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ملخـص الدراسـة :

تهدف هذه الدراسة إىل معرفة مستوي اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدي أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة بنغازي،يف ضوء متغريات النوع، واملؤهل العلمي، والدرجة العلمية، وتوضيح عالقة 

ذلك اإلحساس مبستوي سلوك املواطنة التنظيمية لديهم. 
جامعة  حرم  كليات  يف  يعملون  ليبي  تدريس  هيئة  عضو   )920( من  الدراسة  جمتمع  وتكّون 
بلغ  بسيطة  عشوائية  عينة  منهم  اختريت   ،)2012  –  2011( اجلامعي  العام  خالل  بنغازي 

جمموعها )276( عضو هيئة تدريس. 
نايهونومورمان قبل  من  املطورتني  أداتيالقياس  الباحثون  استخدم  الدراسة  بيانات  وجلمع 
)Niehoff and Moorman، )1993 عن العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية، 
وغالبا ما وظفت هاتان األداتان علي نطاق واسع يف كثري من الدراسات العربية، وقد خضعت 
أداتي القياس الختبار الصدق الظاهري، واختبار الثبات للتأكد من االتساق الداخلي لهما، حيث 

82 ( علي التوايل.   .0  ،87 بلغت قيمة معامل ألفا كروبناخ) 0. 
احلسابية،  كاملتوسطات  اإلحصائية  الوسائل  بعض  استخدمت  الدراسة  بيانات  ولتحليل 
 ،One way Anova وحتليل التباين االحادي ،)t. test(واالنحرافات املعيارية، واالختبارالتائى

ومعامل ارتباط بريسون. 
ارتفاع مستوي اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدي أعضاء هيئة  وأظهرت الدراسة يف نتائجها 
اإلحساس  ذلك  يف  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بينتعدم  كما  بنغازي،  بجامعة  التدريس 
تعزي ملتغريي النوع، واملؤهل العلمي، وعلى خالف ذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف 

اإلحساس بالعدالة التنظيمية 
وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمية

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي

أ. د. محمد عبد الحميد الطبولي
د. رمضان سعد كريم

د. ابتسام على حمزة العبار

كلية اآلداب جامعة بنغازي
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مقـدمــة:

تعّد العدالة قيمة إنسانية عليا، ومطلباً مجتمعياً عاماً، وغاية سامية، والتزام أخالقي، 
التشريعات  القيم اإلنسانية، لذلك دأبت األمم على سن  أولويتها في سلم  لها  وض��رورة 

وعملت على تفعيلها لترسيخ العدالة التي تضمن استقرار املجتمعات ومنو احلضارات. 

في  التعدد  من حيث  والعشرين،  احل��ادي  القرن  مجتمعات  في  القائمة  التباينات  إن 
الفكرية  واملرجعيات  والثقافات،  واألدي���ان،  والقوميات،  واللغات  واألع���راق،  األج��ن��اس 
والعقائدية، وضرورات التعايش معاً في عالم معولم، شكلت جميعها حتديات معقدة مع 
بالعدالة  اإلحساس  مستوى  وانحدار  الثقة،  وفقدان  واألبعاد،  التهميش  مشاعر  تنامي 

اإلنسانية. 

وتواجه املنظمات االجتماعية نسقا من التحديات الناجتة عن املطالب املتنامية الداعية 
لتحقيق عدالة التوزيع واإلجراءات والتعامالت، وتؤدي قيادات النظم دوراً مهماً في تعميق 
النظم، وفي بيئات  العاملني في مناخات  العدالة النظمية وترسيخ معانيها لدى  مشاعر 
العمل التي تزخر بالتفاوتات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من خالل إيجاد صياغة 
مرضية، وتسوية عادلة بني جميع األطراف املتصارعة، وإحداث نوع من التوازن العادل 
بني إشباع حاجات العاملني وأهداف النظم، ليسهم ذلك في تأسيس مناخ منظمي يسوده 
املهنية،  املسؤولية  بعمق  والشعور  واملشاركة  اآلخرين،  ودعم  والثقة،  واملبادرة،  التعاون، 
واملساءلة الذاتية، والتحكم الداخلي، واحترام النظم والتشريعات النافذة، والتحرك من 
بيئات عمل تركز على الضبط إلى مناخات نظمية تنشد النمو والتطور بهدف الوصول 
املواطنة  ترسيخ سلوك  اجت��اه  العمل في  واالح��ت��راف في  املهنية  درج��ات عالية من  إلى 

التنظيمية. 

مستوي اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تعزي ملتغري 
الدرجة العلمية ولصالح من يشغلون الدرجات األدنى يف سلم الرتقي األكادميي، كما كشفت 
التدريس يف جامعة  التنظيمية لدي أعضاء هيئة  ارتفاع مستوي سلوك املواطنة  النتائج عن 
تبني  احصائية  داللة  ذات  عالقة  ووجدت  السلوك،  لهذا  املكونة  األبعاد  جميع  ويف  بنغازي 
مستوي احساس أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي بالعدالة التنظيمية وسلوك املواطنة 

التنظيمية لديهم. 
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:Organizational Justice مفهوم العدالة التنظيمية

ظهرت محاوالت التنظير املبكرة في أعمال آدمز )Adams )1963،الذي قدم اإلطار 
حيث  التوزيع،  عدالة  على  مركزا  التنظيمية  العدالة  لنظرية  املركب  املفاهيمي  الفكري 
يعيش الفرد في حالة مقارنة مستمرة بني معدل مخرجاته إلى مدخالته مع مخرجات 
اآلخرين إلى مدخالتهم، وتتحقق العدالة بتساوي طرفي املعادلة، ويؤدي االختالل وحالة 

عدم التوازن إلى شعور الفرد بالتوتر وعدم االرتياح الناشئ عن غياب املساواة. 

فالعدالة التنظيمية تعكس الدرجة التي يشعر العاملون من خاللها باإلنصاف مبوجب 
في  لهم  املناظرين  اآلخرين  العاملني  بجهود  جهودهم  مدخالت  ن��واجت  حصيلة  مقارنة 

Moorman:1991 الظروف واالمكانات

ووفقاً لهذا التناول فإن الفرد يقارن بني اجلهود التي يبذلها وما يحصل عليه نتيجة 
لذلك مع جهود اآلخرين وما يحصلون عليه من عوائد، وهذه املقارنة تعقد بصورة مستمرة 

لتصبح مالزمة لبذل اجلهود، وحتدد سقف التوقعات املتصلة بها. 

كاماًل، وإطارا  وتعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات لكونها لم تقدم تصوراً 
لذلك ظهرت  النواجت،  التي شكلت مخرجات  والتفاعالت  العمليات  شامالعن  مفاهيمياً 

العديد من النماذج التي حاولت إثراء هذه النظرية وتوسيع اهتماماتها. 

إن املراجعة املعمقة لنظرية العدالة التنظيمية وتطبيقاتها في حياة النظم، تظهر تركيز 
التوزيع،  املاضي على عدالة  القرن  ثمانينات  بداية  الستينات وحتى  فترة  اجلهود خالل 
وجرت مقارنات عديدة، ومحاوالت مستمرة لتحديد عالقة هذا املتغير بسلوك األفراد 
االهتمام مبفهوم  تعاظم  التسعينات  فترة  الثمانينات وخالل  نهاية عقد  ومع  النظم،  في 
العدالة اإلجرائية Procedural Justice الشائعة التداول واالستخدام في علوم القانون 

وفروعه املعنية بالتحكيم وفض املنازعات. 

وتعكس عدالة اإلجراءات مدى إحساس العاملني بعدالة األساليب التي أتبعتفي حتديد 
املخرجات  احلكمعلى  في  املتبعة  اإلج���راءات  وسالمة  املعايير،  ونزاهة  جهودهم،  ن��واجت 
كإجراءات تقييم األداء، واملعايير املستخدمة في ذلك، ودقة عمليات تنفيذ التقييم، فضاًل 
عن ذلك أضاف بعض الباحثني مفهوم عدالة التعامالت Interactional Justice التي 
قد ينظر إليها بوصفها أحد مكونات عدالة اإلجراءات وتعرف على أنها مستوى إحساس 
العاملني بعدالة املعاملة عند تطبيق اإلجراءات، حيث حتدد مستوى الشعور بعدالة التوزيع 
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وتعد سابقة لظهورها )العجمي :1998(. 

التقييمية  العدالة  مفهوم  املفاهيم  هذه  إلى   )2004( والقطاونة  الفهداوي  ويضيف 
الصادر  اإلداري  التقييم  بنزاهة  املوظف  بشعور  تتصل  التي   Evaluational Justice
للحكم على األداء والسلوك واملمارسات الفردية، مما يعزز رضاه عن نظم العمل، واطمئنانه 
إزاء ترقيته ومنوه الوظيفي، وتقييم أدائه، والعدالة األخالقية Moral Justice التي متثل 
شعور املوظف بالعدالة اإلنسانية واألخالقية املستقاة من أصول العقيدة والقيم الثقافية 
واحلضارية في تفاعلها مع املناخات السائدة في املنظمة )الفهداويوالقطاونة: 2004 (. 

تشكل  التي  القواعد  من  بالعديد  يتصل  التنظيمية  العدالة  ملعاني  الفرد  إدراك  إن 
اإلطار املفاهيمي ملضامني هذا املفهوم حيث يؤكدليفنثل )Leventhal )1980، على أن 
العدالة التنظيمية واإلحساس بها يتوقف على درجة االلتزام أو اإلخالل بالقواعد الهيكلية 

التالية:-

• قاعدة االستئناف: - ويقصد بها وجود فرص لالعتراض على القرارات ومراجعتها، 
وتعديلها إذا ظهر ما يبرر ذلك. 

- أي توزيع املصادر وفقاً ملعايير وأسس أخالقية.  •القاعدة األخالقية: 

• قاعدة التمثيل: - أي استيعاب عملية اتخاذ القرار وجهات نظر ذوي العالقة، بحيث 
يشارك جميع املعنيني في صناعة القرارات التي تقع على متاس مع حياتهم املهنية. 

• قاعدة عدم التحيز )املوضوعية(: - ويقصد بها احلياد، واالبتعاد عن املصالح 
الشخصية، واإلبقاء عليها بعيداً عن مجريات عملية صنع القرار واتخاذه. 

• قاعدة الـدقة: - أي اتخاذ القرارات بناء على معلومات دقيقة وشاملة ومؤكدة. 

جميع  على  والعقاب  املكافأة  إج���راءات  تطبيق  عدالة  أي   - االنسجام:  قاعدة   •
العاملني وفي جميع الظروف )محارمة،2000(. 

واقترح كرنبرج )Greenberg )1987، إطاراً تنظيرياً متكاماًل يربط بني التغييراتفي 
اإلجراءات التنظيمية، والعمليات املعرفية، ودافعية الفرد، ويقوم هذا األمنوذج على اجلمع 

بني مناذج التوقع، ومناذج العدالة التوزيعية واإلجرائية )الدعيج: 1998(. 

