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 ...إلىأهدي نجاحي هذا 

 صف بااللتزام واإلخالص....سمه بكل فخر واعتزاز وطباعه التي تت  اأبي الذي منحني 

 جانبي بدعائها وتعبها وُحلمها بأن أكون هنا ... إلىأمي التي هونت علي  مسيرتي ووقفت 

 التي ترافقني دوًما بنصيحتها ودعمها ومساعدتها حين أحتاج...وعائلتها أختي الغالية 

 سندي وروحي وكل ما ينير لي طريقي ويترقبون نجاحي وتقدمي... وعائالتهم أخوتي

 يه تطوير حياتي...يدعمني في كل خطوة وطريق أقرر فالعزيز الذي يساندني و زوجي 

   ريق...بنائي الذين بهم أكبر وأفتخر ودون دعمهم وتشجيعهم ما كنت واصلت الط  أ  و 

 ابنتي الغالية وروح الروح التي توجت نجاحي وجاءت دنياي في رحلة تعليمي هذه...

 رفيقات دربي ومؤنسات رحلتي )غادة عويسات وآالء نمر( وداعمات رحلتنا مًعا وأخواتي دائًما   إلى

 ولكل شخص كان وال يزال يدعمني بدعاء وذكر طيب وكان هدفه في الحياة العلم والمعرفة.... 
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 إقرار

ة هذه الر   جامعة الخليل لنيل درجة الماجسااااااااااتيرت وأن ها نتيجة أبحا ي   إلىسااااااااااالة بأن ها ُقدمت  ُأقر  أن ا ُمعد 

ةت باساات ناء ما تم  اإلشااارة إليه حي ما وردت وأن  هذه   م لنيل درجة   الد راسااةالخاصاا  أو أيَّ جزء منهات لم ُيقد 

 خرى ألي  جامعة أو معهد آخر.أُ لم ية ع

 ...............................  التوقيع:
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 شكر وتقدير
 

 بمقامه وعظيم سلطانه.... قالحمد هلل حمًدا طيًبا .... يلي

ابقة ويدعمني ويشااااااجعني على مواصاااااالة رشااااااادي خالل الفترة الساااااا  إمن كان له الدور في توجيهي و  إلى
طلب العلم مهما كانت الصااعوبات أمامه ومهما واجهته  إلىالطريق وأن ال يأس ما دام االنسااان يسااعى  

 .ما نريد ونحقق أحالمنا وجعلها حقيقة إلىمن مشكالت ال بد لنا أن نصل 

ليه وما إلتحقيق ما وصااااالت م  كشاااااكرهم على تحمل كل هذه الفترة وانشاااااغالي عنأعائلتي زوجي وأوالدي 
 اردت تحقيقه من أحالم.

نه وبين بي أمور العمل والتوفيق  ساندتني بتيسيرمديرتي التي و رفيقات دربي وزميالتي في العمل  إلى
 وشجعتني على خوض غمار هذه التجربة. الد راسة

دقيقة ووقت  مين  ت أشاكر  ك يًرا على كل نصايحة قدمتها وعلى كل الدكتور بالل خليل يونس مخامرة 
  . تحقيق حلمي إلىحتى تصبح بهذه الُحلة وأصل   خصصته لمتابعة رسالتي

أعضاااء هي ة التدريف في جامعة الخليل الذين كان لهم الفضاال في اجتيازي هذه  إلىكما أتقدم بالشااكر  
 هذا اإلنجاز. إلىالمرحلة ووصولي 

ا  ا خارجيً صاا  ممتحنً أبو   الدكتور جعفركما أشاكر لجنة المناقشاة لقبولهم مناقشاة رساالتي والمكونة من  
 ا داخلًيا.والدكتورة منال أبو منشار ممتحنً 

لما قدمته لنا خالل الر حلة التعليمية فأنت بحٌر تعجز الكلمات عن شاااااااكري  مخامرة  الدكتور كمال خليل
ل هذه الظروف في جائحة كورونا لم تتوان عن مساااااعدتنا  ظمنهت ففي  يجود على كل من مرَّ به ون هل  

فقاد كاانات كلمااتاز تحفزناا على التقادم واالنجااز وتحقيق المسااااااااااااااتحيال أساااااااااااااالوباز )عن بعاد أو وجااًيًاا(   
ونظرتز ال اقبة بأنز سااااااترانا هنا نناقك ونتر  بصاااااامة وازااااااحة في قلون زمالئنا وفي جامعتنا العزيزة 

ذي قابلتنا فيه ووقعت على أوراق قبولنا زااااامن كلية اإلدارة التعليمية.  كانت وازاااااحة منذ اليوم األول ال
 فشكًرا لز(.)
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 في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين ة الّتنظيميواقع العدالة 
 

 الباحثة: هيا خليل علي عشاير 

 الّدراسة ملخص 

  التوزيعية تو بأبعادها المختلفة )العدالة اإلجرائية    ةالت نظيميواقع العدالة    إلىعرف  الت    الد راسةهدفت هذه  
التقييم( في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمينت ومدى وجود فروق في واقع تو   التعاملتو 

الجنفت    ةالت نظيميالعدالة   متغيرات:  العلميت  و حسب  والجهة  و المؤهل  الخبرةت  على  سنوات  المشرفة 

أجل تحقيق   نمدارسنا. ومفي    ةالت نظيميالعدالة    واقعمقترحات وتوصيات لزيادة    إلى المدرسة. والتوصل  
في مدارس   ةالت نظيميعرف على واقع العدالة  حليلي للت  استخدام المنهج الوصفي الت    م  ت    الد راسةأهداف  

من جميع معلمي ومعلمات المدارس    الد راسةن مجتمع  شرقي القدس من وجهة نظر المعلمينت حيث تكو  
خالل الفصل الدراسي األول    معلمة  و   ( معلم  1200للمرحلة اإلعدادية في شرقي القدس والبالغ عددهم )

العينة العشوائية الط    (. وتم  2022- 2021) بقيةت من خالل استخدام االستبانة كأداة  استخدام أسلون 
 إلى  الن تائجأشارت    د . وق(%90)ما نسبتهاسترداد    ( استبانة وتم  200توزيع )  لجمع البياناتت حيث تم  

في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعة ت ووجدت    ةالت نظيمي أن واقع العدالة  
ة  لواقع  بين متوسطات استجابة الدرجة الكلي    (α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةفروق ذات داللة  

لصالح    المشرفةلصالح الجهة    ُتعزى في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين    ةالت نظيميالعدالة  
(  α≤0.05اللة )عند درجة الد    إحصائيةه ال توجد هنالز فروق ذات داللة  ن  أ  ت و االسرائيلية  وزارة المعارف
العدالة   المعلمين    ةالت نظيميلواقع  نظر  وجهة  من  القدس  شرقي  مدارس  الج  ُتعزى في  نفت  لمتغيرات 

 المؤهل العلميت  وسنوات الخبرة. و 

خصوًصا    ةالت نظيمياالهتمام بمفهوم العدالة    :ها موصيات كان أهوقد أوصت الباح ة بمجموعة من الت  
ت وتطوير منظومة  الن تائجفي مجالي التوزيع والتعامل إلبقاء مستوى تطبيق العدالة مرتفًعا كما جاء في 

لطةاإلدارة والتقييم في مدارس  والمدارس الخاصة وإعطاء صالحيات أكبر للمدير فيهات الفلسطينية  الس 
مجتمعات مختلفة لدعم م ل هذه على    الد راسةجراء دراسات أخرى مشابهة لهذه  إالباح ة    اقترحت خيًرا  أو 

 الدراسات في منطقة القدس. 

، شرقي القدس، العدالة اإلجرائية، العدالة في التوزيع، العدالة  ةالّتنظيمي الكلمات المفتاحية: العدالة  
 في التقييم، العدالة في التعامل. 
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Abstract: 

The Reality of Organizational Justice in East Jerusalem Schools from 
the Teacher's Perspective 

The researcher: Haya Khalil Ali Ashayer 
Abstract 

 

This study aimed at identifying the reality of organizational justice in its 
various dimensions (procedural justice/ distributive justice, handling, and 
evaluation) in East Jerusalem schools from the teachers’ Perspective; and 
the extent of the existence of differences in the reality of organizational 
justice according to the variables:( gender, educational qualification, years of 
experience, and the authority that controls the school). The study came up 
with suggestions and recommendations to increase the application of 
organizational justice in our schools. In order to achieve the objectives of the 
study, the descriptive-analytical approach was used to identify the actuality 
of organizational justice in East Jerusalem schools from Perspective of the 
total (1200) teachers in the first semester of the academic year (2021-
2022). The random sampling method was used, through the use of the 
questionnaire as a tool for collecting data. (200) questionnaires were 
distributed and ( 90 % ) of them were retrieved. 

      The results indicated that the reality of organizational justice in East 
Jerusalem schools from the teachers’ Perspective came to a high degree, 
and there were statistically significant differences at the significance degree 
(α ≤ 0.05) between the averages of the total degree response to the reality 
of organizational justice in East Jerusalem schools from the Perspective of 
the teachers in favour of the teachers who work in schools under the of the 
Israeli Ministry of Education authority, and that there are no statistically 
significant differences at the significance degree  (α≤0.05) for the reality of 



 ش
 

organizational justice in East Jerusalem schools from the teachers’ 
Perspective due to the variables gender, educational qualification, and years 
of experience. 

      The researcher recommended several recommendations, the most 
important of which were paying attention to the concept of organizational 
justice, especially in the two areas of distribution and handling in order to 
keep the level of application of justice as high as stated in the results. The 
researcher also recommended the development of the management and 
evaluation system in private schools and in schools under the Palestinian 
Ministry of Education authority and giving larger references to their 
principals. Finally, the researcher suggested conducting other similar studies 
on different communities in order to support such studies in the district of 
Jerusalem. 

 

Keywords: organizational justice, East Jerusalem, procedural justice, 
justice in distribution, justice in evaluation, justice in handling. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 
 

 المقدمة 
ماوية  سائل الس  ها تعتبر امتداًدا للر  ربوية هي من أسمى الرساالت الموجودة على األرضت ألن  سالة الت  الر  إن   

صفات الرسل كانت صفات مميزةت منفردة    نعلم أن    ونحن  تاألرض   إلىماء  سل من الس  التي حملها الر  
بهم على وجه الخصوصت لذلز اختارهم هللا لحمل هذه الرسالة. ومع انعدام م ل هذه المعجزة )معجزة 

 .من استمرار تلز الرسالة د  الرسل( كان ال بُ 

النساء:   في سورة  الى تعأكد هللا على مبدأ العدل والمساواة في كتابه العزيز في عدة موازع منها قوله   
اِء و اْلُمنك ِر و الْ  اْلف ْحش  ٰى ع ِن  ي ْنه  اْلُقْرب ٰى و  اِن و ِإيت اِء ِذي  ْحس  ْدِل و اإْلِ ِباْلع  ي ْأُمُر  لَُّكْم  }ِإنَّ َّللاَّ   ل ع  ي ِعُظُكْم  ب ْغِي ۚ 

أهمية االلتزام    إلىفالتأكيد جاء على صيغة األ مر )هللا يأمر( وهي إشارة مباشرة ووازحة  ({.90ت ذ كَُّرون  )
   .(90آية   )سورة النملتبهذا األمر

ياسية وال قافية  إن تطبيق مبدأ العدل والمساواة في جميع مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والس  
له دور في خلق جو يسوده األمن واألمان مم  والت   يُ ربوية  بأدوارهم بكل راحة  مك  ا  القيام  ن األفراد من 

الجهود الممكنة لتحقيق أهداف أي مجال يعمل به هؤالء    بذل كل  ل باالنتماء   الديهم شعورً   د واستقرار فيول  
 األفراد من المجاالت السابقة.

( وذلز Adamsمن نظرية المساواة التي اقترحها )كجزء  (  1963عام )  ةالت نظيمي مفهوم العدالة  ر  ظه
هذه النظرية إحدى أهم نظريات السلو  اإلنساني    ُتعد  وجهود العاملينت و   تلتأ ير هذه النظرية على دافعية

ها درجة تحقيق المساواة في توزيع  بأن    ةالت نظيميفي المنظمات لفترة طويلة. حيث يمكن تعريف العدالة  
والن   و المخرجات  القرارات  اتخاذ  في  والموزوعية  التي  اإلجراءزاهة  المعاملة  بحسن  الفرد  واحساس  ات 

 . (2008امل بها زمن المنظمة)درةتيع
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المهنة التي يقومون بها ليست عبً ا عليهمت    يشعر األفراد بأن    ةالت نظيمي من خالل تطبيق مبدأ العدالة  ف
وبذلز يشعر الفرد أنه   تالتي يقومون بها كل يوم  بل هي جزء ال يتجزأ من زروريات الحياة واولوياتها

هو صاحب العمل وهو المسؤول عما يحدث فيهت حتى لو كان دوره في هذا العمل بسيًطات وذلز بسبب  
الفرد  ت فمع أهم موظف في تلز المؤسسة  بالمساواة التعامل معه    تمويشعوره داخل المؤسسة بأنه فرد مهم  

يؤ ر على ساعات عمله وجهده الذي يبذله وبهذا   بالراحة مما  يبدأ باالندماج أك ر في العملت لشعوره
لشعوره بالرزا التام في المؤسسة  ت زافًيا دون أن يشعر بذلزإوقًتا وجهًدا  بذلنشعر بأن الفرد أصبح ي 

 يعمل بها. التي 

تقوم على التعاون والتظافر بين أعضائها   أم ا المجال التربوي فال يقل أهمي ة عن غيرهت فالمدرسة منظمة
األهداف العامة التي وزعت ألجلهات ويتم ذلز من خالل تطبيق أهداف خاصة يضعها    إلىللوصول  

في صفه وفي اتخاذ    ئد قا كل معلم حسب احتياجات طالبهت ومن خالل شعور هذا المعلم بأنه هو ال
تصبح  فاالنتماء    هذا  يتطوريعطي أفضل ما لديه ومن الممكن أن    هذا يجعلهغير مهمك فو قراراتهت  

الوظيفة هي المحور األساسي في حياتهت وأنه ال يمكنه االستغناء عنها ويقضي معظم وقته بها دون  
 تعب  أو كلل.

أفضل ما لديه لتحقيق أهداف   يجعله ُيقدم  يسوده العدلتيحت له الفرصة للعمل في جو  أُ المعلم إذا ما  إن   
لشعور المعلم باألمان  ؛  وبالتالي تسير العملية التعليمية بشكل أك ر مرونة    توزعها  م  المدرسة التي ت  

لديه مبدأ وازح وقواعد  ابتة يتم تطبيقها  و المدير ال يتأ ر بأي عامل مهما كان    يعلم بأن  فهو  والطمأنينة  
 الجميع دون است ناءت مهما كانت مكانته أو عالقته مع المدير.على 

وارتباطه النفسي بوظيفته بحيث تصبح  واندماجه  على أداء الفرد  في التأ ير  همية العدل والمساواة  نظًرا ألو 
 الد راسة جاءت هذه . (2019تةالوظيفة ذات بعد محوري في حياته وفي تقديره لذاته )الشنطي وأبو عمر 

 في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين.  ةالت نظيمي واقع تطبيق العدالة  في ث التي تبح
 

 وأسئلتها  الّدراسةمشكلة 
زيادة العبء على    إلى ريع في مختلف نواحي الحياة وتأ ر العملية التعليمية به أدى  طور الس  الت    إن  

أدى   وذلز  عملهت  في  منه  المطلوبة  والمهام  المتطلبات  وزيادة  الض    إلىالمعلمت  النفسية  زيادة  غوط 
ى منها تعليمات مختلفةت  يتلق  و جاهاتت  واالجتماعية والمادية عليهت فطبيعة عمل المعلم مرتبطة بعدة ات  
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هم أهم مخرجات  فعملهت وينعكف أيًضا على ما سيقدمه لطالبهت    مما يؤ ر فيعليه القيام بها واتقانها  و 
روف المناسبة لعمل المعلم والذي يجعله أك ر انتماًء  الظ    على    عرفلت  وجب االعملية التعليميةت ولهذا  

من الناحية الجسدية والذهنية والعاطفية ت رغم جميع الظروف الصعبة التي تواجهه وزيادة التعليمات 
ال بها اإلدارية  تكليفه  يتم  التعامل مع ت    تي  للمعلم في  الحرية  تعليمي صارم ال يعطي  ووجود نظام 

 .(2012)محمدتالن والمجتمع وال يستطيع فيه المعلم التعبير عن رأيه وامنياتهالط  
التعليمات اإلدارية المتزايدةت باإلزافة للضغوط االجتماعية والنفسية والشخصية والسياسية تؤ ر    هفهذ 

على أداء المعلم ورزاه عن العمل الذي يقوم به بسبب ذلز الجو النفسي غير المستقر الذي يعيشهت 
 والذي يؤ ر على مخرجات العملية التعليمية. 

باإلزافة إلى التعامل مع ت    ذكره سابًقا  م  ومالحظتها ما ت  بوي  خالل عمل الباح ة في المجال التر من  و 
تلز الظروف   هم الوحيد هو تطبيق القوانين واللوائح واألنظمة التي ُتملى عليهم دون النظر إلىمدراء هم  

التي تهتم بدراسة  ظهرت مشكلة الدراسة ومحاولة الوقوف إلى جانبه ومساعدته ت التي يم ر بها المعلم 
في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين. وذلز من خالل اإلجابة عن    ة الت نظيميواقع العدالة  

 السؤال الرئيسي اآلتي: 
 في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين؟  ةالّتنظيمي ما واقع العدالة 

 اآلتية:وقد انب قت عن هذا السؤال الرئيسي األس لة الفرعية 
 في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين؟  ةالت نظيميالعدالة تطبيق  درجة.ما 1
باختالف متغيرات   ةالت نظيميالعدالة    تطبيق  لدرجة.هل تختلف تقديرات معلمي مدارس شرقي القدس  2

 المدرسة؟ المشرفة علىالدارسة: الجنفت المؤهل العلميت سنوات الخبرةت الجهة 
 

 الّدراسة فرضيات 

( بين متوسطات تقديرات المعلمين  α ≤   0.05عند مستوى الداللة )  إحصائية.ال توجد فروق ذات داللة  1
 متغير الجنف.  إلى ُتعزى القدس  مدارس في ةالت نظيميالعدالة  تطبيق لدرجة

( بين متوسطات تقديرات المعلمين  α ≤   0.05عند مستوى الداللة )  إحصائية. ال توجد فروق ذات داللة  2
 متغير سنوات الخبرة.  إلى ُتعزى القدس  مدارس في ةالت نظيميالعدالة  تطبيق لدرجة
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( بين متوسطات تقديرات المعلمين  α ≤   0.05عند مستوى الداللة )  إحصائية. ال توجد فروق ذات داللة  3
 متغير المؤهل العلمي.  إلى ُتعزى القدس  مدارس في ةالت نظيميالعدالة تطبيق لدرجة 

( بين متوسطات تقديرات المعلمين  α ≤   0.05عند مستوى الداللة )  إحصائية. ال توجد فروق ذات داللة  4
 المدرسة. المشرفة على متغير الجهة  إلى ُتعزى القدس  مدارس في ةالت نظيميالعدالة  تطبيق لدرجة

 
 الّدراسةأهداف 

 لتحقيق األهداف اآلتية:  الد راسةسعت هذه 

 لدى مدراء مدارس القدس من وجهة نظر المعلمين فيها. ةالت نظيميواقع العدالة  إلى.التعرف 1

لمتغيرات    ةالت نظيمي العدالة    تطبيق  درجة  إلى.التعرف  2 وفًقا  القدس  مدارس  في  المعلمين   الد راسةلدى 
 المدرسة(.المشرفة على )الجنف/ سنوات الخبرة/ المؤهل العلمي/ الجهة 

 
 الّدراسة أهمية 

من زرورة االهتمام  التربوي  في المجالحسب ما تراه الباح ة كونها تعمل  الد راسةتأتي أهمية هذه 
وتتخلص في: التعليمية المؤسسات في  ةالت نظيمي بموزو  العدالة   

عليه   الد راسةتطبيق هذه  م  الذي ت   الد راسةن مجتمع إزافة فائدة علمية لمجتمع الباح ين وذلز أل  . 1
. حديث وال يوجد دراسات سابقة تشمل هذا المجتمع  

  تطويرمحاولة ل  مدفعهفي المدارس و  ةالت نظيميحول درجة العدالة تقديم نظرة للمدراء والمسؤولين . 2
. وتطبيق استراتيجيات حدي ة تساهم في إبقاء مستوى العدالة لديهم بدرجة عالية  
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وتوجيه   مدراءالمن قبل  ةالت نظيمي المعلمون مناسبة لتحقيق العدالة االحتياجات التي يراها  وزع أهم  .3
توفير وتحقيق بعض من هذه االحتياجات التي تحقق شعورهم  ومحاولة   نظر المدراء لم ل هذه االحتياجات 

 .بالعدالة 

شراف مختلفة  إالفروق من ناحية تنظيمية بين أنوا  مختلفة من المدارس والتي تتبع لجهات  معرفة أهم  .4
وتفسير سبب ميول معظم الخريجين من  ت   سبب هذه الفروق إن وجدت  في منطقة القدس وتفسير

لطةلمدارس المعارف اإلسرائيلية على مدارس الجامعات التوجه للعمل في المؤسسات التابعة   الس 
 . والمدارس الخاصةالفلسطينية 

ذ تعتبر إ ليها خصوًصا في منطقة القدسإمن الموازيع الحدي ة التي سيتم التطرق  الد راسة.تعتبر هذه 5
ا أو تكاد معدومة بسبب الوزع السياسي الذي الدراسات في الموازيع التربوية في منطقة القدس قليلة جدً 

والتواصل المباشر مع بعض المجتمعات  البيانات وجمعها  الحصول علىوصعوبة  تتتأ ر فيه المنطقة
 . فيها من مناطق مختلفة

 

 الّدراسةحدود 
 زمن الحدود اآلتية: الد راسةتم تطبيق 

 في مدارس شرقي القدس. الد راسة.الحد المكاني: تم تطبيق هذه 1

 م.2022-2021األول الفصل الدراسي في  الد راسة.الحد الزماني: تم تطبيق هذه 2

عند مدراء المدارس   ةالت نظيميعلى مفهوم العدالة   الد راسااااااااة.الحد األكاديمي)المفاًيمي(: اقتصاااااااارت هذه 3
 المعلمين فيها. من وجهة نظر في القدس

ابعاإلعدادية)الصف .الحد البشري: معلمي مدارس المرحلة  4  في شرقي القدس. (الت اسع وحت ى الس 
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 الّدراسةمصطلحات  
: هي درجة تحقيق المسااااواة في توزيع المخرجات والنزاهة والموزاااوعية في اتخاذ القرارات  ةالت نظيميالعدالة  

 (.2008ات وإحساس الفرد بحسن المعاملة التي يعامل بها زمن المنظمة)درةتاإلجراءو 

: هي درجة المساااااااواة التي يتعامل بها مدير المدرسااااااة مع المعلمين لديه ليتمكن من  إجرائًياوتعرفها الباح ة  
أداء المهام المنوطة إليهم برغبة تامةت وذلز نتيجة شااااااعورهم بالرزااااااا  إلىتحقيق العدل بينهمت مما يدفعهم  

 والمساواة في التعامل بين الجميع.

لفرد لما يبذله من جهد وما يحصااااااال عليه من نتائج  العدالة في التوزيع: هي العدالة المتصاااااااورة عند تقييم ا
 (.2017من جهةت ومقارنة ذلز بما يبذله اآلخرون وما يحصلون عليه من نتائج من جهة أخرى)النجارت

: هي الطريقاة التي يقوم بهاا المادير بتوزيع المهاام والمكاافايت بطريقاة عاادلاة ومتكااف ة  إجرائيًااوتعرفهاا البااح اة  
واألعمال التي قام بها المعلم خالل   الن تائجوذلز من خالل مقارنة    تًوا يساااااااااوده العدلبين موظفيه ليخلق ج

 فترة زمنية محددة.

التي تسااااااااااااااتخااادم في تحااادياااد    ةالت نظيمياااات  اإلجراءي شااااااااااااااعور العاااامااال بعااادالاااة  هو   :اإلجراءالعااادالاااة في  
 (.2018تمليكة)المخرجات 

ات المناسااااااااااابة في المدرساااااااااااة اإلجراءيتخذ بها المدير القرارات و : بأنها الطريقة التي إجرائًياوتعرفها الباح ة  
 تضمن الحق لجميع المعلمين دون تمييز بينهم.تقنيات ب

ات  اإلجراءهي إحسااااااااااااااس الموظف بعدالة المعاملة التي يحصااااااااااااال عليها عند تطبيق  العدالة في التعامل:  
 .(2010نتجاد الر )ت ومدى معامله المتأ رين بالقرار بكرامة واحترام الر سمية

: هي طريقاة تعاامال المادير مع المعلمين خالل تواجادهم في العمال ومشاااااااااااااااركتاه لهم  إجرائيًااوتعرفهاا البااح اة  
 بالمناسبات ومراعاتهم عند وجود ظروف خاصة. 

