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شكر وعرفان

الجالل واإلكرام، والصالة والسالم عمى النبي  ولق المنان، خالق االنس والجان، ذالحمد هلل الخا
 بعد... ماأالى اهلل بإذنو وسراجا منيرا. و  ، وداعياً اً المصطفى،  الذي بعث لمعالمين بشيرا ونذير 

توجو أيسعدني أن  ،من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" إنطالقًا من قول رسولنا الحبيب المصطفى محمد "
بالشكر الجزيل الى االستاذ الدكتور محمود ابو سمرة الذي تكرم باإلشراف عمى ىذه الرسالة، وكان لو 

رشاداتو ومالحظاتو في إتمام ىذه الرسال جنة المناقشة كما أشكر عضوي ل ة،الفضل الكبير بتوجيياتو وا 
عمى تفضميما بقبول مناقشة الرسالة واثرائيا بمالحظاتيما ة بعاد الخالص والدكتور رجمالبحيصالدكتو

دارة التربوية في كما اتوجو بالشكر إلى جميع اعضاء ىيئة التدريس في برنامج ماجستير اإلالقيمة. 
 لمعرفة.ذين ميدوا لنا طريق العمم واجامعة القدس ال

وال يفوتني التوجو بالشكر والتقدير لكل من ساعدني في إتمام ىذه الرسالة ومد لي يد العون وأخص بالذكر 

 ،قسام في مديرية القدس الشريف عمى تسييميم  لميمتي في جمع المعموماتمدير التربية ورؤساء األ
. لتعاونيم في تعبئة االستبانات ،الدراسةالمدارس المشمولة في عينة ومعممي مدراء  وتوزيع أداة الدراسة.

معممات المغة االنجميزية عمى ترجمتيم لمدراسات . لذين تفضموا بقبول تحكيم االستبانةفاضل ااالساتذة األ
معممات المغة و  االنجميزية لى ترجمة ممخص الدراسة الى المغةإوردتيا في الدراسة، إضافة أاالجنبية التي 

  تنقيح الرسالة من الناحية المغوية.العربية عمى جيدىن في 

تقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساندني في إنجاز ىذه الدراسةأو 

 الباحثة

وحيديعبداهلل إكرام 
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 الممّخص

مديرية تربية  ىدفت ىذه الدراسة التعّرف إلى العالقة بين مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في

القدس الشريف ومستوى الدافعية لدى معممييا. كما ىدفت إلى الكشف عن االختالف في وجيات النظر 

تبعًا لمتغيرات الدراسة، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي مدارس مديرية تربية القدس الشريف، 

( 397كّونت عينة الدراسة من )( معممًا ومعممًة، في حين ت2794الحكومية والخاصة، والبالغ عددىم )

استبانة لقياس  بتصميمفردًا، تّم اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية. ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة 

باالستعانة  لدييمتقديرات المعممين لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري ىذه المدارس ومستوى الدافعية 

، وتم التحقق من صدق االستبانة وثباتيا بالطرق التربوية واإلحصائية بقةالنظري الدراسات السا باألدب

 المناسبة.

أن ىناك عالقة طردية متوسطة ودالة إحصائيًا بين تقديرات المعممين لمستوى أشارت نتائج الدراسة 

الدافعية العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية تربية القدس الشريف وبين تقديراتيم لمستوى 

إلى أن تقديرات المعممين لمستوى العدالة  (. كما أشارت النتائج0..73لدييم، بمعامل ارتباط  قدره)

( وانحراف 3.68التنظيمية لدى المديرين جاءت بدرجة مرتفعة، لمدرجة الكمية بمتوسط حسابي قدره )

ة مرتفعة لمدرجة الكمية، (، وأن تقديراتيم لمستوى الدافعية لدييم جاءت أيضا بدرج0.621معياري )

(.  كما بّينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 0.536( وانحراف معياري )4.11بمتوسط حسابي قدره )

بين متوسطات تقديرات المعممين لمستوى العدالة التنظيمية ، (α ≥ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

ي، وسنوات الخبرة في التعميم، ومستوى المدرسة، لدى المديرين تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤىل العمم

بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تقديراتيم لمستوى العدالة التنظيمية تعزى لمتغيري جية 
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اإلشراف عمى المدرسة، لصالح مدارس الحكومة، وجنس المدرسة لصالح مدارس الذكور واإلناث. كما 

بين متوسطات ، (α ≥ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات بينت النتائج عدم 

تقديرات المعممين في مديرية القدس الشريف لمستوى الدافعية لدييم تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤىل 

العممي، وجية اإلشراف عمى المدرسة، ومستوى المدرسة، بينما وجدت فروق تعزى لمتغيري سنوات الخبرة 

( سنوات، وجنس المدرسة لصالح مدارس 07ح المعممين من ذوي الخبرة أكثر من )في التعميم، لصال

 أىميا:  اإلناث. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات

تقديم برامج تدريبية لمرفع من قدرة مديري المدارس بشكل عام والخاصة  منيا بشكل خاص عن _ 0

 ن وفقا لقواعد وأسس عممية ومينية.ة لدى المعمميأساليب تحقيق العدالة التنظيمية وميارات رفع الدافعي

قيام وزارة التربية والتعميم بتخصيص وحدة مستقمة تختص بمتابعة تطبيق القوانين واألنظمة اإلدارية  _ 2

عمى المعممين العاممين في المدارس الخاصة وذلك من أجل ضمان المحافظة عمى حقوقيم من االنتياك 

 من قبل مديرييم.

 العدالة التنظيمية، الدافعية، مديرية القدس الشريف، الجية المشرفة. المفتاحية:الكممات 
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Level of Principals’ Organizational Justice and its Relationship to Teachers’ 

Motivation in Jerusalem Directorate of Education 

Prepared by: Ikram A. wahidi, Al-Quds University 

Supervisor: Prof. Mahmoud Abu Samra 

Abstract: 

This study examines the relationship between the principals’ organizational justice, SOJ, 

and teachers' motivation in the Directorate of Education in Jerusalem. It also aims to 

reveal the difference in attitudes in relation to the study variables. The population of the 

study was )2794( teachers from both public and private schools. However, )397( teachers were 

selected randomly participated in the study.  To achieve the objectives of the study, the 

researcher administrated a questionnaire of the school principals' organizational justice and 

teachers' motivation; this was done with the help of theoretical literature of former studies. 

The validity and reliability of the study was examined by educational and statistical methods. 

Results of the study revealed that there is a direct moderate relationship that is statistically 

significant between the teachers' assessments of the  of principals’ organizational justice and 

their assessment of the level of motivation, with a correlation of (0.337). Results also indicated 

that the teachers' assessments of organizational justice were high with a mean of (3.68) and 

standard deviation of (0.621). Teachers' assessments of their motivation were also high with a 

mean of (4.11) and a standard deviation of (0.536). Results also indicated that there were no 

statistically differences at the level of significance (0.05) for teachers' evaluations of 

principals' organizational justice due to variables: gender, degree, years of experience, school 

level. Statistically differences, however, were found; they were higher for public schools and 

for both boys and girls schools. These were due to supervision. Results also showed no major 

differences at the significance level of (0.05) for teachers' motivation in relation to gender, the 

educational degree, supervision, and school level. Difference found were due to years of 

experience especially for teachers with 10 and more years of experience and for girls schools. 

Many recommendations are made  including: designing training programs to promote the level 



 

ح  
 

of the principals' organizational justice in public and private schools with particular emphasis 

on private ones, which would also raise the level of teachers' motivation based on scientific 

and professional bases. Another important recommendation is the Ministry of Education's 

development of an independent unit that follows up on the implementation of the 

administrative rules and regulations in private schools to protect teachers' right from violation 

by their principals and supervisors. 

 

Key word: organizational justice, motivation, Jerusalem Directorate of Education, 

supervision. 
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 ؿ:والفصؿ ال 

 تيامقدمالدراسة و مشكمة 

 المقدمة 1.1

اليدرس  في حةاة اليجتيع والدور الياـ الذي تقـو بو في إعداد األجةاؿ، فإف إدارة يؤسس   ىية نظرًا أل

عداد خاص ليف ةتولى إدارتيا، وةقوـ بتسةةر أيورىا في يناخ عميي و  ،ويقدرة ،كفاءة إلىكيذه تحتاج  ا 

وغةرىـ يف ذوي  ،وعايمةف ،ويعميةف وطالب، ،يورألةاء أو اليتعمق  بيا يف  تتآلؼ فةو جيةع الفئات

 .العالق  بالعيمة  التعمةية 

يف أخالقةات يين  االدارة اليدرسة  التي ال غنى ليدةر اليدرس  عف يراعاتيا، أف ةتعيد بإقرار الحؽ إف 

قرائف  أو ،حقائؽ أو ،بةانات أو ،تيعمويا أو ،والعدال  في اليدرس  واليجتيع بحةث ال ةخفي أة  شواىد

ابتزاز ةيكف أف ةؤثر عمى الحؽ والعدال ، وأف ةتحمى  أوةيكف اف تساعد في ذلؾ، وال ةخضع ألة  ضغوط 

اليحاباة في تطبةؽ األنظي  والتعمةيات، بحةث ةعطي كؿ ذي حؽ حقو.  أووعدـ التحةز  ،باليوضوعة 

تحاةؿ عمةيا، يظيرًا  أووالموائح اليعيوؿ بيا، دوف تالعب بيا  وأف ةحتـر القوانةف، واألنظي ، والتعمةيات،

أقصى درجات األيان  واالخالص والشعور باليسؤولة . وأف ةحتـر كراي  كؿ فرد وقةيتو وشخصةتو، وال 

  (.2014عابدةف، (ةخذلو، وال ةحقره 
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داء الكبةر عمى كفاءة األيي ، ذات التأثةر ةعد يوضوع العدال  التنظةية  يف اليوضوعات الفاعم  واليو 

يتغةر ييـ في عيمةات إدارة اليدرس   أنياوةيكف النظر إلةيا عمى  ،الوظةفي لميعميةف في اليدارس

ووظائفيا، والعدال  كقةي  ويضيوف يتغةر لو دالل  في التأثةر التنظةيي،  ةيكف أف ةفسر العدةد يف 

 (.2008يةف في اليدارس )درة، اليتغةرات األخرى اليؤثرة عمى السموؾ التنظةيي لميعم

، وتؤثر بشكؿ يباشر اإلجتياعة ىذا وترتبط العدال  التنظةية  بشكؿ جوىري بقةـ اليعميةف، وعالقاتيـ 

اعتبارىا إحدى أىـ نظرةات السموؾ اإلنساني في  إلىعمى دوافع العايمةف وجيودىـ، األير الذي أدى 

يخاطر  إلى  قةي  اجتياعة ، ونيطًا اجتياعةًا ةؤدي غةابو اليؤسسات اليختمف ، حةث تعد العدال  التنظةية

ييارسات سموكة   إلىجسةي  تيدد اليؤسس  والفرد يعًا، إذ إف إدراؾ العايمةف لعدـ توفر العدال  ةؤدي بيـ 

سموكةات االنتقاـ  إلىسمبة ، كنقص الوالء لميؤسس ، والنة  في تركيا، وزةادة يعدؿ دوراف العيؿ، إضاف  

 .(2016قادتيا ) شمحاف والسمطي،  أوي  نحو اليؤسس  اليوج

حترايو لميةئ  اإف يا تفرضو أخالقةات اليين  عمى يدةر اليدرس  ةتبمور في يدى التزايو ووالئو ليينتو، و 

بةف الجيةع وفقًا لمقوانةف  اليساواةالتدرةسة  في اليدرس  عند تعايمو يعيـ، في سبةؿ توفةر أسس العدؿ و 

 .(1994لتعمةيات واألصوؿ اإلدارة  اليتبع  في العيؿ )الصواؼ، واألنظي  وا

اليعمـ أنو يركز اليشكالت التربوة  وحموليا في الوقت نفسو، حةث  إلىوفي العقود األخةرة أصبح ةنظر 

ةعتبر اليعميوف يف أىـ اليجيوعات اليينة  التي ليا الدور الكبةر في بناء اليستقبؿ، وأصبح التحدي الذي 

وقةادات اليدارس ىو إثارة دافعة  اليعميةف يف أجؿ أعمى يستوى يف األداء فقد  الباحثوف التربوةوف ةواجو

أظير األدب النظري أف دافعة  اليعميةف تعتبر العايؿ الحاسـ في تحقةؽ األىداؼ التربوة  )عةاصرة، 

2006.) 
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إذ إف اليعمـ ذو الدافعة  اليرتفع  ىذا وتعد دافعة  اليعميةف عاياًل يييا في تحقةؽ األىداؼ التربوة ، 

ةدخؿ عنصر الحةوة  عمى البرايج اليدرسة  وأنشطتيا، وةشعر بالفاعمة  الشخصة ، وةضاعؼ جيوده يف 

أجؿ النجاح، فةركز عمى إنجاز اليييات والفعالةات اليوكم  إلةو بكفاءة، وةستخدـ االستراتةجةات اإلبداعة  

اليعمـ ذو الدافعة  اليرتفع  ال ةكوف راضةًا عف أدائو، بؿ ىو الشخص يف أجؿ تحقةؽ األىداؼ التربوة ، و 

 (.2006الذي ةيتمؾ الطاق  الكافة  لمتيةز والتطور في العيمة  التعمةية  )الظفةري، 

وتظير أىية  العدال  التنظةية  ودورىا الحةوي في  اليؤسسات التربوة  يف خالؿ توفةر أسس العدؿ 

الحقوؽ والواجبات بةف الجيةع، وفقًا لمقوانةف واألنظي  والتعمةيات اليعيوؿ بيا والنزاى  في  اليساواةو 

باليدرس ، حةث تسيـ في تكوةف وتشكةؿ شخصة  الفرد وقةيو ودوافعو واتجاىاتو بعدال  ويصداقة .  

 وتشكؿ العدال  لدى الفرد الدافع الداخمي اليحفز عمى اإلنتاج لشعوره وثقتو بحصولو عمى احتةاجاتو

وتحقةؽ رغباتو بعدال  وأيف واستقرار، وتعتبر اليحرؾ االساسي لتعزةز ثق  العايمةف بيدرستيـ ودفعيـ 

 (.2017، دراوش لإلنجاز والتيةز يف خالؿ توفةر بةئ  تنظةية  سمةي  يالئي  )

 مشكمة الدراسة  2.1

ت التربوة  الخاص  لقد تبمورت فكرة الدراس  في ذىف الباحث  يف خالؿ عيميا في عدد يف اليؤسسا

ميةف بسبب اليع بعضوالحكوية ، وبعدة يناصب ليدة عشرةف عايا ، الحظت يف خالليا تدني دافعة  

وكذلؾ عدـ  العدال  في التعايؿ  يعيـ يف قبؿ إدارات اليدارس، أو، حتراـاإل شعورىـ بعدـ التقدةر، أو

لذلؾ يف أثار سمبة  تعود عمى يخرجات ىذه في األجور واليكافآت، والترقةات، والتقةةـ، وليا  اليساواة

والطاقات اليوجودة عند اليعميةف لالرتقاء بأداء اليدارس. لذلؾ  القدراتاليؤسسات، وعدـ االستفادة يف 

أىية  األدوار والييارسات  إلىلفت أنظار يدةري اليدارس واإلدارات اليدرسة   إلىوجدت أّف ىناؾ حاج  
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قعيـ باليدارس وتأثةرىا عمى االفراد العايمةف فةيا. وليا كانت العدال  التي ةقويوف بيا يف خالؿ يو 

التنظةية  يف أىـ الييارسات اإلدارة  ليدةري اليدارس، كيا أّف دافعة  اليعميةف يف أىـ األيور التي تؤثر 

. ويف وجيات نظر ذوي العالق  في ىذا اليجاؿ  إلىعمى سةر العيمة  التعمةية  فإنو يف اليفةد التعرؼ 

يدةرة  تربة  ىنا تحددت يشكم  الدراس  بالتعرؼ عمى يستوى العدال  التنظةية   لدى يدةري اليدارس  في 

 وعالقتيا بالدافعة  لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ. القدس الشرةؼ

 اسئمة الدراسة 3.1

 تجةب ىذه الدراس  عف األسئم  اآلتة :

القدس الشرةؼ يف  تربة  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  يا يستوى العدال  التنظةية  ؿ:والسؤاؿ ال 

 وجي  نظر اليعميةف؟

 القدس الشرةؼ ؟تربة   في يدةرة   ستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارسيا ي السؤاؿ الثاني:

ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس أفراد عةن  الدراس  ىؿ تختمؼ تقدةرات  السؤاؿ الثالث:

الجنس، واليؤىؿ العميي لميعمـ، وسنوات خبرتو  :يتغةرات  بإختالؼالقدس الشرةؼ  تربة  في يدةرة 

 في التعمةـ، وجي  االشراؼ عمى اليدرس ، ويستوى اليدرس ، وجنس اليدرس ؟

 القدس تربة  في يدةرة  أفراد عةن  الدراس  يف يعميي اليدارسىؿ تختمؼ تقدةرات  السؤاؿ الرابع:

الجنس، واليؤىؿ العميي لميعمـ، وسنوات الخبرة في  :يتغةرات بإختالؼافعة  لدةيـ الشرةؼ ليستوى الد

 التعمةـ، وجي  االشراؼ عمى اليدرس ، ويستوى اليدرس ، وجنس اليدرس ؟
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ىؿ توجد عالق  ارتباطة  بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  يف اليعميةف ليستوى  السؤاؿ الخامس:

 يستوى الدافعة  لدةيـ؟في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ وتقدةراتيـ ل رةفالعدال  التنظةية  لدى اليدة

 فرضيات الدراسة 4.1

 :اآلتة سئم  الدراس  الفرضةات الصفرة  أانبثقت عف 

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   لى:و الفرضية ال 

القدس الشرةؼ  تربة  العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  ليستوى أفراد عةن  الدراس تقدةرات 

 تعزى  ليتغةر الجنس.

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الثانية:

تربة  يدةرة  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في  أفراد عةن  الدراس تقدةرات تقدةرات 

 الشرةؼ تعزى  ليتغةر اليؤىؿ العميي.

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الثالثة:

القدس  تربة  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  أفراد عةن  الدراس تقدةرات تقدةرات 

 سنوات الخبرة في التعمةـ. الشرةؼ تعزى  ليتغةر

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الرابعة:

القدس  تربة  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  أفراد عةن  الدراس تقدةرات تقدةرات 

 .س جي  اإلشراؼ عمى اليدر الشرةؼ تعزى  ليتغةر 
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( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الخامسة:

القدس  تربة  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  أفراد عةن  الدراس تقدةرات تقدةرات 

 .يستوى اليدرس الشرةؼ تعزى  ليتغةر 

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ؽ ذات دالل  ال توجد فرو  الفرضية السادسة:

القدس تربة   ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  أفراد عةن  الدراس تقدةرات تقدةرات 

 .جنس اليدرس الشرةؼ تعزى  ليتغةر 

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05ل  )عند يستوى الدال إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية السابعة:

القدس الشرةؼ ليستوى الدافعة   لدةيـ   تربة  في يدةرة  اليدارس يعمييأفراد عةن  الدراس  يف تقدةرات 

 تعزى  ليتغةر الجنس.

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الثامنة:

القدس الشرةؼ ليستوى الدافعة   لدةيـ  تربة   في يدةرة  اليدارس يعميياس  يف أفراد عةن  الدر تقدةرات 

 تعزى  ليتغةر اليؤىؿ العميي.

( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية التاسعة:

الشرةؼ ليستوى الدافعة   لدةيـ   القدس تربة  في يدةرة  اليدارس يعمييأفراد عةن  الدراس  يف تقدةرات 

 تعزى  ليتغةر سنوات الخبرة في التعمةـ.
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( بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية العاشرة:

القدس الشرةؼ ليستوى الدافعة   لدةيـ   تربة  في يدةرة  اليدارس يعمييأفراد عةن  الدراس  يف تقدةرات 

 عمى اليدرس . جي  االشراؼتعزى  ليتغةر 

( بةف α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الحادية عشرة:

القدس الشرةؼ ليستوى  تربة  في يدةرة  اليدارس يعمييأفراد عةن  الدراس  يف يتوسطات تقدةرات 

 اليدرس . يستوىالدافعة   لدةيـ  تعزى  ليتغةر 

( بةف α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل   الفرضية الثانية عشرة:

القدس الشرةؼ ليستوى  تربة  في يدةرة  اليدارس يعمييأفراد عةن  الدراس  يف يتوسطات تقدةرات 

 اليدرس . جنسالدافعة   لدةيـ  تعزى  ليتغةر 

( α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة ذات دالل   باطة ارت ال توجد عالق  الفرضية الثالثة عشر:

القدس تربة  يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تقدةرات أفراد عةن  الدراس  لبةف 

 .ةيـافعة  لديستوى الدتقدةراتيـ لالشرةؼ و 

 اىداؼ الدراسة 5.1

 ىداؼ اآلتة :تحقةؽ األ إلىسعت  ىذه الدراس  

يف  القدس الشرةؼ تربة  لدى يدةري اليدارس في يدةرة   يستوى العدال  التنظةية إلىؼ التعر  .1

 وجي  نظر اليعميةف.

 يستوى الدافعة  لدى اليعميةف في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ يف وجي  نظرىـ. إلىالتعرؼ  .2
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في  ليدارس الكشؼ عف االختالؼ في تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري ا .3

الجنس، اليؤىؿ العميي لميعمـ، وسنوات خبرتو في التعمةـ،  بإختالؼيدةرة  تربة  القدس الشرةؼ 

 . والجي  اليشرف  عمى اليدرس 

في يدةرة  تربة  القدس  الكشؼ عف االختالؼ في تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ  .4

سنوات خبرتو في التعمةـ، والجي  اليشرف  عمى الجنس، اليؤىؿ العميي لميعمـ، و  بإختالؼالشرةؼ 

 اليدرس .

يدةرة  تربة  العالق  بةف يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في تربة   إلىالتعرؼ  .5

 يف وجي  نظر اليعميةف ويستوى الدافعة  لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ. القدس الشرةؼ

 الدراسة أىمية  6.1

و، فيي تربط بةف يتغةري العدال  التنظةية  تناولأىية  اليوضوع الذي ت يةتيا يفتستيد ىذه الدراس  أى

والدافعة ،  وعمةو فإف ىذه الدراس  ستساىـ في إثراء األدب النظري الذي كتب في ىذا اليجاؿ وفي إثراء 

 اليعرف  التربوة  اليتخصص  يف  خالؿ توضةح العالق  بةف ىذةف اليتغةرةف

العيمة  ليذه الدراس  في تعرةؼ يدةري اليدارس بالعالق  بةف العدال  التنظةية  ودافعة  تبرز األىية  كيا 

اليعميةف حةث ةسيـ ذلؾ بتقدةـ التغذة  الراجع  ليـ حوؿ ييارساتيـ اإلدارة  بيذا الخصوص لمعيؿ عمى 

 الشخص اليالئـ.تحسةنيا، كيا أنيا ستساعد أصحاب القرار في اختةار وتعةةف اليدةرةف  الجدد باختةار 
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تكيف األىية  الشخصة  ليذه الدراس  في أنيا ستفتح اليجاؿ أيايي كباحث  لمتعرؼ عمى يفيويي العدال  و

التنظةية  والدافعة  بشكؿ يعيؽ، كيا ستساعدني في استكياؿ اليتطمبات الالزي  لمحصوؿ عمى درج  

 الياجستةر في اإلدارة التربوة .

 محددات الدراسة 7.1

 ذه الدراس  بالتالي:تحددت ى

 :أنيا اقتصرت عمى اليعميةف  دوف غةرىـ يف العايمةف في يدارس يدةرة  تربة   محددات بشرية

 القدس الحكوية  والخاص . 

 :القدس والواقع  ضيف صالحةات  تربة  عمى يدارس يدةرة  تقتصر اأنيا  محددات مكانية

 .يدةرة  تربة  القدس الشرةؼشراؼ او 

 : ـ2017/2018ؿ يف العاـ الدراسي و تـ تطبةقيا في الفصؿ األ محددات زمانية 

 تتحدد بالتعرةفات اإلجرائة  لميصطمحات الواردة فةيا وىي : :ةيمياىمحددات مف 

 اليستوى، العدال  التنظةية ، الدافعة ، يدةرة  تربة  القدس، الجي  اليشرف  .

 اإلحصائة يا، واليعالجات تتحدد بينيج الدراس ، وطبةع  العةن  وحجي جرائية:محددات إ 

 اليستخدي  فةيا.
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 مصطمحات الدراسة 8.1

 اعتيدت ىذه الدراس  التعرةفات االجرائة  االتة :

 أو: اليتوسط الحسابي الستجابات اليعميةف عمى أداة الدراس ، وةكوف اليستوى يرتفعًا المستوى 

اليتوسط الحسابي الستجابات  ينخفضًا بحسب اليعةار اآلتي: ةكوف يرتفعًا إذا بمغ أويتوسطًا 

اليتوسط الحسابي الستجابات اليعميةف يا  تراوحفأعمى، وةكوف يتوسطًا إذا  (3.68)اليعميةف 

 فأدنى. (2.33اليتوسط الحسابي لالستجابات ) ، وةكوف ينخفضًا إذا بمغ(3.67-2.34) بةف

 حساسيـ باإلنصاظيميةنالعدالة الت في توزةع  اليساواةؼ و : ىي إدراؾ اليعميةف في اليدارس وا 

جراءات العيؿ، والتقةةـ، وعدـ التيةةز في اليعايم  التي ةتمقونيا يف قبؿ  اليياـ والتكالةؼ، وا 

 يدةري يدارسيـ .

    اليستوى الذي ةقدره اليعميوف لمعدال  التنظةية  لدى يدةري  أنياإجرائةا ألغراض الدراس  ب  وتّعرؼ
  شرةؼ عمى يجاالت أداة الدراس  التي أعدتيا الباحث .القدس التربة  اليدارس في يدةرة  

 ىي رغب  داخمة  لدى اليعمـ توجو سموكو وتحثو لبذؿ أقصى الجيود الييكن  لتحقةؽ الدافعية :

 أىداؼ اليدرس  دوف أي ضغط خارجي.

أداة  وتعّرؼ إجرائةا ألغراض الدراس  بأنيا اليستوى الذي ةقدره اليعميوف لمدافعة  لدةيـ عمى فقرات

 الدراس  الخاص  بالدافعة  والتي أعدتيا الباحث .

  ىي اإلدارة التعمةية  اليخول  بتنفةذ السةاسات التربوة  ووضع : الشريؼ القدستربية مديرية

)عابدةف،  الخطط يوضع التنفةذ، ويتابعتيا حسب تعمةيات وزارة التربة  والتعمةـ العالي الفمسطةنة 
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والتابع  لوكال   ،وتشرؼ عمى اليدارس الخاص  ،ارس الحكوية يسؤول  عف اليدوىي . (2014

 (إسرائةؿ) احتمتوالذي  ءوىو الجز شرقي يدةن  القدس،  (J1)ينطق   غوث وتشغةؿ الالجئةف في

تجيعات: بةت حنةنا، يخةـ  J1. وتضـ ينطق  (1967)الضف  الغربة  عاـ  احتاللياعنوة بعةد 

ةت اليقدس" وتشيؿ )الشةخ جراح، وادي الجوز، باب ، القدس "بة او العةسشعفاط، شعفاط، 

الساىرة، الصوان ، الطور، الشةاح، راس العايود(، سمواف، الثوري، جبؿ اليكبر، السواحرة الغربة ، 

. وذلؾ كيا بةنيا الجياز اليركز لإلحصاء صفافا، شرفات، صور باىر، كفر عقببةت 

  (.256، ص:2017الفمسطةني )

  السمط  اليسؤول  عف النظاـ التعمةيي لميدرس  يف جيةع الجوانب القانونة   : ىيالجية المشرفة

و االدارة  واليالة ، وىي كيا وردت في الكتاب اإلحصائي التربوي لوزارة التربة  والتعمةـ العالي 

 (  وتشيؿ:6، ص2016الفمسطةنة  )

 أوأي وزارة  أولتعمةـ العالي، بة  وا: " أي يؤسس  تعمةية  تدةرىا وزارة التر المدارس الحكومية          

تشرؼ  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼويف الجدةر بالذكر أف اليدارس الحكوية  التابع  ل سمط  حكوية ".

 قاؼ العاي  في القدس.و عمةيا دائرة األ

خاص   أو: "أي يؤسس  تعمةية  غةر حكوية  وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف الدولية مدارس         

 ".فالفمسطةنةةتشرؼ عمةيا وكال  الغوث وتشغةؿ الالجئةف  أوةرىا تد

 أوأجنبة  غةر حكوية  يرخص  ةؤسسيا  أوأىمة ،  أو: "أي يؤسس  تعمةية ، المدارس الخاصة       

 أجنبة ". أوىةئات فمسطةنة   أوجيعةات  أوةنفؽ عمةيا فردًا  أوةدةرىا  أوةرأسيا 
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 الفصؿ الثاني

 والدراسات السابقة طار النظرياإل
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 الفصؿ الثاني

_________________________________________________________________ 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

لمدراس ، يشتياًل عمى  يوضوعي العدال  التنظةية  والدافعة ، طار النظري لإل ىذا الفصؿ عرضاً  تضيف

 اليتعمق  بيوضوع الدراس . السابق  اساتثـ عرضًا  لمدر  ذات العالق ، ويف العناوةفوبعض 

 النظري اإلطار 1.2
 

 Organizational Justice     العدالة التنظيمية . 1.1.2

 

 . تمييد:1.1.1.2

، وةعتبر يفيـو الحدةث  التي اىتيت بالعنصر البشري اإلدارة ةعتبر يفيـو العدال  التنظةية  يف اليفاىةـ 

عدـ العدال  في يكاف العيؿ ةؤثر عمى يستوةات األداء يييا  أور العايمةف بالعدال  نسبي حةث أف شعو 

 (.2006بمغت قوة سائر عناصر العيمة  اإلدارة  األخرى) زاةد، 

والعدال  التنظةية  يصطمح ةستخدـ لوصؼ العدال  التي تكوف عمى صم  يباشرة يع يكاف العيؿ، وبيعنى 

عمى الطرؽ التي في ضوئيا تتحدد يدركات العدال  لدى العايمةف، وطرؽ أدؽ العدال  التنظةية  ترتكز 

 (.2002تأثةر ىذه اليدركات عمى النتائج التنظةية  )نعساني والةوسفي، 

وقد أكد الكثةر يف الباحثةف والييتيةف بيجاؿ اإلدارة  التربوة  التأثةر البالغ لمعدال  التنظةية  في تعيةؽ 

يؤسس ، والذي ةتجسد عيمةًا بتعبةر العايمةف عف اىتياييـ وحرصيـ عمى اليؤسس  يبدأ الوالء التنظةيي لم
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واستيرار نجاحيا وبقائيا. وتعّد يف أىـ اليتغةرات التي تحدد درج  إنجاز الفرد لألىداؼ، وتجعؿ الفرد 

وقد حظي يوضوع العدال  التنظةية   (. 2017ةبذؿ قصارى جيده في أداء ييياتو وواجباتو )سةؼ، 

 اىتياـ كبةر يف قبؿ الباحثةف، ال سةّيا أّف اليجتيعات تسةر في خطى حثةث  يف أجؿ تقدييا. وتعرضب

ىا، ويبادئيا، وأىيةتيا أبعاديفيويي العدال  والعدال  التنظةية ، ونشأتيا، وأىيةتيا، و  في ىذا الفصؿالباحث  

 اليدرسة . اإلدارةفي 

 لتنظيمية:والعدالة امفيـو العدالة .  2.1.1.2      

عطاء اليرء اواليوازن ، و  اإلنصاؼف العدال  يشتق  يف العدؿ ويف الفعؿ عدؿ، وىو أتشةر يعاجـ المغ  

  (، أيا في لساف588ص :2004)ليجيع المغ  العربة   يا لو واخذ يا عمةو، كيا ورد في اليعجـ الوسةط

: 1، يجمد2008وز آبادي )( و القايوس اليحةط  لمفةر 238: 8، يجمد2003البف ينظور ) العرب 

، ويا قاـ في النفوس أنو يستقةـ، وةعني الحكـ بالحؽ، وىو ضد يورفورد أنو القصد في األ( 1061ص

 . الجور والظمـ

( 2235: ص2008أيا فةيا ةتعمؽ بالتنظةية  فيي كيا وردت في يعجـ المغ  العربة  اليعاصرة  لعير) 

تدبةره لةأخذ نسقا يعةنا، والتنظةيات اإلدارة  ىي اإلجراءات يصدرىا نّظـ وتعني تنظةـ العيؿ وترتةبو و 

 التي ةتخذىا اليسئولوف إلصالح اإلدارة وتنظةـ أيورىا.

 يف الباحثةف العدةد يف التعرةفات ليا، وينيا:كبةر  عدد ردأو  فقد، اصطالحاً  يفيـو العدال  التنظةية  أيا

 ( تعرةؼByrneةرى أف اليقصود بالعدال  التنظةي :) ة  ىو "العدال  اليدرك  والتي تعطي يةؿ

 (.Byrne, 2003:p3) في العيؿ" اآلخرةفالعايمةف ليقارن  حالتيـ يع زيالئيـ  األفراد



 

15 
 

 ( تعرةؼAL-Qtaibi " يرى أنها :)أوالعدالة في مكان العمل من خالل عالقتهم بالمنظمة  إدراك 

 :AL-Qtaibi, 2003)" ياتهم في العملبرئيسهم المباشر والتي تؤثر بالنهاية على مواقفهم وسلوك

p343.) 

ة  في أساس"إف العدال  التنظةية  تتحدد بصف    (Saal & Moore, 1993: p96)في حةف بةف  كؿ يف 

ظةية . فيي يفيوـ نسبي، بيعنى نت التااإلجراءو  ،ويوضوعة  اليخرجات ،ضوء يا ةدركو الفرد يف نزاى 

العايمةف عمى أنو إجراء يتحةز وغةر يوضوعي، قد ةدركو آخر التنظةيي الذي ةدركو أحد  اإلجراءأف 

 عمى أنو إجراء ةتيةز بدرج  عالة  يف اليوضوعة  وعدـ التحةز".

" العدال  اليدرك  يف  (  بأنيا151: ص2012)أبو تاةو،  دعن الوارد    (Beuger, 1998: p79)وقد عرفيا 

ي تنشأ عف العالق  السائدة في الينظي ، والتي تتضيف لمتبادالت )اليدخالت و اليخرجات( الت األفرادقبؿ 

. إف العدال  اجتياعيعالق  الفرد يع يدةرةو وزيالئو بنفس رتب  العيؿ، وبعالقتو يع ينظيتو كنظاـ 

 التنظةية  ىي إحساس الفرد بالعدال  في الينظي  وردة الفعؿ السموكة  ليذا اإلحساس".

يوظؼ يا عمى  إلةوالتنظةيي الذي ةنظر  اإلجراءفيوـ نسبي، ف( أنيا "ي13: ص2006وقد عرفيا زاةد )

 غةر يوضوعي يف وجي  نظر يوظؼ آخر". أو يتحةزاً  أنو إجراء عادؿ، قد ةكوف إجراءً 

في يكاف العيؿ وتشيؿ  نصاؼلإلتصورات العايمةف ( بأنيا "654: ص2010يا السمنتي )تفي حةف عرف

تائج، وعدال  النتائج التي ةحصؿ عمةيا الفرد بيقارن  نفسو يع ت اليستخدي  في تحدةد النااإلجراءعدال  

والشعور  االحتراـات يثؿ اإلجراء، ونوعة  اليعايم  التي ةحصؿ عمةيا الفرد عنديا تطبؽ عمةيـ اآلخرةف

 ".بالكراي  يف األفراد واآلخرةف
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عمى نفس  أنيا تتفؽ جيةعاً إال  ،ييا سبؽ ةتبةف لنا أنو عمى الرغـ يف تعدد تعرةفات العدال  التنظةية 

حتراـ، وبدوف تحةز،  تقرةباً اليبادئ  يف حةث التعايؿ يع العايمةف بإنصاؼ، ونزاى ، ويوضوعة ، وا 

 ةفو اسالينفسو بزيالئو  دائياً نو ةقارف ايؿ يع يدخالتو يقارن  بزيالئو ألويراعاة أف تتناسب اليخرجات لمع

أف  االعتباربعةف  األخذؾ فإنو ةشعر بالتوتر والظمـ. يع لو باليدخالت وةتوقع نفس اليخرجات وخالؼ ذل

العايمةف لمعدال  التنظةية  ىو نسبي وال ةيكف أف ةحكـ جيةع العايمةف عمى اليدةر بنفس الدرج  يف  إدراؾ

 العدال .

لحال  اإلنصاؼ في اليعايم  التي العايمةف  إدراؾوترى الباحث  أف العدال  التنظةية  ىي: ىي درج  

  االحتراـ.و يوضوعة  النزاى  و الو  كاإلنصاؼ روف بيا، في الينظي  التي ةنتيوف إلةيا، يف قبؿ رؤسائيـةشع

 نشأة العدالة التنظيمية:. 3.1.1.2

بالفمسفات واألفكار  ياءوانتة  و االسي باألدةافدـ عمةو السالـ يرورا آةرجع ظيور العدال  ينذ بداة  خمؽ 

، فالعدؿ  اليساواةيبدأ العدؿ و  اإلسالية الشرةع   إلةيااليبادئ التي دعت أىـ اليرتكزات و  . ويفاليعاصرة

يف الفضائؿ التي ال ةستقةـ إسالـ اليرء إال بتطبةقو يع الجيةع عمى حد سواء، والعدال  في اإلسالـ ال 

 لىاتعوةكفي العدؿ شرفًا أف اهلل بغض وال تفرؽ بةف يسمـ وغةره، بؿ ةتيتع بيا الجيةع.  أوتتأثر بحب 

، فيو الحكـ العدؿ الذي ال ةيةؿ بو اليوى فةجور في الحكـ. إف العدؿ يةزاف اهلل عمى األرض، تسيى بو

(. قاؿ 2014وضعو لمخمؽ ونصبو لمحؽ، بو ةؤخذ لمضعةؼ حقو وةنصؼ اليظموـ ييف ظميو )الشيري، 

ِإنَّ  ۚ  َحَكْمُتم بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل  إذاْهِلَها وَ أَ  إلى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت  : لىاتع

ا يَِعُظُكم ِبِه  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر   لىا.  وقاؿ تع58،اآلة ،سورة النساء ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ۚ  اللََّه نِِعمَّ
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ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقرْ  َهى  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي بِاْلَعْدِل َواْْلِ    يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  ۚ  َبى  َويَ ن ْ

 .90سورة النحؿ، اآلة ، 

، فيو قدةـ قدـ االنساف كيا تيت االشارة و ىذا  ، أيا يف إلةويف حةث النشأة والتطبةؽ العيمي ليذا اليفيـو

ير في ظير بادئ األ ي، فقديينظيات واليؤسسات والعيؿ الينظ، يرتبط بالإداريحةث دراستو كيفيوـ 

، ثـ بعد ذلؾ ظير في كتابات عمـ أ  بشةالفمسف ئيـعبر عف آراةالفمسف  ل اءكتابات عمي ف ىذا اليفيـو

يجاالت  إلىنتقؿ اليفيوـ ا(، ويف ثـ 23: ص2008لةعكس طبةع  األخالقةات اإلنسانة  )درة،  اإلجتياع

في بةئات  اإلنصاؼفي اليجاؿ التنظةيي لوصؼ دور النزاى  و  استخدايو، وقد تـ اإلدارةو  السةاس  والقانوف

العيؿ اليختمف   يف خالؿ الطرؽ التي ةحدد بيا اليوظفوف يدى يعايمتيـ بصورة يوضوعة  خالة  يف 

 (.2006التحةز )الييدي، 

التي نادى بيا آديز  اليساواةنظرة   التارةخة  يف أصولو ةستيد يفيوـ العدال  التنظةية  وةيكف القوؿ أف

(  ِAdams( عاـ )حةث كاف ةعيؿ أخصائةا لمبحوث السةكولوجة  في شرك  الكيرباء العاي  1963 )

تدةف بالفضؿ لمجيود الفكرة  السابق  وبخاص  نظرة   اليساواةفي وقد ذكر آديز أف نظرةتو  ،بنةورؾ

عف العدال  التوزةعة  )عدواف،  (Homansر ىويانز )( ، وأفكاFestinger)التنافر اليعرفي( لفةستنجر )

يدخالتو يع يعدؿ يخرجات  إلىأف الفرد ةقارف يعدؿ يخرجاتو  عمى (.  وتنص ىذه النظرة 2016

لكف ىذا الشعور   ،اليساواةعدـ  أوى اليعدالف ال ةشعر الفرد بالظمـ و است إذايدخالتيـ، ف إلى اآلخرةف

ف، ييا ةولد لدى الفرد شعورا بالتوتر وعدـ اإلرتةاح، ييا ةدفعو لعيؿ ي اليعدالو اسةحدث في حال  عدـ ت

يا ةقديو يف يساىيات )العبء،  بيعنى آخر فإف الفرد ةقارف بةفشيء يا لمتخمص يف ىذا التوتر، و 

، الخبرات،...إلخ(  ويا ةحصؿ عمةو يف نواتج )الرواتب، الحوافز، الترقةات، ؿساعات العيؿ، اليؤى
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، واليحصم  النيائة  ليذه اليقارن  ىي تحدةد يدى اآلخرةف األفراد.إلخ(، يع يساىيات ونواتج اليكافآت،..

 (.2008والظمـ )درة،  اليساواةعدـ  أوة والعدال  او اسالفرد لمي إدراؾ

بيوضوع العدال  التنظةية ، بعد أف باتت  اإلىتياـعقد التسعةنات يف القرف العشرةف تسارع وتةرة  وشيد

النفسي واليادي  باالكتفاءالشعور  إلى احتةاجاالبشرة  التي تعتبر أىـ األصوؿ في الينظيات أكثر اليوارد 

(Niehoff & Moorman, 1993 .) وع العدال  التنظةية  وضرورة ضجيةعيا بيو  اإلدارة عنةت اليدارس و

 في بت ، وقةييا األصةم تطبةقاتيا، وعدتيا يف أخالقةاتيا الثا تتناولتطبةقيا في ينظيات العيؿ جيةعيا، و 

تتوقؼ عمةيا كفاءة  ،بةف العايمةف والينظي  ذات قةي ىا، لكونيا رابط  أبعاديراعاة جوانبيا و لت بةنيا و اتفال

يف  ةفوفاعمة  كؿ ينييا، وقةي  تحقؽ التنسةؽ بةف يصالح الرئةس والينظي  يف جي ، ويصالح اليرؤوس

ف والينظي  ةيا نشاطًا ةقوـ عمى يصالح طرفةف ىيا العايميا العدؿ بوصفأساس اإلدارة، إلف أخرىجي  

 .( 2012)الزىراني، 

، األخرى   اإلدارةيجاالت  كيا كاف في لـ ةأخذ يفيوـ العدال  التنظةية  حقو التعمةية  اإلدارةيجاؿ وفي 

العاـ  عمى نحو صرةح إال في إلةوالتعمةية  لـ ةمتفت  اإلدارةبيوضوع العدال  في  ىتياـحةث أف اال

التعمةية  ىيا )ىوى، وتارتر( في دراس  لييا بعنواف  اإلدارةيرةكةاف في أعنديا قدـ عالياف ( 2004)

نطمقا يف التأكةد عمى أىية  قضاةا العدال  التنظةية  باليدارس، ا"العدال  التنظةية  في اليدارس"، حةث 

ات عيؿ اليدةر في اليدرس ، ةأساسيف  ف تكوفأ  ةجب ةالنزاى  في البةئات اليدرسوأف قضاةا العدال  و 

 (.2006)الييدي، باستخفاؼف ال تؤخذ أوةجب 
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 أىمية العدالة التنظيمية:. 4.1.1.2

مو أير ال ةيكف تجاىؿ أىيةتو في حةاة الفرد والينظي  عمى حد سواء، ف العدال  التنظةية  بالفرد  شعورإف 

أثبت العدةد  وقد، النظر عف طبةع  عيمياأثر إةجابي واضح ويمحوظ عمى يخرجات اليؤسسات بغض 

ةجابة يف الدراسات  وجود عالق  طردة   اليتغةرات يف جي ، وبةف العدةد يف  بةف العدال  التنظةية  وا 

دافعة  االنجاز و  ،(2016الثق  التنظةية  عمةاف )و  ،(2016كالوالء التنظةيي العدواف ) الييي ، التنظةية 

( والصيادي 2012الوظةفي العبةدي ) اإللتزاـو  ،(2012ةفي يحيد)(، والرضا الوظ2014الشيري )

( العدال  التنظةية  ىيزة الوصؿ بةف يتطمبات اليرؤوسةةف 23: ص2010باجودة ) دوتع .(2009)

 أىداؼكانت يف  إذاف ،الرؤساء أىداؼاليرؤوسةةف و  أىداؼات الرؤساء، ونقط  االلتقاء بةف لتزاياو 

طيئناف، فإف الرئةس حتى ةحصؿ عمى العيؿ اليؤدى عمى أكيؿ اى ةؤدي عيمو بؿ سةادة العدال  حتالعاي

 بةف اليرؤوسةةف. اإلنصاؼوجو عمةو أف ةوفر األياف الوظةفي عف طرةؽ العدؿ و 

ىية  العدال  التنظةية  يف خالؿ بعض جوانب أ إلى( 2004) القطاون و  الفيداويو  ( 2008درة ) وأشار

  :اآلتة اليؤشرات 

   جور في الينظي  .ظاـ التوزةعي لمرواتب واألالتنظةية  توضح حقةق  النالعدال 

  تحقةؽ السةطرة الفعمة  والتيكف في عيمة  إتخاذ القرار. إلىالعدال  التنظةية  تؤدي 

 عف األجواء التنظةية  واليناخ التنظةيي السائد في الينظي . لضوءالعدال  التنظةية  تسمط ا 

   سموكةا عمى حاالت الرضا عف الرؤساء ونظـ القرار وعمى سموكةات تنعكس العدال  التنظةية

 الوظةفي. اإللتزاـاليواطن  التنظةية ، و 
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  تحدةد جودة نظاـ اليتابع  والرقاب  والتقةةـ، وخمؽ القدرة عمى تفعةؿ  إلىالعدال  التنظةية  تؤدي

واألدوار التنظةية  وتصحةح  أدوار التغذة  الراجع ، والقدرة عمى إعادة تصيةـ التنظةـ في الوظائؼ

قاي  التصورات الالزي  بشكؿ ةكفؿ وجود  اإلنحرافات ستداي  العيمةات التنظةية  واإلنجازات اوا 

 عند أعضاء الينظي .

