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العصابية وا إلتقان وعالقهتام بإدراك العداةل التنظميية دلى عينة من موظفي دوةل الكويت.
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ملخص
هدفت ادلراسة احلالية للتحقق من العالقة احملمتةل بني مسيت ا إلتقان والعصابية املتفرعة من مقياس
العوامل امخلسة الكربى للشخصية مع اإدراك العداةل التنظميية ،بأبعادها الربع "التوزيعية،
التعرف عىل الفروق بني اجلنسني يف اإدراك العداةل
والإجرائية ،والتعاملية ،واملعلوماتية" ،وأيضا ّ
التنظميية .تكونت العينة من  176موظفا وموظفة من اإدارة شؤون القرأن الكرمي التابعة لوزارة
الوقاف والشؤون الإسالمية ،ومت اس تخدام مقياس العداةل التنظميية ،من تطوير اخلض
وجادالرب ( Alkhadherو  )2014 ،Gadelrabوكذكل مقياس العوامل امخلسة للشخصية
النسخة اخملترصة من وضع "كوس تا وماكري" ( Costaو  )1985 ،McCreaوتعريب النصاري
( .)1997أشارت النتاجئ اإىل أنه ل توجد عالقة بني العصابية وإادراك العداةل التنظميية بأبعادها
الربع ،بيمن أظهرت مسة الإتقان عالقة موجبة مع العداةل التعاملية ،ومل تظهر أي عالقة مع البعاد
الثالثة املتبقية (التوزيعية ،والاجرائية ،واملعلوماتية) .وقد أظهرت النتاجئ أيضا بأن اذلكور أكرث
اإدراك للعداةل التنظميية من الإانث يف مقاييس العداةل التنظميية التوزيعية ،والإجرائية ،واملعلوماتية،
ولكن مل تظهر أي فروق بيهنام يف اإدراك العداةل املعلوماتية.
اللكامت املفتاحية :العصابية؛ الإتقان؛ العداةل التنظميية.
The relationship of Neuoroticism and Conscientiousness to perceiving
organizational justice in a sample of Kuwait state employees
Bashayer Al-Wohaib & Othman H. Alkhader
Abstract
The present study aimed to examine the possible relationship between
neuoroticism and Conscientiousness (NEO-FFI-S) and perceiving
organizational justice as a whole and its subscales. It also aimed to
identify the differences between males and females perception of
organizational justice along with its four subscales. The sample included
167 employees from the Ministry of Endowments and Religious Affairs,
 8قسم عمل النفس ،لكية العلوم الاجامتعية ،جامعة الكويت.
 9قسم عمل النفس ،لكية العلوم الاجامتعية ،جامعة الكويت.
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the administration of Al-qura'an Alkareem. The instruments used were
the Arabic version of Organizational Justice Measure translated by
Alkhadher & Gadelrab (2014), and the short Arabic version of Costa
and Mcrea Big Five Personality Factors Measure translated by Al-ansari
(1997). Results revealed that there was no relationship between neither
Neuroticism or Conscientiousness and organizational Justice and its
subscales, except for Interpersonal Justice, it was positively related at
(.01) level with Conscientiousness. Results also indicated that males
perceived organizational justice as a whole and procedural, distributive,
and interactional justice more than females, but there were no
differences in perceiving informational justice.
Keywords: Neuroticism; Conscientiousness; Organizational justice.
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مقدمة
خالل العقود الثالثة املاضية ،ازداد اهامتم الباحثني مبوضوع العداةل التنظميية Organizational
 Justiceوتطبيقاهتا يف جمال عمل النفس التنظميي ،ويرجع ذكل اإىل أمهية هذا املوضوع وارتباطه
مبخرجات تنظميية عدة ،ومن هذه اخملرجات أن املوظفني اذلين دلهيم اإدراك منخفض عن العداةل
التنظميية مه أكرث عرضة لخنفاض رضامه الوظيفي ،والزتاهمم التنظميي ،وسلوك املواطنة التنظميية
دلهيم ( Lin ،Shiو )2009 ، Wang
وعىل الرمغ من أمهية هذه ادلراسات اليت ربطت بني تكل املتغريات الساس ية يف جمال عمل النفس
التنظميي ،اإل أن ادلراسة احلالية اهمتت بلربط بني بعض سامت الشخصية للموظفني التابعة لمنوذج
العوامل امخلسة الكربى للشخصية وعالقهتا بإدراك العداةل التنظميية بأبعادها الربعة.
مفهوم العداةل التنظمييةOrganizational Justice :
املنظامت املهمتة مبوضوع العداةل التنظميية من الناحية التارخيية ،بدأ اهامتهما مع ظهور نظرية
املساواة  Equity Theoryاليت اندى هبا "أدمز" ( )1965 ، Adamsاإن النظرية تقوم عىل
أساس مقارنة الفرد ملعدل خمرجاته املرتبطة بوظيفته )الرواتب ،واملاكفأت ،واحلوافز ...اإخل( اإىل
مدخالته فهيا (عبء العمل ،وساعات العمل ،واجلهد املبذول ...اإخل) مقارنة مبعدل خمرجات زمالئه
يف املنظمة اإىل مدخالهتم .ووفقا لتكل النظرية ،يشعر الفرد بلرضا عندما يتساوى املعدلن (Till
و ،)2011 ،Karrenوتعترب نظرية "أدمز" ( )1965 ،Adamsيه مدخل ملوضوع العداةل
التوزيعية.
أما العداةل الإجرائية ،فيعرفها "مورمان" ( )1991 ،Moormanعىل أهنا مدى اإحساس العاملني
بعداةل الإجراءات اليت اس تخدمت يف حتديد اخملرجات اليت حصل علهيا املوظف ،أي أهنا العداةل
املدركة للكيفية اليت يمت فهيا حتديد اخملرجات ،وهنا يرتكز الاهامتم بلكيفية اليت يمت فهيا حتديد
اخملرجات وليس اخملرجات نفسها ( Bowen ،Corpanzanoو )2007 ،Gilliland
أما عند احلديث عن العداةل التعاملية  ،Interpersonal Justiceفهيي تشري اإىل الكيفية اليت يمت
معامةل الفراد فهيا ،ويتضمن معامةل الرؤساء للمرؤوسني بكرامة واحرتام ،وإاظهار أهنم هيمتون
مبشاعرمه الشخصية ومصاحلهم (.)2011 ،Greenberg
وأخر بعد هو العداةل املعلوماتية  ،Informational Justiceويقصد هبا اإعطاء الفراد تفسريات
وافية وواحضة عن الإجراءات اليت مت اختاذها لتحديد احملصالت أو القرارات الهنائية .وتُشري أيضا
ملدى دقة وتوقيت املعلومات اليت تُعطى للفراد ،ومدى مالءمة مكية هذه املعلومات اليت توفر
عن القرار اذلي مت اختاذه ،ومدى وضوهحا ،وما اإذا كنت مربرة بطريقة واحضة ( Folgerو
.)1989 ،Bies
مفهوم العوامل امخلسة الكربى للشخصيةBig Five Personality Traits Theory :
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قام "كوس تا وماكري" ( Costaو  )1985 ،McCreaببناء مقياس يقيس العوامل امخلسة الكربى
للشخصية يف عام  1985ويه :العصابية ،والانبساط ،والانفتاح عىل اخلربات ،واملرغوبية
الاجامتعية (الطيبة أو القبول) وا إلتقان (يقظة الضمري) .وتُعد التصنيفات املتعددة للشخصية
الإنسانية ذات أمهية بلغة ،وما يعكس أمهيهتا هو اترخي ادلراسات النفس ية وجمالت تطبيقها.