قها من خالل مجموعة الخصااائص والساامات التي يجب أن  العدالة التي يمكن تحقي  يالتقييم: هالعدالة في 
تطبيقاه  بهاا نظاام تقييم األداء من حياث مالءمتاه لطبيعاة العمال الاذي يقوم باه الموظف وإمكاانياة يتصااااااااااااااف 

 .(2004على جميع العاملين دون تمييز)الحوامدةت
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أداء الموظفين لديه وفق معايير محدده ووازاااااااحة    علىهي طريقة حكم المساااااااؤول :  إجرائًياوتعرفه الباح ة  
 تطبق على الجميع دون تحيز أو تمييز.

األرازاااااي الواقعة في الجانب الشااااارقي لمدينة القدس المحتلةت والتي كانت تحت الحكم    هيشااااارقي القدس:  
وهي تشاااااااامل البلدة التاريخية    1967احتاللها على يد اإلساااااااارائيليين عام    وحت ى  1948األردني بين عامي  

خل القديمة التي تضااااام المساااااجد األقصاااااى وكنيساااااة القيامة وحائز البراق وساااااوق خان الزيت وبان الواد دا
  ووادي الجوز والشاااااااااااااير جراح والعيزرية وأحياء أخرى   ةجانب أحياء أخرى م ل العيسااااااااااااااوي إلىساااااااااااااورهات  

 .(2015خلفت)

اإلساارائيلية وتتبع   وزارة المعارفالمدارس التي تشاارف عليها    يإجرائيًا: ه  وزارة المعارف االساارائيليةمدارس  
ولهاا الحرياة في اختياار المنهااج المنااساااااااااااااااب لهاا مع وجود تقيياد على بعض    هاااالمادارس لخططهاا وتعليما

 .محتويات المنهاج الفلسطيني والتي تقوم بحذفها

لطةمدارس   الوطنية الفلسااااااطينية في القدس إجرائيًا: هي جميع المدارس التابعة إلشااااااراف وزارة التربية    الساااااا 
 يم الفلسطينية وتهدف لتوفير التعليم األساسي المجاني.والتعل

: هي المدارس التابعة لمؤسااسااات أو جمعيات خيرية خاصااة بعضااها هادفة للربح  إجرائًياالمدارس الخاصااة 
 وبعضها غير هادفة للربح.

هي منشأة تعليمية  انوية )تشكل المدرسة اإلعداديةت في الواقعت المرحلة األولى من   :اإلعدادية رحلةالم
بوصولهم   مراحل التعليم ال انوي(ت تستقبل هذه المنشأة جميع الطالن الذين أتموا مرحلة التعليم االبتدائي

توفير   إلىة تهدف المدرسة اإلعداديو  تت والذي يشكل أعلى صفوف التعليم اإللزاميسادسالصف ال إلى
 . منشأة تعليمية محلية عامة_ في أيامنا هذه _وتعتبر المدرسة  ت قافة عامة لجميع الطالن 

المدرسة اإلعداديةت بشكلها الحالي مدرسة متوسطة بين المدرستين االبتدائية وال انوية هي مؤسسة   إن  
اإلعدادية ة المدرس يهدف التعليم فير  و حدي ة وإعدادية وحيدة تستقبل ف ة عمرية معينة زمن إطار مشت
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أبو عوض   )رف المشتر الذين أنهوا التعليم اإللزامي مجموعة من الكفاءات والمعا إكسان الطالن  إلى
 . (2011ت

ابعالمرحلة المتوسطة بين االبتدائية وال انوية والتي تشمل صفوف  هي  :إجرائًياوتعرفها الباح ة  حتى    الس 
   .تقع زمن هذه الفترةالبلوغ مروًرا بمرحلة المراهقة التي  إلىفولة مرحلة انتقالية من الط   د وتع ت الت اسع
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة  
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 الفصل الثاني

 . ةالت نظيميعدالة استعراض األدن التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموزو  ال إلىيهدف هذا الفصل 

 اإلطار النظري : أوالً 
 مقدمة ال

  االنصاف في شتى نواحي الحياة على العدل و هذه الدنيا وما فيها وأسسها على نظام قائم    الىتعخلق هللا  
في سورة المائدة   الىتعاآليات التي جاءت في كتابه الحكيم م ل قوله  من خالل    وتعالىعليها سبحانه    أكد و 

اء  ِباْلِقسْ  د  ِ ُشه  ُنوا ُكوُنوا ق وَّاِمين  ّلِلَّ ا الَِّذين  آم  ُن  }ي ا أ يُّه  ل ى أ الَّ ت ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهو  أ ْقر  ن يُن ق ْوم  ع  نَُّكْم ش  ِز و ال  ي ْجِرم 
ا ت ْعم ُلون   ِبيٌر ِبم   . ( 8)سورة المائدة تآية {(8)ِللتَّْقو ى و اتَُّقوا َّللاَّ  ِإنَّ َّللاَّ  خ 

ه إذا شعر  ا هو مطلون ألن  أو أن ينجز عمله كمت  فاإلنسان دون عدل ومساواة ال يستطيع أن يعيك سوًيا
ن كانت غير صحيحة وبهذا إأي طريقة كانت لي بت من خاللها نفسه حتى و   إلىسعى    فرقةلم أو الت  بالظ  

العدل وجوًبا مطلًقا    الىتععمال أوجب هللا  نتجنب الوقو  في م ل هذه األ   وحت ى  يقع في الخطي ة والمعصية.
سل العمل وفق هذا الدستور  وأكد على جميع الر    توالشهادةتوالتقييم  توالحكم  توالتصرفات    توالفعل  تفي القول

 حتى يبتعدوا عن الظلم والوقو  في المعصية. 

المنظمات في    وبما أن   تعتمد عليه  الذي  الركيزة األساسية  يعتبر  الذي  البشري  بالعنصر  يتم ل  المجتمع 
والنفسية المناسبة  تة أن تقوم بتوفير البي ة المادية تحقيق نجاحهات فقد أصبح لزامًا على المنظمات المعاصر 

 للعاملين فيها. 

ية األ ر الذي يمكن أن يحد ه  والتي تعتبر ظاهرة تنظيمية ت وذلز ألهم    ةالت نظيميمن هنا جاءت العدالة  
تراجع مستويات األداء   إلىي شعور العاملين بالعدالة أو عدم العدالة في مكان العمل. والذي يمكن أن يؤد  

المهمة المؤ رة على    ةالت نظيمي مهما بلغت قوة سائر عناصر العملية اإلداريةت وهي أحد المتغيرات    الت نظيمي
ففي الحاالت التي يزداد    توعلى أداء المنظمة من جانب أخرت  كفاءة األداء الوظيفي للعاملين من جانب 

ال يترتب  العدالة  بعدم  العاملين  الوظيفي  :  السلبية    الن تائجعديد من  فيها شعور  الرزا  وتدني  تكانخفاض 
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المواطنة   االلتزام    تةالت نظيمي سلوكيات  إزافة  الت نظيميوانخفاض  بصفة    إلىت  الوظيفي  األداء  انخفاض 
زيادة  قتهم في إدارة المنظمة وزيادة    إلىعامة. وخالفًا لذلزت فإن ارتفا  إحساس العاملين بالعدالة يؤدي  

سيادة   إلىم بإمكانية الحصول على حقوقهم وما يعنيه ذلز من ارتقاء سلوكيات األفراد بعد االطم نان  قناعته
 (.2006العدالة ومن  م الو وق في المنظمة)زايدت

من الموزوعات الحيوية لما تتضمنه من قيم المساواة والعدالة التي تساعد على    ةالت نظيميوتعد العدالة  
الشعور  و شعور الموظفين بالعدالة يؤ ر في اتجاهاتهم وسلوكياتهم  ف  تاخل المنظمةاستيعان سلو  األفراد د 

 عاون بين العاملين كما يؤ ر سلبا في الرزا الوظيفي. انخفاض روح الت   إلىبعدم العدالة يؤدي 

ومناسب ا في نجاح المنظمة واستمراريتهات كما تؤ ر في صياغة وتشكيل سلو  جيد  ا مهمً وتلعب العدالة دورً  
المنظمة بالعنصر  ت    داخل  اهتمامها  تزيد  أن  النجاح  أرادت  إن  المنظمات  يستوجب من  ذلز  فإن  وعليه 

توازن بين المدخالت والمخرجاتت وتنشر روح العدالة بين العمالت وتزيد من إدراكهم ألبعاد العدالة  الالبشري و 
بالتعيين والترقيةت وتقيي   ةالت نظيمي م األداء في العملت وتوزيع المكافيتت وأعباء  في كل الجوانب المتعلقة 

أ ناء الوظيفة ينخفض    ةالت نظيمي مات التي ال يدر  فيها الموظفون أبعاد العدالة  العملت وغيرها. إن المنظ  
والرزا الوظيفي لديهمت وبالتالي ينخفض األداء في المنظمةت وتنعدم لديهم روح    الت نظيميمستوى االلتزام  

 (.Poole,2008) دة زمالئهم في العملت ويتوجهون نحو السلوكيات السلبية أ ناء العمل اإلي ار في مساع

 مفهوم العدالة
 معنى العدل لغًة:

ل  ي ْعِدُل فهو عادل ج  العدل خالف الْ  ورت وهو القصد في األمورت وما قام في النفوس أنه مستقيمت ِمن ع د 
ل  عليه في القضية   ت يقال: ع د  ْدل  ْدل ُه. كما جاء في لسان العرن من ُعدول  وع   فهو عاِدٌل. وبسز الوالي ع 

 . (1760تاألنصاري )البن منظور

 أما عن معنى العدل اصطالًحا:

البن حزم والسير(  )األخالق  كتان  في  جاء  كما  وتأخذه(  الواجب  نفسز  من  تعطي  هو:)أن  )ابن  العدل 
 .(18م ص 801حزمت
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وقيل هو: )استعمال األمور في موازعهات وأوقاتهات ووجوههات ومقاديرهات من غير سرفت وال تقصيرت وال  
 . (28م تص 92)الجاحظتتقديمت وال تأخير( كما جاء في كتان )تهذيب األخالق( للجاحظ 

 ة الّتنظيمي مفهوم العدالة 
يرتبز    ةالت نظيميمفهوم العدالة  ل  االساس عد  مفهوم العدالة االجتماعية الذي يُ   يعتقد الك ير من الباح ين أن  

حصريا بالجانب االجتماعي فقزت وذلز األمر غير صحيح نظرًا إلسهامات الك ير من المفكرين في شتى 
و   المجاالت  جهةت  من  وغيرهما  واإلدارة  النفف  علم  أهمها  من  اإلنساني    إلىوالتي  بالجانب  ارتباطهما 

  العلمية أصولها  اتسا  وشمولية هذا المفهوم في تلز العلومت أما    إلى أدى  مما    االجتماعي من جهة أخرى 
 . (2010)العمري وعيسىت  1963أعمال "أدامز" سنة  إلىفتعود جذورها 

ت حيث يرى الك يرون بأن العدالة ةالت نظيميأهميتها من حيث طبيعة مخرجاتها    ةالت نظيمي العدالة    ب وتكتس
للرزا عن   الراتبت   ًداهي من أكبر المحددات للرزا الوظيفيت إذ ُتعد العدالة التوزيعية   محد   ةالت نظيمي

اإلجرائية    عن  مجدًدا  والعدالة  والت فاعلية   اإلجراءللرزا  العالقات محدًدا  اتت  عن   للرزا 
ومحٌدد    تمحٌدد لل  قة تجاه المشرف واإلدارة  هي  ةالت نظيميبأن العدالة    خرون (ت ويرى آ ,2012Patrick) باتريز

 (. Harvey and Haines, 2005) ةالت نظيميوسلو  المواطنة  الت نظيميللوالء وااللتزام 

إدرا  األفراد والجماعات لإلنصاف والعدالة التي ُتقدمها  تم ل   ةالت نظيميالعدالة  أن   (James) جيمفيرى و 
  أيًضا تم ل   ةالت نظيميفالعدالة    .(James, 1993)  سلوكية تجاه تلز اإلدراكات لهم المؤسسةت مع ردة فعل 

العالقات االجتماعية المتكررة بين العاملين والتي تشكل بالتالي أنماطًا سلوكية للنظام االجتماعي    ةمحصل
والمعتقدات    توالتوقعات   تواالفترازات   توكذلز هي مجموعة القيم  .(2002)الصبان وآخرونت    الت نظيمي

 (. (Marcic , 2000 وقواعد السلو  المشتركة بين أعضاء المنظمة الواحدةت

فهي: القواعد والمعايير االجتماعية التي ُتحُكم بها    (  Bies&Tripp,1996  وتريب)  بايف  يرى وحسب ما  
ات اإلجراءالمؤسسة أعمالهات وذلز في  ال ة أبعاد في كيفية تخصيص الموارد والعائدات وكيفية وزع  

 التخاذ القرارات وتنفيذها وكيفية التعامل الشخصي مع األفراد.

إدرا  جماعي للعدالة الممارسة من طرف اإلدارة أو المسؤولين داخل   بأنها   ةالت نظيميالعدالة  أيًضا    تعرفو 
هي   تحتل مكانا   مهما   جدا زمن أولويات اإلدارةت ألنها تنعكف  فالمؤسسة تجاه األفراد العاملين فيها. لذلز  
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سلبً إيجابً  أو  األفراد  ا  مخرجات  على  المخرجات  ت  ا  على  حيث    ةميالت نظيومن  م  اإلنتاجية من    ارتفا  
(Beugré, 2002.) 

درجة تحقياق المساواة في توزيع المخرجات والنزاهة   هو  ةالت نظيمي المقصود بالعدالة    ( أن  2008ويرى درة )
 وإحساس الفرد بحسن المعاملة التي يعامل بها زمن المنظمة. ت  ات  اإلجراءوالموزوعية في اتخاذ القرارات و 

 ة الّتنظيميأهمية العدالة 
بشكل سليم من أهمها العدالة    ةالت نظيمي يتطلب نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها توافر عدد من المتغيرات  

ا من محددات السلو   ت إذ تعكف في المنظمة شخصيتها كما يتصورها العاملون فيها وتعتبر أيًض ةالت نظيمي
 ي مستوى أدائهم.فهي تؤ ر في رزا العااملين وف الت نظيمي

بمكوناتها المادية والمعنوية بصماتها على المؤسسة وتكسبها سمة شخصية تميزها   ةالت نظيميوتتر  العدالة  
عن غيرهات كما توفر اإلطار الذي يوزح طريقاة أداء العملت والمعايير التي يتم من خاللها ربز األفراد 

مستوى رزااهمت    بهذه المؤسسة وتعمال أياضًا علاى تحفيزهم ألداء أعمالهم بإتقان ورفع مستوى التزامهم وكذلز
حد وتضامن أفراد المؤسسة نحو تحقيق األهداف؛ وهذا ما يجسد التماسز االجتماعي بما  تو   إلىمماا يؤدي 

 . (2015)السبعيت يحقق االستقرار والنمو للمؤسسة

مخاطر جسيمة تهدد المؤسسة والفرد معًات إذ   إلىقيمة اجتماعية ونمطًا يؤدي غيابه  ةالت نظيميُتعد العدالة  
ممارسات سلوكية سلبيةت كنقص الوالء للمنظمة والنية   إلىإدرا  العاملين لعدم توافر العدالة يؤدي بهم    أن  

العملت إزافة   دوران  تركهات وزيادة معدل  قادته  إلىفي  أو  المؤسسة  نحو  الموجهة  االنتقام  .  اسلوكيات 
جتماعيةت وهي تؤ ر بشكل مباشر على  ترتبز بشكل جوهري بقيم العاملين وعالقاتهم اال   ةالت نظيميوالعدالة  

اعتبارها إحدى أهم نظريات السلو  اإلنساني في المنظمات    إلىدوافع العاملين وجهودهمت األمر الذي أدى  
 (. 2006لفترة طويلة )زايدت 

العدالة   المتزايدة لموزو   تم تطبيق عدة دراسات ت  ةالت نظيمي ونظرًا لألهمية  العدالة   فقد  لتطبيق نظريات 
المحاوالت  بالذكر أن هذه  الجدير  المنظماتت ولعل من  داخل  لفهم سلو  األفراد  االجتماعية واإلنسانية 

ت إال  أن استمرار المحاوالت  الت نظيميواجهت في بداياتها نجاحًا محدودًا لتفسير الك ير من صور السلو   
. لذا ةالت نظيميظهور مفهوم العدالة    إلىالمنظماتت أدى    في السنوات األخيرة حول وصف دور العدالة في
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يز بتسار  وتيرة التغيرات العالميةت اهتمامًا متصاعدًا بالعدالة شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين الذي تم  
ر  الشعو   إلىت بعد أن باتت الموارد لبشرية التي تعتبر أهم األصول في المنظمات أك ر احتياجًا  ةالت نظيمي

 (.,1993Niehoff) باالكتفاء النفسي والمادي

بالعدالة   االهتمام  الحاجة    إلى  ةالت نظيميويعود  أبرزها:  األسبان  من  السياسات    إلىالعديد  عن  التخلي 
ومشاعر الظلم والتهديد لدى العاملينت وتبني سياسات أخالقية  ت  الهدامة القائمة على البيروقراطية    ةالت نظيمي

في األجل البعيدت   ةالت نظيميبما يكفل االستمرارية والفعالية    الت نظيميوالدعم    ةالت نظيمي أخرى تتسم بالعدالة  
ة للمجتمع  أو منع السلوكيات المعاديت  وجود تحد في السعي لتقليل    إلى  ةالت نظيميكما يعود االهتمام بالعدالة  

 . (2003)عوادت  ةالت نظيميالصادرة عن الموظفين الناتجة أساسًا عن غيان العدالة 

 من خالل النقاط التالية: ةالت نظيمي( أهمية العدالة 2004 )وقد حدد الفهداوي والقطاونة

الل عدالة  توزح حقيقة النظام التوزيعي لألجور والرواتب فاي المنظماةت وذلز من خ  ةالت نظيمي .العدالة  1
 التوزيع. 

 تحقيق السيطرة الفعلية والتمكن في عملية اتخاذ القرار من خالل العدالة اإلجرائية.  إلى.تؤدي 2

سلوكيًا على حاالت الرزا عن الرؤساء ونظام القارارت وعلى سلوكيات المواطنة    ةالت نظيمي.تنعكف العدالة  3
 . الت نظيميوااللتزام  ةالت نظيمي

السائد في المنظمةت   الت نظيمي والمنااخ    تةالت نظيميتسلز الضوء للكشف عن األجواء    ةالت نظيمي.العدالة  4
 وهو ما تبرزه العدالة التفاعلية.

تحديد جودة نظام المتابعة والرقابة والتقييمت والقدرة على تفعيال أدوار التغذية الراجعةت بشكل    إلى.تؤدي  5
 واالنجاازات عناد أعضاء المنظمة. ةالت نظيمييات يكفل جودة استدامة العمل

والنضج األخالقي   ت.تبرز منظومة القيم االجتماعية واألخالقية والدينية عند األفرادت وتحدد طرق التفاعل6
 وتاصوراتهم للعدالاة الشائعة في المنظمة. تلدى أعضاء المنظمة في كيفية إدراكهام 

 تتلخص فيما يلي:   ةالت نظيميية العدالة أهم  ( أن  2015)يرى أبوسمعانفي حين  
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العدالة  1 الرؤساء    ة الت نظيمي.تنعكف  عن  الرزا  حاالت  على  القرار ت  سلوكًا  وعلى    ات ونظم  الصادرةت 
 . الت نظيميوااللتزام  ة الت نظيمي سلوكيات المواطنة 

حقيقة أن النظام التوزيعي للرواتب واألجور في المنظمة يتصل بمفهوم عدالة    ةالت نظيمي.توزح العدالة  2
 التوزيع. 

السائد في المنظمةت ومن هنا يبرز بعد  الت نظيميوالمناخ ت  ةالت نظيميلز الضوء للكشف عن األجواء س  .تُ 3
 عدالة التعامالت.

 ات.اإلجراءرار من خالل عدالة تحقيق السيطرة الفعليةت والتمكن في عملية اتخاذ الق إلى.تؤدي 4

 .تساهم في تقوية روح فريق العمل والجماعةت وبالتالي زيادة فاعلية العمل الجماعي.5

 تدعيم األمن الوظيفي للعاملين في المنظمات. فيمؤشرًا مهمًا لإلدارة  ةالت نظيمي.تعد العدالة 6

 تتخلص في:  ةالت نظيميأهمية العدالة  الباح ة أن   ترى و 

والفكرة القائمة في التعامل داخل   ت  .رسم اإلطار العام الذي بنيت عليه المؤسسة من خالل وزوح السياسة1
 وترابطها. ة المؤسسةالمؤسسة بين األفراد ليزيد من قو 

ي  التقصير ف  إلىفراد العمل وال يلجأ افراد العمل  أ . معرفة االفراد حقوقهم وواجباتهم فال يظلم المسؤول  2
 عملهم وما هو مطلون منهم.

 لشعور االفراد فيها بالرزا والعدل والمساواة فيما بينهم.  ؛.زيادة إنتاجية المؤسسة من جميع النواحي 3

هم قد نشأوا في جو مملوء بالقيم األساسية م ل  ترسر القيم في نفوس أبنائها ألن    عمل  .بناء مجتمعات 4
 وغيرها. العدلت والمساواةت واإلخالصت 

 ة الّتنظيمي أشكال العدالة 
التوزيعية: الش    العدالة  التي  هي درجة  المادية  المادية وغير  القيم  العاملين إزاء عدالة  المتولدة لدي  عور 

  فهي   ( أي أنها عدالة المخرجات التي يحصل عليها الموظفLee, 2000صلون عليها من المنظمة )حي
أو المخرجات التي يحصل زمالئه عليها من نفف وظيفته وخاصة    الن تائجتتعلق بعدالة توزيع المكافيتت وب
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مخرجات توزيع األجور أو المزايا العينية. ويتحقق إحساس العاملين بعدالة التوزيع في المنظمة عندما يشعر  
 (. Chan,2000)  زمالئهالفرد أن ما حصل عليه من مكافيت يتناسب مع ما بذل من جهد مقارًنا مع جهود  

(  االث قواعاد رئيسية لعدالة التوزيع في المنظماتت  Yilamaz &Tasdan, 2009)  وتسدان  يلمز  د حدد وق
 وهي:

المساواة: حيث يتم توزيع الموارد والمكافيت على أساس الماساهمةت فالاشخص الذي يعمل بدوام   -أ
العوام افتراض  بات  على  بدوام جزئاي  يعمل  الذي  الشخص  من  أكبر  تعويض  يستحق  ل  كامل 

 األخرىت وإذا حصل العكفت فهذا يعني تجااوزًا علاى قاعدة المساواة.

النظر عن   -ب بغاض  المكافيتت  الحصول على  الناس متساوون في  أن كل  وتعني  النوعية:  قاعدة 
خصائصهم الفرديةت فالخدمات الصحية م اًل ُتقدم لجميع العاملينت وليف فقز للمميزينت وإذا حصل 

 ين سيشعرون بتجااوز قاعادة النوعية. العكفت فإن باقي العامل

قاعدة الحاجة: وتقوم القاعدة على فكرة تقديم األفراد ذوي الحاجة الملحاة علاى اآلخرينت بافتراض   -ت
 . األخرى  مزاياتساوي ال

المستخدمة في تحديد    ةالت نظيميات  اإلجراءالعاملين إزاء عدالة    ىلد   المتولد   هي الشعور  العدالة اإلجرائية:
والعمليات  .(  2008)البشايشةت  ةالت نظيمي المخرجات   واآلليات  بالطرق  المتعلقة  العدالة  قضايا  أنها  أي 

ت أي ةالت نظيميوهي المحدد األساسي إلدرا  العاملين للعدالة  تالن تائجالمساتخدمة فاي تحدياد المخرجاات أو 
وهي تعكف مدى إدرا    تمضامون ونوعية قرار توزيع المخرجات   إلىمن خاللها التوصال    الطريقة التي تم  

ات المتبعة بواسطة المنظمة فاي تحديد من يستحق المكافيت هي إجراءات اإلجراءأو إحساس العاملين بأن  
ويتحقق  ت  ات المتبعة في اتخاذ القارارات التي تمف الفرد اإلجراءعادلةت كما تعكف التصور الذهني لعدالة  

ييم هذا النو  من العدالة عندما يتاح للموظف فرصة مناقشة األسف والقواعد التي سوف ياتم علاى أساسها تق
   (.Chan,2000) أدائه

 نوعين من العدالة اإلجرائية:  إلى( Koobman,2003) كوبمان أشارو 

تستخدم قاعدة منهجية وازحة لإلجراءات المستخدمة فاي اتخاذ القرارات التوزيعية    حيث   •العدالة النظامية
 مرتكزة على القواعد األساسية للعدالة اإلجرائية الماشار إليها سابقًا.
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لتحقيق عدالة   اجتماعية  المعلوماتية وهي وسيلة  توفير معلومات وازحة اإلجراء•العدالة  وتتاضمن  اتت 
 من المخرجات حول القرار المتخاذ في إجراء التوزيع  للعاملين والمستفيدين

 ( وفقًا لعدد من الشروطت منها:2003)ويتحدد إدرا  الفرد للعدالة اإلجرائية كما ذكر الطحيح ومحمد 

 ات بشكل  ابت ومستمر على الجميع دون است ناء.اإلجراءأن يتم تطبيق  -
 ات خالية من التحيز. اإلجراءأن تكون  -
 أن يؤخذ بعين االعتبار جميع آراء الجماعات المتأ رة بالقرار. -
 أن تتوفر آلية ألغراض تصحيح القرارات الخاط ة. -

تم ل معتقدات أو أفكار الفرد بشأن جودة المعاملة الشخصية التي يحصل عليها من  و   عدالة التعامالت:
عند وزع   القرارات  تنفيذ اإلجراءصانعي  لدى  الموظف  بها  يحظى  التي  المعاملة  عدالة  تم ِ ل  كما  ات. 

