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 ملخص:
 أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في شركة الكهرباا  الوطنياةمعرفة إلى  الدراسة هدفت

 ، وقاااد تااام اساااتمدام الرئماااة اإلح اااا ية للعلاااوم ا جتماعياااةاموظف ااا( 305) بلغااات وتااام ساااح  عيناااة عشاااوا ية  سااايطة، األردنياااة
(SPSSلتحليااا البيانااات ). وجااود أثاار أل عاااد العدالااة التنظيميااة فااي ساالوكيات المواطنااة  مهااا الدراسااة إلااى نتااا ج ماان أه وتو االت

شااركة الكهربااا  فااي فااي ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة ( ماان الت اااين %5225)مااا مااادار   تفساارالتنظيميااة، وأن العدالااة التنظيميااة 
  لبي ة التنظيمية، وا رتاا  بهذفي اأ عاد العدالة  تعئئثاافة تنظيمية  إيجادالعما على وتو ي الدراسة  ضرورة  الوطنية.
واضاحة المعاالم  ةإلى المستويات العليا المرغو  بهاا، مان ماالل تطاوهر مهاارات العااملين وتاوفير ررياة اساتراتيجياأل عاد 
 المادياة مكافاتتوال الحاوافئ أنظماة فاي العدالاة تطبيا  اقتارا  ما ، لترساي  مفهاوم المواطناة التنظيمياةوأهادافها،  للشاركة

نشار و  ،الاارار  ان  فاي والمشااركة والنادوات، المرتمرات في المشاركة وتفعيا التاييم، معايير توحيد على والعما وية،والمعن
 رو  العالقات الم اشرة واإليجابية. تشي وربطه  الواج ، عبر لاا ات مفتوحة  ،مفاهيم الشفافية والح 

 مة:مقد   
المهمة في حاا اإلدارة، وقاد حظاي  ا هتماام المتئاياد عبار كثيار مان ُيعدُّ موضوع العدالة التنظيمية، من الموضوعات 

األ حااااا والدراساااات المتعلااااة  السااالوب التنظيماااي و اااالتطوهر المعرفاااي للماااوارد ال شااارهة فاااي المنظماااات، وفاااي ملااا  الثاافاااة 
 حالتهم لماارنة العاملين فراداأل ميا ُتشير إلى التنظيمية والعدالة .ة واإلنسانية والمجتمعيةدارهالتنظيمية المناس ة لألغراض اإل

 أو هاي ،(AL-Otaibi, 2003) المنظماي المكاان أو العماا مكاان فاي العدالاة إدراب أي ؛العماا فاي اآلمرهن ئمال هم حالة م 
 فهمماواق علاى  النهاياة تارثر والتاي الم اشار بر يساهم أو  المنظماة عالقاتهم ماالل مان فاي مكاان العماا للعدالة العاملين دراكاتإ

 .(Rego  & Cunha, 2006) العما في وسلوكياتهم

كون هناب فروق أو فجوات بين إدراب العااملين واإلدارة ته قد  أن  دا م ا ن العاملين، ُتارُّ ش و إدارة  وضمن حاا اإلدارة، فإن  
ت العاااملين وأهادافهم، ومااا هااا تفتارض وجااود  اراع فااي توقعاا، لاذلب فإن  تنظيميااة  ممتلاو  ااورهاعدالاة  فيماا يتعلاا   اياام ووجااود

حاالل ص مان عه منهم اإلدارة، وفي ضو  هذا الطر  ت  ح العدالاة التنظيمياة يلياة مابولاة للاتملُّ تتوق   ال اراع التنظيماي السالبي وال
                                                 

 .2105فبراير وُقبا للنشر في  ،2102تم تسلم ال حا في أغسطس  *



 أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية...

222 

ا ساتمرار   يمكان للمنظماات و   (Beardwell and Len, 2001) مان العااملين واإلدارة اهادا  المشاتركة لكاتجاانس باين األ
أناواع السالوب التنظيماي اإليجاابي. وتعار   جميا ها  مواطنة  الحة من مالل ا نمارا  فاي و يت ر   منتسب دون أن هاروا ئد

فاأة الفارد علياه مان ماالل تم مكاتاالوظيفياة، و   هواج اتايردياه الفارد طواعياة يتعادى حادود المواطنة التنظيمية  أنها سلوب وظيفي 
أن هاا شاعور الموظاو  كماا تعار   .;Podsakoff & MacKenzie, 2006)  (Organحاوافئ رسامية فاي المنظماةمنظوماة 

حضاااور دا ااام فاااي ممتلاااو  ذلاااب الموظاااو ذايكاااون  ألنير أعماااال المنظماااة، والساااعي يلية، وتااااديم مسااااهمات بناااا ة لتساااسااا و  الم
ا المحافا،    .(Burns & Carpenter, 2008) لمواك ة التطور في عمله جديدعلى كا ويكون مطلع 

ممساااة أ عااااد  التعااااون، والااارو  الرهاضاااية،  (Organ, 1988) ما المواطناااة التنظيمياااة مااان وجهاااة نظااار أورجااانوتشااا
والسلوب الحضاري، والوعي وا هتماام، والكياساة. وي او التعااون مياا الموظاو نحاو مسااعدة ئمال اه طواعياة فاي المواقاو 

ية إلاى ماادرة العااملين علاى التكيُّاو ما  ظارو  وتشاير الارو  الرهاضا .(Heilman & Chen, 2005) العملياة الممتلفاة
 .(Cohen & Avrahami, 2006) العما ا ستثنا ية غير المال مة والمئعجة دون تذمر أو شكوى 

مناا   فيهااهي تلب التي يمارس عاملوها سلوب المواطنة التنظيمياة بادرجات علياا، فيساود  االمنظمات األكثر نجاح   وأن  
إلاى الاياام  أعماال تطوعياة،  اتلاا ي  ى العاملون فيها ، ويسع(Chen & Chung, 2007) ، وا نسجاممن اإليجابية، والتعاون 

. كماا تئهاد المواطناة التنظيمياة مان الماادرة علاى (Yunl; Cox & Salam, 2007) وهنتظماون فاي حضاور يفاوق الماألو 
ئ الثاااة التنظيميااة، وتهي  اا  الفر ااة للعمااا اااة، و ا سااتغالل األمثااا للمااوارد المتاحااة، وترفاا  ماان مسااتوى اإلنجااائات المتحا    تعاائ  

، وتااديم العاون للعااملين الجادد، وتالياا (Modassir & Singh, 2008) بارو  الفرها ، وا حتفااا  العااملين األكفاا  المهارة
اا يئهاد مان ال ة  مانح دارهافاعلياة اإلالمشكالت المتعلاة في العما، وتنمية المهارات الالئمة إلحاداا التغييار والتكياو معاه؛ مم 

 .(Fournier, 2008) عن ا نغماس  مهام إدارهة هامشية المدير الوقت الكافي لايادة المنظمة بد   

علاااى طبيعاااة ومساااب ات غااارس سااالوب  و لة فالباااد مااان تسااالي  الضاااسااا و ألهمياااة المواطناااة التنظيمياااة الرفيعاااة والم اونظااار  
سااالوب  Organ "اورجاااان"وال ااااحثين مناااذ الاااادم وساااي اى كاااذلب. ويعااار   المواطناااة التنظيمياااة الاااذي هاااو محاااا اهتماااام العلماااا 

م اشاارة أو  شااكا ظاااهري ماان قبااا اإلدارة الرساامية، والااذي  ظالمواطنااة التنظيميااة  أنااه" ساالوب الفاارد التاااديري الااذي   يالحاا
  (Organ, 1988) لوب هما مجمله يردي إلى تعئهئ الفعالية الوظيفية للمنظمة ككا، وهذا المفهوم يتضم ن نمطين من الس

الة في ممارسة سلوب المواطنة التنظيمية الرفي ، مثا الدقة في التعاما والمواعيد،  الم ادرة/ -0 المساهمة اإليجابية الفع 
 ل .إوالحضور للعما قبا الوقت وئهادة على ما تفرضه التعليمات الرسمية...

والترف  واإلحجام عن التذمر والشكوى حول المسا ا المبتذلة اإلسا ة واألذى للئمال  وللمنظمة في تجنُّ  التسبُّ   -2
 وال سيطة.

بنوعيهاا إلااى التاادير الااذاتي للفارد العاماا، حيااا إن  ممارساة هاذا النااوع مان الساالوب  ةوتعاود ممارساة المواطنااة التنظيميا
مكافاأة العاماا جار ا  هاذا الناوع مان تم تاغير مطلو ، و  تنتظر  المنظمة من منتسبيها، م  أن ه سلوب مفياد ومحبا . لاذا فاال 

ثالثااة أساا ا   (Schnake, 1991)" سااكناب"الساالوب، أو فاارض عاو ااة عليااه ماان قبااا إدارة المنظمااة إذا لاام يمارسااه. وهباادي 
 م  أهميته، وهي  ةلعدم قيام المنظمات  مراق ة ومتا عة ممارسة األفراد لسلوب المواطنة التنظيمي
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 وي ع  وض  معيار موضوعي له عند تاييم األدا . Subtle Behaviorإن ه سلوب مهذ   وماهر  -0
 .امساعدة ئمال ه اآلمرهن طوعي  لتتضم ن  عض أنواع هذا السلوب انتاال العاما من ممارسة مهامه الما ة   -2
ا  عدم عاود العما(، وأن  المنظمة   تعاق  األفراد جر   ه)  تفرض األن  هذا النوع من السلوب غير مطلو  تعاقدي   -5

 ممارسته.

ذلااب   يجعلنااا فااإن   ،وما  أن  هااذا الموضااوع فااي اإلدارة حظااي بن اي  وافاار ماان ال حااا والتحليااا ماالل الفتاارة السااا اة
د، وهاارت    مموضااوع حيااوي يت سااالعدالااة التنظيميااة ناااو عنااد هااذا الااادر ماان الدراسااات واأل حاااا، فموضااوع   األ ااالة والتجاادُّ

هاا، وهت سام الموضاوع  األ االة فاي دراساتنا هاذ  مان ماالل ربطاه فييادة التاي تواجههاا المنظماة وهارثر المفاهيم الجد ن كثير م
هاي أحاد العدالاة التنظيمياة  موضوع حياوي وحاديا وهاو "سالوكيات المواطناة التنظيمياة"، وهارت   الم اطلحان مان ماالل أن  

دراب العواما المرثرة في سلوكيات المواطنة التنظيمية، من مالل استم دام الفهم الااا م علاى اإل اغا   ساتجا ات العااملين وال
مشاااعرهم، وتفهاام مااواقفهم واهتماماااتهم وحاجاااتهم ومنطلااااتهم، وملاا  المنااا  اإليجااابي للعمااا، والاارب  بااين أهاادافهم وأهاادا  

اا مسا ولية المنظمة، ومشاركتهم في وض  المطا ، وا ساتعداد لتابُّاا شاكواهم واقتراحااتهم، وتشاجي  مهااراتهم وقاد راتهم، وتحمُّ
أمطااا هم فااي العمااا. وهااذا يعمااا علااى ملاا  حالااة ماان الشااعور  ا نتمااا  إلااى هااذ  المنظمااات تاادفعهم للعمااا  اسااتمدام كامااا 
طاقااااتهم نحاااو تحايااا  أهااادا  المنظماااة، إلاااى جانااا  أهااادافهم الشم اااية، وهاااذا مااان شاااأنه أن يعااائئ مااان سااالوكيات المواطناااة 

 .(De Cremer, 2005) التنظيمية

 :الدراسة مشكلة

هات جديدة وتطاورات حديثاة نلمساها  تغيُّرات –شركة الكهربا  الوطنية  ومنها –تواجه المنظ مات األردنية  جوهرهة وتوجُّ
وذلاب لضاعو إدراب  ؛رثر على  اا ها ومستابلهات تي أ  حتلم تكن  منأى عن بي ة التغيير الفي ممتلو المجا ت، حيا 

توافر أ عاد العدالة التنظيمياة فاي ألهمية الدور الذي يلع ه  ا، نظر  نظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيميةالعدالة التالعالقة بين 
كاالتوفي  باين قايم المنظماة وقايم الفارد، وأهاادا   ،تعئهائ أ عااد المواطناة التنظيمياة؛ لماا فياه مان مئاياا إيجابياة وفعالاه للمنظماة

 .نتما  كبيرة لدى الفرد تجا  منظمتهالمنظمة وأهدا  الفرد، ومل  درجات و   وا

التركياائ علاااى وعليااه فااإن  غيااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيمياااة فااي المنظمااات اإلدارهااة قااد يكاااون أحااد أساا ا ه ضااعو 
ملاا  التااوائن والمابوليااة بااين األع ااا  الوظيفيااة وا متيااائات، وبااين الجهااود المبذولااة ، التااي تضاامن ضااوا   العدالااة التنظيميااة

ة. ولاذلب سااو  تحااول هاذ  الدراسااة وئها  وا سااتحااقات، و التاالي بلاورة التطاااب  فاي التوجهاات اإلنسااانية والتنظيمياوطارق الت
 ال حا في أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في شركة الكهربا  الوطنية.

             أهمي ة الدراسة:                                     
 هذ  الدراسة أهميتها من مالل   دتستم

كون هذ  الدراسة من الدراسات الاليلة التي تتناول موضوع المواطنة التنظيمية على مستوى شركة الكهربا  الوطنية،  -0
 وربطه  موضوع العدالة التنظيمية. 

