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الثقة التنظيمية بالعدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعالقتها 
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  *نجوى دراوشة

 24/4/2017تاريخ قبوله                             21/12/2016تاريخ تسلم البحث 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تقدير درجة ممارسة العدالة  :ملخص
في الجامعات األردنية وعالقتها بالثقة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء التنظيمية 

عضوًا من أعضاء هيئة التدريس  )378(تكونت عينة الدراسة من . هيئة التدريس
استبانة مكونة من  بناءوللتحقق من أهداف الدراسة تم  في الجامعات األردنية،

أن مستوى العدالة : سةومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا .فقرة) 32(
. ، بينما جاء مستوى الثقة التنظيمية بدرجة مرتفعةالتنظيمية جاء بدرجة متوسطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة على وأظهرت النتائج 
نوع الجامعة، وجاء الفروق لصالح : درجة العدالة التنظيمية يعزى لمتغيرات

ولمتغير الرتبة األكاديمية، وجاءت الفروق لصالح رتبة أستاذ، . الجامعات الحكومية
كما كشفت نتائج . وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

الدراسة المتعلقة بالثقة التظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس عدم وجود فروق ذات 
وأظهرت  .ة، أوالجنسداللة إحصائية تعزى لمتغير نوع الجامعة، أوالرتبة األكاديمي

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية 
 . والثقة التنظيمية

  ).العدالة التنظيمية، الثقة التنظيمية، الجامعات األردنية: الكلمات المفتاحية( 

تــوفير أســس    تظهــر أهميــة العدالــة ودورهــا الحيــوي فــي      :مقدمــة
ــًا    العـــدل، والمســـ  اواة والنزاهـــة فـــي الحقـــوق والواجبـــات بـــين الجميـــع، وفقـ

ــة الفـــرد بالمنظمـــة،          ــر عـــن عالقـ ــات التـــي تعبـ ــوانين واألنظمـــة والتعليمـ للقـ
ــية الفـــرد وقيمـــه ودوافعـــه واتجاهاتـــه      وتســـهم فـــي تكـــوين وتشـــكيل شخصـ

ــداخلي    . بعدالــــــة ومصــــــداقية  ــة لــــــدى الفــــــرد الــــــدافع الــــ وتشــــــكل العدالــــ
ــعوره    ــى اإلنتـــاج لشـ ــه   المحفـــز علـ ــوله علـــى احتياجاتـ ــق وثقتـــه بحصـ وتحقيـ

رغباتـــه بعدالــــة وأمــــن واســـتقرار، مــــا يــــنعكس بشـــكل إيجــــابي علــــى ثقتــــه     
  .مؤسستهإلى وانتمائه 

العدالــــة التنظيميـــة مــــن أهــــم متطلبـــات البيئــــة التنظيميــــة     تعــــدكمـــا  
ــز ثقـــة العـــاملين بمؤسســـتهم ودفعهـــم          ــي تعتبـــر المحـــرك أساســـي لتعزيـ التـ

ل تـــوفير بيئـــة تنظيميـــة ســـليمة مالئمـــة إلنجـــاز   لإلنجـــاز والتميـــز، مـــن خـــال 
بأفضــــل الطــــرق وأدقهـــــا، وبوجــــودة عاليـــــة     األعمــــال والمهــــام المطلوبـــــة  

تنــــال رضـــــا كــــل األطـــــراف، بمـــــا يحقــــق رضـــــا أكبـــــر مــــن أعضـــــاء هيئـــــة      
ــاجهم وســــــلوكياتهم،        ــًا علــــــى انتــــ ــك ســــــينعكس إيجابــــ ــدريس، ألن ذلــــ التــــ

جــــات التعلــــيم وشــــعورهم بالثقــــة، مــــا ســــيكون لــــه تــــأثير إيجــــابي علىمخر 
وبمــــا أن المؤسســــات جــــزء مــــن البيئــــة والمجتمــــع، فــــإن العدالــــة   . العــــالي

ــائدةالتنظيميــــة هــــي امتــــداد وانعكــــاس للثقافــــة    ــي   الســ فــــي المجتمــــع والتــ
ــا   يـــــ ــارة   يـــــؤدينعكس تأثيرهـــــا علـــــى جميـــــع العـــــاملين فيهـــــا؛ ممـــ إلـــــى إثـــ

ــادة      ــا بزيــ ــة العدالــــة التنظيميــــة وعالقتهــ ــام الجهــــات المختصــــة بأهميــ اهتمــ
  . تهم بمؤسساتهاثق

  
________________________  

  محاضرة في الكلية األردنية للعلوم والتكنولوجيا *
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

 

  
The Organizational Justice Prevailing in Jordanian 
Universities and its Relationship with Organizational 
Confidence From Faculty Staff Members' Point of View 
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Abstract: The study aimed to  examine the 
organizational Justice prevailing at Jordanian Uni-
versities and its relationship  organizational confidence 
from  faculty staff members' point of view. The sample 
of the study consisted of (378) Faculty staff members 
teaching at Jordanian universities . To achieve the aim 
of the study, a questionnaire  of (32) items was used. 
One of the main results of the study was that the level of 
organizational justice was medium, while the level of 
organizational trust was high. The   results of the study 
also showed statistically significant differences at 
(α=0.05) in the  organizational  Justice  due to university 
type, in favor of the  governmental staff member and 
according to the  rank in favor of the professor. The   
results of the study also showed that there were no 
statistically significant differences (α=0.05) in the 
organizational trust due to the type of the university, 
rank and gender. Also, there was positive correlation 
relationship between the Justice organization and 
organizational trust. 
 

(Keywords: Organizational Justice ,Organizational 
Trust, Jordanian Universities). 

  

إن جودة أداء العنصر البشرى هي مفتاح نجاح أي منظمة في 
 يتحقيق أهدافها، ولكي تتمكن المنظمة من تحقيق ذلك، فال بد أن تول

اهتمامًا كبيرًا بدراسة سلوك العاملين بها كأفراد، وكجماعات، 
كما أصبحت العالقة بين الموظف والمنظمة ). 2001جود، (وكتنظيمات

 يلتى نالت اهتمام الباحثين، وذلك في إطار سعمن الموضوعات الهامة ا
المنظمات الستخدام مواردها البشرية بشكل أكثر فاعلية للحصول على 

  .)2006بطاح،(ميزة تنافسية 
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ــة أســاس نجــاح   و فــي تحقيــق   المؤسســاتتمثــل الثقــة التنظيمي
عندما يشعر بالثقـة المتبادلـة بينـه     فالقائدمستويات عالية من األداء، 

ــين  ــوبـ ــه     املينالعـ ــى عملـ ــل علـ ــين، يقبـ ــوظفين اإلداريـ ــادي والمـ القيـ
 همة كبيرة، ويسعى جاهدًا لتطوير مؤسستهبدافعية عالية، واإلداري 

وهذا بدوره يؤدي إلى فعاليـة السـلوك التنظيمـي فـي     . التي يعمل بها
يــوثر بشــكل إيجــابي علــى القائــد بزيــادة تمكنــه  مــا المؤسســات، تلــك 

وتعكـس الثقـة   ).  ) LanChang, Chen &, 2013ورضـاه مـن عملـه   
التنظيميـة فــي المؤسسـات التربويــة التزامــًا نفسـيًا ال يخضــع لقــوانين     
ــة؛ حيــث يقــوم كــل طــرف باإليمــان بقــدرات وكفايــات الطــرف       تنظيمي
اآلخر، مما يسمح بزيادة فرص تبادل الخبـرات واألفكـار واآلراء بـين    

 ,Kowalski & Cangemi(جميع العاملين على اختالف مستوياتهم 
أهميـة الثقـة التنظيميـة    ) James, 2010(وقـد أكـد جـيمس     ).2005

ودورها في تحقيق التكامـل التنظيمـي بـين أفـراد المؤسسـة، وضـمان       
ــي      ــاملين فــ ــالح العــ ــق مصــ ــل لتحقيــ ــدى الطويــ ــى المــ ــتقرار علــ االســ

ــة المؤسســة، فالثقــة   ــة يســيران   المؤسســات، وتحقيــق فاعلي واإلنتاجي
  . التعليمية جنبًا إلى جنب في المؤسسات

تعد الثقة عنصرًا مهمًا في تحقيق أهداف الجامعات، فحينما و
يسود جو من الثقة التنظيمية بالجامعة، فإن أعضاء هيئة التدريس 
يستطيعون اإلفصاح عن أفكارهم ومشاعرهم، ويعاون بعضهم 

إذ أن إدراك أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ألهمية  البعض؛
لتي تؤدي إلى ثقة أعضاء هيئة التدريس العدالة التنظيمية، ا

فإن أعضاء هئية التدريس ممن يتمتعون بالثقة تجاه . بجامعتهم
منظماتهم يظهرون استعدا أكبر نحو النجاح في إيجاد بيئات تعليمية 
منتجة، وعندما تقل الثقة، فإن أعضاء هيئة التدريس حينئذ 

ل، يصبحون أكثر عرضة للحاسية في قضايا اإلنصاف والعد
لشعورهم بأن المسؤولين ال يحترم وال يقدر جهودهم، مما يؤدي 

لذلك تعتبر الثقة مؤشرًا هامًا للعدالة في .إلى عدم الثقة بالجامعة
 العمل، إذ يؤثران معًا بشكل كبير على فاعلية وأداء الجامعات

(Annamalai, Abdullah, & Alazidiyeen, 2010)   

العدالة التنظيمية بأنها يمكن تعريف  ،وبناًء على ما سبق
 ,Charles(المعاملة العادلة واألخالقية لألفراد داخل المنظمة 

وإن العدالة التنظيمية هي عدالة المعاملة التي يتلقونها ). 2003
.  (Taylor & Takeuchi, 2005)في أماكن عملهم ونلموظفا

وهناك من عرفها على أنها نوع من العدالة اإلجرائية هي امتداد 
كانت . فهوم العدالة التوزيعية وتنشأ في مجاالت القانون والسياسةلم

أول علماء االجتماع إلى  (Thibaut Walker ,1975)تيبو ووكر
إجراء دراسات منهجية للعدالة اإلجراءات، ال سيما في مجال تسوية 

