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 :المستخلص   

القيادية لدى رؤساء  هدفت الدراسة التعرف على واقع ممارسات الجدارات    

وعالقتها بتحقيق العدالة التنظيمية من وجهة  بجامعة الملك خالد األقسام األكاديمية

اإلجابة عن  التركيز على هيئة التدريس، وتمثلت مشكلة الدراسة في نظر أعضاء

التساؤالت التالية : ما واقع ممارسات الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام 

للعمليات اإلدارية ) التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ،  بجامعة الملك خالد األكاديمية

الرقابة ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، و ما درجة ممارسة أبعاد العدالة 

) التوزيعية ، اإلجرائية  بجامعة الملك خالد التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

وجود  للنتائج التالية:لت وتوص،   من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التفاعلية (،

عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين درجة تحقق إجمالي عمليات الجدارات 

القيادية وإجمالي درجة تحقيق أبعاد العدالة التنظيمية، حيث بلغ معامل االرتباط 

على  الدراسةنسبة موافقة عينة  جاءتو، (2922بداللة إحصائية قدرها ) (29.0)

%( وهي نسبة 57ات القيادية بجامعة الملك خالد بنسبة )عمليات محور الجدارتوافر 

ويتطلب زيادة تحسين الواقع، بينما جاءت الموافقة على توافر ابعاد محور متوسطة 

%( وهي نسبة متوسطة ويتطلب 53العدالة التنظيمية بجامعة الملك خالد بنسبة )

mailto:aalmdawi@kku.edu.sa
mailto:msohmohamed@kku.edu.sa


  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا....مجلة الفتح ..........................................................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-361- 

 

ووجود فروق ذات  ،ذلك ومعالجتهاسرعة التدخل لتحديد االسباب التي تؤدي إلى 

والعدالة  إلجمالي محور الجدارات القيادية (2،27داللة احصائية عند مستوى داللة )

، لصالح الكليات النظريةوالدرجة العلمية  والنوع والجنس متغير الكليةل التنظيمية

بتدعيم الجدارات القيادية لدر رؤساء األقسام االكاديمية بجامعة الملك خالد،  وأوصت

من خالل دعم استراتيجية العمل الجماعي وإقرار أنظمة للتواصل الفعال والتحفيز 

تدعيم ممارسات العدالة التنظيمية من خالل دعم و والرقابة على مستوى القسم العلمي

التدريسية والمكافآت، ودعم بعد العدالة  لألعباءدل بعد العدالة التوزيعية بتوزيع عا

اإلجرائية، بممارسة الشفافية عند عرض المعلومات، ومشاركة كافة األعضاء عند 

اتخاذ القرارات، ودعم بعد العدالة التفاعلية من خالل توجيه االحترام والمعاملة 

 هيئة التدريس بالقسم، ومراعاة الصدق والشفافية. ألعضاءالحسنة 
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Abstract: 

  This study aims at identifying the reality of the leadership  

competencies practices in King Khalid University (KKU) with 

respect to heads of academic departments and their relation to 

achieving organizational justice from the perspective of staff 

members. The study problem focuses on answering these 

questions: what is the reality of leadership competences 

practices of KKU heads of departments with regard to 

administrative processes (planning, organizing, directing and 

controlling) from the perspective of the teaching staff, and what 

is the degree of practicing organizational justice dimensions 

(distributional, procedural and interactive) from the perspective 

of the teaching staff. The conclusions of the study came as 

follows. There is a positive and statistically significant 

correlation between the degree of verification of the total 

leadership competencies processes and the total degree of 

achievement of the organizational justice dimensions, where the 

correlation coefficient reached (0.98) with a statistical 
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significance of (0.00). 75% of the sample members agreed on 

the availability of the KKU processes leadership competencies 

axis, which is an average ratio that requires increasing reality 

improvement. 71% of the sample members agreed on the 

availability of the dimensions of organizational justice axis at 

KKU, which is, in turn, an average ratio that requires a rapid 

intervention to specify the reasons for this and remedying them. 

There are also statistical significance differences at significance 

level (0.05) for the total of the axis of leadership competencies 

and organizational justice according to the variables of the 

faculty, gender, sex and academic degree for theoretical 

faculties. The study recommended strengthening the leadership 

competencies of the heads of academic departments at King 

Khalid University by supporting the teamwork strategy and 

adopting systems for effective communication, motivation and 

oversight at the scientific department level. It also recommended 

strengthening the organizational justice practices by supporting 

the dimension of distributive justice with a fair distribution of 

teaching burdens and rewards, supporting the dimension of the 

procedural justice by practicing transparency when presenting 

information and the participation of all members when making 

decisions, and also supporting the dimension of the interactive 

justice by respecting the faculty members of the department and 

treating well, and taking into account honesty and transparency. 

                                               

 ة:ــــالمقدم

جامعات في الوقت الالمعلوماتية، و الثورةيعيش العالم اليوم عصر المعرفة و  

حاجة بحت أصب المتسارعةوالتكنولوجية  ةفي ظل التطورات المعرفيو الحاضر

  التطورات.قدرة على مواجهة مثل هذه فعالية ونظمة قيادية أكثر أل

توافر ضرورة  برزت ،القيادةنظام مؤسسي هو  يلتطوير أ ولما كان العامل األساس

 آليات وممارسات لتحقيقالجامعات السعودية الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام ب

اً لتحقيق يرؤساء األقسام سعلدى  األداء اتتحسين مستوي العدالة التنظيمية، ومن ثم

العالمية و المحلية تغيراتلل تسير وفقامنظمة  اعتبارهاب للجامعة ةالتنظيمي العدالة

 .المعاصرة

وجامعة الملك خالد، لم تكن بمعزل عن تلك التطورات العالمية المعاصرة، كإحدى 

( عالمياً طبقاً لتصنيف 623الجامعات السعودية المعتمدة والحاصلة على المركز )

 The Times Higher Education world universityالتايمز البريطاني )
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rankings 2020 حيث أن لديها نظاما قيادياً يكاد يتفق مع مستوى المعايير ،)

القياسية في مجال القيادة، وتتطلع إلى تحقيق مستويات أفضل من حيث التصنيف 

ر قدر على مستوى جامعات المملكة والعالم، األمر الذي يتطلب معه التوجه نحو تواف

مالئم من الجدارات القيادية التي تتيح للقادة األكاديميين تطبيق مدخل العدالة 

  التنظيمية، السيما على مستوى رؤساء األقسام األكاديمية.

رؤساء األقسام تطوير أداء  الجدارات القيادية ودورها فيوألهمية توافر ممارسات    

تسهم عمليات التعليم والتدريب أعضاء هيئة التدريس؛ لذا تحسين أداء األكاديمية ل

تعمل على تحسين إذ  جداراتهم القياديةأثناء الخدمة وكذلك الخبرات المهنية في دعم 

مستويات األداء، من خالل نماذج لتطبيق الجدارات القيادية محلياً وعالمياً؛ إلضافة 

هاراتهم للمواءمة مع متطلبات من أجل رفع مستواهم المعرفي وتنمية م يهمحافز لد

ولقد  ،(   ) .Thapa , K. B  111: 2016 )التوظيف داخل المؤسسات التعليمية

( إلى أن أكثر ممارسات البعد اإلداري 033م:0233توصلت دراسة )أحمد،والفقية،

للقيادة االستراتيجية التزام أعضاء هيئة التدريس بقواعد إجراءات العمل األكاديمي 

االعضاء المسئولية عن نتائج القسم، وتتمثل ممارسات البعد السياسي في وتحميل 

االحتفاظ بعالقات قوية مع القيادات األكاديمية العليا بالكلية والجامعة، والبعد 

األخالقي بالصدق والتشجيع ألعضاء هيئة التدريس بالقيام بكل فعل حسن صحيح 

 واحترام خصوصيتهم بالقسم.

أهمية تشجيع أعضاء هيئة (، 376م:0236ل كردم،والبدوي،اسة )آأوضحت در كما

التدريس على تقديم أسمائهم ومقترحاتهم فيما يخص اإلجراءات وتعديلها وسيرها 

وتصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لكافة األعضاء بالقسم على تنمية 

ستوى أعضاء هيئة الوعي بمفهوم وأبعاد العدالة التنظيمية وآثارها اإليجابية وعى م

 التدريس لتحقيق أهداف األقسام األكاديمية بالكليات.

القيادة في إطار تحقيق رؤساء األقسام االكاديمية ومما سبق يتضح أن ممارسة     

المرتبطة بالعمليات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، الجدارات القيادية 

 رسات عادلة وموضوعية للمهام القياديةوفقاً للمستويات المعيارية يؤدي إلى مما

تتمثل الجدارات القيادية بالجامعات في والعمليات القيادية، تلك من خالل تفعيل  لديهم،

جدارات تتعلق بأداء القيادات الجامعية بكافة مستوياتها، وجدارات تتعلق بأعضاء 

الضوء على الجدارات هيئة التدريس فيما يتعلق بدورهم القيادي وفيما يلي ما قد يلقي 

 المتعلقة باألداء القيادي بالجامعات.

 -التنظيم -) التخطيط :فيتتمثل رات المرتبطة بالعمليات القيادية والتي الجداومن    

الضوء على هذه العمليات القيادية والجدارات ويمكن ألقاء  الرقابة (، -التوجيه

 ، وذلك على النحو التالي:معاتالمرتبطة بها لدى رؤساء األقسام األكاديمية بالجا

  Planning Competenciesجدارات التخطيط: - أ

. الجامعييعد التخطيط أولى العمليات القيادية، وله أهمية بالنسبة لتقدم ونجاح العمل   

ويتميز التخطيط بالنظرة المستقبلية والتنبؤ بالمشكالت أو األخطاء واإلعداد 

لمواجهتها ،أو تجنبها؛ ولذلك فهو عبارة عن سلسلة مترابطة من األنشطة، تبدأ بتحديد 

األهداف وإعداد األطر العامة والسياسات واالستراتيجيات واتخاذ القرارات بأساليب 
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( ، كما إنه Robin J .Ely & David.2010 :15)علمية  توفر الوقت والجهد. 

يهتم بمشكالت القادة والمرؤوسين وكذلك أصحاب المصالح والمستفيدين، وما يترتب 

على ذلك من توفير المناخ المالئم لنجاح العمل وزيادة اإلنتاجية ورفع مستويات 

قسام العلمية فيما األداء. ، وتتمثل الجدارات القيادية المتعلقة بالتخطيط لدى رؤساء األ

لتخطيط لتوزيع االدراسية للبرامج بالقسم العلمي،  يلي: الجدارة في إعداد الخطة

ت التعليمية من األجهزة والخامات، التخطيط لتوفير االحتياجااألعباء التدريسية، 

ركة في التخطيط على مستوى الكلية، المشالتخطيط إلعداد المشروعات البحثية، ا

)الهاللي،  تحقيق مشاركة مجتمعية فعالة.يم والمتابعة الدورية، د خطط التقوإعدا

0226  :010) 

من خالل ما سبق عرضه من جدارات مرتبطة بالتخطيط يتضح أن هناك العديد و   

من الجدارات التي ينبغي توافرها إبان ممارسة وظيفة التخطيط لدى رؤساء األقسام 

ث التخطيط للبرامج أو لتوزيع األعباء على األكاديمة، منها ما يتعلق بالتدريس من حي

األعضاء، ومنها ما يرتبط بالبحث العلمي، أو المشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق 

 رسالة القسم العلمي وأهدافه.

 Regulatory Competenciesجدارات التنظيم: -0

السلطة تشمل فكره التنظيم الهرمي الذي تتبعه الجامعات السعودية أن تتجمع    

والمسؤولية في وزارة التربية، وتعد المسئول األول عن تنظيم العمل بقطاعي التعليم 

العام والعالي، وعلي ذلك تعد مهمة القائد في عملية التنظيم تنسيق جهود المشاركين، 

(، 5.: 0223)مجيد،  وإصدار القرارات، وتحديد نطاق اإلشراف بطريقة فعالة.

إلى ترتيب الموارد البشرية واالقتصادية -عملية قيادية باعتباره -ويهدف التنظيم

باتجاه تحقيق األهداف بالشكل الذي يضمن أداء المتطلبات الالزمة لتنفيذ الخطط 

وفيما يلي بعض الجدارات القيادية المتعلقة بعملية التنظيم، والتي يمكن أن  التنظيمية.

: 0237نها ما يلي: )أبو بكر، بييمارسها رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات، ومن 

تحفيز األعضاء ودعم لمهنية لكافة أعضاء هيئة التدريس، التطوير والتنمية ا (73

تنسيق جهود العدالة في بيئة العمل التنظيمية، ممارسة الثقة وي، العمل الجماع

 تشجيع أعضاء هيئةفي اتجاه أفضل الممارسات المهنية، أعضاء هيئة التدريس 

استخدام التقنية في تنظيم العمل،  الحرص على التدريس على اإلبداع واالبتكار،

بروتوكوالت ي سائر عناصر المنظومة التعليمية، تحقيق معايير الجودة المؤسسية ف

 التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المحلي.

 من خالل ما تم عرضه من بعض الجدارات المرتبطة بعملية التنظيم، يتضحو  

 تنوعها وتكاملها في اتجاه تحقيق أهداف الجامعة والقسم الذي ينتمي إليها.

 Guidance-related Competenciesجدارات التوجيه:  -3

التوجيه العملية الثالثة من العمليات القيادية، ويناط بها توجيه كافة الجهود المتباينة   

اً. وتتمثل الجدارات داخل التنظيم الجامعي من أجل تحقيق األهداف المحددة سلف

القيادية المتعلقة بالتوجيه، والتي يمكن توافرها لدى رؤساء األقسام العلمية بالجامعات 

تحقيق رسالة وأهداف القسم الرؤية الواضحة نحو ( 73: 0237بكر،)أبو فيما يلي:

ثقافة التغيير تهدف تحقيق الريادة للقسم العلمي، االستراتيجية التي تسالعلمي، 
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توجيه جهود د، وانتهاء بالممارسات اإليجابية، المؤسسي ونشرها بدًء بالفكر والمعتق

 أعضاء هيئة التدريس نحو تحقيق أهداف القسم العلمي.

وهذه الجدارات سالفة الذكر تمكن رئيس القسم حال ممارستها من تحقيق أهداف   

سة علمية فاعلة رالقسم العلمي بمشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس من خالل مما

 لعملية التوجيه.

 Control Competenciesجدارات الرقابة:  -4

تعد الرقابة العملية الرابعة من العمليات القيادية، ويؤصل النظام الرقابي الفعال    

على توافر التخطيط والتنظيم. وتعني الرقابة قياس وتصحيح أداء األنشطة التي يكلف 

طط لها واألنشطة بأدائها المرؤوسين للتأكد من تحقق األهداف، وإنجاز المهام المخ

وتتمثل الجدارات القيادية المتعلقة بعملية ، (1.1: 0227)عسكر، المحددة سلفاً 

مشاركة  الرقابة، والتي ينبغي أن تتوافر لدى رؤساء األقسام األكاديمية فيما يلي:

اء تطبيق أدوات تقييم األدستويات موضوعية للنتائج واألهداف، المعنيين في تحديد م

وعية لمقارنة األداء مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة أسس موض، دورياً 

 .وقع، والنتائج الفعلية بالمتوقعةالفعلي باألداء المت

وبناء على ما سبق تناوله من عمليات قيادية ومن جدارات ينبغي توافرها لدى    

 -ارتباطاً وثيقاً  -ارة جميعها ترتبطرؤساء األقسام، يمكن القول بأن عمليات اإلد

التمييز بينها فعليا إبان تنفيذ إجراءات العمل, بعالقات تبادلية. مما قد يصعب معه 

 .ولكنه من الضروري أن تنفرد كل عملية بمهام مستقلة وجدارات متعلقة بها

المؤسسات إلى تحقيق العدالة التنظيمية وجعلها واقًعا عمليًا في إطار كما تهدف    

 تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إجمالها فيما يلي:ل تنظيميةالبيئة ال

 (. 5،0: 0231)الباهي،

 -1 ة شعور الفرد باالنتماء للمنظمة.تنمي -0 فاعلية األداء بالمنظمة.تحقيق  -3

 .االهتمام بكرامة الفرد وإنسانيته

وعلى الرغم من اتفاق الباحثين حول تعدد أبعاد العدالة التنظيمية إال أن وجهات  

م ( ودراسة 0230ن، دراسة) حسومنها: نظرهم اختلفت حول عددها أو مضمونها 

: العدالة ثالثة أبعادأبعاد العدالة التنظيمية تتمثل في ، رأت بأن م(0235)مصطفى، 

للعدالة التنظيمية  أبعاد أخرى  دراسات  أضافت، والتوزيعية واإلجرائية والتفاعلية 

العدالة التوزيعية، :(خمسة أبعادتتمثل في م(.و0230هاروندراسة )ومنها: 

  (.الة التقييم، والعدالة األخالقيةالتفاعلية، عد اإلجرائية،

 إذأن الباحثين تنوعت آرائهم حول أبعاد العدالة التنظيمية لذلك يتضح مما سبق   

تركز العدالة التوزيعية على العوائد التنظيمية لألفراد كاألجور والحوافز، بينما تركز 

 العدالة اإلجرائية على توزيع العوائد التنظيمية، في حين تركز العدالة التفاعلية على

، ويمكن المعاملة الشخصية بين متخذ القرار والمتأثرين به أو بين القائد واألتباع

 اد بشيء من التفصيل.هذه األبع توضيح

    Distributive Justice العدالة التوزيعية: - أ

يرجع اهتمام الباحثين بالعدالة التوزيعية إلى أوائل عقد الستينات من القرن   

م عن نظرية المساواة لتكون نقطة 3.61عام  Adams)المنصرم، حين تحدث )
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تنظيمية بصفة عامة البداية في بحث العدالة التوزيعية بصفة خاصة والعدالة ال

والعدالة التوزيعية هي شعور الفرد بعدالة النواتج  (.351م: 0230)الهنداوي،

وعوائد قرارات المنظمة ويتم الوصول لهذا الشعور بالموازنة بين والتكلفة والعائد 

ويرى (، Jun qi Shi, Han Lin ,(2009:211للقرار وذلك من وجهة نظر الفرد.