التي تؤكد على سيطرة عدالة اإلج��راءات على سلوك  الدراسات  العديد من  وتوجد 
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درجة  في  التعامالت  وعدالة  اإلج���راءات،  عدالة  قيمة  وتتحدد  تفكيره،  وأمن��اط  الفرد، 
عدالة  أهمية  على  التأكيد  من  بالرغم  وذل��ك  التوزيع،  عدالة  حتقيق  في  مساهمتهما 
املتغيرات  العديد من  في  تأثيرها  إلى  بالنظر  ذاتها،  قيمة في حد  بوصفها  اإلج��راءات 

التنظيمية ودورها احلاسم في تشكيل مناخات النظم. 

:Organizational Citizenship Behavior مفهوم سلوك املواطنة التنظيمية

يرجع االهتمام مبوضوع سلوك املواطنة التنظيمية إلى حركة العالقات اإلنسانية التي 
ركزت على توظيف علم النفس، وعلم االجتماع لفهم الظواهر التنظيمية، فبزغت مفاهيم 
جديدة كالروح املعنوية، واملشاركة، والثقة التنظيمية، والتنظيم غير الرسمي، ونظم التحفيز 

غير املادية، واملناخ املنظمي. 

إن الدراسات املعمقة ملوضوع سلوك املواطنة التنظيمية بدأت في إطار الفهم املوسع 
 Organ( حيث أكد أورجن Social Exchange Theory لنظرية التبادل االجتماعي
العاملني ومفاهيم  ثابتة بني قناعات  السلوك في ترسيخ عالقة  1977(، على دور هذا 
األداء، وظهرت في سياقات ذلك مصطلحات عديدة تناولت هذا املفهوم من بينها سلوك 
الدور اإلضافي Extra-Role Behaviors، والسلوكيات التنظيمية املوالية اجتماعياً 
 Voluntary التطوعية  وامل��ش��ارك��ة   ،Proscial Organizational Behaviors
الدور  خارج  وسلوكيات   ،Voluntary Action التطوعية  واألفعال   ،Participation
الرسمي Beyond Formal Role Behaviors وغيرها من املفاهيم التي تعكس ذلك 
السلوك التطوعي املؤطر بقيم اجتماعية وأخالقية تدفع باجتاه تقدمي اجلهود اإلضافية 

خارج حدود الدور وتتجاوز التوقعات املتصلة بالواجبات املهنية )الفهداوي،2005(. 

وميكن النظر إلى سلوك املواطنة التنظيمية من منظور ثنائي القطب واالجتاه، يتصل 
الهادفة إلى حتقيق بعد الكفاءة والفاعلية  األول بأمناط السلوك واملمارسات التطوعية 
التنظيمية، بينما يتصل اآلخر بالرغبة في مساعدة الزمالء للقيام بأدوارهم وواجباتهم 
املهنية لينعكس كل ذلك في حتقيق أفضل حاالت التوازن واالنسجام بني البعدين الشخصي 

واملنظمي. 

التطوعي  السلوك  انه  التنظيمية على  املواطنة  أورجنOrgan,1990 سلوك  ويعرف 
االختياري الذي ال يندرج حتت نظام التحفيز الرسمي في املنظمة، والهادف إلى تعزيز 
أدائها، وزيادة فاعليتها وكفاءتها )العامري،2002(. فاملواطنة التنظيمية تعكس عمليات 
توحيد لألهداف الشخصية والتنظيمية، بحيث يفضل الفرد املصلحة العامة عن مصاحله 
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الذاتية، وذلك من خالل حرصه على التعاون ومساعدة اآلخرين، والتزامهاملهني، ووالءه 
للمنظمة، ويؤدي الرضا الوظيفي دوراً مهماً في تشكيل هذه املعاني لدى العاملني بحيث 
إميانهم  نتيجة  الواجب  ن��داء  من  أبعد  والتيهي  الرسمية  املتطلبات  ممارستهم  تتجاوز 
Organ  ،)1990( أورج��ن  أكد  2007( حيث  ورؤيتها )حسني،  املنظمة  برسالة  العميق 
املوظف  ل��دى  منظورا  يكون  ول��ن  مالحظته  ميكن  التنظيميال  املواطنة  سلوك  أن  على 
)Lee&Allen:2000( العمل  والرضا عن  التنظيمية  بالعدالة  يفتقد لإلحساس   الذى 
إذ يوجد اتفاق لدى معظم الباحثني مفاده أن سلوك املواطنة التنظيمية يظهر لدى املوظف 
الراضي عن بيئة العمل، وأن الرضا املهني هو نتاج طبيعي للعدالة التنظيمية، حيث خلص 
بامتان وأورجن )Bateman and Organ )1982 إلى أن سلوك املواطنة يعتمد متاما على 
مستوى الرضا عن العمل )Smith et al: 1983(، ويظهر سلوك املواطنة التنظيمية في 
املمارسات التي تقترن بحرية اإلرادة، والناجتة عن الشعور العميق بالصالح العام بعيداً عن 
تأثير أبعاد السلطة والهيمنة والقوة التنظيمية، أو الرغبة في احلصول على املزايا واملنافع 
وفى  بالقيم،  النبيلةاملفعمة  اإلنسانية  واألحاسيس  املشاعر  أرقى  بذلك  ليجسد  الذاتية، 
هذا اإلطار يؤكد أورجن وكانوفسكى )Organ & Konovsky )1989 فيدراستهما بأن 
سلوك املواطنة التنظيمى يعكس بوادر بناءة َو تعاونية غير إلزامية في سلوِك الدوِر الذى 
يؤديه املستخدم دون انتظار مكافأة من األنظمِة الرسميِة. ووفقاً لهذا التناول قدم قرهام 
)Graham )1991، تصورا ألشكال املواطنة كما وردت في أدبيات الفلسفة السياسية 
والنظرية احلديثة، حيث أشار إلى وجود أمناط ثالث للمواطنة التنظيمية تتمثل فيالطاعة 
والوالء  وإجراءاتها،  املنظمة  ولوائح  بقواعد  لإللزام  العاملني  استعداد  تعكس مدى  التي 
عن  الدفاع  فيسبيل  الشخصية  للتضحية مبصاحلهم  العاملني  قبول  درجة  يعكس  الذى 
املنظمة وحتقيق مصاحلها واملشاركة التيتصف درجة استعداد العاملني للمشاركة الفاعلة 

 .)Bolino et al :2002( فيجميع مناشط احلياة التنظيمية

ويعكس سلوك املواطنة التنظيمية مستويات متقدمة من االحتراف واالستغراقية والنضج 
املهني واألخالقي لقيادات النظم والعاملني فيها، الذين يعملون على تأطير ممارساتهم 
مبنظومة قيمة رفيعة قوامها املساعدة، واإليثار، والغيرية، واملشاركة الفاعلة، واالنتماء، 
الفاعلية  بعد  وحتقيق  املنظمي  العمل  لتطوير  الرامية  املبادرات  ودعم  الضمير،  ويقظة 
فيه، وبذلك فأنه يرسخ حلالة دائمة من التعاقد الوجداني السيكولوجي، وااللتزام الذاتي 
بتحقيق رؤية املنظمة وأهدافها من خالل تقدمي اجلهود اإلضافية التطوعية بعيداً عن 

معالم الفرض والضبط والتحكم اخلارجي. 
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سلوك  ملضامني  املفاهيمي  التنظير  سياقات  ضمن  ع��دي��دة  م��ح��اوالت  ب��ذل��ت  لقد 
املواطنة التنظيمة، لتوسيع دائرة الفهم، وتعمق مؤشرات هذا السلوك، حيث حدد كومبان 

)Koopman،)2003 أبعاد سلوك املواطنة التنظيمية في: -

تأدية  في  ومساعدتهم  اآلخرين  دعم  ص��ورة  في  وينعكس   -  :Altruism - اإليثار 
والرؤساء،  ال��زم��الء،  مساعدة  ذل��ك  ويشمل  املنظمي،  العمل  مشكالت  وح��ل  أدواره���م، 

واملرؤوسني، واملستفيدين من خدمات املنظمة. 

وض��ع حد  على  احل��رص  خ��الل  من  وذل��ك   -  :Courtesy الكياسة  أو  - املجاملة 
على  لتأثير سلوكه وممارساته  املنظمة  وإدراك عضو  وقوعها،  العمل، وجتنب  ملشكالت 

اآلخرين، وجتنبه الستغاللهم، أو إثارة املشاكل معهم. 

- الضمير احلي )يقظة الضمير( Conscientiousness: - وهو سلوك تطوعي 
يتجاوز احلد األدنى ملتطلبات العمل في أداء الدور، وخدمة الصالح العام حتى لو كان ذلك 

على حساب املصلحة الشخصية. 

وحتمل  التسامح،  في  الرغبة  وتعكس   -  :Sportsmanship الرياضية  الــروح   -
الضغوط الناشئة عن العمل دون تذمر أو رفض، وتوظيف كل املقدرات واجلهود إلجناز 

الواجبات واألدوار املهنية.

البناءة  -أياملشاركة   :Civic virtue احلــضــاري(  )السلوك  املواطنة  فضيلة   -
واملسؤولة في إدارة املنظمة، والشعور باالنتماء والوالء النظمي، من خالل االهتمام مبصير 
املنظمة ومصاحلها، واحملافظة على ممتلكاتها والدفاع عنها )السعود وسلطان: 2008(. 

  Organ،)1988( أورجن  إليها  أشار  التي  املجاالت  األبعاد جتسد  أن هذه  ويالحظ 
يعكس  الذي  التطوعي  االختياري  السلوك  على  الدالة  والنعوت  األوص��اف  والتي قدمت 
دور العاملني في تعزيز القدرات التنافسية للمنظمة من خالل تقدمي اجلهود التي تفوق 

التوقعات، وتتجاوز حدود الدور املنظمي. 

أما الفهداوي، )2005( فقد طور أداة لقياس سلوك املواطنة التنظيمية باإلفادة من 
األدب النظري والدراسات السابقة شملت األبعاد التالية: -

الفرد  التي يقدمها  Dedication: -ويعكس مستوى اجلهود  - التفاني في األداء 
لصالح املنظمة، وأمناطالسلوك املرغوب فيه، والرأي الناضج مبا يحقق األهداف الفردية 
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واجلماعية والتنظيمية. 

املنظمة  درجة متاسك عضو  وميثل   -  :Self-Equilibrium - االتــزان النفسي 
واالستحسان  العمل،  التخلص من معيقات  وقناعاته، وقدرته على  أفكاره ومشاعره  في 

والتقدير الذي يحظي به من قبل الزمالء ملا يصدر عنه من أحكام. 

- إدراك املسؤولية Responsibility Awareness of: -ويعكس مستوى حرص 
الفرد على إجناز واجباته وأدواره املهنية، واالطمئنان إلى نتائجها وفوائدها النظمية. 

