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(

 0.887* 0.892 0.804 9 انؼاللاخ داخم انًذسعح
 0.898 0.899** 0.816 8 انؼذانح انتمًُُُح
 0.912 0.913 0.840 14 العدالة المدرسية ألداةالدرجة الكمية 

)*(
// ٌ انًقَاسٍحى اعحًاد يعايم جحًاٌ فٌ حال عدو جساوً َصف 

 )**(
ٍحى اعحًاد يعايم سبَرياٌ براوٌ فٌ حال جساوً َصفٌ انًقَاس

 

ت الثبات لكؿ أبعاد المقياس وكذلؾ لجميع معامالمعامالت االرتباط وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ أف 

عمى درجة عالية مف الثبات، وىو يعطى درجة مف الثقة  األداةيشير إلى أف  عالية، مما األداةفقرات 

عطي النتائم تيمكف أف  األداةكأداة لمقياس في البحث الحالي، وىو يعد مؤشرًا عمى أف يا استخدامعند 

 العينة وفى ظروؼ التطبيؽ نفسيا.نفس نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى 

 الروح المعنوية لممعممين أداة 1.3.3

  األداة صدق 2.1.3.3
( لفقػػػرات Pearson correlationرسػػػوف )تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ األداة بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بي

 (.8.1، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )لألداةالمقياس مع الدرجة الكمية 
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لمصفوفة ارتباط كـل فقـرة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3.1جدول رقم )
 .لألداةمع الدرجة الكمية  األداةمن فقرات 

 انفمشاخ انشلى
اط يؼايم استث

 تُشعىٌ )س(

انمًُح 

االحتًانُح 

(Sig.) 

0.640 أشؼشثبٌّزؼخأثٕبءاٌؼًِّغصِالئٟداخًاٌّذسعخ.  .3
**

 0.000 

0.682 أزظثبألِٓٚاالعزمشاسأثٕبءاٌؼًّ.  .3
**

 0.000 

0.683 أشؼشثبٌسّبعخٚاٌزفبؤيأثٕبءاٌؼًّ.  .1
**

 0.000 

0.585 الأفىشأثذًاثزغ١١شِذسعزٟ.  .4
**

 0.000 

0.658 ٠ُسّغِٓذ٠شاٌّذسعخِٓأدائٟفٟاٌؼًّ.  .5
**

 0.000 

0.678أشؼشثبالٔزّبءئٌِٝذسعزٟ.  .6
**

 0.000 

0.701 أشؼشثبٌزؼبِْٚغِذ٠شٞٚصِالئٟفٟاٌّذسعخ.  .7
**

 0.000 

0.584 ػاللبرِٟغاٌّذ٠شٚاٌّؼ١ٍّٓلبئّخػٍٝاالززشاَاٌّزجبدي.  .8
**

 0.000 

0.646 فٟر١ّٕز١ًِٕٟٙب.رغُٙاٌج١ئخاٌّذسع١خ  .9
**

 0.000 

0.566 أرمجًآساءاٌغٍجخٚأفىبسُ٘ثشزبثخطذس.  .31
**

 0.000 

0.595 أعبػذصِالئٟفٟزًِشىالرُٙا١ٌّٕٙخ.  .33
**

 0.000 

0.515 أشؼشثأْاٌّٙبَاٌزٟألَٛثٙبِؼمٌٛخ.  .33
**

 0.000 

0.644أػزمذأْاٌزؼ١ٍُسعبٌخِمذعخ.  .31
**

 0.000 

0.638 بألٔظّخٚاٌمٛا١ٔٓاِشُِٙثبٌٕغجخٌٟ.االٌزضاَث  .34
**

 0.000 

0.584 رسٌٍٍّّٟغإ١ٌٚبدفٟاٌّذسعخٚاختثبٌٕغجخٌٟ.  .35
**

 0.000 

0.777 أخذِزؼخأثٕبءل١بِٟثبٌزذس٠ظ.  .36
**

 0.000 

0.613 أشؼشثأْاٌّىبٔخاالخزّبػ١خٌّٕٙزٟخ١ذح.  .37
**

 0.000 

0.674 .رّٕسِٕٟٕٙزٟاٌثمخثٕفغٟٚئثجبدرارٟ  .38
**

 0.000 

0.463 أخذأْإٌّب٘حاٌزؼ١ّ١ٍخرزسذٜسغجبرٟٚلذسارٟ.  .39
**

 0.000 

0.529 رزفكع١بعبداٌّذسعخِغلٕبػبرٟ.  .31
**

 0.000 

0.604 أطًئٌٝاٌّذسعخفٟاٌٛلذاٌّسذد.  .33
**

 0.000 

0.637 أشؼشثأْادائٟخ١ذٚفكاٌّؼب١٠شا١ٌّٕٙخ.  .33
**

 0.000 

0.633 بٔخفٟػٍّٟ.اٌزضَثبٌذلخٚاألِ  .31
**

 0.000 

0.555 أٚاظتػٍٝػٍّٟدْٚرغ١ت.  .34
**

 0.000 

0.603 أزبفظػٍِّٝزٍىبداٌّذسعخ.  .35
**

 0.000 

0.652 أشؼشثأْاٌزٕظ١ُاٌزٞأػًّف١ٗفؼبي.  .36
**

 0.000 

0.678 أشؼشثبٌفخشٚاالػزضاصٌىِٟٛٔؼًٍّب.  .37
**

 0.000 

0.661 .أفضًِٕٙخاٌزذس٠ظػٍٝاٌّٙٓاألخشٜ  .38
**

 0.000 

0.679 الأشؼشثبٌٕذٌَؼٍّٟفِٟٕٙخاٌزذس٠ظ.  .39
**

 0.000 

0.712 أشؼشثأْاٌّذسعخرّٕسٕٟفشطًبٌٍز١١ّضٚاإلثذاع.  .11
**

 0.000 

0.644 أشؼشثأْا١ٌَٛاٌّذسعٟع٠ًٛٚأػجبءٖوث١شح.  .13
**

 0.000 

 (α≤1...(، * دالة إحصائيًا عند )α≤3...** دالة إحصائيًا عند ) 

كػػػػؿ فقػػػػػرة أف جميػػػػع قػػػػػيـ مصػػػػفوفة ارتبػػػػاط ( 8.1يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ البيانػػػػات الػػػػػواردة فػػػػي الجػػػػدوؿ )

حيػػػػػػث أف معامػػػػػػؿ ارتبػػػػػػاط بيرسػػػػػػوف  دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا، لػػػػػػألداةمػػػػػػع الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة  األداةمػػػػػػف فقػػػػػػرات 

ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى قػػػػػوة االتسػػػػػاؽ  جػػػػػاء مرتفعػػػػػًا، لػػػػػألداةلمعالقػػػػػة بػػػػػيف درجػػػػػة كػػػػػؿ فقػػػػػرة والدرجػػػػػة الكميػػػػػة 

العدالػػػػػػة المدرسػػػػػػية لػػػػػػدى مػػػػػػديري األداة وأنيػػػػػػا تشػػػػػػترؾ معػػػػػػا فػػػػػػي قيػػػػػػاس ومجػػػػػػاالت  فقػػػػػػراتالػػػػػػداخمي ل
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، عمػػػػػػػى المػػػػػػػدارس الثانويػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة فػػػػػػػي محافظػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ وعالقتيػػػػػػػا بػػػػػػػالروح المعنويػػػػػػػة لممعممػػػػػػػيف

 .اتـ اعتمادى التي األداةضوء 

 :الروح المعنوية لممعممين أداةثبات  1.1.3.3
 لفا أواًل: الثبات بطريقة كرونباخ أ

وذلؾ كما  ،لفاأمعادلة الثبات كرونباخ  مف خالؿحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي قاـ الباحث ب
 .(9.1ىو موضح في الجدوؿ )

 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامل 9.1جدول )
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت انُثؼذ

 1.943 13 346 لممعممين الدرجة الكمية لمقياس الروح المعنوية

قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ جاءت مرتفعة، حيث  تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أف

، وىذا يعطي الباحث مف الثباتعالية بدرجة  تمتعت األداة (، مما يشير إلى أف1.943بمغت قيمة الفا )

 .ي وضعت مف أجميا وقابمة لمتطبيؽمؤشرًا قويًا عمى أف أداة الدراسة تحقؽ األىداؼ الت

 الثبات بطريقة التجزئة النصفيةثانيًا: 

 األداة، حيث يتـ تجزئة األداةحيث تعمؿ ىذه الطريقة عمى حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي 

، ثـ حساب معامؿ األداةيتـ إيجاد مجموع درجات المبحوثيف لكؿ نصؼ مف و إلى نصفيف متكافئيف، 

 نيما، وتـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لمتصحيح، وقد توصؿ الباحث إلى ما يمي:االرتباط بي

 ( طريقة التجزئة النصفية1..3جدول )

عدد  الُبعد
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
المصحح لسبيرمان 

 براون

معامل االرتباط 
 لجتمانالمصحح 

 0.859* 0.859 0.753 13 الروح المعنوية ألداةالدرجة الكمية 
)*(
// ٍحى اعحًاد يعايم جحًاٌ فٌ حال عدو جساوً َصفٌ انًقَاس 

 )**(
ٍحى اعحًاد يعايم سبَرياٌ براوٌ فٌ حال جساوً َصفٌ انًقَاس
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جاءت عالية، حيث  األداةمؿ الثبات لجميع فقرات معامعامؿ االرتباط وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ أف 

(، وبمغ معامؿ االرتباط المصحح لجتماف 0.753المقياس )بمغ معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي 

عمى درجة عالية مف الثبات، وىو يعطى درجة مف الثقة عند  األداةيشير إلى أف  (، مما0.859)

عطي النتائم تيمكف أف  األداةكأداة لمقياس في البحث الحالي، وىو يعد مؤشرًا عمى أف  يااستخدام

 العينة وفى ظروؼ التطبيؽ نفسيا.فس ننفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى 

 متغيرات الدراسة: 3.3
  الوسيطةالمتغيرات : 

 .)ذكر، أنثى( :ولو مستوياف الجنس

 المؤىؿ العممي ولو ثالث مستويات: )دبموـ، بكالوريوس، ماجستير فأعمى(.

 (.سنوات( 91)أكثر مف سنوات(،91 – 5)مف سنوات(، 5ستويات:)أقؿ مف سنوات الخبرة ولو ثالث م

 المديرية وليا أربع مستويات: )شماؿ الخميؿ، الخميؿ، جنوب الخميؿ، يطا(.

  العدالة المدرسية :المستقلالمتغير. 

 :الروح المعنوية المتغير التابع. 

 :مقياس العدالة المدرسية ومقياس الروح المعنويةفئات 

دراسة، ىؿ ىي مرتفعة أـ تـ حساب فئات مقاييس أداة الدراسة لتحديد مستوى الحكـ عمى متغيرات ال

 منخفضة، أـ متوسطة؟

 4( = 5-9الحد األدنى لممقياس = )-مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس

 1.81=  4|5قسمة المدى عمى الحد األعمى = 
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 مقياس ليكرت الخماسي:
، بدرجػػػة متوسػػػطة، بدرجػػػة كبيػػػرة، بدرجػػػة كبيػػػرة جػػػداً ) ػػػػؿمث اختيػػػارات خمسػػػة ىي تالستجابااكانػػػت إذا 

 (:9911)( فإنو عادة ما تدخؿ القيـ )األوزاف( كما في الجدوؿ رقـ بدرجة ضعيفة جداً ، بدرجة ضعيفة

 السداسي(: مقياس ليكرت 33.1جدول )

 التوافر
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 بدرجة ضعيفة جداً 

 9 2 1 4 5 الدرجة

%(، 21( يكػوف وزنيػا النسػبي )بدرجة ضعيفة جداً بمعنى أف )%(، 21يكوف الوزف النسبي لكؿ درجة )
%(، ليصػػػػار بعػػػػد ذلػػػػؾ إلػػػػى حسػػػػاب المتوسػػػػط الحسػػػػابي )المتوسػػػػط 911( )بدرجػػػػة كبيػػػػرة جػػػػداً بينمػػػػا )

( فإنو يتـ تحديد االتجاه حسب قيـ المتوسط المرجح كما 1.81المرجح(، وحيث أف طوؿ الفترة يساوي )
 (.9211في الجدوؿ )

 حقول  خمسةيوضح مقياس أداة الدراسة متدرج من (: 33.1جدول )
 الموافقة المتوسط المرجح

 بدرجة ضعيفة جداً  1.79 – 1.00
 بدرجة ضعيفة 2.59 – 1.80
 بدرجة متوسطة 3.39 – 2.60
 بدرجة كبيرة 4.19 – 3.40
 بدرجة كبيرة جداً  5.00 – 4.20

 مفتاح التصحيح: 3.3
 ءة المتوسطات الحسابيةلقرا (: مفاتيح التصحيح31.1)جدول 

 درجة العدالة الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي

 ضعيفة % 4606 -% 20.0  0011-2.33

 متوسطة % 7304 -%  46.6 2.34-3.67

 كبيرة % 011 -%  73.4 3.68-5.00
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 األساليب اإلحصائية: 3.3
ـ االختبارات اإلحصائية ( وتـ استخداSPSSلقد قاـ الباحث بتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامم )

 التالية:

 التكرارات والنسب المئوية. -3

 .المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية -3

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -1

 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف ومعامؿ ارتباط جتماف لمتأكد مف ثبات فقرات األداة. -4

لمعرفة صدؽ فقرات االستبانة، والعالقة بيف  (Pearson correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف ) -5

 المتغيرات المستقمة والمتغير التابع.

 ( لمعرفة الفرؽ في المتوسطات.Independent-Sample T-Testاختبار )ت( ) -6

لممقارنة بيف  (One-Way Analysis of Variance)اختبار تحميؿ التبايف األحادي  -7

 ر يتعمؽ بوجود أو عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات.قرا إلىالمتوسطات أو التوصؿ 

 التػػػػػي ظيػػػػػرت لفػػػػػروؽإليجػػػػػاد مصػػػػػدر ا( لممقارنػػػػػات الثنائيػػػػػة البعديػػػػػة Scheffeاختبػػػػػار شػػػػػيفيو ) -8

العدالػػػػػػػة المدرسػػػػػػػية لػػػػػػػدى مػػػػػػػديري المػػػػػػػدارس الثانويػػػػػػػة الحكوميػػػػػػػة فػػػػػػػي درجػػػػػػػات  فػػػػػػػي متوسػػػػػػػطات

 .محافظة الخميؿ وعالقتيا بالروح المعنوية لممعمميف
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 م انشاتغانفص

 عرض نتائج الدراسة
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 :تمييد 2.3
يعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائم التي أسفر عنيا التحميؿ اإلحصائي لمبيانات، الختبار 

وتـ عرض ىذه النتائم تبعًا لترتيب  التي وضعت لمتحقؽ منيا واستخالص النتائم.الفروض صحة 

 أسئمة الدراسة والفروض المنبثقة عنيا:

 راسة:أسئمة الد 1.3
ـــة  ممارســـة مـــا درجـــةاألول:  الســـؤال ـــة الحكومي ـــدى مـــديري المـــدارس الثانوي ـــة المدرســـية ل العدال

 ؟من وجية نظر المعممين في محافظة الخميل

اسػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث المتوسػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية واالنحرافػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػؤاؿلإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف 

لػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػديري المػػػػػػػػػدارس الثانويػػػػػػػػػة  العدالػػػػػػػػػة المدرسػػػػػػػػػية ممارسػػػػػػػػػة درجػػػػػػػػػةواألوزاف النسػػػػػػػػػبية لمعرفػػػػػػػػػة 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: ،مف وجية نظر المعمميف الحكومية في محافظة الخميؿ

 

العدالـة لدرجـة ممارسـة واألوزان النسـبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية2.3) جدول
 .المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل

سلى 

 انفمشج
 انًجال

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انىصٌ 

انُغثٍ 

% 

 انتمُُى انتشتُة

 ِزٛعغخ 3 72.8 0.39 3.64 انؼذانح انتىصَؼُح 3

 ِزٛعغخ4 71.6 0.43 3.58 انؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(3

 ِزٛعغخ 1 73.4 0.44 3.67 ػذانح انؼاللاخ داخم انًذسعح 1

 ِزٛعغخ 2 73.0 0.36 3.65 ًُُحانؼذانح انتمُ 4

 يتىعطح 72.6 0.40 3.63 نهؼذانح انًذسعُحانذسجح انكهُح 

مديري المدارس العدالة المدرسية لدى ممارسة درجة ( أف 1.4تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ )

عدالػػة لم، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي متوسػػطةجػػاءت بدرجػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ الثانويػػة 

ألبعػػػاد  تراوحػػػت المتوسػػػطات الحسػػػابية فقػػػد، (%72.8) وبنسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت( 3.63)المدرسػػػية ككػػػؿ 

 (. 3.67 – 3.58بيف ) العدالة المدرسية
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ُبعػػػد العالقػػػات داخػػػؿ المدرسػػػة جػػػاء فػػػي المركػػػز األوؿ بمتوسػػػط ( أف 1.4)ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ 

المركػز الثػاني ُبعػد العدالػة التقييميػة بمتوسػط  %(، تاله فػي73.4( ونسبة مئوية بمغت )3.67حسابي )

(، وجػػػاء فػػػي المركػػػز الثالػػػث بعػػػد العدالػػػة التوزيعيػػػة بمتوسػػػط 73.0( ونسػػػبة مئويػػػة )%3.65حسػػػابي )

%(، وجػػػاء فػػػي المركػػػز الرابػػػع واألخيػػػر ُبعػػػد العدالػػػة اإلجرائيػػػة 72.8( ونسػػػبة مئويػػػة )3.64حسػػػابي )

 %(.71.6مئوية )( وبنسبة 3.58)التنفيذية( بمتوسط حسابي )

العدالػػػػة المدرسػػػػية لػػػػدى مػػػػديري المػػػػدارس الثانويػػػػة الحكوميػػػػة فػػػػي  بدرجػػػػة ممارسػػػػةأمــــا فيمــــا يتعمــــق 

لكػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف مجػػػػػػػػاالت العدالػػػػػػػػة المدرسػػػػػػػػية، فقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخرجت المتوسػػػػػػػػطات  محافظػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػؿ

 لكؿ مجاؿ عمى النحو التالي:الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية 

 (:2.4ويبينو الجدول ) لعدالة التوزيعيةا لأ( مجا

العدالـة ممارسـة درجـة لواألوزان النسـبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة3.3) جدول
 لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل.التوزيعية 

سلى 

 انفمشج
 انفمشج

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انىصٌ 

 ٍ %انُغث
 دسجح انؼذانح انتشتُة

3 
٠سشصاٌّذ٠شػٍىٝرٛص٠ىغاألٔشىغخاٌالطىف١خثى١ٓ

 اٌّؼ١ٍّٓثؼذاٌخ.
 وج١شح 5 79.4 0.850 3.97

3
٠ٛصعػذداٌسظضاٌذساع١خػٍٝاٌّؼٍّى١ٓثشىىً

 ػبدي.
 وج١شح 3 80.8 0.838 4.04

1 
 رٕغ١تاٌّؼ١ٌٍٍّٓذٚساداٌزذس٠ج١خٚفكازز١بخبرُٙ.