ونذكر تعريف ك من عامل العصابية وا إلتقان ،كام ورد يف كتاب عبداخلالق ( ،)2009وهام
املقياسني الذلان مت الاعامتد عىل نتاجئهام يف هذا البحث نظرا لثباهتام املقبول عىل اجملمتع الكوييت:
العصابية  Neuroticismهو عامل من عوامل الشخصية ،تتج ّمع فيه مقاييس القلق والاكتئاب
والانفعالية والعصبية وتقلب املزاج والعدائية والقابلية لالضطراب والتنبه لذلات وتومه املرض
الإتقان  :Conscientiousnessيشمل هذا العامل جوانب متعددة من الوصاف املتصةل بزنوع
الشخص واس تعداداته يف جمال العمل ،والإجناز ،وحتقيق النجاحات وغري ذكل ،ويف ادلرجة العليا
لهذا العامل يوصف الشخص بأنه جيد التنظمي ،وكفء ،ويعمتد عليه ،ويتقدم مثل هذا الشخص
اإىل اإجناز املهام بطريقة منظمة ومرتبة ،وحيلل املشالكت بطريقة منطقية ،ويكون دليه اإجابت
موجزة للس ئةل ،وينفّذ العمل تبعا ملس توايت دقيقة يف ك من العمل واللعب.
مشلكة ادلراسة
تناولت الكثري من ادلراسات موضوع العداةل التنظميية ،ومن املالحظ أنه يف كثري من الحيان ،مت
ربطه مع متغريات تنظميية عدة ،مثل :الرضا الوظيفي ،والولء التنظميي ،وسلوك املواطنة التنظميية
عند املوظفني .ولكن لوحظ أن هناك ندرة يف الرتاث الفكري العريب يف ربط موضوع سامت
الشخصية ،ويعتقد الباحثان أن هذا الربط من املمكن أن يكون مفيدا للمنظامت واملؤسسات يف
معرفة طريقة تفكري الشخصيات اخملتلفة عند تقيميهم للعداةل التنظميية.
اإن ادلراسة احلالية تأيت هبدف البحث يف العالقة بني عوامل الشخصية املش تق من منوذج العوامل
امخلسة ،مع اإدراك العداةل التنظميية بأبعادها الربعة (التوزيعية ،الإجرائية ،التعاملية ،املعلوماتية)
لعينة من املوظفني يف قسم اإدارة شؤون القرأن الكرمي التابع لوزارة الوقاف والشؤون الإسالمية
يف دوةل الكويت .وكذكل هتدف الباحثة للبحث عن الفروق بني اذلكور والإانث يف اإدراك العداةل
التنظميية بأبعادها الربعة.
أمهية ادلراسة
اإن اختالف خشصيات العاملني يف املنظامت قد تؤثّر يف معلية تقيميهم ملدى توافر العداةل التنظميية
يف ماكن العمل ،مفثال بعض الشخصيات اليت تغلب علهيا الصفات التشاؤمية والسلبية واليت
تبحث دامئا يف جوانب النقص ،قد ل تدرك العداةل التنظميية حت وإان توافرت يف املنظمة ،وبعض
الشخصيات اليت يغلب علهيا الصفات التفاؤلية ومتيل اإىل اجلد والاجهتاد وتسعى لنيل رضا
الرؤساء ،قد تدرك وجود عداةل تنظميية بصورة مبالغة وأكرث من وجودها يف الواقع ،ذلكل رأى
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الباحثان فرصة للكشف عام اإذا كنت هناك عالقة تربط بني هذين املتغريين وهام سامت الشخصية
وإادراك العداةل التنظميية بأبعادها الربعة .وهنا تمكن المهية النظرية لهذا البحث ويه اإثراء اجلوانب
املعرفية حول هذا املوضوع.
وأيضا نظرا حلداثة مقياس العداةل التنظميية من وضع اخلض جاد الرب ( Alkhadherو
 ،)2014 ،Gadelrabوهو مقياس عايل الثبات ،ويكشف عن صدق تنبؤي لربعة أبعاد هممة
للك منظمة ويه (الدائية  ،Instrumentalityوالالزتام الوظيفي Organizational
 ،Commitmentوسلوك املواطنة التنظميية ،Organizational Citizen Behavior
والانامتء للمجموعة  ،)Collective Esteemمفن املهم تطبيقه عىل عينات أخرى للتأكد من
نتاجئه وخصائصه ،وهنا تمكن المهية التطبيقية لهذه ادلراسة.
فروض البحث
بعد التأكد من معامالت ثبات املقاييس املس تخدمة تبني أن العصابية والتقان فقط حصال عىل
ثبات جيد ذلكل فقد مت اس تثناء العوامل الثالثة املتبقية .فمي ييل نذكر الفروض اليت تربط بني
مقاييس العداةل التنظميية الربعة مع مقيايس العصابية والتقان فقط من مقياس العوامل امخلسة
للشخصية واليت مت توجهيها وفقا ملا مت اس تنتاجه من ادلراسات السابقة :
 .1توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل التوزيعية.
 .2توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل الإجرائية.
 .3توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل التعاملية.
 .4توجد عالقة اإجيابية داةل بني العصابية وإادراك العداةل املعلوماتية.
 .5ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل التوزيعية.
 .6ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل الإجرائية.
 .7ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل التعاملية.
 .8ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل املعلوماتية.
 .9ل توجد فروق بني اجلنسني يف متوسطات اإدراك العداةل التنظميية بأبعادها الربعة.
ادلراسات السابقة
مت اس تعراض ادلراسات السابقة اليت سعت لإجياد عالقة بني الشخصية مع العداةل التنظميية بصفة
مبارشة .ومت اس تعراضهم تبعا للتسلسل النارخيي من الحدث اإىل القدم.
