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 الملخص
من  ،في ضوء بعض المتغيرات الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ لعالقة ما بين العدالة لالتعرف إلى ة الدراسة الحاليّ  تهدف 

لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  الوصفيّ  استخدام المنهج تمّ و ن في محافظة جرش، معلميوجهة نظر ال
ه ال يوجد كما إنّ  ،ن كانت مرتفعةمعلميمن وجهة نظر ال ةالتنظيميّ العدالة درجة  أظهرت النتائج أنّ و  ،( معلمًا ومعلمة160)

 األداءكان مستوى  الوظيفيّ  األداءبيعزى لمتغيري الجنس والخبرة، وفيما يتعلق  ةالتنظيميّ في درجة العدالة  إحصائّياً ة فروق دالّ 
، وأشارت التدريسّيةالجنس والخبرة  لمتغيريّ يعزى  الوظيفيّ  األداءفي  إحصائّياً ة وجد فروق دالّ يه ال كما إنّ  ،اً مرتفع الوظيفيّ 
مزيد من  إجراءوتوصى الدراسة ب ،الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ ما بين العدالة  إيجابّية ارتباطّيةوجد عالقة ته أنّ إلى النتائج 

 .الوظيفيّ ومتغيرات أخرى من مثل الوالء  ةالتنظيميّ الدراسات لقياس العالقة ما بين العدالة 
 ، األردن.الوظيفيّ  األداء ،ةالتنظيميّ : العدالة الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

This study aims to identify the relationship between organizational jusistice and job 

performance  in light of certain variables from teacher's views at jerash governorate. To achieve 

the objectives of study descriptive approach was used. The sample of the study consisted of 

(160) female and male teachers. The results of the study showed that the degree of 

implementation of organizational justice was high and there are no statistically significant 

differences in degree of organization justice due to gender and teaching experiences. The results 

also showed that the job performance was high and there are no statistically significant 

differences in degree of job performance due to gender and teaching experiences.Finally, there 

are positive relationship between organizational justice and job performance. Current study 

recommended that further study should be done to assess the relationship between organizational 

justice and job performance. 

Kew word : organizational justice , job performance, Jordan  

 

 :ةوخلفيتها النظري   المقدمة
ويعتمد على مجموعة من العناصر كالمعرفة بمتطلبات  ،عاماًل حاسمًا في نمو المؤسسة وتطورها الوظيفيّ  األداءيعّد   
كذلك نوعية  ،المتعلقة بالمهنة من مهارات ومعارف وقيم وقدرات وما تتطلبه من واجبات ومهامالتي تشمل الكفايات  ،الوظيفة

ة التي يمتلكها ذهنيّ وهي الصورة ال، بعمله بدرجة عالية من االتقان تقلل من وقوعه في األخطاءل بقيام الموظف العمل وتتمثّ 
بسرعة اإلنجاز بقدر قليل  ها تهتمّ نّ أل ؛المهمة الوظيفيّ  األداءمن عناصر  المنجز يعدّ ة العمل كميّ  كما إّن الموظف عن مهنته: 
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بتفاني ل المسؤولية لقيام بالوظائف الموكولة إليه الموظف يتحمّ  ألنّ  ؛حيويّ بينما المثابرة والوثوق هي عنصر  ،من األخطاء
أو  إلرشادا إلىالموظفين  ها تعطي مؤشرًا مهمًا لمديري المؤسسات عن حاجةكما إّن  ،وإنجازها بوقتها المحدد دون تأخير

 ًا.نمو بهم مهنيّ لة لدورات تدريبيّ 
ة وهي المحرك الداخليّ  ل بالدافعيةالعمل والذي يتمثّ  كدافعمن المحددات  للعاملين بجملة الوظيفيّ  األداءويتحدد   
 ة من حيث الكلفة والديمومة وجودة اإلنتاج.ة الخارجيّ ما قورنت بالدافعيّ  حيث تعد مهمة جدًا، إذا ،األعمال نجازإل الداخليّ 
البيئة  إلىباإلضافة  الوظيفيّ  األداءيؤثر بشكل مباشر على  تنظيمّيةمناخ العمل من سياسات وعدالة كما إّن   
من  عدّ تالمقدرة على أداء العمل كما إّن ، اً إيجابيّ سلبًا أو  الوظيفيّ  األداء تؤثر علىة المحيطة ببيئة العمل التي الخارجيّ 
ة تسهم في وضع الرجل المناسب في ة واألكاديميّ معرفة قدرات وإمكانيات العاملين المهنيّ  حيث إنّ  الوظيفيّ  األداءمحددات 

 .(2012)شطناوي، العقلة،  المكان المناسب
ثار كبيرة على أداء المؤسسات آلما لها من  التربوّيةمن المواضيع المهمة في مجال اإلدارة  ةالتنظيميّ العدالة  تعدّ   

للعاملين،  الوظيفيّ  األداءو  الوظيفيّ من الرضا  ها تساعد في زيادة كلّ كما إّن  ،بشكل خاص التربوّيةبشكل عام والمؤسسات 
ويخفف من  ،الوظيفيّ هم ءن واللدى العاملين مما يحسّ  اً إيجابيّ  اً أثر  ركتتالعدالة وما تتضمنه من نزاهة وشفافية  حيث إنّ 

   .إحساسهم بضغوط العمل
مما ينعكس على جودة  التربوّيةللعاملين في المؤسسات  الوظيفيّ أساسًا في تحسين المناخ  ةالتنظيميّ العدالة  تعدّ و   

أولها العدالة  :مجاالت رئيسية ةثالث ةالتنظيميّ وللعدالة  ،ةالتعلميّ ة الخدمة المقدمة للطلبة وبالتالي تحسين مخرجات العمليّ 
 اتهثانيوتتعلق بما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز تتناسب مع جهد الموظف وخبرته وعطائه،  التوزيعّية، ةالتنظيميّ 
ات تتمثل إجراءمن  ،في التعامل مع الموظفينات المتبعة من قبل المدير جراءوتتمثل في عدالة اإل اإلجرائّية ةالتنظيميّ العدالة 