 التالي يمكن ا ستفادة و  ،اطنة التنظيميةكون هذ  الدراسة تساعد في تاديم معلومات عملية عن أهمية وديناميكية المو  -2
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من هذ  الدراسة من مالل نتا جها التي توضح للمنظمات أهمية المواطنة التنظيمية بين أهدافها وأهدا  أفرادها، 
لتشجي  العاملين على انتهاج سلوكيات تطوعية لتوفير المرونة، والفاعلية واإلفالت من قيود الروتين التاليدي وما 

 هذ  العملية من نجا  وتادم للمنظمات. تحا  اه

وال احثين في موضوع العدالة التنظيمية وأثرها في المواطنة التنظيمية،  نلألكاديميي امهم   اقد تكون هذ  الدراسة مرجع   -5
 أن  الدراسات في هذا المجال قليلة. اوم و   

ا إليه من نتا ج، وتو يات ستضيو هذ  الدراس -4 إلى المعرفة وال حا العلمي  اجديد   اة شي   من مالل ما سيتم التو ُّ
ه أنظار إدارة المنظمة إلى ضرورة ا هتمام  سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى أفرادها.  وتوج  

 أهداف الدراسة:
العدالااة التنظيميااة فااي المواطنااة التنظيميااة لاادى العاااملين فااي شااركة الكهربااا  الوطنيااة، أثاار تهااد  الدراسااة إلااى تحليااا 

 من هذا الهد  األهدا  الفرعية التالية  وهنبث 
 في شركة الكهربا  الوطنية.لدى العاملين  التعر  على مستوى المواطنة التنظيمية -0

 في شركة الكهربا  الوطنية . أ عاد العدالة التنظيمية تحاي  التعر  على أهمية -2

د أ حا  الارار في شركة الكهربا  إمكانية التو ا إلى نتا ج يمكن من ماللها  ياغة  عض التو يات التي تساع -5
 تحاي  مفهوم المواطنة التنظيمية، لما له من أثر إيجابي في تحاي  أهدا  المرسسة  كفا ة وفاعلية. علىالوطنية 

 الدراسة: فرضيات
توئهعياة، أل عااد العدالاة التنظيمياة )ال( α≤0.05) إح اا ية عناد مساتوى الد لاة ةذو د لا هاام  يوجد أثر  -األولى الفرضية

 مية، األمالقية( في سلوكيات المواطنة التنظيمية في شركة الكهربا  الوطنية.ياإلجرا ية، التعامالت، التاي

أل عااد العدالاة التنظيمياة )التوئهعياة، ( α≤0.05) إح اا ية عناد مساتوى الد لاة ةذو د لا هاام  يوجد أثر  -الثانيةالفرضية 
 األمالقية( في فضا ا المواطنة العامة كأحد أ عاد سلوكيات المواطنة التنظيمية.مية، ياإلجرا ية، التعامالت، التاي

أل عاااد العدالااة التنظيميااة )التوئهعيااة، ( α≤0.05) إح ااا ية عنااد مسااتوى الد لااة ةذو د لاا هااام  يوجااد أثاار  -الثالثييةالفرضييية 
 لوكيات المواطنة التنظيمية.كأحد أ عاد س اإليثارمية، األمالقية( في ياإلجرا ية، التعامالت، التاي

أل عااد العدالاة التنظيمياة )التوئهعياة، ( α≤0.05) إح اا ية عناد مساتوى الد لاة ةذو د لا هاام  يوجد أثر  -الرابعةالفرضية 
 كأحد أ عاد سلوكيات المواطنة التنظيمية. الضمير الحيمية، األمالقية( في ياإلجرا ية، التعامالت، التاي

أل عاد العدالاة التنظيمياة )التوئهعياة، اإلجرا ياة، ( α≤0.05) إح ا ية عند مستوى الد لة ةذو د ل هام  يوجد أثر  -الخامسةالفرضية 
 كأحد أ عاد سلوكيات المواطنة التنظيمية. الكياسة واللطومية، األمالقية( في يالتعامالت، التاي

أل عاد العدالة التنظيمية )التوئهعية، ( α≤0.05) ى الد لةإح ا ية عند مستو  ةذو د ل هام  يوجد أثر  -السادسةالفرضية 
 كأحد أ عاد سلوكيات المواطنة التنظيمية. الرو  الرهاضيةمية، األمالقية( في ياإلجرا ية، التعامالت، التاي
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 :التعريفات اإلجرائية

 :المتغير المستقل وأبعاده

الحاااوق والواج ااات التاي تعباار عاان عالقااة الفاارد  المنظمااة،    هااي درجااة تحاياا  المسااواة والنئاهااة فاايالعداليية التنظيمييية
وتجسااد فكااارة العدالااة مبااادأ تحاياا  ا لتئاماااات ماان قباااا المااوظفين تجاااا  المنظمااة التاااي يعملااون فيهاااا، وتأكيااد الثااااة التنظيمياااة 

 .(2112)ال شا شة،   المطلو ة بين الطرفين
لين إئا  عدالة الايم المادية وغير المادية التي يح الون عليهاا مان هي درجة الشعور المتولدة لدى العام العدالة التوزيعية: -0

 (. 5-0عد من مالل فارات ا ست انة التي تحما األرقام من )ويااس هذا ال ُ ، (Lee, 2000) اةالمنظمة بو فها متحا   
فااي تحديااد  المسااتمدمة هااي درجااة الشااعور المتولاادة لاادى العاااملين إئا  عدالااة اإلجاارا ات التنظيميااة العداليية اإلجرائييية: -2

 ُ عاد" متوسا  الادرجات التاي سايتم الح اول عليهاا فاي فاارات  ا، وتعر  إجرا ي ا(2112)ال شا شة،  الممرجات التنظيمية
 (.02-7عد من مالل فارات ا ست انة أرقام من )ويااس هذا ال ُ  ،"العدالة اإلجرا ية

لااة )اإلنسااانية والتنظيميااة( التااي يح االون عليهااا عنااد تطبااياهم هااي درجااة إحساااس العاااملين  عدالااة المعام عداليية التعييام ت: -5
 .(02-05ويااس هذا ال عد من مالل فارات ا ست انة التي تحما األرقام من )، (Rego & Chuha, 2006) لإلجرا ات

ااهااي درجااة شااعور الموظااو بنئاهااة التاياايم اإلداري، ال ااادر  حاااه فااي األدا  والساالوب والعماا مييية:يالعداليية التقي -4 ا ا، مم 
ويااس هذا ال عاد مان ماالل فاارات ا سات انة ، (2115)الاطاونة،  ئ اطم نانه إئا  ترقيته ونمو  الوظيفي وتاييم أدا هيعئ   

 .(24-01التي تحما األرقام من )
الااايم هااي درجااة شااعور الموظااو اإلداري  العدالااة اإلنسااانية واألمالقيااة المسااتااة ماان منااا   العاياادة و  العداليية األخ ةييية: -3

ويااس هذا ال عاد مان ماالل فاارات ، (2115)الاطاونة،  الثاافية والحضارهة في تفاعلها م  األجوا  السا دة في المنظمة
 .(51-23ا ست انة التي تحما األرقام من )

 :المتغير التابع وأبعاده
هاار  م اشارة للادا رة الرسامية، و  لدياه اهتماام بإظ ن سلوب المواطناة التنظيمياة  يعناي سالوب الفارد التااديري الاذي   يكاو 

نه في مجمله يردي إلى تعئهئ الفعالية الوظيفية للمنظمة ككاا، وهتكاون هاذا السالوب أعلى مكافأة جرا  ممارسته م   ايح 
 من األ عاد التالية   

جتماعياااة داماااا السياساااية وا  نشاااطةعاااد فضاااا ا المواطناااة العاماااة المدنياااة  يتمثاااا  ممارساااة السااالوكيات البناااا ة فاااي األ ُ  -أ
 .(54-50عد من مالل فارات ا ست انة أرقام من )ويااس هذا ال ُ ، (2111)الهولي،  المنظمة

فاي  "ال  ئمياا العماا ماثالفارد مان ماالل مسااعدة شامص معاين " اإليثار  يتمثا كذلب  المساهمات التي يادمهاُ عد   - 
عاد مان ويااس هاذا ال ُ  (،2112)العامري،  "لذاتمساعدة اآلمرهن ونكران ا"حالة مواجهته لمشكلة طار ة في العما 

 (.52-53مالل فارات ا ست انة التي تحما األرقام من )

يجابياة فاي التعاماا يتضامن هاذا الانم  سالوب المواطناة التنظيمياة جميا  الاد  ت والحركاات اإل :اللطو والكياسةُ عد   -ج
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، ويااااس هااذا ال عااد ماان (2113)الفهااداوي،  لهاام مشااكالت وأأذى فااي ما ااة فيمااا يتعلاا   مناا  التسااب  ماا  اآلماارهن، 
 (.45-51مالل فارات ا ست انة التي تحما األرقام من )

الضمير الحي  يتضمن هذا ال عد الطاعة، احتارام وقات الحضاور للعماا، الدقاة، الترتيا ، ا عتناا   ممتلكاات ُ عد   -د
-44ا سات انة التاي تحماا األرقاام مان )وياااس هاذا ال عاد مان ماالل فاارات وقات العماا، فاي المنظمة، والت ار  

47.) 

حاطات العما، وعدم الراحة، واإلجهاد النااتج عان ممارساات مهاام العمااُ عد  -ه  ،الرو  الرهاضية  يعني تحما المشاق وال
 .(31-42) ويااس هذا ال عد من مالل فارات ا ست انة التي تحما األرقام من

 أنموذج الدراسة:

 
 أنموذج الدراسة (1شكل )

 منهجي ة الدراسة:
، تااام  إجااارا  المساااح فعلاااى  اااعيد ال حاااا الو ااافي   .التحليلاااي   المياااداني  و ، ة ال حاااا الو ااافي  لااااد تبن ااات الدراساااة منهجي ااا

ا اإلطااار ألجااا بلااورة األسااس والمنطلاااات التااي ياااوم عليهاا ؛ةة والميداني ااالع علااى الدراسااات وال حااوا النظره ااواإلط اا ،المكتبااي  
ا رافد   ، والوقو  عند أهم  النظري   انه من محاور معرفي  وما تتضم   ،في الدراسة احيوي   االدراسات السا اة، التي تشك  ا علاى ة. أم 

ماان مااالل  المتح االةالبيانااات جمياا  الشاااما، وتحليااا  ، فاااد تاام  إجاارا  المسااح ا سااتطالعي  التحليلااي    ااعيد ال حااا الميااداني  
 .تطوهرها التي تم  انات، واستمدام الطرق اإلح ا ية المناس ة، وكان اعتماد الدراسة على ا ست انة اإلجا ة عن ا ست 

   مجتمع الدراسة:
 ماان الدراسااة ماان جمياا  المااوظفين وررسااا  األقسااام وماادرا  الاادوا ر وماان يشااغا وظيفااة نا اا  ماادير عااام ن مجتماا يتكااو  

وفاي جمياا  مواقعهاا فااي المملكاة األردنيااة الهاشامية وال ااال   ،اماة المحاادودةالعااملين فااي شاركة الكهربااا  الوطنياة المساااهمة الع
اا0141)عااددهم  الكهربااا  الوطنيااة المساااهمة العامااة ن المااوظفين لشااركة شاا و فااي ضااو  إح ااا يات قساام وموظ فااة ،  ا( موظ ف 
 .(2101ن الموظفين، و ش دا رة  ،)شركة الكهربا  الوطنية المساهمة العامة المحدودة 24/02/2101بتاره  المحدودة 

 المتغير المستقل
 

 المتغير التابع
 المواطنة التنظيمية

 

 

 

 فضائل المواطنة العامة
 اإليثار

 الضمير الحي
 فالكياسة واللط

 ياضيةالروح الر 

  

 

 
 

 العدالة التوزيعية
 العدالة اإلجرائية
 عدالة التعام ت

 يميةيالعدالة التق
 العدالة األخ ةية

 العدالة التنظيمية
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 نة الدراسة:عي  
( 524توئهاا  ) ، وقااد تاام  شااركة الكهربااا  الوطنيااة( ماان جمياا  العاااملين فااي %51مااذ عينااة عشااوا ية  ساايطة تمثااا )أ تاام  
وشاارون ، توئهاا  ا ساات انات علااى جمياا  مفااردات العينااة،  ا سااتعانة  اساام العالقااات العامااة علااى عينااة الدراسااة، وتاام   ةاساات ان
( اسات انة لعادم 05اسات عاد ) (، وتام  %2422) ( است انة بنسا ة اساترجاع بلغات321) ، استرج  منهاالشركةين في هذ  الموظف

( مان %4125) تهنسابماا تشاكا ل( اسات انة 305 االحيتها للتحلياا اإلح اا ي، لي ا ح عادد ا سات انات ال االحة للتحلياا )
لم ااا ص عينااة  ان و ااف  ( يبااي   0) والجاادول رقاامالممتااارة. الدراسااة  عينااة( ماان %20227) ومااا نساابتهمجتماا  الدراسااة الكلااي، 

 الدراسة 

 (1جدول رةم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 ريالعم
 2424 025 سنة فأقا 51
 4027 203 سنة 50-41
 0122 11 سنة 40-31
75 نة فأكثرس 30 0427 

 5222 017 إدارهة المستوى الوظيفي

 5022 501 فنية

 الخبرة
 2020 011 سنوات فأقا 3
 2325 052 سنوات 5-01

 5224 012 سنة 00-03
77 سنة فأكثر 05 0421 

 المؤهل العلمي
 23 021 دبلوم متوس 

 5523 545  كالورهوس

 223 44 دراسات عليا

 7525 521 ذكر سيالجن

 2524 055 أنثى

 الف ااة العمرهااةيلااي ذلااب  ،(%4027أعلااى نساا ة بواقاا  )احتلاات ساانة(  41-50الف ااة العمرهااة ) ( أن  0جاادول )يظهاار ماان 
-40) وجا  فاي المرت اة الثالثاة الف اة العمرهاة ( من أفراد عينة الدراسة، وهي نتيجة منطاية،%2424) بنس ة( فأقا سنة 51)

 (.%0427) بنسااا ة( فاااأكثر سااانة 30الف اااة العمرهااااة ) ضااامن الم حاااوثينفاااي حاااين بلغااات نسااا ة  ،(%0122) سااانة( بنسااا ة 31
مان الحا الين علاى درجاة ال كاالورهوس، مااباا  (%5523) فاد وجد أن   ،و النس ة لمتغير المرها العلمي ألفراد عينة الدراسة

 ( من الحا لين على دراسات عليا.%223، و)( من حملة دبلوم متوس 23%)

( ماان مجمااوع أفاااراد %7525( بنساا ة )521حيااا بلاا  عااددهم ) ،ماان الااذكورنااة هاام ة العي  أغلبي اا ( أن  2جاادول )هوضااح و 
 المساتوى الاوظيفي نجاد أن   وفيماا يماص   ناة.للعي   لاي  ( مان المجماوع الك  %2524ناة الدراساة، في حاين بلغات نسبااة اإلنااا )عي  
 (، في حين جا ت ف ة اإلدارهين بنسا ة%5022نة الدراسة، وبلغت نسبتهم )كانت أعلى نس ة من مجموع أفراد عي   الفنيينف ة 
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ن و يلاي ذلاب الم حوثاسانة(،  03-00) ممن تا  مدة مدمتهم ضمن الف اة الم حوثين( من %5224كما وجد أن ) .(5222%)
ن الاذين و ثالثاة الم حوثاوجاا  فاي المرت اة ال ( من أفراد عينة الدراسة،%2325) بنس ة( سنوات 01-5) الذين تا  مدة مدمتهم