  . المنازعات

ويعد موضوع العدالة التنظيمية من الموضوعات المهمة في 
كما . عد القائد على أداء واجبه في إدارة مؤسستهاإلدارة ، ويسا

يؤدي إلى تحقيق الرضا والوالء التنظيمي لدى  العاملين في 
وقد أكد جيمس . المؤسسات التي تشعرهم بالعدالة التنظيمية

)James, 2010 ( أهمية العدالة التنظيمية الثقة ودورها في تحقيق

االستقرار على  التكامل التنظيمي بين أفراد المؤسسة، وضمان
المدى الطويل، لتحقيق مصالح العاملين في المؤسسات، وتحقيق 

فالثقة واإلنتاجية يسيران جنبًا إلى جنب في . فاعلية المؤسسة
  . المؤسسات التعليمية

وتشتمل العدالة التنظيمية في علم اإلدارة الحديثة على ثالثة 
في العدالة  أبعاد متميزة لكنها متفاعلة مع بعضها البعض، تتمثل

التوزيعية، والعدالة اإلجرائية، والعدالة التفاعلية، وترتبط هذه األبعاد 
). Denise, 2003(الثالثة بسلوكيات واتجاهات العمل اإليجابية 

ومن مبادئ العدالة التنظيمية أنها تقوم على مجموعة من المبادئ، 
مبدأ مبدأ المساواة، واإلدراك، والتعبير عن الرأي، و: تتمثل في

العدالة الشخصية، ومبدأ اإلتساق، والتصحيح، والتمثيل، ومبدأ 
  ).Hoy & Tarter, 2004( األخالقية

وتعود الجذور التاريخية لنشأة موضوع الثقة إلى عقود بعيدة 
ارتبطت بنشأة المجتمعات وتطورها، فهي قديمة قدم األشكال األولى 

بالثقة التنظيمية بدأ  للروابط اإلنسانية، في حين أن االهتمام العلمي
إذ  ؛في بداية الخمسينيات بوصفها موضوعًا رئيسيًا في علم النفس

أن األفراد يختلفون في ميولهم للثقة باآلخرين وأن هذه الميول تنشأ 
الشكرجي، (من طفولتهم المبكرة وشخصياتهم وتجاربهم في الحياة 

إلداري بينما ازداد اهتمام المداخل الحديثة في الفكر ا). 2008
والتنظيمي بمفهوم الثقة التنظيمية خالل تلك المرحلة حيث أكدت 

الثقة، والمهارة، :على ثالثة مرتكزات أساسية تتمثل في  Zنظرية 
  ). 2007الطائي، (والمودة 

أن الثقة التنظيمية مفهوم يرتبط بالعمل ) 2014(يرصيرى القو
من  المنظمي وتنبى على التوقع، أو اإلعتقاد، وتضمن قدرا

لقبول ضرر بسبب  وهي حالة نفسية ناتجة عن استعدادها. المخاطرة
وبناًء . خبرات حول نوايا أو سلوك أو أدوار، أو ةالتوقعات الموجب

على مفهوم الثقة التنظيمية، فقد اتفق معظم الباحثين على تقسيم 
الثقة بالمشرفين، والثقة : أبعاد، هي  ةأبعاد الثقة التنظيمية في ثالث

 Hoppes, & Holley(ء العمل، والثقة بإدارة المنظمة بزمال
الثقة : ويمكن تحديد عدة أنواع للثقة التنظيمية هي). 2014,

التعاقدية، والثقة المكشوفة، والثقة على مستوى المجموعات 
 ).2005السعودي، (

رة التقليدي لإلداألسلوب ان أو، لعاليةاباإلنتاجية  الثقةتمتزج و
لى عدم إلوقت افي نفس  يؤديلعاملين با الثقةلذي يعتمد على عدم ا

لمجموعة ال صعوبة تحوي موضحا ،لتنظيم نفسهالمشرفين في ا ثقة
شار أوقد . لعلياالمستويات الى إ للثقةلمنخفضة المستويات امن 

لى إل تمي الثقةمن  لمنخفضةالمستويات ات الحاالت ذان ألى إ
 ءعضاأادة و لقاظهر أحتى لو ، ألدنى بصورة حلزونيةاالتجاه ا
ل لعاما فإن، لعاليةا بالثقةلمتسم السلوك امن  لمجموعة نوعاا
 بالثقةلى جو يتسم إلثِّقة امن جو يتسم بقلة ل ألساسي للتحوا
عم نحو الدالسلوك التعاون والمعتمدة على العالقات العالية هو ا
 Quinn, & Spreitzer( لثقةالذين يتسمون بقلة األشخاص ا

الذين يشعرون بالعدالة التنظيمية في  وإن العاملين). 1997,
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سلوكيات قادتهم وممارساتهم اإلدارية مع العاملين يتولد لديهم 
الشعور بالحب واالنتماء للوظيفة، ما يؤدي إلى الوالء التنظيمي 
للمؤسسة التربوية التي يعمل بها؛ مما يدفعهم لبذل الجهد لرفع 

 ,Ball(سستهم مستوى األداء وتحقيق الفعالية التنظيمية لمؤ
Trevino & Sims, 1994.(  

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن الثقة التنظيمية ترتبط 
بشكل أساسي بالعدالة التنظيمية للمؤسسة التعليمية بشكل عام 

تحقق الثقة لدى العاملين، فال بد تحتى و ،والجامعات بشكل خاص
بية، ومن مناخ من التحول من النظرة السلبية للفرد إلى النظرة اإليجا

تسلطي فردي إلى مناخ تشاركي جماعي، يتيح فرصة للفرد التعبير 
عن آرائه وأفكاره وتوليد الشعور لديه بالعدالة والثقة في تحقيق 

فشعور الفرد بثقته وانتمائه لمؤسسته ليس باألمر السهل،  .أهدافه
 فهو عملية معقدة، الرتباطها المباشر بالسلوك اإلنساني، وتتعاملها

مع العديد من متغيرات الذات اإلنسانية من أجل إشباع حاجاتها 
  . المرتبطة بالظروف الداخلية والخارجية للفرد

وتمثل العدالة التنظمية جانبًا مهمًا في البيئة الداخلية 
العدالة تؤثر و .للمؤسسات بشكل عام وللجامعات بشكل خاص

ير أبعادها في زيادة التنظيمية في تعزيز الثقة التنظيمية من خالل تأث
ثقة العاملين باإلدارة، وتنمي لديهم االستعداد ألداء المهمات 
التطوعية وما تتضمنه من أدوار إضافية أو سلوكيات المواطنة 

  .التنظيمية التي تسهم في تحسين مستويات األداء التنظيمي

ومن هذا المنطلق، كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن وجود 
قد تقف عائق في طريق إلتزام أعضاء هيئة التدريس  كثيرة، معوقات

وانتمائهم لمؤسساتهم الجامعية، وظهور ضعف وقصور واضح في 
إدراكهم ألهمية العدالة التنظيمية للمؤسساتهم الجامعية، فعضو هيئة 
التدريس أينما كان عمله فهو موظف، لديه أهداف، ورغبات، 

ما تواجه هذه  وغالبا. وتطلعات، وميول، وحاجات خاصة به
االتجاهات صراعًا وتتناقضًا مع حاجات ومتطلبات المؤسسة التي 
يعمل لديها، خصوصا وان الجو العام لبعض المؤسسات الجامعية ال 

 همشجع األعضاء على أن يعملوا باستقامة، مما يؤدي إلى وقوعي
في حالة من الصراع والتعارض والشعور بعدم العدالة واإلستقرار، 

حهم ومتطلباتهم، وبين مصالح الجامعة التي ينتمون إليها، بين مصال
  . األمر الذي يؤدي إلى نشوب خالف بين الطرفين

وقد تم إجراء العديد من الدراسات حول العدالة التنظيمية  
دراسة هدفت إلى الكشف عن العدالة ) 2006(كدراسة إبراهيم 

ظر أعضاء من وجهة ن: التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية
ولتحقيق ذلك، تم اختيار عينة عشوائية . هيئة التدريس والموظفين

) 394(من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية كان عددهم 
عضو هيئة تدريس، تم استخدام اإلستبانة كأداة للدراسة، وكان من 
أهم نتائج الدراسة أن إدراك أعضاء هيئة التدريس والموظفين في 

األردنية الرسمية للعدالة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة، الجامعات 
وكشفت النتائج أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 

تقدير ممارسة العدالة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس والخبرة، 
  .ووجود فروق إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح أستاذ

بإجراء دراسة هدفت إلى ) 2009(وقام السعود وسلطان 
التعرف على مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام 
األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية، وبيان عالقته بالوالء 
التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية، تكونت عينة الدراسة من 

عضو هيئة تدريس، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ) 450(
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى . إلستبانة كأداة للدراسةا

العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية مرتفع، ووجود 
طردية ذات داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية  ةعالقة ارتباطي

  .والوالء التنظيمي

بإجراء دراسة تهدف ) Martionson, 2010(وقام مارتيونسن 
ف عن مستوى العدالة التنظيمية في الجامعات األمريكية إلى الكش

وعالقتها بالسلوكيات التنظيمية لهم، وتم اختيار عينة عشوائية 
عضو هيئة التدريس من الكليات العلمية واألدبية في ) 500(قوامها 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام . إحدى الجامعات األمريكية
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية وقد أشارت نتائج . اإلستبانة

موجبة بين العدالة التنظيمية والسلوكيات التنظيمية المثالية 
  . المسجلة لدى أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة

إلى ) Habib & Alias, 2010(وهدفت دراسة حبيب وإلياس 
ة الكشف عن العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمي

تم اختيار عينة . في الجامعات الماليزية من وجهة نظر العاملين فيها
موظفًا، تم استخدام اإلستبانة كأداة ) 120(عشوائية تكونت من 

وقد كشفت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية دالة . للدراسة
. إحصائيا بين العدالة التوزيعية وبين سلوكيات المواطنة التنظيمية

تائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين وأشارت ن
تصورات العاملين في الجامعة نحو العدالة اإلجرائية والعدالة 
التفاعلية وبين السلوكيات التنظيمية اإليجابية لدى العاملين في 

