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 15نعمتك اليت أنعمت علي  وعلى والدي  ( سورة األحقاف آية ) رب  أوزعين أن أشكر 

ا كما يليق جباللك وعظيم سلطانك أن أمتمت علي  نعمتك وأكملت هذا البحث  اللهم لك احلمد محدا
 ملرحلة املاجستري على الوجه الذي ترضى به عين.

انطالقاا من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا " وإمياًنا بفضل 
االعرتاف ابجلميل وتقدمي الشكر واالمتنان ألصحاب املعروف، فإنه يطيب يل ويشر فين أن أتقد م ابلشكر 

 اجلزيل والعرفان إىل أستاذيت ومشرفيت الفاضلة/ 

 جلاروديد. ماجدة بنت ابراهيم ا

لتفض لها بقبول اإلشراف على هذا البحث وعلى جهدها الكبري الذي بذلته يف ارشادي ومتابعة البحث 
منذ أن كان فكرة، وعلى ما منحتين من صدر واسع ونصح ساعد على اخراج العمل هبذه الصورة، 

 أسأل هللا أن جيزيها خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

متنان إىل جلنة احملك مني الذين ساعدوا آبرائهم السديدة يف اخراج أداة كما أتقدم خبالص الشكر واال
 الدراسة يف أحسن صورة، فجزاهم هللا عين خري اجلزاء وأاثهبم على ما يقد مونه من خدمة للعلم وأهله.

كما ال أنسى بتقدمي خالص الشكر والتقدير لزميالت الدراسة يف قسم اإلدارة الرتبوية دفعة 
ه على عطائهم الغري حمدود وعلى روح التعاون واالنسجام اليت بيننا، وأخص  منهم 1436/1437

زميليت مساهر احلارثي اليت كانت لتوجيهاهتا جزء كبري يف اجناح هذا البحث وعلى رفع روح احلماس 
 واملثابرة.

ملكتبة العلمية ياة على اختاماا آمل من هللا أن يكون هذا البحث حائزاا على رضاه مث يكون اضافاة علم
 ةالعربي
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 مستخلص الدراسة

إىل التعرف على درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية يف إسكان  هدفت الدراسة 
الطالبات جبامعة امللك سعود، ودرجة توافر أبعاد التميز التنظيمي، مث التعرف على العالقة بني العدالة التنظيمية 

 والتميز التنظيمي لدى القيادات اإلدارية جبامعة امللك سعود.

أداة جلمع املعلومات كاالستبانة  و ، أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي االرتباطيولتحقيق  
الالزمة واليت مت توزيعها على جمتمع الدراسة من املوظفات يف إسكان طالبات جامعة امللك سعود  والبياانت

 ( موظفة.63)البالغ عددهن 

 توصلت الدراسة للنتائج التالية: 
ة امللك سعود جاءت درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامع أن -

 (.3.10مبتوسط حسايب بلغ ) بدرجة متوسطة
، عة امللك سعود جاءت بدرجة متوسطةدرجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبام أن -

  .(3.13)مبتوسط حسايب بلغ 
لدى  التنظيمية( بني درجة توافر أبعاد العدالة 0.01هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 .(0.700)بلغ داللة ستوى مب ية والتميز التنظيميالقيادات اإلدار 
 

بعض التوصيات اليت تعمل على الرفع من مستوى العدالة ابقرتاح وبناًء على نتائج الدراسة قامت الباحثة 
 التنظيمية لتحقيق التميز التنظيمي لدى القائدات اإلدارايت يف إسكان طالبات جامعة امللك سعود. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to identify the degree of the organizational justice in the administrative 

leadership in the housing of female students at King Saud University, the degree of the 

organizational excellence, and then the relationship between the organizational justice 

and the organizational excellence in the administrative leadership at King Saud 

University. 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used as a tool 

to collect the necessary information and data, which were distributed to the study 

community of the female employees at King Saud University which are in total (63) 

employees. 

The study found the following results:- 

 The degree of the administrative justice in the leading administrative at the student’s 

dormitory at King Saud University came to a medium degree with an average of 3.10 

.- The degree of achievement of the organizational excellence for the dormitory of female 

students at King Saud University came at a medium level, with an average of (3.13). 

- There is a statistically significant relationship at the level of (0.01) between the 

availability of the organizational justice in the leading administrative and organizational 

excellence at a level of significance of (0.700). 
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 املقدمة:

 ،حتقيق أهدافها املنظمةتستطيع يف أي منظمة فمن خالله  من أهم العناصر العنصر البشري يعترب
فاملوارد البشرية هي  ،ود عناصر بشرية مدربة وذات كفاءةإذ ال ميكن ألي منظمة أن حتقق أهدافها دون وج

وال ميكن ألي منظمة أو مؤسسة تربوية أن تستغين  ة،حجرة الزاوية يف العملية اإلداريرأس مال املنظمات وهي 
 .و قوة العناصر اإلدارياملادية أعنها مهما كانت جودة املوارد 

كان   ،ولكي تكون املوارد البشرية ذات فعالية وانتاجية تساهم يف متيز املنظمة أو املؤسسة الرتبوية
الوظائف اإلدارية أن يكون  فعلى من يرغب أن يشغل ر،أن تّصب اهتمامها على هذا العنصعلى املنظمة 

افز والدافعية واالنتماء خبصائص السلوك اإلنساين ومعرفة العوامل املؤثرة على انتاجيته مثل احلو  اا وواعيً فامهً 
ومن أهم هذه العوامل هو شعور املوظف أبن ما يقوم به من انتاج لصاحل املنظمة أو املؤسسة الرتبوية  ،وحنوها

دارية ويف مجيع التعامالت وال يشعر وعدالة يف اإلجراءات اإل ،يقابله امتيازات ومكافآت تناسب ما قام به
فإذا شعر بذلك انشغل ابلصراعات الداخلية والتنافس الشخصي  ،بعض العاملني عن بعضلمبحاابة اإلدارة 

 بداًل من التعاون واإلنتاجية لتحقيق أهداف املنظمة وحتقيق متيزها. 

ن تنعكس سلوكياً على األداء العدالة التنظيمية اليت ميارسها املديرو  ( أن6ص، 2006ذكر سلطان ) 
أبن احساس  (2ص، 2008و ذكر الصمادي ) ،م يف العملوزايدة دافعيتهم ورغبته للعاملني،الوظيفي 

ومن مث فهو ميثل أحد  املنظمة،العاملني للعدالة التنظيمية يعّد من أهم العوامل اليت تؤثر يف انتاجية ورحبية 
أن متغري العدالة  (3ص، 2014الشهري ) يرىو ، رار املنظماتستماملكوانت واملدخالت األساسية يف بقاء وا

ب وعلى أداء املنظمة أحد املتغريات اهلامة املؤثرة على كفاءة األداء الوظيفي للعاملني من جانيعترب التنظيمية 
 فشعور العاملني بعدم العدالة يؤدي إىل اخنفاض األداء الوظيفي بشكل عام يف املنظمة. ،من جانب آخر

إذ أن متيز  ،ومن الواضح أن متيز املنظمة التنظيمي ال يكون إال بتميز األداء الوظيفي للعاملني فيها
التميز التنظيمي أبنه "قدرة  (8ص، 2014ويعرف العنقري ) ،يمي للمنظمةاملرؤوسني من أبعاد التميز التنظ

الهتا مث حتقيق أهدافها بصورة املنظمات على املسامهة بشكل اسرتاتيجي عرب التفوق يف أدائها وحل مشك
ومتيز  االسرتاتيجية،ومتيز  التنظيمي،وينقسم إىل األبعاد التالية: متيز اهليكل  املنظمات،ّعالة متيزها عن ابقي 

 هذا إىل جانب متيز املرؤوسني".  القيادة،ومتيز  التنظيمية،الثقافة 



3 
 

 

مستوايت األداء من خالل تطوير  إن التميز التنظيمي ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع
يتطلب  محيث إن تطوير مهاراهتم وقدراهت املنظمة،مهارات وقدرات العاملني وأعضاء اهليئات اإلدارية يف 

حبيث يشعر كل فرد من األفراد العاملني  ،وجود تنظيم فّعال تسوده روح الفريق واالبتكار واملبادأة واملنافسة
الشعور يدفع العاملني إىل بذل كافة طاقاهتم وجهودهم وإعطاء كل ما لديهم إن هذا ف له،أبن املنظمة ملك 

 .(27 ص ،2014،املنظمات وجناحها )العنقريمن أجل متيز 

التميز التنظيمي( حيث إن  -هذا وقد رأت الدارسة ضرورة ربط هذين املتغريين )العدالة التنظيمية
ميثل درجة اتصاف أعضاء املنظمة ابحلماس املتميز يف أتدية "الذي  -ضمن التميز التنظيمي –متيز املرؤوسني 

مهام املنظمة ابمتالكها قدرات عقلية وامكانيات ابداعية متميزة تساعدها على ختطي العقبات اليت تواجهها 
( لن يتحقق إال بتوفر العدالة 304ص ،2012،النويقة) "دومنا تذمر وتشجيع اآلخرين على املشاركة الفّعالة

 مية لدى القيادات اإلدارية.التنظي

 مشكلة الدراسة:

لتميز التنظيمي فقد أصبح ا ،التميزيف ظل توجهات املنظمات واملؤسسات حنو التميز املؤسسي وادارة 
 تسعى إليه كل املنظمات يف االجتاهات احلالية حنو التطور. هدفًا اسرتاتيجًيا

حيث إذا زادت انتاجية  ،املؤسسة التعليميةوال شك أن املوارد البشرية هي أساس متيز املنظمة أو 
ومن أهم العوامل اليت تؤدي إىل رفع انتاجية  ،كفاءته رفع مستوى التميز للمنظمةالعنصر اإلنساين وزادت  

( 2014كما أظهرت دراسة الشهري )  ،ابلعدالة التنظيمية داخل املنظمةالعاملني ابملنظمات هو احساسهم 
مجيع اجملاالت وهي بوجود عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني العدالة التنظيمية وبني الدافعية لإلجناز يف 

االستقاللية( وهذا يدل على أن العاملني إذا شعروا ابلعدالة  ،ز واالتقانالتمي ،املثابرة ،املنافسة ،)الثقة ابلنفس
 ذلك يؤثر على اتقاهنم ومتيزهم يف املنظمة. التنظيمية فإن

العاملني للعدالة التنظيمية يؤدي إىل الرضا الوظيفي والوالء للمنظمة مما حيّسن  كار إدكذلك فإن 
( حيث تبني وجود عالقة اجيابية طردية بني العدالة 2006 ،طانوهذا ما ذكرته دراسة )سل ،ابلتايل من أدائهم

 والوالء التنظيمي يف اجلامعات األردنية. التنظيمية والرضا الوظيفي

 ومن خالل شعور الدارسة أثناء عملها يف مؤسسة تربوية أبمهية حتقيق العدالة التنظيمية جلعل 
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وذلك لتجنب انشغال العاملني فيها ابلصراعات عن حتقيق متيزهم ومن مث  ،املؤسسة حتقق رؤيتها وأهدافها
توافر لذا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بني درجة  الرتبوية،حتقيق التميز املطلوب للمؤسسة 

ودرجة مسامهتها يف  أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات يف جامعة امللك سعود
 حتقيق التميز التنظيمي فيها. 

 أهداف الدراسة:

 هتدف هذه الدراسة إىل:

سكان الطالبات جبامعة مقومات العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إب التعرف على درجة توافر •
 من وجهة نظر املوظفات. امللك سعود

التعرف على درجة حتقق التميز التنظيمي إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود من وجهة نظر  •
 املوظفات.

اد العدالة التنظيمية لدى القيادات ذات الداللة االحصائية بني درجة توافر أبععالقة الالتعرف على  •
 نظر املوظفات. من وجهةالتميز التنظيمي إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود اإلدارية و 

 أمهية الدراسة:

ة فهي الدراسة واطالع الدارس تظهر أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوعها حيث على حسب علم
التميز التنظيمي( فيمكن هلذه الدراسة  –املتغريين )العدالة التنظيمية األوىل من نوعها اليت تربط بني هذين 

كما أنه يف ظل   ،أن تساهم يف فتح آفاق جديدة للباحثني ابلربط بني املتغريين يف مؤسسات تربوية أخرى
 اهتمام اهتمام اإلدارات يف الفرتة األخرية على ادارة التميز والتميز املؤسسي ميكن هلذه الدراسة أن تساهم يف

كما أن هذه الدراسة ستساهم يف استثمار   ، لة التنظيمية لتحقيق هذا التميزالقيادات اإلدارية مبقومات العدا
وأهنم هم العنصر األساسي يف حتقيق التميز التنظيمي للمنظمات أو املؤسسات الرتبوية كما  ،املوارد البشرية

 . 2030اململكة العربية السعودية ذُكر ذلك يف رؤية 
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 :أسئلة الدراسة

 هتدف الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 سكان الطالبات جبامعة امللك سعودما درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إب •
 من وجهة نظر املوظفات؟

نظر ما درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود من وجهة  •
 املوظفات؟

ما العالقة ذات الداللة اإلحصائية بني درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية  •
 والتميز التنظيمي من وجهة نظر املوظفات؟

 ة:حدود الدراس

وهي  : يقتصر موضوع هذه الدراسة على درجة توافر مقومات العدالة التنظيمية أببعادهااحلدود املوضوعية
والذي  التميز التنظيميوعالقتها أببعاد عدالة املهارات،  العدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية، عدالة التعامالت،

 يتمثل يف متيز القادة، متيز االسرتاتيجية، متيز اهليكل التنظيمي، متيز الثقافة التنظيمية.

 الرايض. دينةمبهذه الدراسة على موظفات إسكان الطالبات جبامعة امللك سعود  مت تطبيق احلدود املكانية:

 ه.1437/1438يف الفصل الثاين من العام اجلامعي هذه الدراسة  مت تطبيق : احلدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة:

 العدالة التنظيمية:

وجتسد فكرة  ،عالقة الفرد ابملنظمةيت تعرب عن درجة حتقيق املساواة والنزاهة يف احلقوق والواجبات ال  
 املطلوبةكيد الثقة وأت ،ني جتاه املنظمة اليت يعملون هباالعدالة مبدأ حتقيق االلتزامات من قبل املوظف

 .(10، ص2012)حممد،  بني الطرفني

: حتقيق مبدأ املساواة واإلنصاف بني املوظفات إبسكان الطالبات جبامعة أبهنا اجرائياً ة وتعرفها الدارس
 .بعد املهارات ،بعد التعامالت ،بعد االجراءات ،يف األبعاد التالية: بعد التوزيعامللك سعود 
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 التميز التنظيمي: 

وااللتزام إلدراك رؤية  ،استثمار املنظمات الفرص احلامسة اليت يسبقها التخطيط االسرتاتيجي الفعال
( ويتضمن 433 ص ،2014،)النويقة كفاية املصادر واحلرص على األداءمشرتكة يسودها وضوح اهلدف و 

ومتيز  ،ومتيز القيادة ،ةومتيز الثقافة التنظيمي ،ومتيز االسرتاتيجية ،عدة أبعاد وهي: متيز اهليكل التنظيمي
 .(8ص ،2014 ،)العنقري املرؤوسني

إسكان الطالبات جبامعة امللك سعود على القيادات اإلدارية يف : قدرة أبهنا اجرائياً ة رسوتعرفها الدا
 ،اهليكل التنظيميمتيز من خالل جودة داخلية تتمثل يف  ،للمجتمع اخلارجي اوزايدة كفاءهت ،احتقيق أهدافه

 املرؤوسني.متيز  ،القيادةمتيز  ،الثقافة التنظيميةمتيز  ،االسرتاتيجيةمتيز 

 القيادات اإلدارية:

مث على ما يتوفر هلا من السمات  ،هي اليت تعتمد على السلطة الرمسية أواًل يف ممارسة نشاطها
والصفات الشخصية، كما أهنا تتطلب إملاًما بتخصص اإلدارة الذي يُعترب وسيلة القائد يف التأثري على مرؤوسيه 

 (44، ص2006)الغامدي، 

يقصد ابلقيادات اإلدارية يف هذه الدراسة هم املوظفات اإلدارايت يف  :أبهنا اجرائياً ة وتعرفها الدارس
إسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، يف عّدة أقسام وادارات كإدارة الشؤون اإلدارية، إدارة تقنية املعلومات، 

 إدارة شؤون اإلسكان، إدارة شؤون الطالبات، إدارة النقل، إدارة التغذية وحنوها.

 الطالبات: ناسكإ

الدليل التنظيمي أبنه: وحدة من وحدات جامعة امللك سعود ويقوم بتوفري  وهو يعّرف كما ذكر يف
هتيئة البيئة املناسبة إلقامة الطالبات القادمات  الرعاية واإلقامة املناسبة للطالبات املغرتابت، كما أنه يهدف إىل

اية النفسية والصحية توفري الرعقامة املرحية، وتزويدهّن جبميع اإلمكانيات اليت توفر هلّن اإل ،من خارج الرايض
التواصل مع اجلهات املختلفة مبا حيقّق اقة وهتيئة البيئة املناسبة هلّن، و متابعة الطالبات ذوات اإلعواالجتماعية، 

  استقرار الطالبة.