دراسة "اإل يف وزمالئه" ) (Lv et al. , 2012بعنوان :عالقة الإتقان بسلوك املواطنة التنظميية
ودور العداةل التنظميية كوس يط بيهنام .هدفت لكتشاف دور العداةل التنظميية كوس يط بني مسة
مكونة من أطباء وممرضني عددمه  241يعملون يف
الإتقان وسلوك املواطنة التنظميي عىل عينة ّ
اإحدى عرش مستشفى صيين .ومت اس تخدام مقياس "كولكويت" ) (2006للعداةل التنظميية،
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ومقياس الإتقان املتفرع من مقياس العوامل امخلسة اذلي وضعه "ساوسري"( ،)1994ومقياس
"بودساكوف" وأخرون ) (2000لقياس سلوك املواطنة التنظميي .ودلّت النتاجئ عىل أن مسة الإتقان
ارتبطت اإجيابيا بلعداةل التنظميية ،وأن اإدراك املشاركني للعداةل التنظميية كن وس يطا دال لعالقة
الإتقان مع أبعاد سلوك املواطنة التنظميي.
أما دراسة "دي فابيو وبلزيش" ) Di Fabioو  )2011 ،Palazzeschiبعنوان :العداةل
التنظميية :سامت خشصية أم ذكء عاطفي؟ اليت هدفت للتحقق من دور أبعاد سامت الشخصية
واذلكء العاطفي وعالقهتام مع أبعاد العداةل التنظميية ،وذكل لتحقيق صدق اإضايف لبعاد اذلكء
تكونت العينة من  384ممرضا وممرضة من مستشفيني
العاطفي ،مقارنة مع أبعاد سامت الشخصيةّ .
يف منطقة فلورانس ،اإيطاليا .ومت اس تخدام النسخة الإيطالية من مقياس العداةل التنظميية
"كولكويت" ) ،(2001والنسخة الإيطالية من مقياس إايزنك للشخصية النسخة اخملترصة )(1985
لتقيمي سامت الشخصية ،وأيضا مت اس تخدام النسخة الإيطالية من قامئة بر  -أون ) (1997لتقيمي
اذلكء العاطفي .ومن النتاجئ املالحظة أن مسة الانبساط ارتبطت مع مقيايس العداةل التعاملية
والعداةل املعلوماتية ،أما مسة العصابية ،فقد ارتبطت سلبيا مع مقيايس العداةل التوزيعية والعداةل
الإجرائية.
قام سلمين ،مصطفى ) (2010بإجراء دراسة عنواهنا :العوامل امخلسة الكربى للشخصية وإادراك
العداةل التنظميية مكنبئات بجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة الفيوم حنو التغيري النوعي املتضمن
يف مواقف الإجناز .هدفت ادلراسة اإىل معرفة تأثري التفاعل الإحصايئ بني بعض العوامل امخلسة
الكربى للشخصية وإادراك العداةل التنظميية يف الاجتاه حنو التغيري النوعي املتضمن يف مواقف
تكونت العينة من  64عضوا من أعضاء هيئة التدريس .واس تخدم الباحث أربعة مقاييس
الإجنازّ .
فرعية (عداةل التوزيع ،وعداةل الإجراءات ،وعداةل التفاعالت ،وعداةل املعلومات) ،وذكل لقياس
اإدراك العداةل التنظميية دلى أعضاء هيئة التدريس ،مت تعديل البنود من مقياس "كولكويت"
( ،)2004 ،Colquittكام أنه مت اس تخدام مخسة مقاييس فرعية )العصابية ،والانبساطية،
والتواؤمية ،وزايدة الوعي ،والتوجه هبدف الانفتاح عىل اخلربات) لقياس العوامل امخلسة الكربى
للشخصية وقد مصمت بواسطة الباحث ،وأخريا مقياس الوعي حنو التغيري النوعي املتضمن يف
مواقف الإجناز ،أعد بواسطة الباحث .أشارت نتاجئ البحث اإىل وجود عالقة ارتباط داةل موجبة
بني الانفتاح عىل اخلربات والانبساطية وإادراك العداةل التنظميية مع اجتاهات أعضاء هيئة التدريس
حنو التغيري النوعي .وكذكل وجد أن الانفتاح عىل اخلربة وإادراك العداةل التنظميية من أقوى
املنبئات بجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو التغيري النوعي.
كام قام "يش وزمالئه" ( Shiوأخرون )2009 ،بدراسة هدفت اإىل كشف العالقة بني منوذج
تكونت العينة من  398موظفا صينيا يعملون
العوامل امخلسة الكربى للشخصية والعداةل التنظمييةّ .
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يف  16رشكة خمتلفة يف الصني ،ومت اس تخدام مقياس العوامل امخلسة الكربى لكوس تا وماكري
النسخة الصينية ،ولقياس اإدراك املوظفني للعداةل التوزيعية ،مت اس تخدام مقياس "مولر
وبرايس" ) ،(1986ولقياس العداةل الإجرائية مت اس تخدام مقياس "مورمان" ) ،(1991والعداةل
التفاعلية واملعلوماتية ،فمت قياسها بس تخدام مقياس "كولكويت" ) .(2001وأشارت نتاجئ البحث
اإىل ارتباط املرغوبية الاجامتعية بلعداةل التوزيعية والإجرائية والتفاعلية واملعلوماتية ،أما العصابية
فقد ارتبطت عكس يا بلعداةل التوزيعية والعداةل التفاعلية ،ولكهنا ارتبطت اإجيابيا بلعداةل الإجرائية
واملعلوماتية ،أما بيق العوامل مل تظهر أي ارتباط مع العداةل التنظميية بأبعادها.
أما دراسة "رين" ) )2005 ،Wrennبعنوان :العوامل امخلسة الكربى مكنبئات لإدراك العداةل
الإجرائية ،فقد تكونت عينهتا من  200متقدما لوظيفة واس تخدمت الباحثة قامئة الاختيار التجاري
) ،(Business Check Listولقياس العداةل الإجرائية مت اس تخدام مقياس مت تطويره من قبل
"بوير ،تركس يلو ،سانزش ،كرجي ،فرارا ،كمبيون" (،Craig ،Sanchez ،Truxillo ،Bauer
 Ferraraو  .)2001 ،Campionأشارت النتاجئ اإىل وجود ارتباط بني الانبساط وبني اإدراك
املتقدمني للعداةل الإجرائية ،بيمن مل تكشف ادلراسة عن وجود أي عالقة بني مسة العصابية ،ومسة
الانفتاح عىل اخلربات ،ومسة املرغوبية الاجامتعية ،ومسة التقان مع اإدراكهم للعداةل الإجرائية.
كام قام "راجا" ( )Raja, 2004بدراسة هتدف للتحقق من ارتباط بعض العوامل امخلسة املش تق
من منوذج العوامل امخلسة الكربى بلعداةل التوزيعية وأثر هذه العالقة عىل سلوك املواطنة
تكونت العينة من
التنظميية .هذه العوامل اليت متت دراس هتا يه :العصابية والانبساطية والإتقانّ .