 .(%0421)ة سنوات فأكثر( بنس  05) جا ت ف ة المبرة ا، وأمير  (%2020) بنس ة( وات فأقاسن 3) تا  مدة مدمتهم

 أداة الدراسة: 
العدالااة التنظيميااة وساالوكيات علااى الجاناا  النظااري لموضااوعي  ، واإلطااالعتطااوهر أداة الدراسااة ماان مااالل الوقااو  تاام  

  ح ألجئا  أداة الدراسةي،  أ عادها الممتلفة، وفيما يأتي توضيةالمواطنة التنظيم

والوظيفيااة. )النااوع ، أو الشم ااية، يتضاامن م ااا ص عينااة الدراسااة فااي ضااو  المتغياارات الديموغرافيااة الجييزء األول:
 والعمر، والمرها العلمي، والمسمى الوظيفي(. ،ا جتماعي

 عادهماا وكماا هاي أات لتشاما المتغيارهن )المساتاا، والتاا  (  ممتلاو ( فارة وتوئعات الفاار 31وهتضمن ) الجزء الثاني:
 .فيما يليحة موض  

 بترجماةهاذ  وتم ا عتماد فاي تطاوهر مجموعاة الفاارات ، (51-0الفارات من )وتايسه  العدالة التنظيمية: -تغير المستقل الم
 Niehoff؛ 2115؛ الاطاوناه، 2117 لعطاوي،؛ ا2112، ال شا شاة) وتطاوهر مجموعاة اسات انات التاي  اممها كاا مان وتعاديا

and Moorman, 1993؛ Rahim, 2000 ؛Greenberg, 1991)،  لعدالااة امااااييس فرعيااة لاياااس  ممسااةوهتضاامن
 .العدالة األمالقية(و ، تاييميةالعدالة الو عدالة التعامالت، و العدالة اإلجرا ية، و )العدالة التوئهعية،  التنظيمية

 ااسترشاااد  ه فاراتااوبنااا    ااياغة توتماا( 31-50)الفااارات وتايسااه  يات المواطنيية التنظيمييية:سييلوك -ييير التييابع المتغ
 وتام  ، ( Podsakoff et. al, 1990; Asagri, et. al, 2008؛2112؛ العاامري،2113؛ الفهداوي، 2111، يالهول) بدراسة

اا  وهااى ،"ليكااارت المماسااي"تكااوهن جمياا  ماااااييس ا سااتجا ات لفااارات المايااااس علااى ماياااس   -اتنطباا  غال  ااا -اتنطبااا  دا م 
 .ا  تنطب  إطالق   -اتنطب  نادر   -اتنطب  أحيان  

 

 صدق األداة:
فااي  واألكاااديمي، ذوي ا مت اااص الفناايوماان ، عاارض ا ساات انة علااى عاادد ماان المحكمااين ماان أعضااا  الهي ااة التدرهسااية تاام  

بادا  يرا هام حاول كاا فاارة مان فاارات ا سات انة، الجامعات األردنية، للتحا  من مادى  ادق محتاوى فاارات ا سات انة وانساجامها ، وال
را  المحكماين تام تعاديا محتاوى مماس فاارات، وحاذ  فاارة واحادة، ودماج فاارتين، يم  متغيرات وأ عاد الدراسة، و عد اإلطالع على 

 .ل اية أفراد مجتم  الدراسة اوفهم  ، التكون أكثر وضوح  

 ثبات أداة الدراسة:
( 23) ( بتوئهعهااا علااى عينااة اسااتطالعية ماانTest-Retestماان ث ااات األداة  طرهاااة ا مت ااار والعااادة ا مت ااار )د التأكُّاا تاام
تااي التطبياا ، حيااا جاارى اسااتمراج معامااا الث ااات، لااألداة   اايغتها ماان مااارج عينااة الدراسااة، و فااارق أساابوعين بااين مر   ام حوث اا

 ( 2جدول )بحة ت النتا ج كما هي موض  وكان ،النها ية الكلية، ولكا ُ عد من أ عاد الدراسة
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 (2)رةم جدول 
 الدراسةمتغيرات ُبعد من أبعاد  لكلةيمة معامل الثبات ل تساق الداخلي 

 المتغير الرةم
تسلسل 
 الفقرات

 معامل الثبات

Test-Retest Alpha 

 1227 1222 5-0 العدالة التوئهعية 0
 1225 1221 02-7 العدالة اإلجرا ية 2
 1224 1223 02-05 الة التعامالتعد 5
 1222 1227 24-01 يميةيالعدالة التا 4
 1225 1225 51-23 العدالة األمالقية 3

 3.01 3.03 03-1 العدالة التنظيمية 1-5

 1227 1222 34-31 فضا ا المواطنة العامة 0
 1222 1224 38-35 اإليثار 2
 1220 1225 43-39 الضمير الحي 5
 1221 1210 47-44 وطالكياسة والل 4
 1221 1220 50-48 الرو  الرهاضية 3

 3803 38.0 53-01 سلوكيات المواطنة التنظيمية 1-5

وهي نس  ث اات مابولاة ، معامالت الث ات لجمي  متغيرات وأ عاد الدراسة، مرتفعة ( أن  2ن من مالل الجدول رقم )يتبي  
 ألغراض التحليا اإلح ا ي وال حا العلمي.

 :جة اإلحصائيةالمعال
وذلااب  اسااتمدام  والتحليلااي اسااتمدام أسااالي  اإلح اا  الو اافي تاام   ،وامت ااار  احة فرضااياتها لإلجا اة عاان أساا لة الدراسااة

 مت ااار  ااالحية ( Multiple Regression Analysis) تحليااا ا نحاادار المتعااددو  (V.16 SPSS) الرئمااة اإلح ااا ية
 Simpleتحلياااا ا نحااادار ال ساااي  )و  .وأ عااااد  علاااى المتغيااار التاااا   وأ عااااد ، وتاااأثير المتغيااار المساااتاا، نمااااذج الدراساااة

Regression Analysis على المتغير التا  . امنفرد  (  مت ار تأثير كا متغير مستاا 

( Tolerance) وامت ااار الت ااين المساامو  (Variance Inflation Factory) (VIF) امت اار معاماا تضاامم الت ااينو 
، (Skewness) امت ااار معامااا ا لتااوا و  ( بااين المتغياارات المسااتالة.Multicollinearityدم وجااود ارت ااا  عااال  )للتأكااد ماان عاا

 (.Normal Distributions) وذلب للتأكد من أن البيانات تت   التوئه  الطبيعي

 الدراسات السابقة:
ت علااى حااد علاام ال احااا ت حااا  شااكا أشااارت نتااا ج المسااح المكتبااي لألدبيااات والدراسااات السااا اة عاادم وجااود دراسااا

في الدراسات السا اة قدر   ، لذلب حاولت هذ  الدراسة توظيو ما جاالعدالة التنظيمية في المواطنة التنظيميةم اشر في أثر 
  قليلةا لتحاي  أهدافها، علما أن الدراسات الميدانية في البي ة العربية، كانت اإلمكان، وحيا كان ذلب ممكن  

 العربية:الدراسات  -أ
 ا جتمااعي الضامان مرسساة فاي للعااملين المواطناة سالوب علاى النفساي التمكاين ثرأ" ( دراسة  عنوان2101أجرى )أ ائهد، 

 مرسساة فاي العاملين لدى التنظيمية المواطنة سلوب على وأثرة النفسي التمكين مستوى  عن الكشو إلى الدراسة سعت ،في األردن"
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ن إوموظفة ، وتو لت الدراسة إلاى نتاا ج كاان مان أهمهاا   ا( موظف  522وشملت عينة الدراسة ) ،األردن في ا جتماعي الضمان
ووجاود أثار للتمكاين  ،جاا ت بدرجاة متوساطة ا جتمااعي الضامان مرسسة في العاملينمستوى سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى 

تعاائى  التنظيمياة المواطناة ياتسالوك ا ية لمساتوى وعاادم وجاود فاروق ذات د لاة إح اا ،التنظيمياة المواطناة سالوب النفساي فاي
 للمتغيرات الشم ية والوظيفية.

درجااة ممارسااة مااديري ماادارس محافظااة الئرقااا  ومااديراتها ( دراسااة  عنااوان "2101لااة، وسااعادة، وأجاارت كااا ماان )المالي
العالقة إلى معرفة هدفت هذ  الدراسة  ،للايادة التحوهلية وعالقتها  سلوب المواطنة التنظيمية لمعلمي تلب المدارس ومعلماتها"

باااين درجاااة ممارساااة ماااديري مااادارس محافظاااة الئرقاااا  وماااديراتها للاياااادة التحوهلياااة وسااالوب المواطناااة التنظيمياااة لمعلماااي تلاااب 
اا ومعلماة شااركوا فاي هاذ  الدراساة مان ماالل اإلجا اة عان أسا لة 235المدارس ومعلماتها. تكونات عيناة الدراساة مان ) ( معلم 

بااين الايااادة التحوهليااة  أنماطهااا  اا. وقااد تو االت الدراسااة إلااى وجااود عالقااة ارت اطيااة موج ااة، ومتوسااطة، ودالااة إح ااا ي  أداتيهاا
األربعة وسلوب المواطناة التنظيمياة للمعلماين وأربعاة أ عااد منهاا  التعااون، والاوعي وا هتماام، والسالوب الحضااري، والكياساة، 

كماا تو الت  ،إح اا يةعادها  سلوب الرو  الرهاضية  عالقة ضعيفة، وسال ة، وذات د لاة بينما ارت طت الايادة التحوهلية وأ 
(، وان أكثار 1257لسالوب المواطناة التنظيمياة للمعلماين ) إح اا يةالايادة التحوهلية  متنب  متوسا  ذو د لاة  أن  إلى الدراسة 

ألثار  اإلح ا ية(، بينما انتفت الد لة 1255يه الداف  اإللهامي )(، وهل1247هو التأثير المثالي ) اأنما  الايادة التحوهلية تنبر  
 رهة الفردية، وا ستثارة الفكرهة. عدي ا عت ا

 فاي األكاديمياة األقساام ررساا  لادى التنظيمية العدالة درجة" ( دراسة  عنوان2111وسلطان،  وأجرى كا من )السعود؛ 

 إلاى التعار  علاى  الدراساة هادفت ،"فيهاا التدرهساية الهي اات ألعضاا  لتنظيمايا  االو   وعالقتهاا الرسامية األردنياة الجامعاات

 لادى التنظيماي  االو   عالقتاه وبياان الرسامية األردنياة الجامعاات فاي األكاديمياة األقساام ررساا  لادى التنظيمياة العدالاة مساتوى 

 درجاة حملاة مان المتفارغين، األردنياين تدرهسايةال الهي اات أعضاا  جميا  مان الدراسة مجتم  ون تك  و ة، التدرهسي الهي ات أعضا 

  طرهااة امتيارهاا مت ا التاي الدراساة عيناة شاملت حاين فاي أعضاا ، (2905) وعاددهم الرسامية، األردنياة الجامعات في الدكتورا ،

 كاديمياةاأل األقساام ررساا  لادى التنظيمياة العدالاة مساتوى  أن الدراساة نتاا ج دلات .تادرهس هي اة عضاو (431) عشاوا ية ط اياة

 والو   التنظيمية للعدالة األكاديمية األقسام ررسا  ممارسة بين إح ا ية د لة ذات طردية إيجابية عالقة وجودو  ،مرتفعة كانت

 .التدرهسية الهي ات أعضا  لدى التنظيمي

 اإلشارا  أدا  وجاودة الاياادي  االنم  وعالقتهاا التنظيمياة المواطناة لوبسا" ( دراساة  عناوان2111وأجارت )الهاولي، 

العاااملين فااي  ىلااد التنظيمياة المواطنااة تااوافر محااددات ساالوكيات ىمااد ى  علااالتعاارُّ  إلاى وهاادفت ،"بدولااة الكوهاات والتوجياه
ومساب ات  ،(األدا  جاودة، الاياادة التنظيماي، الاوظيفي، ا نتماا  الدراسة مان ماالل قيااس )الرضاا  قيد هذ اإلدارهةالمستويات 

ا هاذا السالوب فاي كاا مان  التنظيمياة المواطناة وتحدياد العالقاة باين سالوب ،اإلداري ا للتنظايم مجتما  ال حاا  شاكا عاام ووفا 

وات عاات ال احثااة الماانهج  ،الاياديااة األنمااا و  األدا وبااين جااودة  األدا  وجااودةالتنظيميااة،  المواطنااة الاياديااة وساالوب واألنمااا 
والمعلمااين  التنفيذيااة واإلدارة العليااا اإلدارةمثااا تامتيارهااا  الح اار الشاااما  تاام   (222اااد امتااارت عينااة قوامهااا )، فالو اافي

 الم وياة لسالوب ةهام النتاا ج النسا أ المنااط  التعليمياة باوئارة التربياة بدولاة الكوهات و  ومعلماات  الطرهااة الط اياة العشاوا ية مان

ولعينااة  (%13,24) نفيذياةالت اإلدارةولعينااة  (%73,70) العلياا اإلدارةولعينااة  (%07,23للعينااة الكلياة ) التنظيميااة المواطناة
مان حياا  الفوضاوي(-دكتاتوري الا-الايادية)الاديماراطي األنماا باين  التنظيمياة المواطناة وتتاار  سلوب (%32,23) المعلمين
 .هوالتوجي اإلشرا  وسين للتعليمات الما ة بجودة تحاي  المر  ىعل رهايوتأث المواطنة السلوب
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 إلاى وهادفت ،"الاطرهاة الحكومياة جهائةاأل فاي التنظيمياة المواطناة سالوب" ( دراساة  عناوان2112وأجارى )المحارماة، 
األجهئة الحكومياة فاي دولاة قطار، وشاملت عيناة الدراساة العاملين في  ىلد التنظيمية المواطنة سلوكيات مستوى  ىالتعر  عل

وراأن  وتو لت الدراسة إلى مجموعة من النتا ج كان من أبرئها، ا( موظف  255)  المواطنة سلوكيات ت العاملين لمستوى ت  

اا التنظيميااة المواطنااة تساالوكيا متوسااطة، ووجااود فااروق ذات د لااة إح ااا ية لمسااتوى  جااا ت بدرجااة ،التنظيميااة لمتغياار  ات ع 
 الجنس والمبرة.