 

 

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
  اإلطار النظري 

 العدالة التنظيمية-   
 التميز التنظيمي -  
 الدراسات السابقة العربية 
  الدراسات السابقة األجنبية 
     السابقة. التعقيب على الدراسات 
 احلاجة للدراسة احلالية 
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ة يف هذا الفصل كل ما يتعلق أبدبيات الدراسة يف جزأين األول يتعلق ابإلطار تستعرض الدارس 
والتعرض لكل  لتميز التنظيميوالثاين اب العدالة التنظيميةالنظري والذي ينقسم إىل مبحثني األول يبحث يف 

دراسات السابقة ما يتعلق ابملفاهيم واألهداف والتطبيقات يف املؤسسات التعليمية. واجلزء الثاين يتعلق ابل
 . العربية واألجنبية ذات العالقة مبوضوع الدراسة

: اإلطار النظري   أوالا

: حمور العدالة التنظيمية  أوالا

 العدالة التنظيمية:

إذ ينظر إليها كأحد  ،تعترب العدالة التنظيمية متغريًا مهًما ومؤثرًا يف عمليات اإلدارة العامة وظائفها
ت فضاًل عن أداء املنظمات املتغريات التنظيمية ذات العالقة بكفاءة األداء الوظيفي للمرؤوسني يف املنظما

 .(11،ص2014)الشهري،ذاهتا 

وقد حظيت ابلكثري من االهتمام يف األحباث املتعلقة ابلسلوك التنظيمي بشكل عام وربطها ابلكثري  
والعدالة التنظيمية تسعى  ،مي وكفاءة األداء الوظيفي وغريهاالتنظيمي واالنتماء التنظيمن املتغريات كالوالء 

بشكل موجز إىل تقليص الفجوة بني أهداف املوظفني وأهداف املنظمة مما حيقق مناخ تنظيمي اجيايب يدفع 
 العاملون إىل تقدمي أفضل ما لديهم لتحقيق مصلحة املنظمة اليت يعملون هبا.

 يف التاريخ اإلسالمي:العدالة 

دل لعَ ر ابِ مُ العدل هو من املبادئ األساسية اليت اندى هبا اإلسالم حيث قال تعاىل: }إّن هللا يَ 
( وأيًضا قوله تعاىل: }وإذا حكمتم بني 90ر{ )سورة النحل: آية كَ من  والُ  اءِ حشَ الفَ  عنِ  هىوينَ  انِ سَ واإلح  

كما إن   ،(58ا بصريًا{ )سورة النساء: آيةعظكم به إّن هللا كان مسيعً النّاس أن حتكموا ابلعدل إّن هللا نعمًّا ي
هللا أمر ابلعدل حىت مع غري املسلمني فقال: }وال جيرمّنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب 

 (8للتقوى{ )سورة املائدة: آية 

 ويف رواية عن عائشة رضي هللا عنها: َأنَّ قـَُري ًشا َأمَهَُّهم  
َ
َر أَِة امل

، فـََقاُلواَشأ ُن امل ُزوِميَِّة الَّيِت َسَرَقت  : َوَمن  خ 
؟ فـََقاُلوا : َوَمن  جَي رَتُِئ َعَلي ِه ِإالَّ أَُساَمُة ب ُن َزي ٍد ، ِحبُّ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلي ِه َوَسلَّمَ يَُكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اَّللَِّ 



9 
 

 

َفُع يف َحدٍّ ِمن  ُحُدوِد اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلي ِه َوَسلَّ   َم َفَكلََّمُه أَُساَمُة ، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلي ِه َوَسلََّم : ) أََتش 
ُم  َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيهِ  َلُكم  ، َأهنَّ َلَك الَِّذيَن قـَبـ  َا أَه  َتَطَب ، مُثَّ قَاَل : ) ِإمنَّ ُم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه ، ؟! ( ، مُثَّ قَاَم فَاخ 

َلَقَطع ُت َيَدَها ( رواه  َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلي ِه احَلدَّ ، َوامي ُ اَّللَِّ َلو  َأنَّ فَاِطَمَة بِن َت حُمَمٍَّد َسَرَقت  
بني اجلميع يف وهذا يدل على عدله صلى هللا عليه وسلم ومساواته ( .1688( ، ومسلم )3475البخاري )

 اقامة احلدود الشرعية.

ومن جوانب العدالة يف اإلسالم يف اإلدارة التعيني واالستقطاب فال يتم اسناد األعمال واملهام إال 
إىل من يستحقها ويقدر عليها ويف ذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من ويل من أمر املسلمني شيًئا 

 من هو أصلح للمسلمني له فقد خان هللا ورسوله" وذكر ابن تيمية أبن الركن فوىّل رجاًل وهو جيد يف املسلمني
هذا من انحية الرئيس أو املدير أو احلاكم أما من جانب العاملني  ،حية للتوظيف هي العدالة واألمانةيف الصال

ذلك قول الرسول أو املرؤوسني واملوظفني فإن اإلسالم كفل هلم أحقية األجر بدًءا من التعاقد معهم ويدل ل
ى قدر صلى هللا عليه وسلم: "من استأجر أجريًا فليسم له أجره" وكما راعت الشريعة أبن يكون األجر عل

 .(27ص، 1434،)الزهراين العمل واألداء

 نشأة العدالة التنظيمية:

أبن بذور ( 2ص ،2016احلملي )و ( 14ص ،2014البوق )و ( 29ص،1434ذكر الزهراين )
 ،ن وعلم النفس واالجتماع واإلدارةالتنظيمية بدأت أواًل يف الفلسفة مث انتقلت جملاالت السياسة والقانو العدالة 

وأن فكرة العدالة التنظيمية تعود إىل التسعينات امليالدية حني ظهرت نظرية املساواة اليت اندى هبا آدمز 
(Adams عام )املركب لنظرية العدالة التنظيمية مركزًا على  والذي قّدم اإلطار الفكري املفاهيمي 1963

وغريها( نسبة إىل مدخالته  ،احلوافز ،واليت تتضمن قيام الفرد مبقارنة معدل خمرجاته )الرواتبعدالة التوزيع 
فإن  ،ه يف العمل ابلنسبة إىل مدخالهتموغريها( مع معدل خمرجات زمالئ ،اخلربات ،ساعات العمل ،)اجلهد

أما يف حالة عدم تساوي املعّدالت فإن هناك شعورًا يولد ابلتوتر  ،فليس هناك شعور ابلظلم تساوت املعّدالت
 وعدم االرتياح والذي جيعل الفرد لعمل شيء ما للتخلص من هذا التوتر.

مث انتقل االهتمام إىل دراسة العدالة يف صنع القرارات املتعلقة بتحديد كمية املخرجات أو ما يطلق 
فقد بينت األحباث أبن األفراد حني يتلقون خمرجات غري مرغوبة فإهنم  ،الة اإلجراءاتعليه مصطلح عد

مث أضيف إىل ذلك العدالة اليت يراها  ،يتلّقوهنا إبجيابية حني يرون أهنا اعتمدت على أسس تتسم ابلعدالة
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آخر ويسمى ذلك عدالة  إىلالعاملون يف العالقات اإلنسانية واالحرتام الذي يتلقونه وأنه ال خيتلف من عامل 
 .(14ص ،2014 ،)البوق التفاعل

 العدالة التنظيمية يف مراحل الفكر اإلداري احلديث:

مدرسة ومن املالحظ أبن االهتمام ابلعدالة التنظيمية قد مّر يف مجيع مراحل الفكر اإلداري وكل  
واملنظمة من جهة ومصاحل وظّفت ذلك على حسب مبادئها حيث يتحقق التنسيق بني مصاحل الرئيس 

ألن اإلدارة أساسها العدل بوصفها نشاطًا يقوم على التنسيق بني مصاحل طرفني  ،املرؤوس من جهة أخرى
 وفيما يلي بيااًن لكيفية اهتمام املدارس اإلدارية احلديثة ابلعدالة التنظيمية: ،مها العاملون واملنظمة

 :أو الكالسيكيةمدرسة اإلدارة العلمية 

أبن هذه ( 17ص ،2012و البكار )( 31ص ،1434( والزهراين )10ص ،2010) السبوعذكر 
لسلطة واختيار العاملني كما أيًضا اهتمت بتقسيم العمل وتوزيع ا  ،ة رّكزت على ربط األجور ابإلنتاجاملدرس

أيًضا جعلت الرتقية بناًء على أساس اجلدارة وليس  ،األكفاء والطريقة العادلة لوضعهم يف املكان املناسب
ومن هنا برزت العدالة التنظيمية من حيث تناسب املدخالت مع  ،ووضع نظام عادل للحوافز الشخصية،

 .لة التقييم واالجراءاتاملخرجات وأيًضا عدا

 مدرسة العالقات اإلنسانية:  

مة وأال تكون احدامها على حساب ركزت على مصاحل العّمال وجعلها تلتقي مع مصاحل املنظ
أيًضا اختذت أسلوب  ،األخرى مما جيعل الفرد العامل يشعر ابلعدالة واملساواة وعدم اإلجحاف والظلم يف حقه

( أبن هذه 32ص ،1434ويرى الزهراين ) ،(11ص ،2010 ،السبوع)شاركة العاملني يف صنع القرارات م
املدرسة أضافت بعًدا اضافًيا للعدالة التنظيمية وهو بعد عدالة التعامالت الهتمامها مبراعاة مشاعر العاملني 

 وتقدير احتياجاهتم.

 العدالة التنظيمية يف املدارس احلديثة:

اقف و مدرسة النظم ومن أشهر أشكاهلا املدخل الظريف أو املوقفي الذي يتسم بعدم الثبات يف امل
وابلتايل  ،ثر يف سلوكهما من متغريات خمتلفةبسبب طبيعة اإلنسان واجلماعة وما يؤ  ،السلوكية زمااًن ومكاانً 
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وذلك ينعكس  ،ة كل حالة حسب ظروفها ومتغرياهتاعدم خضوعها لقوانني اثبتة ومستقرة مما يدعو إىل مراعا
 ،)الزهراين هم البيئية واالجتماعية والنفسيةلظروفيف العدالة التنظيمية يف حتسني التعامل مع األفراد وفًقا 

 .(33ص ،1434

ويف النظرية اإلدارية الياابنية تتشكل عدالة التنظيم من خالل نظام احلوافز وأسلوب التقييم والرتقية 
والتقييم واإلجراءات وكل ذلك يرسخ قيم العدالة بني العاملني ويشعرهم ابالستقرار وبعدالة التعامالت  ،البطيئة

 .(33ص ،1434 ،)الزهراين يف منظماهتم

 مفهوم العدالة التنظيمية:

( الذي بدأ يف اظهار بذور هذا املفهوم أبهنا: املساواة اليت تضمن Adams, 1965عرّفها آدمز )
للفرد أو املواطن مقارنة خمرجاته نسبة إىل مدخالته مع معّدل خمرجات الزمالء اآلخرين يف العمل نسبة إىل 

لظلم عندما ال يتساوى إذ يتحقق العدل عندما يتساوى املعّدالن ويقع احليف ويشعر الفرد اب ،دخالهتمم
 .(17ص ،2012 ،)البكار املعّدالن

ظاهرة تنظيمية وهي تعين املساواة ( العدالة التنظيمية أبهنا: 13ص ،2015عّرف غامن )وقد 
وكذلك تعين مدى استخدام املدير ألسلوب العدالة يف تعامله مع املوظفني يف شىت النواحي  ،واإلنصاف

وهي كذلك مدى احساس الفرد العامل ابلعدالة للمدخالت  ،اإلنسانية منها والعملية داخل املؤسسة
وهي كذلك  ،واملخرجات واليت تنشأ عن العالقات الناشئة يف املؤسسة بني العامل ومديره والعامل وزميله

مدى قدرة الفرد على الشعور ابإلنصاف أو عدم اإلنصاف من قبل من يعمل معهم بناًء على مدخالته 
 وخمرجاته.

وتعّرف العدالة التنظيمية على أهنا: املتغريات التنظيمية اهلاّمة ذات التأثري احملتمل على كفاءة األداء 
 .(15، ص2014 )البوق، انب آخروعلى أداء املنظمة من ج ،الوظيفي للعاملني من جانب

( أبهّنا تتجّلى يف درجة حتقق املساواة والنزاهة يف الواجبات 49، ص2014وتعرّفها الدهيب )
واإلجراءات العادلة  ،وساعات العمل والراحة املناسبة ،ور اليت تتناسب مع العمل وأعبائهفاألج ،واحلقوق
كلها تساهم يف رفع الروح املعنوية للعامل ويعطيه احساس ابلعدالة   ،لنقل والتدريب واملكافأة والعقابللرتقية وا

 اليت جتّسدها منظمته.
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ن هناك فرق حيث أن املساواة تستخدم أب( 26ص ،2010البدراين )وبني العدالة واملساواة يرى 
وبذلك أبن  ،ملتقابلةمتثل املقاربة يف األشياء اأما العدالة فهي  ،يف املقارنة بني املوضوعات واألشياء املتماثلة

يف حياة املنظمة حلفز مجيع اجلهود حنو حتقيق أهداف املنظمة تعىن إبدارة الفروق عملية العدالة التنظيمية 
وال يكون ذلك إال من خالل فهم العاملني أبن  ،ومصلحتها العليا يف البقاء والتفوق والتقدم حنو املستقبل

 نظمة وليس على حساب املنظمة.دافهم الشخصية تتحقق كنتيجة لنجاح املأه

ومن خالل استعراض التعاريف السابقة يتضح لنا أبن العدالة التنظيمية ليس هلا معايري حمّددة ميكن 
بل هي على حسب إدراك  ،ا تتسم ابلعدالة التنظيمية أم المن خالل هذه املعايري احلكم على املنظمات إذ

 العاملني مبدى توافر مقومات العدالة التنظيمية يف املنظمة.

( أبن العدالة التنظيمية هي: "الطريقة اليت حيكم 12، ص2016وهذا ما يؤكّده تعريف احلملي )
على املستويني الوظيفي الفرد من خالهلا على عدالة األسلوب الذي يستخدمه املدير يف التعامل معه 

وهي مفهوم نسيب يتحدد يف ضوء ما يدركه املوظف من نزاهة وموضوعية" وهذا يتمثل يف إدراك  ،واإلنساين
 عامل إلجراء معني أبنه موضوعي وغري متحيز بينما يدركه عامل آخر أبنه متحيز وغري موضوعي.

 نظرًيت العدالة التنظيمية:

أو أكثر بل هي عبارة عن هيكل مت جتميعه ليس هناك نظرية خاصة ابلعدالة التنظيمية قّدمها ابحث 
ثني الذين نشطوا يف هذا وامتدت حىت التسعينات مبجموعة من الباح 1963وكان أول من بدأها آدمز عام 

 ( وسنستعرض بعًضا منها:27ص ،2012 ،)البدرايناالجتاه 

 Adams)) نظرية املساواة )العدالة( آلدمزالنظرية األوىل: 

العالقة بني العاملني واملنظمة عالقة مبادلة يعطي فيها العاملون جمموعة من  وترى هذه النظرية أبن
املنظمة على جمموعة من القدرة( وحيصل الفرد على  ،اجلهد ،ساعات العمل ،وتتضمن )اخلربة ،املدخالت

تايل فإن وابل ،الرتقيات وحنوها( ،فرتات الراحة ،ابل هذه املدخالت وتتضمن )األجورو العوائد مقأاملخرجات 
هذه النظرية تقوم على افرتاض يرى أبن العامل يقوم مبقارنة نسبة العائد الذي حصل عليه من املنظمة ابلنسبة 

رجها من ملدخالته إىل العوائد اليت حصل عليها زمالؤه مقارنة مبدخالهتم سواء كانوا داخل املنظمة أو خا
؛  27ص ،2012 ،البدراين؛  2010 ،دة؛ املوق 14ص ،2010 ،السبوعنفس العمل الذي يقوم به )
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هناك شخص مرجعي تتم به ( أبن يكون 62ص ،2014) الدهيب توأضاف( 16ص ،2014 ،الشهري
 املقارنة.

 وتشمل نظرية العدالة على ثالث خطوات أساسية هي:

 ،واالحرتامخرجات وتتضمن )التقدير املؤهل( وامل ،اجلهد ،املهارة ،وتتضمن )اجلدارة التقييم: قياس املدخالت
 التميز(و  ر،األج ،الرتقية

مقارنة ما حيصل عليه من عوائد مبا يبذله من جهد ومقارنة ذلك مبا حيصل عليه شخص آخر من  املقارنة:
 عوائد وما يبذله من جهد يف نفس الظروف.

الة فإنه فعندما يدرك الشخص أبن الوضع يتسم ابلعد ،ك العالقة بني التقييم واملقارنةعملية إدراالسلوك: 
( وعندما يشعر العامل بعدم 18ص ،2012 ،البكار؛  14ص ،2010 ،السبوعيستجيب بشكل إجيايب )

واقرتحت هذه النظرية  ،يص هذه التفاوت وختفيض هذا الفرقالعدالة يف هذه املقارنة فإنه يقوم مبحاولة تقل
 الة وتتمثل فيما يلي:بعًضا من األساليب اليت قد يلجأ هلا العامل لتخفيض مستوى شعوره ابلعد

 تقليل اجلهد املبذول يف العمل. -
 املطالبة بزايدة األجر. -
 ترك العمل أو االنتقال أو الغياب. -
 تغيري مدخالت اآلخرين وعوائدهم أو حماولة إرغام اآلخرين على ترك العمل. -
 .(64ص ،2014 ،؛ الدهيب 19ص ،2012 ،البكارتغيري الفرد املرجعي املقارن ) -

وتدور هذه النظرية حول الرضا الوظيفي للعاملني فإن شعروا ابلعدالة بعد مقارنة مدخالهتم بعوائدهم 
 وابلتايل كفاءة األداء بعكس سلوكهم إذا شعروا بعدم العدالة ،الرضا الوظيفي للعاملنيفإن ذلك يؤدي إىل 

اإلدارة إىل وضع أنظمة عادلة للحوافز وهذه النظرية توجه  ،فتظهر مشكالت تتعلق ابلروح املعنوية واإلنتاجية
 ،املوقدة؛  14ص ،2010 ،)السبوع يف تقييم األداء وتوزيع املكافآتوكذلك االهتمام ابلعدالة  ،واألجور
2010). 