 وج١شح 4 80.6 0.714 4.03

4 
٠ىىىٛصعاألٔشىىىغخاٌّذسعىىى١خٚفىىىك١ِىىىٛياٌّؼٍّىىى١ٓ

 ٚسغجبرُٙ.
 ِزٛعغخ 8 57.0 1.217 2.85

5 
٠ىىٛصعاٌّىىٛادٚاٌّغىىزٍضِبداٌزؼ١ّ١ٍىىخثبٌؼىىذيثىى١ٓ

اٌّؼ١ٍّٓ.
 وج١شح 1 84.4 0.690 4.22

6 
٠مىىذَاٌسىىٛافضاٌّؼ٠ٕٛىىخٌٍّؼٍّىى١ٓثّىىب٠زٕبعىىتِىىغ

خٙذُ٘اٌّجزٚي.
 خِزٛعغ 6 59.8 1.235 2.99

7
٠شاػىىٟاٌؼىىذيفىىِٟٛافمزىىٗػٍىىٝئخىىبصاداٌّؼٍّىى١ٓ

اٌّخزٍفخ)عبسئخ،ِشض١خ(.
 وج١شح 2 81.2 0.824 4.06

8
٠ؼىىذيفىىٟرسذ٠ىىذاٌّىىٛاداٌذساعىى١خٌٍّؼٍّىى١ٓزغىىت

رخظظبرُٙ
 ِزٛعغخ 7 59.0 1.353 2.95

 يتىعطح 72.8 0.965 3.64 انذسجح انكهُح نهؼذانح انتىصَؼُح

لدى مديري المدارس العدالة التوزيعية ممارسة درجة ( أف 2.4في الجدوؿ رقـ ) تشير المعطيات الواردة
، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية متوسطةبدرجة كانت  الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ
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 – 2.85تراوحػت المتوسػطات الحسػابية بػيف ) وقػد، (%72.8) ونسبة مئوية( 3.64) لمعدالة التوزيعية
4.22 .) 

بالنسػػػبة  متوسػػػطات( قػػػد حصػػػمت عمػػػى أعمػػػى 2، 7، 5( أف الفقػػػرات )2.4)ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ 
(، وقػػد تمحػػورت ىػػػذه المعممػػيف والمعممػػػاتحسػػب وجيػػػة نظػػر أفػػراد مجتمػػػع الدراسػػة )لمعدالػػة التوزيعيػػة 

وافقتػو عمػى يوزع المواد والمستمزمات التعميميػة بالعػدؿ بػيف المعممػيف، يراعػي العػدؿ فػي محوؿ: الفقرات 
إجػػػازات المعممػػػيف المختمفػػػة )طارئػػػة، مرضػػػية(، يػػػوزع عػػػدد الحصػػػص الدراسػػػية عمػػػى المعممػػػيف بشػػػكؿ 

 .عادؿ
 وجيػةحسػب  لمعدالة التوزيعيةبالنسبة  متوسطات( قد حصمت عمى أقؿ 6، 8، 4في حيف أف الفقرات )

تنسػػيب المعممػػيف حػػوؿ: نظػػر أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة )المعممػػيف والمعممػػات(، وقػػد تمحػػورت ىػػذه الفقػػرات 
يقػدـ ، يعدؿ فػي تحديػد المػواد الدراسػية لممعممػيف حسػب تخصصػاتيـ، لمدورات التدريبية وفؽ احتياجاتيـ

 .الحوافز المعنوية لممعمميف بما يتناسب مع جيدىـ المبذوؿ
 :(3.4ويبينو جدول ) العدالة اإلجرائية )التنفيذية( لب( مجا

العدالـة ممارسـة درجـة لواألوزان النسـبية  االنحرافـات المعياريـة(: المتوسطات الحسابية و 1.3) جدول
 .لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميلاإلجرائية )التنفيذية( 

سلى 

 انفمشج
 انفمشج

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انىصٌ 

 انُغثٍ %
 انًىافمح انتشتُة

3 
ٌمىىشاساد٠زظىىفاٌّىىذ٠شثبٌّٛضىىٛػ١خفىىٟارخىىبرا

 اٌخبطخثبٌؼًّ.
 وج١شح 1 80.6 0.78 4.03

 وج١شح 2 79.6 0.72 3.98 ٠زفُٙػٕذرغج١م١خاٌٍٛائراٌذاخ١ٍخظشٚفاٌّؼ١ٍّٓ.3

1 
٠ز١رٌٍّؼٍّى١ٓفشطىخاالعىالعػٍىٝخ١ّىغاٌٍىٛائر

 ٚاإلخشاءاداٌزٟرسىُاٌؼًّ.
 وج١شح 3 77.2 0.87 3.86

 ِزٛعغخ 9 59.0 2.951.21 ١ٓدِْٚسبثبح.٠غجكاٌٍٛائراٌذاخ١ٍخػٍٝاٌّؼٍّ 4

 ِزٛعغخ 7 61.0 1.13 3.05 ٠ششناٌّؼ١ٍّٓفٟػ١ٍّخطٕغٚارخبراٌمشاس. 5

 وج١شح 4 76.8 0.78 3.84 ٠شاػٟزبخبداٌّؼ١ٍّٓػٕذرغج١مٌٍٗمشاساد. 6

7
٠غجكاٌمشاساداٌّزخىزحػٍىٝخ١ّىغاٌّؼٍّى١ٓدْٚ

 رس١ض.
 وج١شح 5 75.8 0.87 3.79

8
٠زمجىىىًآساءاٌّؼٍّىىى١ٓثخظىىىٛصاٌمىىىشاساداٌزىىىٟ

 ٠زخز٘ب.
 ِزٛعغخ 8 59.6 1.18 2.98

9
٠شاخغاٌمشاساداٌخبطخثبٌّؼ١ٍّٓاٌزىٟرجى١ٓػىذَ

 ػذاٌزٙب.
 وج١شح 6 74.6 0.79 3.73

 يتىعطح 71.6 0.92 3.58 نهؼذانح اإلجشائُح )انتُفُزَح(انذسجح انكهُح 

لػػػدى العدالػػة اإلجرائيػػػة )التنفيذيػػػة( ممارسػػػة درجػػػة ( أف 3.4قػػػـ )تشػػير المعطيػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػدوؿ ر 
، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط متوسػػػطةبدرجػػػة كانػػػت  مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ



59 

 

تراوحػػت  وقػػد، (71.6%) ونسػػبة مئويػػة( 3.58) لمعدالػػة اإلجرائيػػة )التنفيذيػػة(الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة 
 (. 4.03 – 2.95)المتوسطات الحسابية بيف 
بالنسػػػبة  متوسػػػطات( قػػػد حصػػػمت عمػػػى أعمػػػى 3، 2، 1( أف الفقػػػرات )3.4)ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ 

حسػػػػب وجيػػػػة نظػػػػر أفػػػػراد مجتمػػػػع الدراسػػػػة )المعممػػػػيف والمعممػػػػات(، وقػػػػد  لمعدالػػػػة اإلجرائيػػػػة )التنفيذيػػػػة(
بالعمؿ، يتفيـ عند  يتصؼ المدير بالموضوعية في اتخاذ القرارات الخاصةالفقرات حوؿ: تمحورت ىذه 

لممعممػػػػػيف فرصػػػػػة االطػػػػػالع عمػػػػػى جميػػػػػع المػػػػػوائح  المعممػػػػػيف، يتػػػػػيحتطبيقيػػػػػة المػػػػػوائح الداخميػػػػػة ظػػػػػروؼ 
 واإلجراءات التي تحكـ العمؿ.

 العالقػػات اإلنسػػانيةلمعيػػار بالنسػػبة  متوسػػطات( قػػد حصػػمت عمػػى أقػػؿ 5، 8، 4فػػي حػػيف أف الفقػػرات )
يطبػؽ ميف والمعممػات(، وقػد تمحػورت ىػذه الفقػرات حػوؿ: نظر أفراد مجتمع الدراسة )المعم وجيةحسب 

دوف محابػػػاة، يتقبػػػؿ آراء المعممػػػيف بخصػػػوص القػػػرارات التػػػي يتخػػػذىا،  المعممػػػيفالمػػػوائح الداخميػػػة عمػػػى 
 يشرؾ المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار.

 :(4.4ويبينو الجدول ) العالقات داخل المدرسةعدالة  لج( مجا

ممارسـة عدالـة درجـة لواألوزان النسـبية  طات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة(: المتوسـ3.3) جدول
 .لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل العالقات داخل المدرسة

سلى 

 انفمشج
 انفمشج

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انىصٌ 

 انُغثٍ %
 انًىافمح انتشتُة

3 
٠ٍٚزؼبًِاٌّذ٠شِىغخ١ّىغ اٌّؼٍّى١ٓػٍىٝٔسىِٛزغىب

فٟرٛص٠غاٌؼتءاٌذساعٟ.
 وج١شح 1 80.4 0.83 4.02

 ِزٛعغخ 4 70.2 0.58 3.51 ٠ز١رفشصاٌزٛاطًٚاٌسٛاسِغخ١ّغاٌّؼ١ٍّٓ.3

1 
٠ٙىىزُثّغبٌىىتاٌّؼٍّىى١ٓٚزبخىىبرُٙاٌشخظىى١خػٕىىذ

ارخبراٌمشاساد
 ِزٛعغخ 5 69.0 0.59 3.45

4 
ْ فىىٟاٌؼّىىًثىى٠ٓ١سىىشصػٍىىٝئشىىبػخسٚذاٌزؼىىبٚ

 اٌّؼ١ٍّٓ.
 وج١شح 2 79.6 0.83 3.98

5 
٠زؼبِىىىىًثّشٚٔىىىىخثّىىىىب٠خىىىىضزمىىىىٛقٚٚاخجىىىىبد

 اٌّؼ١ٍّٓ.
 وج١شح 2َ 79.6 0.86 3.98

 وج١شح 3 77.6 0.89 3.88 ٠أخزثبٌّشٛسحاٌّمزشزخِٓاٌّؼ١ٍّٓفٟاٌّذسعخ. 6

7
٠غىىىؼٌٝجٕىىىبءػاللىىىبدئٔغىىىب١ٔخِىىىغاٌّؼٍّىىى١ٓدْٚ

 اعزثٕبء.
 ِزٛعغخ 5 69.0 0.62 3.45

8
٠جٕىىٟػاللبرىىِٗىىغاٌّؼٍّىى١ِٓىىٓخىىاليأدىىبصارُٙ

 ٚٔزبئدُٙا١ٌّّضح.
 ِزٛعغخ 6 68.0 0.60 3.40

 ِزٛعغخ 7 66.6 0.67 3.33 ٠غّرٌٍّؼ١ٍّٓثّٕبلشخف١ّبارخزِٓلشاساد.9

 يتىعطح 73.4 0.72 3.67 انذسجح انكهُح انؼاللاخ داخم انًذسعح

لػدى  العالقػات داخػؿ المدرسػةممارسػة عدالػة  درجػة( أف 4.4فػي الجػدوؿ رقػـ ) تشير المعطيات الواردة
، حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط متوسػػػطةبدرجػػػة كانػػػت  مػػػديري المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ
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تراوحػػػػت  وقػػػػد، (%73.4) ونسػػػػبة مئويػػػػة( 3.67) لمعالقػػػػات داخػػػػؿ المدرسػػػػةالحسػػػػابي لمدرجػػػػة الكميػػػػة 
 (. 4.02 – 3.33ف )المتوسطات الحسابية بي

بالنسػبة  متوسػطات( قػد حصػمت عمػى أعمػى 6، 5، 4، 1( أف الفقػرات )4.4ويتضح مف الجدوؿ رقػـ )

حسػب وجيػة نظػر أفػراد مجتمػع الدراسػة )المعممػيف والمعممػات(، وقػد تمحػورت لمعالقات داخػؿ المدرسػة 

وزيػػع العػػبء الدراسػػي، يتعامػػؿ المػػدير مػػع جميػػع المعممػػيف عمػػى نحػػو متسػػاٍو فػػي تىػػذه الفقػػرات حػػوؿ: 

يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بػيف المعممػيف، يتعامػؿ بمرونػة بمػا يخػص حقػوؽ وواجبػات 

 المعمميف، يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف في المدرسة.

لمعالقػػػات داخػػػؿ المدرسػػػة بالنسػػػبة  متوسػػػطات( قػػػد حصػػػمت عمػػػى أقػػػؿ 3، 8، 9فػػػي حػػػيف أف الفقػػػرات )

يسػمح أفراد مجتمع الدراسة )المعمميف والمعممػات(، وقػد تمحػورت ىػذه الفقػرات حػوؿ:  نظر وجيةحسب 

لممعممػػيف بمناقشػػة فيمػػػا اتخػػذ مػػف قػػػرارات، يبنػػي عالقاتػػو مػػػع المعممػػيف مػػف خػػػالؿ انجػػازاتيـ ونتػػػائجيـ 

 المميزة، ييتـ بمطالب المعمميف وحاجاتيـ الشخصية عند اتخاذ القرارات.

 :(5.4ويبينيا الجدول ) يةالعدالة التقييم لد( مجا

العدالـة ممارسـة درجـة لواألوزان النسـبية  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة1.3) جدول
 .لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل التقييمية

سلى 

 انفمشج
 انفمشج

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انىصٌ 

 انُغثٍ %
 نًىافمحا انتشتُة

 ِزٛعغخ 8 69.0 0.58 ٠3.45م١ُاٌّذ٠شأداءاٌّؼ١ٍّٓثّٛضٛػ١خدِْٚسبثبح. 3

 وج١شح 4 73.8 0.61 ٠3.69ٛفشفشصاٌزشل١خٌٍّؼ١ٍّٓزغتاإلٔدبص.3

 ِزٛعغخ 7 70.2 0.55 ٠3.51غٍغاٌّؼ١ٍِّٓغجمًبػٍِٝؼب١٠شرم١١ُاألداء. 1

4 
سمىبئكػٕىذ٠سشصػٍىٝخّىغوبفىخاٌّؼٍِٛىبدٚاٌ

رم١١ُأداءاٌّؼ١ٍّٓ.
 ِزٛعغخ 5 71.2 0.56 3.56

5 
٠ؼغىىٟاٌّؼٍّىىى١ٓفشطىىخٌالػزىىىشاعثشىىأْٔزىىىبئح

رم١١ُّٙ.
 ِزٛعغخ 6 70.4 0.59 3.52

6 
٠غىىزف١ذِىىٓٔظىىبَرم١ىى١ُاألداءاٌىىٛظ١فٟفىىٟرسغىى١ٓ

ٚرغ٠ٛشأداءاٌّؼ١ٍّٓ.
 وج١شح 3 75.8 0.45 3.79

7
مىىبطاٌضىىؼففىى٠ٟٛضىىرٌٍّؼٍّىى١ٓٔمىىبطاٌمىىٛحٚٔ

اٌزم١١ُاٌّزجغ.ٚفمًبٌٕظبَأدائُٙ
 وج١شح 2 76.2 0.46 3.81

8
٠ٛظىىفخ١ّىىغِٙبسارىىٗٚخجشارىىٗاٌغىىبثمخفىىٟاٌم١ىىبَ

ثؼ١ٍّخرم١١ُِٛضٛػ١خ.
 وج١شح 1 77.2 0.89 3.86

 يتىعطح 73.0 0.59 3.65 انذسجح انكهُح نهؼذانح انتمًُُُح
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لػدى مػديري المػدارس  العدالة التقييميةممارسة درجة ( أف 5.4)تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ 

، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية متوسطةبدرجة كانت  الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ

 – 3.45تراوحػػػت المتوسػػػطات الحسػػػابية بػػػيف ) وقػػػد، (73.0) ونسػػػبة مئويػػػة( 3.65) لمعدالػػػة التقييميػػػة

3.86 .) 