 383موظفا يف اإحدى عرش منظمة .مت اس تخدام قامئة العوامل امخلسة الكربى لـ "جون ودوهنو
ونيتل" ) (1991لقياس سامت الشخصية .ولقياس العداةل التوزيعية والإجرائية مت اس تخدام مقياس
"كولكويت" ( .)Colquitt, 2001أما سلوك املواطنة التنظميية ،فقد مت قياسه بس تخدام تقارير
الزمالء عىل مقياس لـ "ويليامز وأندرسون" ) Williamsو  )1991 ،Andersonأشارت النتاجئ
اإىل أنه مل يكن هناك تأثري للشخصية العصابية ،والانبساطية ،والإتقان ،عىل سلوك املواطنة
التنظميي يتوافق مع اإدراك العداةل التوزيعية عند املوظفني .كام أشارت النتاجئ اإىل أن العصابية
واملرغوبية الاجامتعية ارتبطت سلبيا مع سلوك املواطنة التنظميي عند اإدراك الفراد العايل للعداةل
التوزيعية ،وارتبطت اإجيابيا معه عندما كن اإدراكهم للعداةل التوزيعية منخفضا .وأيضا ارتبطت
املرغوبية الاجامتعية اإجيابيا مع سلوك املواطنة عندما كن اإدراكهم للعداةل التوزيعية عاليا ،وارتبطت
سلبيا معه عندما كن اإدراكهم لها منخفضا.
مهنج ادلراسة
العينة:
مت اختيار العينة من اإدارة شؤون القرأن الكرمي التابعة لوزارة الوقاف والشؤون الإسالمية يف
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دوةل الكويت ،وتعترب عينة متاحة .وصل عدد العينة بعد استبعاد الاس تبياانت الناقصة لـ 167
ييت اجلنس ية يشغلون اإما
موظفا وموظفة بواقع  100من الإانث ،و 67من اذلكور ،مجيعهم كو ّ
وظائف اإدارية أو وظائف فنية يف الإدارة .وترتاوح أعامرمه ما بني  60 -21عاما.
أدوات مجع البياانت:
 -1مقياس العداةل التنظميية
وهو من تصممي ك من اخلض وجاد الرب ( Alkhadherو  .)2014 ، Gadelrabحيتوي
املقياس عىل  17بندا تعكس ك جوانب العوامل الربعة اليت كشف عهنا التحليل العاميل عىل
عينة كويتية مكونة من  619( 1184ذكور و  565اإانث) يعملون يف القطاع احلكويم ،مت تقس ميهم
جملموعتني الوىل كنت مكونة من  456مدرسني ومدرسات ،أما الثانية عبارة عن  728موظفني
وموظفات .اإن العوامل الربعة اليت كشف عهنا التحليل العاميل واليت يقيسها مقياس العداةل
التنظميية يه :العداةل التوزيعية (  5بنود( ،والعداةل ا إلجرائية ) 4بنود(،والعداةل التعاملية )4
بنود( ،والعداةل املعلوماتية ( 4بنود).
بدائل الإجابة كنت وفق مقياس ليكرت امخلايس ،املتدرج من  1اإىل  ، 5وتعين ( =1معارض
بشدة =2 ،معارض =3 ،حمايد =4 ،موافق =5 ،موافق بشدة) .ويمت احلصول عىل ادلرجة اللكية
للمقياس جبمع ك درجات الإجابت عىل ك مقياس فرعي ،ول توجد بنود معكوسة لهذا املقياس.
ولقد حصل مصمام هذا املقياس عىل صدق مقبول ،حيث مت اس تخدم التحليل العاميل التوكيدي،
ومت التأكد من أن منوذج العوامل الربعة أفضل من المنوذج الثنايئ أو الثاليث ،ويسمى هذا النوع
من الصدق "الصدق العاميل أو صدق التكوين الفريض" ،حيث كنت قمية مؤرش املالءمة
الزتايدية  ،IFI = .93ومؤرش املالءمة املقارن  ،CFI = .93ومؤرش جذر متوسط البوايق
املعيارية  ،SRMR = .064ومؤرش جذر متوسط مربع اخلطأ التقاريب  ،RMSEA = .054ويه
قمي تدل عىل مالءمة جيدة بني البياانت والمنوذج.
أما بلنس بة للثبات ،فقد قام الباحثان بلتحقق من ثبات املقياس بس تخدم معامل "ألفا"
لكرونباخ ،وهو السلوب املناسب لإجياد الاتساق ادلاخيل لبنود املقياس ،وكنت النتيجة أن
العوامل الربعة حصلت عىل ثبات مرتفع ،حيث كنت قمية معامل ألفا كرونباخ للعداةل املعلوماتية (
 ،).86والعداةل الإجرائية ( ،).88والعداةل التعاملية ( ،).78والعداةل التوزيعية (  ،) .86وكن
معامل ثبات املقياس اللكي أيضا مرتفع وبلغ ( ).91ويه تعترب معامالت جيدة ومقبوةل
( Alkhadherو .)2014 ،Gadelrab
 -2الصيغة العربية ملقياس العوامل امخلسة (النسخة اخملترصة)
وهو من تصممي "كوس تا وماكري" ( Costaو  )1985 ،McCreaوتعريب بدر النصاري
) ،(1997حيث قام يف البداية برتمجة بنود قامئة كوس تا وماكري  NEO-FFIالصيغة اخملترصة من
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اللغة الإجنلزيية اإىل العربية الفصحى السهةل ،ومل يقم الباحث بأي تعديل )حذف أو اإضافة (
بلنس بة لعدد البنود أو مضموهنا فأبقاها عىل عددها وهو  60بند ) 5مقاييس  12بندا للك
مقياس) ُجياب عهنا عىل أساس مخسة بدائل من  4 -0وتعين ( =0معارض بشدة =1 ،معارض،
 =2حمايد =3 ،موافق =4 ،موافق بشدة).
بلنس بة للصدق ،فقد مت حتليل بنود )الارتباط بني البند وادلرجة اللكية عىل املقياس الفرعي(،
وبوجه عام كنت معامالت الارتباط بني البند الواحد وادلرجة اللكية عىل املقياس الفرعي بعضها
مقبول والبعض الخر مييل اإىل الاخنفاض .وكذكل أسفرت نتاجئ التحليل العاميل عن تركيب غري
بس يط للقامئة ،علام بأن العوامل املس تخرجة اس توعبت  % 67.60من التباين اللكي ،فضال عن
أن مجيع بنود القامئة تش ّبعت جوهراي بأحد العوامل عىل القل .وتشري نتاجئ التحليل العاميل من
الرتبة الثانية بوجه عام ،بأن الإتقان والعصابية والانبساط من أبرز العوامل الراقية)ذات الرتبة
الثانية) اليت ظهرت دلى العينة الكويتية .ومن هنا ميكن القول بأن هذه العوامل الثالثة ،عوامل
عامة ،أي قابةل للنقل عرب حضارات خمتلفة.
