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تكسب الدراسة أهميتها من خالل نية الباحث إتباع منهج علمي يثري املعرفة، ملعرفة طبيعة 

العالقة االرتباطية بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم 

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة، كما ويؤمل أن تؤدي هذه الدراسة إضافة 

حثين في هذا الحقل األكاديمي، للتعرف على أهم مؤشرات العدالة عملية تساعد البا

التنظيمية التي قد تساهم في زيادة سلوك املواطنة، وبالتالي زيادة الكفاءة واملشاركة 

 والتفاعل باملعهد.  

هدفت الدراسة بشكلها العام ملعرفة العالقة االرتباطية ما بين العدالة التنظيمية  حيث

التنظيمية لدى عينة من موظفي معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية وسلوك املواطنة 

والرياضية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطية املتبادلة، 

واالستبيان كأداة لجمع البيانات واملعلومات، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة املسح 

 : املقال معلومات
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  ،وقد توصل الباحث الى أنهموظف وموظفة  (72اسة  )الشامل، حيث بلغ عدد عينة الدر 

عالقة طردية متوسط ما بين  ، وتوجد ال توجد عالقة بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة

لدى موظفي معهد علوم وتقنيات   سلوك املواطنةوعدالة التعامالت بعدالة اإلجراءات 

 . النشاطات البدنية والرياضية بجامعة املسيلة

 

وتقنيات النشاطات 

البدنية والرياضية 

 باملسيلة 

 

RÉSUMÉ :  

        L’objectif général de l’étude : Connaitre la relation corrélative entre La justice 

organisationnelle et le comportement  chez les fonctionnaires au sein de 

l'Institut de science et de technologie des activités physiques et mathématiques 

de l'Université de  

La méthode: on a opté pour la méthode descriptive corrélative vu qu’elle est 

compatible avec la nature de cette recherche 

Le corpus  d’étude : un questionnaire inséré sous forme d’une échelle de Likert 

quintet. 

L'échantillon de l'étude a été sélectionné selon une méthode d'enquête 

complète, avec un échantillon de 27  fonctionnaires travaillant  dans staps msila 

Les résultats obtenus : 

- Aucune relation corrélative entre la Justice de distribution et le comportement  

chez les fonctionnaires des staps M’Sila 

- Il y a une relation corrélative faible entre Justice de le procédure  chez les 

fonctionnaires des staps M’Sila  

- Il y a une relation corrélative faible entre La justice de traiter et le 

comportement de la citoyenneté  chez les fonctionnaires des staps M’Sila 

 

mots clés :  

La justice 

organisationnelle- 

le comportement- 

les fonctionnaires 

des staps  M’Sila  
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 مقدمة :

تعد اإلدارة في الوقت الحاضر القاعدة االساسية التي يعتمد عليها نجاح أي مؤسسة معاصرة وفي أي 

متواجدة بصفة رئيسية في كل نشاطات مجال بما في ذلك املجال الرياض ي، فاإلدارة أصبحت 

 املؤسسات، وأصبحت ركنا اساسيا من أركان نجاحاها.

تحقيق أهدافها بدرجة كبيرة بمدى قدرتها على ضمان السير  املؤسسات الرياضية في نشاطويعتمد 

مهما و نجاح املؤسسة في بيئة عملها،  الحسن و اإلدارة الفعالة للعناصر املادية و املالية و البشرية

كانت طبيعة نشاطها مرهون بمدى قدرتها على ضمان السير الحسن و اإلدارة الفعالة للعناصر 

، إال أن العنصر البشري يبقى املحرك األساس ي والرئيس ي ألداء جميع هذه الوظائف، السالفة الذكر

الحفاظ حيث يتوقف األداء على مستوى وفعالية هذا العنصر االمر الذي يتطلب صيانته وتنميته و 

 عليه، وتحقيق التكامل والتوازن بينه وبين املؤسسة التي يعمل فيها.

عنصر اساس ي في  هوقد تناولت العديد من الدراسات واألبحاث سلوك األفراد داخل املنظمات باعتبار 

عملية التنظيم، ومن هنا تعد العدالة التنظيمية  نظرية هامة في دراسة سلوك الفرد في املنظمة، نظرا 

ا تحتوي من انعكاسات على مستوى اشباع الفراد لحاجاته وتوقعاته التي يطمح اليها، فضال عن مل

كونها تشكل بعدا هاما لدافعية الفرد نحو االنجاز وشعوره بالرضا واالستقرار، وفي املحصلة يمكننا 

د )عمر محمالقول إن العدالة التنظيمية تؤثر في توجه الفرد نحو تحقيق اهداف املنظمة. 