علااى بلااورة التماثااا التنظيمااي فااي المرسسااات العامااة  ( دراسااة  عنااوان "أثاار العدالااة التنظيميااة2112، ال شا شااةوأجاارى )
هاادفت إلااى التعاار  علااى تحليااا  أثاار العدالااة التنظيميااة فااي التماثااا التنظيمااي فااي المرسسااات العامااة األردنيااة،  ،األردنيااة"

عااادد   بلاااولتحاياا  أهااادا  الدراساااة تااام اساااتمدام اسااات انة مطاااورة لغااارض جمااا  البياناااات وتوئهعهاااا علاااى أفاااراد عيناااة الدراساااة، 
اا( موظ  5203) العاااملين فااي المرسسااات العاملااة التااي مضااعت للدراسااة تمثااا ط ا يااة عشااوا ي ة نااة تاام امتيااار عي  و  ،وموظ فااة   اف 

سة وبل  تعدادها ال افي )03%) لت الدراسة إلى مجموعة من النتاا ج كاان ، وتو   ( مفردة101( من كا ط اة في كا  مرس 
 من أبرئها 

ورات العاملين ألن إ -0 جا ت  التنظيمي التماثا مستوى ت وراتهم ل، وأن متوسطة جا ت بدرجة  عاد العدالة التنظيمية،ت  
 .بدرجة مرتفعة

 .التنظيمي التماثافي  أل عاد العدالة التنظيميةذا د لة إح ا ية  ان هناب أثر  إ -2

 الكاادر أعضاا  آلرا  تحليلياة ثر العدالة التنظيمياة فاي األدا  الساياقي دراساةأ( دراسة  عنوان "2117لعطوي، وأجرى )ا

 األدا  ومساتوى  التنظيمياة العدالاة أ عااد وهدفت الدراسة إلى امت اار أثار ،الاادسية" جامعة-وا قت اد اإلدارة كلية في التدرهسي

 ر يسة كأداة ا ست انة أداة استمدام تم وقد ،الاادسية جامعة وا قت اد اإلدارة كلية في التدرهسي  أعضا  الكادر تمثلت عينة في

 عملية في استمدم فاد وبذلب ،للتحليا  الح غير منها واحدة ة،است ان (44)تسلم  تم   ةاست ان (45توئه  ) تم إذ ،البيانات لجم 

ا ،اسات انة (43) التحليا  للكاادر الساياقي األدا  ومساتوى  المدركاة التنظيمياة العدالاة إ عااد ثار باينألت الدراساة إلاى وجاود وتو  

 .التدرهسي

اااا لي  دراسااااة ميدانيااااة (، فجااااا ت  عنااااوان "2113)الفهااااداوي، ا دراسااااة أم  عالقااااة المواطنااااة التنظيميااااة ماااا  التغيياااار التحااااو 
هاادفت الدراسااة إلااى معرفااة عالقااة المواطنااة التنظيميااة ماا  و  ،ردن"األ لت ااورات مااوظفي الاادوا ر الحكوميااة فااي مدينااة الكاارب/

لي في الدوا ر الحكومية لمدين ا542ة الكرب، وامتار ال احا عينة عشاوا ية  سايطة مان )التغيير التحو  ، يمثلاون نسا ة ا( موظف 
( ماان مجتماا  الدراسااة. وقااد دلاات نتااا ج الدراسااة علااى وجااود عالقااة ارت اطيااه قويااة ومهمااة بااين المواطنااة التنظيميااة 57.2%)

 والتغيير التحولي على ال عيد الكلي واأل عاد المنفردة.

هدفت هذ  الدراساة إلاى  ،تأثيرات العدالة التنظيمية في الو   التنظيمي"(  عنوان "2115، ةم بها )الاطاونوفي دراسة قا
التعر  على تأثيرات العدالة التنظيمية في الو   التنظيمي للعاملين في الادوا ر اإلدارهاة لمراكائ محافظاات )الكارب، الطفيلاة، 

ا2444اإلدارهة لمراكئ المحافظات الم حوثة وعاددهم ) وتكون مجتم  الدراسة من جمي  العاملين في الدوا ر ،معان(  ا( موظف 
اا711نااة ماان )امتيااار عينااة عشااوا ية  ساايطة مكو   وتاام   ،( دا اارة02ماان الااذكور واإلناااا، ضاامن ) وموظفااة. شااكلت مااا  ا( موظف 

سات انة شاكلت ماا ( ا550فاساترجعت ) ،وقد تم توئه  ا ستبيانات على أعضا  العينة ،( من مجتم  الدراسة%2225نسبته ) 
 وقد تو لت الدراسة إلى النتا ج اآلتية   ،( من مجتم  الدراسة%2322نسبته )
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 .(520340)إن ت ورات الم حوثين إئا  العدالة التنظيمية كانت بدرجة متوساطة،  متوس  حساابي  -0
 .هناب أثر ذو د لة إح ا ية أل عاد العدالة التنظيمية في الو   التنظيمي -2

، )المبرةغرافية و تعئى للمتغيرات الديم ،ت د لة إح ا ية بين ت ورات الم حوثين حول العدالة التنظيميةذا فروق هناب  -5
 .العمر( ،الرات 

ااا (، فجاااا ت  عناااوان " السااالوب الاياااادي التحاااوهلي وسااالوب المواطناااة التنظيمياااة فاااي األجهااائة 2112ا دراساااة )العاااامري،أم 
التعر  على سلوب المواطنة التنظيمية والسلوب الايادي التحوهلي في األجهائة  الحكومية السعودية"، حيا هدفت الدراسة إلى

الحكومياااة الساااعودية وطبيعاااة العالقاااة التاااي تربطهما.وقاااد أشاااارت نتاااا ج الدراساااة إلاااى أن سااالوب المواطناااة التنظيمياااة  أ عااااد  
ساتوى تطلعاات الماوظفين. وكشافت النتاا ج يرتااي إلاى م الممتلفة متدن في تلب األجهئة، كما أن السلوب الايادي التحوهلي  

اا ا عاان وجااود عالقااة ذات د لااة إح ااا ية بااين الساالوب الايااادي التحااوهلي وساالوب المواطنااة التنظيميااة. لكاان العالقااة بااين أيض 
 ما. االعواما الشم ية وهذين النمطين من السلوب  أ عادهما الممتلفة ضعيفة نوع  

 ،"دراساة تطبياياة العماا  فاي وان "العالقاة باين العدالاة التنظيمياة وا غتارا (  عنا2110)نجمكلياة،  وفاي دراساة قاام بهاا
وتحدياد متغيارات  ،العماا فاي ا غتارا  إلى قياس العالقة بين متغيارات العدالاة التنظيمياة ومتغياراتهذ  الدراسة  هدفتحيا 

مان متغيارات العدالاة التنظيمياة  أيوتحدياد  ،العماا فاي على متغيارات ا غتارا  اح ا ي  إالتأثير الدال  العدالة التنظيمية ذات
ا415)مان وتكونت عيناة هاذ  الدراساة  ،العما في ا على متغيرات ا غترا تأثير   األكبر ا فاي جمهورهاة م ار ا حكومي ا( موظف 
ثاار العمااا، وأن أك فااي ا غتاارا  وتو االت الدراسااة إلااى أن هناااب عالقااة بااين متغياارات العدالااة التنظيميااة ومتغياارات العربيااة.

( ماان %3224) حيااا فساار مااا مااادار  ،لالغتاارا  الااوظيفي هااو متغياار عدالااة اإلجاارا ات امتغياارات العدالااة التنظيميااة تفسااير  
 ،إشااعة رو  التثاياو اإلدارة وبلاورة أ عااد الثاافاة التنظيمياة لادى المنتسابينالت اين فاي ا غتارا  الاوظيفي، وتو اي الدراساة ب

 أ ول العدالة وكيفية الحفاا على العالقات السليمة في ممارسة العما اإلداري. حيا يشتما على تعرهو الموظفين  

( حول مدى إحساس موظفي الدوا ر الحكومياة األردنياة فاي محاافظتي الكارب والطفيلاة 2111)محارمة،  دراسة قام بها
ا431)  العدالة التنظيمية، حيا اشتملت الدراسة على عينة مكونة من ( دا ارة حكومياة تام امتيارهاا 03) مان ماوظفي ا( موظف 

 شاااكا عشاااوا ي، وقاااد تو ااالت الدراساااة إلاااى تااادني مساااتوى إحسااااس ماااوظفي الااادوا ر الحكومياااة فاااي المحاااافظتين الم حاااوثتين 
 ، العدالة التنظيمية  شكا عام و كا نوع مان أناواع العدالاة التنظيمية)العدالاة التوئهعياة، عدالاة التعاامالت، عدالاة اإلجارا ات(

لدراسااة إلااى أن هناااب فااروق ذات د لااة إح ااا ية فااي مسااتوى اإلحساااس  العدالااة  شااكا عااام تعاائى لمتغياارات، كمااا تو االت ا
الجاانس، المرهااا العلمااي، المباارة، العماار، كمااا بيناات الدراسااة العوامااا التااي أدت إلااى تاادني مسااتوى شااعور المااوظفين  العدالااة 

وكااذلب غيااا   ،م للرواتاا  يراعااي األع ااا  الوظيفيااة للمااوظفينمثااا عاادم تااوافر الايااادات المرهلااة وعاادم وجااود نظااا ،التنظيميااة
 المشاركة وعدم ا هتمام بجم  المعلومات عند اتماذ الارارات.

 الدراسات األجنبية: -ب
( دراساة  عناوان "العواماا الفردياة والتنظيمياة المارثرة فاي سالوكيات Podsakoff et al., 2009) أجرى بودسكو  ويمرون 

وهادفت هاذ  الدراساة إلاى التعار  علاى أثار سالوب المواطناة التنظيمياة علاى المنظماات ساوا   علاى المساتوى المواطناة التنظيمياة" 
ا ( 052الفردي أو التنظيمي، وشملت عينة الدراسة ) ( منظماة فاي الو ياات المتحادة األمرهكياة. وتام التعار  52يعملاون فاي )فرد 

، ومعادل دوران العماا، والغيااا (، مكافااتتمان ماالل )تايايم األدا ، والعلاى سالوكيات المواطناة التنظيميااة علاى المساتوى الفااردي 
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وعلاااى المساااتوى المنظماااي مااان ماااالل )إنتاجياااة المنظماااة، الكفاااا ة واإلنتاجياااة، ورضاااا العماااال ، وتمفااايض التكااااليو(، وتو ااالت 
، ومعادل دوران العمااا، مكافاتتالالدراساة إلاى نتاا ج كااان مان أهمهاا  وجاود أثاار لسالوكيات المواطناة التنظيمياة فااي تايايم األدا ، و 

والغيااااا ، ووجااااود أثاااار ساااالوكيات المواطنااااة التنظيميااااة فااااي إنتاجيااااة المنظمااااة، والكفااااا ة واإلنتاجيااااة، ورضااااا العمااااال ، وتمفاااايض 
 التكاليو.

( دراسة  عنوان "أثر النظرهاة الت ادلياة باين الاا اد واألت ااع فاي العالقاة Ishak & Alam, 2009) وعالم وأجرى إيشاب
وهدفت إلى امت اار العالقاة باين العدالاة التنظيمياة وسالوكيات المواطناة  ،العدالة التنظيمية وسلوكيات المواطنة التنظيمية" بين

اا551التنظيمياة والنظرهاة الت ادليااة باين الاا ااد واألت ااع فاي المرسسااات الم ارفية فااي ماليئهاا، وشاملت عينااة الدراساة )  ا( موظف 
  .ى نتا ج كان من أهمها  وجود أثر للعدالة التوئهعية واإلجرا ية في ُ عد اإليثارلت الدراسة إلوموظفة ، وتو   

(  عنوان" العالقة بين نم  الايادة التحوهلي ونم  الاياادة Asagri, et. al, 2008ري ويمرون )جفي دراسة قام بها أسا
( من العاملين في المرسسات التربوية في 221وأجرهت الدراسة على عينة تكونت من ) ،الت ادلي وسلوب المواطنة التنظيمية"

العالقااات الت ادليااة بااين أثاار  كمااا  حثاات الدراسااة ،إذ تناولاات الدراسااة الاانم  الايااادي التحااوهلي والاانم  الايااادي الت ااادلي ،إيااران
ادهااا علااى عالقااة الايااادة التحوهليااة بجمياا  أ ع ن  أ. وقااد تو االت الدراسااة إلااى الاا ااد والعاااملين كعامااا وسااي  فااي تلااب العالقااة

 ساااالوب المواطنااااة التنظيميااااة، كمااااا أظهاااارت النتااااا ج أن العالقااااة األقااااوى كاناااات ل عااااد تحديااااد الرريااااة إح ااااا ي ا إيجابيااااة ودالااااة 
للعالقااات أثاار  كمااا لاام تتو ااا الدراسااة إلااى وجااود ،وتوضاايحها، بينمااا حااائ  عااد ا سااتثارة الفكرهااة علااى قااوة ا رت ااا  األقااا

 عاملين على العالقة بين النم  الايادي للمدير وسلوب المواطنة التنظيمية. الت ادلية بين الاا د وال

أثر النم  الايادي التحوهلي لماديري المادارس فاي سالوب “بدراسة  عنوان  (Chen & Chung, 2007)وقام تشن وتشان  
ذي تلع ااه العدالااة التنظيميااة فااي الاادور الااعلااى المواطنااة التنظيميااة للمعلمااين ومسااتوى اإلنجااائ التنظيمااي"، وهاادفت إلااى التعاار  
لتعار  ل MLQالاياادة متعاددة العواماا  اسات انةسلوب المواطنة التنظيمية للمعلمين ومستوى اإلنجائ التنظيمي. استعما ال احاا 

 درجااة ممارسااة المعلمااين لساالوب المواطنااة التنظيميااة.علااى لتعاار  لدرجااة ممارسااة المااديرهن للايااادة التحوهليااة، وأداة أماارى علااى 
( مدرسة من المدارس الثانوية المهنياة فاي تاايوان. وقاد تو الت الدراساة 32( معلم ا يعملون في )742تكونت عينة الدراسة من )

كماا ظهارت  ،إلى وجود عالقة إيجابياة للانم  الاياادي التحاوهلي  سالوب المواطناة التنظيمياة للمعلماين ومساتوى اإلنجاائ التنظيماي
كماا أشاارت نتاا ج الدراساة إلاى العالقاة  ،فاي تلاب العالقاةاملين وسايطين اة الساا دة فاي المدرساة كعاالعدالة التنظيمية ومستوى الث

 فيها.  اوسيط   اغير الم اشرة للنم  الايادي التحوهلي، ومستوى اإلنجائ التنظيمي وقد لعبت العدالة التنظيمية دور  

فاااي التماثاااا لاااة اإلجرا ياااة والتوئهعياااة العدا أثااار" ( دراساااة تحااات عناااوانCremer, 2005) وأجااارى كاااا مااان سااايرمر
، وقااد تاام اسااتمدام التنظيماايفااي التماثااا العدالااة اإلجرا يااة والتوئهعيااة    علااى أثاار التفاعااا بااين، هاادفت إلااى التعاارُّ "التنظيمااي

دراب العاملين للتماثا، وقد تكونا اإلجرا يةال احا أداة لاياس العدالة  ت عيناة الدراساة والعدالة التوئهعية والرغ ة في التعاون وال
 وقااد أظهاارت نتااا ج الدراسااة أن   ،امتيااارهم  طرهاااة عشااوا ية فااي كباارى المنظمااات ال ااناعية فااي فرنسااا، تاام   ا( م حوث اا240مان)

العدالاة  كان فاا  باين العااملين الاذين لاديهم إدراب  التماثاا التنظيماي، وأناه إذا كاناتالعدالة اإلجرا ية والتوئهعية  التفاعا بين
  .تماثا أفضاإلى تعاون أفضا و التالي إلى مرتفعة لدى العاملين فإن ذلب يردي  والتوئهعية اإلجرا ية

نجااائ الطل ااة"(Dipaola, 2005)دراسااة ديبااو   حيااا قااام ال احااا  مراجعااة مفهااوم المواطنااة  ،، "المواطنااة التنظيميااة وال
األمرهكياة، وقاد هادفت الدراساة إلاى بياان ا رت اا   وهاايوأمدرسة مان المادارس الثانوياة فاي و ياة  17التنظيمية وتطبياه على 
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نجااائ الطل ااة فااي تلااب الماادارس، ودل اا ت نتااا ج الدراسااة علااى وجااود عالقااة ارت ااا  قويااة بااين بااين ساالوب المواطنااة التنظيميااة وال
 إنجائ الطل ة في ا متحانات ومستوى سلوب المواطنة التنظيمية لديهم.