- العالقات املنفتحة Open-Minded Relationships ومتثل مستوى استيعاب 
املتداخلة،  التنظيمية  العالقات  عن  الناجتة  والتعقيدات  اآلراء،  ملختلف  املنظمة  عضو 

والتكيف معها دون أن تؤثر في نوعية األداء، وحجم اجلهود املقدمة. 

- السلوك االبداعي Creative Behavior: -ويعكس األفعال واملمارسات اخليرة، 
واملبادرات اإلبداعية، وتعزيز قيماملنظمة للذات واآلخرين. 

اخلمسة  األب����ع����اد  ه����ذه    Bragger et al،2005 وآخ�������رون  ب��ري��ج��ر  ووض�����ع   
 Organizational.لألفراد امل��وج��ه  التنظيمية  امل��واط��ن��ة  ه��م��اس��ل��وك  ب��ع��دي��ن  ض��م��ن 
)CitizenshipBehavior-Individual )OCB-I:- ويشمل بعدي اإليثار والكياسة، 
 Organizational Citizenship:-.املنظمة املوجه نحو  التنظيمية  املواطنة  و سلوك 
والروح  اخللقية،  النزعة  بعد  ويشمل   Behavior-Organization )OCB-O(
سلوك  ويظهر   )225-224 )شرف،2007:  املدني  أو  احلضاري  والسلوك  الرياضية، 
أهداف  بني  التطابق  أو  التنظيمى  التطبيع  لعمليات  متوقعة  كنتيجة  التنظيمية  املواطنة 
الفرد ورؤية املنظمة وأهدافها، وكانعكاس لوحدة املسلمات والقناعات الفردية واجلماعية، 

وقيم العاملني والقيم والسياسات التنظيمية. 

مشكلة الدراسة :

توجد مداخل عديدة ميكن أن تكون مصدراً لتحيزات القيادات األكادميية واإلدارية التي 
تؤدي إلى تقويض مبدأ العدالة التنظيمية في أبعادها التعاملية واإلجرائية والتوزيعية. 

إن التغييرات اإلدارية املتالحقة، واإلصدارات املستمرة لقوانني تنظيم اجلامعات في 
ليبيا أدت إلى تغيير األوضاع املهنية ألعضاء هيئة التدريس املعينني واملثبتني في اخلدمة 
وفق نظام التوظيف بعقود عمل مببرر تعديل املرتبات مع احلفاظ على القانون رقم )15( 
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لسنة 1981 م بشأن نظام املرتبات للعاملني الوطنيني، وذلك بالرغم من رفض أعضاء هيئة 
التدريس اجلامعي وباإلجماع مشروع التوظيف بعقود عمل في اجتماع العمل النقابي. 

بالتهديد،  الشعور  تنامي  في  تسهم  أن  يتوقع  العمل  لنظم  الصياغة  ه��ذه  ف��رض  إن 
واإلحساس بفقدان األمن واألمان الوظيفي، واالغتراب املهني الناجت عن اخلاصية املؤقتة 

للتوظيف بعقود العمل. 

التوظيف  ل��ق��رار  املنظورة  غير  األب��ع��اد  ف��ي  والشكوك  الهواجس  تنامي  ع��ن  فضاًل 
التعاقدي. إذيتعارض ذلك مع مبدأ االستقالل املالي واإلداري للجامعة، وحق اجلامعة في 
توظيف أعضاء الهيئة التدريسية والعاملني فيها، وفي ترقياتهم، وإجازاتهم، وإعفائهم من 
اخلدمة دون تدخل أي سلطة سياسية أو دينية، وحقها في إدارة أموالها، وفي إنفاقها، 
اخلارج  من  تدخل  أي  دون  وتعليماتها  وأنظمتها  لقوانينها  وفقاً  واستثمارها  وتوظيفها، 

)محافظة، 1994(. 

إن قرار توظيف أعضاء هيئة التدريس بعقود عمل يجعل املجال مفتوحاً للتدخل في 
الشؤون األكادميية، وللنيل من مبادئ احلرية األكادميية لعضو هيئة التدريس اجلامعي، 
واملكفولة مبوجب املواثيق الدولية كاحلق في التربية، والعهد املتعلق باحلقوق السياسية 
واملدنية واتفاقية اليونسكو )1960(، ومضامني إعالن ليما للحرية األكادميية واستقالل 
)1988( وما صدر عن  األوربية  للجامعات  وامليثاق األعظم  العالي،  التعليم  مؤسسات 
الرابطة الدولية ألساتذة ومحاضري اجلامعات التي تضمنت حق األستاذ اجلامعي في 
اختيار الكتب املقررة للمواد التي يدرسها، وطريقة تدريسه لها ووصف املادة الدراسية 
ومحتوياتها، واحلدمن حرية الفكر، والرأي والتعبير )اومليل، 1994(. حيث يعد التثبيت 
في اخلدمة أحد أهم وسائل حماية احلرية األكادميية، وذلك من خالل ضمان أعضاء 

 .)Goodell, 2005 ( هيئة التدريس لوظائفهم

وبخصوص عدالة التوزيع توجد تفاوتات في املرتبات الشهرية بني العناصر التدريسية 
الوطنية واملغتربة ليس ضمن الدرجات أو الرتب األكادميية ذاتها، بل أن عضو هيئة التدريس 
املغترب، بغض النظر عن درجته األكادميية، يتقاضى مرتباً شهرياً يفوق بأضعاف املرتب 
الترقية  التدريس الوطني، فضاًل عن اخلدمات اجلامعية وظروف  الشهري لعضو هيئة 
األكادميية ومتطلباتها واملمارسات املتصلة بها، قد تكون موضع حتيز املسؤولني عن إدارة 
التنظيمية  املواطنة  على سلوك  مباشر  بشكل  ينعكس  قد  الذي  األمر  اجلامعي،  النظام 

ألعضاء هيئة التدريس. 
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وبناًء على ما تقدم ميكن صياغة مشكلة الدراسة ضمن التساؤالت التالية: -

السؤال األول: - ما مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة بنغازي؟ 

السؤال الثاني: - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلحساس بالعدالة 
النوع، واملؤهل  بنغازي تعزى ملتغيرات  التدريس في جامعة  التنظيمية لدى أعضاء هيئة 

العلمي، والدرجة العلمية؟ 

السؤال الثالث: - ما مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة بنغازي؟

اإلحساس  مستوى  بني  إحصائية  دالل��ة  ذات  عالقة  توجد  هل   - الــرابــع:  الــســؤال 
بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي ومستوى سلوك املواطنة 

التنظيمية؟ 

الدراسات السابقة: 

معالم  تشكيل  في  تسهم  التي  احلاسمة  املتغيرات  أهم  أحد  التنظيمية  العدالة  تعد 
مناخات النظم، فالعالقة بني العدالة التنظيمية ومتغيرات األداء، والرضا املهني، والوالء 

التنظيمي خضعت للفحص واالختبار في العديد من البيئات التنظيمية. 

هدفت الدراسة التي قام بها جاب الله )1991( إلى اختبار العالقة بني ثقة العاملني 
في نظم تقييم األداء والرضا عن املسؤول املباشر والوالء التنظيمي، وتكون مجتمع الدراسة 
من جميع املشاركني في برامج التنمية اإلدارية التابع لقطاع الغزل والنسيج باإلسكندرية 
والبالغ عددهم )220( مشاركاً، اختيرت منهم عينة عشوائية طبقية يبلغ حجمها )132( 
مشاركاً، وجمعت البيانات باستخدام أربعة مقاييس معيارية صممت لقياس ثقة العاملني 
في نظام تقييم األداء، ومحددات العدالة اإلجرائية والتوزيعية، ومقياس لقياس الرضا عن 

الرئيس املباشر، والوالء التنظيمي. 

كلما  ت��زداد  األداء  تقييم  نظام  العاملني في  ثقة  أن  ال��دراس��ة،  ه��ذه  نتائج  بينت  وق��د 
كانوا راضني عن تقديراتهم في آخر تقييم لألداء وفي حالة وجود فرصة مناسبة إلبداء 
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آرائهم في تلك التقديرات، وكلما تفهم املسؤول املباشر طبيعة أدوارهم، ومع وجود تطابق 
بني وجهات نظر العاملني واملسؤول املباشر حول معايير وخصائص األداء الفعال، وكلما 
بذلت جهود لتحسني أبعاد معايير األداء في املستقبل، وعندما تتوافر لديهم القناعة بأن 
تقديراتهم تعتمد على اجلهد املبذول واألداء الناجت عن ممارسة الدور وليس على أي شئ 
آخر، كما تبني أن ثقة العاملني في عدالة ودقة نظام تقييم األداء املطبق باملنظمة تؤثر 

إيجاباً على مستوى الرضا عن املسؤول املباشر، وعلى االنتماء والوالء للمنظمة. 

العدالة  مكونات  بني  العالقة  اختبار  إل��ى  هدفت  فقد   )1998( الدعيج  دراس��ة  أم��ا 
التنظيمية )التوزيعية، واإلجرائية، والتعاملية(، وحتديد العالقة بني أمناط العدالة التنظيمية 
ومتغيرات النوع، واجلنسية، والعمر، والدرجة الوظيفية، وسنوات اخلبرة، واملؤهل العلمي، 
االلتزام  التنظيمية ومتغيرات  العدالة  العالقة بني  الوظيفي، فضاًل عن فحص  والقطاع 

التنظيمي، والرضا عن العمل، واألجر، وتقييم املشرف. 

احلكومية  الكويتية  باملنظمات  العاملني  املوظفني  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون 
واخلاصة، والقطاع املشترك، اختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها )1100( 
موظفاً، وطورت أدوات لقياس مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية، وااللتزام التنظيمي، 

والرضا عن العمل واألجر والعالقة مع املشرف أو الرئيس املباشر. 

واإلحساس  التعامالت  عدالة  أن  بينها  من  النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  وتوصلت 
بالعدالة التوزيعية كان في املستوى املتوسط، أما الشعور بالعدالة اإلجرائية فقد كان دون 
املستوى املتوسط كما تبني أن متغير العدالة التوزيعية يعد أهم املتغيرات املفسرة للتباين 
اليومية  التعامالت  وأن عدالة  األج��ور،  األف��راد عن معدالت  احلاصل في مستوى رضا 
املباشر،  الرئيس  أو  املشرف  اإليجابي نحو  التقييم  القائمة في  التباينات  فسرت معظم 
فضاًل عن ذلك أظهرت النتائج أن العدالة اإلجرائية تعد أهم املتغيرات املفسرة للتباينات 

القائمة في مستوى االلتزام التنظيمي. 

أما دراسة العجمي )1998( فقد هدفت إلى حتديد العالقة بني مستوى الوالء التنظيمي 
وإحساس العاملني بعدالة التوزيع، وعدالة اإلجراءات، وعدالة التعامالت، وشملت عينة 
العامة،  الصحة  وزارة  وهي  الدراسة خمس منظمات حكومية خدمية، ُسجلت عشوائياً 

وجامعة الكويت، ووزارة األشغال العامة، وبلدية الكويت، ووزارة التربية. 