  وتحدد طرؽ  األفرادواألخالقة  والدةنة  عند  اإلجتياعة العدال  التنظةية  تبرز ينظوي  القةـ

يـ وتصوراتيـ لمعدال  الشائع  في إدراكالينظي  في كةفة   التفاعؿ والنضج األخالقي لدى أعضاء

 ,ةجابياليطموب والتفاعؿ اإل داءالينظي  بشكؿ ةدؿ عمى ضوابط األفعاؿ لمقةاـ باأل

والينظي  جراء الشعور بالعدال  التنظةية  يف قبؿ  األفراد( الفوائد التي تعود عمى 2006ولخص الحجاةا )

 يا :اليرؤوسةةف داخؿ الينظي  وين

  يا نحوىـ. لتزايايف اليرؤوسةةف عنديا تظير  اإللتزاـحصوؿ الينظي  عمى 

 يـ.ئالحصوؿ عمى ثق  اليرؤوسةةف ووال 

  اليوارد البشرة  لمعيؿ في  الينظي . أفضؿإستقطاب 

كيا تظير أىية  العدال  التنظةية  فةيا ةيكف أف ةحدث نتةج  غةاب ييارس  إدارة الينظي  لمعدال  

يستوى  وانخفاض، وضعؼ اإلنتياء التنظةيي، داءيستوى الرضا الوظةفي، واأل انخفاضيف  التنظةية 

التنظةيي، وسموكةات اليواطن  التنظةية ، وكثرة التغةب عف العيؿ، وزةادة النزوع لترؾ  اإللتزاـالوالء و 

 (.2012( و )الحيةدي، 2003العيؿ، وزةادة السرق  والتخرةب في يكاف العيؿ )حواس، 
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سبؽ ةتضح أىية  العدال  التنظةية  في بةئات العيؿ اليختمف ، وال سةيا التعمةية  ينيا، وضرورة أف  ييا

التوزةع ةعيؿ يدةر اليدرس  عمى تحقةؽ العدال  التنظةية  داخؿ يدرستو يف خالؿ تنفةذ إجراءات تضيف 

شراكيـ بصنع عباء واليياـ والحصص الصفة  والقرطاسة  والوسائؿ التعمةية  عمالعادؿ لأل ى اليعميةف، وا 

تخاذ القرارات، والتعايؿ يعيـ بإحتراـ وتقدةر، وتقةةييـ بعدال  ويوضوعة . ليا لذلؾ يف أثر ىاـ عمى  وا 

 اليدرس  التربوة  والتعمةية  بكفاءة وفعالة  قصوى. أىداؼتحقةؽ 

 العدالة التنظيمية: أبعاد. 5.1.1.2

 إلىةشةروف  يعظـ الباحثةف أفالحظت الباحث   ،دال  التنظةية الع أبعاد تتناوليف خالؿ األدبةات التي 

 وعدال  التعايالت(، وفةيا ةمي توضةحًا ليا: اإلجرائة رئةسة  ىي: )العدال  التوزةعة  والعدال   أبعادثالث  

 ال: العدالة التوزيعية:أو 

التي نادى  اليساواةنظرة   إلىورىا العدال  التنظةية  وتعود جذ أبعادؿ يف و ألتيثؿ العدال  التوزةعة  البعد ا

، حةث كانت نقط  البداة  في بحث يفيوـ العدال  التنظةية   (1963)( في العاـ Adamsديز )آبيا 

( بأنيا " عدال  اليخرجات التي ةحصؿ Moorman, 1991: p846(، وعرفيا  يورياف )2016)عدواف، 

( بانيا " درج  الشعور اليتولدة لدى 10: ص2004) القطاون و  الفيداويعمةيا الفرد"، في حةف عرفيا  

العايمةف إزاء عدال  القةـ اليادة  وغةر اليادة  التي ةحصموف عمةيا يف الينظي  بوصفيا يتحقق "، كيا 

 ".األفرادفي توزةع اليوارد عمى  اليساواة( بأنيا " العدال  و 13: ص2010جاسر )أبو عرفيا 

 (:2008تةف كيا ذكر درة )اآلتةةتةف والعدال  التوزةعة  بنةت عمى الفرض
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يع الجياعات اليرجعة ، أي أف الفرد ةقةس  اجتياعة يا ةجروف عيمةات يقارن   دائياً  األفرادإف  .1

 يرجعي. يع شخصيدخالتو يقارن   إلىبشكؿ يستير النسب  بةف يخرجاتو 

د ظروؼ العدال  فإف تواج أخرى، وبعبارة دال ععدـ الًا بواسط  يدركات أساسإف الفرد يدفوع  .2

يا ظروؼ عدـ العدال  فيي تجعؿ الفرد ةشعر إيا بالغضب أالفرد في حال  توازف دةنايةكي،  تجعؿ

 إعادة التوازف الدةنايةكي بالبحث عف تحقةؽ العدال . إلىالذنب ييا ةجعمو ةسعى  أو

ةو يف يخرجات، ( أف "عدال  التوزةع تعكس شعور العايمةف بعدال  يا ةحصموف عم2007وقد ذكر جودة )

يودىـ في العيؿ، فالعايموف ال ةركزوف عمى كية  جقد تكوف عمى شكؿ أجور وترقة  وحوافز، يقابؿ 

 اليخرجات التي ةستفةدوف ينيا، بؿ ةيتيوف بعدال  ىذه اليخرجات"

( اف العدال  التوزةعة  تشيؿ التوزةع العادؿ يف قبؿ إدارة الينظي  لميياـ 2016ىذا وقد وضح عدواف )

اليادة  وغةر اليادة  كشيادات  تواليكافآواليسؤولةات، واألعباء الوظةفة ، والحوافز واليستمزيات اليكتبة ، 

الشكر والتقدةر والثناء بةف العايمةف في الينظي ، وبيذا تتضيف العدال  التوزةعة  التوزةع العادؿ لجانبةف 

 ىيا: الجانب اليادي والجانب اليعنوي.

النتائج اليتوقع حدوثيا في حاؿ عدـ شعور العايمةف بعدـ تحقؽ العدال  التوزةعة   إلى( 2008أشار درة )و 

بةف افراد الينظي ، حةث ةخمؽ ذلؾ نوعًا يف التوتر في العالقات بةف العايمةف بعضيـ البعض ىذا يف 

 .اإلدارةجانب، ويف جانب آخر بةف العايمةف و 
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طالع  وبخاص  ،ييا سبؽ ةتبةف ضرورة أف ةكوف اليدةر يدةري اليؤسسات التربوة  عمى دراة  بأىية  وا 

و ليا ييا ةتوجب إدراكلتحقؽ العدال  التوزةعة  وعمى يخاطر عدـ  ؛العايؿ في الينظي  إدراؾعمى يزاةا 

 لينظيتو. أداء أفضؿعمةو أف ةعيؿ جاىدا عمى ييارستيا بالطرةق  الصحةح  والعادل  لضياف تحقةؽ 

 : يةاإلجرائالعدالة ثانيًا: 

العدال  التنظةية ، ويفيوـ ىذه العدال  يصدره عمـ القانوف  أبعادالبعد الثاني يف  اإلجرائة تيثؿ العدال  

التنظةية ، فكميا زاد إحساس  تالفرد ليدى عدال  العيمةات التي ةتـ يف خالليا اتخاذ القرارا إدراؾوةتعمؽ ب

بيا وتنفةذىا  لتزاـلالرات كميا كاف لدةو دافع قوي ات اليتبع  باتخاذ يختمؼ القرااإلجراءالفرد بعدال  

 Thibutثةبوت وولكر ) إلى اإلجرائة بقضاةا العدال   ىتياـاالوةعود فضؿ (. 2004، وباروف، جرةنبرغ )

&  walker األفراد استجابات( حةث أجرةا يجيوع  يف الدراسات في سبعةنةات القرف التاسع عشر عف 

 اإلجرائة تطوةر نظرةتيـ اليعروف  بنيوذج الرقاب  العيمة  لمعدال   إلىت نحو إجراءات حؿ النزاع أد

 (.2006)الييدي، 

( تعرةفًا لمعدال  اإلجرائة  بأنيا "تصور ذىني لعدال  اإلجراءات اليتبع  في 40: ص2008رد درة )أو وقد 

ور )اإلحساس( ( بأنيا "درج  الشع9: ص2010اتخاذ القرارات التي تيس األفراد"، وعرفيا رفاعي )

اليتولدة لدى األفراد إزاء عدال  اإلجراءات التي استخديت في تحدةد اليخرجات التنظةية "، بةنيا عرفيا 

( بأنيا "يدى إحساس األفراد بعدال  اإلجراءات والعيمةات اليتبع  في تحدةد 186: ص2011دوةدار )

 اليكافآت عادل  يثؿ تحدةد االجور، ووسائؿ الترقة ".
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( أف العدال  اإلجرائة  تعكس يدى إدراؾ العايمةف بأف اإلجراءات اليتبع  بواسط  2007بو ندا )وتضةؼ أ

الينظي  في تحدةد يف ةستحؽ اليكافآت ىي إجراءات عادل ، كيا تعكس التصور الذىني لعدال  

ةتاح لميوظؼ  اإلجراءات اليتبع  في اتخاذ القرارات التي تيس الفرد، وةتحقؽ ىذا النوع يف العدال  عنديا

 القواعد التي سوؼ ةتـ عمى أساسيا تقةةـ أداء الفرد.و سس ألفرص  يناقش  ا

 العناصر التي ليا تأثةر عمى إدراؾ الفرد  لمعدال  اإلجرائة  وىي: إلى( 2008وأشار درة )

   في اتخاد القرارات.عدـ تحةز اإلجراءات اليستخدي 

 الثق  في يتخذ القرار. 

 أسموب التعايؿ الشخصي. 

 ( العناصر اآلتة :2003وأضاؼ إلةيا الطحةح ويحيد )

 .أف ةتـ تطبةؽ اإلجراءات بشكؿ ثابت ويستير عمى الجيةع دوف استثناء 

 .اف ةؤخذ بعةف االعتبار جيةع آراء الجياعات اليتأثرة بالقرار 

 . أف تتوفر آلة  ألغراض تصحةح القرارات الخاطئ 

نيا أالتي كاف ةعتقد و ( Leventhal, 1980) ىاحددكيا ة  الست  اليكونات اليةكم( 2008ذكر درة )ىذا وقد 

ات ةرتبط اإلجراءليعنى العدال ، حةث أف يدى االعتقاد بوجود عدال   األفراد دراؾتشكؿ القالب الذىني إل

 :وىذه اليكونات ىي اإلجرائة اإلخالؿ بيجيوع  القواعد  أوبيدى الوفاء 

 ظير يا ةبرر ذلؾ. إذاعمى القرارات وتعدةميا  عتراضلالدة االستئناؼ: وتعني وجود فرص قاع .1

 خالقة : وتعني أف ةتـ توزةع اليصادر وفقًا لميعاةةر األخالقة  السائدة.القاعدة األ .2
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 القرارات. اتخاذوجيات نظر أصحاب العالق  عند  تأخذف أقاعدة التيثةؿ: وتعني  .3

ف التأثةر عمى يجرةات عيمة  قاعدة عدـ االنحةاز: وتعني عدـ تيكةف اليصمح  الشخصة  ي .4

 القرارات. اتخاذ

 يعمويات صحةح  ودقةق . أساسقاعدة الدق : وتعني بناء القرارات عمى  .5

وفي كؿ  األفرادعمى جيةع  واليكافآتإجراءات توزةع الجزاءات  انسجاـ: وتعني نسجاـاالقاعدة  .6

 قات.و ألا

العايمةف  أداءوتأثةرىيا الياـ عمى تحسةف  جرائة اإلالكبةر بةف العدال  التوزةعة  و  رتباطاالوترى الباحث  

 ويخرجات الينظي  حاؿ تـ تطبةقييا يف قبؿ اليدةرةف بالصورة الصحةح .

                                      ثالثا: عدالة التعامالت) العدالة التفاعمية(:

 سـ العدال  التفاعمة ، وةطمؽ عمةيا ا العدال  التنظةية ، أبعادتيثؿ عدال  التعايالت البعد الثالث يف 

، اليصداقة ، الدبموياسة  االحتراـيع اليرؤوسةف يثؿ  ةفر ةي بطرةق  تعايؿ اليدأساسوترتبط بشكؿ 

( بأنيا "يدى إحساس العايمةف بعدال  اليعايم  التي 10: ص2003(، وقد عرفيا حايد )2016)عدواف، 

 إدراؾيدى ب(  فعرفيا "28: ص2014، أيا الشيري )ات "اإلجراءةحصموف عمةيا عنديا تطبؽ عمةيـ 

يع  ة يتساو والتقدةر والكراي  ال االحتراـبتتصؼ  بأنيا ميعايم  الشخصة  التي ةتمقاىا يف رئةسولاليرؤوس 

 أقرانو".

أف عدال  التعايالت تيتـ بسموؾ إدارة اليؤسس  عند تعايميا يع باقي  إلى( فأشار 2007يا جودة )أ

( إف الطرةق  التي ةعايؿ بيا اليوظؼ عند تنفةذ إجراء تنظةيي يعةف ةيكف 2006اؼ زاةد )وأض .العايمةف
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أف ةؤثر عمى إحساسو بالعدال  التنظةية  وعمى إحساسو بعدال  التعايالت العادل  بةف األشخاص، وعالق  

يثال،  داءةـ األالتعايالت تعكس جودة العالقات الشخصة  بةف الرئةس اليباشر والعايمةف خالؿ عيمة  تقة

اليوظؼ بالطرةق  التي أتخذ  إعالـودياث  الخمؽ التي ةبدةيا الرئةس عند  االحتراـكيا انيا تعكس يقدار 

يدى إحساس العايمةف بعدال  اليعايم  التي ةعايؿ بيا  أةضاً فةيا القرار، كيا تعكس عدال  التعايالت 

 ات.اإلجراءيعرفتو بتطبةؽ تمؾ  أولينظي  ات الرسية  في ااإلجراءاليوظؼ عنديا تطبؽ عمةو بعض 

  بعر ات العايمةف لعدال  التعايالت تتحدد بناء عمى أإدراكف ( أ2012والحيةدي ) ( 2008وأشار درة )

 عوايؿ ىي:

 يدى وجود يبررات واضح  لمقرارات اليتخذة. .1

 لمخداع في تعايمو يع العايمةف. استخدايويدى إخالص صاحب السمط  وصراحتو وعدـ  .2

 صاحب السمط  العايمةف. احتراـدى ي .3

 صاحب السمط  بحدود المباق  في تعايمو يع العايمةف. التزاـيدى  .4

 أف عدال  التعايالت تحتوي عمى يكونةف ىيا: ( 2013( وفرج )2008درة ) وذكر 

دب يف جانب الرؤساء لميرؤوسةف، أو  باحتراـالحساسة  الشخصة : وةقصد بيا اليعايم  العادل   .1

 عاة الرؤساء في تعايميـ يع العايمةف ليشاعرىـ واليحافظ  عمى كرايتيـ.ويدى يرا

: وةقصد بيا قةاـ الينظي  بتزوةد العايمةف باليعمويات الكافة  اإلجتياعة اليحاسب   أوالتفسةرات  .2

يخرجات  أووالدقةق  والياي  التي تساعد في تفسةر وتبرةر الييارسات اإلدارة  بشأف أي يكافآت 

 غةر يناسب  ةتـ توزةعيا عمةيـ.يوارد  أو
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وبناء عمى يا سبؽ تتضح أىية  اف تتحقؽ عدال  التعايالت في جيةع اليؤسسات وبخاص  التربوة  ينيا 

في وةتعمؽ ىذا النوع يف العدال   ليا ليا يف انعكاس عمى جودة العالقات بةف يدةر اليؤسس  واليعميةف.

 إدارة اليدرس  التي ةعيموف بيا يعيـ. اليدارس بيدى إحساس اليعميةف بعدال  تعايؿ

 القطاون ( و 2006( و الحجاةا )2008( و درة )2012الداة  )( و 2014الشيري) وةشةر آخروف، وينيـ

  بعد رابع لمعدال  التنظةية  وىو: إلى(  2004) الفيداويو 

 العدالة التقييمية:رابعًا: 

 داريرج  شعور اليوظؼ بنزاى  التقةةـ اإلعمى أنيا "د (10: ص2004) الفيداويو  القطاون عرفيا 

والسموؾ والعيؿ، ييا ةعزز رضاه عف نظـ العيؿ واطيئنانو ازاء ترقةتو ونيوه  داءالصادر بحقو في األ

نجاح اليؤسس   أير ييـ لضياف استيرار داء( أف تقةةـ األ2014واعتبر الشيري ). "أدائوالوظةفي وتقةةـ 

 داءذوي األ األفراداليتيةز وتحسةف  داءذوي األ األفرادالحفاظ عمى ف نتائجو تيكف اليؤسس  يف إذ أ

أف عيمة  التقةةـ تتجسد يف خالؿ يفيوـ العدال  التقةةية   إلى ( 2006الحجاةا )حةث أشار  الضعةؼ.

، وةتيثؿ الرؤساء واليرؤوسةف يعا ألغراض ووظائؼ عيمة  التقةةـ إدراؾوالتي تتوقؼ بشكؿ كبةر عمى 

راؾ اليرؤوسةف أنفسيـ في عيمة  التقةةـ وذلؾ يف خالؿ إعطائيـ الفرص  لذكر أىـ إنجازاتيـ ذلؾ في إش

عطائو حؽ االعتراض  تاح  الفرص  لميوظؼ بيناقش  الرئةس في تقرةر تقةةـ أدائو، وا  خالؿ فترة التقرةر، وا 

ة  تقةةـ األداء بعدال  تدرةب الرؤساء والقائيةف عمى عيم إلىوالتظمـ عمى تقرةر األداء، ىذا باإلضاف  

 :إلى( 2008ويوضوعة  وضيف اليعاةةر اليستخدي . و تؤدي العدال  التقةةية  حسب يا أشار درة )

 تحدةد جودة نظاـ اليتابع  والرقاب  والتقةةـ. .1
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 خمؽ القدرة عمى تفعةؿ أدوار التغذة  الراجع . .2

 ة .القدرة عمى إعادة تصيةـ التنظةـ في الوظائؼ واألدوار التنظةي .3

قاي  التصورات الالزي ، بشكؿ ةكفؿ وجود استداي  العيمةات التنظةية   اإلنحرافاتتصحةح  .4 وا 

 واإلنجازات عند أعضاء اليؤسس  التربوة .

 مبادئ العدالة التنظيمية. 6.1.1.2

 ( : 2008درة ) ردهأو  يالمعدال  التنظةية  العدةد يف اليبادئ العاي ، ويف أىـ ىذه اليبادئ  

وةتيثؿ ىذا اليبدأ في تكافؤ الفرص واألجور والحوافز وساعات العيؿ وواجبات  :ساواةالممبدأ  .1

 العايمةف في اليؤسس . األفرادالوظةف  بةف 

 الشرؼ، وااليان ، واالخالص، والصدؽ.و وةتيثؿ في االستقاي ، والنزاى ،  المبدأ الخالقي: .2

 أساسات اليتخذة يبنة  عمى اءاإلجر ف تكوف القرارات و أوةقصد بو  مبدأ الدقة والتصحيح: .3

 يعمويات دقةق  وواضح ،  وقابم  لمتصحةح في حال  ظيور خطأ.

عادؿ وخصوصا اليعايم  الينصف  واليكآفات اليستحق  بيا ىو  اإللتزاـبو وةقصد  :اإللتزاـمبدأ   .4

 وفقا لميعاةةر والقوانةف اليطبق .

تخاذ القرارات، وةقصد بو يشارك  جيةع األطراؼ العايم مبدأ المشاركة: .5   في الينظي  في صنع وا 

 ات.اإلجراءوتطبةؽ 

ستخالصيا اعشرة يبادئ لمعدال  التنظةية  قايا بفبةنا أف ىناؾ ( Hoy & Tarter, 2004) ىوي وتارتر أيا

 والتي ةيكف تطبةقيا في اليدارس وىي:,ىذا اليوضوع  تتناوليف االدبةات التي 
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يف الينظي  ةنبغي أف ةناسب يساىيتيـ  األفرادعمةو  وةقصد بو أف يا ةحصؿ :المساواةمبدأ  .1

 تيا وال ةتـ تقدةرىا بالشكؿ اليناسب.آاليعميوف أف أعياليـ ال تتـ يكاففةيا، فال ةنبغي أف ةشعر 

الفرد لمعدال  ةسيـ في إحساسو العاـ بالعدال ، فالعدال  تيثؿ حدثًا  إدراؾوةقصد بو  :دراؾمبدأ اإل .2

 اليعمـ لمعدال  يفتاح الرضا والوالء لميدرس  التي ةعيؿ بيا. إدراؾ، وةيثؿ حكيًا فردةاً  أوعايًا 

ةعني يشارك  اليعميةف في صنع القرار وىذا ةعزز يدركات العدال  لدةيـ،  مبدأ التعبير عف الرأي: .3

 ة  في النواتج اليدرسة ، لذا وجب عمى يدةري اليدارس أساسحةث أف ليـ يساىي  شخصة  و 

 ت.ايشارك  اليعميةف في صنع القرار أف ةحرصوا عمى 

أحكاـ العدال ، فال  إلىى توفةر يعايم  كرةي  ويحتري  ترق وةعني مبدأ العدالة البيف شخصية: .4

أحد ةحب األخبار السةئ  ولكف إف أعطةت لو بصورة يحتري  يصحوب  باليعمويات الكافة  فإف 

حدى األفرادذلؾ ةولد إحساسًا لدى  أكثر اليياـ صعوب  لدى يدةر اليدرس   باليعايم  العادل ، وا 

 الوظةفي. ـأدائيبىي أف ةقـو بتوصةؿ أخبار سةئ  لميعميةف فةيا ةتعمؽ 

العدال  لدى  دراؾإل ةعتبر شرطًا ضرورةاً و  ،وةقصد بو السموؾ القةادي اليتسؽ :االتساؽمبدأ  .5

  تؤكد ضرورة أف اليرؤوسةف، وةنبغي أف ةالئـ السموؾ اليوقؼ بصورة يتسق  والقةادة الفعال

ةجب أف ةوجييا  اإلجرائة ةتناسب سموؾ القائد يع خصائص اليوقؼ، وعند تطبةؽ العدال  

ةيا وةيكف يالحظتو، ات والسةاسات ةجب أف ةكوف تطبةقًا نز اإلجراء، فتطبةؽ القواعد و االتساؽ

 .تثنائة االسوالظروؼ  األفراد احتةاجات االعتبارف ةتصؼ باليرون ، آخذًا بأويع ذلؾ ةجب 

وةقصد بو أف ةكوف صنع القرار خالةًا يف اليصمح  الذاتة ، وةتـ تشكةمو يف  :المساواتيةمبدأ  .6

، اليساواةعمى حد سواء ال تعني  األفرادخالؿ الغاة  الجياعة  لمينظي ، يع يالحظ  أف يعايم  

 األفرادي يعايم  كؿ الصاري  ف اليساواةلدةيـ حاجات يتباةن  ويواىب يختمف ، ولذلؾ فإف  األفرادف
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ال تيثؿ عداًل وعمةو فإف اليعايم  اليتوازن  اليبنة  عمى الحاجات ةنبغي أف تكوف يؤشر صنع 

 القرار العادؿ.

وةقصد بو تصحةح  القرارات التي ةثبت خطأىا، وةعتيد التصحةح عمى التغذة   مبدأ التصحيح: .7

 الراجع  واليعمويات الدقةق .

ت عمى اليعمويات الدقةق ، وترتبط الدق  بصورة وثةق  اترتكز القرار وةقصد بو أف  مبدأ الدقة: .8

 دلةؿ. إلىأف القرارات تستند  إةضاحبالتصحةح، فيبدأ الدق  ةدعـ اإلحساس بالعدال  يف خالؿ 

وةقصد بو أف تيثؿ القرارات يصالح األطراؼ اليعنة ، فالقرارات التنظةية  تؤثر  مبدا التمثيؿ: .9

 .الينظي العايمةف في  عمى جياىةر عدةدة يف

األيان  واإلخالص والنزاى  واليوثوقة  واألصال  والشرؼ  وةقصد بومبدأ الخالقية :  .10

وكميا تيثؿ يعاةةر أخالقة ، وىذه اليعاةةر ةنبغي أف توجو السموؾ عند صنع القرارات  اليساواةو 

 في الينظيات اليدرسة .

ردىا ىوي وتارتر أو ( وردت ضينةا في اليبادئ التي 2008ةالحظ ييا سبؽ أف اليبادئ التي ذكرىا درة )

(Hoy & Tarter, 2004 ف  يسيةاتيا، وىذا ةدلؿ أف ىناؾ اتفاؽ بةف الباحثةف عمى ىذه اليبادئ.  اختمفت( وا 

 المدرسية: اإلدارة. العدالة التنظيمية و 7.1.1.2

ال  في التعايؿ يع بيا يدةر اليدرس  العد ةتصؼالتي ةجب أف  الضرورة يف السيات الشخصة  

 أودوف بةن ، وعدـ أخذ الناس بالشبيات  يور، والبعد عف اليحاباة والتحةز، وعدـ الخوض في األاآلخرةف

وةعد يدةر اليدرس ، صاحب الشخصة  اليتكايم  والذي ةقوـ بإعطاء   (.2014، عابدةف)سوء الظف 
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يدرسةا صحةا ةستطةع الجيةع يف خاللو اآلخرةف حقوقيـ واكتساب ثقتيـ واحتراييـ، ىو يف ةوجد يناخا 

 (.2004أىدافيـ )يحيد،  إلىالوصوؿ 

وةيكف ليدةر اليدرس  تحقةؽ العدال  التنظةية  في اليدرس  يف خالؿ الجوانب التالة ، وكيا جاءت عند  

 (:2012(، والحيةدي )2006(، وزاةد )2014كؿ يف الشيري )

 دةر اليدرس  تحقةؽ العدال  التوزةعة  يف خالؿ:ةيكف لي مجاؿ العدالة التوزيعية:في اًل: أو 

وفرؽ العيؿ  توزةع اليياـ واليسؤولةات عمى اليعميةف خاص  اليتعمق  باألنشط  اليدرسة  .1

 واليشارك  في المجاف.

 توزةع اليخرجات )االيكانات واليوارد والفرص والحوافز اليادة  واليعنوة (.  .2

ليدةر اليدرس  تحقةؽ العدال  اإلجرائة   يف خالؿ القةاـ باإلجراءات ةيكف   :اإلجرائيةثانيا: مجاؿ العدالة 

 اآلتة :

تراحات حوؿ تحسةف عيمةات التدرةس واليناىج واليقررات الدراسة  ورفعيا دراس  اليالحظات واالق .1

 ق  بالوزارة.لمجيات ذات العال

استخراجيا بةسر  ةساعد عمىتنظةـ اليعايالت واليعمويات الخاص  باليعميةف وحفظيا بشكؿ   .2

 وسيول .

تنظةية  عمى يستوى اليدرس  في اليعميةف في عيمةات صنع و اتخاذ القرارات ال آراءتقبؿ   .3

 أثناء إدارة األزيات اليدرسة . أويناقش  سةر العيؿ  أوات اإلجتياع

 ب.التخاذ القرار في الوقت اليناستيةئ  نظاـ اتصاؿ ةكفؿ توافر اليعمويات والبةانات الالزي    .4
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ةو قبؿ اتخاذ القرار، شرح اليدةر ظروؼ اتخاذ القرارات ف ةبدي كؿ يعمـ رأحرص اليدةر أ .5

   عند استفسارىـ عف تمؾ القرارات.الصادرة وتزوةدىـ بتفاصةؿ إضافة

عمى جيةع  اإلدارة اليطبق  في اليدرس ، تطبةؽ القرارات  اإلدارة ات اإلجراءالعدال  في  .6

 اليرؤوسةف بال استثناء.

 اليناسب كؿ حسب قدراتو ويؤىالتو. رص عمى وضع الرجؿ اليناسب في اليكافالح .7

 .سس واضح  ويعمن باليراكز الوظةفة  بعدال  وضيف أ اليساىي  في اليفاضم  واالختةار .8

ةيكف ليدةر اليدرس  تحقةؽ العدال  التعايمة  يف خالؿ قةايو باإلجراءات : ثالثًا: مجاؿ العدالة التعاممية

 اآلتة :

 رةـ اليعميةف اليتيةزةف.تك .1

 ات التي يف شأنيا فتح اآلفاؽ أياييـ.اإلجتياعإشراؾ اليعميةف في  .2

 التعايؿ يع اليعميةف في القرارات اليتعمق  بالوظةف  بكؿ إىتياـ وود. .3

 تفسةر اإلجراءات التي تبدو لميعميةف تعسفة . .4

 اجتياعة  قبؿ حدوثيا. أوإعالـ اليعميةف بأي نشاطات رسية   .5

   اليعميةف في النتائج اليترتب  عمى القرارات التي ةيكف أف تؤثر عمى يكانتيـ الوظةفة .يناقش .6

والعدؿ في  اليساواة، وذلؾ بأف ةشعر اليعميةف بيتساوالتعايؿ يع جيةع اليعميةف عمى نحو  .7

 التعايؿ يعيـ.

 في اليدرس  يف خالؿ:ةيكف ليدةر اليدرس  تحقةؽ العدال  التقةةية   رابعًا: مجاؿ العدالة التقييمية:
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 إعطاء اليعميةف فرص  لمتظمـ بشأف نتائج التقةةـ غةر العادل  يف وجي  نظرىـ. .1

 عدـ تأثر عيمة  التقةةـ التي ةجرةيا اليدةر بالعالقات الشخصة . .2

 اإلعتياد عمى نتائج تقةةـ األداء عند وضع البرايج التدرةبة  اليناسب  لتقةةـ أداء اليعميةف. .3

 نظاـ تقةةـ األداء في يعرف  نقاط القوة والضعؼ في األداء الوظةفي لميعميةف.اإلستفادة يف  .4

 إفساح الفرص  لميعميةف في تقةةـ أدائيـ ذاتةًا. .5

ييا سبؽ ةتضح أف عمى اليدةر اف ةبذؿ أقصى جيد ييكف والقةاـ بالعدةد يف اإلجراءات العيمة  واليعمن  

ع العايمةف في اليدرس . يع األخذ بعةف اإلعتبار وجود فروؽ لتحقةؽ العدال  التنظةية  بةف اليعميةف وجية

ناع قتليعميةف لتقبؿ تمؾ اإلجراءات واإلفروؽ فردة  بةف ا أةضاً فردة  بةف اليدةرةف لمقةاـ بتمؾ اإلجراءات و 

 في تحقةقو وتقبمو. طار النظري يف أف يوضوع العدال  التنظةية  ةبقى نسبةاً بيا. وىذا ةؤكد يا ورد في اإل

 Motivation    دافعية. ال2.1.2

 . تمييد:1.2.1.2

تسعى اليؤسسات التربوة  لتحقةؽ أىدافيا يف خالؿ األدوار واليييات التي ةؤدةيا اليعميوف عمى يختمؼ 

(. وتيثؿ الدافعة  جانبًا يييًا في تعزةز 2013تخصصاتيـ العمية ، ويستوةاتيـ األكادةية  )بني خمؼ، 

يستوةات أعمى يف  األداء ، وىي عنصر أساسي وركةزة ييي  لتحقةؽ التعمةـ  لىإاألداء البشري ودفعو 

الدافعة  فيذا ةيثؿ قصورًا كبةرًا ةعود أثره السمبي عمى الطالب وعمى  أوالجةد، وحةف ةفقد اليعمـ الرغب  

 (.2014العيمة  التعمةية  بريتيا )الشيري، 



 

34 
 

ى سموكو، لذلؾ تحتؿ دافعة  اليعمـ يرتب  ييي  في النظاـ اليسةطر عم ساسدافعة  الفرد العايؿ األوتعتبر 

التعمةيي، فأىيةتيا ال تقؿ عف أىية  الييارات اليينة  واليعرف  العمية  لميعميةف، فمدافعة  اليعمـ دورىا 

الحاسـ في نيو أي نظاـ تعمةيي، وىي يف يحددات النجاح التربوي واألداء اليتيةز، لذلؾ فيف اليسمـ بو 

لى الباحثوف يوضوع الدافعة  أو (.  وقد 2017جودة التعمةـ )يحيد وحجازي،  إلىعة  اليعمـ تؤدي أف داف

لدى العايمةف في اليؤسسات التربوة  إىتيايًا كبةرًا ليا لو يف تأثةر عمى نجاح  وتحقةؽ أىداؼ ىذه 

الدافعة ، وخصائص  اليؤسسات. وتعرض الباحث  يفيوـ الدافعة ، والفرؽ بةف الدوافع والحوافز، ووظائؼ

 الدافعة ، والنظرةات اليفسرة لمدافعة ، والعالق  بةف الدافعة  واإلدارة اليدرسة .

 . مفيـو الدافعية:2.2.1.2

( ىي يصدر 753، ص1، يجمد2008الدافعة  لغً  كيا وردت في يعجـ المغ  العربة  اليعاصر لعير )

رد عنيا شةئا ولكنيا تؤثر فةو لكي ةسمؾ سموكًا يعةنا يف دافع أي الرغب ، وتعني الرغب  التي ال ةدري الف

 قد ةكوف ضد إرادتو. 

 ينيا ةمي: نوردليفيـو الدافعة ،  صطالحة االوىناؾ العدةد يف التعرةفات 

  دراك" قوة دافع  تؤثر في تفكةر الفرد و  : ىي(14: ص2012)ةونستعرةؼ واألشةاء،  يورو لألا 

 ؼ الذي ةشبع حاجاتو ورغباتو".كيا توجو السموؾ اإلنساني نحو اليد

  (: أنيا " حال  داخمة  في الفرد  تستثةر وتعيؿ عمى 211: ص2002 )تعرةؼ توؽ وآخروف

 استيرار السموؾ وتوجةيو نحو تحقةؽ ىدؼ يعةف" .
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 ( تعرةؼLathan, 1994: p45 :) أواالستعداد الفسةولوجي  أوالطاق  الكاين  " أشار بأف الدافع ىو 

و اليحددة، سواء أىداف إلىةر في الفرد سموكًا يستيرًا يتواصاًل ال ةنتيي حتى ةصؿ النفسي الذي ةث

 يالحظتو". أوأكاف ذلؾ ظاىرًا ةيكف يشاىدتو أـ خفةًا ال ةيكف يشاىدتو 

 ( تعرةؼHoy & Miskel, 1978: 31عرف :)أنها القوى المعقدة، والميول، والحاجات،  هاا "

رك وتحافظ على السلوكات المتعلقة بالعمل باتجاه تحقيق وحاالت التوتر، واالليات التي تح

 الشخصية". هدا األ
 ( تعرةؼMacliland) عرؼ الدافع بأنو " نظاـ شبكي (175: ص1988)االعسر،  كيا جاء عند :

 اليرتبط  بيوضوع يا" أويف العالقات اليعرفة  واالنفعالة  والسموكة  اليوجي  

فةو أف  ااعتبر  افذم( ال19: ص2016إسياعةؿ ) الوارد في  (Petri & Govern,2004) قد عرفيا و 

سمسم  يف العيمةات، تعيؿ عمى إثارة السموؾ اليوجو نحو اليدؼ،  أوعيمة  عف الدافعة  " عبارة 

ةقافو في نياة  اليطاؼ".  وصةانتو واليحافظ  عمةو، وا 

لمتصرؼ والسموؾ وىي   قوة داخمة  لدى اإلنساف تدفعو أنيا "عمى  ( 390: ص1997) أضاؼ عقةميو 

رغب   أوغةر يرئة ، لكف ةحس بيا وتشكؿ لدةو قوة دفع تحثو عمى التصرؼ والعيؿ يف أجؿ إشباع حاج  

 ".يعةن  لدةو حةث عدـ إشباعيا ةحدث بداخمو قمقًا وتوترًا 

نيا حال  داخمة  يعقدة ال تالحظ ( بأنيا "180ص :1997)اعتبرىا الطوةؿ في حةف  لةست سموكًا وا 

باشرة، ولكف ةالحظ أثرىا عمى السموؾ، لذا فإف دافعة  الفرد تستشؼ يف سموكو سواء في جانبو المفظي ي

 ".غةر المفظي  أو
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قوة داخمة   ال  أووبناء عمى يا سبؽ ةيكف لمباحث  أف تعّرؼ الدافعة  عمى أنيا عبارة عف يحرؾ داخمي 

رغب  داخمة  تنشط سموؾ الفرد وتدفعو نحو  أوةًا ةيكف يالحظتيا يباشرة، تعتري الفرد وتعكس شعورا إةجاب

 إنجاز العيؿ وةالحظ أثرىا في سموكو. 

 الدوافع والحوافز: 3.2.1.2

الفرؽ بةف الحافز والدافع، بأف الحافز شيء خارجي يوجود في البةئ  توفره  إلى( 1997أشار عقةمي )

افع شةئا داخمةا نابعا يف داخؿ الفرد، وىو الينظي  لمعايمةف إلثارة حاجاتيـ ودوافعيـ، في حةف ةكوف الد

تعبةر عف حاج  يا تحثو عمى العيؿ، والسموؾ اليرغوب يف قبؿ إدارة الينظي  لمحصوؿ عمى الحافز 

( حةث اعتبر أف الدافع قوة تنبع يف 2008اليتاح، وبالتالي إشباع حاج . واتفؽ يعو في ذلؾ حيادات )

رضاء ىذا الدافع، في حةف ةكوف الحافز اليثةر الخارجي الذي أف تسةطر عمى سموكنا إل حاوؿتداخمنا 

أف ةخاطبيا. واعتبر أف ىناؾ صم  وثةق  بةف الدافع والحافز كالتي  حاوؿةةوقظ في أنفسنا دوافع كأنو 

الحافز الدافع فقط بؿ ةوقظ يعو اليشاعر التي قد تصاحب إرضاء  رتربط بةف اليثةر واإلستجاب  وال ةستثة

د ةخاطب الحافز أكثر يف دافع وىذا يا ةحدث في يعظـ األحةاف، وأعطى يثااًل عمى ذلؾ أف الدافع، وق

الترقة  تعتبر حافزًا عمى العيؿ فنحف ال ننظر إلةيا عمى أنيا حافز يادي فقط ةخاطب فةنا دوافع البقاء، 

 .اإلجتياعة بؿ ةنظر إلةيا عمى أنيا حافز أدبي ةوقظ في أنفسنا كثةرًا يف الدوافع 

نوعةف يف الحوافز ىيا: الحوافز اإلةجابة  والحوافز السمبة ، وتقسـ الحوافز  إلى( 1997وأشار عقةمي )

حوافز يادة : وةقصد بيا تمؾ الحوافز التي تعتيد عمى الياؿ إلثارة وتحفةز العايمةف عمى  إلىاإلةجابة  

يعنوة : ةقصد بيا تمؾ الحوافز التي ال  العيؿ يثؿ: األجر، والزةادات الدورة ، واليكافآت اليالة . وحوافز

تعتيد عمى الياؿ في إثارة وتحفةز العايمةف عمى العيؿ، بؿ تعتيد عمى وسائؿ يعنوة  أساسيا احتراـ 
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تحقةقيا، يف خالؿ عيمو في  إلىالعنصر البشري الذي لو أحاسةس وآياؿ وتطمعات اجتياعة  ةسعى 

شراؾ العايمةف في اإلدارة.الينظي ، وأىـ ىذه الحوافز اليعنوة ، فرص   الترقة ، وتقدةر جيود العايمةف، وا 

 . وظائؼ الدافعية:4.2.1.2

 ربع وظائؼ رئةسة  ىي:افعة  تحقؽ أ( أف الد2004) عالون ذكر 

استثارة السموؾ، فالدافعة  ىي التي تحث الفرد عمى القةاـ بسموؾ يعةف، يع أنيا ال تكوف السبب  .1

 في حدوث ذلؾ السموؾ.

فعاليـ ونشاطاتيـ، وبالتالي فإنيا تؤثر قعات التي ةحيميا األفراد تبعا إلة  تؤثر في نوعة  التو الدافع .2

 في يستوةات الطيوح التي ةتيةز بيا كؿ فرد ينيـ.

الدافعة  تؤثر في توجةو السموؾ نحو اليعمويات الييي  التي ةتوجب عمةنا اإلىتياـ بيا ويعالجتيا،  .3

 فعؿ ذلؾ.وتدؿ عمى الطرةق  اليناسب  ل

حصوؿ الفرد عمى أداء جةد عنديا ةكوف يدفوعا نحوه، وذكر عمى سبةؿ اليثاؿ  إلىالدافعة  تؤدي  .4

 أف الطمب  الذةف لدةيـ دافعة  لمتعمـ ىـ أكثر الطمب  تحصةاًل وأفضميـ أداء.

 ( أف وظائؼ الدوافع ىي:1984وأضاؼ توؽ وعدس )

 االتزاف النسبي. أواالستقرار تحرةؾ وتنشةط السموؾ بعد أف ةكوف في يرحم  يف  .1

توجةو السموؾ نحو وجي  يعةن  دوف أخرى فالدوافع بيذا اليعني إختةارة ، أي أنيا تساعد الفرد  .2

 عمى اختةار الوسائؿ لتحقةؽ الحاجات.

 طاليا بقةت الحاج  قائي . أواليحافظ  عمى استداي  السموؾ طاليا بقي االنساف يدفوعًا  .3
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 ة:. خصائص الدافعي5.2.1.2

 ( خصائص الدافعة  كاآلتي:1993) شاوةشرد أو 

 تعتبر الدافعة  عيمة  يعقدة لكونيا داخمة . .1

 ال ةيكف رؤة  الدافع لمعيؿ ولكف ةيكف يالحظ  أثار ذلؾ. .2

حاجات اإلنساف وتوقعاتو يتعددة ويتغةرة وفي بعض األحةاف تكوف يتعارض  يع بعضيا البعض  .3

 ولذلؾ ةصعب فصميا عف بعض.