 (25. 1998دره:

ومن السلوكيات التي قد تأثر بشكل مباشر باستشعار العدالة التنظيمية سلوك املواطنة التنظيمية، 

وهو سلوك طوعي يبرز فيه االستعداد للعمل وبذل الجهد اكثر مما هو مطلوب ومحدد وفق املهام 

ن الناحية التوزيعية، الوظيفية، ويأتي هذا السلوك كأثر الستشعار وتوقع املعاملة العادلة م

واالجرائية، والتعامالت في بيئة العمل الداخلية، ومن امثلة سلوك املواطنة التنظيمية مساعدة زمالء 

العمل ،وعدم التسبب للمشاكل مع الزمالء ،وتجنب اثارة الشكاوى، وعدم تعطيل العمل ، والتطوع 

  (12. 1920) القحطاني في اواقت الفراغ ، والحرص على نجاح املنظمة 

وقد توصلت العديد من الدراسات السابقة الي وجود عالقات ارتباطية ما بين متغيرات العدالة 

التنظيمية وسلوك املواطنة، بينما دراسات اخرى توصلت لعدم وجود عالقات ارتباطية ما بين احدى 

مما سبق تقديمه،  املتغيرات التي ترتبط بالعدالة التنظيمية بسلوك املواطنة التنظيمية، انطالقا

وألهمية موضوع العدالة التنظيمية في مجال االدارة الرياضية، جاءت هذه الدراسة للكشف عن أهم 

مثيرات العدالة التنظيمية التي قد تساهم في تنمية سلوك املواطنة للموظفين في معهد علوم وتقنيات 

 على النحو التالي:النشاطات البدنية والرياضية، وتمحورت مشكلة الدراسة االساسية 
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هل توجد عالقة ارتباطية بين العدلة التنظيمية و سلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم 

  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة املسيلة؟

 التساؤالت الجزئية:  -

وتقنيات هل توجد عالقة ارتباطية بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم  -

 النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟

هل توجد عالقة ارتباطية بين عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات  -

 النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟

ت هل توجد عالقة ارتباطية بين عدالة التعامالت وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيا -

 النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟

تهدف هذه الدراسة باألساس ملعرفة هل هناك عالقات ارتباطية بين متغيرات أهداف الدراسة:  -

أبعاد العدالة " االجراءات، التوزيع، التعامالت" وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضية. 

تكسب الدراسة أهميتها من خالل نية الباحث إتباع منهج علمي يثري املعرفة،  سة:أهمية الدرا -

ملعرفة طبيعة العالقة االرتباطية بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم 

وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة، كما ويؤمل أن تؤدي هذه الدراسة إضافة عملية 

الباحثين في هذا الحقل األكاديمي، للتعرف على أهم مؤشرات العدالة التنظيمية التي قد تساعد 

 تساهم في زيادة سلوك املواطنة، وبالتالي زيادة الكفاءة واملشاركة والتفاعل باملعهد.  

 فرضيات الدراسة:  -

م وتقنيات توجد عالقة ارتباطية بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علو  -

 النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟

توجد عالقة ارتباطية بين عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات  -

 النشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟

توجد عالقة ارتباطية بين عدالة التعامالت وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات  -

 نشاطات البدنية والرياضية باملسيلة؟ال

 املفاهيم واملصطلحات  -

درجة تحقيق املساواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد  العدالة التنظيمية:

باملنظمة، وتجسد فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل املوظفين تجاه املنظمة التي يعملون 

 (010. 1998)البشابشة:فيها 
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العدالة التنظيمية تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد على عدالة األسلوب الذي يستخدمه  -

   ((Greenberg1990p401 املدير في التعامل على املستويين الوظيفي واإلنساني"

 ( 57.  1990)حسانين، جاد إعطاء لكل فرد في املنظمة ما يستحق  -

ي يحكم الفرد من خاللها على عدالة االسلوب الذي يستخدمه املدير في التعامل معه على الطريقة الت

املستويين الوظيفي واالنساني، وهي مفهوم نسبي يتحدد في ضوء ما يدركه املوظف من نزاهة 

 (21. 1929) صابرين ابو جاسر وموضوعية املخرجات واالجراءات داخل املنظمة. 

والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد باملنظمة، وتجسد درجة تحقيق املساواة  -

فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل املوظفين تجاه املنظمة التي يعملون فيها ، وتأكيد الثقة 

 ( 200، 1995)العطوي عامر : التنظيمية املطلوبة بين الطرفين.

ها عدالة املخرجات او العوائد التي يحصل عليها املوظف والتي تعرف على أن العدالة التوزيعية: -

تتمثل في االجور والحوافز وفرص الترقية، وعدد ساعات وأعباء ووجبات الوظيفية، وهي العدالة 

)عمر  املدركة من املخرجات ، او النتائج او التوزيعات التي يحصل عليها الفرد في البيئة التنظيمية

 (78. 1998محمد دره:

تعرف على أنها تلك القرارات واالجراءات العادلة التي تمس بشؤن األفراد   العدالة االجرائية:-

 (09. 1998)عمر محمد دره:العاملين في بيئة االعمال الداخلية . 

هي ادراك ومعرفة املوظف لإلجراءات الرسمية ومدى تقبله لها بعد قيام  عدالة التعامالت: -

 (06. 1998)عمر محمد دره:ذه االجراءات، وكذلك تبرير الغرض منها. املسئولين بشرح وتوضيح ه

درجة شعور املوظفين باملساواة والنزاهة في التعامالت  التعريف االجرائي للعدالة التنظيمية: -

 واالجراءات وفي عملية التوزيع لدى موظفي معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 

اختياري تطوعي ال يرتبط مباشرة بنظام الحوافز او املكافأة في املنظمة ،  سلوك سلوك املواطنة:

 (20. 1927)علياء حسني عالء الدين ويقوم به املوظف من أجل االرتقاء بكفاءة املنظمة 

سلوك تطوعي اختياري يقوم به األفراد في املنظمات ويتجاوز متطلبات الدور الرسمي، كما انه غير  -

كافئات الرسمي بشكل صريح او مباشر، ويزيد من فعالية االداء في العمل لدى مشمول بنظام امل

 (29. 1992)الخميس املنظمات. 

