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لملك والملكوت ولو البقاء والثبوت وأفضل السالم وأزكى التسليم على سيدنا الحمد هلل لو العزة وبيده ا

 محمد وعلى إلو وصحبو أجمعين إلى يوم الدين نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف

"نقبيلتوفيق"الذي منحنا الثقة إلتمام ىذا لعمل بنصائحو القيمة وتوجيهاتو السديدة  وكان لنا الشرف كي 

رف على مذكرتنايكون المش  

 كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 كما ال ننسى أن نشكر كل من قدم لنا يد المساعدة في إنجاز ىذا البحث من أصدقاء وصديقات
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 ممخص الدراسة:
العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز بثانوية بف أحمد ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عمى العبلقة بيف  

 لخضر و بمعروسي بف يحي ببرج بوعريريج و التعرؼ عمى مستوى كبل المتغيريف عند األساتذة وكذا

الفروؽ التي تعزى إلى الجنس والسف والخبرة المينية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج 

أستاذ بالثانويتيف، كما تـ بناء استبياف يشمؿ ثبلث أجزاء )البيانات  60راسة الوصفي وقد شممت عينة الد

 47المتعمقة بالشخصية، بيانات متعمقة بالمتغير المستقؿ، وبيانات متعمقة بالمتغير التابع، تحتوي عمى 

 تـ التوصؿ إلى النتائج التالية: spss v 25، وباستخداـ برنامج (عبارة

ية عالي لدى أساتذة التعميـ الثانوي بف أحمد لخضر وبمعروسي بف مستوى العدالة التنظيم -
 يحي برج بوعريريج مرتفع.

مستوى الدافعية لئلنجاز عالي لدى أساتذة التعميـ الثانوي بف أحمد لخضر وبمعروسي بف  -
 يحي برج بوعريريج مرتفع.

ة لئلنجاز لدى أساتذة توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف العدالة التوزيعية والدافعي -
 التعميـ الثانوي بف أحمد لخضر وبمعروسي بف يحي برج بوعريريج.

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف العدالة اإلجراءات والدافعية لئلنجاز لدى  -
 أساتذة التعميـ الثانوي بف أحمد لخضر وبمعروسي بف يحي برج بوعريريج.

ة إحصائية بيف العدالة المعامبلت والدافعية لئلنجاز لدى توجد عبلقة ارتباطية ذات دالل -
 أساتذة التعميـ الثانوي بف أحمد لخضر وبمعروسي بف يحي برج بوعريريج.

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة تعزى لمسف. -
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة تعزى لمجنس. -
 ائية في مستوى العدالة تعزى الخبرة المينية.توجد فروؽ ذات داللة إحص -

.العدالة التنظيمية، الدافعية لئلنجاز، أساتذة ثانوية الكممات المفتاحية:  
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Abstract : 

This studyaimed to reveal the relation shipbetween organizational justice and motivation for 

achievement in the secondaryschool of Ahmed Lakhdar and Belrassi bin Yahya Bordj Bou 

Arreridj and to identify the level of both variables of professors, as well as the differencesthat 

are attributed to sex, age and professional experience, and to achieve the goal of the study, the 

descriptive approach has been reliedupon The studysampleis 60 highschool professors, and a 

questionnaire has been builtthatin cludesthree parts (data -related data, data related to the 

independent variable, and data related to the dependent variable, containing 47 words), and 

using the SPSS V 25 program The followin gresults werereached: 

Results: 

- The existence of a correlation between organizational justice and motivation for 

achievement amongsecon daryeducation teachers bin Ahmed Lakhdar and Balussa bin 

YahyaBurj Bou Arreridj. 

- The level of organizational justice ishighamon gsecondaryeducationprofessors bin Ahmed 

Lakhdar and Balussa bin Yahya Bordj Bou Arreridj. 

- The level of motivation for highachievementamongsecondaryeducationteachers bin Ahmed 

Lakhdar and Baluusi bin YahyaBurj Bou Arreridj ishigh. 

- There is a statisticallysignificantcorrelationbetween distribution and motivation justice for 

achievementamongsecondaryeducationprofessors bin Ahmed Lakhdar and Balusi bin 

YahyaBurj Bou Arreridj. 

There is a statisticallysignificantcorrelationbetween justice and motivation for 

achievementamongsecondaryeducationteachers bin Ahmed Lakhdar and Balussa bin 

YahyaBordj Boudj Arreridj. 

- There is a statisticallysignificantcorrelationbetween justice and motivation for the 

achievement of secondaryeducationprofessors bin Ahmed Lakhdar and Balusi bin 

YahyaBurdj Bou Arreridj. 

There are statisticallysignificantdifferences in the level of justice attributed to age. 

There are statisticallysignificantdifferences in the level of justice attributed to sex. 

There are statisticallysignificantdifferences in the level of justice that are attributed to 

professionalexperience. 

Key words: organizational justice, motivation for achievement, secondaryprofessors.          
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 مقدمة:
تعتبر المنظمة مجموعة مف األفراد يشتركوف داخؿ ىيكؿ واحد لمقياـ بمجموعة مف المياـ    

والواجبات،واعتبار العنصر البشري ىو الركيزة األساسية التي تعتمد عمييا المنظمة بغية تحقيؽ مجموعة 
اتو ولعؿ أىـ مف األىداؼ فإف كؿ منظمة تسعى جاىدة لبلىتماـ بالمورد البشري بتحقيؽ حاجاتو ومتطمب

 ما يحتاجو الموظفوف في المنظمة لتحقيقو ىو العدالة والمساواة في تسيير الموظفيف.
فغياب العدالة داخؿ المؤسسة يؤدي إلى ارتكاب بعض السموكيات والنتائج السمبية الغير متوقعة كعدـ    

يعتبر أحد المتطمبات الرضا عف عممو وبالتالي نقص في دافعيتو لمعمؿ وتطبيؽ العدالة في المنظمة 
األساسية لتشكيؿ اتجاىات ايجابية بيف األساتذة فإف تحقيؽ العدالة بيف األساتذة ىو أحد التحديات التي 

 تواجييا المنظمات ذلؾ لطبيعة تنوع الموارد البشرية واختبلفيـ مف حيث الثقافات والخمفيات المعرفية.
الفرد ثـ دراسة وفيـ حاجاتو ورغباتو وتطمعاتو وما أشبع  كما أنو ال بد لممنظمة مف دراسة وفيـ طبيعة   

مينا وما يتطمع إلى إشباعو تـ تحديد نوعية وطبيعة الدافعية المرتبطة بيا ومحاولة توفيرىا بقدر اإلمكاف 
 سواء مف خبلؿ النظاـ أو تصميـ الوظائؼ والمياـ.

كف استخداميا لتنظيـ سموؾ الموظفيف فالعدالة التنظيمية وسيمة وأداة ميمة في أي منظمة حيث يم   
رادتيا ونحو التحكـ في سموؾ العامميف  ومحو أنفسيـ ونحو غيرىـ ونحو المنظمة وأىدافيا وطموحاتيا وا 

 والرفع مف مستوى الرضا ومستوى أدائيـ وبذلؾ تحقيؽ دافعية اإلنجاز.
وبالتالي زيادة الدافعية  إذا وراء كؿ جو تنظيمي عادؿ بعيد عف العنصرية تحقؽ الرضا الوظيفي   

 جانب نظري وجانب تطبيقي. لمعمؿ،وىذا ما سنكشفو في بحثنا ىذا الذي يحتوى عمى جانبيف،
فالجانب النظري يحتوي عمى الفصؿ األوؿ الذي خصص لمفصؿ التمييدي،أيف تـ تحديد إشكالية البحث 

نا عمى دراسات سابقة والتعميؽ ثـ اعتمد أىمية وأىداؼ وأسباب، تحديد مصطمحات الدراسة، وفرضياتو،
عمييا،أما الفصؿ الثاني تطرقنا فيو إلى موضوع العدالة التنظيمية،مفيوميا ومبادئيا وأيضا أىمية 

وأىـ النظريات التي عالجت  وأبعاد،وكذلؾ الصعوبات والعوامؿ المؤثرة في إدراؾ العدالة التنظيمية،
الفصؿ الثالث لموضوع الدافعية لئلنجاز مف خبلليا الموضوع ،ثـ تناولنا نماذج ومقومات،بينما خصص 

تـ التطرؽ إلى الدافعية أوال مف مفيـو وخصائص،وتصنيؼ،ووظائؼ،واألسس التي تقـو عمييا 
الدافعية،وأىمية،ثانيا الدافعية لئلنجاز حيث اشتممت عمى مفيـو الدافعية لئلنجاز،أنواع،خصائص،والعوامؿ 

 ضافة إلى بعض النظريات المفسرة ليا،وأخيرا قياس دافعية اإلنجاز.المؤثرة في دافعية اإلنجاز،باإل



 مـقـــدمـــــة
 

 
 
 

 ج 

أما الجانب التطبيقي لمدراسة الذي اشتمؿ عمى فصميف الفصؿ الرابع والخامس،فيما عالج الفصؿ الرابع    
منيج وحدود الدراسة، الدراسة االستطبلعية عينة وأداة جي لمدراسة وقد تضمف إشارة إلى اإلطار المني

، مجتمع وعينة الدراسة خصائص السيكومترية ألداة الدراسة )الصدؽ،الثبات(سة االستطبلعية و الدرا
،أما الفصؿ الخامس فقد تضمف عرض نتائج الدراسة وتحميميا وتفسيرىا،وختمنا  واألساليب االحصائية

 البحث باالقتراحات المراجع ثـ المبلحؽ.
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اإلطار انعاو نهدراسة                                           انفصم األول:  
 

 
 
 

 اإلشكالية:-1
تعتبر مينة التعميـ أحد الوظائؼ الميمة والتي تحتاج إلى مدرسيف يتمتعوف بمستوى عالي مف        

دافعية اإلنجاز حتى يتمكنوا مف قياـ جميع األعماؿ الموكمة إلييـ،ويتأثر رضا المدرسيف بعدة عوامؿ 
لئلنجاز. ولمتعميـ أىمية ال تتكرر وفضؿ ال يجيد فيو مفتاح  داخمية وخارجية مما يؤثر عمى دافعيتيـ

الحراؾ االجتماعي وأساس الرفاىية والتقدـ والقاعدة الرئيسية لتمبية حاجات المجتمع وال يمكف تجاىمو أو 
التقميؿ مف شأنو فيو يضـ أعداد كبيرة متزايدة باستمرار مف الطبلب سواء في التعميـ العاـ أو التعميـ 

ي وقد تزايد االىتماـ بو كإستراتيجية قومية كبرى لكؿ شعوب العالـ المعاصر عمى اختبلؼ شاكمتيا العال
ف التعميـ في الوقت الراىف يعد مستقبؿ أي أمة مف األمـ لذا يقع عمى  النامي والمتقدـ منيا عمى سواء، وا 

ؾ مف خبلؿ التوظيؼ الفعاؿ عائؽ اإلدارة المدرسية ميمة تحقيؽ أىداؼ ىذه األمة بكفاءة وفعالية، وذل
لجيود موظفييا. ويعتبر األستاذ أبرز ىؤالء الذيف تعتمد عمييـ إدارة المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا، 
كسابيـ مجموعة مف األخبلقيات والمعارؼ والميارات، وىي مينة األستاذ  والمتمثمة في تربية النشء وا 

 بالدرجة األولى.
ليا دور أساسي في تطوير وتحديث المجتمعات اإلنسانية حيث أصبحت إف معرفة األنظمة التعميمية      

الثانوية مصنفة ألىـ منتج في عممية التقدـ وىو العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الطبيعة المتجددة 
والتي تزداد تميزا نتيجة لما يقدـ ليا مف تعميـ، ومف ىنا فإف التحدي الحقيقي الذي يواجيو المجتمع 

 ىو ذلؾ التطور التكنولوجي اليائؿ وثروة المعمومات التي غيرت األساليب واألنماط. الجزائري
ونظرا لدور األستاذ في العممية التعميمية وما يقدمو مف مجيودات لتطوير ىذه العممية، إذ أنو كاف        

الروحي واألخبلقي وال يزاؿ ظاىرة فريدة في المجتمع فيو مصدر المعرفة وخالؽ األفكار الجديدة والموجو 
والمطور الحضاري.كما قاؿ الغزالي"مف اشتغؿ بالتعميـ فقد تقمد أمر عظيـ وخطرا جسمانيا" فإف مف 
الواجب عمى المسؤوليف عمى العممية التربوية االىتماـ بيذا العنصر الفعاؿ والميـ والعمؿ عمى توفير 

ثارة دوافعو وحوافز عمى اإلنجاز، وبيذا المناخ والجو المناسب الذي يستطيع أف يقدـ أفضؿ ما لديو و  ا 
يكوف راضي عف عممو.فالدافعية لئلنجاز أحد أىـ الجوانب الميمة في نظاـ الدوافع اإلنسانية فيو مكوف 
جوىري في إدراؾ المتعمـ وتحقيؽ ذاتو فنبلحظ أف المنظومة التربوية صبت اىتماميا نحو دافعية المتعمـ 

عممية التعميمية وباعتبارىا أيضا محرؾ داخميا منشط لمسموؾ وكوف الدافعية نحو التعميـ باعتباره محور ال
أىـ المتطمبات القبمية لعممية التعمـ يحرص المعمموف عمى إثارتيا وذلؾ لدورىا في توليد سموؾ المتعمـ 
وتوجيو وضماف استمرار نشاطو والسموؾ المدفوع ليس بمعزؿ عف الجانب المعرفي لممتعمـ بؿ محدد 

سطة التفكير والعمميات العقمية فالسموؾ يبدأ وينتظـ بواسطة الخطط واألىداؼ والتوقعات إذ يزود بوا
 النشاط العقمي لممتعمـ بدافعية ذاتية متأصمة فيو.
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اإلطار انعاو نهدراسة                                           انفصم األول:  
 

 
 
 

تعتبر الدافعية في حد ذاتيا أمرا في غاية األىمية بالنسبة لمسموؾ اإلنساني، فيي المحرؾ لمسموؾ        
اء كؿ سموؾ دافع ووراء كؿ دافع رغبة. وحوليا تتمحور محددات السموؾ اإلنساني والباعث عميو، حيث ور 

بمجموعة مف العوامؿ التي تحدد مساره واتجاىو تتمثؿ في مدخبلت النظاـ السموكي، فسموؾ اإلنساف أو 
الحيواف ميما تعددت صوره وتباينت أىدافو، فإنو يدفع بواسطة قوة نفسية أو فسيولوجية، داخمية أو 
خارجية حتى تصؿ بو إلى تحقيؽ اليدؼ المنشود، ومف خبلؿ كؿ ىذا تـ إدراؾ المعنى الحقيقي لمدافعية 
وىو ليس إشباع الحاجات المادية والتي تمثؿ الظروؼ المحيطة بالعمؿ فقط إنما ىي إشباع الحاجات 

كس حاجات النمو الداخمية التي تدفع األستاذ نحو العمؿ برغبة وحماس وروح معنوية عالية والتي تع
 واإلنجاز وىي تحقيؽ واحتراـ وتأكيد الذات.

فمف  ولذلؾ أصبحت الدافعية تتصدر اىتمامات سواء أكاف عمى المستوي الشخصي أو المجتمعي،      
الصعب التصدي لمعديد مف المشكبلت النفسية دوف االىتماـ بدوافع الكائف الحي،التي تقـو بالدور 

 وكيفية التعبير عنو. سموكو، وجيةو  األساس في تحديد قوتو،
ف          ولمعدالة التنظيمية عوامؿ مؤثرة في تقييـ وسموكيات األفراد في المنظمة التي يعمموف بيا، وا 

تدعيـ مثؿ ىذه السموكيات مرتبطة إلى حد بعيد بالدور اإلشرافي أو القيادي وف ثـ العدالة التنظيمية، 
الفرد عمى أنو عادؿ قد يكوف إجراء متحيز أو غير موضوعي في نظر فاإلجراء التنظيمي الذي ينظر إلو 

فرد آخر، لذا فإف العدالة التنظيمية تتحدد في ضوء ما يدركو الفرد مف نزاىة وموضوعية اإلجراءات 
 والمخرجات.

 ولعؿ مف أىـ األسباب التي أدت إلى زيادة االىتماـ بالعدالة التنظيمية ىي نتائج الدراسات التي     
أثبتت أف العدالة التنظيمية ترتبط بكؿ مف أنظمة تقييـ األداء والرضا الوظيفي والرضا في األجر وسموؾ 
التطوع التنظيمي وغيرىا مف المتغيرات األخرى، وتشير العديد مف الدراسات إلى أف انخفاض مدركات 

عادلة قد يسبب العديد مف األساتذة لمعدالة التنظيمية نتيجة اإلحساس بأف عمميات صنع القرارات غير 
النتائج مثؿ انخفاض كمية األداء، وغياب التعاوف بيف األساتذة في العمؿ، وانخفاض مستوى الرضا 

 الوظيفي وااللتزاـ  التنظيمي، إضافة إلى ضعؼ ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية.
بيئة التعميمية كمحدد رئيسي ألداء وعمى الرغـ مف التأكيد عمى أىمية إدراؾ العدالة التنظيمية في ال    

األساتذة لؤلعماؿ الموكمة إلييـ، إال أو الواقع الحالي يشير إلى جوانب القصور التي قد تضعؼ مف 
مدركات العدالة التنظيمية و تقمؿ مف تحمى األساتذة بتمؾ السموكيات، حيث نجد أف ىناؾ محددات 

برة والمستوى التعميمي أما مف حيث المحددات شخصية لؤلساتذة نجد متغيرات الجنس، العمر، الخ
 التنظيمية نجد الثقافة التنظيمية وطبيعة العبلقة بيف أفراد جماعة العمؿ والمستوى الوظيفي لؤلستاذ.

مف خبلؿ ىذه الدراسة المبمورة سنحاوؿ التعرؼ عمى العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز         
 التعميـ الثانوي،نحدد التساؤالت التالية:مف وجية نظر أساتذة 
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 وعميو يمكف صياغة إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية:
 التساؤل الرئيسي:

ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  -
 التعميـ الثانوي؟

 التساؤالت الفرعية:
تباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة التوزيع والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة ىؿ توجد عبلقة ار   -

 التعميـ الثانوي؟
ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة اإلجراءات والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  -

 التعميـ الثانوي؟
لدافعية لئلنجاز لدى أساتذة ىؿ توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة المعامبلت وا -

 التعميـ الثانوي؟ 
ة ذنظيمية ودافعية االنجاز لدى أساتىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة الت -

 التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي تعزى لمتغير السف؟
ة ذافعية االنجاز لدى أساتمية ودىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة التنظي -

 التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي تعزى لمتغير الجنس؟
ة ذنظيمية ودافعية االنجاز لدى أساتىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة الت -

 لخبرة المينية؟التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي تعزى لمتغير ا
 الفرضيات:-2

 الفرضية الرئيسية:
توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  -

 التعميـ الثانوي.
 الفرضيات الفرعية: 

عميـ توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة التوزيع والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة الت -
 الثانوي.

توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة اإلجراءات والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  -
 التعميـ الثانوي.

توجد عبلقة ارتباطية ذات دالة إحصائية بيف عدالة المعامبلت والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  -
 التعميـ الثانوي.
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ة نظيمية ودافعية االنجاز لدى أساتذوى العدالة التتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مست   -
 التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي تعزى لمتغير السف؟

ة نظيمية ودافعية االنجاز لدى أساتذتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة الت   -
 ي تعزى لمتغير الجنس؟التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يح

ة نظيمية ودافعية االنجاز لدى أساتذتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة الت   -
 التعميـ الثانوي بثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي تعزى لمتغير الخبرة المينية؟

 تحديد مصطمحات الدراسة:-3
شراكو في  وىي إدراؾ األستاذ بحصولوالعدالة التنظيمية:-أ عمى عوائد تتناسب مع الجيد الذي يبذلو وا 

حساسو بتعامؿ المسؤوليف معو بموضوعية واحتراـ داخؿ مؤسسة  صنع القرارات التي ليا عبلقة بوظيفتو،وا 
 التعميـ الثانوي.

:ترتكز حوؿ مخرجات التنظيمية لؤلساتذة والمتمثمة في الرواتب والمكافآت والحوافز العدالة التوزيعية-
 بء العمؿ.وع
:تمؾ الطرؽ التي يتـ تصميميا لتعزيز مشاركة األساتذة في إخاذ القرارات لتقميؿ مف العدالة اإلجرائية-

 األخطاء التي يتـ اتخاذىا وفؽ معايير معتمدة في تقييـ أداء األساتذة.
خبلؿ :ىي درجة إحساس األساتذة بحسف المعاممة بيف الزمبلء في العمؿ وذلؾ مف المعامالت عدالة-

 التعامؿ معيـ باالىتماـ واالحتراـ ووجود العدالة والثقة بينيـ.
:ىي الحاالت الداخمية والخارجية التي تحرؾ أداء األساتذة وتوجيو نحو ىدؼ محدد الدافعية لإلنجاز-ب

 تحافظ عمى استمراريتو ودوامو.
لتفكير باستبداليا بمؤسسة :ىو تكيؼ األساتذة مع مؤسستو والتعمؽ بيا لدرجة عدـ ااالرتباط الوظيفي-

أخرى حتى يسعى لتحقيؽ أىدافيا واالرتباط ينشأ بصورة تبادلية حيث كؿ مف المؤسسة واألساتذة يحقؽ 
 احتياجيا. 

:ىو انغماس األساتذة في إنجازه لعممو والمتمثؿ في الحماس القوي الذي ينتج عنو الوظيفي االنغماس-
 تحقيؽ أىداؼ المؤسسة. الرضا والسعادة في إنجاز المياـ مف أجؿ

السموكات الحضارية التي يقـو بيا األستاذ في المؤسسة التي يعمؿ بيا والمتمثمة  :تمؾسموك المواطنة-
في التعاوف مع زمبلءه في إتماـ العمؿ الموكؿ إلييـ وتمثيؿ مؤسستيـ واعتبارىا كالوطف المصغر الذي 

 يعيشوف فيو.
وطة بو مياـ التدريس أو ميـ إدارية أو معا في مرحمة التعميـ كؿ أستاذ من أستاذ التعميم الثانوي:-

 الثانوي بغض النظر عف جنسو أو سنو أو خبرتو .
 أىمية الدراسة:-4
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يعد موضوع العدالة مف أىـ المواضيع التي تشيد اىتماما كبيرا في اآلونة األخيرة ونظرا لتأثيرىا النفسي 
تنظيمي في تحقيؽ أىداؼ المنظمة العممية البيداغوجية والواضح والذي بدوره ِيؤثر عمى األداء ال

 والتدريسية بالمؤسسة والتي تسعى إلى:
تكمف أىمية الدراسة في تحسيف العبلقات مما يساىـ في تحقيؽ العدالة التنظيمية والقضاء عمى مظاىر -

 الظمـ وعدـ العدالة.
 إبراز أىمية الدوافع في إثارة ميوؿ األساتذة لدى الوظيفة.-
 معرفة مدى تأثير العدالة التنظيمية عمى دافعية األساتذة.-
 إثراء لمعمومات وزيادة المعارؼ المتعمقة بالدراسة مف خبلؿ اإلطار النظري والتطبيقي.-
 أىداف الدراسة:-5
إف اليدؼ المرجو مف ىذه الدراسة ىو محاولة الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف العدالة التنظيمية والدافعية -
 جاز مف وجية نظر أساتذة التعميـ الثانوي.لئلن
الوصوؿ إلى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي تساىـ في تبني مبدأ العدالة التنظيمية في -

 دافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.المؤسسات الجزائرية مف أجؿ رفع مستوى 
 .ستوى الدافعية لئلنجازمحاولة الوقوؼ عمى اآلليات التي تزيد مف فعالة وم-
 أسباب الدراسة:-6

 إف دراسة ىذا الموضوع واختياره كانت نتيجة ألسباب ودوافع أدت إلى التطرؽ إليو أىميا:
 الرغبة الشخصية في معالجة الموضوع. -
الحاجة الماسة لتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى أبعاد المختمفة مف كؿ المتغيريف بيف العدالة  -

 دافعية لئلنجاز.التنظيمية وال
 محاولة فيـ طبيعة العبلقة بيف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز. -
 الدراسات السابقة:-7
أثر محددات الدعـ التنظيمي عمى دافعية اإلنجاز دراسة بعنوان: 2018:دراسة يوسفي كمال 7-1

ارة عف أطروحة لنيؿ ميدانية عمى عينة في المؤسسات الصحية العمومية في الجزائر.ىذه الدراسة عب
 تصب الدراسة إلى مجموعة مف األىداؼ تناوليا البحث كالتالي: شيادة الدكتوراء في عمـو اإلقتصاد،

محاولة التعرؼ عمى واقع الدعـ التنظيمي لمعامميف في المؤسسات االستشفائية وأثره عمى دافعية  -
والعوامؿ المؤثرة فيو، وتمؾ التي العامميف لئلنجاز مف خبلؿ تحديد ماىية إدراؾ الدعـ التنظيمي 

 يؤثر فييا.
توضيح مدى وجود ارتباط بيف محددات الدعـ التنظيمي المدرؾ والمتمثؿ في )العدالة  -

التنظيمية.سموؾ القيادة لمساندة المرؤوسيف، والمشاركة في اتخاذ القرار ودعـ تقدي الذات لدى 
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تنظيمي،ثـ بياف أثر ذلؾ عمى اإلتزاـ التنظيمي العامميف(،وبياف أثرىا عمى إدراؾ العامميف لمدعـ ال
 ومف أثرىا عمى دافعية العامميف لئلنجاز.

تقديـ بعض التوصيات ألصحاب القرار في المؤسسات اإلستشفائية محؿ الدراسة بخصوص إدراؾ  -
 العامميف لمدعـ التنظيمي والمتغيرات الحاكمة في دافعية اإلنجاز.

:العدالة التنظيمية وتأثيرىا عمى الرضا الوظيفي وتحسيف عنوانب2017:دراسة ياسر عبد الوىاب7-2
ييدؼ البحث إلى بمورة مفيـو منيج العدالة التنظيمية ودورىا  -دراسة حالة البنؾ المركزي المصري-األداء

ميداني معرفي مزدوج بيف النظرية والتطبيؽ. الختيارفي تحقيؽ الرضا الوظيفي وتحسيف األداء،طبقا   
الدراسة مجموعة مف النتائج منيا:وتوصمت      

تأكد مف خبلؿ التحميبلت أف جميع العبلقات االرتباطية ألبعاد منيج العدالة التنظيمية بشكؿ مفرد  -
مع محاور الرضا الوظيفي وتحسيف أداء مجتمعية،كانت عبلقات موجبة ودالة معنويا، وىي إشارة 

 الدراسة. االعتمادية والتبادلية بيف متغيراتواضحة إلى وجود 
فيما يتعمؽ منيج العدالة التنظيمية،أظيرة النتائج أف قيمة المتوسط الحسابي العاـ الكمي لمنيج  -

 ( وىي قيمة مرتفعة.4.114العدالة التنظيمية ونتائجيا )
 أوضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي أف قيمة اختبار ألفا  فيما يتعمؽ بمستوى الرضا الوظيفي، -

 ( ىي نسبة مرتفعة.0.01إحصائيا عند مستوى ) وىي قيمة دالة 180.154
دراسة حالة -العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لمعامميفبعنوان:2015:دراسة سعيدة شيخ7-3

بجامعة أكمى أولحاج،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف  -لممؤسسة الوطنية لمدىف بالبويرة
لوظيفي لمعامميف، تـ إجراء الدراسة الميدانية بالمؤسسة الوطنية لمدىف العدالة التنظيمية والرضا ا

بالبويرة،وقد قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي،مع استخداـ االستبيانة كأداة رئيسية لجمع 
 مفردة. 75البيانات وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت 

 لييا ىذه الدراسة ما يمي:ومنو أىـ النتائج التي توصمت إ
أف مستوى كؿ مف العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي لمعامميف في المؤسسة الوطنية لمدىف جاء  -

 بدرجة منخفضة.
 ىناؾ عبلقة طردية قوية بيف )العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي(. -
از واستراتيجيات :ضغوط العمؿ وعبلقتيا بالدافعية لئلنجبعنوان 2014:دراسة مخموفي أسعد 7-4

،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة -دراسة ميدانية بمدينة باتنة–مواجيتيا لدى مديري التعميـ المتوسط 
ضغوط العمؿ بدافعية اإلنجاز وتأثير كؿ مف متغيرات )الجنس،الخب اإلدارية( في استراتجيات مواجية 

 ضغوط العمؿ. 
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اطي حيث تكوف جميع مديري مدارس التعميـ المتوسؾ اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتب
مديرا ومديرة،ولتحقيؽ أىداؼ  26،والبالغ عددىـ 2012/2013بمدينة باتنة خبلؿ العاـ الدراسي 

الدراسة قاـ الباحث ببناء استمارة تضـ ثبلث استبانات،األوؿ يقيس ضغوط العمؿ،والثاني يقيس دافعية 
 ت مواجيـ ضغوط العمؿ. اإلنجاز،والثالث يقيس استراتيجيا

وقد تـ تحميؿ البيانات المجمعة باالعتماد عمى معامؿ االرتباطبيرسوف واستخراج المتوسطات لحسابية، 
لمعرفة الفروؽ إلى جانب االستعانة ببرنامج الرـز اإلحصائية  TESTواالنحرافات المعيارية واختبارات 

 ( وتوصمت الدراسة إلى:SPSSلمعمـو االجتماعية )
 (.0.52ود عبلقة ارتباطية بيف ضغوط العمؿ والدافعية لئلنجاز بمغت )وج -
تنخفض درجة استخداـ أفراد عينة الدراسة الستراتيجيات مواجية الضغوط إلى أقؿ مف متوسط  -

 استجابة المفحوص عمى استبياف المستخدـ ألغراض الدراسة.
ستراتيجيات المواجية،تعزى لمتغير ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة في ا -

 الجنس.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة في استراتيجيات المواجية،تعزى لمتغير  -

 الخبرة اإلدارية.
 
أثر العدالة التنظيمية في بمورة التماثؿ التنظيمي ن:ابعنو 2008دراسة البشابشة سامر عبد المجيد:7-5

مة األردنية،دراسة ميدانية. ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تحميؿ أثر العدالة في المؤسسات العا
التنظيمية في التماثؿ التنظيمي في المؤسسات األردنية،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ إستبانة مطورة 

وأف أبرز ما (فردا،919لغرض جمع البيانات وتوزيعيا عمى أفراد العينة،وتـ اختيار عينة بمغ تعدادىا)
توصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج أف تصورات العامميف ألبعاد العدالة التنظيمية جاءت متوسطة،فقد 

احتؿ بعد العدالة اإلجرائية المرتبة األولى ثـ جاءت العدالة التوزيعية في المرتبة األخيرة،ومف أىـ 
اىة في كافة اإلجراءات والقرارات اإلدارية، التوصيات التي جاءت بيا ىذه الدراسة التأكيد عمى ضرورة النز 

 لبلرتقاء بترسيخ مفاىيـ العدالة والتماثؿ التنظيمي.
الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى أساتذة التعميـ بعنوان: 2008:دراسة العياشي بن زروق 7-6

 .-جامعة الجزائر–الثانوي والجامعي 
مسحي الوصفي المقارف،وكانت أداة جمع البيانات ىي ىدفت الدراسة إلى استخداـ الباحث المنيج ال  

القياس )مقياس الرضا( لقياس مستوى الرضا،زمقياس الدافعية لئلنجاز،وطبقت الدراسة الميدانية عمى عينة 
أستاذ وأستاذة تصفيـ بعمؿ بمرحمة التعميـ الثانوي والنصؼ الثاني بعمؿ بمرحمة التعميـ  400قواميا 

 الباحث التقنيات اإلحصائية المتمثمة في:الجامعي، وقد استخدـ 



13 

اإلطار انعاو نهدراسة                                           انفصم األول:  
 

 
 
 

 لمعرفة الداللة اإلحصائية. kاختبار -
لقياس داللة الفروؽ في مستوى الرضا بيف أساتذة التعميـ الثانوي وأساتذة التعميـ  Tاختبار -

 الجامعي.
معامؿ االرتباط )بارسوف(، والمتوسط الحسابي،واختبار لوقا لمتجانس،واختبار فريدماف، وقد توصؿ  -

 إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
أستاذ وأستاذة( مف مرحمتي التعميـ الثانوي والتعميـ الجامعي  400أف األغمبية مف األساتذة ) -

/،في حيف ظير الرضا الوظيفي مرتفعا 95.75مستوى الرضا لدييـ ظير منخفضا جدا أي بنسبة 
 /.5.25لدى أقمية قميمة جدا قدرت نسبتيا ب 

ة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي بيف الجنسيف مف األساتذة)الذكور وجود فروؽ ذات دالل -
 /.98واإلناث( حيث ظير مستوى الرضا لدى األساتذة ذكور بنسبة مئوية تقدر ب 

 / وبمستوى داللة عاؿ جدا.86انخفاض مستوى الدافعية لئلنجاز لدى أغمبية وبنسبة مرتفعة  -
 التعميق عمى الدراسات السابقة:-8

استعراض الباحثتاف لمدراسات السابقة ومدى االستفادة العممية منيا تبيف أف ىذه الدراسات  مف خبلؿ
 حاولت الربط بيف متغير العدالة التنظيمية والعديد مف المتغيرات مثاؿ:

الوظيفي،متغيرات الشخصية، المتغيرات الديموغرافية، التماثؿ  التنظيمية،الرضا الوالء التنظيمي،الثقة
 بالنسبة لممتغير لمبحوث فيو العدالة التنظيمية.التنظيمي 

أما متغير الدافعية لئلنجاز فقد تناولتو الباحثتاف بعدة طرؽ مف أىـ ما تـ ربط ىذا المتغير بو المتغيرات   
 الشخصية والوظيفية، الثقة بالنفس،كذلؾ العقد النفسية، والرضا الوظيفي.  