وهي  ،ةة وترتبط بشكل كبير بمفهوم المدرسة اإلنسانيّ التفاعليّ  ةالتنظيميّ ثالثها العدالة  ،في تحديد وتوزيع المدخالت والمخرجات
من خالل  الوظيفيّ من شراكه في اتخاذ القرار والشعور بالعدالة واألإلة، من حيث ه إنسان وليس اآلالنظر إلى الموظف على أنّ 

 (.2006؛ زايد، 2012دون تفرقه ) العبيدي،  ة تعامل المدير مع موظفيه باحترام ومساوا 
كما إّن التي تنعكس على الموظفين،  يجابّيةاإلألثارها  التربوّيةحاجة ملحة في المؤسسات  ةالتنظيميّ أصبحت العدالة   

ة تصاالت األفقيّ والمعامالت، لها أكثر كبير في سهولة اتخاذ القرارات، وسير االفات، والرواتب آالعدالة في توزيع الحوافز والمك
ها تساعد في تنمية روح العمل كما إّن ة لدى الموظفين، ة، والدينيّ ة، واألخالقيّ ة، وتعزيز قيم العمل والقيم االجتماعيّ والعاموديّ 

 (.2015،)الوسمعاناالجتماعي ما بين المدير وموظفيه الجماعي ما بين الموظفين، األمر الذي يسهم في زيادة التفاعل 
ومواكبة متغيرات العصر  التربوّيةالمؤسسات  ًا في نموّ ل تناغمًا أساسيّ بمجاالتها الثالث تشكّ  ةالتنظيميّ العدالة  إنّ   

لة المعالجة، وعدالة تمثل مرحلة القرارات والتي تتصف بعدالة الفرص، وعدالة النتائج، وعدا التوزيعّيةالحديث، فالعدالة 
نسجام، والمساواة، تتمثل بمرحلة العمليات والتي تتضمن الدقة، واال اإلجرائّية، بينما العدالة نتاجّيةاإلاإلنصاف المبنية على 

 تبريرحترام، والتعاون، والمصداقية والة بمرحلة العالقات والتي تتضمن التبرير، واالل العدالة التفاعليّ فيما تتمثّ  ،وعدم التميز
 (.2009)القرالة، 

والسياسيات  ،عن السلوكيات يالحاجة إلى التخلّ : ةالتنظيميّ بالعدالة  االهتمام أسبابأهم  ( إلى أنّ 2003أشار ماهر )
ستمرارية الا تضمنقية تتسم بالعدالة التي الوتجاهل مشاعر العاملين، وتبنى سياسات وقيم أخ، والبيروقراطية، ةالتنظيميّ 
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وقد  ،ةالتنظيميّ والناتجة أساسًا عن غياب العدالة  للتنظيم المعادية العاملين السلوكياتمن  إضافة إلى الحدّ  ،المنشودوالتطور 
(  1963Adamsنادى بها ) يالتي استمدت أصولها من نظرية المساواة الت اإلدارّية ساليبكأحد أ ةالتنظيميّ برز مفهوم العدالة 

ما يحصل عليه يساوي ما يقدمه من جهد، مقارنة بما يحصل عليه  يشعر بالعدالة عندما يقتنع بأنّ الفرد  م على افتراض أنّ تقو و 
 وهنا ال يمكن ،دمزآبما يحصل عليه كما ذكر  والقناعة عن شعور الفرد بالعدالةالحديث  عند ه،مقابل ما يقدمون اآلخرون 

والرضا  التنظيميّ  الءيكفي وحده في تحقيق الو ال  المادّيةلحاجات اإشباع  حيث إنّ ، واإلنسانيّ  والروحيّ  إغفال الجانب المعنويّ 
أن تعتمد أنظمة حوافز وتشجيع عادلة، وأن  إدارة المؤسسةفعلى  والمعنوّي، من توافر وتضافر الجانبين الماديّ  ال بدّ ف، الوظيفيّ 

ر أن توفّ  اإلدارةويجب على  ،العمله من جهد يصب في مصلحة يعدمد بما الفر يحصل عليها  التيتربط الحوافز والعوائد 
 التربوّية اإلدارةفي  ةالتنظيميّ ة العدالة وتأتي أهميّ  ،لهم تحقيق هذه العدالة تضمن التيللعاملين المعلومات الواضحة والكافية 

ثلة بالثواب والعقاب المتم االستحقاقاتالمتعلقة برأس المال البشري، وأسلوب توزيع المهمات و  اإلدارّيةلكونها من أهم المتغيرات 
 (.2009السعود وسلطان، ) للعاملين في الكليات الوظيفيّ  األداءعلى كفاءة  تدلّ والتي  واإلنجاز، األداءعلى 

 
 :الدراسات السابقة

ما بين العدالة  تعرفراسة د ( Krishnan, Loon, Ahmad & yunus, 2018أحمد ويونس ) أجرى كريشان، لون،  -
( 142تكونت عينة الدراسة من )و  ة في ماليزيا،من وجهة نظر العاملين في بعض الشركات الخاّص  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ 
 ارتباطّيةعالقة  وجودأظهرت نتائج الدراسة و  ،للحصول على بيانات الدراسة المسحيّ  الوصفيّ المنهج ًا، واستخدم الباحثون فرد

كما  الوظيفيّ  األداء( و التعاملّية العدالةو ، اإلجرائّيةالعدالة و ، التوزيعّية)العدالة : بمجاالتها الثالثة ةالتنظيميّ العدالة ما بين  إيجابّية
 .الوظيفيّ  األداءهي األكثر إسهامًا وتأثيرًا في  التوزيعّيةالعدالة  وأشارت النتائج أنّ 

، التنظيميّ بالوالء  ةالتنظيميّ ف عالقة العدالة تعرّ إلى ة في الجزائر هدفت ( دراسة ميدانيّ 2017وأجرى بن دحو ومقدم ) -
إدراك الموظفين للعدالة  أظهرت نتائج الدراسة أنّ و ( موظفًا وموظفة يعملون في جامعة وهران. 45نت عينة الدراسة من )وتكوّ 
 ارتباطّيةوجود عالقة للموظفين كان متوسطًا، وأشارت نتائج الدراسة إلى  التنظيميّ الوالء كما إّن كان متوسطًا،  ةالتنظيميّ 