رغم إن هذه النظرية قامت عليها العدالة التنظيمية إال أهّنا تعرضت لالنتقادات حيث إهنا تفرتض 
 أيًضا عجزها عن تقدمي تصور واضح وشامل لسري ،مواجهة عدم العدالة يكون واحًدا أن رد الفعل املتوقع يف
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 16ص ،2014 ،الشهريلت الفروق الفردية بني العاملني )وكذلك فإهنا أمه ،العدالة التنظيمية يف املنظمات
 (27ص ،2016 ،؛ احلملي

 (Porter & Lawlerنظرية العدالة لبورتر ولولر )النظرية الثانية: 

( واليت تقول أن الفرد سيكون له دافع قوي Vroom,1964هذه النظرية امتداد لنظرية التوقع لفروم )
واحلصول  وأن ما يبذله من جهد سينعكس على األداء ،أنه سيحصل من العمل على ما يريدهللعمل إذا توقع 

( 37ص ،1434 ،)الزهراين ليلة فستبقى دوافع العمل منخفضةعلى املكافأة املناسبة وإذا كانت املكافأة ق
( أبن توقع الفرد املكافأة املناسبة ابلنسبة للجهد الذي يبذله يتطلب أن ميتلك القدرات 2010وتذكر املوقدة )

 واملهارات الفردية للقيام هبذا اجلهد.

 وقد ذكرا نوعني من العوائد أو املكافآت:

 وهي تشبع احلاجات العليا لديه. ،املرتفع لفرد عندما حيقق اإلجنازعوائد داخلية وهي اليت يشعر هبا ا ▪
كاألجور والرتقية عوائد خارجية وهي اليت حيصل عليها الفرد من املنظمة إلشباع حاجاته الدنيا   ▪

 .(38، ص1434)الزهراين،  واألمن الوظيفي

إىل منوذج فروم متغريًا جديًدا وهو رضا العامل عن عمله ويتحقق إذا تقاربت  وأضاف بورتر ولولر
العوائد الفعلية مع العوائد املتوقعة للعامل أنه يستحقها فعندئذ يشعر العامل ابلعدالة ويتحقق الرضا وسيندفع 

م الرضا وتنخفض عدوإن قّلت العوائد عّما يعتقد العامل أنه يستحقه فيشعر ب ،إىل تكرار اجلهد والنشاط
 .(27ص ،2016 ،)احلملي الدافعية للجهد

 (Rawlsنظرية العدالة لرولز )النظرية الثالثة: 

تقوم هذه النظرية على افرتاض وجود عقد اجتماعي جيمع كل األشخاص العاملني فيؤمنون أبن 
احنياز فتحكم  هناك جمموعة من القوانني واملبادئ واألنظمة اليت حتكم بينهم بشكل منصف وعادل ودون

فإذا اطمأن الناس إىل عدالة املبادئ واألنظمة فإهنم يرضون  ،عالقاهتم وتنظم تعامالهتم ويلتزم هبا اجلميع
 ،)املوقدة دم الثقة فيهاويثقون فيها أما يف حالة عدم الرضا بتلك املبادئ واألنظمة فإنه يولد التذمر والشك وع

 .(16-15ص ،2010 ،السبوع؛  2010
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أيًضا على افرتاض آخر وهو تصور حلالة الطبيعة األوىل وهو أنه ال يوجد فوارق طبقية أو وتقوم 
وهم بذلك أشخاص عاقلني أحرار يتفقون على مبادئ وأنظمة ابختيار  ،اجتماعية أو سياسية بني الناس

 .(39ص ،1434 ،)الزهراين جتعل تعاوهنم ممكًنا ويثقون هبا وطواعية وهذه املبادئ

 (Miles & Husemanلرابعة: حساسية العدالة )النظرية ا

نظرًا لالنتقادات اليت وّجهت إىل نظرية العدالة آلدمز وذلك أهنا جعلت األفراد متساوون يف إدراك 
وأن األفراد خيتلفون  ،ةالعدالة ومل تراعي الفروق الفردية ظهرت هذه النظرية واليت اهتمت ابلفروق الفردية النفسي

 فقد قّسمت األفراد إىل ثالث فئات وهم: ،للعدالة بسبب اختالف تفضيالهتمم يف ادراكه

فال يشعرون ابلرضا إال إذا كانت عوائدهم  ،يلون إىل العطاء أكثر مما يخذوناملؤثرون وهم الذين مي •
 أقل من عطائهم وجهدهم.

م وما قاموا به مع مدخالهتاملساوّون وهم الذين يشعرون ابلرضا والعدالة عندما تتساوى عوائدهم  •
 .وهؤالء ميثلون النمط السائد ،من جهد

إذا كانت  صاحلهم ويشعرون ابلرضايرضون إال إذا كانت العدالة يف  األاننيون وهم األفراد الذين ال •
احلهم أو ويشعرون ابلتوتر واالضطراب إذا كانت العدالة يف غري ص ،عوائدهم تفوق مدخالهتم

 ،2014 ،الدهيب؛  20ص ،2012،؛ البكار 28، ص2010 ،اينالبدر ) متساوية مقارنًة بغريهم
 .( 17ص ،2014 ،؛ الشهري 68ص

 أمهية العدالة التنظيمية:

 ،البوق؛  44-42ص ،2012 ،البدراين ؛ 12ص ،2010 ،حممدمن خالل استعراض الدراسات )
متاسك النظم فإن العدالة التنظيمية تلعب دورًا ابرزًا يف ( 24-23ص ،2015 ،غامن؛  18-17ص ،2014

وميكن  ،وكفاءة أدائهم وانتاجيتهم ،ل متاسك أفرادها وتقديرهم لبعضهموذلك من خال ،اإلدارية يف املنظمات
 استعراض أمهية العدالة التنظيمية يف عدة نقاط منها:

ظهرت احلاجة إىل العدالة التنظيمية نتيجة للسياسات التنظيمية القائمة على الظلم مثل  -1
 ،ت مضادة للعمل واخنفاض االنتاجيةممّا نتج عنه سلوكيا ،شاعر التهديد للعاملنيوم البريوقراطية

 والتأثري السليب على املنظمة بشكل عام.
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فإن كانت معايري التقييم تطّبق بشكل موضوعي  ،رد ابلثقة حنو نظام تقييم األداءشعور الف -2
لعاملني ال يهتّمون وإن كان العكس فإن ا ،ني على بذل اجلهدومنصف فإن هذا حيّفز العامل

 وهذه العدالة التنظيمية يف التقييم يكسب األفراد العاملني ثقة إبداراهتم يف املنظمة. ،ابلعمل اجلاد
 إن العدالة التنظيمية تربز منظومة القيم االجتماعية واألخالقية والدينية عند األفراد. -3
عن األجواء التنظيمية واملناخ التنظيمي السائد يف إن العدالة التنظيمية تسلط الضوء للكشف  -4

 املنظمة.
 إن العدالة التنظيمية تؤدي إىل حتقيق السيطرة الفعلية والتمكن يف عملية اختاذ القرار. -5
فإن كان العامل يعمل ضمن مجاعة فإنه يعرف  ،تنظيمية يف زايدة دافعية اجلماعةتؤثر العدالة ال -6

وأن كل عضو يف هذه اجلماعة سينال  ،ت اجلماعة أو نقصها زايدة مكافآأن عمله سيؤثر يف
 عائًدا مناسًبا لعمله.

تساعد العدالة التنظيمية على حتفيز األفراد على العمل فإن كانت إدارة املنظمة متهاونة يف  -7
بينما إذا اّتسمت املنظمة  ،ببذل اجلهد أو التأخري والتقصري العدالة التنظيمية فإن العامل ال يهتم

 لعدالة التنظيمية فإن هذا يساعده وحيّفزه للعمل ألنه يعلم أنه مل يكسب إال بقدر ما يبذل.اب
 تعترب العدالة التنظيمية عاماًل مؤثرًا يف كثري من املتغريات نذكر منها: -8

( أبن اخنراط الفرد يف العمل مبين على Vroomالرضا الوظيفي حيث تشري نظرية التوقع لفروم ) ▪
كما أظهرت نتائج دراسة السبوع   ،ا ال تتحقق فإنه يشعر بعدم الرضاوائد فعندمتوقعات بشأن الع

أي أن العدالة  ،لعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي( أبن هناك عالقة اجيابية طردية بني ا2010)
 التنظيمية مؤشر قوي وجيد للتنبؤ ابلرضا الوظيفي للعاملني.

داخله شعور يّولد ب ،التنظيمية من قبل ادارة املنظمة الةالوالء التنظيمي فإن العامل إذا شعر ابلعد ▪
وابلتايل راحة يف العمل وزايدة يف والئه التنظيمي وهو االرتباط النفسي  ،ابالرتياح والطمأنينة

ندماج ابلعمل وتبيّن قيم املنظمة، كما أشارت دراسة الذي يربط الفرد ابملنظمة مما يدفعه إىل اال
متغري الوالء لدى هناك عالقة بني إدراك العاملني للعدالة التنظيمية و ( أبن 2012 ،دراين)الب

( أبن هناك عالقة اجيابية 2009 ،دراسة )املسعود وسلطانوأيًضا أشارت نتائج  ،هؤالء العاملني
طردية ذات داللة احصائية بني ممارسة رؤساء األقسام األكادميية للعدالة التنظيمية والوالء 

 التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
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فإذا شعر العامل يف املنظمة  ،هذا يعترب نتيجة للوالء التنظيميحتسني صورة املنظمة أمام اآلخرين و  ▪
مما يدفعه لبناء صورة ذهنية اجيابية  ،ك ينمي االجتاهات اإلجيابية لديهيمية فإن ذلابلعدالة التنظ

 أمام الغري وحتسينها ابستمرار.
بذل جهود واستعداده التام ل ،ة الفرد يف البقاء يف تنظيم معنيااللتزام التنظيمي ويتمثل يف رغب ▪

( أبن هناك عالقة دالة احصائًيا 2014 ،الرزاق كما أشارت دراسة )عبد  ،قوية لصاحل هذا التنظيم
( اليت أّكدت 2013 ،وأيًضا دراسة )علي واملهريات ،لة التنظيمية وااللتزام التنظيميبني العدا

 على العالقة بني العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي.
ضمن  كوتتمثل يف السلوك االجيايب الغري رمسي جتاه املنظمة دون احتساب ذلاملواطنة التنظيمية  ▪

يه احساس ألن احساس العامل ابلعدالة التنظيمية واإلنصاف يوّلد لد ،املكافآت واحلوافز الرمسية
( أبن هناك عالقة طردية موجبة 2015 ،ولقد أشارت نتائج دراسة )اجلابر ،املسؤولية جتاه املنظمة

 بني العدالة التنظيمية واملواطنة التنظيمية.
بني األطراف نتيجة لوجود تعارض بينهما وحيرص كل طرف الصراع التنظيمي وهو ميثل نزاع  ▪

كما أشارت   ،مةلتحقيق مصلحته اخلاصة دون االهتمام مبصلحة الطرف اآلخر أو مصلحة املنظ
ارتباطية دالة احصائية بني درجات تطبيق ( أبن هناك عالقة 2012 ،عينتائج دراسة )السب

 ،وكذلك دراسة )البدراين ،ارة الصراع التنظيميسة أساليب ادالعدالة التنظيمية وبني درجات ممار 
 ( اليت أّكدت على أن عدم العدالة بني املرؤوسني يف التعامل يؤدي إىل الصراع بينهم.2012

جراءات حتقق له العوائد الثقة التنظيمية وهي: توقعات العّمال أبن صانع القرار سوف يتخذ ا ▪
وكفاءة  ،والتعاون ،لتواصل بني األفراد داخل املنظمةوتؤدي الثقة التنظيمية إىل حتسني ا ،املناسبة

 ،ة )البكار( كما أكّدت دراس82، ص2014 ،)الدهيب وزايدة الرضا الوظيفي ،مل الفريقع
 ( أبن هناك عالقة اجيابية دالة احصائًيا بني العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.2012

 ت صابرين أبو جاسردالتنظيمية يف املنظمات فقد أور وبعد استعراض هذه األمهية لتطبيق العدالة 
 ( عدًدا من اآلاثر السلبية اليت تنتج من عدم اتسام املنظمات ابلعدالة التنظيمية وهي:17ص ،2010)

 اخنفاض مستوى األداء الوظيفي للعاملني. -
 اخنفاض اجلودة يف األداء. -
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 تشتت التعاون القائم بني الزمالء. -
 ملواطنة التنظيمية.ضعف ممارسة سلوكيات ا -
 اخنفاض التقييم الكلي للمنظمة. -
 نقص الرضا الوظيفي للعاملني. -
 اخنفاض مستوى االنتماء التنظيمي. -

 أبعاد العدالة التنظيمية: 

أي مقارنة  ،( على عدالة التوزيعAdamsلقد تركزت العدالة التنظيمية يف بداية ظهورها على يد )
مث يف منتصف عقد السبعينات بدأ االهتمام يتحول إىل دراسة عدالة  ،لعوائد ابملخرجات مع زمالء العملا

لعوائد اإلجراءات اليت حتّدد تلك العوائد أي الرتكيز على االجراءات املتبعة جتاه األفراد بغض النظر عن ا
 ،الداية)ة التفاعلية أو عدالة التعامل مث انبثق منها البعد الثالث ومسي ابلعدال ،ومسيت ابلعدالة اإلجرائية

 .(19ص ،2015 ،أبو مسعان؛  24ص ،2012

أي أن املوظف يقّيم مدى العدالة ألي اجراء أو قرار يف املنظمة وفًقا ملبدأي )التوازن والتصحيح( 
أما التصحيح فهو يشري  ،وظفني مقارنة مع قيمة املدخالتوالتوازن يتم من خالل تقييم املخرجات املتعلقة ابمل

 (19ص ،2015 ،أبو مسعان) راءات اليت جتعلها عادلة ومناسبةو اإلجإىل جودة القرارات أ

ة فإهنا اعتمدت على تصنيف لدراسات اليت اطّلعت عليها الدارسوعلى حسب األحباث وا
(Niehoff & Moorman, 1993 ):الذي قّسم العدالة التنظيمية إىل ثالث أبعاد 

 أواًل: العدالة التوزيعية

دراك الفرد مبدى إوهي مدى  ،رجات وعوائد العاملني من املنظمةعلى املخالعدالة التوزيعية ترّكز 
وما حيصل عليه من عوائد  اخلربة( ،املؤهل ،ساعات العمل ،م عدالة مّعدل مدخالته من )اجلهدعدالة / عد

وسواء كانوا هؤالء اآلخرين يف  ،ئد اآلخرين ابلنسبة إىل مدخالهتمالرتقية وحنوها( ومقارنتها بعوا ،)األجور
فاملوظفني يقّيمون احلالة النهائية لعملية توزيع العوائد  ،يف نفس الظروف والعمل ،نفس املنظمة أو خارجها

 يف املنظمة.
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وميكن القول أبن العدالة التوزيعية هي العدالة املدركة للعوائد واملخرجات اليت يتلّقاها العاملون واليت 
 ور واملكافآت واملهام واملسؤوليات واملزااي وغريها.تتمثل يف: األج

 ( ثالث قواعد للعدالة التوزيعية وهي:Organ, 1980وحّددت الدراسات نقاًل عن )

فالعامل  ،ائد واملخرجات على أساس املسامهةقاعدة املساواة أو اإلنصاف وتقوم على فكرة توزيع العو  ▪
وإن مل خيتلفا فال تتحقق  ،الذي يعمل دوام جزئيه عن العامل الذي يعمل دوام كلي خيتلف عائد

 العدالة التوزيعية.
 ،ل )اللونقاعدة النوعية وتقوم على فكرة أن يتم توزيع العوائد دون النظر إىل الفروق النوعية مث ▪

 النسب( وإمنا يكون التوزيع على أساس املعرفة واإلنتاجية. ،العرق
فإن كان هناك امرأاتن  ،التوزيع على حسب احلاجة األوىلف قاعدة احلاجة وتقوم على فكرة اختال ▪

فإن العائد للمتزوجة  ،يها أبناء أما األخرى غري متزوجةتعمالن نفس العمل احدامها متزوجة ولد
 وإن مل خيتلفا فال تتحقق العدالة التوزيعية. ،نظرًا حلاجتها الزائدة عن األخرىيكون أعلى من األخرى 

جانًبا ماداًي )املكافآت واألجور( أو جانًبا  عية ابلعوائد واملخرجات سواء كانتوهتتم العدالة التوزي
وخيتلف  ،تخذي القراراتاجتماعًيا ويعرب عن املعاملة الشخصية للفرد الذي حيصل على املكافآت من قبل م

اد األفر العاملون يف إدراكهم للعدالة حسب نظرية حساسية العدالة حيث قّسمتهم إىل ثالث أنواع وهي: 
 األفراد املساوون.  ،األفراد األاننيون ،املعطاؤون

 اثنًيا: العدالة اإلجرائية

وإن كانت  ،ارات اليت متس األفرادتعّرف أبهنا: "التصور الذهين لعدالة اإلجراءات املتبعة يف اختاذ القر 
فإن العدالة اإلجرائية تتعلق بعدالة اإلجراءات  ،املخرجات اليت حيصل عليها املوظفعدالة التوزيع تتعلق بعدالة 

 (202ص ،2009 ،د تلك املخرجات" )املسعود وسلطاناليت استخدمت يف حتدي

وانعكاس ذلك على  ،والعوائد للعاملني أنتجت تلك املخرجاتأي أهنا تعين املعايري واألنظمة اليت 
( أن عدالة 22ص ،2015)أبو مسعان  ويرى ،تلك االجراءات واملعايري احساس العاملني حيال عدالة

االجراءات تتحقق حينما يتاح للموظف الفرصة ملناقشة األسس والقواعد اليت سوف يّتم على أساسها تقييم 
 أدائه.
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 ( العدالة اإلجرائية بثالث عناصر وهي:14، ص2012وخلصت شذا حممد )

 القواعد واملعايري الرمسية لإلجراءات. .1
 صنع القرار.شرح اإلجراءات وعملية  .2
 التفاعل بني من يقوم بتطبيق القواعد )متخذ القرار( واألفراد الذين يتوقع أن يتأثروا ابلقرار )العاملني( .3

 :(Greenberg, 1990واتفقت الدراسات على تقسيم العدالة اإلجرائية إىل جانبني على حسب )

 ،مة مثل اجراءات تقييم األداءلمنظاجلانب اهليكلي وهو اجلانب الذي يعرب عن االجراءات الرمسية ل .أ
للعاملني صوت يف اختاذ  وحىت تكون تلك االجراءات عادلة البد أن يكون ،وحتديد األجور وحنوها

وعدم التحيز يف  ،لسياسات اثبتة نسبًياوأن تكون ا ،واعطاء الفرصة لتصحيح األخطاء ،القرارات
 اختاذ القرار.

