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 بالمؤسسات الرياضية فيقياس العدالة التنظيمية 
 * محمد عبد الرحمف محمد السيد صالح

 مقدمة ومشكمة البحث :
تعتبر الرياضة تاريخ ممتد منذ بداية الخليقة وتساعد علي تنمية الفرد في جميع 

وتعتبر الرياضة جزء أصيل بالتربية  المجاالت العقلية والخلقية والنفسية والعقلية ....... وغيرىا ،
 من خالل إعالء القيم واألعراف والتقاليد التي ينشا علييا األفراد داخل المجتمع .

إليييي أن المؤسسيييات الرياضيييية التيييي تييييتم بيييالنشء  ـ9111سػػػمير عبػػػد الحميػػػد ويشيييير 
م انياتييو،  إحييد والشييباب تعتبيير  عييداد المييواطن وتنمييية يدراتييو وام المؤسسييات المسيي ولة عيين تربييية وام

والتييي يجييب أن تنييتيو األسييلوب العلمييي فييي الدارة وفقييام لمييا تفرضييو المتايييرات الحاد يية والوايعيية 
 ( 7:  5) بالمجتمع وذلك في ضوء السياسة العامة للدولة.

نظييام مييدروس اليي ييل  ىييية المؤسسيية الرياضيييأن  ـ6002سػػعد أحمػػد شػػمبي  مييا ييير  
متناسق يضم أفيرادام ومجموعيات تمتليك مييارات ومواىيب خاصية بمجيال تقيديم الخيدمات المرتبطية 

 األىيييدافمجموعييية مشيييتر ة مييين  إنجيييازبالنشييياط والمنافسيييات الرياضيييية ويعمليييون سيييويام مييين أجيييل 
 ( 99:  4. ) ب فاءة وفاعلية
فيي الدارة وخاصية فييي  ميمييةال الموضيوعات ميين التنظيميية العداليية موضيوع ويعيد

تحقييق  إلي  مؤسسيتو،  ميا ييؤد  إدارة فيي واجبيو أداء علي  القا يد ويسياعد ، المؤسسات الرياضيية
 التنظيمية. بالعدالة تشعرىم التي في المؤسسات العاملين لد  التنظيمي والوالء الرضا

تحقيق  في ودورىا ال قة التنظيمية العدالة أىمية( 12) ـJames6090 أ د  ويد 
 مصالح لتحقيق الطويل، عل  المد  االستقرار وضمان المؤسسة، أفراد بين الت امل  التنظيمي

في  جنب إل  جنبام  يسيران والنتاجية فال قة .المؤسسة وتحقيق فاعلية المؤسسات، في  العاملين
  .التعليمية المؤسسات

 تشتمل الحدي ة الدارة علم في التنظيمية أن العدالة( 29) ـDenise, 6002وير  
 والعدالة العدالة التوزيعية، في تتم ل البعض، بعضيا مع متفاعلة ل نيا متميزة  ال ة أبعاد عل 

 اليجابية. العمل واتجاىات بسلو يات األبعاد ال ال ة ىذه وترتبط التفاعلية، الجرا ية، والعدالة
 تقوم أنيا التنظيمية العدالة مبادئ أن من( 12)ـ Hoy & Tarter 6002ويوضح 

 ومبدأ العدالة الرأ ، عن والتعبير والدراك، المساواة، مبدأ :في المبادئ، تتم ل من مجموعة عل 
 ومبدأ األخاليية .  والتم يل، والتصحيح، االتساق، ومبدأ الشخصية،
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 التنظيمية العدالة وميلمف التاريخية صولاالأن  ـ6099 عيسىريد و  العمريايمف يشير 
 ير  حيث ،لوعم م ان في الفرد ةلمعام في والمساواة بالعدلة ناد  الذ  آدمز العالم إل  ترجع
 في اييدر  التي المساواة عدم أو المساواة، وى وعن والرضا ،ووأدا  العامل، وديلج المحدد أن

 يقارن حيث لمفرد، بالنسبة والعوا د المدخالت ف رتي  لع العدالة، نظرية وتعتمد ،ووظيفت
 غير المقارنة  انت فإذا لوزمي ويلع حصل ما مع عوا د، من ويلع حصل ما نسبة الموظف
 (287:  2. ) توازنام  أ  ر اليلجع الموظف فسيندفع عادلة،

 وميالمف ذاى ويأخذ نسبي، وميمف التنظيمية العدالةأن  ـ6002يد از محمد عادؿ ويشير 
 التنظيمية وللقرارات موايف،لل استجابتهم ومد  ينلعاملل والنفسية الفردية، الفروق الحسبان، في

 وذلك ا،يعدم أو العدالة كراإد بشأن دااألفر  أفعال ردود تتباين أن الطبيعي فمن ولذلك فة،لالمخت
 تعتبر حيث .عدالةلل ميحساسيت مد  في ميبين فيما فونليخت دافاألفر  م،يتفضيالت ختالفال رام نظ

 كلبت ينلالعام درالألف الشخصي الرضا وتحقيق بالمنظمات، الفعال لألداء أساسيا ام لبمط العدالة
 وحل ، العادلة ةلمعاملل أىمية  بر  الدارة نظريات أصحاب من العديد أول  ويد،  المنظمات
 كاإدر  مد   لع التنظيمية العدالة وتر ز طي،االديمقر رار الق صنع في والمشار ة الش او ،

:  7) . التنظيمية المخرجات من العديد  لع ذلك وتأ ير م،يوظا ف في العادلة ةلمعاملل ينلالعام
21)  

 في ينلالعام تمامىا مر ز وى ، التنظيمية العدالة وميمف أن إل م Kaur  6102 وأشارت
 م ل الموارد، توزيع في بالعدالة ينلالعام تميي حيث العمل، م ان في ينلالعام حياة جوانب جميع

 اتخاذ في بالعدالة  ذلك ونلالعام وييتم التوزيعية، بالعدالة يسم  ما وىو  واألجور الم افآت،
 وىو  م،يمع التعامل في بالعدالة أيضا ييتمون  ما ،الجرا ية العدالة ليوع قليط ما وىو  ،القرار
 (249:  14) .يةلالتفاع بالعدالة يعرف ما

 العدالة التنظيمية : أبعاد
 العدالة التوزيعية : 

 الدارية القرارات نتا و عدالةلمد   العاملين أن إدراك ـ6002درة عمر محمد يشير 
 األجور زيادة بقرارات وتتعلق للعدالة القاعد  الخط وىي ، والحاجة والمساواة القيمة حيث من

عادة ونقليم، العمال وتسريح  األول  بالدرجة تعني التوزيعية العدالة أن، و  وت بيتيم تدريبيم وام
 العوا د أو المخرجات عدالة" :ىي آخر بمعن  أو ، العامل علييا يحصل التي المخرجات بعدالة
 العمل ساعات وعدد ، التريية وفرص والحوافز األجور في تتم ل والتي العامل علييا يحصل التي

 (94:  22) الوظيفة وواجبات وأعباء
 يعكس التوزيعية العدالة مفهوم أن ـ6002عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ويوضح 

 أجور ش ل عل  ت ون يد مخرجات من عليه يحصلون ما بخصوص بالعدالة العاملين شعور
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 التي  مية المخرجات عل  فقط ير زون ال فالعاملون العمل، في جيودىم مقابل وحوافز وتريية
 تشير التوزيع عدالة أن نستنتو المخرجات ومنو ىذه بعدالة  ذلك ييتمون ،بل منيا يستفيدون