لمعدالػػػة  متوسػػػطات( قػػػد حصػػػمت عمػػػى أعمػػػى 6، 7، 8( أف الفقػػػرات )5.4دوؿ رقػػػـ )ويتضػػػح مػػػف الجػػػ

حسػػب وجيػػة نظػػر أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة )المعممػػيف والمعممػػات(، وقػػد تمحػػورت ىػػذه الفقػػػرات  التقييميػػة

يوظؼ جميع مياراتو وخبراتػو السػابقة فػي القيػاـ بعمميػة تقيػيـ موضػوعية، يوضػح لممعممػيف نقػاط حوؿ: 

ط الضػػعؼ فػػي أدائيػػـ وفقػػًا لنظػػاـ التقيػػيـ المتبػػع، يسػػتفيد مػػف نظػػاـ تقيػػيـ األداء الػػوظيفي فػػي القػػوة ونقػػا

 تحسيف وتطوير أداء المعمميف.

 وجيػةحسػب  لمعدالػة التقييميػةبالنسبة  متوسطات( قد حصمت عمى أقؿ 5، 3، 1في حيف أف الفقرات )

يقػػيـ المػػدير أداء ىػػذه الفقػػرات حػػوؿ:  نظػػر أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة )المعممػػيف والمعممػػات(، وقػػد تمحػػورت

المعممػػيف بموضػػوعية دوف محابػػاة، يطمػػع المعممػػيف مسػػبقًا عمػػى معػػايير تقيػػيـ األداء، يعطػػي المعممػػيف 

 فرصة لالعتراض بشأف نتائم تقييميـ.

تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري ىؿ  :سؤال الدراسة الثاني

)الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات  الدراسة: متغيراتباختالؼ س الثانوية في محافظة الخميؿ المدار 

 .؟الخبرة، المديرية(

 ( التالية:4-1انبثؽ عنو الفرضيات مف )

تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري ال الفرضية األولى: 

 متغير الجنس. باختالفيل المدارس الثانوية في محافظة الخم
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( لمفروؽ Independent-Sample T-Testلإلجابة عف الفرضية السابقة تـ استخداـ اختبار )ت( )

العدالة ممارسة لفي محافظة الخميؿ  معممي المدارس الثانوية الحكومية تقديرات متوسطات بيف

 .متغير الجنس حسب المديريفالمدرسية لدى 

( لمتعــرف عمــى الفــروق فــي Independent- Sample T-Testر )ت( )نتــائج اختبــا :(3..3جــدول )
العدالـة فـي محافظـة الخميـل لدرجـة ممارسـة  معممـي المـدارس الثانويـة الحكوميـةتقـديرات متوسطات 

 (333)ن= .متغير الجنس حسب المديرينالمدرسية لدى 
 انؼذد انجُظ انًتغُش

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

لًُح خ 

 تحانًحغى
 انذالنح اإلحصائُح

 انؼذانح انتىصَؼُح
 0.38 3.66 66روش

0.603 0.548 
غ١ش

داٌخ  0.39 3.62 80 أٔثٝ

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 0.63 3.98 66روش
2.552 0.012

*
  دانح 

 0.62 3.72 80 أٔثٝ

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 0.42 3.73 66روش
1.632 0.105 

غ١ش

داٌخ  0.45 3.61 80 ثٝأٔ

 انؼذانح انتمًُُُح
 0.34 3.66 66روش

0.4320.666
غ١ش

داٌخ  0.37 3.64 80 أٔثٝ

انذسجح انكهُح نهؼذانح 

 انًذسعُح

 0.33 3.68 66 ركش
1.563 0.120 

غُش 

 0.34 3.59 80 أَثً دانح
 044(، درجات انحرٍة = 1015حوى دالنة )(، * دانة إحصائًَا عُد يس1010** دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )

 20580 =( 1010، قًَة )ت( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )00962 =( 1015قًَة )ت( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )

عدـ فروؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية ( 10.4تشير النتائم كما ىو موضح في الجدوؿ )

التوزيعية، والعالقات داخؿ المدرسة والعدالة التقييمية، حيث  لمعدالة المدرسية وفي كؿ مف العدالة

 (.1.15( عند مستوى داللة )3.963كانت قيمة )ت( المحسوبة أصغر مف قيمة )ت( الجدولية )

لدى مديري المدارس فروؽ ذات داللة إحصائية في العدالة اإلجرائية )التنفيذية(  في حيف ظيرت

تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف  خميؿالثانوية الحكومية في محافظة ال

(. وقد كانت الفروؽ في العدالة اإلجرائية 0.05( عند مستوى داللة )1.962قيمة )ت( الجدولية )

لصالح الذكور بمتوسط حسابي  لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ)التنفيذية( 

 لإلناث. (3.72( مقابؿ )3.98)
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تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري ال الفرضية الثانية: 

 .متغير المؤىل العمميباختالف المدارس الثانوية في محافظة الخميل 

( One Way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفػرض السػابؽ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

العدالػة ممارسػة لفػي محافظػة الخميػؿ  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميةسطات متو  بيفلمفروؽ 

 :التاليةوؿ ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدتعزى لمتغير المؤىؿ العممي المديريفالمدرسية لدى 

تقـــديرات متوســطات (: يبــين األعــداد والمتوســطات الحســـابية واالنحرافــات المعياريــة ل33.3جــدول )
العدالــة المدرســية لــدى فــي محافظــة الخميــل لدرجــة ممارســة  لمــدارس الثانويــة الحكوميــةمعممــي ا
 متغير المؤىل العممي حسب المديرين

 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد انًؤهم انؼهًٍ انًتغُش
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 انؼذانح انتىصَؼُح

 0.29 3.66 7 دثٍَٛ

 0.38 3.63 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.46 3.65 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 0.39 3.64 146 انًجًىع

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 0.65 3.87 7 دثٍَٛ

 0.63 3.83 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.68 3.93 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 0.63 3.84 146 انًجًىع

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 

 0.41 3.54 7 دثٍَٛ

 0.43 3.68 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.49 3.65 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 0.44 3.67 146 انًجًىع

 انؼذانح انتمًُُُح

 0.39 3.66 7 دثٍَٛ

 0.33 3.66 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.51 3.55 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 0.36 3.65 146 انًجًىع

انذسجح انكهُح نهؼذانح 

 انًذسعُح

 0.27 3.62 7 دتهىو

 0.32 3.63 122 تكانىسَىط

 0.45 3.63 17 ياجغتُش فأػهً

 0.34 3.63 146 انًجًىع
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تقػػػديرات معممػػػي  بػػػيفبػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية ظاىريػػػة  ( وجػػػود فػػػروؽ 11.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )

تعػػزى  المػػديريفالعدالػػة المدرسػػية لػػدى فػػي محافظػػة الخميػػؿ لدرجػػة ممارسػػة  المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة

تحميػؿ التبػايف األحػادي  . ولمتحقؽ مف داللة ىػذه الفػروؽ اسػتخدـ الباحػث اختبػارلمتغير المؤىؿ العممي

(One Way Anova) :كما ىو موضح في الجدوؿ التالي 

لمتعـرف عمـى الفـروق  (One Way Anova( نتائج اختبار تحميـل التبـاين األحـادي )33.3جدول )
متوسطات درجات العدالة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـة الخميـل  بين

 (333)ن=  لعمميمتغير المؤىل ا حسب
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 انًشتؼاخ

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

 انؼذانح انتىصَؼُح

 0051. 2 0101. ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 9681. 0331. 1511. 143 21.607 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 21.617145 اٌّدّٛع

اإلجشائُح  انؼذانح

 )انتُفُزَح(

 0821. 16312. ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 8181. 2011. 4061. 143 58.108 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 58.271145 اٌّدّٛع

 

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 

 0651. 12912. ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 7161. 3351. 1931. 143 27.661 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 27.790145 دّٛعاٌّ

 انؼذانح انتمًُُُح

 0951. 18912. ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 4781. 7421.  1281. 143 18.245 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 145 18.435 اٌّدّٛع

انذسجح انكهُح 

 نهؼذانح انًذسعُح

 .001. 2 .002. تٍُ انًجًىػاخ

 .114. 143 16.279 ػاخداخم انًجًى غُش دانح .993. .007.

 ------ 145 16.281 انًجًىع

 (043، 2(، درجات انحرٍة )1015* دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )  (.1010إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )** دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )فقًَة )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( عدـ 12.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم

في محافظة  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميةمتوسطات  بيف( α≤0.05مستوى الداللة )

 ، حيث لـ تظير فروؽ فيتعزى لمتغير المؤىؿ العممي المديريفالعدالة المدرسية لدى ممارسة لالخميؿ 

والعدالة  العالقات داخؿ المدرسة، ،العدالة اإلجرائية، العدالة التوزيعية) جميع أبعاد العدالة المدرسية:

، وكذلؾ لـ تظير فروؽ في الدرجة الكمية لمعدالة المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية في (التقييمية
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 .محافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمميف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

ال تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري الفرضية الثالثة: 

 .متغير سنوات الخبرةباختالف المدارس الثانوية في محافظة الخميل 

( One Way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

فػي محافظػة الخميػؿ لدرجػة ممارسػة  يرات معممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػةتقػدمتوسطات  بيفلمفروؽ 

 :التاليةوؿ ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدتعزى لمتغير سنوات الخبرة المديريفالعدالة المدرسية لدى 

تقديرات معممي المـدارس ل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 31.3جدول )
متغيـر  حسـب المـديرينالعدالـة المدرسـية لـدى في محافظة الخميل لدرجة ممارسة  وية الحكوميةالثان

 سنوات الخبرة
 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد عُىاخ انخثشج انًتغُش

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 انؼذانح انتىصَؼُح

 0.49 3.65 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 0.35 3.67 40 عٕٛاد 10-5

 0.38 3.62 88 عٕٛاد31أوثشِٓ

 0.39 3.64 146 انًجًىع

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 0.66 3.99 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 0.57 3.90 40 عٕٛاد 10-5

 0.65 3.78 88 عٕٛاد31أوثشِٓ

 0.63 3.84 146 انًجًىع

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 

 0.61 3.65 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 0.32 3.68 40 عٕٛاد 10-5

 0.45 3.66 88 عٕٛاد31ِٓأوثش

 0.44 3.67 146 انًجًىع

 انؼذانح انتمًُُُح

 0.42 3.64 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 0.33 3.62 40 عٕٛاد 10-5

 0.36 3.67 88 عٕٛاد31أوثشِٓ

 0.36 3.65 146 انًجًىع

انذسجح انكهُح نهؼذانح 

 انًذسعُح

 0.45 3.67 18 عُىاخ 1ألم يٍ 

 0.25 3.64 40 عُىاخ 10-5

 0.35 3.62 88 عُىاخ .3أكثش يٍ 

 0.34 3.63 146 انًجًىع
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تقػػػديرات معممػػػػي فػػػػي الحسػػػابية بػػػيف المتوسػػػػطات  ظاىريػػػػة( وجػػػػود فػػػروؽ 13.4يتضػػػح مػػػػف الجػػػدوؿ )

تعػزى لمتغيػر  المػديريفالعدالػة المدرسػية لػدى ممارسػة لفػي محافظػة الخميػؿ  المػدارس الثانويػة الحكوميػة

 One)قؽ مف داللػة ىػذه الفػروؽ اسػتخدـ الباحػث اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي . ولمتحسنوات الخبرة

Way Anova) :كما ىو موضح في الجدوؿ التالي 

لمتعـرف عمـى الفـروق فـي  (One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي )33.3جدول )
العدالـة خميـل لدرجـة ممارسـة فـي محافظـة ال تقـديرات معممـي المـدارس الثانويـة الحكوميـةمتوسطات 

 (333)ن= . تعزى لمتغير سنوات الخبرة المديرينالمدرسية لدى 
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 انًشتؼاخ

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

 انؼذانح انتىصَؼُح

 0.031 2 0.061 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0.817 0.202 1511. 21.556143 ٌّدّٛػبدداخًا

 ------ 21.617145 اٌّدّٛع

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 0.399 2 0.798 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0.373 0.993 4021. 57.472143 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 58.271145 اٌّدّٛع

 

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 

 0.004 2 0.009 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0.977 0.023 1941. 27.781143 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 27.790145 اٌّدّٛع

 انؼذانح انتمًُُُح

 0.034 2 0.069 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0.766 0.267 1281. 143 18.366 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 145 18.435 اٌّدّٛع

انذسجح انكهُح 

 ذسعُحنهؼذانح انً

 0.013 2 0.027 تٍُ انًجًىػاخ

 .114. 143 16.254 داخم انًجًىػاخ غُش دانح 0.888 0.118

 ------ 145 16.281 انًجًىع

 (043، 2(، درجات انحرٍة )1015* دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )  (.1010إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )**  دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015دالنة ) ( انجدونَة عُد يسحوىفقًَة )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( عدـ 14.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم
في محافظة  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميةمتوسطات ( في α≤0.05مستوى الداللة )

، حيث لـ تظير تعزى لمتغير سنوات الخبرة المديريفدالة المدرسية لدى العالخميؿ لدرجة ممارسة 
 العالقات داخؿ المدرسة، ،العدالة اإلجرائية، العدالة التوزيعية) فروؽ في جميع أبعاد العدالة المدرسية:

 كوميةتقديرات معممي المدارس الثانوية الحل، وكذلؾ لـ تظير فروؽ في الدرجة الكمية (والعدالة التقييمية
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة المديريفالعدالة المدرسية لدى في محافظة الخميؿ لدرجة ممارسة 
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تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري ال الفرضية الرابعة: 

 .متغير المديريةباختالف المدارس الثانوية في محافظة الخميل 

( One Way Anovaالسابؽ تـ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي ) لمتحقؽ مف صحة الفرض

العدالػة ممارسػة لفػي محافظػة الخميػؿ  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميةمتوسطات  بيفلمفروؽ 

 :التاليةوؿ ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدتعزى لمتغير المديرية المديريفالمدرسية لدى 

تقديرات معممي المـدارس لألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: يبين ا31.3جدول )
متغيـر  حسـب المـديرينالعدالـة المدرسـية لـدى في محافظة الخميل لدرجة ممارسة  الثانوية الحكومية

 المديرية
 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد انًذَشَح انًتغُش

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 انؼذانح انتىصَؼُح

 0.45 323.53 شّبياٌخ١ًٍ

 0.28 463.63 اٌخ١ًٍ

 0.37 473.74 خٕٛةاٌخ١ًٍ

 0.49 213.59 ٠غب

 0.39 3.64 146 انًجًىع

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 0.74 323.55 شّبياٌخ١ًٍ

 0.63 464.13 اٌخ١ًٍ

 0.47 473.78 خٕٛةاٌخ١ًٍ

 0.57 213.79 ٠غب

 0.63 3.84 146 انًجًىع

نؼاللاخ داخم ا

 انًذسعح

 

 0.58 323.52 شّبياٌخ١ًٍ

 0.30 463.76 اٌخ١ًٍ

 0.44 473.66 خٕٛةاٌخ١ًٍ

 0.39 213.68 ٠غب

 0.44 3.67 146 انًجًىع

 انؼذانح انتمًُُُح

 0.39 323.61 شّبياٌخ١ًٍ

 0.29 463.69 اٌخ١ًٍ

 0.40 473.65 خٕٛةاٌخ١ًٍ

 0.36 213.64 ٠غب

 0.36 3.65 146 جًىعانً

انذسجح انكهُح نهؼذانح 

 انًذسعُح

 0.43 3.50 32 شًال انخهُم

 0.19 3.69 46 انخهُم

 0.35 3.67 47 جُىب انخهُم

 0.35 3.62 21 َطا

 0.34 3.63 146 انًجًىع
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تقػػػديرات معممػػػي  بػػػيفبػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية  ظاىريػػػةوجػػػود فػػػروؽ  (15.4يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )

تعػزى لمتغيػر  المػديريفالعدالػة المدرسػية لػدى ممارسػة لفػي محافظػة الخميػؿ  الثانويػة الحكوميػة المػدارس

 One Way). ولمتحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار تحميػؿ التبػايف األحػادي المديرية

Anova) :كما ىو موضح في الجدوؿ التالي 

لمتعـرف عمـى الفـروق فـي  (One Way Anovaادي )( نتائج اختبار تحميل التباين األحـ33.3جدول )
العدالـة فـي محافظـة الخميـل لدرجـة ممارسـة  تقـديرات معممـي المـدارس الثانويـة الحكوميـةمتوسطات 

 (333)ن=  .متغير المديرية حسب المديرينالمدرسية لدى 
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 انًشتؼاخ

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

 انؼذانح انتىصَؼُح

 3181. 3 9531. ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0931. 2.183 1461. 142 20.664 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 21.617145 اٌّدّٛع

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

 2.252 3 6.757 ث١ٓاٌّدّٛػبد
**

6.209 .001. 
ػُذ  دانح

...3 
3631. 51.514142 بدداخًاٌّدّٛػ

 ------ 58.271145 اٌّدّٛع

 

انؼاللاخ داخم 

 انًذسعح

 3621. 3 1.086 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 1281. 1.924 1881. 26.705142 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 27.790145 اٌّدّٛع

 انؼذانح انتمًُُُح

 0471. 14113. ث١ٓاٌّدّٛػبد

شداٌخغ١ 7781. 3661. 1291. 142 18.293 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 145 18.435 اٌّدّٛع

انذسجح انكهُح 

 نهؼذانح انًذسعُح

 .272. 3 .817. تٍُ انًجًىػاخ

 .109. 142 15.464 داخم انًجًىػاخ غُش دانح .062. 2.500

 ------ 145 16.281 انًجًىع

 (043، 2(، درجات انحرٍة )1015* دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )  (.1010نة )إحصائًَا عُد يسحوى دال**  دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )فقًَة )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ( 16.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم

، العدالة التوزيعية)الكمية لمعدالة المدرسية، وكذلؾ لـ تظير فروؽ بيف متوسطات درجات الدرجة 

في محافظة  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميةل (والعدالة التقييمية والعالقات داخؿ المدرسة،

 .تعزى لمتغير المديرية المديريفالعدالة المدرسية لدى الخميؿ لدرجة ممارسة 
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متوسطات درجات ( في α≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ظيرت في حيف

لمتغير تعزى لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ  اإلجرائية )التنفيذية(العدالة 

 .المديرية

 بيفمفروؽ الثنائية البعدية ل لممقارنات(Scheffeشيفيو )وإليجاد مصدر الفروؽ استخدـ اختبار 

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  اإلجرائية )التنفيذية(العدالة  ممارسةلمتوسطات 

 (.17.4، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )المديريةلمتغير تعزى الخميؿ 

ت متوســطاالثنائيـة البعديــة لمفـروق فــي  ( لممقارنــاتScheffeشــيفيو )نتــائج اختبـار  :(30.3جـدول )
لــدى مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة  اإلجرائيــة )التنفيذيــة(العدالــة  درجــة ممارســة

 المديريةمتغير  حسبالخميل 
 انًماسَاخ انثؼذ

انًتىعط 

 انحغاتٍ
 َطا جُىب انخهُم انخهُم

انؼذانح اإلجشائُح 

 )انتُفُزَح(

0.57941- 3.55 شًال انخهُم
*

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

0.34788 4.13 انخهُم
*

0.33966
*

 

 ------------ 3.78 جُىب انخهُم

  ------ ------ 3.79 َطا

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

العدالة  ممارسةلمتوسطات  بيف( إلى أف الفروؽ 17.4تشير المقارنات الثنائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

، المديريةلمتغير تعزى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لدى مديري  اإلجرائية )التنفيذية(

حيث ظيرت الفروؽ بيف مديرية شماؿ الخميؿ وبيف مديرية الخميؿ وكانت الفروؽ لصالح مديرية 

الخميؿ، كذلؾ ظيرت فروؽ بيف مديرية الخميؿ مف جية وبيف مديرية جنوب الخميؿ ومديرية يطا مف 

 ؽ لصالح مديرية الخميؿ. جية أخرى وكانت الفرو 
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الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة  المــدارس لــدى معممــيمســتوى الــروح المعنويــة مــا : الســؤال الثالــث
 ؟ الخميل

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة واألوزاف النسػػػبية 
الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الثانويػػة  لمسػػتوى الػػروح المعنويػػة لمعممػػي المػػدارس

 (:18.4الجدوؿ )

ـــة33.3) جـــدول ـــات المعياري الـــروح  لمســـتوىواألوزان النســـبية  (: المتوســـطات الحســـابية واالنحراف
 .الثانوية الحكومية في محافظة الخميل المدارس معمميلالمعنوية 

سلى 

 انفمشج
 انفمشج

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

ٌ انىص

 انُغثٍ %
 انتشتُة

يغتىي 

انشوح 

 انًؼُىَح

3 
أشىىىىؼشثبٌّزؼىىىىخأثٕىىىىبءاٌؼّىىىىًِىىىىغصِالئىىىىٟداخىىىىً

 اٌّذسعخ.
 ِشرفغ 8 85.0 0.72 4.25

 ِشرفغ 15 81.4 0.80 4.07 أزظثبألِٓٚاالعزمشاسأثٕبءاٌؼًّ.3

 ِشرفغ 19 79.0 0.86 3.95 أشؼشثبٌسّبعخٚاٌزفبؤيأثٕبءاٌؼًّ. 1

 ِشرفغ 17 79.8 1.06 3.99 ًاثزغ١١شِذسعزٟ.الأفىشأثذ 4

 ِشرفغ 21 77.6 0.88 3.88 ٠ُسّغِٓذ٠شاٌّذسعخِٓأدائٟفٟاٌؼًّ. 5

 ِشرفغ 10 84.0 0.83 4.20أشؼشثبالٔزّبءئٌِٝذسعزٟ. 6

 ِشرفغ 14 82.4 0.78 4.12 أشؼشثبٌزؼبِْٚغِذ٠شٞٚصِالئٟفٟاٌّذسعخ.7

8
ٚاٌّؼ١ٍّٓلبئّىخػٍىٝاالززىشاَػاللبرِٟغاٌّذ٠ش

 اٌّزجبدي.
 ِشرفغ 3 88.2 0.66 4.41

ِشرفغ 37َ 79.8 0.89 3.99 رغُٙاٌج١ئخاٌّذسع١خفٟر١ّٕز١ًِٕٟٙب.9

ِشرفغ 9 84.8 4.240.71 أرمجًآساءاٌغٍجخٚأفىبسُ٘ثشزبثخطذس.31

ِشرفغ 16 80.8 0.71 4.04 أعبػذصِالئٟفٟزًِشىالرُٙا١ٌّٕٙخ.33

ِشرفغ 18 79.4 0.78 3.97 أشؼشثأْاٌّٙبَاٌزٟألَٛثٙبِؼمٌٛخ.33

ِشرفغ 2 88.6 0.66 4.43أػزمذأْاٌزؼ١ٍُسعبٌخِمذعخ.31

ِشرفغ 6 86.4 0.71 4.32 االٌزضاَثبألٔظّخٚاٌمٛا١ٔٓاِشُِٙثبٌٕغجخٌٟ.34

ِشرفغ 4 88.0 0.68 4.40 رسٌٍٍّّٟغإ١ٌٚبدفٟاٌّذسعخٚاختثبٌٕغجخٌٟ.35

ِشرفغ 12 82.8 0.78 4.14 أخذِزؼخأثٕبءل١بِٟثبٌزذس٠ظ.36

ِشرفغ 20 77.8 0.92 3.89 أشؼشثأْاٌّىبٔخاالخزّبػ١خٌّٕٙزٟخ١ذح.37

ِشرفغ 13 82.6 0.82 4.13 رّٕسِٕٟٕٙزٟاٌثمخثٕفغٟٚئثجبدرارٟ.38

ِزٛعظ 27 69.2 0.99 3.46 غجبرٟٚلذسارٟ.أخذأْإٌّب٘حاٌزؼ١ّ١ٍخرزسذٜس39

ِزٛعظ 26 73.2 0.85 3.66 رزفكع١بعبداٌّذسعخِغلٕبػبرٟ.31

ِشرفغ 9َ 84.8 0.78 4.24 أطًئٌٝاٌّذسعخفٟاٌٛلذاٌّسذد.33

ِشرفغ 7 85.4 4.270.72 أشؼشثأْادائٟخ١ذٚفكاٌّؼب١٠شا١ٌّٕٙخ.33

ِشرفغ 5 87.0 0.70 4.35 فٟػٍّٟ.اٌزضَثبٌذلخٚاألِبٔخ31

ِشرفغ 4َ 88.0 0.65 4.40 أٚاظتػٍٝػٍّٟدْٚرغ١ت.34

ِشرفغ 1 89.4 4.470.66 أزبفظػٍِّٝزٍىبداٌّذسعخ.35

ِشرفغ 11 83.0 0.74 4.15 أشؼشثأْاٌزٕظ١ُاٌزٞأػًّف١ٗفؼبي.36

ِشرفغ 8َ 85.0 0.84 4.25 أشؼشثبٌفخشٚاالػزضاصٌىِٟٛٔؼًٍّب.37

ِشرفغ 22 77.6 3.881.16 أفضًِٕٙخاٌزذس٠ظػٍٝاٌّٙٓاألخشٜ.38

ِشرفغ 23 77.2 1.10 3.86 الأشؼشثبٌٕذٌَؼٍّٟفِٟٕٙخاٌزذس٠ظ.39

ِشرفغ 24 74.4 1.03 3.72 أشؼشثأْاٌّذسعخرّٕسٕٟفشطًبٌٍز١١ّضٚاإلثذاع.11

ِشرفغ 25 73.6 1.07 3.68 أػجبءٖوث١شح.أشؼشثأْا١ٌَٛاٌّذسعٟع13ًٚ٠ٛ

 يشتفغ 81.8 0.82 4.09 نشوح انًؼُىَحنًغتىي اانذسجح انكهُح 
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 معممػػػي المػػػدارسلػػػدى  الػػػروح المعنويػػػة مسػػػتوى( أف 18.4تشػػػير المعطيػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ رقػػػـ )

لمػػروح درجػػة الكميػػة ، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمكػػاف مرتفعػػاً  الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ

 (. 4.47 – 3.46تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) وقد، (%81.8) ونسبة مئوية( 4.09) المعنوية

متوسطات حسابية  ( قد حصمت عمى أعمى25، 13، 8( أف الفقرات )18.4ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

عممػػات(، وقػػد تمحػػورت حسػػب وجيػػة نظػػر أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة )المعممػػيف والم لمػػروح المعنويػػة مسػػتوىل

عالقاتي مع المدير والمعمميف قائمة عمى االحتراـ المتبػادؿ، أعتقػد أف التعمػيـ رسػالة ىذه الفقرات حوؿ: 

 مقدسة، أحافظ عمى ممتمكات المدرسة.

لمػروح بالنسػبة  مسػتوىمتوسػطات حسػابية ل( قػد حصػمت عمػى أقػؿ 31، 20، 19في حيف أف الفقػرات )

فػػراد مجتمػػع الدراسػػة )المعممػػيف والمعممػػات(، وقػػد تمحػػورت ىػػذه الفقػػػرات نظػػر أ وجيػػةحسػػب المعنويػػة 

أجػد أف المنػاىم التعميميػػة تتحػدى رغبػاتي وقػػدراتي، تتفػؽ سياسػات المدرسػػة مػع قناعػاتي، أشػػعر حػوؿ: 

 بأف اليـو المدرسي طويؿ وأعباءه كثيرة.

 بيف(  ≥ 0.05اللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدىؿ سؤال الدراسة الرابع: 

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية متوسطات 

 تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المديرية(.

 ( التالية:8-5وانبثق عنو الفرضيات من )

 بين(  ≥ 0.05ند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع: الخامسةالفرضية 

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية متوسطات 

 تعزى لمتغير الجنس.
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( لمفروؽ Independent-Sample T-Testلإلجابة عف الفرضية السابقة تـ استخداـ اختبار )ت( )

الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية تقديرات معممي المدارس  متوسطات بيف

 .تعزى لمتغير الجنس

 بــين( لمتعــرف عمــى الفــروق Independent- Sample T-Test( نتــائج اختبــار )ت( )39.3جــدول )
تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيـم المعنويـة متوسطات 

 (333)ن=  .لجنستعزى لمتغير ا
 انؼذد انجُظ انًتغُش

انًتىعط 

 انحغاتٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

لًُح خ 

 انًحغىتح
 انذالنح اإلحصائُح

نهشوح انذسجح انكهُح 

 انًؼُىَح نهًؼهًٍُ

 0.46 4.08 66 ركش
-0.036 0.972 

غ١ش

داٌخ  0.53 4.09 80 أَثً

 044(، درجات انحرٍة = 1015صائًَا عُد يسحوى دالنة )(، * دانة إح1010دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة ) ** 

 20580 =( 1010، قًَة )ت( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )00962 =( 1015قًَة )ت( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )

 بيف( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 20.4تشير النتائم كما ىو موضح في الجدوؿ )

دارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية تقديرات معممي الم متوسطات

( عند 1.962، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أصغر مف قيمة )ت( الجدولية )تعزى لمتغير الجنس

 (.0.05مستوى داللة )

 بين(  ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): السادسةالفرضية 

قديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية تمتوسطات 

 لمتغير المؤىل العممي.تعزى 

( One Way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ  تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميػة فػي محافظػةمتوسطات  بيفلمفروؽ 

 :التاليةوؿ ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدلمتغير المؤىؿ العمميتعزى المعنوية 
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تقديرات معممي المـدارس ل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 33.3جدول )
 مؤىل العمميلمتغير التعزى الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية 

 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد انًؤهم انؼهًٍ انًتغُش
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

نهشوح انذسجح انكهُح 

 انًؼُىَح نهًؼهًٍُ

 0.42 4.15 7 دثٍَٛ

 0.51 4.10 122 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.52 3.99 17 ِبخغز١شفأػٍٝ

 0.50 4.09 146 انًجًىع

تقػػػديرات معممػػػػي فػػػػي متوسػػػػطات الحسػػػابية بػػػيف ال ظاىريػػػػة( وجػػػػود فػػػروؽ 21.4يتضػػػح مػػػػف الجػػػدوؿ )

. لمتغيػر المؤىػؿ العممػيتعػزى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيػـ المعنويػة 

 (One Way Anova)ولمتحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبػايف األحػادي 

 كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

 بـين( لمتعرف عمى الفروق  One Way Anovaتائج اختبار تحميل التباين األحادي )( ن33.3جدول )
تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيـم المعنويـة متوسطات 

 (333)ن=   .متغير المؤىل العممي حسب
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 خانًشتؼا

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

انذسجح انكهُح 

نهشوح انًؼُىَح 

 نهًؼهًٍُ

 0.096 2 0.193 ث١ٓاٌّدّٛػبد

غ١شداٌخ 0.685 0.379 2541. 143 36.357 داخًاٌّدّٛػبد

 ------ 36.550145 اٌّدّٛع

 (043، 2(، درجات انحرٍة )1015يسحوى دالنة )* دانة إحصائًَا عُد   (.1010إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )**  دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )فقًَة )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( عدـ 22.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم

يرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة تقدمتوسطات  بيف( α≤0.05مستوى الداللة )

قيـ )ؼ( المحسوبة  بمغتحيث ، لمتغير المؤىؿ العمميتعزى الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية 

( ومستوى داللة 143،  2( وىذه القيمة أصغر مف قيمة )ؼ( الجدولية عند درجات حرية )0.379)

 (. 3.10( والتي تساوي )0.05)
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 بين(  ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): السابعةالفرضية 

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية متوسطات 

 لمتغير سنوات الخبرة.تعزى 

( One Way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ متوسطات  بيفلمفروؽ 

 :التاليةوؿ ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدلمتغير سنوات الخبرةتعزى المعنوية 

س تقديرات معممي المـدار ل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 31.3جدول )
 لمتغير سنوات الخبرةتعزى الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية 

 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد عُىاخ انخثشج انًتغُش
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

نهشوح انذسجح انكهُح 

 انًؼُىَح نهًؼهًٍُ

 0.46 4.09 18 عٕٛاد5ألًِٓ

 0.52 3.99 40 عٕٛاد 10-5

 0.50 4.14 88 عٕٛاد31أوثشِٓ

 0.50 4.09 146 انًجًىع

تقػديرات معممػي المػدارس لبػيف المتوسػطات الحسػابية  ظاىريػة( وجػود فػروؽ 23.4يتضح مف الجدوؿ )