 للموظفين. الوظيفيّ والوالء  ةالتنظيميّ موجبة ما بين العدالة 
على أداء الموظفين في تركيا،  ةالتنظيميّ أثر العدالة  إلى التعرفإلى ( دراسة هدفت Kalay, 2016أجرى كاالي ) -
، المسحيّ  الوصفيّ بعت الدراسة المنهج اتو ة، التركيّ  الحكومّيةفي المدارس درسون ي اً معلم (942)تكونت عينة الدراسة من و 
من العدالة  بينما ال يوجد أثر لكلّ  ،للمعلمين الوظيفيّ  األداءعلى  إيجابيّ لها أثر  التوزيعّيةنتائج الدراسة أن العدالة أظهرت و 

 .الوظيفيّ  األداءعلى  التعاملّيةوالعدالة  اإلجرائّية
ف العالقة ما بين العدالة تعرّ إلى ( بدراسة هدفت Efangs, Andiedi & Idante,2015  (وقام ايفانقز، ايندي وايدانتي -

( عضو 529ة، وتكونت عينة الدراسة من )في الجامعات النيجريّ  التدريسّيةو  اإلدارّيةلألعضاء الهيئة  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ 
 ةالتنظيميّ موجبة ما بين العدالة  ارتباطّيةود عالقة أظهرت نتائج الدراسة وجو  ،اإلدارّيةمن الهيئة  اً ( عضو 86هيئة تدريس و)

ما انخرط عضو هيئة التدريس هذه العالقة تزداد قوًة كلّ  كما إّن ، التدريسّيةو  اإلدارّيةمن أعضاء الهيئتين  لكلّ  الوظيفيّ  األداءو 
 في خدمة المجتمع واألنشطة المنهجية المشتركة.
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العالقة ما بين  تعرفإلى ( دراسة هدفت Moazzezi, Sattari & Bablan, 2014موزيزي، ستاري وبابالن ) وقام -
 ،اً ( موظف237تكونت عينة الدراسة من )و وجهة نظر موظفيها، ة من في الجامعات اإليرانيّ  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ العدالة 
 ،اإلجرائّيةوالعدالة  ،التوزيعّية )العدالةة التنظيميّ ما بين العدالة  إيجابّية ارتباطّيةعالقة  وجودأظهرت نتائج الدراسة حيث 
 للموظفين. الوظيفيّ  األداءو ( التعاملّيةوالعدالة 

 في القطاع الخاّص  الوظيفيّ والرضا  ةالتنظيميّ العالقة بين العدالة  فتعرّ إلى ( دراسة هدفت Ngan, 2014نقان )وأجرى  -
على عينة  ام توزيعهفي فيتنام دراسة حالة، وقام الباحث بتطوير أداة الدراسة المتمثلة باالستبانة لجمع بيانات الدراسة، وتّ 

ولصالح  ةالتنظيميّ من الجنس والخبرة على العدالة  لكلّ  أثر   وجودأظهرت نتائج الدراسة و ( موظف، 200الدراسة المكونة )
 الوظيفيّ والرضا  ةالتنظيميّ موجبة ما بين العدالة  ارتباطّيةعالقة  إلى وجودالذكور وأصحاب الخبرة الطويلة، وأشارت النتائج 

 للموظفين.
إلى دراسة هدفت ب( ALtahayneh, Khasawheh & Abedalhafiz,2014)قام الطحانية، الخصاونة وعبد الحفيظ  -

نت عينة الدراسة تكوّ و ة في األردن، التربية الرياضيّ  معلميمن وجهة نظر  الوظيفيّ والرضا  ةالتنظيميّ العالقة بين العدالة  تعرف
ة التربية الرياضيّ  معلميمستوى إدراك  أنّ  أشارت نتائج الدراسة إلىو  ،األردنية الحكومّيةسون في المدارس ( معلمًا يدرّ  166من )
ومجاالتها والرضا  ةالتنظيميّ ما بين العدالة  إيجابّية ارتباطّيةعالقة  وجودومرتفعًا، وأظهرت النتائج  اً إيجابيّ كان  ةالتنظيميّ للعدالة 
 الوظيفيّ بالرضا  للتنبؤهي أفضل المجاالت  التعاملّيةالعدالة  أنّ إلى ة، كما أشارت النتائج التربية الرياضيّ  معلميل الوظيفيّ 

 .ةالتربية الرياضيّ  معلميل
ات جراءبعادها )عدالة التوزيع واإلأو  التنظيمّيةدرجة تطبيق العدالة لالتعرف إلى هدفت ( دراسة 2014جرى الشهري )أ -

المدارس  معلميدرجة دافعية اإلنجاز لدى  إلى( من وجهة نظر المعلمين والتعرف واألخالقيةالتعامالت والتقويمية   /ةوالتفاعليّ 
درجة  أنّ وأظهرت الدراسة   ،ً معلما ٧٥٠ة متيسره تكونت من عينة عشوائيّ تكونت ، و جدة من وجهة نظرهم الثانوية في مدينة
 ـة( علـى المرتبـة األولـى، ثـم مجـالكانـت )عاليـة( لـألداة ككـل، حيـث حصـل المجـال )العدالـة األخالقيّ  التنظيمّيةتحقق العدالـة 

ة(، بدرجـة تقـدير )متوسـطة(، وجـاء فـي المرتبـة نيـة، وفـي المرتبـة الثالثـة مجـال )العدالـة التقويميّـ عدالـة التعـامالت( بالمرتبـة الثا)
ات(، بدرجة تقدير )متوسطة(، وجاء في المرتبة األخيرة مجال )عدالة التوزيع(، وبدرجة تقدير جراءبعـة مجال )عدالة اإلاالر 

( وبـين جميـع مجـاالت التنظيمّيةة بـين جميـع مجـاالت )العدالـة ة( ذات داللـة إحصـائيّ يجابيّـ إن وجـود عالقـة )كمـا تبـيّ ة(، )متوسط
 (.ـة اإلنجـاز)دافعيّ 

والرضا  ةالتنظيميّ العالقة ما بين العدالة  إلى( دراسة تحليلية للتعرف Yaghoubi,2011وأجرى يعقوب وآخرون ) -
 ارتباطّيةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة و ( موظفًا، 229عينة الدراسة من )في القطاع الخاص في إيران، وتكونت  الوظيفيّ 
في  ةالتنظيميّ يعتمد ويتأثر بشكل مباشر بالعدالة  الوظيفيّ الرضا كما إّن ، الوظيفيّ والرضا  ةالتنظيميّ ما بين العدالة  إيجابّية
 المؤسسة.