 وت ون الفرد علييا يحصل التي العوا د و ذلك يستلميا التي المخرجات بعدالة الفرد إدراك  إل 
 يحصلون وما اآلخرون يبذلو ما وبين جية من عليو يحصل وما جيد من يبذلو مقارنة ما ناتو
 بأنيا أيضام  عرفت  ما القرارات، نتا و عدالة بأنيا البعض عنيا عبر ويد،  أخر  جية من عليو
 (127:  9). التوابع لتوزيع المدر ة العدالة

 في التوزيع لعدالة يواعد ر يسية  الثـ Yilamaz &Tasdan6001 حدد ويد
  :وىي المنظمات،

 فالشيخص ، المسياىمة أسياس علي  والم افيآت الميوارد توزييع ييتم حييث :قاعدة المساواة 
 جز ي عل  بدوام يعمل الذ  الشخص من أ بر تعويض يستحق  امل بدوام يعمل الذ 

ذا ، األخير   بيات العواميل افتيراض  علي  ياعيدة تجياوزام  يعنيي فييذا الع يس، حصيل وام
  .المساواة

 بايض ، الم افيآت علي  الحصيول فيي متسياوون النياس  يل أن وتعنيي : النوعيػة قاعػدة 
ولييس  ، العياملين لجمييع تُقيدم مي الم  الصيحية فالخيدمات ، الفرديية خصا صييم عين النظير
ذا ، للممييزين فقيط  ياعيدة بتجياوز سيشيعرون العياملين بيايي فيإن ، الع يس حصيل وام

 .النوعية
 اآلخرين، عل  الملحة الحاجة ذو  األفراد تقديم ف رة عل  القاعدة وتقوم : الحاجة قاعدة 

 (229:  17) .األخر  األشياء تساو  بافتراض
 العدالة اإلجرائية :
 الجييراءات بعداليية تتعلييق الجرا ييية أن العداليية ـ6090محفػػوظ أحمػػد جػػودة يشييير 

 مميا العياملون عليييا يحصيل ومحصيالت نيا يية مخرجيات إلي  الميدخالت تحوييل فيي المسيتخدمة
 وعيدم نزاىتييا ميد  مين حييث المنظمية فيي المطبقية راءاتالجيو  القواعيد علي  الح يم مين يم ننيا

 أو الرؤسياء بيين المتبادلية ال قية وجيود ميد  ميع الجرا يية العدالية درجية تيرتبط تحيزىيا ، و
 يية راالج بالعدالية العياملون شيعر  لميا بيينيم، أ بير متبادلية  قية  انيت ىنياك ف لميا لمرؤوسيين،ا

 وميد  ،راءاتالجي صيياغة عنيد ومشاعره لبداء آراءه  للفرد الفرص إتاحة مد وىي  أ بر بش ل
 إدرا يو مسيتو  تحيددان المخرجيات توزييع ألغيراض المسيتخدمة فيي الجيراءات التيأ ير علي  يدرتيو
 (929:  29) . يةراالج للعدالة

 يعتقيد التي اليي لية الم ونات أنيا عل ( 21) ـ6092فتح اهلل أحمد غانـ  حددىا ولقد
 : التالية القواعد إل  وتستند لمعن  العدالة، األفراد رك ا لد الذىني القالب تش ل أنيا
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 ميا ظيير إذا وتعيديليا القيرارات علي  لالعتيراض فيرص وجيود بمعني  :االسػتئناؼ قاعػدة 
 .ذلك يبرر

 السا دة األخاليية للمعايير وفقا الموارد توزيع يتم أن أ  : األخالقية القاعدة. 
 أصيحاب نظير وجييات القيرارات اتخياذ عمليية تسيتوعب أن يجيب إذ : التمثيػؿ قاعػدة 

 أو العالية المصلحة
 مجرييات علي  التيأ ير مين الشخصيية المصيلحة تم يين عيدم يجيب االنحياز: عدـ قاعدة 

 اتخاذ القرارات. عملية
 أو المو قية أو الدييقية الصيحيحة المعلوميات أسياس علي  القيرارات بنياء : الدقػة قاعػدة 

 .المصادر
 جمييع علي  أو الم افيآت الجراءات توزيع إجراءات تستخدم أن يجب : االنسجاـ قاعدة 

 األويات .   ل  وفي األفراد
  :ثالثًا العدالة التفاعمية

 العاملين بشأن تصورات إل  المعامالت تشير عدالة أن ـCarolina6002 تر  
 عموما تر ز  ونيا  إلي التنظيمية ، بالضافة الجراءات تطبيق خالل يتلقونيا التي المعاملة
 العدالة وأن االتصال، عملية خالل من والمتلقي المصدر بين واالحترام العدالة مفاىيم عل 

 (229:  27. ) معيم الشخصية المعاملة تتضمن التفاعلية
 :التفاعمية عدالةالب المرتبطة المبادئ مجموعةوىناؾ 

 تيرتبط التيي المبيادئمين  مجموعة أن ىناك ـ6002 عامر عبد المجيد البشاشةيشير 
 والتيي ينلالعيام ميعوالتفاعيل  التعاميل فيي الدارةو تسيتخدم اليذ  وبلاألسي بتحدييد امباشير  ارتباطيا
 :يلي ما تتضمن
 المباشر مديره (فقط واحد شخص من أوامره ق ليت الموظف : األمر وحدة( . 
 ذليك ميع ينلالعام وديج دحتو  أن تستطيع التي المنظمة يى الناجحة المنظمة  :التأديب 

 نطبيق أن بشيرط ،تيزمينلالم غيير عقاب لضمان ضروريا اأمر  يعتبر العقوبات توييع فإن
 كليت مةسيال إلي  ونلالعيام يطمي ن وأن تفريية دون المخيالفين جمييع  ليع العقوبيات كليت

 .ءاتاالجر 
 واالبت ار التجديد روح ودعم المبادرة  لع ينلالعام تشجيع من البد  :المبادرة.  
 ر نيا المبيدأ ذاىي ويم ل الفردية صالحلمل وليس العام صالحلل األولوية  :العامة حةمالمص 

  ليع الفرديية المصيالح ييبلبتا ينلالعيام فشيعور التنظيميية العدالية أر يان مين أساسييا
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نياء والتريية االختيار مجاالت في خاصة العام الصالح  يؤد  أن يم ن ينلالعام خدمة وام
  .ينلالعام و ياتلوس اتىاتجا  لع بيةلس نتا و إل 

 ينلالعام بين والتوافق الجماعة روح تنمية يجب  :التعاوف بغرض الجماعة روح تنمية 
 . المنظمة ووحدة رااستقر  لتحقيق

 ال يواب أنظمية الميدير يطبيق أن يىي الضيبط  ليع حصيوللل الطيرق أفضيل إن : الضبط 
 (295) :  .عادلة بصورة التطبيق يتم أن  لع أخطاء حدوث حالة في والعقاب

التيي وير  الباحث أن العدالة التنظيمية في المؤسسات الرياضيية تعتبير أحيد أىيم الر يا ز 
تبنيييي عليييييا المبيييادئ الرياضيييية إذ أنييييا تعيييد بم ابييية الحيييافز واالسيييتقرار وال بيييات اليييذ  يسييياىم فيييي 
تحسين إنتاجو األخصا يين العاملين بجميع المؤسسات الرياضية وزيادة ال قة واالنتماء بمؤسستيم 

لجميييييع  ،  مييييا أنيييييا تسيييياىم فييييي تحقيييييق واالرتقيييياء باالنتميييياء الييييوظيفي لييييدييم فييييي حاليييية تحقيقيييييا
 األخصا يين .