استمارة   )500( ووزع��ت  خدمية،  حكومية  منظمة  كل  من  أقسام  عشرة  واختيرت 
استبيان جلمع بيانات الدراسة، وأظهرت النتائجأن إحساس العاملني بعدالة التعامالت 
كان أعلى من إحساسهم بعدالة اإلج��راءات وعدالة التوزيع على التوالي كما تبني وجود 
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عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بني الوالء التنظيمي وإحساس العاملني بعدالة التعامالت 
وعدالة اإلجراءات، في حني كانت العالقة بني الوالء التنظيمي واإلحساس بعدالةالتوزيع 

موجبة وضعيفة. 

إحساس  مستوى  معرفة  إل��ى   )2000( محارمة  ت��دراس��ة  ه��دف  نفسه  السياق  وف��ي 
واختبار  التنظيمية،  بالعدالة  والطفيلة  الكرك  الدوائر احلكومية في محافظتي  موظفي 
العلمي،  واملؤهل  اجلنس،  ملتغيرات  تعزى  أن  التي ميكن  املستوى  هذا  في  الفروق  داللة 
واخلبرة، والعمر. وتكون مجتمع الدراسة من كافة موظفي الدوائر احلكومية في محافظتي 
الكرك والطفيلة والبالغ عددهم )8500( موظف، اختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ 
حجمها )450( موظف. واستخدم الباحث االستبيان الذي طوره كل من نايهوف ومورمان 
انخفاض  تبني  حيث  ال��دراس��ة،  بيانات  جلمع   ،Niehoff and Moorman)1993(
إحساس املوظفني بعدالة التعامالت، وعدالة التوزيع، وعدالة اإلجراءات على التوالي، كما 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إحساس عينة الدراسة بالعدالة التنظيمية 
تعزى ملتغيرات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلبرة، والعمر لصالح الذكور وذوي املؤهالت 
العلمية العليا وفئات العمر واخلبرة الطويلة الذين كانوا أكثر إحساساً بالعدالة التنظيمية 
العمر  وفئات  واملتوسطة  األساسية  املؤهالت  وذوي  اإلن��اث،  من  اآلخرين  املوظفني  من 

واخلبرة القصيرة. 

إن حتديد العالقة بني املتغيرات الشخصية واإلحساس بالعدالة التنظيمية وأثرها على 
التي قام بها العجمي وآخرون  الشعور بالرضا الوظيفي كانت من بني أهداف الدراسة 
)2000( على ست منظمات خدمية في دولة الكويت، حيث وزعت أداة الدراسة على عينة 
بلغ حجمها )600( موظف وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني الرضا 
الوظيفي وإحساس العاملني بعدالة التعامالت، وعدالة اإلجراءات، وعدالة التوزيع على 
اإلداري  املستوى  دالة إحصائيابني  ايجابية ضعيفة غير  تبني وجود عالقة  التوالي، كما 
للموظف وإحساسه بالعدالة التنظيمية بأنواعها الثالثة، فضاًل عن ذلك وجد تطابق بني 
الرضا  العالقة بني  وإن  األهمية،  العدالة حسب  ترتيب أمناط  واملوظفات في  املوظفني 

الوظيفي وكل نوع من أنواع العدالة التنظيمية ال يتأثر بنوع املوظف وموقعه اإلداري. 

املتغيرات  العالقة بني بعض  إلى اختبار  بها حامد )2002( هدفت  وفي دراسة قام 
الشخصية )الدافعية للعمل، ومركز التحكم( والتنظيمية )درجة الرسمية، واملشاركة في 
الفرد  وإدراك  ال��دور(  ال��دور، وص��راع  الوظيفية )غموض  املتغيرات  و  ال��ق��رارات(  اتخاذ 

للعدالة التنظيمية. 
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وتكون مجتمع الدراسة من )1480( طبيب يعملون باملستشفيات التابعة للهيئة العامة 
للتأمني الصحي مبحافظات القاهرة الكبرى )القاهرة، واجليزة، والقليوبية( اختيرت منهم 

عينة بلغ حجمها )305( مفردة. 

واستخدم الباحث مقياس كمينق وبيقلو Cumming and Bigelow لقياس الدافعية 
ريز  ومقياس  التحكم،  مركز  لقياس   Duffy et al وآخ��رون  داف��ى  ومقياس  الداخلية، 
 Leifer لقياس غموض الدور، وصراع الدور، ومقياس ليفير وهيبر Rizz et al وآخرون
and Huber لقياس الرسمية، واملشاركة في اتخاذ القرارات، ومقياس نايهوفومورمان

Niehoff and Moorman لقياس مستوى إدراك العاملني للعدالة التنظيمية. 

وقد تبني انخفاض مستوى إدراك األطباء باملستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمني 
الصحي للعدالة التنظيمية، وذلك بالرغم من وجود اجتاهات إيجابية لدى األطباء بشأن 
دافعية العمل الداخلية، ومركز التحكم، ومستوى املشاركة في اتخاذ القرارات، فضاًل عن 

ذلك وجدت اجتاهات سلبية نحو غموض وصراع الدور، ودرجة الرسمية في العمل. 

تأثير  معرفة  إلى   )2004( والقطاونة  الفهداوي  دراس��ة  هدفت  نفسه  السياق  وفي 
محافظات  ملراكز  اإلداري��ة  الدوائر  في  للعاملني  التنظيمي  الوالء  في  التنظيمية  العدالة 

اجلنوب األردنية )الكرك، والطفيلة ومعان(. 

بسيطة  عشوائية  عينة  منهم  اختيرت  موظفاً   )2444( من  الدراسة  مجتمع  وتكون 
بلغ حجمها )700( موظف وموظفة، وطورت أداة تكونت من )64( فقرة لقياس العدالة 
التنظيمية والوالء التنظيمي للعاملني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تصورات العاملني 
ملستوى العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي كانت بدرجة متوسطة، ووجدت عالقة ارتباطيه 
قوية ودالة إحصائيا بني هذين املتغيرين، كما تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
مستوى العدالة التنظيمية تعزى ملتغيرات اخلبرة، والراتب، والعمر، فضاًل عن ذلك وجدت 
املؤهل  ملتغيرات  تعزى  للعاملني  التنظيمي  الوالء  إحصائية في مستوى  داللة  ذات  فروق 

العلمي، واخلبرة، والراتب. 

تعرف مستوى  إلى   )2006( والسعود  التوجه هدفت دراس��ة سلطان  إطار هذا  وفي 
العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكادميية في اجلامعات األردنية الرسمية، وحتديد 
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عالقته بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس. 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس األردنيني املتفرغني من حملة 
درجة الدكتوراه في اجلامعات األردنية الرسمية، والبالغ عددهم )2905( عضواً، سحبت 

منهم عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها )450( عضو هيئة تدريس. 

 Niehoff and ن��اي��ه��وف��وم��ورم��ان وحت��ق��ي��ق��اً أله����داف ال���دراس���ة اُس��ت��خ��دم م��ق��ي��اس 
Moorman لقياس العدالة التنظيمية التي تكونت من )26( فقرة، كما اُستخدمت أداة 

لقياس الرضا الوظيفي تكونت من )36( فقرة. 

كان  األكادميية  األقسام  رؤس��اء  لدى  التنظيمية  العدالة  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت 
مرتفعاً، كما تبني ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس، ووجدت عالقة 
ايجابية طردية ذات داللة إحصائية بني ممارسة رؤساء األقسام األكادميية ألبعاد العدالة 

التنظيمية والرضا الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية. 

طبيعة  عن  الكشف  إلى   )2007( والعنزي  الفضلي  دراس��ة  سعت  السياق  هذا  وفي 
على  وأجريت  والشخصية،  التنظيمية  املتغيرات  وبعض  التنظيمية  العدالة  بني  العالقة 
ست منظمات حكومية كويتية، واستخدمت الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار عينة 
بلغ حجمها )182( موظف وموظفة، وطورت أداة جلمع بيانات الدراسة شملت األبعاد 

التنظيمية واملتغيرات الشخصية موضع الفحص واالختبار. 

بالقيادة  وثقتهم  الذكور  العاملني  اعتراف  مستوى  انخفاض  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
وجود  تبني  كما  العامالت،  ب��اإلن��اث  مقارنة  التنظيمية  بالعدالة  وإحساسهم  واإلدارة، 
عالقة عكسية دالة إحصائيا بني املؤهل العلمي ومدة اخلبرة وإحساس العاملني بالعدالة 

التنظيمية. 

التنظيمية ميكن  املواطنة  سلوك  مستوى  بقياس  اهتمت  التي  الدراسات  وبخصوص 
املواطنة  إلى حتديد مستوى سلوك  التي هدفت   )2002( العامري  دراس��ة  إلى  اإلش��ارة 
التنظيمية لدى العاملني مبستشفيات وزارة الصحة باململكة العربية السعودية، حيث تكون 
مجتمع الدراسة من املديرين ورؤساء األقسام في املستشفيات احلكومية مبدينة الرياض، 
التنظيمية  املواطنة  سلوك  أبعاد  لقياس   Organ   )1990( أورج��ن  مقياس  واستخدم 
الرياضية( واملكون من  )اإليثار، والسلوك احلضاري، ووعي الضمير، والكياسة، والروح 

)30( فقرة، ووزعت أداة الدراسة على )250( مسؤوالًفي املستشفيات احلكومية.
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وأظهرت النتائج انخفاض مستوى سلوك املواطنة التنظيمية، كما تبني وجود عالقة 
قوية بني عمر املدير ورؤيته لسلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظفني، كما كشفت النتائج 
أن مستوى سلوك املواطنة التنظيمية للعاملني األجانب يفوق العاملني العرب الوافدين، 
فضاًل عن ذلك أظهر معامل االرتباط عدم وجود عالقة بني املؤهل العلمي للمدير ورؤيته 

لسلوك املواطنة التنظيمية لدى املوظفني في األبعاد كافة. 

التنظيمية  املواطنة  عالقة  إل��ى حتديد  هدفت  فقد   )2005( الفهداوي  دراس��ة  أم��ا 
بالتغيير التحّولي في الدوائر احلكومية مبدينة الكرك األردنية، وشملت الدراسة جميع 
األعضاء اإلداريني في الدوائر احلكومية مبدينة الكرك، والبالغ عددهم )917( عضواً 
طبقاً إلحصاءات إدارات شؤون العاملني عام 2004، اختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة 
الدراسات  باإلفادة من  الدراسة  بيانات  أداة جلمع  وط��ورت  )395( عضواً،  بلغ حجمها 

السابقة، تكونت من )36( فقرة. 

وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع تصورات العاملني لسلوك املواطنة التنظيمية، كما وجدت 
املستوى  على  التحّولي  والتغيير  التنظيمية  املواطنة  بني  إحصائيا  دالة  ارتباطيه  عالقة 

الكلي، وحسب جميع األبعاد بصورة منفردة. 

