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العاصمة عّمان وعالقتو  محافظة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في

 بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين

 اعداد

 رغدة خالد أبو فروة

 اشراف

 أ.د. عبد الجبار توفيق البياتي

 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة 

لتحقيق ىذا اليدف تم و  ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممينوعبلقتو بدرجة في عمان 

تّم تطوير ( معممة، وقد 167( معمما، و)93( معمما ومعممة منيم )260تكونت من ) اختيار عينة

وتّم  أداتين لجمع المعمومات ىما: األولى استبانة الذكاء االجتماعي، والثانية استبانة العدالة التنظيمية

تحقق من صدقيما وثباتيماال    

:بينيا ما يأتي وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج كان من  

ان من .أّن درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمّ 0

سطة.وجية نظر المعممين كانت متو   



 م
 

اصة في محافظة العاصمة عّمان من .أّن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخ7

 وجية نظر المعممين كانت متوسطة.

بين الذكاء االجتماعي وبين العدالة التنظيمية. وجود عبلقة إيجابية دالة احصائية.3  

 

 الكممات المفتاحية6

 الذكاء االجتماعي

العدالة التنظيمية   

مديري المدارس األساسية الخاصة.   

 

 أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من بينيا:

 تنظيم دورات تدريبية تتعمق بالذكاء االجتماعي والعدالة التنظيمية 
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Abstract 

The study aimed at finding out the degree of social intelligence for 
private basic school principals in the Capital Amman and its relation 
with the degree of their practicing organizational justice from teachers` 
point of view. 

The study sample consisted of (260) teachers, (93) male and (167) 
female. To collect the required data, two instruments were used: social 
intelligence styles` questionnaire and a questionnaire of the 



 س
 

organizational justice. Viability and reliability for the two questionnaire 
were achieve. 

The  results of the study were as follows: 

1-The degree of social intelligence for the private basic schools 
principals in the capital Amman from teachers` point of view was 
medium. 

2-The degree of organizational justice for the private basic schools 
principals in the capital Amman from teachers` point of view was 
medium. 

3-There was a positive significant relationship between social 
intelligence and organizational justice. 

The study recommended a number of recommendations; one of them 
was to organize training programs concern with social intelligence and 
organizational justice. 

Keywords: 

Social Intelligence 

Organizational Justice 

Private basic school Principals  
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 خمفية الدراسة وأىميتيا
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميّتيا
 

 مقدمة

إّن نجاح العممية التربوية ذو أسٍس عدة ال تخفى عمى باحث قط، ولعل من أىميا إدارة المدرسة       

التي ُيعتمد عمييا كركيزة أولى، ويعد المدير ىو العنصر األىم ذو التأثير األكبر في أي مدرسة، 

تعمم، وانتياًء انطبلقًا من قيادتو التي تحدد نوعية التربية في المدرسة، وصواًل إلى طبيعة مناخ ال

بمستوى مينية المعممين ونوعية أخبلقيم ودرجة اىتماميم بالطبلب. ومن ىنا كان البّد أن يتصف 

مكانية تخفيف الضغوط  المدير بصفاٍت وخصائص متعددة منيا ممارسة الحوكمة، والشفافية اإلدارية، وا 

ين معو، إضافًة إلى أنو البّد من أن التنظيمية، ورفع درجة الرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي لدى العامم

 يتمتع بذكاءاٍت متعددة، عمى رأسيا الذكاء االجتماعي.     

فالذكاء االجتماعي جزٌء ال يتجزأ من الذكاءات المتعددة، باإلضافة إلى عدة أنواع منيا: الذكاء       

ذكاء التأممي، والذكاء المتعمق المغوي، والذكاء الموسيقي، والذكاء البصري المكاني، والذكاء الذاتي، وال

 (.2013بالطبيعة، والذكاء الحركي )محمود،
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" أّن االنسان ال يمتمك ذكاًء واحدًا، ولكنو يولد ولديو استعداد لعدة وتعّرف الذكاءات المتعددة بـ:        

، وسميت بنظرية ذكاءات، وقد تراوحت بين سبعة أنماط وعشرة إلى أن تم اعتماد ثمانية ذكاءات

الذكاءات المتعددة، وفيما بعد استعممت كاستراتيجية تدريس لمواجية الفروق الفردية بين 

 (.205: 2005المتعممين")عبيدات وأبو سميد،
إن ىذه الذكاءات المتعددة موجودة بتفاوت منطقي لدى كل فرد من أفراد المجتمع، فبل يمكن      

دي أو قميمي الذكاء؛ ولذلك أليبت الذكاءات المتعددة ثورة في مجال التعامل مع اآلخرين عمى أنيم شدي

الممارسات التعميمة التربوية، حيث إنيا غيرت من نظرة المدرسين إلى طبلبيم، وفتحت الباب أماميم 

الستخدام العديد من استراتيجيات التدريس التي تبلئميم. وعميو فإن استراتيجية التدريس قد تكون ذات 

مع مجموعة معينة من الطبلب وفي المقابل أقل نجاحًا مع مجموعات أخرى. فمثبًل  نجاح عالٍ 

استخدام المدرسين الصور والرسومات في المدارس يمكن أن يثري الطمبة الذين يتمتعون بذكاء مكاني 

 وفي نفس الوقت يكون تأثيرىا مغايرًا ألولئك الذين يمتمكون ميواًل لغوية. كما أنو في حال اىتمام

المدرسين باإليقاعات الموسيقية سوف يبلحظ أّن الطمبة ذوي الميل الموسيقي يكونون أكثر اىتمامًا 

وحماسة ليذه االستراتيجية مقارنة مع غيرىم من الزمبلء الذين ال يمتمكون ىذا الميل. لذا فاّن وجود ىذا 

ددة من االستراتيجيات االختبلف في الميول بين الطمبة يحّتم عمى المدرسين استخدام أنواع متع

 (.            2009بالتدريس لتبلئم الذكاءات المتعددة التي يتمتع بيا الطمبة )عفانة والخزندار، 
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أّما الذكاء االجتماعي: "ىو المقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية والتصرف بتمقائية ونجاح، فيو       

قابمية الفرد عمى االستحضار واالستفادة من كل الظروف االجتماعية المحيطة، والخروج بموقف يبعد 

الذكاء يأتي من خبلل  عن الفرد اإلحراج، ويحقق أىدافو سواء أكانت بسيطة أم عظيمة، وىذا النوع من

 (. 19:2010التنشئة االجتماعية أو من خبلل درجة االختبلط بالبيئة المحيطة باإلنسان.")الكايد، 

أثار الذكاء االجتماعي اىتمام العديد من العمماء، فمنذ أن تنبو ثورندايك لمناحية االجتماعية       

ية جاردنر لمذكاء المتعدد، والتي أوضحت أّن لمذكاء، ظيرت العديد من النظريات الحديثة وأىميا نظر 

النجاح الدراسي يرتكز عمى مستًوى عاٍل من الخصائص االجتماعية واالنفعالية، وىي المبنة األساسية 

  (.                                                                                            2001لكل أشكال التعميم )راضي،

كما أّن التجسيد الحقيقي لمذكاء في العبلقات االجتماعية ىو نفسيما يطمق عميو الذكاء     

االجتماعي، ويزداد ىذا النوع من الذكاء بشكل منطقي كمما تقدم االنسان بالعمر الزمني، وحسب مدى 

مرونة في تفاعمو مع المحيطيين بو؛ مما يساعد الفرد عمى فيم اآلخرين بشكل أفضل ويجعمو أكثر 

تعاممو معيم، ومشاركتيم أكثر من الناحية العاطفية، واكتشاف مشاعرىم واىتماماتيم ببصيرة نافذة، 

وبث روح الثقة في التعامل، كل ذلك لو انعكاسات واضحة عمى الحالة الصحية لمفرد؛ تضفي عميو 

 (. 2013شعورا بالسعادة وتمؤل نفسو بالراحة)أبو عمشة،

إلنسان حس الذكاء االجتماعي، الذي يتميز بأنو فن التعامل مع المواقف، فإنو أما إذا فقد ا      

بالتالي يفقد طرق التعامل مع اآلخرين، كما يخسر ثقتو بنفسو وباألخرين من حولو؛ حيث أنو ال يمتمك 

حسن التصرف في المواقف الحرجة والخروج منيا براحة، واقناع من حولو بذلك. ويتمثل الذكاء 
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بالتخطيط السميم لموصول ألىداف الفرد الذاتية، حيث إن المقدرة عمى بناء العبلقات مع  عياالجتما

 (                      1984اآلخرين ىي البوابة األىم لمنجاح في المجتمع بأسره. )زىران،

رد من كما يرتبط الذكاء االجتماعي باألمور االجتماعية والتجارب الحياتية التي قد يكتسبيا الف    

خبلل تجاربو في الحياة؛ لذلك ليس شرطًا أْن يكون الشخص عمى مستًوى عاٍل من الذكاء العممي، 

ويكون بالمستوى نفسو من الذكاء االجتماعي، بل قد يكون العكس تمامًا، وىذا ما نجده في بعض 

لذكاء اجتماعيًا؛ وذلك الشواىد لعمماء وعباقرة كانوا قمة في الذكاء العممي، ولم يكونوا عمى مستوى ىذا ا

 (.                                                                       2003لعدم احتكاكيم الشديد مع المجتمع، وعدم معرفة تفاصيل الحياة وتعقيداتيا. )أبو دية، 

( التي 2015كتفي )وقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي،ومنيا دراسة       

ىدفت إلى التعرف إلى مقياس العبلقة بين الذكاء االجتماعي وميارات االتصال التنظيمي لدى األساتذة 

( التي ىدفت إلى التعرف إلى مستوى الذكاء 2015اإلداريين بالجامعة الجزائرية. وأيضًا دراسة الفي )

حكومية في العاصمة عّمان، وعبلقتيما العاطفي، والذكاء االجتماعي لمديري المدارس الثانوية ال

بمستوى العبلقات اإلنسانية السائدة في مدارسيم من وجية نظر المعممين. وكذلك دراسة جاسم 

( التي ىدفت إلى التعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي لمديرات المدارس الثانوية في الكويت، 2012)

أّية دراسة حسب عمم الباحثة عن عبلقة الذكاء  وأثرىا في الضغوط التنظيمية لممعممات، ولم ُتجرَ 

 االجتماعي بالعدالة التنظيمية.                                                                    

يعّد مبدأ العدالة من المبادئ األساسية التي تقوم عمييا اإلدارة في اإلسبلم؛ ألّن العدل واحترام      

ع  طاء كل فرد في الجماعة حقو من األمورالتينص عمييا الشرع، وأّكدىا القرآن الكريم في حقوق األفراد وا 
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يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى"(. قال تعالى: 2009العديد من  المواقف )درادكة،  ْحَساِن َواِ   إنَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ

الَِّذيَن  َأيُّيَا " َيا(، وقال تعالى: 90)النحل: َيِعُظُكْم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن" ۚ  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي  َوَيْنَيى  

اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب  ۚ  َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى  َأالَّ َتْعِدُلوا  ۚ  آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط 

 (.                                                                                                      8)المائدة:ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَن" ۚ  َواتَُّقوا المََّو  ۚ  ِلمتَّْقَوى  

جتماعية أىمية مبادئ العدالة وقيميا كأساس لؤلداء المتميز لقد أدرك عمماء العموم اإلنسانية واال     

لممؤسسات، ورضا األفراد العاممين فييا. ونظرًا ليذه األىمية المتزايدة؛ كانت ىناك محاوالت جاّدة 

لتطبيق نظريات العدالة اإلنسانية واالجتماعية لفيم سموك األفراد داخل المنظمات واستخداميا أساسًا 

ن صور السموك التنظيمي، وىذا التطبيق أّدى إلى ظيور مفيوم العدالة التنظيمية كأحد لتفسير كثير م

مفاىيم السموك التنظيمي الحديث، الذي استقطب كثيرًا من الباحثين في مجال اإلدارة لدراستو، والتعّرف 

 (.1998عمى أبعاده ومضامينو. )العجمي، 

ًا في األدب اإلداري منذ بداية التسعينات، وذلك ألّن العديد وقد لقيت العدالة التنظيمية اىتمامًا كبير     

من أنماط السموك التنظيمية الميمة يجب أْن تكون مرتبطًة مباشرًة بتصورات مستخدمي العدالة؛ إْذ 

يعتقد الموظفون أّن استخدام العدالة التنظيمية معيم، ومعاممتيم بإنصاف يقدم موقفًا إيجابيًا تجاه 

 (.Demir,2015العمل.)

( عمى أّن العدالة التنظيمية ىي درجة تحقيق المساواة   Greenberg، 1991جرينبيرج)  وأّكد       

 والنزاىة في الحقوق والواجبات، التي تعبر عن عبلقة الفرد بالمؤسسة، كما تجسد أيضا فكرة العدالة 
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بيا، وتأكيد الثقة التنظيمية  مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين تجاه المؤسسة التي يعممون

 المطموبة بين الطرفين.

فالعدالة التنظيمية ىي ظاىرة تنظيمية ومفيوم نسبي؛ وذلك نظرًا ألىمية األثر الذي يمكن أن      

يولده شعور العاممين تحت سقف ىذه العدالة أو بدونيا في مكان العمل. ففي الحاالت التي يزداد فييا 

عدالة يترتب العديد من النتائج السمبية عمى العمل كانخفاض الرضا الوظيفي، شعور العاممين بعدم ال

وتدّني سموكيات المواطنة التنظيمية، وانخفاض االلتزام التنظيمي، إضافة إلى انخفاض مستوى األداء 

الوظيفي بصفة عامة. أما عند ارتفاع مستوى شعورالعاممين بالعدالة فإنيم يكسبون الثقة في المؤسسة، 

وتزداد قناعتيم بإمكانية الحصول عمى حقوقيم، وما يعنيو ذلك من ارتقاء سموكيات األفراد بعد 

(. ولو بحثنا في قدم ىذه العدالة 2010االطمئنان إلى سيادة العدالة بين األفراد في المؤسسة. )وادي، 

 تصاب باليرم أبدًا وحداثتيا نجد أنيا من المفاىيم التنظيمية القديمة والحديثة بنفس الوقت، وقد ال

 (.             2006ألىميتيا؛ ألنيا بصفة عامة قضية وجدت منذ بدء الخميقة وسوف تظل كذلك. )زايد،

وانطبلقًا من االتجاه الجديد لدور المدرسة وأىميتيا في بناء كيان المجتمع وتطويره، أصبحت       

بدورىا جزٌء من اإلدارة العاّمة، ولتحقيق أىداف  اإلدارة المدرسية جزءًا من اإلدارة التعميمية التي ىي

المؤسسة التعميمية والرقي بيا؛ البّد من اختيار مدير يمتمك المقدرة الكافية عمى التأثير باآلخرين. 

 (. 2007)المعايطة،

تعد المرحمة األساسية من أىم المراحل التعميمية؛ التي تعتبر حمقة وصل مع المرحمة الثانوية       

 عدالة مدير المدرسة ف،، أو الستكمال الدراسات الجامعيةؤدية إلى العمل في مجاالت الحياة المختمفةالم
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تسيم عادة في دفع المعممين لبذل ما بوسعيم من جيد لتحقيق األىداف المرجوة؛ حيث اّن لممعاممة 

العادلة دون تفرقة ألي سبب ليا دور بارز في تفعيل العبلقات اإلنسانية بشكل كبير في العمل؛ أي أّن 

رىم معيم أو من خبلل إدراك المعممين في المدارس لمعدالة التنظيمية بكل جوانبيا من خبلل تعامل مدي

وضعوتنفيذ اإلجراءات، وحتى في أثناء توزيع الميمات والموارد وتخصيص المميزات وعممية التقييم 

الوظيفي، كل ذلك لو العديد من اآلثار اإليجابية عمى المعممين، وبالتالي يظير أثره جمّيًا عمى األجواء 

 (. 2010لمرجو عمى جودة العمل )باجودة،السائدة في ىذه المدارس ومنو يكون التأثير األكبر ا

وقد أجريت العديد من الدراسات حول العدالة التنظيمية من حيث عبلقتيا بمستوى الثقة التنظيمية       

(، Yavuz ،2010(، وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي كما في دراسة يافوز)2012كما في دراسة البكار)

(. ولم تجد الباحثة أّية دراسة حسب عمميا 2015حمدي ) وعبلقتيا بالرضا الوظيفي كما في دراسة

تتصل بالعبلقة بينالعدالة التنظيمية والذكاء االجتماعي، كما أّن مثل ىذه الدراسات لم يتم إجراؤىا في 

مراحل التعميم الخاص وخاصًة في المرحمة األساسية. وبما أّن المعممين ىم أقرب العاممين مع مدير 

 البّد من استطبلع آرائيم بشأن العبلقة بين الذكاء االجتماعي والعدالة التنظيمية.المدرسة؛ لذا كان 
 

 مشكمة الدراسة6 

تعّد اإلدارة المدرسية المبنة األساسية التي من خبلليا تحقق األىداف المخطط ليا، فالمدير ىو        

أي أمر طارئ؛ لذلك البد  المسؤول عن تفويض السمطة، واتخاذ القرارات، وتسيير األمور، والبت في

من أن يتمتع المدير بصفة الذكاء االجتماعي، وذلك ألّن المدير الذي يمتمك ىذا النوع من الذكاء 

 يستطيع جذب واستقطاب العاممين وأولياء األمور لو بمرونتو وقدرتو عمى بناء العبلقات اإلنسانية 
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ذا كان المدير ال يتمتع بصفة العدالة التنظيمية،فسيشعر العاممون دائمًا بعدم  بطريقة مبدعة وخبّلقة. وا 

المساواة والتحيز لآلخرين،وبالتالي سيعود ذلك سمبًا عمى المؤسسة، والعاممين فييا بصورة خاصة من 

حيث أدائيم وانتاجيم، وستنعدم الراحة النفسية واالطمئنان لممؤسسة والمدير؛ فالمدير ىو القدوة في 

والمثل األعمى في العمل، لذلك البد أْن يكون كفؤًا ليذا المكان، وأْن  العمل، وىو الشخص المثابر

 يتمتع بكل الصفات األخبلقية التي تقنع العاممين وتحببيم في العمل وليس العكس.

فإّن عمَل مديٍر بعيٍد كل البعد عن العدالة التنظيمية بين العاممين، وال يتمتع بالقدر الكافي من      

ي؛ سيؤدي إلى انصراف العاممين عن أداء ميماتيم، وبالتالي سنجد جوًا من الفوضى الذكاء االجتماع

وعدم االرتكاز واإلىمال، وبالطبع سيؤثر كل ذلك سمبًا عمى اإلنتاج والعمل، ولن تتحقق األىداف 

المنشودة والمخطط ليا؛ ألّن العاممين في حالة عدم استقرار ونزاع عمى المستوى الداخمي والخارجي. 

حيث إّن لنجاح أي مؤسسة تربوية البد من أْن يكون مديرىا ىو القدوة والمرشد والمعمم والمنسق 

والمسيطر عمى جميع األمور والجوانب، يحترم اآلخرين ويعدل بينيم؛ فرجل اإلدارة ىو أخبلقّي بالدرجة 

 (.2016األولى، وغير ذلك ال يكون في مكانو الصحيح. )الفيد،

لباحثة في إحدى المدارس األساسية الخاصة، شعرت بأّن ىناك حالة نقص في ومن خبلل عمل ا    

العدالة بين العاممين في المدرسة؛ وربما يكون لذلك عبلقة بانخفاض الذكاء االجتماعي لممدير. وقد 

(، بربط الذكاء االجتماعي بمتغيرات أخرى لم 2009أوصت بعض الدراسات، مثل دراسة عسقول )

(، بربط العدالة التنظيمية 2012كما أوصت بعض الدراسات، مثل دراسة البكار)، دراسةتتناوليا تمك ال

 بمتغيرات أخرى لم تتناوليا تمك الدراسة.
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ضوء ما تقدم، فقد تحددت مشكمة الدراسة في استقصاء الذكاء االجتماعي لدى مديري  وفي     

 المدارس األساسية الخاصة، وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين.
 

 ىدف الدراسة وأسئمتيا6

ارس األساسية الخاصة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديري المد

 في العاصمة عمان، وعبلقتو بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين.

 وذلك من خبلل محاولة الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ما درجة ممارسة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  -0

 ظر المعممين؟عمان من وجية ن

ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  -7

 عمان من وجية نظر المعممين؟

( بين درجة الذكاء االجتماعي    α≤ 0.05ىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )    -3

ظة العاصمة عمان ودرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محاف

 في مدارسيم؟

في درجة الذكاء االجتماعي  (  α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )     -5

لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين تعزى 

 لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟
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( في درجة العدالة التنظيمية لدى   α≤ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -4

ة الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين تعزى مديري المدارس األساسي

 لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟

 أىمية الدراسة6

تأتي أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تناولتو وىو العبلقة بين الذكاء االجتماعي والعدالة 

وية، وتتحدد أىمية الدراسة الحالية في النقاط التنظيمية التي يتأثر فييا كل من يعمل في المؤسسة الترب

 األتية:

يؤمل من ىذه الدراسة إثراء البحث العممي فيما يتعمق بموضوع الذكاء االجتماعي لدى مديري  -

المدارس األساسية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان وعبلقتو بالعدالة التنظيمية في تمك المدارس 

 ظري يفيد الباحثين في دراساتيم البلحقة.وتزويد المكتبة األردنية  بأدب ن

يتوقع أن تفيد مديري المدارس األساسية الخاصة ومعممييا من خبلل تعرفيم إلى مستوى الذكاء  -

 االجتماعي ومستوى العدالة التنظيمية لممديرين في مدارسيم.