 اد بإشباع حاجاتيـ بطرؽ يتعددة ويختمف .ةقـو األفر  .4

 زةادة قوتيا ولةس إطفاؤىا. إلىإف إشباع الحاج  ةيكف أف ةؤدي  .5

 إف السموؾ اليادؼ قد ال ةشبع حاجات الفرد وبالتالي عدـ تحقةؽ أىداؼ الفرد. .6

 الدافعة  ظاىرة يتيةزة لدى كؿ فرد بسبب الفروؽ الفردة  بةف األفراد. .7

 دي، أي أف عيؿ الفرد ةكوف يقصودًا.الدافعة  ذات توجو قص .8

 لمدافعة  عدة وجوه ويظاىر ولذلؾ ظيرت عدة نظرةات لتفسةرىا. .9

 النظريات المفسرة لمدافعية:. 6.2.1.2

و  ،(2009حايد )(، و 2016يصطفى )رده أو ىنالؾ العدةد يف النظرةات التي تفسر الدافعة  ينيا يا 

 يا ةمي توضةح ليا:فةو  (2006، والظفةري )(2010حساف والعجيي )

 .حاجات اإلنسانية إلبرىاـ ماسموال: نظرية الأو 
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ف القوة الدافع  لمناس وسبب إنضياييـ لمينظيات وبقائيـ فةيا وعيميـ أفتراض اتقوـ ىذه النظرة  عمى 

ة  ةسعوف إلشباعيا في يجاؿ العيؿ وةسعى ساسيا ىي في الحقةق  سمسم  يف الحاجات األأىدافبإتجاه 

، وىذه الحاجات ةيكف وأىدافعيمو حةث ةستخدـ قدراتو وةشبع يةولو وةحقؽ  يزاول أثناء  باعياإلشالفرد 

تنظةييا عمى شكؿ ىـر ةتضيف خيس يستوةات أساسة  يف الحاجات أطمؽ عمةيا ىـر ياسمو تتدرج يف 

وحاجات  اإلجتياعة أعمى عبر حاجات األياف ثـ الحاجات  إلىالحاجات األساسة  والفسةولوجة  وتنتقؿ 

 التقدةر وحاجات تحقةؽ الذات.

 ثانيا: نظرية المتغيريف لييرزبرغ:

ىذه النظرة  طورىا ىةرزبرغ بناء عمى األبحاث التي أجراىا عمى يجيوع  يف الييندسةةف واليحاسبةةف 

 وىي يشابي  بشكؿ كبةر لنظرة  ياسمو وبةنت ىذه النظرة  أف العوايؿ اليؤثرة في بةئ  العيؿ والتي تؤدي

عدـ الرضا بالعيؿ. وقسـ  إلىالقناع  والرضا بالعيؿ، ىي لةست بالضرورة نفس العوايؿ التي تؤدي  إلى

 قسيةف ىيا: إلىىةرزبرغ العوايؿ في بةئ  العيؿ 

بةئ  العيؿ ويحتواه وىي تساعد وتحافظ عمةو  إلىوقاة : وعوايؿ الوقاة  تنتيي  أوعوايؿ صةان   .1

لسةاس  التنظةية  لميؤسس ، والعالقات اليزدوج  يع الرؤساء يف عدـ الرضا عف عيمو. وتشيؿ ا

 والزيالء واليرؤوسةةف، وعدال  الراتب، واأليان  في العيؿ. 

عوايؿ حافزة: وىي عوايؿ يرتبط  بالعيؿ تعيؿ عمى التحفةز وتجعؿ العايؿ راضةا عف عيمو إذا  .2

في العيؿ، اإلعتراؼ باإلنجاز يا استطاع التنظةـ تطعةـ العيؿ بيذه العوايؿ وينيا: اإلنجاز 

 بالعيؿ، طبةع  العيؿ ويحتواه، اليسؤلة  إلنجاز العيؿ، والتقدـ والرقي في العيؿ.
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 الند في الحاجات.ميثالثا: نظرية ميك

اسـ دافعة  اإلنجاز وتقوـ ىذه النظرة  عمى افتراض أف فيـ الحفز اإلنساني ةتحدد يف  أةضاً وةطمؽ عمةو 

 إلىالسمط ، الحاج   إلىالحاجات األساسة  التي تؤثر عمى الحفز، وىي الحاج  خالؿ ثالث  أنواع يف 

 التحصةؿ. وفةيا ةمي توضةح لكؿ واحدة: إلىاإلنتياء، والحاج  

لييارس  التأثةر والرقاب  القوة  وعادة  دائياً ةسعوف  األفرادالسمط : ىذا النيط يف  إلىالحاج   .1

 ناصب قةادة .ةسعى يثؿ ىؤالء األشخاص لمحصوؿ عمى ي

نتياء: ىذه الفئ  يف الناس تشعر بالسرور والبيج  عنديا ةكونوف يحبوبةف يف قبؿ اإل إلىالحاج   .2

ذاو  اآلخرةف، الء ، وةيةؿ ىؤ اليجتيع فإنيـ ةشعروف بألـ كبةرعف يا شعروا أنيـ يعزولوف  ا 

 .اآلخرةفجتياعة  يع إبناء عالقات  إلىاألشخاص 

الرغب  في  أةضاً تتوفر لدةيـ  ،الذةف ةظيروف حاجاتيـ القوة  لإلنجاز األفرادالحاج  لإلنجاز: إف  .3

وعادة يا ةختاروف وةسمكوف الطرؽ الصعب  وةرغبوف في التحدي  ،النجاح ولكنيـ ةخافوف الفشؿ

 اليدؼ. إلىلقناعاتيـ في الوصوؿ 

.رابع  ا: نظرية التوقع لفرـو

، حةث ةرى أف الرضا ال ةتحقؽ لدى الفرد نتةج   وضعت أسس ىذه النظرة  يف قبؿ فةكتور فرـو

ىدؼ يا بقدر يا ىو نتةج  إدراؾ الجيد الذي بذلو في سبةؿ تحقةؽ ىذا اليدؼ، أي أف  إلىالوصوؿ 

الفرد ةتحقؽ لدةو إحساس إةجابي بالثق  والشعور بالرضا عنديا ةستشعر النتائج اليتوقع ، يقابؿ يا بذلو 

داء يقابؿ التوقعات، بيعنى أف اإلنساف ةجري يجيوع  يف يف أداء لذلؾ أطمؽ عمى ىذا اليدخؿ األ
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أداء عيؿ يعةف ىي يحصم  العوائد التي  إلىف دافعة  الفرد ات العقمة  قبؿ أف ةؤدي أي سموؾ إالعيمة

 ىذه العوايؿ. إلىسةحصؿ عمةيا الفرد وشعوره بإيكانة  الوصوؿ 

 ًا: نظرية وضع اليدؼ.خامس

وةف لوؾ، وترى ىذه النظرة  أف وجود األىداؼ ىو شيء أساسي لتحدةد يف أشير رواد ىذه النظرة  إد 

لمفرد لتحقةقيا، بإعتبارىا غاةات نيائة  ةجب عمةو أف ةحققيا وةيكف توضةح  قوةاً  السموؾ وتكوف دافعاً 

 ىذه النظرة  يف خالؿ النقاط اآلتة :

وجو السموؾ عند األفراد وجود األىداؼ أير ييـ ألنيا تيثؿ طيوحات األداء، لذلؾ فيي تنشط وت .1

 لتحقةؽ ىذه الطيوحات وتحدةد يسارات السموؾ لنياة  يعةن .

إف األىداؼ وطيوحات األداء يا ىي إال يحصم  لقةـ ويعتقدات الفرد يف ناحة  ورغبتو وعواطفو  .2

 يف ناحة  أخرى.

وفائدة  إف التأثةر الدافعي لألىداؼ ةزداد عنديا تكوف األىداؼ يحددة، و يقبول ، وذات نفع .3

 يف األداء. يستوى عاؿ   إلىلمفرد، وقابم  لمقةاس، وعنديا تكوف صعب  اليناؿ حةث تؤدي 

وتعتبر ىذه النظرة  وسةم  رقابة  لتحسةف األداء يع إستخداـ نظاـ لمحوافز عند تحقةؽ األىداؼ التي 

 وضعت لتحقةؽ العيؿ يع اإلتفاؽ يع اليرؤوسةةف لقبوؿ اليدؼ يع وضع خط  لتحقةقو.

ويف خالؿ يا عرض عف نظرةات الدافعة  ةيكف إستنتاج أىية  إثارة دافعة  العايمةف، كونيا يف 

 األسالةب اإلدارة  الياي ، وال سةيا في اإلدارة اليدرسة . 
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 المدرسية: اإلدارةالدافعية و . 7.2.1.2

لبذؿ  رس دباليلتدرةس إف يف يياـ يدةر اليدرس  اليتعمق  بقةادة العيؿ التعمةيي ىي حفز أعضاء ىةئ  ا

جؿ تحفةز اليعميةف نحو التي ةيكف أف ةتبعيا اليدةر يف أ (. ويف السموكةات2014أقصى جيد عابدةف )

 (:2003ردتيا رزؽ اهلل )أو العيؿ كيا 

إف الحاج  الكبرى ألي يعمـ ىو البقاء النفسي، فاالعتراؼ والتقدةر حاج   االعتراؼ والتقدير: .1

دةر اليدةر واعترافو بإنجازات اليعميةف ةعطةيـ القدرة عمى التركةز في ة  لدى اليعمـ، فتقأساس

قاـ اليدةر بتقدةر العايمةف واالعتراؼ  إذا. ففي العيؿ يثؿ حؿ اليشاكؿ اليتعمق  بو أخرىأشةاء 

عمى العكس فةيا لـ ةقـ اليدةر بتقدةر اليعميةف ولـ ةعترؼ بإنجازاتيـ  ،تذىمو النتةج  بإنجازاتيـ

 ؾ فترة طوةم  يف الزيف خاص  إذا كاف اليعمـ ةقوـ بعيؿ جةد فسوؼ ةخسره اليدةر.وداـ ذل

ةعتبر اليدةح والثناء يف أكثر القوى الدافع  غةر اليكمف ، لذلؾ عمى اليدةر الفعاؿ  المديح والثناء: .2

ةث أف ةجعؿ أعةنو يفتوح  عمى اإلنجاز الجةد، وةتحةف الفرص  ليدةح اليعميةف والثناء عمةيـ، بح

 ةقوـ بيذا السموؾ بعد تحقةؽ األىداؼ اليتفؽ عمةيا.

ةعتبر شةوع العالقات اإلنسانة  في اليدرس  أىـ عايؿ في إنتاجة  اليعمـ،  وبناء الثقة: اإلحتراـ .3

وةتيثؿ ذلؾ في احتراـ اليعمـ وتقدةره، والثق  بو، ويشاركتو في صنع واتخاذ القرار، والتعايؿ يعو 

نصاؼ، لذلؾ ع مى اليدةر الفعاؿ أف ةبني جسورًا يف الثق  بةنو وبةف اليعميةف تقوـ عمى بعدال  وا 

 التفاىـ واإلحتراـ اليتبادؿ.

براىةـ )( 2006وأضاؼ عةاصرة )  :اآلتي (2016وا 
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وةيكف تحقةؽ ذلؾ لميعميةف يف خالؿ يساعدة الطالب ذوي اإلحتةاجات  التحدي في العمؿ: .1

اليعميةف في فرؽ يراجع  الينياج، تنسةؽ الخديات  الخاص ، ويراقب  اليعميةف الجدد، اشراؾ

 الجدةدة لميدرس ، و التحرؾ لميستوى األعمى في اليدرس .

عنديا ةشعر اليعمـ أنو يسؤوؿ ويحاسب عف عيمو ةزداد رضاه الوظةفي وةيكف زةادة  المسؤولية: .2

ؾ، إعطاء اليعمـ اليسؤولة  يف خالؿ زةادة استقاللة  اليعمـ في الصؼ والقرارات اليتعمق  بذل

يساح  لإلبداع، تحدةد القرارات التي ةيكف أف ةتخذىا اليعمـ شخصةا والقرارات التي ةجب أف 

 أوتشترؾ اإلدارة بيا، الطمب يف يعميةف خاصةةف لمعيؿ كيشرفةف في حاؿ غةاب اليشرؼ 

 اليدةر، والطمب يف اليعميةف الخبراء تقدةـ نياذج لمتعمةـ أياـ اليعميةف الجدد.

وةيكف توفةر فرص النيو والتطور لميعمـ يف خالؿ تشجةع اليعميةف لالشتراؾ في  لنمو والتطور:ا .3

الوظةفة ، توفةر اليصادر الحدةث  التربوة  في يكتب   أواليركزة   أوبرايج التدرةب اليحمة  

تخصصيـ، إعالـ اليعميةف عف  أواليدرس  وتشجةع اليعميةف لقراءتيا والقراءة حوؿ وظةفتيـ 

 الدراسات الحدةث  التي تنطبؽ عمةيـ، وتشجةع النيو الروحي لدى اليعميةف.

جؿ يا يف أاليدرس  واالرتقاء ب أىداؼوةتبةف ييا سبؽ أىية  استثارة دافعة  اليعميةف يف أجؿ تحقةؽ 

 ال وىو الطالب الذي وضع النظاـ التربوي يف أجمو.، أخدي  ييكن  لمينتج الرئةسي ليا أفضؿتقدةـ 

 العدالة التنظيمية والدافعية:. 8.2.1.2

إّف ييارس  قةـ العدؿ في اليؤسسات التربوة  ةعتبر يف أسيى القةـ اإلنسانة  الرفةع . لذلؾ إذا كاف العدؿ 

يطمبًا ىاًيا باليؤسسات الخدياتة  والينظيات فإنو ضرورة حتية  باليؤسسات التربوة ، وةظير يف خالؿ 
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الحد الذي ةرضى عنو اليعميوف يف شأنو  إلىتطبةؽ العدؿ باإلدارة اليدرسة  الييارسات اإلدارة ، لذا فإف 

 (.  2014أف ةؤثر عمى األداء الفعاؿ وتحقةؽ الرضا الشخصي لألفراد العايمةف )الشيري، 

وتحرص الينظوي  التربوة  عمى تطوةر عناصرىا لتحافظ عمى بقائيا وفاعمةتيا، وةعتبر العنصر البشري 

ىـ اليوارد الحقةقة  اليؤثرة في كفاءة وفعالة  ىذه الينظوي ، فاليعمـ ىو اليسؤوؿ عف )اليعمـ( يف أ

التحصةؿ العميي لمطالب، ودافعةتيـ لمتعمـ، والعالقات يعيـ، وتحقةؽ جودة التدرةس )يحيد وحجازي، 

2017 .) 

لكفاءات والييارات التي فالدافعة  تؤثر في سموؾ اليعمـ وتيكنو يف إنجاز اليياـ الصعب ، كيا أنيا توجو ا

ةيتمكيا اليعمـ نحو نجاح وتطور العيمة  التربوة  والتعمةية ، وةيكف يالحظ  وجود الدافعة  لدى اليعمـ 

عف طرةؽ إقبالو عمى العيؿ وتعايمو يع طالبو وزيالئو ويع إدارة اليدرس ، حةث تظير عمةو عاليات 

 (.2006)الظفةري،  الرضا واالرتةاح واإلقباؿ عمى العيؿ برغب  كبةرة

ىذا وةعد تطبةؽ العدؿ واإلنصاؼ) العدال  التنظةية ( يف قبؿ يدةر اليدرس  عايال أساسةا في تحسةف 

ظروؼ العيؿ واليناخ التنظةيي السائد باليدرس  والذي ةؤثر بدوره عمى أداء اليعميةف وةثةر دافعةتيـ 

إةجاد روح يعنوة  عالة  لدى اليعميةف، (. فيدةر اليدرس  الناجح ىو الذي ةعيؿ عمى 2004)يحيد، 

شعارىـ باألياف واإلحتراـ والتقدةر،  وةثةر دافعةتيـ نحو العيؿ، وذلؾ يف خالؿ تحسةف ظروؼ العيؿ وا 

والتعايؿ يعيـ بإنصاؼ وعدال ، ويساعدتيـ في حؿ يشكالتيـ، وأف ةقؼ بجانبيـ اتجاه الضغوط 

 (.2005وحب اليدرس  )حجي، الخارجة ، وأف ةعيؽ لدةيـ الشعور باالنتياء 
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ييا سبؽ ةتضح أىية  قةاـ يدةر اليدرس  بتحقةؽ العدال  التنظةية  بكاف  يجاالتيا عمى اليعميةف وجيةع 

العايمةف في اليدرس  ليا ليا يف تأثةر كبةر عمى إثارة دافعة  اليعميةف وحفزىـ نحو العيؿ والتيةز في 

 تحقةؽ األىداؼ التربوة  لميدرس .
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 الدراسات السابقة  2.2

يوضوعي العدال  التنظةية   تتناولفةيا ةمي عرض لبعض الدراسات التي اطمعت عمةيا الباحث ، والتي 

اًل، ثـ أو اسات التي أجرةت بالمغ  العربة  وتـ عرض الدر . ويع غةرىيا يف اليتغةرات وعالقتييا ،والدافعة 

 لةًا.الدراسات التي أجرةت بالمغ  االنجمةزة ، يرتب  تناز 

 الدراسات بالمغة العربية: 1.2.2

 الدراسات المتعمقة بالعدالة التنظيمية:  1.1.2.2

 (:2016عدواف ) دراسة

بيحافظات غزة  ،واقع العدال  التنظةية  لدى يدةري يدارس اليرحم  الثانوة  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

 ،بةف يتوسطات تقدةرات اليعميةف صائة إحيف وجي  نظر اليعميةف، والكشؼ عف وجود فروؽ ذات دالل  

الينطق  التعمةية . و سنوات الخدي ، و اليؤىؿ العميي، و الجنس،  :يتغةرات إلىلواقع العدال  التنظةية  تعزى 

 إحصائة والكشؼ عف وجود فروؽ ذات دالل   ،درج  الوالء التنظةيي لدى اليعميةف إلى كيا ىدفت التعرؼ

ف ليستوى الوالء التنظةيي تعزى ليتغةرات الدراس ، والكشؼ عف وجود بةف يتوسطات تقدةرات اليعمية

بةف واقع العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس الثانوة  ودرج  الوالء  إحصائة عالق  ارتباطة  ذات دالل  

 وة   الثانيجتيع الدراس  يف جيةع يعميي اليرحم تكّوفالتنظةيي لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ. و 

ت تكّونويعمي ، في حةف  يعمياً ( 4910والبالغ عددىـ ) ،ـ(2015/2016افظات غزة لمعاـ الدراسي)بيح

ويعمي  تـ اختةارىـ بالطرةق  العشوائة  الطبقة .  واستخدـ الباحث  يعمياً ( 490عةن  الدراس  يف )

ت يف تكّونلتنظةية  لقةاس درج  العدال  ا لىو الدراس ، االستبان  األ ألغراض ىياإعدادباستبانتةف قاـ 
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، العدال  التفاعمة ، والعدال  : العدال  التوزةعة ، العدال  اإلجرائة ( فقرة يوزع  عمى اربع  يجاالت ىي36)

ةية ، واالستبان  الثانة  لقةاس درج  الوالء التنظةيي لدى يعميي اليدارس الثانوة . وتـ التأكد يف ةالتق

 اليناسب . اإلحصائة ربوة  و صدؽ االستبانتةف وثباتييا بالطرؽ الت

ف تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف جاءت بدرج  أىـ نتائج ىذه الدراس  ويف أ

عدـ وجود فروؽ ذات دالل  ، و أةضاً وتقدةراتيـ ليستوى الوالء التنظةيي لدةيـ جاءت بدرج  يرتفع  ، يرتفع 

ف ليستوى العدال  التنظةية  تعزى ليتغةرات الجنس، اليؤىؿ بةف يتوسطات تقدةرات اليعمية إحصائة 

وجود عالق  طردة  ويوجب  دال   إلىنتائج ال أشارتلخدي ، والينطق  التعمةية ، كيا العميي، سنوات ا

  .التنظةيي( بةف الدرج  الكمة  لمعدال  التنظةية  والوالء 0.01يستوى الدالل  ) دعن إحصائةا

 (:2016دراسة عمياف )

تقصي درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  لمعدال  التنظةية ، وعالقتيا بيستوى ىذه الدراس   حاولت

 تكّوفالثق  التنظةية  لدى اليعميةف في اليدارس الثانوة  في يحافظ  الزرقاء يف وجي  نظر اليعميةف.  و 

لى والبالغ و الزرقاء األ بة  وتعمةـت اليرحم  الثانوة  في يدةرة  تر يعمياً يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي و 

( 401ت يف )تكّونويعمي ، وتـ اختةار عةنة  طبقة  عشوائة  يف يجتيع الدراس   يعمياً ( 1255عددىـ )

لقةاس درج   لىو صفي.  وتـ استخداـ استبانتةف، األويعمي .  وقد استخديت الدراس  الينيج الو  يعمياً 

وتـ التأكد يف صدقييا وثباتييا بالطرؽ التربوة    ،وى الثق  التنظةية العدال  التنظةية ، والثانة  لقةاس يست

 اليناسب . اإلحصائة و 
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أف درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  في يحافظ  الزرقاء لمعدال  التنظةية   إلىنتائج الدراس   أشارت

ود فروؽ ذات دالل  ويستوى الثق  التنظةية  لدى يعميي ىذه اليدارس جاءت بدرج  يتوسط ، عدـ وج

تعزى ليتغةرات الجنس، والخبرة، واليؤىؿ العميي في درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة   إحصائة 

ف ىناؾ عالق  طردة  بةف أ إلى أشارت  التنظةية   لدى اليعميةف، كيا لمعدال  التنظةية  وليستوى الثق

لثانوة  و يستوى الثق  التنظةية  لدى اليعميةف درج  ييارس  العدال  التنظةية  يف قبؿ يدةري اليدارس ا

 في ىذه اليدارس.

 (:2015دراسة غانـ )

لدى يدةري ودرج  تفوةض السمط  والعالق  بةنييا العدال  التنظةية   واقع إلىمتعرؼ لالدراس  ىذه  جاءت

 إلىباإلضاف   اليدارس الحكوية  الثانوة  ويدةراتيا في يحافظ  طولكـر يف وجيات نظر يعميي يدارسيـ،

يتغةرات )الجنس، والتخصص، واليؤىؿ العميي، وسنوات الخبرة( في استجابات يعميي  دوريعرف  

العدال  التنظةية  وتفوةض السمط  لدى يدةري اليدارس التي  لواقعت اليدارس الحكوية  الثانوة  يعمياً و 

م  الثانوة  في اليدارس الحكوية  ت اليرحيعمياً يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي و  تكّوفةعميوف فةيا، و 

أي يا نسبتو  فردًا،( 408ويعمي ، واختةرت ينيـ عةن  طبقة  عشوائة  بمغت ) يعمياً ( 1021وعددىـ )

استبان  ، وتـ التأكد يف صدؽ  إعدادالدراس  قاـ الباحث ب أىداؼ%( يف يجتيع الدراس . ولتحقةؽ 40)

 اليناسب .  اإلحصائة وثباتيا بالطرؽ التربوة  و  داةاأل

تفوةض السمط  في اليدارس الحكوية  درج  ف درج  ييارس  العدال  التنظةية  و أ إلىنتائج الدراس   أشارت

لىو ت فةيا عالة ، يعمياً الثانوة  في يحافظ  طولكـر يف وجيات نظر اليعميةف وال عدـ وجود فروؽ ذات  ا 

ستجابات يعميي اليدارس الحكوية  الثانوة  يتوسط ابةف ( α = 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائة دالل  
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تعزى ليتغةر  ،في يحافظ  طولكـر لدرج  العدال  التنظةية  وتفوةض السمط  ليدةري اليدارس ويدةراتيا

عمى  إحصائةاالجنس والتخصص واليؤىؿ والخبرة، واظيرت النتائج وجود ارتباط طردي اةجابي داؿ 

تجابات يعميي اليدارس الحكوية  الثانوة  في يحافظ  يتوسط اس بةف( α = 0.05يستوى الدالل  )

 وتفوةض السمط  ليدةري اليدارس ويدةراتيا. ،معدال  التنظةية لطولكـر 

 (:2015دراسة الطبولي )

ىةئ  التدرةس بجايع   أعضاءبالعدال  التنظةية  لدى  حساسيستوى اإل  إلىىذه الدراس  التعرؼ  سعت

 حساسج  العمية ، وتوضةح عالق  ذلؾ اإل، واليؤىؿ العميي، والدر في ضوء يتغةرات النوع ،بنغازي

ىةئ  التدرةس في  أعضاءتكّوف يجتيع الدراس  يف جيةع بيستوى سموؾ اليواطن  التنظةية  لدةيـ.  و 

عضو ىةئ   ،(920والبالغ عددىـ ) ،(2012-2011كمةات حـر جايع  بنغازي  خالؿ العاـ الجايعي )

استبان  يكون  يف ( عضو ىةئ  تدرةس. وتـ استخداـ 276عشوائة  يكون  يف ) تدرةس.  واختةرت عةن 

س سموؾ لقةاوالثاني ( فقرة، 21يف ) ال  التنظةية  وتكّوفبالعد حساسلقةاس اإل ؿو يكون  يف قسيةف األ

  اإلحصائةا بالطرؽ التربوة  و وتـ التأكد يف صدقيا وثباتي ( فقرة،20يف ) اليواطن  التنظةية  وتكّوف

 اليناسب .

 أعضاءبالعدال  التنظةية  لدى  حساسف يستوى اإلأ إلىنتائج الدراس  اليتعمق  بالعدال  التنظةية   أشارتو 

لىو ىةئ  التدرةس في جايع  بنغازي جاء بدرج  يرتفع ،  إحصائة  في فروؽ ذات دالل   ودعدـ وج ا 

وجود فروؽ ذات دالل  و اليؤىؿ العميي، و  ،النوع :يتغةري إلىبالعدال  التنظةية  ةعزى  حساسيستوى اإل

ةشغموف بالعدال  التنظةية  تعزى ليتغةر الدرج  العمية  ولصالح يف  حساسفي يستوى اإل إحصائة 
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بةف  إحصائة وجود عالق  ذات دالل   إلى أةضاً أشارت كادةيي، و دنى في سمـ الترقي األالدرجات األ

 زي بالعدال  التنظةية  وسموؾ اليواطن  التنظةية .ىةئ  التدرةس بجايع  بنغا أعضاء إحساسيستوى 

 (:2013دراسة فرج )

بجايعات ينطق  يك  اليكري   كادةية األ قساـدرج  تطبةؽ رؤساء األ  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

 عضاءىةئ  التدرةس، والكشؼ عف يستوى الثق  التنظةية  أل أعضاءلمعدال  التنظةية  يف وجي  نظر 

ةس في جايعات ينطق  يك  اليكري  باليؤسسات التعمةية  التي ةعيموف بيا يف وجي  نظرىـ، ىةئ  التدر 

بةف يتوسطات استجابات عةن  الدراس  لدرج   إحصائة كاف ىناؾ فروؽ ذات دالل   إذاوالتعرؼ عيا 

ىةئ   عضاءأل وبةف يستوى الثق  التنظةية   ،ىاأبعادبل  التنظةية  المعد كادةية األ قساـتطبةؽ رؤساء األ

د سنوات الخدي  في يجاؿ عدو ، كادةية الرتب  األو الكمة ، و الجنس،  :يتغةرات إلىعزى تىا أبعادالتدرةس ب

يا كاف  إذاالكشؼ عف  إلى أةضاً الجايع  التي ةعيموف بيا.  كيا ىدفت و الجنسة ، و كادةيي، العيؿ األ

 أعضاءالتنظةية  في ىذه الجايعات يف وجي  نظر لعدال  التنظةية  وبةف الثق  اىناؾ عالق  ارتباطة  بةف 

ـ القرى بيك ، أأعضاء ىةئ  التدرةس في جايع  يجتيع الدراس  يف جيةع  تكّوفىةئ  التدرةس فةيا.  

بق  عشوائة  يكون  يف وجايع  اليمؾ عبد العزةز بجدة، وجايع  الطائؼ بالطائؼ، واختةرت عةن  ط

س. كيا استخدـ الينيج الوصفي االرتباطي في ىذه الدراس . وتـ ىةئ  التدرة أعضاءيف  اً ( فرد1225)

)العدال  التوزةعة ،  :ىي أبعادربع  أؿ لقةاس العدال  التنظةية  تضيف و األ :يحورةفيف بناء استبان  يكون  

ضيف ثالث  ية (.  واليحور الثاني لقةاس الثق  التنظةية  تة، العدال  التفاعمة ، العدال  التقةاإلجرائة  العدال 

)الثق  العيودة ، الثق  الجانبة ، الثق  اليؤسسة (. وتـ التأكد يف صدقيا وثباتيا بالطرؽ التربوة   :ىي أبعاد

 اليناسب . اإلحصائة و 
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في جايعات ينطق  يك  اليكري   كادةية األ قساـف درج  تطبةؽ رؤساء األأ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

، اإلجرائة ىا عمى النحو التالي: العدال  أبعاداـ يرتفع ، وكاف ترتةب لمعدال  التنظةية  كانت بشكؿ ع

ىةئ   أعضاءق  التنظةية  لدى ثيستوى الوأف ةية .  ةالعدال  التفاعمة ، العدال  التوزةعة ، العدال  التق

ىا عمى النحو أبعادالتدرةس في جايعات ينطق  يك  اليكري  كانت بشكؿ عاـ يرتفع ، وكاف ترتةب 

بةف  إحصائة وجود فروؽ ذات دالل  كيا بةنت الي: الثق  العيودة ، الثق  الجانبة ، الثق  اليؤسسة ، الت

وبةف لمعدال  التنظةية  ،  كادةية األ قساـعةن  الدراس  حوؿ تطبةؽ رؤساء األ أفراديتوسطات استجابات 

ليتغةرات الجنس، الكمة ،  ىةئ  التدرةس تبعا ألعضاءيستوى الثق  التنظةية  يتوسطات استجاباتيـ ل

فروؽ ذات  عدـ وجود إلى أةضاً النتائج  أشارتو ، سب الةيا، الجنسة ، الجايع  الينتكادةية اليرتب  األ

لمعدال   كادةية األ قساـعةن  الدراس  حوؿ تطبةؽ رؤساء األ أفرادبةف يتوسطات استجابات  إحصائة دالل  

ىةئ  التدرةس تبعا ليتغةر عدد السنوات و الخبرة في يجاؿ  اءألعضالتنظةية  ، ويستوى الثق  التنظةية  

لىو العيؿ االكادةيي،  يقدارىا ( α .  = α) عند يستوى إحصائة وجود عالق  ارتباطة  ذات دالل   ا 

يكانة  التنبؤ بيستوى الثق  التنظةية  ا  أبعادىا، و ىا، والثق  التنظةية  بأبعاد( بةف العدال  التنظةية  ب0.871)

في جايعات ينطق  يك   كادةية األ قساـتطبةؽ رؤساء األ  جر ىةئ  التدرةس يف خالؿ د أعضاءلدى 

 اليكري .

 (:2012دراسة محمد)

تحدةد درج  العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس الثانوة  وعالقتيا بالرضا الوظةفي ل والتي جاءت 

ت شياؿ الضف  الغربة ، وبةاف االختالؼ في ليعميي اليرحم  الثانوة  في اليدارس الحكوية  في يحافظا

) العير، واليؤىؿ العميي، والجنس، وسنوات الخبرة، ونوع  استجابات اليعميةف وفقًا لميتغةرات اليستقم :
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دارس الثانوة  بيحافظات ييجتيع الدراس  يف جيةع يعميي ال تكّوفاليدرس ، ويوقع اليدرس ، والراتب(. و 

ويعمي ، واختةرت عةن  طبقة  عشوائة  يف يجتيع الدراس  بمغ  يعمياً ( 12388الشياؿ والبالغ عددىـ )

% يف يجتيع الدراس . واستخدـ الينيج الوصفي في ىذه 4.5ويعمي  بنسب   يعمياً ( 555عددىا) 

العدال   تناوؿ ؿو األ. القسـ فقرة (60الدراس . وتـ استخداـ  استبان  يكون  يف قسيةف تحتوي عمى )

عمى ثالث  يجاالت: عدال  التعايؿ والعالقات داخؿ اليدرس ، وعدال  اإلجراءات،  اً يوزعاء وجالتنظةية  

يجاالت: يجاؿ   وىو يوزع عمى أربع ،يوضوع الرضا الوظةفي تناوؿالقسـ الثاني  أياوعدال  التوزةع، و 

ويجاؿ التقدةر واحتراـ التعزةز واليكافآت، ويجاؿ اليياـ والواجبات، ويجاؿ العالق  بةف اليدةر واليعميةف، 

 اليناسب . اإلحصائة وتـ التأكد يف صدؽ االستبان  وثباتيا بالطرؽ التربوة  و  الذات

يدةري اليدارس الثانوة  الحكوية  كيا ةراىا اليعميوف  ىلعدال  التنظةية  لدنتائج الدارس  أف درج  ا أشارت

قوة   إةجابة وجود عالق  ارتباطة   إلى أةضاً  ارتأشو  .ويجاالتيا الفرعة  ،ىي كبةرة جدًا في اليجاؿ الكمي

الرضا الوظةفي ليعميي اليدارس الثانوة  الحكوية  في يحافظات شياؿ الضف  و بةف العدال  التنظةية  

عند يستوى الدالل   إحصائة ال توجد فروؽ ذات دالل  كيا أظيرت النتائج أنو الغربة  يف وجي  نظرىـ ، 

(α .  = α )استجابات يعميي اليدارس الثانوة  الحكوية  في درج  ييارس  يدةري  بةف يتوسطات

) العير، اليؤىؿ العميي، سنوات الخبرة، يوقع :اليدارس الحكوية  الثانوة  لمعدال  التنظةية  وفقًا لميتغةرات

 ىناؾ فروؽ تبعا ليتغةر الجنس ونوع اليدرس ، حةث كانت الفروؽ تاليدرس ، راتب اليعمـ( بةنيا كان

 لصالح اليعميةف الذكور ويدارس الذكور. 
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 (:2012دراسة الزىراني )

تحدةد درج  ييارس  يدةري اليرحم  الثانوة  في يحافظ  اليخواة بالييمك  العربة  لىذه الدراس   وأجرةت

درج  ييارس  يعميي اليرحم  الثانوة  لسموؾ و السعودة  لمعدال  التنظةية  يف وجي  نظر اليعميةف، 

وجود الكشؼ عف  إلى أةضاً ، كيا ىدفت  يياطن  يف وجي  نظرىـ، والكشؼ عف طبةع  العالق  بةناليوا

حوؿ ييارس  يدةرةيـ  بةف يتوسطات استجابات يعميي يدارس اليرحم  الثانوة  إحصائة فروؽ ذات دالل  

 :شخصة  والوظةفة بعض اليتغةرات ال إلىلمعدال  التنظةية ، وييارستيـ لسموؾ اليواطن  التنظةية  تعزى 

اس  يف جيةع يعميي يدارس ر يجتيع الد تكّوفالتخصص(. و و طبةع  اليؤىؿ، و سنوات الخبرة، و )العير، 

، واختةرت يعمياً ( 399والبالغ عددىـ ) ،اليرحم  الثانوة  في يحافظ  اليخواة بالييمك  العربة  السعودة 

خصص لمبةانات  ؿو األةف، أتبان  يكون  يف جز وتـ استخداـ اس.  يعمياً ( 202ينيـ عةن  عشوائة  بمغت )

يف  تكّوفالعدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس الثانوة  و  ؿو األالثاني عبارة عف يحورةف و  ،الشخصة 

يف  تكّوف( عبارة ، واليحور الثاني سموؾ اليواطن  التنظةية  لدى يعميي يدارس اليرحم  الثانوة  و 18)

 .( عبارة28)

يدارس اليرحم  الثانوة   ةيارسوف العدال  التنظةية  بدرج  يرتفع  بمغت  ييدةر  أف إلىالنتائج  أشارت

نو توجد عالق  ارتباطة  يوجب  بةف ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  لمعدال  التنظةية  وييارس  أو  (،3.79)

يارس  يدةري في درج  ي إحصائة اليعميةف لسموؾ اليواطن  التنظةية ، وال توجد فروؽ ذات دالل  

 إدراؾفروؽ ذات دالل  إحصائة  في  بةنيا توجد العير، إلىتعزى  ،اليدارس الثانوة  لمعدال  التنظةية 

 التخصص. إلىييارس  اليدةرةف لمعدال  التوزةعة  تعزى 
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 (:2012دراسة العبيدي )

 اليالتعمةـ العوزارة التنظةيي في  اإللتزاـو  ،يستوى العدال  التنظةية  إلىىذه الدراس  التعرؼ  تىدف

يجتيع الدراس  يف  تكّوفوالبحث العميي في العراؽ، وتحدةد طبةع  العالق  االرتباطة  بةف اليتغةرةف.  و 

( 67وتـ اختةار عةن  عشوائة  ضيت ) ،ويسؤولي الشعب والوحدات أقساـجيةع يوظفي الوزارة يف يدراء 

العدال  التنظةية  )عدال   أبعاد تتناول ، لمدارس أداةك وتـ تطوةر استبان يوظفا يف العايمةف في الوزارة. 

التنظةيي )الوالء التنظةيي،  اإللتزاـو ( فقرة ، 12التوزةع، عدال  االجراءات، عدال  التعايؿ(، وتضينت )

 ( فقرة.  16اليسؤولة ، الرغب  بالعيؿ واالستيرار فةو، االةياف بالينظي ( وتضيف )

الوظةفي بنسب   اإللتزاـبةف يتغةري العدال  التنظةية  و  ة عالق  ارتباط ودوج إلىنتائج الدراس   أشارت

(0.349.) 

 (:2012دراسة الحميدي)

ىذه الدراس  تحدةد درج  ييارس  العدال  التنظةية  لدى يدةرات اليدارس الثانوة  يف وجي  نظر  حاولت

ت اليدارس يعمياً التنظةيي لدى  تزاـاإللت بيحافظ  جدة، وتحدةد درج  يستوى يعمياً كؿ يف اليدةرات وال

ت يعمياً ت، والتعرؼ عمى يستوى الرضا الوظةفي لميعمياً الثانوة  يف وجي  نظر كؿ يف اليدةرات وال

لدى يدةرات اليدارس  التنظةية باليرحم  الثانوة ، والكشؼ عف طبةع  العالق  بةف درج  ييارس  العدال  

وضع تصور يقترح لدعـ  إلى أةضاً  تت، كيا ىدفيعمياً وظةفي لمال اإللتزاـالثانوة  والرضا الوظةفي و 

التنظةيي لدى  اإللتزاـوتعزةز العالق  بةف العدال  التنظةية  في اليدارس الثانوة ، والرضا الوظةفي، و 

تيا بيحافظ  جدة، يعمياً يجتيع الدراس  يف جيةع يدةرات اليدارس الثانوة  و  تكّوفت  اليحافظ . و يعمياً 
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( يعمي  وجيةع اليدةرات 400ت اليرحم  الثانوة  بمغ عددىف )يعمياً عةن  عشوائة  عنقودة  يف  واختةرت

 ذه الدراس .  وتـ استخداـ( يدةرة.  كيا استخدـ الينيج الوصفي االرتباطي في ى101البالغ عددىف )

 ،التنظةيي اإللتزاـ يحور البةانات العاي  ويحور العدال  التنظةية  ويحور تاستبان  خاص  باليدةرة تضين

 ،ويحور الرضا الوظةفي ،ويحور العدال  التنظةية  ،استبان  اليعمي  فتضينت يحور البةانات العاي  أيا

 التنظةيي.  اإللتزاـويحور 

تيتع يدةرات اليدارس الثانوة  بدرج  ييارس  عالة   إلىنتائج الدارس  اليتعمق  بالعدال  التنظةية   أشارتو 

ف درج  ييارس  اليدةرات أةف أر  المواتيت يعمياً ( باليقارن  يع استجابات ال4.14ية  بمغت )لمعدال  التنظة

 إحصائةاوجود عالق  دال   إلى أةضاً النتائج  أشارت(.  و 3.34لمعدال  التنظةية  كانت يتوسط  بمغت )

 اإللتزاـو  ةفيبةف درج  ييارس  العدال  التنظةية  لدى يدةرات اليدارس وكؿ يف درج  الرضا الوظ

في درج  ييارس  اليدةرات لمعدال   إحصائةاعدـ وجود فروؽ دال   إلى أةضاً  أشارتو  .تيعمياً التنظةيي لم

 يتغةرات الدراس . إلىت تعزى يعمياً التنظةية  يف وجي  نظر اليدةرات وال

 (:2010دراسة العمري )

وعالقتيا بالعدال   ايعات األردنة لتنظةية  السائدة في الجالنياذج ا إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

اليةئات  أعضاءيجتيع الدراس  يف جيةع  تكّوفاليةئ  التدرةسة .  و  أعضاءنظر التنظةية  يف وجي  

الحكوية  والخاص  في ينطق  الوسط، ويف يختمؼ الكمةات  األردنة التدرةسة  في الجايعات 

اسي تدرةس خالؿ العاـ الدر ( عضو ىةئ  2119والبالغ عددىـ ) كادةية والتخصصات األ

وتـ استخداـ  تدرةس.( عضو ىةئ  500  عشوائة  يكون  يف )بقةـ. واختةرت عةن  ط2007/2008
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النياذج التنظةية  )البةروقراطي، والرفاقي،  ؿو األاليحور  تناوؿاستبان  تضينت يحورةف، حةث 

 ، والتوزةعة (. اإلجرائة تعايمة ، و العدال  التنظةية  )ال أبعاد تناوؿاليحور الثاني  أياوالسةاسي(، 

اليةئ   أعضاءف يستوى العدال  التنظةية  لدى أ إلىنتائج الدراس  اليتعمق  بالعدال  التنظةية   أشارتو 

جاءت العدال  التعايمة  باليرتب  حةث بشكؿ عاـ كاف بدرج  يتوسط ،  األردنة التدرةسة  في الجايعات 

 إحصائة ذات دالل   إةجابة وجود عالق   إلى أةضاً  أشارتيرتب  الثانة ، كيا بال اإلجرائة ، والعدال  لىو األ

 والعدال  التنظةية . األردنة بةف النياذج التنظةية  السائدة في الجايعات 

 (:2010دراسة باجودة )

بنات واقع تطبةؽ العدال  التنظةية  بيدارس التعمةـ الحكويي لم إلىىذه الدارس  التعرؼ  الباحث في حاوؿ

 ، والعدال  التفاعمة ، والعدال  التقةةية .اإلجرائة العدال  التوزةعة ، والعدال   بيحاورىابيدةن  يك  اليكري  

ت لواقع تطبةؽ يعمياً كيا ىدفت  الكشؼ عف وجود فروؽ ذات دالل  إحصائة  بةف يتوسطات تقدةرات ال

يجتيع الدراس  يف  تكّوفو العميي، والخبرة،  العدال  التنظةية  تعزى ليتغةرات اليسيى الوظةفي، واليؤىؿ

ت اليدارس الحكوية  االبتدائة  واليتوسط  والثانوة  بيدةن  يك  اليكري .  واختةرت عةن  يعمياً جيةع 

 ؿو األالجزء  فجزئةةت يف تكّون% يف يجتيع الدارس . وتـ استخداـ استبان  10طبقة  عشوائة  بنسب  

 االربع  .   يحاور( فقرة يوزع  عمى ال40يف ) تكّوفالجزء الثاني فقد  ياأاحتوى عمى البةانات العاي ، 

ف درج  تطبةؽ يدةرات يدارس التعمةـ الحكويي لمبنات بيدةن  يك  اليكري  أ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

كانت  ت كانت يتوسط .يعمياً والتقةةية ( يف وجي  نظر ال اإلجرائة العدال  التنظةية  )التوزةعة  و  حاوؿلي

االستجاب  العالة ، وجود فروؽ ذات  والعدال  التنظةية  ذ يحاورةد يف العدال  التفاعمة  ىي اليحور الوح
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بةف يتوسطات استجابات عةن  الدراس  في درج  تطبةؽ العدال  التنظةية  بيدارس التعمةـ  إحصائة دالل  

  التفاعمة  فقط، وتبعا ليتغةر اليسيى تبعا ليتغةر اليرحم  التعمةية  بيحور العدال لإلناثالحكويي 

لمعدال  التنظةية  ىي  يحاورالوظةفي بيحور العدال  التقةةية  فقط، وتبعا ليتغةر اليؤىؿ العميي بثالث  

لمعدال   يحاور، والعدال  التقةةية ، وتبعا ليتغةر يدة الخبرة بثالث  اإلجرائة العدال  التوزةعة ، والعدال  

 .اإلجرائة والعدال   ،والعدال  التفاعمة  ،دال  التوزةعة الع :التنظةية  ىي

 :(2009دراسة السعود، وسمطاف )

في الجايعات  كادةية األ قساـيستوى العدال  التنظةية  لدى رؤساء األ إلىىذه الدارس  التعرؼ  جاءت

وقد استخديت الدراس   اليةئات التدرةسة . أعضاءلدى  ،وبةاف عالقتيا بالوالء التنظةيي ،األردنة الرسية  