 التعقيب على الدراسات السابقة
 ALtahayneh) الوظيفيّ رات مختلفة مثل الرضا ومتغيّ  ةالتنظيميّ تناولت الدراسات السابقة العالقة ما بين العدالة  

etal,2014؛) (Yaghoubi,2011 والوالء ) ّمثل  الوظيفيّ  األداء(. و 2017)بنى دجو ومقدم،  مثل التنظيمي
(Kalay,2016؛) (Krishnan etal, 2018.) 
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المدارس كدراسة (، و Mozazzezi etal , 2014)الدراسات السابقة على عينات مختلفة مثل الجامعات كدراسة  إجراءم تّ 
(Kalay,2014)، ( والجامعات كدراسةE fangs,2015)،  والقطاع الخاّص ( والشركات كدراسةNgan,2014 تتشابه )
اختلفت عن و  ،المعتمد على االستبانة في جمع البيانات المسحيّ  الوصفيّ ة مع الدراسات السابقة باستخدام المنهج الحاليّ دراسة ال

 نة الدراسة، ومجتمعها ومكانها وأداتها المستخدمة لجمع البيانات.السابقة من حيث عيّ  الدراسة
 ةالتنظيميّ من الدراسات القليلة على مستوى األردن التي تتناول العالقة ما بين العدالة  ها تعدّ ة بأنّ الحاليّ  الدراسةتتميز و  
 المدارس في األردن. معلميل الوظيفيّ  األداءو 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
حيث  من التربوّيةمتبعة في المؤسسة ال ةالتنظيميّ م بشكل مباشر بمستوى العدالة واستقراره للمعلمين الوظيفيّ  األداءيتأثر  

 نّ إوبما  ،(2012، شطناوي والعقلة،2009السعود وسلطان، دالة في التعامل مع الموظفين وغيرها )والتقارير، والعالحوافز، 
كما تسعى  ،الوظيفيّ ن معلميعلى أداء ال ةالتنظيميّ أثر العدالة  إلى تعرفللن تسعى الدراسة الحالية معلميفي أداء ال اً هنالك تدني
 لإلجابة عن التساؤالت اآلتية: الدراسة
 ن؟معلميفي مدارس محافظة جرش من وجهة نظر ال ةالتنظيميّ ما مستوى العدالة  -1
 باختالف الجنس والخبرة؟ في مدارس محافظة جرش ةالتنظيميّ مستوى العدالة  هل يختلف -2
 مدارس محافظة جرش من وجهة نظرهم؟ معلميل الوظيفيّ  األداءما مستوى  -3
 ؟التدريسّيةباختالف جنسهم وخبرتهم  مدارس محافظة جرش معلميل الوظيفيّ  األداءهل يختلف مستوى  -4
 المدارس في محافظة جرش؟ معلميمن وجهة نظر  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ ما العالقة بين العدالة  -5

 :هدف الدراسة
  المدارس في محافظة جرش. معلميمن وجهة نظر  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ العالقة ما بين العدالة  إلىالتعرف 

 :الدراسةأهمية 
 :في تناولها اآلتي تنبع أهمية الدراسة الحالية

 .التعليمّيةمن المفاهيم الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على مخرجات العملية  والتي تعدّ  ةالتنظيميّ العدالة  -1
 في محافظة جرش. الحكومّية المدارس السائد في الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ تسهم في إظهار الواقع الحالي للمستوى العدالة  -2
  .التربوّيةوجودة المؤسسات  إنتاجّيةالذي يسهم بشكل كبير  الوظيفيّ  األداء -3

 :حدود الدراسة
  ّفي محافظة جرش. الحكومّيةة: المدارس حدود مكاني 
  ّ2018/2019الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ة:حدود زماني. 
  ّفي محافظة جرش. الحكومّيةالمدارس  معلمية: حدود بشري 
  ّفي ضوء  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ التعرف إلى العالقة ما بين العدالة على ة اقتصرت الدراسة الحاليّ  ة:حدود موضوعي

 في محافظة جرش. الحكومّيةالمدارس  معلمينظر بعض المتغيرات من وجهة 
 : مصطلحات الدراسة
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 فكرة وتجسيد بالمنظمة الفرد عالقة عن تعبر التي والواجبات الحقوق  في والنزاهة المساواة  تحقيق درجة هي :التنظيمّية العدالة
 الطرفين )جقيدل بين المطلوبة الثقة وتأكيد، فيها يعملون  التي المنظمة تجاه الموظفين قبل من االلتزامات تحقيق مبدأ العدالة

 .(12ص  2015
 مؤسسة عمال من عينة على ةميدانيّ  دراسة، ميّ التنظي بااللتزام وعالقتها التنظيمّية العدالة .(2015) سمية جقيدل

 .الجزائر –بسكرة -خيضر محمد جامعة ماجستير، رسالة األغواط، بمدينة والغاز الكهرباء توزيع
 (.112:8 ،رالصغي (معين هدف تحقيق أجل من المنظمة داخل الموظف يبذله الذي الجهد : حصيلةالوظيفيّ  األداء

 
 : الدراسة يةمنهج

 (Questionnaire) المعتمد على جميع البيانات من خالل االستبانة المسحيّ  الوصفيّ المنهج  الدراسةاستخدمت 
 وذلك لمناسبته ألغراض الدراسة. 

 :مجتمع الدراسة
 وفقاً ( 3155والبالغ عددهم ) 2018/2019للعام الدراسي محافظة جرش  معلميجميع ف مجتمع الدراسة من تألّ 
 الجنس والخبرة ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة مرفقًا لمتغيريّ 1والجدول رقم ) ،مديرية تربية محافظة جرش إلحصائيات
  .التدريسّية

 :الدراسة عينة
التابعة لمديرية تربية محافظة  الحكومّية( معلمة يدرسون في المدارس 67( معلما و)93من ) الدراسة عينةنت تكوّ 
 جرش. 