هي مجموعة من السلوكيات التي تتمثل في صفة "االيثار،  التعريف االجرائي للمواطنة التنظيمية: -

ووعي الضمير، الروح الرياضية، التي يتصف بها املوظفون في معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 والرياضية بجامعة املسيلة. 
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هذا الصرح  معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة -

 1381صفر  20املؤرخ في  12/83بموجب املرسوم التنفيذي رقم  7212سنة  تأسيسهعلمي الذي تم ال

جمادى  30املؤرخ في  723/ 21املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم  7212يناير سنة  25املوافق ل 

ا املادة املتضمن إنشاء جامعة املسيلة وال سيم 7221سبتمبر سنة  13املوافق ل  1377الثانية عام 

، ويحتوي األولى منه التي تحدد عدد الكليات واملعاهد التي تتكون منها جامعة املسيلة واختصاصاتها

"املديرية الفرعية لإلدارة واملالية، نيابة مديرية  على ثالث ادارات رئيسةاملعهد من الناحية االدارية 

هد املكلفة بما بعد التدرج والبحث العلمي املعهد املكلفة بالدراسات وشؤون الطلبة، ونيابة مديرية املع

" قسم التكوين القاعدي، وقسم التدريب  كما يضم املعهد ستة أقساموالعالقات الخارجية"، 

  الرياض ي، وقسم االدارة والتسيير الرياض ي، وقسم املكيف، وقسم التربية، وقسم االعالم الرياض ي"

 الدراسات السابقة :  -

" محددات العدالة التنظيمية وعالقتهما  بعنوان 1926ابو سمعان  دراسة محمد ناصر راشد -

بسلوك املواطنة التنظيمية" " مذكرة ماجستير من الجامعة االسالمية فلسطين، هدفت الدراسة 

بشكلها العام ملعرفة العالقة االرتباطية بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة من وجهة نظر 

طاع غزة، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان الضباط في جهاز الشرطة بق

و أهم النتائج املتوصل  ومنكأداة لجمع املعلومات على عينة مسحية من الضباط في جهاز الشرطة، 

 اليها:

 العدالة" االجرائية، التعامالت، التوزيع" وسلوك املواطنة.   توجد عالقة طردية بين - -

" العالقة بين  بعنوان 1921بد التواب عبد املجيد، زهور سمران مزوق العوفي " دراسة " اشرف ع -

العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية "   مقال علمي منشور في مجلة دراسات عربية في 

، حيث هدفت الدراسة ملعرفة العالقة  7212العدد الثمانون ديسمبر  ASEPالتربية وعلم النفس )

بين محددات العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة لدى املشرفات التربويات مدينة تبوك "،  االرتباطية

ومن أهم النتائج استخدم الباحثان املنهج الوصفي واالستبيان كأداة لجمع البيانات واملعلومات، 

 املتوصل اليها: 

 املواطنة.  العدالة" االجرائية، التعامالت ،التوزيع" وسلوك  توجد عالقة طردية بين -

، ”العدالة االجرائية واثرها على سلوك املواطنة التنظيمية“بعنوان  1998دراسة احمد عبد هللا  -

دراسة ماجستير من جامعة تكريت، وهدفت الدراسة بشكلها العام ملعرفة اثر العدالة االجرائية على 

استخدم الباحث املنهج  سلوك املواطنة التنظيمية من وجهة نظر موظفي رئاسة جامعة تكريت، وقد
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 02الوصفي التحليلي واالستبيان كأداة لجمع البيانات واملعلومات، على عينة عشوائية قدرت ب 

 ومن أهم النتائج املتوصل اليها:موظف،  

 ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين العدالة االجرائية وسلوك املواطنة التنظيمية.  -

 الجانب التطبيقي :

 الدراسة االستطالعية:  -2

، واستخدم الباحث 7213توجهت في البداية إلى مقر املعهد في بداية شهر ماي من سنة   

تقنية املقابلة مع رئيسة مصلحة املستخدمين ملعرفة حجم ونوع عينة الدراسة، كما تم توزيع استبيان 

الخصائص السيكو  موظف وموظفة، من أجل حساب 12الدراسة على عينة من املبحثين قدرت ب 

 ومن أهم النتائج املتحصل ما يلي: مترية )الصدق الثبات( ألداة الدراسة. 

ضبط مجتمع وعينة الدراسة وتحديد أنسب طريقة الختيار تلك العينة. انظر للجدول رقم  -

(1.) 

وضعت معامالت االرتباط لكل العبارات دالة إحصائيا، مما يدل على أن عبارات االستبيان صادقة ملا  -

 (.0.7)لقياسه لهذه الدراسة.  انظر للجداول رقم 

معامالت الثبات مرتفعة وذات داللة إحصائيا، مما يدل على إمكانية ثبات النتائج التي سيتم  -

 (.20التحصيل عليها باستخدام االستبيان.  انظر للجدول رقم )

 أدوات جمع البيانات واملعلومات:  -1

استبيانين اثنين، استبيان أول يخص املتغير األول من الدراسة )العدالة اعتمد في هذه الدراسة على 

 التنظيمية(، واستبيان ثاني يخص املتغير الثاني من الدراسة )سلوك املواطنة(.