أن العدالة التوزيعية تتحقق عندما تتعادل المكافآت  Randell & Muellerكل من 

التي يحصل عليها الفرد مع المكافآت التي كان يتوقع الحصول عليها. 

 (. 0م: .022)الرفاعي،

ويتضح مما سبق أن العدالة التوزيعية تعكس شعور العاملين بالعدالة بخصوص     

 .رقية أو حوافز مقابل جهودهمما يحصلون عليه من مخرجات في صورة أجور أو ت

 Procedural Justiceالعدالة اإلجرائية:  -ب

بدأ في التركيز  أن مفهوم العدالة اإلجرائية (Handlon, 2009)أشارت دراسة   

قدرة الفرد على  ي عمليات اتخاذ القرارات، كما أشار إلى أنهاعلى دراسة العدالة ف

قدرة الفرد تي تتضمن صناعة القرار، والتعبير عن رأيه خالل مرحلة العمليات ال

كما أن بعد العدالة اإلجرائية , ن يكون له تأثير في القرار الصادرعلى االختيار أو أ

يستهدف اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة باألفراد في المنظمة فهو يركز 

مخرجات أيضاً على اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات بصرف النظر عن ال

وهي شعور األفراد إزاء (، .00م: 0226أو العقوبة.)الصباغ، كالترقية أو المكافأة

تتمثل قواعد العدالة و عدالة العمليات التي تستخدم في تحديد المخرجات التنظيمية

)اإلجرائية فيما يلي: 
 
john W,2009:152). 

وتعديلها إذا بمعنى وجود فرص لالعتراض على القرارات قاعدة االستئناف:  -3 

ظهر ما يبرر ذلك ومثال ذلك أن يتم تعديل هيكل األجور أو بعض بنوده في حالة 

 ,Hellen Beck & othersارتفاع األسعار أو زيادة نسبة التضخم في الدولة

2008: 177) 

 القاعدة األخالقية: وتعني توزيع المصادر وفقًا للمعاير األخالقية السائدة.-0

في  المشاركةعملية اتخاذ القرار وجهات نظر المستفيدين، و التمثيل: أن تتبنى-1

 & Dayan) صياغة اللوائح ومناقشة القرارات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر عليهم.

Cloak, 2008: 32)   

 .الدقة: يجب أن تتضمن القرارات بناء على معلومات صحيحة وسليمة -1

عدالة دالة التنظيمية، وإن بعد اإلجراءات جوهر العسبق ذكره  ويتضح مما

 عدالة التوزيع. تحدد اإلجراءات هي التي

   Interactive Justiceالعدالة التفاعلية:  -ج

تعد العدالة التفاعلية البعد الثالث من أبعاد العدالة التنظيمية وتشير في أبسط معانيها   

إلى اإلنصاف والعدالة في المعاملة الشخصية التي يتلقاها الفرد من ممثلي السلطة. 

كما تعبر عن المعاملة الحسنة والمحترمة والجيدة بين األفراد في جميع المستويات 

ا المفهوم تعكس إحساس العاملين بعدالة المعاملة التي يتلقونها من اإلدارية. وهي بهذ

بعة معايير أرتضم لعدالة اإلجرائية (أن ا72: 0236ووضح )علي ، متخذ القرار،

الصدق وتجنب الخداع،  التحيز، االستقامة والبعد عنهي: االحترام بين األعضاء، 
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الدراسات أن التعاطف والود  أوضحت نتائج إحدىكما ي تبرير القرارات، الشفافية ف

إدراك  فيواالعتذار والتفسير والتبرير والصدق وعدم التحيز من العوامل المؤثرة 

سوء ممارسة ، ف(16: 0235العدالة التفاعلية وتحقيق الرضا الوظيفي )األنصاري،

ضاء التنظيم بضعف تحقيق السلطة الذي يتم من قبل بعض القادة يؤدي إلى شعور أع

 (.James, B &Julie ,T,2009: 45)العدالة 

) العدالة د العدالة التنظيمية المتمثلة في:ومن خالل ما سبق توضيحه ألبعا   

التوزيعية، اإلجرائية، والتفاعلية(، يتضح أنها أبعاد بينهما ترابط وتكامل وتكون في 

 .المتعلقة بموضوع الدراسة، ومن الدراسات مجملها العدالة التنظيمية

 & Over by)دراسة تتعلق بمحور الجدارات القيادية: دراسات -3

Suvanujasiri,2012)  فحص مساهمة كل مكون من أبعاد الجدارات هدفت ألى

القيادية من خالل أجراء تحليل أنموذج المعادلة الهيكلية في تايالند، وتكونت عينة 

عمال، ( طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا تخصص أدارة أ733الدراسة من )

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االستداللي من خالل استبانة أعدت لتحقيق 

أهداف الدراسة، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: أن كالَ من قيادة التغيير والفطنة 

 والتوجه بالنتائج وقيادة األفراد وبناء االئتالفات تعتبر أبعاد شاملة للجدارات القيادية.

( التعرف على الجدارات القيادية التربوية وأثرها 0231دراسة )مبارك، وأجرت  

أدارة التميز في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، والتعرف على  في

نوعية الجدارات القيادية السائدة في المستويات اإلدارية المختلفة بوزارة التربية 

والتعليم ومدى التمكن منها، وعناصرها ونوع الثقافة التنظيمية والعوامل 

بارتفاع ، وتوصلت الدراسة للنتائج أدارة التميز لوسيطة وأثرها علىالديموغرافية ا

لجميع المتغيرات المستقلة والوسيطة والتابعة ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام 

بأعداد واختيار القيادات التربوية من ذوي الجدارات اإلدارية والتي تملك الدراية 

ائف اإلدارية، والحكمة والقرار السليم، وضرورة أعداد وتوصيف دقيق لكافة الوظ

وتنمية وتطوير الجدارات اإلدارية لدى القادة من خالل التدريب وتدعيم الثقافة 

 التنظيمية والتميز في األداء التعليمي بالتخطيط السليم.

دور حزم الجدارات الوظيفية في تنمية أداء  (0237)عثمان، دراسةووضحت     

ج واستخدمت الدراسة المنه القيادات اإلدارية بالمؤسسات الرياضية المصرية،

، وتكون مجتمع الدراسة من القيادات العاملة بالمؤسسات الوصفي التحليلي 

( فرداً وبلغت 027الرياضية)األندية الرياضية، ومراكز الشباب بالقاهرة( وعددها)

%( وبلغت العينة األساسية 05,1( فرداً وبنسبة مئوية ) 32العينة العشوائية عدد)

أن حزم وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: (،  %11, 13بنسبة مئوية) ( فرداً .0عدد )

الجدارات الوظيفية التي تسهم في تنمية أداء القيادات اإلدارية بالمؤسسات الرياضية 

المصرية هي: جدارة التخطيط االستراتيجي ، جدارة التميز في القيادة الحديثة، 

دارة في اإلدارة الحديثة، جدارة الذكاء جدارة أدارة التغيير بفاعلية، التميز والج

االنفعالي، فن التفاوض واإلقناع، جدارة أدارة األداء داخل المؤسسة الرياضية، 

الجدارة ومهارة التعامل مع اإلعالم، جدارة تخطيط أدارة المشاريع، جدارة حل 

 المشكالت واتخاذ القرارات.
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( 0232دراسة )عيسى، والعمري، بمحور العدالة التنظيمية: دراسات تتعلق -0

التعرف على عالقة النماذج التنظيمية السائدة بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر هدفت 

، وشملت عينة معات األردنية الحكومية والخاصةأعضاء هيئة التدريس في الجا

(عضو هيئة تدريس من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، 722الدراسة )

تنظيمية معدالً متوسطاً بشكل عام من بلغ مستوى العدالة الدراسة: ئج الوكانت نتا

حيث الترتيب أوالً العدالة التفاعلية  ثم العدالة اإلجرائية فالتوزيعية، ووجود فروق 

الرتبة األكاديمية ذات داللة إحصائية بين متوسطات العدالة التنظيمية تعزى لمتغير 

الجامعات األردنية بتحقيق العدالة  كما أوصت الدراسة: ضرورة اهتمام فقط،

 ينعكس ايجابياً ة التدريس بما التنظيمية بما يحقق رضا وظيفي أكبر لدى أعضاء هيئ

  .على إنتاجيتهم وسلوكياتهم

( الكشف عن العالقة بين المسؤولية Tziner et al,2011وتناولت دراسة )   

العدالة التنظيمية كمتغير وسيط االجتماعية لمؤسستين مع الرضا الوظيفي، باعتبار 

ودراسة أهم الفروق الموجودة في متغير المسؤولية االجتماعية بين المؤسستين 

( فرداً من المؤسستين، واستخدمت أداة االستبانة 323وشملت عينة الدراسة )

وتوصلت للنتائج التالية: وجود عالقة ايجابية بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي 

وعالقة ايجابية بين المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي باعتبار المتغير  لديهم،

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،الوسيط المتمثل في العدالة التنظيمية

المؤسستين في متوسطات المسؤولية االجتماعية، وأوصت الدراسة التركيز على 

  جية أعمال لزيارة الربح للمؤسسة.إرساء سياسة المسؤولية االجتماعية كاستراتي

(:البحث عن أثر العدالة التنظيمية بأبعادها Rai,2013تناولت دراسة)كما    

)التوزيعية واإلجرائية والمعلوماتية والشخصية( في بعض سلوكيات ومواقف األفراد 

( فرداً في 733) مثل: الرضا والوالء والرغبة في ترك العمل وطبقت على عينة

بين العدالة  وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً  ونتج عنها:الصحية،  المؤسسات

د عالقة دالة التوزيعية واإلجرائية والمعلوماتية وبين الرضا الوظيفي، وعدم وجو

ضاً وجود أثر التين اإلجرائية والشخصية وبين الرضا الوظيفي ،أيإحصائيا بين العد

وماتية على الرضا الوظيفي للعمال، وأوصت التين التوزيعية والمعلداالً إحصائيا للعد

أنماط القيادة واالتصاف من أجل  :الهتمام بتطوير برامج سياسات مثلالدراسة ا

 ضمان زيادة االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي لدى العمال.

( التعرف على أثر العدالة التنظيمية المدركة على 0237وهدفت دراسة )حمدي،  

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 وشملت العينة على المنهج الوصفي التحليلي، بجامعة األغواط، واعتمدت التيسير

انخفاض معدل العدالة لدراسة للنتائج التالية: وتوصلت ا ( أستاذاً من الكلية،71على )

وتسجيل معدل منخفض للرضا  اإلجرائية مقارنة بالعدالة التوزيعية والتفاعلية ،

الوظيفي لدى األساتذة في األبعاد المتعلقة بالرضا عن اإلجراءات، أما ما يخص أثر 

أثر ذو داللة  العدالة التنظيمية على الرضا الوظيفي فقد تم الوصول إلى عدم وجود

إحصائية لكل من العدالة التوزيعية والوظيفية لألساتذة، ووجود أثر ذو داللة إحصائية 

وأوصت الدراسة التركيز على تغيير  للدالة اإلجرائية على الرضا الوظيفي ،
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اإلجراءات المتبعة في الكلية )من إدارة وقرارات وموضوعية( كنتيجة ألثر العدالة 

 .ضا الوظيفي لألساتذة اإلجرائية على الر

( التعرف على أثر العدالة 0236)الزهرة، وأحمد، كالً من دراسةوأجرت      

التنظيمية على التمكين اإلداري في المؤسسات الجزائرية، وتطبيق دراسة استطالعية 

وتوجيهها لعينة عشوائية وتم تطبيق استبانة على عينة من مؤسسات والية البويرة ،

للنتائج  من عمال المؤسسات واستخدمت المنهج الوصفي ،وتوصلت (315بلغت)

التالية: وجود أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد العدالة التنظيمية والتمكين اإلداري، 

كما أن هناك مستوى منخفض من العدالة التنظيمية في المؤسسة المبحوثة، نظراً 

وسلوك بعض المدراء الذي  لضعف تطبيق اإلجراءات اإلدارية بعدالة وموضوعية،

ال يتصف باإلنصاف كل هذا أدى إلى توفر مستوى منخفض من التمكين في هذه 

المؤسسات ،وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام مدراء المؤسسات بتحقيق العدالة 

 .  التنظيمية المقترنة بتمكين العاملين

دراسة واقع  ( تقديم تصور مقترح من خالل.023)الخضيري ، حاولت دراسةو      

ية في الجامعات السعودية، تحديد المتطلبات لتحقيق العدالة تطبيق العدالة التنظيم

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي هاالصعوبات التي تعيق تطبيقالتنظيمية، و

 الجامعات التالية:المسحي، وطبقت استبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس ب

(، 107ادن وعددهم )الملك فهد للبترول والمعك سعود، ووالملالملك عبد العزيز،  

 للنتائج التالية: أن واقع العدالة التنظيمية في الجامعات السعودية جاء وتوصلت

نسبة موافقة أعضاء هيئة التدريس على هذا المحور بأي ( 23,1بمتوسط حسابي )

( أبرزها: 66,0،كما أن أفراد الدراسة موافقين على  واقع العدالة بمتوسط ) ةمتوسط

المرتب الشهري الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس مناسب وجاءت الحوافز 

المقدمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة عن األعمال اإلضافية مجزية وبدرجة 

ات التي تعيق تطبيق العدالة غير موافق، وأن أفراد الدراسة يوافقون على الصعوب

( ومن أبرزها: ضعف تبني الجامعة لألفكار 13,1التنظيمية بمتوسط حسابي)

والمقترحات التي تطرح من قبل أعضاء هيئة التدريس، ضعف المصداقية أثناء 

 تطبيق اإلجراءات وتنفيذ القرارات.

عم اإلطار د فيمنها ومن خالل عرض الدراسات السابقة يتضح استفادة الدراسة   

، وأعطت صورة واضحة عن الجدارات القيادية ةالحالي النظري والعملي للدراسة

التنظيمية بهدف إيجاد ثقافة لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحقيق العدالة 

. لك خالد بشكل مستمرمتميزة لتحقيق الجودة والتطوير والتحسين اإلداري بجامعة الم

( Tziner et al,2011 ومنها : دراسة )  االستبانةخطوات بناء التعرف على و

والتعرف على األساليب ( 0236( )الزهرة، وأحمد،.023ودراسة )الخضيري ،

ومن حيث موضوع الدراسة  .عرض النتائج وتفسيرهاواإلحصائية المستخدمة 

الجدارات القيادية لدى  أهميةالدراسات السابقة حيث تناولت جاءت متناغمة مع 

بما  التنظيمية بجامعة الملك خالد.رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحقيق العدالة 

 & Over by)يساعد على التطوير والتحسين والتصدي لجميع التحديات ومنها: 

Suvanujasiri,2012) الخضيري و (0237)عثمان، ( و0231)مبارك،و(
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اختلفت الدراسة الحالية مع  من حيث أهداف الدراسةأما  .(0237)حمدي،و (.023،

التعرف على عالقة النماذج التنظيمية السائدة هدفت التي ( 0232)العمري،دراسة 

بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

العالقة بين ( هدفت الكشف عن Tziner et al,2011الحكومية والخاصة، ودراسة )

المسؤولية االجتماعية لمؤسستين مع الرضا الوظيفي، باعتبار العدالة التنظيمية 

ؤولية االجتماعية بين كمتغير وسيط ودراسة أهم الفروق الموجودة في متغير المس

البحث عن أثر العدالة التنظيمية بأبعادها ( Rai,2013دراسة )المؤسستين، وهدفت 

المعلوماتية والشخصية( في بعض سلوكيات ومواقف األفراد )التوزيعية واإلجرائية و

(هدفت 0237مثل: الرضا والوالء والرغبة في ترك العمل، ودراسة )حمدي،

التعرف على أثر العدالة التنظيمية المدركة على الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 

غواط، هدفت التدريس بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير بجامعة األ

( التعرف على أثر العدالة التنظيمية على التمكين 0236دراسة )الزهرة، وأحمد،

( تقديم .023اإلداري في المؤسسات الجزائرية، كما هدفت دراسة )الخضيري ،

تصور مقترح من خالل دراسة واقع تطبيق العدالة التنظيمية في الجامعات 

حديد الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام ت .أما الدراسة الحالية هدفت إلىالسعودية

التنظيمية لتحقيق الجودة والتطوير والتحسين األكاديمية وعالقتها بتحقيق العدالة 

  اإلداري بجامعة الملك خالد.

اتفقت الدراسة الحالية من حيث توظيف المنهج الوصفي التحليلي مع معظم و  

 Over by) ك الدراسات مثل: الدراسات السابقة بما انه أنسب المناهج لتل

Suvanujasiri,2012)( ودراسة 0237ودراسة )حمدي، (0237دراسة)عثمان،و

 .( .023، ودراسة )الخضيري (0236)الزهرة، وأحمد،

اقتصرت الدراسة على بعض كليات جامعة الملك خالد فجمعت بين رؤساء كما    

األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس للجنسين ذكور وإناث واختلفت في 

 :الدراسات السابقة التي ركزت على عينة واحدة مثلاختيارها للعينة مع 

ة تمثلت طبقت على عين( طبقت على أعضاء هيئة تدريس، و0233دراسة)العمري،

( طبقت العينة Tziner et al,2011في جميع مدراء مستشفيات األردن، أما دراسة )

( طبقت عينتها على عمال 0236على أفراد المؤسسات ، ودراسة )الزهرة، وأحمد،

( طبقت عينة الدراسة على .023المؤسسات بوالية البويرة. ودراسة)الخضيري،

 أعضاء هيئة التدريس.