. ولمتحقػػؽ لمتغيػر سػنوات الخبػرةتعػزى الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػػـ المعنويػة 

كمػا ىػو  (One Way Anova)تحميػؿ التبػايف األحػادي مف داللة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار 

 موضح في الجدوؿ التالي:

 بـينلمتعرف عمـى الفـروق  (One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )33.3جدول )
تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيـم المعنويـة متوسطات 

 (333)ن=   .ت الخبرةلمتغير سنواتعزى 
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 انًشتؼاخ

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

انذسجح انكهُح 

نهشوح انًؼُىَح 

 نهًؼهًٍُ

 2941. 2 5881. تٍُ انًجًىػاخ

غ١شداٌخ 3141. 1.168 2511. 143 35.963 داخم انًجًىػاخ

 ------ 36.550145 انًجًىع

 (043، 2(، درجات انحرٍة )1015* دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )  (.1010إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )** دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )فقًَة )
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( عدـ 24.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ متوسطات  بيف( α≤0.05الداللة )

(، وىذه 1.168قيـ )ؼ( المحسوبة ) بمغتحيث ، لمتغير سنوات الخبرةتعزى لمستوى روحيـ المعنوية 

( والتي 0.05( ومستوى داللة )143،  2ند درجات حرية )القيمة أصغر مف قيمة )ؼ( الجدولية ع

 (. 3.10تساوي )

ــةالفرضــية  ــة )ال : الثامن ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــين(  ≥ 0.05توجــد فــروق ذات دالل  ب

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظـة الخميـل لمسـتوى روحيـم المعنويـة متوسطات 

 ير المديرية.تعزى لمتغتعزى لمتغيرات 

( One Way Anovaلمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ متوسطات  بيفلمفروؽ 

 :التاليةؿ و ا، وذلؾ كما ىو موضح في الجدتعزى لمتغير المديريةتعزى لمتغيرات المعنوية 

تقديرات معممي المـدارس ل(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 31.3جدول )
 تعزى لمتغير المديريةتعزى لمتغيرات الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيم المعنوية 

 انًتىعط انحغاتٍ انؼذد انًذَشَح انًتغُش
االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

نهشوح جح انكهُح انذس

 انًؼُىَح نهًؼهًٍُ

 0.49 4.12 32 شّبياٌخ١ًٍ

 0.56 4.20 46 اٌخ١ًٍ

 0.44 3.93 47 خٕٛةاٌخ١ًٍ

 0.45 4.17 21 ٠غب

 0.50 4.09 146 انًجًىع
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تقػديرات معممػي المػدارس لبػيف المتوسػطات الحسػابية  ظاىريػةوجػود فػروؽ  (25.4يتضح مف الجدوؿ )

. تعػزى لمتغيػر المديريػةتعػزى لمتغيػرات ي محافظة الخميؿ لمستوى روحيػـ المعنويػة الثانوية الحكومية ف

 (One Way Anova)ولمتحقؽ مف داللة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبػايف األحػادي 

 كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

 بـينتعرف عمـى الفـروق لم ((One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 33.3جدول )
تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميل لمستوى روحيـم المعنويـة متوسطات 

 (333)ن=   .تعزى لمتغير المديريةتعزى لمتغيرات 
 يصذس انتثاٍَ انًجال

يجًىع 

 انًشتؼاخ

دسجاخ 

 انحشَح

يتىعط 

 انًشتؼاخ

لًُح ف 

 انًحغىتح

 انذالنح

 اإلحصائُح

ح انكهُح انذسج

نهشوح انًؼُىَح 

 نهًؼهًٍُ

 6641. 3 1.991 تٍُ انًجًىػاخ

3.727 
*

.046. 
ػُذ  دانح

...1 
 2431. 142 34.559 داخم انًجًىػاخ

 ------ 145 36.550 انًجًىع

 (043 ،2(، درجات انحرٍة )1015* دانة إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )  (.1010إحصائًَا عُد يسحوى دالنة )**  دانة 
 4.82 =( 1010انجدونَة عُد يسحوى دالنة ) ، قًَة )ف(3.01 =( 1015( انجدونَة عُد يسحوى دالنة )فقًَة )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (26.4الواردة في جدوؿ) يتضح مف خالؿ النتائم

محافظة الخميؿ تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في متوسطات  بيف( α≤0.05الداللة )

، حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة تعزى لمتغير المديريةتعزى لمتغيرات لمستوى روحيـ المعنوية 

( ومستوى داللة 143، 2( وىذه القيمة أكبر مف قيمة )ؼ( الجدولية عند درجات حرية )3.727)

 (.3.10( والتي تساوي )0.05)

 بيفالثنائية البعدية لمفروؽ  لممقارنات(Scheffeشيفيو )وإليجاد مصدر الفروؽ استخدـ اختبار 

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية متوسطات 

 (.27.4، وذلؾ كما ىو واضح مف خالؿ الجدوؿ )تعزى لمتغير المديريةتعزى لمتغيرات 
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متوسـطات  بـينالثنائيـة البعديـة لمفـروق  ( لممقارنـاتScheffeشـيفيو )نتائج اختبـار  :(30.3جدول )
تعــزى تقــديرات معممــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة الخميــل لمســتوى روحيــم المعنويــة 

 تعزى لمتغير المديريةلمتغيرات 
 انًماسَاخ انثؼذ

انًتىعط 

 انحغاتٍ
 َطا جُىب انخهُم انخهُم

 انشوح انًؼُىَح نهًؼهًٍُ

------------------ 4.12 شًال انخهُم

0.27469 4.20 انخهُم
*

------ 

0.24156------- 3.93 جُىب انخهُم
*

 

  ------ ------ 4.17 َطا

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى )

تقديرات معممي متوسطات  بيف( إلى أف الفروؽ 27.4تشير المقارنات الثنائية البعدية وفؽ الجدوؿ )

تعزى لمتغير تعزى لمتغيرات الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنوية المدارس 

ظيرت بيف مديرية الخميؿ وبيف مديرية جنوب الخميؿ وكانت الفروؽ لصالح مديرية الخميؿ،  المديرية

وؽ كذلؾ ظيرت فروؽ بيف مديرية يطا مف جية وبيف مديرية جنوب الخميؿ مف جية أخرى وكانت الفر 

 لصالح مديرية يطا. 

تقػديرات معممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي توجد عالقة ارتباطية بػيف ىؿ سؤال الدراسة الخامس: 

 ؟لدييـالروح المعنوية لدى المديريف وتقديراتيـ لمستوى  العدالة المدرسيةمحافظة الخميؿ لمستوى 

 انبثقت عنو الفرضية التالية:لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميػة فػي محافظػة بيف توجد عالقة ارتباطية ال  فرضية التاسعة:ال

 .لدييـالروح المعنوية لدى المديريف وتقديراتيـ لمستوى  العدالة المدرسيةالخميؿ لمستوى 

لدى  لمدرسيةاالعدالة استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف تـ  السؤاؿىذا  عفلإلجابة 

، كما ىو واضح مف لممعمميف الروح المعنويةو  مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ

 (.28.4خالؿ الجدوؿ )
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والروح المعنوية من جية العدالة المدرسية بين (: نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعالقة 33.3جدول )
 من جية أخرىلممعممين 

 اللة اإلحصائيةالد قيمة )ر( المتغيرات
 0.001 0.483** الروح المعنوية * المدرسيةالعدالة 

 (0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

( بداللة إحصائية 0.483( أف معامؿ االرتباط بمغ )28.4تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ )

مديري  لدى المدرسيةالعدالة د عالقة ارتباطية طردية متوسطة بيف (، وىذا يدؿ عمى وجو 0.001)

 .الروح المعنوية لممعمميفوبيف  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ
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80 

 

ـــا درجـــةاألول: الســـؤال  ـــة المدرســـية  ممارســـة م ـــي لالعدال ـــة ف ـــة الحكومي مـــديري المـــدارس الثانوي

 ؟من وجية نظر المعممين محافظة الخميل

جػػاءت بدرجػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ الثانويػػة مػػديري المػػدارس العدالػػة المدرسػػية لػػدى أف درجػػة 

، %(72.8( وبنسبة مئوية بمغت )3.63المدرسية ككؿ )متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمعدالة 

 (. 3.67 – 3.58بيف ) ألبعاد العدالة المدرسية تراوحت المتوسطات الحسابية فقد

توصػػػمت إلػػػى أف تقػػػديرات الطمبػػػة التػػػي  (2016دراســـة بركـــات وأبـــو عمـــي )واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع 

 التػػي (2015دراســة العــزي )واختمفػػت مػػع ، لمسػػتوى االعتقػػاد بالعدالػػة المدرسػػية متوسػػطة بصػػفة عامػػة

  .أنو ال توجد عدالة مدرسية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية إلىتوصمت 

لالعتقػاد السػائد لػدى مػديري المػدارس بػأف األسػموب األمثػؿ إلدارة المػدارس ويفسر الباحث ىػذه النتيجػة 

وكػػػػذلؾ أف مػػػػديري المػػػػدارس ال ىػػػػو األسػػػػموب الػػػػدكتاتوري دوف مراعػػػػاة الجانػػػػب اإلنسػػػػاني فػػػػي اإلدارة، 

يدركوف اثر العدؿ عمى العممية التربوية التعميمية، أما فيما يتعمؽ بتحميؿ نتػائم كػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت 

 العدالة المدرسية فيو عمى النحو التالي:

  :العدالة التوزيعية -1

بدرجػػة كانػػت  لخميػػؿلػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة االعدالػػة التوزيعيػػة درجػػة أف 

 ونسػػػػػبة مئويػػػػػة( 3.64) لمعدالػػػػػة التوزيعيػػػػػة، حيػػػػػث بمػػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة متوسػػػػػطة

 (. 4.22 – 2.85تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) وقد، (72.8%)

أف درجػة تطبيػؽ مػديرات المػدراس  إلػىتوصػمت التػي  (2010دراسـة بـاجودة )واتفقت ىذه النتيجة مػع 

نظيميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػات كػػاف بمسػػتوى متوسػػط بشػػكؿ عػػاـ، وكػػذلؾ عمػػى مجػػاالت لمعدالػػة الت

 .العدالة الثالث: التوزيعية واإلجرائية والتقييمية
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ويفسػػػػر الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػػة إلػػػػى أف المػػػػدراء والمػػػػديرات ال يقومػػػػوف بتوزيػػػػع الميػػػػاـ عمػػػػى المعممػػػػيف 

 لعدالة التوزيعية إلى المستوى المتوسط.والمعممات بشكؿ منصؼ، وىذا يؤدي إلى انخفاض درجة ا

 :العدالة اإلجرائية )التنفيذية( -2

كانػت  لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية فػي محافظػة الخميػؿالعدالة اإلجرائية )التنفيذية( درجة أف 

ونسبة  (3.58) لمعدالة اإلجرائية )التنفيذية(، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية متوسطةبدرجة 

 (. 4.03 – 2.95تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) وقد، (71.6%) مئوية

التػي  (2010دراسة باجودة )، واتفقت ىذه النتيجة مع (2015دراسة غانم ) واختمفت ىذه النتيجة مع

أف درجة تطبيؽ مديرات المدراس لمعدالة التنظيمية مف وجية نظر المعممات كاف بمستوى  إلىتوصمت 

 .بشكؿ عاـ، وكذلؾ عمى مجاالت العدالة الثالث: التوزيعية واإلجرائية والتقييميةمتوسط 

فػي اتخػاذ القػرارات فػإنيـ لػيس لػدييـ جػرأة ويرى الباحث أف مدراء المدارس الثانوية في محافظػة الخميػؿ 

رات، وال أحيانػًا عنػد تطبيػؽ القػرافيػـ غيػر منصػفيف ال يشركوف المعمميف والمعممات في اتخاذ القرارات، 

 يتقبموف الرأي اوخر.

  :العالقات داخل المدرسة عدالة -3

كانػػت  لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ العالقػػات داخػػؿ المدرسػػةدرجػػة أف 

ونسػػبة ( 3.67) لمعالقػػات داخػػؿ المدرسػػة، حيػػث بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة متوسػػطةبدرجػػة 

 (. 4.02 – 3.33تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) وقد، (73.4) مئوية

توصمت إلى شعور  التي (Bear et al.، 2011دراسة بيير وآخرون )واتفقت ىذه النتيجة مع 

التمميذ بالعدالة المدرسية والرعاية والعالقات الطيبة بيف المعمـ والتمميذ والتالميذ بعضيـ ببعض مف 

 ة أفضؿ لمطالب داخؿ بيئة المدرسة.المتغيرات الميمة لتحقيؽ حياة مدرسي
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وجود الشممية في العالقات داخؿ المدرسة جاءت بدرجة متوسطة وذلؾ بسبب  عدالة فإويرى الباحث 

 بعض المدارس.

  :العدالة التقييمية -4

بدرجػػة كانػػت  لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ العدالػػة التقييميػػةدرجػػة أف 

، (73.0) ونسػبة مئويػة( 3.65) لمعدالػة التقييميػةث بمغ المتوسط الحسػابي لمدرجػة الكميػة ، حيمتوسطة

 (. 3.86 – 3.45تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) وقد

أف درجػة تطبيػؽ مػديرات المػدراس  إلػىتوصػمت التػي  (2010دراسـة بـاجودة )واتفقت ىذه النتيجة مػع 

كػػاف بمسػػتوى متوسػػط بشػػكؿ عػػاـ، وكػػذلؾ عمػػى مجػػاالت لمعدالػػة التنظيميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػات 

 .العدالة الثالث: التوزيعية واإلجرائية والتقييمية

ويرى الباحث أف المدراء والمديرات في مدارس محافظػة الخميػؿ غيػر موضػوعييف فػي تقيػيميـ لممعممػيف 

طمعػوف المعممػيف لمبعض مف المعمميف عمى حساب البعض اوخػر فػإنيـ ال ييميموف ، وألنيـ والمعممات

مسبقًا عمػى معػايير التقيػيـ التػي يتبعونيػا، وال يوجػد فرصػة لممعمػـ/ة لالعتػراض عمػى نتػائم التقيػيـ، مػف 

  ىنا جاءت العدالة التقييمية متوسطة في مدارس محافظة الخميؿ.

 ( والذي ينص:4-1انبثؽ عنو الفرضيات مف ) :سؤال الدراسة الثاني

الدراسة لمستوى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية في  تختمؼ تقديرات أفراد عينةىؿ 

 (؟)الجنس، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المديرية الدراسة: متغيراتباختالؼ محافظة الخميؿ 

 تحميل الفرضيات المنبثقة عنو وتفسيرىا:
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لمدرسػية لػدى مػديري المػدارس تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسػة لمسػتوى العدالػة اال  الفرضية األولى:

.متغير الجنس باختالؼالثانوية في محافظة الخميؿ 

لػػدى مػػديري وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي العدالػػة اإلجرائيػػة )التنفيذيػػة( توصػػمت الدراسػػة إلػػى 

تعزى لمتغير الجنس، حيػث كانػت قيمػة )ت( المحسػوبة  المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ

(. وقػػد كانػػت الفػػروؽ فػػي العدالػػة 0.05( عنػػد مسػػتوى داللػػة )1.962مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة )أكبػػر 

لصالح الذكور بمتوسط  لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿاإلجرائية )التنفيذية( 

 ( لإلناث.3.72( مقابؿ )3.98حسابي )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في توصمت إلى التي  ( 2015دراسة العزي )واتفقت ىذه النتيجة مع 

دراسة بركات . واختمفت ىذه النتيجة مع مستوى العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

في مستوى االعتقاد بالعدالة  اً أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيالتي  (2016وأبو عمي )

دراسة ، كذلؾ اختمفت مع لثانوي تبعًا لمتغير الجنسالمدرسية لدى طمبة مرحمتي التعميـ األساسي وا

 . (Mook & Legg، 2009موك وليج )

وفسػػر الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المػػدراء لػػدييـ جػػرأة أكثػػر مػػف المػػديرات األمػػر الػػذي يسػػاعدىـ عمػػى 

شػراؾ المعممػيف فييػا، وىػذا بػدوره يػؤدي إلػى ممارسػة المػدراء لمعدالػة المدرسػية  أكثػر مػػف اتخػاذ قػرارات وا 

 المديرات.

تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسػة لمسػتوى العدالػة المدرسػية لػدى مػديري المػدارس ال  الفرضية الثانية:

.متغير المؤىؿ العمميباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

( في α≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدـ توصمت الدراسة إلى 

تعزى العدالة المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ درجات متوسطات 
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، العدالة التوزيعية) ، حيث لـ تظير فروؽ في جميع أبعاد العدالة المدرسية:لمتغير المؤىؿ العممي

الدرجة الكمية  ، وكذلؾ لـ تظير فروؽ في(والعدالة التقييمية العالقات داخؿ المدرسة، ،العدالة اإلجرائية

لمعدالة المدرسية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمميف تعزى 

لمتغير المؤىؿ العممي.