أما ثبات الاختبار فقد اعمتد الباحث يف حسابه عىل معامالت "ألفا" لكرونباخ بعد تطبيق واحد
ولصيغة واحدة للقامئة ،وذكل لبيان مدى الاتساق يف الاس تجابت مجليع بنود القامئة ،كام مت
حساب ثبات الاتساق ادلاخيل للمقاييس املتفرعة من القامئة بطريقة القسمة النصفية بعد تطبيق
واحد ولصيغة واحدة للقامئة ،وأشارت النتاجئ اإىل اتساق داخيل مقبول ملقياس العصابية ومقياس
الإتقان دلى اجملموعات الثالث ،حيث كنت مجيعها أعىل من  .70يف حني جند أهنا اخنفضت عن
هذه القمية يف املقاييس التالية :الانبساط والانفتاح عىل اخلربات واملرغوبية الاجامتعية.
ويف ادلراسة احلالية مت التحقق من معامل ثبات "ألفا" لكرونباخ للك مسة من مقياس العوامل
امخلسة ،ومت استبعاد العوامل اليت حصلت عىل أقل من ) ، (.70وعليه فقد اقترصت ادلراسة
عىل بعدي العصابية ( ).73والإتقان (.).83
الإجراءات
قامت الباحثة بإرسال كتاب اإىل وكيل وزارة الوقاف والشؤون الإسالمية ،وذكل لخذ موافقة
لتطبيق الاس تبيان عىل موظفي اإدارات وزارة الوقاف ،والاس تعانة هبم كعينة لهذه ادلراسة ،وبعد
أخذ املوافقة ،متت طباعة  500نسخة من ك اس تبيان ودجمهم معا وتوزيعهم عىل موظفي
وموظفات اإدارة القرأن الكرمي ،بواقع  250لذلكور و 250ل إالانث .وبعدها مت مجع الاس تبياانت
ومراجعهتا ،ومت استبعاد الاس تبياانت الناقصة وغري املس توفية لرشوط التطبيق.
وقد كن اإجاميل الاس تبياانت اجملمعة بدون الاستبعاد  226اس تبياان ،بعدها مت استبعاد 19
اس تبياان من اذلكور ،و  31اس تبياان من الإانث ،وكن اإجاميل املتبقي  176اس تبياان بواقع )(76
لذلكور و ) (100ل إالانث .وبعد اس تكامل جتميع الاس تبياانت ،مت اإدخال البياانت يف برانمج
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ال ،SPSSلإجراء العمليات ا إلحصائية الالزمة.
النتاجئ
العالقة بني العصابية والعداةل التنظميية ودرجاهتا الفرعية:
للتحقق من الفروض الامثن الوىل لدلراسة ،يوحض لنا اجلدول رمق ) (1معامالت ارتباط بريسون
بني العداةل التنظميية وأبعادها الربعة) التوزيعية ،الإجرائية ،التعاملية ،املعلوماتية( مع ك من
العصابية ،وا إلتقان ،حيث يتضح أن مجيع هذه الارتباطات كنت ضعيفة وقريبة من الصفر ،ما
عدا العداةل التعاملية مع التقان حيث كنت ) (.25ويه داةل عند مس توى).(.01
جدول رمق ) (1معامالت الارتباط بني مقياس العداةل التنظميية واملقاييس الفرعية
الربعة مع مقيايس العصابية ،والإتقان
التقان
العصابية
املقاييس
.10
العداةل التنظميية -.07
-.07
العداةل التوزيعية .00
.08
العداةل ا إلجرائية -.05
**.25
العداةل التعاملية -.08
.11
العداةل املعلوماتية -.08
الفروق بني اجلنسني يف مقياس العداةل التنظميية:
يتضح من جدول ( )2أن هناك فروقا جوهرية بني اذلكور والإانث يف مقياس العداةل التنظميية،
حيث تبني أن متوسط درجة اذلكور أعىل جوهراي من نظريها دلى الإانث ،حيث كن متوسط
درجة اذلكور  ( 46.1ع =  ) 10.9أما الإانث فاكن متوسط درجهتم  ( 58.8ع = ،) 10.7
وكنت قمية ( ت =  ) 3.2عند مس توى دلةل ( .).01كذكل احلال يف مجيع املقاييس الفرعية
ملقياس العداةل التنظميية ،ما عدا مقياس العداةل التعاملية .فنجد أنه يف مقياس العداةل التوزيعية كن
متوسط درجات اذلكور  ( 17.8ع =  ،) 3.8أما الإانث فاكن متوسط درجهتم  ( 15.2ع =
 ،) 4.5وكنت قمية ( ت =  ) 4.0عند مس توى دلةل ( .).01أما مقياس العداةل الإجرائية ،كن
متوسط درجاهتم  ( 13.8ع =  ،) 3.3أما الإانث فاكن متوسط درجهتم ( 12.6ع = ،)3.2
وكنت قمية ( ت =  ) 2.3عند مس توى دلةل ( .).05ويف مقياس العداةل املعلوماتية كن متوسط
درجات اذلكور ( 15.9ع =  ،)3.1أما الإانث فاكن متوسط درجهتم ( 14.4ع =  ،)3.4وكنت
قمية ( ت =  ) 3.0عند مس توى دلةل ( .).01ومن جانب أخر يظهر اجلدول أنه ل توجد فروق
بني اجلنسني يف مقياس العداةل التعاملية.