دراسات ألمت بنظريات مفسرة لممتغيريف )العدالة ومما يجدر اإلشارة إليو ىو أف ىذه ال   
التنظيمية،الدافعية لئلنجاز( بالشكؿ الراقي لئلطبلع الجيد وتكويف رصيد عممي مناسب وأيضا ذلؾ 

 الغموض عمييا.
فالدراسات التي تقاطعت مع موضوع بحثنا مف حيث المتغيرات ساىمت في توضيح الكثير وتسييؿ    

اة الدراسة فقد أدت إلى معرفة الشيء يتبني  عمييا كؿ خطوة مف خطوات البحث مف حيث السمع وأد
 البحث
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 تمهيد:
إف تواجد العنصر البشري في المنظمة يقتضي تفعيؿ العديد مف اإلستراتيجيات والقيـ لتسييره ونذكر    

الفعاؿ وقد اىتـ  بدراستيا العديد مف العمماء منيا العدالة التنظيمية التي تعتبر متطمبا أساسيا لؤلداء 
خاصة في الحقؿ اإلداري وىي مدى شعور الموظفيف بنزاىة ومعاممة مرؤوسييـ في المنظمات. لذا مف 
الضروري وجود العدالة التنظيمية داخؿ أي منظمة والتي تتجمى في ثبلث مستويات: العدالة 

ممية، وحتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا يجب تطبيؽ ىذه العدالة بيف اإلجرائية،العدالة التوزيعية والعدالة التعا
جميع العامميف سواء بمنح الحوافز المادية أو المعنوية ولترقية في السمـ الوظيفي. مف ىذا الطرح سنقوـ 
بعرض تعريؼ العدالة التنظيمية، مبادئ، أىميتيا، أبعادىا، الصعوبات والعوامؿ المؤثرة في إدراؾ العدالة 

 لتنظيمية، نظرياتيا، نماذجيا واآلثار المترتبة عف غياب العدالة التنظيمية، وأخيرا مقومات.ا
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 تعريف العدالة التنظيمية:-1
 :العدالة:1-1

 العدالة مف الفعؿ عدؿ.لغة: 
)إبن  : ىو ما قاـ في النفوس أنو مستقيـ وىو ضد الجور، عدؿ الحاكـ في الحكـ يعدؿ عدال.العدل

 (38منضور،ص
:مشتقة مف العدؿ والعدؿ ضد الجور وعدؿ الحـز تعديبل أقامو وعدلو بمعنى وازنو اصطالحا:العدالة

والعدؿ المثؿ والنظر كالعدؿ والعديؿ واالعتداؿ وعدؿ عف الطريؽ أي ماؿ عنو وعدؿ فبلف بفبلف أي 
ظر والعدؿ: اإلنصاؼ وىو إعطاء سوي بينيما وىكذا فإقامة العدؿ ىي التسوية بيف النظريات أو الن

 المرء مالو وأخذ ما عميو.
}إف اهلل يأمر كقولو تعالىوقد وردت كممة عدؿ وفعميا ومصدرىا ومشتقاتيا مرة في القرآف الكريـ    

 90سورة النحل األيةبالعدؿ واإلحساف{
فقد دعا إلى عدالة كما أف سيرتو صمى اهلل عميو وسمـ وخمفائو الراشديف تميزت بالعدؿ والمساواة    

اجتماعية شاممة ترسيخ لفكرة العدؿ كمبدأ وتنميتيا وتطويرىا كسموؾ والعدالة عند سعيد عبد الكريـ 
ىي شعور كامف في أعماؽ النفس ويكشؼ عنو العقؿ السميـ ويوصي بو الضمير إلعطاء كؿ ذي 

ضرر بالغير وعمى حؽ حقو ولكف مع ىذا فالعدالة ال تقتصر عمى مجرد االمتناع عف إيقاؼ ال
نما تنطوي فوؽ كؿ ذلؾ عمى شيء أعمؽ وأبعد وىو التوازف بيف المصالح  إعطاء كؿ ذي حؽ حقو وا 

محمد )المتعارضة بغية توفير النظاـ الضروري لسكينة المجتمع اإلنساني وتقدمو.
 (22،ص2015الصالبي،

إدراؾ العامميف ليؿ وتركز  مما سبؽ يمكف القوؿ أف العدالة التنظيمية تعتبر المحرؾ األساسي يتـ
)من عمى مدى إحساس العامميف لممعاممة الجيدة وتأثيرىا عمى كثير مف األىداؼ المطموبة لممنظمة.

 إعداد الباحثتان(
 العدالة في الفكر اإلنساني:

إف العدالة ىي مف بيف أكثر المعايير القيمة لمحياة االجتماعية وىي أيضا كؿ السموكيات المبلئمة    
البلئقة فوجودىا يجعؿ كؿ األعماؿ تتـ بشكؿ صحيح وعدـ توفرىا يدفع األفراد إلى سموكات أو 

اتجاىات غير قانونية لمحصوؿ عمى حقوقيـ فالعدالة ىي الغاية التي لطالما يسعى اإلنساف لتحقيقيا 
وذلؾ لما يصاحب وجودىا في المجتمعات اإلنسانية مف أمف واستقار ولما ينجـ عف غيابيا مف 
فوضى فيي قيمة جذابة إذ أنيا مطمب الناس جميعا وىي مف أوسع المفاىيـ األساسية في فمسفة 
األخبلؽ والسياسة والحقوؽ حيث أنيا أحدثت مكانة مرموقة في كتابات الفبلسفة والمفكريف منذ القديـ 

تطبيقو فإذا فيي ذلؾ المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي يحدد معنى الحؽ ويوجب احترامو و 
كانت العدالة متعمقة بالشيء المطابؽ لمحؽ دلت عمى المساواة واالستقامة وىي الحكمة والشجاعة 
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والعفة كما يرمز البعض لمعدالة بالميزاف متساوي الكفتيف كفة تحمؿ حؽ المديف وكفة ثانية يتمقى منيا 
 المديف حقو حتى يتحقؽ التوازف بينيما.

وؿ أف مفيـو العدالة يعتبر مفيوما عابرا لمعمـو بحيث كما سبؽ الذكر مما سبؽ ذكره يمكف الق   
نجده عند القانونييف وعمماء االجتماع والسياسييف وعند اإلدارييف إال أننا سنقتصر عمى مفيـو العدالة 
التنظيمية عمى أنيا إدراكات العامميف لمعدالة في مجاؿ العمؿ أو المكاف المنظـ مف خبلؿ عبلقتيـ 

نظمة أو رئيسيـ المباشر والتي تؤثر في النياية عمى مواقفيـ وسموكاتيـ في بالم
 ( 15ص2017)زكرياء،.العمؿ

 :العدالة التنظيمية:1-2
تعد العدالة التنظيمية مف أىـ متطمبات البيئة التنظيمية التي تعتبر المحرؾ األساسي لتعزيز ثقة    

بلؿ توفير بيئة تنظيمية سميمة مبلئمة إلنجاز العامميف بمؤسستيـ ودفعيـ لئلنجاز والتميز مف خ
األعماؿ والمياـ المطموبة بأفضؿ الطرؽ وأدقيا وبوجود تنازؿ رضا كؿ األطراؼ بما يحقؽ أكبر مف 
أعضاء ىيئة التدريس ألف ذلؾ ينعكس إيجابا عمى اتجاىاتيـ وسموكياتيـ وشعورىـ بالثقة، مما 

ـ العالي ولما أف المؤسسات جزء مف البيئة والمجتمع فإف سيكوف لو تأثير إيجابي عمى مخرجات التعمي
العدالة التنظيمية ىي امتداد وانعكاس لمثقافة السائدة في المجتمع والتي ينعكس تأثيرىا عمى جميع 
العامميف فييا مما يؤدي إلى إثارة اىتماـ الجيات المختصة بأىمية العدالة التنظيمية وعبلقتيا بزيادة 

 (373،ص2017دراوشة،.)ثقتيـ بمؤسساتيا
كما أف الدراسات التحميمية لمفيـو العدالة بشكؿ عاـ كانت تفترض مسبقا أف العدالة تتضمف في 

 جوانبيا مختمؼ األمور والقضايا المشتممة عمى األفراد واحتياجاتيـ كعناصر حيوية وواعية.
ات العنصر اإلنساني (أف العدالة والنظـ والنزاىة تظير عبر سموكيcampbell2009.74وقد بيف)

 وليذا فإف ىناؾ أشكاؿ متعددة لمعدالة)اقتصادية، سياسية، تعميمية، اجتماعية(.
أف العدالة التنظيمية ىي محصمة االتفاؽ بيف الجيود المبذولة Byars and rue2007وقد عرؼ   

 والعوائد المتحققة عنيا بشكؿ يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المطموبة لممنظمة.
العدالة التنظيمية بأنيا إدراؾ األفراد لحالة Gropanzano and Gronbry2007كما عرؼ 

 اإلنصاؼ في المعاممة التي يعامموف بيا مف قبؿ المنظمات.
أف العدالة التنظيمية كقيمة ومضموف ومتغير لو داللة في التأثير Grenberg2008وقد أشار

ثرة عمى السموؾ التنظيمي لمعامميف في التنظيمي يمكف أف يفسر العديد مف المتغيرات األخرى المؤ 
 (9،ص2017)عبد الوىاب،المنظمة.

كما أف العدالة التنظيمية تركز عمى مدى إحساس العامميف لممعاممة الجيدة وتأثيرىا عمى كثير مف 
 (96،ص2011)حميم،.المخرجات التنظيمية
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سواء ما يخص منحيـ وتعني العدالة التنظيمية إدراؾ العامميف الطرؽ المعتمدة في منظمتيـ -
المكافآت أو التعامؿ معيـ وفؽ لمجيود المبذولة مف قبميـ بشكؿ يسيـ في تحقيؽ أىدافيـ وأىداؼ 

 (70،ص2012جواد،)المنظمة.
 مبادئ العدالة التنظيمية: -2

 إف لمعدالة التنظيمية مجموعة مف المبادئ مف أىـ ىذه المبادئ ما يمي: 
بدأ في تكافؤ الفرص واألجور والحوافز وساعات العمؿ وواجبات ويتمثؿ ىذا الم:مبدأالمساواة:2-1

 الوظيفة بيف األفراد والعامميف في المنظمة.
 الصدؽ.-اإلخبلص-األمانة-الشرؼ-النزاىة-ويتمثؿ في االستقامة:مبدأاألخالقي:2-2
مومات :يجب أف تكوف القرارات واإلجراءات المتخذة مبنية عمى أساس المع:مبدأ الدقة والتصحيح2-3

 (9،ص2020)زكرياء،دقيقة وواضحة وقابمة لمتصحيح في حالة وجود خطأ.
:بما ىو عادؿ وخصوصا المعاممة المصنعة والمكافآت المستحقة وفؽ لممعايير :مبدأ اإللتزام2-4

 والقوانيف المطبقة.
تخاذ:مبدأ المشاركة2-5 القارات  :أي أنو يجب أف تشارؾ جميع األطراؼ العاممة في المنظمة في صنع وا 

 وتطبيؽ اإلجراءات.
مدخؿ مبادئ اإلدارة وقد اىتـ ىذا المدخؿ بصفة أساسية (henyfayalوقد إقترح العالـ الفرنسي)   

بوصؼ الممارسات اإلدارية الناجحة لممديريف خاصة في مجاؿ المنظمات الحكومية وقد حدد 
Fayolعمر .توجيو والرقابةالوظائؼ األساسية لممدير عمى أنيا تشمؿ وظائؼ التخطيط وال(

 (51،ص2008درة،
 (: يبين مبادئ العدالة التنظيمية01كشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 مبادئ العدالة التنظيمية

واةمبدأ المسا مبدأ األخالق  

 مبدأ العدالة التنظيمية

 مبدأ الدقة والتوضيح مبدأ اإللتزام

 مبدأ المشاركة

 من إعداد الباحثتان(المصدر:)
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نستخمص مف خبلؿ مبادئ المتعمقة لمعدالة التنظيمية أنيا تحتوى عمى مجموعة مف النقاط مف بينيا    
ظمتيـ، والمبدأ األخبلقي مبدأ المساواة،وىو مف أىـ المبادئ التي تكمف في المساواة بيف العامميف داخؿ من

الذي الذي يتمثؿ في األخبلؽ التي تحتوى عمى الشرؼ والصدؽ واألمانة ،ويحتوى أيظا مبدأ الدقة 
والتصحيح التي تعتمد عمى القرارات داخؿ منظمتيـ،وأخيرا مبدأ االلتزاـ والمشاركة والذي يعتبراف مبدآف 

مف العامميف بقوانيف مطبقة ومشاركتيـ في صنع القرار.) أساسياف تقـو عمييما العدالة التنظيمية مف التزاـ
 إعداد الباحثتاف(

 أىمية العدالة التنظيمية:-3
 تتجمى أىمية العدالة التنظيمية في العناصر التالية:   

  توضيح حقيقة النظاـ التوزيعي لمرواتب واألجور في المنظمة وتعتبر العدالة التوزيعية في ىذا
األبعاد التي يتـ عبرىا تقييـ النظاـ التوزيعي والعائد المادي المحموؿ بو في الجانب بعدا ىاما مف 

 المنظمة.
  تؤدي إلى تحقيؽ السيطرة الفعمية والتمكف في عممية اتخاذ القرار وتعتبر العدالة اإلجرائية في ىذا

لبموغ  الجانب بعدا ىاما يتحدد في صوتيا نظاـ العقوبات وااللتزامات الوظيفية وكيفية لؤلداء
)عبد العزيز األىداؼ المطموبة في المنظمة وكيفية حؿ المشكبلت المترتبة عمييا.

 (37-36،ص2015وبشير،
  تسمط الكشؼ عف األجواء التنظيمية والمناخ التنظيمي السائد في المنظمة وبالتالي بناء تصورات

التنظيمية خاصة ضمف بعد العدالة في التعامبلت حوؿ المعوقات والمعامبلت والعبلقات 
 اإلنسانية واالجتماعية والتعامؿ معيا مف خبلؿ حاالت التجارب ودرجات التفاعؿ التنظيمية.

  إف العدالة التنظيمية تعتبر منظومة القيـ األخبلقية واالجتماعية والدينية عند األفراد وتحدد طرؽ
معدالة الشاممة في التفاعؿ والنضج األخبلقي لدى أعضاء المنظمة في كيفية إداكيـ وتصوراتيـ ل

 المنظمة.
  تؤثر العدالة التنظيمية عمى روح فريؽ العمؿ والجماعة وىذا مف شأنو أف يؤثر عمى دوافع الفرد

العامؿ لزيادة المكافآت وعوائد الجماعة وليس لمفرد ألف اإلجراءات والمعاممة العادلة توجيات 
كرام،رسالة لمفرد أف جماعة تقدر كؿ فرد فييا.  (41،ص2020)رحيمة وا 

  كما أثبتت الدراسات أنو يترتب عمى إحساس العامؿ بفقداف العدالة التنظيمية آثار سمبية عمى
شخصيتو وعمى حالتو النفسية والصحية ويشعر باالغتراب الوظيفي والذي يقصد بو عدـ الشعور 
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باالنتماء لممؤسسة التي يعمؿ بيا وىذا ينعكس سمبا عمى دافعية العامؿ ومستوى 
 (33،ص2019)خيري،.أدائو

مما تطرقنا لو مف خبلؿ أىمية العدالة التنظيمية أف ليا أىمية كبيرة تؤثر عمى دافعية الفرد العامؿ    
لزيادة إمكافآت مف خبلؿ تأثيرىا عمى روح فريؽ العمؿ والجماعة وتكشؼ عف األجواء التنظيمية  والمناخ 

من )النفسية والصحية ويشعر باالغتراب الوظيفي. السائد داخؿ المنظمة وعند فقدانيا تؤثر عمى حالتو

 (إعداد الباحثتان
أبعاد العدالة التنظيمية:-4  
العدالة التوزيعية بأنيا تمؾ العدالة التي تمثؿ نوعا محددا في (Hayakعرؼ) ::عدالة التوزيع4-1

شخاص ضمف اشتمالو عمى معالجة الحاالت والمواقؼ اإلنسانية عف طريؽ المقارنة بيف سموكيات األ
مواقع متماثمة ومباشرة قيما بينيـ لمحصوؿ عمى عوائد ومنافع نظرا لكوف العوائد واألعباء تتـ في إطار 
عممية توزيعية منتظمة وينظر إلى مبررات العدالة التوزيعية مف خبلؿ إمكانية توزيع المصادر والفرص 

يز عمى طبيعة وحجـ المردودات التنظيمية بيف أعضاء المنظمة حيث يمكف أف تمثؿ مف خبلؿ الترك
 الناجمة عف األنشطة واألفعاؿ والسموكيات اإلنسانية في المنظمات اإلدارية.

 إلى ثبلثة أنواع: (Koupman2003)وقد صنؼ العدالة التوزيعية كما أوردىا   
:يركز ىذا النوع عمى توزيع العوائد حيب مدى المساىمة في العمؿ فالعامؿ الذي يعمؿ اإلنصاف-أ

ف ‘لساعات محدودة ال يتساوى في األجر مع مف يعمؿ بالدواـ الكامؿ فإف وجد تساو بينيما في األجر ؼ
 ذلؾ يعد تجاوزا لقاعدة اإلنصاؼ.

ويركز ىذا النوع في توزيع العوائد عمى مبدأ صاحب الحاجة األولى فاألـ التي (Neeqاإلنتاجية:)-ب
ي لدييا طفؿ واحد. وذلؾ في حالة تساوي الظروؼ لدييا طفبلف أو أكثر تستحؽ زيادة عف األـ الت

ت انتي يحصموف عمييا لمحكـ ما إذا كاألخرى وبما أف الكثير مف الناس يعتمد عمى حجـ المخرجات ال
ىناؾ عدالة تنظيمية أـ ال،فإنو يمكف القوؿ بأف العدالة التوزيعية ىي مف أىـ األبعاد التي تحدد لمعامميف 

 (31،ص2011قميع،.)بو يميةمدى وجود العدالة التنظ
:يبيف ىذا البعد مدى إدراؾ أو إحساس بأف اإلجراءات المتبعة بواسطة المنظمة في :عدالة اإلجراءات4-2

تحديد مف يستحؽ المكافآت حيث كاف ينظر إلى العدالة اإلجرائية عمى أنيا وسيمة لتحقيؽ الغايات.لذا فإف 
العدالة التوزيعية وتشكؿ مجموعة العوامؿ التي تؤثر عمى كيفية العدالة اإلجرائية ما ىي إال وسيمة لتحقيؽ 
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ودافعيتيا -دقتيا-عدـ تحرزىا-االجراءات لمعدالة اإلجرائية مثؿ)ثبات )األستاذ( العامؿ إدراؾ
 (60،ص2020ومنال،)إيمان وأخبلقيتيا(والتالي يشكؿ الرضا التاـ.

 كما أف العدالة تشمؿ عمى جانبيف ىما:
 :لذي يعبر بدوره عف اإلجراءات الرسمية لمعدالة داخؿ المنظمة مثؿ)إجراءات االجانب المادي

 (45،ص2008العمادي،)تقييـ األداء،وتحديد األجور وكذلؾ الترقية(.
 والذي يعبر بدوره عف مدى إحتراـ متخذي القرار لمعامميف)األساتذة(وذلؾ عف الجانب االجتماعي:

أخذر أي العماؿ في صنع القرار طريؽ إعبلميـ بكيفية إتخاذ القرار بمعنى)
 (45،ص2008العمادي،)مستقببل(.

:إف عدالة التعامبلت تعكس تفاعبلت األفراد مف خبلؿ إحساسيـ بمدى عدالة :عدالة التعامالت4-3
التعامبلت أي المعاممة التي يحصموف عمييا أو التماسيا عندا تطبؽ عمييـ بعض اإلجراءات وفي العديد 

يقة التي يتعامؿ بيا الشخص العامؿ أثناء تطبيؽ بعض اإلجراءات الرسمية كتغيير مف الحاالت فإف الطر 
تخاذ القرارات التي تخص التنظيـ حيث أنيا تؤثر مباشرة عمى  بداء الرأي وا  األداء وتوزيع الوظيفة وا 

سة إحساس األساتذة بالعدالة كما تتعمؽ عدالة المعامبلت بوجود المعاممة مف قبؿ المديريف في المؤس
ومتخذي القرارات والتي تعكس درجة تطبيؽ اإلجراءات الرسمية وبصورة صحيحة ومقبولة وكذلؾ ما 
تعكسو إحساس بعدالة المعامبلت عندما يتـ تطبيؽ اإلجراءات المختمفة والرسمية 

 (2008،46)العمادي،منيا.
(:يوضح أبعاد العدالة التنظيمية02كشكل رقم)  

 

 

 

 

(لباحثتانامن إعداد  المصدر:)  
نستنتج أف لمعدالة التنظيمية ثبلث أبعاد تقـو عمييا العدالة وأوليا عدالة التوزيع التي تركز عمى طبيعة 
وحجـ المردودات الناجمة عف األنشطة واألفعاؿ والسموكيات اإلنسانية في المنظمة وقد صنفت إلى نوعيف 

نب االجتماعي" وعدالة التعامبلت ويقصد بيا وتشمؿ جانبيف "الجانب المادي والجا األنصاؼ واإلنتاجية،

 أبعاد العدالة التنظيمية

 العدالة التعاملية العدالة اإلجرائية العدالة التوزيعية
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لتماسيا عندما تطبؽ عمييـ بعض اإلجراءات وكيفية معامبلتيـ. من إعداد )المعاممة التي يحصموف عمييا وا 
 الباحثتان(

 الصعوبات والعوامل المؤثرة في إدراك العدالة التنظيمية:-5
خطورة عدـ إدراؾ أي بعد مف أبعاد العدالة  أثبتت الدراسات التي تناولت موضوع العدالة التنظيمية   

التنظيمية داخؿ التنظيمات والذي مف شأنو التأثير عمى مستوى تحقيؽ دافعية اإلنجاز عند العامميف 
 بالمنظمة وذلؾ عمى النحو التالي:

 صعوبات العدالة التنظيمية:-1   
)األساتذة( البعد يمكف أف يسبب :إف انخفاض مدركات العامميف :بالنسبة لبعد العدالة التوزيعية1-1

نتائج سمبية مثؿ انخفاض األداء الوظيفي والتي ينتج سبب التحيز في التوزيع وعدـ التصحيح أي إعطاء 
 العامؿ الفرصة في االعتراض عف القرارات الخاطئة في عممية التوزيع.

مف النتائج مثؿ: انخفاض  :إف عمميات صنع القرار ترتبط بالعديد:بالنسبة لبعد العدالة اإلجرائية1-2
 األداء الوظيفي وضعؼ المواطنة التنظيمية.

:إف عدـ مراعاة الحساسية الشخصية)المكوف األوؿ لعدالة :بالنسبة لبعد عدالة التعامل1-3
عبد .)التعامؿ(يترتب عنو نشأة الصراعات التنظيمية وزيادة االتجاىات السمبية نحو منظمة العمؿ

 (30-29،ص2020الرشيدن
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(:يوضح صعوبات العدالة التنظيمية 01جدول رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

(الباحثتان:)من إعداد  المصدر  

بالنسبة لبعد مييا وحميا،مما سبؽ قولو نستنتج أف لمعدالة التنظيمية صعوبات يمكف إدراكيا والتعرؼ ع  
أدائيـ،بالنسبة لبعد العدالة  خفاضتذة يؤدي إلى نتائج سمبية مثاؿ اننخفاض إدراؾ األساالعدالة التوزيعية ا

اإلجرائية ترتبط بصنع القرار،أما بالنسبة لبعد عدالة التعامؿ فيجب عميو مراعاة الحساسية الشخصية 
 ان()من إعداد الباحثتلؤلستاذ داخؿ المؤسسة.

 العوامل المؤثرة في العدالة التنظيمية:-2   
حيث تعتبر الحوافز مف العوامؿ التي تدفع العامؿ وتحفزه لئلقباؿ عمى سموؾ معيف رغبة :الحافز:2-1

في الحصوؿ عمى النتائج اإليجابية المترتبة عمى ىذا السموؾ فالعامؿ يسعى لمقياـ بعممو بكفاءة مف أجؿ 
)عبده و معنوي كالمكافأة واألجر والترقية والمشاركة في اتخاذ القرارات ...إلخ.الحصوؿ عمة حافز مادي أ

 (301،ص2014فميو،
:وفؽ منظور عدالة التوزيع فإف العامؿ عندما يشعر بأف المدخبلت تفوؽ العوائد :األداء واإلنتاجية2-2

أف التنظيـ يسعى دائما عتباره اعي واويحاوؿ إعادة التوازف وىنا نشير إلى بارسونز في النسؽ االجتم

 بالنسبة لبعد عدالة التوزيع

عدم مراعاة الحساسية -

الشخصية ينتج عنو نشأة 

 الصراعات التنظيمية.

زيادة االتجاىات السلبية -

 ومنظمة العمل.

 بالنسبة لبعد العدالة التوزيعية  بالنسبة لبعد العدالة اإلجرائية

ع القرار غير العادل يربط صن-

العديد من  النتائج السلبية مثل 

 انخفاض األداء الوظيفي.

انخفاض مدركات العاملين -

بسبب نتائج سلبية مثل 

 انخفاض األداء الوظيفي.
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إلعادة التنظيـ لحالة التوازف عف طريؽ المدخبلت لتكويف مكافئ لمعوائد ويمثؿ األداء أىـ المدخبلت التي 
 (152،ص2018.)العطار وآخرون،يستطيع العامؿ التحكـ بيا

وفي  واإلنتاجية تعني القدرة عمى تحويؿ مدخبلت عناصر اإلنتاج إلى مخرجات وفؽ لمواصفات محددة  
شكؿ معيف وبتكمفة مناسبة وبدورىا إنتاجية لمعامؿ تتأثر بعدة عوامؿ منيا األجر،المكافآت والتي تشكؿ 

 الحافز األساسي اللتحاؽ الفرد بالمنظمة.
يماف بالطرؼ األخر واف جميع مكونات العدالة التنظيمية :الثقةوااللتزام:2-3 تعتبر بمثابة اعتراؼ وا 

لتزاما بالعمؿ مف أصحاب العمؿ اؿ)األساتذة(بعدالة تجعميـ أكثر اعاممة العموجدت لمتنبؤ بالثقة حيث م
 (153،ص2018آخرون،)العطار وفي حد ذاتيـ.

(: يوضح العوامل المؤثرة في العدالة التنظيمية03شكل رقم)  

 

 

 

 

 

(الباحثتان:)من إعداد  المصدر  

لتنظيمية مف بينيا الحافز والذي يعتبر مف ة اة عوامؿ تؤثر في العدالما يمكف قولو أف لمعدالة التنظيمي
قباؿ عمى عممو ويترتب عميو نتائج ايجابية والرضا الوظيفي ويقصد بو ىـ العوامؿ التي تدفع األستاذ لئلأ

حالة التوازف المدخبلت لتكويف مكافآت لمعوائد ويمثؿ األداء أىـ المدخبلت التي يستطيع األستاذ التحكـ 
 ان(.) من إعداد الباحثتبيا

 

 

 احلافز 

 

األداء 
 واإلنتاجية

الثقة 
 واإللتزام

العوامل المؤثرة في العدالة 
 التنظيمية
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 نظريات العدالة التنظيمية:-6
والعدالة في التنظيمات بصفة خاصة يجعميا تحظى  إف الدور الذي تمعبو العدالة بصفة عامة في المجتمع

ستخبلص نظريات مفسرة لمعدالة جتماعية مما دفعيـ لمخوض فييا واباىتماـ العمماء في مجاؿ العمـو اال
 التنظيمية ونذكر منيا ما يمي:

 دالة التنظيمية ومنطمقات التنظيم اإلداري لينري فايول::الع6-1
مف المفكريف الذيف قدموا الكثير مف االىتمامات في مجاؿ الفكر اإلداري،حيث حاوؿ وضع فايول"يعتبر"

نظـ لئلدارة يحقؽ مبدأ العدالة والمساواة في توزيع المكافآت لمعماؿ وقد ذكر فايوؿ في مبادئ التنظيـ 
 (31،ص2020:)عبد الرشيد،أساسييف ىمااإلداري مبدأيف 

 العدالة في األجر( أي مف الضروري أف يمنح العامموف مكافآت عادلة نظير ما مبدأ المكافآت(:
 يقدمونو مف جيد ووقت.

 :ويعني أنو يجب عمى المديريف أف يتعامموف بعدؿ مع كؿ المرؤوسيف.مبدأ العدالة والمساواة 
ايوؿ" لمتنظيـ اإلداري نجد أف العدالة التنظيمية يدركيا العامؿ مف خبلؿ ما جاء في مبادئ نظرية "ف

مف خبلؿ عدالة توزيع المكافآت التي يحصؿ عمييا مقابؿ مجيوداتو  المبذولة وكذلؾ مف خبلؿ بعد 
 عدالة المعامبلت والتي تتجسد في أسموب التعامؿ الذي يعتمده المعرؼ مع المرؤوسيف.

 ساسية في التنظيم اإلداري )فايول((:يبين المبادئ األ04كشكل رقم ) 

 

 

 

 

 التعامل بعدل.-                             ضرورة منح العاملين مكافآت                          -

 عدالة توزيع المكافآت وذلك  -                        عادلة)العدالة في األجر(                                      

 بعد عدالة المعامالت. من خالل

 من إعداد  الباحثتان(المصدر:)

 المبادئ األساسية في التنظيم اإلداري )فايول(

 مبدأ العدالة والمساواة مبدأ المكافآت
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نستخمص مف ىذه النظرية التي تطرؽ ليا " فايوؿ " والتي ركزت عمى مبدأ العدالة والمساواة بيف 
 من إعداد  الباحثتان(العماؿ وتطرؽ إلى مبدأيف ىما مبدأ المكافآت ومبدأ العدالة والمساواة.)

 ة:: نظرية المساواة أو العدال6-2
ىي نظرية لعممية التحفيز والتي توجد أساسا في الدراسات التي تمت في مجاؿ التوازف )المقارنة    

االجتماعية( وقد تـ فيـ ىذه النظرية مف خبلؿ انتقادات التي تقدميا آدمز حيث يرى أنو عندما يشعر 
األفراد بعدـ العدالة في  الفرد بعدـ العدالة يظؿ في عقؿ الفرد لكي يكوف العنصر المحفز فعندما يشعر

العمؿ فإف ذلؾ يحثيـ لنزع أو التغمب عمى ىذا اإلزعاج )الناشئ عف اإلحساس بعدـ العدالة وتحويمو 
إلى شعور بالعدالة( فعدـ العدالة )عدـ المساواة( يوجد عندما يشعر األفراد أف المكافآت والحوافز التي 

تتساوى مع المكافآت التي حصؿ عمييا األفراد  يحصؿ عمييا مف خبلؿ مساىماتو )ناتج العمؿ( ال
 اآلخريف مف عمميـ و بالنسبة لمفرد فإف مقارنتو المساواة أو العممية الفكرية التي تحدد الشعور ىي: 

(: يتضمن مقارنة المساىمات وما يقابلو من المكافأة05الشكل رقم )   

 

قارن معي  

(32.ص2020:)عبد الركشيد المصدر  

تركز ىذه النظرية عمى شعور الفرد بالعدالة وقد تـ فيـ ىذه النظرية  مف خبلؿ انتقادات التي قدميا     
آدمز ما يشعر الفرد بعدـ العدالة فإف ذلؾ يحثيـ لنزع والتغمب عمى ىذا اإلزعاج)تحوليو إلى شعور 
بالعدالة( فعدـ العدالة تنشء مف خبلؿ تساوي المكافآت بيف األساتذة ويقـو بمقارنتيا مع اآلخريف داخؿ 

 )من إعداد الباحثتان(المنظمة.
يختصر ىذا الشكؿ ما يقـو بو العامؿ داخؿ المؤسسة مف مقارنة بيف ما يقدمو مف مياـ لصالح    

بلئو في العمؿ ومكا يحصموف عميو مف مقابؿ وىذا المؤسسة وما يحصؿ عميو مف مكافأة مع مساىمة زم
 ما يحقؽ لو عنصر العدالة التنظيمية.