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي متوسػػػط توصػػػمت إلػػػى  التػػػي (2015دراســـة غـــانم )واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع 

ة العدالػػة التنظيميػػة وتفػػويض السػػمطة اسػػتجابات معممػػي المػػدارس الحكوميػػة الثػػانوي فػػي طػػولكـر لدرجػػ

 .(2012دراسة الداية ). كذلؾ اتفقت مع لمديري المدارس ومديرتيا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

ويفسػر الباحػث ىػػذه النتيجػة إلػى أف المعممػػيف والمعممػات يعممػوف فػػي نفػس الظػروؼ بغػػض النظػر عػػف 

سػػػية ممتزمػػة بأنظمػػػة وقػػػوانيف، مػػف ىنػػػا فػػػإف يتعػػػامموف مػػع إدارات مدر فيػػػـ ، اخػػتالؼ مػػػؤىالتيـ العمميػػة

 شعورىـ بممارسة المدراء لمعدالة المدرسية جاءت متقاربة.

ال تختمؼ تقديرات أفراد عينػة الدراسػة لمسػتوى العدالػة المدرسػية لػدى مػديري المػدارس  الفرضية الثالثة:

 .متغير سنوات الخبرةباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

( فػػػي α≤0.05وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )عػػػدـ لػػػى توصػػػمت الدراسػػػة إ

تعػزى العدالػة المدرسػية لػدى مػديري المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ متوسطات درجات 

، العدالػػػة التوزيعيػػػة) ، حيػػػث لػػـ تظيػػػر فػػػروؽ فػػي جميػػػع أبعػػاد العدالػػػة المدرسػػية:سػػػنوات الخبػػرةلمتغيػػر 

، وكذلؾ لـ تظير فروؽ في الدرجة الكمية (والعدالة التقييمية العالقات داخؿ المدرسة، ،رائيةالعدالة اإلج

لمعدالػػة المدرسػػية لػػدى مػػديري المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف تعػػزى 

 لمتغير سنوات الخبرة.
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ود فػػػروؽ فػػػي متوسػػػط عػػػدـ وجػػػتوصػػػمت إلػػػى  التػػػي (2015دراســـة غـــانم )واتفقػػػت ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع 

فػػي طػػولكـر لدرجػػة العدالػػة التنظيميػػة وتفػػويض السػػمطة  ةاسػػتجابات معممػػي المػػدارس الحكوميػػة الثانويػػ

 .(2012) عدواندراسة . كذلؾ اتفقت مع لمديري المدارس ومديرتيا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

يرات لمعدالػػػة المدرسػػػية ال ويػػػرى الباحػػػث أف شػػػعور المعممػػػيف والمعممػػػات بدرجػػػة ممارسػػػة المػػػدراء والمػػػد

نمػا يػرتبط بمعاممػة المػدراء والمػديرات لممعممػيف والمعممػات داخػؿ  يرتبط بسنوات الخدمػة فػي المدرسػة، وا 

المدرسػة سػػواًء مػف حيػػث عػػدـ التحيػز أو اإلنصػػاؼ فػػي التقيػيـ واإلجػػراءات التػػي يتبعونيػا مػػع المعممػػيف 

 والمعممات.

فراد عينة الدراسػة لمسػتوى العدالػة المدرسػية لػدى مػديري المػدارس تختمؼ تقديرات أال  الفرضية الرابعة:

 .متغير المديريةباختالؼ الثانوية في محافظة الخميؿ 

فػػي الدرجػػة الكميػػة لمعدالػػة المدرسػػية لػػدى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عػػدـ توصػػمت الدراسػػة إلػػى 

يف تعزى لمتغير المديرية.مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ مف وجية نظر المعمم

إلى أف مديريػة الخميػؿ ىػي المديريػة األـ التػي انبثقػت عنيػا كافػة المػديريات ويفسر الباحث ىذه النتيجة 

فػػػػي مجػػػػاؿ العدالػػػػة فػػػػي محافظػػػػة الخميػػػػؿ، بالتػػػػالي فػػػػإف ممارسػػػػة المػػػػدراء والمػػػػديرات فػػػػي ىػػػػذه المديريػػػػة 

 األخرى في المحافظة.مف الطبيعي أف يكوف أعمى مف المديريات و  اإلجرائية،

الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة  المــدارس لــدى معممــيمســتوى الــروح المعنويــة مــا الســــؤال الثالــث: 

 ؟من وجية نظرىم الخميل

، كػػاف مرتفعػػاً  لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػة الخميػػؿ الػػروح المعنويػػة مسػػتوىأف 

 وقػػػد، (%81.8) ونسػػػبة مئويػػػة( 4.09) لمػػػروح المعنويػػػةة حيػػػث بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػ

(.4.47 – 3.46تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )
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أظيػرت أف مسػتوى التػي  (2016دراسة أبـو ريالـة )و، (2017دراسة عموان )واتقت ىذه النتيجة مػع 

 .الروح المعنوية لممعمميف في وكالة الغوث كانت بدرجة تقدير كبيرة

عيشػوف ظػروؼ اقتصػادية المعمميف والمعممات في محافظة الخميؿ كبقية أبنػاء شػعبنا ي ويرى الباحث أف

ؼ االسػتثنائية و وأمنية صعبة بسبب وجود قطعاف المستوطنيف واالحتالؿ الصييوني الغاشـ، وىذه الظر 

 التي يعيشيا الشعب الفمسطيني تحتـ عميو أف يبقى محتفظًا بالروح المعنوية العالية.

 ( والذي ينص:8-5تنبثؽ عنو الفرضيات مف ) لرابع:الســـؤال ا

تقػديرات معممػي متوسػطات  بػيف(  ≥ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ىؿ 

تعػػػزى لمتغيػػػرات )الجػػػنس، المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ لمسػػػتوى روحيػػػـ المعنويػػػة 

 (.المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، المديرية

 بػػػيف(  ≥ 0.05ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) :الخامســـةالفرضـــية 

تقػػديرات معممػػي المػػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػػة الخميػػؿ لمسػػتوى روحيػػـ المعنويػػػة متوسػػطات 

 تعزى لمتغير الجنس.

الػػػروح المعنويػػػة  درجػػػات عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي متوسػػػطاتتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

.لمتغير الجنستعزى المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ  لممعمميف في

توصمت إلى عدـ التي  (Piquero et al.، 2004دراسة بيكيور وآخرون )واتفقت ىذه النتيجة مع 

  .وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى إدراؾ العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس

رى الباحث أف المعمميف والمعممات يعمموف في نفس الظروؼ المعيشية واألمنية بالتالي فإف مستوى وي

 الروح المعنوية لدييـ متقاربة.
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( فػػػي  ≥ 0.05توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )ال  :السادســـةالفرضـــية 

الخميػػؿ لمسػػتوى روحيػػـ المعنويػػػة  تقػػديرات معممػػي المػػػدارس الثانويػػة الحكوميػػة فػػي محافظػػػةمتوسػػطات 

 تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

( فػػػي α≤0.05وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )عػػػدـ توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

تعػػزى المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ  الػروح المعنويػة لممعممػيف فػيمتوسػطات درجػات 

 .لمتغير المؤىؿ العممي

ــة )ذه النتيجػػة مػػع واتفقػػت ىػػ توصػػمت إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة التػػي  (2016دراســة أبــو ريال

يف فػػي محافظػػات مػػإحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمسػػتوى الطمػػوح المعنػػوي لممعم

أظيرت عدـ التي  (2011دراسة جوارنو وآخرون ). أيضا اتفقت مع غزة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

 روؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.وجود ف

ويفسر الباحث ىذه النتيجػة إلػى أف المعممػيف والمعممػات وبغػض النظػر عػف اخػتالؼ مػؤىالتيـ العمميػة 

يتعػػػامموف مػػػع نفػػػس المػػػدراء والمػػػديرات الػػػذيف يخضػػػعوف لػػػنفس األنظمػػػة والقػػػوانيف، كػػػذلؾ بسػػػبب فػػػإنيـ 

والمعممات الذيف ىـ جزء مف ىذا الشعب يتحتـ الظروؼ التي يمر بيا الشعب الفمسطيني فإف المعمميف 

 عمييـ أف تبقى الروح المعنوية لدييـ مرتفعة مف أجؿ حفز أبنائيـ الطمبة ورفع معنوياتيـ كذلؾ.

( فػي متوسػطات  ≥ 0.05توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ) :السـابعةالفرضـية 

تعػزى لمتغيػرات في محافظة الخميؿ لمستوى روحيـ المعنويػة تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكومية 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( فػػػي α≤0.05وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )عػػػدـ توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

تعػػزى المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ  الػروح المعنويػة لممعممػيف فػيمتوسػطات درجػات 

.نوات الخبرةسلمتغير 
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توصػػػمت إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة  (2011دراســـة جوارنـــو وآخـــرون )وتختمػػػؼ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع 

 ةإحصػػائية بيػػنيـ تعػػزى لمتغيػػر التخصػػص لصػػالح معممػػات التربيػػة الرياضػػية والمينيػػة، ومتغيػػر الخبػػر 

 .سنوات 5-1لصالح معممي الخبرة مف 

وعمػػػى اخػػػتالؼ سػػػنوات خبػػػرتيـ فػػػإف الػػػروح  معممػػػاتوالويفسػػػر الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف المعممػػػيف 

 المعنوية لدييـ ترتبط بالواقع اليومي الذي يعيشونو، بالتالي فإف الروح المعنوية عندىـ تكوف متقاربة.

( فػي متوسػطات  ≥ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )ال  :الثامنةالفرضية 

لمتغيػر تعػزى ة الحكوميػة فػي محافظػة الخميػؿ لمسػتوى روحيػـ المعنويػة تقػديرات معممػي المػدارس الثانويػ

 المديرية.

متوسػطات ( فػي α≤0.05وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة )توصمت الدراسة إلى 

لمتغيػػػر تعػػػزى المػػػدارس الثانويػػػة الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ  الػػػروح المعنويػػػة لممعممػػػيف فػػػيدرجػػػات 

نت الفروؽ لصالح مديرية الخميؿ ويطا.المديرية وكا

الطػرؽ  أنيػـ اكتسػبواويرى الباحث أف المعمميف والمعممات الذيف يعمموف في مدارس تربية الخميؿ بحكـ 

فػإف المػدراء والمػديرات فػي ىػذه المديريػة يحفػزوف العممية والعممية في التعامؿ مع المعممػيف والمعممػات، 

والتحفيػػز والتقيػػيـ، كػػذلؾ فػػي مديريػػة يطػػا بحكػػـ  خػػالؿ اإلجػػراءات معممػػييـ ويرفعػػوف مػػف معنويػػاتيـ مػػف

 أنيا أحدث مديرية في المحافظة.

تقػديرات معممػي المػدارس الثانويػة الحكوميػة فػي توجد عالقة ارتباطية بػيف ىؿ سؤال الدراسة الخامس: 

 ؟لدييـلمعنوية الروح الدى المديريف وتقديراتيـ لمستوى  العدالة المدرسيةمحافظة الخميؿ لمستوى 

 وانبثق عنو الفرضية التالية:

تقديرات معممي المدارس الثانوية الحكوميػة فػي محافظػة بيف توجد عالقة ارتباطية ال  الفرضية التاسعة:

 .لدييـالروح المعنوية لدى المديريف وتقديراتيـ لمستوى  العدالة المدرسيةالخميؿ لمستوى 
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مديري المدارس  لدى المدرسيةالعدالة ية طردية متوسطة بيف وجود عالقة ارتباطتوصمت الدراسة إلى 

 .الروح المعنوية لممعمميفوبيف  الثانوية الحكومية في محافظة الخميؿ

أف ىنػاؾ عالقػة ارتباطيػة موجبػة بػيف  إلى توصمتالتي  (2017دراسة عموان )وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

لثانويػة وبػيف مسػتوى الػروح المعنويػة لػدى معممػي أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري المػدراس ا

التػي توصػػمت  (2015دراسـة العـزي )و المػدارس الثانويػة فػي محافظػات غػزة مػف وجػو نظػػر المعممػيف.

دراســة اتفقػػت مػػع ، كػػذلؾ أف ىنػػاؾ عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف العدالػػة المدرسػػية واألمػػف النفسػػيإلػػى 

وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  جيػػػانتائالتػػػي أظيػػػرت ( 2014الكيالنـــي ومقابمـــة )

وجػود عالقػة إيجابيػة  نتائجيػاأظيػرت التػي  (2014دراسة عطية )و ، المناخ التنظيمي والروح المعنويػة

دراســة أبــو حجيمــة كػػذلؾ اتفقػػت مػػع  دالػػة إحصػػائية بػػيف العدالػػة المدرسػػية واالنتمػػاء المدرسػػي لػػدييـ.

وجود عالقة إيجابية دالة إحصػائيًا بػيف أبعػاد المنػاخ التنظيمػي  توصمت إلىالتي  (2013والحراحشو )

توصػػمت إلػػى  التػػي (2010دراســة أبــو غــزال وعالونــة )مػػع  أيضػػاً واتفقػػت  ،ومجػػاالت الػػروح المعنويػػة

وجػػػود عالقػػػة إيجابيػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف إدراؾ التالميػػػذ لممارسػػػة العدالػػػة المدرسػػػية ومسػػػتوى الفاعميػػػة 

توصػػمت إلػػى وجػػود التػػي  (2014دراســة أبــو حســب اهلل )واختمفػػت مػػع  د التالميػػذ.الذاتيػػة المدركػػة عنػػ

عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ولكنيػػا ضػػعيفة بػػيف درجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس االبتدائيػػة بمحافظػػات غػػزة 

 الموزعة وبيف مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف. ةلمقياد

ع المياـ والواجبات عمى المعمميف كمما أدى ذلؾ إلى ويرى الباحث أنو كمما كاف ىناؾ إنصاؼ في توزي

وأف عدالػػة مػػدراء  رفػػع مسػػتوى الػػروح المعنويػػة عنػػدىـ، األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى تحسػػف مسػػتوى أدائيػػـ.

المدارس في تنفيذ اإلجراءات بيف المعمميف جميعًا يؤدي إلى خمؽ جو مريح داخؿ المدرسة حيث يشعر 

ف معمػـ وآخػر مػف حيػث اإلجػراءات وىػذا يػؤدي إلػى رفػع مسػتوى الػروح ف بأنو ال يوجد تمييػز بػيو المعمم
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المعنوية عندىـ. كذلؾ كمما كانت عدالة العالقات داخؿ المدرسػة قويػة، سػواًء بػيف المعممػيف أنفسػيـ أو 

المعممػػػيف والمػػػدير أو المعممػػػيف والطمبػػػة أو المػػػدير والطمبػػػة كممػػػا كػػػاف الجػػػو المدرسػػػي ممػػػيء بالحيويػػػة، 

وكمما كاف فع مستوى الروح المعنوية لدى المعمميف ويحفزىـ عمى إعطاء أفضؿ ما لدييـ، ويؤدي إلى ر 

المدير منصفًا في تقييـ معمميو، مف خالؿ اطالعيـ عمى معايير التقييـ المعتمدة، كذلؾ اطالعيـ عمى 

ى نتػػائجيـ التػػػي حصػػػموا عمييػػا فػػػإف ذلػػػؾ يػػػؤدي إلػػى رفػػػع مسػػػتوى الػػػروح المعنويػػة عنػػػدىـ ويحفػػػزىـ عمػػػ

 تحسيف أدائيـ.

 التوصيات: 1.3
 مف خالؿ النتائم السابقة توصي الدراسة بما يمي:

ضػػػػرورة تطبيػػػػؽ المدرسػػػػيف ومػػػػديري المػػػػدارس لمعدالػػػػة المدرسػػػػية، ألنيػػػػا تتػػػػرؾ آثػػػػارًا إيجابيػػػػة لػػػػدى  -
 المعمميف والمدراء والطالب.