ومييين خيييالل إشيييراف الباحيييث فيييي التيييدريب المييييداني والعميييل واالشيييترا ات فيييي القطاعيييات 
المتنوعيية ميين الرياضيية والعييالم الحييظ أن العديييد ميين األخصييا يين الرياضيييين بييبعض المؤسسييات 
 الرياضييية يعزفييون عيين تحقيييق األىييداف المطلوبيية ميينيم ب ييل  فيياءة ومصييدايية ، وىييذا يييؤد  إلييي

 عدم تحقيق اليداف المطلوبة من ىذه المؤسسات .
 ـJohnson And Chang 6002ويؤ يد ذليك نتيا و الدراسيات السيابقة م يل دراسية 

(11)  ،Chai and Ussahawnitchaklt 6002 وسوزاف سمطاف راتب السعود،  (28)ـ 
 وتوصلت ىذه الدراسات إلي : (9م )1229
 لد  التنظيمي الوالء مستو  من ترفع التي العوامل أىم من التنظيمية بالعدالة الحساس .2

 العدالة أ ر مع بالمقارنة األ بر األ ر ليا  ان  يةاالجر  العدالة أن  -المبحو ين دااألفر 
 .التنظيمي الوالء مستو  زيادة في التوزيعية

 التنظيمي الوالء بين إيجابية عالية وجود التنظيمي والوالءالتنظيمية  العدالة بين العالية .1
 . يةاالجر  والعدالة التوزيعية العدالة من و الم 

 ووجود عالية مرتفع، األ اديمية األيسام رؤساء لد  التنظيمية مستو  العدالة أن .9
 .التنظيمي التنظيمية والوالء العدالة بين إحصا ية داللة ذات طردية ارتباطية

الباحيث نيدرة فيي األبحياث التيي ومن خالل البحث المرجعي وما ام ن التوصيل إلييو وجيد 
تناولت يياس العدالة التنظيمية في المؤسسات الرياضية وىو ما يدفعو إلي يياسيا فيي المؤسسيات 

 الرياضية .
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يياس العدالة التنظيمية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية ييدف البحث إلي  ىدؼ البحث :
 من خالل التعرف علي األىداف الفرعية التالية :

 ستو  العدالة التوزيعية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية.م -2
 مستو  العدالة الجرا ية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية. -1
 مستو  العدالة التفاعلية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية. -9

 تساؤالت البحث :
 ما مستو  العدالة التوزيعية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ -2
 ما مستو  العدالة الجرا ية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ -1
 ما مستو  العدالة التفاعلية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ -9

 مصطمحات البحث :
 العدالة التنظيمية :

 داخل نصافاال دور لتحديد يستخدم حلمصط ايبأن( 16)م Philip1221  ايويعرف
 .بالمنظمة مباشرة عالية ذات ايألن المنظمة؛

 والتفاعالت والتوزيعات ءاتاالجر  من مجموعة ايبأن م4102 شعبافعبد الكريـ  ايويعرف
 (265:  22) .دافىاأل تحقيق ايمن الارض والمنظمة دااألفر  بين

 الدراسات السابقة :
 لةدال ذات فروق توجد ، وتوصلت إلي أنو ال( 1) ـ6092حسف محمد النجار دراسة  .4

 تامتاير لل تعز  غزة بقطاع والتعميم التربية مديريات في التنظيمية العدالة حول إحصا ية
 الحالة الوظيفي، المسم  الخدمة، سنوات مي،لالع لىالمؤ  العمر، الجنس،( فيةجراالديمو 
 . )الخدمة سنوات( لمتاير تعز  فروق توجد بينما ،)جتماعيةاال

أن درجة ممارسة ، وتوصلت إلي ( 24) ـ6092محمود عبد الرحيـ غانـ دراسة  .5
العدالة التنظيمية وتفويض السلطة في المدارس الح ومية ال انوية في محافظة طول رم 

 من وجية نظر المعلمين والمعلمات فييا عالية .
 بين إحصا يا دالة فروق وجود، وتوصلت إلي ( 25) ـ6092 خمؼمناؿ دراسة  .6

 بين إحصا ية داللة ذات فروق ووجود -التنظيمي ماوااللتز  فيةراالديموج تراالمتاي
 حيث العليا الدارة طبقة لصالح الفروق و انت التنظيمي ماوااللتز  الدارية المستويات

 الرواتب زيادةل التنفيذية الدارة وطبقة الوسط  الدارة طبقة من مااالتز  أ  ر أنيا وجد
 . سسةؤ الم في وم انة استفادة األ  ر ىي الاالب في أنيا أو الف ة، ليذه الحوافز ونسب
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 بين مباشرة عالية ىناك أن، وتوصلت إلي ( 26) ـAbeer Salah6090 دراسة  .7
 ضمن عنصر  ل بين ارتباط ىناك  ان حيث الموظفين وأداء العمل م ان تصميم
 وأن العاملين، نظر وجية من منخفض العمل بي ة تصميم -العمل م ان تصميم متاير
 حد إل  تصل لم ول نيا مرتفعة األداء نسبة وأن جيد السالمية بالجامعة الموظفين والء

 ..البداع
 األ ر ليا  ان التنظيمية العدالة أن، وتوصلت إلي ( 19) ـKarim  6001 دراسة .8

 .التنظيمي الوالء مستو  عل  تاالتأ ير  في األ بر
 مستو  العدالة أن إلي، وتوصلت ( 9)م 1229 وسوزاف سمطاف راتب السعود دراسة .9

 ذات طردية ارتباطية ووجود عالية مرتفع، األ اديمية األيسام رؤساء لد  التنظيمية
 .التنظيمي التنظيمية والوالء العدالة بين إحصا ية داللة

 ىي ة أعضاء إدراك أن إلي، وتوصلت ( 6) ـ6002 شمسة إبراىيـ دراسة .22
 بدرجة جاء التنظيمية للعدالة الرسمية األردنية في الجامعات والموظفين التدريس
 درجة تقدير في إحصا ية داللة ذات فروق وجود عدم أيضام  النتا و و شفت متوسطة،
 تعز  إحصا ية فروق والخبرة، ووجود الجنس لمتاير تعز  التنظيمية العدالة ممارسة
 .أستاذ لصالح األ اديمية الرتبة لمتاير

، وتوصلت إلي ( 28)ـ Chai and Ussahawnitchaklt 6002 دراسة .22
 الوالء بين إيجابية عالية وجود التنظيمي والوالءالتنظيمية  العدالة بين العاليةأن 

 . يةاالجر  والعدالة التوزيعية العدالة من و الم  التنظيمي
أن ، وتوصلت إلي ( 11) ـJohnson And Chang 6002 دراسة .21

 لد  التنظيمي الوالء مستو  من ترفع التي العوامل أىم من التنظيمية بالعدالة الحساس
 العدالة أ ر مع بالمقارنة األ بر األ ر ليا  ان  يةاالجر  العدالة أن  -المبحو ين دااألفر 