  .الجامعات

دراسة هدفت إلى الكشف ) James, 2010(كما أجرى جيمس 
ض المتغيرات الوظيفية في جامعات عن الثقة التنظيمية وعالقتها ببع

عضو هيئة ) 307(تكونت عينة الدراسة من . والية أيوا األمريكية
وكشفت نتائج . تدريس، تم استخدام اإلستبانة كأداة كأداة للدراسة

الدراسة األثر الموجب للثقة التنظيمية على مستويات عالية من 
واالستقرار االداء التنظيمي والتنافسي، والفاعلية التنظيمية 

  .والديمومة واإلبداع ألعضاء هيئة التدريس

دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ) 2011(وأجرت حمدي 
تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الجامعات 
األردنية وعالقتها بالثقة التنظيمية واألداء الوظيفي لدى رؤساء 

، من رؤساء أقسام) 206(اشتملت عينة الدراسة على . األقسام فيها
تم استخدام اإلستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

إن درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في : اآلتية
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الجامعات األردنية من وجهة نظر رؤساء األقسام جاءت مرتفعة، وإن 
ي مستوى الثقة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ف

الجامعات األردنية من وجهة نظرهم جاء مرتفعًا، وإن مستوى األداء 
الوظيفي لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من 

كما كشفت النتائج وجود عالقة ارتباطية . وجهة نظرهم جاء مرتفعًا
موجبة بين درجة تفويض السلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في 

ألردنية، ومستوى الثقة التنظيمية واألداء الوظيفي لدى الجامعات ا
  .رؤساء األقسام فيها

لتعرف على الى إدراسة هدفت ) 2012(وأجرى الزهراني 
ألزهر التنظيمي في جامعة ام االلتزالتنظيمية والثقة العالقة بين ا

، تم استخدام ًرياادإ ًموظفا) 125(، تكونت عينة الدراسة من بغزة
، لنتائجاسة مجموعة من الدراظهرت أوللدراسة ،  اإلستبانة كأداة

لثقة بالمشرفين ارتباط طردية متوسطة بين اوجود عالقة : همهاأ
رتباط طردية النتائج وجود عالقة اوضحت أ، فيما لتنظيميام االلتزاو

ظهرت أكما . لتنظيميام االلتزاول لعما ءلثقة بزمالاضعيفة بين 
لجامعة ادة الثقة بإران ن هناك عالقة طردية متوسطة بيألنتائج ا
  .لتنظيميام االلتزاو

دراسة ) Hoppes & Holley, 2014(جرت هوبز وهويل أو
حاولت الكشف عن العالقة بين الثقة التنظيمية والمتغيرات المتعلقة 
بجودة أداء عضو هيئة التدريس، ومقدرته على اتخاذ القرارات 

أثير الثقة والشفافية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وت
. التنظيمية على العالقة بين األعضاء هيئة التدريس واإلداريين

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إجراء المقابالت واتخاذ والمالحظات، 
وأظهرت نتائج الدراسة أن تصورات أعضاء هيئة التدريس حول 
المناخ اآلمن والحرم الجامعي في المشاركة في اتخاذ القرارات 

  .ر إيجابًا في الثقة بينهموالشفافية تؤث

وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن الدراسات السابقة تناولت  
وتتميز . العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية كمتغييرين منفصلين

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محاولة التعرف على دور 
ضاء هيئة العدالة التنظيمية وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى أع

التدريس في جامعات األردنية، والتي لم تشتمل أية دراسة على 
  .تناول المتغييرين معًا في الجامعات األردنية

  مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تعد العدالة التنظيمية الجامعية إحدى أهم الركائز التي تبنى 
عليها المبادئ الجامعية، إذ أنها تعد بمثابة الحافز لالستقرار 

بات الذي يساهم في تحسين إنتاجية أعضاء هيئة التدريس والث
ويعد أعضاء . وزيادة ثقتهم وانتمائهم للجامعات التي يعملون بها

هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بعامة والجامعات األردنية 
. بخاصة، من أهم العناصر القادرة على إحداث التغيير والتطوير فيها

ديد من الدراسات التي بحثت العدالة التنظيمية وبالرغم من توفر الع
من جوانب عدة، والثقة التنظيمية من جوانب ايضًا عدة، إال أن 
موضوع العدالة التنظيمية وعالقتها بالثقة التنظيمية في الجامعات لم 

ينل األهمية التي تستحق في البيئة األردنية، وهو ما تناولته الدراسة 
على العدالة التنظيمية السائدة في  ءالضو الحالية، التي تسلط

الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقتها 
وبالنظر الى األدب السابق للثقافة التنظيمية . بثقتهم التنظيمية

والثقة التنظيمية، ولما ألهمية العدالة التنظيمية في رفع كفاءة 
منظومة العمل اإلداري اإلنجاز، وأهمية الثقة التنظيمية في تعزيز 

وزيادة انتاجيته وكفاءته، وتحقيق األمن واإلستقرار النفسي 
والوظيفي لدى العاملين، فهناك ارتباط بين العدالة التنظيمية والثقة 
التنظيمية، والذي يعد الركيزة األساسية التي تبنى عليها نجاح أو 

ي من هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد ف. فشل المؤسسات
الكشف عن مستوى العدالة التنظيمية وعالقتها الثقة التنظيمية في 

. الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
  : وتحديدا حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية من  مستوىما  .1
 فيها ؟وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

فـي العدالـة   ) α= 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
، ونــوع الجـنس، والرتبــة االكاديميـة  : التنظيميـة تعـزى لمتغيــرات  

   ؟   الجامعة
الثقة التنظيميـة السـائدة فـي الجامعـات األردنيـة مـن        مستوىما  .3

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟
فـي  الثقـة   ) α= 0.05(هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية     .4

، ونــوع الجـنس، والرتبــة االكاديميـة  : التنظيميـة تعـزى لمتغيــرات  
 ؟  الجامعة 

بــين   )α= 0.05(هــل توجــد عالقــة إرتباطيــة دالــة إحصــائيًا       .5
العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة     

 التدريس في الجامعات األردنية؟
   أهمية الدراسة

أهميتها من أهمية المرضوع الذي  تستمد هذه الدراسة
تعالجه واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، إذ يعد موضوعا العدالة 
التنظيمية والثقة التنظيمية من الموضوعات الحيوية التي تشهد 
اهتمامًا متناميًا، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع،  إال أنه ال 

كما تتمتاز هذه . يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات العربية
الدراسة عن غيرها من الدراسات بتناولها موضوعًا يمثل مستوى 
أهمية العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية من كونها تؤثر في 
سلوك أعضاء هيئة التدريس، وتؤثر في درجة ثقتهم التنظيمية 
األعضاء هيئة التدريس وتحديد كيفية آلية التفاعل بين األعضاء 

 . رة الجامعية والطلبةواإلدا
  التعريفات اإلجرائية

هي درجة تحقيق المساواة والنزاهة في : العدالة التنظيمية
الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة، وتجسد 
فكرة العدالة مبدأ تحقيق اإللتزامات من الموظفين تجاه المنظمة 

 .لمطلوبة بين الطرفينالتي يعملون فيها، وتأكيد الثقة التنظيمية ا
بأنها درجة إدراك العامل لحالة اإلنصاف والمساواة : وتعرف إجرائيًا
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في المعاملة التي يعامل بها القائد العاملين، من خالل مقارنة ما 
يقدمه القائد من الجهد وما يترتب على العاملين، وتم قياسها من 

الة التنظيمية خالل استجابات عينة الدراسة على فقرات استبانة العد
  .التي أعدتها الباحثة ألغراض هذه الدراسة

هو التوقع الذي يحمله الفرد أو المجموعة : الثقة التنظيمية
من أن الكلمة أو الوعد الذي يصدر عن فرد أو جماعة بالمؤسسة 
يمكن االعتماد عليه، كما أنها المدى الذي يكون فيه الفرد مستعدًا 

إلى كلمات وأفعال وأقوال األفراد  إلى أن يعزو النوايا الحسنة
 وتعرف الثقة التنظيمية إجرائيًا بالدرجة التي .اآلخرين في المؤسسة

  .على استبانة الثقة التنظيمية يحصل عليها أفراد عينة الدراسة

   حدود الدراسة ومحدداتها

تقتصر الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس في 
/ 2016(الخاصة للعام الدراسيالجامعات األردنية الحكومية و

عملية التطبيق وجدية عينة  وتتحدد نتائجها بحسب). 2017
لها من توافر  وماأداتي الدراسة، على الدراسة في اإلستجابة 

  .الخصائص السكومترية المتصلة بالصدق والثبات

  الطريقة 

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في  
 امعات األردنية الحكومية والخاصة، البالغ عددهم اإلجماليالج
عضو هيئة تدريس تقريبًا، للعام الدراسي الثاني  2580)(
احصائيات وزارة التعليم العالي للعام  حسب، )2016/2017(
)2016/2017.(  

  عينة الدراسة

عضوًا من أعضاء هيئة ) 520(تكونت عينة الدراسة من  
، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، أستاذبة برت: التدريس ممن هم

الطبقية العشوائية من الجامعات  بالطريقةومدرس، تم اختيارهم 
جامعة آل البيت، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة : األتية

إذ  ؛االيرموك، وجامعة جرش، وجامعة إربد األهلية، وجامعة جدار
، وقد %)15(تم اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بنسبة 

استبانة من اإلستبانات التي قامت الباحثة ) 378(إسترجع 
  :بتوزيعهما، كما هو مبين في الجدول اآلتي