زيػػادة االىتمػاـ بتحسػيف أف تعمؿ جميع الجيات ذات العالقػة، والسػيما وزارة التربيػة والتعمػيـ، عمػى  -
مستوى العدالة المدرسية في المؤسسات التربوية جميعا، لما لذلؾ مف أثر في ترسيخ سموؾ العدالة 

 .منذ الصغر
ضػػػرورة تعزيػػػز مػػػدير المدرسػػػة لمعالقػػػات اإلنسػػػانية مػػػع المعممػػػيف، لتييئػػػة الجػػػو المناسػػػب لعمميػػػة  -

 .التعميـ
 .وؿ المناسبةمومشكالتيـ، وتضع ليا الحأف تستمع اإلدارة المدرسية لشكاوى الطمبة  -
 وضع برنامم تدريبي يعرؼ المديريف بكيفية تفعيؿ أسس العدالة المدرسية ومبادئيا في مدارسيـ. -
البيئػة االىتماـ بالتجييزات المادية التي مف شأنيا أف تسيـ في إيجاد الروح المعنوية لممعممػيف فػي  -

 .المدرسية
لمعمميف ودعػػػوتيـ إلػػػى المشػػػاركة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات ومعػػػاممتيـ زيػػػادة اىتمػػػاـ مػػػديري المػػػدارس بػػػا -

 .ودعميـ وتقدير جيودىـ المتميزة بالعدؿ
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 المصادر والمراجع:

   (19آٍة ’..........................)سورة النمل   القرآن الكريم 
(..........) حديث صحيح.......................  الحديث النبوي  

 ية:المراجع العرب
 

أثػػػر العدالػػػة التنظيميػػػة عمػػػى سػػػموؾ المواطنػػػة التنظيميػػػة فػػػي مراكػػػز (. 2012) أبػػػو تايػػػو، بنػػػدر كػػػريـ  

 مجمــــــة الجامعــــــة اإلســــــالمية لمدراســــــاتدراسػػػػػػة ميدانيػػػػػػة، ، الػػػػػػوزارات الحكوميػػػػػػة فػػػػػػي األردف

 .186-145(، ص ص2(، العدد )20، المجمد )االقتصادية واإلدارية

(.  أبعػاد المنػاخ التنظيمػي السػائدة لػدى مػديري 2013ة محمػد عبػود )أبو حجيمة، بكر عمي؛ والحراحشػ

دراســات مػػدارس التربيػػة والتعمػػيـ فػػي محافظػػة جػػرش وعالقتيػػا بػػالروح المعنويػػة لػػدى المعممػػيف. 

 .1429-1407(، ص ص 4(، ممحؽ )40، المجّمد )العموم التربوية

رس االبتدائيــة بمحافظــات غــزة درجــة ممارســة مــديري المــدا(. 2014أبػػو حسػػب ااهلل، سػػامي سػػعيد )

ــدى المعممــين ــة ل ــروح المعنوي ــادة الموزعــة وعالقتيــا بمســتوى ال ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر لمقي

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

واقع الممارسات اإلداريـة لمـديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي (. 2016أبو ريالة، ميا محمػود )

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، بمســتوى الــروح المعنويــة لممعممــينمحافظــات غــزة وعالقتيــا 

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

(.  العدالة المدرسية وعالقتيا بالفاعميػة الذاتيػة 2010أبو غزاؿ، معاوية محمود؛ وعالونة شفيؽ فالح )

مجمـــة ة. دراسػػػة تطوريػػػ :المدركػػة لػػػدى عينػػة مػػػف تالميػػذ المػػػدارس األساسػػػية فػػي محافظػػػة إربػػد

 .317-285(، ص ص4(، عدد )26، مجمد )جامعة دمشق
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 مــدى تحقيــق مبــدأ العــدل فــي التعمــيم الثــانوي العــام مــن منظــور(. 2009إسػػماعيؿ، محسػػف محمػػد )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، مصر.إسالمي )دراسة ميدانية(

ة التنظيمية بمدارس التعميم العام الحكـومي لمبنـات بمدينـة واقع تطبيق العدال(. 2010باجودة، ندى )

 .ماجستير غير منشورة، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية رسالة، مكة المكرمة

الــروح المعنويــة لــدى العمــال الــذين تعرضــوا لحــوادث عمــل بمديريــة النقــل، (. 2016بػػالزيف، صػػفية )

ة ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة قاصػدي مربػاح، ورقمػة، . رسػالورقمة –دراسة ميدانية بوالية 

 الجزائر.

(. درجة العدالة التنظيمية لػدى مػديري المػدارس الحكوميػة فػي فمسػطيف مػف وجيػة 2014) بركات، زياد

، مجمة الدراسات النفسية والتربوية بجامعة السمطان قـابوسفػي  منشور، بحث المعمميفنظر 

 .145-120، ص ص1، عدد40مجمد، مسقط، سمطنةُ عماف

ارات االجتماعيػػة ٘(. االعتقػػاد بالعدالػػة المدرسػػية وعالقتػػو بػػالـ2016بركػػات، زيػػاد؛ وأبػػو عمػػي، ليمػػى )

 . مجمـة والنفسية والتحصيؿ لدى طمبػة مرحمتػي التعمػيـ األساسػية والثانويػة فػي محافظػة طػولكـر

 .743-719 (، ص ص30(، عدد )4، المجمد )جامعة النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانية

(. أثػػر العدالػػة التنظيميػػة فػػي بمػػورة التماثػػؿ التنظيمػػي فػػي المؤسسػػات العامػػة 2008) البشابشػػة، سػػامر

(، ص 4(، العػػػدد )4، المجمػػػد )المجمـــة األردنيـــة فـــي إدارة األعمـــالاألردنيػػػة، دراسػػػة ميدانيػػػة، 

 .461-427ص

ـــة وعالقتيـــا بـــبعض االت( 2008 )عمرمحمػػػد,درة ـــة التنظيمي ـــة المعاصـــرةجاىـــات االعدال رسػػػالة ,الداري

 47مصر, ص ماجسير ,جامعة عيف شمس,كمية التجارة ,
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ــات العمــل اإلداري (. 2010بػػو عبػػاس، فوزيػػة عبػػاس ) ــة بأخالقي ــزام رؤســاء األقســام العممي درجــة الت

وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية ألعضـاء ىيئـة التـدريس فـي كميـات الييئـة العامـة لمتعمـيم 

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر ي دولــة الكويــت كمــا يراىــا األعضــاء أنفســيمالتطبيقــي والتــدريب فــ

 منشورة، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.

ـــين (. 2011الثبيتػػػي، توفيػػػؽ ) ـــدى المعمم ـــة ل ـــروح المعنوي ـــة وعالقتيـــا بمســـتوى ال الميـــارات القيادي

معػة . رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، جابالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجية نظرىم

 أـ القرى، السعودية.

(. درجة الروح المعنوية لػدى 2011جوارنة، محمد؛ وخصاونة أماف؛ وخصاونة سامر؛ وادعيس أحمد )

دراســـات العمـــوم معممػػي المرحمػػػة األساسػػػية فػػػي محافظػػػة الزرقػػػاء وعالقتيػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات. 

 .2251-2237(، ص ص 2(، العدد )38، المجّمد )التربوية

(. العالقػػة بػػيف العدالػػة المدرسػػية والفاعميػػة الذاتيػػة والدافعيػػة لمػػتعمـ لػػدى تالميػػذ 2013حنػػاش، فضػػيمة )

 .67-47(، ص ص1(، ع)1، مجمد )المجمة الجزائرية لمطفولة والتربيةالمرحمة المتوسطة. 

أســـاليب إدارة الصـــراع التنظيمـــي لـــدى مـــديري المـــدارس الثانويـــة (. 2008الخالػػػدي، أحمػػػد محمػػػد )

رسػالة  .مكة المكرمة وعالقتيا بالروح المعنوية لممعممين مـن وجيـة نظـرىم الحكومية بمدينة

 .مكة المكرمة ،جامعة أـ القرى ،ماجستير غير منشورة

 . الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر.من فجوات العدالة في التعميم(. 2007خضر، محسف )

وكالة الغوث الدوليـة بمحافظـات غـزة درجة مماسة مديري مدراس (. 2012الدايو، سناء محمد عطا )

. رسالة ماجستير غير منشػورة، الجامعػة لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممين

 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
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ـــــة الميمـــــة القادمـــــة إلدارة المـــــوارد البشـــــرية(. 2006زايػػػػػد، عػػػػػادؿ )  ، منشػػػػػوراتالعدالـــــة التنظيمي

   .رية، القاىرة، مصرالمنظمة العربية لمتنمية اإلدا

(. درجة الروح المعنوية لمعممي التربية 2008السػػعايدة، مػػنعـ عبػػد الكػػريـ؛ والدعجػػة، ىشػػاـ إبػػراىيـ )

(، عدد 11، مجمد )مجمـــة العمـــوم التربوية والنفسيةالمينية في األردف وتأثرىا ببعض المتغيرات. 

  .95-66(، ص ص1)

فِٟسبفظخ2014)) الخالديكايد سالمو و أسماء  اٌّذاسطاٌثب٠ٛٔخ ٌذِٜذ٠شٞ اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼذاٌخ

اٌّذاسط رٍه فٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزٕظ١ّٟ ثبٌٛالء ٚػاللزٙب المجمد مجمة المنار,.)االردف( اٌّفشق،

 287/ب ,رقـ ص2العشروف,العدد

رس وعالقتيــا األنمــاط القياديــة والســمات الشخصـية لمــديري المــدا(. 2008العتيبػي، نػواؼ بػػف سػفر )

ــة ــة لممعممــين فــي محافظــة الطــائف التعميمي ــالروح المعنوي ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، ب

 .جامعة أـ القرى، السعودية، كمية التربية، قسػـ اإلدارة التربوية والتخطيط، مكة المكرمة

غــزة  المنــاخ التنظيمــي الســائد فــي مــدارس المرحمــة الثانويــة بمحافظــات(. 2012عػػدواف، الشػػيماء )

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة. الجامعػػة اإلسػػالمية غػػزة، وعالقتــو بــالروح المعنويــة لممعممــين

 فمسطيف.

(. الشعور بالعدالة المدرسية وعالقتيػا بػاألمف النفسػي لػدى تالميػذ 2015العزي، أحالـ ميدي عبد اهلل )

 .468-443(، ص ص215، ع)مجمة األستاذالمرحمة االبتدائية. 

(. الػػروح المعنويػػة ومسػػتواىا ومصػػادرىا ومجاالتيػػا لػػدى معممػػي 2007عسػػاؼ، ىػػدى )عسػػاؼ، عبػػد؛ و 

، مجمة جامعـة النجـاح لألبحـاثومعممات المرحمة األساسية الدنيا في مدينة نابمس )فمسطيف(، 

 .918-891(، ص ص21مجمد )
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ذ الصػػػؼ (. العدالػػػة المدرسػػػية وعالقتيػػا باالنتمػػػاء المدرسػػػي لػػػدى تالميػػػ2014عطيػػة، إحسػػػاف شػػػكري )

 . 325-288(، ص ص 16، جامعة بورسعيد، العدد )مجمة كمية التربيةالثاني اإلعدادي. 

أساليب إدارة الصراع التنظيمـي لـدى مـديري المـدراس الثانويـة (. 2017عمواف، أسماء محمد شعباف )

. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، بمحافظات غـزة وعالقتيـا بمسـتوى الـروح المعنويـة لممعممـين

 غزة، فمسطيف.معة اإلسالمية، الجا

ا بمسػػتوى الطمػوح عنػػد طمبػػة المرحمػػة ٘(. دعػػـ وعدالػة المدرسػػيف وعالقػػت2013عمػواف، سػػالي طالػػب )

 .402-386(، ص ص 2(، عدد )24، مجمد )مجمة كمية التربية لمبناتاإلعدادية، 

مجمـــة  اسػػػة ميدانيػػػة،(. تػػأثير العدالػػػة التنظيميػػػة عمػػى انتشػػػار الفسػػاد اإلداري، در 2007) عمػػواف، قاسػػػـ

 .82-57(، ص ص7العدد )، العموم االقتصادية وعموم التسيير

درجــة العدالــة التنظيميــة وعالقتيــا بتفــويض الســمطة لــدى مــديري المــدارس (. 2015غػػانـ، محمػػود )

، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة. جامعػػػة النجػػػاح الحكوميـــة ومـــديراتيا فـــي محافظـــة طـــولكرم

  .الوطنية، فمسطيف

(. دور مػػديري المػػدارس الخاصػػة فػػي تحسػػيف 2014نػػي، لبنػػى تيسػػير؛ ومقابمػػو، عػػاطؼ يوسػػؼ )الكيال

دراســـات المنػػػاخ التنظيمػػػي وعالقتػػػو بػػػالروح المعنويػػػة لمعممػػػييـ فػػػي محافظػػػة العاصػػػمة عمػػػاف، 

 .60-46(، ص ص1(، العدد )41، المجّمد )العموم التربوية
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 (: االستبانة بصورتيا األولية3ممحق رقم )
 عمادة الدراسات العميا

أبو ديس -جامعة القدس  

 

 

 
 

 
 أخي المعمم، أختي المعممة

 تحية طيبة وبعد:
معنويػة لػدى العدالػة المدرسػية وعالقتيػا بػالروح البإجراء دراسة تيدؼ إلػى التعػرؼ عمػى " يقوـ الباحث 

"، وذلػػػػؾ اسػػػػتكمااًل لمتطمبػػػػات الحصػػػػوؿ عمػػػػى درجػػػػة معممػػػػي المػػػػدارس الثانويػػػػة فػػػػي محافظػػػػة الخميػػػػؿ
عممػػًا بػػأف المعمومػػات التػػي سػػيتـ الحصػػوؿ عمييػػا سػػرية وىػػي ألغػػراض التربيػػة فػػي برنػػامم  الماجسػػتير

 البحث العممي فقط، وليس ليا عالقة بأي جية رسمية سوى جامعة القدس المفتوحة.
 رًا لحسن تعاونكموشك

 
ىاني قويدرإعداد الطالب:   

د. كمال مخامرةإشراف:   
 القسم األول: معمومات عامة

 ( في داخل المربع الذي ينطبق عميكم:الرجاء وضع إشارة )
 أنثى    ذكر            الجنس: -

 دراسات عميا  بكالوريوس    دبموـ  المؤىل العممي:  -

 فأكثر        6-41       44سنوات 5أقؿ مف  :سنوات الخبرة   -

 مخيـ          قرية    مدينة    مكان السكن:  -

ممتاز  جيد جداً        جيد   ضعيؼالمستوى االقتصادي:  -
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 القسم الثاني: مقياس العدالة المدرسية

 كل فقرة من الفقرات التالية: م( في العمود المناسب أماالرجاء وضع إشارة )
 

موافق  الفقرة الرقم
إلى حد  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 عدالة اإلدارة المدرسية: البعد األول
      أرى أف إدارة المدرسة تعامؿ جميع المعمميف بعدالة.  .
      ينفذ مدير المدرسة القوانيف واالنظمة بشكؿ حاـز ودوف تحيز.   .
      ة لمتعمـ والتطور المعرفي.تتيح إدارة المدرسة الفرص لجميع الطمب  .
      يحتـر مدير المدرسة المعمميف ويتقبميـ كما ىـ.  .
      يشجع مدير المدرسة المعمميف المجتيديف ويحفزىـ عمى االنجاز.   .
أعتقد أف إدارة المدرسة تستخدـ وسائؿ عقابية دوف مناسبة عند المزـو دوف   .

 تحيز.
     

      تقؼ حاجزًا أماـ تقدمي الميني.أعتقد أف إدارة المدرسة   .

تتعامؿ إدارة المدرسة مع بعػض المعممػيف أفضػؿ مػف تعامميػا مػع المعممػيف   .
 اوخريف.

     

 البعد الثاني: عدالة األنظمة والقوانين
      القوانيف واألنظمة في المدرسة واضحة ويستطيع الطمبة االلتزاـ بيا.  .
      قوانيف واألنظمة عمى اختالؼ توجياتيـ.تعاقب المدرسة الطمبة بنفس ال  .
      يعامؿ المعمـ المخالؼ في المدرسة تبعًا لطبيعة مخالفتو ومستواىا.   .
يحصؿ جميع المعمميف عمى االمتيػازات التػي تتيحيػا أنظمػة المدرسػة دوف    .

 تحيز.

     

      بيا. يتمقى المعمـ المخالؼ عقوبة عادلة تتناسب ومستوى اإلساءة التي قاـ  .

      تطبؽ المدرسة عمى المعمميف قوانيف وأنظمة صارمة.  .

أشػػػعر أف العقوبػػػات التػػػي تطبقيػػػا المدرسػػػة عمػػػى المعممػػػيف ظالمػػػة وليسػػػت   .
 تربوية.

     

مػػػػا تنفػػػػذه المدرسػػػػة مػػػػف قػػػػوانيف وأنظمػػػػة غيػػػػر مناسػػػػبة لطبيعػػػػة الحيػػػػاة فػػػػي   .
 مجتمعنا.

     

 درسةالبعد الثالث: عدالة المعممين في الم
      أعامؿ جميع الطمبة بعدالة  .
      أشعر باىتمامي الصادؽ اتجاه تدريسي لمطمبة.  .
      أتباع مستوى تعميـ الطالب وأشجعيـ باستمرار.  .
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موافق  الفقرة الرقم
إلى حد  موافق بشدة

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أعامؿ جميع الطمبة دوف تحيز.  .

      أنفذ أنظمة المدرسة بحـز ودوف تحيز.   .

      ؼ.أتيح الفرص نفسيا أماـ الطمبة في غرفة الص  .

      أعزز الطمبة بناء عمى قدراتيـ وانجازاتيـ..  .

      أتعامؿ مع الطمبة بمزاجية ذاتية.   .
 