 ،لني يف توضيح طريقة اختاذ القرارخذي القرارات للعاماجلانب االجتماعي وهو يعرّب عن احرتام مت .ب
لة التفاعلية أو عدالة وهذا اجلانب ظهر بعد ذلك مبسّمى العدا ،رح معايري تقييم األداء وحنو ذلكوش

 ،2015 ،؛  أبو مسعان 15-14ص ،2012حممد، ؛  28ص ،2012الداية، ) التعامالت
 (23ص

 ذكرهتا الدراسات وهي:وهناك ست قواعد للعدالة اإلجرائية 

أو  ،لقرارات عندما يظهر ما يّدعم ذلكقاعدة االستئناف أو التصحيح وهي تعين امكانية تعديل ا ▪
 والطعون من طرف األفراد. الشكاوىيف حاالت تقدمي 

 القاعدة األخالقية وهي أن يتم توزيع العوائد واالجراءات يف ذلك تتبع املعايري األخالقية السائدة. ▪
 أن تعتمد اإلجراءات والقرارات على معلومات صحيحة ودقيقة.لدقة وتعين قاعدة ا ▪
 قاعدة التمثيل وهي تعين أن تكون تلك القرارات مبنية على مجيع وجهات نظر املعنيني ومتثلهم. ▪
 صاحل الشخصية دون مصلحة املنظمة.قاعدة عدم االحنياز أي ال تتأثر عملية اختاذ القرارات ابمل ▪
 وهي تعين أن االجراءات تكون اثبتة وعادلة بني األفراد مجيعهم دون متييز.قاعدة االنسجام  ▪
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 تفاعلية أو عدالة التعامالت:العدالة ال

( أبهنا: تعكس مدى احساس العاملني بعدالة املعاملة اليت 29ص ،2012)تها سناء الداية عرّف
 ،رفته أبسباب تطبيق تلك اإلجراءاتأو مع ،طّبق عليه بعض اإلجراءات الرمسيةحيصل عليها املرؤوس عندما ت

وأن الطريقة أو األسلوب الذي يعامل به الفرد أثناء تنفيذ االجراءات الرمسية كتقييم األداء ميكن أن يؤثر على 
 احساس الفرد ابلعدالة التنظيمية.

املوظف مع  والعدالة االجرائية هتتم بعالقة املوظف مع مؤسسته بينما عدالة التعامالت هتتم بعالقة
 وتتضمن عدالة التعامالت جانبني:رئيسه 

 اجلوانب الشخصية وهي مدى احرتام املدير للموظفني وتقديرهم وحسن معاملتهم. .أ
جانب عدالة املعلومات واليت يطلبوهنا يف حني تقييم األداء مثاًل وتوضيح هلم املعايري واألسباب اليت  .ب

 أّدت إىل تلك العوائد مبوضوعية وعدالة.

 ( أربعة عناصر وهي:549-548ص ،2015بينما جعلها محدي )

 املصداقية وتعين مصداقية ووضوح متخذ القرار. .أ
 االحرتام وتعين مدى ابتعاد متخذ القرار عن الفظاظة والغلظة مع األفراد. .ب
 مالئمة األسئلة وتعين جتنب متخذ القرار لطرح األسئلة الغري الئقة أو األحكام املسبقة. .ت
 عين التربيرات اليت يقدمها متخذ القرار يف قراراته جتاه األفراد.التربير وت .ث

ونالحظ أن األبعاد الثالثة للعدالة التنظيمية وهي العدالة التوزيعية والعدالة االجرائية وعدالة 
التعامالت كلها هتتم ابملخرجات والعوائد للموظف بينما ترى الدارسة أنه من املهم ادراج بعد آخر يعىن 

 :ويهتم جبانبني بعدالة املهاراتخالت ويسّمى ابملد

 ،اخلربة ،)مثل املؤهل ءً جانب املوظف من انحية امتالكه للمهارات الالزمة اليت تؤهله للعمل ابتدا ▪
 الشخصية( ،القدرات

واجلانب اآلخر جانب املنظمة إذا قامت بتعيني موظف حديث التخرج أو قامت بعملية دوران   ▪
 فيكون على عاتقها أمرين:العمل أو أضافت مهام ومسؤوليات اضافية للموظف 

 تقوم بتزويد املوظف ابملعلومات الكافية ملزاولة العمل اجلديد.األمر األول  .أ
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 على املهارات الالزمة للعمل اجلديد. األمر اآلخر هتتم بتدريب ذاك املوظف .ب

عدد من املتغريات  نظرًا لتأثريها الكبري حول ،ة أساًسا لألداء املميز للمنظماتتعترب العدالة التنظيميو 
 هم أساس املنظمات وأساس متيزها. الذين ،للعاملني

 التميز التنظيمياثنياا: حمور 

 مفهوم التميز:

( أبنّه: "االجتهاد الدائم من أجل بلوغ أعلى املستوايت يف كل طور من 1989) يعرّفه جاردنر
 (14ص ،2011 ،كل درب من دروهبا" )يف: اللوقان  أطوار احلياة ويف

يتفوق هبا على نفسه ويشرح علي السلمي التميز أبنه: "قدرة الفرد على اجناز نتائج غري مسبوقة 
على وضوح  وأن يتحاشى قدر اإلمكان التعرض للخطأ أو االحنراف من خالل االعتماد ،وعلى اآلخرين

 ،2012 ،التقومي املستمر" )يف: أبو النصرو  ،والتنفيذ السليم ،والتخطيط السليم ،وحتديد األهداف ،الرؤية
 (67ص

هذا  ،( التميز أبنه االنضباط واالتقان67ص ،2012 ،ص عبد العزيز نور )يف: أبو النصروخلّ 
فقد ذكر علي السلمي أبن هناك بعدين البد من  أما ابلنسبة للتميز لدى املنظمة ،ابلنسبة للتميز لدى الفرد

حتقيق توفرها للحصول على التميز على مستوى املنظمة ومها: أن تكون غاية ادارة املنظمة هي السعي إىل 
 ،2012 ،تتسم ابلتميز )يف: أبو النصرمن توجيهات وقرارات وأن كل ما يصدر عن تلك اإلدارة  ،التميز

 (68ص

( بني التميز على املستوى الشخصي والذي يعىن بتحقيق األهداف ذات 2001 ،ويفّرق )ابراهيم
والتميز التنظيمي والذي يتطلب مناخ  ،وافر القدرات والدوافع لدى الفردالقيمة يف حياة الفرد والذي يتطلب ت

ك لتزام املشرت ه روح الفريق والعمل اجلماعي واالتنظيمي تغلب فيه احملفزات اخلارجية على املثبطات وتسود
 (8ص ،2014 ،)يف: رضوان

والتميز ليس حمصورًا يف منظمات حكومية أو منظمات كبرية فأي منظمة إبمكاهنا احلصول على 
وكذلك فإن  ،فيدونق املوازنة بني احتياجات اجلميع ككل من أصحاب املنظمة أو املستوذلك بتحقي ،التميز
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ت األخرى )آل مفهوم التميز ليس قاباًل للتجزئة كأن نقول أبن املنظمة مميزة يف جمال ما بينما تنهار يف اجملاال
 (18ص ،2010 ،مزروع

 مفهوم التميز التنظيمي:

  ( عّدة تعريفات نذكر منها:25ص ،2014ذكر اهلالالت )

عمل األشياء بطريقة صحيحة وبدرجة عالية من الدقة والتفوق "هو  (Kinji,2001)تعريف 
وهو الطريقة العلمية لقياس اإلجنازات من خالل معرفة رضى الزابئن والعاملني وأصحاب املصلحة  ،واالحرتاف

 ."ابملنظمة

بداع والتفوق التنظيمي اليت حتقق مستوايت غري عادية حالة من اإل"( أبنه 2001 ،تعريف )السلمي
من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية واملالية وغريها يف املنظمة مبا ينتج عنه اجنازات تتفوق على 

 ."ما حيققه املنافسون ويرضي العمالء وكافة أصحاب املصلحة يف املنظمة

عملية تنسيق وتوحيد اجلهود واألعمال واألنشطة مبا يف ": ( أبنه49، ص2014بينما عرّفه خريي )
 ."ذلك حتديد السلطة واملسؤولية املعطاءة لألفراد لتحقيق األهداف املميزة

استثمار املنظمات الفرص احلامسة اليت يسبقها التخطيط "( أبنه Pinar & Girard,2008وعرّفه )
 صادر واحلرص على األداء"مشرتكة يسودها وضوح اهلدف وكفاية املاالسرتاتيجي الفّعال وااللتزام إلدراك رؤية 

 .(433ص ،2014 ،ويقة)يف: الن

املنظمات اليت تتفوق ابستمرار على أفضل "( املنظمات املتميزة أبهنا Gilgeous,1999كما عّرف )
وتعرف  ،يد والتفاعل معها بعالقات التأياملمارسات العاملية يف أداء مهامها وترتبط مع زابئنها واملتعاملني

 .(146ص ،2009 ،جملايلايف: ) وة اخلارجية والبيئة احمليطة هبا"قدرات منافسيها ونقاط الضعف والق

 حتقق التميز التنظيمي هو العملية الديناميكية اليت"( إىل أن Mcadam and Kelly,2002وأشار )
ورضا العمالء واملوردين من خالل حتسني القدرات الداخلية اليت تتعلق ابملوارد  ،قيمة عالية وميزة تنافسية

مستداًما  البشرية والتكنولوجيا وتدفق العمليات واملواد اليت حتقق التكامل يف العمل مما يفرز وضًعا تنافسًيا
 .(526ص ،2014 ،)يف: عجوة للمنظمة يف جمال عملها"
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التميز التنظيمي يتمثل يف طريقة العمل اليت تسهم يف حتقيق الرضا "( أن Eskild etal,1999يرى )و 
املتوازن لكل من العمالء والعاملني ابملنظمة واألطراف األخرى املتعاملة معها واجملتمع بصفة عامة ومن مث 

 (26ص ،2014 ،)يف: العنقري قيق النجاح طويل املدى يف العمل"حت

ة األداء رغم راتبة ومنطية ز التنظيمي ميّكن الفرد من مواصلالتمي"( إىل أن 2004وتشري الشمايلة )
وصواًل إىل  ابعتبار التميز متطلًبا مهًما حنو االرتفاع ابألداء إىل مستوى يتناسب مع قدراهتم ومهاراهتم ،العمل

 (26ص ،2011 ،ان)يف: اللوق أداء القمة"

 أهداف التميز التنظيمي:

عّدة أهداف للتميز التنظيمي  (228ص ،2014 ،اهلالالت؛  27-26ص ،2011 ،ذكر )اللوقان
 وهي:

تطبيقات ادارة التميز التنظيمي حتسني األداء التنظيمي من خالل رفع مستوايت اخلدمة ونشر  .1
 ومبادئها.

 حتقيق التوازن بني األنشطة والنتائج. .2
 جتنب النقص والقصور يف خمتلف جماالت العمل التنظيمي. .3
 ية الفردية والتنظيمية.دعم االستقاللية واحلر  .4
 فهم عالقات التداخل والتأثري املتبادل داخل وخارج املنظمة. .5
 حتفيز ودفع األفراد معنواًي ونفسًيا. .6
 تعظيم قدرة وكفاءة قوة العمل. .7
 زايدة القدرة على مواجهة التغري. .8
وعدم استحداث الوعي لدى املوظف حنو حتقيق هدف املنظمة وذلك إبطالق طاقات اإلبداع لديه  .9

 ربطه ابلسياسات املقيدة والغري مرنة.
توفري حميط حمفز ويوفر الثقة واألمان والشعور ابلرضا الوظيفي واالنتماء احلقيقي للمنظمة  .10

 ابلنسبة للموظفني.
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ت حل ( أن من أمسى أهداف التميز التنظيمي هو حتسني آليا217، ص2013 ،وأضاف )اخلرشة
اسبة هبدف جلب بيئة من ،الفنية اليت تعاين منها املؤسساتومعاجلة األمراض  ،املشكالت التنظيمية املعقدة

واشاعة الثقافة التنظيمية احملفزة وتطبيق تقنيات التجريب هبدف حتسني األداء  ،لالبتكار واإلبداع للعاملني
 وزايدة فاعلية املؤسسات.

 أمهية التميز التنظيمي: 

نظيمي ضرورة من ضرورات التطوير اإلداري لرفع مستوايت ( أبن التميز الت2008 ،يذكر )السعودي"
حيث إن تطوير مهاراهتم وقدراهتم يتطلب  ،ارات وقدرات العاملني يف املنظمةاألداء من خالل تطوير مه

راد العاملني أبن املنظمة وجود تنظيم فّعال تسوده روح الفريق واالبتكار واملنافسة حبيث يشعر كل فرد من األف
هم من أجل متيز هذا الشعور يدفع العاملني إىل بذل كافة طاقاهتم وجهودهم وإعطاء كل ما لديو  ،ملك له

 (27ص ،2014 ،)يف: العنقري املنظمات وجناحها"

 أن للتميز التنظيمي أمهية يف عدة جماالت وهي:  (1429 ،غوشةوذكر )

 يف جمال الرتكيز على النتائج )وجود التناغم والرتكيز يف كل املؤسسة( .1
امليزة  ،حتفيز املوظفني ،السمعة احلسنة ،عمالء )والء العميل واالحتفاظ بهيف جمال الرتكيز على ال .2

 التنافسية احملددة(
موظفون  ،وضوح اهلدف واالجتاه ،جمموعة قيم وأخالق معمّمةيف جمال القيادة وثبات اهلدف ) .3

 ادارة أزمات فعالة( ،املؤسسة اءة قصوى يف تقدمي خدماتفعالية وكف ،حمّفزون وملتزمون ،ّعالونف
رات الذهنية القّيمة يف جمال تطوير وإشراك األفراد )التمكني والتشاركية الفعالة واالستفادة من القد .4

 (22-21ص ،2011 ،تنافسية املتزايدة( )يف: اللوقانال ،لدى األفراد

 مبادئ التميز التنظيمي:

 ( عّدة مبادئ لتحقيق التميز التنظيمي يف املنظمات وهي:24-23ص ،2011 ،ذكر )اللوقان

وتوسيع دائرة اختاذ القرار  ،عن أمناط البريوقراطية التقليديةوتعين اخلروج  مبدأ دميوقراطية القادة ▪
 واالهتمام ابالتصاالت الغري الرمسية.
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 الثقافة الكافية.مبدأ القابلية للتغري ويعين توفر املناخ الصحي واملواقف اإلجيابية و  ▪
مبدأ االستقاللية وهو االستقالل الفين واإلداري واملايل حىت تضع التميز وتتخذ ما تراه مناسًبا للتفوق  ▪

 واالستمرار عليه.
 مبدأ االقرتاب من العمالء من خالل تقدمي اخلدمة املتميزة ذات السمة اجليدة وضمان جودة املنتج. ▪
 يات واجراءات حتقيق خمرجات عالية اجلودة.مبدأ االنتاجية ويعين االهتمام آبل ▪
مبدأ املستقبلية ويعين الرتكيز على البعد املستقبلي من خالل الرؤية واألهداف مع الرتكيز الشديد  ▪

 على البقاء واملنافسة.
 مبدأ االبتكارية وتعين ابتكار الطرق اإلبداعية الداعمة للتطوير والتحسني املستمر. ▪
 املعرفة وتوظيفها ويعين احلرص الشديد على امتالك املعرفة احلديثة.مبدأ التعددية يف مصادر  ▪
مبدأ البساطة والتسهيل فإن قلة عدد أفراد الفريق الواحد عامل مهم واجيايب يف املنظمات املميزة إذ  ▪

 أن احلجم الكبري ملهمة ما يؤدي إىل التعقيد.
القوي مع مبدأ الالمركزية اليت تسمح بنوع من مبدأ املركزية والالمركزية وتعين تعايش التوجيه املركزي  ▪

 االستقالل واإلدارة الذاتية.
 مبدأ التنافسية. ▪
 مبدأ الشراكة اجملتمعية. ▪

 أبعاد التميز التنظيمي:

فة متيز الثقا ،متيز املرؤوسني ،يمي مخسة أبعاد وهي: متيز القادةمبراجعة األدبيات فإن للتميز التنظ
 وسنتحدث عن كل بعد على حده. ،متيز اهليكل التنظيمي ،متيز االسرتاتيجية ،التنظيمية

 متيز الثقافة التنظيميةأواًل: 

ا جمموعة من القيم واملبادئ اليت يتمسك هبا العاملون يف منظمة ما وجتمعهم هبالثقافة التنظيمية هي 
اجلماعية للطريقة اليت يفكر هبا وهي احملصلة ( 28ص ،2010 ،آل مزروع) ومتيزهم عن غريهم من املنظمات

وأتيت أمهية الثقافة  (58ص ،2012 ،ن هبا حيال بعضهم بعًضا )اخلالديمعظم العاملني يف املنظمة ويشعرو 
 التنظيمية لدورها يف:
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زايدة كفاءة العاملني ملهامهم وأعماهلم فهي  ،وذلك من حيث رفع احلالة املعنويةالتأثري يف العاملني  .1
 املرجعي الذي يستطيع به العاملون تفسري األحداث من حوهلم.مبثابة اإلطار 

التأثري يف املنظمة وذلك من خالل عكس هوية املنظمة وحتقيق التكامل الداخلي بني كافة منتسيب  .2
 املنظمة وترسيخ مبدأ العمل اجلماعي كما تساعد هذه الثقافة التنظيمية للتنبؤ بسلوك العاملني.