 خطوات تصميم استبيان العدالة التنظيمية واستبيان سلوك املواطنة: -1-2

االطالع على دالة التنظيمية في صورته األولية بتم تصميم استبيان الع استبيان العدالة التنظيمية: -

االدبيات و البحوث واالستبيانات الواردة في الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع العدالة التنظيمية، 

درجة  في دراسته بعنوان"ومن بين الدراسات التي اعتمد عليها دراسة "راتب السعود سوزان سلطان" 

االقسام األكاديمية في الجامعة االردنية الرسمية وعالقتها بالوالء العدالة التنظيمية لدى رؤساء 

 .7220التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها، جامعة االردن 

تم االستعانة ببعض عبارات استبيان الباحث "محمد ناصر راشد ابو  استبيان سلوك املواطنة: -

بعنوان" محددات العدالة التنظيمية وعالقتهما بسلوك املواطنة التنظيمية" مذكرة  7210سمعان 

( يوضح أبعاد وعدد العبارات لكل 21ماجستير من الجامعة االسالمية فلسطين، والجدول التالي رقم )

  التنظيمية وسلوك املواطنة".استبيان العدالة  من
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( يوضح أبعاد وعدد عبارات استبيان العدالة التنظيمية واستبيان سلوك 92جدول رقم )

 املواطنة

 عدد العبارات سلوك املواطنة عدد العبارات العدالة التنظيمية

 6الى  2 االيثار 1الى  2 عدالة التوزيع

 29الى  1 الضمير الحي 21الى  95 عدالة االجراءات

 26الى  22 الروح الرياضية 28الى 27 عدالة التعامالت

( خمس 20يشمل االستبيان على ) :"العدالة التنظيمية، وسلوك املواطنة " درجات استبيان-

 درجات.

 (: يمثل درجات استبيان العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة.91جدول رقم )

 أوافق بشدةال  ال أوافق غير متأكد أوافق أوافق بشدة اإلجابة

 2 1 7 0 6 الدرجات

 صدق استبيان العدالة التنظيمية واستبيان سلوك املواطنة :  -1-1 

ِعّد لقياسه.  
ُ
. 1991)فاطمة عوض صابر: صدق االستبيان يعني التأكد من أنه سوف يقيس ما أ

بمعامل "صدق  العدالة التنظيمية واستبيان سلوك املواطنةوقد تم تقدير صدق استبيان  (215

االتساق الداخلي" وقد وتم حساب االتساق الداخلي لعبارات استبيان العدالة التنظيمية على عينة 

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة  17الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 

  والدرجة الكلية للعبد التابع له كما يلي:

 الكلية والدرجةعبارات أبعاد العدالة التنظيمية  بين االرتباط معامالت(: 97) رقم جدول        

 للبعد.

 الداللة االرتباط محتوى العبارات البعد الرقم

92 

يع
ز و

لت
ة ا

دال
ع

 

 0.001 0.834  يتناسب الراتب الشهري مع الجهود التي أبذلها في عملي

91 
يتناسب الراتب الشهري مع املؤهل العلمي الذي حصلت 

 عليه
0.952 0.001 

 0.002 0.734 .يتناسب الراتب الشهري مع خبرتك املكتسبة في العمل 97

 0.009 0.648 تتناسب متطلبات ومهام عملك مع قدراتك الذاتية 90

 0.003 0.728 تشعر أن معايير تقييم ادائك عادلة 96

 0.004 0.699 تشعر ان الترقيات في املعهد تتم بشكل عادل 91

95 

ة 
دال

ع

ءا
را
الج

ا

 ت

يتم تطبيق القرارات بحق املوظفين بعد جمع معلومات 

 كافية
9.160 9.991 
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 9.996 9.566 يتم تطبيق القرارات اإلدارية على الجميع دون استثناء 98

 9.906 9.885 تبنى القرارات الصادرة على مبدأ عدم التحيز ألحد 90

29 
والتجاوزات في تتناسب العقوبات اإلدارية مع املخالفات 

 .املعهد
9.158 9.907 

 9.917 9.152 ترى ان رئيسك يوفر حلول عادلة للتظلمات والشكاوي  22

21 
  يتم استشارتك قبل اصدار االجراءات الجديدة

 
9.517 9.977 

27 

ت
ال
ام
تع

 ال
لة
دا

ع
 

 9.922 9.185 تتميز عالقاتي االجتماعية بالطيبة مع املوظفين

 9.917 9.555  والتعاون بين الزمالءتسود روح الفريق  20

26 
يتفهم ويراعي املسئول املباشر الظروف الخاصة لكل 

 .موظف
9.822 9.992 

 9.997 9.800  تمتاز معاملة املسئول املباشر بعدم التفريق واملحاباة 21

25 
يمتاز املسئول املباشر بسعة الصدر ويسمح باملناقشة 

 والحوار
9.581 9.907 

28 
اشعر بنزاهة وعدالة املسئول املباشر في حل الخالفات بين 

 الزمالء
9.170 9.970 

 : يتضح (22السابق رقم ) جدول بالنظر الى ال

 عبارات األبعاد الفرعية )التوزيع، االجراءات، التعامالت( من عبارة كل بين االرتباط معامالتأن 