 

 مقياس الروح المعنوية: لثالثالقسم ا

 كل فقرة من الفقرات التالية: م( في العمود المناسب أماالرجاء وضع إشارة )
 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

 العالقة بزمالئي المعممين: البعد األول
      أفتخر بالعمؿ مع زمالئي في المدرسة.   .

ف جاءت مخالفة لرأيي.  .       أحتـر آراء زمالئي في العمؿ وا 

      أعتقد أف عالقتي بزمالئي قوية داخؿ المدرسة وخارجيا.  .

      لتي يقدميا لمزمالء لتحسيف العمؿ في المدرسة.أساند كؿ االقتراحات ا  .

أعتقػػػد أف ىنػػػاؾ تعاونػػػًا كبيػػػػرًا بػػػيف زمالئػػػي فػػػػي المدرسػػػة عمػػػى الصػػػػعيد   .
 الميني والشخصي.

     

      أنتقد زمالئي في المدرسة بشكؿ بناء  .

 البعد الثاني: العالقة مع المجتمع المحمي
      لمحمي مع الطمبة.أشعر بالسعادة في حمي لمشكالت المجتمع ا  .

أحػػػػس أف المدرسػػػػة التػػػػي أعمػػػػؿ فييػػػػا فعالػػػػة بالنسػػػػبة لمطمبػػػػة والمعممػػػػيف   .
 والمجتمع المحمي.

     

      يسود جو المدرسة عالقات إنسانية إيجابية مع المجتمع المحمي.   .
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

      أشعر أف أولياء األمور يحترموف آراء المعمميف.  .

      مور يساعدونني عمى القياـ بعممي كمعمـ.أعتقد أف المجتمع وأولياء األ   .

 البعد الثالث: المكانة المينية
      أعتقد أف مينة التدريس ىي مف أسمى الميف عمى اإلطالؽ.  .

      أفتخر بكوني أعمؿ في مينة التدريس.   .

      أشعر بأف مينتي كمعمـ زادت مف ثقتي بنفسي.  .

      لقائي بالمجتمع المحمي. أتحدث بفخر واعتزاز عف مينتي عند  .

      تسيـ مينتي في رفع مكانتي االجتماعية.  .

      أشعر أف المدرسة تمنحني فرصة اإلبداع.   .

      أشعر بأف مينتي تمبي طموحاتي المستقبمية.  .

 البعد الرابع: العالقة مع الطمبة
      أشعر باالعتزاز عندما يتحسف تحصيؿ طالبي.   .

      لسعادة في حؿ مشكالت الطمبة.أشعر با   .

      أشعر بأف أسموبي في معاممة الطمبة يؤثر إيجابيًا في تحصيميـ العممي.  .

      أشعر أف العالقة بيني وبيف الطمبة تسودىا المحبة.  .

      أتعامؿ مع طالبي كأصدقاء لي.  .

      أشعر أف الطمبة يقدروف ما أقـو بو مف جيد في التدريس.  .

      أقضي وقتًا بعد الدواـ المدرسي مع الطمبة الذيف لديو مشكالت مختمفة.  .

ينظػػػر إلػػػى المشػػػكالت عمػػػى أنيػػػا فػػػرص لمتحسػػػيف واألخطػػػاء عمػػػى أنيػػػا    .
 دروس قيمة يمكف اإلفادة منيا.

     

      يتحسس المشكالت ويحوؿ دوف وقوعيا.  .
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 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

      يعتمد في اتخاذ القرارات عمى اإلدارة بالحقائؽ.  .

      يؤدي عممو بطريقة متميزة.  .

      يحدد معايير قابمة لمتحقيؽ وواقعية لألداء؟  .

      يستغؿ الموارد المتاحة استغالؿ أمثؿ.  .

      يتجاوز ما ىو متوقع منو ويعطي المزيد في تأدية األعماؿ المناطة بو.  .

 وشكرًا لتعاونكم
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 ية(: االستبانة بصورتيا النيائ3ممحق رقم )
 عمادة الدراسات العميا

 أبو ديس -جامعة القدس
 كمية العموم التربوية

 

 

 

 
 أخي المعمم، أختي المعممة

 تحية طيبة وبعد:
 

العدالـة المدرسـية لـدى مـديري المـدارس الثانويـة بإجراء دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى " يقوـ الباحث 
"، وذلػػػؾ اسػػػتكمااًل لمتطمبػػػات لممعممـــين الحكوميـــة فـــي محافظـــة الخميـــل وعالقتيـــا بـــالروح المعنويـــة

عممػػًا بػػأف المعمومػػات التػػي سػػيتـ الحصػػوؿ اإلدارة التربويػػة فػػي برنػػامم  الماجسػػتيرالحصػػوؿ عمػػى درجػػة 
-عمييا سرية وىي ألغراض البحث العممي فقط، وليس ليا عالقة بأي جية رسمية سوى جامعة القدس

.أبو ديس
 

 وشكرًا لحسن تعاونكم
 

ىاني قويدرإعداد الطالب:   
 

 القسم األول: معمومات عامة
 ( في داخل المربع الذي ينطبق عميكم:الرجاء وضع إشارة )

 أنثى    ذكر            الجنس: -
 ماجستير فأعمى  بكالوريوس     دبموـ  المؤىل العممي:  -
      سنوات                5- 41سنوات 5قؿ مف أ              :سنوات الخبرة   -

 سنوات 41أكثر مف  
يطا     جنوب الخميؿ    الخميؿ         شماؿ الخميؿالمديرية:  -
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 القسم الثاني: مقياس العدالة المدرسية

ىػػي درجػػة مػػا تػػوفره المدرسػػة كمؤسسػػة اجتماعيػػة وتربويػػة مػػف ظػػروؼ سػػوية وعادلػػة مػػف العدالــة المدرســية: 
توفر لو ظروؼ متشابية ومتساوية مػف حيػث الحقػوؽ والواجبػات النواحي المختمفة، بحيث يشعر المعمـ بأنيا 

 .وأساليب المعاممة
 كل فقرة من الفقرات التالية: م( في العمود المناسب أماالرجاء وضع إشارة )

 

موافق  الفقرة الرقم
معارض  معارض إلى حد ما موافق بشدة

 بشدة
 نتائج ادرألفا ميقي ثـحي مـلعاما درـلفاا ـعميي ملتي يحصمقدار المخرجات االمدركة ل لةادلعالبعد األول: العدالة التوزيعية: وىي ا

 واةاسملا أدمبلى عقائمة  يعيةزوت ةدفقًا لقاعأعماليم و
يحػػػػػػرص المػػػػػػدير عمػػػػػػى توزيػػػػػػع األنشػػػػػػطة الالصػػػػػػفية بػػػػػػيف   .

 المعمميف بعدالة.

     

      يوزع عدد الحصص الدراسية عمى المعمميف بشكؿ عادؿ.  .

      مميف لمدورات التدريبية وفؽ احتياجاتيـ.تنسيب المع  .

      يوزع األنشطة المدرسية وفؽ ميوؿ المعمميف ورغباتيـ.   .

      يوزع المواد والمستمزمات التعميمية بالعدؿ بيف المعمميف.   .

يقػػدـ الحػػوافز المعنويػػة لممعممػػيف بمػػا يتناسػػب مػػع جيػػدىـ    .
 المبذوؿ.

     

تػو عمػى إجػازات المعممػيف المختمفػة يراعي العػدؿ فػي موافق   .
 )طارئة، مرضية(.

     

يعػػػػػػػػدؿ فػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد المػػػػػػػػواد الدراسػػػػػػػػية لممعممػػػػػػػػيف حسػػػػػػػػب   .
 تخصصاتيـ

     

 ٍ اتخار وتطثُك انمشاساخ وفك إجشاءاخ ػادنحهالبعد الثاني: العدالة اإلجرائية )التنفيذية(: 
يتصػػؼ المػػدير بالموضػػوعية فػػي اتخػػاذ القػػرارات الخاصػػة    .

 مؿ.بالع

     

      يتفيـ عند تطبيقية الموائح الداخمية ظروؼ المعمميف.  .

يتػػػػػػيح لممعممػػػػػػيف فرصػػػػػػة االطػػػػػػالع عمػػػػػػى جميػػػػػػع المػػػػػػوائح    .
 واإلجراءات التي تحكـ العمؿ.

     

      يطبؽ الموائح الداخمية عمى المعمميف دوف محاباة.  .

      يشرؾ المعمميف في عممية صنع واتخاذ القرار.  .

      حاجات المعمميف عند تطبيقو لمقرارات. يراعي  .

      يطبؽ القرارات المتخذة عمى جميع المعمميف دوف تحيز.   .
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 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 معارض إلى حد ما موافق
معارض 
 بشدة

      يتقبؿ آراء المعمميف بخصوص القرارات التي يتخذىا.   .

      يراجع القرارات الخاصة بالمعمميف التي تبيف عدـ عدالتيا.   .
يجال يٍ يجاالخ اإلداسج َؼٍُ تذيج األفشاد فٍ يىلغ انؼًم تطشَمح تحفضهى إنً انؼًم : ىي البعد الثالث:  العالقات داخل المدرسة

 يؼًا تأكثش إَتاجُح يغ تحمُك انتؼاوٌ تُُهى وإشثاع حاجاتهى االلتصادَح وانُفغُح واالجتًاػُح
يتعامػػؿ المػػدير مػػع جميػػع المعممػػيف عمػػى نحػػو متسػػاٍو فػػي   .

 توزيع العبء الدراسي.
     

      ح فرص التواصؿ والحوار مع جميع المعمميف.يتي   .

ييػػػتـ بمطالػػػب المعممػػػيف وحاجػػػاتيـ الشخصػػػية عنػػػد اتخػػػاذ    .
 القرارات

     

      يحرص عمى إشاعة روح التعاوف في العمؿ بيف المعمميف.  .

      يتعامؿ بمرونة بما يخص حقوؽ وواجبات المعمميف.  .

      في المدرسة.يأخذ بالمشورة المقترحة مف المعمميف   .

      يسعى لبناء عالقات إنسانية مع المعمميف دوف استثناء.   .

يبنػي عالقاتػػو مػػع المعممػػيف مػػف خػػالؿ انجػػازاتيـ ونتػػائجيـ    .
 المميزة.

     

      يسمح لممعمميف بمناقشة فيما اتخذ مف قرارات.   .
جراءات وأنظمة محددة تسمح بالتأكد مف أف  وىي تمؾ العدالة التي تتضمف: ةيالبعد الرابع: العدالة التقييم عمميات وا 

 أدائيـ يتـ تقييميا بطريقة عادلة ونزيية، تؤمف ليـ االستقرار واألمف الوظيفي حقوؽ العامميف ومستويات
      يقيـ المدير أداء المعمميف بموضوعية دوف محاباة.  .
      يوفر فرص الترقية لممعمميف حسب اإلنجاز.  .
      معمميف مسبقًا عمى معايير تقييـ األداء.يطمع ال   .
يحػػرص عمػػى جمػػع كافػػػة المعمومػػات والحقػػائؽ عنػػد تقيػػػيـ    .

 أداء المعمميف.
     

      يعطي المعمميف فرصة لالعتراض بشأف نتائم تقييميـ.   .

يستفيد مف نظاـ تقييـ األداء الوظيفي في تحسػيف وتطػوير    .
 أداء المعمميف.

     

عمميف نقاط القوة ونقاط الضعؼ في أدائيـ وفقػًا  يوضح لمم   .
 لنظاـ التقييـ المتبع.

     

يوظػػػؼ جميػػػع مياراتػػػو وخبراتػػػو السػػػابقة فػػػي القيػػػاـ بعمميػػػة    .
 تقييـ موضوعية.
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 انمغى انثانث: يمُاط انشوح انًؼُىَح نهًؼهًٍُ: 

 .جبدِٓأخًرسم١ك٘ذفِشزشنلذسحاٌفش٠كػٍٝاٌزىبرفثاطشاسِٚثبثشحٚثٟ٘انشوح انًؼُىَح: 

 ( فٍ انؼًىد انًُاعة أياو كم فمشج يٍ انفمشاخ انتانُح:انشجاء وضغ إشاسج )

 

 انفمشج انشلى

تذسجح 

كثُشج 

 جذًا

تذسجح 

 كثُشج

تذسجح 

 يتىعطح

تذسجح 

 ضؼُفح

تذسجح 

ضؼُفح 

 جذًا
 داخًاٌّذسعخ.صِالئٟاٌؼًِّغثبٌّزؼخأثٕبءأشؼش .3

 العزمشاسأثٕبءاٌؼًّ.أزظثبألِٓٚا .3

 أشؼشثبٌسّبعخٚاٌزفبؤيأثٕبءاٌؼًّ. .1

 الأفىشأثذًاثزغ١١شِذسعزٟ. .4

 ٠ُسّغِٓذ٠شاٌّذسعخِٓأدائٟفٟاٌؼًّ. .5

أشؼشثبالٔزّبءئٌِٝذسعزٟ. .6

7.   أشؼشثبٌزؼبِْٚغِذ٠شٞٚصِالئٟفٟاٌّذسعخ.

8.  ٌّىىىذ٠شٚاٌّؼٍّىىى١ٓلبئّىىىخػٍىىىٝاالززىىىشاَػاللىىىبرِٟىىىغا

 اٌّزجبدي.



9.   رغُٙاٌج١ئخاٌّذسع١خفٟر١ّٕز١ًِٕٟٙب.

31.   أرمجًآساءاٌغٍجخٚأفىبسُ٘ثشزبثخطذس.

33.   أعبػذصِالئٟفٟزًِشىالرُٙا١ٌّٕٙخ.

 أشؼشثأْاٌّٙبَاٌزٟألَٛثٙبِؼمٌٛخ. .33

عبٌخِمذعخ.أػزمذأْاٌزؼ١ٍُس .31

 االٌزضاَثبألٔظّخٚاٌمٛا١ٔٓاِشُِٙثبٌٕغجخٌٟ. .34

 رسٌٍٍّّٟغإ١ٌٚبدفٟاٌّذسعخٚاختثبٌٕغجخٌٟ. .35

 أخذِزؼخأثٕبءل١بِٟثبٌزذس٠ظ. .36

 أشؼشثأْاٌّىبٔخاالخزّبػ١خٌّٕٙزٟخ١ذح. .37

 رّٕسِٕٟٕٙزٟاٌثمخثٕفغٟٚئثجبدرارٟ. .38

39.   أخذأْإٌّب٘حاٌزؼ١ّ١ٍخرزسذٜسغجبرٟٚلذسارٟ.

 رزفكع١بعبداٌّذسعخِغلٕبػبرٟ. .31

33.   أطًئٌٝاٌّذسعخفٟاٌٛلذاٌّسذد.

33.   أشؼشثأْادائٟخ١ذٚفكاٌّؼب١٠شا١ٌّٕٙخ.

 اٌزضَثبٌذلخٚاألِبٔخفٟػٍّٟ. .31

 أٚاظتػٍٝػٍّٟدْٚرغ١ت. .34

35.   أزبفظػٍِّٝزٍىبداٌّذسعخ.

36.   أشؼشثأْاٌزٕظ١ُاٌزٞأػًّف١ٗفؼبي.

37.   أشؼشثبٌفخشٚاالػزضاصٌىِٟٛٔؼًٍّب.

38.   أفضًِٕٙخاٌزذس٠ظػٍٝاٌّٙٓاألخشٜ.

39.   الأشؼشثبٌٕذٌَؼٍّٟفِٟٕٙخاٌزذس٠ظ.

 ثذاع.أشؼشثأْاٌّذسعخرّٕسٕٟفشطًبٌٍز١١ّضٚاإل .11

 أشؼشثأْا١ٌَٛاٌّذسعٟع٠ًٛٚأػجبءٖوث١شح. .13

 وشكرًا لتعاونكم
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 (: قائمة بأسماء المحكمين1ممحق رقم )
 

(: قائمة بأسماء المحكمين1ممحق رقم )  

 مكان العمل االسم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة أ.د. عادل ريان 3

 جامعة القدس/أبو ديس أ.د. محمود أبو سمرة 3

 جامعة الخميل د. إبراىيم المصري 1

 جامعة الخميل د. إبراىيم أبو عقيل 3

 جامعة القدس المفتوحة د. جمال بحيص 1

 كمية الدعوة/الظاىرية د. حنان سميرات 3

 امعة القدس المفتوحةج . عمي غريبد 0

 امعة الخميلج . كمال مخامرةد 3

 جامعة الخميل د. محمد عجوة 9

 كمية الدعوة/الظاىرية لنجادةد. موسى ا .3

 جامعة القدس المفتوحة أ.سميم أبو عقيل 33

 مديرية تربية يطا أ.كمال منسي 33
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 (: كتاب تسييل ميمة موجو لممديريات التعميمية3ممحق رقم )
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 لممدارس(: كتاب تسييل ميمة موجو 1ممحق رقم )
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 فيرس الجداول
 44 ....................................................................................... (: خصائص انمدتمع انذَمىغزافُح911خذول )
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