  ، والرتبة األكاديميةالجنسنوع الجامعة، ول: لدراسة تبعاتوزيع أفراد عينة ا): 1(جدول

  الجنس  نوع الجامعة
 الرتبة االكاديمية

  المجموع
 أستاذ ذ مشاركأستا أستاذ مساعد مدرس

 حكومية

  ذكر
 188 40 52 66 30 العدد

 49.74 10.99 13.61 17.28 7.85 النسبة المئوية

 أنثى
 110 22 29 42 17 العدد

 28.80 5.76 7.59 10.99 4.45 النسبة المئوية

 المجموع
 300 64 81 108  47 العدد

 78.53 16.75 21.20 28.27 12.30 النسبة المئوية

 خاصة

  ذكر
 54 11 16 15 12 العدد

 14.14 2.88 4.19 3.93 3.14 النسبة المئوية

 أنثى
 28 4 5 15 4 العدد

 7.33 1.05 1.31 3.93 1.05 النسبة المئوية

 المجموع
 82 15 21 30 16 العدد

 21.47 3.93 5.50 7.85 4.19 النسبة المئوية

 المجموع

  ذكر
 244 53 68 81 42 العدد
 63.87 13.87 17.80 21.20 10.99 ة المئويةالنسب

 أنثى
 138 27 34 55 22 العدد

 36.13 6.81 8.90 14.92 5.50 النسبة المئوية

 المجموع
 378 77 102 136 63 العدد

 100.00 20.68 26.70 36.13 16.49 النسبة المئوية
  

  داتا الدراسةأ

  :للدراسة، هماطورت الباحثة أداتين  ،لتحقيق أهداف الدراسة

بعد الرجوع إلى األدب النظري : استبانة العدالة التنظيمية  - أ
والدراسات السابقة، وبغرض جمع البيانات ذات العالقة بموضوع 

سعود ، ودراسة )2006( ابراهيماالستفادة من دراسة والدراسة، 
قامت  ،Martionson, 2010 ، ودراسة)2009( والسلطان
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فقرة موزعة ) 17(تها النهائية من األداة بصورالباحثة بتطوير 
عدالة التوزيع، وعدالة المعامالت، وعدالة : على ثالثة مجاالت

 .اإلجراءات
بعد الرجوع إلى األدب النظري : استبانة الثقة التنظيمية  - ب

والدراسات السابقة، وبغرض جمع البيانات ذات العالقة بموضوع 
اسة ، ودر)2011( حمدياالستفادة من دراسة والدراسة، 

 تم ،Hoppes & Holley, 2014، ودراسة )2012( الزهراني
فقرة للكشف عن الثقة ) 15(تكونت من  التي تطوير األداة،

  .التنظيمية في الجامعات األردنية 

  :ينداتاألصدق 
) 10(الظاهري لألداتين، تم عرضها على  الصدق للتأكد من

ة من المحكمين من ذوي الخبرة واإلختصاص من أعضاء هيئ
  التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية، طلب إليهم 

قراءة فقرات اإلستبانة، وإبداء الرأي في درجة وضوحها، 
للمجال الذي تنتمي إليه،  مالءمتهاوسالمة صياغتها اللغوية ودرجة 

وإضافة أو حذف، أو صياغة ، أو اقتراح فقرات، وبيان مدى انتماء 
تم األخذ بمالحظاتهم  ي تندرج تحته، وقدمجال الذالالفقرات إلى 

   .حول كل من األداتين

   استبانة العدالة التنظيميةثبات 

تم حساب معامل  ،استبانة العدالة التنظيميةللتحقق من ثبات 
باخ ألفا نستبانة، باستخدام معادلة كرواإلاإلتساق الداخلي لمجاالت 

من خارج عينة فردًا ) 15(عد تطبيقها على ب لإلتساق الداخلي
  ):2(الدراسة، وكان معامل اإلتساق الداخلي كما يبينه الجدول

  العدالة التظيمية لكل مجال من مجاالت) كرونباخ ألفا(معامالت ثبات االتساق الداخلي  ):2(الجدول 
  رقم

  المجال
  عدد الفقرات  المجال

  معامالت ثبات
  )كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي 

 0.81 5 عدالة التوزيع  1
 0.84 6 عدالة المعامالت  2
 0.81 6 عدالة اإلجراءات  3

 0.92 17  العدالة التنظيمية ككل  
  

تساق الإلى أن أداة البحث تتسم بدرجة عالية من ا يشيروهذا 
عتماد عليها لقياس ما صممت ، بحيث يمكن االوالموثوقيةالداخلي 
  .من أجله

  الثقة التنظيمية  استبانةثبات 

الستبانة الثقة تحقق من ثبات اإلتساق الداخلي ألغراض ال
معادلة حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام  تم التنظيمية

ألغراض التحقق من ثبات و، )Cronbach’s Alpha( باخ ألفانكرو
اإلعادة ألداة الدراسة تم إعادة التطبيق على عينة استطالعية مكونة 

طريقة اإلختبار، وإعادته ب فردًا من خارج عينة الدراسة) 15(من 
retest)-test( ن بين التطبيق األول يسبوعا، بفاصل زمني مقداره

باستخدام معامل إرتباط بيرسون  باستخداموالثاني، حيث تم حسابه 
أن وتبين بين التطبيقين األول والثاني على العينة اإلستطالعية، 

ولة لمثل مقبهي قيم و .على الترتيب) 0.90، 0.84( الثباتي معامل
  .  هذا النوع من الدراسات

ــتويات كـــل مـــن  ــة  الع: معيـــار تصـــنيف مسـ ــة التنظيميـــة الثقـ دالـ

   التنظيمية

الخماسي، بهدف إطالق األحكام على  ليكرت نموذجتم اعتماد 

  :االحصائي اآلتيالمتوسطات الحسابية الخاصة وفق المعيار 
  

 المعيار اإلحصائي ولتحديد مستوى العدالة): 3(الجدول 
التنظيمية والثقة التنظيمية ألفراد عينة الدراسة وكذلك لكل 

 مجال من مجاالت األداة

 المتوسط الحسابي
مستوى العدالة التنظيمية 

 والثقة التنظيمية
  متدني جدًا  1.80أقل من  – 1.00من 
 متدني  2.60أقل من  – 1.81من 
 متوسط  3.40أقل من  – 2.61من 
  عمرتف  4.20أقل من  – 3.41من 

  مرتفع جدا  5.00 – 4.21من 

  متغيرات الدراسة 

   :وتشمل: المتغيرات المستقلة

  .نوع الجامعة، والرتبة األكاديمية، والجنس 

  :وتشمل: المتغيرات التابعة

  العدالة التنظيمية -
 .الثقة التنظيمية -

تم حساب المتوسطات الحسابية : المعالجات اإلحصائية
ن السؤالين األول والثالث، أما واإلنحرافات المعيارية لإلجابة ع

بالنسبة للسؤالين الثاني والرابع، تم إجراء تحليل التباين الثالثي، 
  .استخدم معامل ارتباط بيرسونتم سؤال الخامس وبالنسبة لل
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  عرض النتائج ومناقشتها

ما مستوى : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على
الجامعات األردنية من وجهة نظر العدالة التنظيمية السائدة في 

  أعضاء هيئة التدريس فيها ؟

تم حساب المتوسطات الحسابية : لإلجابة عن هذا السؤال
لدرجات عينة الدراسة على استبانة العدالة  المعياريةواالنحرافات 

عدالة (التنظيمية ككل، وكل مجال من مجاالت العدالة التنظيمية 
يبين ) 4(، والجدول )دالة التعامالتالتوزيع، وعدالة اإلجراءات، وع

  .ذلك

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على استبانة العدالة التنظيمية  :)4(الجدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ككل ومجاالتها،

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة

  مرتفعة 1.06  3.54 دالة اإلجراءاتع  1
 متوسطة 0.97 3.29  التوزيع عدالة  2
 متوسطة 0.94 3.21  المعامالت عدالة  3

 متوسطة       0.83 3.35 الدرجة الكلية للعدالة التنظيمية
  

درجة تطبيق العدالة التنظيمية لدى أن ) 4(يبين الجدول 
جهة نظرهم جاءت في الجامعات األردنية من و التدريسأعضاء هيئة 

، فقد بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية "متوسطة"  بدرجة
، وقد تراوحت المتوسطات )0.83(، وانحراف معياري )3.35(

عدالة "مجال  حيث جاء، )3.21-3.54(الحسابية للمجاالت ما بين 
، )3.54(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  "االجراءات

وبدرجة تطبيق مرتفعة، بينما جاء مجال ، )1.06(وانحراف معياري 
في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  "عدالة المعامالت"
  . وبدرجة تطبيق متوسطة، )0.94(وانحراف معياري ، )3.21(

لتطبيق العدالة ) المتوسطة(هذه النتيجة  الباحثةتعزو و
بعضو هيئة  التنظيمية إلى عدم إيالء إدارة الجامعات االهتمام الكافي

التدريس من حيث التقدير واإلحترام المتبادل، وتحقيق العدالة 
واإلستقرار واألمن الوظيفي لهم، وتهيئة بيئة تنظيمية تدعم 
احتياجاتهم ماديًا ومعنويًا، من خالل تطبيق مبدأ العدالة في توزيع 
الفرص والمكآفأت للجميع بعدالة، وجاءت درجة العدالة في 

وربما تعزى هذه النتيجة .  من غيرها من المجاالت االجراءات أعلى
في توفير المعلومات لجميع العاملين  إلى شعور العاملين بالعدالة

دون استثناء، وتوضيح اإلدارة القرارات اإلدارية للعاملين بوسائل 
تعزى هذه النتيجة إلى تطبيق إدارة الجامعة  وقدتكنولوجية، 
مهنية العالية التي يتمتع بها أعضاء الكفاءة اإلدارية والالقانون، و

هيئة التدريس في جامعاتهم، وإدراكهم لمفاهيم العدالة التنظيمية 
وضرورتها لضمان نجاحهم في مجال عملهم األكاديمي، وتحقيق 

والرقي لجامعتهم، حيث ال يتم تعيين أي  والنهوضشعار الجودة 
ق عضو هئية تدريس في الجامعة إال ضمن ضوابط وشروط تحق

  .الكفاءة المهنية واإلدارية الالزمة لعمله كعضو هيئة تدريس
  

  عدالة التوزيع: المجال األول

وال بد من اإلشارة إلى أن أهمية العدالة التنظيمية تنبع من 
أداء المنظمة، ويعتمد  عليهأهمية أفرادها، فهم األساس الذي يقوم 

م أهدافها هم المعنيون بفه المنظمةعليه بقية عناصرها، فأفراد 
واكتساب المهارات والقدرات والمعارف التي تجعلهم قادرين على 
أداء واجباتهم الوظيفية تجاهها، وبما ينسجم مع تطلعاتها الحالية 