 مستوى  عند دالة وتعتبر (2.283-2.007) بين ارتباطها معامالتتراوحت  ،لالستبيان الكلية والدرجة

 لقياسه وضعت ملا صادقةعبارات استبيان العدالة التنظيمية  تعتبر وبذلك ،(2.20-2.21) داللة

 لالستبيان. الكلية والدرجة عبارات سلوك املواطنة بين االرتباط معامالت(: 90) رقم جدول 

 الداللة االرتباط محتوى العبارات االبعاد الرقم

01 

ار
إليث

ا
 

تساعد زمالئك حينما يكون لديهم أعباء عمل كثيرة 

 دون مقابل
9.610 0.042 

 0.016 9.129 تقوم بمساعدة زمالئك الذين تغيبوا عن العمل 02

03 
تهتم بمساعدة العاملين الجدد في التأقلم مع اجواء 

 العمل
9.185 0.040 

 9.992 9.110  تحاول أن تقوم بأداء عملك على أحسن وجه 90

 9.997 9.577 تقدم مصلحة العمل على املصلحة الشخصية 96
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91 

ير
ضم

 ال
عي

و
 

 0.004 9.887  أحافظ على سمعتي في العمل

 0.002 9.501  تتعامل بعناية مع االجهزة واملعدات في مكان العمل 95

98 
تتقبل االستمرار في العمل ملا بعد سعات الدوام 

 الرسمي عند الحاجة
9.185 0.050 

 0.020 9.612  تحرص على أداء عملك بإتقان وتفاني 90

 9.929 9.601 أتطوع بأعمال اضافية لتحسين وتطوير املعهد. 29

22 

ية
ض

ريا
 ال
ح
و ر

ال
 

 9.992 9.510 أتجنب إثارة املشاكل في العمل                                                 

21 
احرص على اتخاذ التدابير الوقائية للمشاكل قبل 

 حدوثها                        

9.605 9.919 

 9.990 9.101 أتنبه لألثر الذي يتركه سلوكي في اآلخرين                                       27

 9.901 9.697 ال اعتدي على حقوق االخرين                                                  20

 9.992 9.511 تتقبل النقد بسعة صدر ودون تذمر  26

عبارات األبعاد  من عبارة كل بين االرتباط معامالتأن  يتضح: (22السابق رقم ) جدول بالنظر الى ال 

 معامالتتراوحت  ،لالستبيان الكلية والدرجة الضمير، الروح الرياضية(الفرعية )األيثار، وعي 

عبارات  تعتبر وبذلك ،(2.20-2.21) داللة مستوى  عند دالة وتعتبر (2.028-2.338) بين ارتباطها

  لقياسه. وضعت ملا صادقةاستبيان سلوك املواطنة 

 ثبات اداة الباحث بقياس قام ثبات استبيان العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة:  -1-7

وتجدر اإلشارة إلى أن معامل الثبات ألفا كرونباخ تتراوح  "،αمعامل ألفا كرونباخ  طريقة" باستعمال

وكلما اقترب من الصفر دل على عدم  ،( وكلما اقترب من الواحد دل على وجود ثبات عال1-2بين )

الثبات الستبيان العدالة التنظيمية ( يوضح قيمة معامل 96، والجدول التالي رقم )وجود ثبات

 وسلوك املواطنة.

لثبات استبيان العدالة التنظيمية  Cronbachs  Alphaيبين قيمة معامل :(96جدول رقم )

 وسلوك املواطنة.

 كرو نباخمعامل ألفا  عدد العبارات االستبيان الرقم

 9.560 28 العدالة التنظيمية 01

 9.808 26 سلوك املواطنة 02

 الستبيان العدالة التنظيمية كرو نباخن معامل ألفا أ ( يتضح:90بالنظر الى الجدول السابق رقم )

وتدل  ،رتفعةاملقيمة الثبات أن وهذا يدل على  2.333، كما بلغ في استبيان سلوك املواطنة 2.203بلغ 
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لعدالة التنظيمية، استبيان "اتامة بصحة على أن أداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعلنا على ثقة 

 لتحليل وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتها.ل ماصالحيتهو  سلوك املواطنة"

 استخدام الباحث املنهج الوصفي وبالتحديد طريقة العالقات االرتباطية املتبادلة .منهج الدراسة:  -7

يات النشاطات تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي معهد علوم وتقنمجتمع وعينة الدراسة:  -0

موظف وموظفة، اما عينة الدراسة فهي  32البدنية والرياضية بجامعة املسيلة والبالغ عددهم 

افراد من  12، حيث تم في البداية استبعاد بطريقة أسلوب املسح الشامل هااختيار تم مسحية أي 

تم توزيع االستبيانات على  ياملجتمع األصلي الذين أجريت عليهم الدراسة االستطالعية، وبالتال

استبيان صالحة للمعالجة  72موظف وموظفة، و تم استرداد  82مجموعة من األفراد قدرت ب 

( 22استبيان، والجدول التالي رقم ) 72االحصائية، وبذلك يكون عدد االستبيانات الخاضعة للدراسة 