 (1جدول )
 متغيرات الدراسةحسب  ةالتكرارات والنسب المئويّ 

 النسبة التكرار الفئات 
 53.1 85 سنوات 10-1من  الخبرة
 46.9 75 سنوات 10كثر من أ 
 58.1 93 ذكر الجنس
 41.9 67 انثى 
 100.0 160 المجموع 

 
 الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ مقياس العدالة 

 ,Ngan )       (Kalay, 2016)السابقة على الدراسات  بناءً  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ تم تطوير مقياس العدالة    
2014) ،(Moazzezi, Sattari & Bablan, 2014) ،(ALtahayneh, Khasawheh & Abedalhafiz,2014) ،

 .الوظيفيّ ( فقرة لألداء 22و) ةالتنظيميّ ( فقرة للعدالة 18وجاء بصورته النهائية متضمنًا )
  :الوظيفي   األداءة و مي  يالعدالة التنظصدق مقياس 
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ة من حيث الصياغة اللغوية والوضوح والشموليّ  الوظيفيّ  األداءة و ميّ يالعدالة التنظالتحقق من صدق مقياس  تمّ 
ة من التدريس في الجامعات األردنيّ ة على عدد من أعضاء هيئة ذلك بعرض المقياس بصورته األوليّ و  الفقرات،ومناسبة 

آراء وفي ضوء  ،ممن يحملون درجة الدكتوراه  ،والقياس والتقويم، وأساليب تدريس ، المناهجالتربوّيةدارة اإلالمختصين في 
 هوجاء المقياس بصورتجديدة،  فقراتوأضيفت  ،وحذف بعضها الفقراتلت بعض المحكمين ومالحظاتهم ومقترحاتهم عدّ 

 .الوظيفيّ  األداء( فقرة لمقياس 22ة و)العدالة التنظميّ ( فقرة لمجال 18محتويًا على )ة النهائيّ 

 متغيرات الدراسة:
 تية:اشتملت الدراسة على المتغيرات اآل

 المتغيرات المستقلة: .1
 سنوات(  10كثر من أ، 10-1 )من :ولها مستويان ،التدريسّيةالخبرة  .أ 
 نثى(.وأ)ذكر،  :الجنس وله مستويان .ب 
 :ةالمتغيرات التابع .2
 التنظيمّية العدالة . أ

 الوظيفيّ  األداء . ب
 

 :حصايي ةالمعالجة اإل
، المعيارّية، واالنحرفات الحسابّيةة المتمثلة بالمتوسطات الوصفيّ ات حصائيّ استخراج اإل لإلجابة عن أسئلة الدراسة تمّ 

  (. Two-way-ANOVA) استخدام تحليل التباين الثنائيّ  ، والختبار داللة الفروق بينها تمّ المعيارّيةواألخطاء 
 المعيار اإلحصايي:

فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته  م اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كلّ تّ 
 على الترتيب، وقد تمّ ( 1، 2، 3، 4، 5)ًا ل رقميّ ( وهي تمثّ معارض بشدة، معارض ،محايد ،موافق ،موافق بشدةالخمس )

 ألغراض تحليل النتائج: اآلتياعتماد المقياس 
  .قليلة  2.33 -1.00من 
 .متوسطة  3.67 -2.34 من
  .كبيرة  5.00 -3.68 من
 وهكذا
 :اآلتيةم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة وقد تّ 
 (1)الحد األدنى للمقياس  -( 5)األعلى للمقياس  الحدّ 

         
 (3) عدد الفئات المطلوبة             

               5-1           =1.33  
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                3 
 فئة. نهاية كلّ  إلى (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

 بات أداة الدراسة:ث
، وإعادة المقياس( بتطبيق test-retestوإعادة االختبار )م التحقق بطريقة االختبار للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تّ 

م حساب معامل ارتباط بيرسون بين ، ومن ثم تّ فرداً  (30تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 تقديراتهم في المرتين.

ن معامـل ( يبـيّ 2كرونبـاخ ألفـا، والجـدول رقـم )حسـب معادلـة  الـداخليّ أيضًا حساب معامـل الثبـات بطريقـة االتسـاق  وتمّ 
واعتبـــرت هـــذه القـــيم مالئمـــة لغايـــات هـــذه  ،وفـــق معادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا وثبـــات اإلعـــادة للمجـــاالت واألداة ككـــل الـــداخليّ االتســـاق 
 الدراسة.

 (2جدول )
 والدرجة الكليةمجاالت لكرونباخ ألفا وثبات اإلعادة ل الداخليّ معامل االتساق 
 الداخليّ االتساق  ات اإلعادةثب المجال

 0.83 0.89 ةالتنظيميّ العدالة 
 0.88 0.91 الوظيفيّ  األداء

 
 :نتايج الدراسة ومناقشتها

 لإلجابة عن هذا السؤال تمّ  ن؟معلميفي مدارس محافظة جرش من وجهة نظر ال ةالتنظيميّ ما مستوى العدالة السؤال االول: 
في مدارس محافظة جرش من وجهة نظر  ةالتنظيميّ مستوى العدالة ل المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةاستخراج المتوسطات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،نمعلميال
 (3جدول )

مرتبة  نمعلميفي مدارس محافظة جرش من وجهة نظر ال ةالتنظيميّ لمستوى العدالة  المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 
 الحسابّيةًا حسب المتوسطات تنازليّ 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع 813. 4.36 األداءتتناسب متطلبات ومهام عملي مع قدراتي في  1 1
 مرتفع 785. 3.92 احترام وتقدير بكلّ  مديري يعاملني  12 2
 مرتفع 771. 3.90 قبل حدوثها ةالمدرسيّ نشاطات بالإعالمي  يتمّ  15 3

قبل اتخاذ القرارات  رائهمآالمدرسين على إبداء المدير  زيحفّ  8 4
 الخاصة بالعمل

 مرتفع 935. 3.81

 مرتفع 794. 3.79 مصلحتي في القرارات المرتبطة بعملي مديريراعي ال 14 5
 مرتفع 868. 3.78 محايدة بأسلوب الوظيفيّ يتخذ المدير القرارات  7 6
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع 830. 3.73 العي على القرارات المتعلقة بيطّ ايتم  13 7
 مرتفع 969. 3.71 األداءلتقييم  اً واضح اً المدرسة نموذج تتبنى 11 8