نتائج دراسة كارولينا هذه النتيجة مع وتتفق . والمستقبلية
)Carolina, 2005 ( بأن العاملين في بيئات العمل اإلدارية

تنظيمية وفقًا لثالث فئات من المعاملة بشكل يقسمون العدالة ال
النواتج التي يحصلون عليها من المنظمة  األولىمتسلسل، تمثل 

، وتمثل الثانية السياسات الرسمية أو )العدالة التوزيعية(وهي 
، )العدالة اإلجرائية(العمليات التي بناء عليها تم توزيع هذه النواتج 

  )". العدالة التفاعلية(معهم، هي  والثالثة تتضمن المعاملة الشخصية

وقد يعود السبب باالهتمام العدالة التنظيمية إلى إدراك 
العاملين ألهمية تطبيقها في اإلدارة الجامعية، وخاصة أنهم يتعاملون 

لديهم الوعي التام بالقوانين واألنظمة  وأكاديمينقادة وإداريين 
فتطبيق العاملين من حقوق وواجبات،  عليهموالتعليمات وما يترتب 

من المشكالت اإلدارية التي تحدث في  يحميهمللعدالة التنظيمية 
إضافًة إلى أن تطبيقه . حال ظهور بعض الخلل في هذا الجانب

للعدالة التنظيمية يحمي مؤسسته من الصراع التنظيمي الذي قد 
يعرقل سير عملهم من جهة ويؤثر سلبا على نمو المؤسسة 

وبالتالي يؤثر على جودة األداء اإلداري . وتطورها من جهة أخرى
  .  هيئة التدريس في الجامعات لعضوواألكاديمي 

  :  للنتائج المتعلقة بفقرات كل مجال على حدة عرضوفيما يلي 
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تبة ، مر)عدالة التوزيع(أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )5(الجدول 
  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

  المعياري
 مستوىال  الرتبة

تقدم اإلدارة الحوافز الوظيفية للجهد اإلضافي المقدم من العاملين 
  مرتفع 1 1.21 3.64 حسب قوانين الجامعة بعدالة

ة توزع إدارة الجامعة المهمات الوظيفية حسب المقدرات الذاتي
  مرتفع  2 1.27 3.54  والعلمية للعاملين دون تميز

 متوسط 3  1.35 3.11  تشارك إدارة الجامعة جميع العاملين في مناسبتهم االجتماعية
تتيح إدارة الجامعة الفرصة لجميع العاملين للمشاركة في النشاطات 

 متوسط 4 1.39 3.09 .الخارجية

 متوسط 5 1.45  3.07 يع العاملين بدون تمييزتمنح إدارة الجامعة اإلجازات واإلعارات لجم
 متوسط          0.97  3.29 األول ككل المجالفقرات   

  

جاء " عدالة التوزيع"أن تطبيق ) 5(يالحظ من الجدول
، وبدرجة )0.97(، وانحراف معياري )3.29(بمتوسط حسابي بلغ 

تطبيق متوسطة، وقد يعود السبب إلى أن عمليات التوزيع للمهمات 
األعمال والمشاركة في المناسبة االجتماعية تقتضي إطالع جميع و

العاملين عليها، وضرورة مشاركتهم بها، مما يؤدي إلى توخي الدقة 
من المجاالت األخرى للعدالة التنظيمية،  والموضوعية فيها أكثر

فالمشاركة في المناسبة االجتماعية عملية تشاركية اجتماعية يشارك 
وكذلك تقدم اإلدارة  .لمؤسسة الجامعية ذات الصلةفيها العاملين با

الحوافز الوظيفية للعاملين حسب قوانين الجامعة بعدالة، باإلضافة 
لعملية توزيع المهمات الوظيفية بين العاملين دون تميز، وإتاحة 

ينبغي و. الفرصة لجميع العاملين للمشاركة في النشاطات الخارجية
والشفافية، ألنها واضحة ونتائج  أن يكون على قدر من الموضوعية

حيث دل على هذه . قراراتها تظهر أمام الجميع على أرض الواقع

تقدم اإلدارة : " النتيجة وأشار إلى سالمة التفسير مجئ الفقرتين
الحوافز الوظيفية للجهد اإلضافي المقدم من العاملين حسب قوانين 

ات الوظيفية حسب توزع إدارة الجامعة المهم" ، و "الجامعة بعدالة 
. ، بالمرتبة األولى"المقدرات الذاتية والعلمية للعاملين دون تمييز 

وهذه النتيجة منطقية؛ فالشفافية في األحكام والقوانين، والمشاركة 
باتخاذ القرارات تؤدي إلى عدالة التوزيع في المهمات، فما يطلع 

تطبيق عليه المجموعة العام من عناصر العملية التربوية أدعى ل
وتتفق نتائج هذا المجال مع دراسة إبراهيم . العدالة التنظيمية فيها

اختلفت مع نتائج  وفيما. حيث جاءت بدرجة متوسطة) 2006(
، ودراسة يلماز )2009(، واللوزي) 2009(دراسة السعود وسلطان 

حيث جاءت العدالة )  Yilmaz & Altinkurt, 2012(وألتينكورت 
  . التنظيمية بدرجة مرتفعة

  عدالة اإلجراءات: المجال الثاني

  ،)عدالة اإلجراءات(أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال  لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):6(الجدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرة
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 مستوىال  الرتبة

  مرتفع  1  1.01 3.72  تحرص إدارة الجامعة على توفير المعلومات لجميع العاملين دون استثناء
  مرتفع 2 1.02 3.63 توضح اإلدارة القرارات اإلدارية لجميع العاملين بوسائل تكنولوجية وورقية

انجازاتهم يحصل العاملون في الجامعة على الترقيات الوظيفية بناء على 
 مرتفع 3  1.03 3.51 وكفاءاتهم العلمي

  مرتفع  4 05 .1 3.49  تطبق اإلدارة القرارات اإلدارية على جميع العاملين من غير استثناء
  مرتفع  6 1.09 3.44 تحاسب إدارة الجامعة جميع العاملين دون تحيز

  متوسط  5 1.06 3.40 تتخذ اإلدارة الجامعية قرارتها بناًء على أسباب منطقية مدروسة

    مرتفع     1.09  3.54                                              ككل المجالفقرات   

بدرجة مرتفعة، " عدالة اإلجراءات"جاء تطبيق مجال 
، وفي ضوء )1.09(، وانحراف معياري )3.54(بمتوسط حسابي بلغ 

وهي ، )2006(مفهوم عدالة اإلجراءات الذي أشار إليها بطاح 
الكيفية التي يتم من خاللها صنع القرارات الخاصة بمكافأة األفراد 

على جهودهم خاصة في مجال كيفية التخطيط لألجور والحوافز أو 
كيفية تقييم األداء، يظهر أن هذا النوع من العدالة ال يمس بشكل 
مباشر العاملين، إنما يتعلق باإلدارة والرؤساء واإلجراءات التي 

ولهذا السبب جاء بالرتبة  تحقيق العدالة بين العاملين،يتبعونها ل
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ألن عالقته . بالنسبة إلى بقية مجاالت العدالة التنظيمية األولى
مقارنة مع غيره من المجاالت وخاصة  ضعيفةالمباشرة بالعاملين 

وجاء ذلك واضحًا من خالل فقرات المجال  .مجال عدالة اإلجراءات
ة الجامعة على توفير المعلومات تحرص إدار" حيث تمثل الفقرة

توضح اإلدارة القرارات " ، وفقرة"لجميع العاملين دون استثناء
فقرة " و" اإلدارية لجميع العاملين بوسائل تكنولوجية وورقية 

يحصل العاملين في الجامعة على الترقيات الوظيفية بناء على 
ارات تطبق اإلدارة القر" ، وفقرة"انجازاتهم وكفاءاتهم العلمي 

تحاسب "، وفقرة "اإلدارية على جميع العاملين من غير استثناء
تمثل جميعها عالقات ". إدارة الجامعة جميع العاملين دون تحيز

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج . ضمنية وليست مباشرة مع العاملين
، ودراسة )2009(، واللوزي ) 2009(دراسة السعود وسلطان 

حيث جاءت )  Yilmaz & Altinkurt, 2012(يلماز وألتينكورت 
فيما اختلفت نتائج هذا المجال مع . عدالة اإلجراءات بدرجة مرتفعة

.حيث جاءت بدرجة متوسطة) 2006(دراسة إبراهيم 

  عدالة المعامالت: المجال الثالث

  ، )عدالة المعامالت(لمجال أفراد عينة الدراسة على فقرات ا لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 7(الجدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

  المتوسط  الفقرة
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 مستوىال  الرتبة

  مرتفع 1  1.05 3.54 تعامل اإلدارة جميع العاملين في الجامعة باحترام
  مرتفع  2 1.03 3.51  تحرص اإلدارة على إشاعة روح التعاون في بين العاملين بالجامعة

يخبر العاملون بأي نشاطات واجتماعات وندوات رسمية قبل تنفيذها 
  من قبل إدارة الجامعة

  متوسط 3 1.32 3.32

 متوسط 5 1.39 3.09 .تتناقش اإلدارة مع العاملين كل ما يتعلق بمهماتهم الوظيفية بصراحة
تراعي اإلدارة االعتبارات الشخصية للعاملين عند اتخاذ القرارات 

  الوظيفية
 متوسط 6 1.45 3.07

  متوسط  4 1.60 2.74 تقدم اإلدارة مبررات لقراراته اإلدارية المتخذة بحق العاملين

 متوسط   0.97 3.21 ككل مجالفقرات ال
  

، ة، بدرجة متوسط"عدالة المعامالت" جاء تطبيق مجال 
، ، وقد )0.97(، وانحراف معياري )3.21(وبمتوسط حسابي بلغ 

ب في هذه النتيجة إلى أن تطبيق العدالة على العاملين، يعود السب
ي شعور العاملين بأن اإلدارة وتعاملهم بالود واالحترام، يسهم ف

ق معامالتها على الكل دون تميز، حيث دل على هذه النتيجة تطب
تعامل اإلدارة جميع " وأشار إلى سالمة التفسير مجئ الفقرتين

تحرص اإلدارة على إشاعة روح "  و" العاملين في الجامعة باحترام
التعاون في بين العاملين بالجامعة، بدرجة مرتفعة، بينما جاءت باقي 

يخبر العاملين بأي نشاطات واجتماعات وندوات رسمية " الفقرات
قبل تنفيذها من قبل إدارة الجامعة، وتتناقش اإلدارة مع العاملين كل 

عي اإلدارة االعتبارات ما يتعلق بمهماتهم الوظيفية بصراحة، وترا
الشخصية للعاملين عند اتخاذ القرارات الوظيفية، وتقدم اإلدارة 

. ، بدرجة متوسطة"مبررات لقراراته اإلدارية المتخذة بحق العاملين

حيث جاءت ) 2006(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إبراهيم 
 فيما اختلفت نتيجة الدراسة. بدرجة متوسطةعدالة المعامالت 

، ) 2009(مع نتائج دراسة السعود وسلطان  الحالية
 & Yilmaz(، ودراسة يلماز وألتينكورت )2009(واللوزي

Altinkurt, 2012  (حيث جاءت العدالة التنظيمية بدرجة مرتفعة .  