 

 مشكلة البحث:

سلوكيات التشكيل مطلباً أساس في  والموضوعية قيم النزاهة والحياديةتعد    

 دوتع،م(0232)العجمي، يسفي أي تنظيم مؤس عاملينيجابية لدى الاإلتجاهات االو

لة عن تحقيق مهام وأهداف الجامعة وتؤدي رسالتها ؤواألقسام األكاديمية هي المس

 .األكاديمي مكانة كبيرة في الجامعةمن خالل التخصصات المختلفة حيث يحتل القسم 

( فيما يتعلق بدراسة واقع تطبيق العدالة .023ولقد توصلت دراسة )الخضيري ،

التنظيمية في الجامعات السعودية، إلى أن واقع العدالة التنظيمية في الجامعات 
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 (، بما يدعو إلى تدعيمها.23,1السعودية جاء بمتوسط حسابي )

تنمية المهارات المختلفة لدى رؤساء  أن( 100م:0230)عاشور،دراسة  كما أكدت

أوصت دراسة كما  ق أعلى مستوى من األداء المهني،تحقكاديمية األ األقسام

العديد من المهارات  العلمي ( بضرورة امتالك رئيس القسم327م:0236)الشهري،

الً ألهداف دارة القسم بشكل أفضل من الناحية األكاديمية وصوإالتي تساعده على 

  العملية التربوية.

لذا يعد توافر الجدارات القيادة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد، 

 م0231)األسمري، األداة الفاعلة لتحقيق أعلى مستويات األداء لديهم، كما أوضح

ت من جهة وللعاملين من جهة ( أن تطبيق العدالة التنظيمية أصبح مطلباً للمنظما7:

فالمنظمات تسعى لتطبيقها بهدف توفير المناخ التنظيمي المالئم في بيئة العمل أخرى 

 .وتحفيز ودافع للعاملين لإلخالص وااللتزام بالعمل

 

 في السؤال الرئيس التالي: بحثيمكن صياغة مشكلة ال :بحثأسئلة ال

عالقتها  األكاديمية بجامعة الملك خالد وماما الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام -

 ؟ بتحقيق العدالة التنظيمية

 عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع    

/ ما واقع ممارسات الجدارات القيادية بجامعة الملك خالد لدى رؤساء األقسام 3س

 األكاديمية للعمليات اإلدارية 

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التوجيه ، الرقابة () التخطيط ، التنظيم ، 

/ ما درجة ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية بجامعة الملك خالد لدى رؤساء األقسام 0س

من وجهة  ) التوزيعية ، اإلجرائية ، التفاعلية ( التنظيمية األكاديمية ألبعاد العدالة

 ؟نظر أعضاء هيئة التدريس

ذات داللة إحصائية لواقع الجدارات القيادية لدى رؤساء / هل هناك فروقاً 1س

لة التنظيمية تعزى األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد وعالقتها بتحقيق العدا

 يموغرافية )الكلية، النوع ، الدرجة العلمية ( ؟للمتغيرات الد

( لواقع 27،2/ هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )1س

جدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد للعمليات اإلدارية ال

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ) التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة (

( ألبعاد العدالة 27،2/ هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7س

األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد ألبعاد العدالة) التوزيعية التنظيمية لدى رؤساء 

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، اإلجرائية ، التفاعلية (

تطوير ممارسات الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام ل التوصيات / ما6س

 األكاديمية بجامعة الملك خالد لتحقيق العدالة التنظيمية ؟

 

 :البحثأهداف 

واقع ممارسات الجدارات القيادية بجامعة الملك خالد لدى رؤساء  على تعرفال -3

األقسام األكاديمية للعمليات اإلدارية ) التخطيط ، التنظيم ، التوجيه ، الرقابة ( من 
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 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .

دى التعرف على درجة ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية بجامعة الملك خالد ل -0

رؤساء األقسام األكاديمية ألبعاد العدالة ) التوزيعية ، اإلجرائية ، التفاعلية ( من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .

الفروق ذات الداللة اإلحصائية لواقع الجدارات القيادية لدى رؤساء التعرف على  -1

ظيمية والتي  تعزى األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد وعالقتها بتحقيق العدالة التن

 للمتغيرات الد يموغرافية )الكلية، النوع ، الدرجة العلمية ( 

( لواقع 27،2التعرف على العالقة ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) -1

الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد للعمليات اإلدارية 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .التوجيه ، الرقابة (  ) التخطيط ، التنظيم ،

( ألبعاد 27،2حصائية عند مستوى الداللة )اإلداللة العالقة ذات ال التعرف على -7

 العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد ألبعاد العدالة

 نظر أعضاء هيئة التدريس .من وجهة التوزيعية ، اإلجرائية ، التفاعلية ( )

بالجامعات رؤساء األقسام األكاديمية من أهمية دور البحث تنبع أهمية   :بحثأهمية ال

تحقيق العدالة  فيورهم في صنع واتخاذ القرار المتعلق بالشأن األكاديمي، ود

 موضحة كالتالي: التنظيمية.

انطالقاً من أن ، تطويرهاالجدارات القيادية وسبل وهو  مهماً  تتناول موضوعاً  -3

ر أدائها نجاح الجامعة مرتبط بنجاح القيادات األكاديمية فهي التي تسعى دوماً لتطوي

 .وفقاً للمستجدات الحديثة 

المركز الوظيفي الذي يشغله رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد أهمية  -0

ال من خالل إالجامعة دورها وال يمكن أن تؤدي تربوية  التي تعد مؤسسة اجتماعيةو

رؤساء أقسام لديهم الجدارات القيادية المهنية المتطورة وتساعد على تحقيق رسالة 

 الجامعة وأهداف القسم األكاديمي بكفاءة عالية.

أهمية توافر ب بالجامعة تبصير القادة األكاديميين ومتخذي القرار التربوي -1

ألكاديمية لتحقيق العدالة التنظيمية، التي تسهم الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام ا

 في الحد من الصراعات في المؤسسات التربوية.بدورها 

لتطوير ممارسات الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام  توصياتتقدم الدراسة  -1

بما يعني تنمية مهاراتهم  األكاديمية بجامعة الملك خالد لتحقيق العدالة التنظيمية.

ومواكبتهم لالتجاهات والمعارف اإلدارية الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع القيادية 

 المستجداَت والتغيرات العالمية المعاصرة. 

 

 بالحدود اآلتية: ةالحالي تتحدد الدراسة  حدود الدراسة:

المتعلقة بالعمليات على الجدارات القيادية اقتصرت الدراسة  الحد الموضوعي:-3

لدى رؤساء  الرقابة( بجامعة الملك خالد -التوجيه -التنظيم -اإلدارية ) التخطيط

العدالة التوزيعية، ) لتحقيق أبعاد العدالة التنظيمية المتمثلة في  األقسام األكاديمية

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  (واإلجرائية، والتفاعلية

بالكليات  وإناثاعينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس ذكوراً  الحد البشري: -0
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 بأبها. )النظرية والعملية والطبية( بجامعة الملك خالد

 .هـ3113/ 3112الجامعي للعام  الحد الزماني: -1

النظرية والعلمية والطبية في بعض كليات  تم تطبيق أداة الدراسة الحد المكاني: -1

 .في أبها بالمملكة العربية السعودية جامعة الملك خالدب

 

  مصطلحات الدراسة:

 Leadership competencies الجدارات القيادية:-3

( بأنها مجموعة من القدرات والمهارات والكفاءات 70م:0230عرفها )أحمد، 

والمعارف والخبرات وميزات شخصية أخرى حاسمة تلزم رؤساء األقسام األكاديمية 

 (06م:.023النواصرة،وذكر ) أفضل.بشكل أداء  وإنتاجللنجاح والتطوير المهني 

المملوكة من قبل والقدرات الضمنية المهارات القيم ومجموعة  القيادية الجدارات :بأن

والتوجيه والتحفيز والتخطيط تمكنهم من التنبؤ بالسلوك  والتي يرينوالمد القادة

 بكفاءة وفعالية وصوالً لتحقيق األهداف بعيدة المدى.  المواقف الحرجة واحتواء

: بأنها مجموعة من العمليات اإلدارية )التخطيط، في الدراسة إجرائياً  وتعرف 

بجامعة الملك خالد والتنظيم، والتوجيه، والرقابة( يلتزم رؤساء األقسام األكاديمية 

لتحقيق العدالة التنظيمية لجميع أعضاء القسم  بإتقانها وتطبيقها بمهارة وكفاءة عالية

 .األكاديمي 

 Heads Of Academic Departments رؤساء األقسام األكاديمية: -0

بأنه :" عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير أمور القسم  م األكاديمييعرف رئيس القس

العلمية واإلدارية والمالية،  والمسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم 

العالي، ويقدم تقريراً  للعميد عن أعمال القسم نهاية كل سنة دراسية ويعين رئيس 

القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية 

بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة 

 (.76:0232سنتين قابلة للتجديد" )الدليل اإلرشادي، 

سم وله دور كبير في تشكيل أنه: "قائد أكاديمي للقب( 0230:.00ه )حسين، عرفو   

 الروح المعنوية ألعضاء القسم والعالقات المهنية واالجتماعية التي تربط بينهم".

سم العلمية عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير أمور الق أنه:ويعرف إجرائياً ب

باألقسام  أعضاء هيئة التدريس السعوديين واإلدارية والمالية، ويتم تعيينه من بين 

المتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بجامعة الملك خالد بقرار من مدير  ة منالعلمي

 الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 Organizational justice العدالة التنظيمية: -0

إدراك العاملين  العدالة التنظيمية بأنها:( - Otaibi,2003:343-362  ALعرف) 

للعدالة في مكان العمل من خالل عالقتهم بالمنظمة أو برئيسهم المباشر، والتي تؤثر 

  .على مواقفهم وسلوكياتهم في العمل

لجامعي من المعاملة العادلة داخل التنظيم ا بأنها :في الدراسة ويمكن تعريفها إجرائياً   

مواقفهم  فيألعضاء هيئة التدريس بما يؤثر  جانب رئيس القسم االكاديمي

 وسلوكياتهم في العمل من حيث العدالة: )التوزيعية، واإلجرائية، والتفاعلية(.
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عرًضا منهجيًا للدراسة هذا الجزء من الدراسة  يتناول :الدراسة الميدانيةإجراءات -

 واجراءاتها.الميدانية 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونه األنسب للبحث  استخدمتمنهج الدراسة: -أ

يقاً دق حيث يعتمد المنهج الوصفي على دراسة الواقع أو للظاهرة ويهتم بوصفها وصفاً 

 (. 11 :0232، عالم)ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً 

قامت الباحثتان بأخذ عينة عشوائية ممثلة لهذا المجتمع  :دراسةمجتمع وعينة ال-ب

والتي  % من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الملك خالد7مقدارها 

يوجد بها أعضاء من الذكور واإلناث حيث تم استبعاد الكليات التي يوجد بها ذكور 

ذكور وإناث(، وبلغ إجمالي عدد  فقط بسبب أن الدراسة تتضمن متغير النوع )

د األدنى للعينة العشوائية الممثلة لمجتمع وتم حساب الح (3100المجتمع وفقًا لذلك )

( عضًوا وهو العدد الذي يقل عن العدد الفعلي لالستبانات .6والذي بلغ ) الدراسة

الصحيحة التي حصلت عليها الباحثتان بعد التطبيق، وفيما يلي وصف العينة بحسب 

 متغيرات الدراسة:

 توزيع العينة(  خصائص 1جدول )                                  

 العدد الكلية
النسبة 

 المئوية

  

 العدد النوع
النسبة 

 المئوية

  

الدرجة 

 العلمية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 870 10 أستاذ 0.75 36 ذكر 6.78 98 نظرية

 075. 85 أنثى 0570 33 علمية
أستاذ 

 مشارك
19 137. 

 131 اإلجمالي 678 8 طبية
1227

2 

أستاذ 

 مساعد
121 ..71 

 12272 131 اإلجمالي       12272 131 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن متغير الكلية تضمن ثالث مستويات كان المستوى   

%، بينما كان الثاني هو العلمية .659بنسبة مئوية  .0األول هو النظرية وعددها 

بنسبة مئوية  .%، والثالث هو الطبية وعددهم 0790بنسبة مئوية  11وعددهم 

ين كان المستوى األول هو الذكور في حين تضمن متغير النوع لمستوي %..69

بنسبة  7.%، بينما كان الثاني هو اإلناث وعددهم 0597بنسبة مئوية  16وعددهم 

وبالنسبة لمتغير الدرجة العلمية فقد تضمن ثالث مستويات كان  %.5097مئوية 

%، بينما الثاني هو استاذ 90.بنسبة مئوية  30المستوى األول هو استاذ وعددهم 

%، وكان المستوى الثالث استاذ مساعد 3195بنسبة مئوية  30هم مشارك وعدد

 %.5593بنسبة مئوية 323وعددهم 

جمع المعلومات الالزمة  في استبانة بهدفتتمثل األداة : أداة الدراسة الميدانية  -ج

صياغة العبارات الفرعية داخل كل و يد المحاور الرئيسة لالستبانة،تحد لها، حيث تم

ومن ثم تحكيم تلك األداة وحساب معامالت الثبات واالتساق  محاورهامحور من 

 :ل ذلك كالتالي، ويمكن تناوالداخلي

( عبارة، كما في 17االستبانة على ) شملت: الميدانية وصف أداة الدراسة .3

 الجدول التالي:
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 ( وصف أداة االستبانة0جدول )

 األبعاد المحاور
عدد 

 العبارات

إجمالي 

 المحور

إجمالي 

أداة 

 الدراسة

أوالً: الجدارات 

 القيادية

الجدارات المتعلقة 

 بالتخطيط 
8 

32 

45 

الجدارات المتعلقة 

 بالتنظيم
12 

الجدارات المتعلقة 

 بالتوجيه
6 

الجدارات المرتبطة 

 بالرقابة
5 

ثانياً: أبعاد العدالة 

 التنظيمية 

 4 بعد العدالة التوزيعية

 . اإلجرائيةبعد العدالة  15

 4 أبعاد العدالة التفاعلية

 

 Validity: الصدق -0

قامت  :ألداة االستبانة Face Validityصدق الخارجي )الظاهري( ال - أ

الباحثتان بالتأكد من صدق االستبانة الخارجي " صالحية المتغيرات" من خالل 

 آرائهمالمحكمين وعرض  ،عة من اساتذة المتخصصين مراجعتها مع مجمو

ات لموضوع الدراسة، من حيث مدى مالئمة الفقر ومالحظاتهم حول فقرات االستبانة

من حيث ترابط كل فقرة بالمحور الذي تندرج  تحته، ومدى وضوح الفقرة، وصدقها 

وسالمة صياغتها، واقتراح طرق تحسينها من خالل اإلشارة للحذف أو اإلبقاء أو 

وبِناًء على آراء المحكمين ومالحظاتهم  المقياس. للعبارات، والنظر في تدرجالتعديل 

تم التعديل لبعض العبارات، وكذلك تم إضافة وحذف بعض العبارات بحيث أصبحت 

 صالحة للتطبيق في الصورة النهائية.

 

 Internal Consistencyصددددق المحتدددوى )صددددق االتسددداق الدددداخلي( -ب  

Validity 

ى والذي يقصد به مدى تمثيل عبارات قامت الباحثتان باستخدام صدق المحتو  

(، والذي Crewell,J,2012:618)المقياس تمثياًل جيًدا للمراد قياسه من المحتوي

من خالل حساب معامالت االرتباط  يمكن من خالله تعرف مدى اتساق أداة الدراسة

باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين العبارات والمحور الذي تنتمي له كل عبارة 

(Person Correlation) باستخدام برنامج  وspss والذي يتم حساب قيمته من ،

خالل العالقة التالية
 
(Weiss,N,2012: 658 ): 

 
الدرجات المناظرة  yiالذي يمثل العبارة، وتمثل قيم   xدرجات المتغير  xiحيث      

. عدد افراد العينة nوالذي يتمثل في المحور الذي تنتمي له العبارة و  yمن المتغير
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ويوضح الجدول التالي نتائج حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة والمحور الذي 

 تنتمي له:

بين الدرجة على كل محور والدرجة الكلية ( حساب معامالت ارتباط 3جدول )

 لالستبانة 

 المحور األول: الجدارات القيادية

الجدارات  -1

 المتعلقة بالتخطيط 
 المتعلقة بالتنظيم الجدارات -0

الجدارات المتعلقة -3

 بالتوجيه

الجدارات -4

 المرتبطة بالرقابة

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 
27.4*

* 
12 

2796*

* 
18 

2799*

* 
02 2781** 06 2786** 

0 
27.5*

* 
11 

2795*

* 
    01 2781** 0. 2784** 

3 
27.8*

* 
10 

2795*

* 
    00 2795** 09 2784** 

4 
2795*

* 
13 

27.9*

* 
    03 2799** 08 2785** 

5 
2790*

* 
14 

2782*

* 
    04 2794** 32 2783** 

6 
2790*

* 
15 

2790*

* 
    05 2798**     

. 
27.8*

* 
16 

2799*

* 
            

9 
27.8*

* 
1. 

27.8*

* 
            

8 
2791*

* 
19 

2799*

* 
            

 

 

 2،23يقصد بها دال إحصائيًا عند مستوى داللة  )**( 

السابق أن جميع عبارات االستبيان ترتبط بالمحور الذي تنتمي يتضح من الجدول   

( وهو ما يؤكد االتساق 2923له بمعامل ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 الداخلي ألداة الدراسة وبالتالي صدقها.