والتعميم األردنية؛ من خبلل يتوقع أن تفيد نتائج ىذه الدراسة أيضًا الجية المسؤولة في وزارة التربية  -

تعّرفيم العبلقة بين الذكاء االجتماعي والعدالة التنظيمية والمساعدة في تنظيم لقاءات ودورات تدريبية 

 لممديرين والمعممين؛ لنضمن فيميم لممتغيرين وتشجيعيم عمى تطبيقيما في مدارسيم.

ة التي تسعى لدراسة درجة الذكاء تعد ىذه الدراسة من الدراسات القميمة في حدود عمم الباحث -

وعبلقتو بدرجة   االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان،
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ممارستيم لمعدالة التنظيمية في تمك المدارس من وجية نظر المعممين عمى قطاع حيوي وميم أال وىو 

 المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان.
 

 المصطمحات6 تعريف

جرائيًا عمى النحو اآلتي:  تّم تعريف المصطمحات المستخدمة في ىذه الدراسة تعريفًا مفاىيميًا وا 

 الذكاء االجتماعي6-

عّرف الذكاء االجتماعي بأّنو "مقياس لمدى مقدرة األفراد عمى التعايش والتفاىم واالرتباط ببعضيم، وىو 

 2005بوزان،البدنية والعقمية لمتواصل مع اآلخرين وقراءة أفكارىم." )المقدرة عمى استخدام كامل لمطاقة 

 :3) 

ويعّرف الذكاء االجتماعي إجرائيًا: بأنو العبلمة التي حصل عمييا المستجيبون من المعممين والمعممات 

سة من خبلل إجاباتيم عن فقرات استبانة الذكاء االجتماعي التي تّم تطويرىا واستخداميا في ىذه الدرا

 من قبل الباحثة. 

 العدالة التنظيمية-

"ىي مفيوم نسبي يتحدد في ضوء ما يدركو الموظف من نزاىة وموضوعية المدخبلت واإلجراءات 

 (.11:2007والمخرجات التي تقوم بيا المنظمة" )أبو ندا،

مين والمعممات وتعّرف العدالة التنظيمية إجرائيًا: بأنيا العبلمة التي حصل عمييا المستجيبون من المعم

من خبلل إجاباتيم عن فقرات استبانة العدالة التنظيمية التي تّم تطويرىا واستخداميا في ىذه الدراسة 

 من قبل الباحثة.
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 محدداتيا6و   حدود الدراسة

 اشتممت ىذه الدراسة عمى الحدود االتية6

 المدارس األساسية الخاصة ومعمماتيا. اقتصرت ىذه الدراسة عمىمعمميالحدود البشرية6-

قتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس األساسية الخاصة التابعة لمعاصمة عّمان في ا الحدود المكانية6-

 األردن.

 2017-2016اقتصر تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحدود الزمانية6-

 محددات الدراسة6

 ىي6ان محددات الدراسة 

 .درجة صدق أفراد عينة الدراسة في اإلجابة عمى أداتي الدراسة التي أعدتيما الباحثة ليذا الغرض.0

 .مدى دقة استجابة عينة أفراد العينة عمى االستبانتين المتين أعدتيما الباحثة ليذا الغرض.7

حبت منو العينة .أن النتائج التي تّم التوصل الييا ال يمكن تعميميا اال عمى المجتمع الذي س3

 والمجتمعات األخرى المشابية.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني  

 األدب النظري والدراسات السابقة

ىذا الفصل عرضًا لؤلدب النظري، والدراسات السابقة ذات العبلقة بمتغيري الدراسة، وىما  تضمني

 الذكاء االجتماعي والعدالة التنظيمية. وفيما يمي عرض لذلك:

 أواًل6 األدب النظري6

ويتضّمن ىذا الجزء عرضًا لؤلدب النظري المتعمق بمتغير الذكاء االجتماعي من حيث نشأتو، 

لمعدالة التنظيمية من حيث عرضًا ميتو، وأبعاده، ومظاىره، ومكوناتو، ومياراتو، وكذلك ومفيومو، وأى

 مفيوميا، وأىميتيا، ونظرياتيا، وأنواعيا، ومقوماتيا. وفيما يمي توضيح لذلك:

يشتمل ىذا الجزء عمى توضيح لمفيوم الذكاء االجتماعي، واألمور األخرى الذكاء االجتماعي0-6

 .المشار إلييا آنفاً 

 نشأة الذكاء االجتماعي6

احتل موضوع الذكاء االجتماعي والقدرات العقمية مكانًا بارزًا في عمم النفس، حيث استحوذ عمى       

جزٍء كبيٍر من وقت وجيد العمماء منذ قديم الزمن، إاّل أّن ذلك لم يؤدِّإلى إيجاد تعريف محدد لمذكاء، أو 

 (.2004ماء النفس. )محمد،إدراك أكيد لطبيعتو بحيث يرضي جميع عم

( أّن الذكاء ىو: "تكوين فرضي يمكن قياسو عن طريق مبلحظة 16: 2002وقد بّين عباس )    

        بعض االستجابات العادية والمتوقعة من الفرد في حل المشكبلت، والمقدرة عمى التميز المعرفي". 
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( في أّن الذكاء تكويٌن فرضي؛ فيو يشير إلى شيٍء غير ممموس يمتمكو 2009واتفقت معو قطامي )

المتعمم وغير المتعمم، وال يظير إاّل عمى صورة أداءات مباشرة يستدل عمييا عن طريق آثاره ونتائجو. 

مواجية الصعاب، حيث إّن الذكاء ىبو من اهلل عز وجل يمنحو لعبادة بنسب مختمفة، فيو المقدرة عمى 

والتكيف مع الظروف الطارئة، ومن َثمَّ حل ىذه المشكبلت التي تعترض طريق الفرد وتزعج راحتو. 

ميم من الذكاءات كواحد وجزء (. وقد تطور الذكاء االجتماعي ليصبح 2008)عامر ومحمد، 

لم النفس في (؛ وىو عاHoward Gardenerالمتعددة،والتي تطورت نظريتيا عمى يد ىوارد جاردنر )

جامعة ىارفارد في الواليات المتحدة األمريكية، وقد بّين ماىية الذكاءات المتعددة في كتابو )أطر 

 (. 2005)فودة، 1983العقل( عام 

تعّرف الذكاءات المتعددة بأّنيا: " المقدرة أو مجموعة المقدرات التي تعمل بصورة مستقمة ولكن       

: لغوية، منطقية، رياضية، مكانية، موسيقية، جسمية، حركية، بشكل نسبي، وىذه الذكاءات ىي

، عدد ىذه الذكاءات 1983(. وقد حدد جاردنر، في عام Gardener,1999:4شخصية، واجتماعية)

 (:2003في سبع ذكاءات متعددة، وىي كما ذكرىا، جابر)

 6الذكاء المغوي-

ند الخطيب أو الساسي(، أو تحريريًا )كما ىو المقدرة عمى استخدام الكممات شفويًا )كما ىو الحال ع 

ىو الحال عند الشاعر، وكاتب المسرحية، والمحرر(.ويضّم ىذا الذكاء القدرة عمى تناول ومعالجة وبناء 

 المغة وأصواتيا ومعانييا، واألبعاد البرجماتية، أو االستخدامات العممية ليا.
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 الذكاء المنطقي الرياضي6-

مقدرة الفرد عمى استخدام األعداد بفاعمية )كما ىو الحال عند عمماء الرياضيات(، وأن يستدلوا  ىو

عمييا استدالاًل جيدًا كما ىو الحال عند العالم. ويضم ىذا الذكاء الحساسية لمنماذج أو األنماط 

 المنطقية، والعبلقات، والقضايا.

 الذكاء المكاني6-

البصري المكاني بدقة )كما ىو الحال عند الصياد والكشاف والمرشد(. ىو المقدرة عمى إدراك العالم 

يتطمب ىذا الذكاء الحساسية لّمون والخط، والشكل، والطبيعة، والمجال، أو لممساحة والعبلقات التي 

 توجد بين ىذه العناصر،كما يتضمن القدرة عمى التصوير البصري. 

 الذكاء الموسيقي6-

الصيغ الموسيقية وتحويميا والتعبير عنيا. وىذا الذكاء يضّم الحساسية ويعني المقدرة عمى إدراك 

 لئليقاع، والطبقة، أو المحن والجرس، أو لون النغمة لقطعة موسيقية.

 الحركي6-الذكاء الجسمي-

ىو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمو ككل لمتعبير عن األفكار والمشاعر )كما ىو الحال عند 

 قمد والميرج(. ويضّم ىذا الذكاء ميارات فيزيقية نوعية أو محددة كالمرونة، والسرعة.الممثل والم

 الذكاء الشخصي6-

ويقصد بو الذكاء الداخمي بالنفس؛ أي معرفة الذات، والقدرة عمى التصرف توافقيًا عمى أساس تمك 

احي قوتو وحدودىا، المعرفة. وىذا النوع من الذكاء يتضمن أن يكون لدى الفرد صورة دقيقة حول نو 
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الداخمية، ودوافعو، وحاالتو المزاجية واالنفعالية ورغباتو، والقدرة عمى تأديب النفس بأمزجتو  والوعي

 وتقديرىا.

 الذكاء االجتماعي6-

ىو المقدرة عمى إدراك أمزجة اآلخرين، ومقاصدىم، ودوافعيم، ومشاعرىم، والتمييز بينيا. يضم ىذا 

لمتعبيرات الوجيية، واإليماءات، والمقدرة عمى التمييز بين أنواع الشخصيات  الذكاء الصوت، والحساسية

 باختبلف طباعيا ومطالبيا، وكيفية التعامل معيا.

(؛ وىو الذكاء الذي يمتمك 1996ومن َثمَّ أضيف إلييم ذكاٌء ثامن أال وىو الذكاء الطبيعي عام )     

جميع األشياء الطبيعية، وبعدىا أضيف ذكاٌء تاسع؛  القدرة عمى الوعي بالمحيط الطبيعي، والميل إلى

وىو الذكاء الوجودي الذي يتضمن القدرة عمى حل المشكبلت األساسية، كالحياة والموت واألبدية. 

(Gardener,1997.) 

المتعددة في التعميم؛ حيث إنيا تتيح لممعممين فرصة التعدد والتنوع في  تكمن أىمية ىذه الذكاءات     

طرح األنشطة المختمفة، وذلك عبر الدروس، وتزويد الطمبة بفرص االستفادة من ىذا التنوع كلٌّ حسب 

نمط التعمم المفضل لديو. فعندما يقوم المعممون بتحضير الوحدة الدراسية، يمكن أن يستعينوا بأربعة 

ع من الذكاءات المتعددة عمى األقل، وىذا سيؤمن لمطمبة أربعة فرص لمحصول بيا عمى المعمومات أنوا

من الدرس؛مما يتيح لممعمم المجال ألن يقف عمى طرق جديدةتثير انتباه الطمبة لو. )محمود 

 (.2012والمحارمة، 
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 مفيوم الذكاء االجتماعي6

( الذكاء االجتماعي؛ 1983قترحيا جاردنر في عام )كان من بين الذكاءات المتعددة السبعة التي ا

الذي يشير إلى المقدرة عمى فيم مشاعر وأفكار وسموكيات اآلخرين في المواقف االجتماعية المختمفة، 

والتعامل الصحيح معيم وفق ىذا الفيم؛ وىو يتكون من مجموعة من الميارات التي تساعد الفرد عمى 

 (. Marlowe,1986ق نتائج اجتماعية جيدة مفيدة لو ولآلخرين.)حل المشكبلت االجتماعية، وتحقي

بأنو: " المقدرة عمى فيم األفراد من نساء  1946( عام Thorndikeوقد سبق أن عّرفيثورندايك )

(. وعند شرح جاردنر 17:2001ورجال وأطفال، والتعامل معيم ضمن العبلقات اإلنسانية." )عبّلم ،

ءات المتعددة بّين أّن ىذا الذكاء ىو: " مقدرة الفرد عمى فيم نوايا ودوافع لمذكاء االجتماعي ضمن الذكا

(. كما عّرف Gardener ,2005:46ورغبات األفراد اآلخرين، ومن َثمَّ يعمل بفاعمية مع اآلخرين." )

 نوفل الذكاء االجتماعي بأّنو: " المقدرة عمى التواصل مع اآلخرين، والتعامل معيم، وقبول معتقداتيم،

 (. 98:2007ومراعاة مشاعرىم." ) 

أّما عثمان وحسن فقد عّرفاه بأّنو: " قدرة الفرد عمى فيم السموك المفظي وغير المفظي لآلخرين، والوعي 

بالعبلقات بين األشخاص، وقدرتو عمى التأثير في اآلخرين حال التفاعل معيم؛ مما يؤدي إلى التوافق 

( 2008(. كما عّرفا عامر ومحمد )42:2003رة والبعيدة." )االجتماعي، ويحقق لمفرد أىدافو القصي

الذكاء االجتماعي بأّنو:"المقدرة عمى التواصل، وقراءة مشاعر األشخاص، ومعرفة دوافعيم ونواياىم، 

(: " أّن الذكاء Wawraباإلضافة إلى المقدرة عمى التواصل بإيماءات الجسم والعين."، وأضاف واورا )

 مجموعة الميارات التي تميز الشخص الذي لديو المقدرة عمى التواصلاالجتماعي عبارة عن 
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( فعرفو بأّنو: "مقدرة 2003(. أّما الدسوقي )Wawra,2009:117الفّعال مع اآلخرين." ) االجتماعي 

عقمية لدى الفرد تتعمق بعبلقة اآلخرين، وتظير في فيمو لممشاعر واإلحساسات الداخمية، أو الحاالت 

والعقمية ليم لمسموك، والعادات، والتقاليد االجتماعية، وحسن التصرف في المواقف االجتماعية الوجدانية 

 والمشكبلت االجتماعية."

ومما تقدم تستنتج الباحثة أّن الذكاء االجتماعي يعني مقدرة الفرد عمى التعامل مع اآلخرين، والتفاعل 

إيجابًا عمى نفسيتيم، فيشعرىم بالراحة  معيم بمرونة وشفافية، وتفيم كامل لظروفيم، مما ينعكس

 واالطمئنان ويدفعيم لمتعامل بيسر وسيولة أكبر.

 أىمية الذكاء االجتماعي6

يمكن لمذكاء االجتماعي أن يساعد الفرد في أن يكون حسن الحديث، وعميق االستماع، ومتحسسًا 

لحاجات اآلخرين، وساعيًا في حل مشكبلتيم، ومتفيمًا لظروفيم، باإلضافة إلى أنو يواسي محزونيم 

الجتماعي ويممس قموبيم، ويفرح لفِرحيم، ويتطمع لخيرىم، ويبعد عنيم الشر ويحجزه عنيم؛ فالذكاء ا

(. 2009يجعل كل فرد مسمم يرى كل مسمم أخًا لو في الدين، وكل إنسان أخًا لو باإلنسانية. )الزغول،

وقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد ذلك حيث "كان الرسول صمى اهلل عميو وسمم إذا حّدث شخصًا أقبل 

أشرف الخمق: " تبسمك في وجو بوجيو الكريم عميو، وأمرنا باالبتسامة إلخواننا المسممين حيث قال 

أخيك صدقة"، وتحدثنا السيرة النبوية العطرة عن تعاممو الطيب مع الجميع ومع أصحابو ومع نسائو 

 (. كما تحدث 12:2000وغممانو، وعممنا السؤال عن المريض، ورفقة األيتام والمحتاجين." )الطيراوي،
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لى أحوال الناس، واإلقدام عمى إصدار ( عن أىمية الذكاء االجتماعي في النظر إ2003أحمد )

 األحكام، ومعرفة طبيعة البشر وطبائع العبلقات االجتماعية المتشابكة.

في حين أّن ضعف الذكاء االجتماعي عند الفرد يجعمو معرضًا لبلضطرابات النفسية الخطيرة 

لعجز واليأس كاالكتئاب، واالضطرابات الفسيولوجية، واضطرابات العبلقات الشخصية،والشعور با

المكتسب؛ إْذ أّن الذكاء االجتماعي أحد المحددات األساسية لمصحة النفسية اإليجابية، حيث يظير 

دور الذكاء االجتماعي في التفاعل مع اآلخرين، واالنسجام مع الناس، ومعرفة األمور االجتماعية، 

 (.1884)كرمة،والحساسية لتأثرات أعضاء مجموعة، وكذلك االستبصار بأمزجة اآلخرين. 

 أبعاد الذكاء االجتماعي6

( أبعاد الذكاء االجتماعي،حيث تمثمت في خمسة أبعاد كاآلتي Marloweحدد مارلو ) 

  (:2003)الدسوقي،

 االىتمام االجتماعي: ويشير إلى ميول واىتمامات الشخص في أي مجموعة بشرية.-1

دام ميارات التفاعل االجتماعي الكفء مع الميارات االجتماعية: وتشير إلى مقدرة الفرد عمى استخ -2

 اآلخرين.

 ميارة التعاطف: وتشير إلى فيم أفكار ومشاعر اآلخرين والتعاطف معيم.-3

 القمق االجتماعي: ويشير إلى مستوى قمق الفرد وخبرتو في مختمف المواقف االجتماعية.-4

تنبؤ بردود أفعال اآلخرين عمى المشاعر الوجدانية: وتشير إلى مقدرة الشخص عمى اإلدراك، أو ال-5

 سموك من نحوىم.
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 ( من قبل إلى خمسة أبعاد لمذكاء االجتماعي،أال وىي:Ford and Mary,1983وأشار فورد وماري )

الوعي الموقفي: ويتحدث عن المقدرة عمى قراءة المواقف، وتفسير سموكيات اآلخرين في تمك -1

 المواقف.

ة من اإلشارات التي يعالجيا اآلخرون، والتي ُيتوصل من خبلليا التأثير: ويشير إلى مجموعة كامم-2

 إلى انطباع تقييمي لمشخص.

 األصالة: األخبلقيات األصيمة في التعامل مع اآلخرين.-3

يصال المعمومات بدقة وسبلسة.-4  الوضوح: مقدرة الفرد عمى تفسير األفكار، وصياغة اآلراء، وا 

 ترك بين فردين الذي يوجد بغية التواصل اإليجابي.التعاطف: ويشير إلى اإلحساس المش-5

 مظاىر الذكاء االجتماعي ومكوناتو6

يشمل الذكاء االجتماعي مجموعة من المظاىر األساسية التي يمكن تصنيفيا وفقًا لممظاىر العامة، 

تشمل المظاىر العامة لمذكاء االجتماعي عمى التوافق  والمظاىر الخاصة لمذكاء االجتماعي؛حيث

االجتماعي الذي يعني االنسجام مع اآلخرين، والكفاءة االجتماعية التي تتضمن الكفاح االجتماعي في 

معاممة اآلخرين وبذل كل جيد، والنجاح االجتماعي الذي يتضمن النجاح في معاممة اآلخرين، ويتجمى 

ّعال.في حين تشتمل المظاىر الخاصة لمذكاء االجتماعي عمى حسن في االتصال االجتماعي الف

التصرف في المواقف االجتماعية ويتضمن ىذا المباقة في ضوء المعايير االجتماعية في المواقف 

االجتماعية، والتعّرف إلى الحالة النفسية لآلخرين الذي يتضمن مقدرة الفرد عمى التعّرف إلى حالة 

م عمى السموك اإلنساني التيترتبط بالمقدرة عمى التنبؤ بالسموك اإلنساني ببعض اآلخرين، وسبلمة الحك
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المقدرة عمى فيم النكتة. )أبو روح الدعابة والمرح المذان يتضمنانالمظاىر أو األدلة البسيطة، إضافًة إلى

 (.1990حطب،

ثبلثة مجاالت  وقد رأى ثورندايك أّن الذكاء مكون من خميط من المكونات المستقمة، وتجتمع في

 (:1980)جابر،

الذكاء المادي: ويشتمل عمى القدرات التي تعالج األشياء المادية والمواد العممية التي يعتمد عمييا -1

 في أداء األعمال الفنية والميكانيكية، واستخدام اآلالت واألجيزة.

 لرمزية المختمفة.الذكاء المجرد: ويشمل القدرات العقمية التي تعالج األلفاظ، والعمميات ا-2

الذكاء االجتماعي: ويشمل المقدرات التي يعتمد عمييا في تحديد كفاءة عبلقة الفرد باآلخرين،  -3

 وحسن تكيفو مع الظروف االجتماعية المختمفة.

 ميارات الذكاء االجتماعي6

 (:1978ىناك ثبلث ميارات لمذكاء االجتماعي: )خير اهلل،

 التعبير االجتماعي: ويتضمن ترجمة األفكار إلى كممات وألفاظ.-1

 الحساسية االجتماعية: ويقصد بيا الوعي المستتر وراء أشكال التفاعل االجتماعي اليومي.-2

الضبط االجتماعي: وىو ميارة لعب األدوار أو نوع من التمثيل االجتماعي، فالشخص الذي يتمتع -3

االجتماعي ىو من يمكنو أن بقوم بأدوار اجتماعية متنوعة بكل حنكة بمستويات عالية من الضبط 

 ولباقة.

 



24 
 

: يشتمل ىذا الجزء عمى توضيح لمفيوم العدالة التنظيمية، واألمور األخرى العدالة التنظيمية-7

 المشار إلييا آنفًا.