هل توجد : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على 
التنظيمية تعزى في العدالة ) α= 0.05(فروق ذات داللة إحصائية 

 ؟  )نوع الجامعةو الجنس، والرتبة االكاديمية،: (لمتغيرات

هذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية  عنلإلجابة 
أعضاء هيئة (واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

نوع الجامعة، (على العدالة التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير )التدريس
  ).اديمية، والجنسوالرتبة األك
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نوع الجامعة، (أفراد عينة الدراسة على العدالة التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):8(الجدول
  )والرتبة األكاديمية، والجنس

 الجنس  نوع الجامعة

 الرتبة االكاديمية
 الكلي

 اذأست  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد محاضر
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 حكومية
 78. 3.19 77. 3.54 74. 3.26 66. 3.10 89. 2.80 ذكر
 81. 2.93 81. 3.38 76. 3.07 74. 2.70 84. 2.70  أنثى
 80. 3.10 78. 3.48 75. 3.19 72. 2.95 87. 2.76 الكلي

 خاصة
 82. 2.78 78. 3.12 71. 2.92 74. 2.67 99. 2.43 ذكر
 96. 2.59 1.11 3.24 84. 3.27 91. 2.38 16. 1.88 أنثى
 87. 2.72 83. 3.15 74. 3.01 83. 2.52 88. 2.29 الكلي

 الكلي
 80. 3.10 78. 3.45 74. 3.18 69. 3.02 92. 2.69 ذكر
 85. 2.86 84. 3.35 76. 3.10 79. 2.62 83. 2.55 أنثى
 83. 3.02 80. 3.42 75. 3.15 76. 2.85 89. 2.64 الكلي

  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 8(يالحظ من الجدول 
على ) دريسأعضاء هيئة الت(الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

نوع الجامعة، والرتبة (العدالة التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير 

، ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق )األكاديمية، والجنس
 Three - way(الظاهرية، تم تطبيق تحليل التباين الثالثي 

ANOVA(.  9كما في الجدول.  
نوع الجامعة، والرتبة األكاديمية، (ينة الدراسة على العدالة التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير تحليل التباين الثالثي لدرجات أفراد ع ):9(الجدول 
  ابينهو التفاعل ) والجنس

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  المربعات مجموع  المتغير
 003.  8.800* 5.232 1 5.232  نوع الجامعة

 000. 11.237* 6.681 3 20.043  الرتبة األكاديمية
 176. 1.842 1.095 1 1.095  الجنس

 438. 906. 539. 3 1.617  الرتبة األكاديمية× نوع الجامعة 
 597. 280. 167. 1 167.  الجنس× نوع الجامعة 

 369. 1.054 627. 3 1.880  الجنس× الرتبة األكاديمية 
 515. 764. 454. 3 1.362  الجنس× الرتبة األكاديمية× نوع الجامعة 

   595. 362 217.614  الخطأ
    378 260.527  المجموع المعدل

  

وجود فروق ذات داللة احصائية ) 9(الجدول يبين
)α=0.05 ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة

على العدالة التنظيمية ككل، ُتعزى ) أعضاء هيئة التدريس(الدراسة 
نت قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير الرتبة األكاديمية، حيث كا

، )α=0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000(
ولمعرفة لصالح من تلك الفروق الدالة احصائيًا وفقًا لمتغير الرتبة 

في  كما هو األكاديمية؛ تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
ل من ، الذي يشير إلى وجود فروق جوهرية بين ك)10(الجدول

المدرس واالستاذ المساعد من جهة وكل من األستاذ المشارك 
ذلك لصالح وواالستاذ من جهة أخرى في العدالة التنظيمية، 

   .األخيرين
  

 نتائج اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة على العدالة التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير الرتبة :)10(الجدول
  األكاديمية

 الفرق بين المتوسطين الحسابيين
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  المتوسط الحسابي  الرتبة األكاديمية

 * * - 2.64 مدرس
 * *  2.85  أستاذ مساعد
  -   3.15  أستاذ مشارك

    3.42 أستاذ
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وجود فروق ذات : بينت النتائج بالنسبة لمتغير نوع الجامعة
، تعزى لمتغير نوع الجامعة في العدالة التنظيمية داللة إحصائية

أن : االختالف إلى وتعزو الباحثة .جاءت لصالح الجامعات الحكومية
من الجامعات الحكومية والخاصة تتمتع بمعايير وقوانين  كًال

وتعليمات واضحة، إال أن الجامعات الحكومية تمتاز بصفتها 
من  دعمًاقد تتلقى ربحية، والتي الالمؤسسية اإلجتماعية غير 

الحكومة ، باإلضافة لتوفر برامج ودراسات موازية، وتوفر تخصصات 
ة بشكل عقد يسهم في توفير الدعم المالي للجامما علمية فيها، 

فالجامعات الحكومية هي من مسؤولية الدولة وممتلكاتها،  .مستمر
ومواردها، وإن كانت مستقلة نوعا ما ولكن ليس استقاللية تامة، 

البشرية، لذا ال تكبد العاملين سبب عدم  ةي من موارد الدولفه
ضعف الموارد واالمكانات المادية، وإنما هدفها االستقرار، وتوصيل 

تمتع عضو هيئة التدريس  أن باالضافة إلى .المعرفة والعلم للمجتمع
باالستقرار والثبات بعمله داخل مؤسسته تمنحه الشعور بالعدالة 

، وتوزيع المهام كل حسب مجاله، وتمتع ةمؤسسالالتي تطبق داخل 
العاملين بالعدالة في تنفيذ اإلجراءات، يزيد من صفة الدافعية والثقة 

  .ةللجامع

على الرغم من تطبيق القوانين واألنظمة وتطبيق نظام و 
، إال أنها تمتاز بصفتها الجامعات الخاصة االعتماد والجودة في

والقوانين واألنظمة اإلدارية  .مؤسسات ربحية كونهابو ،الخاصة
ضعف تمتع عضو  إلى تكيفها حسب مصالحها وحاجاتها، باإلضافة

هيئة التدريس في الجامعات الخاصة باالستقرار الوظيفي على الرغم 
في كثير من األحيان توازي  ،هامن وجود كفاءات علمية كفؤة في

جامعات االكاديمية في ال اتلقياداأن معظم  إذ .الجامعات الحكومية
الخاصة هم لديهم الخبرة العلمية في الجامعات الحكومية سواء من 
حيث ممارسة التدريس فيها، أو من خالل الدراسة فيها، إال أن كثرة 
الضغوط اإلدارية، وتعدد األدوار التي يقوم بها األعضاء والقيادات 

  .بعدم الثبات يتسمالتربوية  تجعل األمر في بعض األحيان 

فروق  وجود: ائج بالنسبة بالمتغير الرتبة األكاديميةوبينت النت
العدالة التنظيمية، ُتعزى لمتغير الرتبة  فيذات داللة احصائية 

وقد تعزو . ثم استاذ مشارك رتبة أستاذ األكاديمية، وجاءت لصالح
إلى أن أصحاب الرتب األكاديمية األعلى، يحتاجون إلى ذلك الباحثة 

لتالي فمن الطبيعي أن يتأثر أداؤهم ظروف عملية لتناسبهم، وبا
بينما أصحاب الرتب األكاديمية األخرى . بالعدالة التنظيمية السائدة

يسعون بشكل جاد إلى  ،غالبًا ما يكونوا مندفعين غير مستقرين
الحصول على الفرص الوظيفية مهما كانت طبيعتها، ومن السهل 

إذا شعر وخاصة  ، أفضلفرصًة عن عمله إذا وجد  تخلي أحدهم
وقد اختلفت نتائج الدراسة . بأن عمله لم يوفر له العدالة واالستقرار

، ونتائج دراسة )2006(الحالية مع نتائج دراسة إبراهيم 
)Yilmas,2010 ( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ،

  .إحصائية تعزى ألثر الرتبة األكاديمية

فرق ذات  وبينت النتائج بالنسبة لمتغير الجنس عدم وجود
داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على العدالة التنظيمية 
ككل، يعزى لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 

 ).α  =0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )0.167(
وقد تعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة اإلدارة الجامعية التي تتسم 

، على الوعي الجنسينوتشجيع أعضاء هيئة التدريس من بالمنافسة، 
بأهمية العدالة التنظيمية، وهذا يعني أن مستوى العالقات اإلنسانية 
بين أعضاء هيئة التدريس ال تتأثر بجنس الفرد، بل بكيفية إدراكه 
ألهمية العدالة التنظيمية، وإلى مستوى االتصال والديمقراطية 

  . والتشاركية بينهم

ما مستوى : "ج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص علىالنتائ
الثقة التنظيمية في جامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

هذا السؤال تم حساب المتوسطات  عنالتدريس فيها؟ ولإلجابة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

ثقة التنظيمية ككل، والجدول على فقرات ال) أعضاء هيئة التدريس(
  .يبين ذلك) 11(

أفراد عينة الدراسة على فقرات الثقة التنظيمية وعلى الثقة التنظيمية ككل،  درجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل :)11(الجدول 
  حسب المتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا

  رقم
  الفقرة

  المتوسط  الفقرة
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 مستوىال  الرتبة