 التغمب عمى الشعور بعدم الرضا:
عندما يشعر الفرد بعد العدالة فإنو مف المتوقع أف يسمؾ واحدا أو أكثر مف أنماط السموؾ التالية مف أجؿ  

  (32.ص2020.)عبد الرشيد.إستبدالو بالشعور بالعدالة

 ادلكافأة الفردية 

 مسامهات ناتج الفرد 

 مكافأة اآلخرين 

 مسامهات أو ناتج اآلخرين 
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 تغيير مف خبلؿ العمؿ ) مثاؿ تقميؿ مجيود األداء(. -
 تغيير المكافأة التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ المطالبة بزيادة المكافأة. -
 ترؾ العمؿ. -
 تغيير نقط المقارنة )المقارنة الذاتية مع مجموعة العمؿ المختمفة(. -
قت وسوؼ يتـ حمو في التعديؿ النفسي لممقارنة)مف خبلؿ اعتبار أف عدـ العدالة أمر مؤ  -

 المستقبؿ(. 
وخبلصة ما سبؽ أنو لو شعر الفرد بعدـ العدالة فيحدث عنو توتر وتحرؾ يخفض ىذا التوتر     

بمعادلة تغيير مدخبلتو داخؿ المنظمة حتى يشعر أنو متعادؿ مع غيره الذي يرغب أف يتعامؿ معيـ. 
ير متداخؿ مع المكافأة والرضا وعبلقتو باألداء ويمكف توضيح عممية المقارنة لممساواة أو العدالة كمتغ

 حسب الشكؿ التالي:
 (: كشكل يوضح عملية المقارنة للعدالة كمتغير متداخل مع المكافأة والرضا وعالقتو باألداء06كشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23،ص2020المصدر: )عبد الركشيد ،  

 

 مكافأة الفرد  
 

 مسامهات 

 مكافأة اآلخرين 

 

ات اآلخرين كما يدركو الفردمساىم  

 

 مقارنة 

 مشاعر العدالة عدم العدالة

 

 االجتاىات   

 

 األداء

 

 الرضا 
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 : نظرية سيستر برنارد: 6-3
ف بأف المنظمة عبارة عف نظاـ تعاوني لذلؾ في نظره استخداـ السمطة يجب أف ال ينحصر برنارد يؤم   

عند لقيادة بؿ البد مف مشاركة مختمؼ المستويات اإلدارية فاألوامر ال تصدر مف اإلدارة العميا بالمنظمة 
أشار إليو برنارد البد أف تكوف مقبولة لدى األشخاص بالمستويات اإلدارية الوسطى والتقيد بيا وىذا ما 

 (39.ص2003)الطجم والسواط..بحيز بعدـ االختبلؼ
كما أكد برنارد عمى أىمية إيجاد نوع مف التوازف بيف ما يقدمو العامؿ لممنظمة في شكؿ عمؿ وقت    

 والء وبيف ما يحصؿ عميو مف المنظمة في شكؿ راتب سمعة حوافز...الخ.
ات العامميف في المؤسسة وبيف أىداؼ المؤسسة التي يجب كما تناوؿ إقامة التوازف بيف مطالب وطموح

 العمؿ عمى تحقيقيا.
لممنظمة وبيف ما يحصؿ عميو  إيجاد توازف بيف ما يقدمو العامؿنستخمص مف ىذه النظرية عمى أىمية    

 من إعداد  الباحثتان(.)مف المنظمة وركزت عمى إقامة توازف بيف مطالب وطموحات العماؿ في المنظمة
 :نظرية التبادل االجتماعي:6-4
تنشد ىذه النظرية إلى جممة مف االفتراضات حيث يرى ىاممت راف التفاعؿ االجتماعي لتنظيـ ىو    

تبادؿ مادي ومعنوي فاألفراد يقيموف عبلقات اجتماعية مع اآلخريف ويستمروف فييا عمى أساس توقعاتيـ 
حيث يرى بأف عبلقة التبادؿ االجتماعي ترتكز  أف مثؿ ىذه العبلقات سوؼ تكوف مفيدة لكبل الطرفيف

عمى قاعدة مف قواعد بالمثؿ إذ يبدأ التعامؿ مع طرؼ واحد يعطي فائدة لآلخر وبالتالي حدوث سمسمة 
مف التبادالت المفيد ومف ثـ يتـ خمؽ مشاعر االستخداـ بيف الطرفيف فمنطمؽ التبادؿ االجتماعي لمعدالة 

 (65.ص2014الذىبي)التالية:التنظيمية يتجمى في النقاط 
النسبة بيف الكافأت الفعمية والمتوقعة بصورة دائمة بنفس عدالة التوزيع وبذلؾ فإف ىذا المدخؿ  -

يرى بأف العدالة في عيف النظر مما يجعؿ العدالة التوزيعية نوعا ما ظاىر لنفسية  النظري.
عة مف التبادؿ بشكؿ عممية اجتماعية اجتماعية أي يكمف القوؿ أف المكافأة األفراد العقمية والمتوق

 نفسية لتقييـ العدالة.
 شعور الفرد بعدـ العدالة يكوف إما لنقص المكافأة أو اإلفراط فييا. -
 تصور تقييـ العدالة يتأثر بالتبادؿ التفاوض بيف مختمؼ أبعاد اإلجراء والقصد ىنا عدالة التعامؿ. -
 ف التاليتيف:ىذه النظرية باالعتماد عمى الفرضيتي Blan وضع  -
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  عندما يدرؾ الفرد عدـ العدالة فإنو يكوف مدفوعا لمقياـ بعمؿ ما يساعده عمى إدراؾ
العدالة في المواقؼ أما إذا كاف الفرد في حالة عدالة فإنو في وضع استقرار مف زاوية 

 التبادؿ االجتماعي ويس مدفوعا ألي عمؿ ألنو يشعر بالرضا.
 اعي ال يمكنو العيش بمفرده فإف البشر في حالة تفاعؿ طالما أف اإلنساف ىو مخموؽ اجتم

أو تبادؿ اجتماعي مستمر وعند النظر لعبلقة التبادؿ االجتماعي في شكميا البسيط بيف 
الطرفيف نجد أنيا عبلقة أخذ وعطاء متبادؿ وبعبارة أخرى فإف الطرؼ األوؿ يحصؿ عمى 

 (40،ص2018بوراس،)فوائد مف الطرؼ اآلخر.
نظرية مف خبلؿ ما استنتجت الباحثتاف أنو مف الضروري إقامة عبلقات اجتماعية مع ركزت ىذه ال

اآلخريف سوؼ تكوف مفيدة لكبل الطرفيف وتركز عمى قاعدة وىي التعامؿ مع طرؼ واحد يعطي فائدة 
 من إعداد الباحثتان()لآلخر وبالتالي حدوث سمسمة مف التبادالت.

 

 التنظيمية (: يبين نظريات العدالة 07كشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (من إعداد  الباحثتانالمصدر:)                            

العدالة التنظيمية ومنطلقات  نظريات العدالة التنظيمية
 التنظيم اإلداري"ذلنريفايول"

 نظرية ادلساواة أو العدالة 

 نظرية سيسًت برنارد

 نظرية التبادل االجتماعي
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 نماذج العدالة التنظيمية:-7
 :نموذج ثنائي العوامل:7-1
كؿ بعد مف أبعاد العدالة التنظيمية لو تأثير مختمؼ (1991)كونو فسيكو فولجرحيث اقترحت دراسة    

ونية وذلؾ مف خبلؿ ارتباط العدالة اإلجرائية بدرجة أكبر مف التقييمات األكثر اعتمادا عمى الدراسات القان
 (45،ص2015جفيدل،) .عمومية مثؿ تقييـ مدى عدالة النظاـ القضائي

في حيف أف العدالة التوزيعية ارتبطت بدرجة أكبر بالتقييمات عمى المستوى الشخصي مثؿ رضا المحكـو  
 konovsky.and folger.1991.p231) ).ايا الخاصةعمييـ عف أحكاـ القضاة في القض

 :النموذج اإلضافي:7-2
( ويفترض أف كؿ مف بعدي العدالة التنظيمية Thidibant.Walme1997صمـ ىذا النموذج كؿ مف )

والعدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية لو تأثيرات في التقييـ عمى المستوى الشخصي والتقنيات عمى المستوى 
 thibaut.and walker.p73))ي عمى حدى.التنظيم

 (: يبين نماذج العدالة التنظيمية08شكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 (الباحثتان:)من إعداد المصدر

ة التنظيميةلنماذج العدا  

ذج ثنائي منو 
 العوامل

 النموذج اإلضايف
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نستنتج مما سبؽ أف لمعدالة التنظيمية نموذجيف ميميف يتمثبلف في نموذج ثنائي العوامؿ والنموذج    
تنظيمية )العدالة التوزيعية واإلجرائية( ليما ارتباط اإلضافي ويفترضاف أف لكؿ بعد مف بعدي العدالة ال

 .)من إعداد الباحثتان(التنظيميكبير بالتقييمات عمى المستوى الشخصي والتقنيات عمى المستوى 
 مقومات العدالة التنظيمية:-8
رغبة  تستند العدالة التنظيمية عمى جممة مف المقومات األساسية واليامة تقـو عمى مسممة أساسية وىي   

العامميف في المنظمات بالحصوؿ عمى معاممة عادلة وتركز عمى أف اعتقاد العامؿ بأف يعامؿ معاممة 
مختمفة مقارنة باآلخريف وعميو فإف مقومات أسس العدالة التنظيمية تعتمد عمى حقيقة المقارنات التي يمكف 

ي واإلداري وعميو فإف جوىر عممية بناؤىا استنادا إلى مقتضيات الدافعية والتحفيز في السموؾ التنظيم
 (26،ص2015)ناصر،.المقارنات االجتماعية يبني عميو إدراؾ العامؿ لمعدالة

إف لمعدالة التنظيمية مقومات أساسية تقـو عمييا وذلؾ بالحصوؿ عمى معاممة عادلة وتركز عمى كيفية    
قة المقارنات والتي تستند عمى مى حقيالعدالة التنظيمية تعتمد ع معاممة العامميف مع غيرىـ فإف مقومات

 (من إعداد الباحثتان.)الدافعية والتحفيز
 (:يوضح عملية تكوين األفراد إلدراكهم للعدالة وىي تتكون من أربع خطوات.09كشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

(28،ص2019اوي،المصدر:)ت  

 

 تقييم الفرد دلوقفو على أساس مدخبلتو إىل ادلنظمة والنواتج اليت حيصل عليها

 تقييم ادلقارنات االجتماعية لآلخرين على أساس مدخبلهتم للمنظمة ونواجتهم منها

لمدخبلت وادلخرجاتمقارنة الفرد لنفسو على أساس ادلعدالت النسبية ل  

 

بالعدالة أو عدم الشعور بالعدالة الشعورممارسة  
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 خالصة:

بلؽ الحقيقية لفيـ العدالة،كما أف نخمص إلى أف الفيـ الصحيح لممنظمة وخصائصيا ىو نقطة االنط   
 تحقيقيا بيف األساتذة ىو أكبر تحديات المؤسسة، لتنوع الموارد واختبلؼ ثقافاتيـ وخمفياتيـ المعرفية.

تسعى المنظمات لمتخمي عمى السياسات اليامة والقائمة عمى البيروقراطية، والظمـ وتبنى سياسات    
 ستمرارية. لمدعـ التنظيمي بما يضمف الفعالية واال
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 تمييد:
أخذت الدافعية عامة،والدافعية لئلنجاز خاصة مكانا بارزا مف بيف الموضوعات التي تناوليا عمماء      

النفس قديما وحديثا،وقد استقطبا اىتماـ العديد مف الباحثيف،وأصبحا مف أكثر المواضيع التي حظيت 
 والدراسة في عمـ النفس العمؿ والتنظيـ، عمـ النفس المدرسي،عمـ النفس الشخصية.بالبحث 

فالدافعية ىي المحرؾ األساسي والرئيسي وراء أوجو النشاط المختمفة والتي يكتسب الفرد عف طريقيا     
تعتبر خبرات جديدة،كما يمكف النظر إلييا عمى أنيا طاقة كامنة ال بد مف وجودىا  لحدوث التعمـ،إذ 

 كمحفز أساسي حيث يدفع األستاذ لمعمؿ والمثابرة
لذا يمقى موضوع الدافعية اىتماما كبير مف كافة األوساط العممية،فاألستاذ والتمميذ والمدير وغيرىـ      

ييميـ كثير التعرؼ عمى دافعية السموؾ. وذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى الحوافز التي يمكف أف تكوف متوفرة 
 قدراتيـ ورفع أدائيـ بالشكؿ الذي يمكف أف يحقؽ األىداؼ المسطرة.ليـ في تطوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 اندافعية نإلنجاز                                                  انفصم انثانث:
 

 
 
 

 أوال:الدافعية
 Motivationمفيوم الدافعية: -1

:"جمعيا دوافع وىي تحمؿ معنى التحريؾ أو الدفع عمى الحركة بجعمو يتحرؾ، وتعود جذور لغة
 to)تعني بدفع أو يحرؾ  والتي( movere)إلى الكممة البلتينية ( motivation )كممة دافعية 

move.") 
عبارةعف الحاالت الداخمية لمعضوية التي تحرؾ السموؾ وتوجيو نحو ىدؼ اصطالحا:"

 (513،ص2021)زحاف وتيس،".محدد،وتحافظ عمى استمراريتو حتى يتحقؽ ذلؾ
الدافعية ىي الحالة الداخمية أو الخارجية التي تحرؾ السموؾ وتوجيو وتصونو لتحقؽ ىدؼ  -

 (22،ص2020يرة،سم)ما.
عممية مؤلفة مف جوانب ثبلثة ففي بدء الدافعية تثير السموؾ، أي " 1983ستيرز وبورترتعريؼ -

تجعؿ الناس يقبموف عمى التصرؼ أو العمؿ بطريقة مخصوصة،ومف جانب ثاف توجو الدافعية 
مرار السموؾ نحو الوصوؿ إلى غاية أو ىدؼ معيف، أما الجانب الثالث لمدافعية ىو ضماف االست

 (32فتيحة،ص)في بذؿ الجيد إلى حيف بموغ اليدؼ".
دراكو لؤلمور واألشياء،كما توجو السموؾ  - تعرؼ الدافعية "بأنيا قوة دافعة تؤثر في تفكير الفرد وا 

 اإلنساني نحو اليدؼ الذي يشبع حاجاتو ورغباتو".
ارس تأثيرا في كؿ بأنيا خاصية ثابتة ومستمرة ومتغيرة ومركبة وعامة تم" Maslow"ماسموعرفيا  -

 (50،ص2016زينب،)أحواؿ الكائف الحي".
" حالة مف استثارة وتوتر داخمي يثير السموؾ ويدفعو إلى تحقيؽ 1916"سنة young" عرفيا -

 (43،ص2014.)نادية،ىدؼ معيف''
" حالة حافز فكري ونفسي،والذي يؤدي إلى إقرار صاـر لمحركة أو ماريو وليام"و"روبرتعرفيا " -

ما، وىذا يؤدي إلى بذؿ جيد عضمي وفكري لموصوؿ إلى األىداؼ  لمقياـ بشيء
 (14،ص2019)فلاير،.المرجوة"

عممية تتـ بمقتضاىا إثارة نشاط الكائف الحي وتنظيمو وتوجييو  1989"سنةhebbىب عرفيا " -
 (44،ص2014نادية،)إلى ىدؼ معيف".
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لفرد نتيجة لمنقص الذي يشعر بو، وما نخمص إليو أف الدافعية ىي عممية ديناميكية محركة لسموؾ ا   
وىي طاقة كامنة أو استعداد فزيولوجي أو نفسي ال ينتيي حتى يصؿ الفرد إلى أىدافو المحددة، سواء 

 من إعداد الباحثتان()كاف اليدؼ ظاىر يمكف مبلحظتو أو خفيا يمكف مبلحظتو.
 والنموذج التالي يوضح عممية ظيور الدوافع:
 ة ظيور الدرافع(:يوضح عممي10شكل رقم ) 

 

 (38،ص2012سعيدة،المصدر:)

 خصائص الدافعية:  -2
 .الدافعية ذات توجو قصدي أي أف عمؿ الفرد يكوف مقصودا 
 .ال يمكف رؤية الدافع لمعمؿ ولكف يمكف مبلحظة آثار ذلؾ 
 (14،ص2019)فلاير،.الدافعية ظاىرة متميزة لدى كؿ فرد بسبب الفروؽ الفردية بيف األفراد 
 عية معقدة وذلؾ لكونيا داخمية.تعتبر الداف 
  حاجات اإلنساف وتوقعاتو متعددة ومتغيرة وفي بعض األحياف تكوف متعارضة مع بعضيا

 البعض.
 .(17،ص2013سعيدة،)يقـو األفراد بإشباع حاجاتيـ بطرؽ متعددة ومختمفة 
  د الدافعية تتميز الدافعية باالستمرار والمثابرة التي يعتبرىا العمماء المؤشر األقوى عمى وجو

مع أف استمرارية السموؾ يعتمد غالبا عمى أنواع السموؾ البديؿ المتوفر لئلنساف وتزيد ىذه 
 االستمرارية بالطبع كمما كاف السموؾ ىو الوحيد في المواقؼ دوف وجود سموكات منافسة.

 ذا كنا التوجو:الجانب األىـ مف الدافعية فعندما نكوف جائعيف نتوجو فورا إلى الثبلجة ولكف إ
 (44،ص2014.)نادية،عطشانيف نتوجو إلى مكاف الماء

  تتميز الدافعية بحالة استثارة فعالة ناشئة عف ىذا التغيير،بحيث تقـو ىذه االستثارة بتوجيو
سموؾ الفرد وجية معينة تحقؽ اختزاؿ حالة التوتر الناشىء عف وجود الدافع.وتستمر حالة 

 (217،ص2014عفيفة،.)االستثارة طالما لـ يتـ إشباع الدافع
 

حاجة 

غير 

 مشبعة

بحث عن  رغبات التوتر

 مشبعات

تحقيق 

 الهدف

إرضاء 

 الحاجة

تقليل 

 التوتر
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 تصنيف الدوافع: -3
 بناءا عمى التحميبلت المختمفة لمسموؾ فقد أمكف تحديد أنواع الدافعية كما يمي:

 : من حيث النشأة والتكوين:3-1
ىذا النمط مف الدوافع يعبر عف حاجات فيزيولوجية أولية وتشمؿ الحاجة :دوافع أولية:3-1-1

تب عمى إشباعيا استعادة التوازف البيولوجي لمكائف إلى الطعاـ والشراب وحفظ النوع،ويتر 
الحي.وتستثير ىذه الحاجات دافع الجوع ودافع العطش ودافع الجنس عمى الترتيب.وتتصؼ ىذه 
الدوافع بعدة خصائص منيا الشدة والحدة في طمب اشباعيا، فطرية ومرونة وال تختمؼ باختبلؼ 

االعتماد عمييا في التعمـ النوع أو اإلطار الثقافي،وىذه الدوافع يصعب 
 (220،ص2014عفيفة،.)اإلنساني

 دوافع ثانوية)مكتسبة(:3-1-2
عمى عكس النوع السابؽ الفطري،تعتبر الدوافع الثانوية دوافع مكتسبة أي أف اإلنساف يكتسبيا مف 
ة البيئة التي يعيش فيو وبالتالي فيي تتأثر بالمتغيرات والقوى المحيطة بالفرد فيي دوافع مكتسب

 غير فطرية.
 ولمتوضيح أكثر نعرض الجدوؿ التالي:

 (:يوضح أنواع الدوافع من حيث النشأة والتكوين.02جدول رقم)  
 دوافغ ثانوية دوافع أولية بيان

 مف حيث النشأة

 مف حيث الثبات 

 مف حيث المرونة

 مف حيث القوة

 مف حيث العمومية

مف الناحية 

 الفسيولوجية 

 فطرية

 ثابتة

 غير مرنة

 ثر قوةأك

 عامة لكؿ فرد

 عضوية/فسيولوجية

 مكتسبة

 متغيرة

 مرتفعة

 أقؿ قوة

 خاصة تختمؼ مف فرد آلخر

غير مرتبطة بالنواحي 

 الموضوعية

 (41،ص2020عبد الرشيد،المصدر:)
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 :من حيث درجة اإلحساس والتحكم:3-2 
سموكو فييا،وتعتبر : وىي الدوافع التي يمكف لئلنساف أف إدراكيا ويعي ما وراء :دوافع شعورية3-2-1

الدوافع الشعورية بيذا المعنى ىي كؿ الدوافع التي تتبع االتجاه األوؿ في التصنيؼ حيث تتـ جميعا عمى 
 المستوى الشعوري أو اإلدراكي لئلنساف.

وىي الدوافع التي تتسبب في سموكيات ال يعي اإلنساف مصدرا ليا أو سببا :دوافع الشعورية: 3-2-2
ر اإلنساف بخوؼ شديد مف شيء ليس مف طبيعتو أف يخيؼ اإلنساف،أو يخاؼ في لحدوثيا، فقد يشع

موقؼ معيف دوف أف يدرؾ سببا لذلؾ، وفي الحالتيف يتجنب اإلنساف ىذا الشيء وذلؾ 
 (38فتيحة،ص)الموقؼ.

 (: يوضح أنواع الدوافع الشعورية والالشعورية03جدول رقم )

 دوافع الشعورية  دوافع شعورية بيان

 يث تأثير العقؿمف ح

 مف حيث اإلدراؾ

 مف حيث التصرفات

 مف حيث السيطرة

 موجودة وممموسة

 إدراؾ تاـ لؤلسباب

 إرادية 

 تحت السيطرة

 غير ممموسة

 نقص أو عدـ إدراؾ 

 غير إرادية

 خارج سيطرة الفرد

 (42،ص2020،المصدر:)عبد الرشيد

 وظائف الدافعية:-4
ة اإلنساف عمى انجاز عمؿ ما،وربما كانت المثابرة مف أفضؿ الدافعية تمعب دورا ميما في مثابر      

المقاييس المستخدمة في تقدبر مستوى الدافعية عند اإلنساف، يمكف لمدافعية أف تؤدي الوظائؼ 
 (14،ص2020شيماء،)التالية:

 :فيي تنشط وتدرؾ سموكا لدى األفراد مف أجؿ إشباع حاجة أو استجابة لتحقيؽ ىدؼ توليد السموك
،فشمؿ ىذا السموؾ أو النشاط  الذي يصدره عف الكائف الحي يعد مؤشرا عمى وجود دافعية لديو معيف

 نحو تحقيؽ غاية أو ىدؼ ما.
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  توجيو السموؾ نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحقيؽ اليدؼ، فالدافعية إضافة إلى أنيا توجو
سبة لتحقيؽ ذلؾ سموؾ األفراد نحو اليدؼ فيي تساعدىـ في اختيار الوسائؿ المنا

 (35)فتيحة،صاليدؼ.
 .المحافظة عمى استدامة السموؾ ماداـ اإلنساف بقى مدفوعا أو ما دامت الحاجة قائمة 
 (39،ص2012)تسعديت،.تحريؾ وتنشيط السموؾ بعد أف يكوف في مرحمة مف االستقرار 
 صعوبة أو سيولة  تحدد الدافعية شدة السموؾ اعتمادا عمى مدى إلحاح أو الدافع إلى إشباع أو مدى

الوصوؿ إلى الباعث الذي يشبع الدافع فكمما كانت الحاجة ممحة وشديدة كاف السموؾ المنبعث قويا 
إلشباع الحاجة كمما أنو إذا وجدت صعوبات تعيؽ تحقيؽ اليدؼ فإف محاوالت الفرد تزداد مف أجؿ 

 (21،ص2018سمية،)تحقيقو.
 (:يبين وظائف الدافعية11شكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 (إعداد  الباحثتانلمصدر:)من ا

ما يمكف قولو عف وظائؼ الدافعية أنيا تسيـ في فيـ السموؾ اإلنساني وتحديد المعززات وتوجيو السموؾ 
نحو تحقيؽ ىدؼ معيف والمساعدة عمى مواجية التغيرات التي تطرأ عمى عممية المثابرة عمى سموؾ معيف 

 .من إعداد الباحثتان()حتى يتـ إنجازه.

 

 

توليد 

 السلوك

 

توجيه 

 السلوك

 

المحافظة 

على 

دامة است

 السلوك

 

 

تحريك 

وتنشيط 

 السلوك

 

تحدد شدة 

 السلوك

 

 وظائف الدافعية
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 سس التي تقوم عمييا الدوافع:األ-5
 :مبدأ الطاقة والنشاط: 5-1
تؤدي الدوافع إلى القياـ بحركات جسمانية مثؿ تقمص عضبلت المعدة أثناء الجوع وتغير كيمياء الدـ   

 في حالة التعب أو التأثر بالمواقؼ االجتماعية المعقدة خبلؿ تفاعمو مف الناس.
 :مبدأ الفرضية:5-2

افعو تنظـ وتنسؽ وتوجو سموكو لتحقيؽ ىذه الرغبات فالكائف الحي يسعى دائما فرغبات الفرد ودو 
 (36)فتيحة،صلمحصوؿ عمى الطعاـ والماء والمركز.

 :مبدأ التوازن:5-3
 تغير ىذا اإللتزاف حاوؿ الجسـ استعادتو.لممحافظة بحياة عضوية ثابتة في  الكائف لديو استعداد  
 :مبدأ الحتمية:5-4

سباب وىذه األسباب موجودة في الدوافع منيا ما ىو فيزيولوجي في أصمو ومنيا ما ىو كؿ أسموب لو أ
 (24،ص2020شيماءوآخرون،.)مكتسب متعمـ

 وعميو فإف الدوافع تقـو عمى جممة مف األسس أو المبادىء يمكف توضيحيا في المخطط اآلتي:      
 (:يبين األسس التي تقوم عليها الدوافع11كشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثتان(المصدر:)        

 مبدأ التوازن

مبدأ الطاقة 
 والنشاط

مبدأ  مبدأ احلتمية
 الفرضية

األسس اليت 
تقوم عليها 

 الدوافع
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تقـو الدوافع عمى أربعة ركائز أساسية مف خبلليا تؤدي الدوافع إلى تحقيؽ أىداؼ معينة     
 (من إعداد الباحثتانوتكوف برغبات الفرد وتوجيو سموكو.)

 أىمية الدافعية:-6
 التصاؿ عيا فيو وثيؽ اأف موضوع الدافعية يتصؿ بأغمب موضوعات عمـ النفس إف لـ نقؿ جمي

 مثبل:بإدراؾ والتفكير.
 .أف الدافعية ضرورية لتفسير أي سموؾ،إذ ال يمكف أف يحدث سموؾ إف لـ تكف وراءه دافعية 
  أف جميع الناس عمى اختبلؼ أعمارىـ ومستوياتيـ الثقافية واالجتماعية ييتموف بالدافعية لتفسير

 (62،ص2016ب،.)العايطبيعة العبلقات التي تربطيـ باآلخريف
  الدافعية تؤثر في أداء الفرد وتعممو فكمما زادت دافعية اإلنساف في المجاؿ زاد تعممو وأدي نشاطو

 عمى أفضؿ صورة ممكنة.
  أف اإلنساف ما جيؿ الدوافع الخاصة بو وبغيره مف الناس ستولد لو العديد مف المتاعب

 والمشكبلت في حياتو اليومية واالجتماعية.
  دور الدافعية وأىميتيا في العمميات العقمية سواء أكاف ذلؾ في االنتباه أـ اإلدراؾ أـ وأخيرا يتضح

في التفكير والذاكرة ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ أف الدافعية تزيد مف استخداـ المعمومات في حؿ 
المشكبلت واإلبداع مف ناحية وعمى ما يكوف لدى الشخص مف معمومات في لحظة معينة 

 (30-29،ص2018محمد الصالح،)أنما ترتبط باختيار الدافع لو مف ناحية أخرى.وبدرجة مف الدقة 
 (:يوضح أىمية الدافعية12كشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 (41،ص2014الرفوع،المصدر:)

تحريك 

 النشاط
 الغرضية

االستمرار

 ية

التكيف 

 الكلي

توجيه 

 السلوك

تغيير 

السلوك 

 وتنوعه

توقف 

لسلوكا  

 التحسن

 

 

 أهمية الدافعية
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 ثانيا:الدافعية لإلنجاز(:يوضع أنواع 14شكل رقم) 
 مفيوم الدافعية لإلنجاز:-1
الرغبة المستمرة لمسعي إلى النجاح الدافعية لئلنجاز عمى أنيا"1988ادوارد موراي"عرؼ" -

نجاز األعماؿ الصعبة والتغمب عمى العقبات بكفاءة وبأقؿ قدر ممكف مف الجيد والوقت  وا 
 (152،ص2021األخضر،رقية،)وبأفضؿ مستوى مف التعميـ".

تماـ األعماؿ عمى وجو مرض في الوقت المحدد،بحيث تعود  - ىي الرغبة في النجاح والفوز،وا 
)عبد اهلل .عمى الفرد بشعور الرضا عف الذات وتزيد ثقتو في نفسوىذه األعماؿ 

 (78،ص2007المزروع،
ىي  رغبة أو ميؿ الفرد لمتغمب عمى العقبات وممارسة القوى والكفاح أو المجاىدة ألداء المياـ  -

الصعبة بشكؿ جيد وبسرعة كمما أمكف ذلؾ،ودافع اإلنجاز مجموعة مف العوامؿ الحيوية التي 
مى سموؾ الفرد وتحثو عمى القياـ بأعماؿ أو ردود األفعاؿ ألجؿ تنمية مجموعة مف تؤثر ع

زحاف .)الحاجات ىذه األخيرة تعتبر بمثابة األىداؼ التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا
 (514،ص2021وتيس،

بانيا"سموؾ موجو نحو تنمية أو إظيار قدرة الشخص العالية و Nicholles"نيكولز"ويعرفيا -
 (196،ص2017أحمد،بحاش،".)ار قدرة منخفضةتجنب إظي

عرؼ مواري الحاجة لئلنجاز بأنيا تشي إلى رغبة أو ميؿ الفرد لمتغمب عمى العقبات وممارسة  -
)بني القوى والكفاح أو المجاىدة ألداء المياـ الصعبة بشكؿ جيد وبسرعة كمما أمكف ذلؾ.

 (80،ص2007يونس،
دراكو الذاتي لقدراتو وأف عمى أنيا"توقع ا1960"أتكنسون"يعرفيا - لفرد لمستوى أدائو في ميمة وا 

النزعة أو الميؿ أو النجاح ىو أمر متعمـ يختمؼ مف فرد ألخركما أنو يختؼ مف الفرد الواحد في 
 (212،ص2019زينب،نادية،.)المواقؼ المختمفة

يكوف ناجحا مما سبؽ يمكف القوؿ أف الدافعية لئلنجاز ىي دافع مركب توجو سموؾ الفرد كي     
في األنشطة التي تعتبر معايير االمتياز والتي تكوف معايير النجاح والفشؿ فييا واضح 

 ومحدد.)مف إعداد الباحثتاف(
 أنواع الدافعية لإلنجاز: -2 

 بيف نوعيف مف الدافعية لئلنجاز ىما: فيروف"ميز"     
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مى خباتو السابقة، حيث يجد :ينبع مف داخؿ الفرد وذلؾ باالعتماد ع:دافع اإلنجاز الذاتي2-1
في اإلنجاز والوصوؿ إلى اليدؼ فيرسـ لنفسو مف خبلؿ ذلؾ أىداؼ جديدة بإمكانو بموغيا،حيث 

 (75،ص2013.)الرميساء،يجد لذة في اإلنجاز والوصوؿ إلى اليدؼ
:يخضع لمعايير يرسميا اآلخروف ويقاس عمى ضوء ىذه المعايير مف :دافع إنجاز اجتماعي2-2

 (.65،ص2015)فطيمة وعائشة،سة االبتدائية.سف المدر 
 الدافعية لإلنجاز

. 

 

 

 

 

 

 إعداد الباحثتان(من)المصدر: 

ىناؾ نوعيف مف دافعية اإلنجاز"دافع اإلنجاز الذاتي ينبع مف داخؿ الفرد باالعتماد عمى     
ف إعداد مخبراتو السابقة والنوع األخر دافع إنجاز اجتماعي يخضع لمعايير ومقاييس المجتمع.)

 الباحثتاف(
 _خصائص الدافعية لإلنجاز:3
 :خصائص األفراد ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة:3-1

بدراسات عديدة لدوافع اإلنجاز وقاـ بإلقاء عدة محاضرات لمجموعة مف أصحاب "ماكميالند" قاـ 
يوجد إال في األعماؿ مف أجؿ إثارة حاجة اإلنجاز لدييـ،وكانت نتيجة أف أبحاثو حافز اإلنجاز ال 

مف مجموع سكاف الواليات المتحدة،رغـ أف معظـ الناس يدعوف امتبلكو، وتوصؿ إلى أف  10
 (101،ص2013عايب،)حاجة اإلنجاز تتكوف مف عدة عوامؿ منيا طفولة الفرد. 

 وعميو فاألفراد ذوي اإلنجاز العالي يتميزوف بما يمي:    

 أنواع دافعية لإلنجاز

 

 دافع اإلنجاز الذاتي
 

 دافع إنجاز اجتماعي
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 ييا مف تحمؿ المسؤولية الشخصية في الميؿ إلى الوضعيات والمواقؼ التي يتمكنوف ف
يجاد حموؿ ليا.  تحميؿ المشاكؿ وا 

 .(71،ص2017ىادف،)يتخذوف قرارات ذات درجة مف الخطر المرتبطة بو 
  ال يعتمد األفراد الذيف يتميزوف بدافع عالي عمى المساندة الخارجية أو الثناء

 تفوؽ.االجتماعي،فيـ يجتيدوف ويناضموف ألف لدييـ مستوى داخمي مف ال
  يختار األفراد ذوي الدافع المرتفع األفراد المعروفيف بأدائيـ الجيد كزمبلء، واليفضموف

 الذيف يتميزوف بأنيـ اجتماعييف محبيف مف زمبلءىـ.
  يتميز ذوي اإلنجاز العالي بتحمؿ المخاطر المتوسطة أي أف ىناؾ إمكانية حساب

عني أنيا قد تكوف مناسبة احتماالت ىذه المخاطر. ودرجة متوسطة مف المخاطر ت
 (101،ص2013عايب،)بحجـ ونوعية قدرات الفرد.