 العدالة التنظيمية6

 عامًا، وغايًة سامية، والتزامًا أخبلقيًا، وضرورًة  تعّد العدالة التنظيمية قيمًة إنسانية عميا، ومطمبًا مجتمعياً 

ليا أولويتيا في سمم القيم اإلنسانية؛ لذلك بدأت األمم سّن التشريعات، وعممت عمى تفعيميا لترسيخ مبدأ 

 (.2015العدالة التي تضمن استقرار المجتمعات ونمو الحضارات. )الطبولة، كريم والعبار، 

أساس الحياة ونظامًا لمعالم، وأمر بو في كثير من آياتو وحّث المؤمنين عميو،  لقد جعل اهلل تعالى العدل

فالعدل قانون إليي ال نقاش فيو، حيث إّن عميو قامت السماوات واألرض. وقد أمر اهلل سبحانو وتعالى 

دونو أبدًا. بالعدل لتستقيم األمور وتعتدل الحياة، فالعدل نظام أساسي،وال يستقيم العالم والمجتمع بأسره ب

 (.2000)العجبلني،

ومن أىم األخبلق التي يجب عمى القائد االلتزام بيا ىي العدالة؛حيث إّن القائد العادل يعامل الجميع 

بمساواة من غير تمييز بينيم. والعدالة التي يجب أْن يمتزم بيا القائد في المؤسسة التربوية ىي العدالة 

ن بالرضا عندما يشعرون بالعدالة التنظيمية، وذلك من خبلل مقارنة التنظيمية، فاألفراد العاممين يشعرو 

أوضاعيم مع نظرائيم في العمل، فاذا كانت متساوية كان رضاىم ووالؤىم التنظيمي ودافعيتيم لمعمل 

 (.2009مرتفعة. )سكارنة، 

االجتماعية والدينية، كما ( أّن إدراك الفرد لمعدالة يتأثر بشكل كبير وممحوظ بالقيم 1999وذكر حمودة )

 تتأثر العبلقة بين المديرين والعاممين بمدى إدراك أحد الطرفين لتحقيق قيم العدالة في تمك العبلقة.
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( أّن جذور العدالة التنظيمية في اإلدارة تعود إلى نظرية المساواة التي نادى بيا 2000ويرى محارمة )

الفرد يوازن ويقارن بين معدل مخرجاتو إلى مدخبلتو، )آدمز( وبشكل موجز؛وتفترض ىذه النظرية أّن 

ذا لم  المعدالن يشير ذلكمع معدل مخرجات اآلخرين إلى مدخبلتيم، فإذا تساوى  لممساواة والعدالة، وا 

يتساوى المعدالن بسبب حصول الفرد عمى مخرجات أكثر من المدخبلت التي يقدميا أو العكس، فإّن 

 ما يولد لديو شعورًا بالتوتر والخوف.الفرد يشعر بعدم المساواة، م

( إلى أّن عدم تطبيق العدالة والموضوعية بين العاممين يؤدي إلى حدوث 2003وأضاف الحنيطي )

 صراع قيمي بين القيم االجتماعية، والقيم التنظيمية.

 مفيوم العدالة التنظيمية6

ة التنظيمية ىي درجة إدراك عضو ىيئة لقد تنوعت تعريفات العدالة التنظيمية، فمنيم من وجد أّن العدال

التدريس لحالة المساواة واالنصاف التي يعامل بيا من قبل رئيس العمل،وذلك من خبلل مقارنة ما 

يقدمو من جيد في مجال عممو مع جيود نظرائو من أعضاء ىيئة التدريس. )السعود 

 (.2009وسمطان،

بأّنيا القيمة المتحصمة من جّراء إدراك (: " Saal and Moore, 1993:106وعّرفيا سال ومور )

الموظف لنزاىة اإلجراءات، وموضوعية المخرجات الحاصمة في المنظمة."كما ُعرِّفت العدالة التنظيمية 

بأّنيا: "إدراك العاممين لعدالة التوزيع واإلجراءات، والتفاعل مع المؤسسة في ظل معايير معينة، 

 Yilmaz andلة في ممارسة السموكيات تجاىيم.") واستخدام ىذه المعايير لمعرفة العدا

Alinkurt,2012:13)       . 
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مّما تقّدم يمكن االستنتاج أّن العدالة التنظيمية:ىي شعور عضو المؤسسة بالراحة النفسية تجاه إجراءات 

 المسؤولين في العمممن حيث توزيع الميام والواجبات المعطاة لؤلفرادفي مؤسسة. 

 لتنظيمية6أىمية العدالة ا

يرجع االىتمام بالعدالة التنظيمية إلى الكثير من األسباب أىميا: الحاجة إلى التخمي عن السياسات 

التنظيمية اليّدامة القائمة عمى البيروقراطية، ومشاعر الظمم، والتيديد لدى العاممين، وتبني سياسات 

كفل االستمرارية والفعالية التنظيمية إلى أخبلقية أخرى تتسم بالعدالة التنظيمية، والدعم التنظيمي بما ي

أىمية العدالة التنظيمية في اإلدارة التربوية من كونيا من أىم المتغيرات اإلدارية  األجل البعيد.كما تنبع

المتعمقة برأس المال البشري، وأسموب توزيع الميمات واالستحقاقات المتمثمة بالثواب والعقاب عمى 

ؤثر عمى كفاءة األداء الوظيفي لمعاممين في المدرسة. )السعود وسمطان، األداء واإلنجاز، والتي ت

2009.) 

( أّن العدالة التنظيمية تحقق النزاىة والمساواة في الحقوق والواجبات التي 2003) وقد أّكد القطاونة

تعبر عن عبلقة الفرد بالمؤسسة، باإلضافة إلى أّن فكرة العدالة التنظيمية تجسد مبدأ تحقيق االلتزامات 

 ن الطرفين.من قبل الموظفين تجاه المؤسسة التي يعممون بيا،مع تأكيد الثقة التنظيمية المطموبة بي

فالعدالة التنظيمية ىي قيمة اجتماعية ونمط اجتماعي ال يمكن التخمي عنو، ويؤدي غيابو إلى مخاطر 

نفسية وجسمية تيدد المؤسسة والفرد معًا. وقد أكّدت جميع المدارس اإلدارية ببل استثناء ىذا المبدأ 

 (.2006لتنظيمية. )زايد،الذي أخذ طريقو في األدب التربوي واإلداري تحت مسّمى العدالة ا
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( إلى أّن ىناك ثبلثة أنواع من العدالة Niehoff and Moorman,1993أشار نييوفومورمان )

 التنظيمية، وىي:

: وىي عدالة المخرجات التي يحصل عمييا الموظف، إْذ يقيم األفراد نتائج أعماليم العدالة التوزيعية-0

 ة. عمى مبدأ المساوا وفق قاعدة توزيعية قائمة

 وىي:  ،2003( في عام Koopmanوقد صنفت ىذه العدالة إلى ثبلثة أنواع كما أورد )

 اإلنصاف: يركز ىذا النوع عمى توزيع العوائد حسب مدى المساىمة في العمل. -

المساواة: ويعتمد ىذا النوع في توزيع العوائد عمى أساس المعرفة والميارة واإلنتاجية، بغض  -

 النظر عن الجنس والعرق.

والحاجة: يركز ىذا النوع في توزيع العوائد عمى مبدأ صاحب الحاجة األولى؛ فاألم التي لدييا  -

طفبلن أو أكثر تستحق زيادة عن األم التي لدييا طفل واحد، وذلك في حالة تساوي الظروف 

 (.1998األخرى. )العجمي

ات التي استخدمت في تحديد وىي عبارة عن مدى إحساس العامل بعدالة اإلجراءالعدالة اإلجرائية6 -7

المخرجات؛حيث إّن عدالة اإلجراءات ىي عبارة عن التصور الذىني لعدالة اإلجراءات المتبعة في 

ذا كانت عدالة التوزيع تتعمق بعدالة المخرجات التي يحصل عمييا  اتخاذ القرارات التي تمس األفراد، وا 

 اءات التي استخدمت في تحديد تمك المخرجات. الموظف، فإّن العدالة اإلجرائية تتعمق بعدالة اإلجر 

: وىي مدى إحساس العامل بعدالة المعاممة التي يحصل عمييا عندما تطبق عميو العدالة التفاعمية-3

 وزيع وعدالة اإلجراءات، والعدالةبعض اإلجراءات. ويبلحظ أّن ىناك ترابطًا وثيقًا بين عدالة الت
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التفاعمية؛ حيث إّن شعور الموظف بالعدالة يؤثر في مستوى والئو لمؤسستو، فالمعمم الذي يشعر بعدالة 

اإلجراءات، وعدالة التوزيع، والعدالة التفاعمية يكون مستوى والئو مرتفعًا؛ لذلك فإّن كبّلً من عدالة 

 دالة التنظيمية. اإلجراءات والتوزيع والتفاعمية يمكن أن تؤثر في إحساس العاممين بالع

 ( أّن تصور العاممين لمعدالة التفاعمية يعتمد عمى أربعة عوامل، وىي:2003وقد تطرقالطحيح ومحمد )

 مدى احترام المسؤول لمعاممين. -

 مدى التزام المسؤول بآداب التعامل مع العاممين. -

 مدى وجود مبررات واضحة لمقرارات المتخذة. -

 ممو مع العاممين.مدى اخبلص المسؤول وصراحتو في تعا -

( عمىأّن شعور المعمم بالعدالة يؤثر في مستوى والئو، فالمعمم الذي يشعر 1998كما ذكر العجمي )

بالعدالة اإلجرائية، والعدالة التوزيعية، فضبًل عن العدالة التفاعمية يكون مستوى والئو مرتفعًا مقارنة 

الثبلثة من العدالة قد تؤثر في إحساس بالمعمم الذي يشعر بعكس ذلك، ولذلك فإّن ىذه األنواع 

 المعممين بالعدالة التنظيمية.

وأضيف عمى ىذه األنواع الثبلثة فيما بعد نوع رابع كواحد من أبعاد العدالة التنظيمية وىو العدالة       

جراءات، وأنظمة محددة تسمح بالتأكد من أّن  التقويمية، وتعني تمك العدالة التي تتضمن عمميات، وا 

قوق المعممين ومستويات أدائيم يتم تقييميا بطريقة عادلة ونزيية تضمن ليم االستقرار واألمن ح

 (.2003الوظيفي. )القطاونة،
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 مقومات العدالة التنظيمية6

تقوم فكرة العدالة التنظيمية عمى حقيقة مفادىا حصول العاممين في المؤسسات عمى معاممة عادلة، 

خرين في المؤسسة، لذا فإّن العدالة المدركة ينظر إلييا من قبل العاممين نظرة فالعامل يقارن ذاتو مع اآل

 جدية يبنى عمييا الشعور باالنتماء والوالء لممؤسسة، أو اإلحباط والنفور. 

 (2003وبناًء عمى ىذه اإلدراكات فإّن مقومات العدالة التنظيمية تتحقق من خبللمايمي: )حسن،

 الفرد في المنظمة يحتاج إلى فيم معيار الحصول عمى مكافأة ومعرفتو لو. إنّ  -

 فيما يتعمق بمكافآتيم المادية والمعنوية.ينمي األفراد وجيات نظر متعددة  -

 تبنى تصرفات األفراد عمى أساس إدراكيم لمواقع، سواء عند الشعور بالعدالة أْم عدميا. -

 االجتماع منذ زمن طويل إلى أىمية مبادئ العدالة التنظيمية، وقيمتيا التي حثّ  وقد أدرك عمماء

عمييا اإلسبلم وجعميا أساسًا لؤلداء والتمييز لممؤسسات، وتحقيقًا لرضا األفراد العاممين فييا؛ األمر 

متعمقة الذي دفع عمماء اإلدارة الحديثة إلى العمل عمى تركيز اىتماميم عمى الكثير من الظواىر ال

بمفيوم العدالة كاختيارات التوظيف، واألجور المتكافئة، وأّدى بيم إلى اعتبار العدالة التنظيمية أحد 

 (.Miles,2000المكونات األساسية لمييكل االجتماعي والنفسي لممؤسسة. )

ن التأثير إذًا يجب عمى قادة المدارس أن يمتمكوا ميارات تتعمق باألخبلق، ألّن السموك األخبلقي نابع ع

 (.2013التراكمي لمتفكير الناضج، كما أّن القيم األخبلقية ىي العزيمة الدافعة لمسموك الفّعال. )دواني،

حيث إّنو منواجبات اإلدارة غرس العادات والتقاليد والقيم، وطرق العمل، واالحترام والثقة التي تريدىا في 

 تنشأ بفعل ممارسات وتفاعبلت وخبرات يمر بيا  نفوس العاممين، وتعمل دائما عمى تنميتيا، فالثقافة
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(.كما أّن سموك مدير المدرسة األخبلقي يفرض عميو التعامل مع المعممين 2008العاممون، )القريوتي،

جميعيم بأخبلق عالية؛ فيعامل الجميع بإنصاف وعدل، فبل يميز أحدًا عمى حساب اآلخر، حيث إّن 

ة من قبل اإلدارة، وأّنو كغيره من المعممين اآلخرين من حيث المعمم الذي يشعر بأّنو يعامل بعدال

المساواة في الحقوق والواجبات أمام اإلدارة، فإّنو سيندفع لمعمل بحماس واتقان وتفاني، ويظير كل 

ابداعاتو وطاقاتو في مدرستو، مما ينعكس عمى الطمبة بشكل إيجابي، فيزداد تحصيميم األكاديمي 

متكامل وسميم، فالمعمم المتحمس الجاد في عممو يعكس مدى راحتو بالعمل وتنمو شخصياتيم بشكل 

 (. 2013عمى الجميع. )القريناوي،

 ثانيًا6 الدراسات السابقة ذات الصمة6

الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية، وذلك من خبلل االطبلع عمى  تمّ 

الدوريات التربوية المحكمة، وقواعد البيانات العالمية، فمم تجد الباحثةأّية دراسة تناولت الذكاء 

العاصمة عمان من االجتماعي، وعبلقتو بالعدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 

 وجية نظر المعممين، وسوفيتّم عرض الدراسات ذات الصمة األقرب إلى موضوع ىذه الدراسة.

 وفيما يمي عرض لتمك الدراسات مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لتسمسميا الزمني من األقدم الى األحدث، 

 ومصنفة عمى نوعين ىما:
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 االجتماعي الدراسات السابقة ذات الصمة بالذكاء -0

( بدراسة ىدفت إلى التعرف الى مستوى الذكاء االجتماعي والقيم 1997لقد قام الداىري وسفيان )

االجتماعية لدى طمبة عمم النفس في جامعة تعّز في اليمن، وعبلقتيا بالتوافق النفسي االجتماعي.حيث 

( طالبًا وطالبة. توصمت الدراسة 327استخدم الباحثان مقياسًا لمذكاء االجتماعي، ومقياسًا لمقيم عمى )

إلى أّن مستوى الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي لدى طمبة عمم النفس 

 كانوامرتفعين. ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق في مستوى الذكاء االجتماعي ُتعزى إلى الجنس.    

 

( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى مستوى األداء الوظيفي لدى المرشد التربوي 2007كما أجرى موسى )

في المرحمة األساسية،في منطقة تبوك، وعبلقتيا بالذكاء االجتماعي،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت 

راسي ( مرشدًا طبلبيًا لمعام الد40االستبانة كأداة لمبحث،وقد تكونت عينة الدراسة من )

(. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى الذكاء 2007/2008)

االجتماعي ومستوى األداء الوظيفي. كمابينت أيضًا أّن ىناك أثرًا ذا داللة إحصائية بالنسبة لمتغير 

لك عدم وجود فروق العمر في مستوى األداء الوظيفي،فكانت لصالح فئة ذوي العمر األكبر، وبينت كذ

 بين درجات تقدير األداء الوظيفي لممرشدين تبعًا لمدة خدمتيم.       

( بدراسة ىدفت إلى التعرف الى العبلقة بين الذكاء االجتماعي Lovejoy،2008وقامت لفجوي )     

وقد اشتممت لدى مديري المدارس الحكومية ومديراتيا في والية إنديانا في الواليات المتحدة األمريكية، 

 ( مديرًا ومديرة. أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في257عينة الدراسة عمى )
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الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي ُتعزى إلى جنس المديرين. في حين أظيرت النتائج فروقًا دالة  

كانت المديرات من ذوي  إحصائيًا في الذكاء االجتماعي عند المديرات ُتعزى إلى سنوات الخبرة؛ حيث

 الخبرة األطول أكثر ذكاًء اجتماعيًا من ذوي الخبرة األقل.
 

( بدراسة ىدفت إلى التعرف إلى مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني، 2008كما قام أبو ىاشم )      

والعبلقات بينيا لدى طبلب الجامعة المصريين والسعوديين في السعودية في جامعة الممك سعود، وقد 

أظيرت ( طالبًا وطالبة، واستخدمت فييا االستبانة كأداة لمبحث. 755تكونت عينة الدراسة من )

النتائجوجود عبلقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء االجتماعي ومكونات الذكاء الوجداني لدى 

إناث( عمى كلٍّ من مكونات  -طبلب الجامعة السعوديين والمصريين، مع عدم وجود تأثير لمنوع )ذكور

 عوديين.الذكاء االجتماعي ومكونات الذكاء الوجداني لدى طبلب الجامعة المصريين والس
 

( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى العبلقة بين الذكاء االجتماعي والتفكير 2009وأجرى عسقول )      

الناقد لدى طمبة الجامعة في غزة،استخدم فييا المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى تحميل 

زة، وتكونت أدوات ( طالبًا وطالبة بشكٍل عشوائي في غ381المحتوى، وقد تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة من مقياسيين: أحدىم مقياس لمذكاء االجتماعي، واألخر لمتفكير الناقد. أظيرت النتائج أّن 

ىناك عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد، وأّنو ال توجد فروق في 

 ( عـزى إلى اخـتبلف التخصص. )عموم، آدابالذكاء االجتماعي والتفكير الناقـد لطمبـة الجامعـة تُ 
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( فقد قامت بدراسة ىدفت لمتعرفالى نوع العبلقة بين كلٍّ من الذكاء 2010أّما المنابري )    

االجتماعي، والتنشئة االجتماعية، والتخصص الدراسي لدى طالبات اإلعداد التربوي في كمية التربية في 

لمكشف عن الفروق بين درجات الطالبات في التخصصات  جامعة أم القرى في مكة المكرمة؛ وذلك

العممية واألدبية بالنسبة لمذكاء االجتماعي، وقد استخدمت فييا المنيج الوصفي. تكونت عينة الدراسة 

( طالبة، واستخدمت فييا االستبانة كأداة لمبحث. حيث توصمت الدراسة إلى أّن ىناك عبلقة 629من )

ين كلٍّ من الذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي،كما توصمت أيضًاإلى عدم ارتباطية دالة إحصائيًا ب

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة عمى مقياس الذكاء االجتماعي وفقًا لمتغير 

 التخصص.                                                                                  

( بدراسة ىدفت إلى معرفة مستوى Jeloudar&Yunus، 2011جيمودار ويونس ) د قاموق        

الذكاء االجتماعي لدى المعممين في المدارس الحكومية الثانوية في ماليزيا،وذلك في ضوء بعض 

المتغيرات الديموغرافية، ومعرفة العبلقة االرتباطية بين الذكاء االجتماعي لممعممين واستراتيجيات 

الصفي. حيث استخدمت فييا االستبانة كأداة لجمع المعمومات، وتكونت عينة الدراسة من الضبط 

( معممين ومعممات.لقد أظيرت نتائج الدراسة أّن مستوى الذكاء االجتماعي لدى المعممين جاء 203)

عي بدرجة متوسطة، كما أظيرت وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى الذكاء االجتما

لممعممين واستراتيجيات الضبط الصفي القائمة عمى التعزيز، وأّن ىناك أيضًا عبلقة ارتباطية سالبة دالة 

 إحصائيًا بين مستوى الذكاء االجتماعي لممعممين واستراتيجيات الضبط الصفي القائمة عمى العقاب.
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اسة ىدفت لمتعرف ( در  Yahyazade&Goodarzi،2012وجودارزي ) زاده كما أجرى يحيا        

إلى العبلقة بين الذكاء االجتماعي وسمات الشخصية لدى معممي المدارس الثانوية في إيران، في ضوء 

( معممًا اختيروا عشوائيًا، واستخدمت فييا االستبانة 198متغير العمر،حيث تكونت عينة الدراسة من )

داللة إحصائية في مستوى الذكاء كأداة لجمع المعمومات. أظيرت النتائج أّن ىناك فروقًا ذات 

االجتماعي وسمات الشخصية لدى المعممين ُتعزىإلى متغير العمر، كما أظيرت وجود عبلقة إيجابية 

ودالة إحصائيًا بين الذكاء االجتماعي وسمات الشخصية الستة )الصدق، التواضع، واالنفعالية، 

 واالنبساط، والتوافق واالنفتاح عمى الخبرة(.

( بدراسة ىدفت لمتعرفإلى مستويات الذكاء االجتماعي لدى 2012ك قامت غدير جاسم )وكذل     

وقد تكونت عينة الدراسة  التنظيمية لممعممات.مديرات المدارس الثانوية في الكويت، وأثرىا في الضغوط 

غوط ( معممًا ومعممة، واستخدم فييا مقياس لمذكاء االجتماعي لممديرات، واستبانة حول الض187من )

تنظيمية لممعممات لجمع المعمومات. أظيرت النتائج أّن مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديرات ال

المدارس الثانوية في الكويت جاء بدرجة مرتفعة، وأّن درجة الضغوط التنظيمية، من وجية نظر 

يجابيًا لمذكاء معممات المدارس الثانوية في الكويت، جاءت بدرجة متوسطة، كما أظيرت أّن ىناك أثرًا إ

االجتماعي لدى المديرات عمى الضغوط التنظيمية لممعممات، وأّن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية في 

مستوى الضغوط تبعًا لمتغير مستوى الذكاء االجتماعي لدى المديرات،ولصالح المديرات من ذوي 

                                                           الذكاء االجتماعي.                             المستوى المرتفع في
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( بدراسة ىدفت لمتعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني، 2013كما قام أبو عمشة )

تكون مجتمع الدراسة من جميع  وعبلقتيما بالشعور بالسعادة لدى طمبة جامعة في محافظة غزة. وقد

طمبة المستوى الثالث المسجمين في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة )جامعة األزىر، والجامعة 

( من الطبلب والطالبات. أظيرت النتائج وجود عبلقة 603اإلسبلمية(، وقد بمغ عدد أفراد العينة )

لوجداني، والدرجة الكمية لمشعور بالسعادة لدى موجبة دالة إحصائيًا بين الذكاء االجتماعي، والذكاء ا

 أفراد العينة. 
 