 

 المحور الثاني: أبعاد العدالة التنظيمية

بعد العدالة 

 التوزيعية
 بعد العدالة اإلجرائية

أبعاد العدالة 

 التفاعلية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

31 2781** 35 279.** 38 2798** 40 2780** 

30 2785** 36 2796** 42 2780** 43 2786** 

33 2781** 3. 279.** 41 279.** 44 2786** 

34 2783** 39 2783**     45 2784** 
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 Reliabilityالثبات -1  

( Cornbrash's alphaقامت الباحثتان بحساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ) 

Johnson ,B &Larry)لمتغيرات البحث من المعادلة
 
,
 
C): 

 
عدد مفردات االسدتبانة او المحدور، و N ة الفا كرونباخ ،قمعامل الثبات بطري  αحيث 

r`  متوسددط قدديم معددامالت االرتبدداط بددين مفددردات االسددتبانة أو المحددورAverage 

Inter-Item Correlation  والددذي يحسدددب مددن خدددارج قسددمة مجمدددوع معدددامالت

االرتباط بين مفدردات االسدتبانة أو المحدور علدى عددد مفدردات االسدتبانة أو المحدور، 

Saris ,E ,et ويمكدددن ايضددداً حسددداب الصددددق بأخدددذ الجدددذر التربيعدددي للثبدددات
 

al,2004:275-280) :والجدول التالي يوضح ذلك )  

 

 نباخ بطريقة الفا كرو ( ثبات وصدق أداة الدراسة4جدول ) 

 األبعاد المحاور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

نباخ  كرو

 للثبات

درجة 

 الصدق

مستوى الثبات 

 والصدق

أوالً: 

الجدارات 

 القيادية

الجدارات المتعلقة 

 بالتخطيط 
8 2783 2786 

 

 مرتفع        

 

 

 

 

 مرتفع     

الجدارات المتعلقة 

 بالتنظيم
12 2785 2789 

الجدارات المتعلقة 

 بالتوجيه
6 2784 278. 

الجدارات المرتبطة 

 بالرقابة
5 278. 2789 

 2788 .278 32 اجمالي المحور األول

ثانياً: أبعاد 

العدالة 

 التنظيمية 

 .278 2784 4 بعد العدالة التوزيعية

 2789 2785 . بعد العدالة اإلجرائية

 2789 2786 4 أبعاد العدالة التفاعلية

 2789 2785 15 إجمالي المحور الثاني

 2788 2789 45 إجمالي االستبانة

أن معامالت الثبات لكل محور  تحليل النتائج أثبتيتضح من الجدول السابق أن     

أن معامل الثبات و (،29.0 - 29.1ما بين )تراوحت إذ من محاور االستبانة مرتفعة

 ( يكون عاليًا2952 إلى 2962)  إذا تراوحت قيمته من

(،372: 0236) الثمالي، 
 

وهذا يدل على إمكانية ثبات النتائج التي تسفر عنها 

وسالمة البناء عليها، هذا اضافة إلى اشارة  هاالدراسة الحالية وبالتالي الثقة في نتائج

الجدول إلى ارتفاع معامالت الصدق لكل محور من محاور االستبانة والتي تراوحت 

 .(..29 -29.6فيما بين )

بعد تطبيق االستبانة وتجميعها تم تفريغها في جداول  :أساليب المعالجة اإلحصائية-د

لحصر التكرارات ومعالجتها إحصائيًا من خالل عدد من األساليب منها: التكرارات 
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والذي بِناًء عليه سيتم  والنسب المئوية للموافقة، والمتوسط الحسابي، والوزن النسبي

إلى  0911ارسها دائًما من تحديد مستوى المحاور والعبارات وفقًا للمدى التالي )يم

(، 3966إلى  3وال يمارسها من –0911إلى  3965ويمارسها إلى حد ما من  –1

واالنحراف المعياري، واختبار مربع كاي )كا
0

(، واختبار تحليل التباين أحادي 

؛ لتحديد نموذج Multi Regressionاالتجاه، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد 

العالقة بين تطبيق الجدارات القيادية والعدالة التنظيمية لدى االنحدار الذي يصف 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. رؤساء األقسام األكاديمية

يتم عرض التحليل اإلحصائي الستجابات العينة   :التحليل اإلحصائي للنتائج -هـ   

ة من أعضاء على كل مفردة من مفردات االستبانة التي تم تطبيقها على عينة الدراس

هيئة التدريس بجامعة الملك خالد وفقًا لمحاور االستبانة التي تم عرضها، وذلك من 

 فيما يلي: خالل جداول توضيحية، ويمكن بيان تحليل نتائج الدراسة

يتضمن الجدول : وصف إجمالي الستجابات عينة الدراسة حول محاور االستبانة-3

بغرض التعرف على  الدراسة على محاورها،ت عينة التالي وصفًا إجماليًا الستجابا

االتجاه العام آلراء العينة قبل دراسة الفروق بين فئات العينة بحسب متغيرات 

 الدراسة، ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

 

 محاور االستبانة( نتائج  5 جدول)

 االبعاد المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

النسبة 

 المئوية

مستوى 

 الموافقة
 الترتيب

محور 

الجدارات 

 القيادية

عملية 

 التخطيط
02761 5754 0708 .6% 

يمارسها إلى 

 حد ما
3 

 %.. 0731 6724 03715 عملية التنظيم
يمارسها إلى 

 حد ما
0 

عملية 

 التوجيه
 1 يمارسها 92% 0742 3781 14742

 %60 1796 4720 8732 عملية الرقابة
إلى يمارسها 

 حد ما
4 

اجمالي 

 المحور األول
6.745 1.715 0705 .5% 

يمارسها إلى 

  حد ما

محور 

العدالة 

 التنظيمية

بعد العدالة 

 لتوزيعيةا
 3 ال يمارسها 55% 1764 3722 6754

بعد العدالة 

 االجرائية
157.8 47.6 0706 .5% 

يمارسها إلى 

 حد ما
0 

بعد العدالة 

 لتفاعليةا
 1 يمارسها 91% 0743 ..07 87.0

إجمالي 

 المحور الثاني
30725 8724 0714 .1% 

يمارسها إلى 

  حد ما

 %4. 0701 05753 88752 اجمالي االستبانة
يمارسها إلى 

  حد ما
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يتضح من الجدول السابق أن نسبة موافقة عينة الدراسة على توافر عمليات محور    

%( وهي نسبة متوسطة تعني 57الجدارات القيادية بجامعة الملك خالد جاءت بنسبة )

يمارسها إلى حد ما االمر الذي يتطلب زيادة تحسين الواقع، بينما جاءت الموافقة على 

%( وهي نسبة 53يمية بجامعة الملك خالد بنسبة )توافر ابعاد محور العدالة التنظ

، (.023)الخضيري ، دراسة، وهذه النتيجة تتفق مع متوسطة ايًضا تعني إلى حد ما

بمتوسط  أن واقع العدالة التنظيمية في الجامعات السعودية جاءحيث توصل إلى 

المحور بمستوى متوسط. افقة أعضاء هيئة التدريس على هذاأي مو ،(23,1حسابي )

  سباب التي تؤدي إلى ذلك ومعالجتها.مر الذي يتطلب سرعة التدخل لتحديد األاأل

 . الفروق في المحاور: ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:0

اختبار الفرض األول فيما يتعلق بالفروق بين محاور الدراسة وفقًا  لمتغير  -

ذات داللة إحصائية لواقع الجدارات الكلية: وينص ذلك الفرض على هل هناك فروقًا 

القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد وكذلك ايًضا لواقع ابعاد 

 العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الكلية ؟ ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

 

االستبانة ( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة علي  محاور  6 جدول)      

 إجمااًل تبًعا لمتغير الكلية

 العدد الكلية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

نسبة 

 الموافقة

قيمة 

 الفاء

الداللة 

 اإلحصائية

عملية 

 التخطيط

 ..27 0730 5706 02795 98 نظرية

173.. 2706 
 ..27 0731 5783 027.6 33 علمية

 2765 1786 6754 .1.76 8 طبية

 27.6 0708 5754 02761 131 اإلجمالي

عملية 

 التنظيم

 2792 0738 5763 03798 98 نظرية

47454 2721 
 27.5 0706 6743 00759 33 علمية

 2762 17.8 6735 1.798 8 طبية

 ..27 0731 6724 03715 131 اإلجمالي

عملية 

 التوجيه

 2793 0748 .376 .1478 98 نظرية

67046 2722 
 ..27 0730 4725 13784 33 علمية

 2759 17.4 3752 12744 8 طبية

 2792 0742 3781 14742 131 اإلجمالي

عملية 

 الرقابة

 2764 1781 4725 8754 98 نظرية

173.. 2706 
 2761 1794 4703 8701 33 علمية

 2749 1744 0711 700. 8 طبية

 2760 1796 4720 8732 131 اإلجمالي

محور 

الجدارات 

 القيادية

 ..27 0731 15781 68705 98 نظرية

37.84 2723 
 27.4 0700 19791 66749 33 علمية

 2758 ..17 1.768 53700 8 طبية

 27.5 0705 1.715 6.745 131 اإلجمالي

بعد 

العدالة 

 التوزيعية

 2756 1769 3722 67.3 98 نظرية

27.63 274. 
 2753 1759 3701 6732 33 علمية

 2746 1738 0713 5756 8 طبية

 2755 1764 3722 6754 131 اإلجمالي
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 العدد الكلية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

نسبة 

 الموافقة

قيمة 

 الفاء

الداللة 

 اإلحصائية

بعد 

العدالة 

 االجرائية

 ..27 0730 4755 16704 98 نظرية

07.34 272. 
 27.4 0700 5725 15750 33 علمية

 2758 17.9 4783 10744 8 طبية

 27.5 0706 47.6 157.8 131 اإلجمالي

بعد 

العدالة 

 التفاعلية

 2794 0750 .075 12729 98 نظرية

37326 2724 
 ..27 0731 0781 8704 33 علمية

 2766 .178 3750 798. 8 طبية

 2791 0743 ..07 87.0 131 اإلجمالي

محور 

العدالة 

 التنظيمية

 27.3 0702 9748 33724 98 نظرية

07813 2726 
 2768 .072 .879 31726 33 علمية

 2759 17.3 8730 05798 8 طبية

 27.1 0714 8724 30725 131 اإلجمالي

اجمالي 

 االستبانة

 27.6 .070 03763 120708 98 نظرية

37642 2723 
 27.0 .071 .0971 8.755 33 علمية

 2758 17.6 06756 8711. 8 طبية

 27.4 0701 05753 88752 131 اإلجمالي

     

وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية عنددد مسددتوى داللددة  سددفرت نتددائج التحليددل عددنأ   

(، بالنسددبة إلجمددالي محددور الجدددارات القياديددة بحسددب متغيددر الكليددة لصددالح 2،27)

(؛ 0913(، وقدد بلدغ وزنهدا النسدبي )195.1الكليات النظرية؛ حيث بلغت قيمدة الفداء )

كليدات العمليدة وقد يرجع ذلك إلى قلة األعباء الواقعة علدى رؤسداء أقسدامها مقارندة بال

والطبية األمر الذي قد يزيد من اعطداء الفدرص لمشداركة األعضداء فدي إعدداد الخطدة 

الدراسددية للبددرامج بأسددلوب علمددي وزيددادة قدرتدده علددى متابعددة كافددة األعمددال االداريددة 

والماليددة المتعلقددة بالقسددم وتوجيدده جهددود األعضدداء بمددا يتماشددى مددع رؤيددة ورسددالة 

لددى أن تتددوافر لديدده مقدداييس ومعددايير مناسددبة لمراقبددة والحددرص ع وأهددداف الجامعددة

األعمال واالنحرافات أن وجدت لذا فقدد جداءت هدذه الكليدات األعلدى مدن حيدث وجهدة 

 نظر أعضائها في تطبيق رؤساء اقسامها للجدارات القيادية مقارنة بالكليات األخرى.

بالنسبة إلجمالي (، 2،27عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   

( بداللة 09.31محور العدالة التنظيمية بحسب متغير الكلية؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

(؛ وقد يرجع ذلك إلى اتفاق آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة 2926قدرها )

المختلفة على قلة قيام رؤساء األقسام األكاديمية بأبعاد العدالة التنظيمية المختلفة سواء 

لمتعلقة بالبعد التوزيعي كاهتمامه بتوزيع المكافآت على أساس مساهمة وجهود ا

اعضاء هيئة التدريس ام بالبعد االجرائي كتمكينه لألعضاء من المشاركة في تعديل 

القرارات الغير مناسبة لهم والموافقة على تعديلها أم بالتفاعلي كمراعاة االحترام 

 ألكاديمي.المتبادل بينه وبين اعضاء القسم ا

(، بالنسبة إلجمالي 2،27وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  

(، وقد 19612االستبانة بحسب متغير الكلية لصالح النظرية؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

 (.0905بلغ وزنها النسبي )



  0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا....مجلة الفتح ..........................................................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-301- 

 

اختبار الفرض األول فيما يتعلق بالفروق بين محاور الدراسة وفقًا  لمتغير  -

الدرجة العلمية: وينص ذلك الفرض على هل هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لواقع 

الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد وكذلك ايًضا 

 لواقع ابعاد العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الدرجة العلمية ؟ ويوضحه الجدول التالي:

ق بين استجابات أفراد العينة علي  محاور االستبانة ( يوضح الفرو.جدول)      

 إجمااًل تبًعا لمتغير الدرجة العلمية

 المحور
الدرجة 

 العلمية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

نسبة 

 الموافقة

قيمة 

 الفاء

الداللة 

 اإلحصائية

عملية 

 التخطيط

 27.1 0714 4705 18705 10 أستاذ

2751 2762 

أستاذ 

 مشارك
19 01733 5731 073. 27.8 

أستاذ 

 مساعد
121 02764 57.0 0708 27.6 

 27.6 0708 5754 02761 131 اإلجمالي

عملية 

 التنظيم

 27.0 0715 4766 01752 10 أستاذ

2751 2762 

أستاذ 

 مشارك
19 03726 5743 0731 27.. 

أستاذ 

 مساعد
121 03736 6732 0734 27.9 

 ..27 0731 6724 03715 131 اإلجمالي

عملية 

 التوجيه

 27.2 0712 3753 10759 10 أستاذ

1743 2704 

أستاذ 

 مشارك
19 14756 3736 0743 2791 

أستاذ 

 مساعد
121 14759 4721 0743 2791 

 2792 0742 3781 14742 131 اإلجمالي

عملية 

 الرقابة

 2756 1769 3728 9740 10 أستاذ

1762 2701 

أستاذ 

 مشارك
19 127.9 3782 0716 27.0 

أستاذ 

 مساعد
121 8714 4712 1793 2761 

 2760 1796 4720 8732 131 اإلجمالي

محور 

الجدارات 

 القيادية

 2768 0726 107.0 617.5 10 أستاذ

2793 2744 

أستاذ 

 مشارك
19 687.0 16794 0730 27.. 

أستاذ 

 مساعد
121 6.7.0 1.765 0706 27.5 

 27.5 0705 1.715 6.745 131 اإلجمالي

بعد 

العدالة 

 التوزيعية

 2748 1749 .074 5780 10 أستاذ

070. 2711 

أستاذ 

 مشارك
19 .798 0750 178. 2766 

أستاذ 

 مساعد
121 6739 3728 1758 2753 
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 المحور
الدرجة 

 العلمية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

نسبة 

 الموافقة

قيمة 

 الفاء

الداللة 

 اإلحصائية

 2755 1764 3722 6754 131 اإلجمالي

بعد 

العدالة 

 الجرائيةا

 2768 .072 4766 14752 10 أستاذ

2754 2759 

أستاذ 

 مشارك
19 16709 4744 0733 27.9 

أستاذ 

 مساعد
121 15796 4795 070. 27.6 

 27.5 0706 47.6 157.8 131 اإلجمالي

بعد 

العدالة 

 التفاعلية

 2792 0742 0769 8759 10 أستاذ

2723 278. 

أستاذ 

 مشارك
19 8761 0760 0742 2792 

أستاذ 

 مساعد
121 87.5 0794 0744 2791 

 2791 0743 ..07 87.0 131 اإلجمالي

محور 

العدالة 

 التنظيمية

 .276 0722 7.6. 32722 10 أستاذ

2764 2753 

أستاذ 

 مشارك
19 337.9 8723 0705 27.5 

أستاذ 

 مساعد
121 31788 8702 0713 27.1 

 27.1 0714 8724 30725 131 اإلجمالي

اجمالي 

 االستبانة

 2769 0724 18768 817.5 10 أستاذ

27.. 2746 

أستاذ 

 مشارك
19 123752 04761 0732 27.. 

أستاذ 

 مساعد
121 887.1 06732 0700 27.4 

 27.4 0701 05753 88752 131 اإلجمالي

     

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى عدم وجود اسفرت نتائج التحليل الحالي عن  

(، بالنسبة إلجمالي محور الجدارات القيادية بحسب متغير الدرجة 2،27داللة )

(؛ وقد يرجع ذلك إلى 2911( بداللة قدرها )2901العلمية؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

اتفاق آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بدرجاتهم العلمية المختلفة على 

الجدارات القيادية سواء المتعلقة  ضعف قيام رؤساء األقسام األكاديمية بعمليات

 بجدارات التخطيط أم المتعلقة بالتنظيم أم التوجيه أم الرقابة بالقسم.

(، بالنسبة إلجمالي 2،27عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  

( 2961العلمية؛ حيث بلغت قيمة الفاء )محور العدالة التنظيمية بحسب متغير الدرجة 

(؛ وقد يرجع ذلك إلى اتفاق آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة 2971بداللة قدرها )

الملك خالد بدرجاتهم العلمية المختلفة على ضعف قيام رؤساء األقسام األكاديمية 

)عيسى،  ليهتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إتكاد و بأبعاد العدالة التنظيمية المختلفة.

حيث تم ممارسة القيادات الجامعية ألبعاد العدلة التنظيمية بمعدل ( 0232والعمري،

 متوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات األردنية. 
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(، بالنسبة إلجمالي 2،27عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  

( بداللة قدرها 2955االستبانة بحسب متغير الدرجة العلمية؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

(2916.) 