معلمي  مستوى ممارسة  معرفة   )2007( ش��رف  دراس��ة  هدفت  نفسه  السياق  وف��ي 
التعليم االبتدائي لسلوك املواطنة التنظيمية في ضوء بعض املتغيرات الشخصية وعالقة 

ذلك باملناخ املدرسي. 

وتكون مجتمع الدراسة من معلمي مدارس التعليم االبتدائي في مدارس إدارة شبني 
الكوم، والبالغ عددهم )2395( معلماً ومعلمة، اختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ 
حجمها )500( معلماً ومعلمة خالل العام الدراسي 2007-2008، وقد طورت أداة لقياس 

سلوك املواطنة التنظيمية واملناخ املدرسي، اشتمل كل منها على )26( فقرة. 

وتبني من خالل النتائج ممارسة املعلمني لسلوك املواطنة التنظيمية في جميع األبعاد 
والكياسة،  واحل��ض��اري،  املدني  والسلوك  اخللقية،  )النزعة  الدراسة  أداة  شملتها  التي 
واإليثار( باستثناء بعد الروح الرياضية، كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في مستوى ممارسة املعلمني لسلوك ملواطنة التنظيمية تعزى ملتغيري النوع وطبيعة عمل 
املعلم )مدرس مادة، مدرس فصل(، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
لصالح  )ريف-حضر(  املدرسة  لبيئة  تعزى  التنظيمية  املواطنة  لسلوك  املعلم  ممارسة 
املدارس اخلاصة، ووفقا  املدرسة )عامة-خاصة( لصالح معلمي  الريفية، ونوع  املدارس 
ملتغيري اخلبرة واملؤهل العلمي لصالح ذوي اخلبرة األقل، واملعلمني األكثر تأهياًل، فضاًل 
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عن ذلك وجدت عالقة ذات داللة إحصائية بني سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمني واملناخ 
املدرسي. 

التطوع  إلى تعرف مستوى سلوك  أما دراسة السعود وسلطان )2008( فقد هدفت 
التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في اجلامعات األردنية العامة، وعالقته مبتغيرات 

النوع، والرتبة األكادميية، ونوع الكلية. 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية املتفرغني من حملة درجة 
مساعد(  وأستاذ  مشارك،  وأستاذ  )أستاذ،  األكادميية  الرتب  يشغلون  وممن  الدكتوراه، 
والبالغ عددهم )2948( عضواً خالل العام اجلامعي 2006-2007. اختيرت منهم عينة 
األداة  استخدمت  الدراسة  بيانات  وجلمع  )278( عضواً  بلغ حجمها  عنقودية عشوائية 
التي طورها نايهوف ومورمان )Niehoff and Moorman:)1993 املكونة من عشرين 
الرياضية، والضمير احلي، وفضيلة  أبعاد )اإليثار، واملجاملة، والروح  فقرة موزعة على 

املواطنة(. 

أعضاء  لدى  التنظيمي  التطوع  سلوك  ممارسة  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
العامة كان بدرجة متوسطة، كما تبني وجود  التدريسية في اجلامعات األردنية  الهيئات 
الهيئات  أعضاء  لدى  التنظيمي  التطوع  سلوك  مستوى  في  إحصائية  دالل��ة  ذات  ف��روق 
التدريسية في اجلامعات األردنية العامة تعزى ملتغيري النوع والرتبة األكادميية والتفاعل 
بينهما،كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ذلك السلوك تعزى 
ملتغير نوع الكلية التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس أو للتفاعل بني متغيرات الدراسة 

الثالثة. 

وسلوك  التنظيمية  العدالة  بني  العالقة  فحص  على  عملت  مكثفة  محاوالت  وتوجد 
النظم  مبناخات  املتصلة  وت��ل��ك  الدميوغرافية  املتغيرات  وب��ع��ض  التنظيمية  امل��واط��ن��ة 
دراسة  ال��ى  االش���ارة  ميكن  السياق  ه��ذا  وف��ى  ومشاعرهم،  فيها  العاملني  وأح��اس��ي��س 
التنظيمي  الدعم  ان  مفادها  فرضية  اختبار  الى  هدفت  التي   Young:)2010( يوجن 
احملسوس يتوسط العالقة بني العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة )االجرائية، والتوزيعية 
بسيطة  عشوائية  عينة  على  الدراسة  وأجريت  التنظيمى،  املواطنة  وسلوك  والتعاملية( 
اخلاص  القطاع  مبؤسسات  الكامل  ال���دوام  موظفي  م��ن  م��وظ��ف   )619( حجمها  بلغ 
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 ال��ك��وري��ة، واس��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث االس��ت��ب��ي��ان امل��ص��م��م م��ن ق��ب��ل م��ي��ول��ر وب��راي��س )1986(
Mueller and price، واملكون من )5( فقرات لقياس بعد عدالة التوزيع، بينما استخدم 
االستبيان املصمم من قبل ليفنثال )Leventhal )1980، لقياس بعد العدالة االجرائية، 
 Moag)1986( التعامالت الذى صممه مويجوبايس فيحني أعتمد مقياس بعد عدالة 
قبل  من  املطور  االستبيان  استخدم  احملسوس  التنظيمي  الدعم  ولقياس   ،and Bies
شانك وإيسنبيرجير )Shanock and Eisenberger )2006 فضال عن ذلك استخدم 
االستبيان املطور من قبل كويس )Koys )2001، لقياس سلوك املواطنة التنظيمية والذى 
شمل أبعاد )اإليثار، والضمير احلى، والروح الرياضية، واملجاملة، والسلوك احلضاري( 
وبعد حتليل البيانات التيجمعت أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني العدالة 
التنظيمية  املواطنة  وسلوك  احملسوس،  التنظيمي  والدعم  الثالثة  بأبعادها  التنظيمية 
وظهرت أعلى قيم االرتباط بني العدالة اإلجرائية والدعم التنظيمي احملسوس، أما أقل 

قيم االرتباط فكانت بني العدالة التوزيعية وسلوك املواطنة التنظيمية. 

 Farahbod et al  ،)2012( وآخ���رون  ف��اره��وب��د  دراس���ة  هدفت  اخ��ر  سياق  وف��ى 
املواطنة  وسلوك  التنظيمية  للعدالة  املوظفني  فهم  بني  العالقة  ايجابية  من  التحقق  الى 
التنظيمية، وقياس تأثير أبعاد العدالة التنظيمية على سلوك املواطنة التنظيمي، وأجريت 
العامة  )2007( موظف يعملونبالبنوك  اجمالى  من   )  320( بحجم  عينة  على  الدراسة 
املواطنة  استبيان سلوك  الباحثون  اختيروا بشكل عشوائى، واستخدم   Rasht فيراشت 
التنظيمية الذى صمم من قبل بودسكوف وآخرون )Podsakoff et al, )1990 والذى 
أشتمل على )24( سؤال، كما استخدم استبيان عدالة التوزيع الذى صمم من قبل ميلر 
وبرايس )1986( ,price and Mueller املكون من ) 5( أسئلة، فضال عن ذلك استخدم 
االستبيان املصمم من قبل مورمان)Moorman )1991، لقياس بعدى العدالة االجرائية 
البيانات  ولتحليل  أسئلة.   )6( تضمن  والذى  التعاملية  والعدالة  أسئلة،   )7( من  واملكون 
واالنحرافات  املتوسطات،  باستخراج  الوصفى  االح��ص��اء  الباحثون  استخدم  املجمعة 
املعيارية، وارتباط بيرسون لفحص العالقة، وأظهرت النتائج وجودعالقة ايجابية بني فهم 
املستخدم للعدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية، وبخصوص تأثير أبعاد العدالة 
التنظيمية على سلوك املواطنة التنظيمية تبني وجود عالقة ايجابية وحيدة بني العدالة 
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االجرائية وسلوك املواطنة التنظيمي. 

بينما هدفت دراسة عبد الرشاد وخان )AbdulRashid and Khan, )2012 إلى 
دراسة تأثير عالقة اإللتزام التنظيمي، والقيادة، والثقافة التنظيمية، والعدالة التنظيمية 
على سلوك املواطنة التنظيمية، وتكون مجتمع الدراسة من جيم األكادمييني في إحدى 
أحد  من  أكادميي  حجمها)50(  عينة  الباحثان  واختار  ماليزيا،  في  اخلاصة  اجلامعات 
القيادة  واستبيان  التنظيمية،  الثقافة  دليل  الباحث  استخدم  البيانات  وجلمع  األقسام، 
 Priceller, )1986( التحويلية، واستبيان العدالة التنظيمية الذى طوره ميولر وبرايس
التنظيمي الذى صممه مى وألني )1990(،  اُستخدم استبيان االلتزام  كما   and Mue
التنظيمية الذى صممه آسقرى وآخرون  واستبيان سلوك املواطنة   Allen and Mey
للتأكد من صدقها  املوزعة  االستبيانات  تكييف فقرات  et al, Asgari. ومت   )2010(
لتحليل  الوصفي  االحصاء  الباحثان  واستخدم  الدراسة،  لبيئة  مالئمتها  وم��دى  وثباتها 
البيانات املتصلة باملتغيرات الدميوغرافية، كما اُستخدم اختبار مربع كاى وحتليل التباين 
الختبار الفرضيات عند مستوى داللة )0. 05( وبناء على هذه التحليالت أظهرت الدراسة 
جملة من النتائج أهمها أن هناك عالقة مهمة ودالة إحصائيا بني متغير االلتزام التنظيمى 
ومنط القيادة التحويلية، وبني اإللزام التنظيمي والثقافة التنظيمية، كما تبني أن للمتغيرات 

الثالثة تأثيراً مهماً على سلوك املواطنة التنظيمية وفقا لعينة الدراسة. 

إن املراجعة املتأنية، والتحليل املعمق ألدبيات الدراسة تظهر االهتمام املتنامي بفحص 
سلوك األفراد في النظم الذي يأتي كانعكاس لتفاعالت مستمرة بني جملة من املتغيرات 
الشخصية والتنظيمية، ضمن محاولة واعية لفهم ذلك السلوك وتفسيره وضبط مساراته 
التأسيس  من خالل  وذلك  النظمي،  األداء  في  املضافة  والقيمة  القيمة  أبعاد  يحقق  مبا 
ملناخات عمل عادلة قائمة على التمكني، واملشاركة، واالنفتاح، وتدشني عالقات مهنية أصيلة 
والتداعي احلر  بالتدفق  النظم تسمح  وقيادات  العاملني  الراجعة بني  التغذية  توفر سبل 
للمعلومات في جميع مستويات النظام ومكوناته، وإشباع حاجات العاملني في مستوياتها 
األكثر تقدماً، وترسيخ بعد العدالة النظمية الذي أرتبط بجميع املتغيرات التنظيمية التي 
املنظمات  نشاط  طبيعة  عن  النظر  بغض  وذل��ك  السابقة،  الدراسات  اهتمام  محل  كانت 
التنظيمي،  وااللتزام  والوالء  املهني،  والرضا  التنظيمية،  )كالثقة  والدراسة  البحث  موضع 
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التباينات  فسرت  التي  التنظيمية  املتغيرات  من  وغيرها  القرارات(  اتخاذ  في  واملشاركة 
القائمة في ممارسات العاملني، والتمايزات الواقعة في نوعية األداء، بحيث ميكن التأكيد 
التنظيمية  املواطنة  العوامل احلاسمة في تشكيل سلوك  تعد من  املتغيرات  أن هذه  على 
وتعمل كمحددات لبزوغ وظهور ذلك السلوك، وترسم معالم منوه وتطوره، وتكون املنصات 

األساسية التي تنطلق منها األحكام الدالة على مستوى كفاية وفاعلية املنظمات العاملة. 