( دراسة ىدفت لمتعرف إلى قياس العبلقة بين الذكاء االجتماعي وميارات 2015وأجرى كتفي )      

فيالجامعة الجزائرية، ومعرفة ما  -رؤساء األقسام ونوابيم-االتصال التنظيمي لدى األساتذة اإلداريين 

عبلقة بين ميارات االتصال التنظيمي )ميارة التحدث، والقراءة، واالستماع، والتفكير، إذا كان ىناك 

( رئيس قسم ونائبيو 40والكتابة( والذكاء االجتماعي. وبغرض تحقيق ىذا اليدف تمَّ اختيار عينة تضم )

ات ( قسمًا، موزعين عمى جميع أقسام وكميات الجامعة، واستخدمت فييا لجمع البيان28من أصل )

استبانة تكونت من مقياسين: مقياس الذكاء االجتماعي، ومقياس ميارات االتصال التنظيمي. أظيرت 

النتائج وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء االجتماعي وميارات االتصال التنظيمي لدى األساتذة 

 .بيم في جامعة المسيمة الجزائريةرؤساء األقسام، ونوا

( أيضًا دراسة ىدفت لمتعرف إلى مستوى الذكاء العاطفي والذكاء 2015وأجرت الفي )       

االجتماعي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عّمان، وعبلقتيما بمستوى العبلقات 

 اإلنسانية السائدة في مدارسيم من وجية نظر المعممين، حيث تّم اختيار عينة طبقية عشوائية تألفت 
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ًا ومعممة، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لمبحث. توصمت النتائج إلى أّن مستوى ( معمم360من )

الذكاء العاطفي ومستوى الذكاء االجتماعي ومستوى العبلقات اإلنسانية كانتمرتفعة،كما توصمت إلى أّن 

لى أّن ىناكعبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى الذكاء العاطفي ومستوى العبلقات اإلنسانية، وا 

 ىناك أيضًا عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بين مستوى الذكاء االجتماعي ومستوى العبلقات اإلنسانية.            
 

 الدراسات السابقة ذات الصمة بالعدالة التنظيمية-7

إلى عبلقة العدالة التنظيمية "التوزيعية  ( دراسة ىدفتممتعرفColoski،2003أجرى كولوسكي )        

( طبلب 408واإلجرائية والتفاعمية" بحجم العنف والصراع عند الطمبة، وقد تكونت عينة الدراسة من )

وطالبات في المدارس المتوسطة، في الواليات المتحدة األمريكية،حيثاستخدمت فييا االستبانة كأداة 

ناك عبلقة ارتباطية موجبة بين شعور الطالب بعدم العدالة في لمدراسة. أظيرت نتائج الدراسة أّن ى

 جميع أبعادىا وبين حجم الصراع والعنف عند الطمبة.

( بدراسة ىدفت لمتعرف إلى واقع العدالة التنظيمية في الجامعات 2006قام إبراىيم ) كما        

األردنية الحكومية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفين. حيث تكونت عينة الدراسة من 

(، واستخدمت فييا 2004/2005( من جميع أعضاء ىيئة التدريس، والموظفين لمعام الدراسي) 712)

نة كأداة بحث.توصمت ىذه الدراسة إلى أّن درجة تقدير ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات االستبا

لى أّن درجة تقدير  الرسمية األردنية، من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، كانت متوسطة، وا 

ممارسة العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية، من وجية نظر الموظفين، جاءت 

متوسطةأيضًا، وأّن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات الحاسبة لدرجة ممارسة العدالة 
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التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية، من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، وبين الموظفين،حيث 

 كانت لصالح أعضاء ىيئة التدريس.

تعرف إلى مستوى العدالة التنظيمية لدى رؤساء ( دراسة ىدفت لم2009وأجرى السعود وسمطان )      

لى بيان عبلقتو مع الوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئات  األقسام في الجامعات األردنية الرسمية، وا 

( معممًا ومعممةتم اختيارىم بطريقة طبقية 450التدريسية. وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت من )

العدالة التنظيمية الذي صممو نييوفومورمان، باإلضافة إلى مقياس  عشوائية، حيث استخدم فييا مقياس

الوالء الذي أعده بورتر وزمبلؤه. توصمتالنتائج ىناإلى أّن مستوى العدالة التنظيمية، لدى رؤساء األقسام 

لى أّن مستوى الوالء التنظيمي ألعضاء الييئات التدريسية كان مرتفعًا أي ضًا. األكاديمية، كان مرتفعًا، وا 

وقد وجدت عبلقة إيجابية طردية،وذات داللة إحصائية، بين ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية لمعدالة 

 التنظيمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء الييئة التدريسية.     
 

( فقد ىدفت إلى إجراء دراسة من أجل استقصاء عبلقة النماذج 2010أّما دراسة العمري وعيسى )     

ية السائدة بالعدالة التنظيمية، من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، في الجامعات الخاصة التنظيم

( عضِو ىيئة تدريس من الجامعات األردنية الحكومية 500والحكومية. وقد شممت عينة الدراسة )

بمغ (. أظيرت النتائج أّنو قد 2008_2007والخاصة من مختمف الكميات، وذلك خبلل العام الدراسي )

مستوى العدالة التنظيمية معداًل متوسطًا بشكل عام، وأّن ىناك عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 

النماذج التنظيمية والعدالة التنظيمية. كما أظيرت أّن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 ىا من المتغيرات األخرى.  العدالة التنظيمية ُتعزىإلى متغير الرتبة األكاديمية فقط، دون غير 
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( بدراسة لتحديد تصورات معممي المرحمة الثانوية الحكومية Yilmaz،2010كما قام يمماز )        

حول مستويات العدالة التنظيمية في مدارسيم،وذلك في ضوء متغيراتالجنس، والعمر، والخبرة، والمؤىل 

( معممًا ومعممة في 222ة الدراسة من )العممي،إضافًة إلى عدد طمبة المدرسة. حيث تكونت عين

المدارس الحكومية الثانوية، تّم اختيارىم بطريقة طبقية عشوائية من مقاطعة كوتاىي في تركيا، وقد تّم 

جمع البيانات من خبلل مقياس العدالة التنظيمية.أظيرتنتائج الدراسة أّن تصورات المعممين حول 

ة كانت في المستويات المرتفعة؛ فقد كانت ممارسة المديرين العدالة التنظيمية في مدارسيم الثانوي

لمعدالة التنظيمية إيجابية،في حين لم تكشف النتائج عن وجود فروق إحصائية في مستويات العدالة 

التنظيمية ُتعزى إلى متغيرات الدراسة وىي: الجنس، والعمر، والخبرة، والمؤىل العممي، وعدد طمبة 

 المدرسة.
 

( أيضًا بدراسة ىدفت لمتعرف إلى تأثير حصول المعممين عمى Yavus،2010يافوز ) وقام       

العدالة التنظيمية والثقافة التنظيمية في االلتزام التنظيمي. حيث تم استخدام مقاييس لمعدالة التنظيمية 

م اختيارىم ( معممًا ت445والثقافة التنظيمية تم تطبيقيا عمى المعممين. وقد تكونت عينة الدراسة من )

(. وقد أظيرت 2009-2008عشوائيًا من معممي منطقة كونيا في تركيا، وذلك في السنة الدراسية )

النتائج أّن الثقافة التنظيمية والعدالة التنظيمية تؤثران في التزام المعممين وجدانيًا وانفعاليًا، وفي استمرار 

 المنظمة.االلتزام، فضبًلعن تأثيرىما في التزام المعممين تجاه 

( دراسة ىدفت لمتعرف إلى تحميل آراء موظفي Ince& Gul,2011وكذلك أجرى إينس وجل )       

 القطاع العام حول أبعاد العدالة التنظيمية المتمثمة في )الجوائز، النتائج، اتخاذ القرار، والمشاركة في 
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( عامبًلمن 150دراسة من )صنع القرار(، وأثرىا في سموك المواطنة التنظيمي. وقد تكونت عينة ال

مدينة كارمان التركية،واستخدم فييا لجمع البيانات أداة االستبانة. أظيرت النتائج أّن ىناك عبلقة 

إيجابية بين العدالة التنظيمية والتطور التنظيمي لمعمل، كما أظيرت أّن ىناك عبلقة إيجابية بين 

 العدالة التنظيمية والعمل.

( بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشف عن مستوى العدالة التنظيمية 2012)وقامت البكار          

وعبلقتو بمستوى الثقة التنظيمية، من وجية نظر المعممين، في المدارس الثانوية العامة في محافظة 

( معممًا ومعممة، واستخدمت فييا أداتان: األولى لقياس 377عّمان. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ديري المدارس الثانوية العامة في محافظة عمان لمعدالة التنظيمية، والثانية لقياس مستوى ممارسة م

مستوى الثقة التنظيمية من وجية نظر المعممين. وقد أظيرت نتائج الدراسة أّن ىناك عبلقة إيجابية 

افظة ذات داللة إحصائية بين مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية في مح

عّمان ومستوى الثقة التنظيمية في ىذه المدارس، مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية في عّمان، ُتعزى إلى متغيري الجنس والخبرة.        
 

ممتعرف إلى نظام العدالة في ( دراسة ىدفت  Wayne & John، 2014وأجرى وايني وجون )       

لى أّنو ليس ىناك عدالة بدون الثقة بين العاممين من قبل  المدارس في الواليات المتحدة األمريكية، وا 

( مدرسة متوسطة في والية أوىايو، وقد استخدمت االستبانة 75اإلدارة. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ّن ىناك عبلقة إيجابية بين الثقة والعدالة التنظيمية في كأداة لمبحث فييا. أكدت نتائج ىذه الدراسة أ

 المؤسسات التعميمية التعممية.
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( دراسة في تركيا ىدفت لمتعرف إلى العبلقة Bulus&Gunes،2014وأجرى بولس وغينس )         

عمى  بين تصور المعممين لمعدالة التنظيمية وسموك االلتزام الوظيفي لدييم. حيث اشتممت عينة الدراسة

( مدرسة ابتدائية في أنقرة، وقد اسُتخدم فييا مقياٌس لمعدالة 25( معممًا ومعممة من العاممين في )350)

التنظيمية من أجل تحديد مستوى العدالة التنظيمية، ومقياٌسآخر لبللتزام الوظيفي،واستخدمت أداة 

جابية وذات داللة إحصائية بين االستبانة فييا لجمع البيانات.لقد أظيرت النتائج أّن ىناك عبلقة إي

 العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي بين المعممين.
 

( دراسة في تركيا Eres,Gulcan and Celik, 2014كذلك أجرى إيريسوغولكان وجيميك )        

ىدفت إلى تحديد مستويات إدراك معممي المدارس االبتدائية لمعدالة التنظيمية، والثقة في مديري 

( معممًا، وقد استخدمتفييا االستبانة لجمع البيانات. 470المدارس. حيث تكونت عينة الدراسة من )

ئية بين األبعاد الفرعية إلدراك أظيرت النتائج أّن ىناك عبلقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصا

 العدالة، وبين الثقة بمديري المدارس.

( دراسة ىدفت لمتعرف الى العبلقة Efanga and Akpan, 2015وأخيرًا أجرى إفانجاوأكبان )      

بين أبعاد العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمي لدى معممي المدارس الحكومية الثانوية، في والية 

( معممًا من معممي المدارس 350( مديرًا، و)50ايبوم في نيجيريا، حيث تكونت عينة الدراسة من )أكوا

الثانوية، واستخدم فييا لجمع البيانات أداة االستبانة. أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود عبلقة إيجابية 

 ذات داللة إحصائية بين أبعاد العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية.
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 ممخص الدراسات السابقة6

 ممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا:

( لمتعرف عمى 2009كان لمدراسات السابقة أىداف متنوعة ومتفاوتة فقد ىدفت دراسة عسقول )      

العبلقة بين الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد لدى طمبة الجامعة في غزة، و ىدفت دراسة المنابري 

( لمتعرف الى نوع العبلقة بين كل من الذكاء االجتماعي والتنشئة االجتماعية والتخصص 2010)

( لمتعرف الى 2006الدراسي لدى طالبات االعداد التربوي بجامعة أم القرى، كما ىدفت دراسة إبراىيم )

دريس، وىدفت واقع العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الحكومية من وجية نظر أعضاء ىيئة الت

( لمكشف عن مستوى العدالة التنظيمية وعبلقتو بمستوى الثقة التنظيمية من وجية 2012دراسة البكار )

 نظر المعممين في المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عّمان.

وقد تباينت الدراسات السابقة في نوع عينة الدراسة فقد كان نوع عينة بعض الدراسات مثل         

( أعضاء ىيئة تدريس في الجامعات الخاصة والحكومة، ودراسة موسى 2010ة العمري وعيسى )دراس

( فتكونت عينتو من األساتذة 2015( التي كانت عينتو مرشدين المدرسة، ودراسة كتفي )2007)

ارس اإلداريين ورؤساء األقسام ونوابيم بالجامعة، أّما الدراسة الحالية فقد كانت عينتيا من معممي المد

 األساسية الخاصة.

 40أّما من حيث العدد فقد تباينت أعداد أفراد العينة في الدراسات السابقة بين حد أدنى مقداره )    

(، ـأّما 2008( كما في دراسة أبو ىاشم )755( وحد أعمى مقداره )2007كما في دراسة موسى )

اختيارىم باستخدام الجداول اإلحصائية  ( والذين تمّ 260الدراسة الحالية فقد كان عدد أفراد العينة )
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وعينة طبقية عشوائية. ولكل دراسة األداة المستخدمة بيا، فقد كانت جميع الدراسات السابقة  في ىذه 

 الدراسة قد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.

سة عن الدراسات وقد استفادت الباحثة من ىذه الدراسات في تطوير استبانتيا،وتختمف ىذه الدرا     

السابقة بكونيا عالجت موضوعا جديدا بالنسبة لؤلردن والمدارس األساسية الخاصة فييا من حيث 

 تناوليا مفيوما جديدا ألحد الذكاءات المتعددة الميمة في العممية التربوية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

واالجراءاتالطريقة   
 

تناول ىذا الفصل عرضا لمنيج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتيا وأداتي الدراسة مع التحقق 

 من صدق األداتين وثباتيما والمعالجات اإلحصائية البلزمة لتحميل البيانات

 منيج الدراسة المستخدم6

متيا وتحقيق أىدافيا تّم استخدام انطبلقا من طبيعة الدراسة والمعمومات المطموبة لئلجابة عن اسئ

المنيج الوصفي االرتباطي ألنو المنيج المبلئم لمثل ىذا النوع من الدراسات حيث أنيا تدرس العبلقة 

 بين المتغيرين ىما الذكاء االجتماعي والعدالة التنظيمية، وتّم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات.
 

 مجتمع الدراسة6

سة من جميع معممي المدارس األساسية الخاصة ومعمماتيا في العاصمة عمان لمعام تكّون مجتمع الدرا

( 8080(ذكور و )4400( معمما ومعممة، منيم )12480( والبالغ عددىم )2016/2017الدراسي )

( الذي يوضح عدد المعممين حسب مديريات التربية وحسب الجنس:1اناث، وىي كما في الجدول )  
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(1جدول )  

 توزيع المعممين في المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان حسب المديريات والجنس  

 

 

 

 

 المجموع
 عدد المعمين

 المديرية
 

 ذكر اناث

 1 لواء الجامعة 245 458 703

 2 لواء الجيزة 206 353 559

 3 لواء القويسمة 599 1127 1726

 4 لواء الموقر 149 267 416

سحاب لواء 253 427 680  5 

 6 لواء قصبة عمان 1317 2286 3603

 7 لواء ماركا 1306 2312 3618

 8 لواء ناعور 89 331 420

 9 لواء وادي السير 236 519 755

  المجموع 4400 8080 12480
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6عينة الدراسة  

استخدام طريقتين لممعاينة اإلحصائية ىما الطريقة العنقودية العشوائية؛ حيث تّم اختيار ثبلث  تمّ 

مديريات لمتربية ىي مديرية قصبة عّمان ومديرية وادي السير ومديرية الجامعة، ومن ثم تّم استخدام 

( أدناه:2الطريقة الطبقية العشوائية وكما ىو موضح في الجدول )  

(2جدول )  

 توزع عينة الدراسة من معممي المدارس األساسية الخاصة حسب الجنس والمديرية

 

 أداتا الدراسة6

 قامت الباحثة بتطوير استبانتين األولى تتعمق بالذكاء االجتماعي اعتمادا عمى دراسة 

 مجموع
 عدد المعممين

 المديرية
 ذكور اناث

 لواء قصبة عمان 68 117 185

 لواء وادي السير 12 27 39

 لواء الجامعة 13 23 36

 المجموع 93 167 260
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(. وقد كان عدد فقرات االستبانة 2015(، ودراسة كتفي)2009(، ودراسة عسقول)2013أبو عمشة )

 (، والثانية تتعمق بالعدالة التنظيمية اعتمادا عمى دراسة الفيد1( فقرة )ممحق 37بصيغتيا األولية)

(.2( فقرة )ممحق 29( وقد كان عدد فقرات االستبانة بصيغتيا األولية )2015( ودراسة غانم )2016)  

 صدق االداتين6

لمتحقق من صدق األداتين قامت الباحثة باستخدام الصدق الظاىري وذلك بعرضيما في صيغتيما 

التدريس في  األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة

الجامعات األردنية ممن يشيد ليم بالكفاءة والدراية في مجال البحث العممي واالشراف عمى الدراسات 

وتحكيم االستبانات في اختصاص القيادة التربوية والمناىج وتكنولوجيا التعميم وعددىم عشرة )ممحق 

لمحكمين في حين تّم تعديل أو %( فاكثر من ا80(، وقد تّم قبول الفقرات التي حصمت عمى موافقة)3

( 27حذف الفقرات التي حصمت عمى أقل من ذلك، فأصبحت عدد فقرات استبانة الذكاء االجتماعي )

(. 5( فقرة أيضا )ممحق 27( وكما أصبحت عدد فقرات استبانة العدالة التنظيمية )4فقرة )ممحق   

 ثبات األداتين6

عادة االختبار) لمتأكد من ثبات أداتي الدراسة، تّم استخدام (، اذ قامت test-retestطريقة االختبار وا 

( فرد خارج عّينة الّدراسة عمى مرحمتين بفاصل 19بتطبيقاألداتينعمىعينةاستطبلعية مكونة من)الباحثة 

زمني مدتو أسبوعان بين مرتي التطبيق وتم حسابمعامل الثّبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، كما تم 

( 3، والجدول)(Cronbach Alpha)ثباتاالتساق الداخمي باستخدام معادلةكرونباخالفااستخراج معامل 

 يبين معامبلت ثبات االستبانتين عمى النحو اآلتي: 
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(3الجدول )  

وىما استبانة الذكاء االجتماعي واستبانة العدالة التنظيميةمعامالت ثبات أداتي الدراسة   

-ثبات االختبار معامل المجال

عادة االختبار  وا 

 االتساق الداخمي

 0.82 0.83 العدالة التفاعمية

 0.84 0.90 العدالة اإلجرائية

 0.86 0.85 العدالة التوزيعية

 0.85 0.83 العدالة التقويمية

درجة العدالة التنظيميةل الدرجةالكمية  0.92  

  0.87 الدرجة الكمية لدرجة الذكاء االجتماعي

 

 متغيرات الدراسة6

 المتغيرات الرئيسية6-

 الذكاء االجتماعي، العدالة التنظيمية.

 المتغيرات الثانوية6-

 الجنس: ولو فئتان )ذكر،أنثى(
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سنوات  10سنوات،  10أقل من -سنوات 5سنوات، من  5الخبرة: وليا ثبلث مستويات )أقل من 

 فأكثر(

 بكالوريس، ماجستير فأكثر(المؤىل العممي: ولو ثبلث مستويات )دبموم، 

 الوسائل اإلحصائية6 

لئلجابة عن السؤالين األول والثاني تّم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب -

 والدرجة. 

لئلجابة عن السؤال الثالث تّم استخدام معامل ارتبط بيرسون، والجداول اإلحصائية لمعرفة قيمة داللة -

االرتباط.معامل   

لعينتين مستقمتين بالنسبة  t-test )لئلجابة عن السؤالين الرابع والخامس تّم استخدام االختبار التائي-

(  Scheffeلمتغير الجنس، وتحميل التباين األحادي لمتغيري الخبرة والمؤىل العممي، واختبار شيفيو ) 

 في حالة وجود فروق دالة احصائيا.

تّم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل االتساق الداخمي، ومعامل ارتباط بيرسون إليجاد -

إعادة االختبار. -معامل ثبات االختبار  
 

 إجراءات الدراسة6

تطوير االستبانتين وىما استبانة الذكاء االجتماعي واستبانة العدالة التنظيمية.-1  

امعة الشرق األوسط موجو الى وزارة التربية والتعميم. الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من ج-2  
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الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من الوزارة الى مديرية التعميم الخاص ومنو موجو الى المدارس -3

 األساسية الخاصة التابعة ليا.