 :خصائص األفراد ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة:3-2
 والتي بينت نتائجيا مايمي:1993"المشعان"مف خبلؿ الدراسة التي قاـ بيا

 .أف األفراد ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة ال يتوقعوف النجاح في أي عمؿ يقوموف بو 
 .يتجنبوف اإلقداـ عمى اإلنجاز خشية الفشؿ 
  يرفضوف أداء األعماؿ التي يشعروف أف إقداميـ عمى أدائيا أقؿ مف اآلخريف، أو التي

 تتطمب منو مجيود أو مثابرة .
 .يضعوف ألنفسيـ أىدافا بسيطة سيمة،ال تكمفيـ جيدا أو مشقة 
  جة عف إرادتيـ، فالنجاح مف كثيرا ما يقنعوف أنفسيـ بأف فشميـ كاف نتيجة ألسباب خار

 (389،ص2017)أحمد،وجية نظرىـ حظ أو مصادفة،وىـ ليسوا مف المحظوظيف.
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 (:يوضح خصائص دافعية اإلنجاز15شكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثتان()المصدر: 

خص ذو يعرض ىذا الشكؿ ليميز بيف األفراد مرتفعي اإلنجاز واألفراد منخفضي اإلنجاز، إذ أف الش   
اإلنجاز المرتفع نجاحيـ بدرجة كبيرة إلى القدرة وفشميـ إلى عوامؿ خارجية )نقص المجيود(. ويميؿ 
منخفضوا اإلنجاز إلى أف يعزو نجاحيـ إلى عوامؿ خارجية غير ثابتة وفشميـ إلى عوامؿ داخمية 

 من إعداد الباحثتان(ثابتة)نقص القدرة(.)
 ز:العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجا-4
 ىناؾ ثبلث عوامؿ تؤثر بشكؿ واضح في تنمية الدافع لئلنجاز ويمكف استعراضيا فيما يمي:   

 :العوامل الذاتية الفردية:4-1
 :الدافع لإلنجاز والقدرات المعرفية:4-1-1

أف مف خبلؿ نسبة الذكاء نتنبأ مسبقا بإنجاز المتعمـ الدراسي،ومعناه 1980Jensenجانسن"يري"
تنبأ مف خبلؿ الفروؽ الفردية في مجاؿ معيف لؤلداء السيكولوجي والتربوي أف أنو يمكننا أف ن

 خصائص الدافعية لئلجناز

رتفعةخصائص األفراد ذوي دافعية اإلجناز ادل  

 

 خصائص األفراد ذوي دافعية اإلجناز ادلنخفضة

ادليل إىل ادلواقف اليت يتمكنون -
 سؤولية.فيها من حتمل ادل

بتحمل ادلخاطر يتميزون  -
 ادلتوسطة.

ال يعتمدون على ادلساندة -
 اخلارجية.

 

ال يتوقعون النجاح يف أي عمل -
 يقومون بو.

يضعون ألنفسهم أىدافا -
 بسيطة.

يرفضون أداء األعمال اليت -
 تتطلب جهد.
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ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الذكاء المعرفي لمفرد أي إنجاز عمى اإلطبلؽ.ويوضح التراث مراحؿ 
 (92،ص2016)أمزال،التعميـ المختمفة.

 :الدافع لإلنجاز وعالقتو بعض المتغيرات:4-1-2
ي تناولت العبلقة بيف الدافع لئلنجاز وبعض متغيرات الشخصية توصمت بعض الدراسات الت   

كالطموح والمثابرة والتنافس وتقدير الذات إلى وجود عبلقة بيف األفراد الذيف يتميزوف بدافع مرتفع 
 (93،ص2016.)أمزال،لئلنجاز وبيف ذوي الدافع المنخفض لئلنجاز مف جية أخرى

 :العوامل األسرية:4-2
ة الخمية االجتماعية األولى وبالنسبة لمطفؿ فمف خبلليا ينقؿ بصفاتو مف مجرد تعتبر األسر      

كائف حي بيولوجي إلى أنساف مفكر يتأثر بما يحيط بو ويؤثر فيو،ولؤلسرة دور رئيسيا في نشأة 
الدافع لئلنجاز وتنميتو،ففي المراحؿ األولى مف النمو وحتى سف السنتيف يتعمـ الطفؿ االعتماد 

في إنجاز بعض األمور،كما يستطيع أف يستخدـ نوعا بسيطا جدا مف التفكير في عمى نفسو 
 (58،ص2011)صارة،التنبؤ والتخطيط.

 :العوامل االجتماعية:4-3
نجد أف التعميـ أداة تعدؿ مف سموؾ الفرد وتكسبو الخصائص النفسية والقيـ المرتبطة باإلنجاز     

 Veroff1982فيروفإلى المستقبؿ،المثابرة. ويعتقد  مثؿ االستقبللية،الرغبة في النجاح،التوجو
أف ىذا شيء طبيعي ألف التعميـ يزيد مف التوجو االجتماعي لؤلداء الجيد،كما أف النجاح 
المتواصؿ في سنيف الدراسة يرفع مستوى المعايير االجتماعية الخاصة بالكفاءة والمثابرة التي ىي 

 (83،ص 2012ن سالم،وآخرون،)الحسمف القيـ المعززة لدافعية اإلنجاز.
وتتضمف دافعية اإلنجاز االجتماعية معايير التفوؽ التي تعتمد عمى المقارنة االجتماعية أي   

بيف الدافعية لئلنجاز والدافعية Mathis.etalمقارنة أداء الفرد باآلخريف.كما ميز ماتزو وآخريف
كفاءة تتركز عمى السرور عمى أساس أف الدافعية لمCompetence for Motivatonلمكفاءة 

والبيجة الوقتية التي يحققيا الفرد،أما الدافعية لئلنجاز فتتركز عمى اإلنجازات المستقبمية والنجاح 
 ( 83،ص 2007)بني يونس،في المستقبؿ.

 نظريات الدافعية لإلنجاز:-5
نيا كؿ تعددت النظريات المتناولة لدافعية اإلنجاز وذلؾ بحسب األطر النظرية التي انطمؽ م

 (175،ص2018)ىواري ومراد،باحث ليذا الموضوع ومف ىذه النظريات ما يمي:
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 :نظرية ماكميالند:5-1
"نموذج نموذجا نظريا في الدافعية أطمؽ عمية اسـ D.McClelland.1961"دافيدماكميالند"قدـ

عيات بما ويتضمف ىذا النموذج الخاصيةالوجدانية لمسموؾ. ويعتبر كؿ الدافاالستثارة االنفعالية"
فييا حوافز الجوع أمورا متعممة،وىي تمثؿ التكوينات األساسية في تحميؿ السموؾ،ويشيرماكميبلند 
إلى أف االستثارة الوجدانية)المذة واأللـ(قد تكوف في بعض األحياف أساس ارتباطات 

ة الوجدانية الدافعية.فالثواب أو العقاب الذي يتعرض لو الفرد يؤدي إلى المذة أو األلـ،وىذه الحال
تؤدي إلى حدث االرتباط )االنجذاب نحو السار وتجنب الؤللـ(، لذا يصبح سموؾ الفرد المستقبمي 

 (89،ص2013)عمور،مدفوعا بالمذة أو تجنب األلـ.
إلى أف ىناؾ ارتباط بيف الخبات السابقة واألحداث 1953"ماكميالند"وآخرونوقد أشار     

ئج فإذا مواقؼ اإلنجاز األولية إيجابية بالنسبة لمفرد فإنو يميؿ االيجابية وما يحققو الفرد مف نتا
لؤلداء واالنيماؾ في السموكيات المنجزة،أما إذا حدث نوع مف الفشؿ وتكونت ىناؾ بعض 

 (175،ص2018)ىواري ومراد،الخبرات السمبية فأف ذلؾ سوؼ ينشأ عنو دافعا لتحاشي الفشؿ.
 يوفر فرصة اإلشباع في ثبلث حاجات ىي: "أف العمؿ في المؤسسةماكميالنديعتقد"

:في رأيو أف األفراد الذيف تكوف لدييـ حاجة شديدة لمقوة ويروف الحاجة إلى القوة-1         
المؤسسة فرصة لكسب المركز والسمطة ووفقا لنظريتو فإف األفراد يندفعوف وراء المياـ التي توفر 

 (24،ص2017)سمية ونجاة ونجاة،فرصة لكسب القوة.
:وىي الرغبة في االمتياز أو الدافع لمنجاح في أداء العمؿ، بمعنى الحاجة إلى اإلنجاز-2        

 أف يكوف الفرد مدفوعا بالرغبة في التفوؽ والنجاح في إتماـ أي عمؿ يقـو بو. 
:وىي الرغبة في تكويف صداقات مع اآلخريف وأف يكوف لمفرد عبلقات الحاجة إلى االنتماء-3

 (96،ص2017ماعية مع آخريف.)وحيدة،شخصية واجت
 :نظرية أتكنسون:5-2

يمكف القوؿ أف نظرية"أتكنسوف"تركز عمى الدافعية المستثارة وىي السعي تجاه نوع معيف مف      
اإلشباع أو تحقيؽ اليدؼ وبذلؾ يفترض أتكنسوف أف الدافعية نحو اإلنجاز دالة عمى متغيرات 

دؼ والقيمة الحافزة المدركة. ويأكد بأف الدافعية يتـ اكتسابيا ثبلث ىي:قوةالدافع،ت وقع تحقيؽ الي
منذ الطفولة وتبقي مستمرة إلى أف تصؿ إلى درجة ثابتة نسبيا، فالسموؾ المرتبط باإلنجاز لديو 
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يعد ناتجا لموقؼ صراعي أي أف السعي إلى مستوى مف االمتياز أو التفوؽ يستثير كبل مف 
 فشؿ، وقد عبر عنو رياضيا بالمعادلة التالية:األمؿ في النجاح والخوؼ مف ال

T-A=TS-TAF 
 دافع اإلنجاز،األمؿ في النجاح، الخوؼ مف الفشؿ

 إذ أف:
TAدافع اإلنجاز: 
TSاألمؿ في النجاح: 

TAF(132)سالم،ص:الخوؼ مف الفشؿ 
 (theoryKaizen)    :نظرية الكايزن:5-3

ير لؤلفضؿ، وىي مأخوذة مف عالـ االقتصاد ىي إستراتيجية يابانية قديمة لمتغي"Maizenالكايزن"
" وتعني Kenوتعني التغيير، وزف "" Kaiالياباني،وىي تتكوف مف كممتيف يابانيتيف: كاي "

األفضؿ، وتترجـ إجماال إلى التحسيف المستمر، وىي تستعمؿ في لغتيـ باستمرار، إذ يتحدثوف 
ستمر لخطط اإلنتاج، والتحسيف دائما عف التحسيف المستمر لمعجز التجاري، والتحسيف الم

المستمر لمعبلقات الشخصية، ونتيجة لذلؾ فيـ يتطمعوف دوما لمسبؿ التي تمكنيـ مف التحسيف، 
" في كؿ مجاالت الحياة مف أصغرىا إلى أكبرىا،فييإستراتيجية "الكايزنوتستخدـ إستراتيجية

" فيو يكبؽ التغيير المتدرج كايزن"المعاكسة لمتجديد، فالتجديد يطبؽ التغيير الشامؿ الجذري، أما 
المستمر باستخداـ خطوات صغيرة، وىي التي تولي ليا البيداغوجيات الحديثة أىمية قصوى، 

 (2164،ص2014)الرفوع،وبذلؾ االنتقاؿ مف البسيط إلى المعقد.
 طريقة تطبيق الكايزن:     
 طرح أسئمة صغيرة لتبدبد الخوؼ واستمياـ اإلبداع. -1
 ر صغيرة، الكتيتب عادات وميارات جديدة.التدبر في أفكا -2
 اتخاذ تحركات وأفعاؿ صغيرة مف شأنيا أف تضمف النجاح. -3
حؿ المشكبلت الصغيرة حتى عند مواجية أزمة مؤلمة، ذكيبل تضطر إلى حؿ مشكبلت  -4

 أكبر.
 منح المكافآت الصغيرة لنفسؾ ولآلخريف،إلحراز أفضؿ النتائج. -5
 (165،ص2014)الرفوع،مؤثرة التي يتجاىميا اآلخروف.إدراؾ المحظات الصغيرة الحاسمة ال -6
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 :نظرية التنافر المعرفي:5-4
القيمة والتي -امتداد لمنحنى التوقع"ليون فستنجر" تمثؿ نظرية التنافر المعرفي التي قدميا      

تفترض أف لكؿ منا عناصر معرفية تتضمف معرفة بذاتو )ما نحب وما نكره، أىدافنا وأشكاؿ 
عرفة الطريقة التي يسير بيا العالـ مف حولنا، فإذا ما تنافر عنصر مف ىذه العناصر سموكنا( وم

مع عنصر آخر بحيث يقضي وجود أحدىما منطقيا غياب اآلخر،حيث التوتر الذي يممي عمى 
 (29،ص2014.)الساكر،الفرد ضرورة التخمص منو

ير السموؾ، وأف تناقض ويرى "فسنجر" أف الحاجة إلى االتساؽ المعرفي غالبا ما تستث    
المعمومات أو المدركات يجعؿ الفرد يشعر بحالة مف عدـ االرتياح، وفي الوقت نفسو يشعر 
بالدافعية نحو اختزاؿ التنافر المعرفي أو حالة القمؽ الناجمة عف التناقض والتنافر، مما يدفع الفرد 

د وصؼ فستر ثبلثة مواقؼ إلى البحث عف معمومات جديدة أو يبذؿ جيدا لتغيير اتجاىاتو، وق
 عامة تنشط التنافر المعرفي وتستثير السموؾ:

يحدث التنافر المعرفي إذ لـ تتسؽ الجوانب المعرفية لمشخص مع المعايير االجتماعية، مثؿ  . أ
 شخص ) اسمو سعيد( لجأ إلى الغش في امتحاف ما مع أف لديو اتجاىا سمبيا اتجاه الغش.

 وقع األفراد حدوث حدث ما ويقع آخر بدال منو.ينشأ التنافر المعرفي عندما يت . ب
يحدث التنافر المعرفي عندما يقـو األفراد بسموؾ يختمؼ مع اتجاىاتيـ  . ت

 (157،ص2014.)الرفوع،العامة
 :نظرية ىنري موراي:5-5

صيغة جديدة لمتحميؿ النفسي في الدافعية ومف أبرز "ىنري الكسندر موراي"تعتبر نظرية     
رار التكامؿ بيف الجوانب القيمة مف نظرية التعمـ وأساسيات نظرية التحميؿ معالميا محاولة إق

النفسي.واعتمدموراي مفيـو الحاجة في نموذج النظرية اعتبره أساس السموؾ وىو تكويف يكمف 
وراء القوة في منطقة المخ وىي القوة التي تنظـ اإلدراؾ، الفيـ، واألداء بطريقة يتـ تحويؿ موقؼ 

 (57،ص2020)نوال،إلى جية معينة. قائـ غير سار
 (Cahsal attribution theory):نظرية العزو السببي:5-6

إلى أف اعتقادات الفرد فيما يتعمؽ بأسباب نجاحو (Weiner et al)وزمبلؤه "وينر" لقد أشار     
عزو أو فشمو تتوسط بيف القدرة عمى فيـ ميمة التحصيؿ واألداء النيائي، وأف األفراد ينزعوف إلى 
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نجاحيـ أو فشميـ إلى مجموعة مف العوامؿ ىي:القدرة، الجيد، صعوبة الميمة، والحظ، وطرح 
 وينر ثبلثة أبعاد أساسية لمبدأ السببية، والتي تختمؼ مف شخص إلى آخر وىي:

ويكوف إما داخميا أو خارجيا، حيث يعزو األفراد أسباب النجاح موقع الضبط )السببية(: -1     
ائيـ لمميمات الموكمة إلييـ، إلى عوامؿ داخمية )كالجيد أو القدرة(، أو إلى عوامؿ والفشؿ في أد

 خارجية )كالحظ أو صعوبة الميمة(.
فالسبب إما أف يكوف ثابتا أو متغيرا،ويعتقد بعض األفراد أف أسباب استقرار السبب:-2     

ة وصعوبة الميمة( يعتبراف نجاحيـ أو فشميـ قد تكوف متغيرة دوما، وعمى ىذا النحو فإف )القدر 
مف العوامؿ الثابتة نسبيا، حيث أنيما ال يختمفاف إذا تكررت محاولة القياـ بالميمة ذاتيا، في حيف 

 أف عاممي )الجيد والحظ( يعتبراف مف العوامؿ غير المستقرة لتغيرىما مف وقت آلخر.
بو والسيطرة عميو، أو أف إما أف يكوف قاببل لمتحكـ السيطرة أو قابمية ضبط السبب: -3     

 (81،ص2015.)جديد،يكوف غير قابؿ لمتحكـ والسيطرة
ويرى وينر أف التمميذ يعزو نجاحو أو فشمو عادة إلى واحد أو أكثر مف األسباب التالية: المساعدة 

 والمعرفة والمزاج والقدرة ووضوح التعميمات والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 تمميذ في إخفاقو في اختبار ما وفقا لنظرية وينر.(:يبين كيف يفسر  04جدول رقم) 

 سبب الفشل تصنيف البعد
 قدرتو منخفضة... داخمي،مستقر،غير قابؿ لمسيطرة

 ال يذاكر أبدا... داخمي،مستقر،قابؿ لمسيطرة
 مريض يـو االمتحاف... داخمي،غيرمستقر،غير قابؿ لمسيطرة

 المتحاف بعينو...لـ يذاكر ليدا ا داخمي،غيرمستقر،قابؿ لمسيطرة
 صعوبة متطمبات الجامعة... خارجي،مستقر،غير قابؿ لمسيطرة

 المعمـ متحيز... خارجي،مستقر،قابؿ لمسيطرة
 الحظ سيىء... خارجي ،غير مستقر،غير قابؿ لمسيطرة

 لـ أحظ بمساعدة زمبلئي... خارجي،غيرمستقر،قابؿ لمسيطرة
 (158،ص2014المصدر:)الرفوع،
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 ة اإلنجاز:قياس دافعي-6
تعد دراسة الدافعية شيئا عسيرا لمغاية،بسبب صعوبة مبلحظتيا، أو قياسيا بصورة     

مباشرة،فتكوف إما بقياس بعض الظروؼ الخارجية المعينة التي تظف أنيا تولد الدافعية، أو أف 
نقيس بعض جوانب السموؾ عند الشخص،تمؾ الجوانب التي تعكس ما لديو مف دافعية، ولكف 

ستدالؿ عمى الدافعية مف السموؾ أمر صعب، وقد يكوف مضمبل في بعض األحياف،وذلؾ ألف اال
نما تشترؾ في تحديده أيضا عوامؿ أخرى مثؿ الموقؼ الراىف  السموؾ ال تحدده الدافعية فقط،وا 

 (38،ص2016)سارة،والخبرات السابقة.
 وضوعية أو اسقاطية، وىي:قد تكوف الوسائؿ المستخدمة لقياس الدافعية لئلنجاز إما م      

 :المقاييس االسقاطية:6-1
  تقدير الصور والتخيبلت: (1953)لماكميالند وزمالءهمقياس اإلنجاز 

أعد ماكميبلند اختبار قياس الدافعية لئلنجاز مكوف مف أربعة صور ثـ توليد اختبار   
 " ماكميالندكما صمـ "،Muray 1938"موراي"( الذي أعده TATتفيـ الموضوع )

 بعضيا اآلخر خصيصا لقياس الدافع لئلنجاز.
ثانية أماـ  20ويتـ عرض كؿ صورة أثناء االختبار عمى الشاشة السينمائية لمدة 

المفحوص، ثـ يطمب الباحث منيـ بعد ذلؾ كتابة حصة تغطي أربعة أسئمة بالنسبة لكؿ 
 صورة مف الصور األربعة واألسئمة ىي:

 ؟ماذا حدث ومف ىـ األشخاص-       
 ما الذي أدي إلى ىذا الموقؼ بمعنى واحد ماذا حدث بالماضي؟-       
 ما محور التفكير وما المطموب أدائو ومف الذي يقـو بيذا األداء؟-       
 ماذا سيحدث وما الذي يجب عممو؟-       

تبار بعد ذلؾ يجب عمى ىاتو األسئمة، في مدة ال تزيد عف أربعة دقائؽ،ويستغرؽ االخ           
كمو في حالة استخداـ الصور األربعة،عشريف دقيقة. ويرتبط ىذا االختبار أصبل بالتخيؿ 
اإلبتكاري مف خبلؿ تحميؿ نواتج تخيبلت المفحوصيف لنوع معيف مف 

 (81،ص2017)ىادف،المحتوى.
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 مقياس االستبصار لفرنشFrench 1958: 
ظري الذي وضعو قامت "فرنش" بوضع مقاييس االستبار عمى ضوء األساس الن

"ماكميبلند" لتقدير الصور والتخيبلت، حيث وضعت جمبل مفيدة تصؼ أنماط متعددة مف 
السموؾ يستجيب ليا المفحوص باستجابة لفضية اسقاطية عند تفسيره لمواقؼ سموكية 

 ( 65،ص2017)سمواني وآخرون،التي يشتمؿ عمييا البند أو العبارة.
  مقياس التعبير عن طريق الرسمA.G.E.T:"ارونسون" 

صمـ ىذا المقياس لقياس دافعية اإلنجاز عند األطفاؿ ألنو وجد أف اختبار"ماكميبلند"   
وزمبلءه، وكذا اختبار"فرنش" لبلستبصار صعبة بالنسبة لؤلطفاؿ الصغار،وقد تضمف 
نظاـ التقدير الذي وضعو "أرونسوف" لتصحيح اختبار رسـ فئات أو خصائص معينة 

األشكاؿ وذلؾ لمتمييز بيف المفحوصيف ذوى الدرجات المختمفة لدافع كالخطوط والحيز و 
 (81،ص2017.)ىادف،اإلنجاز

بالرغـ مف تطبيؽ ىذه المقاييس عمى عدد مف العينات إال أنو تعرض لعدة انتقادات    
 مف بينيا:

اعتبرىا العديد مف الباحثيف أنيا ليست مقاييس حقيقية،بؿ أنيا تصؼ انفعاالت     
صيف بصدؽ مشكوؾ فيو،ال تحتوي عمى معيار موحد لمتصحيح بؿ تختمؼ مف المفحو 

شخص آلخر حيث يري بعض الباحثيف أف ىذه المقاييس ال تقيس فقط الدوافع بؿ 
أف اختبار تفيـ الموضوع ال 1953فيرنون"تتعداىا إلى جوانب مف شخصية الفرد ويري"

عميما جيدا لكي يتكمف مف أف يكتب تستطيع أف تقيس بو الدوافع إال عند الفرد المتعمـ ت
 (65،ص2017.)سمواني وآخرون،قصة ويعبر كما يراه

 :المقاييس الموضوعية:6-2     
لئلنجاز متجنبيف األخطاء التي   حاوؿ الباحثوف تصميـ مقاييس أكثر موضوعية لقياس الدافعية   

 (66ص،2017)سمواني وآخرون،احتوتيا المقاييس االسقاطية،مف بينيـ ما يمي:
 نظرا لصعوبة تطبيؽ المقاييس االسقاطية، فقد حاوؿ الباحثوف بناء مقاييس موضوعية منيا:     
حاوؿ ىرمانس بناء اختبار الدافع بعيد عف نظرية "أتكنسوف" بعد حصر جميع المظاىر المتعمقة بيذا   

 ىي:التكويف،وقد انبثقت منيا األكثر شيوعا عمى أساس ما أكدتو البحوث السابقة، و 
 مستوى الطموح. -
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 السموؾ المرتبط يقبؿ المخاطرة. -
 النثابرة. -
 توتر العمؿ. -
 إدراؾ الزمف. -
 التوجو نحو المستقبؿ. -
 اختبار الرفيؽ. -
 سموؾ التعرؼ. -
 (116،ص2013.)عايب،سموؾ اإلنجاز -

  1960لن( لمدافع لإلنجاز  –مقياس(راي: 
ـ في وجية االستجابة سؤاؿ يجاب عنيا ب"نعـ"، غير متؤكد "ال"، ولمتحك 14يتكوف مف 

باإليجاب تـ عكس مفتاح تقدير الدرجات في نصؼ عدد 
 (103،ص2017.)وحيدة،العربات

  1975مقياس التوجو نحو اإلنجاز إليزينك و ويمسون: 
بندا جياب عنها ب:نعم،  31يتضمن سبعة مقاييس فرعية تقيس ادلزاج التجرييب ادلثايل، ويتكون ادلقياس من 

 .(65،ص2017اني وآخرون،سلو )غري متؤكد، ال.
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 (:يوضح قياس دافعية لإلنجاز15كشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 من إعداد الباحثتان()المصدر:                                                

ر مراحؿ، في كؿ مرحمة تؤدي في األخير ما يمكف قولو أف تطور قياس دافعية اإلنجاز عب    
إلى المرحمة المتي تمييا، إذ تعددت المقاييس ما بيف مقاييس إسقاطية وبيف مقاييس الموضوعية، 
حيث تضمنت مجموعة مف الوسائؿ و األدوات واالختبارات األساسية ميمة تستخدـ لفحص الفرد 

 لباحثتان(من إعداد ا) )قياس بعض الظروؼ الخارجية ، أوقياس جوانب سموكو(.
 

 

 

 

 قياس دافعية لإلنجاز

 المقاييس اإلسقاطية المقاييس الموضوعية

جناز دلاكليبلند مقياس اإل
1953 

مقياس االستبصار لفرش 
1958 

مقياس لتعبري عن طريق 
أونسو A.G.E.Tالرسم

 ن

لن لدافع -مقياس راي
1961لئلجناز  

مقياس التوجيو حنو اإلجناز 
1975اليزينك وويلسون  
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 :خالصة
لقد تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى موضوع الدافعية لئلنجاز الذي يعتبر مف المواضيع اليامة الرتباطيا    

الوثيؽ بالعممية التعميمية،وشرط مف شروطيا، فالدافعية تشكؿ أىمية عامة في حياة الفرد،وقيمة خاصة في 
قتو ويحقؽ أعمى المستويات سواء بالنسبة لو أو مينة األستاذ فيي تمنحو فرصة أكبر لبذؿ أقصى طا

 بالنسبة لتبلميذه.
ويمكننا تقويـ السموؾ  وتتسـ دافعية اإلنجاز بالسعي نحو أداء األعماؿ الصعبة وبأقصى سرعة ممكنة،   

 اإلنجازي في ضوء النجاح أو الفشؿ.  
التي تقوـ بالدور األساسي في  فبل يمكف حؿ المشكبلت السيكولوجية دوف االىتماـ بدوافع الكائف الحي

 تحديد سموكو كما وكيفا.
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 اجلانب التطبيقي
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 تمييد:  

بعدما تناولنا الشؽ النظري لمدراسة بشيء مف التفصيؿ نحاوؿ مف خاؿ الدراسة الميدانية ترجمة ذلؾ     
اتيجية منيجية تمكف مف الكشؼ عف الحقائؽ الميدانية مف خبلؿ إلى معطيات ممموسة باالستناد إلى إستر 

البيانات والمعمومات المتحصؿ عمييا ليتـ تحميميا لغرض التأكد مف صحة الفرضيات المنطمؽ منيا 
 وبالتالي اإلجابة عف التساؤالت المطروحة.

رية ألداة الدراسة السيكومت الخصائص الدراسة، حدود الدراسة، منيج وقد شمؿ الشؽ الميداني،    
)الصدؽ، الثبات(، الدراسة االستطبلعية وأىداؼ الدراسة واألداة والنتائج، والدراسة األساسية، ومجتمع 

 وعينة الدراسة، وأخيرا األساليب اإلحصائية.
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 منيج الدراسة:-1
مي ويمثؿ أحد أشكاؿ تستند ىذه الدراسة إلى المنيج الوصفي الذي ىو واحد مف أنواع البحث العم   

التحميؿ والتفسير العممي المنظـ، لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع بيانات 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة ، أو أنو الطريقة البحثية  ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة،وتصنيفيا وا 

قعية ودقيقة تصور الواقع االجتماعية وتسيـ في التي يعتمد عمييا الباحثوف في الحصوؿ عمى معمومات وا
 (81،ص2016إبراىيم،)تحميؿ ظواىره.

 حدود الدراسة:-2
يقصد بحدود الدراسة اإلطار الزمني والمكاني والبشري الذي تـ العمؿ في إطاره، وتكمف أىمية حدود 

 بالمجاالت التالية: الدراسة في أنيا تضع صورة شاممة لمظروؼ لتي جرت فييا الدراسة وتحددت الدراسة
 .2022إلى ماي  2021:تـ إجراء الدراسة األساسية مف نوفمبر المجال الزمني -
:ثانوية بف أحمد لخضر )بمدية العناصر( وثانوية بمعروسي بف يحي)بمدية المجال المكاني -

 الرابطة( برج بوعريريج.
بمدية العناصر( :تكونت عينة الدراسة مف أساتذة بثانوية بف أحمد لخضر)المجال البشري -

 ( أستاذ.60وثانوية بمعروسي بف يحي)بمدية الرابطة( برج بوعريريج )
 :التعريف بالثانويات 

 (:التعريف بالثانويات05جدول رقم ) 

عدد  ثانويات
 أساتذة)اإلناث(

عدد 
 أساتذة)الذكور(

مجموع 
 األساتذة

 

 86 47 20 27 بف أحمد لخضر
 39 24 15 بمعروسي بف يحي

 ن إعداد الباحثتان(مالمصدر:)

 الدراسة االستطالعية:-3
تعد الدراسة االستطبلعية أحد أنواع البحوث العممية التي يقـو الباحث العممي باستخداميا لكي يعمؿ 
عمى تنفيذ الدراسة الميدانية، حيث تساعد الباحث في جمع البيانات والمعمومات وتزويد معرفتو 

 وتجعمو أكثر تعمقا في موضوع دراستو.
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 :عينة الدراسة االستطالعية:3-1
ىي مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيانات الميدانية. فيي تعتبر جزءا مف الكؿ، بمعنى  تعريف العينة:

أنو تأخذ مجوعة مف أفراد المجتمع عمى أف تكوف ممثمة لممجتمع لتجرى عمييا الدراسة، فالعينة إذف ىي 
تمع األصمي ثـ تعميـ نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو. و وحدات جزء معيف أو نسبة معينة مف أفراد المج

 (267،ص2008العينة قد تكوف أشخاصا كما تكوف أحياءا أو شوارع أو مدف أو غير ذلؾ.)زرواتي،
أستاذ انسجاما مع أىداؼ الدراسة فقد تـ اختيار عينة عشوائية  60حيث  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى    

 الدراسة.بسيطة ممثمة لمجتمع 
الجنس، الخبرة المينية وفي ضوء ىذه المتغيرات كاف توزيع عينة الدراسة بناءا عمى الخصائص التالية: السف، 

 نقدـ وصؼ تحميمي مف خبلؿ حساب التكرارات والنسبة المئوية % كما ىو مدوف في الجداوؿ التالية:
 : بالنسبة لمتغير الجنس:3-1-1

 اد العينة حسب الجنس.(: يبين توزيع أفر 06جدول رقم )
 %النسبة التكرار المتغير

 الجنس

 4000 24 ذكر

 6000 36 أنثى

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
فردا، نبلحظ أف أفراد العينة  60مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 

% لصالح فئة اإلناث وىي أكبر نسبة مف  60.00فرد بنسبة  36يتوزعوف حسب متغير الجنس بعدد 
فردا مف إجمالي أفراد العينة الدراسة كما ىو مبيف في  24% بتكرار يقدر بػ  40.00الذكور حيث بمغت

 الشكؿ التالي:
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 غير الجنس(: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت17الشكل رقم )

 (SPSS.V25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:)
 .: بالنسبة لمتغير العمر3-1-2

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر.07جدول رقم )
 %النسبة التكرار المتغير

 العمر

 3303 20 سنة 30إلى  21من 

 3500 21 سنة 40إلى  31من 

 2000 12 سنة 50إلى  41من 

 1107 7 سنة 50أكبر من 

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25المصدر:) من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج 
فردا، نبلحظ أف أفراد العينة  140مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 

سنة، وبعدد  40إلى  31% لصالح فئة مف  35.00فرد بنسبة  21يتوزعوف حسب متغير السف بعدد 
سنة مف إجمالي أفراد العينة الدراسة ومنو نستنتج  30إلى  21% لصالح فئة مف  33.30فرد بنسبة 20

  أف معظـ المستجوبيف مف فئة الشباب، كما ىو مبيف في الشكؿ التالي:
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 تغير العمر.(: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب م18الشكل رقم )

 
 (SPSS,V 25)من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 

 :: بالنسبة لمتغير الخبرة3-1-3
 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب الخبرة.08جدول رقم )

 %النسبة التكرار المتغير

 
 3107 19 سنوات 5أقل من 

 10إلى  5من 
 2607 16 سنوات

 الخبرة

 15إلى  10من 
 سنة

12 2000 

 2107 13 سنة 15أكثر من 

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
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فردا، نبلحظ أف أفراد العينة  60مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 
فرد 16سنوات وبعدد  5% لصالح فئة أقؿ مف  31.70سبة فرد بن 19يتوزعوف حسب متغير الخبرة بعدد 

سنوات مف إجمالي أفراد العينة الدراسة ، كما ىو مبيف في  10% لصالح فئة مف إلى  26.70بنسبة 
 الشكؿ التالي:

 (: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة19الشكل رقم )

 (SPSS.V25باالعتماد عمى مخرجات برنامج من إعداد الباحثتان المصدر:) 
 ::أداة جمع البيانات )االستبيان(:3-1-4

تساعد أداة جمع البيانات عمى جمع المعمومات والبيانات حوؿ موضوع البحث، وحتى تفي بيذا الغرض 
اف يجب أف تكوف مناسبة لطبيعة الموضوع والمنيج المستخدـ، وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ أداة االستبي

 لقياس متغيرات الموضوع.
الذي يعتبر أداة أولية مف أدوات جمع البيانات التي يحتاجيا الباحث في إطار دراستو لمظواىر    

واألحداث النفسية واالجتماعية، ويعتبر مف أكثر األدوات والوسائؿ المعروفة والمستخدمة لدى الباحثيف 
ذلؾ ألسباب عديدة منيا أف االستبياف اقتصادي لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات عف األفراد، ويرجع 

نسبيا، ويمكف إرسالو إلى أشخاص في مناطؽ بعيدة، كما أف األسئمة أوالمفردات مقننة مف فرد آلخر، 
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.)الزيباري، ويمكف ضماف سرية االستجابات، كما أنو يمكف صياغة األسئمة لتناسب أغراضا محددة
 (.143،ص2017

 عية::أداة الدراسة االستطال3-2
ىو استبياف العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز باإلضافة لمعمومات عامة) السف، الجنس،    

( بند، كما سيكوف موضحا في المبلحؽ، حيث 47الخبرة المينية( مف تصميـ الباحثتاف احتوى عمى )
 نبيف البنود المعدلة والبنود المحذوفة.