 .التنظيمي الوالء مستو  زيادة ف  التوزيعية
 بالعدالة العاملين إحساس أن، وتوصلت إلي ( 62)ـ Lin et al 6002 دراسة .13

 دالألفر  التنظيمي الوالء مستو  من يزيد والتوزيعية  يةاالجر  العدالة :بنوعييا التنظيمية
 .لدييم التنظيمية المواطنة سلوك مستو  من ويرفع

 

 إجراءات البحث :
 .استخدم الباحث المنيو الوصفي المسحي  المنيج المستخدـ :

األندية  –وزارة الشباب والرياضة يام الباحث بتحديد مجتمع البحث من  مجتمع البحث :
 الشر ات. أندية –الرياضية 



- 8 - 
 

بوزارة المر زية  الدارات) يام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوا ية من:  عينة البحث
األندية  وأخصا يو ومديرو -مديرية الشباب والرياضة وأخصا يو ومديرو – الشباب والرياضة

( فرد للدراسة االستطالعية من داخل 52أندية الشر ات( بوايع ) وأخصا يو ومديرو -الرياضية
( فرد للدراسة األساسية، ويوضح الجدول ريم 672مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية، و)

 ( توصيف شامل لعينة البحث:2)
 توصيؼ عينة البحث  (9جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد  نوع الدراسة  ـ
 %6.94 52 دراسة استطالعية 2
 %99.26 672 دراسة أساسية 1

 %222 712 المجموع

 
من  (يياس العدالة التنظيمية في بالمؤسسات الرياضية) استبيان ةاستمار أدوات جمع البيانات: 

 :إعداد الباحث ويد اتبع الخطوات التالية في إعداده

  محاورتم وضع والدراسات السابقة من خالل االطالع عل  ال تب والمراجع العلمية 
 البحث وىي  :

 .مستو  العدالة التوزيعية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية 
 .مستو  العدالة الجرا ية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية 
 .مستو  العدالة التفاعلية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية 

  البحث في صورتو األولية  استبيانتم عرض ، و  (1مرفق ) االستبيانعبارات تم وضع
ويوضح الجدول التالي آراء ( 2( خبراء في مجال الدارة الرياضية مرفق )7عل  عدد )

 السادة الخبراء في محاور وعبارات االستبيان :

 (2ف=النسبة المئوية آلراء الخبراء عمي بيانات االستبياف ) (6) جدوؿ

 % تكرارال العبارة % التكرار العبارة % التكرار العبارة
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األوؿ

9 2 900 99 2 900 91 2 900 
6 2 900 96 2 900 60 2 900 
3 2 900 92 2 900 69 2 900 
4 2 900 92 2 900 66 2 900 



- 9 - 
 

5 2 900 92 2 900 62 2 900 
6 2 900 92 2 900 62 2 900 
2 2 900 92 2 900 62 2 900 
2 2 900 92 2 900 62 2 900 
1 2 22.29 

 
62 2 900 

90 2 22.29  

 الدراسة االستطالعية :

من داخل المجتمع ومن  فرد( 52يام الباحث بإجراء دراسة استطالعية علي عينة يواميا) 
(، م22/22/1212( إل  )م25/9/1212، وذلك في الفترة من )خارج العينة االستطالعية

واستيدفت الدراسة االستطالعية التعرف عل  مد  وضوح ومناسبة صياغة العبارات لمستو  فيم 
جراء المعامالت العلمية، ويد أظيرت نتا و الدراسة االستطالعية وضوح التعليمات  العينة وام

، ومناسبة الصياغة ووضوحيا، ومن  م إجراء المعامالت العلمية ليجاد  باالستبيانالخاصة 
 .االستبيانو بات  صدق

 المعامالت العممية ألدوات جمع بيانات البحث

تم استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون لحساب الداخمي:  االتساؽأواًل: الصدؽ: صدؽ 
بين الدرجة  االرتباطالذ  تم لو، وييمة  للمحوربين  ل عبارة مع الدرجة ال لية  االرتباطييمة 

 ،  ما موضح بالجداول التالية:لالستبيانال لية ل ل بعد مع الدرجة ال لية 

 (20ف=النسبة المئوية آلراء الخبراء عمي بيانات االستبياف ) (2) جدوؿ

 االستبياف المحور العبارة االستبياف المحور العبارة االستبياف المحور العبارة
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األوؿ

9 0.22 0.29 99 0.16 0.21 91 0.22 0.22 
6 0.16 0.12 96 0.26 0.22 60 0.1 0.22 
3 0.29 0.22 92 0.22 0.26 69 0.22 0.22 
4 0.22 0.2 92 0.22 0.22 66 0.22 0.1 
5 0.22 0.26 92 0.26 0.22 62 0.26 0.22 
6 0.22 0.22 92 0.29 0.22 62 0.21 0.22 
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2 0.1 0.16 92 0.22 0.21 62 0.29 0.22 
2 0.29 0.22 92 0.22 0.1 62 0.16 0.22 
1 0.26 0.22 

 
62 2 900 

90 0.22 0.21  
 (0002) عند مستوى معنويةدالة  *

وجود ارتباط دال إحصا يام بين العبيارات والدرجية ال ليية ل يل  يتضح مف الجدوؿ السابؽ، 
محييور، وبييين العبييارات والدرجيية ال لييية لالسييتبيان، حيييث أن ييميية)ر( المحسييوبة أ بيير ميين ييمتيييا 

 .(2.25الجدولية عند مستو  معنوية)

 (20معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممحور والدرجة الكمية لالستبياف)ف= (2جدوؿ)

 االستبياف المحور ـ
 *0.226 مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 9
 *0.212 مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 6
 *0.192 مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 2
 (0002عند مستوى معنوية)دالة  *

وجود ارتباط دال إحصا يام بين الدرجة ال لية ل ل محور مع  يتضح مف الجدوؿ السابؽ،  
(، حيث أن ييمة)ر( المحسوبة أ بر 2.924( و)2.871الدرجة ال لية لالستبيان، تتراوح ما بين)
 (، مما يدل علي صدق االستبيان.2.25من ييمتيا الجدولية عند مستو  معنوية)

 :محاور واالستبيانيمة ال بات معامل ألفا  رونباخ لدم الباحث ليجاد ياستخ: ثانيًا: الثبات  -

 (20)ف= قيـ الثبات لالستبياف ومحاوره (2جدوؿ)
قيمة ألفاكرونباخ  المحور ـ

 لمثبات
 139.4 مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 9

 13000 بالمؤسسات الرياضية. مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف 6

 13900 مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 2

 قيـ مرتفعة *
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محاور حيث تراوحت ، االستبيان  ارتفاع ييمة  بات محاوره يتضح مف الجدوؿ السابؽ،  
 (، مما يدل علي  بات االستبيان.2.955( و)2.888االستبيان ما بين)

( عبارة موزعة 17، بلغ إجمالي عبارات استمارة االستبيان)إجراء المعامالت العممية بعد  -
  .( محاور في الصورة النيا ية9عل )

 عػدد العبارات الخػاصة باالستبياف ومحاوره (2جدوؿ)

 عدد العبارات المحور ـ
 90 مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 9
 2 مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 6
 1 مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. 2