س  درجة إحسا  توزحبمعنى أنها    .(  Chan,2000)   شان  ات اإلجراءأو فاي تفساير هاذه    الر سميةات  اإلجراء
 . ( Rego & Cunba,2006)صلون عليها عند تطبيقهم لإلجراءات حالعاملين بعدالة المعاملة التي ي

 أن عدالة التعامالت تتم ل فيما يلي:  إلى( 2008 )وأشار درة

أو مدى    الر سميةات  اإلجراء•مدى إحساس المرؤوس بعدالة المعاملة التي يحصل عليها عنادما تطباق علياه  
اتت وتتم ال فاي المعاملة بأدن واحترام وال قة والمصارحة بين الارئيف  اإلجراءمعرفته بأسبان تطبيق تلز  

 والمارؤوست واهتماام الرئيف بمصالح الموظف.

ات اإلجراءومدى تقبله لها بعد قيام القادة بشرح وتوزيح هذه    الر سميةات  اإلجراءب  •إدرا  ومعرفة الموظف
 وكذلز تبرير الغرض منها.

•العالقة التي يحتفظ بها الفرد مع رئيسه المباشرت بما يعكف الدرجة التاي ياشعر عندها الفرد بعدالة المعاملة 
 . الصادرة عن المنظمة ككل

  هي درجة شعور الموظف بنزاهة التقييم اإلداريت الصادر بحقه في األداء والسلو  والعمل  التقييمية:العدالة  
 . (2003يعزز اطم نانه إزاء ترقيته ونموه الوظيفي وتقييم أدائه )القطاونهتبما 
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نابع العقيدة  هي درجة شعور الموظف اإلداري بالعدالة اإلنسانية واألخالقية المستقاه من م  العدالة األخالقية:
 (. 2003والقيم ال قافية والحضارية في تفاعلها مع األجواء السائدة في المنظمة )القطاونهت

في حقل اإلدارة من الموزوعات الفاعلة والمهمةت يمكن النظر إليها على أنها    ةالت نظيميوعليه فإن العدالة 
ذات   ةالت نظيميلنظر إليها كأحد المتغيرات  متغير مهم ومؤ ر في عمليات اإلدارة العامة ووظائفهات ويمكن ا

 .أداء المنظمة عن تحسين التأ ير المحتمل على تحقيق الرزا الوظيفي للعاملينت فضاًل 

 .فيما يتعلق بظروف العمل والرضا عنه

 .(2010)  كما ورد في الجابري  (1999تيشمل هذا البعد العناصر السبعة التالية: )الحاوطي

 وعناصر الراتب الشهري ومدى تعرزه للخصم:قيمة  –أ 

ال قافة   أحد مصادر  بعناصره  الشهري  الراتب  يكون  باالستقرار    إلىالمؤدية    ةالت نظيميقد  العاملين  شعور 
واالطم نان من عدمهت وخاصة إذا كان هذا الراتب يتعارض ك يرًا للخصم نتيجة انخفاض األداء أو العقان 

  ت والتهديد ظلم الشخصي أو الجماعيت فهنا يكون الراتب السبب المباشر لعدم الرزا عن العمل والشعور بال
 بات   ند االستقرار واالطم نان ع   إلى قافة تنظيمية مؤدية  وقاد يحدث العكف تمامًا حيث تسود المنظمة  

 مصدر الدخل الشهري لألفراد. 

 عدالة الطريقة التي يتم بها تقييم أداء العاملين:  –ن 

األداء   تقييمفيها  يتم  إذا شعر األفراد بعدم عدالة طريقة تقييم أدائهم ألن المنظمة ياسودها  قافاة تنظيمية  
السائدة بخصوص    ةالت نظيميمختلفةت فهم يشعرون بعدم الرزا عن العملت أما إذا كانت ال قافة    بمعايير

عدالة هذه الطريقة واستقرارهات فاإن األفراد يشعرون بالرزات ومن  م ال تكون طريقة تقييم األداء سببًا إل ارة  
 المشكالت  

 حجم العمل ومالءمته للقدرات الشخصية للفرد: -ج 

حجم العمل يفوق القدرات الشخصية لألفراد فإنه تسود المنظمة  قافة تنم عن تحميل األفراد أعباء  إذا كان  
ت أما إذا سادت  المشكالت من    مما يزيد وظيفية أكبر من قدراتهمت مما يجعلهام ياسخطون علاى المنظمةت  
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عرون بالراحة والرزاا عان  المنظمة  قافة تنم عن تحميل األفراد أعباء وظيفية في حدود طاقاتهمت فإنهم يش 
 العمل. 

 الشعور باألمن واالستقرار الوظيفي:  –د 

ه  وأن    تالسائدة في المنظمة هي شعور جميع العاملين باألمن واالستقرار الوظيفي  ة الت نظيميإذا كانت ال قافة  
 توالتوافق  توالقبولتهذه ال قافة تنعكف عليهم بالرزا    ال يوجد تهديد من العملت أو توقف المنظمةت فإن  

 المشاركة اإليجابية والفعالة مع اإلدارة.   والتعاطف ماع المنظماةت ومان  ام  

 عدد ساعات العمل ومواعيده: -ها 

قد يسود المنظمة شعور عام بأن عدد ساعات العمل أك ر من المعدالت المقبولة والمقررةت وكانت مواعيده 
غير مناسبة لظروف األفراد فإن هذا الشعور ياصبح  قافاة تنظيمية تؤ ر سلبًا على الرزا عن العملت ومن  

إذا سادت المنظمة  قافة  فالعكف صحيح  م يصبح األفراد أك ر استعدادًا للقلاق وإ ارة المشكالت وتكرارهات و 
المنظمة ال تستغل العاملينت فاهاذه ال قافاة مادعاة لالستقرار    ن  أالمواعيد المناسبة وساعات العمل المقررةت و 

 وعدم التفكير في المشكالت.

 :مع العاملينالتعامل العدالة والمساواة في  –و 

العدالة عدم  على  مبنية  المنظمة  كانت  قافة  تكون مصدرً   إذا  ال قافة  هذه  فإن  العاملينت  بين  ا  والمساواة 
  الر سمية لالزطرابات والتذمر داخل المنظمةت وتك ر الاشكاوي والتصرفات السلبيةت وتظهر التنظيمات غير  

ت  ا إذا كانت هذه ال قافة مبنية على مفاًيم العدالة والمساواة  التي تقف زاد اإلدارة وأهاداف المنظمةت أم  
تكاون مصدر قوة واستقرار للمنظمة حيث يشعر كل شخص أنه يأخذ حقوقه دون مطالبةت ولن يقع    فإنهاا

 في غبن ويتفرغ لعمله األساسي.

 المشاركة والعالقات وتحقيق اإلنجاز:  –ز 

القدرة على   لكل موظف  هاي التاي تاسود المنظمةت وأن    إذا كانت  قافة المشاركة في صنع القرار قبل اتخاذه
عكف   فيها.هذه ال قافة تشيع روح التعاون والمبادأة والدافعية لدى العاملين  ت فإن  المشاركة في هذه القرارات 
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هذه ال قافاة مان شأنها أن    منظمة  قافة اإلدارة األوتوقراطية وتسلسل األوامر والتعليماتت فإن  الذلاز إذا سااد  
 سلبًيا.  لي تنعكف على مستويات األداء العامة للمنظمةتخلق اإلحباط والسخز الوظيفي وبالتا

 ة الّتنظيميمحددات العدالة 
 فيما يلي:  ةالت نظيمي( محددات العدالة 2011)يلخص كردي

 درجة المبادرة الفردية وما يتمتع به الموظفون من حرية ومسؤولية وحرياة تصرف.-1

 .يكونوا مبدعين ولديهم روح المبادرةدرجة قبول المخاطرة وتشجيع الموظفين على أن -2

 درجة وزوح األهداف والتوقعات من العاملين. -3

 درجة التكامل بين الوحدات المختلفة في التنظيم.-4

 مدى دعم اإلدارة العليا للعاملين. -5

 حكام اإلشراف الادقيق علاى العاملين.أات والتعليمات و اإلجراءمدى الرقابة المتم ل ب-6

 الفرعية.   ةالت نظيميللمنظمة وتغليبه على الوالءات مدى الوالء -7

 أو على معاايير األقدمية والواسطة. تطبيعة أنظمة الحوافز والمكافيتت وفيما إذا كانت على األداء-8

 درجة تحمل االختالف والسماح بسما  وجهات نظر معارزة.-9

 التي يحددها. سميةالر  طبيعة نظام االتصاالت وفيما إذا كان قاصرا على القنوات -10

 بتبادل المعلومات في كل االتجاهات.  يسمحوهل اإلداري نمز التسلسل -11

 ة الّتنظيمياآلثار المترتبة على غياب العدالة 
قد   ةالت نظيميأو عدم توافر أي بعد من أبعاد العدالة    ةالت نظيميقد أكدت معظم الدراسات أن غيان العدالة  ل

 (: 2017)وذلز على النحو التالي فرطاس ةالت نظيميعلى بعض المتغيرات  يؤ ر
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العاملين لهذا البعد قد يسبب   إدرا انخفاض    أن    إلى السابقة    بعد العدالة التوزيعية: توصلت الدراسات   -
ونقص التعاون مع زمالء العملت  جودته  م ل: انخفاض كمية األداء الوظيفي و   تالسلبية  الن تائجالعديد من  

 وزعف ممارسة سلوكيات المواطنة.

ترتبز    غير العادلةعمليات صناعة القرارات    أن    إلىالسابقة    ات: فقد توصلت الدراسات اإلجراءبعد عدالة    -
 . الت نظيميونقص الرزا الوظيفي وااللتزام  ت  السلبية م ل: انخفاض التقييم الكلي للمنظمة    الن تائجبالعديد من  

يسبب العديد من    نْ انخفاض مدركات العاملين لبعد عدالة التعامالت يمكن أ    بعد عدالة التعامالت: إن    -
 بين األفراد. الت نظيميرا  السلبية م ل: زيادة النزو  لتر  العملت وزيادة الضغوط الوظيفيةت والص الن تائج

 

 في ميدان االدارة التربوية ةالّتنظيميالعدالة 
  مديريات من الموزوعات المهماة فاي ميادان اإلدارة التربوية بشكل عام وفي  ةالت نظيمي د موزو  العدالة ع  يُ 

أن موزو  العدالة    إلى( حيث أشارا  2004)وهذا ما أكاده الفهداوي والقطاونةت  التربية والتعليم بشكل خاص  
حظي باالهتمام المتزايد في المجال التربوي عبر ك ير مان األبحااث والدراساات المتعلقاة بالسلو   ةالت نظيمي

المناسبة لألعراض    ةالت نظيمي فاي خلاق ال قافاة  كذلز  لمؤسسات التربويةت و لوبالتطوير المعرفي  ت    الت نظيمي
واإلنسانية فالعدالة    اإلدارية  لسد    تصبُّ   ةالت نظيميوالمجتمعية؛  العلمي  المسعى  بين    في  الحاصلة  الفجوة 

التربويينت وخلق الروابز الدافعة   القادة  التربويين وأهداف  إيجاد سبل ووسائل تكفل    إلىأهداف المشرفين 
  حيث التربية والتعليم من    ديريات  لألجهزة اإلدارية إشاعة مناخ تنظيمي إيجابي يتعامل معه المشرفين في م

ت وما  الت نظيميمؤشرًا يتضمن تفسير قيم ك يرة ومتعددة من جوانب العمل والاسلو     ةالت نظيمي كاون العدالة  
 التربية والتعليم. مديريات يختص بالعمليات اإلدارية في 

؛ حيث ذكرت باجودة  في جميع جوانب العمال اإلداري فاي المؤساسات التربوية  ةالت نظيميخل العدالة  اوتتد 
جمياع العااملين بالمؤساسات التربوية ينشدون العدالة وعدم التحيز في إجراءات العمال وفاي    ( أن  2010)

وفي معاملة الرئيف المباشر وغير المباشارت وفاي عملياة تقيايم األداءت فالعاملون في   تتوزياع المخرجاات  
العدالة كمطلب جوهري   إلىلمجاالت األخارى فاي االحتكام  المؤسسات التربوية شأنهم شأن العاملين في ا

د  ع  لذلز يُ   .الت نظيميوتخفيف صراعاتهم في العملت وزمان أفضل مستوى من األداء والوالء  ت  الستقرارهم  
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ركز عليه القادة التربويون  التربية والتعليم مطلبًا زروريًا ينبغي أن يُ   مديريات في    ة الت نظيمياالهتمام بالعدالة  
 جانب المعطيات والمبادئ واألصول العلمياة في اإلدارة التربوية.  إلى

القائاد الترباوي الناجح هو الذي يكون قادرًا على ممارسة   أن   إلى( 2002)وقد أشار كل من البندري والعتوم
فعالية تظهر من خالل رزا المشرفين التربويين والعاملين عن أعمالهم التي ُكلِ ُفوا  أدواره ومهامه بحكمة و 

بهات وتبرهن لهام صادق القيادة اإلداريةت وموزوعيتها في التعامل معهم بطريقة عادلاة وفاق مبادأ العدالاة 
 . ةالت نظيمي

تالحظ كيف و ت  تعمل في هذا المجال  نها  أوترى الباح ة أهمية هذا الموزو  من الناحية التربوية خاصة  
والتي تعكف مدى التزام المعلمين بالعمل    ت  يادة السائدة في المدرسةق مع الموظفين والالمدرسة    مدير  يتعامل

معينين دون  و أشخاص أ انحياز لجهة معينة لديهعندما يتعامل المدير مع الجميع بنفف الطريقة وال يوجد 
بناء جيل يحمل التربوية أفضل  غيرهم وبذلز تحصد المؤسسة   مستوى من تحقيق األهداف والسعي في 

 األجيال. صفات تميزه عن غيره من 
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 الدراسات السابقة ثانيًا: 

 الدراسات السابقة العربية 

  الت نظيمية التعرف على مستوى العدالة    إلىهدفت الدارسة  وقد    (2021حجازي )و   وعليمات دراسة قزامل  
ال انوية الدرزية داخلً  الخز األخضر من وجهة نظر المعلمين والفروق فيها وفقا   لدى مديري المدارس 

 الد راسة تكونت عينة  ت كما    واستخدم المنهج الوصفي المسحي  ت    لمتغيرات الجنف والخبرة والمؤهل العلمي
  الن تائج وأظهرت  في جمع البيانات ت    الت نظيمية خدمت استبانة العدالة  واستت    ( معلمين ومعلمات 623من ) 

لدى مديري المدارس ال انوية الدرزية داخل الخز األخضر من وجهة نظر    الت نظيمية أن مستوى العدالة  
ككل   الت نظيمية في مستوى العدالة  إحصائية وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة كانت مرتفعة ت المعلمين 

 الد راسة والمؤهل العلمي. وأوصت    ت  والخبرة  تلمتغيرات الجنف  ُتعزى مديري المدارس ال انوية الدرزية  لدى  
لدى مديري المدارس ال انوية الدرزية من خالل    الت نظيميةبضرورة المحافظة على المستوى المرتفع للعدالة  

وأبعادها وأهميتها في تأكيد    الت نظيميةة  تقديم الدورات التدريبية والندوات والمحازرات لهم حول مفهوم العدال
  الجانب األخالقي في العمل بالمؤسسات التربوية.

لدى مديري    الت نظيميةللكشف عن مستوى العدالة    الد راسةهدفت هذه  وقد    (2019)   والشرماندراسة شما  
إتبا  المنهج    م  ت  و للمعلمين من وجهة نظرهمت    الت نظيميوعالقتها بااللتزام    ت  المدارس داخل الخز األخضر

االستبانة على عينة من المعلمين    ت وُطبقت   استخدام االستبانة كأداة للدراسة  الوصفي االرتباطيت وقد تم  
 . ومعلمة   ( معلم  354وكان عددهم ) ( مدرسةً 30داخل الخز األخضر في )

إلى الد راسة  العدالة    وتوصلت  العدالة   لت نظيميةاوجود مستوى مرتفع من  ويتقدمها مجال  بكافة مجاالتها 
التفاعلية لدى مديري المدارس داخل الخز األخضر من وجهة نظر المعلمين في كافة المراحل التدريسية. 

في بي ات مختلفة ومقارنتها مع  قافات أخرى    الد راسةإجراء دراسات حول متغيري    إلى  الد راسة  اوصت و 
 تدريب المديرين على كيفية توزيع المهام واألدوار بين المعلمين.  وزرورة كال قافة الغربية

لدى مديري    الت نظيميةالتعرف على درجة ممارسة العدالة    إلى  الد راسةهدفت هذه    (2019رمان )  دراسة أبو
المعنوية للمعلمين من وجهة نظر    حالمدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالرو 

المديرين االرتباطيت    مساعدي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم  البيانات.  ت    وقد  لجمع  استبانة  تطوير  وتم 
سية الخاصة في العاصمة عمان.  ( مساعد ومساعدة من المدارس األسا100من )  الد راسةوتكونت عينة  
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لدى مديري المدارس جاءت بدرجة مرتفعةت وأن   الت نظيميةدرجة ممارسة العدالة  أن   إلى الن تائجوقد أشارت 
المعلمين كانت مرتفعةت ووجدت  المعنوية لدى  بين متوسطات   إحصائيةذات داللة    افروقً   الد راسة  الروح 

لصالح متغير المؤهل العلمي لصالح    ُتعزى ديري المدارس الخاصة  لدى م  الت نظيميةدرجة ممارسة العدالة  
الخدمة  ِ أصحان لصالح    ت لمتغير سنوات الخدمة وكان  ُتعزى   إحصائيةالبكالوريوست ووجود فروق ذات داللة  

لدرجة توافر الروح المعنوية لدى معلمي المدارس    إحصائيةفروق ذات داللة    وعدم وجود   ت  سنوات وأك ر  10
سنوات الخدمة. وقد أوصت الباح ة بجملة  و المؤهل العلميت  و الجنفت    :  للمتغيرات   ُتعزى الخاصة  األساسية  

من التوصيات كان أهمها زرورة العمل على تعميق وزيادة الوعي بأهمية توفر الروح المعنوية وتعزيز  
 داخل البي ة المدرسية. الت نظيميةالعدالة 

ى قادة  لد   الت نظيميةالتعر ف على درجة ممارسة العدالة    إلى  الد راسةهدفت  وقد    (2019دراسة الحصنة ) 
عن العالقة االرتباطية بين    والكشفتالمعلمين  من وجهة نظر    الت نظيميالمدارس بمحافظة بيشة والوالء  

ن مجتمع    الت نظيميودرجة الوالء  ت    الت نظيميةدرجات العدالة   من    الد راسةمن وجهة نظر المعلمين. وتكو 
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. اتبعت   ( معلم  402من )  الد راسةت وتكونت عينة  ( معلم  2059)

 . جمع البيانات المنهج الوصفي االرتباطي وقد استخدمت االستبانة كأداة ل الد راسة

الباحث:وكانت    اليها  توصل  التي  الن تائج  العدالة    أهم  درجة  العدالة    الت نظيميةأن  مجال  وجاء  عاليةت 
ة جدا  م المجاالت )اإلجرائيةت والتقييميةت والتفاعليةت والتوزيعية( بدرجة عاليةت كما  )االخالقية( بدرجة عالي

بين متوسطات استجابات المعلمين حول تقديرهم لدرجة العدالة  إحصائيةتبين عدم وجود فروق ذات داللة  
ن وجود فروق بالعدالة  ي  ب عدد سنوات الخبرةت والتخصصت بينما ت    متغيرات ل  ُتعزى   الت نظيميوالوالء    الت نظيمية
 الد راسة والمتوسطة مقابل ال انوية. وفي نهاية    ت    للمرحلة لصالح المعلمين بالمراحل االبتدائية  ُتعزى   الت نظيمية

  الد راسة التأكيد على أهمية الحفاظ على ما كشفت عنه    :  ا من التوصيات كان من أهمهام الباحث عددً قد  
وتحسين بي ة  ت ت والعمل على تحفيز المعلمين الت نظيميوالوالء  الت نظيميةمن وجود درجة عالية من العدالة 

 .من قبلهم العمل الجاذبةت والعمل على تحفيز المعلمين ماديا وفقا للعمل المنجز

( مليكة  العدالة    إلى  الد راسةهدفت  وقد    (2018دراسة  على مستوى  االلتزام    تالت نظيميةالتعرف  ومستوى 
لدى األستاذ الجامعي بقسم علم النفف بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةت والتعرف على عالقة    الت نظيمي
وعدالة المعامالت من خالل  ت  والعدالة االجرائية    ت  بأبعادها المتم لة بااالعدالة التوزيعية   الت نظيميةالعدالة  
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ا  عضو    45التحليليت حيث تم اختيار عينة عدد افرادهااستخدام المنهج الوصفي    م  . وقد ت  الت نظيميااللتزام  
 ت وقد تم    55اختيارهم بالطريقة العشوائية من المجتمع االصلي البالغ عددهم    م  ت    حيث   تدريفالهي ة    من

البيانات  لجمع  كوسيلة  االستبانة  أهم    تاستخدام  العدالة إالمتوصل    الن تائج  وكانت  بين  ليها: وجود عالقة 
 عضو هي ة التدريفلدى    الت نظيميوجود عالقة بين عدالة التوزيع وااللتزام  ت  وااللتزام تنظيمي  تالت نظيمية

  الت نظيميات وااللتزام  اإلجراءوجود عالقة بين عدالة    ت  بقسم علم النفف بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
بين عدالة    عالقةوجود  ت    ماعية بقسم علم النفف بكلية العلوم اإلنسانية واالجت  عضو هي ة التدريف لدى  

 .الت نظيمي المعامالت وااللتزام 

لدى قادة المدارس   الت نظيميةالتعرف على مستوى العدالة    :إلى  الد راسةهدفت  وقد  (  2017دراسة القرني )
وكذلز التعرف على مستوى االستغراق الوظيفي  ت  ال انية الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظر المعلمين

الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين مستوى   إلى  الد راسةكما هدفت    لدى المعلمين من وجهة نظرهم.
الحكومي  الت نظيميةالعدالة   ال انوية  المدارس  قادة  لدى  لدى  الوظيفي  االستغراق  ومستوى  جدة  بمحافظة  ة 

( معلما من معلمي المدارس ٣٤٦على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها )  طبقت الد راسةحيث    المعلمين.
جدة بمحافظة  الحكومية  وأ  ت    ال انوية  واالرتباطيت  المسحي  بشقيه  الوصفي  المنهج  الباحث  د ع  واستخدم 

وتشمل  ال ة أبعاد هي )العدالة التوزيعيةت والعدالة   الت نظيميةهما: العدالة    استبانة مكونة من محورين رئيسين
واإلخالصت  )النشاطت  أبعاد  على  ال ة  ويشتمل  الوظيفي  واالستغراق  التعامالت(ت  وعدالة  اإلجرائيةت 

 ليها الباحث هي: إالتي توصل  الن تائجوكانت أهم  واالنهما (.