 الدراسة )الصدق، الثبات(: :الخصائص السيكومترية ألداة3-3
 :صدق االتساق الداخمي:3-3-1

صدؽ االتساؽ الداخمي ووفقا لمعامؿ االرتباط بيرسوف ييدؼ إلى معرفة مدى قدرة كؿ مجموعة مف 
عبارات المحور عمى قياس متغير بوضوح حيث عندما يتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف متغيريف 

 (.1( و)+1-الحاالت بيف )فإف ىذا المعامؿ يتراوح في كؿ 
وتكوف معامبلت االرتباط المحسوبة دالة إحصائية )أي توجد عبلقة بيف العبارة ومحورىا مف خبلؿ مقارنة 

( sig، فإذا كانت قيمة )0.05( لكؿ معامؿ ارتباط مع مستوى الداللة sigقيمة مستوى القيمة االحتمالية )
، فإف معامؿ االرتباط ذو داللة إحصائية. 0.05لداللة: المصاحبة لكؿ معامؿ ارتباط، أقؿ مف مستوى ا

ومنو: توجد عبلقة بيف العبارة والدرجة الكمية لمحورىا ككؿ، أي بعبارة أخرى أف البعد صادؽ ومتسؽ لما 
وضع لقياسو أي أف مضموف البعد يتبلءـ مع مفيـو المراد قياسو. والجداوؿ التالية تبيف نتائج حساب 

 ئي لمحاور وأبعاد واالستبياف كما يمي:صدؽ االتساؽ البنا
 من خالل معامل ارتباط سبيرمان:العدالة التنظيمية صدق االتساق الداخمي لممحور األول: 
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 العدالة التنظيمية.(: يوضح مدى االتساق الداخمي لعبارات المحور األول: 09الجدول رقم )
القيمة االحتمالية  Spearmanمعامل  رقم العبارة

Sig 
 النتيجة

 غيردال 0,106 0,201 01
 دال 0,038 *0,268 02
 دال 0,000 **0,444 03
 غيردال 0,061 0,243 04
 دال 0,002 **0,392 05
 دال 0,000 **0,465 06
 دال 0,018 *0,304 07
 دال 0,000 **0,552 08
 دال 0,000 **0,719 09
 دال 0,000 **0,581 10
 دال 0,002 **0,397 11
 دال 0,000 **0,649 12
 دال 0,000 **0,610 13
 دال 0,000 **0,648 14
 غير دال 0,546 0,080 15
 دال 0,000 **0,433 16
 غير دال 0,415 0,107 17
 دال 0,000 **0,604 18
 دال 0,011 *0,325 19
 دال 0,000 **0,665 20
 دال 0,001 **0,435 21
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 دال 0,000 **0,665 22
 (SPSS V25داد الباحثتان  باالعتماد عمى مخرجات برنامج من إعالمصدر: )

التعميؽ عمى الجدوؿ أعبله: مف النتائج االرتباطات الثنائية المبينة أعبله نبلحظ أف : عبارات المتعمقة 
بالمحور  معظميا تمتاز باالتساؽ الداخمي مع محورىا حيث أف عبلقة االرتباط بيف الدرجة الكمية لممحور 

)القيمة االحتمالية( لمقيـ اإلحصائية لمعامبلت االرتباط  SIGدالة إحصائيا، إذ أف قيمة وعباراتو 
(Spearman  فمثبل معامؿ  0.05المحسوبة في كؿ عبارة مف عبارات المحور ىي أقؿ مف مستوى داللة

 sig=0.002وىو داؿ إحصائيا حيث قيمة r=0.392مع محورىا بمغ قيمة =  05االرتباط لمعبارة رقـ 
 .0.05وىي أقؿ مف 

 sig=0.000وىو داؿ إحصائيا، حيث قيمة r=0.648مع محورىا بمغ قيمة =  14وأيضا لمعبارة رقـ 
ونفس المقارنة مع باقي العبارات، لذا نستبعد بعض مف عبارات المحور مف التحميؿ،  0.05وىي أقؿ مف 

 األمر الذي يدؿ عمى وجود اتساؽ داخمي لمعبارات.
 من خالل معامل ارتباط سبيرمان:الدافعية لإلنجاز اخمية لممحور الثاني: صدق االتساق الد
 (: يوضح مدى االتساق الداخمي لعبارات المحور الثاني: الدافعية لإلنجاز.10الجدول رقم )

القيمة االحتمالية  Spearmanمعامل  رقم العبارة
Sig 

 النتيجة

 دال 0,000 **0,408 01
 دال 0,000 **0,544 02
 دال 0,000 **0,567 03
 دال 0,021 *0,298 04
 غيردال 0,422 0,106 05
 دال 0,000 **0,553 06
 دال 0,000 **0,470 07
 دال 0,000 **0,437 08
 غيردال 0,492 0,090 09
 غير دال 0,107 0,210 10
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 غير دال 0,065 0,240 11
 دال 0,001 **0,419 12
 غير دال 0,067 0,238 13
 دال 0,001 **0,429 14
 دال 0,038 *0,268 15
 غيردال 0,218 0,161 16
 دال 0,002 **0,400 17
 دال 0,000 **0,446 18
 دال 0,019 *0,302 19
 غيردال 0,193 0,171 20
 غيردال 0,631 0,063 21
 غيردال 0,526 0,083 22
 غيردال 0,584 0,072 23
 غيردال 0,632 0,063 24
 دال 0,000 **0,548 25

 (SPSS V25:) من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر 
التعميؽ عمى الجدوؿ أعبله: مف النتائج االرتباطات الثنائية المبينة أعبله نبلحظ أف : عبارات المتعمقة    

ة لممحور بالمحور معظميا تمتاز باالتساؽ الداخمي مع محورىا حيث أف عبلقة االرتباط بيف الدرجة الكمي
)القيمة االحتمالية( لمقيـ اإلحصائية لمعامبلت االرتباط  SIGوعباراتو دالة إحصائيا، إذ أف قيمة 

(Spearman  فمثبل معامؿ  0.05المحسوبة في كؿ عبارة مف عبارات المحور ىي أقؿ مف مستوى داللة
 sig=0.021حيث قيمة وىو داؿ إحصائيا R=0.298مع محورىا بمغ قيمة =  04االرتباط لمعبارة رقـ 

وىو داؿ إحصائيا ، حيث  r=0.553مع محورىا بمغ قيمة =  06وأيضا لمعبارة رقـ  0.05وىي أقؿ مف 
 .0.05وىي أقؿ مف  sig=0.000قيمة 
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ونفس المقارنة مع باقي العبارات ، لذا لف نستبعد أية عبارة مف عبارات المحور مف التحميؿ، األمر    
ؽ داخمي لعبارات العدالة التنظيمية وبذلؾ تعتبر عبارات ىذا المحور صادقة لما الذي يدؿ عمى وجود اتسا

 وضعت لقياسو.
أي: توجد عبلقة بيف العبارة والدرجة الكمية لمحورىا ككؿ، أي بعبارة أخرى أف محور صادؽ ومتسؽ لما 

 وضع لقياسو أي أف مضموف المحور يتبلءـ مع مفيـو المراد قياسو.
 يوضح مدى االتساق البنائي ألداة الدراسة (:11الجدول رقم )

 
 (SPSS,V 25مخرجات برنامج  إعداد الباحثتان باالعتماد عمىالمصدر: )من 

التعميؽ عمى الجدوؿ أعبله: يعرض الجدوؿ أعبله النتائج االرتباطات الثنائية لمعامؿ ارتباط بيف كؿ مف 
الدرجة الكمية اإلجمالي عبارات كؿ محور مع الدرجة الكمية إلجمالي عبارات االستبياف، حيث نبلحظ أف 

أقؿ مف  SIG( ذات دالة إحصائية، إذ أف قيمة Spearman Correlation: معامبلت االرتباط )
، حيث معامؿ االرتباط بيف المحوريف مع الدرجة الكمية إلجمالي عبارات االستبياف 0.05مستوى داللة 

ومنو تعتبر أبعاد  0.05وىي أقؿ مف  sig =0.000وىو داؿ إحصائيا حيث قيمة r=0.654بمغ قيمة 
 قياسو.أداة الدراسة صادقة ومتسقة، لما وضعت ل

 :حساب قيم مؤشرات ثبات االستبيان 

يعرؼ الثبات االستبياف عمى: أنو يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس المجموعة مف األفراد في    
نفس الظروؼ ومعنى أخر لو كررت عمميات قياس الفرد الواحد أظيرت نفس درجة شيئا مف االتساؽ أي 

أف مفيـو الثبات يعني أف يكوف االستبياف قادرا عمى أف يحقؽ  أف درجتو ال تتغير جوىريا بتكرار، أي
 دائما النتائج نفسيا في حالة تطبيقو مرتيف أو أكثر عمى نفس المجموعة مف األفراد.

 االرتباط مع الدرجة الكمية لالستبيان يساوي= محاور االستبيان

 النتيجة Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط سبيرمان

 العدالة االتنظيمية
 دال 0,000 **0,654

 الدافعية لإلنجاز
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ولتوضيح معنى الثبات نفترض أنو تـ إجراء استطبلع معيف عمى مجموعة مف األفراد عمى االستبياف    
ىذا االستطبلع، وبعد فترة تـ إعادة إجراء نفس االختبار )أي توزيع  ما، ثـ تـ رصد درجات كؿ فرد في

نفس االستبياف عمى نفس ىذه المجموعة مف األفراد ورصدت أيضا درجات كؿ فرد فييا، وكانت النتائج 
تدؿ عمى أف الدرجات التي حصؿ عمييا األفراد في المرة األولى لتطبيؽ االستطبلع، ىي نفسيا الدرجات 

عمييا ىؤالء األفراد في المرة الثانية. وبناء عميو نستنتج بأف نتائج االستطبلع ثابتة تماما وال التي حصؿ 
تتغير كثيرة بإعادة تطبيقيا بمعنى أكثر دقة أف ما تضمنو االستبياف نتائجو تكوف ثابتة أنو ثابت . وىناؾ 

عبارات ومضموف ومحتوى االستبياف منيا طريقة ألفا كرونباخ حيث تتفؽ معظـ عدة طرؽ لقياس ثبات 
الدراسات في العمـو اإلنسانية واالجتماعية وكذا االقتصادية عمى أف تكوف قيـ ثبات مجموعة مف العبارات 

داـ ( وفي دراستنا ثـ التحقؽ مف ثبات عبارات االستبياف الدراسة، مف خبلؿ استخ0.60) أكبر مف العتبة
معامؿ الفا کرونباخ(، حيث يعتبر مؤشر لقياس الثبات االستبياف وىو أكثر  Cronbach's Alphaطريقة 

استخداما مف طرؼ الباحثيف في الدراسات البحثية حيث يقيس درجة ثبات مجموعة مف عبارات 
ؽ نفس األداة االستبياف، بمعنى ما نسبة الحصوؿ عمى نفس النتائج أو االستنتاجات فيما لو أعيد تطبي

 وفؽ ظروؼ مماثمة.

 لالستبيان  Cronbach's Alpha(: يبين قيمة معامل12جدول رقم )

 محاور االستبياف
Cronbach’s Alpha 

 النتيجة عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

 ثابت 22 0.825 العدالة التنظيمية

 ثابت 25 0.614 الدافعية لإلنجاز

 بتثا 47 0.847 عبارات االستبيان

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
( لكؿ مجموعة مف العبارات كؿ Cronbach's Alphaيعرض الجدوؿ أعبله النتائج حساب قيـ )   

محور مف محاور االستبياف وىذا مف أجؿ معرفة مدى تمنع عبارات كؿ محور بدرجة الثبات في النتائج 
توزيع االستبياف مرة ثانية خبلؿ فترات زمنية مختمفة وفيما يمي تعميؽ عمى النتائج الجدوؿ  فيما لو أعيد

( ذات قيـ مقبولة إحصائيا فيي Cronbach's Alphaأعبله حيث نبلحظ أف: قيمة معامؿ ألفاکرونباخ )
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 وأف القيمة0.614وأدنى قيمة  0.825( حيث قيـ محصورة بيف أعمى قيمة 06أكبر مف العتبة )
عبارة ومنو فأف قيـ معامؿ ألفاکرونباخ  47والذي يضـ  0.847اإلجمالية لجميع عبارات االستبياف بمغت 

مكانية االعتماد عمى بيانات االستبياف في قياس المتغيرات  المتحصؿ عمييا تدؿ عمى ثبات أداة الدراسة وا 
الثبات( لبلستبياف نكوف قد الدراسة خبلصة نتائج حساب الخصائص السيكومترية )قيـ مؤشرات الصدؽ و 

تأكدنا مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا، مما يجعمنا عمى ثقة بصحة االستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج 
 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 جابات أفراد العينة نحو عبارات االستبيان  التحميل الوصفي لمبيانات العامة وا 
اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية، في ىذا المبحث سيتـ عرض بعد عرض مختمؼ    

مختمؼ نتائج اإلحصاء الوصفي عف طريؽ تحديد اتجاىات إجابات أفراد العينة باالعتماد عمى المتوسط 
الحسابي واالنحراؼ المعياري. نحو المتغيرات الدراسة وعبارات االستبياف والتي حازت عمى أعمى وأقؿ 
درجات الموافقة وفقا إلجابات مفردات العينة وكذا عرض تحميؿ وصفي لممتغيرات والخصائص 

  الديموغرافية ألفراد العينة.
 ::نتائج الدراسة االستطالعية:3-4
 ::صدق أداة الدراسة )االستبيان(:3-4-1

حية أداة البحث يقصد بالصدؽ صبلحية األسموب أو األداة لقياس ما ىو مراد قياسو، أو بمعني آخر صبل
في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، وبالتالي ارتفاع مستوى الثقة فيما يتوصؿ إليو الباحث مف نتائج بحيث يمكف 

 (120،ص2020)حنان ونعيم،االنتقاؿ منيا إلى التعميـ.
 صدق المحكمين:

مف تـ عرض عبارات االستبياف عمى خمسة أساتذة عمـ النفس المختصيف في المجاؿ وذلؾ لمتأكد    
سبلمة صياغة البنود مف ناحية ومدى مناسبتيا لممجاؿ المراد قياسو مف ناحية أخرى، حيث تـ حساب 
صدؽ المحكميف بناءا عمى إجابات األساتذة فيما يخص بنود االستبياف حيث كانت اإلجابة يقيس أو ال 

 يقيس.
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 (: يمثل تصحيح المحكمين وصدق البنود13الجدول رقم) 

 المالحظة  النتيجة  ال يقيس يسيق رقم البند  

 مقبوؿ جدا 1 1 5 01

 مقبوؿ جدا 1 0 5 02

 مقبوؿ جدا 1 0 5 03

 مقبوؿ جدا 1 0 5 04

 مقبوؿ جدا 1 0 5 05

 مقبوؿ جدا 1 0 5 06

 مقبوؿ جدا 1 0 5 07

 مقبوؿ جدا 1 0 5 08

 مقبوؿ جدا 1 0 5 09

 مقبوؿ جدا 1 0 5 10

 غيرمقبوؿ 2. 0 2 3 11

 مقبوؿ جدا 1 0 5 12

 مقبوؿ جدا 1 0 5 13

 مقبوؿ جدا 1 0 5 14

 مقبوؿ جدا 1 0 5 15

 مقبوؿ جدا 1 0 5 16

 مقبوؿ  0.6 1 4 17
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 مقبوؿ جدا 1 0 5 18

 مقبوؿ جدا 1 0 5 19

 مقبوؿ جدا 1 0 5 20

 مقبوؿ جدا 1 0 5 21

 مقبوؿ جدا 1 0 5 22

 مقبوؿ جدا 1 0 5 23

 مقبوؿ جدا 1 0 4 24

 مقبوؿ جدا 1 0 5 25

 مقبوؿ جدا 1 0 5 26

 مقبوؿ   0.6 1 4 27

 مقبوؿ جدا 1 0 5 28

 غير مقبوؿ 0.2 2 3 29

 مقبوؿ جدا 1 0 5 30

 مقبوؿ جدا 1 0 5 31

 مقبوؿ جدا 1 0 5 32

 مقبوؿ جدا 1 0 5 33

 مقبوؿ جدا 1 0 5 34

 مقبوؿ جدا 1 0 5 35

 مقبوؿ  0.6 1 4 36
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 جدامقبوؿ  1 0 5 37

 مقبوؿ جدا 1 0 5 38

 مقبوؿ  0.6 1 4 39

 مقبوؿ جدا 1 0 5 40

 مقبوؿ جدا 1 0 5 41

 مقبوؿ جدا 1 0 5 42

 مقبوؿ جدا 1 0 5 43

 مقبوؿ جدا 1 0 5 44

 مقبوؿ جدا 1 0 5 45

 مقبوؿ جدا 1 0 5 46

 مقبوؿ جدا 1 0 5 47

مجوع صدق 

 البنود

 

 (من إعداد الباحثتانالمصدر:)      

 حساب صدؽ كؿ بند وفؽ القانوف التالي:عمما أنو تم الحساب وفق معادلة لوشي: 

  ال ـ ع منعـ= ص.ب 
ف

 

 صدؽ البند.ص ب:  -
 عدد المحكميف الذيف قالوا نعـ.ع م نعم: -
 عدد المحكميف الذيف قالوا ال.ع م ال: -
 عدد المحكميف الكمي.ن:-
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 ف التالي:أما حساب الصدؽ الكمي لبلستبياف وفؽ القانو 

 ب مجموعصص.ـ=  -
ف

 =     
    

  
 

 مجموع صدؽ البنودمجموع ص ب: -
 عدد البنود ن: -

وىو معامؿ مقبوؿ وبذلؾ يمكف القوؿ أف األداة صادقة ويمكف  0.93وبالتالي الصدؽ الظاىري لبلستبياف 
 تطبيقيا في الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:-4
ة حيث أف الباحث يعمـ في النياية نتائج الدراسة عميو، ويعني المجتمع ىو اليدؼ األساسي مف الدراس

جميع مفردات أو عناصر الظاىرة التي يدرسيا الباحث، ومجتمع البحث يختمؼ مف مجتمع آلخر، فقد 
 يكوف فردا أو أسرة أو مدرسة أو مصنع...إلخ.

 :عينة الدراسة:4-1
ات الميدانية. فيي تعتبر جزءا مف الكؿ، بمعنى ىي مجتمع الدراسة الذي تجمع منو البيان تعريف العينة:

أنو تأخذ مجوعة مف أفراد المجتمع عمى أف تكوف ممثمة لممجتمع لتجرى عمييا الدراسة، فالعينة إذف ىي 
جزء معيف أو نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي ثـ تعميـ نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو. ووحدات 

 (267،ص2008ا تكوف أحياءا أو شوارع أو مدف أو غير ذلؾ.)زرواتي،العينة قد تكوف أشخاصا كم
أستاذ انسجاما مع أىداؼ الدراسة فقد تـ اختيار عينة عشوائية  60حيث  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى    

 بسيطة ممثمة لمجتمع الدراسة.
نية وفي ضوء ىذه المتغيرات الجنس، الخبرة الميكاف توزيع عينة الدراسة بناءا عمى الخصائص التالية: السف، 

 نقدـ وصؼ تحميمي مف خبلؿ حساب التكرارات والنسبة المئوية % كما ىو مدوف في الجداوؿ التالية:
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 : بالنسبة لمتغير الجنس:4-1-1
 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس.14جدول رقم )

 %النسبة التكرار المتغير

 الجنس

 4000 24 ذكر

 6000 36 أنثى

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
فردا، نبلحظ أف أفراد  60مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 

سبة % لصالح فئة اإلناث وىي أكبر ن 60.00فرد بنسبة  36العينة يتوزعوف حسب متغير الجنس بعدد 
فردا مف إجمالي أفراد العينة الدراسة كما ىو مبيف  24% بتكرار يقدر بػ  40.00مف الذكور حيث بمغت

 في الشكؿ التالي:
 (: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس17الشكل رقم )

 (SPSS.V25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:)
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 .: بالنسبة لمتغير العمر4-1-2
 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر.15جدول رقم )

 %النسبة التكرار المتغير

 العمر

 3303 20 سنة 30إلى  21من 

 3500 21 سنة 40إلى  31من 

 2000 12 سنة 50إلى  41من 

 1107 7 سنة 50أكبر من 

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25تان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:) من إعداد الباحث
فردا، نبلحظ أف أفراد  140مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 

سنة،  40إلى  31% لصالح فئة مف  35.00فرد بنسبة  21العينة يتوزعوف حسب متغير السف بعدد 
سنة مف إجمالي أفراد العينة الدراسة ومنو  30لى إ 21% لصالح فئة مف  33.30فرد بنسبة 20وبعدد 

  نستنتج اف معظـ المستجوبيف مف فئة الشباب، كما ىو مبيف في الشكؿ التالي:
 (: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر.18الشكل رقم )

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
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 :: بالنسبة لمتغير الخبرة4-1-3
 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب الخبرة.16جدول رقم )

 %النسبة التكرار المتغير

 
 3107 19 سنوات 5أقل من 

 10إلى  5من 
 2607 16 سنوات

 الخبرة

 15إلى  10من 
 سنة

12 2000 

 2107 13 سنة 15أكثر من 

 100 60 المجموع

 (SPSS,V 25د الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج من إعداالمصدر: )
فردا، نبلحظ أف أفراد العينة  60مف خبلؿ الجدوؿ أعبله وبالنظر إلى تكرارات العينة البالغ عددىا 

فرد 16سنوات وبعدد  5% لصالح فئة أقؿ مف  31.70فرد بنسبة  19يتوزعوف حسب متغير الخبرة بعدد 
سنوات مف إجمالي أفراد العينة الدراسة ، كما ىو مبيف في  10لى % لصالح فئة مف إ 26.70بنسبة 

 الشكؿ التالي:
 (: يبين تمثيل بياني لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة19الشكل رقم )

 (SPSS.V25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر:) 
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 :أداة جمع البيانات )االستبيان(:4-2
د أداة جمع البيانات عمى جمع المعمومات والبيانات حوؿ موضوع البحث، وحتى تفي بيذا الغرض تساع

يجب أف تكوف مناسبة لطبيعة الموضوع والمنيج المستخدـ، وفي ىذه الدراسة تـ استخداـ أداة االستبياف 
 لقياس متغيرات الموضوع.

يا الباحث في إطار دراستو لمظواىر واألحداث الذي يعتبر أداة أولية مف أدوات جمع البيانات التي يحتاج
النفسية واالجتماعية، ويعتبر مف أكثر األدوات والوسائؿ المعروفة والمستخدمة لدى الباحثيف لمحصوؿ 
عمى معمومات وبيانات عف األفراد، ويرجع ذلؾ ألسباب عديدة منيا أف االستبياف اقتصادي نسبيا، ويمكف 

عيدة، كما أف األسئمة أو المفردات مقننة مف فرد آلخر، ويمكف ضماف إرسالو إلى أشخاص في مناطؽ ب
 (.143،ص2017.)الزيباري، سرية االستجابات، كما أنو يمكف صياغة األسئمة لتناسب أغراضا محددة

 :خطوات إعداد أداة جمع البيانات )االستبيان(:4-3
 مف أجؿ إعداد أداة جمع البيانات تـ القياـ بالخطوات التالية:

االستعانة بالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث واالستفادة منيا في بنائيا وصياغة  -
 عباراتيا.

كما تـ إعداد استبياف أولي مف أجؿ التقييـ وتـ عرضو عمى المحكميف وأخذ آرائيـ حوؿ  -
 صبلحيتو ومدى مبلئمة عباراتو لقياس متغيرات الدراسة.

 يان(:: مكونات أداة الدراسة )االستب4-4
 (2017،يمواني2016)سارةقامت الباحثتاف بتصميـ االستبياف عمى النحو التالي: باالعتماد عمى

بند قسـ إلى جزئيف أو محوريف حسب متغيرات الدراسة والتي جاءت  47تكوف استبياف الدراسة مف 
 كاآلتي: 

ند تتـ اإلجابة عمييـ ب 22أبعاد احتوت عمى  3وزع عمى  المحور األول )العدالة التنظيمية(::4-4-1
 باختيار بديؿ مف ثبلثة بدائؿ )موافؽ/ غير موافؽ/ محايد(.

أبعاد تـ تقسيمو  3استبياف الدافعية لئلنجاز وزع عمى  المحور الثاني)الدافعية لإلنجاز(: :4-4-2
 بند. 25إلى

 وفيما يمي توضيح ىيكؿ أداة الدراسة النيائية:
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 ائية لالستبيان(: يبين الصورة الني17جدول رقم ) 
 عدد العبارات  اقسام االستبيان

 أوال: البيانات الشخصية
 22 العدالة التنظيميةالمحور االوؿ:  المتغير المستقؿ
 25 المحور الػثاني: الدافعية المتغير: التابع

 ( عبارة47) مجموع عبارات االستبيان
 إعداد الباحثتان(المصدر:)من

 

 : تصحيح األداة: 4-5
الثبلثي، بحيث تقابؿ كؿ عبارة قائمة)بدائؿ( ويرمز ليا (LikertScaleعمى مقياس ليكرت ) عتمادتـ االو 

 ( عمى التوالي:1،2،3رقميا خبلؿ إدخاؿ البيانات لبرامج الحاسوب بػ )
 (: توزيع درجات مقياس ليكارت الثالثي18جدول رقم ) 

 غير موافق محايد موافق بدائؿ القياس
 01 02 03 الدرجة/الترميز

 (LikertScaleباالعتماد عمى مقياس ليكرت ) الباحثتافمف إعداد  :)المصدر

ولتسييؿ تحميؿ ومناقشة أراء المستجوبيف نحو مدى موافقتيـ أو عدـ الموافقة عمى ما تضمنتو عبارات     
ـ االعتماد عمى ومحاور االستبياف فإنو يتـ إعداد دليؿ الموافقة لتحميؿ إجابات أفراد عينة الدراسة وقد ت

أدوات اإلحصائية التالية: المدى، طوؿ الفئة، المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري حيث أف: المدى 
 يستخدـ لتحديد مجاالت مقياس ليكارت الثبلثي المستخدـ في االستبياف ويحسب بالعبلقة:

 ف الدراسة نجد:أدني درجة في مقياس( وبتطبيؽ عمى االستبيا -المدى = )أعمى درجة في مقياس
ولمحصوؿ عمى طوؿ الفئة وتحديد المجاالت الموافقة نقـو بقسمة المدى عمى عدد  2(=1-3المدى =)

 درجات المقياس وذلؾ عمى النحو التالي: طوؿ الفئة = المدى/ عدد درجات المقياس.
ؿ عمى الحد وبإضافة ىذه القيمة في كؿ مرة لمحد األدنى لدرجة الموافقة نحص 0.66=2/3طوؿ الفئة =

[ وىو مجاؿ موافقة بدرجة 1.66-الى-1فنحصؿ عمى مجاؿ ] 1.66=0.66+1األعمى لكؿ مجاؿ مثبل: 
منخفضة. وىكذا مع كؿ مجاالت الموافقة، وتفيد ىذه العممية في التعرؼ عمى الموقؼ اُلمشترؾ إلجمالي 

 :أفراد العينة عمى كؿ عبارة وعمى كؿ محور حيث نحصؿ عمى المجاالت كما يمي
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 (: تحديد االتجاه حسب قيم المتوسط الحسابي19جدول رقم) 
 

 

 

 
 
 

 )من إعداد الباحثتان(المصدر:
إضافة إلى تحديد اتجاىات العينة نحو مدى موافقتيـ عمى عبارات االستبياف فإننا أيضا نقـو بترتيب     

العبارات مف خبلؿ أىميتيا في المحور باالعتماد عمى أكبر قيمة متوسط حسابي في المحور وعند تساوي 
 اؼ المعياري بينيما. المتوسط الحسابي بيف عبارتيف فإنو يأخذ بعيف االعتبار أقؿ قيمة لبلنحر 

 :نموذج الدراسة:4-6

 (: نموذج الدراسة20شكل رقم ) 

 العدالة التنظيمية                                                الدافعية لإلنجاز 

 

 

 

 التغيرات الديمغرافية                        

 

 )من إعداد الباحثتان(المصدر:

 2=1-3المدى: مستوى الموافقة مجال المتوسط الحسابي

 درجة منخفضة درجة 1.66إلى  1مف  0.66=2/3طول الفئة

 درجة متوسطة درجة 2.33إلى  1.66مف 

 درجة عالية درجة 3إلى  2.33ف 

 االرتباط الوظيفي-

 االنغماس الوظيفي-

 سلوك ادلواطنة-

 العدالة التوزيعية -

 العدالة اإلجرائية-

 الة ادلعامبلتعد-

 السن -

 اجلنس -

 اخلربة ادلهنية  -
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 األساليب اإلحصائية:-5
 SPSS:Statisticalقد استخدـ في التحميؿ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ل   

Package for the Social Sciences  وىو عبارة عف حـز حاسوبية متكاممة إلدخاؿ البيانات
وتحميميا، يستخدـ ىذا البرنامج عادة في جميع البحوث العممية التي تشتمؿ عمى العديد مف البيانات 

قمية ، وقد أنشئ خصيصا لتحميؿ بيانات البحوث االجتماعية لكنو ال يقتصر عمييا فقط ،بؿ يشتمؿ الر 
عمى معظـ االختبارات اإلحصائية تقريًبا ، ولو قدرة فائقة عمى معالجة البيانات، كما أنو يتوافؽ مع معظـ 

كما يستخدـ ،ع البحوث العمميةالبرمجيات المشيورة، وليذا يرى الباحثوف أنو أداة فاعمة لتحميؿ شتى أنوا
 ىذا البرنامج في حساب مقاييس النزعة المركزية وفي دراستنا ىذه سنستخدـ األساليب اآلتية :

 (SPSS: V25)رقم نسخة اإلصدار البرنامج المستخدم ىو :-
 مف أجؿ التحميؿ الوصفي لمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة؛التكرارات والنسب المئوية:-
وىي مخططات بيانية عبارة عف تمثيؿ مرئي لمبيانات لتكوف أوضح  شكال والرسوم البيانية:األ-

 وأسيؿ لمفيـ مثؿ )الرسـ البياف الدائري، األعمدة البيانية...الخ(
وىي تعتبر مف أىـ مقاييس النزعة المركزية حيث تسمح لنا  في  المتوسطات الحسابية:-

ركز البيانات، فعند حساب المتوسط الحسابي يساعد ذلؾ الحصوؿ عمى فكرة سريعة عمى طريقة تم
الرقـ في معرفة وتحديد خصائص البيانات، حيث يكفي أف ننظر إلى ذلؾ الرقـ لنعرؼ الكثير عف 
خصائص البيانات اإلحصائية كمعرفة مدى موافقة أو عدـ موافقة أفراد العينة عمى كؿ عبارة مف 

في ترتيب العبارات واتجاىات اآلراء المستجوبيف، وكذا عبارات متغيرات الدراسة ويساعد أيضا 
تحديد مدى أىمية كؿ العبارة لدى أفراد العينة وتمركز إجاباتيا حوؿ قيمة معينة وتكوف 
المتوسطات الحسابية محصورة تبعا لمدرجات المعطاة لبدائؿ مقياس ليكارت المستخدـ في 

 03-01ي يكوف رقـ المتوسط محصور بيف )االستبياف. فمثبل تـ استخداـ مقياس ليكارت ثبلث
 .(درجات

قد نجد أف مقاييس النزعة المركزية تكوف غير كافية مف أجؿ الحصوؿ عمى :االنحراف المعياري-
نظرة متكاممة عف طريقة توزيع البيانات، إذ أنيا تعطينا بعض المعمومات عف تمركز البيانات 

االسباب نستعمؿ معايير التشتت لمعرفة تباعد ولكف ال تخبرنا مدى كثافة ىذا التمركز ليذه 
البيانات فيما بينيا ومف بيف ىذه المقاييس ىو االنحراؼ المعياري واكثرىا استخداما في البحوث 
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العممية حيث يقيس تشتت القيـ عف وسطيا الحسابي أي قياس مدى تشتت إجابات مفردات عينة 
 ت االستبياف وكذا متغيرات الدراسة.الدراسة حوؿ وسطيا الحسابي لكؿ عبارة مف عبارا

وذلؾ الختبار مدى موثوقية أداة  (:Cronbach's Alphaمعامل الثبات ألفا كرو نباخ ) -
جمع البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتممت عمييا الدراسة؛ أي تقدير ثبات أداة الدراسة 

بات استخداما مف طرؼ الباحثيف وىو يأخذ قيمة معامؿ ألفا كرونباخ الذي يعتبر مف أكثر مقاييس الث
( وكمما كانت قيمة معامؿ الثبات مرتفعة وتقترب مف الواحد فإف ىذا يعتبر مؤشرا 1( و)0محصورة بيف )

 جيدا عمى ثبات االستبانة. 
أداة إحصائية قوية ومرنة تستعمؿ لتحميؿ (: Régressionanalysaisتحميل االنحدار ) -

ية بيف متغير تابع واحد أو أكثر مف المتغيرات المستقمة ويستعمؿ: لتحديد ما إذا كاف العبلقة االرتباط
المتغير المستقؿ قادر عمى شرح تغيرات معنوية في المتغير التابع: أي ىؿ توجد عبلقة؟ لتحديد كمية 

؟ لتحديد االختبلؼ في المتغير التابع التي يمكف شرحيا بواسطة المتغير المستقؿ: أي ماىي قوة عبلقة
البناء أو شكؿ العبلقة: أي ماىي المعادلة الرياضية التي تربط المتغير المستقؿ أو عدة متغيرات مستقمة 
مع المتغير التابع؟ لمتنبؤ بقيمة المتغير التابع، التحكـ في المتغيرات المستقمة األخرى عند حساب مساىمة 

 متغير أو متغيرات محددة.
ىو التنبؤ بالمتغير التابع بمعمومية المتغير المستقؿ. وفي حالة وجود واليدؼ مف تحميؿ االنحدار  

متغير مستقؿ واحد يطمؽ عميو تحميؿ االنحدار البسيط، بينما يطمؽ عميو تحميؿ االنحدار المتعدد عندما 
 يوجد إثنيف أو أكثر مف المتغيرات المستقمة.