فيما يتعلق بالفروق بين محاور الدراسة وفقًا  لمتغير النوع:  :اختبار الفرض األول

ل هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لواقع الجدارات القيادية وينص ذلك الفرض على ه

لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد وكذلك ايًضا لواقع ابعاد العدالة 

 التنظيمية تعزى لمتغير النوع ؟ ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

محاور االستبانة ( يوضح الفروق بين استجابات أفراد العينة علي  9جدول)      

 إجمااًل تبًعا لمتغير النوع

 العدد النوع المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

نسبة 

 الموافقة

قيمة 

 الفاء

الداللة 

 اإلحصائية

عملية 

 التخطيط

 27.6 .070 6708 02744 36 ذكر
-2701 2793 

 ..27 0732 5706 .0276 85 أنثى

عملية 

 التنظيم

 27.5 0706 6799 00759 36 ذكر
2765 2751 

 27.9 0734 57.1 03736 85 أنثى

عملية 

 التوجيه

 27.6 .070 4741 13761 36 ذكر
1740 2716 

 2790 0745 3769 14768 85 أنثى

عملية 

 الرقابة

 2761 1794 4703 8718 36 ذكر
2719 2796 

 2760 .179 3786 8734 85 أنثى

محور 

الجدارات 

 القيادية

 27.3 0718 02725 65793 36 ذكر

2766 2751 
 27.6 .070 15788 69726 85 أنثى

بعد العدالة 

 لتوزيعيةا

 2756 .176 0793 6768 36 ذكر
2736 27.0 

 2754 1760 3729 6749 85 أنثى

بعد العدالة 

 الجرائيةا

 27.3 0718 5744 15731 36 ذكر
27.0 274. 

 27.6 0709 4752 15789 85 أنثى

بعد العدالة 

 لتفاعليةا

 27.8 0739 3721 8752 36 ذكر
2755 2759 

 2790 0745 0768 8792 85 أنثى

محور 

العدالة 

 التنظيمية

 27.2 0712 8784 31752 36 ذكر

2743 276. 
 27.0 0715 97.0 30706 85 أنثى

اجمالي 

 االستبانة

 27.0 0716 08740 8.733 36 ذكر
2762 2755 

 27.4 0703 04720 122733 85 أنثى

   

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى سفرت نتائج التحليل الحالي عن أ  

(، بالنسبة إلجمالي محور الجدارات القيادية بحسب متغير النوع؛ حيث 2،27داللة )

آراء (؛ وقد يرجع ذلك إلى اتفاق 2973( بداللة قدرها )2966بلغت قيمة الفاء )

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد سواًء كانوا ذكوًرا أم اناثًا على ضعف قيام 

الجدارات القيادية سواء المتعلقة بجدارات  رؤساء األقسام األكاديمية بعمليات

عدم وجود فروق ذات ، والتخطيط أم المتعلقة بالتنظيم أم التوجيه أم الرقابة بالقسم

(، بالنسبة إلجمالي محور العدالة التنظيمية 2،27وى داللة )داللة احصائية عند مست
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(؛ وقد 2965( بداللة قدرها )2911بحسب متغير النوع؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

يرجع ذلك إلى اتفاق آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد سواًء كانوا 

بعاد العدالة التنظيمية ذكوًرا أم اناثًا على ضعف قيام رؤساء األقسام األكاديمية بأ

(، بالنسبة 2،27عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )، والمختلفة

( بداللة قدرها 2962إلجمالي االستبانة بحسب متغير النوع؛ حيث بلغت قيمة الفاء )

(2977 .) 

بعد التحليل اإلحصائي إلجمالي محاور أداة  :. الدراسة التفصيلية للعبارات1

الدراسة، تنتقل الدراسة فيما يلي لتحليل النتائج التفصيلية لعبارات أداة الدراسة، 

 ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 نتائج عبارات المحور األول: الجدارات القيادية -

بجامعة الملك  جاءت الفروق بين عبارات المحور األول: واقع الجدارات القيادية      

 خالد كما هو موضح بالجداول التالية:

 :الجدارات المتعلقة بالتخطيط: ويمكن توضيح نتائجها في الجدول التالي 

 

 المتعلقة بالتخطيط ( النتائج التفصيلية لعبارات الجدارة8جدول )

 العبارة

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

ا
ب

تي
تر

ل
 

مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسه

 ا دائًما

عضاء يشارك األ-1

في إعداد الخطة 

الدراسية للبرامج 

بأسلوب علمي 

 للقسم االكاديمي.

 60 39 31 ك

0704 2791 
يمارسها 

 إلى حد ما
6  

107

11 
2722 

% 037. 0872 4.73 

يخطط سنوياً  -0

لتوزيع األعباء 

التدريسية على 

أعضاء القسم 

 األكاديمي.

 98 02 00 ك

 1  يمارسها ..27 0751
.27

64 
2722 

% 1679 1573 6.78 

يخطط لتوفير -3

االحتياجات 

والوسائل الالزمة 

والمستلزمات 

التعليمية من 

األجهزة والخامات 

 الممكنة .

 56 49 .0 ك

0700 27.. 
يمارسها 

 إلى حد ما
8  

127

0. 
2721 

% 0276 3676 407. 

يعمل على  -4

تقرير 

االستراتيجيات 

المناسبة ووضع 

الالزمة البرامج 

لتنفيذها وتحديدها 

 زمنياً.

 62 48 00 ك

0708 27.4 
يمارسها 

 إلى حد ما
3  

1.7

51 
2722 

% 1679 3.74 4579 

يقوم بأشراك -5

اعضاء هيئة 

التدريس في وضع 

وصياغة األهداف 

بما يتناسب مع 

رؤية ورسالة 

وأهداف الكلية 

 60 41 09 ك

0706 27.8 
يمارسها 

 ماإلى حد 
5  

137

49 
2722 

% 0174 3173 4.73 
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 العبارة

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الموافقة

ا
ب

تي
تر

ل
 

مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسه

 ا دائًما

 والجامعة. 

يشارك في  -6

إجراءات التخطيط 

لتطوير االجراءات 

االدارية 

واألكاديمية على 

 مستوى الكلية.

 60 40 .0 ك

070. 27.9 
يمارسها 

 إلى حد ما
4  

147

10 
2722 

% 0276 3071 4.73 

يقوم بالتنسيق  -.

بين قسمة واألقسام 

 األخرى في الكلية . 

 .6 43 01 ك
  0 يمارسها 27.4 0735

047

04 
2722 

% 1672 3079 5171 

يخطط لتحقيق  -9

شراكة مجتمعية 

فعالة على مستوى 

 القسم االكاديمي. 

 58 45 .0 ك

0704 27.9 
يمارسها 

 إلى حد ما
6  

117

.8 
2722 

% 0276 3474 4572 

يبادر بمراجعة  -8

الخطط الدراسية 

كل فترة زمنية بما 

يتواكب مع 

المستجدات الحديثة 

 . 

 62 41 32 ك

0703 2792 
يمارسها 

 إلى حد ما
9  

127

55 
2721 

% 0078 3173 4579 

     

جدداءت قيمددة مربددع كدداي دالددة إحصددائيًا لجميددع السددابق بددأن  اسددفرت نتددائج التحليددل 

( وذلدك وفقًدا للمقارندة 2927الجدارات المتعلقة بالتخطيط عند مستوى داللدة )عبارات 

 بين التكرار المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة.

كمددا جدداءت عبددارات الجدددارات المتعلقددة بددالتخطيط مددن حيددث درجددة الموافقددة علددي    

تأكيدد أفدراد  ( األمدر الدذي يعندي0900 – 0973توافرها بوزن نسبي يتراوح مدا بدين )

عينددة الدراسددة بالموافقددة علددى جميددع العبددارات بنسددبة تتددراوح مددا بددين يمارسددها دائًمددا 

عضداء أشدراك إويمارسها إلى حد مدا, وقدد يعدزى ذلدك إلدى قلدة قيدام رؤسداء األقسدام ب

هيئدة التددريس فدي وضدع وصدياغة األهدداف بمدا يتناسدب مدع رؤيدة ورسدالة وأهدداف 

كهم فدي إجدراءات التخطديط لتطدوير اإلجدراءات اإلداريدة الكلية والجامعة، وقلدة اشدرا

)عبدد وتتفق هدذه النتيجدة مدع مدا توصدلت إليده دراسدة  واألكاديمية على مستوى الكلية.

، حيث توصل إلى أن مستوى الجدارات الوظيفية المتعلقدة بدالتخطيط (0231المعطي،

لدذلك عالقدة بتطدوير يتم ممارستها بدرجة متوسطة من جانب أفراد عينة الدراسة وأن 

( والمتعلقددة بددـ " يخطددط سددنويًا لتوزيددع 0ايضدداً جدداءت العبددارة رقددم ) األداء المهنددي،

األعباء التدريسية على أعضاء القسم األكاديمي." في المرتبة االولى من حيدث الدوزن 

( 0973النسددبي لتحقددق كددل عبددارة مددن العبددارات فددي هددذا البعددد حيددث تحققددت بدرجددة )

ا دائًما، وقد يعزى ذلك إلى كون هذه الممارسدة حجدر الزاويدة فدي وهى درجة يمارسه

عمل القسم فالتخطيط السنوي لتوزيع األعباء التدريسية على أعضاء القسدم األكداديمي 

( والمتعلقدة بدـ 1وجاءت العبارة رقدم )، يتوقف عليه سير العمل في القسم بل في الكلية

والمسدتلزمات التعليميدة مدن األجهدزة  " يخطط لتدوفير االحتياجدات والوسدائل الالزمدة

والخامات الممكنة." في المرتبة األخيرة من حيث الوزن النسبي لتحقق كل عبارة مدن 
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( وهدى درجدة تعندي يمارسدها إلدى 0900العبارات في هذا البعد حيث تحققدت بدرجدة )

حددد مددا، وقددد يعددزى ذلددك إلددى قلددة تخطدديطهم لتددوفير االحتياجددات والوسددائل الالزمددة 

ستلزمات التعليمية من األجهزة والخامات الممكنة والذي من الممكن ارجاعه إلدى والم

 مركزية اإلدارة وتحكمها في عملية التمويل.

 :الجدارات المتعلقة بالتنظيم: ويمكن توضيح نتائجها في الجدول التالي 

 

 المتعلقة بالتنظيم( النتائج التفصيلية لعبارات الجدارة 12جدول )

 ارةـــــــــالعب

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

 الداللة مربع كاي
 ال يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسها 

 دائًما

يهتم بتحقيق -12

الثقة والعدالة 

واالحترام في بيئة 

 العمل التنظيمية.

 6. 36 18 ك

 2722 38700 0  يمارسها 27.3 0744
% 1475 0.75 5972 

يقوم  -11

بالتحسين والتطوير 

المستمر لمستويات 

أداء أعضاء هيئة 

 التدريس.

 58 48 03 ك

070. 27.4 
يمارسها 

 إلى حد ما
9  15790 2722 

% 1.76 3.74 4572 

يحيط أعضاء  -10

هيئة التدريس في 

القسم بالتعليمات 

والتوجيهات لضمان 

تحقيق أهداف 

 التنظيم. 

 82 03 19 ك

 2722 4723.  1 يمارسها 27.3 0755
% 137. 1.76 697. 

يحفز أساليب  -13

جديدة لإلبداع 

واالبتكار لدى 

أعضاء هيئة 

التدريس ليتمكنوا 

من المساهمة في 

 تطويره . 

 3 88 08 ك

17.9 2740 
يمارسها 

 إلى حد ما
12  42769 2722 

% 0071 .576 073 

يوظف التقنية -14

الحديثة في تنظيم 

األعمال والمهام 

اإلدارية واألكاديمية 

 . 

 6. 34 01 ك

 2722 3.795  4 يمارسها 27.5 0740
% 1672 0672 5972 

يتابع كافة  -15

األعمال االدارية 

والمالية المتعلقة 

 بالقسم األكاديمي. 

 4. 30 05 ك

 2722 .3071  6 يمارسها 27.8 .073
% 1871 0474 5675 

يستعين بخبرة  -16

اآلخرين للمساعدة 

في أتقان العمل 

للحصول على 

المعلومات من 

مصادرها 

 المتخصصة. 

 65 48 .1 ك

 2722 0.736  6 يمارسها 27.2 .073
% 1372 3.74 4876 

يحقق التعاون  -.1

الخارجي الفعال مع 

مؤسسات المجتمع 

المحلي بشكل 

 واضح ومنظم . 

 49 50 31 ك

0713 27.. 
يمارسها 

 إلى حد ما
8  5768 2726 

% 037. 387. 3676 

ينظم عقد  -19

االجتماعات وتشكيل 

اللجان العلمية 

للتباحث في األمور 

التي تتعلق بطبيعة 

 3. 41 .1 ك

 2722 36715  3 يمارسها 27.1 0743
% 1372 3173 557. 
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 ارةـــــــــالعب

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

 الداللة مربع كاي
 ال يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسها 

 دائًما

العمل بما يحقق 

التطوير والتحسين 

 للقسم األكاديمي. 

يحرص على -18

تبني نظام الباب 

المفتوح من خالل 

الحوار والمشاركة 

المنظمة مع أعضاء 

هيئة التدريس 

والموظفين لتحقيق 

 أهداف التنظيم. 

 1. 42 02 ك

 2722 32704  5 يمارسها 27.4 0738
% 1573 3275 5470 

 

جدداءت قيمددة مربددع كدداي دالددة إحصددائيًا لجميددع  السددابق بددأن سددفرت نتددائج التحليددلأ 

( وذلدك وفقًدا للمقارندة 2927عبارات الجدارات المتعلقدة بدالتنظيم عندد مسدتوى داللدة )

 (.35بين التكرار المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة ما عدا )

رها كما جاءت عبارات الجدارات المتعلقة بالتنظيم من حيث درجة الموافقة علي تواف 

( األمددر الددذي يعنددي تأكيددد أفددراد عينددة 3950 – 0977بددوزن نسددبي يتددراوح مددا بددين )

الدراسة بالموافقة على جميع العبارات بنسبة تتراوح ما بين يمارسدها دائًمدا ويمارسدها 

إلى حد ما, وقد يعزى ذلك إلى ضعف متابعة رؤسداء األقسدام لكافدة األعمدال االداريدة 

األكاديمي، وقلة حرصدهم علدى تبندي نظدام البداب المفتدوح مدن والمالية المتعلقة بالقسم 

خددالل الحددوار والمشدداركة المنظمددة مددع أعضدداء هيئددة التدددريس والمددوظفين لتحقيددق 

 أهداف التنظيم.

( والمتعلقة بـ "يحيط أعضاء هيئة التدريس في القسم 30ايضاً جاءت العبارة رقم ) 

نظيم." في المرتبة االولى من حيث بالتعليمات والتوجيهات لضمان تحقيق أهداف الت

الوزن النسبي لتحقق كل عبارة من العبارات في هذا البعد حيث تحققت بدرجة 

( وهى درجة يمارسها دائًما، وقد يعزى ذلك إلى كون هذه الممارسة من 0977)

األهمية بمكان في تنفيذ التعليمات فإذا لم يتم تبليغ العضو بما هو مطلوب منه فكيف 

( والمتعلقة 31وجاءت العبارة رقم )، نفذه ومن هنا تظهر أهمية هذه الممارسةله أن ي

بـ " يحفز أساليب جديدة لإلبداع واالبتكار لدى أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من 

المساهمة في تطويره." في المرتبة األخيرة من حيث الوزن النسبي لتحقق كل عبارة 

( وهى درجة تعني يمارسها 3950بدرجة ) من العبارات في هذا البعد حيث تحققت

إلى حد ما، وقد يعزى ذلك إلى قلة استخدام رؤساء االقسام لتحفيز أعضاء هيئة 

التدريس على اإلبداع واالبتكار ليتمكنوا من المساهمة في التطوير وانما االعتماد 

 Over)، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل منعلى الطرق التقليدية في العمل

by & Suvanujasiri,2012) حيث توصال إلى أن قيادة التغيير تلك التي تحفز ،

 أساليب اإلبداع واالبتكار تعد إحدى الجدارات القيادية.

 توضيح نتائجها في الجدول التالي: الجدارات المتعلقة بالتوجيه: ويمكن-
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 بالتوجيهالجدارة المتعلقة ( النتائج التفصيلية لعبارات 11جدول )

 العبارة

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

ال  الداللة مربع كاي

 يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسه

 ا دائًما

يوجه جهود -02

األعضاء بما 

يتماشى مع رؤية 

و رسالة وأهداف 

 الجامعة. 

 91 33 .1 ك

 يمارسها 27.0 0748
 

0 
52791 2722 

% 1372 0570 6179 

يوجه جهود  -01

األعضاء وحفزهم 

نحو تحقيق 

أهداف القسم 

 االكاديمي. 

 92 30 18 ك

 يمارسها 27.4 .074
3

  
4.709 2722 

% 1475 0474 6171 

يقوم  -00

باستعمال اساليب 

توجيهية متنوعة 

كالتخاطب 

المباشر وعقد 

االجتماعات 

الدورية 

والنشرات 

 والهاتف 

 93 32 19 ك

 يمارسها 27.3 0752
1

  
547.8 2722 

% 137. 0078 6374 

يسهم في  -03

نشر ثقافة التغيير 

المؤسسي بدًء 

بالفكر 

والمعتقدات، 

وانتهاء 

بالممارسات 

 اإليجابية. 

 58 45 .0 ك

0704 27.9 
يمارسها 

 إلى حد ما

6

  
117.8 2722 

% 0276 3474 4572 

يوجه انشطة -04

عمل األعضاء 

بالقسم األكاديمي 

بواسطة اجراءات 

نمطية وتوجيهات 

وقواعد وأوامر 

 رسمية. 