لدى قادة المدارس ال انوية الحكومية بمحافظة جدة جاء بدرجة )متوسطة( من    الت نظيمية مستوى العدالة    أن   
 : )عدالة التعامالتت  م العدالة اإلجرائيةت  م العدالة التوزيعية(. مع ترتيب أبعاد العدالةوجهة نظر المعلمينت  

تقديرهم لمستوى العدالة بين متوسطات استجابات ال  إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود   معلمين حول 
  ُتعزى ومستوى االستغراق الوظيفي لديهم  ت  لدى قادة المدارس ال انوية الحكومية بمحافظة جدة    الت نظيمية 

العلمي(.  )المؤهل  داللة  وجود    الختالف  ذات  المعلمين حول    إحصائيةفروق  استجابات  بين متوسطات 
ومستوى االستغراق    تقادة المدارس ال انوية الحكومية بمحافظة جدةلدى    الت نظيميةتقديرهم لمستوى العدالة  

 الختالف )سنوات الخبرة(.  ى عز الوظيفي لديهم تُ 
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وقد أوصى الباحث بضرورة العمل على تحسين الممارسات اإلدارية من قبل قادة المدارس خصوصا فيما  
البحث في مفهوم االستغراق الوظيفي    إلى  يتعلق بالعدالة التوزيعيةت كما أوصى بتوجيه الدراسات المستقبلية

 . المطبقة محلًياوذلز لندرة الدراسات 
على االستغراق الوظيفي    الت نظيميةالتعرف على أ ر العدالة    إلى  الد راسة( وقد هدفت  2017دراسة النجار )

جميع العاملين اإلداريين في    الد راسةحيث شملت    تلدى العاملين في مديريات التربية والتعليم بقطا  غزة
بلغ حجمه ) بقطا  غزة والذي  والتعليم  التربية  المنهج الوصفي    وظًفات( م373مديريات  تم استخدام  وقد 

 .في جمع البيانات االستبانة و التحليلي 

 :  الد راسةوكانت نتائج هذه 
 ككل على درجة منخفضة من الموافقة من قبل العاملين في  الت نظيميةحصول مجال العدالة 

بقطا  غزة.  والتعليم  التربية  داللة  عدم وجود    مديريات  ذات  العدالة    إحصائيةفروق  في    الت نظيمية حول 
سنوات و المؤهل العلميت  و العمرت  و للمتغيرات الديموغرافية )الجنفت    ُتعزى مديريات التربية والتعليم بقطا  غزة  

 لمتغير )سنوات الخدمة(.  ُتعزى الحالة االجتماعية(ت بينما توجد فروق و المسمى الوظيفيت و الخدمةت 
والتي    الت نظيميةوزع خطة لرفع مستوى العدالة  : زرورة    وكانت أهم التوصيات التي خرج بها الباحث هي

مناقشة القرارات ت وزرورة  الحرص على تنمية قدرات العاملينت و عن وجودها بدرجة منخفضة  راسةالد  بينت  
 مع العاملين قبل إصدارها من فبل المسؤولين. 

  الت نظيمية الكشف عن مستوى إدرا  الموظف للعدالة    إلى  الد راسةهذه    ت وقد هدف  (2017دراسة بن دحو )
 تالت نظيميوالوالء    الت نظيميةداخل المدرسة ومدى والئه لهات مع تحديد قوة العالقة التي تربز بين أبعاد العدالة  

 ا. موظفً  45 تكونت منعينة من الموظفين بالمدرسة الوطنية للجمار  بوهران  على الد راسةوقد طبقت 

العدالة    استخدموقد    البيانات وتوصل  الت نظيميةمقياس  يلي:  الد راسةت  لجمع  إدرا  موظفي    لما  مستوى 
فروق في    ت وعدم وجود لدى الموظفين متوسز  الت نظيميمستوى الوالء  ت و متوسز  الت نظيميةالمدرسة للعدالة  

متغير    إلىيعزى    الت نظيميفي مستوى الوالء    فروق ت ووجود  متغير الجنف  إلىيعزى    الت نظيميمستوى الوالء  
 . لدى الموظفين الت نظيميوالوالء  الت نظيميةموجبة بين العدالة ت  ووجود عالقة السن

بأبعادها ال ال ة:   الت نظيمية الكشف عن واقع العدالة    إلىهدف هذا البحث  وقد    (2017دراسة الشريف )
المتعاقدين.  العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية وعدالة التعامالت ت من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريف  



28 
 

( عضو هي ة  100عددهم )  البالغو من جميع أعضاء هي ة التدريف المتعاقدين    الد راسةن مجتمع  تكو  وقد   
مستوى العدالة التوزيعية    هي: أن    الد راسةتدريف متعاقد. تم استخدام استبانة كأداة للدراسة. وكانت أهم نتائج  

وأخيًرا جاء مستوى    ا تجاء بدرجة متوسطة ويتجه نحو االرتفا ت بينما جاء مستوى العدالة اإلجرائية مرتفعً 
وقد أوصى الباحث إدارة جامعة الطائف بالعمل على توفير مناخ تنظيمي  ت    عدالة التعامالت بدرجة متوسطة

جانب زيادة   إلىتلز المتعلقة بالعدالة التوزيعية وعدالة التعامالتت    تسوده العدالة بأبعادها المختلفةت خاصة
حاجاتهم ورغباتهم لتحقيق    إلىاالهتمام بأعضاء هي ة التدريف المتعاقدينت وأن توليهم عناية خاصة وتتعرف  

 الممكن منها ٕواشباعها. 

لدى مديري المدارس   ظيميةالت نتحديد درجة العدالة    إلى  الد راسةهدفت هذه  وقد  (  2016دراسة بركات )
ت وبيان داللة الفروق بين استجابات هؤالء المعلمين  المدارسالحكومية في فلسطين من وجهة نظر معلمي  

تبعًا لمتغيرات: الجنفت والتخصصت والمؤهل العلميت    المدارس لدى مديري    الت نظيمية في مستوى العدالة  
تبانة في جمع البيانات ت حيث تكونت عينة الد راسة من  كما استخدم الباحث المنهج الوصفي واالس   والخبرة
من وجهة نظر المعلمين  لدى مديري مدارسهم    الت نظيمية أن العدالة    الن تائجمعلمًا ومعلمة. وقد أظهرت    284

درجة تقييم المعلمين  وجود فروق في    الن تائجوذلز على المجاالت الفرعية والمجمو  الكليت كما بينت  مرتفعة  
تبعًا لمتغير سنوات الخبرة؛ وذلز على مجال العدالة التوزيعية والمجمو  الكلي   ة الت نظيمية لدى المدراءللعدال

عدم وجود فروق جوهرية في هذه الدرجات    الن تائج لصالح ف ة المعلمين ذوي الخبرات المرتفعةت بينما أظهرت  
عدم وجود فروق جوهرية في درجات   الن تائجنت كما بي   ت  العدالة اإلجرائية والعدالة التفاعلية مجاالت  على

على المجاالت الشرعية والمجمو  الكلي تبعًا لمتغيرات الجنفت والتخصصت   الت نظيميةالمعلمين حول العدالة  
من   عقد دورات تدريبية أو ورش عمل لمدراء المدارس الجددهي:    والمؤهل العلمي. وكانت أهم التوصيات 

قاعدة   بناء  وتكافؤ  أجل  والمساواة  العدل  منظور  المعلمين من  مع زمالئهم  التعامل  حيال  معرفية عميقة 
 الفرص. 

لدى مديرات المدارس ال انوية   الت نظيمية العدالة  تحديد مستوى    إلى  هدفت   والتي  (2012دراسة الحميدي )
لعينة جميع مديرات  حيث شملت ا.  للمعلمات بمحافظة جدة  الت نظيميوعالقتها بالرزا الوظيفي وااللتزام  

ال انوية وعددهن  ال انوية بمحافظة جدة وعددهن    101المدارس    400مديرةت وعينة من معلمات المرحلة 
 حيث توصلت الباح ة إلى: معلمة.



29 
 

المعلمات   بدرجة عالية بالمقارنة مع استجابات   الت نظيميةتمتع مديرات المدارس ال انوية بدرجة ممارسة للعدالة  
  الت نظيمية فروق في درجة ممارسة المديرات للعدالة  الالتي رأين أن  درجة الممارسة كانت متوسطة. ووجود  

المعلمات   نظر  وجهة  للمعلمات.  إلى  ُتعزى من  الماجستير  وجود    مؤهل  ممارسة وعدم  درجة  في  فروق 
 .الد راسةمتغيرات  إلى ُتعزى ن وجهة نظر المديرات والمعلمات م  الت نظيميةالمديرات للعدالة 

العالقة بين درجة ممارسة مديري مدارس    إلىالتعرف    إلى  الد راسةهدفت هذه  وقد  (  2012دراسة الداية )
والرزا الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهمت وكذلز    الت نظيميةوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعدالة  

سنوات الخدمة( على متوسطات تقديرات المعلمين للعالقة و المؤهل العلميت  و بيان أ ر المتغيرات )النو ت  
والرزا الوظيفي    الت نظيميةبين درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعدالة  

وقد شملت   للعام  لد راسةاللمعلمين.  بمحافظات غزة  الغوث  وكالة  مدارس  معلمي  م  2012- 2011جميع 
التي تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية من    الد راسةنة  ت وتكونت عي  ومعلمة    ( معلم  7363البالع عددهم ) 

ي  . وقد استخدمت الباح ة المنهج الوصفالد راسة%( تقريبًا من مجتمع  6.8( معلمًا ومعلمة بنسبة )500)
 حيث توصلت الباح ة إلى: .لجمع البيانات التحليلي كما تم استخدام استبانتين 

تقديرات عينة  α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة     الد راسة ( بين متوسطات 
لمتغير النو     ُتعزى   الت نظيميةلدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعدالة  

( بين  α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ت و )ذكرت أن ى( لصالح اإلناث 
لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعدالة   الد راسةمتوسطات تقديرات عينة  

عدم وجود فروق  وكذلز    ماجستير فما فوق(.و ت  بكالوريوسو لمتغير المؤهل العلمي )دبلومت    ُتعزى   الت نظيمية
لة   لدرجة ممارسة    الد راسة( بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائية ذات دال 

للعدالة   الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  الخدمة  ُتعزى   الت نظيميةمديري  سنوات  الباح ة  .  لمتغير  وخرجت 
 بالتوصيات اآلتية: 

المرتكزة على القيم اإلسالمية الخالدة لدى مديري    الت نظيميةاستراتيجية كاملة لغرس قيم العدالة  ي  تبن  زرورة  
تنظيم دورات تدريبية للرفع من قدرة مديري المدارس على اتخاذ و   مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة.

دخاًل لكسب  قة المعلمين  القرارات العادلة والموزوعية وفقًا لقواعد وأسف علمية ومهنيةت باعتبار ذلز م
العهم على  إعطاء المعلمين الفرصة للتظلم بشأن نتائج تقويم األداءت واط  ت و بالقرارات واحساسهم بعدالتها 
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لديهم الضعف  نقاط  ومعالجة  أدائهمت  مستوى  تحسين  لهم  يتسنى  حتى  و نتائجه  الترقيات  ت  نظام  تحسين 
المزيد من الجهود من قبل المعلمين للحصول على مجال  والتعيينات المتبع في الوكالة من أجل إفساح  

 وظيفي أك ر نموًات وهذا يرتبز بزيادة المجهود والعمل من قبل المدرسين. 
العدالة    إلى  الد راسةهدفت هذه  وقد  (  2012دراسة محمد ) المدارس   ةالت نظيميتحديد درجة  لدى مديري 

وعالقتها بالرزا الوظيفي لمعلمي المرحلة ال انوية في المدارس الحكومية في محافظات شمال   تال انوية
في مدارس المرحلة ال انوية الحكومية في    ومعلمة    ( معلم  12388)  الد راسة الضفة الغربية. وقد شمل مجتمع  

بنسبة    الد راسةجتمع  ا ومعلمة من م ( معلمً 555)  تكونت من  محافظات شمال الضفة الغربية أما العينة ف
 كما يلي:  الن تائج. وكانت جمع البيانات كأداة ل االستبانة و %(. واستخدمت الباح ة المنهج الوصفي 4.5)

ا في المجال الكلي لدى مديري المدارس ال انوية كما يراها المعلمون كبيرة جدً   ةالت نظيمي درجة العدالة    ن  إ
عند مستوى الداللة   إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود  إلىأيًضا  الد راسةوتوصلت ت  ومجاالتها الفرعية

(α=0.05 بين متوسطات استجابات معلمي المدارس ال انوية الحكومية في درجة ممارسة مديري المدارس )
موقع المدرسةت و سنوات الخبرةت  و المؤهل العلميت  و وفًقا للمتغيرات )العمرت    ة الت نظيميالحكومية ال انوية للعدالة  

عدالة التوزيع  و قات داخل المدرسةت  راتب المعلم( بينما كان هنا  فروق في مجاالت )عدالة التعامل والعالو 
  حيث كانت الفروق لصالح المعلمين الذكور ومدارس الذكور.؛  ونو  المدرسة    تالكلي( تبًعا لمتغير الجنف
االهتمام من قبل مديري المدارس بإعطاء المعلمين فرص للمشاركة بصورة أوسع  وأوصت الباح ة بضرورة 

المدرسية   لديهمت  في األعمال  ال قة واالحترام  المستطا  من األعباءو ت  وتعزيز  واالعمال    تالتخفيف قدر 
وزارة التربية    دعمو ت    والبرامج الك يرة التي تشعرهم بالملل وتحد من تطوير قدراته وانتمائهم لمدارسهمتالورقية  

 والتعليم للف ة المميزة من المعلمين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم. 
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 الدراسات السابقة األجنبية 

  الت نظيمي كشف درجة االلتزام    إلى   الد راسة( هدفت هذه  2016)   Mousa & Ruthموسى وروث    دراسة
  ت ومعلمة    ( معلم  150من )  الد راسةللمعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة مينوفيا بمصر ت تكونت عينة  

أهم   وكانت  الوصفي  االحصائي  األسلون  نجاح    الن تائجواستخدم  أجل  لعملهم من  ملتزمين  المعلمين  أن 
شرا  المعلمين  إان على زرورة  واقترح الباح ت  مدارسهم بالرغم من وجود بعض التفاوت في ظروف العمل  

 . في اتخاذ القرارات وتكافؤ الفرص 

( والتي هدفت إلى فحص تصور المعلمين حول العدالة الت نظيميةت حيث  2016)   Mcfeeدراسة ميكافي  
االستعانة بمجموعتين من المعلمين من المرحلتين اإلعدادية واالساسية إلجراء مقارنة حول التصور ت    تم  

( معلًما من جنون غرن الواليات المتحدة توكانت النتيجة عدم وجود فروق 852لبحث من )تكونت عينة ا
 بين تصور المجموعتين للعدالة الت نظيمية على كافة أبعادها.

على    الّتنظيميةوالثقافة    الّتنظيمية   العدالةأ ر  التحقيق من    إلى  الّدراسة  هدفت Yavuz (2010)  وز ياف  دراسة
  خالل نموذج المسح العام في منطقه قونية في تركيا    الّدراسةواستخدم في هذه   للمعلمين ت  الّتنظيمياألداء  

المدرسين الذين تم اختيارهم    من(  445)من    الد راسة  وتكونت عينه   ،(  2009-2008)  العام األكاديمي 
و   ن  أ  الد راسةوتوصلت    بطريقة عشوائية. للمعلمين  في    انتؤثر   الّتنظيمية  العدالةال قافة  الت نظيمي  االلتزام 

  في   االلتزام فذلك يزيد من  ا  ايجابي    الّتنظيميةعدالة  لل معلمين  ال  صورتكلما كان  ف.  سسةؤ مال  معيار بوااللتزام  
التي لها    الّتنظيميةوالثقافة    واالجرائيةمن العدالة التوزيعية    متغيرات   بين  قوية  عالقة وجدت  ت كما  المؤسسة

 .عم المعلمينود دور في نجاح 

( والتي هدفت إلى تحديد مستويات العدالة الت نظيمية في المدارس التركية من  2009) Titrekدراسة تتر   
كان للمتغيرات المستقلة كالمنصب في المدرسةت والجنفت والخبرة    إذاوجهة نظر الموظفين فيهات ومعرفة ما  

الت نظيمية ت حيث تم استخدا للعدالة  م المنهج الوصفي  ت والحالة االجتماعية تأ يًرا على إدرا  الموظفين 
( موظًفا في المدرسة  1016التحليلي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات. حيث تكونت عينة البحث من )

 ومن أهم الن تائج التي توصلت اليها :



32 
 

المنصبت والجنفت   أن  ؛ كما    أن الموظفين يعانون من الظلم من قبل المدير في بعض المدارس التركية
 ة االجتماعية لها تأ ير على إدرا  الموظفين للعدالة الت نظيمية بمدارسهم.والخبرةت والحال

ة كمتغير وسيط بين العدال  الّتنظيميالوالء    البحث عن  إلىهدفت    والتيKarim  (2009  ) ارمكدراسة  
  ات(اإلجراءوعدالة  التوزيعية    العدالة)  ةالّتنظيميمن مكونات العدالة    إلىالتعرف  و   تالعمل  ودوران  ةالّتنظيمي

  ( مدير من مدراء 198)   الد راسة  شملت ت  العمل  ودوران  الّتنظيميله التأثير األكبر على مستوى الوالء    وأيهما
تزيد من مستوى    ةالّتنظيميأن العدالة  ى  عل  الّنتائجوقد دلت  ت  منطقتين في الباكستانالمدارس الوسطى في  

كان لها األثر    ةالّتنظيميأن العدالة    الّنتائج  كما أظهرت   ت    العمل  معدل دورانوتقلل من    الّتنظيمي الوالء  
 .الّتنظيمياألكبر في التأثير على مستوى الوالء 

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 
الحالية والتعرف على أهم    الد راسةفي بلورة وتحديد محاور  لقد ساعد اطال  الباح ة على الدراسات السابقة  

 وهي موزحة كما يلي: التي يجب التركيز عليها  القضايا

 يمكن توزيحها كما يلي:   مع متغيرات مختلفة والتي ةالت نظيميالعدالة  حوربعض الدراسات تناولت م

تحديد   العدالة  أواًل:  )بركاتت  ة الت نظيميدرجة  دراسة  في  كما  المعلمين  نظر  وجهة  (  2016من 
)أبو2017)الشريفت )السيدت2019رمانت  (  وحجازيت2020(  وعليمات  )قزامل  ،   Titrekو)  ( 2021( 

 . ةالت نظيمي ور العدالة ا الحالية من حيث مح الد راسةوالتي وافقت  (2009

 

 :م لبعض المتغيرات لدى مدراء المدارس وعالقتها ب  ةالت نظيميدرجة العدالة  انًيا: تحديد 

 (.  2012( )الحميديت2012( )الدايةت2012الرزا الوظيفي كما في دراسة )محمدت -

 (.2017( )القرنيت2017على االستغراق الوظيفي كما في دراسة )النجارت  ةالت نظيميأ ر العدالة  -

 (. 2017( )الحصنةت2017كما في دراسة )بن دحوت  الت نظيميوعالقتها بالوالء  ةالت نظيميالعدالة  -
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 (.  2019( )شماوالشرمانت2018وعالقتها بااللتزام الوظيفي كما في دراسة )ملكيةت ةالت نظيميالعدالة  -

)محمدت الً ا:   من  كل  دراسة  )الدايةت2012كانت  )الحميديت2012(  )بركاتت2012(   )2016  )
)الشريفت2017)القرنيت )ملكيةت2017(   )2018( وعليمات 2019شماوالشرمانت(  )قزامل   )

 . الحالية على المعلمين أيًضا الد راسةكما هي  معلمين ومدراء في المدارس ى( عل2021وحجازيت

)محمدتاستُ رابًعا:   الدراسات  من  كل  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  )الدايةت2012خدم   )2012 )
)القرنيت 2017)النجارت في  (  2018)ملكيةت   (2017(  استخدامه  أيًضا  تم  بينما    الد راسةوالذي  الحاليةت 

من  استُ  كل  دراسة  في  االرتباطي  الوصفي  المنهج  )أبو2017)الحصنةت خدم    ( 2019رمانت  ( 
 (. 2019شماوالشرمانت)

البيانات   خدمت االستبانة استُ خامًسا:   الدراسات )محمدت  كأداة لجمع  )الدايةت2012في كل من   )2012  )
( 2017)الحصنةت   ( 2018( )ملكيةت 2017( )الشريفت2016( )بركاتت 2017( )القرنيت 2017)النجارت

)السيدت2019شماوالشرمانت)  (2019رمانت   )أبو وحجازيت  )قزامل  (2020(  وكذلز 2021وعليمات   )
 . ة لجمع البيانات كوسيل الد راسةاستخدمت الباح ة االستبانة في هذه 

بأبعادها وهي العدالة التوزيعية والعدالة   ةالت نظيمياتفقت معظم الدراسات السابقة التي تناولت العدالة  سادًسا:  
ولكنها اختلفت من حيث العينات    ت الحالية  الد راسةاالجرائية والعدالة التفاعلية والعدالة في التقييم كما في  

 وأحجامها.

األولى من نوعها في منطقة    الد راسةأما بالنسبة لنو  المدرسة حسب الجهة المسؤولة عنها تعتبر هذه  سابًعا:  
القدس وتحديًدا من حيث الجهة المسؤولة باعتبارها حد ت في مدارس المعارف اإلسرائيلية مقارنة مع مدارس 

لطة  والمدارس الخاصة في منطقة القدس.  الفلسطينية الس 
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 الثالثالفصل  
 الّدراسةطريقة وإجراءات 

 
 مقدمة: 
 الّدراسة منهج 

 الّدراسةمجتمع 
 الّدراسة عينة 
 الّدراسة أداة 

   الّدراسةصدق أداة 
 الّدراسة ثبات أداة 

 الّدراسة متغيرات 
 مفتاح التصحيح 

 الّدراسة إجراءات 
 حصائية األساليب اإل
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 الفصل الثالث 
 الّدراسةطريقة وإجراءات 

 مقدمة ال
من   الد راسةوإجراءاتها التي اتبعتها الباح ة في تنفيذ  الد راسةيتضمن هذا الفصل وصفًا مفصاًل لمنهجية 

إجراءات التحقق من  و "االستبانة"ت  الد راسةإعداد أداة و ت الد راسةوصف مجتمع وعينة و  تالد راسةمنهج حيث 
" للدراسةت وفيما  حصائيةالعينة "المعالجات اإلوالتحليل اإلحصائي لخصائص ت و باتها  الد راسةصدق أداة 

 ات.اإلجراءيلي وصف لهذه 
 الّدراسة منهج 

الباح ة   ت استخدم الد راسةلتحقيق أهداف ت و الد راسةبناًء على طبيعة البيانات والمعلومات الالزمة لهذه 
جمع البيانات   إلىوالتي تحتاج  الد راسةوذلز لمالئمته لطبيعة  ات في دراستهالتحليلي  المنهج الوصفي

  ن  التي يمكن تعميمهات حيث أ الن تائج إلىالستخالص الدالالت والوصول ؛ وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها  
  المنهج الوصفي يرتبز غالبًا بدراسات العلوم االجتماعية واإلنسانيةت ويعتمد على وصف الظاهرة كما هي

  إلىت وجمع البيانات والمعلومات الالزمة عنهات وتصنيف هذه المعلومات وتنظيمها باإلزافة اقعفي الو 
 .الد راسةموزو  ذات العالقة بالكتب والمراجع والدراسات السابقة 

 
 الّدراسةمجتمع 

القدس معلمي ومعلمات المدارس للمرحلة االعدادية في شرقي مدينة من جميع  الد راسةيتكون مجتمع 
ت م2022-2021ت العاملون خالل الفصل الدراسي األول للعام  ومعلمة   ( معلم  1200والبالغ عددهم ) 

توزيع أفراد  ( يبين1والجدول رقم )ت واالسرائيلية وذلز وفقًا إلحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 .وفقا للجهة المسؤولة عن المدرسة الد راسةمجتمع 
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 حسب الجهة المشرفة  الّدراسة(: خصائص مجتمع 1جدول )

 الجهة المشرفة 
 العينة المجتمع 

 النسبة العدد  النسبة العدد 

 % 9.3 112 % 62.5 750 وزارة المعارف االسرائيلية

لطة  % 3.2 38 % 20.8 250 الفلسطينية  الس 

 % 2.5 30 % 16.7 200 المدارس الخاصة 

 15% 180 100% 1200 المجمو 

%( بواقع  15( فقد تم أخذ عينة عشوائية طبقية بنسبة )1باالعتماد على المعطيات الواردة في الجدول )
( استبانة لتشكل عينة  180عليهم )االستبانة(ت تم استرداد ) الد راسةت وبعد توزيع أداة ومعلمة   ( معلم  200)

(  38%(ت و) 9.3( يخضعون إلشراف وزارة المعارف االسرائيلية بنسبة بلغت )112ت منهم )الد راسة
لطةيخضعون إلشراف  ( من المدارس الخاصة وبنسبة بلغت  30%(ت و)3.2الفلسطينية وبنسبة ) الس 