ر الفرضيات وحساب الداللة الختبا 0.05إضافة الى انو تم اعتماد عمى مستوى داللة  -
يتـ اختبار الفرضية عمى مستوى داللة محدد ومستوى الداللة الشائع  اإلحصائية لنتائج المستجوبيف حيث
وىو ما يعرؼ بقيمة ألفا، أي أنو يتـ اختبار الفرضية الصفرية  0.05االستخداـ في الدراسات السابقة ىو 
لؾ أف احتماؿ الخطأ في المعاينة، يجب أال يزيد عف ويعني ذ 0.05عمى مستوى الداللة الفا تساوي 

 .0.05أو بمعنى آخر يقبؿ مقدار خطأ في صحة النتائج ال يزيد عف  0.05
يظير في مخرجات البرامج  (:P-value(،أو )احتمال الخطأ( )Sigمستوى المعنوية ) -

اإلحصائية المحسوبة    ، وعمى أساسو يتـ اختبار الداللة اإلحصائية لممؤشراتSpssاإلحصائية مثؿ 
( المصاحبة لقيـ المؤشرات اإلحصائية مع Sigوىذا مف خبلؿ مقارنة مف خبلؿ قيمة احتماؿ الخطأ )

 .0.05مستوى الداللة 
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 خالصة:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ تحديد الخطوات المنيجية التي يتبعيا الباحث مف أخؿ ضبط اإلجراءات     

توضيح أىـ الطرؽ واألدوات المستعممة في جمع البيانات، باإلضافة إلى الميدانية الخاصة بالدراسة،وكذا 
أىـ الطرؽ التي تمت بيا الدراسة مف مجاؿ مكاني و زمني كما تـ تحديد كؿ مف مجتمع وعينة البحث 
التي تمحورت حولو الدراسة، كؿ ىذه اإلجراءات تعمؿ عمى جمع المعمومات في أحسف الظروؼ وعرضيا 

نما الغاية ىي الوصوؿ إلى نتائج في أحسف الصور  ولكف جمع ىذه المعمومات ليست ىي الغاية وا 
 مصاغة بطريقة عممية تساعد عمى إيجاد حموؿ لممشكمة المطروحة سابقا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 تمهيد

 عرض وتفسير نتائج فرضيات الدراسة 

عرض وتفسير نتائج الفرضية الرئيسية-1  

عرض وتفسير الفرضية األولى  -2  

عرض وتفسير الفرضية الثانية -3  

عرض وتفسير الفرضية الثالثة  -4  

عرض وتفسير الفرضية الرابعة -5  

  لنتائج فرضيات الدراسة  مناقشة عامة 

 استنتاج عام 
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 تمييد:
ذا الفصؿ مناقشة بعد حصولنا عمى نتائج الدراسة واختبارنا الفرضيات التي وضعناىا، سنتناوؿ في ى   

 وتفسير النتائج التي تحصمنا عمييا، ومعرفة موقع الدراسة ونتائجيا مف الدراسات السابقة.
 عرض وتفسير نتائج فرضيات الدراسة:-1
 :عرض نتائج الفرضية الرئيسية:1-1

لئلنجاز العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية : توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نص فرضية
وعميو نقـو بإعادة صياغتيا إلى  0.05تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللةلدى أساتذة التعميـ الثانوي، 

 فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما يمي: نص الفرضية اإلحصائية:
ة العدال( بيف 0.05: توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0Hالفرضية الصفرية )

  مف وجية نظر المستجوبيفالتنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي 
العدالة ( بيف 0.05: ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )(H1الفرضية البديمة )

 ر المستجوبيف. مف وجية نظ التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي
تتمحور ىذه الفرضية في دراسة العبلقة بيف المتغير المستقؿ  واالختبار ىذه: استخدامنا نموذج اختبار 
معامؿ االرتباط بيرسوف لكشؼ عمى وجود عبلقة بيف المتغيريف وكذلؾ عف مدى تأثير ومساىمة المتغير 

 المستقؿ في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. 
 باستخدام معامل االرتباط بيرسون.العدالة التنظيمية والدافعية لإلنجاز (: العالقة بين 20رقم )جدول 

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Rمعامل  العينة
 الداللية

 النتيجة

العدالة 
 0,308 2,50 التنظيمية 

 دالة احصائيا 0,000 0,653**  60
الدافعية 
 لإلنجاز

2,44 0,184 

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
تؤكد القراءة اإلحصائية لمجدوؿ السابؽ رقـ )....( وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند 

ؿ ارتباط ، حيث بمغت قيمة معام العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز( بيف a= 0.05مستوى الداللة )



86 

 عرض وتفسير ومناقشة نتائج     انفصم انخامس:                   

 فرضيات اندراسة                                          
 

 
 

   

( وىي sig- 0.000( وىو معامؿ ارتباط قوتو أقؿ مف المتوسط وبمغت قيمة )=.653R- 0بيرسوف )=
  ( ويعني ذلؾ :a= 0.05أقؿ مف مستوى الداللة )

، والعكس صحيح دافعيتيـ لئلنجاززادت  العدالة التنظيمية لدى أساتذة التعميـ الثانويكمما زادت درجة 
لدييـ،  دافعيتيـ لئلنجازانخفض مستوى  ة التنظيمية لدى أساتذة التعميـ الثانويالعدالكمما انخفض مستوى 

لدى أساتذة التعميـ (، 00184( واالنحراؼ المعياري بمغ )2044) لمدافعية لئلنجازوقدر المتوسط الحسابي 
عية لئلنجاز العدالة التنظيمية والدافوىذا يبيف أف الفرضية األولى تحققت، أي وجود عبلقة بيف  الثانوي

(، ويمكف أف تفسر النتائج في ىذه الفرضية أف األفراد .653R- 0تقدر ب )= لدى أساتذة التعميـ الثانوي
 يكونوف أكثر ثقة في أنفسيـ وفي أفعاليـ وفي قرارتيـ واختياراتيـ.لمعدالة التنظيمية ذوي التقدير المرتفع 

دالة إحصائيا ذات تأثير معنوي بيف المتغيرات ومنو نستنتج قرار اختبار الفرضية: أنو توجد عبلقة 
توجد عبلقة ارتباطية ذات  :(H) ونرفض الفرضية البديمة (Ho) المدروسة وعميو نقبؿ الفرضية الصفرية

العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ بيف  (0.05) داللة إحصائية عند مستوى
 مستجوبيف.مف وجية نظر ال الثانوي

 : مقياس الحكم عمى مستوي العدالة من خالل المستوى الحسابي لكل بند:1-2 -1
بعد تحديد المدى والطوؿ والفئة لقياس مستوى العدالة التنظيمية تـ حساب المتوسط الحسابي   

 واالنحرافات المعيارية لكؿ بند وأبعاد الدافعية حسب الجدوؿ.
 العدالة التنظيميةأفراد العينة عمى عبارات المحور األول: (: نتائج تحميل إجابات 21جدول رقم )

المتوسط  رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

 درجةمتوسطة 21 0,533 2,77 01
 درجة متوسطة 20 0,548 2,07 02
 درجة عالية 12 0,675 2,55 03
 درجةمتوسطة 22 0,354 2,90 04
 ةمتوسطةدرج 11 0,701 2,32 05
 درجةمتوسطة 14 0,671 2,30 06
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 درجةعالية 18 0,585 2,72 07
 درجةعالية 9 0,745 2,43 08
 درجةعالية 2 0,769 2,55 09
 درجةعالية 13 0,673 2,43 10
 درجة عالية 17 0,601 2,67 11
 درجةعالية 4 0,810 2,43 12
 درجةعالية 10 0,706 2,50 13
 ةدرجةعالي 7 0,773 2,48 14
 درجةعالية 8 0,768 2,55 15
 درجةعالية 3 0,831 2,40 16
 درجةعالية 1 1,806 2,10 17
 درجة عالية 15 0,654 2,62 18
 درجة عالية 19 0,552 2,72 19
 درجةعالية 16 0,615 2,50 20
 درجةعالية 5 0,782 2,65 21
 درجةعالية 6 0,787 2,42 22

العدالة 
 التنظيمية

 جةعاليةدر  0,3080 2,50

 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
يبيف الجدوؿ أعبله: نتائج حساب قيـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، آلراء واتجاىات أفراد العينة 

 .الة التنظيميةالعدفيما يتعمؽ بمدى موافقتيـ أو عدـ موافقتيـ أو محايديف اتجاه عبارات المحور األوؿ 
وىو 2.50وبشكؿ عاـ بمغ المتوسط حسابي اإلجمالي إلجابات المستجوبيف عمى جميع العبارات قيمة 

، وىذا األخير قيمة 0.3080[ وبانحراؼ معياري قدره:  3–2.34] عاليةضمف نطاؽ المحاؿ موافقة 
وؿ قيمة المتوسط الحسابي صغيرة وأقؿ مف الواحد مما يشير إلى تقارب آراء أفراد العينة وتمركزىا ح
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العاـ، وبالتالي تعطينا ىذه القيـ نتيجة إحصائية أنو ال يوجد تشتت كبير في أراء المستجوبيف وىذا دعـ 
لمنتائج المتحصؿ عمييا فيما أف فالمتوسط الحسابي اإلجمالي يمثؿ مركز البيانات االتجاىات أفراد العينة 

وىذا ما عالية لمعدالة التنظيمية لدى أساتذة التعميـ الثانوي، أي كميـ موافقوف وعمى أنو ىناؾ مستويات
نبلحظو نحو موافقتيـ عمى العبارات المحور فمعظميا كانت بدرجة موافقة عالية حيث بمغ أعمى قيمة 

( في حيف كانت أدنى درجة موافقة نحو العبارة رقـ 1.806بقيمة ) 17لممتوسط الحسابي لدى العبارة رقـ 
 ( حسب وجية الموظفيف المستجوبيف بالمؤسسة محؿ الدراسة.0.354ت )بقيمة بمغ 04
 :مقياس الحكم عمى مستوي الدافعية لإلنجاز من خالل المستوى الحسابي لكل بند:1-1-2

بعد تحديد المدى والطوؿ والفئة لقياس مستوى الدافعية لئلنجاز  تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحرافات 
 عاد الدافعية حسب الجدوؿ.المعيارية لكؿ بند وأب

 الدافعية لإلنجاز.(: نتائج تحميل إجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور الثاني: 22جدول رقم )
المتوسط  رقم العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه الترتيب

 درجةعالية 1 0,770 2,48 01
 درجةعالية 3 0,722 2,57 02
 ليةدرجة عا 4 0,701 2,52 03
 درجةعالية 18 0,500 2,77 04
 درجةعالية 5 0,659 2,35 05
 درجة عالية 7 0,643 2,40 06
 درجةعالية 9 0,613 2,62 07
 درجةعالية 12 0,578 2,73 08
 درجةعالية 11 0,591 2,58 09
 درجةعالية 10 0,597 2,50 10
 درجةمتوسطة 13 0,431 2,82 11
 درجةعالية 23 0,651 2,50 12
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 درجةعالية 6 0,563 2,77 13
 درجة متوسطة 13 0,748 2,32 14
 درجةعالية 2 0,622 2,45 15
 درجة متوسطة 8 0,555 2,28 16
 درجةمتوسطة 14 0,490 2,12 17
 درجةمتوسطة 19 0,537 2,02 18
 درجةمتوسطة 15 0,451 2,00 19
 درجةمتوسطة 22 0,490 2,22 20
 درجةعالية 19 0,536 2,47 21
 درجةمتوسطة 16 0,454 2,28 22
 درجةعالية 21 0,659 2,35 23
 درجةمتوسطة 5 0,526 2,17 24
 درجة عالية 17 0,457 2,83 25

 درجةعالية20 0,1840 2,44 الدافعية لإلنجاز
 (SPSS,V 25من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )

ـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، اآلراء واتجاىات أفراد العينة يبيف الجدوؿ أعبله: نتائج حساب قي
 .الدافعية لإلنجازفيما يتعمؽ بمدى موافقتيـ أو عدـ موافقتيـ أو محايديف تجاه عبارات المحور الثاني: 

 2.44وبشكؿ عاـ بمغ المتوسط الحسابي اإلجمالي اإلجابات المستجوبيف عمى جميع العبارات قيمة 
، وىذا األخير قيمة 0.1840[ وبانحراؼ معياري قدره:  3 - 2.33طاؽ المحاؿ موافقة عالية ]ضمف ن

صغيرة وأقؿ مف الواحد مما يشير إلى تقارب آراء األفراد العينة وتمركزىا حوؿ قيمة المتوسط الحسابي 
لمستجوبيف وىذا دعـ العاـ ، وبالتالي تعطينا ىذه القيـ نتيجة إحصائية أنو ال يوجد تشتت كبير في آراء ا

النتائج المتحصؿ عمييا فيما أف فالمتوسط الحسابي اإلجمالي يمثؿ مركز البيانات االتجاىات أفراد العينة 
مف وجية  لمدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانويأي كميـ موافقوف عمى أنو ىناؾ مستويات عالية 
ات المحور فمعظميا كانت بدرجة موافقة عالية حيث بمغ نظرىـ وىذا ما نبلحظو نحو موافقتيـ عمى العبار 
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( في حيف كانت أدنى درجة موافقة 0.770بقيمة ) 01العبارة رقـ  10أعمى قيمة لممتوسط الحسابي لدى
 ( حسب وجية الموظفيف المستجوبيف بالمؤسسة محؿ الدراسة.0.490بقيمة بمغت ) 20نحو العبارة رقـ 

 :الفرضيات الفرعية 
 ئج الفرضية األولى:عرض نتا-2

عدالة التوزيع وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز : توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نص فرضية
وعميو  0.05تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللة،مف وجية نظر المستجوبيف. لدى أساتذة التعميـ الثانوي

 ة بديمة كما يمي: نص الفرضية اإلحصائية:نقـو بإعادة صياغتيا إلى فرضية صفرية )العدـ( وفرضي
عدالة ( بيف 0.05: توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0Hالفرضية الصفرية )

  مف وجية نظر المستجوبيف التوزيع وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي
عدالة ( بيف 0.05ة ذات داللة إحصائية عند مستوى ): ال توجد عبلقة ارتباطي(H1الفرضية البديمة )

 مف وجية نظر المستجوبيف.  التوزيع وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي
تتمحور ىذه الفرضية في دراسة العبلقة بيف المتغير المستقؿ  واالختبار ىذه: استخدامنا نموذج اختبار 

عمى وجود عبلقة بيف المتغيريف وكذلؾ عف مدى تأثير ومساىمة المتغير معامؿ االرتباط بيرسوف لكشؼ 
 المستقؿ في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. 

 باستخدام معامل االرتباط بيرسون.عدالة التوزيع والدافعية لإلنجاز (: العالقة بين 23جدول رقم )
المتوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة  Rمعامل  العينة
 الداللية

 النتيجة

 0,282 2,51 عدالة التوزيع
الدافعية  دالة احصائيا 0,000 0,502**  60

 0,184 2,44 لإلنجاز

 ( SPSS,V 25من إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: )
موجبة ودالة إحصائيا عند ( وجود عبلقة ارتباطية 23تؤكد القراءة اإلحصائية لمجدوؿ السابؽ رقـ )  

، حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف  عدالة التوزيع والدافعية لئلنجاز( بينa= 0.05مستوى الداللة )
=(502R- 0.=( وىو معامؿ ارتباط قوتو أقؿ مف المتوسط وبمغت قيمة )sig- 0.000 وىي أقؿ مف )

  ( ويعني ذلؾ :a= 0.05مستوى الداللة )
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، والعكس صحيح كمما  دافعيتيـ لئلنجاززادتعدالة التوزيع لدىأساتذة التعميـ الثانوية كمما زادت درج  
لدييـ، وقدر  دافعيتيـ لئلنجازانخفض مستوى  عدالة التوزيع لدىأساتذة التعميـ الثانويانخفض مستوى 
 تعميـ الثانويلدىأساتذة ال(، 00184( واالنحراؼ المعياري بمغ )2044)ممدافعية لئلنجازالمتوسط الحسابي

عدالة التوزيع والدافعية لئلنجاز لدىأساتذة وىذا يبيف أف الفرضية األولى تحققت، أي وجود عبلقة بيف 
(، ويمكف أف تفسر النتائج في ىذه الفرضية أف األفراد ذوي .502R- 0تقدر ب )= ثانوي23التعميـ اؿ

 .يكونوف أكثر ثقة في أنفسيـتوزيع 6لعدالة اؿالتقدير المرتفع 
عنوي بيف المتغيرات 13ومنو نستنتج قرار اختبار الفرضية: أنو توجد عبلقة دالة إحصائيا ذات تأثير ـ

طية 12توجد عبلقة ارتبا :(H) ونرفض الفرضية البديمة (Ho) المدروسة وعميو نقبؿ الفرضية الصفرية
لئلنجاز لدى أساتذة  عدالة التوزيع وعبلقتيا بالدافعيةبيف  (0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى

 مف وجية نظر المستجوبيف. التعميـ الثانوي
 عرض نتائج الفرضية الثانية:-3

عدالة اإلجراءات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز : توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نص فرضية
نقـو بإعادة صياغتيا إلى وعميو  0.05تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللةلدى أساتذة التعميـ الثانوي ،

 فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما يمي: نص الفرضية اإلحصائية:
عدالة ( بيف 0.05: توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0Hالفرضية الصفرية )

  تجوبيفمف وجية نظر المس اإلجراءات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي
عدالة ( بيف 0.05: ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )(H1الفرضية البديمة )

 مف وجية نظر المستجوبيف.  اإلجراءات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي
ه: استخدامنا نموذج اختبار تتمحور ىذه الفرضية في دراسة العبلقة بيف المتغير المستقؿ  واالختبار ىذ

معامؿ االرتباط بيرسوف لكشؼ عمى وجود عبلقة بيف المتغيريف وكذلؾ عف مدى تأثير ومساىمة المتغير 
 المستقؿ في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. 

 
 
 
 



92 

 عرض وتفسير ومناقشة نتائج     انفصم انخامس:                   

 فرضيات اندراسة                                          
 

 
 

   

 بيرسون.باستخدام معامل االرتباط عدالة اإلجراءات والدافعية لإلنجاز (: العالقة بين 24جدول رقم )
المتوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة  Rمعامل  العينة
 الداللية

 النتيجة

عدالة 
 0,425 2,49 اإلجراءات

 دالة احصائيا 0,000 0,564**  60
الدافعية 
 0,184 2,44 لإلنجاز

 (SPSS,V 25)من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 
( وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 24القراءة اإلحصائية لمجدوؿ السابؽ رقـ )تؤكد 

، حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف  عدالة اإلجراءات والدافعية لئلنجاز( بيف a= 0.05الداللة )
=(564R- 0.=( وىو معامؿ ارتباط قوتو أقؿ مف المتوسط وبمغت قيمة )sig- 0.000)  وىي أقؿ مف

  ( ويعني ذلؾ :a= 0.05مستوى الداللة )
، والعكس صحيح  دافعيتيـ لئلنجاززادت  عدالة اإلجراءات لدى أساتذة التعميـ الثانويكمما زادت درجة 

لدييـ،  دافعيتيـ لئلنجازانخفض مستوى  عدالة اإلجراءات لدى أساتذة التعميـ الثانويكمما انخفض مستوى 
لدى أساتذة التعميـ (، 00184( واالنحراؼ المعياري بمغ )2044) لمدافعية لئلنجازابي وقدر المتوسط الحس

عدالة اإلجراءات والدافعية لئلنجاز وىذا يبيف أف الفرضية األولى تحققت، أي وجود عبلقة بيف  الثانوي
ة أف األفراد (، ويمكف أف تفسر النتائج في ىذه الفرضي.564R- 0تقدر ب )= لدى أساتذة التعميـ الثانوي

 يكونوف أكثر ثقة في أنفسيـ واتخاذ قراراتيـ.لعدالة اإلجراءات ذوي التقدير المرتفع 
ومنو نستنتج قرار اختبار الفرضية: أنو توجد عبلقة دالة احصائيا ذات تأثير معنوي بيف المتغيرات 

عبلقة ارتباطية ذات  توجد :(H) ونرفض الفرضية البديمة (Ho) المدروسة وعميو نقبؿ الفرضية الصفرية
عدالة اإلجراءات وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ بيف  (0.05) داللة إحصائية عند مستوى

 مف وجية نظر المستجوبيف. الثانوي
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 عرض نتائج الفرضية الثانية:-4
ا بالدافعية لئلنجاز عدالة المعامبلت وعبلقتي: توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف نص فرضية

وعميو نقـو بإعادة صياغتيا إلى  0.05تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللةلدى أساتذة التعميـ الثانوي ،
 فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما يمي: نص الفرضية اإلحصائية:

عدالة ( بيف 0.05: توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0Hالفرضية الصفرية )
  مف وجية نظر المستجوبيف المعامبلت وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدىأساتذة التعميـ الثانوي

عدالة ( بيف 0.05: ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )(H1الفرضية البديمة )
 وجية نظر المستجوبيف. مف  المعامبلت وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي

تتمحور ىذه الفرضية في دراسة العبلقة بيف المتغير المستقؿ  واالختبار ىذه: استخدامنا نموذج اختبار 
معامؿ االرتباط بيرسوف لكشؼ عمى وجود عبلقة بيف المتغيريف وكذلؾ عف مدى تأثير ومساىمة المتغير 

  المستقؿ في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع.
 باستخدام معامل االرتباط بيرسون.عدالة المعامالت والدافعية لإلنجاز (: العالقة بين 25جدول رقم )

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  Rمعامل  العينة
 الداللية

 النتيجة

عدالة 
 0,380 2,50 المعامالت

 دالة احصائيا 0,000 0,555**  60
الدافعية 
 0,184 2,44 لإلنجاز

 (SPSS,V 25)من إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 

( وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا عند 25تؤكد القراءة اإلحصائية لمجدوؿ السابؽ رقـ )  
رتباط ، حيث بمغت قيمة معامؿ ا عدالة المعامبلت والدافعية لئلنجاز( بيف a= 0.05مستوى الداللة )

( وىي sig- 0.000( وىو معامؿ ارتباط قوتو أقؿ مف المتوسط وبمغت قيمة )=.555R- 0بيرسوف )=
  ( ويعني ذلؾ :a= 0.05أقؿ مف مستوى الداللة )

، والعكس صحيح دافعيتيـ لئلنجاززادت  عدالة المعامبلت لدى أساتذة التعميـ الثانويكمما زادت درجة 
لدييـ،  دافعيتيـ لئلنجازانخفض مستوى  مبلت لدى أساتذة التعميـ الثانويعدالة المعاكمما انخفض مستوى 
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لدى أساتذة التعميـ (، 00184( واالنحراؼ المعياري بمغ )2044) لمدافعية لئلنجازوقدر المتوسط الحسابي 
 عدالة التوزيع والدافعية لئلنجازوىذا يبيف أف الفرضية األولى تحققت، أي وجود عبلقة بيف  الثانوي

(، ويمكف أف تفسر النتائج في ىذه الفرضية أف األفراد .555R- 0تقدر ب )= لدىأساتذة التعميـ الثانوي
 يكونوف أكثر ثقة في أنفسيـ وأفعاليـ.لعدالة المعامبلت ذوي التقدير المرتفع 

ات ومنو نستنتج قرار اختبار الفرضية: أنو توجد عبلقة دالة إحصائيا ذات تأثير معنوي بيف المتغير 
توجد عبلقة ارتباطية ذات  :(H) ونرفض الفرضية البديمة (Ho) المدروسة وعميو نقبؿ الفرضية الصفرية

عدالة المعامبلت وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدىأساتذة التعميـ بين (0.05) داللة إحصائية عند مستوى
 .مف وجية نظر المستجوبيف. الثانوي

 عرض نتائج الفرضية الرابعة:-5
 سالجن 
العدالة اإلجرائية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة : توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  في مستوى نص فرضية

وعميو  0.05تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج تعزى لمتغير الجنس
 مي: نص الفرضية اإلحصائية:نقـو بإعادة صياغتيا إى فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما ي

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة : ال توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوى  (0Hالفرضية الصفرية )
  مف وجية نظر المستجوبيف التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الجنس

عدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة ال : توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوى (H1الفرضية البديمة )
 مف وجية نظر المستجوبيف.  التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الجنس

التحقؽ مف صدؽ الفرضية، و باالعتماد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجنسيف، حيث 
لدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج العدالة وا( لداللة الفروؽ في مستوى Tأسفر اختبار )

 لعينتيف مستقمتيف.T-TESTاستخدامنا نموذج تحميؿ اختبار  بوعريريج
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 لعينتين  مستقمتينT-TEST(: يبين تحميل الختبار 26جدول رقم )
العالقة بين  

 المتغيرين
 تأثير بين المتغيرين

المتوسط  العينة الجنس 
 الحسابي

نحراؼ اال
 المعياري

درجة 
 الحرية

(T( )T-Test)  القيمة
االحتمالية 

(SIG) 

 ذكر العدالة التنظيمية

60 

2.53 002697 

56 
 00334 2048 انثى 0.580 -0.5577

 الدافعية لإلنجاز
 00151 2046 ذكر

0.604 00548 
 00200 2043 أنثى
 ( SPSS,V 25جات برنامج )من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخر المصدر: 

العدالة والدافعية لئلنجاز  يشير الجدوؿ أعبله المتعمؽ بنتائج اختبارات الداللة الفروؽ في المستوى العاـ 
يعزى لمتغير الجنس إلى عدـ وجود الداللة اإلحصائية و لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج

في  الداللة اإلحصائيةالعدالة في حيف غياب اإلناث في مستوى ىذا يعني عدـ وجود فروؽ بيف الذكور و 
، و عميو نرى أف الجنس عمى مستوى مستوى الدافعية لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج

. فقد جاءت الدافعيةمؤثر في الرفع مف مستوى العدالة وغير غير مؤثر في الرفع مف مستوى الثانوية 
لدى العدالة، في حيف  0.05اكبر مف قيمة مستوى الثقة المطموب 0.580المساوية  sigية القيمة االحتمال

لدى الدافعية  0.05أكبر مف قيمة مستوى الثقة المطموب  0.548المساوية  sigجاءت القيمة االحتمالية 
 . ليذا يتـ قبوؿ الفرض الصفري ورفض الفرض البديؿ الثانوية لوالية برج بوعريريج أساتذةلدى 

العدالة مف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا نستنتج أنو : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى 
، وىذا يعني لـ والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الجنس

ة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة العدال تحقؽ فرضية البحث القائمة : توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
  ". التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الجنس

 السف 
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العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية   : توجد فروؽ دالة إحصائيا بيفنص فرضية
وعميو نقـو بإعادة صياغتيا  0.05اختبار فرضية عند مستوى الداللة برج بوعريريج يعزى لمتغير السف

 إلى فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما يمي: 
 :نص الفرضية اإلحصائية

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة : التوجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوى  (0Hالفرضية الصفرية )
  لمستجوبيفمف وجية نظر ا التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير السف

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  : توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوى (H1الفرضية البديمة )
 مف وجية نظر المستجوبيف.  التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير السف

ارية لمجنسيف، حيث التحقؽ مف صدؽ الفرضية، و باالعتماد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
العزلة  العدالةوالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي ( لداللة الفروؽ في مستوى Fأسفر اختبار )

انحدار خطي ANOVAاستخدامنا نموذج تحميؿ اختبار اختبار لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير السف
 بسيط

 خطي بسيطانحدار  ANOVA(: يبين تحميل الختبار27جدول رقم )
العالقة بين  

 المتغيرين
 تأثير بين المتغيرين

المتوسط  العينة السف 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة  (Fمعامؿ )
االحتمالية 

(SIG) 

العدالة 
 التنظيمية

21-30 

60 

2042 00324 

56 

10949 00132 
31-40 2051 00286 
41-50 2067 00284 

 51أكثر مف 
 سنة

2041 00302 

الدافعية 
 لإلنجاز

21-30 
60 

2040 00187 10030 00387 
31-40 2044 00189 
41-50 2052 00109 
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 51أكثر مف 
 سنة

2042 00251 

 (SPSS,V 25)من إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 
العدالة والدافعية لئلنجاز  ت داللة الفروؽ في المستوى العاـيشير الجدوؿ أعبله المتعمؽ بنتائج اختبارا

يعزى لمتغير السف إلى غياب الداللة اإلحصائية و ىذا  لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج
، و عميو نرى أف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجازيعني عدـ وجود أي فروؽ بيف الفئات العمرية في 

العدالة التنظيمية عامؿ غير مؤثر في الرفع مف مستوى الثانوية لوالية برج بوعريريج مى مستوى السف ع
أكبر مف قيمة مستوى الثقة  0.132المساوية  sig. فقد جاءت القيمة االحتمالية والدافعية لئلنجاز

مف قيمة  أكبر 0.387المساوية  sig،في حيف جاءت القيمة االحتمالية العدالةلدى  0.05المطموب 
ليذا يتـ قبوؿ  ثانوية  لوالية برج بوعريريج ألساتذةالدافعية لئلنجاز لدى  0.05مستوى الثقة المطموب 

 الفرض الصفري  ورفض الفرض البديؿ. 
العدالة  مف خبلؿ النتائج المتوصئللييا نستنتج أنو : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى

، وىذا لدى  أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير السف التنظيمية والدافعية لئلنجاز
 يعني  لـ تحقؽ فرضية البحث القائمة :

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوىبين
  ". برج بوعريريج يعزى لمتغير السف

 الخبرة المينية 
العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة  : توجد فروؽ ذات دالة إحصائيا في مستوى بيفنص الفرضية

 0.05المينية تـ اختبار فرضية عند مستوى الداللةالتعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة
 يمي نص الفرضية اإلحصائية:وعميو نقـو بإعادة صياغتيا إلى فرضية صفرية )العدـ( وفرضية بديمة كما 

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى  : توجد فروؽ دالة إحصائيا في مستوى بيف (0Hالفرضية الصفرية )
مف وجية نظر   0.05عند مستوى الداللةأساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة 

  المستجوبيف
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العدالة والدافعية لئلنجاز لدى   وؽ دالة إحصائيا في مستوى بيف: ال توجد فر (H1الفرضية البديمة )
مف وجية نظر   0.05عند مستوى الداللةأساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة 

 المستجوبيف. 
ف، حيث التحقؽ مف صدؽ الفرضية، و باالعتماد عمى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجنسي

العدالة والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي   ( لداللة الفروؽ في مستوى بيفFأسفر اختبار )
 انحدار خطي بسيط.ANOVAاستخدامنا نموذج تحميؿ اختبار  لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة،
 ANOVA(: يبين تحميل الختبار 28جدول رقم )

العالقة بين  
 نالمتغيري

 تأثير بين المتغيرين

المتوسط  العينة الخبرة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

(T( )T-Test)  القيمة
االحتمالية 

(SIG) 

العدالة 
 التنظيمية

 

 سنوات5أقؿ مف

60 

2043 00336 

56 

00413 00744 
 00316 2052 سنة10الى5مف
 10مف
 سنة15الى

2052 00260 

 00314 2054 نة س15اكثر مف 

الدافعية 
 لإلنجاز

 00192 2042 سنوات5أقؿ مف 

00464 00709 

الى 5مف 
 سنة10

2046 00197 

 10مف
 سنة15الى

2041 00131 

 00206 2048 سنة 15اكثر مف 
 (SPSS,V 25)من إعداد الباحثتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج المصدر: 

لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية   المتعمؽ بنتائج اختبارات الداللة الفروؽ في  بيفيشير الجدوؿ أعبله 
إلى عدـ وجود الداللة اإلحصائية سمبية وىذا يعني عدـ وجود فروؽ برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة 



99 

 عرض وتفسير ومناقشة نتائج     انفصم انخامس:                   

 فرضيات اندراسة                                          
 

 
 

   

عمى مستوى   ، و عميو نرى أف الخبرةالعدالة التنظيمية والدافعية لئلنجازبيف ذوي الخبرة في مستوى 
الدافعية لئلنجاز لدى عامؿ غير مؤثر في الرفع مف مستوى العدالة التنظيمية لوالية برج بوعريريج  ثانوية 

أكبر مف  0.413المساوية  sig. فقد جاءت القيمة االحتمالية أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج
المساوية  sig،في حيف جاءت القيمة االحتمالية يميةالعدالة التنظلدى  0.05قيمة مستوى الثقة المطموب 

الدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي  لدى  0.05أكبر مف قيمة مستوى الثقة المطموب  0.709
 ليذا يتـ قبوؿ الفرض الصفري ورفض الفرض البديؿ. لوالية برج بوعريريج

العدالة   د فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوىمف خبلؿ النتائج المتوصؿ إلييا نستنتج أنو : ال توج
، وىذا  التنظيمية والدافعية لئلنجاز  لدى أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة

العدالة التنظيمية يعني لـ تحقؽ فرضية البحث القائمة : توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى 
  ".أساتذة التعميـ الثانوي لوالية برج بوعريريج يعزى لمتغير الخبرة والدافعية لئلنجاز لدى

 مناقشة عامة لنتائج فرضيات الدراسة : -1
 مناقشة  الفرضية الرئيسية: -1

 التي تنص عمى وجود عبلقة إرتباطية بيف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.
( أنو توجد عبلقة بيف العدالة التنظيمية 20ة كما ىو موضح في الجدوؿ )حيث دلت نتائج ىذه الفرضي

والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي مرتفع مما يدؿ عميو أنو الحيز أو الجو العاـ لممؤسسة 
نما دائما تحتـر مبدأ العدالة ال تنظيمية، التعميمية أو التربوية ال تخضع لممزايدات أو المقاربات الشخصية وا 

المؤسسات مما ليا آثار عمى األداء أو العطاء فالدارس لمعدالة يرى أف ليا مؤشرات ومحددات في 
( في دراستو العدالة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي، ومف 2021ؽ ) بونقاب التعميمية حيث يوث

والجماعة وبالتالي زيادة الفعالية بينيـ  أىدافيا: إبراز التوازف بيف العماؿ وتساىـ في تقوية روح فريؽ العمؿ
كما تعد العدالة التنظيمية مؤشرا ميما لئلدارة حوؿ تدعيـ األمف الوظيفي لمعامميف في المنظمات وتؤدي 

 إلى تحقيؽ سيطرة الفعالية والتمكف في عممية اتخاذ القرار.
اف العدالة التنظيمية وتأثيرىا عمى ( المرسومة بعنو 2017وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )عبد الوىاب 

والتي توصؿ الباحث إلى بمورة  -دراسة حالة البنؾ المركزي المصري-الرضا الوظيفي وتحسيف األداء

مفيـو منيج العدالة التنظيمية ودورىا في تحقيؽ الرضا الوظيفي وتحسيف األداء، وتأكد مف خبلؿ 
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منيج العدالة التنظيمية بشكؿ مفرد مع محاور الرضا التحميبلت أف جميع العبلقات االرتباطية ألبعاد 

 الوظيفي وتحسيف أداء مجتمعو كانت عبلقات موجبة ودالة معنويا. 