 62 االستبيافإجمالي 

 الدراسة األساسية:
استمارة االستبيان في بعد االطم نان لمعامالت الصدق وال بات يام الباحث بتطبيق 

( أخصا ي، وذلك في الفترة من 672علي عينة البحث والبالغ عددىم )صورتيا النيا ية 
البحث تم جمعو  استبيان(، وبعد االنتياء من تطبيق م18/22/1212( إلي )م2/22/1212)

 وتنظيمو وتفريغ البيانات لجراء المعالجات الحصا ية المناسبة .
: ما مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف  األوؿعرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ 

 بالمؤسسات الرياضية؟ 
( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والمستوي لعبارات 7جدول )

 (220)ف= األولالتساؤل 

 إلي نعـ العبارة ـ
الدرجة  ال حد ما

 النسبة الترجيحية

يحرص المسؤولوف عمي أف يشارؾ األخصائيوف  9
 ٪29.02 9262 922 622 622 بآرائيـ قبؿ اتخاذ القرارات الخاصة بالعمؿ

 ٪29.02 9262 696 921 611 تتسـ اإلجراءات اإلدارية والمعمنة بالعدالة واإلنصاؼ 6

يتخذ المسؤولوف القرارات الخاصة بعممي بناءًا عمي  2
 ٪22.10 9202 265 922 661 أسباب منطقية

2 
يتـ اتخاذ القرارات عف األخصائيوف بعد جمع 

 ٪22.20 9222 22 262 619 المعمومات الدقيقة الكافية
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يتـ تطبيؽ جميع كافة القرارات اإلدارية المتخذة عمي  2
 ٪26.02 9221 922 1 222 الجميع دوف استثناء

األخصائيوف  تحرص إدارة المؤسسة عمي تنفيذ 2
 ٪20.62 9292 22 619 262 لقراراتيا دائما

تتناسب العقوبات اإلدارية المستخدمة مع المخالفات  2
 ٪22.22 9262 992 622 611 والتجاوزات 

تمتـز إدارة المؤسسة بالمعايير األخالقية عند اتخاذىا  2
 ٪21.20 9212 922 626 660 لمقرارات 

تسمح اإلدارة لألخصائييف بمناقشة القرارات التي  1
 ٪22.22 9266 696 622 912 تتخذىا بحقيـ 

يتـ تقييـ األداء بناءًا عمي ما يبذلو األخصائي مف  90
 ٪22.22 9226 929 922 222 جيد وما حققو مف إنجازات

ما مستو  العدالة  األولالنسبة الم وية لعبارات التساؤل  أن السابقيتضح من الجدول 
 .%( 81.29 –% 64.92التوزيعية لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ تراوحت بين )

( حصلت علي أعلي نسبة بقيمة 5ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 
يتم تطبيق جميع  افة القرارات الدارية المتخذة علي الجميع دون أنو  إلي( وتشير 81.29%)

إدارة المؤسسة تحرص علي تنفيذ األخصا يون أن  إلي( وتشير 6العبارة ريم )، تلتيا  است ناء
يتخذ المسؤولون القرارات الخاصة بعملي أنو  إلي( وتشير 4ريم ) العبارة، تلتو  لقراراتيا دا ما

 .بناءام علي أسباب منطقية
( ، 28)ـ Chai and Ussahawnitchaklt 6002 ويتفق ذلك مع نتا و دراسة

 الوالء بين إيجابية عالية وجود التنظيمي والوالءالتنظيمية  العدالة بين العاليةأن وتوصلت إلي 
 . يةاالجر  والعدالة التوزيعية العدالة من و الم  التنظيمي

نسبة بقيمة  أيل( حصلت علي 9ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 
القرارات عن األخصا يون بعد جمع المسؤولون ال يتخذون  أن إلي( وتشير 64.92%)

 . المعلومات الدييقة ال افية
وير  الباحث ضورة التعرف علي القوانين واللوا ح الخاصة بالمؤسسة الرياضية ومعرفة 

وبما ال  إيجابيةالقرارات ب ل  إصداروطبيعة العمل وذلك حت  يتم  األخصا يونب ل ما يتعلق 
 يتعارض مع طبيعة العمل والقوانين واللوا ح المنظمة.

( ، وتوصلت 11) ـJohnson And Chang 6002 ويتفق ذلك مع نتا و دراسة
 لد  التنظيمي الوالء مستو  من ترفع التي العوامل أىم من التنظيمية بالعدالة الحساسأن إلي 



- 13 - 
 

 التوزيعية العدالة أ ر مع بالمقارنة األ بر األ ر ليا  ان  يةاالجر  العدالة أن  - المبحو ين دااألفر 
 .التنظيمي الوالء مستو  زيادة في
 
 

عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ الثاني : ما مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف 
 ؟ بالمؤسسات الرياضية

المعياري والنسبة المئوية والمستوي لعبارات  ( المتوسط الحسابي واالنحراف0جدول )

 (220)ف=التساؤل الثاني 

 نعـ العبارة ـ
 إلي
حد 
 ما

الدرجة  ال
 النسبة الترجيحية

 ٪20.12 9662 200 922 922 يتناسب الراتب الشيري مع ما ابذلو مف جيد 99
 ٪29.22 9622 202 920 696 احصؿ عمي مكافاة عادلة مقابمة ما ابذلو مف جيد 96
 ٪22.22 9292 622 920 622 يتناسب مرتبي مع مؤىالتي العممية وخبرتي 92
 ٪22.02 9622 619 929 622 يمنحني نظاـ العمؿ الحوافز المناسبة  92
 ٪21.92 9921 344 926 912 يتـ توزيع الواجبات واألعباء الوظيفية بصورة عادلة  92
 ٪22.21 9612 255 602 696 ومؤىالتيتتناسب متطمبات عممي مع قدراتي  92
 ٪20.62 9292 106 922 221 تتناسب ساعات العمؿ مع المياـ التي اكمؼ بيا 92

احصؿ عمي فرصة لمتطوير الذاتي بشكؿ عادؿ مقارنة  92
 ٪22.60 9216 0 292 226 بزمالئي

ما مستو  العدالة  ال انيالنسبة الم وية لعبارات التساؤل  أن السابقيتضح من الجدول 
 %( .84.12 –% 59.25لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ تراوحت بين ) الجرا ية

( حصلت علي أعلي نسبة بقيمة 28ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 
 ل علي فرصة للتطوير الذاتي بش ل عادل مقارنة بزمال يو حصيتم الأنو  إلي( وتشير 84.12)

، تلتيا  تتناسب ساعات العمل مع الميام التي ا لف بياأنو  إلي( وتشير 27، تلتيا العبارة ريم )
 .يتناسب مرتبي مع مؤىالتي العلمية وخبرتيأنو ال  إلي( وتشير 29العبارة ريم )

 إدارةعن طريق  أوالحصول علي فرص التطوير سواء  ان ذاتيام  أنوير  الباحث 
فاعلية  بأ  ر األىدافوبالتالي تحقيق  الدار  األداءعد علي االبت ار في المؤسسة الرياضية يسا
مع المجيود  الدار  أو األخصا ييتناسب المرتب الذ  يتقاضاه  أنوايل مجيود ، ويجب 