ساالوب المواطنااة التنظيميااة وا لتاائام التنظيمااي فااي ني ااال". قااام (، "Gautam et al., 2004دراسااة غوتااام وئمال ااه )
ال احثون في هذ  الدراسة  امت ار هيكلة سلوب المواطناة التنظيمياة وعالقتاه  اا لتئام التنظيماي فاي ني اال، مان ماالل اسات انة 

ا 431وئعت على عيناة مان  الدراساة إن  عادي اإليثاار والطاعاة  يعملاون فاي ممساة منظماات ني الياة. وقاد بينات نتاا ج اموظف 
اأ عاد المواطنة التنظيمية( تتماثاا ما  الانم  الغرباي فاي المواطناة التنظيمياة، وبي   )من وجاود عالقاة إيجابياة  انات الدراساة أيض 

المسااتمر/ هناااب عالقااة بااين ا لتاائام  بااين ا لتاائام العاااطفي وا لتاائام األمالقااي ماان جهااة وساالوب المواطنااة التنظيميااة، كمااا أن  
 المحسو  و عد اإليثار في المواطنة التنظيمية. 

قيم العما وسلوب المواطنة التنظيمية  قيم العاملين والمنظمة". قام ال احا في هاذ  الدراساة ( "Ryan, 2002دراسة راين )
عليهاا مان قباا  أه   يكافا امت ار السارال التاالي  لمااذا ينمار  العاماا فاي أعماال تاردي إلاى رفا  مساتوى األدا  التنظيماي ما  أنا

الساارال ماان مااالل معرفااة ماادى التاائام العامااا  أمالقيااات العمااا  إجا ااة هااذاه يمكاان ن ااو  يعتاار  لااه بهاااى. وهاارى ال احااا أإدارتااه 
وقااام ال احااا بتحليااا العالقااة بااين  ،Protestant Work Ethics (PWE)البروتسااتانتية )الااواردة  التعليمااات البروتسااتانتية( 

وقااد كشاافت نتااا ج الدراسااة عاان وجااود عالقااة إيجابيااة ذات  ، أمالقيااات العمااا البروتسااتانتية وساالوب المواطنااة التنظيميااة ا لتاائام
و عاااد  Hard workد لاااة إح اااا ية باااين سااالوب المواطناااة التنظيمياااة و عااادين مااان أ عااااد أمالقياااات العماااا هماااا العماااا الجااااد 

( "اإلشاارا  التعساافي وساالوب المواطنااة التنظيميااة Kelly et al, 2002دراسااة كيلااي وئميليااه ) .Independenceا سااتااللية 
سين لإلشرا  التعسافي وسالوب المواطناة التنظيمياة لاديهم، وقاد ر و سين"، حيا قام ال احثون  امت ار العالقة بين إدراب المر و للم

م العساكرهين، وبينات نتيجاة الدراساة الحرس الوطني الجوي األمرهكاي ومشارفيهفي من العاملين  575استمدم ال احثون عينة من 
أن  هناب عالقاة ذات د لاة إح اا ية باين اإلشارا  التعسافي وسالوب المواطناة التنظيمياة ماارج أوقاات العماا الرسامي، وأن هاذ  

 العالقة تضعو أثنا  العما الرسمي وذلب عند ممارسة اإلشرا  التعسفي. 

"امت ار الدواف  الضمنية لسلوب المواطنة التنظيمية  دراسة ميدانية (، Barbuto, et al, 2001دراسة  اربتو وئمال ه )
علااى العاااملين فااي التعاونيااات الئراعيااة"، حيااا هاادفت الدراسااة إلااى امت ااار العالقااة بااين م ااادر الدافعيااة وساالوب المواطنااة 

ا50مان العااملين فاي ) اد  ( فار 073التنظيمية، واستمدم ال احثون في الدراسة است انة  حثية تم توئهعها على عيناة مان )  ا( فرع 
فااي و يااة الوساا  الغربااي األمرهكيااة. وكااان المسااتوى التعليمااي ألفااراد العينااة الثانويااة العامااة،  ةماان شااركات التعاونيااات الئراعياا

ن على درجة الدبلوم. وقد دلت نتا ج الدراسة على وجود عالقة ذات د لة إح ا ية بين مستوى إش اع و منهم حا ل %21و
 ف   أنواعها الداملية والمارجية وبين سلوب المواطنة التنظيمية.الدوا

( حول العالقة بين اإلحساس  العدالة وقوة حاجاة النماو وسالوب المواطناة التنظيمياة والممرجاات Fok, 2000دراسة ) 
( 23 اال  عاددها )المدركة فاي البي اة النوعياة، حياا اشاتملت الدراساة علاى عيناة مان المحاسابين اإلدارهاين والمتم  اين وال

لت الدراسة إلاى وجاود عالقاة إيجابياة ، ضمن منظمات متعددة في مدن الشمال في الو يات المتحدة األمرهكية، وتو   اعضو  
ساالوب المواطنااة التنظيميااة، ماان مااالل ا رت ااا  ماا  الممرجااات التااي بااين بااين اإلحساااس  العدالااة وقااوة الحاجااة إلااى النمااو و 

العالقااة إيجابياة ت ااعدية، تعتمااد علاى ارت اا  اإلدراب اإليجاابي للم حااوثين  مادى الممرجاات التااي ن، وهاذ  و يادركها الم حوثا
 يح لون عليها.
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( حول التعر  على العالقة بين ت ورات الموظفين للعدالة التنظيمية، واألسالي  المستمدمة Rahim, 2000)دراسة 
 .(212)عادد أعضاا ها ، حيا اشتملت الدراسة على عينة بلا  "يندارة النئاع م  المشرفإفي مواجهة ال راع والتضار  وفي 

ي واضاح فاي أساالي  إدارة وتو لت الدراساة إلاى أن العدالاة اإلجرا ياة والعدالاة التوئهعياة وعدالاة التعاامالت، لهاا تاأثير ايجااب
 في إحالل أسلو  إدارة النئاع. وأوضحت الدراسة أن العدالة في التعامالت، لها دور ،التعاون، والمساومة، والتجن (النئاع )

ساين ر و العدالاة التنظيمياة كوساي  للعالقاات الت ادلياة الاا ماة باين الررساا  والم"( حاول Lee, 2000)دراسة أجراها لاي 
، وقااد هاادفت الدراسااة إلااى تحديااد أثاار العالقااة "والرضااا الااوظيفي والااو   التنظيمااي ودوران العمااا للعاااملين فااي قطاااع الفندقااة

ساين علااى ت اورات العاااملين للعدالاة التنظيميااة وعلاى اتجاهاااتهم نحاو العمااا وسالوكياتهم، وقااد ر و ة باين الررسااا  والمالمت ادلا
 ا( فنااادق تت اا  إداره اا4امتيارهمااا ماان أ ااا ) ماان العاااملين فااي فناادقين تاام   ا( عضااو  352اشااتملت الدراسااة علااى عينااة حجمهااا )

للعدالاة التوئهعياة والعدالاة اإلجرا ياة علاى الرضاا الاوظيفي، كماا  اإيجابي ا اأثار   وقاد بينات نتاا ج الدراساة أن هنااب .لشاركة واحادة
للعدالااة اإلجرا يااة علااى دوران العمااا،  اهناااب أثاار   بيناات الدراسااة عاادم وجااود أثاار للعدالااة اإلجرا يااة علااى الااو   التنظيمااي، وأن  

ا اهنااب دور   وأظهارت نتاا ج الدراساة أن   الاا ماة بااين التعاونياة العدالاة اإلجرا ياة فاي العالقاات الت ادلياة للعدالاة التوئهعياة و  ار يس 
وأن العدالة اإلجرا ية لها دور فاي إحاالل أسالو  إدارة النائاع مان ماالل المسااومة، فاي حاين أن العدالاة  ،سينر و الر يس والم

 التوئهعية أدت إلى تفضيا أسلو  إدارة النئاع من مالل التجن .

 الدراسات السابقة: ما يميز هذه الدراسة عن

، ال شا شااةالدراسااات الساا اة العربيااة واألجنبيااة علاى أهميااة دراسااة العدالاة التنظيميااة، كمااا ركائت دراسااة ) غالبيااةركائت 
لكنهااا اسااتمدمت  ،( علااى دراسااة أثاار العدالااة التنظيميااة علااى بلااورة التماثااا التنظيمااي فااي المرسسااات العامااة األردنيااة2112
اا للعدالااة تمتلااو اأ عاااد   العدالااة التنظيميااة فااي األدا  أثاار  (2117ا اسااتمدمته هااذ  الدراسااة. كمااا تناولاات دراسااة )العطااوي، عم 

 التنظيمياة المواطناة لوبركائت علاى سافااد أما فيما يتعل   الدراساات الساا اة التاي تتعلا   المواطناة التنظيمياة فاا   السياقي.

( علاى 2113(، كماا ركائت دراساة )الفهاداوي، 2111كدراسة )الهولي،  والتوجيه اإلشرا  أدا  وجودة الايادي  النم  وعالقتها
لي، وتناولت دراسة )العامري، عالقة المواطنة التنظيمية م  التغي ( السلوب الايادي التحوهلي وسلوب المواطنة 2112ير التحو 

ة دراسااة قااد تناولاات العدالااة التنظيميااة، وأثرهااا فااي ساالوكيات المواطنااة التنظيمياة فااي األجهاائة الحكوميااة السااعودية. ولاام نجااد أي اا
مان حياا الهاد  ومجتما  الدراساة والعيناة،  هاو ا ماتال ساة، ، لكن ما يمي ئ هذ  الدراشركة الكهربا  الوطنيةفي التنظيمية 

 لهذا جا ت هذ  الدراسة لسد   الناص الحا ا في هذا المجال، وهذا ما يمي ئ الدراسة عن غيرها.

 :عرض النتائج
 :اختبار فرضيات الدراسة

ماان أجااا ضاامان مال مااة وذلااب  ،الدراسااة، تاام إجاارا   عااض ا مت ااارات اتفرضاايقبااا تطبياا  تحليااا ا نحاادار  مت ااار 
وذلااب علااى النحااو التااالي  فيمااا يتعلاا   ااافتراض ضاارورة عاادم وجااود ارت ااا  عااال  بااين  ،البيانااات  فتراضااات تحليااا ا نحاادار

 -Variance Inflation Factor" قام ال احا باإجرا  معاماا تضامم الت ااين "Multi-collinearityالمتغيرات المستالة " 

VIFلمسمو   اه ""، وامت ار الت اين اTolerance( إلاى أناه إذا 5ويشاير الجادول رقام) ،" لكاا متغيار مان المتغيارات المساتالة
ه يمكان الااول ( فإن ا1213( وكانت قيمة الت ااين المسامو   اه أقاا مان)01) ( للمتغير يتجاوئVIF) كان معاما تضمم الت اين
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لي سايردي إلاى حادوا مشاكلة فاي تحلياا ا نحادار. وقاد تام ن هذا المتغير له ارت ا  عال  م  متغيارات مساتالة أمارى و التااإ
( 5" باين المتغيارات المساتالة. وكماا يشاير الجادول رقام )Multicollinearityا عتماد علاى هاذ  الااعادة  مت اار ا رت اا  "

لكااا متغياار، " Tolerance( والت اااين المساامو  "VIF) والااذي يحتااوي علااى المتغياارات المسااتالة وقيمااة معامااا تضاامم الت اااين
( كماا نالحاظ أن قيماة الت ااين 22255– 02504)باين  ( وتتاراو 01) ( لجمي  المتغيرات كانت أقا منVIF) نالحظ أن قيمة

ناه إ( ولذلب يمكن الااول 12350 – 12505( وتتراو  بين )1213" لجمي  المتغيرات كانت أكبر من )Toleranceالمسمو  " 
 .ارت ا  عال  بين المتغيرات المستالة  توجد مشكلة حاياية تتعل  بوجود 

 (0جدول رةم )
 اختبار معامل تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء

 المتغيرات Toleranceالتباين المسموح به  (VIFمعامل تقييم التباين ) Skewnessمعامل االلتواء 

 العدالة التوئهعية 12505 02414 12571
 العدالة اإلجرا ية 12454 22035 12201
 عدالة التعامالت 12350 02504 12255
 تاييميةالعدالة ال 12455 22051 12557
 العدالة األمالقية 12402  22255 12227

فاااد تاام ا سااتناد إلااى احتسااا   ،للبيانااات Normal Distributionوماان أجااا التحااا  ماان افتااراض التوئهاا  الطبيعااي 
قيماااة معاماااا ا لتاااوا  لجميااا  متغيااارات  ( فاااإن  5( للمتغيااارات، وكماااا يشاااير الجااادول رقااام )Skewness) قيماااة معاماااا ا لتاااوا 