( المرسومة 2018كما نجد دراسة تختمؼ في ما يخص نتائج ىذه الفرضية مع دراسة )طوباؿ بثينة    

صندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي بعنواف العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدى عماؿ ال

لمعماؿ غبر األجراء، حيث توصمت الباحثة إلى الكشؼ عف مستوى كؿ مف العدالة التنظيمية والرضا 

لمعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي جاء  casnosالوظيفي لدى العماؿ، وتـ التوصؿ إلى أف مستوى 

 بدرجة متوسطة أي أنو ال توجد عبلقة بيف المتغيريف.

 مناقشة  نتائج الفرضية األولى:-2
 التي تنص أنو يوجد عبلقة بيف العدالة التوزيعية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.

( أنو توجد عبلقة بيف العدالة التوزيعية  23حيث دلت نتائج ىذه الفرضية كما ىو موضح في الجدوؿ )  
انوي عالية ويرجع ىذا إلى مدى إستعاب األساتذة أف المجيودات والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الث

التي يبذلونيا في المؤسسة تتناسب مع ما يحصموف عميو مف عوائد ومستحقات مالية ) األجر( أو 
الترقيات أو التسييبلت المادية وبذلؾ تكوف نظرتيـ إيجابية لمعمؿ ميما كانت صعوبة العمؿ الذي يقوموف 

تي تواجييـ كما أف إدراؾ األساتذة بأف مؤسستيـ تقـو بتوزيع المياـ واألعماؿ بالتساوي بو أو المشاكؿ ال
لجميع األساتذة بعيد عف التحيز ألي طرؼ وىذا ما يساىـ في شعور األستاذ بالرضا ودافع إلنجاز عممو 

أو ألي كما ينبغي، وىذا شيء جيد بالنسبة ألي منظمة تزيد السيرورة والديمومة في مؤسسات أخرى 
( بعنواف العدالة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ  201تنظيـ كاف، كما رأت الباحثة )راضية حساني  

التنظيمي أـ مف أىداؼ العدالة التنظيمية أنيا توضح حقيقة النظاـ التوزيعي لمرواتب واألجور في المنظمة 
والمناخ التنظيمي السائد في المنظمة، وأف العدالة التنظيمية تسمط الضوء لمكشؼ عف األجواء التنظيمية 

وأف العدالة التنظيمية تؤدي إلى تحديد نظاـ المتابعة والرقابة والتقييـ، كما أف لمعدالة التنظيمية منظومة 
 لمقيـ االجتماعية واألخبلقية والدينية عند األفراد. 
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لعمؿ وعبلقتيا بالدافعية ( المرسومة بعنوانضغوط ا2014وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )أسعد  

لئلنجاز واستراتيجيات مواجيتيا لدى مديري التعميـ المتوسط والتي توصمت ىذه الدراسة إلى معرفة عبلقة 

ضغوط العمؿ بدافعية اإلنجاز وتأثير كؿ مف متغيرات )الجنس،الخبرة اإلدارية( في استراتجيات مواجية 

 بيف ضغوط العمؿ وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز. ضغوط العمؿ، وكذا توصؿ الباحث إلى وجود عبلقة

 مناقشة  نتائج الفرضية الثانية:-3
 تنص عمى وجود عبلقة بيف العدالة اإلجرائية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.

( أنو توجد عبلقة ارتباطية بيف عدالة 24حيث دلت نتائج ىذه الفرضية كما ىو مبيف في الجدوؿ ) 
 راءات و عبلقتيا الدافعية باإلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.اإلج
نما ىؤالء    ويوضح لنا أف العدالة اإلجرائية ال تتدخؿ في الدافعية لئلنجاز لدي أستاذة التعميـ الثانوي وا 

 األساتذة لدييـ إدراؾ بمدى تطبيؽ األساليب والقرارات واألنظمة عمى كافة األساتذة بتحسف اإلجراءات
لذلؾ تتؤثر دافعيتيـ وآدائيـ كما لدييـ  ثقة بالمؤسسة أنيا تقيـ كؿ األساتذة بالتساوي وأف كؿ األساتذة 
 يتقاضوف بالمساواة وذلؾ فاألستاذ يشعر باالرتياح والطمأنينة في عممو وبذلؾ يكوف لديو دافع قوي لمعمؿ.

اف محددات الدعـ التنظيمي عمى دافعية ( الموسومة بعنو 2018وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )كماؿ 
اإلنجاز حيث دلت ىذه الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى واقع الدعـ التنظيمي والعوامؿ المؤثرة فيو، وكذا 
توضيح مدى وجود ارتباط بيف محددات الدعـ التنظيمي المدرؾ والمتمثؿ في العدالة التنظيمية، والمشاركة 

 في اتخاذ القرار.    
 قشة  نتائج الفرضية الثالثة: _ منا4
 تنص عمى وجود عبلقة بيف عدالة المعامبلت والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.   

( أنو توجد عبلقة ارتباطية بيف عدالة 25حيث دلت النتائج المتوصؿ إلييا كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )
 يـ الثانوي.المعامبلت والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعم

ويوضح لنا أف العدالة التعاممية تحدد مستوى الدافعية لدى أساتذة التعميـ الثانوي و يعود إلى أف روح 
التعاوف بيف األساتذة والعبلقات بينيـ وبذؿ جيد في المساىمة في إيجاد التفاعمية والعبلقة الطيبة مع 

ؿ في اآلراء ىذا يدفع مف دافعية األساتذة بغض النظر والثفة المتبادلة، المشاركة، التباد الزمبلء واإلحتراـ
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عف األسموب التي تتبعو المؤسسة ومدى حب األساتذة ورغبتيـ في العمؿ وقد اتفقت الدراسة مع دراسة 
 )معمري( الموسومة أنو توجد عبلقة بيف إدراؾ العدالة التعاممية وسموؾ المواطنة لدى األساتذة.

( المرسومة بعنواف أثر العدالة 2015سة مع دراسة )األخضر حميدي وقد اختمفت نتائج الدرا    

التنظيمية المدركة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس، حيث توصؿ الباحث إلى 

جممة مف النتائج أىميا: انخفاض في العدالة اإلجرائية مقارنة بالعدالة التوزيعية والتفاعمية، وتسجيؿ معدؿ 

ضا الوظيفي لدى األساتذة خاصة في األبعاد. أما فيما يخص أثر العدالة التنظيمية عمى منخفض لمر 

الرضا الوظيفي فقد تـ الوصوؿ إلى عدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية لكؿ مف العدالة التوزيعية والعدالة 

ئية عمى الرضا التفاعمية عمى الرضا لؤلساتذة، بينما سجؿ وجود أثر ذو داللة إحصائية لمعدالة اإلجرا

الوظيفي، في حيف تـ التوصؿ إلى نتائج دلت عمى عدـ وجود أية فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 متوسطات العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي.

مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:  -5  
انوي برج تنص عمى وجود اختبلؼ في العدالة التنظيمية و الدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الث

 بوعريريج تبعا ) لمسف، الجنس ، الخبرة المينية (.
بين العدالة التنظيمية و الدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميم  ذات داللة إحصائية:يوجد فروق 5-1

ج تعزى لمتغير السن:يالثانوي برج بوعرير   
توجد عبلقة في الدافعية  ( أنو ال15حيث دلت النتائج المتوصؿ إلييا كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) 

لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي تعزى لمتغير السف ويعنى ىذا أف حب العمؿ والرغبة في العمؿ يؤثر 
في دافعية األستاذ ميما كاف السف، وذلؾ لسيادة التعامبلت اإلنسانية في العمؿ وعدـ التفرقة بيف األساتذة 

رة والتعاوف في العمؿ ومحاربة التمييز كما أف لدييـ القدرات المعرفية وسيادة االحتراـ والتقدير وروح المباد
وكميـ يتعرضوف لنفس الظروؼ البيئية لمعمؿ، كما أنيـ يسعوف لتنمية مياراتيـ ميما كاف العمر، أي أف 

 الدافعية تزداد مع مرور الزمف.
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ة لإلنجاز لدى أساتذة التعميم بين العدالة التنظيمية و الدافعي ذات داللة إحصائية: يوجد  فروق 5-2
ج تعزى لمتغير الجنس:يالثانوي برج بوعرير   

( أنو  ال توجد عبلقة في الدافعية 14وقد دلت النتائج المتوصؿ إلييا كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) 
لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي تعزى لمتغير الجنس وىذا راجع إلى أف اإلناث والذكور ليـ نفس 

ألىداؼ المبنية في المؤسسة وىذا وأف الجنس يؤثر في مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية ولعؿ ذلؾ راجع ا
إلى الطبيعة السائدة في المجتمع وتساوي حظوظ المرأة مع الرجؿ في العمؿ ولد االعتبار بأف عمؿ المرأة 

ؾ تظير أي فروؽ بيف مستوى ىو حاجة أساسية مكممة لعمؿ الرجؿ وتساوي المسؤوليات وااللتزامات لذل
أنثى (. –الشعور بالعدالة التنظيمية لصالح أي طرؼ )ذكر   

بين العدالة التنظيمية و الدافعية لإلنجاز لدى أساتذة التعميم  ذات داللة إحصائية:  يوجد  فروق 5-2
ج تعزى لمتغير الخبرة المينية:يالثانوي برج بوعرير   

( الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 16رقـ ) دلت نتائج المتوصؿ إلييا في الجدوؿ
 مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية تعرى لمتغير الخبرة المينية.

ويرجع ىذا إلى أف العماؿ يمتمكوف الخبرات وكبلىـ يسعوف لتنمية قدراتيـ المعرفية لموصوؿ إلى مستويات 
رة أـ جدد فيتمتعوف  بنفس الدافع، وأيضا لوعي جؿ عالية مف األداء وأف األساتذة سواء لدييـ الخب

األساتذة أو الجدد في العمؿ والرغبة في العطاء والتنافس داخؿ الثانوية في العمؿ في جو العدالة وكذلؾ 
يحاوؿ األساتذة ميما اختمفت سنوات الخبرة المينية بينيـ عدـ الوقوع في المشاكؿ وأخذ االحتياطات 

ناء العمؿ والكؿ يحتـر اآلخر ، فاألساتذة قميمي أو متوسطي الخبرة يحاولوف احتراـ والتدابير البلزمة أث
 األساتذة ذوي الخبرة والكفاءة العتبارىـ القدوة في العمؿ.
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 :معااستنتاج 
الكشؼ عف العبلقة بيف العدالة التنظيمية بأبعادىا والدافعية لئلنجاز ومف  مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ   

وضحنا أىمية أو ممارسة العدالة والنزاىة بيف األساتذة في بعض الثانويات، وبعد قياـ الباحثتاف  خبلليا
 إلى النتائج التالية: كامؿ الجداوؿ سابقة الذكر توصمت الدراسة بتحميؿ

 /توجد عبلقة ارتباطية بيف العدالة التنظيمية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.1
 بلقة ارتباطية بيف العدالة التوزيعية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي./توجد ع2
 /توجد عبلقة ارتباطية بيف العدالة اإلجرائية والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الثانوي.3
 انوي./توجد عبلقة ارتباطية بيف العدالة المعامبلت والدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ الث4
بيف العدالة التنظيمية و الدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ  ذات داللة إحصائية/ال يوجد  فروؽ 5

 الثانوي برج بوعريرج تعزى لمتغير الجنس .
بيف العدالة التنظيمية و الدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ  ذات داللة إحصائية/ال يوجد  فروؽ 6

 زى لمتغير السف .الثانوي برج بوعريرج تع
بيف العدالة التنظيمية و الدافعية لئلنجاز لدى أساتذة التعميـ  ذات داللة إحصائية/ال يوجد  فروؽ 7

 الثانوي برج بوعريرج تعزى لمتغير الخبرة .
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 إقتراحات:
مف خبلؿ ما تقدـ يمكف أف ندرج بعض التوصيات عمى ضوء ما تـ عرضو في الجانب النظري    
 ئج الميدانية المتوصؿ إلييا:والنتا
  العمؿ عمى االىتماـ بأبعاد ومكونات العدالة التنظيمية والقياـ بعدد مف اإلجراءات التي تضمف

 تحسف ىذا البعد مف خبلؿ بناء وتطور عبلقة األساتذة مع المديريف.
 .زيادة االىتماـ بموضوع العدالة التنظيمية وربطيا بمتغيرات أخرى 
 تطوير وتنمية الدافعية لئلنجاز لدى األساتذة.القياـ بدراسات ل 
 بداع.إضافة متغيرات أخرى ذات أىمية إلى جانب متغيرات الدراسة الحالية كاإل 
  االىتماـ باألستاذ وضرورة تنمية وزيادة إدراؾ األستاذ لمعدالة التنظيمية بما ينعكس باإليجاب عمى

 المؤسسات التعميمية.أدائيـ )األساتذة( بالتالي عمى األداء اإلجمالي ب
  طبلعيـ عمى نتائجو حتى يتسنى ليـ تحسيف إعطاء األساتذة الفرصة لمعرفة نتائج تقويـ األداء وا 

 مستوى دافعيتيـ ومعالجة نقاط الضعؼ لدييـ.
  التركيز عمى أىمية الجانب النفسي أوال في التعامؿ مع األساتذة إذ يعد المحور األساس في دفع

ز مف خبلؿ تشجيعيـ عمة المساىمة الحقيقية في صنع القرار مما لو األثر األساتذة نحو اإلنجا
 في جعميـ أكثر تمسكا والتزاما بمنظمتيـ لتولد شعورا داخميا بأف نجاح المنظمة يعد نجاحا ليـ.
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 خاتمة:
 اتييمثؿ موضوع العدالة التنظيمية أحد المرتكزات األساسية والحديثة في المجاؿ التنظيمي نظرا ألىمي

لغة في تحقيؽ الفعالية التنظيمية ألي مؤسسة تسعى لتحقيؽ التنافس واالستمرارية ىذا مف جية، ومف البا
جية أخرى تعتبر محددا ميما مف محددات الدافعية لئلنجاز لمعماؿ، ىذه األىمية وىذا الطرح يشكؿ معالـ 

 .قتيا بدافعية اإلنجاز وعبل والموسومة بالعدالة التنظيمية ةالسوسيو تنظيمي موضوع ىذه الدراسة
جسدت الدراسة عبلقة العدالة التنظيمية بدافعية اإلنجاز ولتحقيؽ ىذا اليدؼ وظفت الدراسة وقد       

مجموعة مف اإلجراءات المنيجية في ثنايا دراستنا حيث تـ التعرض إلى تحديد األىداؼ والمفاىيـ 
صور محدد الجوانب المختمفة لمعدالة التنظيمية بكؿ ومختمؼ التطورات النظرية التي زودت الباحثتاف بت

أبعادىا وتجسيد دافعية اإلنجاز بكؿ أبعادىا،ومف ىذا المنطمؽ سعت الدراسة الراىنة إلى تقصى وقعيا في 
حيث وظفت الدراسة مجموعة مف األدوات  ثانوية بف أحمد لخضر و بمعروسي بف يحي برج بوعريريج،

لدراسة الميدانية،ىذا ما سمح مف التأكد مف مدى الصدؽ  لمفرضية المنيجية تتماشى مع أىداؼ ا
العامة،وجزئت إلى خبلصة فرضيات جزئية،الشيء الذي قاد لمتوصؿ لجممة مف النتائج المتعمقة بموضوع 
الدراسة،إلى جانب ىذا طرحت الدراسة الراىنة جممة مف القضايا المتعمقة بعدالة اإلجراءات والمعامبلت 

أبعاد لعدالة التنظيمية كما تطرقنا لبلرتباط واالنغماس الوظيفي ويموؾ المواطنة لؤلساتذة،ومف والتوزيع ك
خبلؿ ىذه المعطيات النظرية و التي تـ جمعيا،توجد عبلقة بيف العدالة التنظيمية ودافعية اإلنجاز،وقد 

ف عدالة التوزيع واالنغماس بينت أنو توجد عبلقة بيف عدالة اإلجراءات واالرتباط الوظيفي،وتوجد عبلقة بي
 الوظيفي،وكذلؾ توجد عبلقة بيف عدالة المعامبلت وسموؾ المواطنة.

 لمتختتـ الدراسة بمجموعة مف االقترحات تكوف مسارا عمميا لمباحثتاف أو باحثيف آخريف في ىذا المجاؿ .
 



 قائمة انمالحق  
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 ،لبناف،دار المعرفة.1(،العدالة مف المنظور اإلسبلمي،ط2015محمد الصبلبي،عمي محمد،) -5
(،العدالة التنظيمية وفعالية 2015شير،محمد محمد،)عبد العزيز،مؤمف عبد الحميد،محمد سيد ب -6

 ،مصر،دار العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع.1األداء الوظيفي،ط
(،العدالة التنظيمية الميمة القادمة إلدارة الموارد البشرية،مصر،المنظمة 2006محمد زايد عادؿ،) -7

 العربية لمتنمية اإلدارية وبحوث ودراسات.
عدالة التنظيمية وعبلقتيا ببعض اإلتجاىات اإلدارية المعاصرة (،ال2008محمد عمر درة،) -8

 ،سورية،الرضواف لمنشر والتوزيع.
،دار حافظ 4(،السموؾ التنظيمي المفاىيـ النظرية التطبيقية،ط2003الطجـ عبد اهلل عبد الغني،) -9

 المممكة العربية السعودية.
تنظيمي في إدارة المؤسسات (،السموؾ ال2014فمية فاروؽ عبده،السيد محمد عبد المجيد،) -10

 العممية التعميمية.
(،السموؾ التنظيمي 2018العطار فؤاد،حموديصفاء،سعدونالسعدي،ياسميف قاسـ الخفاجي،) -11

 ، عماف األردنف،دار األياـ لمنشر والتوزيع.1مواضيع معاصرة،ط
،مصر،الدار 1(،دوافع احتياجات العمؿ وأثرىا عمى الوظيفة،ط2011حميـ وليد غازي،) -12

 جامعية لمطباعة والنشر والتوزيع. ال
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 مجالت:
(،السموؾ القيادي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى موظفي 2021محمد زخاؼ ،عبد المالؾ تيس،) -13

 المؤسسة الرياضية دراسة ميدانية لمديرية الشباب والرياضة والية 
 . 539-507،ص ص 02،العدد07المسيمة،المجمد -14
ميتيا ودورىا في عممية التعمـ،مجمة عممية (،الدافعية:أى2014جديدي عفيفة،) -15

 ،الجزائر.17محكمة.العدد
(،فعالية الذات وعبلقتيا بكؿ مف الدافعية لئلنجاز والذكاء 2007ليمى عبد اهلل المزروع،) -16

الوجداني لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى،مجمة العمـو التربوية 
 لتربية.كمية ا-،قسـ عمـ النفس04،العدد08والنفسية،المجمد

(،الفروؽ في أبعاد الدافعية لئلنجاز وفقا إلرتفاع وانخفاض الذكاء 2017بف سعد أحمد،) -17
الوجداني دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة األغواط،مجمة العمـو 

 .404-385،الجزائر.ص ص31اإلنسانية واالجتماعية،العدد
(،عبلقة دافعية اإلنجاز بموضع 2012ىبة اهلل محمد الحسف سالمف،) -18

الضبط،ومستوىالطموح،والتحصيؿ الدراسي لدى طبلب مؤسسات التعميـ العالي بالسوداف،المجمة 
 .96-81،الجزائر،ص ص04العربية لتطوير التفرؽ،العدد

(،ادافعية لئلنجاز لدى تبلميذ التعميـ الثانوي)دراسة ميدانية 2021مشري األخضر،عزاؽ رقية،) -19
-1121ويات بمدية الجمفة(،مجمة الباحث في العمـو اإلنسانية واالجتماعية،العددببعض ثان

2170. 
رفقمة خميؼ سالـ،)د.ت(،عبلقة فعالية الذات والفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى  -20

،كمية عجموف،جامعة 23طالبات كمية عجموف الجامعية،مجمة البحوث التربوية والنفسية،العدد 
 تطبيقية.البمقاء ال

(،الرضا الوظيفي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى أساتذة 2017زواؽ أحمد،عبد الحؽ بحاش،) -21
التربية البدنية في مرحمة التعميـ المتوسط،دراسة ميدانية بوالية المسيمة،مجمة تاريخ 

،العدد  ،جامعة المسيمة،الجزائر.07العمـو
ني وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى (،الذكاء الوجدا2019بف رغدة زينب،بوشبللؽ زينب،) -22

ورقمة(،مجمة -التبلميذ المعيديف لشيادة البكالوريا)دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة تقرت
 .229-209،ص ص1،العدد12دراسات نفسية وتربوية،مجمد
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(،الرضا الوظيفي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز في الوظيفة 2018بغو ىواري،خبلص مراد،) -23
مجمة أبحاث نفسية -دراسة ميدانية بوالية أـ البواقي-ائرالعمومية بالجز 

 .191-165،ص ص03،العدد09وتربوية،المجمد
(،العدالة التنظيمية وتأثيرىا عمى الرضا الوظيفي وتحسيف األداء 2017ياسر عبد الوىاب،) -24

 .18األكاديمية لمدراسا ت االجتماعية واإلنسانية،قسـ العمـو االقتصادية والقانونية،العدد
(،العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية وعبلقتيا بالثقة 2017نجوى دراوشة،) -25

التنظيمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس،المجمة األردنية في العمـو 
 .388-373،ص ص03،العدد13التربوية،مجمد

مي،مجمةتكريث (،أثر العدالة التنظيمية وعبلقتيا باالتزامالتنظي2012جواد العبيدي نماء،) -26
 .66-52،ص ص24،العدد07لمعمـو اإلدارية واالقتصادية،المجمد

(،الصدؽ والثبات في البحوث االجتماعية،مجمة دراسات في 2020بشتةحناف،بوعموشة نعيـ،) -27
،جامعة محمد الصديؽ بف يحي جيجؿ،ص 02،العدد03عمـو اإلنساف والمجتمع،المجمد

 . 2661-7331ص
التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي،مجمة اقتصاديات شماؿ  ،العدالة2021مختار بونقاب، -28

 .496-479،جامعة ورقمة،الجزائر، ص ص26،العدد17اقتصاديات افريقيا،المجمد
 الرسائل واألطروحات الجامعية: 

(،الدافعية لمتعمـ وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ 2020كحؿ السناف سميرة وآخروف،) -29
ئية مف وجية نظر معممييـ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر في عموـ التربية تخصص المرحمة اإلبتدا

 عمة النفس التربوي،جامعة محمد الصديث بف يحي،جيجؿ الجزائر.
(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز،نذكرة لنيؿ شيادة الماستر 2016حاجي زينب،) -30

 يـ،جامعة محمد بوضياؼ،المسيمة،الجزائر.في عمـ النفس،تخصص عمـ النفس العمؿ والتنظ
(،تقدير الدات وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة 2014عبد البلوي نادية،حشاني نواؿ،) -31

التربية البدنية والرياضية بالطور الثانوي،مذكرة انيؿ شيادة الماستر في لتدريب والتحضير 
،جامعة العربي بف البدني،تخصص عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 مييدي،أمالبواقي،الجزائر.
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بوجمميف فتيحة،)د.ت(،استعماؿ التكنولوجيا الحديثة وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى إلداريي  -32
مديرية الشباب والرياضة،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر،تخصص إدارة وتنظيـ في 

 المسيمة،الجزائر.-الرياضة،اواتيتيالبرج
(،مستوى الدافعية لمعمؿ لدى بعض العماؿ،مذكرة لنيؿ شيادة 2019عميراتفلاير،رافع فراح،) -33

 ماستر في عمـ النفس العمؿ والتنظيـ،جامعة أكمي محند أوحاج،البويرة،الجزائر.
(،مستوى الطموح وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدى 2015بوجبلؿ فطيمة الزىرة،دردوح عائشة،) -34

بمدينتي سطيؼ والبويرة،مذكرة لنيؿ -الثة ثانويدراسة ميدانية عمى تبلميذ السنة الث-المتفوقيف
 شيادة الماستر في عمـ النفس المدرسي.

(،االتصاؿ التنظيمي وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز لدى العماؿ،دراسة ميدانية 2013عمار عايب،) -35
بمؤسسة نفطالبالمسيمة،مذكرة لنيؿ شيامة الماستر في عمـ النفس العمؿ 

 ائر.والتنظيـ،جامعةالمسيمة،الجز 
(،الضغوط المينية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز لدى عماؿ الصندوؽ 2017سومية ىادؼ،) -36

،أـ البواقي،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر casnosالوطني لمضماف االجتماعي لمعماؿ غير األجراء 
 في تخصص عمـ النفس العمؿ والتنظيـ وتسيير المواد البشرية،جامعة العربي بف مييدي،الجزائر.

(،الذكاء الوجداني وعبلقتو بالدافعية لئلنجاز والرضا الوظيفي لدى معممي 2016ة أمزاؿ،)حميم -37
مرحمة التعميـ االبتدائي،تيزيوزو،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في عمـ النفس االجتماعي،جامعة 

 مولود معمري،الجزائر.
ثانوية،مذكرة لنيؿ (،عبلقة تقدير الذات بالدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ ال2011حمري صارة،) -38

شيادة الماجستير في عمـ النفس وعمـو التربية تخصص الصحة النفسية والتكيؼ 
 المدرسي،جامعةوىراف،الجزائر.

(،الدافعية لئلنجاز وعبلقتيا بإدارة الصؼ لدى أساتذة 2017بف الصالح سمية وبكراوي نجاة،) -39
ذكرة لنيؿ شيادة الماستر تخصص عمـ التعميـ الثانوي_دراسة ميدانية ببعض ثانويات والية أدرار،م

 النفس المدرسي،جامعة أحمد دراية،الجزائر.
(،دافعية اإلنجاز وعبلقتيا بفعالية الذات لدى تبلميذ السنة الثالثة 2014رشيدة الساكر،) -40

ثانوي،دراسة ميدانية وصفية ارتباطية بثانوية  الشييد شيرة محمد بالمغير والية الوادي،مذكرة لنيؿ 
 لماست في عمـو التربية:تيصص إرشاد وتوجيو ،جامعة الشييد حمو لخضر ،الجزائر.شيادة ا
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(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز لدى عماؿ مؤسسة 2020مدبوب نواؿ،) -41
سونمغاز)تقرت(،مذكرة لنيؿ شيادة ماستر تخصص عمـ النفس العمؿ والتنظيـ،جامعة قاصدي 

 مرباح ورقمة،الجزائر.
(،دور العدالة التنظيمية في ترسيخ سموؾ المواطنة التنظيمية لدى 2017زكرياء،) عنترة -42

العامميف باإلدارة الرياضية،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر أكاديمي،كمية العمـو اإلنسانية 
 واالجتماعية جامعة محمد بوضياؼ،مسيمة،الجزائر.

وعبلقتو بالعدالة التنظيمية مذكرة (،التسبب التنظيمي 2020بوشتةرحيمة،حاج محمد إكراـ،) -43
لنيؿ شيادة الماستر في عمـ االجتماع كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية،جامعة أحمد 

 دراية،أدرار،الجزائر.
(،العدالة التنظيمية ودورىا في رفع مف مستوى المواطنة 2020بغدادويياشمي،مقيميزكرياء،) -44

لنيؿ شيادة الماست،كمية العمـو االقتصادية وعمـو  التنظيمية بالمؤسسات الجامعيةنمذكرة مقدمة
 التسيير،جامعة الجيبللي بونعامة،خميسمميانة،الجزائر.

(،العدالة التنظيمية وأثرىا في تحسيف أداء العامميف،رسالة لمتطمبات 2011محمد بوقميع،) -45
 ميا.الحصوؿ عمى درجة الماجستر،كمية إدارة األعماؿ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات الع

(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي،مذكرة ليسانس غير 2018بوراس صالح،) -46
 منشورة قسـ العمـو االجتماعية كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج،الجزائر.

 (،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي،رسالةماجستر غير2015جقيدؿ سمية،) -47
 منشورة،قسـ العمـو االجتماعية واإلنسانية،جامعةبسكرة،الجزائر.

(مستوى العدالة التنظيمية لدى أساتذة التعميـ الثانوي،مذكبلة ماستر 2019سواكيرصبرينة،) -48
غير منشورة،قسـ عمة النفس والعمـو لتربية واألرطوفونيا،كمية لعمـو االقتصادية والتجارية وعمـو 

 لجزائر.التسييير،جامعةسعيدة،ا
(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي،مذكرة ماستر غير منشورة 2019ثاولي وسيمة،) -49

 قسـ العمـو االجتماعية معيد األدب والمغات،جامعة عيف تيموشنت،الجزائر.
الذىبي حياة،)د.ت(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بسموؾ المواطنة لممؤسسة الجزائرية،دراسة  -50

ة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي،لنيؿ شيادة الماجستر في عمة ميدانية بوحد
 االجتماع التنظيـ والعمؿ.
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(،العدالة التنظيمية وعبلقتيا بدافعية اإلنجاز،مذكرة لنيؿ شيادة 2020رحابي عبد الرشيد،) -51
 ة،الجزائر.الماستر األكاديمي،كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية،جامعة محمد بوضياؼ،مسيم

،العدالة التنظيمية وعبلقتيا باالتتزامالتنظيمي،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر 2015راضية حساني، -52
 في عمـ االجتماع تنمية وتسيير الموارد البشرية،جامعة العربي بف مييدي،أـ لبواقي الجزائر.