 والمؤىالت العلمية . والخبراتالمبذول 
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 دالة فروق وجود( ، وتوصلت إلي 25) ـ6092 خمؼمناؿ ويتفق ذلك مع نتا و دراسة 
 بين إحصا ية داللة ذات فروق ووجود -التنظيمي ماوااللتز  فيةراالديموج تراالمتاي بين إحصا يا

 أنيا وجد حيث العليا الدارة طبقة لصالح الفروق و انت التنظيمي ماوااللتز  الدارية المستويات
 ليذه الحوافز ونسب الرواتب زيادةل التنفيذية الدارة وطبقة الوسط  الدارة طبقة من مااالتز  أ  ر
 . سسةؤ الم في وم انة استفادة األ  ر ىي الاالب في أنيا أو الف ة،

نسبة بقيمة  أيل( حصلت علي 25ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 
تلتيا العبارة  ،يتم توزيع الواجبات واألعباء الوظيفية بصورة عادلة ال أنو  إلي( وتشير 59.25%)

 .يتناسب الراتب الشير  مع ما ابذلو من جيدأنو ال  إلي( وتشير 22ريم )
الوظيفية والواجبات وأن يتم منحيم السلطات  األعباءوير  الباحث أنو يجب توزيع 

الفردية  األىدافجميعام من تحقيق  يتم نواوالمسؤوليات الالزمة بصورة عادلة للجميع حت  
 العامة . األىدافالمطلوبة وبالتالي 

 إحساس أن( ، وتوصلت إلي 15)ـ Lin et al 6002 ويتفق ذلك مع نتا و دراسة
 التنظيمي الوالء مستو  من يزيد والتوزيعية  يةاالجر  العدالة :بنوعييا التنظيمية بالعدالة العاملين
 .لدييم التنظيمية المواطنة سلوك مستو  من ويرفع دالألفر 

 

عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ الثالث : ما مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف 
 ؟ بالمؤسسات الرياضية

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والمستوي لعبارات 9جدول )

 (220)ف=التساؤل الثالث 

 نعـ العبارة ـ
حد  إلي

 ال ما
الدرجة 
 النسبة الترجيحية

 ٪22.22 9222 282 22 611 يتعامؿ المسؤولوف مع األخصائيوف بطريقة عادلة 91
 ٪22.92 9229 20 611 619 يتفيـ ويراعي المسؤولوف ظروفي الخاصة 60

ييتـ المسؤولوف بالتظممات التي ترفع ليـ مف  69
 األخصائيوف 

922 660 622 9620 26.20٪ 

التعاوف بيف يحرص المسؤوؿ عمي إشاعة روح  66
 ٪22.26 9262 26 229 622 األخصائيوف

يراعي المسؤولوف مصمحتي في القرارات المرتبطة  62
 ٪22.12 9222 622 926 626 بوظيفتي

62 
يتـ إعالـ األخصائيوف باي أنشطة رسمية أو اجتماعية 

 ٪26.10 9222 992 992 229 قبؿ حدوثيا
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 ٪22.22 9292 132 661 201 حسـ كؿ النزاعات التي قد تحدث بيف األخصائيوف يتـ 62
 ٪29.22 9222 125 266 662 يتـ شرح مبررات القرارات المتخذة لألخصائييف 62

يسمح لألخصائييف بمناقشة القرارات التي يصدرىا  62
 ٪22.92 9620 661 626 921 المسؤولوف

ما مستو  العدالة  ال الثالنسبة الم وية لعبارات التساؤل  أن السابقيتضح من الجدول 
 %( .81.92 –% 61.72لد  األخصا يين بالمؤسسات الرياضية؟ تراوحت بين ) التفاعلية

( حصلت علي أعلي نسبة بقيمة 14ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 
،  رسمية أو اجتماعية يبل حدو يايتم إعالم األخصا يون با  أنشطة أنو  إلي( وتشير 81.92)

في بعض  ظروفي الخاصة ونويراع ونالمسؤولون يتفيمأنو  إلي( وتشير 12تلتيا العبارة ريم )
علي إشاعة روح التعاون  ونيحرص ونالمسؤول أنو إلي( وتشير 11، تلتيا العبارة ريم ) األحيان

يتم حسم  ل  أنو إليتشير ( و 15، تلتيا العبارة ريم ) األحيانفي بعض  بين األخصا يون
 .النزاعات التي يد تحدث بين األخصا يون

وير  الباحث ضورة أن يعايش المسؤولين واألخصا يين ظروفيم لت وين منظومة واحدة 
لتحقيق األىداف فوجود الضاوط علي األخصا يين وحدىم عدم مراعاة المسؤولين لذلك يؤد  

مل والمشار ة بإيجابية فيما بينيم بدون نزاعات إلي تحقيق المطلوب منيم ، وت وين فرق الع
  سوف يساعد في تحقيق األىداف بفاعلية .

 من أن ىناك ـ6002 عامر عبد المجيد البشاشةما أشار إليو ويتفق ذلك مع 
 في الدارةو تستخدم الذ  وبلاألس بتحديد امباشر  ارتباطا ترتبط التي المبادئمن  مجموعة
 العامة حةلالمص - المبادرة – التأديب: األمر وحدة) تتضمن والتي ينلالعام معوالتفاعل  التعامل

 (295:  8) . الضبط – التعاون بارض الجماعة روح تنمية -
نسبة بقيمة  أيل( حصلت علي 12ارة ريم )بالعأن  السابقيتضح من الجدول  ما 

تلتيا ،  ييتم المسؤولون بالتظلمات التي ترفع ليم من األخصا يون الأنو  إلي( وتشير 61.72)
 يسمح لألخصا يين بمنايشة القرارات التي يصدرىا المسؤولون أنو إلي( وتشير 17العبارة ريم )
 .األحيانفي بعض 

وير  الباحث أن عدم االىتمام بالتظلمات من يبل المسؤولين يساعد علي رفع الروح 
ألخصا يون ويحق ليم ذلك العدل وبالتالي الرغبة في تحقيق األىداف بفاعلية المعنوية من يبل ا

يجابية ،  ما أن محاولة األخصا يون منايشة المسؤولون بخصوص القرارات التي تم اتخاذىا  وام
 يساعد علي تنمية العاليات اليجابية بينيم.

 ىناك أن( ، وتوصلت إلي 26) ـAbeer Salah6090 ويتفق ذلك مع نتا و دراسة 
 عنصر  ل بين ارتباط ىناك  ان حيث الموظفين وأداء العمل م ان تصميم بين مباشرة عالية
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 وأن العاملين، نظر وجية من منخفض العمل بي ة تصميم -العمل م ان تصميم متاير ضمن
 .البداع حد إل  تصل لم ول نيا مرتفعة األداء نسبة وأن جيد السالمية بالجامعة الموظفين والء
 

 استنتاجات البحث :

 : مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. األوؿالمحور 
 يتم تطبيق جميع  افة القرارات الدارية المتخذة علي الجميع دون است ناء . 
 إدارة المؤسسة تحرص علي تنفيذ األخصا يون لقراراتيا دا ما . 
  القرارات الخاصة بعملي بناءام علي أسباب منطقية يتخذ المسؤولونأنو. 

 المحور الثاني : مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.
 ل علي فرصة للتطوير الذاتي بش ل عادل مقارنة بزمال يو حصيتم ال . 
 تتناسب ساعات العمل مع الميام التي ا لف بيا . 
  العلمية وخبرتي يتناسب مرتبي مع مؤىالتيال. 