التنظيمية،  أما فيما يتعلق باملتغيرات الشخصية وعالقتها بالعدالة وسلوك املواطنة 
فقد تباينت نتائج الدراسات السابقة بهذا اخلصوص، وميكن تفسير ذلك في ضوء التباين 
القائم في سياسات املنظمات، ونظم العمل وإجراءاته، وخاصة فيما يتصل بصيانة البعد 
املزايا، وطبيعة احلوافز  املرتبات ونوعية  التوظيف والترقية، وسقف  البشري، وأساليب 
املقررة وسياسات التدريب والتطوير املهني وغيرها من العوامل التي تتداخل مع األبعاد 
التنظيمية لتحدد نوعية التفاعل بني هذه املتغيرات وحتدد دورها في تعزيز سلوك املواطنة 
التنظيمية وممكنات النظم، ودعم املساعي الرامية حلث العاملني على بذل اجلهود التي 
تفوق التوقعات، والتي تتجاوز حدود الدور املرسوم لتحدد بذلك عوامل القيمة والقيمة 

املضافة في األداء النظمي. 

أهمية الدراسة:

إن التناوالت املعنية مبفهوم العدالة التنظيمية، واإلجراءات املتصلة بتطبيقاتها في نظم 
كالرضا  التنظيمية  املتغيرات  العديد من  املتفاوتة في  تأثيراتها  النشاط اإلنساني تظهر 
املواطنة  وسلوك  التطبيع  مستوى  وحت��دد  التنظيمي،  واملناخ  واإلب���داع،  وال���والء،  املهني، 
التنظيمية، لذلك يصبح من الضروري حتديد مستوى إحساس العاملني بالعدالة التنظيمية 
بصورة مستدامة لصيانة النظم، وجعلها قادرة على النمو والتطور وحتقيق امليزة التنافسية 
الناجتة عن تقدمي اجلهود اإلضافية والنوعية التي تفوق التوقعات، خاصة في إدارة النظم 
فضاًل  ومتنوعة،  متنامية  وتواجه حتديات  الدائم  التبدل  من  حالة  تعيش  التي  التربوية 
عن كونها نظم معنية بتعميق معاني العدالة ورموزها ودالالتها لدى جميع العاملني فيها 

واملتعاملني مع مؤسساتها، ولدى كافة املستخدمني في جميع نظم النشاط اإلنساني. 

وميكن حتديد األهمية النظرية واملساهمات اإلجرائية املتوقعة لهذه الدراسةوذلك على 
النحو التالي: -

- يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في نشر الوعي لدى العاملني والقائمني على اإلدارة 
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اجلامعية بضرورة ترسيخ مفاهيم العدالة التنظيمية في العمل اجلامعي.

اجلامعي  العمل  لنظم  شاملة  مراجعة  إج��راء  في  الدراسة  هذه  تساعد  أن  - ميكن 
وإجراءاته املتصلة باألوضاع املهنية والنمو املهني ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي. 

- يؤمل أن تسهم هذه الدراسة في توفير األطر والسياقات املرجعية لتصميم معايير 
واضحة ميكن من خاللها حتقيق عدالة اإلجراءات، والتعامالت، والعدالة التوزيعية. 

- يتوقع أن تعمل هذه الدراسة على توفير البنى واألطر النظرية من خالل اإلضافات 
احملتملة جلسم املعرفة اإلنسانية إلجراء مزيد من البحوث والدراسات تتناول واقع العدالة 
التنظيمية في نظم النشاط اإلنساني وفحص تأثيرها في األبعاد واملتغيرات التنظيمية. 

- يتوقع أن تؤدي هذه الدراسة إلى حتقيق نوع من الشراكة املسؤولة بني البناء الرسمي 
اجلامعي، ونقابات أعضاء هيئة التدريس في اجلامعات الليبية لتصحيح مسارات التوظيف، 

وصيانة أبعاد املهنة التربوية في مناخات العمل اجلامعي. 

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية: -

- معرفة مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي. 

- معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلحساس بالعدالة 
النوع، واملؤهل  بنغازي تعزى ملتغيرات  التدريس في جامعة  التنظيمية لدى أعضاء هيئة 
العلمي، والدرجة العلمية - معرفة مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة بنغازي. 

االحساس  مستوى  ب��ني  إحصائية  دالل��ة  ذات  عالقة  هناك  كانت  إذا  م��ا  معرفة   -
بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي ومستوى سلوك املواطنة 

التنظيمية. 
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أداتي الدراسة:

لتحديد مستوى إحساس أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي بالعدالة التنظيمية 
 Niehoff and Moorman،1993 استخدمت األداة املطورة من قبل نايهوف ومورمان
لقياس اإلحساس بالعدالة التنظيمية، وقد أجريت عليها التعديالت املناسبة باإلفادة من 
دراسة سلطان والسعود )2006( عن العدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكادميية في 
اجلامعات األردنية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس، وقد تكونت األداة 
املعتمدة من )21( فقرة موزعة على أبعاد العدالة التنظيمية اإلجرائية، وعدالة التعامالت، 

والعدالة التوزيعية. 

 Niehoff and وم��ورم��ان  نايهوف  طورها  التي  األداة  استخدمت  ذل��ك  عن  فضاًل 
واملجاملة،  اإلي��ث��ار،  أبعاد  على  موزعة  فقرة   )20( من  املكونة   Moorman, )1993(
والروح الرياضية، والضمير احلي، وفضيلة املواطنة، والتي نقلها للعربية السعود وسلطان 
)2008( في دراسة لهما عن سلوك التطوع التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في 

اجلامعات األردنية العامة وعالقته ببعض املتغيرات الدميوغرافية.

اإلتساق  من  للتأكد  واختبارالثبات  الظاهري  الختبارالصدق  األدات��ني  خضعت  وقد 
الداخلي لألداتني حيث بلغت قيمة معامل ألفاكرونباخ )0. 87، 0. 82( على التوالي وهي 

قيم دالة إحصائياعند مستوى داللة 0. 05 = ∝

منهج الدراسة: 

استخدم املنهج الوصفي التحليلي لوصف مفردات مجتمع الدراسة، ومعرفة توزيعها 
حسب متغيرات النوع، واملؤهل العلمي، والدرجة العلمية. 

مجتمع الدراسة وعينتها:

درجة  منهم  يحمل)471(  تدريسليبى  هيئة  )920( عضو  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
التخصص الدقيق ) الدكتوراه( بينما يحمل )449( عضو هيئة التدريس درجة التخصص 
العالي )املاجستير(. وأقتصر مجتمع الدراسة على أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في 
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الكليات الواقعة في حرم جامعة بنغازي )اآلداب، واالقتصاد، والقانون، والعلوم، والهندسة، 
وتقنية املعلومات، والفنون واالعالم( خالل العام اجلامعي 2012-2011، اختيرت منهم 
العينة  مفردات  ومتثل  تدريس،  هيئة  عضو  حجمها)276(  بلغ  بسيطة  عشوائية  عينة 
املختارة)0. 30( من مجتمع الدراسة، وبلغ عدد االستبيانات التي ُجمعت والقابلة للتحليل 

اإلحصائي )143( استبيان. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ميكن عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وفقا ألهدافها، وذلك من خالل اإلجابة عن 
التساؤالت التالية:

السؤال األول: - مامستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة بنغازي؟

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  استُخرجت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
الستجابات عينة الختبار داللة الفروق بني )t( الدراسة، واملتوسطات النظرية ألبعاد أداة 

قياس العدالة التنظيمية وقيم املتوسطات، وذلك كما هو موضح في اجلدول)1(. 

جدول)1(. 

املتوسطات احلسابية و االنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة، واملتوسطات

لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات. )t( النظريةألبعاد أداة القياس وقيم

 الداللة
اإلحصائية )t)قيمة  درجة

احلرية
 املتوسط
النظرى

 االنحراف
املعياري 

املتوسط
احلسابي 

عدد
املتغير احلاالت

0000 . )*)1479 . 142 18 415 . 2313 . 143 عدالة اإلجراءات

0000 . )*)1236 . 142 30 872 . 3900 . 143 عدالة التعامالت

017 . 139 . 142 15 349 . 1541 . 143 عدالة التوزيع

0000 . )*)4401 . 142 63 1129 . 7755 . 143  العدالة
التنظيمية

∝)*( قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0. 01
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يالحظ من اجلدول )1( أن املتوسط احلسابي الستجابات عينة الدراسة عن فقرات 
بُعد عدالة اإلجراءات قد بلغ )23. 13( بانحراف معياري قدره )4. 15( وُحدد املتوسط 
النظري لهذا البُعد ب�)18( درجة وباختبار داللة الفروق بني املتوسطني بلغت القيمة التائية 

)14. 79( وهى قيمة دالة إحصائياعند ∝ = مستوى داللة 0. 01. 

إن هذه النتيجة تصف املستويات العالية من اإلحساس بالعدالة اإلجرائية التييشعر 
بها أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي وقد ظهر ذلك في صورة تطبيق القرارات 
اإلدارية على اجلميع دون متييز، والتزام رؤساء األقسام األكادميية مببدأ املوضوعية عند 
صناعة القرارات واتخاذها، وتوضيح مبرراتها وتفاصيلها وسبل تنفيذها، ومنح األعضاء 
تنوير  على  التيتعمل  واملعلومات  واملقترحات  اآلراء  وتقدمي  لالعتراض،  املناسبة  الفرص 

بصيرة متخذي القرارات على مستوى القسم األكادميي. 