التحقق من صدق األداتين وثباتيما.-4  

تحديد حجم العينة المراد دراستيا.-5  

عمى العينة التي تّم اختيارىا.توزيع االستبانة -6  

تحميل البيانات احصائيا. -7  

تّم تحديد مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديري مدارس األساسية الخاصة ومستوى العدالة التنظيمية -8

 بتطبيق المعادلة االتية:

  1.33=       4=            1 – 5القيمة الدنيا لمبديل   =       –القيمة العميا لمبديل 

3عدد المستويات                                      3   

 

2.33 – 1*وبذلك يكون المستوى المنخفض من   

3.67 – 2.34*ويكون المستوى المتوسط من   

5 – 3.68*والمستوى المرتفع   

مناقشة النتائج وكتابة التوصيات.-9  
الرسالة بشكل نيائيكتابة -10  
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 الفصل الرابع

 الدراسةنتائج 
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 ثبات أداتي الدراسة 6

عادة االختبارأداتي ثبات  من لمتأكد (، إذ (test – retest الّدراسة، تم استخدام طريقة االختبار وا 

( فرد من خارج عّينة الّدراسة بفاصل 19استطبلعية مكونة من) عينة عمى األداة الباحثة بتطبيق تقام

معامل الثّبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، كما  التطبيق وتم حسابزمني مدتو أسبوعان بين مرتي 

( يبين معامبلت 4، والجدول)(Cronbach Alpha)تم استخدام طريقة االتساق الداخمي كرونباخ الفا

 ثبات االستبانة عمى النحو اآلتي: 

(5الجدول )  

ستبانة العدالة التنظيميةالذكاء االجتماعي، وامعامالت ثبات أداتي الدراسة وىما استبانة   

-معامل ثبات االختبار المجال
عادة االختبار  وا 

 االتساق الداخمي

 0.82 0.83 العدالة التفاعمية
 0.84 0.90 العدالة اإلجرائية
 0.86 0.85 العدالة التوزيعية
 0.85 0.83 العدالة التقويمية

درجة العدالة التنظيميةل الكمية الدرجة   0.92  
الكمية لدرجة الذكاء االجتماعيالدرجة   0.87  
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 نتائج الدراسة

يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة من خبلل اإلجابة عن أسئمتيا، 

 وعمى النحو اآلتي:

األول6 ما درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة  السؤال

 العاصمة عمان من وجية نظر المعممين؟

لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء 

ة عمان من وجية نظر االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصم

 ( ذلك.5ويظير الجدول )، بشكل عام ولكل فقرة من فقرات أداة الدراسة المعممين

 (4الجدول )

لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االتحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 الذكاء

يعطي وقتا كافيا لمتعامل مع المشكمة التي  5
 تواجيو

 مرتفعة 1 1.46 4.19

 مرتفعة 2 0.94 4.00 يقضي فترة في التواصل مع زمبلئو المعممين 18
 مرتفعة 3 0.87 3.88 يعبر عن انفعاالتو بشكل مناسب 22
 مرتفعة 5 0.46 3.87 يمنح المتحدث فرصة كافية لمتعبير عن افكاره 26
 مرتفعة 4 0.86 3.86 يحترم الناس الذين يتعامل معيم 16
يتمكن من تفسير االحداث بصورة يتفيميا  20

 االخرون
 مرتفعة 4 0.35 3.86

 مرتفعة 2 0.77 3.80 يحرص عمى التجاوب مع مطالب االخرين 17
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 مرتفعة 4 1.04 3.77 يقدر مشاعر االخرين 3
يقارن الخيارات المطروحة عندما تواجيو  24

 مشكمة
 مرتفعة 5 1.04 3.76

 مرتفعة 01 0.87 3.74 يتحدث بسيولة مع شخص ال يعرفو 4
 مرتفعة 01 1.25 3.74 يشعر المرؤوسين باالىتمام بحديثيم 21
 مرتفعة 07 0.70 3.72 ييتم بآراء االخرين 11
 مرتفعة 03 1.39 3.71 يبادر بالتحدث مع االخرين 9

يتقبل مناقشة زمبلئو المعممين في النقاط  23
 الخبلفية

 متوسطة 05 0.62 3.67

يوظف خبرتو في المواقف االجتماعية  27
 المدرسية المختمفة

 متوسطة 04 0.60 3.66

 متوسطة 04 0.83 3.64 يستطيع تكوين أصدقاء جدد بكل سيولة 13
يفكر في إيجاد طرق فعالة لحل المشكبلت  2

 التي تواجيو مع زمبلئو المعممين
 متوسطة 02 0.95 3.50

يستخدم مياراتو االجتماعية في حل ما يواجيو  12
 مع زمبلئو من مشكبلت

 متوسطة 04 1.47 3.49

 متوسطة 05 0.78 3.35 يتفيم أسباب استياء االخرين 8
 متوسطة 71 0.57 3.28 يتحدث معيميجذب انتباه االخرين عندما  7

 متوسطة 70 0.62 3.28 يستمتع لمجرد وجوده مع زمبلئو 14
 متوسطة 70 0.71 3.27 يبادر لتقديم المساعدة لآلخرين دون تردد 15
 متوسطة 73 1.19 3.24 يتعامل مع زمبلئو بسيولة 1

 متوسطة 75 0.45 3.15 يبذل قصارى جيده لمساعدة االخرين 10
 متوسطة 74 0.46 3.12 يؤثر في زمبلئو من خبلل مبادئو االجتماعية 6

 متوسطة 74 0.28 3.08 يتمكن من قيادة فريق العمل الجماعي بنجاح 25
 متوسطة 72 0.25 3.07 يتعاطف مع المعممين عندما يصيبيم ضرر 19

 متوسطة  0.21 3.58 الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي
 

( أن درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 5من الجدول ) يبلحظ

 محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي
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(، وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ 0.21( وانحراف معياري )3.58) 

( التي تنص 5(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.07 -4.19الحسابية بين )تراوحت المتوسطات 

( وانحراف معياري 4.19عمى" يعطي وقتا كافيا لمتعامل مع المشكمة التي تواجيو "، بمتوسط حسابي )

( التي تنص عمى " يقضي فترة في 18( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.46)

( وبدرجة مرتفعة ، 0.94( وانحراف معياري )4.00زمبلئو المعممين " بمتوسط حسابي ) التواصل مع

( التي تنص عمى" يتمكن من قيادة فريق العمل الجماعي 25وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )

(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة 0.28( وانحراف معياري )3.08بنجاح " بمتوسط حسابي )

( التي تنص عمى" يتعاطف مع المعممين عندما يصيبيم ضرر " بمتوسط حسابي 19الفقرة ) االخيرة

 ( وبدرجة متوسطة.0.25( وانحراف معياري )3.07)
 

ما درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة السؤال الثاني6 
 العاصمة عمان من وجية نظر المعممين؟

ا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة لئلجابة عن ىذ

التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين 

 ( ذلك.6ويظير الجدول ) ،بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة
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 (4الجدول )

لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات
 مرتبة تنازلياً  األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي

االتحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 العدالة

 متوسطة 0 0.71 3.51 العدالة التقويمية 4

 متوسطة 7 0.68 3.33 العدالة اإلجرائية 2

 متوسطة 3 0.55 3.22 العدالة التفاعمية 1

 متوسطة 5 0.26 3.03 العدالة التوزيعية 3

 متوسطة  0.48 3.18 الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية

 

( أن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 6من الجدول ) يبلحظ

( 3.18محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي )

(، وجاءت المجاالت جميعيا في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات 0.48وانحراف معياري )

(، وجاء في الرتبة األولى "مجال العدالة التقويمية"، بمتوسط حسابي 3.03 -3.51بين )الحسابية 

اإلجرائية"  ( وبدرجة متوسطة، وفي الرتبة الثانية " مجال العدالة0.71( وانحراف معياري )3.51)

( وبدرجة متوسطة، وجاء في الرتبة  قبل االخيرة " 0.68( وانحراف معياري )3.33بمتوسط حسابي )

  (0.55( وانحراف معياري )3.22جال العدالة التفاعمية" بمتوسط حسابي )م
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( 3.03وبدرجة متوسطة ، وجاء في الرتبة االخيرة " مجال العدالة التوزيعية " بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة. أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت عمى النحو اآلتي:0.26وانحراف معياري )
 

 التقويميةمجال العدالة  -0

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري 

  ،المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لفقرات ىذا المجال

 ( ذلك.7ويظير الجدول )
 

 (2الجدول )
لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات

 مجال العدالة التقويميةل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين
 مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االتحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 العدالة

المعممين عمى مخالفة التعميمات  يسائل 27
 بعدالة

 مرتفعة 0 1.19 3.68

يستخدم نظام تقويم األداء الوظيفي في  26
 .تحسين أداء المعممين

 متوسطة 7 0.86 3.65

 متوسطة 3 1.38 3.59 يقدر جيود المعممين وفقا ألدائيم 24
يستخدم معايير واضحة لتقويم أداء  25

 .المعممين
 متوسطة 5 1.34 2.57

 متوسطة  0.71 3.51 الدرجة الكمية لمعدالة التقويمية
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( أن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 7يبلحظ من الجدول )

محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لمجال العدالة التقويمية كانت متوسطة، إذ بمغ 

(، وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة 0.71معياري )( وانحراف 3.51المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.57 -3.68والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( 3.68( التي تنص عمى" يسائل المعممين عمى مخالفة التعميمات بعدالة"، بمتوسط حسابي )27)

( التي تنص عمى " 26ة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )( وبدرجة مرتفع1.19وانحراف معياري )

( وانحراف 3.65يستخدم نظام تقويم األداء الوظيفي في تحسين أداء المعممين" بمتوسط حسابي )

( التي تنص عمى" يقدر 24( وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )0.86معياري )

(، وبدرجة متوسطة ، 1.38( وانحراف معياري )3.59بمتوسط حسابي ) جيود المعممين وفقا ألدائيم "

( التي تنص عمى" يستخدم معايير واضحة لتقويم أداء المعممين" 25وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة.1.34( وانحراف معياري )2.57بمتوسط حسابي )

 مجال العدالة اإلجرائية -7

سابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري تم حساب المتوسطات الح

  ،المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لفقرات ىذا المجال 

 ( ذلك.8ويظير الجدول )
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 (4الجدول )
التنظيمية لدى مديري المدارس لدرجة العدالة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مجال العدالة اإلجرائيةل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين
 مرتبة تنازلياً 

 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االتحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 العدالة

يقدم تبريرا لمقرار الذي يتخذه بشأن  14
 المعمم.

 مرتفعة 0 1.18 4.07

 متوسطة 7 1.45 3.63 يتخذ القرارات الوظيفية دون تحيز. 9
 متوسطة 3 0.92 3.60 يقيم األداء عمى أسس موضوعية. 10
يبتعد عن المماطمة في حل  12

 المشكبلت.
 متوسطة 5 0.91 3.29

 متوسطة 4 1.01 3.19 يوفر وسائل السبلمة لجميع العاممين. 16
العاّمة أثناء اجراء يوفر وسائل الصحة  15

 المباريات الرياضية.
 متوسطة 4 1.10 3.00

يوضح التشريعات اإلدارية لممعممين  13
 بشكل تفصيمي.

 متوسطة 2 0.77 2.82

يعمل عمى توفير أدوات اإلسعافات  11
 األولية.

 متوسطة 4 1.14 2.62

 متوسطة  0.68 3.33 الدرجة الكمية لمعدالة اإلجرائية
 

( أن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 8من الجدول ) يبلحظ

محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لمجال العدالة اإلجرائية كانت متوسطة، إذ بمغ 

(، وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة 0.68( وانحراف معياري )3.33المتوسط الحسابي )
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(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.62 -4.07ذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمتوسطة، إ

( وانحراف 4.07( التي تنص عمى" يقدم تبريرا لمقرار الذي يتخذه بشأن المعمم"، بمتوسط حسابي )14)

رات ( التي تنص عمى " يتخذ القرا9( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.18معياري )

( وبدرجة متوسطة، وجاءت 1.45( وانحراف معياري )3.63الوظيفية دون تحيز" بمتوسط حسابي )

( التي تنص عمى" يوضح التشريعات اإلدارية لممعممين بشكل 13في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )

(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة 0.77( وانحراف معياري )2.82تفصيمي" بمتوسط حسابي )

( التي تنص عمى" يعمل عمى توفير أدوات اإلسعافات األولية" بمتوسط حسابي 11االخيرة الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة.1.14( وانحراف معياري )2.62)

 مجال العدالة التفاعمية -3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري 

  ،الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لفقرات ىذا المجال  المدارس األساسية

 ( ذلك.9ويظير الجدول )

 (5الجدول )
لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مجال العدالة التفاعميةل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين
 مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االتحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 العدالة

يناقش المعممين مضامين القرارات  8
 بشفافية.

 مرتفعة 0 0.70 3.74

 مرتفعة 7 1.39 3.72 يتصف سموكو باإليجابية تجاه المعممين. 5
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 متوسطة 3 0.97 3.62 المعممين.يتيح فرص التواصل مع جميع  3
 متوسطة 5 0.81 3.03 يعامل جميع المعممين معاممة ودية. 4
يحرص عمى معرفة نقاط القوة والضعف  7

 في أداء المعممين.
 متوسطة 4 0.77 2.82

يعمل عمى تنمية العبلقات الحسنة مع  2
 جميع المعممين.

 متوسطة 4 1.59 2.80

يشجع عمى العمل بروح الفريق بين  1
 المعممين.

 متوسطة 2 1.20 2.70

العبلقات بينو وبين المعممين قائمة عمى  6
 الثقة المتبادلة.

 متوسطة 4 0.98 2.55

 متوسطة  0.55 3.22 الدرجة الكمية لمعدالة التفاعمية
 

( أن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في 9من الجدول ) يبلحظ

محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لمجال العدالة التفاعمية كانت متوسطة، إذ بمغ 

(، وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة 0.55( وانحراف معياري )3.22المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.55 -3.74ذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمتوسطة، إ

( وانحراف 3.74( التي تنص عمى" يناقش المعممين مضامين القرارات بشفافية"، بمتوسط حسابي )8)

( التي تنص عمى " يتصف سموكو 5( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.70معياري )

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت 1.39( وانحراف معياري )3.72يجابية تجاه المعممين" بمتوسط حسابي )باإل

فريق بين المعممين" بروح ال  يشجع عمى العمل   " ( التي تنص عمى1االخيرة الفقرة )  قبل  في الرتبة 

                               (، وبدرجة متوسطة1.20( وانحراف معياري )2.70) بمتوسط حسابي
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( التي تنص عمى" العبلقات بينو وبين المعممين قائمة عمى الثقة 6وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ) ،

 ( وبدرجة متوسطة.0.98( وانحراف معياري )2.55المتبادلة" بمتوسط حسابي )

 مجال العدالة التوزيعية -5

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري  تم

  ،المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لفقرات ىذا المجال

 ( ذلك.10ويظير الجدول )

 (01الجدول )
ة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس لدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مجال العدالة التوزيعيةل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين
 مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االتحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة
 العدالة

يوزع عمى المعممين الحصص الدراسية  17
 بعدالة

 مرتفعة 0 0.80 3.74

 متوسطة 7 0.99 3.59 يقدر أداء المعممين بعدالة. 22
يتصف بالموضوعية في توزيعو لمحوافز  18

 المادية عمى المعممين.
 متوسطة 3 1.05 3.15

يطبق أساليب الثواب والعقاب بشكل  20
 متوازن عادل

 متوسطة 5 0.95 3.01

عمى المشاركة في إدارة  يشجع المعممين 21
 المدرسة.

 متوسطة 4 1.27 2.89

يراعي العدل في التعامل مع اجازات  19
 المعممين

 متوسطة 4 0.93 2.64

 متوسطة 2 0.50 2.47 يوزع المدير العمل اإلضافي بعدالة. 23
 متوسطة  0.26 3.03 الدرجة الكمية لمعدالة التوزيعية
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العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في ( أن درجة 10يبلحظ من الجدول )

محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين لمجال العدالة التوزيعية كانت متوسطة، إذ بمغ 

(، وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة 0.26( وانحراف معياري )3.03المتوسط الحسابي )

(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 2.47 -3.74الحسابية بين )والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات 

( 3.74( التي تنص عمى" يوزع عمى المعممين الحصص الدراسية بعدالة "، بمتوسط حسابي )17)

( التي تنص عمى " ي 22( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )0.80وانحراف معياري )

( وبدرجة متوسطة، 0.99( وانحراف معياري )3.59بمتوسط حسابي )يقدر أداء المعممين بعدالة" 

( التي تنص عمى" يراعي العدل في التعامل مع اجازات 19وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة الفقرة )

(، وبدرجة متوسطة ، وجاءت في الرتبة 0.93( وانحراف معياري )2.64المعممين" بمتوسط حسابي )

( 2.47نص عمى" يوزع المدير العمل اإلضافي بعدالة" بمتوسط حسابي )( التي ت23االخيرة الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة.0.50وانحراف معياري )

( بين درجة الذكاء α ≤ 1.14السؤال الثالث6 ىل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ممارستيم االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة 

 لمعدالة التنظيمية في مدارسيم؟

بين درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب معامل االرتباط 

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية في 

 يبين ىذه النتائج:( 11باستخدام معامل ارتباط بيرسون، والجدول )مدارسيم 
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 (00الجدول )

بين درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة معامل االرتباط  
 العاصمة عمان ودرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية في مدارسيم باستخدام معامل ارتباط بيرسون

الذكاء   
 االجتماعي

 العدالة التفاعمية
 

 **0.202 معامل االرتباط

 0.001 مستوى الداللة
 العدالة اإلجرائية

 
 **0.486 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 العدالة التوزيعية
 

 **0.165 معامل االرتباط
 0.008 مستوى الداللة

 العدالة التقويمية
 

 **0.448 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 التنظيميةالدرجة الكمية لمعدالة 
 

 **0.780 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 ( 0.01**دال إحصائيا عند مستوى ) 
 ( 0.05*دال إحصائيا عند مستوى )  

( بين درجة α≤0.05من الجدول السابق وجود عبلقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى ) يظير

الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية 

(، 0.000( وبمستوى داللة )0.780) ممارستيم لمعدالة التنظيمية في مدارسيم، إذ بمغ معامل االرتباط

( بين درجة الذكاء االجتماعي α≤0.05وكذلك يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى )

 ( لمجال0.001( وبمستوى داللة )0.202معامل االرتباط )لعدالة التنظيمية، إذ بمغ ا وبين مجاالت

 اإلجرائية، لمجال العدالة (0.000) ( وبمستوى داللة0.486التفاعمية، وبمغ معامل االرتباط) العدالة
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(لمجال العدالة التوزيعية، وبمغ معامل االرتباط 0.008)( وبمستوى داللة0.165االرتباط ) معامل وبمغ

 التقويمية. ( لمجال العدالة0.000لة )( وبمستوى دال0.448)

( في درجة الذكاء α ≤1.14السؤال الرابع6 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر 

 المعممين تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟

 االجابة عن ىذا السؤال عمى النحو اآلتي:تمت 

 متغير الجنس6 -1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس 

من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير الجنس، كما تم  األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 ( ذلك.12الجدول ) ( ويظيرt-testتطبيق اختبار )

 (07الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية 
(، تبعا لمتغير t-testواختبار ) ،الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

 الجنس

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت

 الداللة

 0.121 1.557 0.17 3.61 93 ذكر

 0.22 3.57 167 إنثى
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى12تشير النتائج في الجدول )

(1.14≥α) الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  لدرجة

عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير الجنس، استنادًا إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بمغت 

 (.0.121( وبمستوى داللة )1.557)

 6الخبرةمتغير  -7
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس  تم

ويظير  الخبرة،األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 ( ذلك.13الجدول )

 (03الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية  المتوسطات
 الخبرةالخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

المتوسط  العدد الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.20 3.60 81 سنوات 5اقل من 

 0.20 3.56 100 سنوات 10اقل من -5من

 0.22 3.59 79 سنوات فاكثر 10

 0.21 3.58 260 المجموع

 

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة الذكاء االجتماعي 13يبلحظ من الجدول )

نظر المعممين، تبعا  لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية
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سنوات( عمى أعمى متوسط حسابي بمغ  5اصحاب فئة )اقل من لمتغير الخبرة، إذ حصل 

( 3.59سنوات فاكثر( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ ) 10(، وجاء اصحاب فئة )3.60)

(، ولتحديد فيما إذا 3.56سنوات( إذ بمغ ) 10اقل من -5وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة )من

تم  تطبيق  (α≤1.14)حصائية عند مستوى داللة كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إ

(، وجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي One way ANOVAتحميل التباين األحادي ) 

 (:14يوضحو الجدول )

 (05الجدول )

لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس تحميل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 
 الخبرةاألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.295 1.228 0.052 2 0.105 بين المجموعات

   0.043 257 10.959 داخل المجموعات

    259 11.064 المجموع

 (α≤1.14)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 14تشير النتائج في الجدول )

الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من  لدرجة

(، وبمستوى 1.228وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير الخبرة، استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت )

 (.0.295داللة )
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 6المؤىل العمميمتغير  -3

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس  تم

 المؤىل العممي،األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 ( ذلك.15ويظير الجدول )

 (04الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية  المتوسطات
 المؤىل العمميالخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.15 3.47 54 دبموم

 0.20 3.57 162 بكالوريوس

 0.16 3.77 44 ماجستير فاكثر

 0.21 3.58 260 المجموع

 

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة الذكاء االجتماعي 15يبلحظ من الجدول )

لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا 

( عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ماجستير فاكثراصحاب فئة )لمتغير المؤىل العممي، إذ حصل 

( وأخيرًا جاء 3.57( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )بكالوريوس(، وجاء اصحاب فئة )3.77)

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات 3.47المتوسط الحسابي لفئة )دبموم( إذ بمغ )
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 Oneتم  تطبيق تحميل التباين األحادي )  (α≤1.14)لة ذات داللة إحصائية عند مستوى دال

way ANOVA( وجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي يوضحو الجدول ،)16:) 

 (04الجدول )

لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس تحميل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 
المؤىل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 العممي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.000 33.416 1.142 2 2.283 بين المجموعات

   0.034 257 8.781 المجموعاتداخل 

    259 11.064 المجموع

 

 لدرجة (α≤1.14)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 16تشير النتائج في الجدول )

الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر 

(، وبمستوى 33.416المعممين، تبعا لمتغير المؤىل العممي، استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت )

 تبار شيفيو لمفروقتم استخدام اخ(. ولمعرفة عائدية الفروق تبعًا لمتغير المؤىل العممي 0.000داللة )
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 (02الجدول )

لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة اختبار شيفيو لمفروق 
 العاصمة عمان من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي

المتوسط  المؤىل العممي
 الحسابي

 دبموم بكالوريوس ماجستير فأكثر

3.77 

3.57 

3.47 

3.57 3.47 
 *1.31 *1.71 - 3.77 ماجستير فاكثر

 1.01 -  3.57 بكالوريوس
 -   3.52 دبموم

  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

عند مقارنتيا مع فئة  ماجستير فأكثر(يظير من الجدول السابق أن الفرق جاء لصالح فئة )

 بكالوريوس( وفئة )دبموم(.)