 المحور الثالث : مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.
 يتم إعالم األخصا يون با  أنشطة رسمية أو اجتماعية يبل حدو يا . 
 األحيانفي بعض  ظروفي الخاصة ونويراع ونالمسؤولون يتفيم . 
 األحيانفي بعض  علي إشاعة روح التعاون بين األخصا يون ونيحرص ونالمسؤول . 
 يتم حسم  ل النزاعات التي يد تحدث بين األخصا يون. 

 
 توصيات البحث :

وذلك من خالل التوعية لألخصا يين لة التنظيمية ىيم العدااالىتمام بترسيخ مفا -2
 وورش العمل .ؤسسات الرياضية من خالل عقد الدورات التدريبية والمسؤولين بالم

والمسؤولون بالمؤسسات الرياضية للتعرف علي  األخصا يونت  يف اللقاءات بين  -1
 التي يؤدونيا . باألعمالمشا ليم ووجية نظرىم فيما يتعلق 

لتحقيق العدالة  إيجابيةالمؤسسات الرياضية وخلق بي ة  تشجيع روح االبت ار في -9
 التنظيمية للمبت رين.

داخل المؤسسات الرياضية من خالل التشجيع علي  يجابيةالالتر يز علي النواحي  -4
 المساىمة في حل المش الت واتخاذ القرارات .
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المعمول بيا وذلك ليتوافق مع آمال وتطلعات  الجراءاتفي النظر بصورة مستمرة  إعادة -5
 .األخصا يين

 .األىدافتعزيز مبادئ الشفافية والفصاح داخل المؤسسات الرياضية لتحقيق  -6
 واالبت ار. األداءومعايير تتناسب مع  أسسنظام للحوافز وفق تبني  -7

 
 قائمة المراجع :

 أواًل المراجع العربية :
 وعاليتيا األردنية الجامعات في السا دة التنظيمية : النماذج وريد عيس  يمن العمر أ .2

الياشمية ، عمان ،  الجامعة ، التدريسية اليي ة أعضاء يدر يا  ما التنظيمية بالعدالة
 . م 1222، األردن

دراسة  –حسن محمد النجار : أ ر تطبيق العدالة التنظيمية علي االستاراق الوظيفي  .1
ميدانية علي العاملين في مديريات التربية والتعليم بقطاع غزة ، رسالة ماجستير غير 

 .م1227ن ، بازة ، فلسطي األزىر،جامعة  الداريةمنشورة ،  لية االيتصاد والعلوم 
 األ اديمية األيسام رؤساء التنظيمية لد  العدالة وسوزان سلطان : درجة راتب السعود .9

 مجلة،  التدريس فييا ىي ة ألعضاء التنظيمي وعاليتيا بالوالء األردنية الجامعات في
 .م1229 سوريا ، جامعة دمشق ، دمشق ،

أ توبر، المنصورة، 6سعد أحمد شلبي: االتجاىات الحدي ة في الدارة الرياضية: مطبعة  .4
 م. 1226

، منشأة  إدارة اليي ات الرياضية "النظريات الحدي ة وتطبيقاتيا سمير عبد الحميد علي : .5
 م .2999المعارف الس ندرية ، 

 نظر وجية من األردنية الجامعات الرسمية في التنظيمية العدالة شمسة إبراىيم : وايع .6
 األردنية، عمان، الجامعة منشورة، غير  توراه، رسالة د التدريس والموظفين ىي ة أعضاء
 م.1226 ،األردن

 المنظمة ، البشرية الموارد لدارة القيادية مةيالم التنظيمية يد : العدالةاز محمد عادل  .7
 م.1226القاىرة ، ، ، جامعة الدول العربية  الدارية للتنمية العربية

 التنظيمي في التما ل بمورة في التنظيمية العدالة عامر عبد المجيد البشاشة : ا ر .8
 م .1228األردن ،  األعمال ، عمان ، إدارة في أردنية ، مجلة العامة المؤسسات

،  البشرية الموارد لتنمية التنظيمية و السلو ية تاعبد الحميد عبد الفتاح الماربي : الميار  .9
 م1227الم تبة العصرية ، القاىرة ، 
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 سةادر - المتميز الجامعي األداء تحقيق في التنظيمية العدالة شعبان : دورعبد ال ريم  .22
 الار  للعلوم مجلة ال وفة، جامعة ال وفة، جامعة وااليتصاد الدارة  لية في ةيتطبيق

 .م1224ق ، االعر  ، والدارية االيتصادية
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 الموارد عل  المحافظة في الفلسطينية االتصاالت شر ة فتح اهلل أحمد غانم : ممارسات .21

 األيص ، سلسلة جامعة مجلة للعاملين ، الوظيفي األداء تعزيز يفودورىا  البشرية
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 ( قائمة السادة الخبراء9مرفؽ )

 الوظيفة األسـ ـ

أ.د/ حاـز كماؿ الديف  9
 عبد العظيـ 

جامعة  –كمية التربية الرياضية ووكيؿ  –اإلدارة الرياضيةأستاذ 
 أسيوط.

أ.ـ.د/ حساـ الديف  6
 السيد مبارؾ 

 –كمية التربية الرياضية  –أستاذ مساعد بقسـ اإلدارة الرياضية 
 جامعة المنصورة.

2 
جامعة بور  –كمية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية أ.د/ سامح عبد الرؤوؼ

 سعيد
2 

 عادؿ محمد مكيأ.د/ 
جامعة  –ووكيؿ كمية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية

 أسواف
أ.د/ عبػػػػػد الحػػػػػؽ سػػػػػيد  2

 أحمد
ووكيؿ كمية التربية الرياضية لشئوف  –أستاذ اإلدارة الرياضية

 جامعة جنوب الوادي –خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 –كمية التربية الرياضية  –أستاذ ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية  أ.د/ كريـ محمد الحكيـ 2

 جامعة المنصورة.
2 

 أ.د/ مديحة محمد اإلماـ
كمية التربية الرياضية جامعة  –أستاذ اإلدارة الرياضية المتفرغ 

)عميدة كمية التربية الرياضية جامعة طنطا  –كفر الشيخ 
 األسبؽ(
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 ( 6مرفؽ )

 استمارة استطالع آراء السادة الخبراء حوؿ الصورة األولية لالستبياف

 

 السيد األستاذ الدكتور/    

  

 تحية طيبة ... وبعد،

 بإعداد بحث بعنوان:  الباحثيقوم 

 قياس العدالة التنظيمية في بالمؤسسات الرياضية

ولما  نتم سيادت م من المشيود ليم بال فاءة في ىذا المجال، لذا يأمل الباحث أن يتعيرف 
 العبارات المبد ية لالستبيان . المحاور و عل  آراء سيادت م تجاه 

 وبرجاء الت رم بإبداء المالحظات في: 

فيي ( أمام الرأ  المناسب الذ  يوافق رأ  سييادت م ل يل عبيارة مين العبيارات  وضع عالمة)  -
 المقترحة.ضوء المحاور 

 إبداء مقترحات أخر  ترونيا. -

  

 مع جزيل الش ر والتقدير،،،

 ..................        ...........: ... الدرجة العممية لممحكـ

 ..........................الوظيفة الحالية لممحكـ: ......