(2.5.)% 
 

 الّدراسة عينة 
سلون المسح بالعينة لمعلمي ومعلمات المدارس للمرحلة االعدادية في شرقي مدينة  أالباح ة  استخدمت 

( استبانة على المعلمين  200توزيع )  مت حيث تم  2022- 2021القدس من الفصل الدراسي األول للعام 
( بنسبة  180والمعلمات في المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدست وبلغ عدد االستبانات المستردة )

عليهم الكترونيًات وقد تم اختيارهم بالطريقة   الد راسة%(ت حيث قامت الباح ة بتوزيع أداة  90استرداد بلغت )
 . ةالديموغرافي( يبين خصائص العينة 2ت والجدول رقم )الطبقية العشوائية

 ة الديموغرافيخصائص العينة (: 2جدول )

 النسبة %  العدد مستويات المتغير  المتغير 

 الجنف 
 26.7% 48 ذكر
 73.3% 132 أن ى 

 55.6% 100 بكالوريوس فأقل  المؤهل العلمي
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 الّدراسة اةأد

بعد  الد راسةتطوير أداة  االستبانة كأداة لجمع البيانات ت حيث تم   الد راسةاستخدمت الباح ة في هذه 
األدبيات والدراسات السابقة والكتب والمراجع العلمية واألطروحات ذات العالقة بموزع   إلىالرجو  
وذلز لدراسة واقع  ( ت2012الداية )( ت و 2012( ت ومحمد ) 2017راسة النجار)ومنها د  الحاليت الد راسة

في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت حيث طورت الباح ة   ةالت نظيميتطبيق العدالة 
استبانة تكونت من البيانات األولية )الجنفت والمؤهل العلميت وسنوات الخبرةت والجهة المسؤولة عن  

( فقرة  10( مجاالتت فقد تكون المجال األول من )4( فقرة موزعة على ) 40المدرسة(ت كما تكونت من )
ت وتكون اإلجراء( فقرات تقيف العدالة في 10دالة في التوزيعت وتكون المجال ال اني من ) تقيف الع

( فقرة تقيف  10( فقرات تقيف العدالة في التعاملت وتكون المجال الرابع من ) 10المجال ال الث من )
واقع عها تشتر  في قياس ي(ت وكانت جم1العدالة في التقييمت وذلز كما هو موزح في الملحق رقم )

في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت علمًا بأن طريقة   ةالت نظيميتطبيق العدالة 
 (: 3وذلز كما في الجدول ) (تLikert Scale) اإلجابة تركزت في االختيار من سلم ليكرت الخماسي 

 ( Likert Scale)(: سلم ليكرت الخماسي 3جدول )

 ابدا نادرا  احيانا  غالبا  دائما التصنيف

 1 2 3 4 5 الترميز

 

 44.4% 80 ماجستير فأك ر 

 سنوات الخبرة 
 10.0% 18 سنوات  5أقل من 

 25.0% 45 سنوات  10 –  5من 
 65.0% 117 سنوات  10أك ر من  

 المشرفة علىالجهة 
 المدرسة 

 62.2% 112 االسرائيلية وزارة المعارف 
لطة  21.1% 38 الفلسطينية  الس 

 16.7% 30 مدارس خاصة
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 الّدراسةصدق أداة 
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها صالحة لقياس ما أعدت لقياسهت كما يقصد بالصدق أن تشمل  

االستبانة على جميع العناصر الالزمة للتحليلت وأن تكون فقراتها ومفرداتها وازحة لكل من يستخدمهات 
وقد تم التأكد من فقرات  ت الد راسةوقد قامت الباح ة بتقنين فقرات االستبانة وذلز للتأكد من صدق أداة 

 االستبانة بطريقتين: 
 الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(: 

بعرزها على   الد راسةقامت الباح ة بتصميم االستبانة بصورتها األوليةت ومن  م التحقق من صدق أداة 
  ( محكمين من10المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والمؤهل العلميت تألفت من ) 

( 3أعضاء الهي ة التدريسية في جامعة الخليلت وبعض الجامعات الفلسطينيةت ويوزح الملحق رقم )
ت حيث قاموا مشكورين بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حولها الد راسةأسماء المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم أداة 

ب المدروست وإزافة أي  من حيث: مدى وزوح لغة الفقرات وسالمتها لغويًات ومدى شمول الفقرات للجان
معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبةت وتم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها  

 النهائي. 
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: 

( لفقرات كل  Pearson correlationتم التحقق من صدق األداة أيضًا بحسان معامل االرتباط بيرسون )
 (. 4الدرجة الكلية لهت وذلز كما هو وازح في الجدول ) مجال مع
لمصفوفة ارتباط فقرات كل مجال مع الدرجة   (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4جدول )

 الكلية له

 حصائية الداللة اإل قيمة )ر( الرقم حصائية الداللة اإل قيمة )ر( الرقم
 اإلجراءالعدالة في  العدالة في التوزيع 

1 0.773 0.000 21 0.757 0.000 
2 0.707 0.000 22 0.701 0.000 
3 0.788 0.000 23 0.713 0.000 
4 0.775 0.000 24 0.743 0.000 
5 0.675 0.000 25 0.743 0.000 
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6 0.655 0.000 26 0.801 0.000 
7 0.712 0.000 27 0.777 0.000 
8 0.813 0.000 28 0.782 0.000 
9 0.702 0.000 29 0.810 0.000 

10 0.790 0.000 30 0.805 0.000 
 العدالة في التقييم  العدالة في التعامل

11 0.633 0.000 31 0.709 0.000 
12 0.663 0.000 32 0.787 0.000 
13 0.699 0.000 33 0.772 0.000 
14 0.765 0.000 34 0.790 0.000 
15 0.779 0.000 35 0.808 0.000 
16 0.707 0.000 36 0.809 0.000 
17 0.735 0.000 37 0.776 0.000 
18 0.713 0.000 38 0.771 0.000 
19 0.211 0.004 39 0.735 0.000 
20 0.700 0.000 40 0.742 0.000 

 0.05* دالة احصائيا عند المستوى            0.01** دالة احصائيا عند المستوى   
مع الدرجة  الد راسةأن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة  إلى( 4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

داخليت وأنها ساق القوة االت   إلىة إحصائيًات مما يشير دال   الد راسةالكلية لكل مجال من مجاالت أداة 
في المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من   ةالت نظيمي ا في قياس واقع تطبيق العدالة تشتر  معً 

 وجهة نظر المعلمينت على زوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه. 
 الّدراسةثبات أداة 

ريقة التجزئة النصفية ومعامل  طمن خالل فحصها بطريقتين وهما  الد راسةتحققت الباح ة من  بات أداة 
 خ ألفا كرو نبا
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  تم استخدام طريقة التجزئة النصفية  Split-Half Coefficient methodالنصفية: : طريقة التجزئة أوالً 
وكذلز درجة   األداة النصف األول لكل بعد من أبعاد  ت حيث احتسبت درجةالد راسةأداة  بات لحسان 

 Guttman Split-Half) حسان معادلة ج مان للتجزئة النصفية غير المتساويةب وذلزت النصف ال اني
Coefficient )( 5وذلز كما هو موزح في الجدول) . 

 الّدراسة  أداةلثبات  جيتمان(: نتائج معامل 5جدول )

 معامل جيتمان  دد الفقرات ع ومجاالتها  الد راسةمقاييف 
 0.896 10 العدالة في التوزيع 

 0.864 10 اإلجراءالعدالة في 
 0.923 10 العدالة في التعامل
 0.884 10 العدالة في التقييم 

 0.919 40 الدرجة الكلية
- %86.4عند مجاالتها تراوحت بين )  الد راسة( أن قيم  بات أداة 5تشير المعطيات الواردة في الجدول )

األداة  تمتع توبذلز %(ت 91.9عند الدرجة الكلية لألداة ) الد راسة%(ت وجاءت قيمة  بات أداة 92.3
 .الد راسةوقابلة العتمادها لتحقيق أهداف  من ال بات عالية بدرجة   (االستبانة)
 

: استخدمت الباح ة طريقة أخرى من طرق حسان  بات  Alpha Cronbach انيًا: طريقة ألفا كرونباخ 
ت ويعتمد ألفا كرونباخ  الد راسةوهي طريقة ألفا كرونباخت وذلز بغرض التحقق من  بات أداة  الد راسةأداة 

القيمة الواجب الحصول عليها غير  على حسان تباينات الفقرات وعلى الرغم من أن قواعد القياس في 
وذلز كما هو موزح في   %( يعتبر معقواًلت60محددةت إال أن الحصول على قيمة ألفا أك ر أو تساوي )

 . (6الجدول )
 
 

 الّدراسة أداة(: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 6جدول )
 قيمة ألقا  عدد الفقرات  الد راسة مجاالت 

 0.908 10 العدالة في التوزيع 
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 0.851 10 اإلجراءالعدالة في 
 0.920 10 العدالة في التعامل
 0.924 10 العدالة في التقييم 

 0.967 40 الدرجة الكلية
%(ت  92.4- % 85.1تراوحت بين )  الد راسة( أن قيم  بات أداة 6تشير المعطيات الواردة في الجدول )

بدرجة   (االستبانةاألداة )تمتع توبذلز %(ت 95.4عند الدرجة الكلية لألداة ) الد راسةوجاءت قيمة  بات أداة 
 .الد راسةوقابلة العتمادها لتحقيق أهداف  من ال بات عالية 

 
 الّدراسةخطوات تطبيق 

في مدارس شرقي   ةالت نظيمي والمتم ل في التعرف على واقع تطبيق العدالة  الد راسةتحديد موزو   .1
 مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين. 

معلم ومعلمة للتأكد من  بات وصدق  15مكونة من  تم توزيع االستبانة على عينة استطالعية  .2
 األداة.

بعمل استبانة إلكترونية تم توزيعها  الباح ة  )االستبانة( قامت  الد راسة أداة بعد التأكد من صدق  .3
 على مجموعة من معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس. 

الباح ة   ت وبعد ذلز قام منهم بما هو مطلون   االلكترونية بتعب ة االستبانةقام المعلمين والمعلمات  .4
وذلز تمهيدًا  كسلتإبالتحقق من االستجابات والحصول على نسخة إلكترونية بصيغة ملف 

 . SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي   إلىلتفريغها 
 

 
 الّدراسة متغيرات 

 المدرسة.  المشرفة علىالجنفت والمؤهل العلميت وسنوات الخبرةت والجهة  المتغيرات المستقلة:
 في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين. ةالت نظيميتطبيق العدالة  درجةالمتغير التابع: 

 
 حصائيةالمعالجة اإل
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بعد جمع االستبيانات اإللكترونية والتأكد من صالحيتها للتحليلت قامت الباح ة بمراجعتها وذلز تمهيدًا 
للبياناتت وقد أدخلت للحاسون بإعطائها أرقامًا معينةت أي بتحويل   حصائيةإلجراء المعالجات اإل

( 3( درجاتت وأحيانا ) 4( درجاتت وغالبًا )5رقميةت حيث أعطيت اإلجابة دائمًا ) إلىإلجابات اللفظية ا
واقع تطبيق العدالة ( درجة واحدةت بحيث كلما زادت الدرجة كلما زاد 1( درجتينت وأبدا )2درجاتت ونادرا )

 . في المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين ةالت نظيمي
عدادت النسب الم ويةت المتوسطات الحسابيةت  للبيانات باستخراج األ  حصائيةوقد تمت المعالجة اإل

 (تt-testختبار ت )ا(ت Pearson correlationاالنحرافات المعياريةت معامل االرتباط بيرسون )
ومعادلة ( للمقارنات البعديةت LSDواختبار ) (تOne Way ANOVAباين األحادي )الت  تحليل اختبارو 

 (.SPSS) للعلوم االجتماعية  حصائيةبرنامج الرزم اإلكرونباخ ت وذلز باستخدام  ألفا ال بات 
 

 ( الّدراسةتصحيح المقياس )مفتاح المتوسطات الحسابية لنتائج  
أسلون لقياس السلوكيات ويستعمل في االستبيانات وبخاصة في  هو تم استخدم مقياس ليكرت الخماسي و 

ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على واقع تطبيق   تمجال اإلحصاء
ت بناء على المتوسطات مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين في ةالت نظيميالعدالة 

 (:7)الحسابية كما في الجدول 
 
 
 

 (: مفاتيح التصحيح 7)جدول 

 الدرجة المتوسز الحسابي 
 منخفضة  2.33  – 1.00
 متوسطة  3.67  – 2.34
 مرتفعة  5.00  – 3.68
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 الفصل الرابع 
 الّدراسة عرض نتائج 
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 الفصل الرابع 
 الّدراسة تحليل نتائج 

 مقدمة ال
واقع تطبيق العدالة ت حول  الد راسةالتي توصلت إليها    الن تائجيتضمن هذا الفصل عرزًا كاماًل ومفصاًل ألهم  

وذلز من خالل اإلجابة على أس لة    في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت  ةالت نظيمي
 ناسبة.الم  حصائيةت والتحقق من صحة فرزياتها باستخدام التقنيات اإلالد راسة

 الّدراسةاإلجابة على أسئلة 
في مدارس شرقي مدينة القدس من   ةالّتنظيمي تطبيق العدالة   درجةاألول: ما  الّدراسةاإلجابة عن سؤال 

 ؟ وجهة نظر المعلمين
  ة الت نظيمي لدرجة العدالة    المعيارية  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات   لإلجابة عن السؤال السابق تم  

وذلز كما هو    تفي المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين  لدى مدراء المدارس
 (.8موزح في الجدول رقم )

في شرقي مدينة   لدى مدراء المدارس ةالّتنظيميلدرجة العدالة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8) جدول
 معلمينالقدس من وجهة نظر ال

 المقياس
متوسط 
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

 الدرجة

في مدارس شرقي مدينة القدس من   ةالت نظيميواقع تطبيق العدالة  
 وجهة نظر المعلمين

 مرتفعة 0.659 3.76

في مدارس شرقي مدينة القدس    ةالت نظيمي واقع تطبيق العدالة  ( أن  8تشير المعطيات الواردة في الجدول )
( مع انحراف معياري  3.76جاءت بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )   من وجهة نظر المعلمين

العدالة  م  أ(ت  0.66) بواقع  يتعلق  فيما  أداة    ةالت نظيمي ا  مجاالت  من  مجال  استخراج   الد راسةلكل  تم    فقد 
 المعيارية لفقرات كل مجال على حدة كما هو موزح على النحو اآلتي:   المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
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 مجال العدالة في التوزيع  
لواقع تطبيق العدالة في التوزيع في مدارس شرقي   المعيارية  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (.9ز كما هو موزح في الجدول رقم )وذل مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت
لفقرات واقع تطبيق العدالة في التوزيع في مدارس شرقي مدينة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9) جدول

 درجة القدس من وجهة نظر المعلمين مرتبة حسب ال

 الفقرات  الفقرة  الترتيب 
متوسط 
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

1 1 
 
 مرتفعة 0.948 3.89 المدير المهام بين المعلمين بشكل عادل   عيوز

2 6 
 
 مرتفعة 0.930 3.82 المدير الدورات التدريبية بين المعلمين وفق معايير محددة   عيوز

2 9 
المسمى   ضيفو  حسب  للمعلمين  اإلدارية  المهام  بعض  المدير 

 الوظيفي لهم

 مرتفعة 1.011 3.82

3 5 
 
 مرتفعة 0.984 3.76 المدير نصان الحصص بين المعلمين بشكل عادل   عيوز

 مرتفعة 1.031 3.69 يشار  المدير المعلمين في اللجان المختلفة في المدرسة بعدالة  8 4

 متوسطة  1.004 3.66 للمعلمين في اختيار المهام حسب إمكاناتهم يعطي المدير فرصة  4 5

 متوسطة  0.984 3.64 والعدل بين المعلمين تيشعر المعلم أن المدير يحقق قيم المساواة  3 6

7 2 
بطريقة    قيطب  المؤسسة  في  الجميع  والقوانين على  األنظمة  المدير 

 عادلة 

 متوسطة  0.942 3.61

8 7 
 
 متوسطة  0.955 3.60 المدير األنشطة واألعمال اإلزافية بين المعلمين بشكل مالئم  عيوز

 متوسطة  1.145 3.47 يعطي المدير المكافيات للمعلمين حسب أدائهم وإنجازاتهم 10 9

 متوسطة  0.736 3.60 العدالة في التوزيع درجة 

واقع تطبيق العدالة في التوزيع في مدارس شرقي مدينة القدس    ( أن  9تشير المعطيات الواردة في الجدول )
( مع انحراف معياري  3.60من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )

(ت وجاءت أهم مظاهر العدالة في التوزيع لدى معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس والتي  0.74)
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ت توزيع مدراء المدارس المهام بين المعلمين بشكل عادلت حيث جاء ذلز بمتوسز جاءت في المرتبة األولى
(ت تالها في المرتبة ال انية توزيع المدراء للدورات التدريبية بين  0.95(ت مع انحراف معياري ) 3.89حسابي ) 

مى الوظيفي  المعلمين وفق معايير محددةت وكذلز تفويض المدراء بعض المهام اإلدارية للمعلمين حسب المس
(ت وفي المرتبة ال ال ة  1.01(ت و)0.93(ت مع انحراف معياري )3.82لهمت والذي جاء بمتوسز حسابي ) 

( 3.76جاء توزيع المدراء نصان الحصص بين المعلمين بشكل عادلت حيث جاء ذلز بمتوسز حسابي ) 
 (.0.98مع انحراف معياري )

(ت 3.47مين حسب أدائهم وإنجازاتهمت وجاء بمتوسز حسابي ) عطاء المدراء المكافيت للمعلإ   درجةوكان أقلها   
(ت تالها توزيع المدراء األنشطة واألعمال اإلزافية بين المعلمين بشكل مالئمت  1.15مع انحراف معياري )

(ت تالها تطبيق المدراء لألنظمة والقوانين  0.96(ت مع انحراف معياري )3.60وجاء ذلز بمتوسز حسابي ) 
في   الجميع  )على  بمتوسز حسابي  ذلز  جاء  فقد  عادلةت  بطريقة  معياري 3.61المؤسسة  انحراف  مع   )

(0.94.) 
 

   اإلجراءمجال العدالة في 
في مدارس شرقي   اإلجراءلواقع تطبيق العدالة في   المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم  

 (. 10وذلز كما هو موزح في الجدول رقم ) مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت
في مدارس شرقي مدينة   اإلجراء لفقرات واقع العدالة في (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10) جدول

 الدرجة القدس من وجهة نظر المعلمين أنفسهم مرتبة حسب  

 الفقرات  الفقرة  الترتيب 
متوسط 
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

ح المدير قواعد وقوانين العمل للجميع   11 1  مرتفعة 0.951 3.98 يوزِ 

2 20 
إذا تبين وجود خلل أو  التي أصدرها  القرارات  المدير بعض  ل  ُيعد 

 خطأ فيها
 مرتفعة 0.971 3.80

3 17 
تكون القرارات الخاصة بالعمل صادرة عن المدير وال يحق للمعلمين 

 المشاركة بها
 مرتفعة 0.974 3.77

 مرتفعة 0.965 3.76 يتبنى المدير اقتراحات المعلمين في تحديد إجراءات العمل  12 4
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5 16 
المناسب مع المعلم بعد جمع معلومات كافية   اإلجراءيتخذ المدير  

 حول الموزو  
 مرتفعة 0.908 3.73

 مرتفعة 1.025 3.72 وممنهجيتابع المدير أداء المعلمين وما يبذلونه من جهد بشكل وازح   14 6

 مرتفعة 1.024 3.72 يتابع المدير تنفيذ المعلمين لقراراته بشكل دائم  18 6

6 15 
الذي   هيوج ِ  للمعلمين بشكل يتناسب مع األداء  المالحظات  المدير 

 قاموا به وفق معايير وازحة و ابتة
 مرتفعة 1.020 3.72

 مرتفعة 1.010 3.72 المدير جميع القرارات اإلدارية على جميع الموظفين دون تحيز  قيطب ِ  13 6

 متوسطة  1.129 3.28 اتخاذها بحقهميسمح المدير للمعلمين بمناقشة القرارات التي تَّم  19 7

 مرتفعة  0.653 3.72 اإلجراءدرجة العدالة في 

في مدارس شرقي مدينة القدس من    اإلجراء( أن واقع العدالة في  10تشير المعطيات الواردة في الجدول )
( مع انحراف معياري  3.72وجهة نظر المعلمين أنفسهم جاء بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )

لدى معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس في    اإلجراء(ت وجاءت أهم مظاهر العدالة في  0.65)
(ت مع  3.98مل للجميعت حيث جاء بمتوسز حسابي ) المرتبة األولىت توزيح المدراء لقواعد وقوانين الع

(ت وجاء في المرتبة ال انيةت تعديل المدراء لبعض القرارات التي يصدرونها إذا تبين  0.95انحراف معياري ) 
(ت وفي المرتبة ال ال ة  0.97(ت مع انحراف معياري )3.80وجود خلل أو خطأ فيهات وجاء بمتوسز حسابي )

العمل والتي تكون صادرة عن المدير وال يحق للمعلمين المشاركة بهات والتي جاءت كانت القرارات الخاصة ب 
 (.0.97( مع انحراف معياري ) 3.77بمتوسز حسابي ) 

اتخاذها بحقهمت فقد جاء ذلز بمتوسز    سماح المدراء للمعلمين بمناقشة القرارات التي تم    درجةوكان أقلها   
(ت تالها تطبيق المدراء جميع القرارات اإلدارية على جميع 1.13(ت مع انحراف معياري )3.28حسابي )

الموظفين دون تحيزت وكذلز توجيه المدراء المالحظات للمعلمين بشكل يتناسب مع األداء الذي قاموا به  
  إلى متابعة المدراء تنفيذ المعلمين للقرارات بشكل دائمت باإلزافة  ت كذلز أيضًا  ةوفق معايير وازحة و ابت

متابعة المدراء ألداء المعلمين وما يبذلونه من جهد بشكل وازح وممنهجت حيث جاء ذلز بمتوسز حسابي  
(ت كما تالها اتخاذ المدراء لإلجراء المناسب 1.03(ت و) 1.02(ت و)1.01(ت مع انحراف معياري )3.72)

المعلين )  مع  بمتوسز حسابي  جاء  فقد  الموزو ت  كافية حول  معلومات  انحراف  3.73بعد جمع  مع  (ت 
 (. 0.91معياري )
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 مجال العدالة في التعامل  
لواقع تطبيق العدالة في التعامل في مدارس شرقي    المعيارية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (. 11ا هو موزح في الجدول رقم )وذلز كم مدينة القدس من وجهة نظر المعلمينت
لفقرات واقع تطبيق العدالة في التعامل في مدارس شرقي  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11) جدول

 درجة مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين مرتبة حسب ال

 الفقرات  الفقرة  الترتيب 
متوسط 
 الحسابي 

  االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.925 4.07 ة التي تواجه المعلمينيتفهم المدير بعض الظروف الخاص   22 1

 مرتفعة 0.923 4.05 يعطي المدير مجااًل للتواصل والحوار مع المعلمين جميًعا  28 2

 مرتفعة 0.909 4.03 يساعد المدير المعلمين في أي توجه يحتاجونه 26 3

 مرتفعة 0.994 4.02 مناسباتهم االجتماعية يشار  المدير المعلمين  23 4

5 24 
على  بالمدرسة  تقوم  التي  والمناسبات  األنشطة  عن  المدير  يعلن 

 الجميع بشكل عادل 
 مرتفعة 0.918 3.97

 مرتفعة 0.911 3.95 يتعامل المدير مع المعلمين بشكل صريح ونزيه   21 6

ع المدير على خلق روح التعاون  25 7  مرتفعة 1.001 3.94 والمشاركة بين المعلمينيشج 

 مرتفعة 0.952 3.93 يعطي المدير مجااًل لبناء عالقات شخصية واجتماعية بين المعلمين  27 8

 مرتفعة 1.022 3.89 يبني المدير عالقة تقوم على ال قة المتبادلة بينه وبين المعلمين 29 9

 مرتفعة 1.050 3.79 باقتراحاتهم عند اتخاذ القراراتيحترم المدير آراء المعلمين ويأخذ  30 10

 مرتفعة  0.734 3.97 درجة العدالة في التعامل

واقع تطبيق العدالة في التعامل في مدارس شرقي مدينة القدس    ( أن  11تشير المعطيات الواردة في الجدول )
( مع انحراف معياري 3.97من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )
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(ت وجاءت أهم مظاهر العدالة في التعامل لدى معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس والتي  0.73)
ت تفهم المدراء لبعض الظروف الخاصة التي تواجه المعلمينت فقد جاء ذلز بمتوسز جاءت في المرتبة األولى