ردنةةف ات التدرةسة  األاليةئ أعضاءيجتيع الدراس  يف جيةع  تكّوفالينيج اليسحي االرتباطي، و 

ىةئ   ( عضو2905الرسية ، والبالغ عددىـ ) األردنة ف يف حيم  درج  الدكتوراه في الجايعات اليتفرغة

( عضو ىةئ  450الطرةق  الطبقة  العشوائة  )في حةف اشتيمت عةن  الدراس  والتي تـ اختةارىا ب  تدرةس،

العدال  التنظةية  والذي  ؿ لقةاسو إستبان  يكون  يف جزأةف األالدراس  تـ استخداـ  أىداؼتدرةس. ولتحقةؽ 

ف يستوى أ( فقرة.  واظيرت نتائج الدراس  15) وتضيفقةاس الوالء التنظةيي والثاني ل( فقرة، 26) فضيت

اليةئات  عضاءف الوالء التنظةيي ألأو  ًا،كاف يرتفع كادةية األ قساـرؤساء األالعدال  التنظةية  لدى 

بةف ييارس  رؤساء  إحصائة طردة  ذات دالل   إةجابة . وتبةف وجود عالق  أةضاً  التدرةسة  كاف يرتفعاً 

 اليةئات التدرةسة . أعضاءلمعدال  التنظةية  والوالء التنظةيي لدى  كادةية األ قساـاأل
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 (:2009ة الصمادي )دراس

دوة  لوظةفي لدى العايمةف في شركات األا اإللتزاـالعدال  التنظةية  في  أثر إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

( شرك  بالييمك  15دوة  البالغ عددىا )  يف جيةع العايمةف  في شركات األيجتيع الدراس تكّوف. و األردنة 

ت تكّون( شركات 5دارة  والفنة .  تـ اختةار )ليستوةات اإلعمى جيةع ا ،( عايالً 4348حةث بمغ عددىـ  )

يف ىذه الشركات. وتـ تطوةر استبان  يف قبؿ الباحث  ( عايالً 425تـ اختةار ) ثينيا عةن  الدراس  حة

( فقرة، والقسـ 18خاص بالعدال  التنظةية  واشتيؿ عمى ) ؿو األت يف قسيةف تكّونحةث  ،لمدراس  أداة

 ( فقرة.  17الوظةفي واشتيؿ عمى ) تزاـاإللبص االثاني خ

عدال  التنظةية  لدى تحقؽ درج  عالة  يف ال األردنة دوة  ف شركات األأ إلىنتائج الدراس   أشارتو   

بةف  إةجابة وجود عالق   إلى أةضاً  أشارتالوظةفي، و  اإللتزاـنيـ ةتيتعوف بدرج  عالة  يف أالعايمةف، و 

الوظةفي  اإللتزاـ أبعادوبةف  ،التوزةع( يف جي و التعايالت، و  جراءات،أبعاد العدال  التنظةية  )اإل

 . االتجاىي(و االستيراري، و )اليعةاري، 

 (:2007دراسة وادي )

لفمسطةنة  ا تالوزارايستوى الشعور بالعدال  التنظةية  لدى يوظفي بعض  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

دارةنية  البشرة  و ؿ تحسةف يستوى التجأفي قطاع غزة، وذلؾ يف  تحقةؽ  اليوارد البشرة  بيا ةكفؿ ا 

يجتيع الدراس  يف  تكّوفالدراس  الينيج الوصفي التحمةمي، وقد  ستخديتوا الوطنة  اليرجوة. ىداؼاأل

والثانة  يف يوظفي وزارات التربة  والتعمةـ، والصح ، واليالة  في قطاع غزة والبالغ  لىو األالفئات العمةا 

( يوظفا يف يجتيع الدراس  التي تـ 713ت عةن  الدراس  يف )تكّون( يوظفا، في حةف 11879عددىـ )
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( فقرة يوزع  عمى ثالث  28اختةارىا بالطرةق  العشوائة  الطبقة . وقاـ الباحث بتصيةـ استبان  يكون  يف )

وثباتيا بالطرؽ  عدال  التوزةع، و عدال  االجراءات، وعدال  التعايؿ. وتـ التأكد يف صدقيا :يجاالت ىي

 اليناسب .  اإلحصائة التربوة  و 

 .قطاع غزةفي لوزارات الفمسطةنة  تدني يستوى الشعور بالعدال  التنظةية  في ا إلىنتائج الدراس   أشارتو 

 (:2007دراسة العطوي )

تصاد في واالق اإلدارةىذه الدراس  الكشؼ عف يستوى تقةةـ الكادر التدرةسي لمعدال  التنظةية  بكمة   سعت

الختبار  أةضاً السةاقي لمكادر التدرةسي، كيا ىدفت  األداءجايع  القادسة  بالعراؽ، والوقوؼ عمى يستوى 

 تكّوفالسةاقي.  و  أدائيـالعدال  التنظةية  يف قبؿ الكادر التدرةسي عمى يستوى  إدراؾتأثةر يستوى 

دسة  والتي تضـ اقتصاد في جايع  القواال اإلدارةيجتيع الدراس  يف جيةع الكادر التدرةسي في كمة  

، وقسـ العمـو اإلحصاءقسـ و قسـ اليحاسب ، و قسـ االقتصاد، و ، األعياؿ إدارةوىي )قسـ  أقساـخيس  

( شخصا، حةث تـ تطبةؽ الدراس  عمى كايؿ اليجتيع، كيا 46) ،اليالة  واليصرفة ( والبالغ عددىـ

خصص  ؿو األالقسـ  :أقساـاستبان  تضـ ثالث   دادإعاستخدـ الينيج الوصفي في ىذه الدراس . وتـ 

لميعمويات الشخصة  وىي :) العير، الجنس، سنوات الخدي ، يع اليسؤوؿ الحالي، المقب العميي و 

 العدال  التنظةية  اليدرك  أبعادةتعمؽ بقةاس  ؿو األةف الجزء أتكّوف يف جز القسـ الثاني  و اليؤىؿ العميي(، 

( 16يف ) تكّوف، عدال  العالقات الشخصة  و عدال  اليعمويات( و اإلجرائة لعدال  ) العدال  التوزةعة ، ا

السةاقي وىي بعد اليواطن   األداءخصص لقةاس أبعاد ( فقرات.  والجزء الثاني 4فقرة، خصص لكؿ بعد )

نظةيي الت اإللتزاـالسةاقي وىو  لألداء( فقرة، والقسـ الثالث خصص 18وبعد اتجاه األفراد وتكّوف يف )

 اليناسب . اإلحصائة بالطرؽ التربوة  و ( فقرة.  وتـ التأكد يف صدقيا وثباتيا 15وضـ )



 

60 
 

بعد العدال  التوزةعة   نحوف ىناؾ توجو اةجابي نوعا يا لدى الكادر التدرةسي أ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

 ،والعالقاتة  ،اإلجرائة ) خرىالعدال  التنظةية  األ أبعادةقابمو توجو بةف اليعتدؿ والينخفض اتجاه 

 ،ليعتدؿه لمكادر التدرةسي كاف فوؽ اأبعادالسةاقي ب األداءع  يف قبؿ الكمة ، ويستوى واليعموياتة ( اليتبّ 

جيالي إينظيي وكذلؾ لبعد اليواطن  بشكؿ لمبعد الفردي لميواطن  عمى البعد ال سةطةنتابو ارتفاع بيقدار ب

العدال  التنظةية   أبعادغمب أةجابي بةف إوجود ارتباط يعنوي  إلى أةضاً  أشارتالوظةفي، كيا  اإللتزاـعمى 

، السةاقي لمفرد ةزداد بازدةاد يستوى شعوره بالعدال  التنظةية  األداءوىذا ةعني بأف  .السةاقي األداء أبعادو 

قاتة  عمى الوالعاإلجرائة  والعالقاتة ، ووجود تأثةر يعنوي لكؿ يف بعد العدال   اإلجرائة وخاص  العدال  

 السةاقي.  األداء

 الدراسات المتعمقة بالدافعية: 2.1.2.2

 (:2016دراسة عديمي )

الكفاةات القةادة  لدى يدةري اليدارس الثانوة  في يحافظ  الزرقاء  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

بةف يتوسط  صائةاإحكانت ىناؾ فروؽ دال   إذالدى اليعميةف، ويعرف  يا  اإلنجازوعالقتيا بدافعة  

لدى اليعميةف  اإلنجازعةن  الدراس  حوؿ توافر الكفاةات القةادة  لميدةرةف وعالقتيا بدافعة   أفراداستجابات 

يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي  تكّوفو  ليؤىؿ العميي، والخبرة العيمة .وفقا ليتغةرات الجنس، و ا

( 489بمغ عددىا )  عشوائة  يف يجتيع الدراس  اليدارس الثانوة  في يحافظ  الزرقاء، واختةرت عةن

 :ت يف قسيةفتكّوناستخدـ الينيج الوصفي االرتباطي في ىذه الدراس .  وتـ بناء استبان  و ويعمي .  يعمياً 

( فقرة لقةاس درج  توافر الكفاةات القةادة  لدى يدةري اليدارس الثانوة ، والقسـ الثاني 36تضيف ) ؿو األ
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لدى اليعميةف.  وتـ التأكد يف صدقيا وثباتيا بالطرؽ  اإلنجازةاس يستوى دافعة  ( فقرة لق20تضيف )

 اليناسب . اإلحصائة التربوة  و 

 ليدارس الثانوة  بيحافظ  الزرقاءف توافر الكفاةات القةادة  لدى اليدةرةف في اأ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

لدى اليعميةف في اليدارس الثانوة   اإلنجازافعة  يستوى دت اليعميةف جاءت بدرج  عالة ، و وفقا الستجابا

 إحصائةاعدـ وجود فروؽ دال   إلى أةضاً  أشارتبيحافظ  الزرقاء يف وجي  نظرىـ جاءت بدرج  عالة ، و 

لدى اليعميةف تعزى ليتغةر الجنس  اإلنجازعةن  الدراس  حوؿ يستوى دافعة   أفرادبةف يتوسط استجابات 

ليتغةر اليؤىؿ العميي لصالح يف ةحيموف  وفقاً  إحصائةاىناؾ فروؽ دال  كانت والخبرة العمية ، بةنيا 

طردة  بةف الكفاةات القةادة   إةجابة وجود عالق  ارتباطة   إلى أةضاً  أشارتيؤىؿ الدراسات العمةا، و 

 لدى اليعميةف. اإلنجازليدةري اليدارس ويستوى دافعة  

 (:2016دراسة اسماعيؿ )

درج  ييارس  القةادة التحوةمة  لدى يدةري التربة  والتعمةـ وعالقتيا  إلىالتعرؼ  ىذه الدراس  حاولت

يف وجي  نظر  ،ي فمسطةفففي اليحافظات الشيالة   ،بالدافعة  لدى العايمةف في يدةرةات التربة  والتعمةـ

ي، والخبرة، يؤىؿ العميالعايمةف فةيا، في ضوء يتغةرات الدراس  اليستقم  وىي : الجنس، والعير، وال

يجتيع الدراس  يف جيةع العايمةف في يدةرةات التربة  والتعمةـ  تكّوفداري، ويكاف السكف. و إلواليسيى ا

عةن  طبقة  عشوائة  يف  واختةرت( يوظفا ويوظف ، 1746في اليحافظات الشيالة  والبالغ عددىـ )

الرتباطي في ىذه الدراس . وتـ .  واستخدـ الينيج الوصفي ايوظفا (404يجتيع الدراس  بمغ عددىا )

ةتعمؽ باليعمويات الدةيغرافة ،  ؿو األ: القسـ أقساـت يف ثالث  تكّوناستخداـ استبان  قاـ الباحث بتطوةرىا 

ربع  يجاالت ىي الحافز أ  عمى ( فقرة يوزع32يف ) تكّوفوالقسـ الثاني لقةاس القةادة التحوةمة  و 



 

62 
 

والقسـ الثالث لقةاس الدافعة  لمعايمةف  .رة الفكرة ، والتأثةر اليثاليثاعتبار الفردي، و اإلواإل ليايي،اإل

 اليناسب . اإلحصائة ( فقرة.  وتـ التأكد يف صدقيا وثباتيا بالطرؽ التربوة  و 52يف ) تكّوفو 

ف درج  ييارس  القةادة التحوةمة  لدى يدةري التربة  والتعمةـ في اليحافظات أ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

 إلى أةضاً النتائج  أشارت، و يرتفع ودرج  الدافعة  لدى العايمةف كانت   ،يالة   يف وجي  نظر العايمةفالش

 بةف ييارس  القةادة التحوةمة  والدافعة .  إحصائةادال    إةجابة وجود عالق  ارتباطة  

 (:2016دراسة الياجري )

ي اليدارس اليتوسط  بينطق  الجيراء الييارسات السمطوة  لدى يدةر  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

ؿ العميي، يتغةرات الجنس، واليؤى أثروعالقتيا بدافعة  اليعميةف نحو عيميـ، و  ،التعمةية  في دول  الكوةت

يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي اليدارس اليتوسط  بينطق  الجيراء بدول   تكّوفو  وسنوات الخبرة في ذلؾ.

ويعمي . واستخدـ الينيج  يعمياً ( 391يف يجتيع الدراس  بمغ عددىا ) الكوةت. واختةرت عةن  عشوائة 

: لقةاس الييارسات ؿو األت يف يحورةف تكّونالوصفي االرتباطي في ىذه الدراس .  وتـ تصيةـ استبان  

تنفةذ و )التخطةط،  :( فقرة يوزع  عمى ثالث  يجاالت ىي31السمطوة  لدى يدةري اليدارس تضيف )

 ( فقرة.22ذ القرار(، والثاني: لقةاس دافعة  اليعميةف نحو عيميـ وتضيف )اتخاو ، األعياؿ

ف درج  الييارسات السمطوة  لدى يدةري اليدارس اليتوسط  بينطق  الجيراء أ إلىنتائج الدراس   أشارتو  

 أشارتدافعة  اليعميةف نحو عيميـ جاءت بدرج  يرتفع ، كيا و  يتوسط ، جاءت بدرج  بدول  الكوةت 

تعزى ليتغةرات الجنس، واليؤىؿ العميي، وسنوات الخبرة  ،إحصائة عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إلى اً أةض
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بةف يجاالت  إحصائةادال   إةجابة فةيا ةتعمؽ بدافعة  اليعميةف نحو عيميـ، ووجود عالق  ارتباطة  

 الييارسات السمطوة  لدى يدةري اليدارس ودافعة  اليعميةف نحو عيميـ.

 (:2016اؽ )دراسة شت

شياؿ  ةـأقمبالتجواؿ لدى يدةري اليدارس اليينة  ب اإلدارةدرج  ييارس   إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي اليدارس  تكّوفليعميي تمؾ اليدارس.  و  اإلنجازردف وعالقتيا بدافعة  األ

 يعمياً ( 271جتيع الدراس  بمغ عددىا )شياؿ االردف.  واختةرت عةن  عشوائة  يف ي ةـأقماليينة  ب

: ؿو األت يف يحورةف تكّونويعمي . واستخدـ الينيج الوصفي  في ىذه الدراس .  وتـ تطبةؽ استبان  عمةيـ 

لدى  اإلنجازبالتجواؿ لدى يدةري اليدارس اليينة ، والثاني لقةاس دافعة   اإلدارةلقةاس درج  ييارس  

 اليعميةف.  

 اإلنجازبالتجواؿ لدى يدةري اليدارس اليينة  و دافعة   اإلدارةف درج  ييارس  أ إلىاس  نتائج الدر  أشارتو 

( α ≤ 0.05)عند يستوى الدالل   إحصائة عدـ وجود فروؽ ذات دالل  و لميعميةف جاءت بدرج  يتوسط ، 

بةف درج   إةجابة ة  وجود عالق  ارتباطو الخبرة.  و جنس، تعزى ليتغةرات : ال اإلنجازليستوى دافعة  

 عمى جيةع اليجاالت.  اإلدارة بالتجواؿ ويستوى دافعة  اإلنجازييارس  

 (:2016دراسة المغربي )

 كادةية التنية  اليينة  )التدرةب( اثناء الخدي  لميعمـ عمى دافعةتو األ أثرىذه الدراس  الكشؼ عف  حاولت

ت العايمةف في يعمياً اليعميةف وال يجتيع الدراس  يف جيةع تكّوفاليينة  في يدةرة  قصب  عياف.  و 

ذةف خضعوا لبرنايج دعـ التطوةر التربوي وتقديوا ت اليعمياً ت عةن  يف اليعميةف والاليدةرة ، واختةر 
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ونجحوا في جيةع يراحمو في يدةرة  قصب  عياف، وعةن  ضابط  يف نفس اليدارس  ،لاليتحاف الخاص بو

ويعمي .  واستخدـ  يعمياً ( 200ربةف والبالغ عددىـ )يف اليعميةف غةر اليتد ،وضيف نفس التخصصات

ت يف تكّون كأداة لمدراس  وتـ استخداـ استبان  قايت ببنائيا الباحث الينيج الوصفي في ىذه الدراس . 

نس واليدرس ، والقسـ الثاني ةقةس جاليعمويات الدةيغرافة  واليكون  يف ال ؿو األقسيةف حةث تضيف القسـ 

 ( فقرة. 40اليينة  واشتيؿ عمى ) كادةية ميةف األدرج  دافعة  اليع

ف يستوى الدافعة  لدى اليعميةف في يدةرة  قصب  عياف جاء  بيستوى يرتفع، أ إلىنتائج الدراس   أشارت

ي  عمى الدافعة  لدى اليعميةف ثناء الخدأأثر ةعزى لمتدرةب ي أعدـ وجود  إلى أةضاً النتائج  أشارتكيا 

 اليجيوع  كايم . أوسواء كاف ذلؾ عمى يستوى اليدرس   ذةف تمقوا التدرةبال

 (:2014سمرة وحمارشة ) أبودراسة 

لميعميةف  اإلنجازالعالق  بةف الييارسات القةادة  ليدةري اليدارس ودافعة   إلىىدفت ىذه الدارس  التعرؼ 

جتيع الدراس  يف جيةع ي تكّوفيف خالؿ دراس  يةدانة  في يدارس يحافظ  راـ اهلل والبةرة.  و  في فمسطةف

ويعمي ، واختةرت عةن  طبقة  عشوائة  يف  يعمياً ( 4024يعميي يحافظ  راـ اهلل والبةرة والبالغ عددىـ )

ويعمي .  واستخدـ الينيج الوصفي في ىذه الدراس . وتـ تصيةـ  يعمياً ( 406يجتيع الدراس  بمغ عددىا )

( فقرة يوزع  32يف ) تكّوفت القةادة  ليدةري اليدارس لقةاس الييارسا ؿو األ :تكّونت يف قسيةفاستبان  

تصاؿ والتواصؿ، واتخاذ القرار، والقسـ الثاني لقةاس إلنسانة ، وامى ثالث  يجاالت ىي: العالقات اإلع

 .( فقرة 24يف ) تكّوفلدى اليعميةف و  اإلنجازيستوى دافعة  
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القةادة  ليدةري اليدارس جاءت بدرج   ف تقدةرات اليعميةف لمييارساتأ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

خرى بدرج  يتوسط ، وبةنت اإلنجاز لميعميةف جاءت ىي األف دافعة  أ إلى أةضاً  أشارتيتوسط ، كيا 

(  بةف يتوسطات α ≤ 0.05عند يستوى الدالل  ) إحصائةاالنتائج وجود عالق  ارتباطة  يرتفع  ودال  

 لمييارسات القةادة  ليدةرةيـ. لدى اليعميةف وتقدةراتيـ  اإلنجازدافعة  

 (:2014دراسة سميرات و مقابمة )  

يا درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  الخاص  لمقةادة التحوةمة  وعالقت  إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

ت اليدارس الثانوة  الخاص  يعمياً يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي و  تكّوفو بدافعة  اليعميةف نحو عيميـ. 

ويعمي ، واختةرت عةن  طبقة  عشوائة  يف  يعمياً ( 1620في يحافظ  العاصي  عياف والبالغ عددىـ )

لمكشؼ عف درج  ييارس   لىو األويعمي . وتـ تصيةـ استبانتةف  يعمياً ( 324يجتيع الدراس  بمغ عددىا )

فظ  العاصي  عياف القةادة التحوةم  التي ةيارسيا يدةرو ويدةرات اليدارس الثانوة  الخاص  في يحا

ت يف تكّون( فقرة ، و الثانة  لقةاس يستوى الدافعة  لدى اليعميةف في ىذه اليدارس و 30ت يف )تكّونو 

 ( فقرة.  23)

 ف درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  الخاص  في يحافظ  العاصي  عيافأرت نتائج الدراس  ظيوا

ف يستوى دافعة  اليعميةف نحو عيميـ أدرج  يتوسط  ، و ر يعميةيـ جاءت بلمقةادة التحوةمة  يف وجي  نظ

 إحصائة وجود عالق  ذات دالل   إلى أةضاً النتائج  أشارت، و  بدرج  يتوسط أةضاً في ىذه اليدارس جاء 

بةف درج  ييارس  يدةري اليدارس لمقةادة التحوةمة  ويستوى  ( α . 0.05)الدالل    يوجب  عند يستوى

 دافعة  اليعميةف.



 

66 
 

 (:2013ة بني خمؼ )دراس

يستوى الدافعة  لدى يعميي العموـ في يدارس يحافظ  جرش، كيا  إلىمتعرؼ لىذه الدراس   جاءت

يتغةرات جنس اليعمـ،  بإختالؼكاف يستوى الدافعة  ةختمؼ  إذايـ، وفةيا أنفسةحددىا يعميو العموـ 

يع الدراس  يف جيةع يعميي العموـ في يجت تكّوفوخبرتو التعمةية ، والحمق  التعمةية  التي ةدرس فةيا. و 

ويعمي ، واختةرت  يعمياً ( 334اليدارس التابع  ليدةرة  التربة  والتعمةـ في يحافظ  جرش والبالغ عددىـ )

ويعمي .  تـ تصيةـ استبان  لقةاس يستوى  يعمياً ( 225عةن  عشوائة  يف يجتيع الدراس  بمغ عددىا )

  .( فقرة 37ت يف )تكّوندافعة  يعميي العموـ 

فظ  جرش جاء بدرج   يتوسط ، اف يستوى الدافعة  لدى يعميي العموـ بيحا إلىنتائج الدراس   أشارت

تعزى ليتغةر جنس   ( α . 0.05)عند يستوى الدالل   إحصائةاظيرت النتائج وجود  فروؽ دال  أكيا 

د يف ذوي الخبرة الطوةم ، وال توج ـوت ، وليتغةر الخبرة التعمةية  لصالح يعميي العميعمياً اليعمـ لصالح ال

 فروؽ تعزى ليتغةر الحمق  التعمةية .

 (:2003دراسة رزؽ اهلل عودة )

داري لدى يدةري اليدارس الثانوة  الحكوية  تصاؿ اإلبرز سموكةات اإلأ إلىىدفت ىذه الدراس  التعرؼ 

يجتيع الدراس  يف جيةع  تكّوفو   ويدةراتيا في يحافظ  بةت لحـ، وعالقتيا بدافعة  اليعميةف نحو العيؿ.

ويعمي ، واختةرت  يعمياً ( 461وية  في يحافظ  بةت لحـ والبالغ عددىـ )كت اليدارس الحيعمياً يعميي و 

يف ت تكّونويعمي .  تـ استخداـ استبان   يعمياً ( 162ت يف )تكّونعةن  عشوائة  يف يجتيع الدراس  

( فقرة توزعت 55داري ليدةري اليدارس واشتيؿ عمى )اإلتصاؿ ؿ لقةاس يستوى سموكةات اإلو األ، فةجزأ
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ىتياـ اإلو التزوةد باليعمويات، و تصاؿ والتواصؿ، اإلو عمى خيس  يجاالت ىي: )استثارة جيود اليعميةف، 

شراؾ اليعميةف في العيؿ اإلو شراؼ عمةيـ، باليعميةف واإل داري(، والثاني لقةاس يستوى دافعة  اليعميةف ا 

العيؿ و ( فقرة توزعت عمى خيس  يجاالت ىي: )العيؿ في يين  التدرةس، 55يؿ عمى )نحو العيؿ، واشت

 العيؿ يع الطمب (.  و العيؿ يع اليعميةف، و ، اإلدارةالعيؿ يع و نحو اليشارك  وتطوةر الذات، 

ت لحـ ليستوى ت اليدارس الثانوة  بيحافظ  بةيعمياً رت نتائج الدراس   أف تقدةرات يعميي و ظيأو 

ت كاف يعمياً ، ويستوى دافعة  اليعميةف واليرتفعاري لدى يدةري ىذه اليدارس كاف دااالتصاؿ اإل سموكةات

=  αعند يستوى الدالل  ) إحصائةاوجود عالق  ارتباطة  دال   إلىالنتائج  أشارت، كيا أةضاً  يرتفعاً 

دةري اليدارس الثانوة  داري اليتبع  لدى يتصاؿ اإلف نحو العيؿ وسموكةات اإل( بةف دافعة  اليعمية0.05

 الحكوية   ويدةراتيا.

 دراسات تجمع بيف متغيري العدالة التنظيمية والدافعية: 3.1.2.2

 (:2014دراسة الشيري )

)عدال   ىااليدارس بأبعاد لدى يدةريالعدال  التنظةية   التعرؼ عمى يستوى توافرىدفت ىذه الدراس  

 اإلنجازدافعة   يستوى إلىية ( يف وجي  نظر اليعميةف والتعرؼ جراءات، والتفاعمة ، والتقةةالتوزةع، واإل

الكشؼ عف العالق   إلىلدى يعميي اليدارس الثانوة  في يدةن  جدة يف وجي  نظرىـ. كيا ىدفت 

يجتيع الدراس  يف  تكّوفلدى اليعميةف، و  اإلنجازاالرتباطة  بةف درج  تطبةؽ العدال  التنظةية  ودافعة  

 عةن  عشوائة  يتةسرة واختةرت، يعمياً ( 3732يدارس الثانوة  بيدةن  جدة والبالغ عددىـ )جيةع يعميي ال

كأداة تـ تصيةـ استبان  و الينيج الوصفي اليسحي في ىذه الدراس ، وأستخدـ  ،يعمياً ( 750بمغ عددىا )
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والثاني لقةاس ( عبارة 32يف ) تكّوفلقةاس يستوى العدال  التنظةية   ؿو األيف يحورةف   يكونلمدراس  

 اإلحصائة وثباتيا بالطرؽ التربوة  و  داةوتـ التأكد يف صدؽ األ( عبارة. 33الدافعة  وتكّوف يف )يستوى 

 اليناسب .

ف يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس بيحافظ  جدة جاء بدرج  أ إلىنتائج الدراس   أشارت

بةف استجابات اليعميةف حوؿ يستوى  إحصائة ت دالل  نو ال توجد فروؽ ذاأ إلى أةضاً  أشارتو  يرتفع ،

العدال  التنظةية  تعزى ليتغةرات الدورات التدرةبة  واليؤىؿ العميي باستثناء الفروؽ التي ظيرت عمى 

 إحصائة يجاؿ عدال  التوزةع والتي كانت لصالح يستوى الدراسات العمةا. بةنيا ال توجد فروؽ ذات دالل  

ىا باستثناء أبعادالعدال  التنظةية  تعزى ليتغةر سنوات الخبرة بالدرج  الكمة  و  بةف يتوسطات يستوى

لدى  اإلنجازف درج  دافعة  وا  سنوات فاكثر،  (10) الفروؽ التي ظيرت بيجاؿ العدال  التقوةية ، ولصالح

ليثابرة، ثـ ثـ يجاؿ ا لىو األتقاف عمى اليرتب  عالة ، حةث حصؿ يجاؿ التيةز واإل اليعميةف كانت بدرج 

 إةجابة ظيرت النتائج وجود عالق  ألنفس، ثـ يجاؿ االستقاللة ، كيا يجاؿ الينافس ، ثـ يجاؿ الثق  با

 .اإلنجازبةف يجاالت العدال  التنظةية ، وبةف يجاالت دافعة   إحصائة ذات دالل  

 الدراسات الجنبية:. 2.2.2

 . الدراسات المتعمقة بالعدالة التنظيمية:1.2.2.2

 (:Koc & Akcay & Akyol, 2016دراسة )

نظةية  ووجي  نظرىـ اتجاه العنؼ في اليدارس حدةد إدراؾ اليعميةف لمعدال  التت إلىىدفت ىذه الدراس  

ةدرسوف في  يعمياً ( 1900)يجتيع الدراس  يف  تكّوفو ، تركةااالبتدائة  في يحافظ  غازي عنتاب في 
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 كادةية في غازي عنتاب بالسن  األ SenitKamilفي يقاطع  اليرحم  يا بةف الصؼ الخايس والثايف  

شاركوا طواعة  بيذه الدراس .   يعمياً  (617يكون  يف ).  تـ اختةار عةن  عشوائة  (ـ2013_2012)

ثالث   تضينت  استبان  لقةاس العدال  التنظةية العدال  التنظةية  لميعميةف تـ استخداـ  إدراؾتحدةد ول

، والعدال  التفاعمة .  اإلجرائة وىذه اليجاالت ىي: العدال  التوزةعة ، العدال   ة،فقر ف ةيجاالت وعشر 

  ليعرف  استخديت ىذه القائي ،راء اليعميةف آجرد يصادر العنؼ في اليدارس حسب واستخداـ قائي  ل

 بنداً ف ةربعأالقائي  يف سبع  يجاالت وخيس  و  ت ىذهتكّونسباب العنؼ حةث أوجي  نظر اليعميةف حوؿ 

 .سباب العنؼأعف 

 ،ف العالق  بةف يجاالت العدال  التنظةية  والعنؼ اليدرسي ضعةف  جداً أ إلىراس  أشارت نتائج الد

النتائج  أشارتبأف العنؼ الذي ةواجيونو باليدارس لو عالق  بالعدال  التنظةية . كيا  فال ةؤينو فاليعميوف 

 واآلراءف توزةع الحقوؽ،  أعدال  التوزةعة  ةعتقد اليعميوف ال نو في يجاؿأ إلىاليتعمق  بالعدال  التنظةية  

والجيد الذي  دائيـآف اليدراء ةقمموف يف تقةةـ أ إلىغةر يالئي  وةعود ىذا الشعور السمبي  دائيـألبالنسب  

جراءات تطبؽ ف اإلأةؤيف اليعميوف   اإلجرائة فةيا ةتعمؽ في يجاؿ العدال   أياةقويوف بو في العيؿ, 

ف ةاليعميوتبةف أف  ىـ يحتريوف، صادقوف، وعادلوف اتجاىيـ. اءف يدر أبيدارسيـ وةؤكد اليعميوف  عدال ب

والتفاعمة . بالنسب   اإلجرائة بالنسب  لمعدال  التوزةعة  و  اإلناثكثر يف أ إةجابة الذكور لدةيـ تصورات 

 ووف ذةيـ تصورات يتشابي  ولكف اليعميعيار لدةجيةع اليعميةف يف جيةع األ اإلجرائة لمعدال  التوزةعة  و 

دارؾ إ كيا أفسن .  (30-20)الػ  ويسن  فأكثر لدةيـ تصور اةجابي اكبر يف اليعميةف ذ (41)الػ

ف ةيدة العيؿ باليدرس .  ىناؾ اختالؼ بتصور اليعمي بإختالؼاليعميةف لمعدال  التنظةية  لـ ةختمؼ 

الطالب في صفوفيـ فكميا زاد عدد الطالب بالصفوؼ ةؤيف عدد  بإختالؼوالتوزةعة   اإلجرائة لمعدال  
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ت غةر يالئي  . العدال  التفاعمة  تتغةر بتغةر العير فاليعميةف آيـ، واليكافاليعميوف بأف واجباتيـ، رواتب

يف اليعميةف القدايى.  اليعميوف ذوي الخبرة  أقؿيـ لمعدال  التفاعمة  إدراكباليين  درج   لىو األفي سنواتيـ 

 لقمةم  لدةيـ حساسة  نحو العدال  التنظةية  يقارن  باليعميةف القدايى.ا

 (:Demir, 2015دراسة )

نظةية  كوسةط بةف العدال  التنظةية ، والدعـ تىذه الدراس  البحث في كةفة  عيؿ اليوة  ال حاولت

التدرةس.  وقد في يؿ العقبؿ بدئيـ تراؾ األالتنظةيي وتأثةر ذلؾ عمى سموؾ اليواطن  التنظةيي لميعميةف 

  اليقاس اإلجرائة ختبار اليتغةرات إل استخدـ الباحث نيوذج ىذه الدراس  كقاعدة نظرة  لتوضةح  نيجاً 

الدراس ، بحةث  ألغراضربع ، واستخدـ الباحث استبان  تـ تطوةرىا والتي تصؼ البناءات الكاين  األ

دراؾو  ،العدال  التنظةية و وة  التنظةية ، اليو السموؾ اليدني التنظةيي،  :ربع  يجاالت ىيأشيمت  الدعـ  ا 

 .يعمياً ( 169التنظةيي ،تـ جيع بةانات البحث يف خالؿ دراس  شيمت )

يتحكـ بةف السموؾ اليدني التنظةيي  كأسموبف اليوة  التنظةية  تستخدـ أوقد بةنت نتائج ىذه الدراس  

دراؾلميعميةف و  اف السموؾ اليدني التنظةيي لدى  أةضاً كيا بةنت العدال  التنظةية  والدعـ التنظةيي،  ا 

في تطوةر فعالة  اليدرس  ونجاحيا لذا ةتوجب عمى يدراء اليدارس تفيـ ىذه  كبةراً  اليعميةف ةمعب دوراً 

يثؿ  جةداً  تالسموكةاف ةيتمكوا القدرة عمى استخداـ ىذه أو  ،اليدنة  التنظةية  لدى اليعميةف تالسموكةا

نيـ وحدة أىتياـ بيـ حتى ةشعروا بجميـ حةف الحاج ، اإلأايمتيـ بعدال ، التواجد يف ـ، يعتقدةر يساىيتي

 واحدة في يدارسيـ.
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 (:Basar & Sigri, 2015دراسة )

ه عمى رغبتيـ بترؾ العيؿ والدور الوسةط أثر ف لمعدال  التنظةية  و ةاليعمي إدراؾىدفت ىذه الدراس  اكتشاؼ 

لقةاس العدال  التنظةية   اً ( بند20واستخدـ الباحث استبان  يكون  يف ) .لميوة  التنظةية  في ىذا السةاؽ

( بنود لقةاس الرغب  بترؾ 5( بنود لقةاس اليوة  التنظةية  ، واستبان  يكون  يف )6واستبان  يكون  يف )

اطع  ويعمي  يف اليدارس الحكوية  المذةف ةعيموف في يق يعمياً ( 292ت عةن  الدراس  يف )تكّونالعيؿ  ،

 في الدراس  وتـ اختةارىـ بالطرةق  العشوائة  البسةط .  ، شاركوا طوعةاً تركةابأنقرة.   Cankayaكانكاةا 

دراؾو )يعميي اليدارس،  :وجود عالق  ييي  بةف جيةع يتغةرات الدراس  إلىنتائج الدراس   أشارت العدال   ا 

 اإلجرائة تيتمؾ تصورات اليعميةف لمعدال   كيا رغب  اليعمـ بترؾ العيؿ(،و اليوة  التنظةية ، و التنظةية ، 

 إلىلميوة  التنظةية ، لمعدال  التوزةعة  والتفاعمة  إضاف   اً إةجابة اً تنبؤة اً والتوزةعة  والتفاعمة  واليعموياتة  أثر 

تنبؤي سمبي عمى رغب  اليعميةف بترؾ العيؿ، تتوسط اليوة  التنظةية  بشكؿ كايؿ  أثراليوة  التنظةية  

تتوسط اليوة  التنظةية  بشكؿ جزئي  خةراً ألتوزةعة  و الرغب  بترؾ العيؿ، و التنبؤي ليفيويي العدال  ا ثرألا

 التنبؤي ليفيويي العدال  الشخصة  والرغب  بترؾ العيؿ. ثراأل

 :(Altinkurt & Yilmaz & Karaman, 2014)دراسة 

اليعميةف لمعدال  التنظةية  في  إدراؾى عم التخصصقدية ، الجنس، األ أثرىدفت ىذه الدراس  تحدةد 

وقاعدة بةانات يجمس  Ulakbih، تـ جيع عةنات البحث يف عدة قواعد بةانات خاص  قاعدة بةانات .تركةا

و  ( يقاالً 26ليا ليذه البةانات يف صم  بيوضوع الدراس  حةث تـ دراس  ) لألطروحاتالتعمةـ العالي 

، ف يتغةر الجنسأ إلىاالبتدائة  والثانوة ، وقد توصمت الدراس   ( اطروح  ركزت عمى يعميي اليرحم 19)
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العدال  التنظةية  ويجاالت العدال  التنظةية :  دراؾضعةؼ بالنسب  إل أثرلدةيـ  والتخصص، قدية ،واأل

ةعة  عمى العدال  التوز  أثرف أوزةعة ، كيا بةنت نتائج الدراس  والعدال  التفاعمة  والعدال  الت اإلجرائة العدال  

كبر أ ف اليعميةف ذو خبرة العشر سنةف فأكثر لدةيـ تصور اةجابيأ. و العالق  بةف اليوظفةف كاف ضعةفاً 

 نحو العدال  التنظةية .

 (:Elma, 2013دراسة )

العدال  التنظةية  والقةـ التنبؤة  ليذا  دراؾبتدائة  إلتحدةد تصور يعميي اليدارس اإل إلىىدفت الدراس  

ستبان   يكون  يف احث الينيج اليسحي االرتباطي، واالوظةفي، واستخدـ الب اقتو بالرضوعال دراؾاإل

 تكّوفالوظةفي لميعميةف،  االعدال  التنظةية  ، والثاني ةقةس الرض إدراؾةقةس  ؿو األلمدراس ،  أداةكيجالةف 

في  (Sam Sun) بتدائة  الحكوية  في يقاطع  ساـ سوفلدراس  يف جيةع يعميي اليدارس اإليجتيع ا

ي يا أ،  ويعمي  يعمياً ( 686ت عةن  الدراس  يف )تكّونويعمي  ، و  يعمياً ( 3427والبالغ عددىـ )تركةا 

ف أ إلى%( يف يجتيع الدراس  والتي تـ اختةارىا بالطرةق  الطبقة ، وقد توصمت نتائج الدراس  20ةقارب)

ةجابة ىناؾ عالق  واضح  و   االوظةفي والترتةب النسبي لمرض ا  والرضبةف يجاالت العدال  التنظةية ا 

ف أتوزةعي، كيا بةنت نتائج الدراس  جرائي، ثـ إاالت العدال  التنظةية  تفاعمي، الوظةفي بالنسب  ليج

الوظةفي عيويا بةنيا العدال  التوزةعة  ال  اتيتمؾ قةـ تنبؤة  عالة  وييي  لمرض اإلجرائة العدال  التفاعمة  و 

 الوظةفي عند اليعميةف. اييي  بالنسب  لمرضتيتمؾ قةـ تنبؤة  
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 (: Jafari, et al, 2011دراسة )

سالةب اتخاذ القرار، والثق  التنظةية ، يع أ  بةف أنياط القةادة و ىدفت ىذه الدراس  تصيةـ نيوذج لمعالق

د استخدـ ، وقبإةرافصفياف أةف في النظاـ التعمةيي في يدةن  العدال  التنظةية  اليحسوس  لدى اليعمي

يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي اليدارس  تكّوف، و أداةكالباحث الينيج الوصفي التحمةمي، واالستبان  

نتائج  أشارت. و  يعمياً ( 363الثانوة  في يدةن  اصفياف، وقد تـ اختةار عةن  عشوائة  طبقة  يكون  يف )

عمى العدال  التنظةية ،  اً يباشر  اً ادة  ليا تأثةر جراءات القةيط القةادة التحوةمة  واسالةب اإلأف ن إلىالدراس  

العايمةف وبالتالي تزداد الطاق  الينتج  وةتـ تطبةؽ اسموب القةادة الفعال ، نيط  تزداد لدىف العدال  أحةث 

ف تقةةد اسالةب اتخاذ القرار ليا أعمى العدال  التنظةية ، في حةف  اتخاذ القرار الشايؿ لو تأثةر يباشر

وجود عالق  ارتباطة  بةف الثق  التنظةية  في  إلى أشارتر يباشر عمى العدال  التنظةية ، كيا تأثةر غة

 .التنظةية اليؤسس ، اليدةر، والزيالء بالعدال  

  (:Habib & Alias, 2010دراسة )

العالق  بةف العدال  التنظةية  و سموؾ اليواطن  التنظةية  في الجايعات  إلىىدفت الدراس  التعرؼ 

( عاياًل، واستخديت في 120، تـ اختةار عةن  عشوائة  تكّونت يف )اليالةزة  يف وجي  نظر العايمةف فةيا

ىذه الدراس  االستبان  كأداة لجيع اليعمويات. وأظيرت نتائج الدراس  عدـ وجود عالق  ارتباطة  دال  

نيا أظيرت النتائج وجود عالق  إحصائةًا بةف العدال  التوزةعة  وبةف سموكةات اليواطن  التنظةية . بة

ارتباطة  يوجب  دال  إحصائةًا بةف تصورات العايمةف في الجايع  نحو العدال  اإلجرائة  والتفاعمة  وبةف 

 السموكةات التنظةية  اإلةجابة  لدى العايمةف في ىذه الجايعات.
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 :((Titrek, 2009دراسة 

يف وجي  نظر العايمةف فةيا، التركة  ة  في اليدارس ىذه الدراس  تحدةد يستوةات العدال  التنظةي حاولت

 اإلجتياعة لجنس، الخبرة، والحال  يا كاف لميتغةرات اليستقم  كالينصب في اليدرس ، ا إذاالكشؼ   أةضاً و 

العايمةف لمعدال  التنظةية ، وقد استخدـ الباحث الينيج الوصفي التحمةمي، واالستبان   إدراؾتأثةر عمى 

( 834( يدةر يدرس ، )104في اليدارس التركة  ينيـ ) ( يوظفاً 1016ت عةن  الدراس  يف )نتكوّ ، و أداةك

(. 535الذكور فبمغ عددىـ ) أيا( 481) اإلناثوكاف عدد  ( يدف بتركةا،7يف ) ( عايالً 78) ،اً يعمي

ةري ف: العايمةف في بعض اليدارس التركة  ةعانوف يف الظمـ يف قبؿ يدأ إلىنتائج الدراس   أشارت

 إدراؾعمى  تأثةراً  اإلجتياعة اف لكؿ يف اليدرس ، والجنس، والخبرة ، والحال   أةضاً  أشارتاليدارس، و 

 العايمةف لمعدال  التنظةية  بيدارسيـ.

 (:Schmiesing & Safrit & Gliem, 2003دراس  )

رةكة  لمعدال  التنظةية ، ىاةو االيأو يعرف  العوايؿ اليؤثرة في إدراؾ العايمةف في جايع   إلىسعت الدراس  

وكشفت نتائج الدراس   ( فردًا يف العايمةف.246نت يف )عةن  عشوائة  تكوّ  اختةاروالرضا عف العيؿ. تـ 

وجود ارتباط إةجابي ضعةؼ بةف كؿ يف العدال  التوزةعة  و الرضا الوظةفي، وارتباط إةجابي قوي بةف كؿ 

 و بةف الرضا الوظةفي.يف العدال  التفاعمة  و العدال  اإلجرائة  
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 الدراسات المتعمقة بالدافعية: .2.2.2.2

 (:Harada, 2017دراسة )

نجمةزة  في رة الدافعة  لدى يحاضري المغ  اإلسالةب إثاأتكوةف تصور حوؿ  إلىىذه الدراس  تيدؼ 

يف ست   ، تكّونت عةن  الدراس لتطوةرىـ ورفع يستوى الكفاءة لدةيـ جايعات يدةن  طوكةو في الةاباف

عايًا،  (55) إلى اً عاي (39)أعيارىـ يف  تراوحيحاضرةف لمغ  االنجمةزة  ثالث  ذكور وثالث إناث ت

، ىذا وتيت يقابمتيـ بشكؿ فردي وفحص أسالةبيـ ويقدار عاياً  (30) إلى (7)خبراتيـ يف  تراوحوت

 الدافعة  لدةيـ.