أشعر بأن عملي كعضو هيئة تدريس في الجامعة يعزز من ثقتي بالعمل ويدفعني لبذل  9
 .مزيد من النشاط واإلبداع

  مرتفع 1 1.08 3.73

  مرتفع 2 0.97 3.69 ..استطيع اإلعتماد على زمالئي في العمل لتنوع مهاراتهم في ومعارفهم  12
  مرتفع  3 1.00 3.68 ..لعمل عندما عندما يحسن التعامل مع العاملينأشعر بالثقة برئيسي با 13

  مرتفع 4 1.17 3.62 أشعر بأن زمالئي في العمل يحبون لآلخرين ما يحبون ألنفسهم 4
أشعر بأن زمالئي في العمل يعدون المشاكل التي يواجهها وكأنه مشاكلهم الخاصة   11

 .بهم
  مرتفع 5 1.00 3.62

  مرتفع 6 1.07 3.61 . ي في العمل يقيمون معي اتصاالت سعيا للفهم المشترك بينناأشعر بأن زمالئ 5
  مرتفع 7 1.01 3.59 .دارة ومعرفتها بدقائق األمور في العمل تجعلني أثق بهاإلاختصاص ا  14
  مرتفع 8 1.05 3.57 .أعتقد بأن وضوح التعليمات في الجامعة تساعد على زيادة ثقتي في األداء  15

  مرتفع 9 1.18 3.56 .ة الرئيس بدقائق األمور في عمله تجعلني أثق بهمعرف  3
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  رقم
  الفقرة

  المتوسط  الفقرة
 الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 مستوىال  الرتبة

  مرتفع 10 1.04 3.55 .أشعر بأن لي تأثيرًا في المجتمع المحلي بسبب عملي في الجامعة 8
  مرتفع  11 1.04 3.54 .أشعر بالثقة باإلدارة عندما تطبق النظام على الجميع بالتساوي 7

  مرتفع  12 1.04 3.53 فالختالط انقان عد البتعاوالجميع امع ق التفاط انقايعزز  أشعر بالثقة برئيسي عندما 10
أشعر بأن زمالئي في العمل يقدمون لي العون واإلسناد بعيدا عن دافع الكسب المادي  6

 والمعنوي
  مرتفع 13 1.04 3.49

 متوسط  14 1.29 3.31 .اتأعتقد بأن إدارة الجامعة تنظر بعين اإلعتبار لمصالح األخرين عند اتخاذ القرار 2
 متوسط  15 1.33 3.21 أشعر بأن إدارة الجامعة تحاول إشراك العاملين بكل القضايا المستقبلية 1
 مرتفع   0.49 3.55 فقرات ككلال  

  

أن مستوى الثقة التنظيمية لدى ) 11(يالحظ من الجدول 
بمتوسط ) مرتفع) (أعضاء هيئة التدريس(أفراد عينة الدراسة 

، وأن المتوسطات الحسابية للفقرات تراوحت بين )3.55( حسابي
  ).مرتفع(و) متوسط(بمستوى تراوح بين ) 3.21-3.73(

درجة الثقة التنظيمية جاءت حيث أشارت نتائج التحليل بأن 
أشعر بأن " التي نصت على ) 5(، حيث جاءت الفقرة رقم مرتفع

مل يدفعني عملي كعضو هيئة تدريس في الجامعة يعزز من ثقتي بالع
في المرتبة األولى بمتوسط " لبذل مزيد من النشاط واإلبداع 

) 1(، في حين جاءت الفقرة رقم )مرتفع(وبمستوى ) 3.73(حسابي 
اشعر بأن إدارة الجامعة تحاول إشراك العاملين " التي نصت على 

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " بكل القضايا المستقبلية 
أن ) 11(كما يتبين من الجدول ). توسطم(وى وبمست) 3.21(
وفقرتين ، )مرتفع(فقرة جاءت بمستوى ) 15(فقرة من أصل ) 13(

تعزو الباحثة هذه النتيجة  ،)متوسط(فقط جاءتا بمستوى 
إلى تمتع عضو هيئة الدريس بالمكانة اإلجتماعية، ) ةالمرتفع(

ميز بها واإلستقرار والثقة، واإلحترام المتبادل بين األعضاء، التي ت
عضو هيئة التدريس في الجامعات، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم 
. وعملهم ومؤسستهم التي تزيد من انتمائهم ووالئهم لمؤسستهم

في النتائج الحالية  كما وإن ارتفاع الثقة لدى أعضاء هيئة التدريس
تدل على أن مستوى ثقتهم بأنفسهم وعملهم مرتفع لديهم، على 

التي يتعرض إليها عضو هيئة التدريس  صاتالمنغالرغم من بعض 
خالل مسيرته العملية من ضغوطات في العمل وتحديات وصعوبات 

بعض األحيان بعدم حصوله على  في في الحياة الشخصية، وشعور
باإلضافة إلى  .الفرص واإلمتياز التي يستحقها من وجهة نظره

 شعوره في بعض األحيان بعدم إشراك العاملين بكل القضايا

تمتع يالمستقبلية التي قد تخصه في مجال عمله، إال انه ال يزال 
بروح العمل واالنتماء التي تعزز وتنمي الثقة لديه، وأن شعور عضو 
هيئة التدريس باألمن واإلستقرار الوظيفي، وتطبيق األنظمة 

لالنتماء للمؤسسة  يًادافع ًاوالقوانين على الجميع يولد شعور
  . ته بالعمل والعاملين بهاالجامعية ويعزز من ثق

المرتفعة  ةوتظهر نتائج هذا السؤال أن مستوى الثقة التنظيمي
تمتع به اإلدارة الجامعية ربما تعود إلى العالقة اإليجابية بين تالتي 

القادة األكاديمين في الجامعات األردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها، 
كفايات المهنية الريس بربما تعزى النتيجة إلى ثقة أعضاء هيئة التد

إلدارات الجامعة، وايمانًا منهم بقدرات اإلدارات الجامعية على 
 ،دون استثناء العاملينلجميع م بثقة وعدالة هتحقيق وانجاز أعمال
يجابي على تعزيز الثقة وإرتفاعها لدى أعضاء إلمما ينعكس بشكله ا

  . هيئة التدريس

أن الثقة عنصر مهم في  إلى وربما تعزو هذه النتيجة اإليجابية
تحقيق أهداف الجامعات  حيث أن أعضاء هيئة التدريس الذين  

نجاح في ليتمتعون بالثقة تجاه جامعتهم يبذلون استعدادًا أكبر ل
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جيمز   .إيجاد بيئات تعليمية منتجة

)James, 2010(ودراسة األحمدي ،)ودراسة يلماز )2011 ،
بانها جاءت بدرجة ) Yilmaz & Altinkurt, 2012( وألتينكورت

، ودراسة جودة )2012(اختلفت مع دراسة الزهراني فيما. مرتفعة
  .بأنها جاءت بدرجة متوسطة) 2014(

هل توجد : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص على
في الثقة التنظيمية تعزى ) α= 0.05(فروق ذات داللة إحصائية 

 ؟  )ونوع الجامعة الجنس، والرتبة االكاديمية،(: لمتغيرات
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نوع الجامعة، (لمتغير على الثقة التنظيمية ككل، تبعاأفراد عينة الدراسة  لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)12(الجدول 
  )والرتبة األكاديمية، والجنس

 الجنس  نوع الجامعة

 الرتبة االكاديمية
 الكلي

 أستاذ  أستاذ مشارك  ستاذ مساعدأ محاضر

  المتوسط

  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 حكومية

 0.49 3.63 0.44 3.71 0.52 3.59 0.50 3.64 0.52 3.56 ذكر
 0.48 3.51 0.45 3.61 0.43 3.51 0.51 3.47 0.51 3.45 أنثى

 0.49 3.58 0.44 3.67 0.49 3.56 0.51 3.57 0.51 3.52 الكلي

 خاصة

 0.52 3.48 0.66 3.58 0.57 3.44 0.39 3.43 0.52 3.49 ذكر
 0.45 3.37 0.52 3.60 0.41 3.75 0.41 3.20 0.30 3.30 أنثى

 0.50 3.44 0.61 3.58 0.55 3.51 0.41 3.32 0.47 3.45 الكلي

 الكلي
 0.50 3.59 0.49 3.68 0.53 3.55 0.49 3.60 0.52 3.54 ذكر
 0.47 3.48 0.45 3.61 0.43 3.55 0.50 3.40 0.48 3.42 أنثى

 0.49 3.55 0.47 3.66 0.50 3.55 0.50 3.52 0.50 3.50 الكلي
  

هرية بين وجود فروق ظا) 12(يالحظ من الجدول 
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقة 

نوع الجامعة، والرتبة األكاديمية، (التنظيمية ككل، تبعًا لمتغير 

ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهرية، تم ). والجنس
، كما في  )Three - way ANOVA(تحليل التباين الثالثي  إجراء

  ).13(لودالج

نوع الجامعة، والرتبة األكاديمية، (لمتغير  على الثقة التنظيمية ككل، تبعاأفراد عينة الدراسة  لدرجاتتحليل التباين الثالثي  :)13(الجدول 
  والتفاعل بينهما) والجنس

 الداللة اإلحصائية قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  المربعات مجموع  المتغير
 190. 1.720 416. 1 416.  نوع الجامعة

 139. 1.845 446. 3 1.337  الرتبة األكاديمية
 347. 885. 214. 1 214.  الجنس

 411. 961. 232. 3 697.  الرتبة األكاديمية×نوع الجامعة
 528. 399. 096. 1 096.  الجنس×نوع الجامعة

 330. 1.146 277. 3 831.  الجنس×الرتبة األكاديمية

 584. 649. 157. 3 470.  الجنس× يةالرتبة األكاديم×نوع الجامعة

   242. 366 88.401  الخطأ
    381 93.242  المجموع المعدل

  

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية ) 13(يالحظ من الجدول 
بين المتوسطين ) α  =0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

كل، الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة على الثقة التنظيمية ك
 .نوع الجامعة، والرتبة األكاديمية، والجنس :كل من يعزى لمتغير

أن ما يمارسه عضو هيئة التدريس من إلى وقد تعزو الباحثة ذلك 
سلوكيات وآداء، ينعكس على جميع العاملين في الجامعة على حٍد 