فضاًل عن ذلك فإن هذه األحاسيس واملشاعر كانت حاضرة وشائعة فيعدالة التعامالت، 
حيث بلغ املتوسط احلسابي الستجابات عينة الدراسة على هذا البُعد )39. 00( بانحراف 
معياري قدره )8. 72( وُقدر املتوسط النظري لهذا البعد ب�)30( درجة، وباختبار داللة 
الفرق بني املتوسطني بلغت القيمة التائية )12. 36( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 

داللة 0. 01. =∝

هيئة  أعضاء  بها  يشعر  التي  التعامالت  بعدالة  املرتفع  االحساس  ذلك  ويعكس   
اعتماد  خالل  من  واألحاسيس  املشاعر  هذه  وظهرت  بنغازي،  جامعة  في  التدريس 
في  والوضوح  والشفافية،  والتفويض،  التشارك،  ألسلوب  األكادميية  األقسام  رؤس��اء 
تعامالتهم، وممارساتهم املهنية األصيلة التي تخرج عن إطار املجاملة وإرضاء العناصر 
املؤثرة، واحترامهم ألعضاء هيئة التدريس وتقديرهم جلهودهم، ودفاعهم عن حقوقهم، 
وتعميق معاني العمل األكادميي ودالالته لديهم، وتشجيعهم على النمو املهني من خالل 
اجلامعة  قيم  ودعم  املعرفة،  ونشر  العلمية  والندوات  املؤمترات  أعمال  في  املشاركة 

ورسالتها. 
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وفيما يتعلق بع���دالة التوزيع نالح��ظ أن املتوس���ط احلسابي الستجابات عينة الدراسة 
عن فقرات هذا البعدقد بل���غ ) 15. 41( بانحراف معياري قدره ) 3. 49( وحدد املتوسط 
النظري لهذا البعد ب�)15 ( درجة، وباختبار داللة الفروق بني املتوسطني بلغت القيمةالتائية 

)1. 39( وهي قيمةغيردالةإحصائياعند مستوى داللة0. 05= ∝

بعدالة  التدريس  هيئة  وإحساسأعضاء  لشعور  املتوسط  املستوى  النتيجة  وتظهرهذه 
لألعباء  العادل  غير  التوزيع  نتيجة  التوقعات  دون  ك��ان  ال��ذي  اإلحساس  ذل��ك  التوزيع، 
التدريسية، ومحدودية الصالحيات مقارنة باملسؤوليات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس، 
وشعورهم بأن رواتبهم الشهرية تقل عن الرواتب الشهرية ألعضاء هيئة التدريس املغتربني 
املناظرين لهم في الدرجة العلمية، وبأن ما يحصلون عليه من عوائد ومزايا ومكافآت ال 

تتناسب مع مؤهالتهم العلمية واجلهود التييقدمونها. 

وبخصوص اإلحساس العام بالعدالة التنظيمية نالحظ أن املتوسط احلسابي الستجابات 
أعضاء هيئة التدريس على أداة الدراسة قد بلغ )77. 55( بانحراف معياري قدره )11. 
ب� )63( درج��ة، وباختبار داللة الفروق بني  ل��ألداة  29 ( في حني قدر املتوسط النظري 
داللة احصائية عند  ذات  قيمة  01( وهي   .44( التائية   =  ∝ القيمة  بلغت  املتوسطني 

مستوى داللة 0. 01

التدريس  التأكيد على أن مستوى إحساس أعضاء هيئة  العامة ميكن   وفي الصورة 
بالعدالة التنظيمية كان عاليا، حيث أسهم اإلحساس املرتفع بعدالة اإلجراءات والتعامالت 
املستوي  في  التوزيع  بعدالة  اإلحساس  كان  وإن  الصورة،  هذه  معالم  ورس��م  تشكيل  في 

املتوسط ودون التوقعات. 

وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة العجمي 
احلكومية  املنظمات  في  التعامالت  بعدالة  العاملني  إحساس  أن  أظهرت  التي   )1998(
الكويتية املشمولة بالدراسة كان أعلى من إحساسهم بعدالة اإلجراءات والتوزيع، ودراسة 
الكويت  دولة  في  اخلدمي  القطاع  موظفي  إحساس  عن  كشفت  التي   )2000( العجمي 
بعدالة التعامالت، واإلجراءات، والتوزيع على التوالي، ودراسة سلطان والسعود )2006(
التي أكدت على اإلحساس املرتفع بالعدالة التنظيمية لدى رؤساء األقسام األكادميية في 

اجلامعات األردنية الرسمية.
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السؤال الثاني: - هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلحساس بالعدالة 
النوع، واملؤهل  بنغازي تعزى ملتغيرات  التدريس في جامعة  التنظيمية لدى أعضاء هيئة 

العلمي، والدرجة العلمية؟

 أواًل: متغير النوع: 

هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  بالعدالة  اإلحساس  مستوى  في  الفروق  داللة  لتحديد 
التدريس في جامعة بنغازي التي ميكن تعزى ملتغير النوع، ُحسبت املتوسطات احلسابية، 
)t(موضح هو  كما  وذل��ك  املتوسطني،  بني  الفرق  دالل��ة  لتحديد  املعيارية  واالن��ح��راف��ات 

الستجابات عينة الدراسة، وقيمة باجلدول ) 2(. 

جدول ) 2 (. 

عينة  الستجابات  املعياري  واالنحراف  احلسابي  املتوسط   )t( الفروق  داللة  لتحديد 
الدراسة، وقيمة بني املتوسطني التي ميكن أن تعزى ملتغير النوع. 

الداللة 
اإلحصائية

)t)
قيمة

درجة
 احلرية

 االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي  العدد النوع

015 . 1-64 . 141
1244 . 7631 . 87 ذكر

900 . 7946 . 56 أنثى

يتضح من اجلدول )2( أن املتوسط احلسابي الستجابات عينة الدراسة من الذكور 
املتوسط احلسابي  بلغ  44( في حني   .12  ( بانحراف معياري قدره   )31 بلغ )76.  قد 
الستجابات عينة الدراسة من اإلناث )79. 46( بانحراف معياري قدره )9. 00( وباختبار 
دالل���ة الفروق بني املتوسطني بلغت ∝ القيم���ةالتائية ) 1. -64( وهي قيمة غير دال���ة 

إحصائياعند مستوى داللة0. 05 = ∝. 

وتظهر هذه النتيجة أن اإلحساس العام بالعدالة التنظيمية كان مرتفعاً بغض النظر عن 
متغيرالنوع وقد يعزي ذلك إلى طبيعة املعامالت واإلجراءات السائدة في املناخ اجلامعي 

والتي تعامل اجلميع على قدم املساواة. 
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منهم  ويتوقع  ذاتها،  باحلقوق  يتمتعون  التدريس  هيئة  أعضاء  ف��إن  ذل��ك  عن  فضاًل 
مزاولة األدوار األكادميية املرسومة بغض النظر عن االعتبارات املتصلة بالنوع، وخاصة 
فيما يتعلق بالواجبات التدريسية واملشاركات العلمية، ومتطلبات الترقية األكادميية، وتولى 

املواقع القيادية. 

 ثانيا متغير املؤهل العلمي:

هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  بالعدالة  اإلحساس  مستوى  في  الفروق  داللة  لتحديد 
املتوسطات  ُحسبت  املؤهاللعلمي،  تعزىملتغير  أن  جامعةبنغازيالتييمكن  في  التدريس 
احلسابية، واالنحرافات لتحديد داللة الفروق بني املتوسطني، وذلك كما هو)t( املعيارية 

الستجابات عينة الدراسة، وقيمة موضح باجلدول )3 (. 

جدول )3(

عينة  الستجابات  املعياري  واالنحراف  احلسابي  املتوسط   )t( الفروق  داللة  لتحديد 
الدراسة، وقيمة بني املتوسطني التي ميكن أن تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 

الداللة
(t( قيمة االحصائية درجة 

احلرية
 االنحراف

املعياري
املتوسط

العدد احلسابي املؤهل
 العلمي

061 .0 -90 .1 141
63 .12 99 .75 81 ماجستير

895 . 7958 . 62 دكتوراه

هيئة  أع��ض��اء  الستجابات  احلسابي  املتوسط  أن   )3( اجل���دول  م��ن  يالحظ 
التدريس احلاصلني على درجة التخصص العالي )املاجستير( قد بلغ ) 75. 99( 
املتوسط احلسابي الستجابات عينة  أم��ا   ،)  63  .12  ( ق��دره  معياري  بانحراف 
الدراسة احلاصلني على درجة التخصص الدقيق ) الدكتوراه ( فقد بلغ ) 79. 58( 
بينما بلغ االنحراف املعياري الستجابتهم )8. 95 ( درجة، وباختبار داللة الفروق 
بني املتوسطني بلغت القيمة التائية )1. 90 - ( وهي قيمة غير دالة إحصائياعند 

مستوى=0. 05 ∝

وتظهر هذه النتيجة اإلحساس املرتفع بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس 
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إلى عدالة اإلجراءات،  العلمية، ويعزى ذلك  النظر عن مؤهالتهم  بنغازي بغض  بجامعة 
هيئة  أعضاء  هموم  مع  تتعاطى  التي  األكادميية  للقيادات  املوضوعية  التعامل  وأساليب 

التدريس ومشكالتهم..

هيئة  أع��ض��اء  مكنت  التي  واإلرادة  االخ��ت��ي��ار  حرية  ذل��ك ضمن  يفسر  وق��د 
قادرين على  أنهم  يرون  الذين  األكادميية  االقسام  رؤساء  انتخاب  التدريس من 
خالل  من  الشامل  التغيير  مناخات  في  يواجهونها  التي  التحديات  مع  التعامل 
املهنية،  والزمالة  والتمكني،  والوضوح،  الشفافية،  ومبادئ  قيم  وتأصيل  ترسيخ 
وبذل اجلهود اإلضافية، ومراعاة اآلخرين واحترامهم، واالعتراف بدورهم في 

حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها.

بالعدالة  مقارنة  التوزيع  بعدالة  املتوسط  اإلحساس  مبررات  تدعم  التفسيرات  وهذه 
من  كثير  في  تخرج  التوزيع مبحددات  عدالة  تتأثر  حيث  التعامالت،  وعدالة  اإلجرائية 
العمل  ولوائح  وبنظم  واختصاصاته،  األكادميي  القسم  عمل  وظ��روف  سياقات  األحيان 
يحقق  ومب��ا  العامة،  احلياة  في  الشامل  التغيير  لتجاري  تتغير  أن  يجب  التي  اجلامعي 

طموحات املجتمع وتوقعاته. 

ثالثا: متغير الدرجة العلمية:

تضمنت  حيث  مجموعات،  خمس  إل��ى  املتغير  ل��ه��ذا  وف��ق��اً  ال��دراس��ة  عينة  صنفت   
بينما  مساعد(  )محاضر  العلمية  الدرجة  ذوي  التدريس  هيئة  أعضاء  األول��ى  املجموعة 
تكونت املجموعة الثانية من احلاصلني على الدرجة العلمية )محاضر( وشملت املجموعة 
الثالثة أعضاء هيئة التدريس من الدرجة العلمية )أستاذ مساعد(، أما املجموعة الرابعة 
فقد تكونت من أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون الدرجة العلمية )أستاذ مشارك(، 
في حني شملت املجموعة اخلامسة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني على الدرجة العلمية 
)أستاذ(، وحسبت املتوسطات احلسابية و االنحراف ات املعيارية الستجابات كل مجموعة 

على حده، وذلك كما هو مبني باجلدول )4 (.
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جدول )4 (
ملتغير  وفقا  الدراسة  عينة  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 

الدرجة العلمية. 