  .ولذلب يمكن الاول  أنه   توجد مشكلة حاياية تتعل   التوئه  الطبيعي لبيانات الدراسة ،(0الدراسة كانت أقا من )
 (4جدول رةم )

 سةار فرضيات الدكد من ص حية النموذج الختبار للتأ (Analysis of Variance) نتائج تحليل التباين ل نحدار

مستوى 
 Fداللة 

 Fةيمة 
 المحسوبة

معامل 
 2Rالتحديد 

 التابعالمتغير  درجات الحرية

 المواطنة التنظيمية (301، 3) 12525 *000205 12111
 فضا ا المواطنة العامة (301، 3) 12472 *60.68 0.000
 اإليثار (301، 3) 12422 *62.389 12111
 الضمير الحي (301، 3) 12302 *22220 12111
 والكياسة واللط (301، 3) 12512 *51.08 0.000
 الرو  الرهاضية (301، 3) 12257 *30.08 12111

 (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على 

( المحسااو ة عاان قيمتهااا F)  رتفاااع قيمااة انظاار  و ، الدراسااة اتمت ااار فرضااي (  ااالحية نمااوذج 4يوضااح الجاادول رقاام )
( مان %5225) تفسارأ عااد العدالاة التنظيمياة  إنحياا  ،(301، 3( ودرجاات حرهاة)  1210الجدولية على مستوى د لاة)

او (، فضا ا المواطنة العامة( من الت اين في ُ عد)%4722) ا(، كما ُتفسر أيض  المواطنة التنظيمية) ُ عدالت اين في   اُتفسر أيض 
)الضاامير الحااي(، ماان الت اااين فااي ُ عد (%3022)أ عاااد العدالااة التنظيميااة  وفساارت (،اإليثااار) ت اااين فااي ُ عااد( ماان ال4222%)

اا ( ماان %2527)فساارت أ عاااد العدالااة التنظيميااة  اوأمياار  (، والكياسااة واللطاا) ( ماان الت اااين فااي ُ عااد%5122) اكمااا ُتفساار أيض 
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التا عااة للمواطنااة فااي تفسااير األ عاااد أ عاااد العدالااة التنظيميااة ر وأثاار (، وجمياا  ذلااب يركااد دو الاارو  الرهاضااية) الت اااين فااي ُ عااد
 الدراسة. اتفرضيوبنا  على ذلب نستطي  امت ار  ،التنظيمية

ألبعييياد العدالييية ( α≤0.05) إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية ةذو داللييي هيييامال يوجيييد أثييير  - األوليييى الفرضيييية
مييييةإل األخ ةيييية( فيييي سيييلوكيات المواطنييية يلتقيالتنظيمية)التوزيعييييةإل اإلجرائييييةإل التعيييام تإل ا

 .شركة الكهرباء الوطنيةالتنظيمية في 
 (5جدول رةم )
 العدالة التنظيميةأبعاد أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار

 شركة الكهرباء الوطنية سلوكيات المواطنة التنظيمية في في 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 اري المعي

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12010 12151 12250 *52551 12111
 العدالة اإلجرا ية 12052 12127 12204 *52157 12111
 عدالة التعامالت 12172 12122 12017 **22332 12100
 يميةيالعدالة التا 12155 12127 12114 **22555 12121
 العدالة األمالقية 12113 12150 12053 *52121 12115

 (α ≥1213)* ذات د لة إح ا ية على مستوى *  (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على 

( أن المتغيارات الفرعياة التاليااة t) امت اارقايم (، ومان متا عاة 3) ضاح مان النتاا ج اإلح اا ية الاواردة فاي الجادول رقاميت  
شااركة ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي فااي تااأثير  اإلجرا يااة، والعدالااة األمالقيااة( لهااا)العدالااة التوئهعيااة، والعدالااة  والمتعلاااة

عنااد مسااتوى  قاايم معنويااة، وهااي علااى التااوالي (52121، 52157، 52551) ( المحسااو ةt) حيااا بلغاات قاايم ،الكهربااا  الوطنيااة
ساالوكيات متوساا  فااي تااأثير ( لهااا تاييميااةلااة العدالااة التعااامالت، والعدا) ةوالمتعلااا ةالفرعياا اتأن المتغياار و  ،(α ≥1210) د لااة

قاايم ، وهااي علااى التااوالي (22555، 22332) ( المحسااو ةt) حيااا بلغاات قاايم ،شااركة الكهربااا  الوطنيااةالمواطنااة التنظيميااة فااي 
  يوجاد رفاض الفرضاية ال افرهة التاي تانص علاى أناه   وماا ساب  ياتضاي ماا يلاي  .(α ≥1213) عند مستوى د لة معنوية
يمياة، ي)التوئهعياة، اإلجرا ياة، التعاامالت، التاالعدالاة التنظيمياة  ( أل عادα ≥1213) عند مستوى د لة د لة إح ا ية أثر ذو

  .شركة الكهربا  الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في األمالقية( في 
 (6جدول رةم )

 " Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي " االنحدارنتائج تحليل 

 العدالة التنظيمية كمتغيرات مستقلة من خ ل أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية بللتنبؤ 
  2Rةيمة  المحسوبة tةيمة  * tمستوى داللة

 معامل التحديد
ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة 

 التنبؤ
 العدالة التوئهعية 12435 *72372 12111
 إلجرا يةالعدالة ا 12345 *52275 12111
 العدالة األمالقية 12322 *42475 12111
 عدالة التعامالت 12524 *42111 12111
 ميةيالعدالة التاي 12525 * 52515 12110

 .(α ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      
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ا متغيار مساتاا لتحديد أهمية كا Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدرهجي  ا نحداروعند إجرا  تحليا 
)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت،  العدالااة التنظيميااةأثاار أ عاااد علااى حاادة فااي المساااهمة فااي النمااوذج الرهاضااي، الااذي يمثااا 

( والاذي 5) كماا يتضاح مان الجادول رقام ،شاركة الكهرباا  الوطنياةسالوكيات المواطناة التنظيمياة فاي مية، األمالقية( في يالتاي
ماا قاد احتاا المرت اة األولاى وفسار  العدالاة التوئهعياةمتغيار ، فاإن ا نحادارتغيارات المساتالة فاي معادلاة يبين ترتي  دمول الم

العدالاة التوئهعياة متغيار متغيار العدالاة اإلجرا ياة حياا فسار ما  . وجاا  ثاني اا ( من الت اين في المتغير التاا  %4325) مادار 
 (%3222) حياا فسار ما  المتغيارات الساا اة ،متغيار العدالاة األمالقياة الث  ثا. وجا  ( من الت اين في المتغير التا  3425%)

ا . وجاا من الت اين في المتغيار التاا   ( %5224) حياا فسار ما  المتغيارات الساا اة ماا ماادار  ،متغيار عدالاة التعاامالت ارا ع 
مان ( %5225) المتغيرات السا اة ماا ماادار حيا فسر م   تاييميةالعدالة المتغير  اأمير   . وجا الت اين في المتغير التا   من

   متغير تا  .كالت اين في سلوكيات المواطنة التنظيمية 

ألبعييياد العدالييية ( α≤0.05) إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية ةذو داللييي هيييامال يوجيييد أثييير  - الثانييييةالفرضيييية 
ل المواطنية العاميية مييةإل األخ ةييية( فيي فضييائيالتنظيمية)التوزيعييةإل اإلجرائييةإل التعييام تإل التقي

 كأحد أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية.
 (7جدول رةم ) 
 فضائل المواطنة العامةالعدالة التنظيمية في أبعاد أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار

 سلوكيات المواطنة التنظيمية في شركة الكهرباء الوطنية  من أبعاد ُبعًدا بوصفها 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري 

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12211 12145 12013 *42520 12111
 العدالة اإلجرا ية 12023 12142 12027 *52243 12111
 عدالة التعامالت 12027 12130 12025 **22477 12104
 ميةيالعدالة التاي 1024 12143 12055 *22731 12115
 العدالة األمالقية 12045 12131 12030 *22237 12114

 (α ≥1213)* ذات د لة إح ا ية على مستوى *  (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على 

المتغيارات الفرعياة التاليااة  ( أن  t) امت اارقايم (، ومان متا عاة 7) ضاح مان النتاا ج اإلح اا ية الاواردة فاي الجادول رقاميت  
العدالااة التنظيميااة  أ عااادأكثاار  هااي – ، والعدالااة األمالقيااةتاييميااةلعدالااة التوئهعيااة، والعدالااة اإلجرا يااة، والعدالااة الا  والمتعلاااة

حيااا  ،شااركة الكهربااا  الوطنيااةساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  افضااا ا المواطنااة العامااة بو اافها  عااد  فااي  اتااأثير  
 ≥1210) عنااد مسااتوى د لااة قاايم معنويااة، وهااي علااى التااوالي (22237، 22731، 52243، 42520) ( المحسااو ةt) بلغاات قاايم

α) . سالوكيات مان أ عااد  افضا ا المواطنة العامة بو فها  عاد  تأثير في عدالة التعامالت( له أن المتغير الفرعي والمتعل  )و
عنااد مسااتوى  قيمااة معنويااة(، وهااي 22477) ( المحسااو ةt) حيااا بلغاات قاايم ،شااركة الكهربااا  الوطنيااةالمواطنااة التنظيميااة فااي 

 ةذو د لاا هاام  يوجااد أثار رفااض الفرضاية ال افرهة التاي تاانص علاى أناه   وماا ساب  ياتضااي ماا يلاي   .(α ≥1213) د لاة
، األمالقيااة( تاييميااة)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت، ال أل عاااد العدالااة التنظيميااة( α≤0.05) إح ااا ية عنااد مسااتوى الد لااة

 ضا ا المواطنة العامة كأحد أ عاد سلوكيات المواطنة التنظيمية.في ف
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 (.جدول رةم )
 " Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي " االنحدارنتائج تحليل 

 العدالة التنظيمية كمتغيرات مستقلة بفضائل المواطنة العامة من خ ل أبعاد للتنبؤ 
 ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ معامل التحديد 2Rة ةيم المحسوبة tةيمة  * tمستوى داللة
 العدالة التوئهعية 12502 *42755 12111
 العدالة اإلجرا ية 12417 *52222 12111
 العدالة األمالقية 12442 *22241 12113
 تاييميةالعدالة ال 12451 *22743 12115
 عدالة التعامالت 12472 **22314 12105

 (α ≥1213)على مستوى  إح ا ية*  ذات د لة  *      (α ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      

لتحديد أهمية كاا متغيار مساتاا  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدرهجي  ا نحداروعند إجرا  تحليا 
)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت، الااة التنظيميااة العدأثاار أ عاااد علااى حاادة فااي المساااهمة فااي النمااوذج الرهاضااي، الااذي يمثااا 

كماا  ،شاركة الكهرباا  الوطنياةفاي  ، األمالقية( في فضا ا المواطنة العامة كأحد أ عااد سالوكيات المواطناة التنظيمياةتاييميةال
قد  العدالة التوئهعيةمتغير ، فإن ا نحدار( الذي يبين ترتي  دمول المتغيرات المستالة في معادلة 2) يتضح من الجدول رقم

متغياار العدالااة وجااا  فااي المرت ااة الثانيااة  .( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  %5022) مااا مااادار احتااا المرت ااة األولااى وفساار 
متغيااار العدالاااة  اثالث ااا جاااا و  .( مااان الت ااااين فاااي المتغيااار التاااا  %4127العدالاااة التوئهعياااة )متغيااار حياااا فسااار مااا   ،اإلجرا ياااة

اا . وجااا ماان الت اااين فاي المتغياار التاا   (%4422) فسار ماا  المتغياارات الساا اةاألمالقياة حيااا   ،تاييميااةمتغيار العدالااة ال ارا ع 
 ،متغيار عدالاة التعاامالت اأميار   . وجاا مان الت ااين فاي المتغيار التاا  ( %4521) حيا فسر م  المتغيرات السا اة ماا ماادار 
  متغير تا  .في فضا ا المواطنة العامة كمن الت اين ( %4722) حيا فسر م  المتغيرات السا اة ما مادار 

ألبعياد العدالية التنظيميية ( α≤0.05) إحصائية عند مسيتوى الداللية ةذو دالل هامال يوجد أثر  - الفرضية الثالثة
إل األخ ةيييية( فيييي اإليثيييار كأحيييد أبعييياد سيييلوكيات تقييميييية)التوزيعييييةإل اإلجرائييييةإل التعيييام تإل ال

 يمية.المواطنة التنظ
 (0جدول رةم )

 اإليثار فيالعدالة التنظيمية أبعاد أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار

   شركة الكهرباء الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في من أبعاد  اعدً بوصفها بُ 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري 

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12011 12155 12272 * 52551 12111
 العدالة اإلجرا ية 12203 12143 12251 *42737 12111
 عدالة التعامالت 12024 12147 12052 *22550 12111
 تاييميةالعدالة ال 12011 12141 12005 *22703 12117
 العدالة األمالقية 12015 12142 12013 **22050 12154

 (α ≥1213)* ذات د لة إح ا ية على مستوى *  (α ≥1210)مستوى ح ا ية على * ذات د لة إ
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( أن المتغيارات الفرعياة التاليااة t) امت اارقايم (، ومان متا عاة 1) يتضاح مان النتاا ج اإلح اا ية الاواردة فاي الجادول رقام
 االعدالاة التنظيمياة تاأثير   أ عاادهي أكثار ( اييميةتالالعدالة التعامالت، و عدالة اإلجرا ية، و العدالة التوئهعية، و )العدالة  والمتعلاة

 ( المحساو ةt) حياا بلغات قايم الوطنياة،شاركة الكهرباا  سلوكيات المواطناة التنظيمياة فاي من أ عاد  ابو فها  عد  اإليثار  في
الفرعاي أن المتغيار و . (α ≥1210) عناد مساتوى د لاة قايم معنوياة، وهاي على التاوالي (22703، 22550 ،42737 ،52551)

شااركة الكهربااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  ابو اافه  عااد  اإليثااار  فاايتااأثير العدالااة األمالقيااة لااه   والمتعلاا 
وما سب  ياتضاي ماا   .(α ≥1213) عند مستوى د لة قيمة معنوية(، وهي 22050) ( المحسو ةt) حيا بلغت قيم الوطنية،
( α≤0.05) إح ااا ية عنااد مسااتوى الد لااة ةذو د لاا هااام  يوجااد أثاار نص علااى أنااه  رفااض الفرضااية ال اافرهة التااي تاا يلااي 