( )4.07حسابي  معياري  انحراف  مع  جاء  0.93(  ال انية  المرتبة  وفي  للتواصل إ (ت  مجاال  المدراء  عطاء 
(ت تالها في 0.92( مع انحراف معياري )4.05والحوار مع المعلمين جميعًات فقد جاء بمتوسز حسابي )

( مع  4.03مرتبة ال ال ةت مساعدة المدراء المعلمين في أي توجه مع المعلمين جميعا ت بمتوسز حسابي )ال
 (.0.91انحراف معياري ) 

احترام المدراء آلراء المعلمين واألخذ باقتراحاتهم عند اتخاذ القراراتت وقد جاء ذلز بمتوسز   درجةوكان أقلها   
(ت تالها بناء المدراء عالقة تقوم على ال قة بينه وبين المعلمينت  1.05(ت مع انحراف معياري )3.79حسابي ) 

بمتوسز حسابي ) انحراف معياري ) 3.89وجاء  المديرإ (ت تالها  1.02( مع  لبناء عالقات   عطاء  مجاال 
 (.0.95( مع انحراف معياري )3.93شخصية واجتماعية بين المعلمينت فقد جاء بمتوسز حسابي )

 
 مجال العدالة في التقييم  

لواقع تطبيق العدالة في التقييم في مدارس شرقي    المعيارية   تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 (. 12وذلز كما هو موزح في الجدول رقم ) ينتمدينة القدس من وجهة نظر المعلم

لفقرات واقع تطبيق العدالة في التقييم في مدارس شرقي  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 12) جدول
 الدرجة مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين مرتبة حسب  

 الفقرات  الفقرة  الترتيب 
متوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.998 3.86 يقي م المدير أداء المعلمين وفق أداة وازحة و ابتة للجميع 31 1

 مرتفعة 0.956 3.81 يتابع المدير أداء المعلمين وتطورهم بشكل مستمر  33 2

 مرتفعة 1.061 3.73 يعرض المدير نتائج التقييم على المعلم بعد االنتهاء منه 34 3
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 مرتفعة 1.014 3.69 المدير للمعلمين بمناقشة نتائج التقييميسمح  35 4

 مرتفعة 1.020 3.69 يعرض المدير معايير التقييم على المعلمين قبل تقييمهم 32 4

 مرتفعة 1.017 3.68 يعطي المدير تغذية راجعة للمعلمين ويوجههم حسب نتائج التقييم  37 5

 مرتفعة 1.035 3.63 مستوى التقييم ونتائجه يكافئ المدير المعلمين حسب  40 6

 مرتفعة 1.012 3.60 ًيِعد المدير برامج تدريبية حسب نتائج تقييم المعلمين  39 7

 مرتفعة 1.069 3.55 حسب نتائج التقييم  ةالت نظيميُيع ِدل المدير في الوظائف واألدوار  38 8

ل المدير نتائج تقييمه بعد  36 9  مرتفعة 1.038 3.53 مناقشتها مع المعلمين ُيعد 

 مرتفعة  0.787 3.68 درجة العدالة في التقييم

 

واقع تطبيق العدالة في التقييم في مدارس شرقي مدينة القدس   ( أن  12تشير المعطيات الواردة في الجدول )
( مع انحراف معياري  3.68من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي ) 

(ت وجاءت أهم مظاهر العدالة في التقييم لدى معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس والتي 0.79)
م المدراء أداء المعلمين وفق أداة وازحة و ابته للجميعت بمتوسز حسابي  ي ىت تقيجاءت في المرتبة األول

انحراف معياري )3.86) المعلمين وتطورهم  1.00( مع  أداء  المدراء  ال انيةت متابعة  المرتبة  (ت تالها في 
( بمتوسز حسابي  ذلز  فقد جاء  )3.81بشكل مستمرت  انحراف معياري  المرتبة  0.96( مع  تالها في  (ت 

( مع 3.73ل ال ةت عرض المدراء نتائج التقييم على المعلمين بعد االنتهاء منهت وجاء بمتوسز حسابي )ا
 (.1.06انحراف معياري ) 
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تعديل المدراء لنتائج التقييم بعد مناقشتها مع المعلمينت فقد جاء ذلز بمتوسز حسابي    درجةوكان أقلها   
حسب نتائج    ةالت نظيمي المدراء في الوظائف واألدوار  (ت تالها تعديل  1.04( مع انحراف معياري )3.63)

(ت تالها إعداد المدراء للبرامج  1.07(ت مع انحراف معياري )3.55التقييمت والتي جاءت بمتوسز حسابي ) 
 (.1.01( مع انحراف معياري )3.60التدريبية حسب نتائج تقييم المعلمينت وجاء بمتوسز حسابي )

 
الثاني: هل فرو  السؤال  ذات داللة  توجد  الداللة    إحصائيةق  بين متوسطات    (α≤0.05)عند مستوى 

لدى مدراء المدارس من   ةالّتنظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
أنفسهم والمعلمات  المعلمين  العلمي،   إلى  ُتعزى   وجهة  والمؤهل  )الجنس،  التالية:  المستقلة  المتغيرات 

 المدرسة(؟  المشرفة علىوسنوات الخبرة، والجهة 
 .الّدراسةالفرعي الثاني يجب فحص واختبار فرضيات  الّدراسةلإلجابة عن سؤال  
 

 : الّدراسةفحص واختبار فرضيات  
الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الفرضية األولى:   بين متوسطات  α≤0.05عند مستوى   )

لدى مدراء المدارس من   ةالّتنظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
 لمتغير الجنس.  ُتعزى وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس   (ت )اختبار  داماستخ  تم    للتحقق من صحة الفرزية السابقة 
  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم    ةالت نظيمي شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 (. 13في جدول رقم ) ةموزح يما ه ك الن تائجوقد حصلت الباح ة على  تلمتغير الجنف
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  (ت)(: نتائج اختبار 13جدول )

 لمتغير الجنس  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  ةالّتنظيمي

 العدد  الجنس  المجال 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

ت   قيمة 
 المحسوبة

الدالة 
 حصائيةاإل

 العدالة في التوزيع
 0.572 3.74 48 ذكر

178 0.512 0.609 
 0.789 3.68 132 أن ى

في   العدالة 
 اإلجراء 

 0.507 3.65 48 ذكر
178 0.840- 0.402 

 0.699 3.74 132 أن ى
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في   العدالة 
 التعامل

 0.611 3.98 48 ذكر
178 0.098 0.922 

 0.775 3.96 132 أن ى

 العدالة في التقييم
 0.573 3.60 48 ذكر

178 0.750- 0.454 
 0.852 3.70 132 أن ى

العدالة  درجة 
 ةالّتنظيمي

 0.461 3.74 48 ذكر 
178 0.261- 0.794 

 0.719 3.77 132 أنثى

 (≥0.05عند المستوى )   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    ال  أنه (  13تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التوزيع لدى مدراء  

  حصائية وذلز ألن قيمة الدالة اإل  تلمتغير الجنف  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(  0.512المحسوبة بلغت )  (ت كما أن قيمة )ت(0.05( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) 0.609بلغت )

مرتفعة حيث  بدرجة    عينة البحث كانت إجابات    (ت وقد 1.96وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات  3.68( وعند اإلناث )3.74بلغ المتوسز الحسابي للذكور )

جة العدالة في التوزيع لدى مدراء المدارس من تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدر 
 وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم .  

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة    ال   أنه(  13كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 
(0.05≤)   اإلجراءبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في 

قيمة الدالة    وذلز ألن    تلمتغير الجنف  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(ت كما أن قيمة )ت( المحسوبة 0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.402بلغت )  حصائيةاإل

الجدولية والبالغة )-0.840بلغت ) القيمة )ت(  أقل من  البحث ت إجابات  كان  (ت وقد 1.96( وهي    عينة 
(ت 3.74( وعند اإلناث )3.65مرتفعة عند اإلناث ومتوسطة عند الذكور حيث بلغ المتوسز الحسابي للذكور )

وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة 
 ين والمعلمات أنفسهم .  لدى مدراء المدارس من وجهة المعلم اإلجراءالعدالة في 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  13كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 
(0.05≤)  بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل

قيمة الدالة    وذلز ألن    تلمتغير الجنف  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
)ت( المحسوبة قيمة    (ت كما أن  0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.922بلغت )  حصائيةاإل
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مرتفعة    عينة البحث كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )1.098بلغت )
للذكور ) الحسابي  المتوسز  بلغ  الفرزية الصفرية بين  3.96( وعند اإلناث )3.98حيث  تقبل  (ت وبذلز 

لدرجة   القدس  مدينة  مدارس شرقي  ومعلمات  معلمي  تقديرات  مدراء  متوسطات  لدى  التعامل  في  العدالة 
 المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم. 

 
( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  13كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 

(0.05≤)   بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التقييم
قيمة الدالة    وذلز ألن    تلمتغير الجنف  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  

)ت( المحسوبة قيمة    (ت كما أن  0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.922بلغت )  حصائيةاإل
الجدولية والبالغة )-0.750بلغت ) القيمة )ت(  أقل من  البحث كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي    عينة 

(ت 3.70( وعند اإلناث )3.60مرتفعة عند اإلناث ومتوسطة عند الذكور حيث بلغ المتوسز الحسابي للذكور )
ت مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلما

 العدالة في التقييم لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم .  
( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  13كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 

(0.05≤)   ة الت نظيمي بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
قيمة الدالة    وذلز ألن    تلمتغير الجنف  ُتعزى   لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم

قيمة )ت( المحسوبة   (ت كما أن  0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.794بلغت )  حصائيةاإل
الجدولية والبالغة )-0.261بلغت ) القيمة )ت(  أقل من  البحث كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي    عينة 

(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية  3.77( وعند اإلناث ) 3.74مرتفعة حيث بلغ المتوسز الحسابي للذكور )
لدى مدراء    ةالت نظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة    بين متوسطات 

 . المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم
 

الثانية:   الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الفرضية  ( بين متوسطات α≤0.05عند مستوى 
لدى مدراء المدارس من   ةالّتنظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 لمتغير المؤهل العلمي.  ُتعزى وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 
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بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس   (ت )اختبار  دامتم استخ  للتحقق من صحة الفرزية السابقة 
  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم    ةالت نظيمي شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 (. 14في جدول رقم ) ةموزح  يما هك الن تائج وقد حصلت الباح ة على  تلمتغير المؤهل العلمي
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  (ت)(: نتائج اختبار 14جدول )

 لمتغير المؤهل العلمي ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  ةالّتنظيمي

 العدد  المؤهل العلمي المجال 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

ت   قيمة 
 المحسوبة

الدالة 
 حصائيةاإل

 العدالة في التوزيع
 0.739 3.61 100 بكالوريوس فأقل

178 1.726- 0.086 
 0.722 3.80 80 ماجستير فأك ر 

 اإلجراءالعدالة في  
 0.665 3.67 100 بكالوريوس فأقل

178 1.155- 0.250 
 0.637 3.78 80 ماجستير فأك ر 

 العدالة في التعامل
 0.752 3.90 100 بكالوريوس فأقل

178 1.302- 0.195 
 0.707 4.05 80 ماجستير فأك ر 

 العدالة في التقييم
 0.767 3.60 100 بكالوريوس فأقل

178 1.546- 0.124 
 0.805 3.78 80 ماجستير فأك ر 

العدالة  درجة 
 ةالّتنظيمي

 0.656 3.70 100 بكالوريوس فأقل 
178 1.590- 0.114 

 0.657 3.85 80 ماجستير فأكثر 

 (≥0.05عند المستوى )   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    ال  ه أن  (  14تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التوزيع لدى مدراء  

أنفسهم   والمعلمات  المعلمين  وجهة  من  العلمي  ُتعزى المدارس  المؤهل  ألن    تلمتغير  الدالة    وذلز  قيمة 
ن قيمة )ت( المحسوبة (ت كما أ0.05هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.086بلغت )  حصائيةاإل

الجدولية والبالغة )-1.726بلغت ) القيمة )ت(  أقل من  البحث كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي    عينة 
مرتفعة الذين مؤهلهم العلمي ماجستير ومتوسطة عند الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل حيث بدرجة  

( وعند المعلمين  3.61لمي بكالوريوس فأقل ) بلغ المتوسز الحسابي للمعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم الع
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات 3.80والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي ماجستير )

وجهة   من  المدارس  مدراء  لدى  التوزيع  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  مدارس شرقي  ومعلمات  معلمي 
 المعلمين والمعلمات أنفسهم . 
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وت )كما  الجدول  في  الواردة  المعطيات  داللة  ال  ه  أن  (  14شير  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 
(0.05≤)   اإلجراءبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في 

قيمة    وذلز ألن    تلمتغير المؤهل العلمي  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
اإل )  حصائيةالدالة  أن  0.250بلغت  أي   )   ( ألفا  قيمة  من  أكبر  القيمة  أن  0.05هذه  كما  )ت(    (ت  قيمة 

عينة  كانت إجابات    ت وقد (1.96( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )-1.155المحسوبة بلغت ) 
مرتفعة الذين مؤهلهم العلمي ماجستير ومتوسطة عند الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل  بدرجة    البحث 

( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسز  بلغ  وعند 3.67حيث   )
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات 3.78المعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي ماجستير )

لدى مدراء المدارس من    اإلجراءتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في  
 وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم . 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  14كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 
(0.05≤)  بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل

قيمة    وذلز ألن    تلمتغير المؤهل العلمي  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
اإل )  حصائيةالدالة  أن  (  0.195بلغت  )   أي  ألفا  قيمة  من  أكبر  القيمة  أن  0.05هذه  كما  )ت(    (ت  قيمة 

عينة  كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )-1.302المحسوبة بلغت ) 
مرتفعة حيث بلغ المتوسز الحسابي للمعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل  بدرجة    البحث 

(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية  4.05( وعند المعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي ماجستير )3.90)
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل لدى مدراء  

 المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم .
( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  14كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 

(0.05≤)   بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التقييم
قيمة    وذلز ألن    تلميلمتغير المؤهل الع  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  

اإل )  حصائيةالدالة  أن  0.195بلغت  أي   )   ( ألفا  قيمة  من  أكبر  القيمة  أن  0.05هذه  كما  )ت(    (ت  قيمة 
عينة  كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )-1.302المحسوبة بلغت ) 

مرتفعة الذين مؤهلهم العلمي ماجستير ومتوسطة عند الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل  بدرجة    البحث 
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( فأقل  بكالوريوس  العلمي  مؤهلهم  الذين  والمعلمات  للمعلمين  الحسابي  المتوسز  بلغ  وعند 3.60حيث   )
ن متوسطات (ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بي 3.78المعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي ماجستير )

تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل لدى مدراء المدارس من 
 وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم. 

( الجدول  في  الواردة  المعطيات  وتشير  داللة  ال  ه  أن  (  14كما  ذات  فروق  المستوى    إحصائيةتوجد  عند 
(0.05≤)  ة الت نظيمي ي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  بين متوسطات تقديرات معلم  

قيمة    وذلز ألن    تلمتغير المؤهل العلمي  ُتعزى   لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم
اإل )  حصائيةالدالة  أن  0.114بلغت  أي   )   ( ألفا  قيمة  من  أكبر  القيمة  أن  0.05هذه  كما  )ت(    (ت  قيمة 

عينة  كانت إجابات    (ت وقد 1.96( وهي أقل من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )-1.590المحسوبة بلغت ) 
مرتفعة حيث بلغ المتوسز الحسابي للمعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأقل  بدرجة    البحث 

(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية  3.85المعلمين والمعلمات الذين مؤهلهم العلمي ماجستير )( وعند  3.70)
لدى مدراء    ةالت نظيميبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 . المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم
 

الثالثة:   الداللة )  إحصائيةلة  ال توجد فروق ذات دال الفرضية  بين متوسطات  α≤0.05عند مستوى   )
لدى مدراء المدارس من   ةالّتنظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 لمتغير سنوات الخبرة.   ُتعزى وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

اختبار تحليل   خدامتم استحسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسةت  للتحقق من صحة الفرزية السابقة  
( للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي One Way ANOVAالتباين األحادي ) 

العدالة   لدرجة  القدس  أنفسهم    ة الت نظيميمدينة  والمعلمات  المعلمين  وجهة  المدارس من  مدراء    ُتعزى لدى 
 (. 15كما هو موزح في الجدول رقم ) الن تائج إلىوقد توصلت الباح ة ت لمتغير سنوات الخبرة

( للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي  One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )15جدول )
لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات  ةالّتنظيميمدينة القدس لدرجة العدالة   ومعلمات مدارس شرقي

 لمتغير سنوات الخبرة  ُتعزى أنفسهم 
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 مصدر التباين  المجال 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة ف 
الداللة  

 حصائيةاإل

 العدالة في التوزيع

 0.196 2 0.392 بين المجموعات

0.359 0.699 
داخل  
 المجموعات

96.554 177 
0.546 

 179 96.946 المجمو 

 اإلجراءالعدالة في  

 0.332 2 0.665 بين المجموعات

0.777 0.461 
داخل  
 المجموعات

75.743 177 
0.428 

 179 76.408 المجمو 

 العدالة في التعامل

 1.166 2 2.332 بين المجموعات

2.196 0.114 
داخل  
 المجموعات

93.991 177 
0.531 

 179 96.323 المجمو 

 العدالة في التقييم

 0.219 2 0.438 بين المجموعات

0.351 0.705 
داخل  
 المجموعات

110.459 177 
0.624 

 179 110.897 المجمو 

العدالة   درجة 
 ةالّتنظيمي

 0.039 2 0.078 بين المجموعات 

0.089 0.915 
داخل 
 المجموعات

77.639 177 
0.439 

 179 77.771 المجموع

(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  15تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التوزيع لدى مدراء  

  حصائية قيمة الدالة اإل  وذلز ألن    تسنوات الخبرةمتغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(  0.359قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  (ت كما أن  0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )   ( أي أن  0.699بلغت )

(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات  3.09وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )
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وجهة   من  المدارس  مدراء  لدى  التوزيع  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  مدارس شرقي  ومعلمات  معلمي 
 المعلمين والمعلمات أنفسهم. 

(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  15الواردة في الجدول )تشير المعطيات  
لدى مدراء    اإلجراءبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في  

  حصائية قيمة الدالة اإل  وذلز ألن    تسنوات الخبرةمتغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(  0.777قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  (ت كما أن  0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )   ( أي أن  0.461بلغت )

بذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات  (ت و 3.09وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )
في   العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  مدارس شرقي  ومعلمات  وجهة    اإلجراءمعلمي  المدارس من  مدراء  لدى 

 المعلمين والمعلمات أنفسهم. 
(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  15تشير المعطيات الواردة في الجدول )

بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل لدى مدراء  
  حصائية قيمة الدالة اإل  وذلز ألن    تسنوات الخبرةمتغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  

(  2.196قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  أن    (ت كما0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )  أي أن    ت  (0.114بلغت )
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات  3.09وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )

المدارس من وجهة  لدى مدراء  التعامل  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  معلمي ومعلمات مدارس شرقي 
 المعلمين والمعلمات أنفسهم. 

(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  15يات الواردة في الجدول )تشير المعط
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التقييم لدى مدراء  

  حصائية قيمة الدالة اإل  وذلز ألن    تسنوات الخبرةمتغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(  0.351قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  ن  (ت كما أ 0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )  أي أن    ت  (0.705بلغت )

(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين متوسطات تقديرات  3.09وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )
معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التقييم لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين  

 والمعلمات أنفسهم.
(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  15ت الواردة في الجدول )تشير المعطيا

لدى مدراء    ةالت نظيميبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
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  حصائية قيمة الدالة اإل  وذلز ألن    تسنوات الخبرةمتغير  ل  ُتعزى   المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 
( 0.089قيمة )ف( المحسوبة بلغت )  (ت كما أن  0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )   أي أن  ت(  0.915بلغت )

بين متوسطات تقديرات  (ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية  3.09وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )
لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين    ةالت نظيميلقدس لدرجة العدالة  معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة ا

 .والمعلمات أنفسهم
( رقم  الجدول  خالل  من  ذلز  يوزح  16ويتضح  والذي  واالنحرافات  و األعدادت  (  الحسابيةت  المتوسطات 

العدالة للفروق  المعيارية   لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  مدارس  ومعلمات  معلمي  تقديرات  متوسطات  بين 
 لمتغير سنوات الخبرة.  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم   ةالت نظيمي
ومعلمات  (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي 16جدول )

 ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  ةالّتنظيميمدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة 
 لمتغير سنوات الخبرة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخبرة  المجال 

 العدالة في التوزيع

 0.562 3.78 18 سنوات  5أقل من 

 0.618 3.75 45 سنوات  10 – 5

 0.801 3.66 117 سنوات 10أك ر من 

 اإلجراءالعدالة في  
 0.504 3.60 18 سنوات  5أقل من 

 0.626 3.81 45 سنوات  10 – 5

 0.683 3.70 117 سنوات 10أك ر من 

 العدالة في التعامل
 0.774 3.72 18 سنوات  5أقل من 

 0.645 3.86 45 سنوات  10 – 5

 0.751 4.05 117 سنوات 10أك ر من 

 العدالة في التقييم
 0.586 3.74 18 سنوات  5أقل من 

 0.738 3.74 45 سنوات  10 – 5

 0.834 3.64 117 سنوات 10أك ر من 

 ة الّتنظيميدرجة العدالة 
 0.512 3.71 18 سنوات  5أقل من 

 0.569 3.79 45 سنوات  10 – 5

 0.713 3.76 117 سنوات  10أكثر من 
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الرابعة:   الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الفرضية  ( بين متوسطات α≤0.05عند مستوى 
لدى مدراء المدارس من   ةالّتنظيميتقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 .  المدرسةعلى المشرفة لمتغير الجهة   ُتعزى وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

اختبار تحليل   خدامتم استحسب متغير الجهة المسؤولة عن المدرسةت  للتحقق من صحة الفرزية السابقة  
( للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي One Way ANOVAالتباين األحادي ) 

العدالة   لدرجة  القدس  مدراء    ة الت نظيميمدينة  أنفسهم  اللدى  والمعلمات  المعلمين  وجهة    ُتعزى مدارس من 
كما هو موزح في الجدول رقم    الن تائج  إلىوقد توصلت الباح ة  ت  المدرسة  المشرفة علىلمتغير الجهة  

(17 .) 
( للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:17جدول )

لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات  ةالّتنظيميومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة 
 المدرسة على المشرفة لمتغير الجهة  ُتعزى أنفسهم 

 التباين مصدر  المجال 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة ف 
الداللة  

 حصائيةاإل

 العدالة في التوزيع

 1.433 2 2.866 بين المجموعات

2.696 0.070 
داخل  
 المجموعات

94.080 177 
0.532 

 179 96.946 المجمو 

 اإلجراءالعدالة في  

 0.831 2 1.662 بين المجموعات

1.968 0.143 
داخل  
 المجموعات

74.746 177 
0.422 

 179 76.408 المجمو 

 العدالة في التعامل

 2.619 2 5.239 بين المجموعات

5.090 0.007 
داخل  
 المجموعات

91.084 177 
0.515 

 179 96.323 المجمو 
 0.006 5.244 3.102 2 6.204 بين المجموعات العدالة في التقييم
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داخل  
 المجموعات

104.693 177 
0.591 

 179 110.897 المجمو 

العدالة  درجة 
 ةالّتنظيمي

 1.517 2 3.033 بين المجموعات 

3.592 0.030 
داخل 
 المجموعات

74.738 177 
0.422 

 179 77.771 المجموع

(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التوزيع لدى مدراء  

قيمة    وذلز ألن    تالمدرسة  المشرفة على  الجهة  متغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
قيمة )ف( المحسوبة    (ت كما أن  0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )   ( أي أن  0.070بلغت )   حصائيةالدالة اإل
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين  3.09( وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )2.696بلغت )

لدى   التوزيع  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  مدارس  ومعلمات  معلمي  تقديرات  مدراء متوسطات 
 المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم .

(  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    هأن  (  17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
لدى مدراء    اإلجراءبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات مدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في  

قيمة    وذلز ألن    تالمدرسة  المشرفة على  الجهة  متغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
قيمة )ف( المحسوبة    (ت كما أن  0.05هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )   ( أي أن  0.143بلغت )   حصائيةالدالة اإل
(ت وبذلز تقبل الفرزية الصفرية بين  3.09( وهي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )1.968بلغت )

تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في   لدى مدراء   اإلجراءمتوسطات 
 وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم .المدارس من 

( ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    هأن  (  17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل لدى مدراء 

وذلز ألن قيمة    تالمدرسةالمشرفة على    الجهة  متغيرل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
قيمة )ف( المحسوبة   (ت كما أن  0.05هذه القيم أقل من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.007بلغت )  حصائيةالدالة اإل
(ت وبذلز ترفض الفرزية الصفرية بين  3.09( وهي أكبر من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )5.090بلغت )
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متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التعامل لدى مدراء  
 . المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم

( ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    هأن  (  17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة في التقييم لدى مدراء  

قيمة    وذلز ألن    تالمدرسة  المشرفة على  الجهة  متغير  ل  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
قيمة )ف( المحسوبة   (ت كما أن  0.05)هذه القيم أقل من قيمة ألفا    ( أي أن  0.006بلغت )  حصائيةالدالة اإل
(ت وبذلز ترفض الفرزية الصفرية بين  3.09( وهي أكبر من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )5.244بلغت )

مدراء   لدى  التقييم  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  المدارس شرقي  ومعلمات  معلمي  تقديرات  متوسطات 
 هم .المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفس

( ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    هأن  (  17تشير المعطيات الواردة في الجدول )
لدى مدراء   ةالت نظيميبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

قيمة    وذلز ألن    تالمدرسة  المشرفة على  الجهة  متغير  ل  ُتعزى   المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم
قيمة )ف( المحسوبة   (ت كما أن  0.05هذه القيم أقل من قيمة ألفا )  ( أي أن  0.030بلغت )  حصائيةالدالة اإل
بين  الفرزية الصفرية    ترفض (ت وبذلز  3.09( وهي أكبر من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )3.592بلغت )

العدالة   لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  المدارس  ومعلمات  معلمي  تقديرات  مدراء    ة الت نظيميمتوسطات  لدى 
 .المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم

بين متوسطات تقديرات ( للمقارنات البعدية  LSDر الفروق فقد تم استخراج نتائج اختبار )ولمعرفة مصد 
المدارس من وجهة   لدى مدراء  التقييم  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  المدارس شرقي  معلمي ومعلمات 

وذلز كما هو موزح في الجدول    المدرسةعلى  المشرفة  لمتغير الجهة    ُتعزى المعلمين والمعلمات أنفسهم  
(18 .) 

بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس شرقي مدينة  ( للمقارنات البعدية LSD(: نتائج اختبار )18جدول )
لمتغير الجهة  ُتعزى القدس لدرجة العدالة في التقييم لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

 المدرسة  علىالمشرفة 

 المحور
على   الجهة المشرفة 

 المدرسة 

المعارف   وزارة 
 اإلسرائيلية

 الّسلطة
 الفلسطينية

 مدارس خاصة 

 *0.31488 0.37716*  وزارة المعارف اإلسرائيلية العدالة في التعامل
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لطة  -0.06228   الفلسطينية  الس 

    مدارس خاصة 

 العدالة في التقييم
 *0.51107 0.13581  وزارة المعارف اإلسرائيلية

لطة  *0.37526   الفلسطينية  الس 

    مدارس خاصة 

العدالة  درجة 
 ةالّتنظيمي

 *0.35295 0.12808  وزارة المعارف اإلسرائيلية 

 0.22487   الفلسطينية الّسلطة

    مدارس خاصة 

( الجدول  الواردة في  المعطيات  أن  18تشير  المعارف    (  بين وزارة  كانت  التعامل  العدالة في  الفروق في 
وبين   لطةاإلسرائيلية  المعارف   الس  وزارة  لصالح  الفروق  وكانت  الخاصةت  والمدراس  الفلسطينية  الوطنية 

اإلسرائيلية والتي كانت العدالة في التعامل لدى مدراء المدارس شرقي مدينة القدس أعلى منه عند مدراء  
عة للسلطة الفلسطينية والمدارس الخاصةت كما وجاءت الفروق في العدالة في التقييم بين وزارة  المدارس التاب

لطةالمعارف اإلسرائيلية وبين   الوطنية الفلسطينيةت  م بين المدارس التابعة لسلطة الفلسطينية والمدراس    الس 
المعارف اإلسرائيليةت  م لصالح مدار  الفروق لصالح وزارة  لطةس  الخاصةت وكانت  الفلسطينية والتي   الس 

كانت العدالة في التقييم لدى مدراء المدارس شرقي مدينة القدس أعلى منه عند مراء المدارس الخاصةت 
لطةفقد كانت الفروق بين بين وزارة المعارف اإلسرائيلية وبين    ةالت نظيمي وعند درجة العدالة   الوطنية    الس 

المعارف اإلسرائيلية والتي كانت العدالة في التعامل لدى مدراء   الفلسطينيةت وكانت الفروق لصالح وزارة
 المدارس شرقي مدينة القدس أعلى منه عند مدراء المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية.

 ( رقم  الجدول  ذلز من خالل  يوزح  19ويتضح  والذي  واالنحرافات  و األعدادت  (  الحسابيةت  المتوسطات 
متوسطات للفروق  المعيارية   العدالة    بين  لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  المدارس  ومعلمات  معلمي  تقديرات 

أنفسهم    ةالت نظيمي المعلمين والمعلمات  المدارس من وجهة  الجهة    ُتعزى لدى مدراء  على المشرفة  لمتغير 
 . المدرسة
(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات  19جدول )

 ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  ةالّتنظيميالمدارس شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة 
 . المشرفة على المدرسةلمتغير الجهة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  لة عن المدرسة الجهة المسؤو  المجال 
 0.752 3.74 112 وزارة المعارف اإلسرائيلية
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 العدالة في التوزيع
لطة  0.680 3.79 38 الفلسطينية  الس 

 0.701 3.42 30 مدارس خاصة 

 اإلجراءالعدالة في  
 0.697 3.78 112 وزارة المعارف اإلسرائيلية

لطة  0.570 3.72 38 الفلسطينية  الس 

 0.554 3.51 30 مدارس خاصة 

 العدالة في التعامل
 0.753 3.10 112 وزارة المعارف اإلسرائيلية

لطة  0.646 3.72 38 الفلسطينية  الس 

 0.662 3.78 30 مدارس خاصة 

 العدالة في التقييم
 0.827 3.79 112 وزارة المعارف اإلسرائيلية

لطة  0.651 3.66 38 الفلسطينية  الس 

 0.673 3.28 30 مدارس خاصة 

 ة الّتنظيميدرجة العدالة 
 0.692 3.85 112 وزارة المعارف اإلسرائيلية 

 0.564 3.72 38 الفلسطينية الّسلطة

 0.583 3.50 30 مدارس خاصة 
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 الفصل الخامس 

 والتوصيات  الّنتائج
 الّنتائج

في مدارس شرقي مدينة القدس   ةالت نظيمي دراسة واقع تطبيق العدالة    إلىوالتي هدفت    الد راسةبعد إجراء هذه  
 التالية:  الن تائج إلىمن وجهة نظر المعلمينت فإن الباح ة قد توصلت 

 :الّدراسةمناقشة نتائج أسئلة 
 األول  الّدراسةمناقشة نتائج سؤال 

 ؟ شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين مدارسفي  ةالّتنظيمي واقع تطبيق العدالة ما  
  شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين   مدارسفي    ةالت نظيميواقع تطبيق العدالة    أن    إلى  الن تائج تشير  

 (. 0.66( مع انحراف معياري )3.78جاءت بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي ) 
  ة الت نظيميزيادة وعي المدراء على زرورة اتبا  أسلون العدالة    إلىالنتيجة قد تعود  هذه    وترى الباح ة أن  

وتعزيز دور المعلم ودعمه من الناحية   الن تائجأفضل  إلىوذلز للوصول  تراسياقم الد   ناء تعاملهم مع الط  أ
  إلى   ةالنفسية وخلق جو من المحبة والراحة واألمان لتحقيق األهداف األساسية للعملية التعليمية. باإلزاف

وعي المعلم أيًضا في هذه الفترة لحقوقه بشكل أكبر والمطالبة بها بشكل أوسع خصوًصا في منطقة القدس  
يعرفون حقوقهم وواجباتهم ويرشدون    نالذي  المحتلة  48منطقة ال  ع معلمي  وذلز النخراط المعلمين أك ر م

وجعلهم يطالبون المدير بالتوقف عن  ت  على المطالبة بها والسعي نحو الحصول عليها    رينالمعلمين اآلخ
 . بعض األمور التسلطية

صعبة زد أي   يةإجراءات قانون عن حقوق المعلم وتطالب بها وتتخذ  كما أن وجود نقابات للمعلمين تدافع   
  ة المعلمين زيادة معرف  إلى باإلزافة   مهما كان مركزه في الوزارةت  هذه الحقوق أو يخالفهاشخص يقف امام  

باللغة العبرية وقدرتهم على متابعة كل ما هو جديد من ناحية الحقوق في موقع الوزارةت مما دفع بعض 
 استخدام أسلون العدل في التعامل معهم.و ت راجع عن أي أسلون آخر الت   إلىالمدراء 

المعلمين   إلىومن خالل عمل الباح ة في هذا المجال فإنها ترى أن المدراء في هذا الوقت يحاولون التقرن  
من خالل استخدام أساليب التعامل الجيد والعدالة والتي أصبحت وازحة جًدا انها أفضل األساليب لتحقيق  

 نحو جانب المدير بشكل يدعم سيرورة العملية التعلمية التعليمية.   أهداف المدرسة وجذن المعلمين
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المعلمين الذين يرى أن لديهم دور فعال في المدرسة وتقسيم    إلىحيث أصبح المدير يفوض بعض المهام  
الموازيع مما يعطي فرص أكبر للمعلمين   ي ومركز ت  الطبقات    ي ومركز   تاألدوار في العمل م ل نائب المدير

بتجربة تحمل جزء من المسؤولية المفروزة على المدير واالنخراط بالعمل اإلداري دون الحاجة للوصول  
ذ يعتبر بهذا كل شخص صاحب مهمة هو مدير في مكانه ومهامه ومسؤولياته وهذا إمنصب المدير.  إلى

 األسلون قد ظهر حديً ا في مدارسنا اآلن. 
( حيث  2015رمان ) ووأب ت  (  2012) والحصنة    ت( 2012)وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من محمد  

والنجار    ت    (2016مرتفعة واختلفت مع دراسة أبو رجب )بدرجة    ةالت نظيميواقع تطبيق العدالة  جاءت نسبة  
جاءت بها النسب بين    ي( والت2021وحجازي )ت  (  2019والشرمان )  اوشمت  (  2020)والسيد    ت  (2017)

 متوسطة ومنخفضة. 
الحظت الباح ة أن مجال العدالة في التعامل   الد راسةوعند مقارنة المجاالت األربع التي تم دراستها في هذه   

المرتبة األولى بمتوسز حسابي )  ذلز  0.73( وانحراف معياري )3.97قد جاء في  الطبيعة    إلى( ويعود 
ليسود جو من العالقات االجتماعية  ؛  خلقها في المدرسة    إلىت التي يسعى  اإلنسانية لدى المدير والعالقا

ا يجعلها بي ة تعليمية تفاعلية يطغى عليها جو االلفة  مم  ت  الجيدة بين أفراد المؤسسة وبين المعلمين واإلدارة  
والمحبة والتعاون الذي يسعى لوجود اشخاص يتعاملون مع مجموعة من الطالن الذين يسعى كل معلم  

 أسمى وأعلى قمم النجاح والعلم.  إلىتحقيق هدف واحد هو نجاح هؤالء الطالن ووصولهم   إلىمنهم 
أن   مع  باإلزافة  نفسه كان  مديًرا  المدير  يصبح  أن  قبل  يعانيه  ت  لًما  بما  ويشعر  يعاني  كان  أيًضا  فهو 

وهذا ما نراه عند بعض المدراء في هذا  ت  لفه وتعاطف مع المعلم  ة وأك ر أُ المعلمون مما يجعله أقل حد  
 الوقت. 

وانحراف  (  3.72بمتوسز حسابي )  اإلجراءوأما المجال الذي قد جاء في المرتبة ال انية فهو مجال العدالة في  
ليا تؤ ر على  وجود سلطة عُ ل  ربماوتفسر الباح ة سبب ارتفا  هذا المجال  ت( وبدرجة مرتفعة  0.65معياري )

وهي الوزارة أو المفتك الذي يطالب المدراء بتحقيق بعض االعمال المفروزة لذلز وجب عليه    تدور المدير
اتبا  التعليمات التي تصله دون أي نقاش وكذلز المعلمون وبهذا لن يكون هنا  أي نزعه شخصية أو  

 مصالح تؤ ر على هذا المجال.
ب كانت  والتي  التقييم  في  العدالة  ال ال ة جاءت  المرتبة  ) وفي  معياري   ت  (3.68متوسز حسابي  وانحراف 

أن عملية تقييم   إلى( وبدرجة مرتفعة أيًضا وتفسر الباح ة وجود هذا المجال في هذا الترتيب يعود  0.79)
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وزارة التربية والتعليم وقائم    المعايير تقرره  المدير للمعلم في هذا الوقت تكون وفق نموذج محدد ووازح  
حضور المدير لحصص    إلى المعلم على علم بها قبل تقييمه باإلزافة    على شروط محددة ووازحة يكون 

وهي معروفة   تباعهاأيًضا يجب على المعلم ات  ت  فعلية للمعلم تكون لهذه الحصة شروط وازحة وخاصة  
أيضا ووازحة لدى المعلم مما يعطي المعلم الفرصة على أن يكون على استعداد تام لتلز الحصة مما  

 المجال عالًيا. يجعل تقييمه لهذا
و منصف قام به المدير خالل العام ومناقشة  أوأيضا للمعلم حق في االعتراض على أي تقييم غير عادل  

المجال فإن بعض المدارس يكون للمعلم رأي في تقييمه يكتبه  هذا  المدير به ومن خالل عمل الباح ة في  
أبعد    إلىالمفتك مما يجعل المدير عاداًل    إلىا  بعد تقييم المدير له وبعد جلسة مشاورة مع المدير وقبل رفعه

 حد في تقييمه للجميع بهذه الطريقة. 
(  0.74( وانحراف معياري )3.60أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت العدالة في التوزيع بمتوسز حسابي )

 توزيع المكافيت ت  إلىالعالقات بين المدير والمعلمين حيث يميل المدير    إلىوبدرجة متوسطة أيضا ويعود ذلز  
والمناصب على المعلمين الذين عالقتهم جيدة مع المدير وذلز شيء طبيعي في    ت  والمهام والمسؤوليات 

واإلنسانية خصوًصا   االجتماعية  العالقات  يسوده  عمل  من  إجو  مميزة  مجموعة  وجود  المدير  ذا الحظ 
األشخاص الذين لديهم روح المبادرة والعطاء في أي موقف يحتاج فيه المدير أحدهم للقيام ببعض المهام  

 يًضا بالبداية قبل غيرهم.  أينسى لهم مبادراتهم وسوف يبادر في مكافأتهم هم  الفهو 
الترتيب لألبعاد مع دراسة القرني )ات    د وق ( حيث  2017واختلفت مع دراسة الشريف )  ت  (2017فق هذا 

 جاءت العدالة اإلجرائية أواًل  م التوزيعية  م التعامالت.
 

 مجال العدالة في التوزيع  
واقع تطبيق العدالة في التوزيع في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين    أن    إلى  الن تائج ير  شت

( الحسابي  المتوسز  بلغ  متوسطةت حيث  بدرجة  ) 3.60جاء  معياري  انحراف  مع  تراوحت 0.74(  فقد  (ت 
( على الرتبة األولى والتي تنص على)  1( وقد حصلت الفقرة رقم )3.47- 3.89المتوسطات الحسابية بين )

( وبدرجة 0.95( وانحراف معياري )3.89وز  المدير المهام بين المعلمين بشكل عادل( بمتوسز حسابي )ي
عدم تحيز    إلىمما يشير رزى المعلمين على توزيع المهام فيما بينهم بشكل عادل  إلىمرتفعة وهذا يشير 

ءة المعلمين ومستواهم التعليمي  المدير لجهة معينة أو ف ة معينة من المعلمين واتباعه توزيع المهام حسب كفا
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( والتي تنص على )يعطي المدير المكافيت للمعلمين حسب أدائهم  10تهم للعمل .أما الفقرة رقم )اومبادر 
( وبدرجة متوسطة ويدل هذا على  1.15( وانحراف معياري )3.47وانجازاتهم( قد جاءت بمتوسز حسابي )

وقد اتفقت هذه    تدم وجود مكافيت توز  على المعلمينأو ع  ت  مزاجية بعض المدراء في توزيع المكافيت 
( بالنسبة لتوزيع المهام واختلفت بدرجة متوسطة مع توزيع  2020)النتيجة مع دراسة العدوان والعياصرة  

 المكافيت.
  

   اإلجراءمجال العدالة في 
العدالة في    إلى  الن تائج ير  شت المعلمين    اإلجراءأن واقع  القدس من وجهة نظر  في مدارس شرقي مدينة 

(ت وجاءت 0.65( مع انحراف معياري )3.72أنفسهم جاء بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )
( والتي جاءت  19( ما عدا الفقرة رقم )3.72- 3.98جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة تراوحت بين )

( على الرتبة األولى والتي تنص على  11(. وقد حصلت الفقرة )3.28بدرجة متوسطة بمتوسز حسابي )
( وبدرجة 0.95وانحراف معياري )ت  (  3.98)يوزح المدير قواعد وقوانين العمل للجميع( بمتوسز حسابي ) 

ات التي تملى عليهم من الوزارة واتباعها بشكل  اإلجراءمرتفعة وهذا يدل على مدى اتبا  المدراء للقوانين و 
 ات تكون قد طبقت على الجميع بشكل عادل ودون أي تحيز. اإلجراءا يؤكد على أن هذه دقيق مم

( والتي تنص على )يسمح المدير للمعلمين بمناقشة القرارات التي تم اتخاذها بحقهم(  19أما الفقرة رقم )
متوسطة والتي جاءت بأقل رتبة في هذا المجال وترى    ة( وبدرج1.13وانحراف معياري )ت  (  3.28)   زبمتوس

بعض المدراء يرون أن المدير هو الوحيد الذي يصدر القرار وال يحق ألي    أن إلىيعود  قد  الباح ة أن ذلز  
موظف أن يناقشه بها وجاء ذلز من أساليب االشراف القديمة التي ال تزال عالقة في عقول بعض المدراء  

 متمسكون بها وال يزالون يمارسونها. في وقتنا الحالي وهم
( حيث جاءت فقرة مناقشة القرارات بدرجة 2020)مع دراسة العدوان والعياصرة    الن تائج وقد اختلفت هذه  

ولكن في    تا فقرة توزيح القوانين والقواعد فقد جاءت بدرجة مرتفعةم  أكبيرة في المرتبة األولى في دراستهم  
 المرتبة ال انية. 
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 مجال العدالة في التعامل  
نظر    أن    إلى   الن تائجتشير   القدس من وجهة  مدينة  التعامل في مدارس شرقي  في  العدالة  تطبيق  واقع 

(ت وقد جاءت 0.73( مع انحراف معياري )3.97المعلمين جاء بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )
( وانحراف معياري 3.79- 4.07جميع فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة ايًضا بمتوسز حسابي يتراوح بين )

( على الرتبة األولى في هذا المجال والتي تنص على) يتفهم المدير 22( وقد حصلت الفقرة )1.05- 0.93)
( وبدرجة مرتفعةت  0.93( وانحراف معياري )4.07بعض الظروف الخاصة التي تواجه المعلمين ( بمتوسز ) 

الباح ة هذ  المدارس    إلى  اوتفسر  المدراء في بعض  اإلنس  إلىلجوء  األسلون  المعلمين  استخدام  اني مع 
فمن  جانبه وبهذا ينفذون كل ما يحتاجه دون أي تعب او جدال    إلىومراعاة ظروفهم وتفهمها يجعله يكسبهم  

قدم لهم خدمات من ناحية شخصية إنسانية وهذه الطريقة أحيانا ينجح بها العمل وتقود    المتوقع أن المدير
 نتائج وتحقيق اهداف بشكل افضل. إلى

( والتي تنص على )يحترم المدير آراء المعلمين ويأخذ باقتراحاتهم عند اتخاذ القرار( قد  30)أما الفقرة رقم  
( ويعود ذلز  1.05( وانحراف معياري )3.79جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة مرتفعة بمتوسز حسابي )

إلدارة عملية مركزية بعض المدراء ال يزالون يشعرون بأن ا  وحسب ما تم تفسيره سابًقا في اتخاذ القرارات أن  
تتمحور حول المدير نفسه وال يجوز لغيره وزع القرارات واتخاذها ومناقشتها ولهذا السبب جاءت في الرتبة  

 األخيرة في هذا المجال.
( والتي جاء فيها تفهم المدير لظروف المعلمين الخاصة  2017وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة النجار ) 

مرتبة ال ال ة بينما اتفقت في رتبة سماح المدير للمعلمين بمناقشة القرارات التي  وفي ال  ت  بدرجة متوسطة
 ولكن بدرجة منخفضة. تيتخذها حيث جاءت في الرتبة األخيرة

 
 مجال العدالة في التقييم  

أن واقع تطبيق العدالة في التقييم في مدارس شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين    إلى  الن تائجتشير  
(ت وقد جاءت جميع  0.79( مع انحراف معياري )3.68جاءت بدرجة مرتفعةت حيث بلغ المتوسز الحسابي )

ري  ( وانحراف معيا3.53- 3.86فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة ومتوسطة بمتوسز حسابي يتراوح بين )
(0.998 -1.038( الفقرة  وقد حصلت  أداء 31(  المدير  يقيم   ( على  تنص  والتي  األولى  المرتبة  على   )

 ( حسابي  وبتوسز  مرتفعة  بدرجة  للجميع(  و ابتة  وازحة  أداة  وفق  معياري  3.86المعلمين  وانحراف   )
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اه المعلمين يجب  ييم خصوًصا من قبل المدير اتجالتق    أن    إلى( ويعود ذلز حسب ما تراه الباح ة  0.998)
يكون المدير عاداًل وال يتحيز لجهة أو    وحت ىأن يكون ذا مصداقية عالية جًدا وأن يكون وازًحا و ابًتا  

 أن يتبع هذا في عمله دائًما حتى ال يكون موزع شبهات أو تشكيز. وعليه لشخص 
نتائج تقييمه  في  المدير  ( في المرتبة األخيرة في هذا المجال والتي تنص على ) يعدل  36وجاءت الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة وتفسر 1.038( وانحراف معياري )3.53بعد مناقشتها مع المعلمين( بمتوسز حسابي )
و يبرر فيه بعض المواقف أ بعض المدراء قد ال يتأ رون وال يهتمون بما يقوله المعلم    ن  أ  إلىالباح ة ذلز  

في  التي قد حصلت معه لسبب معين وذلز يدل على أن هذا المدير ذو شخصية  ابته وعادلة وصادقة  
بزيادة الدافعية لديهم وانجازهم    أكبرتفهم المدير لظروف العاملين لديه في كل األوقات يساهم بشكل    ن  أ حين  

 .وأفضل أكبرلمهامهم بشكل 
تقييم المدير للمعلمين  ) ( حيث جاءت فقرة  2021مع دراسة قزامل وعليمات وحجازي )  ئج الن تا وقد اتفقت هذه   

في المرتبة   جاءت   بالنسبة للفقرة التي  أنافي المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة    (دون تحيز ووفق أدوات  ابته 
ا في المرتبة االخيرة  يًض أو اعتراض المعلمين على قراراته قد جاءت  ت أاألخيرة وهي تعديل المدير لقراراته  

 .الد راسةوبدرجة مرتفعة في نفف 
 

 الثاني  الّدراسةمناقشة نتيجة سؤال 
الداللة    إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة   تقديرات معلمي    (α≤0.05)عند مستوى  بين متوسطات 

العدالة   لدرجة  القدس  مدينة  في شرقي  المدارس  وجهة    ةالّتنظيميومعلمات  من  المدارس  مدراء  لدى 
المتغيرات المستقلة التالية: )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات    إلى  ُتعزى   المعلمين والمعلمات أنفسهم 

 المدرسة(؟  المشرفة علىالخبرة، والجهة 
 .الّدراسةالفرعي الثاني يجب مناقشة نتائج فرضيات  الّدراسةيجة سؤال لمناقشة نت 
 

 :الّدراسةمناقشة فرضيات 
( بين α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  مناقشة نتائج الفرضية األولى:  

لدى مدراء    ةالّتنظيمي متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
 لمتغير الجنس.    ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 
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بين متوسطات تقديرات   (≥0.05عند المستوى )   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال  أنه    إلى  الن تائجأشارت  
لدى مدراء المدارس    ةالت نظيمي لدرجة العدالة  معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس  

حيث تفسر الباح ة ذلز بأن كل من الذكر  ت  لمتغير الجنف  ُتعزى من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم  
وتفرض عليهما نفف القوانين بغض النظر عن الجنف اذ واالن ى في المجال التعليمي يؤديان نفف المهام  

الذكر وكذلز  أو  تطبيقها سواء على االن ى  الطرفين وال يوجد صعوبة في  تكون مالئمة لكال  المهام  ان 
الشيء في التقييم والتعامل فكل ما يقوم به الذكر تقوم به االن ى في المجال التربوي ولهذا لن يكون هنالز  

 لة من وجهة نظر كل من الجنسين. فرق لتطبيق العدا
( ودراسة قزامل 2017( ودراسة النجار ) 2020وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من العدوان والعياصرة )

( التي بينت وجود فروق في العدالة التوزيعية  2012( واختلفت مع دراسة الداية )2021وعليمات وحجازي )
كما اختلفت مع دراسة محمد ت  ه ال يوجد فروق في العدالة التقييميةاالناث وان  واالجرائية والتعاملية لصالح  

والتعاملية والتوزيعية لصالح الذكور وانه ال يوجد    ةالت نظيمي ( والتي أوزحت وجود فروق في العدالة  2012)
 فروق في العدالة اإلجرائية.  