 متوسط 791. 3.67 على معلومات كافية المدرسية قراراتها بناءً تتخذ اإلدارة  9 9

 متوسط 827. 3.64  إيجابيّ إيجاد مناخ عمل يحرص المشرف المباشر على  17 10
 متوسط 888. 3.63 المدرسين بعدالة دون تحيزعلى  اإلدارّيةالقرارات تطبيق  يتمّ  10 11

يتسم المشرف المباشر بالنزاهة في حسم النزاعات ما بين  18 11
 المدرسين

 متوسط 814. 3.63

 متوسط 1.041 3.61 توزيع االمتيازات بعدالة بين المدرسين يتمّ  4 13
 متوسط 1.087 3.61 أقوم بهجهد إضافي  ستحسان المدير على أيّ ابأحظى  5 13
 متوسط 1.138 3.53 بذلها في عمليأمع الجهود التي  يتناسب راتبي الشهريّ  2 15
 متوسط 1.052 3.47 ة بالعدالة واألنصافرسيّ يتصف سلوك اإلدارة المد 16 16
 متوسط 1.233 3.45 حسب االستحقاق درسينعلى الم ةمعنويّ توزع الحوافز ال 3 17
 متوسط 1.180 3.24 ةيتناسب راتبي مع ما أتمتع به من مؤهالت علميّ  6 18
 مرتفع 482. 3.69 ةالتنظيميّ العدالة   

 التـي تـنّ   ،(1رقـم ) ة، حيث جاءت الفقر (4.36-3.24) بينقد تراوحت  الحسابّيةالمتوسطات  نّ أ( 3ن الجدول )يبيّ 
بينمــا جــاءت ، (4.36بلــغ ) فــي المرتبــة األولــى وبمتوســط حســابيّ " األداءتتناســب متطلبــات ومهــام عملــي مــع قــدراتي فــي " علــى
وبلـغ  .(3.24بلـغ ) بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسـابيّ " ةيتناسب راتبي مع ما أتمتع به من مؤهالت علميّ "ها ونّص ( 6)رقم  ةالفقر 

 (.3.69ككل ) ةالتنظيميّ لعدالة ل المتوسط الحسابيّ 
 علــى حــس   وهــذا يــدلّ  ،نمعلمــيع الثنــاء تعــاملهم مــأمــن قبــل مــديري المــدارس  يجابّيــةاإلالممارســات  إلــىعــزى ذلــك وقــد ي  

هذه  نّ ا إة، كمالشخصيّ على حساب المصلحة  التربوّيةؤسسة من المسؤولية لدى مديري المدارس وانتشار ثقافة مصلحة الم عال  
سـاهم  للمعلمـيننظام الرواتب الجديـد  حيث إنّ  للمعلمين الوظيفيّ من الرضا  اً كبير  اً تعكس جزء ةالتنظيميّ عدالة لالنتيجة المرتفعة ل

ن والمديرين زاد من معلميالمتبادلة بين ال التربوّيةالمنافع والمصالح كما إّن  ،المدارس معلمية لدى في خلق وزيادة الروح المعنويّ 
 )دحــو مقــدم، ة مــع نتــائج الدراســات الســابقةتتفــق نتــائج الدراســة الحالّيــ ،التربوّيــةفــي المؤسســة  ةالتنظيمّيــة ن بالعدالــمعلمــيشـعور ال
2017    Moazzez;atel;2014; ). 

لإلجابــة عــن هــذا و  فــي مــدارس محافظــة جــرش بــاختالف الجــنس والخبــرة؟ ةالتنظيمّيــهــل يختلــف مســتوى العدالــة الســؤال الثــاني: 
حســب  فــي مــدارس محافظــة جــرش ةالتنظيمّيــمســتوى العدالــة ل المعيارّيــة واالنحرافــات الحســابّيةاســتخراج المتوســطات  تــمّ  الســؤال
 ن ذلك.والجدول أدناه يبيّ  الجنس والخبرةمتغيرات 

 (4جدول رقم )
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 والخبرةالجنس حسب متغيرات  في مدارس محافظة جرش ةالتنظيميّ مستوى العدالة ل المعيارّية واالنحرافات الحسابّيةالمتوسطات 
 

 
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 العدد

 85 368. 3.76 سنوات 10-1من  الخبرة
 75 578. 3.62 سنوات 10كثر من أ 

 93 485. 3.69 ذكر الجنس
 67 481. 3.70 انثى 

في مدارس  ةالتنظيميّ مستوى العدالة ل المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةفي المتوسطات ًا ظاهريّ  ( تبايناً 4) ن الجدوليبيّ 
 تمّ  الحسابّيةبين المتوسطات  حصائّيةولبيان داللة الفروق اإل ،الجنس والخبرةرات بسبب اختالف فئات متغيّ  محافظة جرش

 .(5جدول )كما يظهر في الالثنائي  استخدام تحليل التباين
 (5جدول رقم )

 في مدارس محافظة جرش ةالتنظيميّ مستوى العدالة على نس والج الخبرةتحليل التباين الثنائي ألثر 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
 حصائّيةاإل

 070. 3.331 766. 1 766. سنوات الخبرة
 819. 052. 012. 1 012. الجنس
   230. 157 36.097 الخطأ
    159 36.876 الكليّ 

 اآلتي: (5) الجدولن من يتبيّ 
وبداللة  3.331، حيث بلغت قيمة ف سنوات الخبرة تعزى ألثر (α =0.05) إحصائّيةجود فروق ذات داللة و عدم  -

 . 0.070بلغت  إحصائّية
وبداللة  0.052تعزى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة ف  (α =0.05) إحصائّيةجود فروق ذات داللة عدم و  -

 (.0.819) بلغت إحصائّية
 ،اإلدارّيةون بنفس الظروف ة يتشابهون ويمرّ ناث من مختلف سنوات الخبر كال من الذكور واإل إلى أنّ وقد يعزى ذلك 