ذات، والشعور باإلنجاز لرغب  في تطوةر الأف الدوافع الداخمة  كالفضوؿ، وا إلىوخمصت ىذه الدراس  

ىـ يكونات الدافعة  اإلدارة  لدى ىؤالء اليحاضرةف، ويف ناحة  أخرى فإف الدوافع الخارجة  تعتبر يف أ

  يحاضرةف. ولكف تـ التأكةد عمى كالترقة  والتحسف في األحواؿ اليادة  لـ ةتـ التطرؽ الةيا يف قبؿ الست

 ضيف الزيالء، سةاس  الجايع  والجو العاـ ويف ثـ الطالب .ىية  البةئ  اليشجع  وتتأ

 :(Konig, et al, 2016دراسة  )

والتدرةب وبعدىا  عداديقارن  التغةر في الدافعة  لدى اليعميةف في الفترة قبؿ اإل بيدؼىذه الدراس   جاءت

( 50وعددىـ ) ،يع ( جا31يجتيع الدراس  يف يعميةف طالب يف ) تكّوفليانةا وسوةسرا. أفي النيسا و 

وطالب . وقد استغرقت الدراس  يف العاـ  ( طالباً 1779وطالب ، اختةر ينيـ عةن  بمغ عددىا ) الؼ طالب

الدوافع  ؿو األلمدراس  احتوت عمى يحورةف  أداةكوتـ استخداـ استبان   . (2013)وحتى العاـ  (2011)

د والبالغةف، الو األاليستقبؿ، العيؿ يع  ىية  اليين  فيأيف الوظةفي، و األ أبعادالخارجة   وتضيف 
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وتضيف الحس الداخمي بقةي  التعمةـ والتعمـ.  وقد  ،واليشارك  اليجتيعة .  واليحور الثاني الدوافع الداخمة 

شخاص تعبئتيا يرة ب لميعميةف ويف ثـ طمب يف نفس األوالتدرة عدادتـ تعبئ  االستبان  في بداة  اإل

 خرى قبؿ التخرج.أ

ف ىناؾ زةادة في الدافعة  الداخمة  والقةي  لمتعمةـ في كؿ يف النيسا وسوةسرا ، أ إلىنتائج الدراس   أشارت

فمـ تسجؿ  ،ىية  اليين  في اليستقبؿأو د والبالغةف، الو األبالنسب  لمدافعة  الخارجة  اليتضين  العيؿ يع  أيا

ختالؼ في كؿ يف اليانةا ةدؿ عمى اإلختالؼ عكس النتائج في اليانةا، وىذا اإلرتفاع بإ أوي تغةةر أ

والنيسا وسوةسرا حةث تعتيد اليانةا عمى الناحة  النظرة  في تدرةب اليعميةف بةنيا ةكوف ىناؾ جانب 

اليعميةف بالنشاطات التعمةية  والخبرات  أثرعيمي في تدرةب اليعميةف في جايعات سوةسرا والنيسا وت

 العيمة  اليقدي  في فترة التدرةب.

 :(Baleghizdeh & Gordani, 2012ة )دراس

البحث في العالق  بةف الحةاة العيمة  وجودتيا ودافعة  اليعميةف في اليرحم   إلىىدفت ىذه الدراس  

 تكّوفةرانة  طيراف. جنبة  ثانة  في العاصي  اإلأنجمةزة  كمغ    في اليدارس التي تعمـ المغ  اإلالثانوة

ويعمي ، اختةرت   يعمياً ( 160ت ىذه اليدارس والبالغ عددىـ )مياً يعيجتيع الدراس  يف جيةع يعميي و 

ت تكّونويعمي  . تـ تطوةر استبان  ليذا الغرض  يعمياً ( 30يف يجتيع الدراس  عةن  عشوائة  بمغ عددىا )

ىي البعد الوظةفي، واليوة  الوظةفة ، والوعي الوظةفي، وتـ التأكد يف صدقيا وثباتيا  يحاوريف ثالث  

 اليناسب . اإلحصائة رؽ التربوة  و بالط
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بالنسب  لميادة  أياعف يستوى اليعةش ،  اف يعظـ اليعميةف ةشعروف بالرضأ إلىنتائج الدراس   أشارتو 

التعمةية  وعالقتيا بالدافعة  فةرغب اليعميوف بأف تتـ يشاركتيـ في وضع الينياج وتطوةره بيا ةتياشى يع 

يـ ويف ثـ الينياج، كيا أنفسبالينياج فال ةبحثوف عف طرؽ لتطوةر  ال ةتـ اشراكيـ ألنوتطورات العصر 

 يثؿ انخفاضيا، أويور تؤثر عمى زةادة الدافعة  ف ىناؾ يجيوع  يف األأ إلى أةضاً النتائج  أشارت

 سالةب تطوةر القدرات.أندياج اإلجتياعي، واستخداـ وفرص النيو والتقدـ الوظةفي، واإلظروؼ العيؿ، 

 :(Akar, 2012دراسة )

ختةار التعمةـ كيين  قبؿ اندياجيـ إلتراؾ األالبحث في الدوافع التي تحفز اليعميةف  إلىىدفت ىذه الدراس  

الكشؼ عف تصورات ىؤالء اليعميةف حوؿ يين  التعمةـ.  و قد اجرةت ىذه  إلىبيين  التعمةـ، كيا ىدفت 

يف قسـ  ( فرداً 974عةن  بمغ عددىا ) اختةرتأقساـ. و الدراس  في كمة  التعمةـ بجايع  حكوية  تضـ تسع  

غمب أموـ والرةاضةات.   وكاف نجمةزة  والفنوف وعدد قمةؿ يف قسيي العتعمةـ االبتدائي وتعمةـ المغ  اإلال

( فقرة يوزع  عمى 18ت يف )تكّونلجيع اليعمويات  أداةك، واستخديت االستبان  اإلناثاليشتركةف يف 

( 5يف ) تكّوف( فقرة، وتصورات اليعميةف حوؿ يين  التعمةـ و 12يف ) تكّوفيجاالت ىي الدوافع و   ثالث

 الختةار التعمةـ كيين . افقرات، وفقرة عف الرض

والفائدة الشخصة  والخبرات السابق  في يجاؿ التعمةـ  اإلجتياعة ف القةي  أ إلىنتائج الدراس   أشارت

ي التركي صاغ دوافع اإلجتياعاف السةاؽ  ةضاً أوالتعمـ كانت يف الدوافع اليحفزة، وبةنت الدراس  

 وتصورات اليعميةف.
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 (:George and Sabapathy, 2011دراسة )

التنظةيي عمى دافعة  اليعميةف في يدةن  بنغاؿ في اليند،  اإللتزاـ البحث في أثر إلىىدفت ىذه الدراس  

 لجيع اليعمويات. أداةاالستبان  ك ويعمي ، واستخديت يعمياً ( 450وطبقت الدراس  عمى عةن  تكّونت يف )

بةف يستوى الدافعة  لمعيؿ اليدرسي  وكشفت الدراس  عف وجود عالق  طردة  إةجابة  دال  إحصائةاً 

 الوظةفي لميعميةف. اإللتزاـو 

 :(Griffin, 2010دراسة )

ف " جياةكا" الوظةفي لدى اليعميةف الجايةكةة االدافعة  والرضالعالق  بةف ىدفت ىذه الدراس  استطالع 

في  وتحدةداً   ،ياايجتيع الدراس  يف اليعميةف الذةف ةدرسوف في جزر البي تكّوف". يااوالبيايةةف "جزر البي

ت تكّونربع يدف يختمف ، واختةرت ينيـ عةن  أذةف ةدرسوف في جياةكا وكانوا يف يدةن  ناسو واليعميةف الم

( يف جياةكا. وتـ تطوةر استبان  ليذا 93و ) ايا( يف جزر البي75ويعمي   ينيـ ) يعمياً ( 168يف )

وجزء عف طرةؽ  لكترونيبرةد اإلالدراس  جزء ينيـ عف طرةؽ العةن   أفرادالغرض تـ تعبئتيا يف قبؿ 

 اليقابم   والبقة  بطرةق  يباشرة.

نوات أظيرت النتائج اليتعمق  بالدافعة  عدـ وجود فروؽ ذات دالل  إحصائة  تعزى ليتغةرات الجنس، وس 

ف النيو الوظةفي، والراتب، واأليف الوظةفي والوظةف  ذاتيا، أ أةضاً الخبرة، والواقع اليدرسي، وأظيرت 

دارة اليدرس  واإلحساس باليسؤولة  واالنجاز ليا قدرة تنبؤة  في يستوى الدافعة  لدى  والعالق  يع الزيالء وا 

ذي لو قدرة تنبؤة   في يستوى الدافعة  لدةيـ  ىو يعميي البيايا، أيا يعميي جياةكا فكاف العايؿ الوحةد ال

 العالق  يع الطالب.
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 (Sheppard, et al, 2010دراسة )

تقصى دور يدةر اليدرس  في ييارس  القةادة وأثر ذلؾ عمى يعنوةات اليعميةف  إلىىدفت ىذه الدراس  

  اليدةرةف لقةادة العيمةات الدافعة  لدةيـ، وبةاف أثر ذلؾ عمى تحسةف األداء اليدرسي، وتحسةف ييارسو 

( يدرس  يف 136ويعمي ، في ) يعمياً ( 2029التي تحدث في اليدارس، تكّونت عةن  الدراس  يف )

 يدارس يقاطعتةف في كندا.

ثارة  وكشفت نتائج الدراس  أف ييارس  القةادة يف قبؿ يدةر اليدرس  ليا أثر إةجابي عمى حفز اليعميةف وا 

 النجاح. لىإدافعةتيـ لمعيؿ، وتؤدي 

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة: 3.2.2

سات السابق  والتي اىتيت بدراس  يوضوعي العدال  التنظةية  والدافعة ، ايف خالؿ استعراض الباحث  لمدر 

لجيع  أداةيا، ويجتيعاتيا، بةنيا اتبعت في يعظييا الينيج الوصفي، واالستبان  أىداففي  وجدت تنوعاً 

 ي بعض اليالحظات حوؿ ىذه الدراسات:البةانات.  وفةيا ةم

 نظيمية:الدراسات المتعمقة بالعدالة الت :الً أو 

ي اليؤسسات التربوة ، بحثت يعظـ الدراسات في واقع العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف والقادة التربوةةف ف

كؿ يف العدواف  يا بةف يرتفع كيا جاء في دراس  تراوحف يستوى العدال  التنظةية  لدةيـ ةأحةث اظيرت 

( و 2012( و الزىراني )2012( ويحيد )2013( و فرج )2015( و الطبولي )2015( وغانـ )2016)

(، وبةف يتوسط كيا جاء في دراس  2009( والصيادي )2009( و السعود وسمطاف )2011الحيةدي )
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وادي (، ويتدف كيا جاء في دراس  2010( و باجودة )2010( و العيري )2016كؿ يف عمةاف )

(2007.) 

بتوضةح عالق  العدال  التنظةية  بغةرىا يف اليتغةرات، حةث كشفت ىذه  أةضاً واىتيت يعظـ الدراسات 

بةف يستوى العدال  التنظةية  وكؿ يف درج   إحصائة ذات دالل   إةجابة الدراسات عف وجود عالق  طردة  

(، ويستوى الثق  التنظةية  كيا 2009اف )( والسعود وسمط2016الوالء التنظةيي كيا في دراس  العدواف )

(، ويستوى 2015(، وتفوةض السمط  كيا في دراس  غانـ )2013( وفرج )2016في دراس  عمةاف )

(، والرضا الوظةفي كيا في دراس  2012( والزىراني )2015سموؾ اليواطن  كيا في دراس  الطبولي )

 (2012كيا في دراس  العبةدي ) تنظةييال لتزاـاإل(، ويستوى Elma, 2013دراس  اةميا )و ( 2012يحيد)

(، والنياذج التنظةية  كيا 2009الصيادي )الوظةفي،  كيا في دراس   اإللتزاـ( ودرج  2011و الحيةدي )

 (.2007السةاقي كيا في دراس  العطوي ) األداء(، ويستوى 2010في دراس  العيري )

ف العالق  بةف العدال  أ( Koc & Akcay & Akyol, 2016كيا كشفت دراس  كوؾ و اكساي و اكةوؿ )

ف اليوة  التنظةية  تستخدـ أ( Demir, 2015التنظةية  والعنؼ اليدرسي ضعةف ، وبةنت دراس  دةيةر )

عمى سموؾ اليواطن  التنظةيي، وأظيرت  أثرليا لذلؾ يف  ،كوسةط بةف العدال  التنظةية  والدعـ التنظةيي

سالةب االجراءات القةادة  ليا تأثةر يباشر عمى العدال  أأف نيط القةادة و ( Jafari, 2011دراس  جعفري )

 التنظةية .

ىتيت الدراسات اليذكورة بالبحث بالكشؼ عف وجود فروؽ ذات دالل  إحصائة  بةف اليتوسطات كيا ا

روؽ الحسابة  لتقدةرات درج  العدال  التنظةية  تعزى لعدة يتغةرات،  وأظيرت في يعظييا عدـ وجود ف
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(  التي بةنت فروؽ في يجالي العدال  اإلجرائة  والعدال  2015تعزى ليتغةر الجنس إال دراس   غانـ)

 التعايمة  وكانت لصالح الذكور. 

 ثانيا: الدراسات المتعمقة بالدافعية:

ت بةف يرتفع  كيا في تراوحنيا ألدافعة  حةث أظيرت يعظـ النتائج يستوى ابيعظـ الدراسات  بحثت

وسط  كيا في ( ويت2016(  واليغربي )2016( و الياجري )2016( و اسياعةؿ )2016عدةمي ) دراس 

( 2013( وبني خمؼ )2014( وسيةرات ويقابم  )2014سيرة وحيارش  ) أبو( و 2016دراس  شتاؽ )

 (.2003ورزؽ اهلل )

وجود عالق  حةث كشفت عف  ،الدافعة  يعواىتيت يعظـ الدراسات بتوضةح عالق  عدد يف اليتغةرات 

توفر الكفاةات القةادة  لميدةرةف كيا في الدافعة  وكؿ يف   يستوى  بةفذات دالل  إحصائة   إةجابة طردة  

( 2016ييارس  القةادة التحوةم  يف قبؿ اليدةرةف كيا في دراس  إسياعةؿ ) و(، 2016دراس  عدةمي )

(، 2016كيا في دراس  الياجري ) (، والييارسات السمطوة  لدى اليدةرةف2014وسيةرات ويقابم  )

سيرة  أبو(، والييارسات القةادة  كيا في دراس  2016بالتجواؿ كيا في دراس  شتاؽ ) اإلدارةوييارس  

 George andالتنظةيي كيا في  دراس  ) اإللتزاـو  ،(Sheppard et, 2010دراس  ) و (2014وحيارش  )

Sabapathy, 2011 ،)(2003يا في دراس  رزؽ اهلل )ري كداوسموكةات االتصاؿ اإل.  

( 2016بعض الدراسات في العوايؿ التي تؤثر عمى الدافعة  حةث اظيرت دراس   اليغربي ) بحثتكيا 

ف أ( Griffin, 2010لمتنية  اليينة   لميعمـ اثناء الخدي   عمى دافعةتو، وكشفت دراس  ) أثرعدـ وجود 

، والتي اتفقت يع دراس  بني خمؼ ةكايااعمى في جـ األطوؿ في التعمةـ كانت دافعةتياصحاب الخبرة األ
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ت لو أثر عمى الدافعة  عمى يعمياً ( التي بةنت أف الخبرة الطوةم  في التعمةـ والجنس لصالح ال2013)

( أن للممارسات القيادية لمدير المدرسة أثر ايجابي Sheppard et, 2010)دراسة  أةضاً اليعمـ، وكشفت 

( أن للدوافع الداخلية كالفضول والرغبة في Harada, 2017وأظهرت دراسة ) على دافعية المعلمين،

أثر إيجابي على دافعية  أيضا  تطوير الذات والدوافع الخارجية كالترقية والتحسن في األحوال المادية 

 .المعلمين

 والدافعية: التنظيميةالدراسات التي تربط بيف العدالة ثالثًا: 

التي بحثت في العالق   بةف العدال  التنظةية  والدافعة  تيكنت الباحث  يف  أيا فةيا ةتعمؽ بالدراسات

(، و التي كشفت عف 2014السةاؽ وىي دراس  الشيري ) أودراس  واحدة فقط بيذا اليجاؿ   إلىالوصوؿ 

وجود عالق  طردة  إةجابة  ذات دالل  إحصائة   بةف يستوى العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف  ودرج  

فعة  اإلنجاز لدى اليعميةف . وىذا ةعزز األىية  العمية  ليذه الدراس  والتي تيثمت في أثراء األدب دا

 النظري اليتعمؽ في يوضوعي العدال  التنظةية  والدافعة .  

الدراس ، وتعرؼ اليجاالت والفقرات  أداةالدراس  الحالة  يف الدراسات السابق  في بناء  استفادتكيا 

( 2015( وغانـ )2016اييا في جزئةيا العدال  التنظةية  والدافعة ، وينيا دراسات العدواف )الييكف استخد

 أبو( و 2010( و باجودة )2012( و الزىراني )2012( و يحيد )2013( وفرج )2014و الشيري )

 الدراس . أداة(. بحةث أصبح لدى الباحث  بةانات وافة  وشايم  عف بناء 2014سيرة وحيارش  )

 

  



 

83 
 

 

 

 الفصؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات

  



 

84 
 

 

  الفصؿ الثالث 

_________________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات 

 تمييد 3.1

ليجتيعيا وعةنتيا، واألداة اليستخدي  في جيع البةانات، لفصؿ بةانًا لينيج الدراس ، ووصفًا ىذا ا تناوؿ

لكةفة  إعداد أداة الدراس  والتأكد يف صدقيا وثباتيا، وتحدةد يتغةرات الدراس  التابع   صفاً كيا ةتضيف و 

، التي تـ استخداييا في تحمةؿ اإلحصائة تطبةؽ الدراس ،  واليعالجات  تواليستقم ، وتضيف كذلؾ إجراءا

 النتائج.

 منيج الدراسة 3.1

 ؛ ليالئيتو لطبةعتيا وأىدافيا.  حةث ةعتيد الينيج قايت الباحث  باستخداـ الينيج الوصفي ليذه الدراس

 دقةقًا. الوصفي عمى دراس  الظاىرة، كيا توجد في الواقع، وةيتـ بوصفيا وصفاً 

 مجتمع الدراسة  1.1

تكّوف يجتيع الدراس  يف جيةع يعميي اليدارس الحكوية  والخاص ، والواقع  ضيف نفوذ يدةرة  تربة  

ويعمي ، ةعيموف في  يعمياً ( 2794، والبالغ عددىـ )(ـ2016/2017)سي القدس الشرةؼ لمعاـ الدرا

يدرس  خاص . وذلؾ وفؽ إحصائة  يدةرة  التربة   (83( يدرس  حكوية ، و )49) يدرس ، ينيا( 132)
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والتعمةـ في القدس. وتـ توزةع أفراد يجتيع الدراس  حسب يتغةري الجنس وجي  االشراؼ ، كيا ةتبةف يف 

 (.1.3الجدوؿ )

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس وجية االشراؼ1.3جدوؿ )

 اليجيوع الكمي جي  االشراؼ الجنس

 خاص  حكوي 

 645 481 164 ذكر

 2149 1398 751 انثى

 2794 1879 915 اليجيوع
 

 عينة الدراسة 3.1

( يدرس ، ينيا 34س ،  بمغ عددىا )قايت الباحث  باختةار عةن  عشوائة  طبقة  يف يدارس يجتيع الدرا

يف عدد اليدارس، ثـ قايت  (%20)الػ  تزةد عف( يدرس  خاص ، بنسب  21( يدرس  حكوية ، و )13)

 يعمياً  (653)بتحدةد أفراد العةن  وفقا ليتغةري الجنس وجي  اإلشراؼ عمى اليدرس . حةث بمغ عددىا

ويعمي  ةعيموف في  يعمياً ( 500ارس الحكوية  و )ويعمي  ةعيموف في اليد يعمياً ( 153ويعمي ، ينيـ )

 (. 2.3اليدارس الخاص  كيا ةتبةف يف جدوؿ )

( يدرس ، كيا ىو يوضح 34وقايت الباحث  بتوزةع أداة الدراس  عمى جيةع أفراد العةن  اليوزعةف عمى )

استبان ، تبةف  (653( استبان  يف أصؿ )528(. وبمغ عدد االستبانات التي تـ استرجاعيا )4في يمحؽ )
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يف  تقرةباً  (%14)( استبان  فقط صالح  لتحمةؿ البةانات الواردة فةيا، وىي تيثؿ يا نسبتو 397أف )

 يجتيع الدراس . 

  الدراسة حسب متغيري الجنس وجية االشراؼ عينة(: توزيع أفراد 2.3جدوؿ )

 المجموع الكمي جية االشراؼ الجنس

 خاصة حكومة

 85 61 24 ذكر

 312 189 123 انثى

 397 250 147 المجموع
 

 

 الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.3جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 21.4 85 ذكر الجنس

 78.6 312 أنثى

 7.8 31 دبمـو يتوسط المؤىؿ العممي

 74.6 296 بكالورةوس

 17.6 70 فأعمىياجستةر 

 20.2 80 سنوات 5يف  أقؿ رة في التعميـسنوات الخب
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 28.0 111 سنوات 10 إلى 5يف 

 51.8 206 سنوات 10أكثر يف 

 37.0 147 حكوي  جية اإلشراؼ

 63.0 250 خاص 

 38.0 151 أساسة  مستوى المدرسة

 62.0 246 ثانوة 

 25.2 100 ذكور جنس المدرسة

 36.0 143 إناث

 38.8 154 يختمط 
 

 اة الدراسةأد 3.1

الباحث  في  قايتقايت الباحث  باستخداـ االستبان  أداة لجيع البةانات، وتحقةؽ أىداؼ الدراس ، إذ 

  (،2008درة )، يثؿ األدب النظري، والدراسات السابق  اليتعمق  بيوضوع الدراس  إلىتصيةييا بالرجوع 

(.   وتكونت 2012؛ الزىراني، 2014؛ الشيري، 2016(، والدراسات السابق  ) العدواف، 2006وزاةد )

ينيا حوؿ  ؿوالقسـ ال يف ثالث  أقساـ؛  -(1اليبةن  في اليمحؽ رقـ ) -لة و االستبان  في صورتيا األ

حوؿ يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس  القسـ الثانيالبةانات الشخصة  ألفراد العةن .  و

( 37الشرةؼ يف وجي  نظر اليعميةف، واشتيؿ عمى ) سالقد تربة  الحكوية  والخاص  التابع  ليدةرة 

فقرة، يوزع  عمى أربع  يجاالت ىي: العدال  التوزةعة ، والعدال  اإلجرائة ، والعدال  التفاعمة ، والعدال  
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( 24قةاس يستوى الدافعة  لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ، واشتيؿ عمى )ل القسـ الثالثالتقةيةة .  وأيا 

 (.2014تبنةو يف دراس  أبو سيرة وحيارش  )فقرة، تـ 

 :صدؽ الداة  1.5.3.

يف  والخبرة، ختصاصيف ذوي اإل ( يحكّياً 02بعرضيا عمى ) لمتأكد يف صدؽ أداة الدراس  قايت الباحث 

بداء الرأي في  أعضاء ىةئات التدرةس في الجايعات الفمسطةنة ، واليؤسسات التربوة ،  لتحكةييا، وا 

( 13أستجاب ينيـ ) ائيا ليجاالتيا، وسالي  صةاغتيا المغوة ، ويالءيتيا لقةاس يا أعدت لو،فقراتيا وانتي

وبعد استعادة النسخ اليحكي  لالستبان  يف األساتذة اليحكيةف، ويناقش   (،2يحكّيًا، يمحؽ رقـ)

ةح لمتعدةالت يالحظاتيـ يع االستاذ اليشرؼ عمى الدراس ، تـ إجراء التعدةالت الالزي ، وفةيا ةمي توض

 (:3التي أجرةت عمى فقرات االستبان  إلخراجيا في صورتيا النيائة ، والتي ةبةنيا يمحؽ )

: في البند اليتعمؽ بجي  اإلشراؼ عمى فراد العةن حوؿ البةانات الشخصة  أل الذي ةدور :ؿوال  القسـ

 ي ".اليدرس  تـ استبداؿ فقرة "وزارة التربة  والتعمةـ الفمسطةنة " بػ "حكو 

الذي ةدور حوؿ قةاس يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس يف وجي  نظر  :الثاني القسـ

 اليعميةف. 

العوائد التي  أوتـ تعدةؿ التعرةؼ لةصبح " وتعني عدال  اليخرجات  العدالة التوزيعية: ؿ:والمجاؿ ال 

ةحصؿ عمةيا اليعمـ في اليدرس ، يثؿ: عدال  توزةع اليياـ، واليزاةا، والحوافز ، والترقةات واليسؤولةات." 

النتائج التي ةحصؿ عمةيا اليعمـ في اليدرس  يثؿ: توزةع األجور،  أوبدؿ " وتعني عدال  اليخرجات 
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د."، وتـ حذؼ جيم  "يدةر اليدرس " يف الفقرة رقـ واليكافآت، واليياـ، والترقةات، واليسؤولةات، واليوار 

 (.3" بالفقرة رقـ )ة يتساو (، واستبداؿ جيم  "نفس االىتياـ" بػ " اىتيايات 1)

تـ تعدةؿ التعرةؼ لةصبح " وتعني عدال  اليعاةةر واإلجراءات واآللةات  المجاؿ الثاني: العدالة اإلجرائية:

بدؿ : "وتعني إدراؾ اليعميةف  رجات والنواتج واليكافآت باليدراس." اليتبع  يف قبؿ اليدةر في تحدةد اليخ

لعدال  اليعاةةر واإلجراءات واآللةات اليتبع  في تحدةد اليخرجات والنواتج واليكافآت باليدارس اليّتخدة يف 

 قبؿ اليدةر."، وتـ استبداؿ جيم  " الموائح التنظةية " بػ " أنظي  العيؿ ولوائحو التنظةية ".

تـ تعدةؿ التعرةؼ لةصبح " وتعني عدال  اليعايم  التي ةتمقاىا اليعميةف  لمجاؿ الثالث: العدالة التفاعمية:ا

يف يدةرةيـ عنديا تطبؽ عمةيـ اإلجراءات، وتعتيد عمى التقدةر واالحتراـ واليصداقة ." بدؿ " وتعني يدى 

درائيـ عنديا تطبؽ عمةيـ اإلجراءات، والتي إحساس اليعميةف باليدارس بعدال  اليعايم  التي ةتمقونيا يف ي

(، وتـ 1الفقرة رقـ ) إلىتعتيد عمى التقدةر، واالحتراـ، واليصداقة ."، وتـ إضاف  جيم  "يدةر اليدرس  

( لتصبح " ةعيؿ يدةر اليدرس  يع اليعميةف بروح الفرةؽ" بدؿ " ةحرص عمى العيؿ 6تعدةؿ الفقرة رقـ )

( بػ " اعتراض اليعميةف 8استبدؿ جيم  " تـ االعتراض عمةيا" في الفقرة رقـ ) بروح الفرةؽ يع اليعميةف"،

 عمةيا".

تـ تعدةؿ التعرةؼ لةصبح "وتعني عدال  التقةةـ اإلداري، ونزاىتو،  المجاؿ الرابع: العدالة التقييمية:

ةةـ اإلداري، الصادر وشفافةتو لميعميةف." بدؿ " وتعني درج  شعور اليعميةف بعدال ، ونزاى ، وشفافة  التق

( يف اليجاؿ، كيا تـ 1بحقيـ في األداء، والسموؾ، والعيؿ يف قبؿ يدرائيـ. "، تـ حذؼ الفقرة رقـ )

( بكمي  " واضح " ، وتـ حذؼ جيم  " دوف التأثر بالعالقات 3استبداؿ كمي  "عادل " في الفقرة رقـ )

 (.4الشخصة " يف الفقرة رقـ )
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حوؿ قةاس يستوى الدافعة  لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ: تـ حذؼ الفقرة رقـ الذي ةدور  لثالث:ا القسـ

( واستبداليا بػ " لدي رغب  دائي  في 4( واستبداليا بػ " أعيؿ جةدًا لتحقةؽ أىدافي"، وحذؼ الفقرة )3)

(،و 6قـ )( بػ كمي  " أسيـ"، وتـ حذؼ الفقرات ر 5تطوةر ذاتي"، تـ استبداؿ كمي  "أساىـ" في الفقرة رقـ )

( نيائةًا ، وتـ استبداؿ جيم  " يع يف أعيؿ يعيـ" بػ " عمى زيالئي بالعيؿ"، وتـ 02( و )18( و )15)

 ( لتصبح " أقوـ بأداء عيمي في وقتو اليحدد" بػدؿ " أنجز عيمي في وقتو اليحدد".19تعدةؿ الفقرة )

لفقرات االستبان  يع  ،تباط بةرسوفبحساب يعايؿ االر  ؛أةضاً يف ناحة  أخرى تـ التحقؽ يف صدؽ األداة 

اؽ االستبان ، وةدؿ عمى أف ىناؾ اتس واتضح وجود دالل  إحصائة  في جيةع فقراتالدرج  الكمة  لألداة، 

 (.5.3( و )4.3كيا ةتبةف يف الجدولةف )داخمي بةف الفقرات. 

 رتباط فقراتال ( Pearson Correlation Coefficientنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 4.3جدوؿ )
تربية مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية الخاص ب القسـ الثاني مف االستبانة

 القدس الشريؼ مف وجية نظر المعمميف

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

1 0.602** 0.000 13 0.628** 0.000 25 0.693** 0.000 

2 0.642** 0.000 14 0.695** 0.000 26 0.729** 0.000 

3 0.689** 0.000 15 0.720** 0.000 27 0.753** 0.000 

4 0.576** 0.000 16 0.766** 0.000 28 0.625** 0.000 

5 0.691** 0.000 17 0.746** 0.000 29 0.757** 0.000 
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6 0.558** 0.000 18 0.657** 0.000 30 0.787** 0.000 

7 0.563** 0.000 19 0.626** 0.000 31 0.679** 0.000 

8 0.641** 0.000 20 0.764** 0.000 32 0.723** 0.000 

9 0.674** 0.000 21 0.700** 0.000 33 0.663** 0.000 

10 0.727** 0.000 22 0.707** 0.000 34 0.583** 0.000 

11 0.667** 0.000 23 0.768** 0.000 35 0.735** 0.000 

12 0.701** 0.000 24 0.808** 0.000 36 0.674** 0.000 

  (0.05ارتباط ذو دالل  عند يستوى ) *

 (0.01** ارتباط ذو دالل  عند يستوى )

 .( أف جيةع الفقرات دال  إحصائةاً 3.4ةظير لنا يف نتائج الجدوؿ رقـ )

 رتباط فقراتال ( Pearson Correlation Coefficientامؿ ارتباط بيرسوف )نتائج مع(: 5.3جدوؿ )
القدس تربية مستوى الدافعية لدى معممي المدارس في مديرية الثالث مف االستبانة الخاص ب القسـ

 الشريؼ

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

الدالة 
 اإلحصائية

 الرقـ
قيمة 
 االرتباط

لدالة ا
 اإلحصائية

1 0.620*

* 
0.000 12 0.716

** 
0.000 23 0.728*

* 
0.000 

0 0.647*

* 
0.000 13 0.753

** 
0.000 24 0.584*

* 
0.000 

3 0.747*

* 
0.000 14 0.669

** 
0.000 25 0.722*

* 
0.000 

4 0.698*0.000 15 0.7460.000 26 
0.761*0.000 
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* ** * 

5 0.726*

* 
0.000 16 0.750

** 
0.000 27 0.693*

* 
0.000 

6 0.724*

* 
0.000 17 0.501

** 
0.000 28 0.753*

* 
0.000 

7 0.707*

* 
0.000 18 0.593

** 
0.000 29 0.671*

* 
0.000 

 (0.05ارتباط ذو دالل  عند يستوى ) *

 (0.01** ارتباط ذو دالل  عند يستوى )

 ( أف جيةع الفقرات دال  إحصائةاً 3.5ةظير لنا يف نتائج الجدوؿ رقـ )
 

 بيذا تكوف أداة الدراس  في صورتيا النيائة  كالتالي:و 

 ؿ: البةانات الشخصة ، وتيثؿ يتغةرات الدراس  اليستقم . و القسـ األ

 القسـ الثاني: يجاالت وفقرات العدال  التنظةية ،  يوزع  كالتالي:

 ات.( فقر 9ؿ: العدال  التوزةعة  وعدد فقراتو  )و اليجاؿ األ

 ( فقرات.9) التوزةعة  وعدد فقراتو اليجاؿ الثاني: العدال 

 ( فقرات.9) التفاعمة  وعدد فقراتوالعدال  اليجاؿ الثالث: 

 ( فقرات.9) وعدد فقراتو التقةةية اليجاؿ الرابع: العدال  

 .( فقرة21القسـ الثالث: فقرات يتغةر الدافعة  لدى اليعميةف،  وعددىا )

 الداة:ثبات  2.5.3.
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ف ثبات األداة بحساب يعايالت الثبات ليجاالت القسـ الثاني، والثالث ينيا، بالتحقؽ يقايت الباحث  

، وبمغت قةي  الثبات لمدرج  الكمة  ليستوى "كرونباخ الفا"ولمدرج  الكمة ، وذلؾ حسب يعادل  الثبات 

العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ، يف وجي  نظر اليعميةف 

 وىذه النتةج ( ولمدرج  الكمة  ليستوى الدافعة  لدى اليعميةف يف وجي  نظرىـ، 2.945(، و )2.968)

ةبةف يعايؿ الثبات  (6.3)ةفي بأغراض الدراس . والجدوؿ يقبوؿ  داة بثباتتيتع ىذه األ إلىتشةر 

 لميجاالت والدرج  الكمة .

 مف االستبانة ومجاالتو ولمقسـ الثالث معامالت الثبات "كرونباخ ألفا" لمقسـ الثاني (:6.3جدوؿ ) 

 القسـ
 المجاؿ

 معامؿ الثبات
(α) 

ة  
ظةي

التن
ل  
عدا
ال

 
 0.885 العدال  التوزةعة 

 0.912 العدال  اإلجرائة 

 0.924 العدال  التفاعمة 

 0.925 العدال  التقةةية 

 0.968 الدرجة الكمية

يةف
يعم
ى ال

 لد
عة 
داف

 

 0.945 الدرجة الكمية
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 متغيرات الدراسة 6.3

 التالة : شتيمت الدراس  عمى اليتغةراتا

القدس الشرةؼ ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري  تقدةرات يعميي يدةرة  تربة  :المستقؿ: المتغير الً أو 
 اليدارس.

 لدةيـ.القدس الشرةؼ ليستوى الدافعة   تربة  يدةرة يدارس تقدةرات يعميي  : االتابع: المتغير نياً ثا

 ثالثًا: المتغيرات الوسيطة:

 الجنس .1

 ولو ثالث  يستوةات )دبمـو يتوسط، بكالورةوس، ياجستةر فأعمى(. المؤىؿ العممي: .0

سنوات، أكثر  12 إلى 5سنوات، يف  5يف  أقؿولو ثالث  يستوةات ) سنوات الخبرة في التعميـ: .3

 سنوات(. 12يف 

 خاص (. ولو يستوةاف )حكوي ، جية اإلشراؼ عمى المدرسة: .4

 ولو يستوةاف )أساسة ، ثانوة (. مستوى المدرسة: .5

 ولو ثالث  يستوةات )ذكور، إناث، يختمط (. جنس المدرسة: .6
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 إجراءات الدراسة  5.1

بعد اإلطالع عمى األدب النظري، ويراجع  األبحاث والدراسات التي تتعمؽ بيوضوع الدراس ، قايت 

 الباحث  باإلجراءات اآلتة :

( يف 02ر، يع يشرؼ الدراس ، ويف ثـّ عرضيا عمى )و الة  بالتشو الدراس  بصورتيا األإعداد أداة  .1

( ينيـ اليالحظات حوليا، وذلؾ لمتأكد يف 13اليحكّيةف يف ذوي الخبرة واالختصاص، أبدى )

صدقيا، حةث استغرقت عيمة  التحكةـ يا ةزةد عف الشير ونصؼ، ويف ثـ التأكد يف ثباتيا، 

 ة النيائة  لألداة.الصور  إلىوصواًل 

 حصر يجتيع الدراس ، واختةار عةن  ييثم  لو. .0

 (.5الحصوؿ عمى كتاب تسيةؿ ييي  يف ينسؽ البرنايج، يمحؽ رقـ ) .3

لتوزةع أداة الدراس   يدةرة  تربة  القدس الشرةؼالحصوؿ عمى يوافق  يدةر التربة  والتعمةـ في  .4

 (.5ي يمحؽ رقـ )عمى يعميي اليدارس الحكوية  والخاص ، كيا ةتبةف ف

توزةع أداة الدراس  عمى أفراد العةن ، حةث قايت الباحث  بزةارة اليدارس التي ةعيموف بيا، وتوزةع  .5

 األداة عمةيـ. واستغرقت عيمة  جيع البةانات يا ةزةد عف الشيرةف.

 يراجع  وتدقةؽ االستبانات اليسترجع ، وتحدةد االستبانات الصالح  لمتحمةؿ اإلحصائي. .6

 االستبانات إحصائةا. تحمةؿ .7

 عرض نتائج أسئم  الدراس  ويناقشتيا. .8

 تقدةـ التوصةات اليناسب  والينبثق  عف نتائج الدراس . .9
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 اإلحصائيةالمعالجة    6.1

 تيت يعالج  بةانات الدراس  يف خالؿ:

 فراد العةن .التكرارت والنسب اليئوة  لخصائص أحساب  .1

ؿ والثاني و األ :اليعةارة ، لإلجاب  عف سؤالي الدراس  اإلنحرافاتبحساب اليتوسطات الحسابة  و  .3

 (. يف يجاالت أداة الدراس )لمدرج  الكمة ، ولكؿ يجاؿ 

 ولإلجاب  عف أسئم  الدراس  الثالث والرابع والخايس، تـ استخداـ:

 (.11(، )12(، )7(، )5(، )4(، )1اختبار "ت" لمعةنات اليستقم ، لفحص الفرضةات ) .1

 (.10(، )9(، )8(، )6(، )3(، )0حادي، لفحص الفرضةات )تحمةؿ التباةف األ .0

 (.13يعايؿ ارتباط بةرسوف، لفحص الفرضة  ) .3

 ، ليقارن  الفروؽ البعدة  حةثيا وجدت.LSDاختبار  .4

 ولمتحقؽ يف صدؽ وثبات أداة الدراس ، تـ استخداـ:

 الدراس . لحساب اإلتساؽ الداخمي لبنود أداةرتباط بةرسوف، يعايؿ ا .1

 نباخ ألفا لحساب الثبات. رويعايؿ ك .0

 

 

 

  



 

97 
 

 

 

 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصؿ الرابع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة

 تمييد  3.3

مستوى  عف يوضوع الدراس  وىو " الباحث إلةيا  تلفصؿ عرضا لنتائج الدراس  التي توصمىذا ا تناوؿ
دافعية لدى المعمميف مف بال اوعالقتيالقدس الشريؼ  العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية

 .يف خالؿ اإلجاب  عف أسئم  الدراس  وفحص فرضةاتيا ، " وجية نظرىـ

كؿ يف العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس، ويستوى الدافعة  لدى اليعميةف،  يستوى وحتى ةتـ تحدةد

  اعتيدت الباحث  اليقةاس الوزني اآلتي بناء عمى قةي  يتوسطات تقدةرات أفراد العةن :

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 أقؿف 0.33 ينخفض 

 3.67-0.34 يتوسط 

 فأعمى 3.68 يرتفع 
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 أسئمة الدراسة عرض نتائج  2.4

 ؿ: والسؤاؿ ال نتيجة   .3.3.3

القدس الشريؼ مف وجية نظر تربية  مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديريةما "
  "؟ولممجاالت كافة المعمميف

أفراد  لتقدةراتاليعةارة   اليتوسطات الحسابة  واإلنحرافات بحساب الباحث  قايتعف ىذا السؤاؿ  لإلجاب  

يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في  عفالتي تعبر و االستبان   يجاالت عةن  الدراس  عمى

  (.1.4، كيا ةتبةف في الجدوؿ )لميجاالت كاف  يف وجي  نظر اليعميةف يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ

مستوى العدالة لالدراسة المعيارية لتقديرات أفراد عينة  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 3.3جدوؿ )
  .القدس الشريؼتربية  التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية

 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المجاؿ الرقـ

 مرتفعة 07.0 3.86 العدالة التفاعمية 1

 متوسطة 07.0 3.64 العدالة التقييمية 0

 متوسطة 07.2 27.3 العدالة التوزيعية 3

 متوسطة 07.0 3.59 دالة اإلجرائيةالع 4

 مرتفعة 0.62 3.68 الدرجة الكمية        

اليعةارة  لتقدةرات أفراد  اإلنحرافات( والذي ةعبر عف اليتوسطات الحسابة  و 1.4رقـ )يف الجدوؿ  ةتبةف

يستوى  عةن  الدراس  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ أف
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( 3.68لمدرج  الكمة ، بيتوسط حسابي )مرتفعة العدال  التنظةية  لدى يدةري ىذه اليدارس جاء بدرج  

حسابي يقداره  بيتوسطدرجة مرتفعة  التفاعمة  عمىالعدال  يجاؿ (. وحصؿ 2.601)  وانحراؼ يعةاري

دال  اإلجرائة ، بيتوسط يا يجاؿ العأقم(، في حةف حصمت اليجاالت األخرى عمى درج  يتوسط ، و 3.86)

 (. 3.59حسابي قدره )

 فقرات أفراد عةن  الدراس  عمى لتقدةراتاليعةارة   اإلنحرافاتبحساب اليتوسطات الحسابة  و  الباحث  قايتو 

(، و 4.4(، و )3.4(، و )0.4) الجداوؿيجاالت العدال  التنظةية  كيا تبةنيا  عفاالستبان  التي تعبر 

(5.4.) 

 (. 2.4وةبةنيا الجدوؿ رقـ)  لعدالة التوزيعية، اًل: مجاؿ اأو 

أفراد عينة الدراسة لمجاؿ العدالة  لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 3.3جدوؿ )
 التوزيعية

 العدال  التوزةعة  يؤشرات الرقـ
اليتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 اليعةاري

 الدرج 

 يرتفع  0.784 3.85 بوعيةعدؿ عند توزةع جدوؿ الحصص األس 1

 يرتفع  0.851 3.83 ةوزع اليواد واليستمزيات التعمةية  بعدال  بةف اليعميةف 4

 يرتفع  0.956 3.71 ةراعي العدؿ في يوافقتو عمى إجازات اليعميةف اليختمف  8

 يتوسط  0.789 3.63 ةوزع  أعباء العيؿ األخرى عمى اليعميةف بشكؿ عادؿ 2

 يتوسط  0.833 3.63 ة يتساو اليعميةف عمى اىتيايات  ةحرص عمى حصوؿ 3
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7 
ةعدؿ في توزةع الحصص اليتأخرة في برنايج الدروس 

 يتوسط  0.861 3.57 بةف اليعميةف األسبوعي

9 
ةقوـ بدوره يع الجيات اليعنة  الستةفاء اليعميةف لحقوقيـ 

 الوظةفة .
 يتوسط  0.972 3.56

 يتوسط  0.832 3.45   بةف اليعميةفةعدؿ في توزةع االنشط  الالصفة 6

5 
ةقدـ الحوافز اليعنوة  لميعميةف بيا ةتناسب يع جيدىـ 

 اليبذوؿ
 يتوسط  0.999 3.34

 يتوسط  0.634 3.62 الدرج  الكمة 

جاءت ات فقر ( 6، و)يرتفع ( فقرات جاءت بدرج  3) ( أف 0.4تشةر النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )  

عمى أعمى يتوسط  يعدؿ عند توزيع جدوؿ الحصص السبوعي "" مت الفقرة . وحصيتوسط بدرج  

 " يقدـ الحوافز المعنوية لممعمميف بما يتناسب مع جيدىـ المبذوؿ" (، وحصمت الفقرة 3.85حسابي )

 . (3.34يتوسط حسابي ) أقؿعمى 

 (.3.4وةبةنو الجدوؿ رقـ  )ثانيًا: مجاؿ العدالة اإلجرائية، 

العدالة أفراد عينة الدراسة لمجاؿ  لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتتوسطات الحسابية و (: الم1.3جدوؿ )
 اإلجرائية

 مؤشرات العدالة اإلجرائية الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.892 3.77 ةتخذ القرارات الخاص  بالعيؿ بيوضوعة  بدوف تحةز 1
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5 
آراءىـ بخصوص القضاةا ةسيح لميعميةف أف ةبدوا 

 مرتفعة 0.880 3.70 اليتعمق  بيـ

3 
ةطبؽ  أنظي  العيؿ ولوائحو التنظةية  عمى جيةع 

 استثناءاليعميةف دوف 
 متوسطة 0.950 3.66

6 
 تالقراراةجيع يعمويات دقةق  وكايم  قبؿ اتخاذ 

 اليتعمق  بالعيؿ
 متوسطة 0.897 3.63

2 
لقوانةف عمى ا االطالعةتةح لميعميةف فرص  

 متوسطة 0.966 3.60 جراءات التي تحكـ العيؿواإل

 متوسطة 0.908 3.54 ةتقبؿ آراء اليعميةف حوؿ القرارات التي ةتخذىا 8

 متوسطة 0.911 3.53 تالقراراةراعي ظروؼ اليعميةف عند تطبةؽ  7

 متوسطة 0.979 3.50 ةتراجع عف القرارات حاؿ اقتناعو بيا ىو أفضؿ ينيا 9

 متوسطة 0.962 3.39 اليعميةف في عيمةات صنع القرارةشرؾ  4

 متوسطة 0.711 3.59 الدرجة الكمية
 

( فقرات جاءت بدرج  7، و)يرتفع فقرتةف جاءتا بدرج  ( أف 3.4في الجدوؿ رقـ )الواردة تشةر النتائج 

يتوسط  عمى أعمى " يتخذ القرارات الخاصة بالعمؿ بموضوعية بدوف تحيز" وحصمت الفقرة  يتوسط .