املتوسط احلسابي االنحراف املعياري الدرجة العلمية

8. 78 79. 93 محاضر مساعد

10. 20 78. 49 محاضر

13. 81 81. 03 أستاذ مساعد

7. 89 72. 76 أستاذ مشارك

14. 12 72. 60 أستاذ

يبني اجلدول )4 ( أن املتوسطات احلسابية الستجابات أعضاء هيئة التدريس الذين 
كانت  مساعد(  وأستاذ  ومحاضر،  مساعد،  )محاضر  األدن��ى  العلمية  الدرجات  يشغلون 

أعلى من زمالئهم الذين يشغلون. الدرجات العلمية األعلى في سلم الترقي األكادميي

لدى أعضاء هيئة  التنظيمية  بالعدالة  الفروق في مستوى اإلحساس  ولتحديد داللة 
التدريس في جامعة بنغازي والتى ميكن أن تعزى ملتغير الدرجة العلمية، استخدم حتليل 

التباين األحادي One Way Anova وذلك كما هو موضح باجلدول )5(.

جدول )5 ( 
لتحديد داللة )F( مصدر التباين ومجموع املربعات ودرجة احلرية ومتوسط املربعات 

وقيمة الفروق في استجابات عينة الدراسة التي ميكن أن تعزى ملتغير الدرجة العلمية

الداللة
 االحصائية

(F(قيمة متوسط
املربعات

درجة
 احلرية

مجموع
 املربعات

مصدر 
التباين

0. 000  )*)
2. 43

2. 23 36 80. 095 بني املجموعات

106 97. 178 داخل املجموعات

0. 92 142 177. 273 املجموع

 )*( قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 0. 01 = ∝
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 0.01 دالة إحصائياعند مستوى داللة   )2.43( وهى قيمة  التائية  القيمة  بلغت  قد 
يتضح من اجلدول أن قيمة وتشير هذه النتيجة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 
العلمية،  الدرجة  الختالف  تعزى  التنظيمية  بالعدالة  التدريس  هيئة  أعضاء  إحساس 
ولصالح من يشغلون الدرجة العلمية )أستاذ مساعد، ومحاضر مساعد، ومحاضر( وذلك 
بالنظر إلى ارتفاع املتوسط احلسابي الستجاباتهم ومبستويات ملحوظة مقارنة بزمالئهم 
من أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون الدرجات العلمية )أستاذ مشارك، وأستاذ(، وذلك 
بالرغم من ارتفاع مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة بنغازي في صورته العامة.

الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  توقعات  مستوى  ارتفاع  إلى  يعزى  قد  التباين  هذا  إن 
يشغلون الدرجات العلمية األعلى في سلم الترقي األكادميي، وخاصة فيما يتعلق بالرواتب 
الشهرية، واملزايا، واملكافآت، والعوائد الناجتة عن اجلهود املبذولة من قبلهم، والتي يرون 
أنها غير متكافئة باملقارنة مع رواتب العناصر التدريسية املغتربة، ومع مسؤولياتهم املهنية 

املتصلة بالتدريس، والبحث. العلمي، وخدمة املجتمع

السؤال الثالث: ما مستوى سلوك املواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة بنغازي؟

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 
أعضاء الختبار )t( هيئة التدريس، واملتوسطات النظرية ألبعاد أداة قياس سلوك املواطنة 

التنظيمية وقيمداللة الفروق بني املتوسطات، وذلك كما هو موضح في اجلدول)6(.
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جدول )6( 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة، واملتوسطات 
النظرية لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات. )t( ألبعاد أداة القياس وقيم

الداللة 
االحصائية (t(قيمة درجة 

احلرية
املتوسط 
النظري

 االنحراف
املعياري

املتوسط 
احلسابي

عدد 
احلاالت املتغير

0. 000 )*)29 .11 142 12 43 .2 29 .14 143 اإليثار

0. 000 )*)42 .17 142 12 84 .2 14 .16 143 املجاملة

0. 000 )*)07 .26 142 12 80 .2 11 .18 143 الروح الرياضية

0. 000 )*)41 .15 142 12 73 .1 23 .14 143 الضمير احلي

0. 000 )*)66 .28 142 12 67 .1 00 .16 143 فضيلة املواطنة

0. 000 )*)18 .39 142 60 73 .5 78 .78 143 املواطنة التنظيمية

)*( قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0. 01= ∝

 يالحظ من اجلدول )6 ( أن املتوسطات احلسابية الستجابات أعضاء هيئة التدريس 
على أبعاد أداة قياس سلوك املواطنة التنظيمية تزيد عن متوسطاتها النظرية بدرجات 

متفاوتة، وباختبار داللة

 الفروق بني هذه املتوسطات تبني أن جميع قيم )t( = ∝ دالة عند مستوى داللة 0. 01=

 ويشير ذلك على ارتفاع مستوى سلوك املواطنة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في 
جامعة بنغازي، ومبراجعة وفحص املؤشرات الدالة على هذا السلوك تبني أنها جتسد قيم 
التعاون،واملساعدة، والدعم،واالنتماء للجامعة، واملشاركة، والتمكني، واملساءلة الذاتية التي 

حتكم املمارسات والعالقات البينية السائدة فيمناخات العمل اجلامعي. 

إن سياقات عمل على هذا النحو من اخلصائص والصفات وفرت املنصات الالزمة 
لنمو سلوك املواطنة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي، وعززت لديهم 

الرغبة الضرورية في تقدمي اجلهود، واملشاركة في النشاطات واحملافل األكادميية.
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بالعدالة  اإلحساس  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل  الرابع:  السؤال 
التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي ومستوى سلوك املواطنة التنظيمية؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسب معامل ارتباط بيرسون بني استجابات أعضاء هيئة 
التدريس على ∝ 0. 01= أداتي الدراسة حيث بلغت قيمته ) 0. 35( وهي دالة إحصائيا 

عند مستوى داللة

إن هذه العالقة االرتباطية املوجبة ترسل إشارات واضحة لقيادات اجلامعة اإلدارية 
واألكادميية وفي كافة مستوياتها مفادها إن االلتزام باملوضوعية، والوضوح، والشفافية في 
التعامالت، وتعزيز قيم املشاركة، والتمكني، وحرية الرأي وحق االختالف، وحتفيز أعضاء 
هيئة التدريس على انتاج املعرفة ونشرها، والتوزيع العادل للواجبات التدريسية واملقاربة 
بني اجلهود املبذولة والعوائد الناجتة عنها جميعها عوامل ومتغيرات تسهم ايجابياً في 
تنمية سلوك املواطنة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس، بالنظر إلى دورها في تأسيس 
والوالء  واالنتماء  باآلخر،  والشعور  واملساعدة،  التعاون،  مبشاعر  مفعم  أكادميي  مناخ 
للعمل األكادميي، واملساءلة الذاتية والضبط الداخلي، واملسؤولية املهنية، ويقظة الضمير 
والرغبة في تقدمي اجلهود اإلضافية التي تخرج عن سياقات الدور الرسمي املهيكل رغبة 

من اجلميع في حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها التربوية.

النتائج والتوصيات:

 أظهرت عملية حتليل البيانات ومعاجلتها إحصائيا النتائج التالية: - 

-ارتفاع مستوى اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
بنغازي وخاصة فيما يتعلق بعدالة اإلجراءات وعدالة التعامالت، وإن كان االحساس بعدالة 

التوزيع فياملستوى املتوسط.

التنظيمية  بالعدالة  اإلحساس  في مستوى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  - عدم 
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي تعزى ملتغيري النوع واملؤهل العلمي، بينما 
ولصالح من  العلمية  الدرجة  ملتغير  تعزى  املستوى  دالة إحصائيا في هذا  فروق  وجدت 
يشغلون الدرجات العلمية )أستاذ مساعد، ومحاضر مساعد، ومحاضر ( على التوالي، 
)أستاذ  األكادميية  الرتبة  يشغلون  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  أعلى  ومبستويات 

مشارك، واستاذ(.
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جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  املواطنة  سلوك  مستوى  ارتفاع   -
بنغازي، وفي جميع األبعاد املكونة لهذا السلوك، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائيا 
بني اإلحساس بالعدالة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي وسلوك 

املواطنة التنظيمية.

وبناء على هذه النتائج، ومبراجعة األدب النظري، واملداخل املعنية بالعدالة التنظيمية 
وسلوك التطوع التنظيمي ميكن تقدمي بعض التوصيات التي من شأنها أن تعمل على تنوير 
معاني  تعزز  التي  القرارات  من  جملة  التخاذ  وتؤسس  اجلامعي  القرار  متخذي  بصيرة 
العدالة التنظيمية وجتعلها أكثر حضوراً في مناخات عمل اإلدارة اجلامعية، ومبا يسهم 
اآلخرين  والعاملني  التدريس  التنظيمية ألعضاء هيئة  املواطنة  وتأصيل سلوك  في دعم 

وذلك على النحو التالي:-

- توسيع نطاق البحث ليشمل دراسة اإلحساس بالعدالة التنظيمية وسلوك املواطنة 
التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في اجلامعات الليبية، والعاملني في املؤسسات التربوية 

التابعة لقطاع التربية والتعليم.

ألعضاء  التنظيمية  املواطنة  وسلوك  التنظيمية  بالعدالة  اإلحساس  عالقة  اختبار   -
هيئة التدريس، والعاملني اآلخرين ببعض املتغيرات التنظيمية كالقيادة التربوية، واملناخ 

التنظيمي، والرضا املهني، والوالء التنظيمي، والثقافة التنظيمية.

- إعادة النظر في التشريعات املنظمة للتعليم اجلامعي، وخاصة فيما يتعلق باألعباء 
الوظائف  حتقيق  في  بفاعلية  املساهمة  من  التدريس  هيئة  أعضاء  لتمكني  التدريسية 
األخرى للجامعة واملتمثلة في البحث العلمي، وتقدمي أعمال النصح واالستشارة، وحتقيق 

نوع من الترابط العضوي بني املراكز البحثية ومؤسسات املجتمع.

ملتغيري املؤهل العلمي والدرجة العلمية  - هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس وفقاً 
اجلهود  تقييم  وإع��ادة  واملغتربة،  الوطنية  العناصر  مرتبات  بني  القائمة  الفوارق  وإزال��ة 

واملزايا واملكافآت التي متنح نظير تقدميها.

- حتقيق األمن املهني ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من خالل التثبيت الدائم في 
اخلدمة بعد اجتياز عضو هيئة التدريس لفترة االختبار، وذلك بهدف تعميق االنتماء والوالء 

للعمل اجلامعي واألكادميي، ومتهني مهنة التربية والتعليم في إدارة التعليم العالي.
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