هنالك عدالة في التعامل من قبل  نّ أ ما يدلّ مّ  ،مرتفعة هاإلى أنّ  نمعلميمن وجهة نظر ال ةالتنظيميّ شارت نتائج العدالة أحيث 
ن معلميال ر ذلك لوضع القوانين في مجال ترقيةوقد يفسّ  ،خبرتهم سنوات أو جنسهم ن بغض النظر عنمعلميمديرين مع الال
ة الحاليّ  ، وتتعارض نتائج الدراسةةالتنظيميّ درجة عالية من العدالة ن بمعلميمر الذي يشعر الاأل ،جازاتضافة للمكافآت واإلباإل

تعزى  ةالتنظيميّ في درجة العدالة  إحصائّياً ة وجود فروق دالّ لى إأشارت  ( والتيNgon,2014مع نتائج الدراسات السابقة مثل )
 لذكور وإلصحاب الخبرة الطويلة.
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لإلجابة عن هذا السؤال و  مدارس محافظة جرش من وجهة نظرهم؟ معلميل الوظيفيّ  األداءما مستوى السؤال الثالث: 
مدارس محافظة جرش من وجهة  معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى ل المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةاستخراج المتوسطات تم ّ 
 ح ذلك.والجدول أدناه يوّض  ،نظرهم

 (6جدول )
مرتبة  مدارس محافظة جرش من وجهة نظرهم معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى ل المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةالمتوسطات 

 الحسابّيةًا حسب المتوسطات تنازليّ 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 المستوى 

 المهامب الصلةذات  ةيّ المعرف اياتفكك الامتل 19 1
 لي ةلالموك

 مرتفع 565. 4.41

 مرتفع 693. 4.23 والقوانين المدرسية بتعليمات لتزمأ 22 2
 مرتفع 621. 4.22 المطلوبة والفاعلية بالكفاءة أعمالينجز أ 20 3
 مرتفع 674. 4.13 الواجبات المطلوبة مني دون تأخيرنجز أ 21 4
 مرتفع 624. 4.11 أبذل الجهد الكافي لتحقيق أهداف المدرسة 25 5

6 23 
 أثناء لدي المتاحة المادّية الموارد باستغالل أقوم
 مرتفع 704. 4.04 الوظيفيّ  أدائي

 لمعايير طبقاً  لي الموكلة ةالوظيفيّ  بالمهام أقوم 24 7
 المطلوبة الجودة

 مرتفع 760. 4.03

لتعامل مع  مشكالت حلّ  على مهارة امتلك 26 7
  ة الخاص بالمدرسةمتغيرات الحياة اليوميّ 

 مرتفع 760. 4.03

ة الفصليّ  ةسنويّ ال لخططا على أنجز مهامي بناءً  30 9
 ةوالشهريّ 

 مرتفع 748. 3.86

 خارج ةلدي الدافعية لإلنجاز األعمال اإلضافيّ  28 10
 الرسميّ  الدوام أوقات

 مرتفع 858. 3.84

 اإلدارّية المستويات بين مستمر تنسيق يوجد 29 11
 األعمال إنجاز في المطلوبة الجودة لتحقيق

 مرتفع 759. 3.80

على أسس ومعايير  ن يتم بناءً معلميتقيم أداء ال 31 11
 واضحة

 مرتفع 853. 3.80

إدارة المدرسة لمواكبة المتغيرات الحديثة تعقد  27 13
 مرتفع 884. 3.79 لقاءات دورية لالرتقاء لمنظومة العمل

 مرتفع 718. 3.78يعتمد بشكل كبير  األداءتطوير نتائج تقييم  34 14
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 المستوى 

 ن عليهمعلميطالع الاب

 وتحسين ويرطلت للموظفين حافزاً  األداء تقييم يعد 36 15
 الوظيفيّ  أدائهم

 مرتفع 850. 3.76

يستطيع المعلمون الحصول على نتائج تقييم  33 16
 ة بسهولةأدائهم من اإلدارة المدرسيّ 

 مرتفع 791. 3.70

 متوسط 825. 3.66 ةحقيقيّ  جدوى  ذي روتيني بشكل التقييم عملية تتم 38 17

على نتائج تقييم  يتم تحديد الدورات التدريبية بناء 39 17
 األداء

 متوسط 838. 3.66

 نقاطبقدرته على تحديد  األداء تقييم نظام يتميز 32 19
 متوسط 689. 3.63 مدرسينال لدى والضعف القوة

من خالل تبادل الخبرات  همءأدا علمون الم يطور 37 19
 فيما بينهم

 متوسط 806. 3.63

21 35 
يتخذ مدير المدرسة الخطط لالرتقاء بالنمو 

 للمعلمينالمهني 
 متوسط 900. 3.59

 مرتفع 414. 3.89 الوظيفيّ  األداء  
 
والتـي ( 19رقـم ) ة، حيـث جـاءت الفقـر (4.41-3.59بـين ) قـد تراوحـت مـا الحسـابّيةالمتوسطات ن أ( 6ن الجدول )يبيّ 
بينمـا ، (4.41بلـغ ) فـي المرتبـة األولـى وبمتوسـط حسـابيّ " لـي ةلـالموكالكفايات المعرفيـة ذات الصـلة بالمهـام امتلك " على تنّ  

 بالمرتبـة األخيـرة وبمتوسـط حسـابيّ  "للمعلمـينيتخذ مدير المدرسة الخطط لالرتقاء بالنمو المهني "ونصها ( 35)رقم  ةجاءت الفقر 
 (.3.89ككل ) الوظيفيّ ألداء ل وبلغ المتوسط الحسابيّ  .(3.59بلغ )

الكثيــر مــنهم  كمــا إّن ، للحصــول علــى الترقيــة الــوظيفيّ دائهم رتقــاء بــإاال إلــىن يســعون معلمــيال إلــى أنّ وقــد يعــزى ذلــك 
س بشــكل ن وانعكــمعلمـية مــا بــين المــر الــذي زاد التنافسـيّ أليشـارك فــي جــوائز تربويـة كجــائزة الملكــة رانيـا العبــدم للمعلــم المتميـز ا

 المادّيـــةن يقـــوم بـــإداء مهـــامهم مـــن أجـــل تجنـــب العقوبـــات معلمـــيكثيـــر مـــن ال ذلـــك أنّ  ، وقـــد يفســـرالـــوظيفيّ مباشـــر علـــى أدائهـــم 
ة مـع ئج الدراسـة الحالّيـ، وتتفـق نتـاالـوظيفيّ م يـنعكس علـى أدائهـم علّ هم لمهنـة الـتّ ن وحـبّ معلمـيبعض ال إخالصا إّن كم ،والمعنوية