يتوسط حسابي  أقؿعمى  " يشرؾ المعمميف في عمميات صنع القرار" (،. وحصمت الفقرة 3.77حسابي )

(3.39). 

 (.4.4ثالثًا: مجاؿ العدالة التفاعمية، ويبينو الجدوؿ رقـ  )
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مجاؿ العدالة أفراد عينة الدراسة ل لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 3.3جدوؿ )
 لتفاعميةا

 مؤشرات العدالة التفاعمية الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.781 4.29 ةتعايؿ يدةر اليدرس  يع اليعميةف باحتراـ 1

 مرتفعة 0.863 3.99 اليساواةةتعايؿ يع اليعميةف عمى نحو ةشعرىـ ب 2

3 
ع اليعميةف وفؽ يبدأ العالقات ةبني عالقاتو ي

 نسانة اإل
 مرتفعة 0.879 3.97

 مرتفعة 0.880 3.91 ةعطي اليعميةف يجااًل لمحوار خالؿ التواصؿ يعيـ 4

 مرتفعة 0.924 3.84 ةتعايؿ بأسموب واضح عند اتخاذ القرارات 5

 مرتفعة 0.902 3.84 ةعيؿ يدةر اليدرس  يع اليعميةف بروح الفرةؽ 6

7 
ىا بشأف ةسيح لميعميةف يناقش  القرارات التي اتخذ

 العيؿ
 مرتفعة 0.919 3.68

8 
يقنعًا لمقرارات التي ةتخذىا في حاؿ  ةقدـ تبرةراً 

 اعتراض اليعميةف عمةيا
 متوسطة 0.963 3.64

 متوسطة 0.960 3.60 ةراعي ظروؼ اليعميةف عند اتخاذ القرارات 9

 مرتفعة 0.708 3.86 الدرج  الكمة 

، وفقرتةف جاءتا بدرج  يرتفع ( فقرات جاءت بدرج  7)( أف 4.4في الجدوؿ رقـ )الواردة  تشةر النتائج و 

عمى أعمى يتوسط حسابي  " يتعامؿ مدير المدرسة مع المعمميف باحتراـ" . وحصمت الفقرة يتوسط 
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يتوسط حسابي  أقؿعمى  " يراعي ظروؼ المعمميف عند اتخاذ القرارات ". وحصمت الفقرة (4.29)

(3.60).  

 (.5.4وةبةنو الجدوؿ رقـ  )التقييمية، رابعًا: مجاؿ العدالة 

العدالة أفراد عينة الدراسة لمجاؿ  لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 3.3جدوؿ )
 التقييمية

 مؤشرات العدالة التقييمية الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

7 
يمة  تقةةـ أداء ةحرص عمى جيع اليعمويات كاف  عند إجراء ع

 مرتفعة 0.869 3.75 اليعميةف

 مرتفعة 0.893 3.72 ةقةـ أداء اليعميةف بيوضوعة  3

 مرتفعة 0.875 3.69 ةقةـ أداء اليعميةف بناء عمى يعاةةر واضح  2

 متوسطة 0.860 3.64 ةوظؼ عيمة  التقةةـ في تحسةف أداء اليعميةف وتطوةره 8

 متوسطة 0.963 3.64 تائج التقةةـةعطي اليعميةف فرص  ليناقش  ن 9

 متوسطة 0.937 3.63 تطوةر في أدائيـ إلىةناقش اليعميةف في الجوانب التي بحاج   6

 متوسطة 0.943 3.59 ةتةح الفرص  لميعميةف لتقةةـ ادائيـ ذاتةاً  4

 متوسطة 0.947 3.57 ةوضح لميعميةف نقاط القوة في أدائيـ 5

 متوسطة 0.876 3.56 داء قبؿ القةاـ بعيمة  التقةةـتقةةـ األ مع اليعميةف عمى يؤشراتُةط 1

 متوسطة 0.718 3.64 الدرجة الكمية
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( فقرات جاءت 6و) يرتفع ( فقرات جاءت بدرج  3)( أف 5.4في الجدوؿ رقـ )الواردة وتشةر النتائج 

ييـ أداء يحرص عمى جمع المعمومات كافة عند إجراء عممية تق" وحصمت الفقرة  بدرج  يتوسط .

ُيطمع المعمميف عمى مؤشرات تقييـ " وحصمت الفقرة  .(3.75عمى أعمى يتوسط حسابي ) " المعمميف

  (.3.56يتوسط حسابي ) أقؿعمى  " االداء قبؿ القياـ بعممية التقييـ

 : الثانيالسؤاؿ  نتيجة .3.3.3

  "؟مستوى الدافعية لدى معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼما "
أفراد  لتقدةراتاليعةارة   اإلنحرافاتعف ىذا السؤاؿ قايت الباحث  بحساب اليتوسطات الحسابة  و  لإلجاب 

 . (6.4ليستوى الدافعة  لدةيـ،  والتي ةبةنيا الجدوؿ رقـ )عةن  الدراس  

أفراد  تلتقدةرااليعةارة   اإلنحرافاتالذي ةعبر عف اليتوسطات الحسابة  و و  (6.4رقـ )يف الجدوؿ  ةتبةف

لمدرج  حسابي يتوسط ، بمرتفعةيستوى الدافعة  جاء بدرج   أفيستوى الدافعة  لدةيـ لعةن  الدراس  

 .( 2.536( وانحراؼ يعةاري )4.11)الكمة 

أحرص . وحصمت الفقرة " يرتفع جيةع الفقرات جاءت بدرج  ( أف 6.4تشةر النتائج في الجدوؿ رقـ ) كيا

أجتيد دائمًا في  . وحصمت الفقرة "(4.35)ويقداره مى أعمى يتوسط حسابي " ع عمى القياـ بعممي بإتقاف

  .(3.79يتوسط حسابي ) أقؿ" عمى  عممي لتفوؽ عمى زمالئي في العمؿ

معممي  مف أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 4.3جدوؿ )
 لدييـمستوى الدافعية ل .مديرية تربية القدس الشريؼالمدارس في 
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 مؤشرات مستوى الدافعية الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.71 4.35 أحرص عمى القةاـ بعيمي بإتقاف 1

 مرتفعة 0.71 4.33 لدي رغب  دائي  في تطوةر ذاتي 2

 مرتفعة 0.74 4.32 أبذؿ يا في وسعي لكي أحقؽ أىدافي 3

 مرتفعة 0.81 4.29 الوصوؿ ليدرستي صباحًا دوف تأخةرأحرص عمى  4

 مرتفعة 0.68 4.24 أعيؿ جةدا لتحقةؽ أىدافي 5

 مرتفعة 0.77 4.21 لدي إصرار عمى انجاز يا ةوكؿ الي يف عيؿ 6

7 
أحرص دائيا عمى أف ةكوف عيمي في يقدي  

 اىتياياتي
 مرتفعة 0.76 4.19

 مرتفعة 0.80 4.18 تأقوـ بواجباتي يييا كمفني ذلؾ يف وق 8

 مرتفعة 0.81 4.16 فخور بيا أيتمؾ يف كفاةات يينة  9

 مرتفعة 0.71 4.16 أقوـ بالعيؿ اليوكؿ إلي يييا كمفني ذلؾ يف جيد 10

11 
سرةعا عنديا أكوف يشغوال في  أشعر بأف الوقت ةير

 عيمي
 مرتفعة 0.85 4.14

12 
أستعد دائيا ألداء األعياؿ الصعب  التي تتطمب 

 يجيودًا في تحقةقيا
 مرتفعة 0.79 4.09

 مرتفعة 0.74 4.09 أنجز عيمي في وقتو اليحدد 13
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 مرتفعة 0.85 4.06 أبدأ ةويي وفؽ برنايج يحدد 14

15 
ني في جيإةجاد الحموؿ لميشكالت التي توا استطةع
 العيؿ

 مرتفعة 0.70 4.04

 مرتفعة 0.76 4.04 أسيـ بفاعمة  في عيمة  التطوةر التربوي في يدرستي 16

 مرتفعة 0.71 3.99 باستيرارأخطط إلنجازات جدةدة  17

 مرتفعة 0.82 3.98 قات لتأدة  واجباتي تجاه اليدرس و أستثير كؿ األ 18

 مرتفعة 0.75 3.91 باألعياؿ التي تتسـ بالتنافس والتحدي أبادر 19

 مرتفعة 0.87 3.81 أقوـ بعيمي دوف الشعور باليمؿ 20

 مرتفعة 0.89 3.79 ئيًا في عيمي ألتفوؽ عمى زيالئي في العيؿأجتيد دا 21

 مرتفعة 0.536 4.11 الدرجة الكمية
 

 الثالث:نتائج السؤاؿ  .3.2.4

تربية  مديريةفي مدارس المستوى العدالة التنظيمية لدى مديري تقديرات أفراد عينة الدراسة لختمؼ تىؿ "

مؤىؿ العممي لممعمـ، وسنوات خبرتو في التعميـ، وجية وال الجنس، :متغيرات بإختالؼالقدس الشريؼ 

 "؟ وجنس المدرسة اإلشراؼ عمى المدرسة، ومستوى المدرسة،

 :الينبثق  عنو  الصفرة  وتيت اإلجاب  عف ىذا السؤاؿ يف خالؿ الفرضةات
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 : لىو ال الفرضية نتيجة  .3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
القدس الشريؼ  تربية مديريةفي مدارس الى العدالة التنظيمية لدى مديري لمستو  عينة الدراسة

 ."تعزى  لمتغير الجنس

 أفراد لتقدةراتاليتوسطات الحسابة  لمفروؽ بةف اختبار "ت" لى باستخداـ و الصفرة  األحص الفرضة  فتـ  

  (.7.4، الجدوؿ رقـ )الجنسيتغةر  حسبالعدال  التنظةية   يستوىلعةن  الدراس  

مستوى العدالة التنظيمية ل العينة أفراد لمفروؽ بيف متوسطات تقديراتنتائج اختبار "ت"  (:5.3جدوؿ )
 الجنسمتغير  حسب، مديرية تربية القدس الشريؼالمدارس في  لدى مديري

 العدد الجنس المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 العدال  التوزةعة 
 690. 3.72 85 ذكر

1.659 0.100 
 610. 3.58 312 أنثى

 العدال  اإلجرائة 
 790. 3.70 85 ذكر

1.487 0.140 
 680. 3.56 312 أنثى

 العدال  التفاعمة 
 810. 3.96 85 ذكر

1.315 0.191 
 670. 3.83 312 أنثى

 تقةةية العدال  ال
 780. 3.68 85 ذكر

0.502 0.617 
 690. 3.63 312 أنثى
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(، ويستوى الدالل  1.305) بمغت أف قةي  "ت" لمدرج  الكمة  (7.4رقـ )ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ 

يستوى العدال  التنظةية  دال  إحصائةًا بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل(، أي أنو ال توجد فروؽ 2.188)

الفرضة   قبوؿوبذلؾ تـ  .الجنستعزى ليتغةر  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼاليدارس في لدى يدةري 

 لى. و األالصفرة  

 : الثانيةالفرضية نتيجة  .3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
الشريؼ تعزى   القدس تربية مديريةمديري المدارس في  لمستوى العدالة التنظيمية لدىعينة الدراسة 

 .المؤىؿ العممي"لمتغير 

يستوى لعةن  الدراس   أفراد لتقدةراتحساب اليتوسطات الحسابة  اًل أو الصفرة  الثانة  تـ لفرضة  افحص ل

يي، اليؤىؿ العميتغةر حسب  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼالعدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في 

 . (8.4الجدوؿ رقـ )

مستوى العدالة ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:6.3)جدوؿ 
 المؤىؿ العمميتغير م حسب ،مديرية تربية القدس الشريؼالتنظيمية لدى مديري المدارس في 

 عيارياالنحراؼ الم المتوسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي المجاؿ

 العدال  التوزةعة 

 640. 3.65 31 مـو يتوسطدب

 620. 3.63 296 بكالورةوس

 650. 3.51 70 ياجستةر فأعمى

 700. 3.60 31 بمـو يتوسطد العدال  اإلجرائة 
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 690. 3.61 296 بكالورةوس

 790. 3.48 70 ياجستةر فأعمى

 العدال  التفاعمة 

 820. 3.76 31 بمـو يتوسطد

 670. 3.90 296 ةوسبكالور 

 770. 3.75 70 ياجستةر فأعمى

 العدال  التقةةية 

 820. 3.63 31 مـو يتوسطدب

 690. 3.66 296 بكالورةوس

 740. 3.56 70 ياجستةر فأعمى

 670. 3.57 70 ياجستةر فأعمى

عةن  الدراس    بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد ة وجود فروؽ ظاىر  (8.4رقـ )ةالحظ يف الجدوؿ 

اليؤىؿ يتغةر ، حسب يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في ل

كيا ةظير  (One Way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحمةؿ التباةف  وليعرف  دالل  الفروؽ .العميي

 (.9.4رقـ )في الجدوؿ 

العينة  أفراد وؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديراتلمفر  الحادينتائج تحميؿ التبايف : (7.3)ؿجدو
المؤىؿ متغير حسب  ،الشريؼ القدس تربية مديريةمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في ل

 العممي
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 در التبايفمص المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ةعة العدال  التوز 

 4430. 2 8860. بةف اليجيوعات

1.101 

 

.3340 

 

داخؿ 
 اليجيوعات

158.521 394 .4020 

 
 396 159.407 اليجيوع

 العدال  اإلجرائة 

 4800. 2 9590. بةف اليجيوعات

.9490 

 

.3880 

 

داخؿ 
 اليجيوعات

199.180 394 .5060 

 
 396 200.139 اليجيوع

 العدال  التفاعمة 

 7630. 2 1.526 اليجيوعات بةف

1.527 

 

.2190 

 

داخؿ 
 اليجيوعات

196.907 394 .5000 

 
 396 198.433 اليجيوع

 العدال  التقةةية 

 2850. 2 5690. بةف اليجيوعات

.5510 

 

.5770 

 

داخؿ 
 اليجيوعات

203.362 394 .5160 

 
 396 203.932 اليجيوع
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( 0.319( ويستوى الدالل  )1.146)بمغت  لمدرج  الكمة  "ؼ"قةي   أف (،9.4ةتبةف يف الجدوؿ رقـ )

بةف يتوسطات تقدةرات توجد فروؽ دال  إحصائةًا ال أي أنو  ،(α ≥ 0.05يف يستوى الدالل  ) أكبروىي 

 تعزى يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في أفراد عةن  الدراس  ل

 . الصفرة  الثانة الفرضة   قبوؿتـ  وعمةو، ليؤىؿ العميياليتغةر 

 : الثالثةالفرضية نتيجة  .1.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
يؼ تعزى  الشر  القدس تربية مديريةلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 ."سنوات الخبرة في التعميـلمتغير 

 اليعةارة  لتقدةرات اإلنحرافاتو حساب اليتوسطات الحسابة  ال أو الصفرة  الثالث  تـ الفرضة  ىذه حص فل

حسب  ،يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في لعةن  الدراس   أفراد

 . (10.4التعمةـ، الجدوؿ رقـ )سنوات الخبرة في يتغةر 

مستوى العدالة ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:3..3)جدوؿ 
 سنوات الخبرة في التعميـمتغير حسب  ،مديرية تربية القدس الشريؼي التنظيمية لدى مديري المدارس ف

 العدد سنوات الخبرة في التعميـ المجاؿ
لمتوسط ا

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 العدال  التوزةعة 

 550. 3.60 80 سنوات 5يف  أقؿ

 640. 3.63 111 سنوات 10-5يف 

 650. 3.61 206 سنوات 10أكثر يف 
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 العدال  اإلجرائة 

 690. 3.56 80 سنوات 5يف  أقؿ

 7160. 3.60 111 سنوات 10-5يف 

 710. 3.59 206 سنوات 10أكثر يف 

 لعدال  التفاعمة ا

 640. 3.82 80 سنوات 5يف  أقؿ

 710. 3.83 111 سنوات 10-5يف 

 720. 3.89 206 سنوات 10أكثر يف 

 العدال  التقةةية 

 6420. 3.63 80 سنوات 5يف  أقؿ

 660. 3.62 111 سنوات 10-5يف 

 770. 3.66 206 سنوات 10أكثر يف 
 

 أفراد عةن  الدراس  ؽ ظاىرة  بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات ( وجود فرو 10.4ةالحظ يف الجدوؿ رقـ )

حسب يتغةر سنوات الخبرة  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في 

( كيا One Way ANOVAوليعرف  دالل  الفروؽ تـ استخداـ تحمةؿ التباةف األحادي ) ، التعمةـفي 

 (.11.4ؿ رقـ )ةظير في الجدو 

 أفراد لتقديرات لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (33.3)ؿجدو
متغير حسب  مديرية تربية القدس الشريؼمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في لالعينة 

 سنوات الخبرة في التعميـ
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 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

رجات د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

العدال  
 التوزةعة 

 0340. 2 0680. بةف اليجيوعات
.0840 

 

.9190 

 
 4040. 394 159.339 داخؿ اليجيوعات

 396 159.407 اليجيوع 

العدال  
 اإلجرائة 

 0300. 2 0610. بةف اليجيوعات
.0600 

 

.9420 

 
 5080. 394 200.078 وعاتداخؿ اليجي

 396 200.139 اليجيوع 

العدال  
 التفاعمة 

 2050. 2 4100. بةف اليجيوعات
.4080 

 

.6650 

 
 5030. 394 198.023 داخؿ اليجيوعات

 396 198.433 اليجيوع 

العدال  
 التقةةية 

 0670. 2 1340. بةف اليجيوعات
.1290 

 

.8790 

 
 5170. 394 203.798 داخؿ اليجيوعات

 396 203.932 اليجيوع 
 

( ويستوى الدالل  0.086)بمغت  لمدرج  الكمة  "ؼ"أف قةي  (، 11.4يف خالؿ الجدوؿ ) ةتبةف 

بةف تقدةرات توجد فروؽ دال  إحصائةًا ال أي أنو  ،(α ≥ 0.05يف يستوى الدالل  ) أكبر( وىي 0.918)
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 عزىت يدةرة  تربة  القدس الشرةؼلتنظةية  لدى يدةري اليدارس في يستوى العدال  اأفراد عةن  الدراس  ل

 . الصفرة  الثالث الفرضة   قبوؿوبذلؾ تـ سنوات الخبرة في التعمةـ، ليتغةر 

 : الرابعةالفرضية نتيجة  .3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
القدس الشريؼ تعزى  تربية لمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية ة الدراسة عين

 ."جية االشراؼ عمى المدرسةلمتغير 

 أفراد لتقدةراتاليتوسطات الحسابة  لمفروؽ بةف اختبار "ت" الصفرة  الرابع  باستخداـ حص الفرضة  تـ ف

يتغةر  حسب يدةرة  تربة  القدس الشرةؼدى يدةري اليدارس في يستوى العدال  التنظةية  للعةن  الدراس  

  (.10.4، الجدوؿ رقـ )جي  اإلشراؼ عمى اليدرس 

 أفراد لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:33.3جدوؿ )
متغير  حسب بية القدس الشريؼمديرية تر مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في ل العينة

 جية اإلشراؼ عمى المدرسة

 المجاؿ
جية اإلشراؼ عمى 

 المدرسة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

العدال  
 التوزةعة 

 580. 3.82 147 حكوي 
5.129 0.000 

 630. 3.49 250 خاص 

العدال  
 اإلجرائة 

 610. 3.81 147 حكوي 
5.057 0.000 

 730. 3.45 250 خاص 
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 العدال  التفاعمة 
 620. 4.04 147 حكوي 

4.057 0.000 
 730. 3.75 250 خاص 

 العدال  التقةةية 
 620. 3.89 147 حكوي 

5.539 0.000 
 730. 3.49 250 خاص 

 

، ويستوى الدالل  (5.559)بمغت أف قةي  "ت" لمدرج  الكمة   (10.4رقـ )ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ 

يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل(، أي أنو توجد فروؽ 2.222)

وكانت الفروؽ لصالح ، جي  اإلشراؼ عمى اليدرس تعزى ليتغةر  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼاليدارس في 

 .الصفرة  الرابع  الفرضة   رفضوبذلؾ تـ يدارس الحكوي ، 

 : الخامسةنتيجة الفرضية  .3.3.2.4

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
الشريؼ تعزى   القدس تربية مديريةلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 .مستوى المدرسة"لمتغير 

 أفراد لتقدةراتاليتوسطات الحسابة  لمفروؽ بةف اختبار "ت"  الخايس  باستخداـ الصفرة  الفرضة  حصتـ ف

يتغةر  حسب يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في لعةن  الدراس  

 . (13.4يستوى اليدرس ، الجدوؿ رقـ )

 العينة أفراد لمتوسطات الحسابية لتقديراتبيف المعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:31.3جدوؿ )
مستوى متغير  حسب مديرية تربية القدس الشريؼمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في ل

 المدرسة
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 العدد مستوى المدرسة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 العدال  التوزةعة 
 610. 3.72 151 أساسة 

2.823 0.005 
 630. 3.54 246 ثانوة 

 العدال  اإلجرائة 
 700. 3.62 151 أساسة 

0.692 0.490 
 710. 3.57 246 ثانوة 

 العدال  التفاعمة 
 690. 3.90 151 أساسة 

0.890 0.374 
 710. 3.83 246 ثانوة 

 العدال  التقةةية 
 660. 3.76 151 أساسة 

2.637 0.009 
 730. 3.57 246 ثانوة 

 الدرج  الكمة 
 610. 3.75 151 أساسة 

1.907 0.057 
 620. 3.63 246 ثانوة 

(، ويستوى الدالل  1.927)بمغت أف قةي  "ت" لمدرج  الكمة   (13.4رقـ )ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ 

ةية  لدى يدةري يستوى العدال  التنظبةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل(، أي أنو ال توجد فروؽ 2.257)

الصفرة  الفرضة   قبوؿوبذلؾ تـ  ،يستوى اليدرس تعزى ليتغةر  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼاليدارس في 

 .الخايس 
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 :السادسةنتيجة الفرضية  .4.3.2.4

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
الشريؼ تعزى   القدستربية مديرية ى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في لمستو عينة الدراسة 

 .جنس المدرسة"لمتغير 

 اليعةارة  لتقدةرات اإلنحرافاتو  حساب اليتوسطات الحسابة  اًل أو الصفرة  السادس  تـ حص الفرضة  فل

حسب  رة  تربة  القدس الشرةؼيدةيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في لعةن  الدراس   أفراد

 . (14.4جنس اليدرس ، الجدوؿ )يتغةر 

مستوى ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:33.4)جدوؿ 
 جنس المدرسةمتغير حسب  مديرية تربية القدس الشريؼالعدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في 

 العدد جنس المدرسة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العدال  التوزةعة 

 590. 3.72 100 ذكور

 540. 3.68 143 إناث

 710. 3.48 154 يختمط 

 العدال  اإلجرائة 

 720. 3.68 100 ذكور

 550. 3.72 143 إناث

 780. 3.40 154 يختمط 

 670. 3.96 100 ذكور العدال  التفاعمة 
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 570. 3.98 143 إناث

 800. 3.68 154 يختمط 

 العدال  التقةةية 

 620. 3.78 100 ذكور

 610. 3.70 143 إناث

 820. 3.49 154 يختمط 

 

يستوى العدال  بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل ة وجود فروؽ ظاىر  (1=41)الجدوؿ رقـ  خالؿ يف ةتبةف

، وليعرف  جنس اليدرس ليتغةر  عزىت قدس الشرةؼيدةرة  تربة  الالتنظةية  لدى يدةري اليدارس في 

رقـ كيا ةظير في الجدوؿ  (OneWay ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحمةؿ التباةف  دالل  الفروؽ

(15.4.) 
 

أفراد العينة  لتقديراتلمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية  : نتائج تحميؿ التبايف الحادي (15.4)جدوؿ

متغير جنس حسب  مديرية تربية القدس الشريؼدى مديري المدارس في مستوى العدالة التنظيمية لل

 المدرسة

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 العدال  التوزةعة 
 5.553 2.185 2 4.370 بةف اليجيوعات

 

.0040 

 3930. 394 155.037 داخؿ اليجيوعات 
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  396 159.407 اليجيوع

 العدال  اإلجرائة 

 4.398 2 8.796 بةف اليجيوعات
9.056 

 

.0000 

 
 4860. 394 191.343 داخؿ اليجيوعات

 396 200.139 اليجيوع 

 العدال  التفاعمة 

 4.058 2 8.116 بةف اليجيوعات
8.401 

 

.0000 

 
 4830. 394 190.317 داخؿ اليجيوعات

 396 198.433 اليجيوع 

 العدال  التقةةية 

 2.946 2 5.892 بةف اليجيوعات
5.861 

 

.0030 

 
 5030. 394 198.040 داخؿ اليجيوعات

 396 203.932 اليجيوع 
  

( ويستوى الدالل  8.824)بمغت  أف قةي  ؼ لمدرج  الكمة  ( 15.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ )

بةف يتوسطات ( أي أنو توجد فروؽ دال  إحصائةًا α ≥ 0.05توى الدالل  )يف يس أقؿ( وىي 0.000)

 يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل

 . الصفرة  السادس الفرضة   رفضوبذلؾ تـ  جنس اليدرس ،ليتغةر  عزىت

ميقارنات البعدة ، وجاءت النتائج كيا بةنيا الجدوؿ ل  (LSDاختبار ) خداـ ولبةاف اتجاه الفروؽ، تـ است

 (.16.4رقـ )
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أفراد  لتقديرات ( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )16.4الجدوؿ )
 لمجاالت العدالة التنظيمية. عينة الدراسة حسب متغير جنس المدرسة

 

 المتغيرات المجاؿ
روؽ في الف

 المتوسطات
 مستوى الداللة

 العدال  التوزةعة 
 ذكور

 6290. 03957. إناث

 0040. *23632. يختمط 

 إناث
 6290. 03957.- ذكور

 0070. *19675. يختمط  

 العدال  اإلجرائة 
 ذكور

 7020. 03483.- إناث

 0020. *28374. يختمط 

 إناث
 7020. 03483. ذكور

 0000. *31857. يختمط  

 العدال  التفاعمة 
 ذكور

 8050. 02235.- إناث

 0020. *27974. يختمط 

 إناث
 8050. 02235. ذكور

 0000. *30209. يختمط  

 ذكور العدال  التقةةية 
 3670. 08348. إناث

 0020. *29027. يختمط 
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 إناث
 3670. 08348.- ذكور

 0120. *20679. يختمط  

 الدرج  الكمة 
 ورذك

 8360. 01647. إناث

 0010. *27252. يختمط 

 إناث
 8360. 01647.- ذكور

 0000. *25605. يختمط  

اليدارس اليختمط  يف جي  ويدارس الذكور بةف كانت الفروؽ ( أف 16.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ )

 .اإلناثيف جي  أخرى، لصالح يدارس الذكور ويدارس  اإلناثو 

 :  الرابع نتائج السؤاؿ  .4.2.4

مستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة، مف ىؿ "

وسنوات خبرتو في التعميـ، وجية  الجنس، والمؤىؿ العممي لممعمـ، :متغيرات بإختالؼييـ لد الدافعية

 "؟وجنس المدرسة اإلشراؼ عمى المدرسة، ومستوى المدرسة،

 اب  عف ىذا السؤاؿ يف خالؿ الفرضةات الصفرة  الينبثق  عنو: وتيت اإلج

 : السابعةالفرضية نتيجة  .3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـدل الدافعيةمستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،مف عينة الدراسة، 
 ."لمتغير الجنس
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 أفرادلتقدةرات اليتوسطات الحسابة  لمفروؽ بةف اختبار "ت" الصفرة  السابع  باستخداـ الفرضة   حصتـ ف

  (.17.4، الجدوؿ رقـ )الجنسيتغةر  حسب يستوى الدافعة  لدةيـلعةن  الدراس  

ييـ مستوى الدافعية لدل العينة دأفرا تقديرات لمفروؽ بيف متوسطات نتائج اختبار "ت"  (:35.4جدوؿ )
 الجنسمتغير  حسب

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 570. 4.03 85 ذكر

1.463 2.146 

 520. 4.13 312 أنثى

 

(، ويستوى الدالل  1.463)بمغتأف قةي  "ت" لمدرج  الكمة   ( 17.4رقـ )الجدوؿ خالؿ ةتبةف يف 

 يستوى الدافعة  لدةيـدال  إحصائةًا بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل(، أي أنو ال توجد فروؽ 2.146)

 . الصفرة  السابع الفرضة   قبوؿ. وبذلؾ تـ الجنستعزى ليتغةر 

  نتيجة الفرضية الثامنة: .3.3.3.3

أفراد سطات تقديرات ( بيف متو α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـلد الدافعيةمستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،مف عينة الدراسة، 

 ."المؤىؿ العمميلمتغير 

 أفراد اليعةارة  لتقدةرات اإلنحرافاتو حساب اليتوسطات الحسابة  اًل أو الصفرة  الثاين  تـ   الفرضة  فحصل

  (.18.4، الجدوؿ رقـ )اليؤىؿ العميييتغةر حسب  ةيـعة  لديستوى الدافلعةن  الدراس  



 

124 
 

ى مستو ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:36.4)جدوؿ 
 المؤىؿ العمميمتغير  حسب ييـالدافعية لد

 

 

 العدد المؤىؿ العممي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 640. 4.30 31 بمـو يتوسطد

 520. 4.09 296 بكالورةوس

 510. 4.08 70 ياجستةر فأعمى

 

بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس   ة وجود فروؽ ظاىر  (18.4رقـ )يف الجدوؿ  ةالحظ

تـ استخداـ تحمةؿ التباةف  ، وليعرف  دالل  الفروؽاليؤىؿ العميييتغةر حسب  ، ةيـيستوى الدافعة  لدل

 :(19.4رقـ )كيا ةظير في الجدوؿ  (One Way ANOVA)حادي األ

العينة  أفراد لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات الحادينتائج تحميؿ التبايف : (37.4)ؿجدو
 المؤىؿ العمميمتغير حسب  ييـمستوى الدافعية لدل

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.128 6090. 2 1.218 بةف اليجيوعات

 

.1200 

 2860. 394 112.728 داخؿ اليجيوعات 
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  396 113.946 اليجيوع
 

( ويستوى الدالل  2.128)بمغت  أف قةي  ؼ لمدرج  الكمة  (19.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

بةف توجد فروؽ دال  إحصائةًا ال أي أنو  ،(α ≥ 0.05يف يستوى الدالل  ) أكبر( وىي 0.120)

 قبوؿتـ  وعمةو اليؤىؿ العميي.ليتغةر  عزىت ةيـيستوى الدافعة  لدالدراس  ل يتوسطات تقدةرات أفراد عةن 

 . الصفرة  الثاين الفرضة  

  نتيجة الفرضية التاسعة: .1.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـلد الدافعيةمستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،مف عينة الدراسة، 

 ."سنوات الخبرة في التعميـلمتغير 

 أفراداليعةارة  لتقدةرات  اإلنحرافاتو حساب اليتوسطات الحسابة  اًل أو الصفرة  التاسع  تـ حص الفرضة  فل

  (02.4، الجدوؿ رقـ )سنوات الخبرة في التعمةـيتغةر ةيـ، حسب يستوى الدافعة  لدلالدراس  عةن  

مستوى ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:4..3)جدوؿ 
 سنوات الخبرة في التعميـمتغير حسب  ييـالدافعية لد

 العدد سنوات الخبرة في التعميـ
توسط الم

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 500. 3.97 80 سنوات 5يف  أقؿ

 520. 3.96 111 سنوات 10-5يف 
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 510. 4.24 206 سنوات 10أكثر يف 

بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد عةن   ة وجود فروؽ ظاىر  (02.4رقـ )الجدوؿ خالؿ يف  ةالحظ

تـ استخداـ  ، وليعرف  دالل  الفروؽنوات الخبرة في التعمةـسيتغةر حسب  ةيـ،يستوى الدافعة  لدالدراس  ل

 (.01.4رقـ )كيا ةظير في الجدوؿ  (One Way ANOVA)األحادي تحمةؿ التباةف 

العينة  أفراد لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات الحادينتائج تحميؿ التبايف : (33.4)ؿجدو
 لخبرة في التعميـسنوات امتغير لدييـ حسب مستوى الدافعية ل

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.940 2 7.879 بةف اليجيوعات
14.634 

 

.0000 

 
 2690. 394 106.066 داخؿ اليجيوعات

 396 113.946 اليجيوع 
 

( ويستوى الدالل  14.634)بمغت  لمدرج  الكمة أف قةي  ؼ  (21.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ  ) 

بةف تقدةرات أفراد ( أي أنو توجد فروؽ دال  إحصائةًا α ≥ 0.05يف يستوى الدالل  ) أقؿ( وىي 0.000)

الفرضة   رفضوبذلؾ تـ  ،سنوات الخبرة في التعمةـليتغةر  عزىت ةيـيستوى الدافعة  لدعةن  الدراس  ل

 . الصفرة  التاسع 

لميقارنات البعدة ، وجاءت النتائج كيا ةبةنيا الجدوؿ   (LSDاختبار ) جاه الفروؽ، تـ استخداـ ولبةاف ات

 (.22.4رقـ )
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أفراد عينة  لتقديرات( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )33.4الجدوؿ )
 ييـ.لمستوى الدافعية لد متغير سنوات الخبرة في التعميـالدراسة حسب 

 الفروؽ في المتوسطات المتغيرات
مستوى 
 الداللة

 سنوات 5يف  أقؿ
 0.930 006700. سنوات 10-5يف 

 0000. *0.27803- سنوات 10أكثر يف 

 سنوات 10-5يف 
 9300. -006700. سنوات 5يف  أقؿ

 0000. -0*28473. سنوات 10أكثر يف 

 (5)يف  أقؿسنوات و  (10)كثر يف الخبرة ألبةف الفروؽ كانت  ( أف00.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ )

سنوات  (10-5)سنوات ويف  (10)سنوات، وبةف خبرة أكثر يف  (10)أكثر يف الخبرة  سنوات لصالح 

 سنوات. (10)لصالح أكثر يف 

  نتيجة الفرضية العاشرة: 3.3.3.3

أفراد طات تقديرات ( بيف متوسα ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـلد الدافعيةمستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،مف عينة الدراسة، 

 ."جية االشراؼ عمى المدرسةلمتغير 

تـ فحص الفرضة  الصفرة  العاشرة باستخداـ اختبار "ت" لمفروؽ بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد 

 (.03.4الدافعة  لدةيـ حسب يتغةر جي  االشراؼ عمى اليدرس ، الجدوؿ رقـ )عةن  الدراس  ليستوى 

 أفراد لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات لمعينات المستقمةنتائج اختبار "ت"  (:31.4جدوؿ )
 جية اإلشراؼ عمى المدرسةمتغير  حسبمستوى الدافعية لدييـ ل العينة
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 العدد جية اإلشراؼ عمى المدرسة
متوسط ال

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 500. 4.11 147 حكوي 
0.141 0.888 

 550. 4.10 250 خاص 
 

(، ويستوى الدالل  2.141)بمغت أف قةي  "ت" لمدرج  الكمة   (03.4رقـ ) الجدوؿخالؿ ةتبةف يف 

جي  تعزى ليتغةر يستوى الدافعة  لدةيـ   لبةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس(، أي أنو ال توجد فروؽ 2.888)

 .الصفرة  العاشرةالفرضة   قبوؿ. وبذلؾ تـ اإلشراؼ عمى اليدرس 

 نتيجة الفرضية الحادية عشرة: .3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـلد الدافعيةمستوى ل ي مديرية تربية القدس الشريؼ،معممي المدارس فمف عينة الدراسة، 

 ."مستوى المدرسةلمتغير 

 لتقدةراتاليتوسطات الحسابة  لمفروؽ بةف اختبار "ت" الصفرة  الحادة  عشرة باستخداـ الفرضة   حصتـ ف

 (.04.4، الجدوؿ )يستوى اليدرس يتغةر  حسبيستوى الدافعة  لدةيـ لعةن  الدراس   أفراد

 العينةبيف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:33.4جدوؿ )
 مستوى المدرسةمتغير  حسب مستوى الدافعية لدييـل

 العدد مستوى المدرسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 0.133 1.506 490. 4.16 151 أساسة 
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 550. 4.08 246 ثانوة 
 

(، 2.133(، ويستوى الدالل  )1.526)بمغت أف قةي  "ت" لمدرج  الكمة  ( 04.4)الجدوؿ خالؿ ةتبةف يف 

يستوى تعزى ليتغةر يستوى الدافعة  لدةيـ بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  لأي أنو ال توجد فروؽ 

 .الصفرة  الحادة  عشرةالفرضة   قبوؿ. وبذلؾ تـ اليدرس 

  نتيجة الفرضية الثانية عشرة: .4.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )"
تعزى   ييـلد الدافعيةمستوى ل معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ،مف عينة الدراسة، 

 ."جنس المدرسةلمتغير 

 اليعةارة  لتقدةرات اإلنحرافاتو حساب اليتوسطات الحسابة  اًل أو ثانة  عشرة تـ الصفرة  الالفرضة   حصفل

 . (25.4جنس اليدرس ، الجدوؿ )يتغةر حسب  ةيـيستوى الدافعة  لدلعةن  الدراس   أفراد

مستوى ل أفراد عينة الدراسة لتقديراتالمعيارية  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  (:33.4)جدوؿ 
 جنس المدرسةمتغير يـ حسب لديالدافعية 

 العدد جنس المدرسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 530. 4.02 100 ذكور

 460. 4.20 143 إناث

 580. 4.08 154 يختمط 
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يستوى الدافعة  بةف تقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل ة وجود فروؽ ظاىر ( 05.4رقـ ) الجدوؿخالؿ يف  ةتبةف

 One Way)األحادي تـ استخداـ تحمةؿ التباةف  ، وليعرف  دالل  الفروؽنس اليدرس جليتغةر  عزىت ةيـلد

ANOVA)  (06.4رقـ )كيا ةظير في الجدوؿ: 

العينة  أفراد لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات   الحادينتائج تحميؿ التبايف : (34.4)ؿجدو
 جنس المدرسةمتغير حسب  ييـمستوى الدافعية لدل

 التبايفمصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.071 2 2.142 بةف اليجيوعات
3.775 

 

.0240 

 
 2840. 394 111.803 داخؿ اليجيوعات

 396 113.946 اليجيوع 
 

( ويستوى الدالل  3.775)بمغت أف قةي  ؼ لمدرج  الكمة ( 26.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

بةف يتوسطات توجد فروؽ دال  إحصائةًا  ( أي أنوα ≥ 0.05يف يستوى الدالل  ) أقؿ( وىي 0.024)

الفرضة   رفضوبذلؾ تـ  جنس اليدرس .ليتغةر  تعزى ةيـيستوى الدافعة  لدتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل

لميقارنات البعدة ، وجاءت   (LSDبار )اختو لبةاف اتجاه الفروؽ تـ استخداـ . الصفرة  الثانة  عشرة

 (.27.4النتائج كيا بةنيا الجدوؿ رقـ )

أفراد  لتقديرات( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )27.4الجدوؿ )
 لمستوى الدافعية لدييـ عينة الدراسة حسب متغير جنس المدرسة
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 الداللةمستوى  الفروؽ في المتوسطات المتغيرات

 ذكور
 0100. -0*17994. إناث

 4160. -055750. يختمط 

 إناث
 0100. 0*17994. ذكور

 0450. 0*12419. يختمط 

يف جي  والذكور واليختمط   اإلناثيدارس  كانت بةفالفروؽ  (، أف07.4ةتبةف يف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 .اإلناثيف جي  أخرى لصالح يدارس 

 : مسالخاالسؤاؿ  نتيجة .5.2.4

مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري تقديرات أفراد عينة الدراسة لبيف ارتباطية عالقة  ىؿ توجد"

 وتقديراتيـ لمستوى الدافعية لدييـ؟" الشريؼ مديرية تربية القدسالمدارس في 

 الينبثق  عنو: يف خالؿ فحص الفرضة  الصفرة الدراس  الخايس سؤاؿ تيت اإلجاب  عف 

 لثة عشر:الفرضية الثا

تقديرات أفراد  بيف (α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةإرتباطية  عالقةتوجد ال  " 

 الشريؼ مديرية تربية القدسمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في عينة الدراسة ل

 .  " وتقديراتيـ لمستوى الدافعية لدييـ
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)ر( بةف تقدةرات أفراد عةن   يعايؿ ارتباط بةرسوفقةي  حساب تـ  الفرضة  الصفرة  الثالث  عشرلفحص 

  (.28.4، كيا ةتبةف يف الجدوؿ ) الدراس  ليتغةري: العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف والدافعة  لدةيـ

مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري بيف  اإلحصائيةوداللتو معامؿ ارتباط بيرسوف  (:36.4جدوؿ )
  كما يراىا المعمموف ومستوى الدافعية لدييـ ديرية تربية القدس الشريؼمالمدارس في 

 المتغيرات
قيمة معامؿ  االرتباط  

 بيرسوف )ر(
 مستوى الداللة

 اإلحصائية

 ..... 115.. مستوى الدافعية لعدالة التنظيميةمستوى ا

 

أفراد عةن  الدراس  ليستوى بةف تقدةرات أف قةي  يعايؿ ارتباط بةرسوف  (،24.4رقـ )ةتبةف يف الجدوؿ 

العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ وتقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةيـ 

، لذا ةتـ رفض الفرضة  الصفرة  الثالث  عشر. (0.000) اإلحصائة يستوى الدالل  و (، 0.337)بمغت 

  ، متوسطة، ودالة إحصائيًا.موجبة: وتبةف يف القةـ الواردة في الجدوؿ أف العالق 
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 ممخص نتائج الدراسة 3.4

 النتائج اآلتة : إلىأشارت الدراس  

  يدةرة  تربة  القدس أف تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في

نحراؼ يعةاري 3.68جاءت بدرج  يرتفع  لمدرج  الكمة  بيتوسط حسابي ) الشرةؼ ( وا 

بدرج  يرتفع  لمدرج  الكمة ،  أةضاً (.  وأف تقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةيـ جاءت 0.621)

 (. وذلؾ وفؽ يقةاس لةكرت الخياسي. 0.536( وانحراؼ يعةاري )4.11بيتوسط حسابي )

   أنو ال توجد فروؽ ذات دالل  احصائة  عند يستوى الدالل(α ≥ 0.05) ، بةف تقدةرات اليعميةف

تعزى ليتغةرات  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في ليستوى العد

الجنس، اليؤىؿ العميي، سنوات الخبرة في التعمةـ، يستوى اليدرس ، بةنيا وجدت فروؽ دال  

لقدس تربة  ا دةرة  لتنظةية   لدى يدةري اليدارس في يإحصائةا بةف تقدةراتيـ ليستوى العدال  ا

جي  اإلشراؼ عمى اليدرس ، وكانت الفروؽ لصالح يدارس الحكوي ،  يزى ليتغةر الشرةؼ تع

 .اإلناثدارس يو يدارس الذكور لصالح جنس اليدرس  وكانت الفروؽ و 

   أنو ال توجد فروؽ ذات دالل  احصائة  عند يستوى الدالل(α ≥ 0.05) ، بةف تقدةرات اليعميةف

فعة  لدةيـ تعزى ليتغةرات الجنس، اليؤىؿ العميي، ليستوى الدا يدةرة  تربة  القدس الشرةؼفي 

جي  اإلشراؼ عمى اليدرس ، يستوى اليدرس ، بةنيا وجدت فروؽ دال  إحصائةا بةف تقدةراتيـ 

لصالح ذوي الخبرة ليستوى الدافعة  لدةيـ  تعزى ليتغةر سنوات الخبرة في التعمةـ، وكانت الفروؽ 

 . اإلناثاليدرس  وكانت الفروؽ لصالح يدارس  ، وكذلؾ ليتغةر جنس( سنوات12أكثر يف )
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  ىناؾ عالق  طردة  يتوسط  ودال  إحصائةًا بةف تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى

وبةف تقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةيـ، بيعايؿ  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼيدةري اليدارس في 

 (.2.337ارتباط يقداره )
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 لخامساالفصؿ 

 والتوصيات الدراسة نتائجمناقشة 
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 الفصؿ الخامس 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

إلسئمتيا وفرضةاتيا، ةمةو عرضًا  ىذا الفصؿ يناقش  نتائج الدراس  وتفسةرىا، وذلؾ بالترتةب وفقاً  تناوؿ

  لمتوصةات التي توصمت الةيا الباحث .