من خالل  طة وذلك ببناء الثقة والعالقات املميزة بني املنظمة واجملتمع احمليط هباالتأثري يف البيئة احملي .3
 ،)اهلالالت ف بني العاملني والبيئة اخلارجيةجودة اخلدمات اليت تطرحها وحتقيق التواصل والتكي

 (238-237ص  ،2014

ذا كانت ( أنه من املستحيل حتقيق التميز يف أي منظمة إ27-26ص ،2011 ،ويذكر )اللوقان
 ( لدعم ثقافة التميز منها:1994 ،مث ذكر مقرتحات )بوندز وآخرون ،لثقافية للمنظمة ال تتسم ابلتميزاالبيئة 

أمهية حتديد رغبة العمالء فيما يعتقدون أنه يتناسب مع احتياجاهتم وعدم تدخل اإلدارة يف حتديد  .1
 تلك الرغبات.

 املنظمة.وضع اهتمامات العميل يف مقابل اهتمامات  .2
 الرتكيز على فعالية املنظمة بداًل من العمل املستمر على زايدة األرابح. .3
 أمهية التجربة العملية للمعرفة واالنفتاح على كل جديد. .4
 تقبل األخطاء واالستفادة منها. .5
 إدراك أمهية التطوير املستمر للمنظمات بداًل من الثبات على نفس الوضع. .6

( أنه ميكن نشر ثقافة التميز من 902ص ،2009،خطاب :( )يفZairi, 1999أيًضا أضاف )
 خالل العمل على:

 الرتكيز على معايري التميز من خالل توفري اإلمكاانت الالزمة. -
 إشاعة جو التنافس يف العمل. -
 التأكيد على الوالء واالحرتام بني مجيع العاملني. -
 نشر جو من الثقة والدعم املتبادل واالهتمام ابملرؤوسني. -
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 ،ظمة أكثر توافًقا لسلوك العاملنيوترى الدارسة أنه كلما كانت الثقافة التنظيمية السائدة يف املن
وكلما كان العاملني  ،وكلما كان العاملني أكثر إميااًن هبا وأبمهية املنظمة وأن مصلحتهم من مصلحة املنظمة

داء واالنتاج مما حيقق التميز التنظيمي يف كفريق واحد وجتتمع كلمتهم فإن هذا حيقق الكفاءة والفعالية يف األ
إال إذا مل يرى العاملون حتيزًا وعدم إنصاف يف أبعاد العدالة  –برأي الدارسة  –املنظمة ولن حيدث هذا 

 التنظيمية.

 متيز اهليكل التنظيمياثنًيا: 

املنظمة ( اهليكل التنظيمي أبنه: "جمموعة الطرق اليت تقسم هبا 50ص ،2011 ،ويعّرف )اللوقان
وميكن أن يصور اهليكل على شكل خارطة رمسية للتنظيم  ،متميزة وحمددة مع التنسيق بينها أفرادها يف مهمات

تصف كيفية توزيع املهمات والواجبات واملسؤوليات بني التقسيمات واألفراد داخل املنظمة وحتّدد العالقات 
 فراد سوية يف إطار تقسيمات رمسية"وجتميع األالرمسية بينها وتعني عدد املستوايت اهلرمية يف اهليكل 

( أبن متيز اهليكل التنظيمي ميثل درجة قدرة اإلطار اهليكلي Organ & Batman,1991ويذكر )
والتعاون املتوقع بني أجزاء التنظيم  ،ت بني األعمال واملراكز واألقسامالذي يربط أجزاء التنظيم وحيّدد العالقا

)يف:  ملختلفة لتحقيق األهداف املطلوبةويوضح خطوط السلطة واملسؤولية بشكل يساعد على أداء األنشطة ا
 (37ص ،2014 ،العنقري

( أن اهليكل التنظيمي املتميز يتضمن عشر نقاط 248-247ص ،2014 ،كما ذكر )اهلالالت
 هي:

 رونة وسهولة توافر وتدفق املعلومات.ميتاز بدرجة كبرية من امل ▪
يساعد على حتقيق التنسيق بني خمتلف األنشطة واملستوايت اإلدارية وحيقق سهولة وسرعة  ▪

 االتصاالت بني مجيع األقسام.
 املشاركة يف اختاذ القرارات ويساعد على تشكيل فرق عمل حمرتفة.يعتمد على  ▪
 م ال اعتبارات شخصية فيه.يقوم على نظام رقابة مالية وإدارية دقيق وحمك ▪
 يساعد على األداء اجليد وتدريب العاملني لزايدة خرباهتم وقدراهتم اإلدارية. ▪
 يساعد على توفري كوادر بشرية قيادية ذات كفاءات متميزة. ▪
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 يتأقلم مع البيئة احمليطة ويساعد يف سرعة حل املشكالت اليت تعرتض املنظمة. ▪
 رد واملعدات املختلفة.يساعد على االستخدام األمثل للموا ▪
 يساهم يف ختفيض التكاليف واختصار الوقت واجلهد والسرعة يف اجناز املهام. ▪

وحتديد  ،يف املنظمة هو املرونة دون اخاللوترى الدارسة أن من أهم عوامل متّيز اهليكل التنظيمي 
تنظيمية وعدم جتاوزها العتبارات شخصية مما حيقّق العدالة ال ،صال بني مستوايت اهليكل التنظيمينطاق االت

وأيًضا تقليل املستوايت اإلدارية يف اهليكل التنظيمي لتوضيح قنوات االتصال  ،بني العاملني يف املنظمة
 وحتديدها بصورة واضحة وفعالة.

 اثلثًا: متيز املرؤوسني

وهم أساس متيز املنظمة من  ة وهم رأس ماهلاإن املرؤوسني والعاملني يف املنظمة هم ركيزة املنظم
 احلوافز املعنوية واملادية وتقدمي ،راكهم يف اختاذ القراراتفعلى املنظمة أن هتتم ابلعاملني من حيث اش ،عدمها

واعطائهم الثقة واحلرية النسبية  ،هداف املنظمة ومراعاة احتياجاهتمواملوازنة بني أهداف العاملني وأ ،هلم
 املركزية الشديدة مما يدفعهم إىل حتقيق التميز داخل املنظمة. والتخلص من

 ( أبن على املنظمة ما يلي:258-257ص ،2014 ،اهلالالتولتحقيق متيز املرؤوسني ذكر )

والسعي إىل حتسني  ،نهم واحرتامهم وتشجيعهم وتنميتهماالهتمام ابملوظفني والعمل على متكي .1
 ،الضالعنيدراسة )نتائج كما أّكدت   ،الوالء واالنتماء للمنظمة لديهم أوضاعهم من أجل خلق

اليت هدفت للتعرف على أثر التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي أبن هناك أثر ذا داللة  (2010
 احصائية للتمكني اإلداري يف متيز املنظمة.

املنظمة جيعلهم يبذلون كافة  ااتحة الفرص وتوسيع قاعدة املشاركة يف اختاذ القرارات املهمة يف .2
 جهودهم لتحقيق أهداف منظمتهم بكفاءة واقتدار.

حتديث األنظمة والقوانني والتعليمات واإلجراءات ولوائح العمل املعمول هبا والتخلي عن الروتني  .3
 واملركزية يف التعامل.
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 رابًعا: متيز االسرتاتيجية

 ،املنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وات اليت تتخذها( أبهنا درجة متيز اخلطKandula,2002ويعرّفها )
جية على مواجهة التحدايت وتفاعلها كخطة موحدة شاملة ومتكاملة تربط مزااي املنظمة بقدرهتا االسرتاتي

 (37ص ،2014 ،)يف: العنقري البيئية

املنظمة  واالسرتاتيجية هي ضمن مهام اإلدارة العليا وتعين التفكري املستقبلي ملا يريده أصحاب
 للمنظمة أن تكون مستقباًل على املدى الطويل.

 ( وهي:265ص ،2014 ،ر بعّدة مراحل ذكرها )اهلالالتواسرتاتيجية أي منظمة متّ 

 مرحلة التحليل االسرتاتيجي ▪

ل الفرص وجما ،ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها ،بيئة الداخلية واخلارجية للمنظمةويتم يف هذه املرحلة حتليل ال
 (SWATويسّمى هذا بتحليل سوات ) ،لتهديدات اليت تواجههاوا

 مرحلة التخطيط االسرتاتيجي ▪

 ،اخلطط االسرتاتيجية ،أهدافها ،وهي: صياغة رؤية ورسالة املنظمة وتتضمن القيام أبربع مهام متسلسلة
 السياسات املختلفة للمنظمة.

 مرحلة التنفيذ ▪

 الفعلي من خالل برامج تنفيذية وموازانت مالية. وتتضمن وضع اخلطط االسرتاتيجية موضع التنفيذ

 مرحلة الرقابة االسرتاتيجية ▪

وأن االجراءات التصحيحية يتم اختاذها  ،مة للتأكد من تنفيذ ما خطط لهوتتضمن تقييم أداء املنظ
 لتصحيح األخطاء.

ؤية والرسالة ويكون متيز االسرتاتيجية من خالل تطوير هذه اخلطط االسرتاتيجية من خالل تطوير الر 
وترى الدارسة أن من أهم العوامل يف متيز  ،وتبيّن اسرتاتيجيات التميز يف األداء وحتسني اخلدمات وغريها
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االسرتاتيجية هي مرحلة متابعة تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية فقد تتميز املنظمة يف التخطيط لكن تفشل يف 
 تنفيذ ما خططت له.

 خامًسا: متيز القيادة

إهنا ستيّسر املنظمة هي أساس التميز التنظيمي فإن كانت تتبىن سياسة التميز وتسعى له ف والقيادة يف
( أبن متيز القيادة ميثل قدرة القائد املتميزة Hesseblin & Johnston,2002وذكر ) ،كافة األبعاد األخرى

ورة تساعد املنظمة على على استغالل الفرص التنظيمية وتوفري الفرص التطويرية وقبول األعمال املتحدية بص
 (38ص ،2014 ،ليات املضطربة واألزمات املتعددة )يف: العنقريمواجهة العم

( عّدة خصائص للقيادة 257-254ص ،2014 ،اهلالالت؛  50ص ،2011)اللوقان، وذكر 
 املتميزة منها:

 االنفتاح العقلي. ▪
 املرونة والقابلية للتغيري. ▪
 التخطيط والتنظيم وحتديد األهداف. ▪
 مهارات االتصال. ▪
 التعليم املستمر وبناء الفريق. ▪
 متكني العاملني والتفويض. ▪
( أبن 2014 ،ما أشارت إىل ذلك دراسة )العنقريك  ،ك ابلقيم األخالقية وتفعيل دورهاالتمس ▪

 خالقية أثر ذا داللة احصائية على التميز التنظيمي.للقيادة األ
 حتفيز العاملني. ▪
 ل.التحكم يف التوتر وضغوط العم ▪

وترى الدارسة أبن القيادة يف املنظمة إذا كانت تّتسم فعلًيا بسمات القيادة وليست اإلدارة فإهنا 
 ىل توافر خصائص القيادة املميزة.تكون أقرب إ
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الدراسات السابقة اثنياا:  
 ألجنبية املتعلقة مبوضوعة يف هذا اجلزء كل ما يتعلق ابلدراسات السابقة العربية واتستعرض الدارس 

ة ابلبحث يف قواعد البياانت واملكتبات العامة واخلاصة يف مدينة الرايض ومل الدراسة، وقد قامت الدارس
ولذا سيتم التعرض للدراسات  -ةراسة احلالية _ على حد علم الدارستتمكن من احلصول على دراسة مماثلة للد

يتم استعراض الدراسات بطريقة تنازلية وس ي والعدالة التنظيمية كل على حدا،اليت تبحث يف التميز التنظيم
 من األعلى لألدىن. 

 :  الدراسات العربية:أوالا

( بعنوان: مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظة 2014دراسة الشهري )( 1
 .جدة وعالقتها بدافعية االجناز لدى املعلمني من وجهة نظرهم

على درجة تطبيق العدالة التنظيمية وأبعادها )عدالة التوزيع هدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
واالجراءات والتفاعلية/ التعامالت والتقوميية واألخالقية( من وجهة نظر املعلمني والتعرف على درجة دافعية 

كما هدفت إىل الكشف عن العالقة االرتباطية بني درجة تطبيق   ،جناز لدى املعلمني من وجهة نظرهماال
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي واستخدمت  ،ية ودافعية االجناز لدى املعلمنية التنظيمالعدال

لمي املدارس ( معلًما من مع750االستبانة كأداة جلمع املعلومات ومت توزيعها على عينة عشوائية تكونت من )
احصائية بني جماالت العدالة  وأظهرت النتائج على وجود عالقة اجيابية ذات داللة ،الثانوية مبدينة جدة

 اإلجناز.عية التنظيمية وبني جماالت داف

( بعنوان: درجة العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس احلكومية وعالقتها 2012دراسة حممد )( 2
 ابلرضا الوظيفي لدى معلمي املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الغربية.

حتديد درجة العدالة التنظيمية لدى املديرين وعالقتها ابلرضا الوظيفي  هدفت هذه الدراسة إىل
موقع  ،نوع املدرسة ،سنوات اخلربة ،اجلنس ،املؤهل ،ة وفقًا للمتغريات )العمرللمعلمني يف املدارس احلكومي

 توزيعها الراتب( واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي وجعلت من االستبانة أداة جلمع املعلومات ومت ،املدرسة
من جمتمع الدراسة  %4.5( معلًما ومعلمة بنسبة 555بصورة العينة الطبقية العشوائية حيث بلغ عددهم )
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وأظهرت النتائج أن درجة العدالة التنظيمية كبرية جداً ودرجة الرضا الوظيفي كبرية جداً أيضاً وأن هناك عالقة 
 لدى املديرين وعالقتها ابلرضا الوظيفي للمعلمني.ارتباطية اجيابية قوية بني درجة العدالة التنظيمية 

( بعنوان: أثر ممارسات القيادة األخالقية للمديرين يف حتقيق التميز 2014دراسة العنقري )( 3
 .التنظيمي دراسة تطبيقية على احملافظات التابعة إلمارة مكة املكرمة

التنظيمي من وجهة  رها يف حتقيق التميزوهتدف إىل التعرف على أبعاد القيادة األخالقية للمديرين وأث
ة جلمع البياانت ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبان ،فظات التابعة ألمارة مكة املكرمةنظر العاملني يف احملا

وقد توصل ( موظف واستخدم املنهج الوصفي املسحي التحليلي 318واليت بلغ عددها ) ،من أفراد العينة
مهها ارتفاع املتوسط العام ألبعاد القيادة األخالقية ابإلضافة إىل ارتفاع املتوسط إىل جمموعة من النتائج من أ

أيضًا توصلت إىل وجود أثر ذو داللة احصائية ألبعاد القيادة األخالقية  ،لتميز التنظيميالعام ألبعاد ا
يق التميز اخلصائص املتعلقة ابلعالقات اإلنسانية( يف حتق -اخلصائص الشخصية -)اخلصائص اإلدارية

 التنظيمي.

( بعنوان: ادارة التميز التنظيمي يف اجلامعات احلكومية السعودية تصور 2011دراسة اللوقان )( 4
 مقرتح يف ضوء املعايري الدولية.