جدول ) (2الفروق بني اجلنسني عىل مقياس العداةل التنظميية (ن = )167
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املتغري
املقياس
العداةل التنظميية
العداةل التوزيعية
العداةل ا إلجرائية
العداةل التعاملية
العداةل املعلوماتية

ذكور
( ن= ) 67

اإانث
( ن= ) 100

م

ع

م

ع

64.1
17.8
13.8
16.7
15.9

10.9
3.8
3.3
3.3
3.1

58.8
15.2
12.6
16.6
14.4

10.7
4.5
3.2
3.4
3.4

قمية ت
3.2
4.0
2.3
.1
3.0

مس توى
ادللةل
.01
.01
.05
غري داةل
.01

املناقشة
ينص الفرض الول عىل أنه توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل التوزيعية .ولكن
مل تظهر ادلراسة احلالية عن وجود أي عالقة داةل بني العصابية وإادراك العداةل التوزيعية ،حيث بلغ
معامل ارتباط بريسون (ر=  )-.02ويه قمية غري داةل .قد يكون سبب الاختالف يف النتاجئ
يرجع اإىل اختالف املقاييس املس تخدمة لإدراك العداةل التوزيعية املس تخدمة يف ادلراسة احلالية
عن تكل املس تخدمة يف ادلراسات السابقة اليت مت الاستناد علهيا عند توجيه الفروض .سبب أخر
قد يفرس ظهور النتاجئ بجتاه خمتلف هو أن العينة اليت طبقت علهيا ادلراسة ،تعترب عينة حمدودة
ول ميكن الاعامتد عىل نتيجهتا يف التعممي ،لهنا تشمل موظفني اإدارة واحدة فقط ،ويه اتبعة
لوزارة تتكون من اإدارات عديدة ومتنوعة ،موزعني عىل مناطق خمتلفة يف الكويت ،ول يعملون
مجيعهم حتت سقف واحد ،ذلكل قد ل متكل معلومات وافية جتعلها تس تطيع أن تدرك عداةل توزيع
احملصالت عىل مجيع املوظفني اذلين يعملون يف الإدارة .وإادراك العداةل التوزيعية يتطلب من
املوظف أن يكون عىل دراية مبا حيصل عليه زمالء العمل هناية ك شهر ،ويتطلب منه أن يعرف
العامل اليت يقومون هبا ،ولكن مبا أن الشخصية العصابية متيل اإىل أن تكون خشصية منعزةل
وأحياان جخوةل كام ذكر الباحث "نوردفست" ) .)2014 ،Nordqvistذلا فاإن عالقاهتا الاجامتعية
بشلك عام تعترب حمدودة ل س مي يف ماكن العمل ،وهذا المر قد جيعلها ل تتطرق للمور
الشخصية مع زمالء العمل ،بلتايل قد ل يكون دلهيا عمل اإن كن هناك بلفعل عداةل توزيعية
مطبقة يف الإدارة اليت يعمل هبا أم ل.
الفرض الثاين ينص عىل أنه توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل الاجرائية .مل
تظهر ادلراسة احلالية عن وجود أي عالقة داةل بني العصابية وإادراك العداةل الإجرائية ،حيث بلغ
معامل ارتباط بريسون (ر=  )-.05ويه قمية غري داةل .ليك يدرك الفرد العداةل الإجرائية ،فينبغي
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أن يقر بأن الإجراءات الساس ية املتبعة يف الإدارة اليت حتدد احملصالت ،تعكس قمي املوظفني
وتوقعاهتم .وينبغي أن يكون للموظفني عمل بلقرارات قبل اعامتدها هنائيا ،وأن يكون لرأهيم أمهية يف
القرار ،ومبا أن املدراء ورؤساء القسام مه اذلين ميلكون هذه الصالحيات ،بلتايل فهم املسؤولني
عن إارشاك املوظفني يف هذه العملية ،وذكل حت يشعرومه بأن الإجراءات املتبعة عادةل وتأخذ
بصوهتم ،وتضع احتياجاهتم بحلس بان .هذه العملية اإذا متت بشلك حصيح ،فاإنه لن يكون هناك
حمل للشك أو الطعن يف عداةل الإجراءات املتبعة يف حتديد احملصالت ،وسيشعر املوظفني بلراحة
لن الإجراءات متت بأسلوب عادل .وهذه العملية تتطلب من املدراء ورؤساء القسام أن يكون
دلهيم س ياسة الباب مفتوح بيهنم وبني املوظفني ،وأن يشعر الك الطرفني بلراحة عند نقل أرائم
لبعض ،وأن يكون للموظفني قدرة عىل اإيصال صوهتم وحاجاهتم بشلك واحض ومسموع بأسلوب
ميكن أن يفهمه الرؤساء ،ولكن لن الشخصية العصابية تعترب خشصية متيل اإىل الوحدة كام ذكر
"تومبسون" ( ،)2008 ،Thomsonوأيضا اخلجل والانطواء ،مفن الوارد أن يكون التواصل بيهنا
وبني املدراء حمدود .فعندما مت طلب مهنم تقيمي عداةل الإجراءات املطبقة علهيم يف الإدارة ،مل
يدركوها.
من انحية أخرى ،اإذا أردان من املوظفني أن يدركوا العداةل الإجرائية فيجب أن تكون معلية
الشفافية ونظام الباب املفتوح تمت بشلك واحض ورصحي ،يعمل هبا مجيع املوظفني ،كن يكون هناك
اجامتعات دورية يمت من خاللها طرح بعض القضااي املهمة والاس امتع لراء املوظفني من خاللها
قبل معلية اختاذ القرارات .أو أي نظام يمت فيه الاس امتع لفاكر وتصورات الطرفني ،املسؤولني
واملوظفني ،قبل حتديد احملصالت الهنائية ،وذكل حت يشعر املوظفون بأمهيهتم ويقرون بعداةل
الإجراءات املتبعة .ولكن نظرا لن اجلهاز احلكويم يعترب بشلك عام نظام بريوقراطي ،فقد هتمل
الإدارة الاهامتم هبذا المر ،بلتايل مل يكن إبماكن الشخصية العصابية ،أو غريها من الشخصيات،
اإدراك العداةل الإجرائية.
أما الفرض الثالث فينص عىل أنه توجد عالقة سلبية داةل بني العصابية وإادراك العداةل التعاملية،
ولكن مل تظهر ادلراسة احلالية عن وجود عالقة داةل بني العصابية وإادراك العداةل التعاملية ،حيث
بلغ معامل ارتباط بريسون (ر=  ،)-.08ويه قمية غري داةل .قد يرجع السبب يف عدم اإجياد عالقة
اإىل أن هذه الشخصية كام ذكر النصاري ( )2014حتمل أفاكر سلبية ل تعرب عهنا بشلك جيد،
ول ميكن فهمها جيدا ،ويه غري ودودة ،ومتقلبة املزاج ،وأحياان تكون عصبية وحتمل مشاعر
الغضب ،ول تتحمل الضغوط ،وحتمل الشعور بلإمث واحلرج واخلجل والوحدة الاجامتعية .مجيع
هذه الصفات قد جتعل الفراد الخرين من مضهنم املسؤولني واملدراء يتجنبون التعامل معها،
بلتايل ل يشعر الفرد بأي نوع من أنواع التواصل بينه وبني املسؤولني يف العمل ،وهو السبب
احملمتل لعدم اإدراك هذه الشخصية سواء بطريقة سلبية أو اإجيابية عن وجود عداةل تعاملية.