سالوكيات مان أ عااد  ابو فها  عاد   اإليثار، األمالقية( في تاييميةأل عاد العدالة التنظيمية )التوئهعية، اإلجرا ية، التعامالت، ال
  .شركة الكهربا  الوطنيةالمواطنة التنظيمية في 

لتحدياد أهمياة كاا متغيار مساتاا علاى  Stepwise Multiple Regressionالمتعادد التادرهجي  ا نحدار وعند إجرا  تحليا
، تاييمياااةأثااار أ عااااد العدالاااة التنظيمياااة )التوئهعياااة، اإلجرا ياااة، التعاااامالت، الحااادة فاااي المسااااهمة فاااي النماااوذج الرهاضاااي، الاااذي يمثاااا 

 كماا يتضاح مان الجادول رقام ،شركة الكهربا  الوطنيةات المواطنة التنظيمية في سلوكيمن أ عاد  ابو فها  عد   اإليثاراألمالقية( في 
قاد احتاا المرت اة األولاى وفسار  العدالاة التوئهعياةمتغيار ، فاإن ا نحادار( الذي يبين ترتي  دمول المتغيرات المستالة في معادلة 01)

العدالااة التوئهعيااة متغياار ر العدالااة اإلجرا يااة حيااا فساار ماا  متغياا. وجااا  ثاني ااا ( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  %5422) مااا مااادار 
ماان  (%4522) حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة ،تاييميااةمتغياار العدالااة ال اثالث اا . وجااا ( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  4520%)

اا . وجااا الت اااين فااي المتغياار التااا   ماان الت اااين ( %4723)  اة مااا مااادار متغياار عدالااة التعااامالت حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا ارا ع 
 اإليثااارفااي ماان ( %4222) متغياار العدالااة األمالقيااة حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  اأمياار   . وجااا فااي المتغياار التااا  

 .تا   الوطنية كمتغيرشركة الكهربا  سلوكيات المواطنة التنظيمية في من أ عاد  ابو فه  عد  

 (13جدول رةم )
 " Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي " االنحدارحليل نتائج ت

  العدالة التنظيمية كمتغيرات مستقلةباإليثار من خ ل أبعاد للتنبؤ 
 tةيمة  * tمستوى داللة

 المحسوبة
  2Rةيمة 

 معامل التحديد
 ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ

 لتوئهعيةالعدالة ا 12542 *52415 12111
 العدالة اإلجرا ية 12450 *42113 12111
 تاييميةالعدالة ال 12452 *22225 12114
 عدالة التعامالت 12473 * 22751 12115
 العدالة األمالقية 12422 **22512 12107

 (α ≥1213)على مستوى  إح ا ية*  ذات د لة  *       (α ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      
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ألبعياد العدالية التنظيميية ( α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللية ةذو دالل هامال يوجد أثر  - الفرضية الرابعة
إل األخ ةية( في الضمير الحي كأحد أبعياد سيلوكيات تقييمية)التوزيعيةإل اإلجرائيةإل التعام تإل ال

 المواطنة التنظيمية.

 (11جدول رةم )
 في الضمير الحيالعدالة التنظيمية أبعاد أثر  الختبار نتائج تحليل االنحدار المتعدد

  شركة الكهرباء الوطنية سلوكيات المواطنة التنظيمية في من أبعاد ُبعًدا بوصفها 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري 

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12231 12147 12231 *32341 12111
 العدالة اإلجرا ية 12222 12142 12204 *32553 12111
 عدالة التعامالت 12022 12142 12054 *22105 12114
 تاييميةالعدالة ال 12125 12144 12115 ***02337 12150
 العدالة األمالقية 12001 12141 12024 **22445 12103

 (α ≥1213)على مستوى إح ا ي ا  غير دالة* ** (α ≥1213)ح ا ية على مستوى * ذات د لة إ*  (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على 

( أن المتغياارات الفرعيااة التاليااة t) امت ااارقاايم (، وماان متا عااة 00) يتضااح ماان النتااا ج اإلح ااا ية الااواردة فااي الجاادول رقاام
فاي الضامير الحاي  االعدالاة التنظيمياة تاأثير   ادأ عاأكثار  هاي – التعاامالتعدالاة اإلجرا ياة، و العدالاة التوئهعية، و العدالة   والمتعلاة

، 32341) ( المحسااو ةt) حيااا بلغاات قاايم الوطنيااة،شااركة الكهربااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  ابو اافها  عااد  
الاااة العد  أن المتغيااار الفرعاااي والمتعلااا و . (α ≥1210) عناااد مساااتوى د لاااة قااايم معنوياااة، وهاااي علاااى التاااوالي (،22105، 32553

حيااا  ،شااركة الكهربااا  الوطنيااةساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  افااي الضاامير الحااي بو اافه  عااد  تااأثير األمالقيااة لااه 
رفاااض  وماااا ساااب  ياتضاااي ماااا يلاااي  .(α ≥1213) عناااد مساااتوى د لاااة قااايم معنوياااة(، وهاااي 22445) ( المحساااو ةt) ةبلغااات قيمااا

أل عاااد العدالااة ( α≤0.05) إح ااا ية عنااد مسااتوى الد لااة ةذو د لاا هااامد أثاار   يوجااالفرضااية ال اافرهة التااي تاانص علااى أنااه  
وقبااول  .التنظيميااة )التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت، األمالقيااة( فااي الضاامير الحااي كأحااد أ عاااد ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة

   .سلوكيات المواطنة التنظيميةمن أ عاد  افي الضمير الحي بو فه  عد   تاييميةالعدالة ال  الفرضية فيما يتعل   متغير

لتحديد أهمية كاا متغيار مساتاا  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدرهجي  ا نحداروعند إجرا  تحليا 
)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت، العدالااة التنظيميااة أثاار أ عاااد علااى حاادة فااي المساااهمة فااي النمااوذج الرهاضااي، الااذي يمثااا 

كماا  ،شركة الكهربا  الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في من أ عاد  ا، األمالقية( في الضمير الحي بو فه  عد  ميةتاييال
 العدالاة التوئهعياةمتغيار ، فاإن ا نحادار( الذي يبين ترتي  دمول المتغيرات المستالة في معادلاة 02) يتضح من الجدول رقم

حياا  ،متغيار العدالاة اإلجرا ياةثاني ا  جا و  .( من الت اين في المتغير التا  %5722) ر ما ماداقد احتا المرت ة األولى وفسر 
متغير عدالة التعامالت حيا فسر م   اثالث   جا و  .( من الت اين في المتغير التا  %4325العدالة التوئهعية )متغير فسر م  

متغيار العدالاة األمالقياة حياا فسار ما  المتغيارات  اأميار   وجاا  .من الت ااين فاي المتغيار التاا   (%4122) المتغيرات السا اة
 تا  . التنظيمية كمتغيرسلوكيات المواطنة من أ عاد  االضمير الحي بو فه  عد  من الت اين في ( %3121) السا اة ما مادار 

وضاعيو فاي  مهام إح اا ي ا( على اعت ار أنه متغير غيار تاييميةالعدالة ال)متغير مرج من معادلة ا نحدار المتعدد المتدرج 
 تفسير الت اين في المتغير التا  .
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 (12جدول رةم )
 " Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي " االنحدارنتائج تحليل 

 العدالة التنظيمية بالضمير الحي من خ ل أبعاد للتنبؤ 

 العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ ترتيب دخول معامل التحديد  2Rةيمة  المحسوبة tةيمة  * tمستوى داللة
 العدالة التوئهعية 12572 52543 12111
 العدالة اإلجرا ية 12435 52150 12111
 عدالة التعامالت 12412 52231 12110
 العدالة األمالقية 12311  22120 12114

 (تاييمية)العدالة ال لمتعدد المتدرج متغير(    مرج من معادلة ا نحدار اα ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      

ألبعييياد العدالييية ( α≤0.05) إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية ةذو داللييي هيييامال يوجيييد أثييير  - الفرضيييية الخامسييية
إل األخ ةيييية( فيييي الكياسييية واللطيييف تقييمييييةالتنظيميييية )التوزيعييييةإل اإلجرائييييةإل التعيييام تإل ال

 .شركة الكهرباء الوطنيةالتنظيمية في  سلوكيات المواطنةمن أبعاد  ابوصفها بعدً 
 (10جدول رةم )

 في الكياسة واللطفالعدالة التنظيمية أبعاد أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار

  شركة الكهرباء الوطنية سلوكيات المواطنة التنظيمية في من أبعاد ُبعًدا بوصفها 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 اري المعي

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12252 12147 12247 *32350 12111
 العدالة اإلجرا ية 12013 12135 12010 *52571 12111
 عدالة التعامالت 12070 12142 12025 *52323 12111
 تاييميةالعدالة ال 12140 12131 12144 **12227 12411
 العدالة األمالقية 12153 12133 12155 **02070 12242

 (α ≥1213)على مستوى إح ا ي ا  غير دالة* *     (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على     

( أن المتغيارات الفرعياة التالياة tامت اار)قايم (، ومان متا عاة 05) يتضح من النتا ج اإلح اا ية الاواردة فاي الجادول رقام
في الكياسة واللطو  االعدالة التنظيمية تأثير   أ عادهي أكثر ، وعدالة التعامالت دالة اإلجرا يةالع، و العدالة التوئهعية  والمتعلاة

، 32350) ( المحساو ةt) حياا بلغات قايم ،شاركة الكهرباا  الوطنياةسالوكيات المواطناة التنظيمياة فاي مان أ عااد  ابو فها  عد  
 ةالفرعياا اتأن المتغياار وأشااارت النتااا ج . (α ≥1210) ةعنااد مسااتوى د لاا قاايم معنويااة، وهااي علااى التااوالي (52323، 52571
سااالوكيات مااان أ عااااد  افاااي الكياساااة واللطاااو بو ااافها  عاااد  تاااأثير لهاااا  لااايس – ، والعدالاااة األمالقياااةتاييمياااةالعدالاااة ال  ةالمتعلاااا

 غياار معنويااةقاايم (، وهااي 02070، 12227) ( المحسااو ةt) حيااا بلغاات قاايم الوطنيااة،شااركة الكهربااا  المواطنااة التنظيميااة فااي 
 .(α ≥1213) عند مستوى د لة

عناد مساتوى    يوجد أثار ذو د لاة إح اا يةه  رفض الفرضية ال فرهة التي تنص على أن   وما سب  ياتضي ما يلي 
فااي الكياسااة واللطااو  ، وعدالااة التعااامالت(العدالااة اإلجرا يااة، و العدالااة التوئهعيااة)العدالااة التنظيميااة  ( أل عااادα ≥1213) د لااة

، والعدالاااة تاييمياااةالعدالاااة ال) متغيااار وقباااول الفرضاااية فيماااا يتعلااا   سااالوكيات المواطناااة التنظيمياااة.مااان أ عااااد  ابو ااافها  عاااد  
  .شركة الكهربا  الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في من أ عاد  ااألمالقية( في الكياسة واللطو بو فها  عد  
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 (14جدول رةم )
 " Stepwise Multiple Regressionدد التدريجي "المتع االنحدارنتائج تحليل 

  العدالة التنظيمية بالكياسة واللطف من خ ل أبعاد للتنبؤ 

 ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ معامل التحديد   2Rةيمة  المحسوبة tةيمة  * tمستوى داللة
 العدالة التوئهعية 12255 *72142 12111
 العدالة اإلجرا ية 12530 * 32711 12111
 عدالة التعامالت 12510 *32550 12111

 (α ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      
 ، والعدالة األمالقية(تاييميةالعدالة ال)متغيرات مرج من معادلة ا نحدار المتعدد المتدرج        

لتحديد أهمية كاا متغيار مساتاا  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدرهجي  ا نحداروعند إجرا  تحليا 
)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت،  العدالااة التنظيميااةأثاار أ عاااد علااى حاادة فااي المساااهمة فااي النمااوذج الرهاضااي الااذي يمثااا 

 ،باا  الوطنياةشاركة الكهر سالوكيات المواطناة التنظيمياة فاي مان أ عااد  ابو فها  عد   الكياسة واللطو، األمالقية( في تاييميةال
العدالااة متغياار ، فااإن ا نحاادار( الااذي يبااين ترتياا  دمااول المتغياارات المسااتالة فااي معادلااة 04) كمااا يتضااح ماان الجاادول رقاام

متغيار العدالاة اإلجرا ياة  . ثام جاا ( من الت اين في المتغير التاا  %2525) ما مادار قد احتا المرت ة األولى وفسر  التوئهعية
حياا  ،متغيار عدالاة التعاامالت اأميار   . وجا ( من الت اين في المتغير التا  %5320دالة التوئهعية )العمتغير حيا فسر م  

سالوكيات المواطناة مان أ عااد  االكياساة واللطاو بو افها  عاد   من الت اين في( %5120) فسر م  المتغيرات السا اة ما مادار 
، والعدالااة األمالقيااة( علااى تاييميااة)العدالااة ال المتاادرج متغياارات ماارج ماان معادلااة ا نحاادار المتعاادد متغياار تااا  .ك التنظيميااة

 وضعيفة في تفسير الت اين في المتغير التا  . ااعت ار أنها متغيرات غير مهمة إح ا ي  

ألبعييياد العدالييية ( α≤0.05) إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية ةذو داللييي هيييامال يوجيييد أثييير  - الفرضيييية السادسييية
إل األخ ةية( في اليروح الرياضيية بوصيفها تقييميةاإلجرائيةإل التعام تإل ال التنظيمية )التوزيعيةإل

 .شركة الكهرباء الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في من أبعاد  ابعدً 
 (15جدول رةم )

 في الروح الرياضيةالعدالة التنظيمية أبعاد أثر  نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار

   شركة الكهرباء الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في د من أبعاُبعًدا بوصفها 
مستوى 
 tداللة 

 tةيمة
 المحسوبة

Beta  الخطأ
 المعياري 

B  العدالة التنظيمية أبعاد 

 العدالة التوئهعية 12055 12144 12200 *52510 12111
 العدالة اإلجرا ية 12000 12151 12051 *22223 12113
 عدالة التعامالت 12117 12145 12051 **22111 12157
 تاييميةالعدالة ال 12150 12141 12144 ***12773 12451
 العدالة األمالقية 0.053 12142 12173 ***02221 12210