ؿ المؤسسة (،العدالة التنظيمية تعزيز الوالء التنظيمي لدى العامؿ داخ2019خيري أسماء،) -53
 جامعة محمد بوضضياؼ،مسيمة،الجزائر. LMDأطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه 

(،أثر العدالة في اإللتزامالوظيفي،سراسة ميدانية عمى شركات األدوية 2008الصمداوي وليد،) -54
 رسالة ماجستر قسـ إدارة األعماؿ،جامعة آؿ بيروت،األردف.

التنظيمية في تعزيز االستقرار الوظيفي،مذكرة الوشيعيإيماف،الوشيعي مناؿ،)د.ت(،دور العدالة  -55
 لنيؿ شيادة الماستر،كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية جامعة الشييد حمو لخضر،الوادي،الجزائر.

(،الرضا الوظيفي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز في ضوء بعض 2016االء إبراىيـ الطيب إبراىيـ،) -56
وجية نظر معممات مرحمة التعميـ قبؿ المدرسة،الوحدة المتغيرات الديمغرافية)دراسة ميدانية مف 

 اإلدارية الحصاحيصا،واليةالجزيرة،السوداف،جامعة الجزيرة.
 المعاجم:

 ابف منظور،)د.ت(،لياف الرب مادة العدالة،القاىرة،دارالممعارؼ. -1
 األجنبية: الكتب

1-Thibaut, J.W.andWalker,L(1995),ProceduralJusticer :A 

psychologicalAnalysis,NewJerszy :Erlbaum.Hillsdale. 

2-Konoveky,M.andFolger,R.(1991)The Effects of Procedural and 

distributive Justice on 

OrganizatonalCitizenshipBehavoir,EmployeeResponsibilities and 

RightsJournal,Vol(4)No p.p231-239. 
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 (:02الملحق رقم ) 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 -برج بوعريريج-جامعة محمد البشير اإلبراىيمي   

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 قسم العلوم االجتماعية

 كشعبة علم النفس

 التنظيم وتسيير الموارد البشريةتخصص علم النفس العمل و 

 

 

 

 

 
 الجامعة:..............االسم واللقب:..................  الرتبة العلمية:................

 أستاذي الفاضؿ 
في إطار القياـ بدراسة بعنواف العدالة التنظيمية وعبلقتيا بالدافعية لئلنجاز.دراسة ميدانية بثانوية بف       

برج بوعريريج تدخؿ ضمف متطمبات الحصوؿ عمى شيادة  ماسترتخصص عمـ -لعناصرا–أحمد لخضر 
النفس العمؿ والتنظيـ وتسيير الموارد البشرية،لذا قامت الباحثتاف ببناء استبياف لقياس العبلقة بيف العدالة 

 التنظيمية والدافعية لئلنجاز.
االستبياف فيما إذا كانت تقيس أو ال تقيس  لذا نرجو منكـ التكـر بإبداء رأيكـ ومقترحاتكـ بشأف فقرات

ضافة أي اقتراحات أو تعديبلت لتحقيؽ  ومدى انتماء كؿ فقرة لممحور الذي تنتمي إلي وسبلمتيا المغوية وا 
 أىداؼ الدراسة الحالية. 

 خالص الشكر والتقديرمع                                           
 اكشراف األستاذ:                                إعداد الطالبتان:              

 توفيق                        عبد المليح د/نقبيل -محمادي راكشة                                      -
 كشريف أمال -

 

 استبيان للتحكيم
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 التعاريف اإلجرائية:

وإشراكو يف :وىي إدراك األستاذ حبصولو على عوائد تتناسب مع اجلهد الذي يبذلو العدالة التنظيمية  -1

حًتام داخل مؤسسة او  وإحساسو بتعامل ادلسؤولني معو مبوضوعية توالقرارات اليت ذلا عبلقة بوظيف صنع

 التعليم الثانوي.

 :ات فئتذة وادلتمثلة يف الرواتب وادلكاترتكز حول ادلخرجات التنظيمية لؤلساالعدالة التوزيعية

 واحلوافز وعبء العمل.

 :ختاذ القرارات لتقليل ايمها لتعزيز مشاركة األساتذة يف اليت يتم تصم تلك الطرقالعدالةاإلجرائية

 وفق معايري معتمدة يف تقييم أداء األساتذة.القرارات اليت يتم اختاذىامن األخطاء يف 

 :ىي درجة إحساس األساتذة حبسن ادلعاملة بني الزمبلء يف العمل وذلك من عدالةالمعامالت

 واالحًتام ووجود العدالة والثقة بينهم.خبلل التعامل معهم باالىتمام 

ي احلاالت الداخلية واخلارجية اليت حترك أداء األساتذة وتوجهو حنو حتقيق ىدف الدافعية لإلنجاز:ه -2

 زلدد حتافظ على استمراريتو ودوامو.

 :ىو تكيف األساتذة مع دلؤسسة والتعلق هبا لدرجة عدم التفكري باستبداذلا االرتباط الوظيفي

أخرى،حىت يسعى لتحقيق أىدافها واالرتباط ينشأ بصورة تبادلية حيث كل من مبؤسسة 

 ادلؤسسة و األستاذ حيقق احتياجاهتا.

 الوظيفي:ىو انغماس األساتذة يف إجنازه لعملو وادلتمثل يف احلماس القوي الذي ينتج االنغماس

 عنو الرضا والسعادة يف إجناز ادلهام من أجل حتقيق أىداف ادلؤسسة.

 السلوكات احلضارية اليت يقوم هبا األساتذة يف ادلؤسسة اليت يعمل هبا المواطنة:تلك سلوك

وادلتمثلة يف التعاون مع الزمبلء يف إدتام العمل ادلوكل إليهم ودتثيل مؤسستهم واعتبارىا كالوطن 

 ادلصغر الذين يعيشون فيو.
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 سلم القياس:

 العبارة

 

 ال يقيس يقيس  

 

 محايد  

 

 البيانات الشخصية محوراألول:ال

 :          ذكر                      أنثى  /الجنس1

 :.........../السن2

 /الخبرة المهنية:3

 سنوات  11-5سنوات                         من  5أقل من    

 سنة      15سنة                          أكثر من  15-11من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 العدالة التنظيميةرالثاني:المحو 

مدى مناسبة  العبارة الرقـ البعد
 العبارة

مبلحظات أو 
 تعديؿ

  اليقيس يقيس 
العدالة 
 التوزيعية

    جدوؿ عممؾ مناسب 01
يتناسب راتبؾ الشيري مع المجيودات  02

 التي تبذليا
   

تستفيد مف الدورات التدريبية والتربوية  03
 الخاصة بعممؾ

   

تناسب متطمبات ومياـ عممؾ مع ت 04
 قدراتؾ الذاتية

   

    توزيع الحوافز عمى أساس االستحقاؽ 05
إجراءات الترقية تبنى عمى أسس  06

 موضوعية
   

    المياـ الموكمة اليؾ مناسبة 07
عدالة 

 اإلجراءات
يتخذ المدير القرارات بأسموب غير  08

 متحيز
   

يمات يخضع جميع األساتذة لتعم 09
 داخمية دوف استثناء

   

معايير تقييـ آدائكـ ومجيوداتكـ  10
 موحدة لجميع األساتذة

   

    تقييـ مردوديتؾ الفصمية منطقية 11
   تطبيؽ القوانيف واإلجراءات عمى  12



 

  

 جميع األساتذة بشكؿ عادؿ
يقيـ مدير الثانوية أداء األساتذة  13

 بالمساواة
   

مى إشاعة روح يحرص المدير ع 14
 التعاوف بيف األساتذة

   

    يتـ إعبلمي بأي نشاطات  15
يسمح المدير لؤلساتذة بمعارضة  16

 القرارات التي يصدرىا
   

عدالة 
 المعامبلت

ال يسمح لؤلساتذة بمعرفة أي  17
 نشاطات عممية)ممتقيات(

   

يتـ إعبلمؾ بالقرارات المتخذة مع  18
 مناقشتيا معؾ

   

تزودؾ االدارة بكافة المعمومات  19
 المتعمقة بميامؾ

   

تحرص مؤسستؾ عمى تكريس  20
 التعاوف بيف األساتذة

   

    تتبادؿ المعمومات مع األساتذة 21
تشعر بنزاىة المدير في حؿ مختمؼ  22

 المشاكؿ والنزاعات بيف األساتذة
   

تطبؽ كؿ القوانيف بصورة عادلة  23
 وصحيحة

   

يناقش معؾ المدير النتائج المترتبة  24
عف تمؾ القرارات التي يمكف أف تؤثر 

   



 

  

 عمى عممي
 المحور الثالث:الدافعية لإلنجاز

مدى مناسبة  العبارة الرقـ
 العبارة

مبلحظات أو 
 تعديؿ

ال  يقيس 
 يقيس

 

    أنت راضى باالنتماء لممؤسسة التي تعمؿ فييا 01
    مؤىبلتؾ العمميةعممؾ بالمؤسسة يتناسب مع  02
    ىناؾ سبب يجعمؾ تغير مؤسستؾ 03
    ترضي بالمزيد مف المياـ مف أجؿ مؤسستؾ 04
    أنت مرتاح عند أداء ميامؾ داخؿ المؤسسة 05
    يتجسد استعابؾ لممياـ الموكمة لؾ 06
تناقش ميامؾ مع األساتذة وأىمؾ خارج أوقات  07

 العمؿ
   

خارج مؤسستؾ إلنجاز تطمب المساعدة مف  08
 ميامؾ

   

    تساعد زمبلءؾ عمى أداء مياميـ 09
    تفتخر بمؤسستؾ أماـ معارفؾ 10
تنصح وتساعد زمبلؤؾ في العمؿ مف أجؿ  11

 تحسيف
   

    اإلجراءات والعمميات بالمؤسسة 12
    تعمؿ خارج وقت العمؿ إذا لـز ذلؾ 13
    تجد صعوبة في تحسيف أداءؾ 14
    أقـو بتحويؿ ميامي إلى أساتذة آخريف 15
    أأجؿ عمؿ اليـو إلى الغد 16
    أتراجع عف إنجاز ما قمت بو 17



 

  

    أخشى األعماؿ الصعبة التي تصادفني 18
    أخشى الوقوع في أخطاء عند إنجازي لعممي 19
    ال أريد الخضوع لتكويف لزيادة كفاءتي 20
    خرىليس لدي مشاريع مينية أ 21
ليس لدي رغبة في الحصوؿ عمى شيادة عممية  22

 أخرى
   

    لدي رغبة في التحدي أثناء إنجازي لعممي 23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 (:03الملحق رقم ) 

 استبيان

 التعليمة:

محد يف إطار القيام بدراسة بعنوان العدالة التنظيمية وعبلقتها بالدافعية لئلجناز.دراسة ميدانية بثانوية بن أ      
برج بوعريريج تدخل ضمن متطلبات احلصول على شهادة  ماسًتختصص علم النفس العمل -العناصر–خلضر 

والتنظيم وتسيري ادلوارد البشرية،لذا قامت الباحثتان ببناء استبيان لقياس العبلقة بني العدالة التنظيمية والدافعية 
 لئلجناز.

بشأن فقرات االستبيان فيما إذا كانت تقيس أو ال تقيس ومدى  لذا نرجو منكم التكرم بإبداء رأيكم ومقًتحاتكم
انتماء كل فقرة للمحور الذي تنتمي إيل وسبلمتها اللغوية وإضافة أي اقًتاحات أو تعديبلت لتحقيق أىداف 

 الدراسة احلالية. 

 يرجى وضع عالمة )+(  في الخانات المناسبة:

 المحوراألول:البيانات الشخصية:

 ذكر                      أنثى         :   /الجنس1

 :.........../السن2

 /الخبرة المهنية:3

 سنوات  11-5سنوات                         من  5أقل من    

 سنة      15سنة                          أكثر من  15-11من   

 محاور االستبيان:

 



 

  

 المحورالثاني:العدالة التنظيمية
مدى مناسبة  العبارة الرقـ البعد

 العبارة
مبلحظات أو 

 تعديؿ
  اليقيس يقيس 

العدالة 
 التوزيعية

    جدوؿ عممؾ مناسب 01
يتناسب راتبؾ الشيري مع المجيودات  02

 التي تبذليا
   

تستفيد مف الدورات التدريبية والتربوية  03
 الخاصة بعممؾ

   

تتناسب متطمبات ومياـ عممؾ مع  04
 ذاتيةقدراتؾ ال

   

    توزيع الحوافز عمى أساس االستحقاؽ 05
إجراءات الترقية تبنى عمى أسس  06

 موضوعية
   

    المياـ الموكمة اليؾ مناسبة 07
عدالة 

 اإلجراءات
يتخذ المدير القرارات بأسموب غير  08

 متحيز
   

يخضع جميع األساتذة لتعميمات  09
 داخمية دوف استثناء

   

ر تقييـ آدائكـ ومجيوداتكـ معايي 10
 موحدة لجميع األساتذة

   

    تقييـ مردوديتؾ الفصمية منطقية 11
   تطبيؽ القوانيف واإلجراءات عمى  12



 

  

 جميع األساتذة بشكؿ عادؿ
يقيـ مدير الثانوية أداء األساتذة  13

 بالمساواة
   

يحرص المدير عمى إشاعة روح  14
 التعاوف بيف األساتذة

   

    يتـ إعبلمي بأي نشاطات  15
يسمح المدير لؤلساتذة بمعارضة  16

 القرارات التي يصدرىا
   

عدالة 
 المعامبلت

ال يسمح لؤلساتذة بمعرفة أي  17
 نشاطات عممية)ممتقيات(

   

يتـ إعبلمؾ بالقرارات المتخذة مع  18
 مناقشتيا معؾ

   

تزودؾ االدارة بكافة المعمومات  19
 ة بميامؾالمتعمق

   

تحرص مؤسستؾ عمى تكريس  20
 التعاوف بيف األساتذة

   

    تتبادؿ المعمومات مع األساتذة 21
تشعر بنزاىة المدير في حؿ مختمؼ  22

 المشاكؿ والنزاعات بيف األساتذة
   

تطبؽ كؿ القوانيف بصورة عادلة  23
 وصحيحة

   

يناقش معؾ المدير النتائج المترتبة  24
تمؾ القرارات التي يمكف أف تؤثر عف 

   



 

  

 عمى عممي
 لإلنجاز الدافعيةالمحور الثالث:

مدى مناسبة  العبارة الرقـ
 العبارة

مبلحظات أو 
 تعديؿ

ال  يقيس 
 يقيس

 

    أنت راضى باالنتماء لممؤسسة التي تعمؿ فييا 01
    عممؾ بالمؤسسة يتناسب مع مؤىبلتؾ العممية 02
    تغير مؤسستؾ ىناؾ سبب يجعمؾ 03
    ترضي بالمزيد مف المياـ مف أجؿ مؤسستؾ 04
    أنت مرتاح عند أداء ميامؾ داخؿ المؤسسة 05
    يتجسد استعابؾ لممياـ الموكمة لؾ 06
تناقش ميامؾ مع األساتذة وأىمؾ خارج أوقات  07

 العمؿ
   

تطمب المساعدة مف خارج مؤسستؾ إلنجاز  08
 ميامؾ

   

    زمبلءؾ عمى أداء مياميـ تساعد 09
    تفتخر بمؤسستؾ أماـ معارفؾ 10
تنصح وتساعد زمبلؤؾ في العمؿ مف أجؿ  11

 تحسيف
   

    اإلجراءات والعمميات بالمؤسسة 12
    تعمؿ خارج وقت العمؿ إذا لـز ذلؾ 13
    تجد صعوبة في تحسيف أداءؾ 14
    أقـو بتحويؿ ميامي إلى أساتذة آخريف 15
    أأجؿ عمؿ اليـو إلى الغد 16
    أتراجع عف إنجاز ما قمت بو 17



 

  

    أخشى األعماؿ الصعبة التي تصادفني 18
    أخشى الوقوع في أخطاء عند إنجازي لعممي 19
    ال أريد الخضوع لتكويف لزيادة كفاءتي 20
    ليس لدي مشاريع مينية أخرى 21
شيادة عممية  ليس لدي رغبة في الحصوؿ عمى 22

 أخرى
   

    لدي رغبة في التحدي أثناء إنجازي لعممي 23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 (: قائمة محكمي)األستاذ(أداة الدراسة:05الملحق رقم)

 الجامعى الدرجة العلمية اسم ولقب األستاذ الرقم

 ع-ب-ب أستاذ محاضر ب عباس سمير 01

 ع-ب-ب أستاذ محاضر ب أحمد فرحات 02

 ع-ب-ب أستاذ محاضر أ ةميالط نضر  03

 ع-ب-ب أستاذ محاضرأ العمري أبركان 04

 ع-ب-ب أستاذ محاضر ب عبد العزيز بوبنديرة 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Fréquences 

 

Statistiques 

 الخبرة السن الجنس 

N Valide 60 60 60 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 1,60 37,27 2,32 

Ecart type ,494 9,959 1,142 

 

Table de fréquences 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,0 40,0 40,0 24 ذكر 

 100,0 60,0 60,0 36 انثى

Total 60 100,0 100,0  

 

 السن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 22 1 1,7 1,7 1,7 

23 1 1,7 1,7 3,3 

24 2 3,3 3,3 6,7 

26 2 3,3 3,3 10,0 

27 3 5,0 5,0 15,0 

28 2 3,3 3,3 18,3 

29 3 5,0 5,0 23,3 

30 6 10,0 10,0 33,3 

31 1 1,7 1,7 35,0 



 

 

32 5 8,3 8,3 43,3 

34 2 3,3 3,3 46,7 

35 1 1,7 1,7 48,3 

36 4 6,7 6,7 55,0 

37 1 1,7 1,7 56,7 

38 3 5,0 5,0 61,7 

39 1 1,7 1,7 63,3 

40 3 5,0 5,0 68,3 

42 3 5,0 5,0 73,3 

43 1 1,7 1,7 75,0 

44 1 1,7 1,7 76,7 

45 3 5,0 5,0 81,7 

46 1 1,7 1,7 83,3 

47 1 1,7 1,7 85,0 

49 1 1,7 1,7 86,7 

50 1 1,7 1,7 88,3 

53 1 1,7 1,7 90,0 

55 1 1,7 1,7 91,7 

56 1 1,7 1,7 93,3 

57 1 1,7 1,7 95,0 

58 1 1,7 1,7 96,7 

60 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

  

 الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنوات 5اقل من  19 31,7 31,7 31,7 

سنوات 01الى  5من   16 26,7 26,7 58,3 

سنة 05الى  01من   12 20,0 20,0 78,3 

سنة 05اكثر من   13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Graphique circulaire 

Fréquences 

Statistiques 

 العمر

N Valide 60 

Manquant 0 

Moyenne 2,1000 

Ecart type 1,00338 

 

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21  01الى  20 33,3 33,3 33,3 

01الى   00من   21 35,0 35,0 68,3 

51الى   00من   12 20,0 20,0 88,3 

01الى  50من   7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

  

 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,825 22 

 

Fiabilité 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 



 

  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,614 25 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 Statistiques de 

fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,847 47 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Unidirectionnel 

Descriptives 

 الدافعية لالنجاز

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 2,5283 2,3950 03221, 15780, 2,4617 24 ذكر

 2,5002 2,3642 03350, 20098, 2,4322 36 انثى

Total 60 2,4440 ,18407 ,02376 2,3964 2,4916 

 

Descriptives 

 الدافعية لالنجاز

 Minimum Maximum 

 2,64 1,88 ذكر

 3,00 1,88 انثى

Total 1,88 3,00 

 

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne 2,295 1 58 ,135 الدافعية لالنجاز

Basé sur la médiane 2,606 1 58 ,112 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

2,606 1 57,885 ,112 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

2,772 1 58 ,101 

 

 

 



 

  

ANOVA 

 الدافعية لالنجاز

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,012 1 ,012 ,364 ,548 

Intragroupes 1,987 58 ,034   

Total 1,999 59    

 

Unidirectionnel 

Descriptives 

 الدافعية لالنجاز

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

سنوات 5اقل من   19 2,4211 ,19247 ,04415 2,3283 2,5138 

سنوات 01الى  5من   16 2,4600 ,19704 ,04926 2,3550 2,5650 

سنة 05الى  01من   12 2,4133 ,13138 ,03793 2,3299 2,4968 

سنة 05اكثر من   13 2,4862 ,20646 ,05726 2,3614 2,6109 

Total 60 2,4440 ,18407 ,02376 2,3964 2,4916 

 

Descriptives 

 الدافعية لالنجاز

 Minimum Maximum 

سنوات 5اقل من   1,88 2,68 

سنوات 01الى  5من   2,16 3,00 

سنة 05الى  01من   2,16 2,60 

سنة 05اكثر من   1,88 2,64 

Total 1,88 3,00 

 



 

  

Test d'homogénéité des variances 

 

Statistique de 

Levene ddl1 ddl2 Sig. 

 Basé sur la moyenne ,317 3 56 ,813 الدافعية لالنجاز

Basé sur la médiane ,190 3 56 ,903 

Basé sur la médiane avec 

ddl ajusté 

,190 3 48,194 ,903 

Basé sur la moyenne 

tronquée 

,232 3 56 ,874 

 

ANOVA 

 الدافعية لالنجاز

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes ,048 3 ,016 ,464 ,709 

Intragroupes 1,951 56 ,035   

Total 1,999 59    

 

Tracés des moyennes 

Fréquences 

Statistiques 

0س العدالة التنظيمية  2س  0س  0س  5س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,5030 2,77 2,07 2,55 2,90 2,32 

Ecart type ,30805 ,533 ,548 ,675 ,354 ,701 

 



 

 

 

 

 

 

Statistiques 

0س  7س  8س  9س  01س  00س  02س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,30 2,72 2,43 2,55 2,43 2,67 2,43 

Ecart type ,671 ,585 ,745 ,769 ,673 ,601 ,810 

 

Statistiques 

00س  00س  05س  00س  07س  08س  09س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,50 2,48 2,55 2,40 2,10 2,62 2,72 

Ecart type ,792 ,792 ,622 ,764 ,573 ,640 ,555 

 

Statistiques 

21س  20س  22س   

N Valide 60 60 60 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 2,50 2,65 2,42 

Ecart type ,676 ,606 ,787 

 

 

 

 

 

 



 

  

Table de fréquences 

 

 العدالة التنظيمية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,68 1 1,7 1,7 1,7 

1,73 1 1,7 1,7 3,3 

1,86 2 3,3 3,3 6,7 

2,05 1 1,7 1,7 8,3 

2,09 1 1,7 1,7 10,0 

2,14 1 1,7 1,7 11,7 

2,18 2 3,3 3,3 15,0 

2,23 3 5,0 5,0 20,0 

2,27 3 5,0 5,0 25,0 

2,32 3 5,0 5,0 30,0 

2,36 4 6,7 6,7 36,7 

2,45 2 3,3 3,3 40,0 

2,50 2 3,3 3,3 43,3 

2,55 5 8,3 8,3 51,7 

2,59 5 8,3 8,3 60,0 

2,64 2 3,3 3,3 63,3 

2,68 3 5,0 5,0 68,3 

2,73 4 6,7 6,7 75,0 

2,77 4 6,7 6,7 81,7 

2,82 6 10,0 10,0 91,7 

2,86 1 1,7 1,7 93,3 

2,95 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



 

  

 

1س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,0 5,0 5,0 3 محايد 

 18,3 13,3 13,3 8 غير موافق

 100,0 81,7 81,7 49 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

2س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,7 11,7 11,7 7 محايد 

 81,7 70,0 70,0 42 غير موافق

 100,0 18,3 18,3 11 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

3س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 35,0 25,0 25,0 15 غير موافق

 100,0 65,0 65,0 39 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

  

4س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,7 1,7 1,7 1 محايد 

 8,3 6,7 6,7 4 غير موافق

 100,0 91,7 91,7 55 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

5س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13,3 13,3 13,3 8 محايد 

 55,0 41,7 41,7 25 غير موافق

 100,0 45,0 45,0 27 موافق

Total 60 100,0 100,0  

6س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,7 11,7 11,7 7 محايد 

 58,3 46,7 46,7 28 غير موافق

 100,0 41,7 41,7 25 موافق

Total 60 100,0 100,0  

7س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 21,7 15,0 15,0 9 غير موافق

 100,0 78,3 78,3 47 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 



 

  

8س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 15,0 15,0 15,0 9 محايد 

 41,7 26,7 26,7 16 غير موافق

 100,0 58,3 58,3 35 موافق

Total 60 100,0 100,0  

9س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,7 16,7 16,7 10 محايد 

 28,3 11,7 11,7 7 غير موافق

 100,0 71,7 71,7 43 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

11س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 46,7 36,7 36,7 22 غير موافق

 100,0 53,3 53,3 32 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

11س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 26,7 20,0 20,0 12 غير موافق

 100,0 73,3 73,3 44 موافق

Total 60 100,0 100,0  

12س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,0 20,0 20,0 12 محايد 

 36,7 16,7 16,7 10 غير موافق

 100,0 63,3 63,3 38 موافق

Total 60 100,0 100,0  

13س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18,3 18,3 18,3 11 محايد 

 31,7 13,3 13,3 8 غير موافق

 100,0 68,3 68,3 41 موافق

Total 60 100,0 100,0  

14س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18,3 18,3 18,3 11 محايد 

 33,3 15,0 15,0 9 غير موافق

 100,0 66,7 66,7 40 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

15س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 38,3 31,7 31,7 19 غير موافق

 100,0 61,7 61,7 37 موافق

Total 60 100,0 100,0  

16س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,7 16,7 16,7 10 محايد 

 43,3 26,7 26,7 16 غير موافق

 100,0 56,7 56,7 34 موافق

Total 60 100,0 100,0  

17س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,7 11,7 11,7 7 محايد 

 78,3 66,7 66,7 40 غير موافق

 100,0 21,7 21,7 13 موافق

Total 60 100,0 100,0  

18س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,3 8,3 8,3 5 محايد 

 30,0 21,7 21,7 13 غير موافق

 100,0 70,0 70,0 42 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

19س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,0 5,0 5,0 3 محايد 

 23,3 18,3 18,3 11 غير موافق

 100,0 76,7 76,7 46 موافق

Total 60 100,0 100,0  

21س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 40,0 30,0 30,0 18 غير موافق

 100,0 60,0 60,0 36 موافق

Total 60 100,0 100,0  

21س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 28,3 21,7 21,7 13 غير موافق

 100,0 71,7 71,7 43 موافق

Total 60 100,0 100,0  

22س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18,3 18,3 18,3 11 محايد 

 40,0 21,7 21,7 13 غير موافق

 100,0 60,0 60,0 36 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

. 

 



 

  

Fréquences 

Statistiques 

20س الدافعية لالنجاز  20س  25س  20س  27س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,4440 2,48 2,57 2,52 2,77 2,35 

Ecart type ,18407 ,770 ,722 ,701 ,500 ,659 

 

Statistiques 

28س  29س  01س  00س  02س  00س  00س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,40 2,62 2,73 2,58 2,50 2,82 2,50 

Ecart type ,643 ,613 ,578 ,591 ,597 ,431 ,651 

 

Statistiques 

05س  00س  07س  08س  09س  01س  00س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,77 2,32 2,45 2,28 2,12 2,02 2,00 

Ecart type ,563 ,748 ,622 ,555 ,490 ,537 ,451 

 

Statistiques 

02س  00س  00س  05س  00س  07س   

N Valide 60 60 60 60 60 60 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,22 2,47 2,28 2,35 2,17 2,83 

Ecart type ,490 ,536 ,454 ,659 ,526 ,457 

 

 



 

  

Table de fréquences 

 الدافعية لالنجاز

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,88 2 3,3 3,3 3,3 

2,16 2 3,3 3,3 6,7 

2,20 1 1,7 1,7 8,3 

2,24 5 8,3 8,3 16,7 

2,28 2 3,3 3,3 20,0 

2,32 2 3,3 3,3 23,3 

2,36 4 6,7 6,7 30,0 

2,40 4 6,7 6,7 36,7 

2,44 5 8,3 8,3 45,0 

2,48 7 11,7 11,7 56,7 

2,52 9 15,0 15,0 71,7 

2,56 6 10,0 10,0 81,7 

2,60 4 6,7 6,7 88,3 

2,64 4 6,7 6,7 95,0 

2,68 2 3,3 3,3 98,3 

3,00 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

23س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,7 16,7 16,7 10 محايد 

 35,0 18,3 18,3 11 غير موافق

 100,0 65,0 65,0 39 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

24س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13,3 13,3 13,3 8 محايد 

 30,0 16,7 16,7 10 غير موافق

 100,0 70,0 70,0 42 موافق

Total 60 100,0 100,0  

25س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,7 11,7 11,7 7 محايد 

 36,7 25,0 25,0 15 غير موافق

 100,0 63,3 63,3 38 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

26س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,3 3,3 3,3 2 محايد 

 20,0 16,7 16,7 10 غير موافق

 100,0 80,0 80,0 48 موافق

Total 60 100,0 100,0  

27س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 55,0 45,0 45,0 27 غير موافق

 100,0 45,0 45,0 27 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 



 

  

28س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,3 8,3 8,3 5 محايد 

 51,7 43,3 3,3 26 غير موافق

 100,0 48,3 48,3 29 موافق

Total 60 100,0 100,0  

29س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

ر موافقغي  15 25,0 25,0 31,7 

 100,0 68,3 68,3 41 موافق

Total 60 100,0 100,0  

31س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 20,0 13,3 13,3 8 غير موافق

 100,0 80,0 80,0 48 موافق

Total 60 100,0 100,0  

31س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,0 5,0 5,0 3 محايد 

 36,7 31,7 31,7 19 غير موافق

 100,0 63,3 63,3 38 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

32س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide يدمحا  3 5,0 5,0 5,0 

 45,0 40,0 40,0 24 غير موافق

 100,0 55,0 55,0 33 موافق

Total 60 100,0 100,0  

33س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,7 1,7 1,7 1 محايد 

 16,7 15,0 15,0 9 غير موافق

 100,0 83,3 83,3 50 موافق

Total 60 100,0 100,0  

34س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,3 8,3 8,3 5 محايد 

 41,7 33,3 33,3 20 غير موافق

 100,0 58,3 58,3 35 موافق

Total 60 100,0 100,0  

35س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 16,7 10,0 10,0 6 غير موافق

 100,0 83,3 83,3 50 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

36س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,7 16,7 16,7 10 محايد 

 51,7 35,0 35,0 21 غير موافق

 100,0 48,3 48,3 29 موافق

Total 60 100,0 100,0  

37س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 48,3 41,7 41,7 25 غير موافق

 100,0 51,7 51,7 31 موافق

Total 60 100,0 100,0  

38س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,0 5,0 5,0 3 محايد 

 66,7 61,7 61,7 37 غير موافق

 100,0 33,3 33,3 20 موافق

Total 60 100,0 100,0  

39س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 81,7 75,0 75,0 45 غير موافق

 100,0 18,3 18,3 11 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

41س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 13,3 13,3 13,3 8 محايد 

 85,0 71,7 71,7 43 غير موافق

 100,0 15,0 15,0 9 موافق

Total 60 100,0 100,0  

41س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 90,0 80,0 80,0 48 غير موافق

 100,0 10,0 10,0 6 موافق

Total 60 100,0 100,0  

42س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,3 3,3 3,3 2 محايد 

 75,0 71,7 71,7 43 غير موافق

 100,0 25,0 25,0 15 موافق

Total 60 100,0 100,0  

43س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,7 1,7 1,7 1 محايد 

 51,7 50,0 50,0 30 غير موافق

 100,0 48,3 48,3 29 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

44س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 71,7 71,7 71,7 43 غير موافق 

 100,0 28,3 28,3 17 موافق

Total 60 100,0 100,0  

45س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 6 محايد 

 55,0 45,0 45,0 27 غير موافق

 100,0 45,0 45,0 27 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

46س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 4 محايد 

 76,7 70,0 70,0 42 غير موافق

 100,0 23,3 23,3 14 موافق

Total 60 100,0 100,0  

47س  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,3 3,3 3,3 2 محايد 

 13,3 10,0 10,0 6 غير موافق

 100,0 86,7 86,7 52 موافق

Total 60 100,0 100,0  

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

Régression 

 

 

 

 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

الدافعية لالنجاز 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : العدالة التنظيمية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,653
a
 ,426 ,416 ,23544

 

 

a. Prédicteurs : (Constante), الدافعية لالنجاز 



 

  

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2,384 1 2,384 43,004 ,000
b
 

de Student 3,215 58 ,055   

Total 5,599 59    

 

a. Variable dépendante : العدالة التنظيمية 

b. Prédicteurs : (Constante), الدافعية لالنجاز 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) -,166 ,408  -,406 ,686 

 000, 6,558 653, 167, 1,092 الدافعية لالنجاز

 

a. Variable dépendante : العدالة التنظيمية 

 

 

 