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وفقا لرأي الباحثني بيس وموج ( Biesو  )1986 ، Moagفهناك أربعة معايري تس تخدم للحمك
عىل مدى شعور العامل مبدى وجود العداةل التعاملية عند متخذ القرار ،ويه الثقة والاحرتام
واملالمئة والتربير ،مت ما غاب أحد هذه العوامل قد يشعر الفرد بغياب العداةل التعاملية .وجيب أن
تمت هذه المور بشلك واحض وميكن مالحظته يف بيئة العمل .ولكن لن الشخص العصايب ذو طابع
مزايج متقلب ،وبلتايل ل ميكن التنبؤ بنفعالته وشدهتا ،فغالبا ل تُعطى هل همام ذات مسؤولية
كبرية كام تُعطى لغريه .وقد يشعر الشخص العصايب أن املسؤولني يف الإدارة ل يثقون به ،ولكنه
حت وإان كن يشعر بعدم ثقة املسؤولني به ،فاإنه ل يعرب عن رأيه بوضوح ،وخيفي مشاعره
السلبية ،لن أحد صفاته كام ذكر النصاري ( )2014نقص الوعي بذلات ،اليت تعكس الشعور
بلإمث واحلرج واخلجل والقلق الاجامتعي الناجت من عدم الظهور أمام الخرين يف صورة مقبوةل،
بلتايل فاإنه مل يدرك العداةل التعاملية.
بلنس بة للفرض الرابع فاإنه ينص عىل وجود عالقة اإجيابية داةل بني العصابية وإادراك العداةل
املعلوماتية .ولكن مل تظهر ادلراسة احلالية عن وجود عالقة داةل بني العصابية وإادراك العداةل
املعلوماتية ،حيث بلغ معامل ارتباط بريسون (ر=  )-.08ويه قمية غري داةل .قد يرجع السبب
لختالف النتيجة مع نتاجئ ادلراسات السابقة اإىل أن دراس هتم متت عىل عينة من موظفني يف
رشكت خاصة ،أما ادلراسة احلالية فقد متت عىل موظفني يف اإدارة حكومية .وكام هو معروف أن
الرشكت اخلاصة تمتزي عادة عن ادلوائر احلكومية يف أهنا حترص عىل توفري مبدأ الشفافية يف اختاذ
القرار ،وتسهيل الوصول للمعلومات اليت تؤدي لختاذ القرار ،ومدى مالءمة مكية هذه املعلومات
نس بة للقرار اذلي اختذ ،وهو ما تشري هل العداةل املعلوماتية .ذلكل ،نظرا اإىل أن ادلراسة أجريت
يف اإدارة اتبعة لوزارة حكومية ،ويغلب عىل ادلوائر احلكومية النظام البريوقراطي ،ذلا فاإنه من
املتوقع أن ل يكون بلفعل هناك تطبيق ملبدأ الشفافية ،ول هيمتون للتربير أو الكشف عن
املعلومات خلف اختاذ القرار ،ول حيرصون عىل أن جيعلوا املعلومات متاحة للجميع .ذلكل مل تتحقق
العالقة بني الشخصية العصابية مع اإدراك العداةل املعلوماتية.
الفرض اخلامس ينص عىل أنه ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل التوزيعية .اتفق هذا
الفرض مع نتيجة هذا البحث ،حيث اإنه مل تظهر عالقة بني الإتقان مع العداةل التوزيعية ،وبلغ
معامل ارتباط بريسون (ر= )-.07ويه قمية غري داةل اإحصائيا .وميكن تفسري نتيجة عدم اإجياد
عالقة بني املتغريين يف ادلراسة احلالية ،اإىل أن الفرد اذلي يتصف بلإتقان ،يمتزي بتحري ادلقة يف
مجيع أعامهل اليت من مضهنا إاجابته عىل البنود املتعلقة مبدى تطبيق العداةل التوزيعية يف العمل ،وقد
يشعر أنه ل ميكل املعلومات الاكفية عن زمالئه اليت جتعهل جييب عن أس ئةل العداةل التوزيعية،
بلتايل مل يدركها بشلك واحض.
الفرض السادس ينص عىل أنه ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل ا إلجرائية ،وقد اتفق هذا
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الفرض مع نتيجة هذا البحث ،حيث اإنه مل تظهر عالقة بني الإتقان مع العداةل الإجرائية ،وبلغ
معامل ارتباط بريسون (ر=  ).08ويه قمية غري داةل اإحصائيا .وليك يدرك الشخص وجود عداةل
اإجرائية ،فهو يريد أن يشارك يف اختاذ القرارات يف العمل ،أو عىل القل أن يؤخذ يف رأيه قبل
صدور القرارات املتعلقة بلعمل ،وقد ذكر ليفنثال ( )Leventhal, 1980قوانني عدة حتدد عداةل
الإجراءات مهنا ادلقة ،أي أن تستند الإجراءات عىل معلومات حصيحة مع أدىن حد من التحزي،
وكذكل الخالقية ،أي أن تكون الإجراءات تامتىش مع القمي املعنوية والخالقية اليت حيملها الفراد
املشاركون .ومن املالحظ أن الشخص اذلي يتصف بلإتقان يمتزي بجلدية والاجهتاد والكفاح من
أجل الإجناز ،والتخطيط اجليد للمس تقبل والإخالص واملثابرة ،ذلكل قد تكون قميه وأخالقياته ل
تامتىش مع معظم من مه يف ماكن العمل ملثاليهتا الزائدة ،وأيضا قد تكون هذه الشخصية معظم
تركزيها ينصب عىل تنفيذ العامل ل التواصل مع املدراء وزمالء العمل ،ذلكل ل يعتقد املدراء بأن
هؤلء يطالبون املشاركة يف معلية اختاذ القرار ،بل يفضلون أن يتلقوا الوامر وتنفيذها ،وقد يكون
هذا هو المر اذلي أدى لعدم اإدراكهم للعداةل الإجرائية اليت يسعى الشخص عند تقيميها بأن حيدد
ما اإذا كن هل صوت يف الإجراءات اليت تُطبق ،وهل يؤخذ بصوته أو رأيه عند اختاذ القرارات
املتعلقة بلإدارة.
الفرض السابع ينص عىل عدم وجود عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل التعاملية .اختلف هذا
الفرض مع نتيجة هذا البحث ،حيث ظهر أنه توجد عالقة داةل اإجيابية بني الإتقان والعداةل
التعاملية ،وبلغ معامل ارتباط بريسون (ر=  ).25عند مس توى ثقة ) ( .01ويه قمية داةل.
اإن الترصف حبمكة مع املواقف احلياتية اخملتلفة من صفات الشخصية اليت تتصف بلإتقان كام ذكر،
ويه خشصية خملصة يف معلها وجمهتدة ومنظمة وتنجز العامل اليت تُلكف هبا بأفضل صورة
(النصاري ،2014،ص .)485وليك تس تطيع الشخصية أن تقر بوجود عداةل تعاملية ،فاإهنا مبعىن
أخر حتدد ما اإذا كنت تُعامل بحرتام وتُعطى قميهتا بعداةل يف الإدارة اليت تعمل فهيا من قبل
الرؤساء ومدراء العمل ،ونظرا لن مواصفاهتا تعجب ك رئيس معل ،بلتايل ك هذه املواصفات
جتعل منه خشصا حمبوب جديرا بلحرتام من ِقبل املدراء وزمالء العمل .وبلتايل عند تقيمي هذه
الشخصية للعداةل التعاملية ،فاإنه أدركها.
