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 في التمريضأقسام  رؤساء لدى التنظيمية العدالة ممارسة درجة إلى التعرف الدراسة هدفت

 .األردن في الممرضين نظر وجهة من العمل نحو بالدافعية وعالقتها الخاصة المستشفيات

( ممرضًا وممرضة، وتم 401المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )استخدام تم  

تضمنت األولى فقرات خاصة بممارسة العدالة التنظيمية والثانية فقرات أداتين لجمع بيانات الدراسة، استخدام 

تم التحقق من دالالت صدقهما وثباتهما، وبعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي خاصة بالدافعية نحو العمل، 

 جاءة، و ( وبدرجة مرتفع4.06بلغت الدرجة الكلية لممارسة العدالة التنظيمية ) توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:

 الثانية الرتبة في  التقييمية العدالة ُبعدوجاء  مرتفعة ممارسة بدرجة، و األولى  بالرتبة التعامالت عدالة ُبعد

 العدالة ُبعد وجاء مرتفعة، ممارسة وبدرجة الثالثة الرتبة في يةجرائاإل العدالة ُبعد وجاء،  مرتفعة ممارسة بدرجة

 نحو الممرضين دافعية مستوى أن  ، كما توصلت الدراسة إلى مرتفعة ممارسة بدرجة الرابعة الرتبة في التوزيعية

 بدرجة جاءت قد بالممرضين التمريض قسم رئيس عالقة مجال يخص فيماو  .مرتفعة بدرجة جاءت قد العمل



 عالقة وجودوتبين  .مرتفعة بدرجة جاءت قد المرضى بمرافقي الممرض عالقة مجال يخص فيماأما  .مرتفعة

 نحو الممرضين ودافعية التمريضأقسام  رؤساء لدى التنظيمية العدالة ممارسة درجة بينإيجابية  ارتباطية

  .نظرهم وجهة من عملهم

وقد أوصى الباحث بضرورة أن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة لالستفادة من نتائجها 

 في بحوث أخرى. 
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Abstract 

This study aimed to identify the practice degree of organizational justice 

among the heads of nursing department at private hospitals and their relation to 

motivation towards work from the perspective of nurses in Jordan. 

The descriptive analysis approach was used. The study sample consisted of 

(401) nurse. Two tools were used to collect the study data; the first tool contained 

the figure of the organizational justice, and the second tool contained the figure 

motivation toward the work. Validity was verified After the statistical analysis; the 

study reached the following results: fairness transactions dimension has come at the 

first level with a high degree of practice, the evaluation justice dimension also has 

come at the second level with a high degree of practice; Followed by procedural 

justice at the third level and with a high degree of practice and the distributive justice 

at the fourth level came with a high degree of practice. The study also found that the 

level of motivation of nurses to work has come at a high level. In terms of the 

relationship between the head of the nursing department and the nurses, it was very 

high. In terms of the relationship between the nurse and the patients' companions, it 



was high. A positive correlation was found between the degree of organizational 

justice among the heads of nursing departments and the motivation of the nurses 

towards their work from their perspective. 

The researcher recommended the need to benefit from the result of the study to 

continue from where the researcher has finished.  
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