هدفت هذه الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتطبيق إدارة التميز التنظيمي يف اجلامعات احلكومية 
لدراسة امليدانية واستخدمت املنهج الوصفي املسحي التحليلي إلجراء ا ،الدوليةلسعودية يف ضوء املعايري ا

( فرًدا 381وتكونت عينة الدراسة من ) ،مدخل النظم لوضع التصور املقرتحواستخدمت  ،وحتليل نتائجها
لك جامعة امل ،أربع جامعات وهي جامعة أم القرى ( قائًدا أكادميًيا من628من اجملتمع الكلي وعددهم )

 ،اتواستخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلوم ،جامعة حائل ،هد للبرتول واملعادنجامعة امللك ف ،سعود
وتوصلت إىل النتائج التالية: أن درجة أمهية تطبيق ادارة التميز التنظيمي يف اجلامعات احلكومية السعودية 

موافقون بدرجة كبرية على معوقات تطبيق وأن أفراد الدراسة  ،4.39ت بدرجة كبرية مبتوسط حسايب كان
 ادارة التميز التنظيمي يف اجلامعات احلكومية السعودية.
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( بعنوان: أثر التمكني اإلداري يف التميز التنظيمي دراسة ميدانية يف 2010دراسة الضالعني )( 5
 .شركة االتصاالت األردنية

عمال يف شركة يف متيز منظمة األ هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التمكني اإلداري
ياانت واستخدم االستبانة كأداة جلمع الب ،م املنهج الوصفي املسحي امليداينومت استخدا ،االتصاالت األردنية

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى ادراك العاملني ألبعاد التمكني اإلداري  ا،( فردً 553ومت توزيعها على )
وأن هناك أثر ذا داللة  ،التنظيمي جاء أيَضا بدرجة مرتفعةدراكهم ألبعاد التميز كان مرتفًعا وأن مستوى ا

وتوصي الدراسة بتشجيع املمارسات اإلدارية كبناء الفريق  ، متيز منظمة األعمالاحصائية للتمكني اإلداري يف
 والعدالة يف املعامالت ملا هلا من أثر يف بناء منظمات متميزة.

( بعنوان: واقع املناخ التنظيمي وعالقته إبدارة التميز لدى مديري املدارس 2015دراسة الزطمة )( 6
 الثانوية مبحافظات غزة.

ي املدارس هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل واقع املناخ التنظيمي وعالقته إبدارة التميز لدى مدير 
م االستبانة واستخد ،وصفياسة استخدم الباحث املنهج الولتحقيق أهداف الدر  ،الثانوية مبحافظات غزة

( 400وتبلغ عددها )ومت توزيعها على عينة الدراسة اليت مت اختيارها بطريقة عشوائية  ،كأداة جلمع البياانت
جاء ومن أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أبن درجة تقدير املعلمني لواقع املناخ التنظيمي  ،معلًما ومعلمة
وأن هناك عالقة موجبة ذات داللة  ،وى ادارة التميز جاء بدرجة عاليةوكذلك درجة مست ،بدرجة عالية

 احصائية بني واقع املناخ التنظيمي ومستوى ادارة التميز.
 

 الدراسات األجنبية:اثني ا: 

 ( بعنوان: متكني العاملني كمدخل لتحقيق التميز التنظيمي.2015دراسة بو سامل )( 1

Employees' Empowerment as An Approach to Achieve The Business Excellence –Case 

Study on Algerian Communications Company. 

ومت استخدام االستبانة  ،متكني العاملني والتميز التنظيميهدفت هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني  
الدراسة املنهج املسحي  واستخدمت ،( موظًفا352ينة اليت بلغ عددها )كأداة جلمع املعلومات من أفراد الع

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بني متكني  ،التحليلي
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كفاءة العمل( بينما ال توجد عالقة ذات داللة   ،مي يف أبعاد التمكني )معىن العملالعاملني والتميز التنظي
 تطوير العمل( وبني التميز التنظيمي. ،)استقاللية العملية بني األبعاد احصائ

 

عدالة التنظيمية وااللتزام ( بعنوان: العالقة بني الBarzoki, sarand, 2015)ابرزوكي وساراند دراسة  (2
 ي.التنظيم

Investigating the Relationship between Organizational Justice, Organizational 

Commitment and Staff's Quality of Work Life (Case Study: Islamic Azad University 

employees Shabestar) 

وجودة حياة نظيمي على العالقة بني العدالة التنظيمية وااللتزام التهدفت هذه الدراسة إىل التعرف  
ومت استخدام املنهج  ،لدراسة مجيع املوظفني يف اجلامعةوكان جمتمع ا ،يف جامعة آزاد شبسرت العمل للموظفني

 ،( موظًفا120الدراسة اليت بلغت ) املسحي التحليلي واالستبانة كأداة جلمع البياانت وتوزيعها على عينة
وجودة حياة العمل وهذا يعين  لعدالة التنظيمية وااللتزام التنظيميومن أبرز النتائج أن هناك عالقة وثيقة بني ا

 عندما تزيد العدالة وااللتزام تزيد أيًضا جودة حياة العمل يف البيئة الوظيفية.
 

( بعنوان: العالقة بني العدالة Fariba, Sardar, Mozafar, 2013دراسة فاريبا وسردار ومظفر )( 3
 التنظيمي للموظفني يف املديرية العامة للشباب والرًيضة يف مقاطعة فرجينيا.التنظيمية وااللتزام 

Relationship of organizational justice and organizational commitment of the staff in 

general directorate of youth and sports in Chahar Mahal Va Bakhtiari Province. 

 التعرف على العالقة بني العدالة التنظيمية وعالقتها مع تنظيم والتزام املوظفني هتدف هذه الدراسة إىل 
واستخدمت االستبانة كأداة جلمع  ،استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف مديرية الشباب والرايضة ومت

مية مبكوانهتا وأظهرت النتائج أن العدالة التنظي ،( من املوظفني العاملني150البياانت وتكونت العينة من )
وأن غياب العدالة التنظيمية  ،اشرة مع أبعاد االلتزام التنظيميالعدالة التوزيعية( هلا عالقة مب –)العدالة االجرائية 

 االلتزام واالفتقار أيًضا للرضا الوظيفي.يف املنظمة يسبب عدم 
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 التعقيب على الدراسات السابقةاثلثاا: 

لتنظيمية الدراسات السابقة من خالل التعرف على أهم أبعاد العدالة ااستفادت هذه الدراسة من  
اثل أحد أبعاد العدالة التنظيمية وربط الباحثني بني التميز التنظيمي والتمكني الذي مي وأبعاد التميز التنظيمي،

 من حيث مشاركة املوظفات يف اختاذ القرارات ومعرفة أسباب اختاذها.

اختلفت عن الدراسات السابقة مجيعها من حيث جمتمع الدراسة فهي اختارت  هذا وإن الدراسة احلالية
 اسكان الطالبات كمجتمع هلا، بينما الدراسات السابقة اختارت املدارس أو اجلامعات أو املؤسسات اخلاصة.

( قد تشاهبت يف ربط التميز التنظيمي 2010( ودراسة )الضالعني، 2015ويالحظ أبن دراسة )بو سامل، 
( قد 2013( ودراسة )فاربيا وسردار ومظفر، 2015لتمكني اإلداري، بينما دراسة )ابرزوكي وساراند، اب

( قد قاما ببحث 2012؛ حممد،  2014قاموا بربط العدالة التنظيمية اباللتزام التنظيمي، ودراسيت )الشهري، 
( بدافعية اإلجناز، بينما 2014ي، وربطها )الشهر العدالة التنظيمية يف أهم املؤسسات الرتبوية وهي املدارس 

( فقد حبثا 2015( ودراسة )الزطمة، 2011أما دراسة )اللوقان،  ( ابلرضا الوظيفي.2012ربطها )حممد، 
( هي األقرب شبًها للدراسة احلالية حيث ربط بني 2014وقد تكون دراسة )العنقري،  يف إدارة التميز.

 د العدالة أحد املبادئ األساسية للقيادة األخالقية.القيادة األخالقية والتميز التنظيمي، وتعّ 
 

 احلاجة للدراسة احلالية:

بني العدالة التنظيمية والتميز  متيزت الدراسة احلالية ابختالفها عن الدراسات السابقة أبهنا مجعت ما 
التنظيمي للتعرف على العالقة اليت تربطهما وجتعل وجودمها لدي القيادات اإلدارية مهًما من أجل تطوير 
اخلدمات املقدمة للطالبات داخل إسكان الطالبات داخل جامعة امللك سعود عرب املوظفات العامالت يف 

 السكن. 

  



 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة واإلجراءات.

 
 منهج الدراسة 
 جمتمع الدراسة 
 أداة الدراسة 
 صدق أداة الدراسة 
 ثبات أداة الدراسة 
  أساليب املعاجلة اإلحصائية 
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 منهجية الدراسة واالجراءات

ووصف خصائص أفراد  ،حتديد جمتمع وعينة الدراسةوكذلك  ،ملنهج الدراسة ايتناول هذا الفصل عرضً 
وأساليب  ،وثبات أداة الدراسة )االستبانة( لكيفية بناء أداة الدراسة والتأكد من صدق امث عرضً  ،عينة الدراسة

 املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البياانت اإلحصائية.

 منهج الدراسة:
وذلك ملناسبته لتحقيق أهداف الدراسة احلالية  رتباطياالاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  

طالبات جامعة  اإلدارية يف اسكان اتمية والتميز التنظيمي لدى القيادالعدالة التنظيالستخراج العالقة بني 
أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة  أحدسلوب الوصفي هو واأل ،امللك سعود

ليلها حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع بياانت ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحت
 .(Fraenkle&Wallen,2006) واخضاعها للدراسة الدقيقة

ومن مث معرفة درجة  ،عالقة بني متغريين أو أكثرة ذا كان هناك مثإنهج االرتباطي يستخدم ملعرفة ما وامل
كانت توجد فهل هي طردية ولذلك فان اهلدف يقتصر على معرفة وجود العالقة أو عدمها واذا   ،تلك العالقة
ولكنه ال  ،العالقة بني املتغريات ودرجاهتا فاملنهج االرتباطي يساعد على معرفة ،سالبة أو موجبة ،أو عكسية

وكذلك  ،يجةا فهذا مؤشر وبرهان للتنبؤ ابلسبب والنتويف حالة وجود عالقة قوية جدً  ،تيجةالنيوضح السبب و 
 (2012 ،)العساف  عالية فهذا مؤشر لعدم السببيةأو كانت غري ،ان مل يكن هناك عالقة

 جمتمع الدراسة:

والبالغ عددهن  ،ك سعوديف اسكان طالبات جامعة املل املوظفاتكون جمتمع الدراسة من مجيع ت
وكانت  ،الدراسة على مجيع أفرادوورقًيا  اع أداة الدراسة الكرتونيً ة بتوزيدارسحيث قامت ال ،موظفة( 79)

( من إمجايل جمتمع %80.0أي بنسبة ) موظفة( 63) عددمن االستجاابت لنسبة االستجابة واملسرتجع 
 الدراسة.
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 أداة الدراسة:

ة أن األداة األكثر مالءمة دارسوجدت ال ،تبع يف الدراسةج املوعلى املنه ،بناء على طبيعة البياانت
وقد مت بناء أداة الدراسة ابلرجوع إىل األدبيات والدراسات  ،هداف هذه الدراسة هي "االستبانة"لتحقيق أ

 السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 
وذلك على النحو  ،رينفقرة مقسمة على حمو ( 26)ولقد تكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من 

 التايل:
سكان الطالبات جبامعة : يتناول العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إباحملور األول ▪

 ( فقرة.13وهو يتكون من ) ،امللك سعود
وهو يتكون  ،سكان الطالبات جبامعة امللك سعود: يتناول التميز التنظيمي إلاحملور الثاين ▪

 ( فقرة.13من )
 أمام أحد اخليارات التالية:( √)ة من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة دارسوطلبت ال

 غري موافق بشدة -1 غري موافق -2 إىل حد ما -3 موافق -4 موافق بشدة -5
 

حماور الدراسة، مت حساب ( املستخدم يف اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا ولتحديد طول خالاي املقياس
= 4/5ل اخللية الصحيح أي )(، مث تقسيمه على عدد خالاي املقياس للحصول على طو 4=1-5املدى )

بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( ( 0.80
 (:1خلالاي كما يتضح من خالل اجلدول رقم )وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول ا

 (1جدول رقم )
 حتديد فئات املقياس املتدرج اخلماسي

 غري موافق بشدة غري موافق إىل حد ما موافق موافق بشدة
4.21 – 5.0 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1.0 – 1.80 

 

 (:صدق االستبانة )األداة

(، 387 ، ص2012 ،وف تقيس ما أُعدت لقياسه )العسافأهنا سصدق االستبانة يعين التأكد من 
كما يُقصد ابلصدق "مشول أداة الدراسة لكل العناصر اليت جيب أن حتتويها الدراسة من انحية، وكذلك 
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، 2001رون وضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية أخرى، حبيث تكون مفهومه ملن يستخدمها" )عبيدات وآخ
 ة ابلتأكد من صدق االستبانة من خالل ما ييت:دارس(، ولقد قامت ال179 ص

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(:
العالقة بني العدالة التنظيمية والتميز التنظيمي لدى بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة واليت تتناول "

( وذلك 6عدد من احملكمني )مت عرضها على  ،"القيادة اإلدارية يف اسكان طالبات جامعة امللك سعود
 .((3)ملحق رقم ) لالسرتشاد آبرائهم

ملا  اومالءمتهوقد طُلب من احملكمني مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى 
 مع وضع التعديالت واالقرتاحات اليت ،العبارات للمحور الذي تنتمي إليهومدى مناسبة  ،وضعت ألجله

 ( االستبانة يف صورهتا األولية(.1)ملحق رقم ) ميكن من خالهلا تطوير االستبانة
ة إبجراء التعديالت الالزمة دارسقامت ال ،ليت أبداها احملكمونوبناء على التعديالت واالقرتاحات ا

بانة حىت أصبحت االست ،ل بعض العبارات وحذف عبارات أخرىمن تعدي ،اليت اتفق عليها غالبية احملكمني
 (.2يف صورهتا النهائية ملحق رقم )

 

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
وعلى بياانت العينة  ا،ة بتطبيقها ميدانيً دارسلظاهري ألداة الدراسة قامت البعد التأكد من الصدق ا

 ة حبساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث مت حساب معاملدارسقامت ال
االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح 

 ذلك اجلداول التالية.
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 (2جدول رقم )
 معامالت ارتباط بريسون لفقرات )العدالة التنظيمية والتميز التنظيمي 

 لدى القيادة اإلدارية( ابلدرجة الكلية للمحور
 

 التميز التنظيمي العدالة التنظيمية
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.554** 1 0.769** 
2 0.559** 2 0.569** 
3 0.623** 3 0.592** 
4 0.735** 4 0.565** 
5 0.686** 5 0.523** 
6 0.513** 6 0.617** 
7 0.672** 7 0.661** 
8 0.739** 8 0.552** 
9 0.657** 9 0.710** 

10 0.592** 10 0.652** 
11 0.767** 11 0.597** 
12 0.635** 12 0.534** 
13 0.654** 13 0.696** 

 0.01دال عند مستوى  **

( وهذا يعطي 0.01( أن مجيع العبارات دالة عند مستوى )2يتضح من خالل اجلدول رقم )
كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن   ،ارتفاع معامالت االتساق الداخلي داللة على

 الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 :أداة الدراسة ثبات
ثبات االستبانة يعين التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على 

ة بقياس ثبات دارس(، وقد قامت ال430ص ،ـ2012، األشخاص ذاهتم يف أوقات خمتلفة )العساف
( يوضح معامل الثبات حملاور أداة 3الدراسة ابستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ، واجلدول رقم )

 الدراسة وذلك كما يلي:
 (3جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد  احملور  الرقم

 الفقرات
معامل 
 الثبات

اإلدارية إبسكان الطالبات العدالة التنظيمية لدى القيادات  1
 0.880 13 جبامعة امللك سعود.

 0.902 13 التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود. 2
 0.913 26 الثبات الكلي
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حيث بلغت  ا،راسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيً ( أن مقياس الد3يتضح من خالل اجلدول رقم )
كما تراوحت معامالت ثبات أداة   ،( وهي درجة ثبات عالية0.913)فا( قيمة معامل الثبات الكلية )أل

 وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.  ،(0.902، 0.880الدراسة ما بني )

 األساليب اإلحصائية امل ستخدمة يف الدراسة:
فقد مت استخدام العديد من األساليب  ،وحتليل البياانت اليت مت جتميعهالتحقيق أهداف الدراسة 

 Statistical Package for Socialاإلحصائية املناسبة ابستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences ( واليت يرمز هلا اختصاراً ابلرمزSPSS وبعد ذلك مت .)حساب املقاييس اإلحصائية التالية: 

وكذلك  ،ة والوظيفية ألفراد عينة الدراسةاخلصائص الشخصي التكرارات والنسب املئوية للتعرف على .1
 حتديد استجاابت أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسية اليت تتضمنها الدراسة.

 ،االتساق الّداخلي ألداة الدراسة ( حلساب صدقPearson correlation) معامل ارتباط بريسون .2
ية والتميز التنظيمي لدى القيادة اإلدارية يف اسكان وكذلك للتعرف على العالقة بني العدالة التنظيم

 طالبات جامعة امللك سعود.
  ( حلساب معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة. Cronbach's Alphaمعامل ألفاكرونباخ ) .3
" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجاابت أفراد الدراسة عن Meanاملتوسط احلسايب "  .4

الرئيسة )متوسطات العبارات(، مع العلم أبنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط احملاور 
 حسايب.

للتعرف على مدى احنراف استجاابت  "Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  .5
متوسطها اور الرئيسة عن ولكل حمور من احمل ،عبارة من عبارات متغريات الدراسةأفراد الدراسة لكل 

ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجاابت أفراد عينة الدراسة لكل عبارة  ،احلسايب
فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت  ،ةيإىل جانب احملاور الرئيس ،ات الدراسةمن عبارات متغري 

 االستجاابت واخنفض تشتتها بني املقياس.
  