 ة التي ينتمون اليها.يوضح توزيع مجتمع وعينة  الدراسة حسب األسالك االدارية والتقني

 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب السلك اإلداري والتقني الذي ينتمون اليه.91جدول رقم )

ملحق رئيس ي+ منشط  متصرف رئيس ي+ متصرف رتبة 

 جامعي

 عون مكتب +كاتب مديرية

 

 م

 17 29 29 97 العدد

محاسب محاسب رئيس ي+  وثائقي+ عون مكتبة مهندس + تقني اعالم الي رتبة

 اداري 

 م

 25 97 98 91 العدد 

 للعلوم اإلحصائية الحقيبة املسمى اإلحصائي البرنامج الباحث استعمل :اإلحصائية األساليب -6

 : التالية اإلحصائية التقنيات على اعتمد ( وspssاالجتماعية )

 االستبيان.ات فقرات بملعرفة ث كرونباخ الثبات معامل -

معامل االرتباط بيرسون ملعرفة العالقة االرتباطية بين متغيرات بيئة العمل الداخلية واالبداع  -

وتفسر نتائج االرتباط على النحو (ـ، 1( الى )+1-االداري، حيث ان قيمة معامل االرتباط تتراوح بين )

  التالي:

 اذا كان معامل االرتباط موجبا فإننا نقول ان العالقة طردية.  -

 اذا كان معامل االرتباط سالبا فإننا نقول أن العالقة عكسية.   -

 ( كلما كان االرتباط مرتفعا ) موجبا او سالبا(.  1-( او )1كلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من )+  -

. 1922. )رجاء ابو عالم ( كلما كان االرتباط ضعيفا2كلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من الصفر ) -

100)  
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عدالة  بين ارتباطية عالقة وجود  وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى التي تنص على  عرض -1

 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية موظفي وسلوك املواطنة لدى التوزيع

 بيرسون بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة.  االرتباط (: معامل98جدول رقم )

 القرار مستوى الداللة رسون يمعامل االرتباط ب العينةأفراد  املتغير

 عدالة التوزيع
 غير دال 0.734 0709 . 69

 سلوك املواطنة

عدالة التوزيع  بعدمعامل االرتباط بيرسون بين  : ( يتضح أن98بالنظر الى الجدول السابق رقم ) -

من  أكبروهو  0.734 مستوى الداللة لهذا املعامل قدر ب ، كما أن0702 . بلغوسلوك املواطنة 

ذو داللة ليس معامل االرتباط  أنمما يدل على ، 2.20املعتمد من طرفنا املعمول به و مستوى الداللة 

"بوجود عالقة ارتباطية بين عدالة األولى التي تنص  البديلة الفرضية ننفي وبالتاليإحصائية، 

 ارتباطيه عالقة توجد ال التي نصت على أنه الصفرية الفرضية نقبلو التوزيع وسلوك املواطنة"، 

موظفي معهد علوم وتقنيات النشاطات  بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة لدى إحصائية داللة ذات

 البدنية والرياضية بجامعة املسيلة.

 النتائج :تفسير مناقشة  -

، تم حساب معامل االرتباط بعد عدالة التوزيع وسلوك املواطنةلغرض معرفة العالقة االرتباطية بين  

 ،كما أن2.222بهذا بلغت قيمة معامل االرتباط، و بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث الحالية

، وهذا يدل 2.20املعتمد من طرفنا املعمول به و من مستوى الداللة  أكبرمستوى الداللة لهذا املعامل 

عل أنه ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية ما بين املتغيرين، مما يدل أن متغير عدالة 

التوزيع ليس له عالقة بسلوك املواطنة من وجهة نظر موظفي معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

الى القطاع الحكومي الذي يعتمد على نظام والرياضية، وقد يرجع السبب أن املوظفين  ينتمون 

التقييم الجماعي وليس التقييم الفردي، أو الى قناعة ورضا املوظفين باملردود املادي الذي يتقاضونه 

حسب الشهادة التي تم توظيفهم من أجلها،  وهذا ما اشار عمر" ان العديد من الدراسات السابقة 

ن املتغيرين والسبب في ذلك قد يعود  في الرؤية الى حقيقة أن اظهرت عدم وجود عالقات ارتباطية ما بي

سلوك املواطنة التنظيمية هو سلوك تطوعي بدون مقابل، أي ان املكافئات والحوافز املادية ال تؤثر 

 ( 219. 1998)عمر محمد دره:بصفة مباشر في سلوك املواطنة لدى العاملين. 