 

 
( بين  α≤0.05عند مستوى الداللة )  حصائيةإال توجد فروق ذات داللة  مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  

لدى مدراء    ةالّتنظيمي متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
 لمتغير المؤهل العلمي.   ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

بين متوسطات تقديرات   (≥0.05عند المستوى )   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال  ه  أن    إلى  الن تائجأشارت  
لدى مدراء المدارس من وجهة   ةالت نظيميلدرجة العدالة  معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس  

أنفسهم   والمعلمات  العلمي  ُتعزى المعلمين  المؤهل  أن  ت  لمتغير  على  النتيجة  هذه  الباح ة  ة العدال  وتفسر 
ات اإلجراءبمجالي    ةالت نظيمي بمجاالتها األربع ال تتأ ر بالمستوى التعليمي للمعلم حيث أن العدالة    ةالت نظيمي

والتقييم ال تتأ ر بأي منظور شخصي لدى المدير وذلز ألنها تكون قد فرزت بشكل مباشر من الجهات 
العليا وعلى المدير تطبيقها بما يتماشى مع سلطاته ومهامه الموكلة اليه ومصلحة المؤسسة التربوية وطالبها  

الوحيد   فرق والبالم ل دون تفريق  مي  تعامل مع جميع المعلمين على اختالف مؤهلهم العلي توعليه فإن المدير  
ال يكون للمؤهل العلمي  وبهذا    بتقييمهم عليهتقام  هو جودة األداء والعمل الذي يقومون به وفق التقييم الذي  
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ويدل ذلز على أن المدير يتبع أسلون العدل والمساواة قي جميع المعايير التي يتعامل بها مع  ت  أ يرأي ت
نظر عن مؤهلهم العلمي بل على أساس الجهد الذي يبذلونه والكفاءة في العمل الجميع بنفف الدرجة بغض ال

 وهذه المعايير تكون وازحة للمعلمين منذ  بداية العام الدراسي.
( دراسة 2017( ودراسة النجار )2019وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من السيد والحداد والبرعمي )

(  2012( واختلفت مع دراسة الداية )2021( وقد اختلفت مع دراسة قزامل وعليمات وحجازي )2012)محمد  
 المؤهل العلمي لصالح حملة الدبلوم.  إلىتعود   ةالت نظيميوالتي بينت وجود فروق في العدالة 

 
 

( بين  α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:  
لدى مدراء    ةالّتنظيمي متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  

 لمتغير سنوات الخبرة.   ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

بين متوسطات تقديرات   (≥0.05عند المستوى )   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال  أنه    إلى  الن تائجأشارت  
لدى مدراء المدارس من وجهة   ةالت نظيميلدرجة العدالة  معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس  

الة أن مجالي العد   إلىلمتغير سنوات الخبرة. وتعزو الباح ة ذلز أيًضا    ُتعزى المعلمين والمعلمات أنفسهم  
العدالة في    اأم  اإلجرائية والتقييمية هي مجاالت وازحة وصارمة ال تتأ ر بالمعطيات الشخصية للمعلم .  

 ت التوزيع فهي ال تعتمد على سنوات الخبرة لدى المعلم فك ير من المعلمين الذين لديهم سنوات خبرة عالية
و مبادرة للقيام بأعمال ومهام إزافية سوى القيام بعمله هو فقز بينما نالحظ  تأ ولكن ليف لديهم انتماء  

الم في  عالية  روًحا  يمتلكون  الذين  الجدد  المعلمين  للمكافيت  بعض  استحقاًقا  أك ر  تجعلهم  والتي  بادرة 
 والمناصب من أول ز األشخاص أصحان سنوات الخبرة العالية.

الموقف على أرض الواقع عندما استلمت أحد المناصب في المدرسة    هذاالباح ة  فعلى سبيل الم ال صادفت  
لمديرة وطرح بعض العبارات تشكيكات في عدالة ا  بب  وكانت سنوات خبرتها أقل من معلمة أخرى مما سَّ 

والمديرة للمعلمة  الالئقة  المبادرة   تغير  هو وجود روح  القرار  اتخاذها  المديرة سبب  وقتها وزحت  ولكن 
 تستحق هذا المنصب.  اوالعطاء لدى الباح ة أك ر من غيرها وأنه

ت (  2012ودراسة الداية )ت  (  2019وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من السيد والحداد والبرعمي ) 
( في  2021اتفقت مع دراسة العدوان والعياصرة )  ا( كم2015دراسة زويتي )   عومت  (  2012)ودراسة محمد  
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( الخبرة  لصالح  بفروق  جاءت  والتي  التوزيعية  العدالة  اال  المجاالت  ألن 10جميع  وذلز  فأقل  سنوات   )
بل باإلنجازات والدورات واألبحاث   تلتي يقضيهاالجامعات تعتبر الخبرة فيها لدى الشخص ليف بالسنوات ا

( والتي ظهر فيها  2017المنشورة للمعلم على خالف المعلم في المدرسة. وقد اختلفت مع دراسة النجار )
نظرة التفاؤل    إلى( سنوات ويعود ذلز  10سنوات وأقل من )5وجود فروق لصالح األشخاص ذوي الخبرة  

ع المدارس وانخراطهم الحديث في العمل الذي يحمل معهم طاقة إيجابية  التي يحملها المعلمون الجدد لواق
 تجعلهم يقيمون الوزع لما هو إيجابي.

 
( بين  α≤0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  

لدى مدراء    ةالّتنظيمي متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس لدرجة العدالة  
 المدرسة.   المشرفة على لمتغير الجهة  ُتعزى المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم 

المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال    أنهتبين   تقديرات معلمي  (  ≥0.05عند  بين متوسطات 
  ُتعزى ت  اإلجراءومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس نحو العدالة في التوزيعت والعدالة في  

 وبذلز تقبل الفرزية الصفرية.  تالمدرسة  المشرفة على الجهةمتغير ل
تكون  ابتة    المشرفةات في المدارس بغض النظر عن الجهة  اإلجراء  ان    إلىوتفسر الباح ة هذه النتيجة  

نها وزعت على أساس تحقيق أهداف عامة تتبناها الوزارة  أ   ووازحة وال يكون هنالز فوارق بينها خصوًصا
  إلى ويخدم مجتمعه وهذه األهداف العامة تحتاج    ت    خلق جيل  وا   يعرف حقوقه وواجباته  إلىوالتي تهدف  

أن يكون هنالز عوامل مشتركة بين كل جهة مسؤولة عن المدارس التي تمت    دَّ ذا ال بُ إجراءات صارمة له
ات من تصرف المدير حسب اإلجراءهذه    يًضا على العدالة في التوزيع حيث تحدُّ أ دراستها. وهذا ينعكف  

 ميوله او عالقاته فيكون أك ر عداًل ودبلوماسية في توزيعه المهام. 
بين متوسطات تقديرات معلمي  (  ≥0.05عند المستوى )  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة    هأن  كما أشارت  

واقع  التقييمت وكذلز  في  والعدالة  التعاملت  في  العدالة  لدرجة  القدس  مدينة  المدارس في شرقي  ومعلمات 
الجهة  ير  متغ ل  ُتعزى لدى مدراء المدارس من وجهة المعلمين والمعلمات أنفسهم    ةالت نظيميتطبيق العدالة  

وكانت الفروق لصالح وزارة المعارف االسرائيليةت وبذلز ترفض الفرزية الصفرية.   تالمدرسةعلى  المشرفة  
 ( ≥05عند مستوى )  إحصائيةبشكل عام والذي تبين وجود فروق ذات داللة    ةالت نظيمي ا عن واقع العدالة  أم  

لصالح وزارة المعارف االسرائيلية فإن الباح ة ومن خالل عملها في احدى المدارس التابعة لوزارة المعارف  
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تشديد الوزارة على حقوق المعلم من حيث إجراءات تعيينه ومتابعة اعماله    إلىاالسرائيلية ترى بأن ذلز يعود  
مما يجعل ذلز أك ر مرونة وخصوًصا    ات اإلجراءمن قبل المدير وإعطاء صالحيات أك ر للمدير في هذه  

فال يحاول أن    ت  متفهما بشكل أكبر لما يعانيه المعلم  وهذا يجعلهالمدير كان معلًما قبل أن يكون مديًرا    أن  
ال من خالل األساليب التربوية الحدي ة والتي نرى فيها تركيز اك ر على مبدأ العدالة .باإلزافة  إ يتعامل معه  

الجهات   إلىمنح المدير حق تقييم المعلم ومشاركته في هذا التقييم قبل رفعه    مَّ ت  قد  ف  هذه الصالحيات   إلى
ذا كان المدير إيًضا للمعلم بوزع رأيه حول هذا التقييم وفيما  أملف المعلم وإعطاء فرصة  ب  المسؤولة وربطها

جانب وجود مؤسسات خاصة تدافع عن    إلى  ت   ناء عملية تقييمه أ  حيحة  قد اتبع الخطوات الالزمة والص  
و حتى الوزارة نفسها  أ على أي معلم بإمكانه رفع قضية على المدير    ي تعد  أ حقوق المعلم وتطالب بها و 

م ل نقابة المعلمين )هستدروت   تررومطالبتهم بكافة التعويضات والمستحقات التي أوصلت المعلم لهذا الض  
لطةمقارنة مع مدارس    الد راسةوق التي توصلت لها  ومن هنا نرى سبب هذه الفر   رغون(.أو  أ الفلسطينية    الس 

أعلى   سلطات  لديهم  الذين  والمفتشون  المشرفون  هنالز  زال  ال  المدارس  هذه  .ففي  الخاصة  والمدارس 
 و اختياره لبقائه قائًما في عمله .   أوصالحيات لم تمنح للمدير بعد لتقييم المعلم 

لطةمدارس    فيغز  موزو  السياسة وزيادة الض    إلىوال بد هنا لإلشارة   الفلسطينية والمدارس الخاصة   الس 
مادًيا سواء  اإلسرائيلية  المعارف  لمدارس  تمنح  التي  المميزات  خالل  من    ت  من  تتمكن  حتى  معنوًيا  أو 

االستحواذ على أكبر عدد من الطالن والمعلمين الذين فرزت عليهم سياسة تهويد المنهاج وإلغاء بعض  
لها  ستبدالها بدروس أخرى ال معنى لها وال ارتباط  الصفحات والدروس من كتب المنهاج الفلسطيني او ا 

ياسة العامة في منطقة شرقي القدس وذلز من خالل إعطاء بالقيم الفلسطينية  حسب ما يخدم مصلحة الس  
في   المعلمين  رواتب  مع  مقارنة  عالية  لطةرواتب  الخاصة    تلفلسطينية  ا  الس    إلى باإلزافة  ت  والمدارس 

تُ  التي  للمدر المميزات  والص  عطى  تم  اء  والتي  باإلزافة    الحيات  هذا  سابًقا  األخيرة    أن هذكرها  اآلونة  وفي 
أصبحت وزارة المعارف اإلسرائيلية تقريًبا تقدم الدعم للمدارس الخاصة بنسب بسيطة وذلز لتضمها زمن  

 مدارسها وتسيطر عليها بامتيازاتها. 
ت وجود فروق بين الجامعات الحكومية  كد  أ( والتي  2021وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العدوان والعياصرة ) 

والخاصة لصالح الجامعات الحكومية لما تتمتع به أك ر من االمن واالستقرار الوظيفي والدعم الذي تتلقاه  
 من الدول مما يجعل الجميع يشعر بالعدل والمساواة.
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 ة الّدراستوصيات 
في واقع  وجود فرق بين المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف اإلسرائيلية  إلى  الد راسةلقد توصلت هذه 

لطةوبين مدارس  ةالت نظيميتطبيق العدالة   توصي الباح ة بضرورة :  الخاصة لذاينية والمدارس الفلسط الس 
مدراء  ا زرورة   .1 العدالة    بإبقاء المدارس  هتمام  هذه   ة الت نظيمينسبة  نتائج  في  كما ظهرت  مرتفعة 

من خالل االهتمام أك ر في مجالي العدالة في التوزيع والعدالة في التعامل لما لهما األ ر   الد راسة
 الكبير على العامل النفسي والوجداني لدى العاملين في اإلطار التربوي. 

المهام والمكافيت االزافية على المعلمين وفق نظام  توزيع  بالمشرفة على المدرسة    الجهةقوم  ت أن   .2
 تعميمه على الجميع كما يتم تعميم الواجبات والمسؤوليات األخرى.   وأن يتم  ت  وازح وعادل للجميع  

لطةتوجيه الدعم والمساندة لمدارس   .3 والمدارس الخاصة من خالل تطوير منظومة    الفلسطينية  الس 
مع   أنفسهم  به  يقارنون  وما  المعلمين  متطلبات  تالءم  حدي ة  أساليب  واتبا   فيها  والتقييم  اإلدارة 

 المدارس األخرى.

باإلزافة  للمعلمين ت  صالحيات أكبر تمكنهم من الحكم على أداء المعلمين وتقييمهم  إعطاء المدراء   .4
تقريب وجهات النظر ومحاولة  ت  ومناقشة المدير به  ت  في رؤية هذا التقييم  ى إعطاء المعلم الحق  إل

 وبهذا يشعر المعلم بأهميته وبانتمائه لعمله بشكل أكبر.بينهم حول التقييم  حدث اختالف إذا

طرق ح من خاللها  بحيث توز  ع أسف ومعايير وازحة تطبق على جميع المؤسسات التعليمية  وز .5
علم بها قبل اتخاذ  وآلية التقييم توان يكون المعلم على  تمراكز االدارية  وال  توالمكافيت   تالمهام  توزيع

 أي اجراء معه أو زده.

هذه    .6 تدعم  أخرى  دراسات  بإجراء  في    الد راسةالقيام  أخرى  مجتمعات  على  القدس  منطقة  في 
 والتيكل الوظيفي.  الت نظيميالمؤسسات التعليمية ودمجها بمفاًيم تربوية أخرى م ل االستغراق 
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 المراجع 
 أوال: القرآن الكريم 

 ثانيا: المراجع العربية 
الخاصة في محافظة   األساسيةدرجة ممارسة العدالة الّتنظيمية لدى مديري المدارس   (. 2019االء. ) أبو رمانت

)رسالة ماجستير غير   تبالروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين وعالقتهاالعاصمة عمان 
 ت جامعة الشرق األوسزت عمانت األردن. )منشورة

 
ّتنظيمية وعالقتها بسلوك المواطنة الّتنظيمية من وجهة نظر الضباط  محددات العدالة ال . (2015) .ت محمدأبوسمعان

 فلسطين.ت ت الجامعة اإلسالميةت غزةمنشورة( رغي ماجستير)رسالة  تفي جهاز الشرطة بقطاع غزة
 

 القاهرة: دار المعارف. ت(3ط )ت األخالق والسيرم(.  801االندلسيت ابن حزم. )
 

 : دار لسان العرن.لسان العرب. م ( 92األنصاريت ابن منظور. )
 

  تالمكرمةواقع تطبيق العدالة الّتنظيمية بمدارس التعليم العام الحكومي للبنات بمدينة مكة  . (2010). ت ندىباجودة
 ت المملكة العربية السعودية. ت جامعة أم القارىت مكاة المكرمةغير منشورة( رسالة ماجستير)

 
 العدالة الت نظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظر المعلميندرجة   (. 2016. )بركاتت زياد

 . 145- 120ص.  ت(1) 10 مجلة الدراسات التربوية والنفسية
 

المجلة   تبلورة التما ل الت نظيمي في المؤسسات العامة األردنية علىأ ر العدالة الت نظيمية . ( 2008) .البشايشةت سامر
 .  األردنعمانت    .( 4)  4 األردنية في إدارة األعمال

 
طبيعة العالقة الشخصية بين القائادين والمعلمين وعالقتها مع الرزاء  . (2002)  .البندريت محمد والعتومت عدنان

 .(3)3 مجلة العلوم التربوية والنفسية  سلطنة عمان واألردنتالوظيفي لمعلمي المرحلة ال انوية في 
 

غير  رسالة ماجستير)  تتأثير الثقافة الّتنظيمية على أداء الموظف في اإلدارة االلكترونية. (2010). الجابريت فيصل
 ت المملكة العربية السعودية.  ت جامعة الملز عبد العزيزمنشورة( 

 
 : دار الصحابة للتراث.طنطا ت  (1ط)  تتهذيب األخالقها(. 255أبو ع مان. ) الجاحظ ت
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ت مطابع الدار  عمال العصريةألجتماعية في منظمات اال قيات الّتنظيمية والمسؤولية االخ ألا(. 2010)  .جاد الرنت سيد
 .الهندسية

 

  لدى قادة المدارس بمحافظة بيشة وعالقتها بالوالء الت نظيمي للمعلمينت الت نظيميةالعدالة (. 2019الحصنةت علي. )
 جامعة أسيوط. .( 2) 35 المجلة العلمية

 

العدالة الت نظيمية لدى مديرات المدارس ال انوية وعالقتها بالرزا الوظيفي وااللتزام الت نظيمي   .(2012). الحميديت منال
 .للعلوم التربوية والنفسية  القرى أم مجلة  .للمعلمات بمحافظة جدة

 

العالقة بين مستوى إدرا  فاعلية وعدالة نظام تقويم األداء وكل من األداء الوظيفيت الرزا  (.  2004الحوامدةت نضال. ) 
 مجلة جامعة الملك سعوددراسة ميدانية.  الوظيفيت والوالء الت نظيمي وال قة الت نظيمية في الوزارات األردنيةت

   . 55-14(ت ص  1)16العلوم اإلدارية 
 

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعدالة الّتنظيمية وعالقتها  . (2012). الدايةت سناء
 ت الجامعة اإلسالميةت غزة.( رسالة ماجستير غير منشورة)ت بالرضا الوظيفي للمعلمين

 

دار الرزوان للطباعة والنشرت   .وعالقتها ببعض االتجاهات اإلدارية المعاصرة الّتنظيميةالعدالة . (2008) .درةت عمر
 .حلبت سوريا

 

 ت المنظمة العربية للتنمية اإلداريةتالمهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية الّتنظيميةالعدالة . (2006)  .زايدت عادل
 . 12-1صالقاهرةت 

 

مجلة كلية   تدور العدالة الت نظيمية في تطوير العمل المؤسسي وإدارة الصرا  الت نظيمي  (. 2015ت سعيد. )السبعي
 .جامعة األزهر (.1) 34التربية

 

، واقع العدالة الت نظيمية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريف المتعاقدين(. 2017ت علي.  )الشريف
 . 205-191( ت ص2) 12للعلوم التربويةطيبة  مجلة جامعة
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دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيز بين القيادة التحويلية والسلو   . (2019) .ت محمود وأبو عمرةت صابرينالشنطي
  27 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية  االبداعي لدى العاملين بوزارة التنمية االجتماعيةت

 . 33-1ص (ت 2)
 

 جدة.  ت1ط  تأساسـيات اإلدارة الحديثة . (2002) .وآخرون ت  هللاالصبانت أحمد عبد 
 

دراسة على   العالقاة باين الهيكال الت نظيمي ومدى اإلدرا  للعدالة الت نظيمية:. (2003)  . الطحيحت سالمت ومحمدت علي
 . 108- 81ص  ت (94)  2 مجلة اإلداري منظمات األعمال الكويتيةت 

 

النماذج الت نظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتها بالعدالة  . (2010) .قاسم تريمو  ؛عيسى تمحمد ؛لعمريت أيمنا
 (. 5) 56 مجلة اتحاد الجامعات العربية الت نظيمية كما يدركها أعضاء الهي ة التدريسيةت

 

 .جامعة عين شمف تمجلة البحوث اإلدارية ت دراسة تطبيقية الت نظيميةتتحليل أبعاد العدالة (. 2003)  .عمرو عوادت
 

الّتنظيمية وعالقتها بالصحة النفسية دراسة ميدانية مطبقة على معلمي الطور  العدالة. ( 2017).فرطاست حمزة 
 الجزائر.ت ت جامعة بسكرة ( أطروحة دكتوراه )االبتدائي بمدينة عنابة،

 
دراسة ميدانية للدوائر المركزية  تأ ير العدالة الت نظيمية في الوالء الت نظيميت . (2004) .الفهداويت فهمي والقطاونةت نشأت

 . 520- 1ت ص ( 2) 24المجلـة العربية لإلدارةت في محافظة الجنون األردنية
 

مستوى العدالة الّتنظيمية لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة وعالقتها  . ( 2017) .ت سعدالقرني
 ت جامعة عين شمف. (ماجستير غير منشورة رسالة )ت باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين

 

مستوى العدالة الت نظيمية لدى مديري المدارس (. 2021حجازي ت عبد الحكيم. )؛ عليمات ت صالح قزاملت روزلين ؛ 
الجمعية . (3) 6 األردنيةالمجلة التربوية  .من وجهة نظر المعلمين األخضرال انوية الدرزية داخل الخز  

  .للعلوم التربوية األردنية
 

 . )دار النشر غير معروفة(ت الّتنظيميإدارة السلوك   . (2011) .كرديت أحمد السيد
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درجة العدالة الّتنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية وعالقتها بالرضا الوظيفي لمعلمي  . (2012) .ت شذامحمد
ت  (رسالة ماجستير غير منشورة )المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية،

 جامعة النجاح الوطنية.
 

  تم النفسلدراسة ميدانية لدى أساتذة قسم ع .الّتنظيمي بااللتزامقتها الالعدالة الّتنظيمية وع(.  2018مليكةت بطة.)
 ( جامعة محمد بوزياف. رسالة ماجستير غير منشورة)

 

أثر العدالة الّتنظيمية على االستغراق الوظيفي لدى العاملين في مديريات التربية والتعليم   . (2017)  .ت حسنالنجار
 . ت جامعة األزهر(رسالة ماجستير غير منشورة) بقطاع غزة،
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 المحكمين  السادة(: قائمة بأسماء 1ملحق رقم )

 
 قائمة المحكِّمين 

 
 الجامعة التخصص االسم الرقم
يم أبو عقيل  1  جامعة الخليل  مناهج وطرق تدريف الريازيات  د. إبرًا
 جامعة النجاح  اللغة العربية  الديز ند. إحسا 2   

 الجامعة العربية المفتوحة الرياض  اإلحصاء والتحليل االحصائي د. اسماعيل الصمدي 3
 كلية القاسمي  وآدابهااللغة العربية  صالح االعور  د. 4
 كلية اونو  القيادة التربوية  عمر مزعل د.  5
 جامعة بيرزيت  إدارة تربوية  د. كرم كركي 6
 جامعة الخليل  إدارة تعليمية  مخامرة  لد. كما 7
 جامعة الخليل  مناهج وأساليب تدريف  د. منال أبو منشار  8
 قدس لجامعة ا طرق تدريف اللغة العربية  ميسون التميمي د.  9
 بيت لحم جامعة  الصحة المهنية   يوسف جرداتد.  10
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 ة األولي صورتها( االستبانة في 2ملحق رقم )
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 ة النهائي  صورتها( االستبانة في 3ملحق رقم )
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ة  (: كتاب تسهيل4ملحق رقم )  الفلسطينية  الّسلطة مدارسمهمَّ
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ة المدارس 5ملحق رقم )  الخاصة(: كتاب تسهيل مهمَّ
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ة مدارس 6ملحق رقم )  لية ياالسرائ المعارف(: كتاب تسهيل مهمَّ
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 (: التدقيق اللغوي 7ملحق رقم )