الفرض الثامن ينص عىل أنه ل توجد عالقة بني الإتقان وإادراك العداةل املعلوماتية .اتفق هذا
الفرض مع نتيجة هذا البحث ،حيث اإنه مل تظهر عالقة بني الإتقان مع العداةل املعلوماتية ،وبلغ
معامل ارتباط بريسون (ر=  ).11ويه قمية غري داةل اإحصائيا .اس تكامل ملا مت ذكره سابقا ،فاإن
اإدراك العداةل املعلوماتية يتطلّب من املنظمة أو املؤسسة ،أن تعمتد عىل مبدأ الشفافية يف الكشف
عن أس باب اختاذ القرارات أو احملصالت اخلاصة بلعمل ،والغرض السايس لهذا املبدأ هو أن
يتقبّل املوظفون القرارات الصادرة حت وإان كنت ل تعجهبم ،ويقتنعون بعدالهتا .وحت يمتكن
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الشخص من اإدراك هذا البعد ،فيجب أن يكون واعيا مبا يدور حوهل ،وأن يكون همامت مبعرفة
الس باب واملعلومات اليت أدت لختاذ قرار ما ،أو أن تكون هناك طريقة دورية لإخبار املوظفني
بلخبار اليت جتري يف املؤسسة أول بأول ،عىل سبيل املثال :هناك بعض الرشكت تعمتد عىل
طريقة تداول الخبار اخلاصة بلعمل بشلك يويم عن طريق الإمييل ،فيكون املوظفون عىل دراية
اتمة مبا يدور حوهلم ،ول يتفاجؤون بلقرارات الصادرة.
اإن عدم وجود طريقة لإيصال الخبار قد جتعل من الصعب عىل بعض الفراد مثل اذلين يتصفون
بسمة الإتقان عىل متابعهتا ،لن معظم تركزيمه كام ذكر النصاري ( )2014يكون عىل اإجناز العامل
ووضع الهداف وحتقيقها بدل من التواصل الاجامتعي مع من حوهلم بلإدارة مثل :مدى انتشار
الخبار واملعلومات عن القرارات الصادرة .أو من املمكن أيضا اإسقاط عدم اإدراكها للعداةل
املعلوماتية يف أن الإدارة تتصف كام ذكران سابقا بلبريوقراطية لهنا اإدارة حكومية ول تتبع طريقة
املشاورة والشفافية يف ّاختاذ القرارات اخلاصة بلإدارة ،بل ل هتمت بلتربير عن قراراهتا للموظفني،
فهم يعتقدون بأن هذا المر خاص بلإدارات العليا فقط ،بل وتعمتد عىل طريقة المر والتنفيذ،
وهو المر اذلي أدى اإىل عدم اإدراكهم لوجود عداةل معلوماتية.
الفرض التاسع ينص عىل أنه ل توجد فروق بني اجلنسني يف متوسطات اإدراك العداةل التنظميية
بأبعادها الربع .اختلف هذا الفرض مع نتيجة هذا البحث ،حيث تبني أنه توجد فروق بني اذلكور
والإانث يف مقياس العداةل التنظميية لصاحل اذلكور ،وبلغت قمية (ت =  )3.235عند مس توى ثقة
( .).01وجند كذكل أن هناك فروق بني اجلنسني لصاحل اذلكور يف ك مقياس فرعي للعداةل
التنظميية عىل حدة ،فمي عدا مقياس العداةل املعلوماتية ،فاإنه مل تظهر أي فروق بني اجلنسني.
تعترب هذه النتيجة طبيعية اإىل حد ما ،لن الإانث بطبيعهتن أكرث حساس ية وعاطفيات ،ويتأثرن
بلحداث اليومية يف احلمك عىل المور ،فلقد أشار "ماركو" ()2015 ،Marco Del Giudice
يف دراس ته عن الفروق بني اجلنسني يف الشخصية والسلوك الاجامتعي ،أن الإانث أكرث دفئا من
الرجال ،وهن غري مس تقرات عاطفيا ،وأفاكرهن متغرية غري حازمة ،أما اذلكور فهم أكرث حزما
ويتحملون اخملاطر ،و دلهيم برودة يف القلب ،ذلكل فهم مس تقرون عاطفيا ،ودلهيم أفاكر راخسة،
ذلكل كنت نتيجة الإانث يف هذه ادلراسة مربرة يف أهنن أكرث حساس ية من اذلكور يف اإدراك
العداةل التنظميية وأبعادها الثالثة التوزيعية والإجرائية والتعاملية.
وجيب عىل املسؤولني أن يضعوا هذه الفروق بني اجلنسني يف عني الاعتبار عند قياهمم بعملية
تقيمي اإدراك العداةل يف املنظمة من قبل املوظفني .فلو أن اذلكور أدركوا العداةل ،ولكن الإانث مل
يدركهنا ،وكن الفرق بس يط بني اإدراكهيام ،مفن املتوقع كام تبني من هذه ادلراسة ،أن هذا الفرق
يرجع لطبيعة الإانث احلساسة اليت تتأثر بلمور البس يطة اللحظية ،وتؤثر عىل تقيميهن للمنظمة أو
املؤسسة أو الإدارة اليت يعملن هبا .بيمن يكون تقيمي اذلكور أعىل للعداةل التنظميية ،لن اذلكور أقل
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اهامتما بلتفاصيل ،وأقل حساس ية للمور الشخصية اليت تؤثر علهيم عند تقيميهم للمور ،وغالبا ما
ل تؤثر علهيم املشاعر يف احلمك عىل المور ،بل حيمكهم العقل ،وهو المر اذلي ّ
يغري من نوعية
التقيمي بني اذلكور والإانث.
أما بلنس بة لعدم وجود فروق بني اجلنسني يف اإدراك العداةل املعلوماتية ،رمبا يرجع ذكل اإىل أن
العداةل املعلوماتية غري متوفرة فعال يف الإدارة اليت متت دراس هتا بإجامع اذلكور والإانث عىل حد
سواء ،لهنا اإدارة حكومية ل تعمتد عىل مبدأ الشفافية يف اختاذ القرارات كام ذكران سابقا ،ول تؤمن
بأمهية التربير للموظفني عند اختاذمه لقرار ما ،بل تعمتد عىل أسلوب المر والتنفيذ بني الإدارة
واملوظفني.
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