على انه توجد عالقة  7210احث " محمد ناصر راشد النتيجة السابقة تختلف ملا توصل اليه الب

ارتباطية دالة احصائيا ما بين متغير عدالة التوزيع وسلوك املواطنة لدى الضباط في جهاز الشرطة 

 بقطاع غزة فلسطين. 
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عدالة  بين ارتباطية عالقة وجود  وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية التي تنص على  عرض -2

 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية موظفي وك املواطنة لدىاالجراءات وسل

 بيرسون بين عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة. االرتباط (: معامل90جدول رقم )

أفراد  املتغير

 العينة

معامل االرتباط 

 بيرسون 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 عدالة اإلجراءات
 9.96عند  دال 0.035 9*414. 10

 املواطنة سلوك

عدالة معامل االرتباط بيرسون بين املتغيرين  : ( يتضح أن90بالنظر الى الجدول السابق رقم ) -

ن أو طردية متوسطة بينهما، على وجود عالقة مما يدل  2.313بلغ سلوك املواطنة" " و" التعامالت 

، 2.20الداللة املعتمد من طرفنا قل من مستوى أوهو ،  2.280ـ مستوى الداللة لهذا املعامل قدر بـ

 الثانية فرضية البحث وبالتالي نثبت صحةإحصائية، معامل االرتباط ذو داللة  أنمما يدل على 

ارتباطيه بين عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم  عالقة توجد " والقائلة

، % 06سبة التأكد من هذه النتيجة هي ونوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة املسيلة، 

 .% 96مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 

 تفسير ومناقشة النتائج:  -

، تم حساب معامل متغير "عدالة اإلجراءات" و"سلوك املواطنة"لغرض معرفة العالقة االرتباطية بين 

وهو  2.313بهذا بلغت قيمة معامل االرتباط ، و االرتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث الحالية

ذات داللة إحصائية،  بين املتغيرين طردية متوسطةهناك عالقة  أنويشير على  ايجابيمعامل ارتباط 

وتفسير ذلك أنه كلما زادت درجة شعور املوظفين بعدالة االجراءات والضوابط في اتخاذ القرارات 

املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات النشاطات والسياسات العامة للمعهد كلما زاد سلوك 

على ان ثقة املرؤوسين بعدالة  ، وهذا ما اشارت اليه نظرية التبادل االجتماعيالبدنية والرياضة

ممارسة رئيسيه املباشر في االجراءات والقضايا واملسائل ذات الصلة بعمله تولد شعور الشعور 

ساحة السلطة والنفوذ وعوامل القوة املمنوحة للرئيس أو باملسئولية واالنضباط على الرغم من م

املدير،  وعلى أثر احترام املوظف وانصافه في جميع القضايا التي تمس واقعه الوظيفي، فإن ذلك يؤثر 

في اندفاع املوظف نحو ممارسة املزيد من السلوكيات التطوعية، والتي تندرج ضمن سلوكيات 

   " عمر"كما يرى (.71. 1920)القحطاني:شعور بالعدالة واالنصاف املواطنة التنظيمية كرد فعل لل

ان تقييم املدير ألداء العاملين من ناحية االجراءات بشكل عادل ينعكس على سلوك املواطنة 
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التنظيمية لدى العاملين، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة كفاءة العمل مثل االيثار او السلوك 

 (219. 1998. )عمر محمد دره:لدى العاملينالحضاري وروح الرياضية 

على انه توجد عالقة  7210النتيجة السابقة تشابه ملا توصل اليه الباحث " محمد ناصر راشد 

ارتباطية دالة احصائيا ما بين متغير عدالة االجراءات وسلوك املواطنة لدى الضباط في جهاز الشرطة 

" على انه ال توجد عالقة ارتباطية 7223أحمد عبد هللا بقطاع غزة فلسطين، و تختلف ملا توصل اليه "

 بين عدالة االجراءات وسلوك املواطنة التنظيمية من وجهة نظر موظفي رئاسة جامعة تكريت. 

عدالة  بين ارتباطية عالقة وجود  وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية التي تنص على  عرض -3

 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية يموظف التعامالت وسلوك املواطنة لدى

 بيرسون بين عدالة التعامالت وسلوك املواطنة االرتباط (: معامل29جدول رقم )

معامل االرتباط  أفراد العينة  املتغير

 بيرسون 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 عدالة التعامالت 
 9.96عند  دال 9.977 9.020 10

 سلوك املواطنة

عدالة معامل االرتباط بيرسون بين املتغيرين  : ( يتضح أن29بالنظر الى الجدول السابق رقم ) -

ن أو طردية متوسطة بينهما، على وجود عالقة مما يدل  2.310بلغ سلوك املواطنة " و" التعامالت 

، 2.20طرفنا قل من مستوى الداللة املعتمد من أوهو ،   2.288ـ مستوى الداللة لهذا املعامل قدر بـ

 الثالثة فرضية البحث ، وبالتالي نثبت صحةإحصائيةمعامل االرتباط ذو داللة  أنمما يدل على 

ارتباطيه بين عدالة التعامالت وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم  عالقة توجد " والقائلة

، % 06لنتيجة هي ونسبة التأكد من هذه اوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة املسيلة، 

 .% 96مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة 

 تفسير ومناقشة النتائج:  -

، تم حساب معامل متغير "عدالة التعامالت" و"سلوك املواطنة"لغرض معرفة العالقة االرتباطية بين 

وهو  2.310بهذا بلغت قيمة معامل االرتباط ، و االرتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة البحث الحالية

ذات داللة إحصائية،  بين املتغيرين طردية متوسطةهناك عالقة  أنويشير على  ايجابيمعامل ارتباط 

وتفسير ذلك أنه كلما زادت درجة شعور املوظفين بعدالة املعامالت التي يتلقونها من طرف الزمالء 

اطات البدنية والرياضة، واملسؤولين كلما زاد سلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات النش