 مناقشة النتائج  3.3

 ؿ: والسؤاؿ ال نتيجة مناقشة   3.3.3

القدس الشريؼ مف وجية نظر  تربية مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديريةما "
  "؟المعمميف

 

أظيرت النتائج أّف يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ يف 

(. وقد حصؿ يجاؿ 3.68الكمة  بيتوسط حسابي )وجي  نظر اليعميةف جاءت بدرج  يرتفع  لمدرج  

 أقؿ( ، وحصؿ يجاؿ العدال  اإلجرائة   عمى 3.86العدال  التفاعمة  عمى أعمى يتوسط حسابي ويقداره )

عدة أسباب ينيا أّف وزارة  إلىىذه النتةج   وجاء بدرج  يتوسط . وتعزو الباحث ( 3.59يتوسط  يقداره )

يدةري اليدارس لبرايج تدرةبة  في اإلدارة والقةادة وتوصي بتشكةؿ فرؽ  التربة  التعمةـ العالي تخضع

التطوةر اليدرسي والمجاف اليدرسة  يف يعميي اليدرس  لةكونوا  شركاء  يع اليدةر في التخطةط والتنفةذ 
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لتحسةف أداء اليدرس  وىذا بدوره ةنعكس عمى تعايؿ اليدةر يع اليعميةف ويف ضينيا التعايؿ يعيـ 

ل ، كيا أنيا تتبع الشفافة  والعالنة  لمقوانةف واألنظي  والتقارةر الّتي تخص حقوؽ وواجبات اليعمـ بعدا

ي واليواقع اإلخبارة  في انتشارىا بسرع  وعمى نطاؽ واسع ييا اإلجتياعوالّتي ساىيت وسائؿ التواصؿ 

يف خالؿ حصار  اإلحتالؿساىـ  أةضاً  ،التنازؿ عف حقوقو واليطالب  بيا جعؿ اليعمـ يطمعًا عمةيا ورفضو

اليدف القرةب  ينيا ييف ةحيموف ىوة   أويدةن  القدس بعدـ رفد يدارس القدس بيعميةف يف ضواحةيا 

تسيةؿ يياـ اليعميةف وعدـ  إلىالضف  الغربة  وينع وصوليـ لميدةن  عبر الحواجز ييا دفع اليدةر 

ةف في اليدرس  وبالتالي اليحافظ  عمى التضةةؽ عمةيـ حتى ةتيكف يف الحفاظ عمى كادر العايم

 استيرارةتيا لتأدة  رسالتيا في ظؿ وجود خةارات واسع   ويغرةات يادة  كبةرة أياـ اليعميةف وخصوصاً 

. كيا الصيةوني لإلحتالؿالت التابع  و اكفاء ينيـ  لإلنتقاؿ لمعيؿ في  يدارس البمدة  واليعارؼ واليقاأل

 إدراؾ اليدةرةف في يدةن  إلىل  التفاعمة  عمى أعمى يتوسط حسابي تعزو الباحث  حصوؿ يجاؿ العدا

 يـ في اليحافظ  عمىحتراـ والتقدةر واليصداقة  خالؿ التعايؿ يعالقدس أىّية  شعور اليعميةف باإل

ثارة دافعةتيـ لمعيؿ ىذا يف ناحة  ويف ناحة    أخرى يجاؿ العدال  التفاعمة  يرتبط  استيرارة  وجودىـ وا 

ؿ الذي ةتحقؽ يف و باشر بالسيات الشخصة  لميدةرةف واليعميةف، فيـ نخب  اليجتيع والصؼ األبشكؿ ي

خالليـ أىية  التأثر بالقدوة في السموؾ والتعايؿ يع اآلخر. وتعزو حصوؿ يجاؿ العدال  اإلجرائة  عمى 

قوانةف تابع  لوزارة أف اإلجراءات التي ةقوـ بيا اليدةر والخاضع  ل إلىيتوسط حسابي  أقؿدرج  يتوسط  ب

التربة  والتعمةـ تيس اليعمـ بشكؿ يباشر وتكوف أثارىا يميوس  سواء يف الناحة  اليادة  في الراتب 

في طرةق  تطبةقو لموائح واألنظي  ييا قد ةتسبب بتعارض بةف يا ةراه اليدةر ليصمح   أوواليكافآت، 

 العيؿ ويا ةراه اليعمـ ليصمحتو الشخصة .
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(، والشيري 0215(، والطبولي )0215(، وغانـ )0216لنتةج  يع نتائج دراسات العدواف )واتفقت ىذه ا

(، والسمطاف وسعود 0210(، والحيةدي )0210(، والزىراني )0210(، يحيد )0213(، وفرج )0214)

ةث أف يستوى العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف والقادة التربوةةف كانت يرتفع ، ح إلى( التي أشارت 0229)

ةالحظ اتفاؽ وجيات نظر اليعميةف في تقدةر يستوى العدال  التنظةية  لدى القادة التربوةةف وىذا ةدؿ عمى 

(، 0212(، والعيري )0216درج  يقبول  يف يصداقة  النتةج ، واختمفت يع نتائج دراسات عمةاف )

( 0227،  ودراس  وادي  )أّف يستوى العدال  التنظةية  كاف يتوسطاً  إلى( التي أشارت 0212وباجودة )

 أّف يستوى العدال  التنظةية  كاف يتدني. إلىالتي أشارت 

 الثاني: السؤاؿ مناقشة نتيجة   3.3.3

 "؟مستوى الدافعية لدى معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼما "
 

الحكوية   لشرةؼيدةرة  تربة  القدس ايستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في  أظيرت النتائج أفّ 

وتعزو الباحث  ىذه النتةج  لعدة أسباب ينيا التحّدةات   .يرتفع  لمدرج  الكمة بدرج   تجاءوالخاص  

  طيس اليوّة  حاولالكبةرة التي ةعاني ينيا قطاع التعمةـ بالقدس يف خالؿ ي "االسرائةمة "واالنتياكات 

عمى يدارسيا، وىذا ألقى  "اإلسرائةمي"الينياج    فرضحاولالعربة  واإلسالية  ألبناء يدةن  القدس، وي

بيسؤولة  دةنة  وأخالقة  ووطنّة  عمى يعميي اليدارس في القدس ليواجي  كؿ ىذه التحدةات واستثارة  

خالص لحياة  أّف النسب   نتياكات، باإلضاف طالب اليدةن  اليقدس  يف ىذه اإل دافعةتيـ لمعيؿ بأيان  وا 

( و 1.3يدارس القدس إناث حسب يا ةشةر إلةو يجتيع الدراس  وعةنتيا جدوؿ )العظيى يف اليعميةف في 

( ذكور ويالئي  ىذه اليين  لطبةع  األنثى كوف 85( يقابؿ )310في العةن  ) اإلناث( حةث عدد 0.3)
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الذات، ووجود القوانةف  تحقةؽشخصّة  اليعمـ وحّبو   إلىيعظييف أيّيات، كيا تعزو الباحث  ىذه النتةج  

 واليعاةةر تضبط اليياـ اليطموب يف اليعمـ إنجازىا. 

(، و 0216(، و الياجري )0216(، و إسياعةؿ )0216واتفقت نتائج الدارس  يع دراسات عدةمي )

( الّتي أشارت أّف يستوى الدافعّة  لدى 0223( و رزؽ اهلل عودة )0214(، والشيري )0216اليغربي )

(، وأبو سيرة وحيارش  0216ـ، واختمفت يع نتائج دراسات شتاؽ )اليعميةف جاء يرتفعًا يف وجي  نظرى

أّف يستوى دافعة  اليعميةف  إلى( الّتي أشارت 0213(، وبني خمؼ )0214(، و سيةرات ويقابم  )0214)

 جاء يتوسطًا.

 الثالث:السؤاؿ  مناقشة نتائج  3.1.5

ية لدى مديري المدارس في مديرية مستوى العدالة التنظيمتقديرات أفراد عينة الدراسة  لختمؼ تىؿ 

والمؤىؿ العممي لممعمـ، وسنوات خبرتو في التعميـ،  الجنس، :متغيرات بإختالؼالقدس الشريؼ تربية 

 ؟ وجنس المدرسة ،وجية اإلشراؼ عمى المدرسة، ومستوى المدرسة

ي تحيؿ األرقاـ التّ الفرضةات الينبثق  عنو و نتائج فحص وتيت يناقش  نتائج ىذا السؤاؿ يف خالؿ يناقش  

 ، واليبةن  فةيا ةمي:6-1يف 

 : لىو ال الفرضية مناقشة نتيجة  3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
 مديرية تربية القدس الشريؼلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 ."تعزى  لمتغير الجنس
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يدةرة  يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في دال  إحصائةا لو ال توجد فروؽ أنّ أظيرت النتائج 

وتعزو ليجاالت. لجيةع ا، وكذلؾ الجنستعزى ليتغةر  يف وجي  نظر اليعميةف تربة  القدس الشرةؼ

س األنظي  والقوانةف، وةخضعوف لنفس يعاةةر ت ةخضعوف لنفيعمياً أّف اليعميةف وال إلىالباحث  ذلؾ 

، وىذا أير يتوّقع ألّف النظاـ التربوي الراتباإلختةار عند التعةةف، وةتمقوف نفس اإلعداد والتدرةب، ونفس 

، وةفسح أياييـ اليجاؿ دوف تيةةز، وبالتّالي ال اإلناثالفمسطةني ال ةيّةز بةف اليعميةف يف الذكور و 

 يـ ووجيات نظرىـ. ق  في إدراكات عيةبإختالفةتسبب 

(، 0215( ، ودراس  غانـ )0216( ، ودراس  عمةاف )0216واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراس  العدواف )

أّنو  إلىالّتي أشارت  (Altinkurt & Yilmaz & Karaman, 2014) دراس ( ، 0215ودراس  الطبولي )

ف ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس تعزى ال توجد فروؽ داّل  إحصائةا في تقدةرات اليعّمية

 ,Koc & Akcay & Akyol)دراس  (، و 0210يتغةر الجنس، واختمفت يع نتائج دراس  يحيد ) إلى

 وجود فروؽ تعزى ليتغةر جنس اليعمـ ولصالح الذكور. إلىالّتي إشارت   (2016

 : الثانيةالفرضية مناقشة نتيجة  3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إلة ال ذات دال توجد فروؽ "
تعزى   مديرية تربية القدس الشريؼلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 .المؤىؿ العممي"لمتغير 

ة  لدى يدةري اليدارس في يستوى العدال  التنظةيتوجد فروؽ دال  إحصائةًا في ال أنو  أظيرت النتائج

لجيةع وكذلؾ  ،اليؤىؿ العمييليتغةر  تعزىيف وجي  نظر اليعميةف  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ

أّف النظاـ التربوي الفمسطةني ال ةعطي أّي ايتةازات حقةقة  لميعميةف اذا  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ  .ليجاالتا
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لراتب ال تكاد تذكر. يف ناحة  أخرى تعزو الباحث  عدـ ارتفع  اليؤىؿ العميي بإستثناء زةادة بسةط  با

حةث ةظير أف يعظـ اليستجةبةف ألداة الدراس  ةحيموف شيادة بكالورةوس فأعمى،   إلىوجود فروؽ 

( ةحيموف يؤىؿ الياجستةر 72( يف اليستجةبةف ةحيموف يؤىؿ البكالورةوس و)096( أف )3.3جدوؿ)

  تجاه تصرفات اليدةر فراد العةنّ أوعي  إلىحد يا ةؤدي  إلىت قدرات واليؤىالي في الو اوبالتالي تس

 وبالتالي تكوف استجاباتيـ يتقارب . 

(، والطبولي 0215(، وغانـ )0216(، وعمةاف )0216واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراسات العدواف )

ائةًا في تقدةرات ( الّتي أشارت أنو ال توجد فروؽ دال  إحص0210(،ويحيد )0214(، والشيري )0215)

اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى اليدةرةف تعزى ليتغةر اليؤىؿ العميي  واختمفت يع نتةج  دراس   

وجود فروؽ داّل  إحصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال   إلى( الّتي أشارت 0212باجودة )

 التنظةية  لدى يدةرةيـ. 

 : الثالثة الفرضيةمناقشة نتيجة  1.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
تعزى   مديرية تربية القدس الشريؼلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 ."سنوات الخبرة في التعميـلمتغير 

يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في   إحصائةًا في الّ توجد فروؽ دال و أنّ  أظيرت النتائج 

لجيةع وكذلؾ  ،سنوات الخبرة في التعمةـليتغةر  عزىتيف وجي  نظر اليعميةف  يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ

سنوات العيؿ في سمؾ  بإختالؼعدـ وجود ايتةازات خاص  لميعميةف  إلى. وتعزو الباحث  ذلؾ ليجاالتا

، حةث أّف يدةري اليدارس ال ةقديوف لميعميةف ذوي الخبرة الطوةم  أي ايتةازات حقةقة  عف غةرىـ التعمةـ
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الواجبات وذلؾ تبعا لمقوانةف واألنظي  الينصوص عمةيا  أويف اليعميةف، سواء يف حةث العبء التعمةيي 

اليعميةف عمى إختالؼ حد كبةر لجيةع  إلىيف قبؿ اإلدارات العمةا، وعمةو فّإف ظروؼ العيؿ يتشابي  

التعايؿ يعيـ بنفس الطرةق ، وبالتّالي فإف حكييـ عمى ييارسات يدةر  إلىخبراتيـ، ييا ةدعو اليدةر 

 اليدرس  تكوف يتقارب .

(، 2015(، ودراس  غانـ )2016(، ودراس  عمةاف )2016واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراس  العدواف )

أّنو ال توجد فروؽ دال  إحصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى  إلى (، الّتي أشارت2012دراس  يحيد )

سنوات الخبرة في التعمةـ. واختمفت يع نتةج  دراس   إلىالعدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس تعزى 

(Koc & Akcay & Akyol, 2016و ، )  دراس(Altinkurt & Yilmaz & Karaman, 2014)   

ؽ دال  إحصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  ولصالح ذوي وجود فرو  إلىالّتي أشارت 

 الخبرة الطوةم .

 : الرابعةالفرضية مناقشة نتيجة  3.1.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إذات داللة  ال توجد فروؽ"
تعزى   مديرية تربية القدس الشريؼديري المدارس في لمستوى العدالة التنظيمية لدى م عينة الدراسة

 ."شراؼ عمى المدرسةجية اإللمتغير 

يدةرة  يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في في داّل  إحصائةا أنو توجد فروؽ  أظيرت النتائج

كانت الفروؽ و . جي  اإلشراؼ عمى اليدرس تعزى ليتغةر  يف وجي  نظر اليعميةف تربة  القدس الشرةؼ

الكبةر لدى يدةري يدارس الحكوي  بتطبةؽ  اإللتزاـ إلىلصالح يدارس الحكوي ، وتعزو الباحث  ذلؾ 

األنظي  والقوانةف الّتي تقّرىا وزارة التربة  والتعمةـ ووجود رقاب  دائي  يف قبؿ يدةرةات التربة  والتعمةـ  
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يدةري يدارس الحكوي  يحدودة في اختةار وتعةةف أّف صالحةات  إلىلمتأكد يف التزاييـ بيا، باإلضاف  

ىذا اليعميةف وفصميـ يف عيميـ ويحاسبتيـ عمى أدائيـ وتقصةرىـ، واليعميوف عمى دراة  بيذه األيور و 

نتياؾ يف قبؿ يدةري يدارسيـ.  وعمى العكس يف ذلؾ يدةري اليدارس ةقّمؿ يف فرص تعرض حقوقيـ لإل

ةوجد سمط  تنفةذة  تعيؿ عمى إجبارىـ عمى أداء حقوؽ اليعميةف ولدةيـ  الخاص  الرقاب  عمةيـ قمةم  وال

 صالحةات أكبر في تعةةف وفصؿ اليعميةف ويحاسبتيـ، ييا ةزةد يف فرص انتياؾ حقوؽ اليعميةف.

ةذكر أف أي يف الدراسات السابق  اليتعمق  بيوضوع العدال  التنظةية  والّتي أطمعت عمةيا الباحث  لـ 

دراس  أثر يتغةر جي  اإلشراؼ عمى اليدرس  عمى تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية   إلىتتطرؽ 

 لدى يدةرةيـ.

 : الخامسةنتيجة الفرضية  مناقشة 3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
تعزى   مديرية تربية القدس الشريؼنظيمية لدى مديري المدارس في لمستوى العدالة الت عينة الدراسة

 .مستوى المدرسة"لمتغير 

يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في ذات دالل  إحصائة  أنو ال توجد فروؽ  أظيرت النتائج

تعزو الباحث  و  ،.يستوى اليدرس تعزى ليتغةر  يف وجي  نظر اليعميةف يدةرة  تربة  القدس الشرةؼفي 

يستوى اليدرس ، حةث أّف يدةري اليدارس ال  بإختالؼعدـ وجود ايتةازات خاص  لميعميةف  إلىذلؾ 

ي ايتةازات حقةقة  عف غةرىـ يف اليعميةف، سواء يف حةث يوف لميعميةف حسب يستوى اليدرس  أةقد

دارات العمةا، وعمةو ا يف قبؿ اإلاألنظي  الينصوص عمةيلمقوانةف و  الواجبات وذلؾ تبعاً  أوالعبء التعمةيي 

حد كبةر لجيةع اليعميةف عمى إختالؼ يستوةات يدارسيـ التي ةعيموف  إلىفإف ظروؼ العيؿ يتشابي  
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التعايؿ يعيـ بنفس الطرةق ، وبالتالي فإف حكييـ عمى ييارسات يدةر اليدرس   إلىبيا، ييا ةدعو اليدةر 

 تكوف يتقارب .  

السابق  اليتعمق  بيوضوع العدال  التنظةية  والتي اطمعت عمةيا الباحث  لـ  ةذكر أّف أي يف الدراسات

دراس  أثر يتغةر يستوى اليدرس  عمى تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى  إلىتتطرؽ 

 يدةرةيـ.

 :السادسةنتيجة الفرضية  مناقشة 4.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05لة )حصائية عند مستوى الدال إال توجد فروؽ ذات داللة "
تعزى   مديرية تربية القدس الشريؼلمستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  عينة الدراسة

 .جنس المدرسة"لمتغير 

يدةرة  يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في أنو توجد فروؽ دال  إحصائةًا في أظيرت النتائج 

يدارس وكانت الفروؽ بةف  ،جنس اليدرس ليتغةر  عزىتيف وجي  نظر اليعميةف  لقدس الشرةؼتربة  ا

وتعزو الباحث  ذلؾ  .اإلناثيف جي  واليختمط  يف جي  أخرى، لصالح يدارس الذكور و  اإلناثالذكور و 

في يدارس  ينيا أقؿيستوى اليتابع  واليساءل  في يدارس الذكور تكوف بالعادة  و يف اليعروؼ أفأن إلى

، أّيا اإلناثلذلؾ فإّف تقدةرات اليعميةف في تمؾ اليدارس جاءت يرتفع  بصورة أكبر يف يدارس  اإلناث

 إلىحظًا يف ناحة  العدال  التنظةية  وتعزو الباحث  ذلؾ  أقؿبالنسب  لميدارس اليختمط  يف الواضح أنيا 

ف والذةف لدةيـ خصائص يختمف  ، ييا أّف اليدارس اليختمط  تحتيؿ وجود كال الجنسةف يف اليعمية

ةتطمب يف يدةر اليدرس  التعايؿ يع كؿ جنس بطرةق  تتفؽ وخصائصو ييا ةشعرىـ بنوع يف عدـ 

 . قؿفي التعايؿ بةنيـ وبالتالي فإف تقدةراتيـ ليستوى العدال  التنظةية  ىي األ اليساواة
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وجود فروؽ دال  إحصائةًا في  إلىارت ( الّتي أش2012واتفقت ىذه النتةج  يع نتةج  دراس  يحيد )

جنس اليدرس  ولصالح يدارس  إلىتقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس تعزى 

 الذكور. 

 : الرابعنتائج السؤاؿ  مناقشة 4.1.5

مستوى ل مف معممي المدارس في مديرية تربية القدس الشريؼ أفراد عينة الدراسةتختمؼ تقديرات ىؿ " 

وسنوات الخبرة في التعميـ، وجية اإلشراؼ  الجنس، والمؤىؿ العممي، :متغيرات بإختالؼييـ لد الدافعية

 "؟وجنس المدرسة عمى المدرسة، ومستوى المدرسة،

، 12-7والتي تحيؿ األرقاـ يف الفرضةات الينبثق  عنو يناقش  وتيت اإلجاب  عف ىذا السؤاؿ يف خالؿ 

 واليبةن  فةيا ةمي:

 : السابعةالفرضية مناقشة نتيجة  3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى   تربية في مديريةمف معممي المدارس  عينة الدراسة
 ."لمتغير الجنس

يدةرة  تربة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في في  فروؽ دال  إحصائةاً  ال توجدأظيرت النتائج أنو 

أف أنظي  وقوانةف العيؿ  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ . الجنستعزى ليتغةر  يف وجي  نظرىـ  القدس الشرةؼ

ى في النظاـ التربوي الفمسطةني ال تيةز بةف الذكر واألنثى، باستثناء بعض اإلجازات التي تينح لألنث

كإجازة األيوي  ، فيـ ةقويوف بنفس اليياـ وةتمقوف نفس الراتب، ييا ةعني أنيـ ةعةشوف نفس الواقع 

 . التربوي. وبالتالي يف اليتوقع أف ةكوف يستوى دافعةتيـ يتقاربًا في الغالب
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، (2016(، ودراس  شتاؽ )2016(، ودراس  الياجري )2016واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراس  عدةمي )

 إلىأّنو ال توجد فروؽ دال  إحصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ  تعزى  إلىالّتي أشارت 

وجود فروؽ دال  إحصائةا في  إلى( الّتي أشارت 2013جنس اليعمـ. واختمفت يع نتائج دراس  بني خمؼ )

 .ت يعميالصالح التقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ تعزى ليتغةر جنس اليعمـ و 

  مناقشة نتيجة الفرضية الثامنة: 3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى  تربية في مديرية مف معممي المدارس  عينة الدراسة

 ."المؤىؿ العمميلمتغير 

يدةرة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في توجد فروؽ دال  إحصائةًا في ال أنو  أظيرت النتائج و 

أف اليعميةف  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ  اليؤىؿ العميي.ليتغةر  عزىيف وجي  نظرىـ ت تربة  القدس الشرةؼ

ب، أيا بيا ةتعمؽ باليياـ يؤىالتيـ العمية  باستثناء فرؽ بسةط بالرات  بإختالؼال تختمؼ ايتةازاتيـ 

، واليدةروف ال ةيةزوف بةف يعمـ وآخر إاّل يف حةث األداء، وةوكموف ة يتساو اليطموب ينيـ إنجازىا فتبقى 

اليياـ ليف ةرونو يناسبا لمقةاـ بيا، وةتشاركوف في صناع  القرار يع يف ىـ أىؿ لمثق  بغض النظر عف 

 . أف تكوف تقدةراتيـ يتقارب  ليستوى الدافعة  لدةيـ ىإليؤىميـ العميي، وبالتالي فإف ىذا ةؤدي 

ّنو ال توجد فروؽ دال  إحصائةا أ إلى(، الّتي أشارت 2016واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراس  الياجري )

يتغةر اليؤىؿ العميي  . واختمفت يع نتائج دراس   إلىفي تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ  تعزى 

وجود فروؽ دال  احصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ  إلى( التي اشارت 2016عدةمي )

 تعزى ليتغةر اليؤىؿ العميي ولصالح يف ةحيموف يؤىؿ الدراسات العمةا
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  مناقشة نتيجة الفرضية التاسعة: 1.3.3.3

أفراد طات تقديرات ( بيف متوسα ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى  تربية في مديرية مف معممي المدارس  عينة الدراسة

 ."سنوات الخبرة في التعميـلمتغير 

يدةرة  تربة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في أنو توجد فروؽ دال  إحصائةًا في أظيرت النتائج 

 10أكثر يف الخبرة  لصالح الفروؽ  وكانت ،سنوات الخبرة في التعمةـةر ليتغ عزىت القدس الشرةؼ

أنو كميا زادت الخبرة لدى اليعمـ ةصبح أكثر نضوجا ،  إلىوىذه نتةج  يتوقع  تعزوىا الباحث   سنوات.

تزداد يعرفتو بأيور العيؿ ويعوقاتو والتحدةات التي تواجيو يف خالؿ الييارس  العيمة  ، والدورات 

رةبة  الّتي ةتمقاىا وتزداد لدةو القدرة عمى إةجاد حموؿ ليشكالتو وىذا ةساعده عمى تقبمو لعيمو وتقدةره لو التد

 ييا ةجعؿ لو أثر إةجابي في زةادة الدافعة  لدةو.

 إلى اأشارت متاف(، الAkar, 2012دراس  ) و(،2013واتفقت ىذه النتةج  يع نتائج دراس  بني خمؼ )

يتغةر سنوات الخبرة في  إلىصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ  تعزى وجود فروؽ داّل  إح

(، ودراس  الياجري 2016التعمةـ ولصالح ذوي الخبرة الطوةم . واختمفت يع نتائج دراس  عدةمي )

ل  أّنو ال توجد فروؽ دا إلىوالّتي أشارت  ،(Griffin, 2010دراس  ) ، و(2016(، ودراس  شتاؽ)2016)

 إحصائةا في تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ تعزى ليتغةر سنوات الخبرة في التعمةـ

  مناقشة نتيجة الفرضية العاشرة: 3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى  ربية تفي مديرية مف معممي المدارس  عينة الدراسة

 ."جية اإلشراؼ عمى المدرسةلمتغير 
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يدةرة  تربة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في في دال  إحصائةا أنو ال توجد فروؽ  أظيرت النتائج 

البةئ  اليحمة  تشابو  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ . جي  اإلشراؼ عمى اليدرس تعزى ليتغةر  القدس الشرةؼ

أّف اليعميةف في ىذه اليدارس ةخضعوف  إلىالّتي ةتواجدوف بيا عمى اختالؼ جيات اإلشراؼ، باإلضاف  

لنفس السةاس  التربوة  وةطبقوف نفس األنظي  والتعمةيات الصادرة عف وزارة التربة  والتعمةـ، وكيا ةبدو فإف 

تكف فاعم  في تغةةر يستوى الدافع  لدى اليعميةف، أي فروقات بةف يدارس الوزارة واليدارس الخاص  لـ 

 .لذلؾ ال ةالحظ اختالؼ لتقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةيـ

 إلىةذكر أف أي يف الدراسات السابق  اليتعمق  بيوضوع الدافعة  والّتي اّطمعت عمةيا الباحث  لـ تتطرؽ 

 ليستوى الدافعة  لدةيـ.دراس  يتغةر جي  اإلشراؼ عمى اليدرس  عمى تقدةرات اليعميةف 

  مناقشة نتيجة الفرضية الحادية عشرة: 3.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إذات داللة ال توجد فروؽ "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى   تربية في مديريةمف معممي المدارس  عينة الدراسة

 ."المدرسةمستوى لمتغير 

يدةرة  تربة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في في دال  إحصائةا أنو ال توجد فروؽ  أظيرت النتائج

تشابو ظروؼ العيؿ في اليدارس  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ . يستوى اليدرس تعزى ليتغةر  القدس الشرةؼ

واليياـ  ة يتساو فرواتب اليعميةف  عمى اختالؼ يستوةاتيا وال تعطى ايتةازات تتعمؽ بيستوى اليدرس ،

، وتطبؽ عمةيـ نفس األنظي  والقوانةف الصادرة عف وزارة التربة  والتعمةـ،  لذلؾ ال  ة يتساو والواجبات 

 .ةالحظ اختالؼ لتقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةيـ
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 إلىباحث  لـ تتطرؽ ةذكر أف أي يف الدراسات السابق  اليتعمق  بيوضوع الدافعة  والّتي اّطمعت عمةيا ال

 دراس  أثر يتغةر يستوى اليدرس  عمى تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ.

  مناقشة نتيجة الفرضية الثانية عشرة: 4.3.3.3

أفراد ( بيف متوسطات تقديرات α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروؽ ذات داللة "
القدس الشريؼ لمستوى الدافعية  لدييـ  تعزى  تربية مديرية  فيمف معممي المدارس  عينة الدراسة

 ."جنس المدرسةلمتغير 

يدةرة  تربة  يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس في توجد فروؽ دال  إحصائةًا في  أنو أظيرت النتائج 

 بالنسب  لجنس اليدرس  لصالح يدارسالفروؽ  وكانت جنس اليدرس .ليتغةر  تعزى القدس الشرةؼ

أّف اليستجةبةف ألداة الدراس  يعظييـ إناث كيا ذكر سابقًأ، حةث تعيؿ  إلىوتعزو الباحث  ذلؾ  .اإلناث

الثانوة  ، واليعميةف في يداس الذكور الثانوة ، واليدارس اليختمط  الّتي  اإلناثت في يدارس يعمياً ال

ضغوطات الحةاة يف حةث  ، حةث أّف اإلناثةكوف يعظييا أساسة  تكوف غالبة  يف ةعيمف بيا يف 

يف يسؤولة  اليعميةف الذكور، فارتفاع  أقؿت ىي يعمياً اليسؤولة  في توفةر احتةاجات األسرة بالنسب  لم

 إرتفاع قةي تكالةؼ يستوى اليعةش  في يدةن  القدس يف حةث غالء إةجار البةوت واليواد االستيالكة  

ةجعؿ اليعمـ ةمجأ لمعيؿ يف بمدة  االحتالؿ الصيةوني، كيخالفات البناء اليفروض   الضرائب واليخالفات 

. كيا   اإلناثيف  أقؿبوظةف  أخرى يف أجؿ تغطة  احتةاجات األسرة  ييا ةجعؿ دافعةتيـ  اتجاه العيؿ 

ت بيالئي  ىذا العيؿ بالنسب  ليف يقارن  باألعياؿ األخرى ييا يعمياشعور ال إلى أةضاً تعزو الباحث  ذلؾ 

التحدي  إلىسعي لمعيؿ عمى تحقةؽ ذاتيا يف خاللو، فتعيؿ عمى تطوةر نفسيا، والسعي ال إلىةدفعيا 

اىتياـ  إلىوالرغب  في التفوؽ والنجاح والتيةز في األداء، واالىتياـ بالينافس  والنيو في العيؿ. باإلضاف  

عمى توفةر بأف ةكوف إنجاز يدارسيف األفضؿ ييا ةجعؿ يدةرات تمؾ اليدراس ةعيمف  اإلناثيدارس 
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يعنوي لمّنيوض بيستوى اليدرس  والذي بدوره ةنعكس عمى  أوت سواء كاف يادي يعمياً الدعـ الالـز لم

 ت وةجعؿ تقدةرىف ليا أعمى يف يدارس الذكور. يعمياً يستوى دافعة  ال

 إلىرؽ ةذكر أّف أّي يف الدراسات السابق  اليتعمق  بيوضوع الدافعّة  والتي اطمعت عمةيا الباحث  لـ تتط

 دراس  أثر يتغةر جنس اليدرس  عمى تقدةرات اليعميةف ليستوى الدافعة  لدةيـ.

 : الخامسالسؤاؿ  ةجينت مناقشة 5.1.5

مستوى العدالة التنظيمية لدى ل تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف بيفارتباطيو عالقة  ىؿ توجد"

 ييـ؟"الدافعية لديـ لمستوى ف في مديرية تربية القدس الشريؼ وتقديراتمديريال

 يناقش  نتةج  الفرضة  الينبثق  عنو: ىذا السؤاؿ يف خالؿيناقش  نتةج  وتيت 

 ≤ α) ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةإرتباطية  عالقةتوجد ال  " :الفرضية االثالثة عشرة 

تربية ديري المدارس في مديرية مستوى العدالة التنظيمية لدى متقديرات أفراد عينة الدراسة لبيف  (0.05

 .  " وتقديراتيـ لمستوى الدافعية لدييـ القدس الشريؼ

بةف يتوسطي تقدةرات اليعميةف ليستوى  قةي  يعايؿ ارتباط بةرسوف لمدرج  الكمة  أفّ  وأظيرت النتائج

ـ بمغت العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  القدس وتقدةراتيـ ليستوى الدافعة  لدةي

ذات داللو إحصائة  عند يستوى اةجابّة   يتوسط  و  طرّدة عالق  وىذا ةدّلؿ عمى وجود  (، 0.337)

وىذه النتةج  تعزز يا تـ عرضو في اإلطار النظري، أّف يف يعاةةر أخالقةات  ،(α ≥ 0.05) الدالل 

عيؿ يدةر اليدرس  توزةع  العيؿ التي تحكـ عالق  اليدةر بالعايمةف تعايمو يعيـ بعدال ، إف يف أدوار

األعباء عمى اليعميةف بعدال  ويوضوعة  يينة ، وىذا بدوره ةولد لدى اليعميةف الشعور باالنتياء لميؤسس  
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بذؿ اليزةد يف الجيود لرفع يستوى  إلىالتي ةعيموف بيا، وةتحقؽ لدةيـ الرضا الوظةفي الذي ةدفعيـ 

تحقةؽ أىداؼ اليؤسس  الينشودة، وأّنو كميا زاد  إلىةّؤدي  األداء حتى لو لـ ةطمب ينيـ ذلؾ، وىذا بدوره

العدؿ سادت العالقات اإلنسانة  اإلةجابة . وتعزو الباحث  درج  العالق  اليتوسط  بةف العدال  التنظةية  

د أف يتغةر العدال  التنظةية  لةس اليتغةر الوحةد الّذي ةؤثر عمى الدافعة ، فيي تتأثر بالعدة إلىوالدافعة  

تصاؿ اإلداري، والييارسات والكفاةات ري، والنيط القةادي، وسموكةات اإليف اليتغةرات كالنيط اإلدا

القةادة  ليدةر اليدرس ، والرضا الوظةفي وغةرىا يف اليتغةرات، لذلؾ فيف الطبةعي أف تكوف العالق  

 يتوسط . 

أّنو كميا زاد العدؿ زادت دافعة   إلى ( والّتي أشارت2014واتفقت ىذه النتةج  يع نتةج  دراس  الشيري )

 االنجاز لدى اليعميةف.
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 التوصيات 2.5

 التوصةات اآلتة : إلىفي ضوء نتائج الدارس  الّتي تـ التوصؿ الةيا، فإّف الباحث  خمصت 

العيؿ عمى تحسةف الييارسات اإلدارة  يف قبؿ يدةري اليدارس لتحقةؽ العدال  اإلجرائة ،  .1

داري يف إشراؾ لميعميةف في صنع القرارات اإلجراءات بالعيؿ اإلقةةية  يف خالؿ تطوةر والتوزةعة ، والت

 واألخذ بآرائيـ في عالج اليشكالت، والحرص أف تكوف اإلجراءات اإلدارة  اليّطبق  عمةيـ تتسـ بالعدال .

عف أسالةب  تقدةـ برايج تدرةبة  لمرفع يف قدرة يدةري اليدارس بشكؿ عاـ والخاص   ينيا بشكؿ خاص .0

 .لقواعد وأسس عمية  ويينة  تحقةؽ العدال  التنظةية  وييارات رفع الدافعة  لدى اليعميةف وفقاً 

  لدى يدةري اليدارس تعزى نظرًا لوجود فروؽ في تقدةرات اليعميةف ليستوى العدال  التنظةية  .3

زارة التربة  والتعمةـ شراؼ عمى اليدرس  لصالح اليدارس الحكوية ، توصي الباحث  بقةاـ و إلالجي  

دارة  عمى اليعميةف العايمةف في تختص بيتابع  تطبةؽ القوانةف واألنظي  اإلبتخصةص وحدة يستقم  

 .نتياؾ يف قبؿ يدةرةيـضياف اليحافظ  عمى حقوقيـ يف اإل اليدارس الخاص  وذلؾ يف أجؿ

عدال  التنظةية  اليرتكزة عمى تبّني إستراتةجة  كايم  يف قبؿ وزارة التربة  والتعمةـ لغرس قةـ ال .4

واليدارس اليختمط  لمسموكةات الّتي  اإلناثاليوضوعة  واألسس العمية  واليينة  لدى يدةرات يدارس 

 ةستخديونيا لمتقمةؿ يف الفروؽ بةف الجنسةف.

 العيؿ عمى تطوةر نظاـ تقةةـ األداء اليعيوؿ بو بيا ةتناسب يع اليعاةةر العالية . .5

في  "يدارس سخنةف" التو اتوسع لتشيؿ يدارس البمدة  واليعارؼ ويدارس اليقإعادة الدراس  ب .6

 القدس. 
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أظيرت النتائج أّف يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  القدس كانت يرتفع   .7

ث في لمدرج  الكمّة  وكذلؾ يستوى الدافعّة  لدى اليعميةف، وبناء عمةو توصي الباحث  بإجراء دراسات تبح

 يا ةمي:

 اًل: العوايؿ التنظةية  والخصائص النفسة  والسيات الشخصة  اليؤثرة عمى تحقةؽ العدال  التنظةية .أو 

دراؾ  اليعميةف ليجاالت العدال  التنظةية  والدافعة .  ثانةًا: يدى فيـ وا 

يخرجات اليدرس  ف عمى ية  لدى يدةري اليدارس وعالقتيا بالدافعة  لدى اليعميةةثالثًا: أثر العدال  التنظ

 الطالب. وىـ
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 اًل: المراجع العربيةأو 

 القراف الكرةـ

إدارة االبداع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة (.  2016إبراىةـ، ينى.  )
االسالية ، غزة،  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الجايع  وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى معممييا. 

 فمسطةف.

 بةروت: دار صادر.، 8اليجمد. لساف العرب(.  2003)  ابف ينظور، أبي الفضؿ.

(.  اثر العدال  التنظةية  عمى سموـ اليواطن  التنظةية  في يراكز الوزارات 2012ابو تاةو، بندر.  ) 
 .158-146(، 2)20، االداريةمجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية و الحكوية  في االردف.   

أثر إدراؾ المرؤوسييف لمعدالة التنظيمية عمى أبعاد الداء السياقي " (.  2010أبو جاسر، صابرةف.  )
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الجايع  "دراسة تطبيقية عمى موظفي وزارات السمطة الفمسطينية

 االسالية ، غزة، فمسطةف.

(.  العالق  بةف الييارسات القةادة  ليدةري اليدارس 2014انعاـ.  )ابو سيرة، يحيود و حيارش ، 
 .30-1(، 1)16، مجمة جامعة االزىرودافعة  االنجاز لميعميةف في فمسطةف.  

المناخ الجامعي وعالقتو بالدافعية لالنجاز ومستوى الطموح لدى طالبات (.  2016أبو يصطفى، يرةـ )
 .  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  األزىر، غزة، فمسطةف.رنةجامعة االزىر االسالمية: دراسة مقا

التنظيمي  اإللتزاـتحميؿ عالقة بعض المتغيرات الشخصية وأنماط القيادة ب(.  2007أبو ندا، ساية .  )
.  رسال  ياجستةر والشعور بالعدالة التنظيمية " دراسة ميدانية عمى الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة"

 ورة، الجايع  االسالية ، غزة، فمسطةف.غةر ينش
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(.  درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مديري التربية والتعميـ وعالقتيا 2016إسياعةؿ، يحيد.  )
بالدافعية لدى العامميف في مديريات التربية في المحافظات الشمالية في فمسطيف مف وجيات نظر 

 جايع  النجاح الوطنة ، نابمس، فمسطةف. .  رسال  ياجستةر غةر ينشورة،العامميف فييا

واقع تطبيؽ العدالة التنظيمية بمدارس التعميـ العاـ الحومي لمبنات بمدينة   (.2010باجودة، ندى.  )
 .  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  أـ القرى، يك  اليكري ، الييمك  العربة  السعودة .مكة المكرمة

افعة  نحو العيؿ اليدرسي والعوايؿ اليؤثرة في يستواىا لدى يعميي (.  الد2013بني خمؼ، يحيود.  )
 .781-763(. 2)40، مجمة دراسات العمـو التربويةالعموـ في يدارس يحافظ  جرش.  

.  (.  أسس عمـ النفس التربوي2002توؽ، يحي الدةف و قطايي، ةوسؼ و عدس، عبدالرحيف.  )
 ، عياف: دار الفكر العربي.2ط

.  عياف االردف: دار الفكر أساسيات عمـ النفس(.  1984عدس، عبدالرحيف.  )و لدةف توؽ، يحي ا 
 لمنشر والتوزةع.

تعرةب  إدارة السموؾ في المنظمات(.  2004ف، روبرت.  )و اجرةنبرغ، باروف و جرةنبرغ، جةرالد و بر 
 ويراجع  رفاعي، رفاعي و بسةوني، إسياعةؿ، الرةاض: دار اليرةخ.

(.  اإلحساس بالعدال  التنظةية  وعالقتو بأسالةب تقةةـ األداء الوظةفي و إدراؾ 2007الجندي، عادؿ )
 .121-8 ((.47)13، مجمة مستقبؿ التربية العربيةاألبعاد النفسة  لمبةئ  التعمةية .  

(.  أثر العدال  التنظةية  عمى االبداع_ دراس  يةدانة  عمى شركات االدوة  2007جودة، يحفوظ )
 .162ص-127(، ص69(، العدد)2، اليجمد)مجمة المحاسبة والتأميف  االردنة .

المستخدمة في  اإلحصائيةمعجـ المصطمحات (.  2017الجياز اليركز لإلحصاء الفمسطةني.  )
 . راـ اهلل، فمسطةف.الجياز
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دراكو لمدعـ التنظةيي كيتغةرةف وسةطةف عمى العال2003حايد، سعةد ) ق  (.  أثر عالق  الفرد برئةسو وا 
، جايع  القاىرة، مجمة المحاسبة واالدارة والتأميفدراس  يةدانة .  -بةف العدال  التنظةية  وسموؾ اليواطن 

 .141ص-117(، ص61)42اليجمد

 .  عياف: دار أساي  لمنشر والتوزةع.اإلدارة التربوية المعاصرة(.  2009حايد، سمةياف.  )

لدى القادة التربوييف وعالقتيا بالعدالة التنظيمية مف النماط القيادية (.  2006الحجاةا، سمةياف )
.  رسال  دكتوراة غةر ينشورة، الجايع  وجية نظر رؤساء القساـ في مديريات التربية والتعميـ في الردف

 االردنة ، عياف، األردف.

 لعربي..  القاىرة، يصر: دار الفكر ااإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية(.  2005حجي، أحيد. )

.  عياف، األردف: دار اليسةرة لمنشر اإلدارة التربوية(.  2010حساف، حسف و العجيي، يحيد.  )
 والتوزةع.

الميارات القيادية وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى مديري المدارس (.  2010الحربي، يحيد سعةد.  )
 ، الييمك  العربة  السعودة .عزيزاالبتدائية بمدينة مكة المكرمة، مشروع بحثي.  جامعة الممؾ عبد ال

عياف: دار اليناىج  . ميارات القيادة التربوية في اتخاذ القرارات االدارية(.  2008).  الحرةري، رافدة
 لمنشر والتوزةع.