 
 
 
 

 
 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 
 

 مناقشة وحتليل نتائج السؤال األول 
 مناقشة وحتليل نتائج السؤال الثاين 
 لثناقشة وحتليل نتائج السؤال الثام 
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
أفراد الدراسة يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدارسة امليدانية ومناقشتها من خالل عرض إجاابت 

 على عبارات االستبانة وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة على النحو التايل:

السؤال األول: ما درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان 
 الطالبات جبامعة امللك سعود؟

القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة للتعرف على درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى 
امللك سعود، مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت 

 أفراد الدراسة، وذلك على النحو التايل:
 (4جدول رقم )

 لدراسة حنو درجة توافر يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد ا
 أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود

 الفقرات م

املتوسط احلسايب درجة املوافقة
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غري موافق إىل حد ما موافق
 غري موافق 

 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
الرواتب املالية مناسبة للجهد 

 الذي أبذله.
7 11.1 14 22.2 25 39.7 15 23.8 2 3.2 3.14 1.01 7 

2 
الرواتب املالية قريبة من رواتب 
زمياليت يف نفس العمل خارج 

 املنظمة.

5 7.9 16 25.4 30 47.6 11 17.5 1 1.6 3.21 0.88 4 

3 
تقوم اإلدارة مبكافأة املوظفات 

على األعمال املتميزة اليت 
 يقدمنها للرفع من األداء. 

8 12.7 7 11.1 12 19.0 19 30.2 17 27.0 2.52 1.34 13 

4 
تربر اإلدارة أسباهبا عند اختاذ 

 القرارات.
6 9.5 15 23.8 18 28.6 19 30.2 5 7.9 2.97 1.12 9 

5 
تقوم اإلدارة ابلتقييم وفق 

 معايري موضوعية.
6 9.5 25 39.7 17 27.0 12 19.0 3 4.8 3.30 1.04 3 

6 
تربر اإلدارة للموظفة أسباهبا 

 عند تقييم األداء.
9 14.3 17 27.0 16 25.4 17 27.0 4 6.3 3.16 1.17 6 
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درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية ( أن حمور 4يتضح من خالل اجلدول رقم )

 ،2.52ملتوسطات احلسابية هلم بني )( فقرة تراوحت ا13إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود يتضمن )
(، وهذه املتوسطات تقع ابلفئتني الثانية والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وُتشري النتيجة 3.87

السابقة إىل تفاوت استجاابت أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات 
 .اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود

درجة توافر أبعاد  (، وهذا يدل على أن0.72( ابحنراف معياري )3.10احلسايب العام )يبلغ املتوسط 
العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود جاءت بدرجة متوسطة، 

ة يف بداية وذلك يتمثل يف موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على كل من )أن اإلدارة تشرح مهام الوظيف
التعيني، وكذلك تقوم اإلدارة ابلتقييم وفق معايري موضوعية، إضافة إىل أن الرواتب املالية قريبة من رواتب 
زميالهتن يف نفس العمل خارج املنظمة، وأن اإلدارة تشارك املوظفات يف اختاذ القرارات، وكذلك أن اإلدارة 

تفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة الشهري تربر للموظفة أسباهبا عند تقييم األداء(، وقد ا
م( واليت توصلت إىل أن مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظة جدة جاءت 2014)

7 
يف  اإلدارة املوظفاتتشارك 

 اختاذ القرارات. 
11 17.5 13 20.6 20 31.7 15 23.8 4 6.3 3.19 1.18 5 

8 
مجيع املوظفات تعامل اإلدارة 

 ابحرتام.
19 30.2 27 42.9 8 12.7 8 12.7 1 1.6 3.87 1.04 1 

9 
تعامل اإلدارة اجلميع بشكل 

 متساوي دون متييز.
9 14.3 16 25.4 18 28.6 14 22.2 6 9.5 3.13 1.20 8 

10 
تشرح اإلدارة مهام الوظيفة يف 

 بداية التعيني.
9 14.3 24 38.1 13 20.6 12 19.0 5 7.9 3.32 1.18 2 

11 
حتصل املوظفة على التدريب  

الكاِف عند مزاولة مهمة 
 أخرى.

7 11.1 10 15.9 20 31.7 18 28.6 8 12.7 2.84 1.18 10 

12 
تشرح اإلدارة معايري التقييم يف 

 بداية التعيني. 
4 6.3 11 17.5 23 36.5 19 30.2 6 9.5 2.81 1.05 12 

13 
توفر اإلدارة نظام عادل 

 لتقدمي الشكاوى والتظلمات.
5 7.9 10 15.9 24 38.1 17 27.0 7 11.1 2.83 1.09 11 

 - 0.72 3.10 املتوسط احلسايب العام
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م( واليت توصلت 2012بدرجة متوسطة، يف حني اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة حممد )
 تنظيمية لدى مديري املدارس احلكومية جاءت بدرجة عالية جداً.إىل أن درجة العدالة ال

درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل 
 إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، وذلك على النحو التايل:

( ابملرتبة األوىل بني الفقرات املوظفات ابحرتامتعامل اإلدارة مجيع ( وهي )8جاءت الفقرة رقم ) .1
درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك اخلاصة ب

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بني 1.04( واحنراف معياري )3.87مبتوسط حسايب ) سعود
، وتعزو الباحثة ذلك إىل أن االحرتام هو يع املوظفات ابحرتاماإلدارة تعامل مجأفراد الدراسة على أن 

أساس كل عمل، حيث أنه من أساسيات ديننا احلنيف، كما أن العالقات القائمة على االحرتام 
بني أفراد فريق العمل ُتساهم بدرجة كبرية يف إاتحة الفرصة للجميع للعمل من أجل إجناز مهامه، 

ن التماسك داخل املنظمة والعمل ضمن فريق واحد للوصول إىل كما أنه يعكس درجة كبرية م
 األهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها.

( ابملرتبة الثانية بني تشرح اإلدارة مهام الوظيفة يف بداية التعيني( وهي )10جاءت الفقرة رقم ) .2
ة إبسكان الطالبات جبامعة درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلداريالفقرات اخلاصة ب

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة 1.18( واحنراف معياري )3.32مبتوسط حسايب ) امللك سعود
، وتعزو الباحثة اإلدارة تشرح مهام الوظيفة يف بداية التعينيبدرجة متوسطة بني أفراد الدراسة على أن 

قة بوظيفية، مما ُيساهم بدرجة كبرية يف ذلك إاتحة الفرصة للموظف للتعرف على كافة املهام املتعل
 قيام املوظف بعمله على الوجه املطلوب، وذلك نظراً إلملامه بكافة متطلبات عمله منذ البداية.

تقوم اإلدارة مبكافأة املوظفات على األعمال املتميزة اليت يقدمنها للرفع ( وهي )3جاءت الفقرة رقم ) .3
درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات الفقرات اخلاصة ب ( ابملرتبة الثالثة عشر بنيمن األداء

(، 1.34( واحنراف معياري )2.52مبتوسط حسايب ) اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود
اإلدارة تقوم مبكافأة املوظفات على وهذا يدل على أن هناك عدم موافقة بني أفراد الدراسة على أن 

، ورمبا يكون السبب يف حصول تلك الفقرة على أقل زة اليت يقدمنها للرفع من األداءاألعمال املتمي
مكافأة املوظفات متوسط حسايب إىل ضعف املوارد املالية للمؤسسة، مما يعكس من قدرة اإلدارة على 

 .على األعمال املتميزة اليت يقدمنها
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ان الطالبات جبامعة امللك سعود السؤال الثاين: ما درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسك
 من وجهة نظر املوظفات؟

للتعرف على درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، مت استخدام 
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت أفراد الدراسة، وذلك على 

 النحو التايل:
 (5ل رقم )جدو 

 يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد الدراسة حنو 
 سكان الطالبات جبامعة امللك سعودلدى القيادات اإلدارية إبدرجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي 

 الفقرات م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غري موافق إىل حد ما موافق
غري 

 موافق 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تقوم اإلدارة بتطوير الرؤية  1
 والرسالة بشكل مستمر.

9 14.3 10 15.9 28 44.4 16 25.4 0 0.0 3.19 0.98 6 

2 
تتطابق األهداف 
االسرتاتيجية للسكن مع 

 األهداف املطّبقة.
5 7.9 19 30.2 25 39.7 12 19.0 2 3.2 3.21 0.95 5 

3 
السياسات املتبعة من 
اإلدارة تنبع من احتياجات 

 املستفيدات من السكن.
9 14.3 20 31.7 23 36.5 10 15.9 1 1.6 3.41 0.98 1 

4 
إلدارة بشكل دائم تسعى ا

 الستغالل الفرص
 التطويرية.

8 12.7 14 22.2 27 42.9 12 19.0 2 3.2 3.22 1.01 3 

5 
اإلدارة إىل توفري تسعى 

بيئة عمل تشجع على 
 التميز.

6 9.5 18 28.6 24 38.1 14 22.2 1 1.6 3.22 0.96 4 

6 
تعمل اإلدارة على متكني 
املوظفات مبشاركتهن يف 

 اختاذ القرارات.
6 9.5 10 15.9 30 47.6 12 19.0 5 7.9 3.00 1.03 10 
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 الفقرات م

 درجة املوافقة

املتوسط احلسايب
االحنراف املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غري موافق إىل حد ما موافق
غري 

 موافق 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تشجع اإلدارة على العمل  7
 اجلماعي.

8 12.7 22 34.9 19 30.2 14 22.2 0 0.0 3.38 0.97 2 

هتتم اإلدارة برفع الروح  8
 املعنوية لدى املوظفات.

7 11.1 11 17.5 29 46.0 13 20.6 3 4.8 3.10 1.01 8 

شعار اإلدارة هو التميز يف  9
 تقدمي اخلدمات.

6 9.5 18 28.6 20 31.7 17 27.0 2 3.2 3.14 1.03 7 

10 
تقوم اإلدارة مبسح شامل 

ملعرفة نقاط القوة يف 
 األداء.

4 6.3 14 22.2 26 41.3 16 25.4 3 4.8 3.00 0.97 11 

11 
تقوم اإلدارة مبسح شامل 

ملعرفة نقاط الضعف يف 
 األداء.

6 9.5 14 22.2 25 39.7 15 23.8 3 4.8 3.08 1.02 9 

12 
تقيم اإلدارة أداء املوظفات 

مقارنة أبداء السنوات 
 املاضية.

9 14.3 10 15.9 19 30.2 19 30.2 6 9.5 2.95 1.20 12 

13 

هتتم اإلدارة بعمل استفتاء 
للطالبات ملعرفة درجة 
رضاهن عن اخلدمات 

املقدمة من املوظفات يف 
 السكن.

10 15.9 7 11.1 13 20.6 25 39.7 8 12.7 2.78 1.28 13 

 - 0.70 3.13 املتوسط احلسايب العام

درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات ( أن حمور 5يتضح من خالل اجلدول رقم )
(، وهذه 3.41 ،2.78( فقرة تراوحت املتوسطات احلسابية هلم بني )13جبامعة امللك سعود يتضمن )

املتوسطات تقع ابلفئتني الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وُتشري النتيجة السابقة إىل تفاوت 
 .استجاابت أفراد عينة الدراسة حول درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود
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درجة حتقق أبعاد  (، وهذا يدل على أن0.70راف معياري )( ابحن3.13يبلغ املتوسط احلسايب العام )
التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود جاءت بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد 
الدراسة بدرجة متوسطة على كل من )أن اإلدارة تشجع على العمل اجلماعي، وكذلك أن اإلدارة تسعى 

لفرص التطويرية، إضافة إىل أن اإلدارة تسعى إىل توفري بيئة عمل تشجع على التميز، بشكل دائم الستغالل ا
وتطابق األهداف االسرتاتيجية للسكن مع األهداف املطّبقة، وكذلك أن اإلدارة تقوم بتطوير الرؤية والرسالة 

اليت توصلت إىل م( و 2011بشكل مستمر(، وقد اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اللوقان )
أن درجة أمهية تطبيق إدارة التميز التنظيمي يف اجلامعات احلكومية السعودية كانت بدرجة كبرية، كما اختلفت 

م( واليت توصلت إىل أن مستوى التميز التنظيمي 2010نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة الضالعني )
كما اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة   يف شركة االتصاالت األردنية جاءت بدرجة مرتفعة،

م( واليت توصلت إىل أن مستوى إدارة التميز لدى مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة 2015الزطمة )
 جاءت بدرجة عالية.

درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل 
 لك سعود، وذلك على النحو التايل:امل

السياسات املتبعة من اإلدارة تنبع من احتياجات املستفيدات من ( وهي )3جاءت الفقرة رقم ) .1
درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات ( ابملرتبة األوىل بني الفقرات اخلاصة بالسكن

(، وهذا يدل على أن هناك 0.98ياري )( واحنراف مع3.41مبتوسط حسايب ) جبامعة امللك سعود
السياسات املتبعة من اإلدارة تنبع من احتياجات املستفيدات من موافقة بني أفراد الدراسة على أن 

السكن، وتعزو الباحثة ذلك إىل أن تلبية رغبات املستفيدات من السكن من أبرز األهداف اليت 
ة يف جناح املنظومة التعليمية جبامعة امللك سعود، تسعى اإلدارة واملوظفات إىل حتقيقها، وذك للمسامه

حيث أن املستفيدات هن شباب املستقبل والالئي سوف يسعني إىل تطوير اململكة ووضعها 
 .ابملقدمة

( ابملرتبة الثانية بني الفقرات اخلاصة تشجع اإلدارة على العمل اجلماعي( وهي )7جاءت الفقرة رقم ) .2
( 3.38مبتوسط حسايب ) تنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعوددرجة حتقق أبعاد التميز الب

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة إىل حد ما بني أفراد الدراسة على أن 0.97واحنراف معياري )
اإلدارة تشجع على العمل اجلماعي، وتعزو الباحثة ذلك إىل أن العمل اجلماعي ُيساهم بدرجة كبرية 
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قت أسرع ومبجهود أقل، كما أنه يعكس درجة كبرية من التوافق بني أفراد املنظمة يف إجناز األعمال بو 
 .الواحدة، مما ُيساهم يف استغالل كافة املوارد البشرية املوجودة من أجل حتقيق أهداف املنظمة

هتتم اإلدارة بعمل استفتاء للطالبات ملعرفة درجة رضاهن عن ( وهي )13جاءت الفقرة رقم ) .3
درجة حتقق ( ابملرتبة الثالثة عشر بني الفقرات اخلاصة بقدمة من املوظفات يف السكناخلدمات امل

( واحنراف 2.78مبتوسط حسايب ) أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود
اإلدارة هتتم (، وهذا يدل على أن هناك موافقة إىل حد ما بني أفراد الدراسة على أن 1.28معياري )

، وتعزو ل استفتاء للطالبات ملعرفة درجة رضاهن عن اخلدمات املقدمة من املوظفات يف السكنبعم
الباحثة حصول تلك الفقرة على أقل متوسط حسايب إىل األعباء الكبرية اليت تقع على عاتق القيادة 

طيها اإلدارية يف اسكان طالبات جامعة امللك سعود، مما جيعل هناك بعض النواحي اليت قد ال تع
 اإلدارة االهتمام الكايف.

 

السؤال الثالث: ما العالقة ذات الداللة اإلحصائية بني درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية 
 لدى القيادات اإلدارية والتميز التنظيمي من وجهة نظر املوظفات؟

اإلدارية والتميز التنظيمي، للتعرف على العالقة بني درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات 
 (:6(، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )Person Correlationمت استخدام معامل ارتباط بريسون )

 (6جدول رقم )
 للعالقة بني درجة توافر ( Person Correlationمعامل ارتباط بريسون )

 ميأبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية والتميز التنظي
 **0.700 معامل ارتباط بريسون

 0.001 مستوى الداللة
 63 العينة

( بني 0.01( أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )6يتضح من خالل اجلدول رقم )
درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية والتميز التنظيمي، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 

القيادات اإلدارية واليت تتمثل  (، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى0.700)
يف: مكافأة املوظفات على األعمال املتميزة اليت يقدمنها للرفع من األداء، وكذلك مشاركة املوظفات يف اختاذ 
القرارات، إضافة إىل معاملة اجلميع بشكل متساوي دون متييز؛ كل هذا ُيساهم بدرجة كبرية يف زايدة مستوى 
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ادة اإلدارية واملتمثل يف: التشجيع على العمل اجلماعي، وكذلك السعي بشكل التميزي التنظيمي لدى القي
 دائم الستغالل الفرص التطويرية.