  .(Efangsatel;2015مثل )نتائج الدراسات السابقة من 
لإلجابـة و  ؟التدريسـّيةمدارس محافظة جرش باختالف جنسهم وخبـرتهم  معلميل الوظيفيّ  األداءهل يختلف مستوى السؤال الرابع: 
 مدارس محافظـة جـرش معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى ل المعيارّية واالنحرافات الحسابّيةاستخراج المتوسطات  تمّ  عن هذا السؤال
 .ن ذلكوالجدول أدناه يبيّ  التدريسّية الخبرةو  الجنسحسب متغيرات 

 (7جدول رقم )
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 الجنسحسب متغيرات  مدارس محافظة جرش معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى ل المعيارّية واالنحرافات الحسابّيةالمتوسطات 
 التدريسّية الخبرةو 

 
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 العدد

 التدريسّية الخبرة
 85 337. 3.90 سنوات 10-1من 
 75 490. 3.87 سنوات 10كثر من أ

 93 405. 3.89 ذكر الجنس
 67 430. 3.89 انثى 

 معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى ل المعيارّيةواالنحرافات  الحسابّيةفي المتوسطات ًا ظاهريّ  ( تبايناً 7) الجدولن يبيّ 
بين المتوسطات  حصائّيةولبيان داللة الفروق اإل ،التدريسّية الخبرةو  الجنس بسبب اختالف فئات متغيراتمدارس محافظة جرش 

 .(8جدول ) الثنائيّ  بايناستخدام تحليل التّ  تمّ  الحسابّية
 (8جدول رقم )

 مدارس محافظة جرش معلميل الوظيفيّ  األداءمستوى على  التدريسّية الجنس والخبرةتحليل التباين الثنائي ألثر 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 ةدرجات الحريّ 

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة
 حصائّيةاإل

 645. 214. 037. 1 037. التدريسّيةالخبرة 
 954. 003. 001. 1 001. الجنس
   174. 157 27.277 الخطأ
    159 27.314 الكلي

 اآلتي: (8) من الجدول نيتبيّ 
وبداللة  0.214، حيث بلغت قيمة ف التدريسّيةالخبرة تعزى ألثر  (α  =0.05) إحصائّيةجود فروق ذات داللة عدم  -

 .0.645بلغت  إحصائّية
وبداللة  0.003الجنس، حيث بلغت قيمة ف تعزى ألثر  (α  =0.05) إحصائّيةجود فروق ذات داللة و عدم  -

 . (0.954) بلغت إحصائّية
كما إّن  ،ثناء الخدمةأقبل و  كال الجنسين مؤهل ما نّ أل ؛ن ال يتأثر بمتغير الجنسمعلميداء الأ نّ إلى أوقد يعزى ذلك 
 األداءكما إّن  ،وكتب الشكر ،ة كالترقيةة وماديّ للحصول على حوافز معنويّ  الوظيفيّ دائه أتطوير  إلىكال الجنسين يسعى 

 وفيما يتعلق بسنوات الخبرة فإنّ  ،الوظيفيّ مان واالستقرار مما يشعره باأل ،لذات لدى المعلمالممتاز يحقق مفهوم ا الوظيفيّ 
ة وتوافر النماذج والخطط الالزمة الحص  النموذجيّ تقدم التكنولوجي وانتشار نتيجة ن بمختلف سنوات خبراتهم و معلميال

 .ن الجدد والقدامىمعلميبين ال سهم ذلك بردم الفجوة ماأعلى الشبكة العنكبوتية  الوظيفيّ باالرتقاء 
 المدارس في محافظة جرش؟ معلميمن وجهة نظر  الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ ما العالقة بين العدالة السؤال الخامس: 

 ( يوضح ذلك.9، والجدول )الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ بين العدالة م استخراج معامل ارتباط بيرسون تّ  عن هذا السؤال لإلجابةو 
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 (9جدول )
 الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ بين العدالة للعالقة معامل ارتباط بيرسون 

 الوظيفيّ  األداء  
 **440. معامل االرتباط ر ةالتنظيميّ العدالة 

 000. حصائّيةالداللة اإل
 160 العدد

 (.0.05عند مستوى الداللة ) ة إحصائياً دالّ  *
 (.0.01عند مستوى الداللة ) ة إحصائياً دالّ  *

وقد يعزى  ،الوظيفيّ  األداءو  ةالتنظيميّ بين العدالة  اً دالة إحصائيّ  إيجابّية ارتباطّيةوجود عالقة  (9) ن من الجدوليتبيّ 
 إيجابيّ مر الذي ينعكس بشكل األ، بداعيساعد على االستقالل واإل اً إيجابيّ  اً وظيفيّ  اً تخلق مناخ ةالتنظيميّ العدالة  نّ إلى أذلك 
 التعليمّيةعملية لر التسهيالت الالزمة لوتوفّ  ،والمعنوية والشعور باألمان المادّيةالحوافز  كما إّن  ،للمعلمين الوظيفيّ  األداءعلى 
ة الصفيّ  لغرفيساهم في زيادة عطائهم داخل ا ن ممامعلميلدى ال إلخراج الطاقات الكامنةتشكل بيئة خصبة  ،جميعها
 ; Krishnan atel ; 2018ة مع نتائج الدراسات السابقة )، تتفق نتائج الدراسة الحاليّ الوظيفيّ ة على أدائهم صلة النهائيّ وبالمح

Kalay ; 2016). 
 

 :التوصيات
 ة فيما يتعلق بأخالقيات مهنة التدريس.تدريبيّ  عقد دورات .1
 رات القرن الحادي والعشرين.لمواجهة متغيّ  للمعلمين الوظيفيّ  األداءبة لالرتقاء تحسين نوعية الدورات التدريبيّ  .2
 .الوظيفيّ ومتغيرات أخرى من مثل الوالء  ةالتنظيميّ مزيد من الدراسات للكشف العالقة ما بين العدالة  إجراء .3
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