 65 46 02 ك

 يمارسها 27.3 0734
5

  
0373. 2722 

% 1573 3571 4876 

يجرص على -05

أن تكون 

التوجيهات 

والتعليمات 

معقولة ومناسبة 

لألعضاء من 

حيث كمية 

المعلومات وحجم 

العمل ووسائل 

 تنفيذه. 

 69 40 01 ك

 يمارسها 27.4 0736
4

  
05738 2722 

% 1672 3071 5178 

  

جدداءت قيمددة مربددع كدداي دالددة إحصددائيًا لجميددع  السددابق بددأن سددفرت نتددائج التحليددلأ  

( وذلدك وفقًدا للمقارندة 2927عبارات الجدارات المتعلقة بالتوجيده عندد مسدتوى داللدة )

 بين التكرار المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة.
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كمددا جدداءت عبددارات الجدددارات المتعلقددة بالتوجيدده مددن حيددث درجددة الموافقددة علددي   

( األمدر الدذي يعندي تأكيدد أفدراد 0901 – 0972بي يتراوح مدا بدين )توافرها بوزن نس

عينددة الدراسددة بالموافقددة علددى جميددع العبددارات بنسددبة تتددراوح مددا بددين يمارسددها دائًمددا 

( والمتعلقدة بدـ "يقدوم باسدتعمال 00يضداً جداءت العبدارة رقدم )أ ،ويمارسها إلى حدد مدا

اسدداليب توجيهيددة متنوعددة كالتخاطددب المباشددر وعقددد االجتماعددات الدوريددة والنشددرات 

والهاتف." في المرتبة االولى من حيث الوزن النسبي لتحقق كدل عبدارة مدن العبدارات 

ائًما، وقد يعزى ذلدك ( وهى درجة يمارسها د0972في هذا البعد حيث تحققت بدرجة )

إلددى تنددوع المواقددف العمليددة اليوميددة بمددا يترتددب عليدده اسددتخدام العديددد مددن االسدداليب 

( والمتعلقددة بددـ "يسددهم فددي نشددر ثقافددة التغييددر 01التوجيهيددة وجدداءت العبددارة رقددم )

المؤسسدددي بددددًء بدددالفكر والمعتقددددات، وانتهددداء بالممارسدددات اإليجابيدددة." فدددي المرتبدددة 

الوزن النسدبي لتحقدق كدل عبدارة مدن العبدارات فدي هدذا البعدد حيدث  األخيرة من حيث

( وهى درجة تعني يمارسها إلى حد ما، وقد يعزى ذلك إلى قلدة 0901تحققت بدرجة )

إعداد رؤساء االقسام قبل توليهم هذا المنصدب ومدن ثدم يكدون عملهدم إلحدداث التغييدر 

 هذه الثقافة بتدرج علمي. بشكل ارتجالي يعتمد على التجريب دون االسهام في نشر 

 الجدارات المتعلقة بالرقابة: ويمكن توضيح نتائجها في الجدول التالي: -

 

 الجدارة  المتعلقة بالرقابة( النتائج التفصيلية لعبارات 10جدول )

 ارةــــــــالعب

 االستجابات

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

إلى حد 

 ما

يمارسها 

 دائًما

يحرص  -06

على أن تتوافر 

لديه مقاييس 

ومعايير 

مناسبة لمراقبة 

األعمال 

واالنحرافات 

 أن وجدت. 

 39 39 55 ك

179. 2794 

يمارسها 

إلى حد 

 ما

0

  
4741 2711 

% 4072 0872 0872 

يشارك -.0

األعضاء في 

صياغة أسس 

موضوعية 

لمقارنة األداء 

الفعلي 

بالمتوقع، 

والنتائج 

الفعلية بالنتائج 

 المتوقعة. 

 39 34 58 ك

1794 2795 

يمارسها 

إلى حد 

 ما

4

  
9706 2720 

% 4572 0672 0872 

يطبق  -09

أدوات تقييم 

األداء دورياً 

بما يحقق تميز 

األداء بالقسم 

 االكاديمي. 

 42 31 62 ك

1795 2796 

يمارسها 

إلى حد 

 ما

3

  

1272

8 
2721 

% 4579 037. 3275 
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تتوافر  -08

لدية المعلومات 

الضرورية 

للرقابة االدارية 

واألكاديمية 

على األعمال 

المطلوبة منه 

بالقسم 

 األكاديمي.

 .4 08 55 ك

1784 2799 

يمارسها 

إلى حد 

 ما

1

  
9710 2720 

% 4072 0071 3578 

يحرص -32

على وضع 

برنامج رقابي 

دوري وتنفيذه 

على مراحل 

 محددة. 

 34 .3 62 ك

1792 2793 

يمارسها 

إلى حد 

 ما

5

  
870. 2721 

% 4579 0970 0672 

       

جدداءت قيمددة مربددع كدداي دالددة إحصددائيًا لجميددع السددابق بددأن  فرت نتددائج التحليددلأسدد   

( وذلدك وفقًدا للمقارندة 2927عبارات الجدارات المتعلقدة بالرقابدة عندد مسدتوى داللدة )

كمدا جداءت  (.06بين التكرار المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة ما عدا رقم )

بددوزن  وافقددة علددي توافرهدداعبددارات الجدددارات المتعلقددة بالرقابددة مددن حيددث درجددة الم

( األمدر الدذي يعندي تأكيددد أفدراد عيندة الدراسددة 3902 - 39.1نسدبي يتدراوح مدا بددين )

ايًضدا جداءت العبدارة رقدم  لعبارات بنسدبة يمارسدها إلدى حدد مدا،بالموافقة على جميع ا

( والمتعلقدة بدـ "تتددوافر لديدة المعلومدات الضددرورية للرقابدة االداريدة واألكاديميددة .0)

األعمال المطلوبة منده بالقسدم األكداديمي." فدي المرتبدة االولدى مدن حيدث الدوزن على 

( 39.1النسددبي لتحقددق كددل عبددارة مددن العبددارات فددي هددذا البعددد حيددث تحققددت بدرجددة )

 إلى قلدة اإلعدداد قبدل تدولي المنصدب،وهى درجة يمارسها إلى حد ما، وقد يعزى ذلك 

( والمتعلقدة بددـ "يحدرص علدى وضددع برندامج رقددابي دوري 12وجداءت العبدارة رقددم )

وتنفيذه على مراحل محددة." في المرتبة األخيرة من حيدث الدوزن النسدبي لتحقدق كدل 

( وهددى درجددة تعنددي 3902عبددارة مددن العبددارات فددي هددذا البعددد حيددث تحققددت بدرجددة )

رؤسداء االقسدام قبدل تدوليهم هدذا  يمارسها إلى حدد مدا، وقدد يعدزى ذلدك إلدى قلدة إعدداد

 المنصب. 

جاءت الفروق بين عبارات ، نتائج عبارات المحور الثاني: أبعاد العدالة التنظيمية-

المحور الثاني: واقع أبعاد العدالة التنظيمية بجامعة الملك خالد كما هو موضح 

 بالجداول التالية:

 الجدول التالي:توضيح نتائجها في  بعد العدالة التوزيعية: ويمكن -
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 بعد العدالة التوزيعية( النتائج التفصيلية لعبارات 13جدول )

 العبارة

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسها 

 دائًما

يهتم  -31

وزيع المكافآت بت

على أساس 

مساهمة وجهود 

اعضاء هيئة 

 التدريس. 

 09 18 94 ك

175. 2790 
ال 

 يمارسها
 3 

5679

1 
2722 

% 6471 1475 0174 

يحرص  -30

على ممارسة 

العدالة في 

حصول األعضاء 

على فرص 

متكافئة للنمو 

 المهني. 

 .3 05 68 ك

17.6 279. 
يمارسها 

 إلى حد ما
1  

0376

8 
2722 

% 507. 1871 0970 

يهتم بمنح -33

األولوية 

لألعضاء ذوي 

الحاجات 

والظروف الملحة 

 دون اآلخرين. 

 32 32 1. ك

1768 2790 
يمارسها 

 إلى حد ما
0  

0576

6 
2722 

% 5470 0078 0078 

يحرص  -34

على حصول 

األعضاء على 

المكافآت طبقاً 

 لتوقعاتهم. 

 18 31 91 ك

1753 27.4 
ال 

 يمارسها
4  

4875

3 
2722 

% 6179 037. 1475 

       

جدداءت قيمددة مربددع كدداي دالددة إحصددائيًا لجميددع السددابق بددأن  اسددفرت نتددائج التحليددل  

( وذلددك وفقًددا للمقارنددة بددين 2927عبددارات بعددد العدالددة التوزيعيددة عنددد مسددتوى داللددة )

 التكرار المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة.

 مددن حيددث درجددة الموافقددة علددىالعدالددة التوزيعيددة ب كمددا جدداءت العبددارات المتعلقددة     

( األمدر الدذي يعندي تأكيدد أفدراد 3971 – 3956توافرها بوزن نسبي يتراوح مدا بدين )

يًضدا جداءت أ العبارات بنسبة يمارسها إلدى حدد مدا،عينة الدراسة بالموافقة على جميع 

"يحرص علدى ممارسدة العدالدة فدي حصدول األعضداء  ( والمتعلقة بـ10العبارة رقم )

على فرص متكافئة للنمو المهني." في المرتبة االولى من حيث الدوزن النسدبي لتحقدق 

( وهددى درجددة 3956كددل عبددارة مددن العبددارات فددي هددذا البعددد حيددث تحققددت بدرجددة )

يمارسددها إلددى حددد مددا، وقددد يعددزى ذلددك إلددى ندددرة حرصدده علددى ممارسددة العدالددة فددي 

وتتفددق هددذه النتيجددة مددع إحدددى  األعضدداء علددى فددرص متكافئددة للنمددو المهنددي.حصددول 

مدن ضدعف تطبيدق العدالدة ، (0236)الزهدرة، وأحمدد،النتائج التي توصل إليها كل من

والموضدددوعية بالمؤسسدددات الجزائريدددة، وسدددلوك بعدددض المددددراء الدددذي ال يتصدددف 

وجداءت العبدارة رقدم ، أدى إلى مستوى مدنخفض مدن التمكدين اإلداريباإلنصاف مما 

( والمتعلقة بـ "يحرص على حصدول األعضداء علدى المكافدآت طبقداً لتوقعداتهم." 11)

في المرتبة األخيرة من حيث الدوزن النسدبي لتحقدق كدل عبدارة مدن العبدارات فدي هدذا 

( وهى درجة تعني ال يمارسها، وقد يعدزى ذلدك إلدى 3971البعد حيث تحققت بدرجة )
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ويمكدددن توضددديح نتدددائج بعدددد العدالدددة ، ائح والقدددوانين المنظمدددةارتبددداط المكافدددآت بددداللو

 في الجدول التالي: اإلجرائية

 

 بعد العدالة اإلجرائية ( النتائج التفصيلية لعبارات14جدول )

 العبارة

 االستجابات
الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 
مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

 حد ماإلى 

يمارسها 

 دائًما

يحرص على -35

توزيع المصادر 

وفقاً للمعايير 

 السائدة.

 56 .4 09 ك

0701 27.. 
يمارسها 

 إلى حد ما
4  8736 2721 

% 0174 3578 407. 

يمكن -36

االعضاء من 

المشاركة في 

تعديل القرارات 

الغير مناسبة لهم 

ويوافق على 

 تعديلها.

 54 43 34 ك

0715 2791 
يمارسها 

 إلى حد ما
6  4762 2712 

% 0672 3079 4170 

يشارك -.3

األعضاء في 

صياغة اللوائح 

ومناقشة 

القرارات 

التنظيمية التي 

يمكن أن تؤثر 

 عليهم.

 51 50 09 ك

0719 27.6 
يمارسها 

 إلى حد ما
5  9744 2721 

% 0174 387. 3978 

يمنح أراء -39

المستفيدين 

بالغة عند أهمية 

اتخاذ القرارات 

 التنظيمية.

 60 46 03 ك

0732 27.5 
يمارسها 

 إلى حد ما
3  

1.76

2 
2722 

% 1.76 3571 4.73 

يقدم  -38

الصالح العام 

على المصلحة 

الشخصية عند 

 اتخاذ القرار. 

 .. 35 18 ك

  1 يمارسها 27.4 0744
4171

2 
2722 

% 1475 067. 5979 

يراعي  -42

الشفافية والدقة 

عند اتخاذ 

 القرارات. 

 1. 42 02 ك

  0 يمارسها 27.4 0738
3270

4 
2722 

% 1573 3275 5470 

يحرص  -41

على توافق 

اإلجراءات في 

توزيع المكافآت 

والجزاءات على 

كافة االفراد في 

 كل االوقات. 

 51 45 35 ك

0710 2792 
يمارسها 

 إلى حد ما
.  0788 2700 

% 067. 3474 3978 

  

جاءت قيمة مربع كاي دالة إحصائيًا لجميدع عبدارات السابق بأن  سفرت نتائج التحليلأ

( وذلددك وفقًددا للمقارنددة بددين التكددرار 2927بعددد العدالددة اإلجرائيددة عنددد مسددتوى داللددة )

 (.13، 16المشاهد والتوزيع التكراري المتوقع للعينة ما عدا )
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جدداءت العبددارات المتعلقددة بالعدالددة اإلجرائيددة مددن حيددث درجددة الموافقددة علددي كمددا     

( األمدر الدذي يعندي تأكيدد أفدراد 0930 – 0911توافرها بوزن نسبي يتراوح مدا بدين )

عينة الدراسة بالموافقة على جميع العبدارات بنسدبة يمارسدها دائًمدا ويمارسدها إلدى حدد 

علقدة بدـ "يقددم الصدالح العدام علدى المصدلحة ( والمت.1ًضا جداءت العبدارة رقدم )أي ،ما

الشخصية عند اتخاذ القرار." في المرتبة االولدى مدن حيدث الدوزن النسدبي لتحقدق كدل 

( وهدى درجدة يمارسدها 0911عبارة من العبارات في هذا البعد حيث تحققدت بدرجدة )

 دائًمددا، وقددد يعددزى ذلددك إلددى أن مخالفددة هددذا المبدددأ قددد يترتددب عليهددا اضددرار كبيددرة

( 13وجددداءت العبدددارة رقدددم )، للمؤسسدددة وللشدددخص نفسددده ممدددا يفدددرض االلتدددزام بددده

والمتعلقة بـ "يحدرص علدى توافدق اإلجدراءات فدي توزيدع المكافدآت والجدزاءات علدى 

كافة االفراد في كل االوقات." في المرتبة األخيرة من حيث الوزن النسبي لتحقدق كدل 

( وهددى درجددة تعنددي 0930عبددارة مددن العبددارات فددي هددذا البعددد حيددث تحققددت بدرجددة )

، وقد يعزى ذلك إلى ضعف الدقدة فدي تنفيدذ ذلدك المبددأ بمدا يحتداج يمارسها إلى حد ما

 إلى المزيد من التطبيق. 

 في الجدول التالي: بعد العدالة التفاعلية: ويمكن توضيح نتائجها -

 

 بعد العدالة التفاعلية( النتائج التفصيلية لعبارات 15جدول )

 ارةــــــالعب

 االستجابات

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

ب الموافقة
تي

تر
ال

 

مربع 

 كاي
ال  الداللة

 يمارسها

يمارسها 

 إلى حد ما

يمارسها 

 دائًما

يراعي  -40

االحترام المتبادل 

بينه وبين اعضاء 

 القسم األكاديمي. 

 98 05 .1 ك

 2722 1733.   يمارسها 27.1 0755
% 1372 1871 6.78 

يحرص على  -43

االستقامة والبعد 

عن التحيز 

 والمحاباة. 

 0. 39 01 ك

 2722 32798   يمارسها 27.5 0738
% 1672 0872 5572 

تتميز أفعاله  -44

بالوضوح 

والمصداقية والبعد 

 عن النفاق والظلم. 

 5. .3 18 ك

 2722 3.744   يمارسها 27.3 0743
% 1475 0970 5.73 

يوضح  -45

المبررات الكافية 

عند أتخاذ 

القرارات 

 التنظيمية. 

 66 45 02 ك

 2722 04708   يمارسها 27.3 0735
% 1573 3474 5274 

 

جاءت قيمة مربع كداي دالدة إحصدائيًا لجميدع عبدارات بعدد  بأن سفرت نتائج التحليلأ  

( وذلك وفقًدا للمقارندة بدين التكدرار المشداهد 2927العدالة التفاعلية عند مستوى داللة )

 والتوزيع التكراري المتوقع للعينة.
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كمددا جدداءت العبددارات المتعلقددة بالعدالددة اإلجرائيددة مددن حيددث درجددة الموافقددة علددي      

( األمدر الدذي يعندي تأكيدد أفدراد 0917 – 0977سبي يتراوح مدا بدين )توافرها بوزن ن

 عينة الدراسة بالموافقة على جميع العبارات بنسبة يمارسها دائًما.

( والمتعلقة بـ "يراعي االحترام المتبادل بينه وبين 10يًضا جاءت العبارة رقم )أ    

الوزن النسبي لتحقق كل اعضاء القسم األكاديمي." في المرتبة االولى من حيث 

( وهى درجة يمارسها 0977عبارة من العبارات في هذا البعد حيث تحققت بدرجة )

دائًما، وقد يعزى ذلك إلى أن تطبيق الميثاق الشرفي واالخالقي للمهنة من المبادئ 

االساسية التي يجب أن يلتزم بها الجميع في التعليم الجامعي وال سيما رؤساء االقسام 

 يمية.االكاد

( والمتعلقة بـ "يوضح المبررات الكافية عند اتخاذ 17وجاءت العبارة رقم )     

القرارات التنظيمية." في المرتبة األخيرة من حيث الوزن النسبي لتحقق كل عبارة 

( وهى درجة تعني يمارسها 0917من العبارات في هذا البعد حيث تحققت بدرجة )

يح المبررات أدعى اللتزام الفرد بالقرارات دائًما، وقد يعزى ذلك إلى أن توض

 المسندة اليه ويزيد من شعوره بالتقدير من قبل رئيسه في العمل. 