 الباحث

 

 

 



- 22 - 
 

 : مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. األوؿالمحور 
 

 موافق العبارة م
غير 
 موافق

 نقل تعديل دمج

 األخصائيونيشارك  أنيحرص المسؤولون علي  0
 قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل بآرائهم

     

والمعلنة بالعدالة  اإلدارية اإلجراءاتتتسم  4
 واإلنصاف

     

يتخذ المسؤولون القرارات الخاصة بعملي بناءاً  .
 منطقية أسبابعلي 

     

بعد جمع  األخصائيونيتم اتخاذ القرارات عن  2
 المعلومات الدقيقة الكافية.

     

المتخذة  اإلداريةيتم تطبيق جميع كافة القرارات  0
 دون استثناء علي الجميع

     

 األخصائيونالمؤسسة علي تنفيذ  إدارةتحرص  6
 لقراراتها دائما

     

المستخدمة مع  اإلداريةتتناسب العقوبات  7
 المخالفات والتجاوزات 

     

عند  األخالقيةالمؤسسة بالمعايير  إدارةتلتزم  0
 اتخاذها للقرارات 

     

القرارات التي  بمناقشة لألخصائيين اإلدارةتسمح  9
 تتخذها بحقهم 

     

من  األخصائيبناءاً علي ما يبذله  األداءيتم تقييم  01
 إنجازاتجهد وما حققه من 

     

 

 المحور الثاني : مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.

 موافق العبارة م
غير 
 موافق

 نقل تعديل دمج

      الشهري مع ما ابذله من جهد الراتبيتناسب  00

      احصل علي مكافاة عادلة مقابلة ما ابذله من جهد 04

      يتناسب مرتبي مع مؤهالتي العلمية وخبرتي .0

      يمنحني نظام العمل الحوافز المناسبة  02

الوظيفية بصورة  واألعباءيتم توزيع الواجبات  00
 عادلة 

     

      عملي مع قدراتي ومؤهالتي تتناسب متطلبات 06

      تتناسب ساعات العمل مع المهام التي اكلف بها 07

بشكل عادل  للتطوير الذاتياحصل علي فرصة  00
 مقارنة بزمالئي
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 المحور الثالث : مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.

 موافق العبارة م
غير 
 موافق

 نقل تعديل دمج

      بطريقة عادلة األخصائيونيتعامل المسؤولون مع  09

      يتفهم ويراعي المسؤولون ظروفي الخاصة 41

يهتم المسؤولون بالتظلمات التي ترفع لهم من  40
  األخصائيون

     

روح التعاون بين  إشاعةيحرص المسؤول علي  44
 األخصائيون

     

في القرارات  يراعي المسؤولون مصلحتي .4
 المرتبطة بوظيفتي

     

 أورسمية  أنشطةباي  األخصائيون إعالميتم  42
 اجتماعية قبل حدوثها

     

يتم حسم كل النزاعات التي قد تحدث بين  40
 األخصائيون

     

      لألخصائيينيتم شرح مبررات القرارات المتخذة  46

بمناقشة القرارات التي  لألخصائيينيسمح  47
 يصدرها المسؤولون
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 ( الصورة النيائية الستمارة االستبياف2مرفؽ )

 األستاذ / .................................السيد 

 ،،، تحية طيبة... وبعد

 

 بإعداد بحث بعنوان :  الباحثيقوم 

 الرياضيةقياس العدالة التنظيمية في بالمؤسسات 
برجاء إبداء الرأ  حول  ل عبارة مع عدم تيرك أ  عبيارة ،  ميا يرجيو الباحيث مين سييادت م 

( أمام الرأ  المناسب ل ل عبارة، وسوف تنال آرا  م التقديير التيام علميام بأن  ل وضع عالمة )
 البيانات سوف ت ون سريية ولن تستخدم أل  غرض غير البحث العلمي .

 وافر الش ر واالحترام،،،وتفضلوا بقبول 

 مالحظات:

 الرجا الجابة عل  البيانات األولية. -2
 . المقياسالرجا الجابة عل   ل عبارات  -1
 الرجا عدم وضع عالمتين أمام عبارة واحدة. -9

 البيانات األولية:

 االسييم )اختيار ( : ................. 

                             المؤسسة : ............................

 الوظيفة : ..........................                    

 الدرجة : ...........................

 ..............سنوات الخبرة :.......

 الباحث
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 : مستوي العدالة التوزيعية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية. األوؿالمحور 

 ال الي حد ما نعـ العبارة ـ
يحرص المسؤولون علي أن يشارك األخصا يون بآرا يم يبل اتخاذ  2

 القرارات الخاصة بالعمل
   

    تتسم الجراءات الدارية والمعلنة بالعدالة والنصاف 1
    يتخذ المسؤولون القرارات الخاصة بعملي بناءام علي أسباب منطقية 9
يتم اتخاذ القرارات عن األخصا يون بعد جمع المعلومات الدييقة  4

 ال افية.
   

يتم تطبيق جميع  افة القرارات الدارية المتخذة علي الجميع دون  5
 است ناء

   

    تحرص إدارة المؤسسة علي تنفيذ األخصا يون لقراراتيا دا ما 6
    تتناسب العقوبات الدارية المستخدمة مع المخالفات والتجاوزات  7
    تلتزم إدارة المؤسسة بالمعايير األخاليية عند اتخاذىا للقرارات  8
    تسمح الدارة لألخصا يين بمنايشة القرارات التي تتخذىا بحقيم  9
2
2 

تقييم األداء بناءام علي ما يبذلو األخصا ي من جيد وما حققو  يتم
 من إنجازات

   

 

 المحور الثاني : مستوي العدالة اإلجرائية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.
 

 ال الي حد ما نعـ العبارة ـ
    يتناسب الراتب الشير  مع ما ابذلو من جيد 22
    مقابلة ما ابذلو من جيداحصل علي م افاة عادلة  21
    يتناسب مرتبي مع مؤىالتي العلمية وخبرتي 29
    يمنحني نظام العمل الحوافز المناسبة  24
    يتم توزيع الواجبات واألعباء الوظيفية بصورة عادلة  25
    تتناسب متطلبات عملي مع يدراتي ومؤىالتي 26
    ا لف بياتتناسب ساعات العمل مع الميام التي  27
    احصل علي فرصة للتطوير الذاتي بش ل عادل مقارنة بزمال ي 92
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 المحور الثالث : مستوي العدالة التفاعمية لدي األخصائييف بالمؤسسات الرياضية.

الي حد  نعـ العبارة ـ
 ال ما

    يتعامل المسؤولون مع األخصا يون بطريقة عادلة 29
    ظروفي الخاصةيتفيم ويراعي المسؤولون  12
    ييتم المسؤولون بالتظلمات التي ترفع ليم من األخصا يون  12
    يحرص المسؤول علي إشاعة روح التعاون بين األخصا يون 11
    يراعي المسؤولون مصلحتي في القرارات المرتبطة بوظيفتي 19

14 
يتم إعالم األخصا يون با  أنشطة رسمية أو اجتماعية يبل 

 حدو يا
   

    يتم حسم  ل النزاعات التي يد تحدث بين األخصا يون 15
    يتم شرح مبررات القرارات المتخذة لألخصا يين 16
    يسمح لألخصا يين بمنايشة القرارات التي يصدرىا المسؤولون 17
 
 
 

 

 

  