مما يعني أن عدالة التعامالت في املعهد تنمي من احساس وشعور املوظفين بسلوك املواطنة، وهذا ما 

شار اليه الباحث "علياء " ان سلوك املواطنة التنظيمية سلوك تطوعي يقوم به املوظف اختياريا دون 
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ومكافأتها، واملوظف قد يبادل إحساسه  ان يكون هذا السلوك مرتبطا بشكل مباشر بحوافز املنظمة

بعدالة تعامل املنظمة معه بإظهار سلوك املواطنة التنظيمية وذلك من خالل إظهار سلوك ال يصنف 

ضمن الدور الرسمي له ، كمساعدة املوظفين واملراجعين للمنظمة، وتجنب إثارة املشاكل بها ، وأداء 

 " عمر "، كما يرى  (25. 1927ني عالء الدين نوح . )علياء حسأعمال إضافية دون تذمر أو شكاوي 

انه تظهر أهمية عدالة التعامالت في تأثيرها على سلوك املواطنة التنظيمية من خالل اسلوب الرقابة 

على اداء العاملين او ما يعرف بنمط االشراف او العالقات االجتماعية بين املدير والعاملين، وبصفة 

لصيق قد يقبل من احتماالت تبنى للعامليين سلوكيات املواطنة عامة فإن اسلوب الرقابة ال

 (217. 1998)عمر محمد دره:التنظيمية.  

على انه توجد عالقة طردية ما بين  "1921"اشرف عبد التواب النتيجة السابقة تشابه ملا توصل اليه 

 ق.عدالة التعامالت وسلوك املواطنة لدى املشرفات التربويات بمدينة تبوك العرا

 االستنتاجات :  -0

موظفي معهد  بين عدالة التوزيع وسلوك املواطنة لدى إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ال -

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

ارتباطيه بين عدالة اإلجراءات وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات  عالقة توجد -

 والرياضية بجامعة املسيلةالنشاطات البدنية 

ارتباطيه بين عدالة التعامالت وسلوك املواطنة لدى موظفي معهد علوم وتقنيات  عالقة توجد -

 النشاطات البدنية والرياضية بجامعة املسيلة

 االقتراحات:  -29

 اعطاء الفرصة الكافية للموظفين إلبداء الرأي في نتائج تقييم أعمالهم.  -

 صافهم في جميع القضايا التي تمس واقعهم الوظيفياحترام املوظفين وان -

تعزيز شعور املوظفين بالعدالة، من خالل توعيتهم باألسس التي يتم من خاللها منح   -

 املكافأة والترقيات. 

 .لديهم الشرائية القدرة مع للتناسب وتحسينها، املوظفين اجور  مراجعة -

التنسيق بين املصالح واملكاتب اإلدارية تسهيل فرص التعاون الجماعي بين املوظفين، وزيادة  -

 املختلفة.
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The summary of the study: 

- The title of the study:  Organizational Justice and its Relationship to the Behavior of 

Citizenship in the Staff of the Institute of Science and Technology of Physical and 

Mathematical Activities at the University of M'sila 

The Objectives of the study: The study aimed to determine the correlation between the 

dimensions of organizational justice (distribution justice, fairness of procedures, fairness 

of transactions) and the citizenship behavior of the staff of the Institute of Science and 

Technology of Physical and Sports Activities. 

Study Hypotheses: 

- Is there a correlation between the fairness of the distribution and the behavior of 

citizenship among the staff of the Institute of Science and Technology of Physical and 

Sports Activities in M'sila? 

- Is there a correlation between the fairness of the procedures and the behavior of 

citizenship among the staff of the Institute of Science and Technology of Physical and 

Sports Activities in M'sila? 

- Is there a correlation between the fairness of transactions and the behavior of 

citizenship among the staff of the Institute of Science and Technology of Physical and 

Sports activities in M'sila? 

Methodology: descriptive approach, in a way of mutual relations. 

Society and sample: 27 employees and employees working in the Institute of Science and 

Technology of Physical and Sports Activities. 

Data and information collection tools: a five-step scale questionnaire. 

Main results: 

There is no significant correlation between the distribution justice and the behavior of 

citizenship in the staff of the Institute of Science and Technology of Physical and Sports 

Activities 
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- There is a correlation between the fairness of the procedures and the behavior of 

citizenship among the staff of the Institute of Science and Technology of physical and 

sports activities at the University of M'sila 

- There is a correlation between the fairness of transactions and the behavior of 

citizenship among the staff of the Institute of Science and Technology of physical 

activities and sports at the University of M'sila 

Suggestions: 

- Enhancing employees' sense of justice by raising awareness of the foundations through 

which rewards and promotions are awarded. 

- Review and upgrade the staff to suit their purchasing power. 

- Facilitate the opportunities for collective cooperation among staff, and increase 

coordination between departments and various administrative offices. 

- Periodic meetings between officials and staff, so that information is transmitted 

at all levels to improve the quality of decision taken. 

- Enhancing employees' sense of justice by raising awareness of the foundations through 

which rewards and promotions are awarded 

- Facilitate the opportunities for collective cooperation among staff, and increase 

coordination between departments and various administrative offices. 

Keywords: Organizational Justice - Behavior of Citizenship - Staff of the Institute of 

Science and Technology Physical Activities and Sports - University of  M'sila 

 

 