دراسة العالقة بين واقع الجدارات القيادية وأبعاد العدالة التنظيمية: تتناول الدراسة -1

لة في هذا المحور اختبار الفرض الثاني: والذي ينص على هل هناك عالقة ذات دال

( بين واقع الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام 2،27إحصائية عند مستوى داللة )

األكاديمية بجامعة الملك خالد وفقًا للعمليات اإلدارية )التخطيط، التنظيم، التوجيه، 

الرقابة(، وأبعاد العدالة التنظيمية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ك من خالل ما يلي: بالجامعة ؟ ويمكن توضيح ذل

تددم دراسددة ، دراسدة االرتبدداط بددين واقددع الجدددارات القياديدة وأبعدداد العدالددة التنظيميددة-7

االرتباط بين واقع الجدارات القيادية وأبعاد العدالة التنظيميدة باسدتخدام معامدل ارتبداط 

، ويمكدددن توضددديح نتدددائج معدددامالت االرتبددداط (Person Correlation)بيرسدددون 

 اإلحصائية فيما يلي:وداللتها 
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 ( مصفوفة االرتباط بين واقع الجدارات القيادية وأبعاد العدالة التنظيمية16جدول )

 المتغيرات

 محور العدالة التنظيمية

بعد العدالة 

 التوزيعية

بعد العدالة 

 االجرائية

بعد العدالة 

 التفاعلية

محور 

العدالة 

 التنظيمية

محور 

الجدارات 

 القيادية

عملية 

 التخطيط

معامل ارتباط 

 بيرسون
27.9 2789 278. 2788 

الداللة 

 اإلحصائية
2722 2722 2722 2722 

عملية 

 التنظيم

معامل ارتباط 

 بيرسون
27.0 2789 2789 278. 

الداللة 

 اإلحصائية
2722 2722 2722 2722 

عملية 

 التوجيه

معامل ارتباط 

 بيرسون
27.0 2789 2789 278. 

الداللة 

 اإلحصائية
2722 2722 2722 2722 

عملية 

 الرقابة

معامل ارتباط 

 بيرسون
2785 2781 2793 2782 

الداللة 

 اإلحصائية
2722 2722 2722 2722 

محور 

الجدارات 

 القيادية

معامل ارتباط 

 بيرسون
27.4 278. 278. 2789 

الداللة 

 اإلحصائية
2722 2722 2722 2722 

  

عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين درجة تحقق سفرت نتائج التحليل بوجود أ  

إجمالي عمليات الجدارات القيادية وإجمالي درجة أبعاد العدالة التنظيمية، حيث بلغ 

(، كما توجد عالقة ارتباطية 2922( بداللة إحصائية قدرها )29.0معامل االرتباط )

درجة تحقق إجمالي عمليات الجدارات القيادية وكل بعد موجبة ودالة إحصائيًا بين 

( للعدالة 2951من ابعاد العدالة التنظيمية، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )

( للعدالة التفاعلية، وتشير تلك 29.5( للعدالة اإلجرائية، و)29.5التوزيعية، و)

وبين تحقق العدالة  النتائج إلى أن تطبيق عمليات الجدارات القيادية يوجد بينها

كما توجد عالقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائيًا بين كل  التنظيمية رابط كبير.

عملية من عمليات الجدارات القيادية وكل بعد من ابعاد العدالة التنظيمية فعلى سبيل 

( بداللة إحصائية قدرها 2950المثال بالنسبة لعملية التخطيط بلغ معامل االرتباط )

( بداللة إحصائية 29.0( مع بعد العدالة التوزيعية، وبلغ معامل االرتباط )2922)

( بداللة 29.5( مع بعد العدالة اإلجرائية، وبلغ معامل االرتباط )2922قدرها )

( ..29( مع بعد العدالة التفاعلية، وبلغ معامل االرتباط )2922إحصائية قدرها )

ي ابعاد العدالة التنظيمية، وتشير تلك النتائج ( مع إجمال2922بداللة إحصائية قدرها )
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إلى أن تحقيق عملية التخطيط شأنه شأن باقي عمليات الجدارات القيادية قادر على 

تحقيق العدالة التنظيمية بأبعادها المتنوعة لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة 

 الملك خالد من وجهة نظر عينة الدراسة.

ويمكن : واقع الجدارات القيادية وأبعاد العدالة التنظيميةنموذج االنحدار بين  -

 توضيح ذلك من خالل ما يلي:

  اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية

( بين واقع الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية 2،27عند مستوى داللة )

لعمليات اإلدارية )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة(، بجامعة الملك خالد وفقًا ل

وإجمالي أبعاد العدالة التنظيمية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 ؟امعةبالج

والختبار ذلك الفرض تم بناء نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات       

أسلوب االنحدار الخطي المتعدد  القيادية وإجمالي أبعاد العدالة التنظيمية باستخدام

(Multi Regression) ويمكن توضيح معامالت نموذج االنحدار وداللتها ،

 اإلحصائية فيما يلي:

 

( نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية وإجمالي أبعاد .1جدول )

 العدالة التنظيمية

المتغير 

المتغيرات  التابع

 المستقلة

االنحدار غير معامالت 

 المعيارية

معامالت 

االنحدار 

 قيمة التاء المعيارية
الداللة 

 اإلحصائية

محور 

العدالة 

 التنظيمية

B 
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 2722 .971 2791 2716 1730 عملية التخطيط

 2722 5754 2760 .271 2780 عملية التنظيم

 2722 5784 2760 2704 1744 عملية التوجيه

 2722 8749 2701 2725 .274 عملية الرقابة

 2756 2758   2741 2704 ثابت االنحدار

          

( 2927جاءت قيمة التاء دالة إحصائيًا عند مستوى داللدة )بأن  سفرت نتائج التحليلأ  

فيما يخص جميع عمليات الجدارة القيادية وإجمالي محور العدالدة التنظيميدة، وبالتدالي 

 العالقة بينهما على الصورة التالية:يمكن وضع 

التوجيدده +  3911التنظدديم +  29.0التخطدديط +  3910+  2901العدالددة التنظيميددة   

 الرقابة 2915

تعني تلك العالقة أنه بزيدادة درجدة التخطديط بمقددار درجدة واحددة فدإن العدالدة  -

درجدة واحددة  ( درجدة، كمدا أنده بزيدادة التنظديم بمقددار3910التنظيمية ترتفع بمقددار )

بزيددادة التوجيدده بمقدددار  ( درجددة، كمددا أندده29.0فددإن العدالددة التنظيميددة ترتفددع بمقدددار )

( درجددة، وبزيددادة الرقابددة 3911درجددة واحدددة فددإن العدالددة التنظيميددة ترتفددع بمقدددار )

 ( درجة. 2915بمقدار درجة واحدة فإن العدالة التنظيمية ترتفع بمقدار )
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ن اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هدل هنداك عالقدة وتشير تلك النتائج إلى أ-

( بددين واقددع الجدددارات القياديددة لدددى 2،27ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة )

رؤسدداء األقسددام األكاديميددة بجامعددة الملددك خالددد وفقًددا للعمليددات اإلداريددة )التخطدديط، 

تنظيميددة وذلددك مددن وجهددة نظددر التنظدديم، التوجيدده، الرقابددة(، وإجمددالي أبعدداد العدالددة ال

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أثبت أن هناك عالقة قوية.

ويمكن من خالل الجدول التالي توضيح مؤشرات قدوة نمدوذج االنحددار للعالقدة بدين   

 أبعاد العدالة التنظيمية وذلك كما يلي:  واقع الجدارات القيادية وإجمالي 

 

االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية ( مؤشرات قوة نموذج 19جدول )

 وإجمالي أبعاد العدالة التنظيمية

 معامل التحديد معنوية النموذج

 قيمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائية
R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square  

0045796 2722 2789 278. 278. 

 

للعالقة بين عمليات سفرت نتائج التحليل السابق قوة مؤشرات نموذج االنحدار أ  

الجدارات القيادية وإجمالي أبعاد العدالة التنظيمية، حيث بلغت قيمة الفاء 

( وهو ما يشير إلى معنوية النموذج، كما 2922( بداللة إحصائية قدرها )0017906)

 ( وهو ما يشير إلى أن29.5بلغت قيمة معامل التحديد )

كن تفسيره بناء على التباين في %( من التباين في العدالة التنظيمية يم5.)  

 الجدارات القيادية. 

اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند -

( بين واقع الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديمية 2،27مستوى داللة )

نظيم، التوجيه، الرقابة(، بجامعة الملك خالد وفقًا للعمليات اإلدارية )التخطيط، الت

 وبعد العدالة التوزيعية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؟

للعالقة بين واقع الجدارات  والختبار ذلك الفرض تم بناء نموذج االنحدار       

 Multi)القيادية وبعد العدالة التوزيعية باستخدام أسلوب االنحدار الخطي المتعدد 

Regression) ويمكن توضيح معامالت نموذج االنحدار وداللتها اإلحصائية فيما ،

 يلي:
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( نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية وبعد العدالة 18جدول )

 التوزيعية

المتغير 

 المتغيرات المستقلة التابع

معامالت االنحدار غير 

 المعيارية

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية
قيمة 

 التاء

الداللة 

 اإلحصائية

العدالة 

 التوزيعية

B الخطأ المعياري Beta 

 2722 5784 1730 2710 27.1 عملية التخطيط

 2766 2744 2711 2710 2726 عملية التنظيم

 2722 5734 1705 2719 2786 عملية التوجيه

 2722 18724 2785 2724 27.1 عملية الرقابة

 2718 1731   2731 2742 ثابت االنحدار

 

جدداءت قيمددة التدداء دالددة إحصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة بددأن  سددفرت نتددائج التحليددلأ   

( فيمددا يخددص عمليددات الجدددارة القياديددة المتعلقددة بددالتخطيط والتوجيدده والرقابددة 2927)

 وبعد العدالة التوزيعية، وبالتالي يمكن وضع العالقة بينهما على الصورة التالية:

 الرقابة 2953التوجيه +  29.6التخطيط +  2953+  2912التوزيعية   العدالة 

تعنددي تلددك العالقددة أندده بزيددادة درجددة التخطدديط بمقدددار درجددة واحدددة فددإن العدالددة -

( درجة، كمدا أنده بزيدادة التوجيده بمقددار درجدة واحددة 2953التوزيعية ترتفع بمقدار )

( درجددة، كمددا أندده بزيددادة الرقابددة بمقدددار 29.6فددإن العدالددة التوزيعيددة ترتفددع بمقدددار )

 ( درجة. 2953ية ترتفع بمقدار )درجة واحدة فإن العدالة التوزيع

وتشير تلك النتائج إلى أن اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هدل هنداك عالقدة -

( بددين واقددع الجدددارات القياديددة لدددى 2،27ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة )

، رؤسدداء األقسددام األكاديميددة بجامعددة الملددك خالددد وفقًددا للعمليددات اإلداريددة )التخطدديط

التنظيم، التوجيه، الرقابة(، وبعد العدالة التوزيعية وذلك من وجهة نظدر أعضداء هيئدة 

 من العمليات. 1التدريس بالجامعة أثبت أن هناك عالقة قوية مع 

ويمكن من خالل الجدول التالي توضيح مؤشرات قدوة نمدوذج االنحددار للعالقدة بدين   

 عية وذلك كما يلي:واقع الجدارات القيادية وبعد العدالة التوزي

 

( مؤشرات قوة نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية 02جدول )

 وإجمالي أبعاد العدالة التوزيعية

 معامل التحديد معنوية النموذج

 قيمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائية
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square  

404703 2722 2786 2783 2783 

 

سفرت نتائج التحليل السابق قوة مؤشرات نموذج االنحدار للعالقة بين عمليات أ    

( بداللة 101901الجدارات القيادية وبعد العدالة التوزيعية، حيث بلغت قيمة الفاء )

( وهو ما يشير إلى معنوية النموذج، كما بلغت قيمة معامل 2922إحصائية قدرها )
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%( من التباين في العدالة التوزيعية يمكن 1.) ( وهو ما يشير إلى أن 29.1التحديد )

 تفسيره بناء على التباين في الجدارات القيادية.

  اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هل هناك عالقة ذات داللدة إحصدائية

( بين واقع الجدارات القيادية لدى رؤساء األقسام األكاديميدة 2،27عند مستوى داللة )

خالددد وفقًددا للعمليددات اإلداريددة )التخطدديط، التنظدديم، التوجيدده، الرقابددة(، بجامعددة الملددك 

 وبعد العدالة اإلجرائية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؟

والختبددار ذلددك الفددرض تددم بندداء نمددوذج االنحدددار للعالقددة بددين واقددع الجدددارات       

 Multi)ب االنحددار الخطدي المتعددد القياديدة وبعدد العدالدة اإلجرائيدة باسدتخدام أسدلو

Regression) ويمكن توضيح معامالت نمدوذج االنحددار وداللتهدا اإلحصدائية فيمدا ،

 يلي:

 

( نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية وبعد العدالة 01جدول )

 اإلجرائية

المتغير 

المتغيرات  التابع

 المستقلة

معامالت االنحدار 

 المعياريةغير 

معامالت 

االنحدار 

 قيمة التاء المعيارية
الداللة 

 اإلحصائية

بعد 

العدالة 

 اإلجرائية

B 
الخطأ 

 المعياري
Beta 

 2721 0753 2702 .272 .271 عملية التخطيط

 2722 756. .276 .272 2753 عملية التنظيم

 2721 0793 2704 2712 2708 عملية التوجيه

 2722 19759 2733 2720 2738 عملية الرقابة

 2722 4713   .271 27.0 ثابت االنحدار

 

جدداءت قيمددة التدداء دالددة إحصددائيًا عنددد مسددتوى داللددة بددأن  سددفرت نتددائج التحليددلأ   

( فيما يخص جميع عمليات الجددارة القياديدة وبعدد العدالدة اإلجرائيدة، وبالتدالي 2927)

 التالية:يمكن وضع العالقة بينهما على الصورة 

التوجيدده +  .290التنظدديم +  2971التخطدديط +  2935+  2950العدالددة اإلجرائيددة   

 الرقابة .291

تعني تلك العالقة أنه بزيدادة درجدة التخطديط بمقددار درجدة واحددة فدإن العدالدة  -

( درجدة، كمدا أنده بزيدادة التنظديم بمقددار درجدة واحددة 2935اإلجرائية ترتفع بمقدار )

( درجددة، كمدا أندده بزيدادة التوجيدده بمقدددار 2971فدإن العدالددة اإلجرائيدة ترتفددع بمقددار )

( درجددة، وبزيددادة الرقابددة .290يددة ترتفددع بمقدددار )درجددة واحدددة فددإن العدالددة اإلجرائ

 ( درجة. .291بمقدار درجة واحدة فإن العدالة اإلجرائية ترتفع بمقدار )

وتشير تلك النتائج إلى أن اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلدق بجزئيدة هدل هنداك  -

ة ( بددين واقددع الجدددارات القياديدد2،27عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة )

لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالدد وفقًدا للعمليدات اإلداريدة )التخطديط، 
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التنظيم، التوجيه، الرقابة(، وبعد العدالة اإلجرائية وذلك من وجهة نظدر أعضداء هيئدة 

 التدريس بالجامعة أثبت أن هناك عالقة قوية.

االنحدار للعالقة بين  ويمكن من خالل الجدول التالي توضيح مؤشرات قوة نموذج  

 واقع الجدارات القيادية وبعد العدالة اإلجرائية وذلك كما يلي:

 

( مؤشرات قوة نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية 00جدول )

 وإجمالي أبعاد العدالة اإلجرائية

 معامل التحديد معنوية النموذج

 قيمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائية
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square  

3556725 2722 2789 278. 278. 

      

سفرت نتائج التحليل السابق قوة مؤشرات نموذج االنحدار للعالقة بين عمليات أ  

( بداللة 1776927الجدارات القيادية وبعد العدالة اإلجرائية، حيث بلغت قيمة الفاء )

النموذج، كما بلغت قيمة معامل ( وهو ما يشير إلى معنوية 2922إحصائية قدرها )

%( من التباين في العدالة اإلجرائية يمكن 5.( وهو ما يشير إلى أن ) 29.5التحديد )

 تفسيره بناًء على التباين في الجدارات القيادية.

اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلق بجزئية هدل هنداك عالقدة ذات داللدة إحصدائية عندد -

ع الجدددارات القياديددة لدددى رؤسدداء األقسددام األكاديميددة ( بددين واقدد2،27مسددتوى داللددة )

بجامعددة الملددك خالددد وفقًددا للعمليددات اإلداريددة )التخطدديط، التنظدديم، التوجيدده، الرقابددة(، 

 وبعد العدالة التفاعلية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ؟

اقدع الجددارات القياديدة والختبار ذلك الفرض تم بناء نمدوذج االنحددار للعالقدة بدين و  

 Multi)وبعدددد العدالددددة التفاعليدددة باسددددتخدام أسدددلوب االنحدددددار الخطدددي المتعدددددد 

Regression)فيمدا  ، ويمكن توضيح معامالت نمدوذج االنحددار وداللتهدا اإلحصدائية

 يلي:
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( نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية وبعد العدالة 03جدول )

 التفاعلية

المتغير 

 التابع
المتغيرات 

 المستقلة

معامالت االنحدار غير 

 المعيارية

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية
قيمة 

 التاء

الداللة 

 اإلحصائية

بعد العدالة 

 التفاعلية

B الخطأ المعياري Beta 

عملية 

 التخطيط
2745 2726 2798 .726 2722 

عملية 

 التنظيم
2751 272. 1712 .7.4 2722 

عملية 

 التوجيه
2745 2712 2763 47.4 2722 

عملية 

 الرقابة
2710 2720 271. 5798 2722 

ثابت 

 االنحدار
2730 2716 

 
1786 2725 

  

( 2927جاءت قيمة التاء دالة إحصائيًا عند مستوى داللدة )بأن  سفرت نتائج التحليلأ  

التفاعلية، وبالتالي يمكن وضدع  فيما يخص جميع عمليات الجدارة القيادية وبعد العدالة

 العالقة بينهما على الصورة التالية:

التوجيدده +  2917التنظدديم +  2973التخطدديط +  2917+  2910العدالددة التفاعليددة   

 الرقابة 2930

تعني تلك العالقة أنه بزيدادة درجدة التخطديط بمقددار درجدة واحددة فدإن العدالدة  -

( درجة، كما أنه بزيادة التنظيم بمقدار درجة واحدة فإن 2910التفاعلية ترتفع بمقدار )

( درجدة، كمدا أنده بزيدادة التوجيده بمقددار درجدة 2973العدالة التفاعلية ترتفع بمقددار )

( درجددة، وبزيددادة الرقابددة بمقدددار 2917يددة ترتفددع بمقدددار )واحدددة فددإن العدالددة التفاعل

 ( درجة. 2930درجة واحدة فإن العدالة التفاعلية ترتفع بمقدار )

وتشير تلك النتائج إلى أن اختبار الفرض الثاني: فيما يتعلدق بجزئيدة هدل هنداك  -

ة ( بددين واقددع الجدددارات القياديدد2،27عالقددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة )

لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالدد وفقًدا للعمليدات اإلداريدة )التخطديط، 

التنظيم، التوجيه، الرقابة(، وبعد العدالة التفاعلية وذلدك مدن وجهدة نظدر أعضداء هيئدة 

ويمكن من خالل الجدول التالي توضديح  التدريس بالجامعة أثبت أن هناك عالقة قوية.

النحدددار للعالقددة بددين واقددع الجدددارات القياديددة وبعددد العدالددة مؤشددرات قددوة نمددوذج ا

 التفاعلية وذلك كما يلي:
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( مؤشرات قوة نموذج االنحدار للعالقة بين واقع الجدارات القيادية 04جدول )

 وإجمالي أبعاد العدالة التفاعلية

 معامل التحديد معنوية النموذج

 قيمة الفاء
الداللة 

 اإلحصائية
R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square  

13.1762 2722 2789 278. 278. 

   

سفرت نتائج التحليل السابق قوة مؤشرات نموذج االنحدار للعالقة بين عمليات أ 

( بداللة 3153962الجدارات القيادية وبعد العدالة التفاعلية، حيث بلغت قيمة الفاء )

( وهو ما يشير إلى معنوية النموذج، كما بلغت قيمة معامل 2922إحصائية قدرها )

%( من التباين في العدالة التفاعلية يمكن 5.)  ( وهو ما يشير إلى أن29.5التحديد )

 القيادية.تفسيره بناء على التباين في الجدارات 

 

 :  خالصة نتائج الدراسة -

تحتاج كافة ممارسات الجدارات القيادية، والعدالة التنظيمية إلى تدعيم لدى  -3

فر محور الجدارات اتوعن  النتائج الميدانيةأسفرت رؤساء األقسام االكاديمية، حيث 

درجة متوسطة، بجامعة الملك خالد بلدى رؤساء األقسام األكاديمية القيادية 

 %.53بنسبة بدرجة متوسطة محور العدالة التنظيمية ممارساتفر اتوو% ، 57نسبةب

األكاديمية بالكليات النظرية تتوفر لديهم الجدارات القيادية  رؤساء األقسامأن  -0

نظرائهم بالكليات الطبية والعملية، حيث أوضحت بدرجة أكبر من توافرها لدى 

( ألجمالي االستبانة 27,2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) النتائج 

 (.05,0لمتغير الكلية لصالح الكليات النظرية بوزن نسبي)

أن ترتيب ممارسة أبعاد الجدارات المتعلقة بالعمليات القيادية لدى رؤساء األقسام  -1

أفادت األكاديمية كالتالي ) الجدارات المتعلقة بالتخطيط، ثم التنظيم، ثم الرقابة، حيث 

بوزن  لجدارات المتعلقة بعملية التخطيط على عبارات افراد العينة أنتائج موافقة ال

الجدارات الموافقة على عبارات ، كما جاءت  (0900 – 0973)يتراوح نسبي 

الجدارات المتعلقة بعملية ما أ ، (3950 – 0977)بوزن نسبي المتعلقة بالتنظيم 

كانت والجدارات المتعلقة بالرقابة  (0901 – 0972)التوجيه كانت بوزن نسبي 

 (.3902 – 39.1)بنسبة تتراوح ما بينالموافقة 

وفقاً العدالة التنظيمية  ألبعاد ممارسة رؤساء األقسام األكاديميةأن ترتيب  -1

) العدالة التفاعلية، ثم اإلجرائية ثم التفاعلية(، حيث أوضحت النتائج أن ألبعادها

والعدالة  (0917 – 0977)رؤساء األقسام األكاديمية يمارسون العدالة التفاعلية بنسبة 

 – 3956)العدالة التوزيعية بنسبة تتراوح ما بين، و(0930 – 0911)اإلجرائية بنسبة

3971). 

بين درجة تحقق عمليات الجدارات  إحصائياية ودالة قو ارتباطيةعالقة  توجد -7

 .(2 ,0.) ارتباطعدالة التنظيمية بمعامل بعاد الالقيادية وأجمالي درجة أ
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إليه نظرياً  وصلم التفي ضوء ما ت القيادية: ممارسات التطوير  توصيات   

 :أوصت الدراسة باآلتي  ،وميدانياً 

، من تدعيم الجدارات القيادية لدر رؤساء األقسام االكاديمية بجامعة الملك خالد-3

ضمان نجاح إجراءات لالعمل الجماعي بالقسم العلمي  استراتيجية خالل دعم

 التخطيط اإلداري، مع ضرورة توضيح مهام ومسؤوليات عضو هيئة التدريس

ونظام للتحفيز لضمان جودة ، وإقرار نظام للتواصل الفعال، لضمان توجيه فعال

 ، لضمان جدارات تنظيمية متميزة.رقابة على مستوى القسم العلميلونظام لاألداء، 

تدعيم ممارسات العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك  -0

، وزيعية بتوزيع عادل لالعباء التدريسية والمكافآتمن خالل دعم بعد العدالة التخالد 

ودعم بعد العدالة اإلجرائية، بممارسة الشفافية عند عرض المعلومات، ومشاركة 

كافة األعضاء عند اتخاذ القرارات، ودعم بعد العدالة التفاعلية من خالل توجيه 

الصدق والشفافية االحترام والمعاملة الحسنة العضاء هيئة التدريس بالقسم، ومراعاة 

  عند التعامل. 

لرؤساء األقسام األكاديمية في مجالي الجدارات القيادية تقديم برامج تطويرية -1

مبنية على تحديد االحتياجات العقلية التربوية والكفايات  والعدالة التنظيمية،

على  للوصول إلى الجدارات القياديةوالجدارات المهنية القيادية االدارية الالزمة 

رؤية  ووفقالتنافس على مستويات األداء والمتوافقة مع االحتياجات المستقبلية 

 0212المملكة 

حتى يتمكنوا من  لقيادات األقسام األكاديمية القيادات العليا بالجامعةودعم  مساعدة-1

ألقسامهم وأعضاء هيئة داري كاديمي والمهني واإلبناء رؤية واضحة للمستقبل األ

يع جل بناء رؤية مشتركة من خالل تحفيز وتشجأمن  ي ينتمون إليها،التدريس الت

 .لألقسام األكاديميةالتغيير والتطوير  لدعم القيادات التنفيذية،كين جميع موت

تخاذ القرار للمبادرات والمخاطر والخروج اعلى  قيادات األقسام األكاديميةتشجيع -7

مشاركة أعضاء هيئة التدريس  منمن األطر التقليدية ألداء وظائفهم وتمكينهم 

 كاديمي واالداري من خالل بناء ثقافة تنظيميةاألبداع المهني واأل والعاملين، لتحقيق

 .داعمة لالرتقاء بالجدارات القيادية وتحقيق العدالة التنظيمية

من خالل  لدى األعضاء، تعزيز العمل الجماعيب يقوم رئيس القسم األكاديميأن -6

وتدعيم ثقافة المشاركة ،  العمل الجماعي لديهم،ل وتنمية مهارات تشجيع فرق العم

 دةالعمل الجماعي بين جميع القيا على  التي تؤصلالعدالة التنظيمية وذلك بتحقيق 

 وأعضاء هيئة التدريس.  األكاديمية

دارية كاديمية واإلمشاركة أعضاء هيئة التدريس بتقديم االستشارات العلمية واأل-5

مجتمع المختلفة في نشاطاتها االقتصادية والثقافية واالجتماعية لمؤسسات ال

 لألقسام العلمية التي ينتمون إليها.والتوعوية من أجل االسهام في تحقيق ميزة تنافسية 
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البحوث  اقتراحللبحث الحالي يمكن  امتداداً : مستقبلية ودراسات ببحوث المقترحات

 التالية:

تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الملك خالد في ضوء  -3

 .العدالة التوزيعيةمبادئ 

دارة إفي ضوء متطلبات لدى عمداء جامعة الملك خالد القيادية  الجدارات -0

 .0212 المملكة رؤيةو التغيير

: دراسة بالجامعات السعودية العدالة التنظيميةفي ه القيادة التحويلية وأثر نمط -1

 .ميدانية

 

 المراجع العربية:

م(: القيادة االستراتيجية 0233أحمد، أشرف السعيد، والفقيه، محمد هادي) .3

، كلية مجلة التربيةلرؤساء األقسام االكاديمية" دراسة ميدانية" بجامعة نجران، 

 637-753 (: 316ألزهر، الجزء األول، العدد )التربية، جامعة ا

م(: الجدارات المهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكاديمية 0230) أحمد، أمل .0

(، كلية التربية ، 76،ع ) المجلة التربويةبجامعة أسيوط "دراسة ميدانية"، 

 أسيوط.

المدير المعاصر وأداره األعمال في بيئة م(: 0237) أبوبكر، مصطفى محمود .1
 73ية: ، الدار الجامعية، اإلسكندررةالعولمة المعاص

م(:العدالة التنظيمية في الجامعات .023) الخضيري، فاطمة علي صالح .1

، جامعة االمام محمد بن رسالة دكتوراه منشورةالسعودية "تصور مقترح"، 

 سعود االسالمية، كلية التربية ،السعودية ، الرياض.

م(: مدركات العدالة التنظيمية وعالقتها باألمن الوظيفي 0231األسمري، سلطان) .7

، رسالة ماجستير من وجهة نظر موظفي شركة لتقنية المعلومات واالتصاالت
 ، جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. السعودية.غير منشورة

م(: القيادة التحويلية وأثرها على فعالية فرق 0235األنصاري، مها أحمد مكي) .6

كلية  دكتوراه غير منشورة،رسالة العمل والدور التوسطي للعدالة التفاعلية، 

 16 اهرة:التجارة، جامعة الق

، المؤتمر العدالة التنظيمية وآليات تحسينها(: 0231الباهي، زينب معوض) .5

  5،0لخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم: العلمي السنوي الثالث والعشرون، ا

،  أسباب العزوف عن العمل اإلداريم(: 0236الثمالى، أحمد عبد الرازق) .0

دراسة حالة المعلمين والوكالء بالمدارس الثانوية بمكة المكرمة، عمان ، دار من 

 .372 لمحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع: ا

الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية والصالحيات لكليات الجامعة  ..

 ، جامعة الملك سعود.وكالة التطوير والجودة(.0232ومعاهدها)

أثر العدالة التنظيمية على  م(:0236حمد، جميل)الزهرة، عيسات فطيمة، وأ .32

التمكين اإلداري في المؤسسات الجزائرية، وتطبيق دراسة استطالعية على عينة 
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، االقتصادية المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات من مؤسسات والية البويرة،

 101-121  (:5الجزائر، العدد )

 37، ليبيا: 0، دار الكتب، ط الصناعي التخطيطم(: 0220الشرقاوي، مريم) .33

م(:المهارات القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام 0236الشهري، عثمان عمر) .30

رسالة األكاديمية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 
 ، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.ماجستير

اسة أثر كل من العدالة التنظيمية م(: در20226الصباغ، شوقي ممدوح ) .31

وااللتزام التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية بالتطبيق على مستشفيات 

، مجلة آفاق جديدة للدراسات التجاريةوزارة الصحة بدولة اإلمارات المتحدة، 

 ..00: 0226التجارة، جامعة المنوفية،  العدد األول والثاني، كلية

م( : تحليل العالقة بني العدالة التنظيمية .022د)الرفاعي، رجب حسنين محم .31

ومستوى الصراع وأساليب إدارته )دراسة ميدانية(، المنظمة العربية للتنمية 

 .0، ص المجلة العربية لإلدارةاإلدارية، 

، دار الفكر دارة وتخطيط المدرسة االبتدائيةم(: 0232)العجمي، محمد حسنين .37

 . 0للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ص

جدارات القيادة االستراتيجية وأثرها في م(: .023مصطفى سليمان) النواصرة، .36
 (، عمان، األردن.3، دار وائل للنشر والتوزيع، ط )بناء المنظمات الذكية

 التخطيط االستراتيجي ديناميكية التغييرم(: 0226الهاللي، الشربيني الهاللي) .35
 .010، المكتبة العصرية، المنصورة: يرةفي النظم المتغ

الهنداوي، .30
 

)أصول نظرية  إدارة المدرسة وإدارة الفصلم( : 0230ياسر فتحي)

 .351لنشر: وقضايا معاصرة(، المجموعة العربية للتدريب وا

ة لدور رؤساء االقسام حم(: رؤية مقتر0235آل كردم، مفرح، ،البدوي، أمل) ..3

مجلة جامعة الباحة لعدالة التنظيمية بكليات جامعة المك خالد، ااالكاديمية لتحقيق 
 ، السعودية.للعلوم اإلنسانية

م( : تأثير أنماط القيادة والعدالة التنظيمية 0235بخيت، محمد عمرو مصطفى ) .02

، كلية غير منشورة، رسالة دكتوراه على األداء السياقي للعاملين، دراسة تطبيقية

 التجارة، جامعة القاهرة. 

بمجموع أعداد أعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري  جامعة الملك خالد. بيان .03

 م0202/.023بالكليات ،للعام الجامعي 

أدارة بيئة المعرفة والتعليم بين النظرية م(: 0222حجي، أحمد أسماعيل) .00
 66،65ار الفكر العربي، القاهرة: ، دوالممارسة في الفصل والمدرسة

( : العالقة بين أبعاد المناخ األخالقي ومدركات 0233حسن، أحمد علي ) .01

العاملين للعدالة التنظيمية في المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة القاهرة 

عين ، كلية التجارة، جامعة المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة)دراسة ميدانية(، 

 (.1(، العدد )0المجلد )شمس، 

(.إدارة األداء لدى رؤساء األقسام في كليات جامعة 0230حسين، سهام عبدهللا) .01

 .126-101: 51،  عمجلة الفتحديالى من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية .
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على أثر العدالة التنظيمية المدركة على  م(:0237حمدي، أبو القاسم األخضر) .07

ء هيئة التدريس بكلية العلوم االقتصادية والتجارية الرضا الوظيفي لدى أعضا

(، 1عدد)، الالمجلة األردنية في أدارة األعمالوعلوم التيسير بجامعة األغواط، 

 753-711(، األردن: 33المجلد)

حزم الجدارات الوظيفية في تنمية  م(: دور0237عثمان، أحمد رشاد محمد) .06

، كلية مجلة كلية التربية، أداء القيادات اإلدارية بالمؤسسات الرياضية المصرية

 301:  التربية الرياضية، جامعة بنها ، مصر.

م(:درجة تصور أعضاء هيئة التدريس للنمط 0230عاشور، محمد علي) .05

مجلة ي جامعة اليرموك، القيادي الممارس من قبل رؤساء األقسام األكاديمية ف
 1.2-117: 1 ،ع07، جامعة دمشق،سوريا،سجامعة دمشق للعلوم التربوية

ألمارات، ، دار القلم للنشر، ا أصول اإلدارةم(: 0227عسكر، سمير أحمد ) .00

 1.1دبي، طبعة جديدة: 

دار  ،مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةم(:0232رجاء محمد) عالم، ..0

 ، القاهرة.7النشر للجامعات، ط 

م( : أثر العدالة التنظيمية على االستقرار الوظيفي في 0236علي، هبة محمد) .12

رسالة دكتوراه ظل إعادة الهيكلة بالتطبيق على قطاع األعمال العام الصناعي، 
 .72، كلية التجارة، جامعة عين شمس،: ةغير منشور

عالقة النماذج م(:0232أحمد أبراهيم) عيسى، زيد قاسم محمد، العمري، أيمن .13

التنظيمية السائدة بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

، األردن، مجلة أتحاد الجامعات العربية، الجامعات األردنية الحكومية والخاصة

 07:  (76العدد )

أدارة الجدارات القيادية التربوية وأثرها على  م(:0231مبارك، سعد عوض) .10

التميز دراسة ميدانية بالتطبيق على وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية 

 ، كلية التجارة، جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه غير منشورة، السعودية

مؤسسة شباب الجامعة،  م(: دراسات في اإلدارة العامة،0223مجيد، جاسم ) .11

 5. اإلسكندرية: 

م( : العدالة التنظيمية والممارسات 0230هارون)رضوان، ماجدة حسني  .11

رسالة ماجستير القيادية في مدارس التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية .
 ، قسم اإلدارة التعليمية، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، مصر.غير منشورة 
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