ز ثقتهم، واستثارة فكرهم، وحثهم عزيهم وتسواء، مما يثير دافعي
لجامعتهم الوالء والثقة اع، وإبداء مزيد من على العمل واإلبد

وللعاملين فيها، مما ينعكس بشكل إيجابي على استثارة أفكار 
وابداعات جديدة، وتجعل الفرد يسعى دائما بدافع الثقة لجامعته أن 
يقدم مصلحة الجامعة على مصلحته الخاصة، ويسعى جادًا لتصحيح 

واإلقتراحات بشأنها، فهو  األفكار السلبية عن جامعته، ويقدم الحلول
يشعر بأنها جزء من نجاحه وتميزه المهني، ويشعر بتقديم الخدمة 

وكلما ارتفع مستوى . جامعتهبخرين بدافع انساني نابع من ثقته لآل
تعليم الفرد زادت ثقته بمنظمته، ولكن تبين من أبحاث أخرى أنه 

وع عندما يتجانس مجتمع البحث ال يكون لمستوى التعليم أو ن
  . المنظمة أثر في ذلك

هل : "النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نص على
بين العدالة ) α  =0.05(توجد عالقة ذات داللة احصائية 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في التنظيمية والثقة التنظيمية 
  ؟ الجامعات األردنية
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بيرسون تم استخراج معامل ارتباط  ،لإلجابة عن هذا السؤال
بين مجاالت العدالة التنظيمية ومجاالت الثقة التنظيمية لدى أعضاء 

) 14(والجدول  ،جامعات األردنية بإقليم الشمالالهيئة التدريس في 
  .يوضح ذلك

  .دنيةفي الجامعات األر عينة الدراسةالعدالة التنظيمية والثقة التنظيمية لدى  بينللعالقة معامل ارتباط بيرسون  :)14(الجدول 
 الثقة التنظيمية الرتباطا المجال

 **892. معامل االرتباط ر عدالة التوزيع
 **875. معامل االرتباط ر عدالة االجراءات
 **858. معامل االرتباط ر عدالة التعامالت
 **904. معامل االرتباط ر ككل العدالة التنظيمية

  

ئيا بين دالة إحصا موجبةوجود عالقة ) 14(يتبين من الجدول 
العدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
والثقة التنظيمية لديهم ، فقد جاء معامل االرتباط بين الدرجة الكلية 

، وهو دال إحصائيًا عند )904.(للعدالة التنظيمية والثقة التنظيمية 
ة يعني انه كلما زادت درجة ممارسوهذا ). 0.01(مستوى الداللة 

  .العدالة التنظيمية زادت درجة الشعور بالثقة التنظيمية

عالقة  إلى وجود) 14(كما وردت في جدول  نتائجالوأشارت 
دالة إحصائيًا بين مجاالت العدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة  موجبة

ثقتهم التنظيمية، فقد جاء معامل التدريس في الجامعات األردنية و
، وهو دال )892.(التوزيع والثقة التنظيميةاالرتباط بين مجال عدالة 

، وجاء معامل االرتباط بين )0.01(إحصائيًا عند مستوى الداللة 
، وهو دال إحصائيًا )875.( والثقة التنظيمية مجال عدالة اإلجراءات
وجاء معامل االرتباط بين مجال  .)0.01(عند مستوى الداللة 

دال إحصائيًا عند مستوى ، وهو )858.(التعامالت والثقة التنظيمية 
وتعد هذه النتيجة منطقية ومطابقة للواقع اإلداري ). 0.01(الداللة 

واألكاديمي تمامًا، حيث ان وجود مستويات مرتفعة من العدالة 
التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في توزيع المهمات والمكافآت 

والعدالة الوظيفية يؤدي إلى شعور األعضاء األكاديمين بالموضوعية 
في التوزيع والمكافآت، وهذا بدروه يؤدي إلى ارتفاع مستويات 

  . ثقتهم التنظيمية بمؤسستهم الجامعية

بالعدالة  تتعلقووجد باحثون في الهند أن الثقة التنظيمية 
ومن األدلة النظرية ). DeConinck 2010(التنظيمية وأداء العمل 

يلماز وألتينكورت  الشاهدة على دقة هذا التفسير ما أشار إليه
)Yilmaz & Altinkurt, 2012 ( موجبةبأن هنالك عالقة إرتباطية 

مرتفعة بين سلوكيات القيادة إلداريين وتصورات العاملين للعدالة 
التنظيمية والثقة في الخريجين، وإن للقيادة الداعمة والعدالة 
. التنظيمية مؤشرات مهمة لتصورات العاملين حول الثقة التنظيمية

) James, 2010(كما كشفت نتائج الدراسة التي أجراها جيميز 
األثر اإليجابي للثقة التنظيمية على مستويات عالية من االداء 
التنظيمي والتنافسي، والفاعلية التنظيمية واالستقرار والديمومة 

  .واإلبداع ألعضاء هيئة التدريس

ي النتيجة إلى إدراك أعضاء هيئة التدريس فهذه وقد تعزى 
الجامعة ألهمية العدالة التنظيمية، التي تؤدي إلى ثقة أعضاء هيئة 
التدريس بمنظماتهم، وبالتالي زيادة في التحصيل العلمي للطالب 

وفي المقابل فإن أعضاء . من خالل زيادة دافعية وانتاجية األعضاء
هئية التدريس ممن يتمتعون بالثقة تجاه منظماتهم يظهرون 

وعندما  .النجاح في إيجاد بيئات تعليمية منتجة أكبر نحو ًااداستعد
أكثر عرضة يصبحون فإن أعضاء هيئة التدريس حينئذ  ،تقل الثقة

ال  اف والعدل، لشعورهم بأن المسؤولقضايا اإلنصللحساسية تجاه 
لذلك .يحترم وال يقدر جهودهم، مما يؤدي إلى عدم الثقة بالجامعة

العمل، إذ يؤثران معًا بشكل  تعتبر الثقة مؤشرًا هامًا للعدالة في
  .كبير على فاعلية وأداء الجامعات

هيئة التدريس  عضوأن ما يمارسه إلى نتيجة الهذه  ىوقد تعز
من  ةمن سلوكيات وأعمال وتصرفات إنما هي سلوكيات نابع

بأهمية العمل الذي يقوم به، ويولد لديه  ؤ، ينبإحساس داخلي
، مما ينعكس على ةتماء للمؤسسلوالء والرضا واالنالشعور بالثقة وا

  . جميع العاملين داخل الجامعة التي يعمل فيها

مؤسسته، يعزز مبدأ بشعور الفرد بالثقة  هذا فضًال عن أن
ب، ويحثه على واإلستقرار الوظيفي، الذي يدفعه للعمل بشكل دؤ

تفعيل اإلتصال، واإلنجاز، واإلبداع، والمنافسة، وحب العمل، وتبادل 
  . اآلخرين، وتقديم الخدمة للجميع مع ترامالود واإلح

فالعالقة االرتباطية بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية لدى 
نتيجة كشفتها ، كما موجبةأعضاء هيئة التدريس ينبغي أن تكون 

 ةالدراسة الحالية، ذلك ألن الثقة التنظيمية لدى األعضاء مرتبط
فكلما كانت أكثر عدالة كان  بالممارسات اإلدارية لإلدارة والقادة،

 ةالعاملين أكثر ثقة بأنفسهم وعملهم ومؤسستهم، وزادت الرغب
أكاديميًا ومهنيًا، من أجل  في العمل بكل جٍد لتطوير أنفسهملديهم 

 ما  ،تطوير مؤسستهم من خالل زيادة كفاءتهم العملية واإلنتاجية
لنهوض ينعكس ذلك بشكل إيجابي على جودة المؤسسة وتطورها، وا

 ,Yilmaz & Altinkurt(فقد أظهرت دراسة يلماز وألتينكورت . بها
مرتفعة بين سلوكيات  موجبةبأن هنالك عالقة إرتباطية ) 2012

القيادة لمدراء المدرسة وتصورات المعلمين للعدالة التنظيمية 
لقيادة الداعمة والعدالة التنظيمية مؤشرات االخريجين، وإن بوالثقة 

وقد اتفقت نتيجة . المعلمين حول الثقة التنظيميةمهمة لتصورات 
، ودراسة )Martionson, 2010( مارتنوسنهذه الدراسة مع دراسة 

 ,Yilmaz &Altinkurt يلماز وألتينكورت ، ودراسة)2012(العبيدي
واختلفت النتيجة مع دراسة . )2014(، ودراسة الرشيدي)(2012
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عالقة ى بوجود التي تر) 2014(ودراسة جودة) 2012(الزهراني
  . رتباط طردية متوسطةا

  توصيات ال
  :توصي الباحثة باآلتي ،وفي ضوء نتائج الدراسة

زيادة إهتمام إدارة الجامعات بعضو هيئة التدريس من حيث  .1
التقدير واإلحترام المتبادل بينهم، وتحقيقهم العدالة واإلستقرار 

اديًا م يئة بيئة تنظيمية تدعم احتياجاتهواألمن الوظيفي، وته
ومعنويًا، من خالل تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الفرص 

 .والمكآفأت للجميع بعدالة
تعزيز قيم  كل من العدالة التنظيمية والثقة  التنظيمية كونهما  .2

حيث أن أعضاء  ،ن في تحقيق أهداف الجامعاتين مهميعنصر
هيئة التدريس الذين يتمتعون بالثقة، ويشعرون بالعدالة تجاه 

هم يبذلون استعدادًا أكبر للنجاح في إيجاد بيئات جامعت
 .تعليمية منتجة

إجراء دراسات حول العدالة التنظيمية وعالقتها بالثقة  .3
التنظيمية مع متغيرات أخرى، قد تسهم في تحسين البيئة 

 .والمناخ التنظيمي الجامعي
  

  المراجع 

ت واقــع العدالــة التنظيميــة فــي الجامعــا     ). 2006. (إبــراهيم، شمســة  
الرســـمية األردنيـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس        

أطروحـة دكتـوراة غيـر منشـورة، الجامعـة األردنيـة،        .والموظفين
  .عمان، األردن

: عمـان . قضايا معاصرة في اإلدارة التربويـة ). 2006. (بطاح، أحمد
  .دار الشروق للنشر والتوزيع
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