ة ذلك إىل أمهية العدالة التنظيمية اليت ميارسها املديرون، حيث أهنا تنعكس سلوكياً على دارسوتعزو ال
ما أن إحساس العاملني ابلعدالة التنظيمية يُعّد األداء الوظيفي للعاملني وزايدة دافعيتهم ورغبتهم يف العمل، ك

ساسية من أهم العوامل اليت تؤثر يف إنتاجية ورحبية املنظمة، ومن مث فهو ميثل أحد املكوانت واملدخالت األ
 (.2، ص2008،الصمادي ) يف بقاء واستمرار املنظمات

 تطوير خالل من األداء مستوايت لرفع اإلداري التطوير ضرورات من ضرورة التنظيمي التميز كما إن
 يتطلب وقدراته مهاراهتم تطوير إن حيثمة، املنظ يف اإلدارية اهليئات وأعضاء العاملني مهارات وقدرات

 العاملني األفراد من فرد كل يشعر حبيث واملنافسة واملبادأة واالبتكار الفريق روح فّعال تسوده تنظيم وجود
 لديهم ما كل وإعطاء وجهودهم طاقاهتم كافة بذل إىل العاملني يدفع الشعور إن هذا ه،ل ملك املنظمة أبن
 (.27، ص2014)العنقري،  وجناحها املنظمات متيز أجل من
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 خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياهتا 

يشمل هذا الفصل على عرض ألبرز النتائج اليت مت التوصل إليها ومن مث التوصيات املقرتحة يف ضوء  
 تلك النتائج.

 أوالا: خالصة الدراسة:
الفصل األول كمدخل احتوت الدراسة على مخسة فصول ابإلضافة إىل املراجع واملالحق، وتناول 

املصطلحات اليت استخدمتها  للدراسة مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافها، والتساؤالت اليت جتيب عنها، وأهم
 ة يف دراستها.دارسال

ة يف هذا الفصل مفاهيم الدراسة وحددت أهداف دراستها، واليت متثلت يف التعرف دارسوتناولت ال
نظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، على درجة توافر مقومات العدالة الت

وكذلك التعرف على درجة حتقق التميز التنظيمي إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، والتعرف على عالقة 
هداف توافر أبعاد العدالة التنظيمية ابلتميز التنظيمي إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود، ولتحقيق هذه األ

 سعت الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود؟ ▪
 ما درجة حتقق التميز التنظيمي إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود من وجهة نظر املوظفات؟ ▪
حصائية بني درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية ما العالقة ذات الداللة اإل ▪

 والتميز التنظيمي من وجهة نظر املوظفات؟
سات السابقة للدراسة أما الفصل الثاين فقد انقش اإلطار النظري للدراسة كما اشتمل على الدرا

 ة ابلتعقيب عليها.دارسوقامت ال
 ة يف هذه الدراسة املنهجدارستخدمت الاسة وإجراءاهتا، وقد اسوتناول الفصل الثالث منهجية الدر 

يف مجيع القيادات اإلدارية يف ة جمتمع الدراسة املستهدف واملتمثل لدارسالوصفي االرتباطي، وأوضحت ا
ة بعد ذلك إجراءات دارس، وأوضحت ال( قائدة79اسكان طالبات جامعة امللك سعود، والبالغ عددهن )

كمني ويف الدراسة )االستبانة( بعرضها يف صورهتا األولية على املشرف وجمموعة من احملصدق وثبات أداة 
ة بتطبيق أداة دراستها، وحددت األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بياانت دارسضوء آرائهم قامت ال

 الدراسة.
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ى أسئلتها ومناقشة نتائجها، أما الفصل الرابع فقد تناول عرض وحتليل نتائج الدراسة متناوالً اإلجابة عل
 وربطها مع نتائج الدراسة السابقة.

ة بتلخيص الدراسة، وعرض أهم نتائجها، واقرتح دارسخلامس من هذه الدراسة قامت الويف الفصل ا
 أبرز توصياهتا.

 اثنياا: نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها ما يلي:

درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية إبسكان الطالبات جبامعة امللك سعود  أن .1
 جاءت بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على كل من:

 أن اإلدارة تشرح مهام الوظيفة يف بداية التعيني. ▪
 ة.تقوم اإلدارة ابلتقييم وفق معايري موضوعي ▪
 أن الرواتب املالية قريبة من رواتب زميالهتن يف نفس العمل خارج املنظمة. ▪
 أن اإلدارة تشارك املوظفات يف اختاذ القرارات. ▪
 أن اإلدارة تربر للموظفة أسباهبا عند تقييم األداء. ▪

درجة حتقق أبعاد التميز التنظيمي إلسكان الطالبات جبامعة امللك سعود جاءت بدرجة متوسطة،  أن .2
 يتمثل يف موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على كل من: وذلك

 أن اإلدارة تشجع على العمل اجلماعي. ▪
 أن اإلدارة تسعى بشكل دائم الستغالل الفرص التطويرية. ▪
 أن اإلدارة تسعى إىل توفري بيئة عمل تشجع على التميز. ▪
 تطابق األهداف االسرتاتيجية للسكن مع األهداف املطّبقة. ▪
 إلدارة تقوم بتطوير الرؤية والرسالة بشكل مستمر.أن ا ▪

 التنظيمية( بني درجة توافر أبعاد العدالة 0.01أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 لدى القيادات اإلدارية والتميز التنظيمي.

  



55 
 

 

 اثلثاا: توصيات الدراسة
 مبا يلي:التوصل إليها  يف ضوء النتائج اليت متبعّدة توصيات ة دارستوصي ال

ى القيادات الرتبوية يف إسكان الطالبات فر أبعاد العدالة التنظيمية لدأظهرت النتائج أن درجة تو   .1
الدورات التدريبية وورش العمل  ، فتوصي الدارسة إبقامةجاءت بدرجة متوسطة جبامعة امللك سعود

 فيما يتعلق ابلعدالة التنظيمية هلنّ 
، وبذلك فإن الدارسة توصي عالقة بني العدالة التنظيمية والتميز التنظيميالنتائج وجود  أظهرت .2

التحفيز املادي واملعنوي للقيادات اإلدارية لتشجيعهن على ممارسة العدالة التنظيمية، وذلك بتكثيف 
 .لتحقيق التميز التنظيمي

النتائج أن هناك عدم موافقة بني أفراد الدراسة على مكافأة املوظفات على األعمال املتميزة  أظهرت .3
ليت يقدمنها للرفع من حلرص على مكافأة املوظفات على األعمال املتميزة اوهنا توصي الدارسة اب

 ، وللوصول إىل التميز التنظيمي.أدائهن

 رابعاا: مقرتحات الدراسة
ة بعض التوصيات واليت أتمل أن تساهم يف إثراء دارسمت التوصل إليها تقدم الاليت يف ضوء النتائج 

 اجملال الرتبوي يف ذلك اجملال:
إجراء دراسة تتناول العالقة بني العدالة التنظيمية والتميز التنظيمي لدى القيادات اإلدارية جبامعات  .1

 أخرى.
لتنظيمي ابجلامعات األهلية واحلكومية مبدينة إجراء دراسة مقارنة تتناول العدالة التنظيمية والتميز ا .2

 الرايض.
إجراء دراسة تتناول العدالة التنظيمية وعالقتها ابلرضا الوظيفي لدى منسوابت اسكان طالبات  .3

 جامعة امللك سعود.
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 البحث اةاداستطالع أراء السادة املحكمين حول 

بالتميز التنظيمي لدى القيادات اإلدارية في إسكان  العدالة التنظيمية وعالقتها تحكيم استبانة بعنوان: "

 " الطالبات بجامعة امللك سعود

 هللا احفظه                                                                    ةالفاضل ةالدكتور  ةسعادة األستاذ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:

العدالة التنظيمية وعالقتها بالتميز التنظيمي  بأن تضع بين يديكم استبانة للتحكيم بعنوان " ةتتشرف الباحث

 :دف االستبانة إلى التعرف"، وته لدى القيادات اإلدارية في إسكان الطالبات بجامعة امللك سعود

 املوظفات.درجة توافر أبعاد العدالة التنظيمية لدى القيادات اإلدارية من وجهة نظر  -

 درجة توافر أبعاد التميز التنظيمي في اسكان الطالبات بجامعة امللك سعود من وجهة نظر املوظفات. -

 معرفة العالقة بين توافر أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد التميز التنظيمي. -

 :محورين وتشتمل االستبانة على

 : أبعاد العدالة التنظيميةاملحور األول:  -

 (4-1التوزيعية وتشمل البنود )العدالة  .1

 (8-5العدالة االجرائية وتشمل البنود ) .2

 (12-9عدالة التعامالت وتشمل البنود ) .3

 (16-13عدالة املهارات وتشمل البنود ) .4

 :أبعاد التميز التنظيمياملحور الثاني:  -

 (3-1وتشمل البنود ) تميز القادة .1

 (6-4وتشمل البنود ) تميز االستراتيجية .2

 (12-10وسين وتشمل البنود )تميز املرؤ  .3

 (15-13وتشمل البنود ) تميز الثقافة التنظيمية .4

 (9-7تميز الهيكل التنظيمي وتشمل البنود )  .5

آمل التكرم باالطالع على االستبانة واملشاركة في تحكيم مدى مالئمة عبارات كل محور وقياسها ألبعاد املحاور 

 .املختلفة مع اضافة ما ترونه مناسبا

 الباحثة/ نور بنت فؤاد منش ي.                                            تعاونكم ينومقدر  ينشاكر 
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 مناسبة الصياغة اللغوية مدى عالقتها باملجال املجال البند م

 غير مناسبة مناسبة غير مناسبة مناسبة

: العدالة التنظيمية:
ا

 أوًل

أرى أن الرواتب املالية  1

 الذي أبذله.مناسبة للجهد 

العدالة 

 التوزيعية

    

أرى أن الرواتب املالية قريبة  2

من رواتب زمالئي في نفس 

 العمل خارج املؤسسة

العدالة 

 التوزيعية

    

أرى أن املكافآت املالية  3

واملعنوية التي أحصل عليها 

 مناسبة للجهد الذي أبذله

العدالة 

 التوزيعية

    

أرى أن مكافآتي بالنسبة  4

لجهدي ومكافآت زمالئي 

 بالنسبة لجهدهم متوازنة

العدالة 

 التوزيعية

    

تبرر املديرة أسبابها عند  5

 اتخاذ القرارات

العدالة 

 االجرائية

    

معايير التقييم واضحة جًدا  6

 بالنسبة لي

العدالة 

 االجرائية

    

أرى أن املديرة تقوم بالتقييم  7

 وفق معايير موضوعية

العدالة 

 االجرائية

    

عند اتخاذ قرار جديد فإن  8

املديرة تقوم بتبليغي 

 ومشاركتي في اتخاذ القرار

العدالة 

 االجرائية

    

أشعر بأن املديرة تعاملني  9

 باحترام

عدالة 

 التعامالت

    

أشعر بأن املديرة تعامل  10

 الجميع بشكل متساوي 

عدالة 

 التعامالت

    

أسبابها عند تبّرر لي املديرة  11

 تقييم األداء

عدالة 

 التعامالت
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تعاملني املديرة بطريقة جيدة  12

 دون فظاظة

عدالة 

 التعامالت

    

تشرح لي املديرة مهام وظيفتي  13

 بشكل مفّصل

عدالة 

 املهارات

    

تشرح لي املديرة معايير  14

 التقييم في بداية توظيفي

عدالة 

 املهارات

    

عند نقلي من مهمة إلى أخرى  15

 فإنها تشرح لي املهام الجديدة 

عدالة 

 املهارات

    

أحصل على التدريب الكافي  16

 عند مزاولة مهمة أخرى 

عدالة 

 املهارات

    

ا: التميز التنظيمي:  ثانيا

أرى أن القيادة تسعى إلى تبّني  1

 سياسة التميز 

     تميز القيادة

بشكل أرى أن القيادة تسعى  2

دائم في استغالل الفرص 

 التطويرية

     تميز القيادة

تسعى القيادة إلى توفير بيئة  3

 عمل تشجع على التميز

     تميز القيادة

أرى أن السياسات املتبعة  4

للمنظمة تبًعا الحتياجات 

 املستفيدين من السكن

تميز 

االستراتيجي

 ة

    

تسعى املنظمة إلى تطوير  5

بشكل  الرؤية والرسالة

 مستمر

تميز 

االستراتيجي

 ة

    

تطابق األهداف االستراتيجية  6

 للمنظمة باألهداف املنّفذة 

تميز 

االستراتيجي

 ة

    

الهيكل التنظيمي للسكن  7

 واضح للمستفيدين

تميز الهيكل 

 التنظيمي
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تميز الهيكل  مرونة الهيكل التنظيمي 8

 التنظيمي

    

يوضح الهيكل التنظيمي  9

نطاق مسؤولية كل وحدة 

 واالتصال بينهم

تميز الهيكل 

 التنظيمي

    

اعطاء املوظفات جانب من  10

 الحرية والثقة في العمل

تميز 

 املرؤوسين

    

تمكين املوظفات في  11

 مشاركتهم باتخاذ القرارات

تميز 

 املرؤوسين

    

التخلي عن املركزية في العمل  12

 وسياسة السلطة والتحكم

تميز 

 املرؤوسين

    

تشجع املنظمة العمل  13

 الجماعي 

تميز 

 الثقافة 

    

تهتم القيادة برفع الروح  14

 املعنوية لدى املوظفات

تميز 

 الثقافة

    

في بيئة العمل بشكل عام  15

فإن الشعار هو التميز في 

 تقديم الخدمات

تميز 

 الثقافة
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 االستبانة بصورهتا النهائية

 
 اململكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم         
 جامعة امللك سعود     

 عمادة الدراسات العليا   
 ادارة تربوية –كلية الرتبية   

 

 عزيزيت موظفة السكن اجلامعي للطالبات...

القيادة اإلدارية يف العالقة بني العدالة التنظيمية والتميز التنظيمي لدى )تسعى الدارسة إلعداد دراسة بعنوان 
 .اسكان طالبات جامعة امللك سعود( للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية

أنمل من سعادتك التكرم ابإلجابة عن حماور االستبانة بدقة دون ترك أي سؤال دون إجابة حترًيا لتحقيق 
 ألغراض البحث العلمي. أهداف هذه الدراسة. علماا أبن مجيع املعلومات سرية وال تستخدم إال

 مع فائق التقدير واالحرتام على حسن تعاونك مقدماا.

 

 

 

 الباحثة/    
 نور بنت فؤاد منش ي 

Noor.alfuoad@gmail.com 

0501380942 

 

mailto:Noor.alfuoad@gmail.com
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إسكان طالبات جامعة امللك العدالة التنظيمية وعالقتها ابلتميز التنظيمي لدى القيادة اإلدارية يف -
 سعود

 موافق العبارة  م

 بشدة

إلى  موافق

 حد ما

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 املحور األول: أبعاد العدالة التنظيمية: 

      الرواتب املالية مناسبة للجهد الذي أبذله 1

الرواتب املالية قريبة من رواتب زميالتي في نفس  2

 العمل خارج املنظمة

     

تقوم اإلدارة بمكافأة املوظفات على األعمال املتميزة  3

 التي يقدمنها للرفع من األداء. 

     

      تبرر اإلدارة أسبابها عند اتخاذ القرارات 4

      تقوم اإلدارة بالتقييم وفق معايير موضوعية 5

      تبرر اإلدارة للموظفة أسبابها عند تقييم األداء 6

      تشارك اإلدارة املوظفات في اتخاذ القرارات  7

      تعامل اإلدارة جميع املوظفات باحترام. 8

      تعامل اإلدارة الجميع بشكل متساوي دون تمييز 9

      تشرح اإلدارة مهام الوظيفة في بداية التعيين 10

تحصل املوظفة على التدريب الكاِف عند مزاولة   11

 مهمة أخرى 

     

      تشرح اإلدارة معايير التقييم في بداية التعيين  12

توفر اإلدارة نظام عادل لتقديم الشكاوى  13

 والتظلمات
     

ا: أبعاد التميز التنظيمي:    ثانيا

      تقوم اإلدارة بتطوير الرؤية والرسالة بشكل مستمر 1

تتطابق األهداف االستراتيجية للسكن مع األهداف  2

 املطّبقة

     

السياسات املتبعة من اإلدارة تنبع من احتياجات  3

 املستفيدات من السكن.
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تسعى اإلدارة بشكل دائم الستغالل الفرص  4

 التطويرية

     

      تسعى اإلدارة إلى توفير بيئة عمل تشجع على التميز 5

تعمل اإلدارة على تمكين املوظفات بمشاركتهن في  6

 القراراتاتخاذ 

     

      تشجع اإلدارة على العمل الجماعي 7

      تهتم اإلدارة برفع الروح املعنوية لدى املوظفات 8

      شعار اإلدارة هو التميز في تقديم الخدمات 9

تقوم اإلدارة بمسح شامل ملعرفة نقاط القوة في  10

 األداء

     

الضعف في تقوم اإلدارة بمسح شامل ملعرفة نقاط  11

 األداء

     

تقيم اإلدارة أداء املوظفات مقارنة بأداء السنوات  12

 املاضية

     

تهتم اإلدارة بعمل استفتاء للطالبات ملعرفة درجة  13

رضاهن عن الخدمات املقدمة من املوظفات في 

 السكن.
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 قائمة احملك مني

 

 الرتبة العلمية اسم احملك م م
عضو هيئة تدريس منتدب يف الكلية الرتبية  العجميراشد مانع  1

 اإلسالمية
دكتوراه ادارة تربوية مدير شؤون املعلمني يف  سليمان عبد هللا الشتوي 2

 تعليم شقراء
أستاذ مساعد يف قسم اإلدارة والرتبية  لولوة صاحل الفراج 3

 جبامعة شقراء
اإلدارة واإلشراف أستاذ مساعد يف قسم  ماجدة مصطفى عبد الرزاق 4

الرتبوي بكليات الشرق العريب للدراسات 
 العليا

أستاذ مشارك يف اإلدارة والتخطيط جبامعة  حممد فهاد اللوقان 5
 حائل

 دكتوراه يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي هند عبد هللا احلقباين 6
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