( في درجة العدالة α ≤ 1.14الخامس6 ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) السؤال

التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر 

 المعممين تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟

 تمت االجابة عن ىذا السؤال عمى النحو اآلتي:

 متغير الجنس6 -0

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 

من وجية نظر المعممين ، تبعا لمتغير الجنس، كما تم  األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 ( ذلك.18( ويظير الجدول )t-testتطبيق اختبار )
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 (04الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية 
(، تبعا لمتغير t-testواختبار ) ،الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

 الجنس

الجن المجال
 س

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.100 1.649 0.52 3.29 93 ذكر التفاعمية العدالة
   0.56 3.17 167 أنثى

 0.585 0.547 0.66 3.37 93 ذكر اإلجرائية العدالة
   0.70 3.32 167 أنثى

- 0.18 2.99 93 ذكر التوزيعية العدالة
1.918 

0.056 

   0.30 3.05 167 أنثى
 0.746 0.324 0.70 3.53 93 ذكر التقويمية العدالة

   0.72 3.50 167 أنثى
 الدرجة الكمية لمعدالة

 التنظيمية
 0.222 1.225 0.42 3.23 93 ذكر
   0.51 3.15 167 أنثى

 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى18تشير النتائج في الجدول )

(1.14≥α) العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  لدرجة

عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير الجنس، استنادًا إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بمغت لمدرجة 

(، وكذلك عدم وجود فروق في جميع 0.222( وبمستوى داللة )1.225لمعدالة التنظيمية ) الكمية

( لمجال 0.100( وبمستوى داللة )1.649عدالة التنظيمية، إذ بمغت قيم )ت( المحسوبة )ال مجاالت

( 1.918-و) ( لمجال العدالة اإلجرائية،0.585( وبمستوى داللة )0.547العدالة التفاعمية، و)
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( لمجال 0.746( وبمستوى داللة )0.324( لمجال العدالة التوزيعية، و)0.056وبمستوى داللة )

 لتقويمية..العدالة ا

 6الخبرةمتغير  -7
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 

ويظير  الخبرة،األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 ( ذلك.19الجدول )

 (05الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية 
 الخبرةالخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين ، تبعا لمتغير 

المتوسط  العدد الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدالة
 التفاعمية

 0.50 3.22 81 سنوات 5اقل من 
 0.60 3.16 100 سنوات 10اقل من -5من
 0.53 3.28 79 سنوات فاكثر 10

 0.55 3.22 260 المجموع
 العدالة

 اإلجرائية
 0.64 3.36 81 سنوات 5اقل من 

 0.72 3.23 100 سنوات 10اقل من -5من
 0.66 3.44 79 سنوات فاكثر 10

 0.68 3.33 260 المجموع
 العدالة

 التوزيعية
 0.22 3.02 81 سنوات 5اقل من 

 0.24 3.04 100 سنوات 10اقل من -5من
 0.32 3.03 79 سنوات فاكثر 10

 0.26 3.03 260 المجموع
 العدالة

 التقويمية
 0.76 3.54 81 سنوات 5اقل من 

 0.75 3.51 100 سنوات 10اقل من -5من
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 0.62 3.47 79 سنوات فاكثر 10
 0.71 3.51 260 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمعدالة

 التنظيمية

 0.49 3.20 81 سنوات 5اقل من 
 0.46 3.12 100 سنوات 10اقل من -5من
 0.51 3.23 79 سنوات فاكثر 10

 0.48 3.18 260 المجموع
 

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة العدالة التنظيمية 19يبلحظ من الجدول )

األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لدى مديري المدارس 

سنوات فاكثر( عمى أعمى متوسط حسابي بمغ  10لمتغير الخبرة، إذ حصل اصحاب فئة )

( 3.20سنوات( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ ) 5(، وجاء اصحاب فئة )اقل من 3.23)

(، ولتحديد فيما إذا 3.12سنوات( إذ بمغ ) 10اقل من -5)منوأخيرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة 

تم  تطبيق  (α≤1.14)كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، وجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي One way ANOVAتحميل التباين األحادي ) 

 (:20يوضحو الجدول )

 (71الجدول )

لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ين األحادي اليجاد داللة الفروق تحميل التبا
 الخبرةاألساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين ، تبعا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.355 1.039 0.313 2 625. بين المجموعات التفاعمية العدالة
   0.301 257 77.313 داخل المجموعات

    259 77.938 المجموع
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 0.107 2.255 1.034 2 2.068 بين المجموعات اإلجرائية العدالة
117.82 داخل المجموعات

1 
257 0.458   

119.88 المجموع
8 

259    

 0.905 0.100 0.007 2 014. بين المجموعات التوزيعية العدالة
   0.069 257 17.740 داخل المجموعات

    259 17.754 المجموع
 0.802 0.221 0.112 2 225. بين المجموعات التقويمية العدالة

130.76 داخل المجموعات
0 

257 0.509   

130.98 المجموع
5 

259    

الدرجة الكمية 
 لمعدالة التنظيمية

 0.297 1.221 0.282 2 563. بين المجموعات
   0.231 257 59.298 داخل المجموعات

    259 59.862 المجموع
 

 (α≤1.14)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20تشير النتائج في الجدول )

العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية  لدرجة

(، وبمستوى داللة 1.221نظر المعممين، تبعا لمتغير الخبرة، استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت )

المحسوبة  (. وكذلك عدم وجود فروق في جميع مجاالت العدالة التنظيمية، إذ بمغت قيم )ف(0.297)

( 0.107( وبمستوى داللة )2.255( لمجال العدالة التفاعمية، و)0.355( وبمستوى داللة )1.039)

( 0.221( لمجال العدالة التوزيعية، و)0.905( وبمستوى داللة )(0.100لمجال العدالة اإلجرائية، 

 ( لمجال العدالة التقويمية.0.802وبمستوى داللة )
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 6المؤىل العمميمتغير  -3
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 

 المؤىل العممي،األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

 ( ذلك.21ويظير الجدول )

 (70الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية  المتوسطات
 المؤىل العمميالخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدالة
 التفاعمية

 0.50 3.22 54 دبموم
 0.56 3.15 162 بكالوريوس

 0.50 3.45 44 ماجستير فاكثر
 0.55 3.22 260 المجموع

 العدالة
 اإلجرائية

 0.59 3.37 54 دبموم
 0.70 3.20 162 بكالوريوس

 0.52 3.77 44 ماجستير فاكثر
 0.68 3.33 260 المجموع

 العدالة
 التوزيعية

 0.00 3.00 54 دبموم
 0.29 3.04 162 بكالوريوس

 0.30 3.05 44 ماجستير فاكثر
 0.26 3.03 260 المجموع

 العدالة
 التقويمية

 0.71 3.37 54 دبموم
 0.65 3.38 162 بكالوريوس

 0.59 4.14 44 ماجستير فاكثر
 0.71 3.51 260 المجموع
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( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة العدالة التنظيمية 21يبلحظ من الجدول )

لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا 

حصل اصحاب فئة )ماجستير فاكثر( عمى أعمى متوسط حسابي بمغ لمتغير المؤىل العممي، إذ 

( وأخيرًا جاء 3.08(، وجاء اصحاب فئة )بكالوريوس( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )3.75)

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات  (،3.00المتوسط الحسابي لفئة )دبموم( إذ بمغ )

 Oneتم  تطبيق تحميل التباين األحادي )  (α≤1.14)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

way ANOVA( وجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو الذي يوضحو الجدول ،)22:) 

 
 (77الجدول )
لدرجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس تحميل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 

المؤىل األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر المعممين، تبعا لمتغير 
 العممي
 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 *0.004 5.594 1.626 2 3.252 بين المجموعات التفاعمية العدالة
   0.291 257 74.687 داخل المجموعات

    259 77.938 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمعدالة

 التنظيمية

 0.19 3.00 54 دبموم
 0.45 3.08 162 بكالوريوس

 0.44 3.75 44 ماجستير فاكثر
 0.48 3.18 260 المجموع
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13.36 5.645 2 11.291 بين المجموعات اإلجرائية العدالة
0 

0.000* 

108.59 داخل المجموعات
8 

257 0.423   

119.88 المجموع
8 

259    

 0.615 0.487 0.033 2 0.067 بين المجموعات التوزيعية العدالة
   0.069 257 17.687 داخل المجموعات

    259 17.754 المجموع
24.45 10.469 2 20.939 بين المجموعات التقويمية العدالة

0 
0.000* 

110.04 داخل المجموعات
6 

257 0.428   

130.98 المجموع
5 

259    

الدرجة الكمية 
 لمعدالة التنظيمية

53.75 8.827 2 17.655 بين المجموعات
0 

0.000* 

   0.164 257 42.207 داخل المجموعات
    259 59.862 المجموع

  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

 لدرجة (α≤1.14)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 22تشير النتائج في الجدول )

العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجية نظر 

(، وبمستوى 53.750المعممين، تبعا لمتغير المؤىل العممي، استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بمغت )

العدالة  المجاالت العدالة التنظيمية، باستثناء مج معظم (. وكذلك وجود فروق في0.000داللة )

( لمجال العدالة التفاعمية، 0.004( وبمستوى داللة )5.594التوزيعية، إذ بمغت قيم )ف( المحسوبة )

( 0.615( وبمستوى داللة )(0.487اإلجرائية، ( لمجال العدالة0.000( وبمستوى داللة )13.360و)
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( لمجال العدالة التقويمية. ولمعرفة 0.000( وبمستوى داللة )24.450لمجال العدالة التوزيعية، و)

 تم استخدام اختبار شيفيو لمفروقعائدية الفروق تبعًا لمتغير المؤىل العممي 

 (73الجدول )

لدرجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة اختبار شيفيو لمفروق 
 ىل العمميالعاصمة عمان من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير المؤ 

 

المتوسط  المؤىل العممي المجال
 الحسابي

ماجستير 
 فأكثر

 بكالوريوس دبموم

3.45 3.22 3.15 
 العدالة

 التفاعمية
 *0.30 *0.23 - 3.45 ماجستير فاكثر

 0.07 -  3.22 دبموم
 -   3.15 بكالوريوس

 العدالة
 اإلجرائية

المتوسط  المؤىل العممي
 الحسابي

ماجستير 
 فأكثر

 بكالوريوس دبموم

3.77 3.37 3.20 
 *0.57 *0.40 - 3.77 ماجستير فاكثر

 0.17 -  3.37 دبموم
 -   3.20 بكالوريوس

 العدالة
 التقويمية

المتوسط  المؤىل العممي
 الحسابي

ماجستير 
 فأكثر

 دبموم بكالوريوس

4.14 3.38 3.37 
 *0.77 *0.76 - 4.14 ماجستير فأكثر

 0.01 -  3.38 بكالوريوس
 -   3.37 دبموم

الدرجة 
الكمية 
لمعدالة 

المتوسط  المؤىل العممي
 الحسابي

ماجستير 
 فأكثر

 دبموم بكالوريوس

3.75 3.08 3.00 
 *0.75 *0.67 -- 3.75 ماجستير فأكثر
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 0.08 -  3.08 بكالوريوس التنظيمية
 -   3.00 دبموم

  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

عند مقارنتيا مع  ماجستير فاكثر(يظير من الجدول السابق أن الفرق جاء لصالح فئة )

الدرجة الكمية لمعدالة التنظيمية، ومجاالت: العدالة التفاعمية،  في بكالوريوس( وفئة )دبموم(فئة )

 التقويمية. والعدالة اإلجرائية، والعدالة
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج6

 تضمن ىذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة، وفيما يمي عرضًا لذلك: ي

النتائج المتعمقة بالسؤال األول6 "ما درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس  مناقشة-0

 األساسية الخاصة، في محافظة العاصمة عّمان، من وجية نظر المعممين؟"

( أّن درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية 5بّينت النتائج المعروضة في الجدول )

عّمان، من وجية نظر المعممين، كانت متوسطة، ويمكن أْن ُيعزى ذلك  الخاصة في محافظة العاصمة

إلى عزف المعممين عن منح مديرييم الدرجة المنخفضة؛ حيث إنيم ربما يخشون العقوبة أو عدم كتابة 

التقارير الجيدة عنيم من قبل مديرييم. كما يمكن أن ُيعزى ذلك إلى عدم قناعة المعممين بذكاء مديرييم 

عي بصورة مرتفعة؛ ولذا فقد كانت اإلجابات تميل إلى الوسط. كما يمكن أن تكون ىذه النتيجة االجتما

 تعود إلى االنحدار اإلحصائي الذي يميل فيو المستجيبون إلى الوسط.

( التي تنص عمى 5وعند مبلحظة الفقرات التي اعتمد عمييا المعممون في االستجابة؛ يبلحظ أّن الفقرة )

( والتي 8فيًا لمتعامل مع المشكمة التي تواجيو(، كانت بدرجة مرتفعة. كما كانت الفقرة ))يعطي وقتًا كا

تنص عمى )يقضي فترة بالتواصل مع زمبلئو المعممين( بدرجة مرتفعة أيضًا، وبالرتبة الثانية، فياتان 

ية بعبلقاتيم الفقرتان تداّلن عمى جوانب إيجابية في صالح المدير. اذ ربما يعود ذلك الى قناعة فعم
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اإلنسانية مع مديرييم فيم مقتنعون بأّن مديرييم يتواصمون معيم وييتمون بمعالجة المشكبلت التي 

 تجابييم.

( عمى المرتبة األخيرة، وىي تنص عمى )يتعاطف مع المديرين عندما 19في حين حصمت الفقرة )

 يصيبيم ضعف( عمى درجة متوسطة.

لمعممين لم تكن دقيقة بشكل جدي؛ حيث إّن من يقضي فترة في يبدو أّن إجابة أفراد العينة من ا

التواصل مع زمبلئو المعممين من المفروض أن يتعاطف معيم عندما يصيبيم ضرر، إْذ كان من 

 المفروض أن تحصل الفقرة األخيرة عمى درجة مرتفعة أيضًا.

(، والتي توصمت Jeloudar and Yunus,2011تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة جيمودار ويونس )

إلى أّن مستوى الذكاء االجتماعي لدى المعممين في المدارس الحكومية الثانوية في ماليزيا كان 

(، المتان 2015(، ودراسة الفي )2012متوسطًا. في حين اختمفت ىذه النتائج عن نتائج دراسة جاسم )

 توصمتا إلى أّن درجة الذكاء االجتماعي كانت مرتفعة.

ج المتعمقة بالسؤال الثاني الذي ينص عمى "ما درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس النتائ-7

 األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان، من وجية نظر المعممين؟"

( إلى أّن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية 6تشير النتائج المعروضة في الجدول )

 ظة العاصمة عّمان، من وجية نظر المعممين، كانت متوسطة.الخاصة في محاف

(، في حين 3.51وقد كان مجال العدالة التقويمية في المرتبة األولى حيث كان المتوسط الحسابي )

( في المرتبة الثانية، وحصل عمى المرتبة قبل األخيرة مجال العدالة 3.33كان مجال العدالة اإلجرائية )
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(، وفي المرتبة األخيرة العدالة التوزيعية بمتوسط حسابي مقداره 3.22التفاعمية بمتوسط حسابي )

(3.03 .) 

ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى قناعة المعممين بأّن العدالة التنظيمية لم تكن متحققة بشكل مرتفع، كما يمكن 

المعممين إلى اإلجابة الوسطى،  أن ُيعزى ذلك إلى االنحدار اإلحصائي الذي يميل فيو المستجيبون من

بدليل قمة الفقرات التي جاءت بمستًوى مرتفع. فعندما يتحير المعممون باختيار اإلجابة يميمون إلى 

اختيار اإلجابة الوسطى، وربما ُتعزى استجابة المعممين إلى عدم قناعتيم بتحقق العدالة التنظيمية 

 بشكل مرتفع. 

 التنظيمية فقد كانت كما يمي:أّما بالنسبة لمجاالت العدالة 

 مجال العدالة التقويمية0-6

استجابات  عمى الرغم من كون أّن درجة ىذا المجال كانت متوسطة، إاّل أّنو احتل الرتبة األولى حسب

بيذا المجال ذات عبلقة بالمساءلة، وتقويم  المعممين؛ وربما يعود ذلك إلى كون األسئمة التي تتعمق

ستخدام المعايير الواضحة لتقويم أداء المعممين. ويبدو أّن استجابة المعممين عمى األداء الوظيفي، وا

فقرات ىذا المجال كانت أكثر موضوعية من غيره من المجاالت، ربما ألّن القضايا المتعمقة بتقويم 

األداء والمحاسبة عمى تطبيق التعميمات تحظى عمى رضا المعممين بشكل أفضل مقارنة بالمجاالت 

 خرى، ولذلك حصمت عمى درجات مرتفعة.األ
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 مجال العدالة اإلجرائية6 -7

ىذا المجال الرتبة الثانية؛ وذلك لكون فقرات ىذا المجال تتعمق بالقضايا اإلجرائية من وسائل  احتل

السبلمة، والصحة العاّمة، وتوضيح التشريعات اإلدارية؛ حيث يبدو أّن المديرين يقومون بيذه الميمات 

 بشكل مقبول.

 مجال العدالة التفاعمية3-6

ربما لكونو مجااًل يتعمق بالعمل ضمن روح الفريق، وبتنمية  وقد حظي ىذا المجال بالرتبة الثالثة؛

العبلقات الحسنة بين المعممين، والثقة المتبادلة بينيم. لكن ىذا المجال لم يكن بمستوى المجالين 

السابقين، فبالرغم من كونو حصل عمى درجة متوسطة إاّل أنو كان أفضل من المجال الرابع، وىو 

 .مجال العدالة التوزيعية

 مجال العدالة التوزيعية5-6

بالرغم من حصول ىذا المجال عمى الدرجة المتوسطة، إاّل أّن الرضا عن تطبيقو لم يكن بمستوى 

المجاالت التي سبقتو؛ حيث إّن فقراتو السبعة تؤكد عدالة توزيع الحصص عمى المعممين، وتطبيق 

اة العدل في التعامل مع إجازات المعممين، أسموب الثواب والعقاب، والمشاركة في إدارة المدرسة، ومراع

والعمل اإلضافي بعدالة؛ وربما يعبر ذلك عن عدم االطمئنان التام إلى العدالة التوزيعية لمديري 

المدارس األساسية الخاصة. فقد كان المتوسط الحسابي في ىذا المجال أقل المتوسطات الحسابية نسبًة 

(، وىو أقل بكثير من المجاالت الثبلثة األخرى التي 3.03ه )إلى المجاالت األخرى، حيث بمغ مقدار 

 ( عمى التوالي.3.22( )3.33( )3.51كانت متوسطاتيم الحسابية )
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(، من أّن واقع العدالة التنظيمية في 2006تتفق ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إلييا إبراىيم )

متوسطة، وكذلك مع نتائج دراسة العمري  الجامعات األردنية،من وجية نظر أعضاء التدريس، كانت

( التي توصمت إلى أّن مستوى 2012( التي كانت متوسطة أيضًا،ومع دراسة البكار )2010وعيسى )

 العدالة التنظيمية كان متوسطًا كذلك.

(، من أّن مستوى العدالة 2009وتختمف ىذه النتيجة عن النتيجة التي توصل إلييا السعود وسمطان )

 لدى رؤساء األقسام في الجامعات األردنية الرسمية كان مرتفعًا، وعن دراسة يمماز التنظيمية

  (Yilmaz,2010 التي توصمت إلى أّن مستوى العدالة التنظيمية في المدارس الثانوية كان مرتفعًا  )

 أيضا.

مناقشة السؤال الثالث الذي ينص عمى " ىل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

(1.14≥α بين درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة )

 العاصمة عمان، ودرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية في مدارسيم؟"                     

تبّين أّن معامل االرتباط الكمي لمعدالة التنظيمية مع الذكاء االجتماعي كان ذو داللة إحصائية موجبة؛ 

فكمما كان الذكاء االجتماعي مرتفعًا ارتفعت درجة العدالة التنظيمية، وكمما كانت درجة الذكاء 

االجتماعي منخفضة فكمما كانت درجة العدالة التنظيمية منخفضة أيضا، ويمكن أن يقال نفس الشيء 

جرائية، والعدالة عن المجاالت األربعة لمعدالة التنظيمية. فقد كانت العدالة التفاعمية، والعدالة اإل

 التوزيعية، والعدالة التقويمية ذات عبلقة موجبة، ودالة إحصائيًا؛ مما يؤكد وجود ارتباط بين المتغيرين.