.  عياف: السموؾ التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية(.  2008حيادات، يحيد.  )
 وزةع.دار الحايد لمنشر والت

العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتيا بالرضا الوظيفي (.  2012الحيةدي، يناؿ.  )
.  رسال  دكتوراه غةر ينشورة، جايع  اـ القرى، يك  اليكري ، ت بمحافظة جدةمعمماً التنظيمي لم اإللتزاـو 

 الييمك  العربة  السعودة .
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التنظيمي والثقة في اإلدارة عمى العالقة بيف العدالة التنظيمية  زاـاإللتأثر (.  2003حواس، أيةرة.  )
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  وسموكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيؽ عمى البنوؾ التجارية

 القاىرة، القاىرة، جييورة  يصر العربة . 

فظات غزة لمعدالة التنظيمية وعالقتيا درجة ممارسة وكالة الغوث الدولية بمحا(.  2012الداة ، سناء.  )
 .  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الجايع  االسالية ، غزة، فمسطةف.لممعمميف بالرضا الوظيفي

(.  العدال  التنظةية  السائدة في الجايعات األردنة  وعالقتيا بالثق  التنظةية  يف 2017، نجوى.  )دراوش 
-373، 3، عدد 13، اليجمد الردنية في العمـو والتكنولوجيا المجمةوجي  نظر أعضاء ىةئ  التدرةس.  

388. 

 .  حمب: دار العدالة التنظيمية وعالقتيا ببعض االتجاىات االدارية المعاصرة(.  2008درة، عير . )
 الرضواف لمطباع  والنشر.

في ىةئ  يةناء (.  أثر إدراؾ العدال  التنظةية  عمى األداء السةاقي لمعايمةف 2011دوةدار، يحيود )
 . 245-184(، 3)35، المجمة المصرية لمدراسات التجاريةديةاط.  

سموكيات االتصاؿ االداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في (.  2003رزؽ اهلل، يرةـ.  )
.  رسال  ياجستةر غةر محافظة بيت لحـ وعالقتيا بدافعية المعمميف نحو العمؿ مف وجية نظر المعمميف

 شورة، جايع  القدس، ابو دةس، فمسطةف.ين

، اسةوط: يطبع  السةد 4.  طالسموؾ االداري االسس والمبادئ والنظريات(.  2010رفاعي، رجب.  )
 يحيد عبده.

.  القاىرة: الينظي  العدالة التنظيمية الميمة القادمة الدارة الموارد البشرية(.  2006زاةد، عادؿ )
 العربة  لمتنية  االدارة .
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العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتيا بمستوى سموؾ (.  2012لزىراني، يحيد )ا
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  اـ القرى، جدة، المواطنة التنظيمية لممعمميف في محافظة المخواه

 الييمك  العربة  السعودة .

عدال  التنظةية  لدى رؤساء االقساـ االكادةية  في (.  درج  ال2009السعود، راتب و سمطاف، سوزاف.  )
مجمة جامعة عضاء اليةئات التدرةسة  فةيا. التنظةيي إلالجايعات االردنة  الرسية  وعالقتيا بالوالء 

 .231-191(، 2+1)25، دمشؽ

 (.  سموؾ التطوع التنظةيي لدى اعضاء اليةئات التدرةسة  في2008السعود، راتب و سوزاف، سوزاف.  )
، مجمة العمـو التربوية والنفسيةالجايعات االردنة  العاي  وعالقتو ببعض اليتغةرات الدةيوغرافة .  

9(4 ،)31_57 . 

(.  يستوى العدال  التنظةية  لدى الجايعات الةيةنة  وعالقتيا بالوالء 2017سةؼ، عبد الحيةد.  )
-363(، 8العدد ) محكمة(،-دورية-يةمجمة القمـ )عممالتنظةيي ألعضاء ىةئ  التدرةس في الجايعات، 

390. 

(.  أثر العدال  التنظةية  عمى اإلرتباط بالوظةف  عمى يدةرةات الخديات بيحافظ  2010السمنتي، ليةاء )
 .716-653(، 75)1، مجمة المحاسبة واإلدارة والتأميفديةاط.    

الثانوة  الخاص  لمقةادة  (.  درج  ييارس  يدةري اليدارس2014سيةرات، اكثـ و يقابم ، ةوسؼ.  )
 .535-513(، 1)41، مجمة دراسات العمـو التربويةالتحوةمة  وعالقتيا بدافعة  اليعميةف نحو عيميـ.  

.  دار الفرقاف لمنشر مفاىيـ ووظائؼ وتطبيقات-اإلدارة الحديثة(.  1993، يصطفى.  )شاوةش
 والتوزةع: إربد، االردف.

يـ الشماؿ أقمسة االدارة بالتجواؿ لدى مديري المدارس المينية بدرجة ممار (.  2016شتاؽ، رزاف.  )
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  اؿ البةت، وعالقتيا بمستوى دافعية االنجاز لمعممي تمؾ المدارس

 عياف، االردف.
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مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة (.  2014الشيري، يحيد )
رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  اـ  قتيا بدافعية االنجاز لدى المعمميف مف وجية نظرىـ. وعال

 القرى، جدة، الييمك  العربة  السعودة .

(.  درج  ييارس  يدةري اليدارس الثانوة  الحكوية  بيحافظات 2016شمحاف، فاةز و السمطي، يحيد. )
 .IUGJEPS ،25(2 ،)15-40مجمة لتنظةية ، غزة لمعالقات االنسانة  وعالقتيا بالعدال  ا

.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الوظيفي اإللتزاـأثر العدالة التنظيمية في (.  2009الصيادي، ولةد.  )
 جايع  اؿ البةت، عياف، االردف.

ؽ. (.  أخالقةات الوظةف  العاي  والعوايؿ اإلدارة  اليؤثرة في يخالفتيا بالتطبة1994الصواؼ، يحيد.  )
 .2195-2167(، ص 82، العدد )مجمة اإلدارة العامة

مجمة نقد (.  االحساس بالعدال  التنظةية  وعالقتو بسموؾ اليواطن  التنظةية .  2015الطبولي، يحيد.  )
 .100-65، العدد الثاني، وتنوير

ال  التنظةية : (.  العالق  بةف اليةكؿ التنظةيي ويدى االدراؾ لمعد2003عمي.  )و يحيد، الطحةح، سالـ 
 . 108-81(، 94)2، مجمة االداريدراس  عمى ينظيات االعياؿ الكوةتة .  

.  سموؾ الفراد والجماعات في النظـ-االدارة التربوية والسموؾ المنظمي(.  1997الطوةؿ، ىاني.  )
 عياف، األردف: دار وائؿ لمنشر والتوزةع.

ائدة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في دولة (.  النماط القيادية الس2006الظفةري، خالد.  )
رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  عياف لمدراسات الكويت وعالقتيا بدافعية المعمميف نحو العمؿ.  

 ، عماف، الردف.العمةا

، مجمة جامعة قطر لدراسات عمـ النفس التربوي(.  برنايج في تنية  االنجاز، 1988األعسر، صفاء.  )
 .185-174، 24ز البحوث التربوة ، يجمد يرك
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عالقة ميارات االتصاؿ لمديري المدارس بمستوى دافعية معممي المرحمة (.  2010اؿ يساعد، بندر.  )
 جايع  اليمؾ عبد العزةز، السعودة .الثانوية بمحافظة جدة نحو اداء مينة التدريس:  مشروع بحثي.  

 .  عياف، األردف: دار الشروؽ لمنشر والتوزةع.سية الحديثةاإلدارة المدر (.  2014عابدةف، يحيد.  )

ي، عياف، و ا.  تحرةر يحيد الرةيالدافعية، )محرر(، عمـ النفس العاـ(. 2004، شفةؽ.  )عالون 
 األردف: دار اليسةرة لمنشر والتوزةع.

 والتوزةع. ، عياف.  األردف: دار زىراف لمنشراإلدارة أصوؿ وأسس ومفاىيـ(.  1997عقةمي، عير.  )

 .  القاىرة، يصر: عمـ الكتب.السس النفسية والفسيولوجية لمسموؾ(.  1980عوض، يحيود.  )

.  االحساء: دار االدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر(.  2000االغبري، عبد الصيد)
 النيض  العربة  لمطباع  والنشر والتوزةع.

.  مجمة تكريت لمعمـو الوظةفي اإللتزاـلعدال  التنظةية  وعالقتيا ب(.  أثر ا2012العبةدي، نياء.  )
 .107-74(، 8)24، االدارية واالقتصادية

العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية (.  2016عدواف، يحيد احيد عبداهلل.  )
رسال  ياجستةر غةر .  بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف وعالقتيا بالوالء التنظيمي لدييـ

 ينشورة، جايع  االزىر، غزة، فمسطةف.

الكفايات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء (.  2016عدةمي، ساير.  )
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الجايع  الياشية ، عياف، وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى المعمميف

  االردف.

مجمة القادسية لمعمـو االدارية و (.  أثر العدال  التنظةية  في االداء السةاقي.  2007العطوي، عاير.  )
 .75-42(، 1)10، االقتصادية
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العالقة بيف النمط القيادي لمديري المدارس الحكومية الثانوية ودافعية (.  2013عمقـ، اسياعةؿ.  )
 شورة، جايع  بةر زةت، راـ اهلل، فمسطةف.  رسال  ياجستةر غةر ينفي محافظة راـ اهلل والبيرة المعمميف

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمعدالة التنظيمية وعالقتيا بمستوى (.  2016عمةاف، أفناف.  )
.  رسال  ياجستةر غةر ينشورة، الجايع  الياشية ، الثقة التنظيمية لدى المعمميف في محافظة الزرقاء

 عياف، االردف.

 . القاىرة: عالـ الكتب.1ط ،4يجمد.معجـ المغة العربية المعاصرة.  (2008عير، أحيد.  )

النماذج التنظيمية السائدة في الجامعات االردنية وعالقتيا بالعدالة (.  2010العيري، أةيف أحيد.  )
 .211-183(، 26)20.  يجم  اتحاد الجايعات العربة ، التنظيمية كما يدركيا أعضاء الييئة التدريسية

 .  عياف: دار الحايد لمنشر والتوزةع.القيادة في اإلدارة التربوية(.  2006عمي.  ) عةاصرة،

درجة العدالة التنظيمية وعالقتيا بتفويض السمطة لدى مديري المدارس (.   2015غانـ، يحيود.  )
رسال  ياجستةر  . الحكومية الثانوية ومديراتيا في محافظة طولكـر مف وجيات نظر معممي مدارسيـ

 ةر ينشورة، جايع  النجاح، نابمس، فمسطةف.غ

ظيمية لدى رؤساء االقساـ االكاديمية وعالقتيا بالثقة التنظيمية نالعدالة الت(.  2013فرج، شذى.  )
. اطروح  دكتوراة غةر ينشورة، جايع  اـ القرى، العضاء ىيئة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة

 ودة .يك  اليكري ، الييمك  العربة  السع

 .  لةبةا: ينشورات جايع  قانةونس.اإلدارة المدرسية المعاصرة(.  1994الفقي، عبد اليؤيف.  )

 ، عياف: دار اليسةرة.2.  طاإلدارة في اإلسالـ المنيجية والتطبيؽ(.  2004) . ، فيييالفيداوي

الء التنظةيي "دراس  (.  تأثةرات العدال  التنظةية  في الو 2004، نشأت.  )القطاون ، فييي و الفيداوي
 .52-1(، 2)24، المجمة العربية لإلدارةيةدانة  لمدوائر اليركزة  في يحافظات الجنوب األردنة ". 
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 يراجع  وتحقةؽ الشايي، أنس و أحيد، زكرةا،. (.  القاموس المحيط2008الفةروز آبادي، يجد الدةف.  )
 القاىرة: دار الحدةث.

التنظيمي: دراسة السموؾ اإلنساني الفردي والجماعي في  السموؾ(.  2000)القرةوتي، يحيد. 
 ، عياف، دار الشروؽ لمنشر والتوزةع.3. طالمنظمات المختمفة

 .  القاىرة: يكتب  الشروؽ الدولة .4.  طالمعجـ الوسيط(.  2004يجيع المغ  العربة .  )

مجمة اإلرشاد الشخصة .  (.  دافعة  اليعمـ وعالقتيا بسيات2017يحيد، أيةرة و حجازي، عائش .  )
 .122-98(، 49، العدد)النفسي

درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعالقتيا بالرضا (.  2012يحيد، شذا.  )
.  رسال  ياجستةر غةر الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات شماؿ الضفة الغربية

  ، نابمس، فمسطةف.ينشورة، جايع  النجاح الوطنة

.  عياف: يكتب  سيكولوجية اإلدارة التعميمية والمدرسة وآفاؽ التطوير العاـ(.  2004يحيد، يحيد.  )
 دار الثقاف  لمنشر والتوزةع.

المناخ الجامعي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز ومستوى الطموح لدى طالبات (.  2016يصطفى، يرةـ. )
 . رسال  ياجستةر غةر ينشورة، جايع  االزىر، غزة،  فمسطةف.ة مقارنةجامعة االزىر واالسالمية: دراس

(.  اثر التنية  اليينة  )التدرةب( أثناء الخدي  لميعمـ عمى دافعةتو االكادةية  2016اليغربي، رةـ.  )
 .342-329(، 10)5، المجمة الدولية التربوية المتخصصةاليينة  )دافعة  االنجاز( في االردف.  

العدالة التنظيمية وأداء المعمميف لسموؾ المواطنة التنظيمية بالمدارس (.  2006ةاسر.  )الييدي، 
.  رسال  دكتوراه غةر ينشورة، جايع  عةف شيس، القاىرة، جييورة  يصر الثانوية العامة في مصر

 العربة .
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لثق  كيتغةرات (.  اختةار أثر العدال  التنظةية  وا2002نعساني، عبد اليحسف و الةوسفي، أحيد.  )
مجمة بحوث وسةط  في عالق  القةادة التحوةمة  والتبادلة  بسموكةات اليواطن  التنظةية  )دراس  يةدانة (.  

 ، كمة  االقتصاد، جايع  حمب.32، العدد جامعة حمب

الممارسات السمطوية لدى مديري المدارس المتوسطة بمنطقة الجيراء (.  2016الياجري، سعود.  )
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 (1ممحؽ )

 اإلستبانة قبؿ التحكيـ                     

 جامعة القدس

 ية/ برنامج اإلدارة التربويةكمية العمـو التربو 

 الدكتور/..........................................حفظو اهللسعادة 

 السالـ عمةكـ ورحي  اهلل وبركاتو،،،

 الموضوع: تحكيـ إستبانة 

وعالقتيا  مديرية تربية القدس الشريؼ" مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في  تقـو الباحث  بإجراء دراس  بعنواف
يف كمة  العمـو التربوة  في  وذلؾ كيتطمب لنةؿ درج  الياجستةر في اإلدارة التربوة ، مف وجية نظرىـ "  بالدافعية لدى المعمميف

 جايع  القدس.

 وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض إستبانة مكونة مف ثالثة أقساـ:

 ؿ: البةانات الشخصة  ألفراد العةن .و القسـ األ 
 ة  لدى يدةري اليدارس.القسـ الثاني:  لقةاس يستوى العدال  التنظةي 
 .القسـ الثالث: لقةاس يستوى الدافعة  لدى اليعميةف 

ونظرًا ليا تتيعوف بو يف خبرة ودراة  ويعرف  في ىذا اليجاؿ، أرجو يف سعادتكـ التكـر بإبداء الرأي في يدى يناسب  الفقرات لميجاالت 
ضاف   تعدةؿ يا ترونو يناسبا، عميًا بإف إىتيايكـ سةكوف لو  أوؼ حذ أوالتي وضعت ليا، وسالي  صةاغتيا المغوة ، ووضوحيا، وا 

عتياد اليقةاس اليناسب،   .تعاونكـشاكرة لكـ بالغ األثر في تكايؿ بناء االداة وا 

  عممًا بأف المشرؼ عمى الرسالة ىو الستاذ الدكتور محمود أبو سمرة 

 البريد االلكتروني مكاف العمؿ الدرجة العممية إسـ المحكـ
    

                                                                                        

 الباحثة: إكراـ عبداهلل الوحيدي                                                                                                  

 0522625257رقـ االياتؼ المحموؿ:                                                                                        

 ikramwa@gmail.comالبريد االلكتروني:                                                                                    
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 جامعة القدس

 تربويةية __ برنامج اإلدارة الكمية العمـو التربو 

/ة:  حضرة المعمـ/ة ........................................ المحتـر

 تحية طيبة وبعد،،،

مديرية تربية " مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في جراء دراس  بعنواف تقـو الباحث  بإ
الحصوؿ ال ليتطمبات ستكيا، وذلؾ اوعالقتيا بالدافعية لدى المعمميف مف وجية نظرىـ" القدس الشريؼ

 .يف جايع  القدس دارة التربوة عمى درج  الياجستةر في اإل

وةسرني أف تكوف/ي أحد اليساىيةف في إنجاح ىذه الدراس  يف خالؿ إجابتؾ عف فقرات ىذه اإلستبان ، 
ختةار اإلجاب  التي تعبر عف رأةؾ بكؿ صدؽ ويوضوعة ، -كريا ينؾ  –لذا آيؿ   تعبئ  جيةع حقوليا، وا 

وذلؾ لموصوؿ لنتائج صحةح  وصادق ، عميا أف إجابتؾ لف تستخدـ إال إلغراض البحث العميي فقط، 
 وستعايؿ بسرة  تاي .

 تعاونكـلحسف وتقبموا شكري وتقديري 

 

 : إكراـ عبداهلل الوحةديالباحثة                                                                         

 : أ. د. يحيود ابو سيرةالمشرؼ                                                                       
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 ؿ: البيانات الشخصية:والقسـ ال 

 ( فةيا ةنطبؽ عمةؾ:ةرجى وضع اشارة )

 :الجنس .1

 ذكر                      أنثى        

 :المؤىؿ العممي .2

 بكالورةوس                        ياجستةر فأعمى                 دبمـو يتوسط                 

 سنوات الخبرة في التعميـ: .3

 سنوات 10سنوات                  أكثر يف  10 إلى 5يف      سنوات             5يف  أقؿ

 جية االشراؼ عمى المدرسة: .4

                     خاص      وزارة التربة  والتعمةـ الفمسطةنة             

 مستوى المدرسة:

 أساسة                              ثانوة 

 جنس المدرسة: .5

 ذكور                            إناث                      يختمط 
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 القسـ الثاني : العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس مف وجية نظر المعمميف

ةرجى وضع ي اليعمي ، فةيا ةمي يجيوع  فقرات تدلؿ عمى أبعاد العدال  التنظةية ،  عزةزت عزةزي اليعمـ/
 ( وفؽ الدرج  التي تعبر عف رأةؾ لكؿ فقرة يف الفقرات اآلتة :إشارة )

النتائج التي ةحصؿ عمةيا اليعمـ في اليدرس   أووتعني عدال  اليخرجات : العدالة التوزيعيةؿ: والمجاؿ ال 
 .زةع األجور، واليكافات، واليياـ، و اليزاةا العةنة ، والترقةات، واليسؤولةات، واليوارديثؿ: عدال  تو 

رقـ
ال

 

 درجة الموافقة الفقرة

 يف وجي  نظري فاف يدةر/ة اليدرس .....

جداً 
رة 
كبة

 

بةرة
ك

ط  
وس
يت

ف   
ضعة

جداً  
ف  
ضعة

 

      ةعدؿ يدةر اليدرس  عند توزةع جدوؿ الحصص األسبوعي 1
      ع  أعباء العيؿ األخرى عمى اليعميةف بشكؿ عادؿ.ةوز  2
      ةحرص عمى حصوؿ اليعميةف عمى نفس االىتياـ. 3
      ةوزع اليواد واليستمزيات التعمةية  بعدال  بةف اليعميةف. 4
      ةقدـ الحوافز اليعنوة  لميعميةف بيا ةتناسب يع جيدىـ اليبذوؿ. 5
      الالصفة  بةف اليعميةف.ةعدؿ في توزةع االنشط   6
ةعدؿ في توزةع الحصص اليتأخرة في برنايج الدروس  7

 اإلسبوعي بةف اليعميةف.
     

      ةراعي العدؿ في يوافقتو عمى إجازات اليعميةف اليختمف . 8
ةقـو بدوره يع الجيات اليعنة  الستةفاء اليعميةف لحقوقيـ  9

 الوظةفة .
     

وتعني إدراؾ اليعميةف لعدال  اليعاةةر واإلجراءات واأللةات اليتبع  في لعدالة اإلجرائية: االمجاؿ الثاني: 
 تحدةد اليخرجات والنواتج و اليكافات باليدراس اليتخدة يف قبؿ اليدةر.

      ةتخذ القرارات الخاص  بالعيؿ بيوضوعة  بدوف تحةز. 1
الجراءات التي ةتةح لميعميةف الفرص  لإلطالع عمى القوانةف وا 2

 تحكـ العيؿ.
     



 

172 
 

      ةطبؽ الموائح التنظةية  عمى جيةع اليعميةف دوف إستثناء. 3
      ةشرؾ اليعميةف في عيمةات صنع القرار. 4
      ةسيح لميعميةف أف ةبدوا آرائيـ بخصوص القضاةا اليتعمق  بيـ 5
        بالعيؿ.ةجيع يعمويات دقةق  وكايم  قبؿ اتخاذ القرارت اليتعمق 6
      ةراعي ظروؼ اليعميةف عند تطبةؽ القرارت. 7
      ةتقبؿ آراء اليعميةف حوؿ القرارات التي ةتخذىا. 8
      ةتراجع عف القرارات حاؿ اقتناعو بيا ىو أفضؿ ينيا. 9

  التي ةتمقونيا يف ايموتعني يدى إحساس اليعميةف باليدارس بعدال  اليعالعدالة التفاعمية: المجاؿ الثالث: 
 عنديا تطبؽ عمةيـ اإلجراءات، والتي تعتيد عمى التقدةر، واالحتراـ، واليصداقة . يدرائيـ

      ةتعايؿ يع اليعميةف باحتراـ. 1
      .اليساواةةتعايؿ يع اليعميةف عمى نحو ةشعرىـ ب 2
      ةبني عالقاتو يع اليعميةف وفؽ يبدأ العالقات االنسانة . 3
      ةعطي اليعميةف يجااًل لمحوار خالؿ التواصؿ يعيـ. 4
      ةتعايؿ بأسموب واضح عند اتخاذ القرارات. 5
      ةحرص عمى العيؿ بروح الفرةؽ يع اليعميةف. 6
      ةسيح لميعميةف يناقش  القرارات التي اتخذىا بشأف العيؿ. 7
اؿ تـ االعتراض ةقدـ تبرةرا يقنعًا لمقرارت التي ةتخذىا في ح 8

 عمةيا
     

      ةراعي ظروؼ اليعميةف عند اتخاذ القرارات. 9
وتعني درج  شعور اليعميةف بعدال ، ونزاى ، وشفافة  التقةةـ اإلداري العدالة التقييمية: المجاؿ الرابع: 

 الصادر بحقيـ في األداء، والسموؾ، والعيؿ يف قبؿ يدرائيـ.
      ةات يناسب  لتقةةـ اداء اليعميةف.ةتيتع يدةر اليدرس  بكفا 1
ُةطمع اليعميةف عمى يؤشرات تقةةـ االداء قبؿ القةاـ بعيمة   2

 التقةةـ.
     

      ةقةـ أداء اليعميةف بناء عمى يعاةةر عادل . 3
      ةقةـ أداء اليعميةف بيوضوعة  دوف التأثر بالعالقات الشخصة . 4
      ةـ ادائيـ ذاتةا.ةتةح الفرص  لميعميةف لتقة 5
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      ةوضح لميعميةف نقاط القوة في أدائيـ. 6
      تطوةر في أدائيـ إلىةناقش اليعميةف في الجوانب التي بحاج   7
ةحرص عمى جيع كاف  اليعمويات عند إجراء عيمة  التقةةـ  8

 ألداء اليعميةف.
     

      ةره.ةوظؼ عيمة  التقةةـ في تحسةف أداء اليعميةف وتطو  9
      ةعطي اليعميةف فرص  ليناقش  نتائج التقةةـ. 10
 

 القسـ الثالث: الدافعية لدى المعمميف

عزةزتي اليعمي ، فةيا ةمي يجيوع  فقرات تدلؿ عمى يستوى الدافعة  لدةؾ كيعمـ  في ىذه   عزةزي اليعمـ/
( وفؽ الدرج  التي تعبر إشارة ) ةرجى وضعاليدرس  يف خالؿ العدال  التنظةية  لدى يدةر اليدرس ،  

 عف رأةؾ لكؿ فقرة يف الفقرات اآلتة :

رقـ
ال

 

 درجة الموافقة الفقرة

بناء عمى واقع العدالة التنظيمية لدى مدير مدرستي 
جداً  :فإنني

رة 
كبة

 

بةرة
ك

ط  
وس
يت

ف   
ضعة

جداً  
ف  
ضعة

 

      أحرص عمى الوصوؿ ليدرستي صباحًا دوف تأخةر 1
اد الحموؿ لميشكالت التي تواجيني في استطةع إةج 2

 العيؿ.
     

عنديا أفشؿ في تحقةؽ أىدافي فإنني أفكر بطرؽ أخرى  3
 لتحقةقيا.

     

تطوةر  إلىالجوانب التي بحاج   إلىالتعرؼ دائيًا  حاوؿأ 4
 في عيمي.

     

      أساىـ بفاعمة  في عيمة  التطوةر التربوي في يدرستي 5
يؿ الذي أقوـ بو صعبا ازداد إصراري كميا وجدت الع 6

 إلنجازه.
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      أبذؿ يا في وسعي لكي أحقؽ أىدافي. 7
      أحرص عمى القةاـ بعيمي بإتقاف. 8
      أحرص دائيا عمى أف ةكوف عيمي في يقدي  اىتياياتي . 9

      فخور بيا أيتمؾ يف كفاةات يينة . 10
      ؾ يف وقت.أقوـ بواجباتي يييا كمفني ذل 11
أستعد دائيا ألداء األعياؿ الصعب  التي تتطمب يجيودًا  12

 في تحقةقيا.
     

      أبادر باألعياؿ التي تتسـ بالتنافس والتحدي. 13
      أخطط إلنجازات جدةدة بإستيرار. 14
      ف في إنجاز يسؤولةاتي.أو ال أتي 15
      ذلؾ يف جيد.أقوـ بالعيؿ اليوكؿ إلي يييا كمفني  16
      أجتيد دائيًا في عيمي ألتفوؽ يع يف أعيؿ يعيـ. 17
      لدي رغب  دائي  في تطوةر أدائي. 18
      أقوـ بأداء عيمي في وقتو اليحدد. 19
أصر عمى يواقفي الصائب  حتى لو سببت لي يتاعب  20

 صعب .
     

      درس .قات لتأدة  واجباتي تجاه اليو أستثير كؿ األ 21
أشعر بأف الوقت ةير سرةعا عنديا أكوف يشغوال في  22

 عيمي.
     

      أبدأ ةويي وفؽ برنايج يحدد. 23
      أقوـ بعيمي دوف الشعور باليمؿ. 24
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 (2ممحؽ )

 

 أسماء المحكميف
 

 مكاف العمؿ التخصص اسـ المحكـ الرقـ

 جايع  القدس إدارة تربوة  أ.د. يحيد عابدةف 1

 جايع  القدس إدارة تربوة  أ.د. يحيد شعةبات 2

 جايع  بةرزةت إدارة تربوة  أ.د. خول  الشخشةر 3

 جايع  القدس اليفتوح / سمفةت إدارة تربوة  أ.د. خالد قرواني 4

 جايع  بةرزةت إدارة تربوة  د. أحيد فتةح  5

 جايع  بةرزةت إدارة تربوة  أبو الحمص د. نعةـ 6

 جايع  القدس اليفتوح / الخمةؿ إدارة تربوة  سةميد. رجاء ع 7

 جيعة  الةتةـ العربي إدارة تربوة  د. زةاد جوةمس 8

 اليفتوح  جايع  القدس إدارة تربوة  د. نادر أبوخمؼ 9

 جايع  القدس أسالةب تدرةس يحسف عدسد.  10

 جايع  القدس أسالةب تدرةس د. إةناس ناصر 11

 جايع  القدس ب تدرةسأسالة باج قد. زةاد  12

 ر.ؽ. اليةداف/ يدةرة  القدس أسالةب تدرةس أ. رائدة عطوف 13
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 (3ممحؽ )

 االستبانة بعد التحكيـ

 جامعة القدس

 ية __ برنامج اإلدارة التربويةكمية العمـو التربو 

/ة:  حضرة المعمـ/ة ........................................ المحتـر

 تحية طيبة وبعد،،،

مديرية تربية " مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في جراء دراس  بعنواف تقوـ الباحث  بإف
الحصوؿ ليتطمبات  ستكياالً ، وذلؾ اوعالقتيا بالدافعية لدى المعمميف مف وجية نظرىـ" القدس الشريؼ

 .يف جايع  القدس دارة التربوة عمى درج  الياجستةر في اإل

أحد اليساىيةف في إنجاح ىذه الدراس  يف خالؿ إجابتؾ عف فقرات ىذه اإلستبان ،  وةسرني أف تكوف/ي
ختةار اإلجاب  التي تعبر عف رأةؾ بكؿ صدؽ ويوضوعة ،  -كريا ينؾ  –لذا آيؿ  تعبئ  جيةع حقوليا، وا 

وذلؾ لموصوؿ لنتائج صحةح  وصادق ، عميا أف إجابتؾ لف تستخدـ إال إلغراض البحث العميي فقط، 
 تعايؿ بسرة  تاي .وس

 تعاونكـلحسف وتقبموا شكري وتقديري 

 

 : إكراـ عبداهلل الوحةديالباحثة                                                                       

 : أ. د. يحيود ابو سيرةالمشرؼ                                                                       
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 ؿ: البيانات الشخصية:والقسـ ال 

 ( فةيا ةنطبؽ عمةؾ:ةرجى وضع اشارة )

 :الجنس .1

 ذكر                      أنثى        

 :المؤىؿ العممي .2

 دبمـو يتوسط                            بكالورةوس                        ياجستةر فأعمى      

 سنوات الخبرة في التعميـ: .3

 سنوات 10سنوات                  أكثر يف  10 إلى 5يف      سنوات             5يف  أقؿ

 جية االشراؼ عمى المدرسة: .4

                         حكوي                       خاص                                 

 مستوى المدرسة:

 أساسة                              ثانوة 

 المدرسة: جنس .5

 ذكور                            إناث                      يختمط 
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 القسم الثاني : العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين

ةرجى وضع عزةزتي اليعمي ، فةيا ةمي يجيوع  فقرات تدلؿ عمى أبعاد العدال  التنظةية ،   عزةزي اليعمـ/
 :يا( وفؽ الدرج  التي تعبر عف رأةؾ لكؿ فقرة ينرة )إشا

العوائد التي ةحصؿ عمةيا اليعمـ  في اليدرس   أوعدال  اليخرجات  : وتعنيالعدالة التوزيعية ،ؿوالمجاؿ ال 
 يثؿ: عدال  توزةع اليياـ، واليزاةا، والحوافز، والترقةات واليسؤولةات.

رقـ
ال

 

 درجة الموافقة الفقرة

 نظري فاف يدةر/ة اليدرس ..... يف وجي 

جداً 
رة 
كبة

 

بةرة
ك

ط  
وس
يت

ف   
ضعة

جداً  
ف  
ضعة

 

      ةعدؿ عند توزةع جدوؿ الحصص األسبوعي 1
      ةوزع  أعباء العيؿ األخرى عمى اليعميةف بشكؿ عادؿ 2
      ة يتساو ةحرص عمى حصوؿ اليعميةف عمى اىتيايات  3
      ية  بعدال  بةف اليعميةفةوزع اليواد واليستمزيات التعمة 4
      ةقدـ الحوافز اليعنوة  لميعميةف بيا ةتناسب يع جيدىـ اليبذوؿ 5
      ةعدؿ في توزةع االنشط  الالصفة  بةف اليعميةف 6
ةعدؿ في توزةع الحصص اليتأخرة في برنايج الدروس  7

 اإلسبوعي بةف اليعميةف
     

      ازات اليعميةف اليختمف ةراعي العدؿ في يوافقتو عمى إج 8
ةقوـ بدوره يع الجيات اليعنة  الستةفاء اليعميةف لحقوقيـ  9

 الوظةفة .
     

واإلجراءات واآللةات اليتبع  يف قبؿ اليدةر في عدال  اليعاةةر  العدال  اإلجرائة : وتعني ،المجاؿ الثاني
 تحدةد اليخرجات والنواتج واليكافآت باليدارس.

      لقرارات الخاص  بالعيؿ بيوضوعة  بدوف تحةزةتخذ ا .1
ةتةح لميعميةف فرص  اإلطالع عمى القوانةف واالجراءات التي  .2

 تحكـ العيؿ
     

     ةطبؽ  أنظي  العيؿ ولوائحو التنظةية  عمى جيةع اليعميةف دوف  .3
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 إستثناء
      ةشرؾ اليعميةف في عيمةات صنع القرار .4
      ةف أف ةبدوا آراءىـ بخصوص القضاةا اليتعمق  بيـةسيح لميعمي .5
      ةجيع يعمويات دقةق  وكايم  قبؿ اتخاذ القرارت اليتعمق  بالعيؿ .6
      ةراعي ظروؼ اليعميةف عند تطبةؽ القرارت .7
      ةتقبؿ آراء اليعميةف حوؿ القرارات التي ةتخذىا .8
      بيا ىو أفضؿ ينياةتراجع عف القرارات حاؿ اقتناعو  .9

عدال  اليعايم  التي ةتمقاىا اليعميةف يف يدةرةيـ عنديا تطبؽ عمةيـ  العدال  التفاعمة : وتعني ،المجاؿ الثالث
 االجراءات، وتعتيد عمى التقدةر واالحتراـ واليصداقة .

      ةتعايؿ يدةر اليدرس  يع اليعميةف باحتراـ .1
      اليساواةنحو ةشعرىـ بةتعايؿ يع اليعميةف عمى  .2
      ةبني عالقاتو يع اليعميةف وفؽ يبدأ العالقات االنسانة  .3
      ةعطي اليعميةف يجااًل لمحوار خالؿ التواصؿ يعيـ .4
      ةتعايؿ بأسموب واضح عند اتخاذ القرارات .5
      ةعيؿ يدةر اليدرس  يع اليعميةف بروح الفرةؽ .6
      ةف يناقش  القرارات التي اتخذىا بشأف العيؿةسيح لميعمي .7
ةقدـ تبرةرا يقنعًا لمقرارات التي ةتخذىا في حاؿ اعتراض  .8

 اليعميةف عمةيا
     

      ةراعي ظروؼ اليعميةف عند اتخاذ القرارات .9
 عميةفعدال  التقةةـ االداري ونزاىتو وشفافةتو لمي العدال  التقةةية : وتعني ،المجاؿ الرابع

ُةطمع اليعميةف عمى يؤشرات تقةةـ االداء قبؿ القةاـ بعيمة   .1
 التقةةـ

     

      ةقةـ أداء اليعميةف بناء عمى يعاةةر واضح  .2
      ةقةـ أداء اليعميةف بيوضوعة  .3
      ةتةح الفرص  لميعميةف لتقةةـ ادائيـ ذاتةا .4
      ةوضح لميعميةف نقاط القوة في أدائيـ .5
      تطوةر في أدائيـ إلىةناقش اليعميةف في الجوانب التي بحاج   6
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ةحرص عمى جيع اليعمويات كاف  عند إجراء عيمة  تقةةـ أداء  7
 اليعميةف

     

      ةوظؼ عيمة  التقةةـ في تحسةف أداء اليعميةف وتطوةره 8
      ةعطي اليعميةف فرص  ليناقش  نتائج التقةةـ 9
 

 الثالث: الدافعية لدى المعمميف القسـ

لدةؾ )كيعمـ(  يف  مستوى الدافعيةعزةزتي اليعمي ، فةيا ةمي يجيوع  فقرات تدلؿ عمى  عزةزي اليعمـ/
( وفؽ الدرج  التي تعبر عف رأةؾ ةرجى وضع إشارة )لدى يدةر اليدرس ،   العدالة التنظيميةخالؿ 

 لكؿ فقرة يف الفقرات اآلتة :

رقـ
ال

 

 رجة الموافقةد الفقرة

بناء عمى واقع العدالة التنظيمية لدى مدير مدرستي 
جداً  :فإنني

رة 
كبة

 

بةرة
ك

ط  
وس
يت

ف   
ضعة

جداً  
ف  
ضعة

 

      أحرص عمى الوصوؿ ليدرستي صباحًا دوف تأخةر 1
      استطةع إةجاد الحموؿ لميشكالت التي تواجيني في العيؿ 2
      أعيؿ جةدا لتحقةؽ أىدافي 3
      دي رغب  دائي  في تطوةر ذاتيل 4
      أسيـ بفاعمة  في عيمة  التطوةر التربوي في يدرستي 5
      لدي إصرار عمى انجاز يا ةوكؿ الي يف عيؿ 6
      أبذؿ يا في وسعي لكي أحقؽ أىدافي 7
      أحرص عمى القةاـ بعيمي بإتقاف 8
      ياياتي أحرص دائيا عمى أف ةكوف عيمي في يقدي  اىت 9

      فخور بيا أيتمؾ يف كفاةات يينة  10
      أقوـ بواجباتي يييا كمفني ذلؾ يف وقت 11
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أستعد دائيا ألداء األعياؿ الصعب  التي تتطمب يجيودًا  12
 في تحقةقيا

     

      أبادر باألعياؿ التي تتسـ بالتنافس والتحدي 13
      أخطط إلنجازات جدةدة بإستيرار 14
      أقوـ بالعيؿ اليوكؿ إلي يييا كمفني ذلؾ يف جيد 15
      أجتيد دائيًا في عيمي ألتفوؽ عمى زيالئي في العيؿ 16
      أنجز عيمي في وقتو اليحدد 17
      قات لتأدة  واجباتي تجاه اليدرس و أستثير كؿ األ 18
أشعر بأف الوقت ةير سرةعا عنديا أكوف يشغوال في  19

 يعيم
     

      أبدأ ةويي وفؽ برنايج يحدد 20
      أقوـ بعيمي دوف الشعور باليمؿ 21
 

 

 انتهت االستبانة

 تعاونكمشكرا ل
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 (4ممحؽ )
 

 أسماء المدارس التي تمت زيارتيا ضمف عينة الدراسة
 

 جية االشراؼ أسـ المدرسة الرقـ
 حكومة الشابات المسممات الثانوية 1
 حكومة الجئة الساسية أدار الفتاة ال 2
 حكومة ذكور الحسف الثاني االساسية 3
 حكومة النيضة  االسالمية الساسية أ 4
 حكومة الثانويةاالسالمية تاـ يدار اال 5
 حكومة دار االيتاـ االسالمية االساسية "ج" 6
 حكومة النيضة االسالمية االساسية المختمطة "ب" 7
 حكومة "دالساسية "ار االيتاـ االسالمية اد  8
 حكومة ذكور عمر بف الخطاب 9
 حكومة عمر بف عبد العزيز المختمطة 10
 حكومة الدوحة االساسية 11
 حكومة طالئع القدس الثانوية لمذكور 12
 حكومة دار الفتاة الالجئة االساسية "ج" 13
 خاصة الدو دار ال  14
 خاصة الثانوية الشرعية لمبنات 15
 خاصة قصى الشرعية لمذكورثانوية اال 16
 خاصة الحـر الشريؼ 17
 خاصة الكمية االبراىيمية 18
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 خاصة االيماف االساسية لإلناث 19
 خاصة الحصاد النموذجية 20
 خاصة مارمتري الثانوية 21
 خاصة ثانوية ترسانطة لمبنيف 22
 خاصة راىبات ماريوسؼ -ثانوية ترسانطة لمبنات 23
 خاصة ةالفرير الثانوي 24
 خاصة كمية الشييدة دميانة القبطية 25
 خاصة دار الطفؿ العربي الثانوية 26
 خاصة الزىراء الشاممة 27
 خاصة بردج إنترناشوناؿ المختمطة 28
 خاصة راىبات الوردية 29
 خاصة الثوري الثانوية لمبنات 30
 خاصة العيد 31
 خاصة السراج النموذجية 32
 خاصة سوا ربينا 33
 خاصة رواد المستقبؿ الثانوية 34
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 (5ممحؽ )
 

 

 

 راؽ تسييؿ الميمةأو 
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(6ممحؽ )  
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(7ممحؽ )  
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(8ممحؽ )  
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 :الجداوؿفيرست 
 

 رقـ

 الجدوؿ
 عنواف الجدوؿ

رقـ 

 الصفحة

 85 توزةع أفراد يجتيع الدراس  حسب يتغةري الجنس وجي  االشراؼ 1.3

2.3 
حسب يتغةري الجنس وجي   استجاباتيـةف تـ تحمةؿ توزةع أفراد عةن  الدراس  الذ

 االشراؼ 

86 

 86 الدراس توزةع أفراد عةن  الدراس  حسب يتغةرات  3.3

4.3 

رتباط ال( Pearson Correlation Coefficientنتائج يعايؿ ارتباط بةرسوف )

يستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري فقرات القسـ الثاني يف االستبان  الخاص ب

 اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ يف وجي  نظر اليعميةف

90 

5.3 

( الرتباط Pearson Correlation Coefficientنتائج يعايؿ ارتباط بةرسوف )

يستوى الدافعة  لدى يعميي اليدارس الثالث يف االستبان  الخاص ب القسـفقرات 

 في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ

91 

 93 ت "كرونباخ ألفا" لمقسـ الثاني يف االستبان  ويجاالتو ولمقسـ الثالثيعايالت الثبا 6.3

1.4 
اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ليستوى  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ

99 

 100يعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ليجاؿ ال اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و  2.4
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 العدال  التوزةعة 

3.4 
اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ليجاؿ  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 العدال  اإلجرائة 

101 

4.4 
يجاؿ اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ل اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 تفاعمة العدال  ال

103 

5.4 
اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  ليجاؿ  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 العدال  التقةةية 

104 

6.4 
اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  يف  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 لدةيـيعميي اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ. ليستوى الدافعة  

106 

7.4 

نتائج اختبار "ت" لمفروؽ بةف يتوسطات تقدةرات أفراد العةن  ليستوى العدال  

التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ، حسب يتغةر 

 الجنس

108 

8.4 

ليستوى  اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

ة  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ، حسب العدال  التنظةي

 يتغةر اليؤىؿ العميي

109 

9.4 

نتائج تحمةؿ التباةف األحادي لمفروؽ بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد 

العةن  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس 

 عمييالشرةؼ، حسب يتغةر اليؤىؿ ال

111 
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10.4 

ليستوى  اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ، حسب 

 يتغةر سنوات الخبرة في التعمةـ

112 

11.4 

الحسابة  لتقدةرات  نتائج اختبار تحمةؿ التباةف األحادي لمفروؽ بةف اليتوسطات

أفراد العةن  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  

 القدس الشرةؼ حسب يتغةر سنوات الخبرة في التعمةـ

114 

12.4 

نتائج اختبار "ت" لمعةنات اليستقم   لمفروؽ بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات 

ية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  أفراد العةن  ليستوى العدال  التنظة

 القدس الشرةؼ حسب يتغةر جي  اإلشراؼ عمى اليدرس 

115 

13.4 

نتائج اختبار "ت" لمعةنات اليستقم  بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد العةن  

ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ 

 يستوى اليدرس حسب يتغةر 

116 

14.4 

ليستوى  اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس الشرةؼ حسب 

 يتغةر جنس اليدرس 

118 

15.4 

لتقدةرات أفراد نتائج تحمةؿ التباةف األحادي  لمفروؽ بةف اليتوسطات الحسابة  

العةن  ليستوى العدال  التنظةية  لدى يدةري اليدارس في يدةرة  تربة  القدس 

 الشرةؼ حسب يتغةر جنس اليدرس 

119 
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16.4 
( لميقارنات البعدة  بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات  أفراد LSDنتائج اختبار )

 نظةية عةن  الدراس  حسب يتغةر جنس اليدرس  ليجاالت العدال  الت

121 

17.4 
نتائج اختبار "ت" لمفروؽ بةف يتوسطات تقدةرات  أفراد العةن  ليستوى الدافعة  

 لدةيـ حسب يتغةر الجنس

123 

18.4 
ليستوى  اليعةارة  لتقدةرات أفراد عةن  الدراس  اإلنحرافاتاليتوسطات الحسابة  و 

 الدافعة  لدةيـ حسب يتغةر اليؤىؿ العميي

124 

19.4 
مةؿ التباةف األحادي لمفروؽ بةف اليتوسطات الحسابة  لتقدةرات أفراد نتائج تح
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