86 
 

تتفق ىذه النتيجة مع نتائج معظم الدراسات التي تناولت العبلقة بين درجة الذكاء االجتماعي وبين 

(، ودراسة عسقول 2013ة أبو عمشة )(، ودراس2015المتغيرات األخرى، كما في دراسة الفي )

(2009.) 

(    Jeloudar and Yunus,2011إاّل أّن ىذه النتيجة اختمفت عن نتائج دراسة جيمودار ويونس ) 

التي وجدت عبلقة ارتباطية سالبة مع استراتيجيات الضبط الصفّي، مع عدم وجود عبلقة بين درجة 

 (.2015في دراسة كتفي) الذكاء االجتماعي، وميارة االستماع والتفكير

مناقشة السؤال الرابع الذي ينص عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) -5

1.14≥α)  في درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة

 ي؟"العاصمة عمان، من وجية نظر المعممين، تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العمم

 يمكن مناقشة النتائج المتعمقة بيذه المتغيرات كما يمي:

 متغير الجنس6-ا

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 12تشير النتائج المعروضة في الجدول )

0.05≥α في استجابات أفراد العينة من المعممين، وذلك فيما يتعمق بدرجة الذكاء االجتماعي لدى )

 رس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عّمان.مديري المدا

ويمكن أْن ُيعزى ذلك إلى كون الجنسين من المعممين يعيشون في بيئة واحدة، حيث يتأثر كل جنس 

بالجنس اآلخر في رأيو في القضايا ذات العبلقة بمديرييم. كما يمكن أْن ُيعزى السبب إلى كون كبل 

بلقة بالذكاء االجتماعي عمى مديرييم؛ وذلك لكون كبل الجنسين يبلحظون نفس السمات ذات الع

الجنسين قريبين جدًا من المدير أو المديرة.كما يمكن أن ُيعزى السبب إلى كون الذكاء االجتماعي يؤدي 
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إلى تصرفات تتعمق باإلدارة مع المعممين والمعممات بنفس الطريقة واألسموب، وتنعكس نفس ىذه 

 بشكل متقارب. التصرفات عمى آراء الجنسين

(، والتي توصمت إلى عدم وجود فروق   Lovejoy,2008تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الفجوي)  

دالة إحصائيًا في استجابات الجنسين لمذكاء االجتماعي لدى المديرين.كما أّنيا تتفق مع النتائج التي 

 ئيًا ُتعزى إلى متغير الجنس.( من عدم وجود فروق دالة إحصا1997توصل إلييا الداىري وسفيان )

 ولم تجد الباحثة دراسات توصمت في نتائجيا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين.

 متغير الخبرة6 -ب

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 14توصمت الدراسة في نتائجيا المعروضة في الجدول )

درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في  (فيα≤0.05عند المستوى) 

 محافظة العاصمة عمان، من وجية نظر المعممين، ُتعزى لمتغير الخبرة.

أْن ُيعزى السبب في ذلك إلى أّن جميع المعممين، عمى اختبلف مستويات خبراتيم، يتعاممون مع  ويمكن

نفس المديرين والمديرات؛ ولذا كانت االستجابات متقاربة من وجية نظرىم. كما يمكن أْن ُيعزى ذلك 

مديرات؛ وقد إلى كون مختمف الخبرات التعميمية لممعممين تتعرض إلى نفس العبلقة مع المديرين وال

يكون السبب في ذلك أّن المعممين والمعممات عمى اختبلف خبراتيم يعيشون سوية في نفس البيئة 

 التعميمية، ويتعرضون إلى نفس المعاممة من قبل مديرييم.

 ولم تجد الباحثة دراسات سابقة تناولتفروقًا بين أفراد العينةُتعزى إلى متغير الخبرة.
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 6متغير المؤىل العممي-ج

حصائيًا ُتعزى إلى متغير المؤىل إإلى وجود فروق دالة  )16تشير النتائج المعروضة في الجدول)

العممي، وعند استخدام تحميل التباين األحادي، واختبار شيفيو، بّينت النتائج المعروضة في الجدول 

)بكالوريس( ( وجود فرق في االستجابات لصالح فئة )ماجستير فأكثر( عند مقارنتيا مع فئتي 17)

و)دبموم(؛ ويمكن أْن ُيعزى السبب في ذلك إلى احتمال أّن مديري ومديرات المدارس يتعاممون بشكل 

 أفضل مع حممة الشيادات العميا، وذلك ربما لكون شياداتيم تقل عن شيادات ىؤالء المعممين.

ة ليذا الغرض؛ وجدت ومن مبلحظة الباحثة الستجابات حممة الشيادات العميا عمى االستبانة الموضوع

أنيم أكثر اىتمامًا في االستجابة عن فقرات االستبانة المعدة ليذا الغرض، وأكثر دقة وتفّيمًا لمفيوم 

الذكاء االجتماعي لكونيم ربما اطمعوا بشكل أفضل عمى مفيوم الذكاء االجتماعي نتيجة لمدراسات 

اباتيم، وتميزىا عن استجابات المعممين من المتقدمة التي مروا بيا؛ وربما يكون لذلك تأثير في استج

 ذوي الشيادات األدنى.

مناقشة السؤال الخامس الذي ينص عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -4

1.14≥α درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة  في

 عمان، من وجية نظر المعممين، ُتعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤىل العممي؟"

 لمناقشة ىذه الفروق توّد الباحثة أْن تبّين ما يمي:
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 متغير الجنس6-ا

ى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة العدالة ( إل18تشير النتائج المعروضة في جدول )

التنظيمية، وفي جميع المجاالت، ولدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة 

 عّمان، من وجية نظر المعممين، تبعًا لمتغير الجنس.

دة، وىم يتمقون ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى كون كبل الجنسين من المعممين يعيشون سوية في بيئة واح

نفس المعاممة من قبل مديرييم؛ حيث إّن مظاىر العدالة التنظيمية تكون أكثر وضوحًا من غيرىا من 

المظاىر األخرى. كما يمكن أن ُيعزى السبب في ذلك إلى كون المعممين يخضعون لنفس التشريعات 

 والضوابط والتعميمات التي يقوم بتطبيقيا مديرو مدارسيم.

( من عدم وجود فروق  Yilmaz,2010ىذه الدراسة مع النتائج التي توصل إلييا يمماز)تتفق نتائج 

( 2015دالة إحصائيًا في مستويات العدالة التنظيمية ُتعزى لمتغير الجنس، وكذلك مع دراسة حمدي )

 التي توصمت إلى نفس النتيجة. ولم تجد الباحثة دراسة تختمف في نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة.

 متغير الخبرة6-ب

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الدرجة الكمية لمعدالة  )20تشير النتائج المعروضة في الجدول )

التنظيمية، وفي مجاالتيا كافة لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان، 

لك إلى أّن مفيوم العدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين، تبعًا لمتغير الخبرة، ويمكن أْن ُيعزى ذ

يكون واحدًا بالنسبة لمجميع بغض النظر عن خبراتيم؛ حيث يشعرون بشكل متشابو تجاه اإلجراءات 

التي يتخذىا المديرون إْن كانت تتصف بالعدالة أْم ال.وربما لكون المعممين يتداولون فيما بينيم شؤون 
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عمى تقارب شعورىم بالعدالة من قبل مديرييم، حيث إّن المدرسة، ومدى عدالة مديرييم؛ مما يؤثر 

تطبيق العدالة من قبل المديرين ال يمكن أن يكون متغيرًا بسرعة، بل يتسم بنوع من الثبات 

 واالستمرارية؛ ولذلك فإّن الخبرة ربما ال يكون ليا موقع مؤثر في استجاباتيم في ىذا الميدان.

( من عدم وجود فروق دالة    Yilmaz,2010توصل إلييا يمماز) تتفق ىذه النتيجة مع النتيجة التي 

( التي 2015إحصائيًا في مستويات العدالة التنظيمية ُتعزى لمتغير الخبرة، وكذلك مع دراسة حمدي )

توصمت إلى نفس النتيجة بالنسبة لمعدالة التوزيعية والتفاعمية. ولم تجد الباحثة دراسة توصمت إلى نتائج 

 أو إيجابًا. مغايرة سمباً 

 المؤىل العممي6-ج

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح فئة  )22توصمت النتائج المعروضة في الجدول )

ماجستير فأكثر،وذلك عند مقارنتيا مع فئة )بكالوريس( وفئة )دبموم( في الدرجة الكمية لمعدالة 

اإلجرائية، والعدالة التقويمية، ماعدا العدالة التنظيمية، وفي مجاالت العدالة التفاعمية، والعدالة 

 التوزيعية.

ويمكن أن ُيعزى السبب في ذلك إلى كون حممة شيادات الماجستير أكثر وعيًا وتفيمًالمعدالة التنظيمية 

من حيث مفيوميا وخصائصيا؛وذلك لكونيم أنجزوا دراسات متقدمة لمحصول عمى شيادة الماجستير 

لذين ىم من حممة مؤىبلت عممية أدنى، أو ربما يكون ذلك بسبب التباين في من غيرىم من المعممين ا

تعامل المديرين مع المعممين وفقًا لمؤىبلتيم العممية؛ فيم ربما ينظرون إلى حممة الماجستير بنظرة 

تختمف عن حممة الشيادات األخرى األقل تأىيبًل. كما يمكن أْن ُيعزى ذلك إلى كون عدد من المديرين 

حممة شيادات أدنى من شيادة الماجستير التي يحمميا المعممون.أّما عدم وجود فروق دالة احصائيا من 
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بالنسبة لمعدالة التوزيعية فيبدو أّن جميع المعممين بغض النظر عن تأىيميم العممي يخضعون لنفس 

 التعميمات واألنظمة التي تتعمق بتوزيع الواجبات عمييم.

( من عدم وجود فروق دالة Yilmaz,2010نتيجة التي توصل إلييا يمماز )وتختمف ىذه النتيجة عن ال

 إحصائيًا في مستويات العدالة التنظيمية ُتعزى لمتغير المؤىل العممي.
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 التوصيات6

توصمت الدراسة إلى أّن درجة الذكاء االجتماعي، ودرجة العدالة التنظيمية كانتا متوسطتين، -0

بالذكاء االجتماعي  تتعمق إلى مستًوى أعمى، يقترح تنظيم دورات تدريبة وبغرض رفع ىاتين الدرجتين

والعدالة التنظيمية؛ من حيث مفيوميا، وأنواعيا، وأىميتيا لمعممية التربوية، وأي أمور أخرى ذات عبلقة 

 بالموضوع.

عمى أجريت ىذه الدراسة عمى المدارس األساسية الخاصة، وتوصي الباحثة بإجراء دراسة مماثمة -7

المدارس األساسية الحكومية تتناول نفس المتغيرات التي تناولتيا ىذه الدراسة، ومن َثمَّ المقارنة بين 

 نتائج الدراستين.

أجريت ىذه الدراسة عمى المدارس األساسية، وتوصي الباحثة بإجراء دراسات مماثمة عمى التعميم  -3

 الثانوي، والتعميم العالي.

لى أّن حممة الماجستير من المعممين كانت استجاباتيم تدّل عمى اىتمام توصمت ىذه الدراسة إ -5

االجتماعي والعدالة التنظيمية، وتوصي الباحثة بفسح المجال لممعممين من ذوي  وفيم أكثر لمذكاء

 الشيادات األقّل لكي يكمموا دراساتيم العميا.

دب النظري المتعمق بالعدالة التنظيمية، نتيجة قيام الباحثة بالبحث في المطبوعات التي تناولت األ -4

 وجدت أّن أعداد ىذه المطبوعات قميمة جدًا في الجامعات والمكتبات الميمة في األردن وربما نادرة، 

  بتأليف ولذا توصي الباحثة الكتاب األردنيين بخاصة، والكتاب العرب من التربويين والمختصين،

 



93 
 

لموضوع من حيث مفيومو، وأىميتو، وأسسو، ونظرياتو بشكل ترجمة بعض الكتب التي تتناول ىذا ا أو

 دقيق وشامل.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية6

 

 القران الكريم.

 

. واقع العدالة التنظيمية في الجامعات الرسمية األردنية من وجية (  2006إبراىيم ، شمسة احمد ) 

) أطروحةدكتوراة غير منشورة ( الجامعة األردنية ، عمان ، التدريس والموظفيننظر أعضاء ىيئة 

 األردن 

 

. القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية.القدرات العقمية(. 1990أبو حطب، فؤاد )  

 

فاعمية برنامج ارشاد جمعي عمى مستوى الخجل والذكاء االجتماعي لدى ( . 2003أبو دية ، جمال )

، ) رسالة ماجستير غير منشورة  ( ، الجامعة  في مدارس عمان الحكومية طمبة الصف السابع

 الياشمية ، الزرقاء ، األردن .
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األنماط القيادية السائدة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي والشعور (. 2007أبو ندا ، سامية خميس )

ر غير منشورة ( ، الجامعة ، )رسالة ماجستيبالعدالة التنظيمية في الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة 

 اإلسبلمية ، غزة، فمسطين .

 

( .مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العبلقي بينيا لدى  2008أبو ىاشم ، محمد ) 

158 -176(76،)18، . مجمة كمية التربيةطبلب الجامعة المصريين والسعوديين   

 

مجمة ات عمرية مختمفة من المجتمع الكويتي. (. معدالت السعادة لدى عين2003أحمد، عبد الخالق)

77-25( ،13،)4. دراسات نفسية  

 

.واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس التعميم العام الحكومي (  2010باجودة ، بنت حسن محمد  )

. ) رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ،  لمبنات بمدينة مكة المكرمة

العربية السعودية المممكة   

 

.مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية العامة في ( 2012البكار ، اماني )

. )رسالة  محافظة عمان وعالقتو بمستوى الثقة التنظيمية في مدارسيم من وجية نظر المعممين

 ماجستير غير منشورة ( ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، االردن.
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الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتيما بالشعور ( . 2013ابو عمشة ، إبراىيم باسل )

. ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة االزىر ،  بالسعادة لدى طمبة الجامعة في محافظة غزة

 غزة ، فمسطين . 

 

.الرياض: مكتبة جرير.قوة الذكاء االجتماعي( .2005بوزان ، توني )  

 

، القاىرة: دار النيضة العربية لمطباعة والنشر.. الذكاء وقياسو(1980ر، جابر عبد الحميد )جاب  

 

.القاىرة: دار الفكر العربي (. الذكاءات المتعددة وتعميق الفيم2003جابر، جابر عبد الحميد )  

 

الكويت  مستوى الذكاء االجتماعي لمديرات المدارس الثانوية في( . 2012جاسم ، غدير عبد اهلل )

. )رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة الشرق األوسط ،  واثره عمى الضغوط التنظيمية لممعممات

 عمان ، األردن . 

 

اإلسكندرية : الدار الجماعية لطباعة والنشر.السموك التنظيمي المعاصر.( . 2002حسن ، راوية )  
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اثر العدالة التنظيمية المدركة عمى مستوى الرضى الوظيفي لدى  ( .2015حمدي، أبو القاسم )

( 3)11أعضاء ىيئة التدريس، دراسة حالة بجامعة  الغواط ، المجمة األردنية في إدارة االعمال ،

120-111  

 

( . إحساس المدير بالعدالة وعبلقتيا بترتيب األىمية النسبية 1999حمودة ، عبد الناصر محمد ) 

المجمة العربية لمعموم ظيفية : دراسة ميدانية مطبقة عمى عينة من المدير بين الكويتيين . لمعوائد الو 

، اإلدارية  

 6 (2 ، )232-258  

 

( . الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية لدى الموظفين في 2003الحنيطي ، محمد فالح )

419-398( ، 2)30،  جمة العموم اإلدارية. ماألجيزة الحكومية باألردن : دراسة ميدانية تحميمية   

 

، بيروت:دار النيضة العربية عمم النفس التربوي أسسو نظرية وتطبيقية(. 1978خير اهلل، سيد )

 لمطباعة والنشر.

 

الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية لدى طمبة عمم ( . 1997الداىري ، صالح وسفيان ، نبيل )

)رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة  لتوافق النفسي االجتماعي .النفس بجامعة تعز وعالقتيا با

 تعز، عدن، اليمن .
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أربد: دار عالم الكتب الجديد  . اإلدارة والتخطيط التربوي،( 2009درادكة ، أمجد محمود )  

 

.عمان : دار المسيرة لمنشر والتوزيع .القيادة التربوية( 2013دواني ، كمال سميم )  

 

( .البناء العاممي لمذكاءات المتعددة وعبلقتيا ببعض المتغيرات. 2003ي، عصام إسماعيل )الدسوق

107-117( ،116)1القاىرة،  مجمة كمية التربية جامعة االزىر،  

 

( . الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالتحصيل الدراسي والقدرة عمى التفكير 2001راضي ، فوقيو محمد )

174-173(  45) 1،  مجمة كمية التربية بالمنصورة.االبتكاري لدى طمبة الجامعة   

 

، القاىرة :  العدالة التنظيمية الميمة القادمة الدارة الموارد البشرية( . 2006زايد ، عادل محمد )

 منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية 

 

.،عمان:دار المسيرة لمنشر والتوزيع2. طمبادئ عمم لنفس(. 2001الزغول، عماد )  

 

، القاىرة : عالم الكتب لمنشر والتوزيع عمم النفس االجتماعي( .  1984زىران ، حامد عبد السبلم )  



100 
 

 

( . درجة العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام االكاديمية  2009السعود ، راتب وسمطان ، سوزان )

مجمة التدريسية فييا . في الجامعات األردنية الرسمية وعبلقتيا بالوالء التنظيمي العضاء الييئات

  231 – 191( ،  1+2) 25،  جامعة دمشق

 

،عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2. ط اخالقيات العمل(.2009السكارنة ، ببلل خمف )  

 

( اإلحساس بالعدالة 2015، محمد عبد الحميد وكريم ، رمضان سعد والعبار ، ابتسام عمي ) الطبولي

مجمة نقد التنظيمية وعبلقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة بنغازي ، 

.  100-65( 2)1،  وتنوير  

 

الييكل التنظيمي ومدى االدراك ( . العبلقة بين 2003الطحيح، سالم مرزوق وحمد ، عمي حسين )

  94(25، )81-108. . مجمة اإلداري لمعدالة التنظيمية 

 

13-12( ،1)2، الرياض، مجمة السعادة(. الذكاء االجتماعي، 2000الطيراوي، جميل )  

 

عمان: دار يازوري العممية لمنشر الذكاءاتالمتعددة،(.2008عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد، ربيع)

 والتوزيع



101 
 

 

، بيروت: دار المنيل المبنانيالذكاء والقياس النفسي(. 2002عباس، فيصل )  

 

. عمان: دار دي بونيو  . الدماغ والتعميم والتفكير( 2005عبيدات ، ذوقان وأبو السميد ، سييمة )

 لمنشر والتوزيع 

 

من  (. الذكاء االجتماعي وعبلقتو بكل2003عثمان، أحمد عبد الرحمن وحسن، عزت عبد الحميد)

الدافعية لمتعمم والخجل والشجاعة والتحصيل الدراسي لدى طبلب كمية التربية في جامعة الزقازيق. 

25-11(، 2)44، ،مجمة كمية التربية في الزقازيق  

 

.) رسالة ماجستير غير  . العدل وتطبيقاتو في التربية اإلسالمية(2000العجبلني ، يوسف بن احمد )

مكة المكرمة ، المممكة العربية السعودية . منشورة ( جامعة ام القرى ،   

 

( . تحميل العبلقة بين الوالء التنظيمي واحساس العاممين بالعدالة 1998العجمي ، راشد سبيب ) 

98 -71( ، 72) 1، مسقط  مجمة اإلداريالتنظيمية ،  
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تقدات لدى الذكاء االجتماعي وعالقتو بالتفكير الناقد وبعض المع( . 2009عسقول ، خميل محمد )

.) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطين .  طمبة الجامعة  

 

،  2. ط التدريس الصفي بالذكاءات  المتعددة( . 2009عفانة ، عزو إسماعيل ونائمة الخزندار ، )

 نابمس: دار المقدار. 

 

ية الذكاء لوجداني لدى عينة من تقييم فاعمية برنامج تدريبي لتنم(. 2001عبلم، سحر فاروق)

)رسالة دكتوراة غير منشورة( جامعة عين شمس، قاىرة،مصر.طالبت الجامعة.  

 

( ، النماذج التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعبلقتيا 2010العمري ، ايمن ومحمد ، عيسى )  

 

، اتحاد الجامعات العربية، مجمة بالعدالة التنظيمية كما يدركيا أعضاء الييئة التدريسية   

56 (5،)5- 17  

 

. ) رسالة ماجستير . تحميل ابعاد العدالة التنظيمية 6 دراسة تطبيقية ( 2003عّواد ، عمرو محمد )

 غير منشورة ( ، جامعة عين شمس ، القاىرة ، مصر . 
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لدى مديري (. درجة العدالة التنظيمية وعالقتيا بتفويض السمطة 2015غانم، محمود عبد الرحيم )

.)رسالة المدارس الحكومية الثانوية ومديراتيا في محافظة طولكرم من وجية نظر معممي مدارسيم

 ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.

 

القيادة اإلدارية الحديثة وعالقتيا بالعدالة التنظيمية لمديري المدارس ( . 2016الفيد ، فاتن )

.) رسالة ماجستير غير منشورة ( ،  الحكومية األساسية في العاصمة عمان من وجية نظر المعممين

 جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردن 

 

منشر والتوزيع.دار النيضة ل (. أصناف الذكاءاتالمتعددة، القاىرة20056فوده، محمد )  

 

. درجة ممارسة مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث الدولية ( 2013القريناوي ، بسام عميان )

 في األردن لمسموك األخالقي وعالقتيا بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين .

ألردن .)رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، ا  

 

السموك التنظيمي دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في ( . 2009القريوتي ، محمد قاسم )

عمان : دار وائل لمنشر والتوزيع منظمات االعمال ،  

 

، عمان: دارالمسيرةالتفكير وذكاء الطفل(. 2009قطامي، نايفة )  
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يمية في الوالء التنظيمي، دراسة ميدانية تأثيرات العدالة التنظ( . 2003القطاونة ، نشأت احمد )

، )رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة مؤتة ، الكرك ، لؤلجيزة اإلدارية في محافظات الجنوب

 األردن . 

 

عمان : دار أيمة لمنشر. اإلدارة المدرسية والذكاء االجتماعي .( . 2010الكايد ، ركان عيسى )  

 

 الجتماعي وعالقتو بميارات االتصال التنظيمي بالجامعة الجزائريةالذكاء ا( . 2015كتفي ، جميمة )

. 

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة المسيمة ، الجزائر ، الجزائر . 

 

مستوى الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي لمديري المدارس ( .  2015الفي ، سميرة عبد الفتاح ) 

عالقتيما بمستوى العالقات اإلنسانية السائدة في مدارسيم الثانوية الحكومية في العاصمة عمان و 

) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردنمن وجية نظر المعممين .  
  

 

 

 

 

مدى إحساس موظفي الدوائر الحكومية األردنية في محافظتي  ( .2000محارمة ، ناصر محمد )

340-319( ، 2)40 مجمة اإلدارة العامةالكرك والطفيمة بالعدالة التنظيمية : دراسة ميدانية .   
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، عمان: دار الفكر لمنشر و التوزيععمم النفس و تطبيقاتو(. 2004محمد، محمد جاسم )  

 

، عمان : دار الفكر لمنشر والتوزيع  ل ذوي الحاجات الخاصة. تعميم األطفا(2013محمود ، اماني )  

 

مستوى الذكاءات المتعددة لمعممي التربية الخاصة في (. 2012محمود، أماني والمحارمة، لينا)

737-727(،10) 1، جامعة الشرق األوسط،األردن. المجمة الدولية التربوية المتخصصة  

 

،  اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.  (2007المعايطة ، عبد العزيز عطا اهلل )

 عمان : دار الحامد لمنشر والتوزيع . 

 

. الذكاء االجتماعي والمسؤلية االجتماعية والتحصيل الدراسي ( 2010المنابري ، فاطمة عبد العزيز )

ة غير منشورة ( ام ، )رسالة دكتورا لدى عينة من طالبات كمية التربية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة

 القرى ، مكة المكرمة . 

 

. مستوى األداء الوظيفي لدى المرشد التربوي من المرحمة األساسية ( 2007موسى ، احمد ناصر )

، ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ، جامعة مؤتة ، في منطقة تبوك وعالقتو بالذكاء االجتماعي 

 الكرك ، األردن 
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. عمان: دار  لذكاءات المتعددة في غرقة الصف )النظرية والتطبيق(ا(. 2007نوفل: محمد بكر، )

 الميسرة.

 

،  . دراسة ميدانية عمى الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة( 2010وادي ،رشدي عبد المطيف )  

رسالة ماجستير غير منشورة ( ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطين .  )  
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(0الممحق )  
األوليةاالستبانة المتعمقة بالذكاء االجتماعي بصورتيا   

 

 
 األستاذ الفاضل 6 ........................  المحترم  

 
 تحية طيبة وبعد

الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 

" وذلك استكماال لمحصول عمان وعالقتو بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين

عمى درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط. ونظرا لما تتمتعون بو من 

خبرة ومعرفة في ىذا المجال أضع بين أيديكم استبانة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية 

فقرات التي ترونيا مناسبة ومبلحظاتكم لتعديل الخاصة. أرجو التفضل بوضع عبلمة        أمام ال

بعض الفقرات األخرى عمما بأّن بدائل اإلجابة ستكون وفقا لمقياس ليكارت ذات خمسة بدائل وىي 

)دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(. وابداء مبلحظاتكم بشأن الفقرات من حيث مدى ومبلءمتيا لموضوع 

ديل المقترح وأية مبلحظات أخرى ترونيا ضرورية. الدراسة، بحاجة الى تعديل، والتع  

 أشكركم جدا عمى الجيود المبذولة والوقت المبذول في قراءة االستبانة.

 الباحثة:    

 رغدة خالد أبو فروة

 

 

√ 
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 متغيرات الدراسة
 

 الجنس6

أنثى   □       ذكر   □  

 الخبرة في التعميم6 

سنوات . 5أقل من   □  

سنوات. 10أقل من  – سنوات 5    □  

سنوات فأكثر. 10   □  

 المؤىل العممي6 

دبموم   □  

بكالوريوس   □  

ماجستير فأكثر  □  
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 استبانة الذكاء االجتماعي لممدير

التعديل 
 المطموب

بحاجة الى 
 تعديل

غير 
 صالحة

 الرقم نص الفقرة صالحة

  يقوم المدير بالممارسات االتية6    

مع زمالئو المعممين يستطيع التعامل     
 بسيولة.

0 

يفكر في إيجاد طرق فعالة لحل     
المشكالت التي تواجيو مع زمالئو 

 المعممين.

7 

 3 يقدر مشاعر االخرين.    
يجد مجاال لمحديث مع شخص ال يعرفو     

 بسيولة.
5 

يستطيع االستجابة لرغبات زمالئو     
 المعممين.

4 

كافيا لتعامل مع المشكمة التي  يعطي وقتا    
 تواجيو.

4 

يؤثر في زمالئو من خالل مبادئو     
 االجتماعية.

2 

 4 يناقش زمالءه المعممين في انفعاالتو.    
يجذب انتباه االخرين عندما يتحدث     

 إلييم.
5 

 01 يتمكن من معرفة أسباب غضب االخرين.    
 00 يبادر بالتحدث مع االخرين.       
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يحب أن يكون مشاركا في الحديث أكثر     
 من أن يكون مستمعا.

07 

 03 يبذل قصارى جيده لمساعدة االخرين.    
 05 ييتم بآراء االخرين.    
يستخدم مياراتو االجتماعية في حل ما     

 يواجيو مع زمالئو من مشكالت.
04 

يستطيع تكوين أصدقاء جدد بكل سيولة     
 ويسر.

04 

 02 يستمتع لمجرد وجوده مع زمالئو.    
يبادر لتقديم المساعدة لالخرين دون     

 تردد.
04 

 05 يقدر الناس الذين يتعامل معيم.    
 71 يحرص عمى تمبية مطالب االخرين.    
يقضي فترة في االتصال مع زمالئو     

 المعممين.
70 

 77 يعمل وفق ما يتوقو االخرين منو.    
مع المعممين عندما يصيبيم  يتعاطف    

 ضرر.
73 

يقدم التياني لممعممين في المناسبات     
 السارة.

75 

يتمكن من تفسير األحداث بصورة يتقبميا     
 االخرون.

74 

يستطيع تحديد المشكاة التي تواجيو     
 تحديدا دقيقا.

74 
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يعطي لممرؤوسين اإلحساس باالىتمام     
 بحديثيم.

72 

من تكوين عالقات اجتماعية مع يتمكن     
 العاممين بالمدرسة.

74 

يتمكن من اقناع االخرين في الموضوعات     
 المختمف عمييا.

75 

 31 يعبر عن انفعاالتو بشكل مناسب.    
يستأثر المعممين في آرائيم بصدد     

 المشكالت التي تواجييا المدرسة.
30 

ألخطائو.يتقبل مناقشة زمالئو المعممين       37 
يقارن كل الخيارات المطروحة عندما     

 تواجيو مشكمة.
33 

 35 يتمكن من قيادة فريق العمل الجماعي    

يمنح المتحدث فرصة كافية لتعبير عن     
 أفكاره.

34 

يحاول ارجاع الود بين زميمين بينيما     
 خالف.

34 

يوظف خبرتو في المواقف االجتماعية     
 المختمفة.

32 
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(7الممحق )  
 االستبانة المتعمقة بالعدالة التنظيمية بصورتيا األولية

 
 األستاذ الفاضل 6 ........................  المحترم  

 
 تحية طيبة وبعد

الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة تقوم الباحثة بدراسة بعنوان " 

" وذلك استكماال لمحصول بدرجة ممارستيم لمعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممينعمان وعالقتو 

عمى درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط. ونظرا لما تتمتعون بو من 

األساسية خبرة ومعرفة في ىذا المجال أضع بين أيديكم استبانة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 

الخاصة. أرجو التفضل بوضع عبلمة        أمام الفقرات التي ترونيا مناسبة ومبلحظاتكم لتعديل 

بعض الفقرات األخرى عمما بأّن بدائل اإلجابة ستكون وفقا لمقياس ليكارت ذات خمسة بدائل وىي 

ث مدى ومبلءمتيا لموضوع )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(. وابداء مبلحظاتكم بشأن الفقرات من حي

 الدراسة، بحاجة الى تعديل، والتعديل المقترح وأية مبلحظات أخرى ترونيا ضرورية. 

قت المبذول في قراءة االستبانأشكركم جدا عمى الجيود المبذولة والو   

 الباحثة:     

ةرغدة خالد أبو فرو   

 

 

√ 
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متغيرات الدراسة   

 

 الجنس6

أنثى  □        ذكر         □  

 الخبرة في التعميم6 

سنوات . 5أقل من   □  

سنوات. 10أقل من  –سنوات  5    □  

سنوات فأكثر. 10   □  

 المؤىل العممي6

دبموم   □  

بكالوريوس   □  

ماجستير فأكثر  □  
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 استبانة العدالة التنظيمية لممدير

التعديل 
 المناسب

انتماء الفقرات 
 لممجال

سالمة الصياغة 
 المغوية

 الرقم نص الفقرة
غير  منتمية غير منتمية

 صالحة صالحة

 أوال6 المجال المتعمق بالعدالة التفاعمية

يشجع المدير عمى العمل بروح      
 الفريق بين المعممين.

0 

يعمل المدير عمى تنمية العالقات      
 7 الحسنة مع جميع المعممين.

يتيح المدير فرص التواصل      
المعممين.والحوار مع جميع   

3 

 5 يعامل زمالئي معاممة ودية.     
يتصف سموك المدير باإليجابية      

 اتجاه المعممين.
4 

العالقات بين المدير والمعممين      
 قائمة عمى الثقة المتبادلة.

4 

تكرم إدارة المدرسة باستمرار      
 المعممين الناجحين.

2 

يساعد المدير لمعرفة أوجو القوة      
 والضعف في أداء المعممين.

 
 

4 
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يناقش المدير مع المعممين      
مضامين القرارات بمنتيى 

 الصراحة.

5 

 ثانيا6 المجال المتعمق بالعدالة اإلجرائية6
يتخذ المدير القرارات الوظيفية دون      

 تحيز.
01 

يقيم المدير األداء عمى أسس      
 موضوعية.

00 

توفير أدوات يعمل المدير عمى      
 اإلسعافات األولية.

07 

ال يمجأ المدير الى المماطمة في      
 حل المشكالت.

03 

ييتم مدير المدرسة في احتياجات      
 المعممين ويمبييا.

05 

يشرح المدير القرارات لممعممين      
 ويزودىم بتفاصيل إضافية.

04 

يقدم المدير تبريرا مقنعا لمقرار      
بشأن المعمم. الذي أتخذ  

04 

يوفر المدير وسائل الصحة العامة      
 أثناء اجراء المباريات الرياضية.

02 

يوفر المدير وسائل السالمة      
 والصحة العامة.

04 

 ثالثا6 المجال المتعمق بالعدالة التوزيعية
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يعدل المدير في توزيع نصاب      
 الجدول المدرسي

05 

يتصف المدير بالموضوعية في      
توزيعو لمحوافز والمكافات المادية 

 عمى المعممين.

71 

يراعي المدير العدل في توزيع      
 االجازات عمى المعممين.

70 

يطبق مدير المدرسة أساليب      
المكافاة والعقاب بشكل متوازن 

 وعادل.

77 

مشاركة  يشجع مدير المدرسة     
المعممين في إدارة المدرسة في 

 مواقف مختمفة.

73 

يقدر المدير أداء المعممين بالعدل      
 والمساواة.

75 

يوزع المدير العمل اإلضافي      
 بعدالة.

74 

 رابعا6 المجال المتعمق بالعدالة التقويمية
يقدر المدير جيود المعممين وفق      

 أدائيم
74 

يستخدم المدير معايير واضحة      
 لتقييم أداء المعممين.

 

72 

يستخدم المدير نظام تقييم األداء      
 الوظيفي في تحسين أداء المعممين

74 
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يحاسب المدير المعممين عمى      
 مخالفة التعميمات بعدالة.

75 
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 (3الممحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 الرقم االسم التخصص مكان العمل

 0 األستاذ الدكتور أنمار الكيالني اإلدارة التربوية الجامعة األردنية

 7 األستاذ الدكتور عباس الشريفي اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط

 3 األستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة تكنولوجيا تعميم جامعة الشرق األوسط

 5 األستاذ الدكتور عبد السالم العوامرة اإلدارة التربوية الجامعة األردنية

 4 األستاذ الدكتور محمود الحديدي المناىج وطرق تدريس جامعة الشرق األوسط

 4 األستاذ الدكتور ىاني الطويل اإلدارة التربوية الجامعة األردنية

أمجد درادكة الدكتور اإلدارة التربوية جامعة الشرق األوسط  2 

 4 الدكتور سميمان العباس قياس وتقويم الجامعة العربية المفتوحة

ايبةبلدكتور صالح عا اإلدارة التربوية الجامعة األردنية  5 

 01 الدكتور محمد بني مفرج اإلدارة التربوية  جامعة الشرق األوسط
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(5الممحق )  
 استبانة الذكاء االجتماعي بصيغتيا النيائية

 جامعة الشرق األوسط
 كمية العموم التربوية
 قسم اإلدارة والمناىج

 أخي المعمم / أختي المعممة.................................المحترم/المحترمة
 

 تحية طيبة وبعد...
"الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

وذلك استكماال لمحصول  بدرجة ممارستيمممعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين" عمان وعالقتو

 عمى درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط.

وقد قامت الباحثة بإعداد االستبانة المرفقة وىي استبانة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس 

( في المكان المناسب √و التكرم باالطبلع عمى فقرات االستبانة ووضع اشارة )األساسية الخاصة، أرج

الذي يعبر عن رأيك، عمما بأّن جميع اجاباتكم ستكون موضع االىتمام وستحظى بخصوصية تاّمة ولن 

 تستخدم اال ألغراض البحث العممي.
 

 مع خالص التقدير واالحترام.
 الباحثة                                                                                          
رغدة خالد   
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 متغيرات الدراسة

 الجنس6

أنثى   □ذكر               □  

 الخبرة في التعميم6 

سنوات . 5أقل من   □  

سنوات. 10أقل من  –سنوات  5    □  

سنوات فأكثر. 10   □  

 المؤىل العممي6  

دبموم   □  

بكالوريوس   □  

ماجستير فأكثر  □  
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 مستوى التطبيق
 الرقم نص الفقرة

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
 يقوم المدير بالممارسات االتية6

 
 0 يتعامل مع زمالئو بسيولة      
فعالة لحل  يفكر في إيجاد طرق     

المشكالت التي تواجيو مع زمالئو 
 المعممين 

7 

 3 يقدر مشاعر االخرين     
يتحدث بسيولة مع شخص ال      

 يعرفو
5 

يعطي وقتا كافيا لمتعامل مع      
 المشكمة التي تواجيو

4 

يؤثر في زمالئو من خالل مبادئو      
 االجتماعية

4 

يتحدث يجذب انتباه االخرين عندما      
 معيم

2 

 4 يتفيم أسباب استياء االخرين     
 5 يبادر بالتحدث مع االخرين      
يبذل قصارى جيده لمساعدة      

 االخرين
01 

 00 ييتم بآراء االخرين      
يستخدم مياراتو االجتماعية في حل      

 ما يواجيو مع زمالئو من مشكالت 
07 
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بكل  يستطيع تكوين أصدقاء جدد     
 سيولة

03 

 05 يستمتع لمجرد وجوده مع زمالئو      
يبادر لتقديم المساعدة لآلخرين      

 دون تردد
04 

 04 يحترم الناس الذين يتعامل معيم      
يحرص عمى التجاوب مع مطالب      

 االخرين
02 

يقضي فترة في التواصل مع زمالئو      
 المعممين

04 

المعممين عندما يتعاطف مع      
 يصيبيم ضرر

05 

يتمكن من تفسير االحداث بصورة      
 يتفيميا االخرون 

71 

يشعر المرؤوسين باالىتمام      
 بحديثيم

70 

 77 يعبر عن انفعاالتو بشكل مناسب     
يتقبل مناقشة زمالئو المعممين في      

 النقاط الخالفية
73 

 يقارن الخيارات المطروحة عندما     
 تواجيو مشكمة

 

75 

يتمكن من قيادة فريق العمل      
 الجماعي بنجاح

74 

يمنح المتحدث فرصة كافية لمتعبير       74 
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 عن افكاره
يوظف خبرتو في المواقف      

 االجتماعية المدرسية المختمفة
72 
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(4الممحق)  
 استبانة العدالة التنظيمية بصيغتيا النيائية

 

 جامعة الشرق األوسط
 كمية العموم التربوية
 قسم اإلدارة والمناىج

 أخي المعمم / أختي المعممة.................................المحترم/المحترمة
 

 تحية طيبة وبعد...
االجتماعي لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة  "الذكاءتقوم الباحثة بدراسة بعنوان

وذلك استكماال لمحصول  عمان وعالقتو بدرجة ممارستيمممعدالة التنظيمية من وجية نظر المعممين"

 عمى درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط.

وىي استبانة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس األساسية  وقد قامت الباحثة بإعداد االستبانة المرفقة

( في المكان المناسب الذي يعبر √الخاصة، أرجو التكرم باالطبلع عمى فقرات االستبانة ووضع اشارة )

عن رأيك، عمما بأّن جميع اجاباتكم ستكون موضع االىتمام وستحظى بخصوصية تاّمة ولن تستخدم 

مي.اال ألغراض البحث العم  

 مع خالص التقدير واالحترام
الباحثة                                                       
رغدة خالد   
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متغيرات الدراسة   

 الجنس6

أنثى   □ذكر               □  

 الخبرة في التعميم6 

سنوات . 5أقل من   □  

سنوات. 10أقل من  –سنوات  5    □  

سنوات فأكثر. 10   □  

العممي6   المؤىل  

دبموم   □  

بكالوريوس   □  

ماجستير فأكثر  □  
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 مستوى التطبيق
 الرقم نص الفقرة

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا
عميةالتفا أوال6 المجال المتعمق بالعدالة  

 يقوم المدير بالممارسات االتية6
يشجع عمى العمل بروح الفريق بين      

 0 المعممين.

عمى تنمية العالقات الحسنة مع يعمل      
 7 جميع المعممين.

يتيح فرص التواصل مع جميع      
 3 المعممين.

 5 يعامل جميع المعممين معاممة ودية.     
يتصف سموكو باإليجابية تجاه      

 المعممين.
4 

العالقات بينو وبين المعممين قائمة      
 عمى الثقة المتبادلة.

4 

معرفة نقاط القوة يحرص عمى      
 والضعف في أداء المعممين.

2 

يناقش المعممين مضامين القرارات      
 بشفافية.

 
 
 
 

4 

 ثانيا6 المجال المتعمق بالعدالة اإلجرائية6
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 يقوم المدير بالممارسات االتية6
 5 يتخذ القرارات الوظيفية دون تحيز.     
 01 يقيم األداء عمى أسس موضوعية.     
يعمل عمى توفير أدوات اإلسعافات      

 األولية.
00 

 07 يبتعد عن المماطمة في حل المشكالت.     
يوضح التشريعات اإلدارية لممعممين      

 03 بشكل تفصيمي. 

يقدم تبريرا لمقرار الذي يتخذه بشأن      
 05 المعمم.

يوفر وسائل الصحة العاّمة أثناء اجراء      
 04 المباريات الرياضية.

 04 يوفر وسائل السالمة لجميع العاممين.     
 ثالثا6 المجال المتعمق بالعدالة التوزيعية

 يقوم المدير بالممارسات االتية6
يوزع عمى المعممين الحصص الدراسية      

 بعدالة
02 

يتصف بالموضوعية في توزيعو      
 04 لمحوافز المادية عمى المعممين.

التعامل مع اجازات  يراعي العدل في     
 المعممين

05 

يطبق أساليب الثواب والعقاب بشكل      
 متوازن عادل

71 

يشجع المعممين عمى المشاركة في      
 إدارة المدرسة.

70 
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 77 يقدر أداء المعممين بعدالة.     
 73 يوزع المدير العمل اإلضافي بعدالة.     

التقويميةرابعا6 المجال المتعمق بالعدالة   
 يقوم المدير بالممارسات االتية6

 75 يقدر جيود المعممين وفقا ألدائيم     
يستخدم معايير واضحة لتقويم أداء      

 74 المعممين.

يستخدم نظام تقويم األداء الوظيفي في      
 74 تحسين أداء المعممين.

يسائل المعممين عمى مخالفة      
 72 التعميمات بعدالة.
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(4الممحق )  
 كتاب تسييل ميمة من رئاسة جامعة الشرق األوسط الى وزارة التربية والتعميم
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(2الممحق)  
 كتاب تسييل ميمة لمركز الممكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا المعمومات
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(4الممحق )  
 كتاب تسييل ميمة لمديري المدارس األساسية الخاصة

 
 