 (α ≥1213)مستوى على إح ا ي ا  غير دالة* **  (α ≥1213)مستوى * ذات د لة إح ا ية على *  (α ≥1210)مستوى * ذات د لة إح ا ية على 
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( أن المتغيارات الفرعياة التالياة t) امت اارقايم (، ومان متا عاة 03) تضح من النتا ج اإلح ا ية الواردة في الجدول رقمي
مان  افاي الارو  الرهاضاية بو افها  عاد   االعدالاة التنظيمياة تاأثير   أ عاادهاي أكثار  العدالاة اإلجرا ياةو  العدالة التوئهعياة  والمتعلاة
علاااى  (22223، 52510) ( المحسااو ةt) ، حيااا بلغاات قاايمشااركة الكهربااا  الوطنيااةنظيميااة فااي ساالوكيات المواطنااة التأ عاااد 
فاي الارو  تاأثير عدالاة التعاامالت لاه   أن المتغير الفرعي المتعل و . (α ≥1210) عند مستوى د لة قيم معنوية، وهي التوالي

 قايم معنوياة(، وهاي 22111) ( المحساو ةt) ةغات قيماحيا بل ،سلوكيات المواطنة التنظيميةمن أ عاد  االرهاضية بو فها  عد  
 .(α ≥1213) عند مستوى د لة

فاي الارو  الرهاضاية تاأثير ، والعدالة األمالقية ليس لها تاييميةالعدالة ال  ةالمتعلا ةالفرعي اتأن المتغير وأشارت النتا ج 
قاايم غياار (، وهااي 02221، 12773) لمحسااو ة( اt) حيااا بلغاات قاايم ،ساالوكيات المواطنااة التنظيميااةماان أ عاااد  ابو اافها  عااد  

 .(α ≥1213) عند مستوى د لة معنوية

عناد مساتوى    يوجاد أثار ذو د لاة إح اا يةرفض الفرضية ال فرهة التاي تانص علاى أناه  وما سب  ياتضي ما يلي 
فااي الاارو  الرهاضااية  التعااامالت(، وعدالااة العدالااة اإلجرا يااة، و العدالااة التوئهعيااة) العدالااة التنظيميااة ( أل عااادα ≥1213) د لااة

، والعدالاة األمالقياة تاييمياةالعدالة ال وقبول الفرضية فيما يتعل   متغير سلوكيات المواطنة التنظيمية.من أ عاد  ابو فها  عد  
  .سلوكيات المواطنة التنظيميةمن أ عاد  افي الرو  الرهاضية بو فها  عد  

 (16جدول رةم )
 "Stepwise Multiple Regressionتعدد التدريجي "الم االنحدارنتائج تحليل 

 العدالة التنظيمية بالروح الرياضية من خ ل أبعاد للتنبؤ 

 tةيمة  * tمستوى داللة
 المحسوبة

  2Rةيمة 

 معامل التحديد
 ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ

 العدالة التوئهعية 12215 *42022 12111
 العدالة اإلجرا ية 12241 *52452 12110
 عدالة التعامالت 12254 * 22735 12115

 (α ≥1210)على مستوى  إح ا يةد لة  * ذات      
 ، والعدالة األمالقية(تاييميةالعدالة ال)متغيرات مرج من معادلة ا نحدار المتعدد المتدرج        

لتحديد أهمية كاا متغيار مساتاا  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدرهجي  ا نحداروعند إجرا  تحليا 
)التوئهعيااة، اإلجرا يااة، التعااامالت، العدالااة التنظيميااة أثاار أ عاااد علااى حاادة فااي المساااهمة فااي النمااوذج الرهاضااي، الااذي يمثااا 

 ،باا  الوطنياةشاركة الكهر سالوكيات المواطناة التنظيمياة فاي مان أ عااد  ا، األمالقية( في الرو  الرهاضاية بو افها  عاد  تاييميةال
العدالاااة متغياار ن أ، ا نحااادار( الاااذي يبااين ترتيااا  دمااول المتغياارات المساااتالة فااي معادلااة 05) كمااا يتضااح مااان الجاادول رقاام

متغيار العدالاة اإلجرا ياة  . وجاا ( مان الت ااين فاي المتغيار التاا  %2125) ماا ماادار قد احتاا المرت اة األولاى وفسار  التوئهعية
حياا  ،متغيار عدالاة التعاامالت اأميار   . وجاا ( مان الت ااين فاي المتغيار التاا  %24ة التوئهعياة )العدالامتغيار حيا فسار ما  

سالوكيات المواطناة مان أ عااد  االارو  الرهاضاية بو افها  عاد  مان الت ااين فاي ( %2524) فسر م  المتغيرات السا اة ما مادار 
، والعدالاة األمالقياة علاى اعت اار تاييمياةالعدالاة ال درج متغيارمارج مان معادلاة ا نحادار المتعادد المتا تاا  . التنظيمية كمتغير

 في تفسير الت اين في المتغير التا  . انوضعيف اإح ا ي   ينهمغير مُ  نا متغيرامأنه
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 مناةشة النتائج:
 لهااا – تاييمياةالالعدالاة التوئهعياة، والعدالاة اإلجرا ياة، والعدالااة األمالقياة، عدالاة التعاامالت، والعدالاة  أن  أشاارت النتاا ج  -0

قد احتاا المرت اة األولاى  العدالة التوئهعيةمتغير ن أو  ،شركة الكهربا  الوطنيةسلوكيات المواطنة التنظيمية في في تأثير 
متغياار متغياار العدالااة اإلجرا يااة حيااا فساار ماا   . ثاام وجااا ( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  %4325) مااا مااادار وفساار 

حياااا فسااار مااا   ،متغيااار العدالاااة األمالقياااة اثالث ااا . وجاااا مااان الت ااااين فاااي المتغيااار التاااا   (%3425العدالاااة التوئهعياااة )
ااا . وجاااا مااان الت ااااين فاااي المتغيااار التاااا   (%3222) المتغيااارات الساااا اة حياااا فسااار مااا   ،متغيااار عدالاااة التعاااامالت ارا ع 

حياا فسار  ،تاييمياةمتغيار العدالاة ال اأميار   . وجاا الت ااين فاي المتغيار التاا   مان( %5224) المتغيرات السا اة ما مادار 
وهرجا  ذلاب إلاى ، متغيار تاا  كمن الت اين فاي سالوكيات المواطناة التنظيمياة ( %5225) م  المتغيرات السا اة ما مادار 

واهتماام  وهتمثاا ذلاب فاي التعاماا ما  العااملين  كاا ود  ، العااملين ومادرا همإمكانية استشعار مدى العالقات الساا دة باين 
تحايا  العدالاة الوظيفياة، ل وا هتماام  حااوقهمترام وكرامة، وأماذ المادير  عاين ا عت اار حاجاات العااملين الشم اية، واح

ة المدير جمي  العااملين ذلب في مكافأ العاملون، وهتمثاجرا  التاييم على أساس العما والجهد المبذول، كمبدأ يرمن  ه 
اا عاان  ا ة للترقيااة، وممارسااة عمليااة التاياايم ماان مااالل معااايير عادلااة  عيااد  والح ااول علااى الفر ااة المناساا .ألدا هاام اوفا 

يعاائى ذلااب إلااى الايمااة قااد و هااتم إطااالع العاااملين عليهااا لمعرفااة أوجااه الاااوة والضااعو فااي األدا ، و العالقااات الشم ااية، 
ااا جا اتهم لمباااررات الحااا  واساااتالعااااملين   فاااي نفساااية المطلااااة للعدالاااة ذات ا متاااداد النفساااي والمعناااوي واألمالقاااي المترس  

ا ُتعائى هاذ  النتيجاةقد و ، والواج  ، و ماا المهاام التاي يردونهاا االتواف  النفساي والتنظيماي إئا  العااملين إلاى شاعور  اأيض 
كاون العدالاة التنظيمياة و ممتلاو أ عادهاا ول .األدا  علاىفاي ضاو  قادراتهم  المهاام واألع اا يترت  على ذلاب مان توئها  

ب ايجعلهااااا واسااااعة ا متااااداد فااااي اإلدر  فااااذلبفسااااية  اإلضااااافة إلااااى أ ااااولها الاانونيااااة والوضااااعية، ذات أ ااااول قيميااااة ون
 هاوالشااعور، وقااد يكااون ذلااب علااى حسااا  المعطيااات الماديااة والحاااا   الملموسااة، األماار الااذي جعااا الم حااوثين يفضاالون

( التاي أشااارت 2111د، وسالطان، والتاات نتاا ج هااذ  الدراساة ما  ماا جاا ت  ااه دراساة )الساعو  .ضامن الحالاة المتوساطة
 التنظيمياة للعدالاة األكاديمياة األقساام ررساا  ممارساة باين إح اا ية د لاة ذات طردياة إيجابياة عالقاة إلاى وجاودنتا جهاا 

االتدرهساية،  الهي اات أعضا  لدى التنظيمي والو   ( التاي أشاارت نتا جهاا إلاى 2112، ةما  دراساة )ال شا شا اوالتاات أيض 
اافاا  عاااد العدالااة التنظيميااةوجااود أثاار أل ( التااي أشااارت 2117ماا  دراسااة )العطااوي،  اي التماثااا التنظيمااي، والتااات أيض 

ا األدا  ومساتوى  المدركاة التنظيمياة العدالاة إ عااد باينأثار  نتا جهاا إلاى وجاود  ,Lee)ما  دراساة االساياقي، والتاات أيض 

، فاي حاين ئهعية والعدالاة اإلجرا ياة علاى الرضاا الاوظيفيوجود أثر إيجابي للعدالة التو التي أشارت نتا جها إلى  (2000
 .التنظيمية( التي أقرت  انمفاض متوس  إجا ات الم حوثين حيال العدالة 2111 ،)محارمة م  دراسة امتلفت

، والعدالاااة ةتاييميااالعدالاااة التوئهعيااة، والعدالااة اإلجرا ياااة، والعدالااة ال  المتغياارات الفرعياااة التاليااة المتعلاااة أن  دلاات النتااا ج  -2
سااالوكيات المواطناااة مااان أ عااااد  افاااي فضاااا ا المواطناااة العاماااة بو ااافها  عاااد  تاااأثير  لهاااا – األمالقياااة، وعدالاااة التعاااامالت

( %5022) ماا ماادار قاد احتاا المرت اة األولاى وفسار  العدالة التوئهعيةمتغير ن أو  ،شركة الكهربا  الوطنيةالتنظيمية في 
( مان %4127العدالة التوئهعياة )متغير متغير العدالة اإلجرا ية حيا فسر م   وجا  ثاني ا. من الت اين في المتغير التا  

مان الت ااين  (%4422) متغيار العدالاة األمالقياة حياا فسار ما  المتغيارات الساا اة اثالث   . وجا الت اين في المتغير التا  
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من الت ااين ( %4521) م  المتغيرات السا اة ما مادار حيا فسر  تاييميةمتغير العدالة ال ارا ع   . وجا في المتغير التا  
ماان ( %4722) حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  ،متغياار عدالااة التعااامالت اأمياار   . وجااا فااي المتغياار التااا  

ة تاوافر وهذا يشير إلى اعتااد عام وواس  لدى العااملين  ضارورة وأهمي ا متغير تا  .في فضا ا المواطنة العامة كالت اين 
وفضا ا المواطنة العامة ألن ها ترد ي إلى تحسين أدا  المنظ ماة ونجاحهاا. وقاد يرجا  الساب  إلاى  أ عاد العدالة التنظيمية

ياة األدوار الايادي اة التاي    العالقة الوثياة بين دعم اإلدارة أل عاد العدالة التنظيمية وبين ممارسة هاذ  العملي اة  ساب  أهم 
، وا لتاائام بتثايااو ساالوكيات المواطنااة التنظيميااةا اإلدارات العليااا ماان حيااا الحاارص علااى الااوعي  مفهااوم أن تتب ناهاا بااد  

وتعلاايم العاااملين فااي جمياا  المسااتويات اإلدارهااة، ور ااد اإلمكانيااات المادي ااة والطاقااات ال شااره ة الالئمااة لااذلب، واسااتمدام 
ألقساااام والمساااتويات اإلداره اااة، لتساااهيا عملي اااة ا ت اااال فااارق العماااا الممتلفاااة التاااي يشاااارب فيهاااا العااااملون مااان جميااا  ا
ة  البي ة الداملية والمارجية.  والتنسي  وت ادل المعلومات الما  

، تاييمياةالالعدالاة التعاامالت، و عدالاة اإلجرا ياة، و العدالاة التوئهعياة، و العدالة   المتغيرات الفرعية المتعلاة أن   دلت النتا ج -5
شااركة الكهربااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  ابو اافها  عااد  اإليثااار فااي تااأثير  لهااا – والعدالااة األمالقيااة

. ( من الت اين في المتغير التاا  %5422) ما مادار قد احتا المرت ة األولى وفسر  العدالة التوئهعيةمتغير ن أو  الوطنية،
. ( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  %4520دالااة التوئهعيااة )العمتغياار متغياار العدالااة اإلجرا يااة حيااا فساار ماا   وجااا  ثاني ااا

 . وجااا ماان الت ااين فاي المتغياار التاا   (%4522) حيااا فسار ماا  المتغيارات الساا اة ،تاييمياةمتغياار العدالاة ال اثالث ا وجاا 
اا . تغياار التااا  ماان الت اااين فااي الم( %4723) حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  ،متغياار عدالااة التعااامالت ارا ع 
 اإليثااارفااي الت اااين ماان ( %4222) حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  ،متغياار العدالااة األمالقيااة اأمياار   وجااا 

رات ت ااوُّ ويالحااظ أن . تااا   الوطنيااة كمتغياارشااركة الكهربااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  ابو اافها  عااد  
رات مان ناحياة ياإلى إحاداا تغي لتوافر أ عاد العدالة التنظيمية، فاإليثاركأداة فعالة  يثاراإل على ام اإلدارهين تركئتالحك  

المعلومااات والمهااارات وا تجاهااات ومعااد ت األدا  وطاارق العمااا والساالوب، ماان شااأنه أن يساااعد العاااملين علااى الايااام 
ياارات يوذلااب إلحااداا تغ ،ورة ألدا  العماااالمعرفاة واألسااالي  المتطاا علااى تعلااميساااعدهم  عملهام علااى الوجااه المطلااو . و 

فااي ساالوكهم وعاااداتهم ومعاارفتهم ومهاااراتهم وقاادراتهم الالئمااة فااي أدا هاام لعملهاام ماان أجااا الو ااول إلااى أهاادافهم وأهاادا  
فااي تعئهاائ وبلااورة أحااد الماارثرات  ن تااوافر أ عاااد العدالااة التنظيميااة يعتباارإكمااا  السااوا .المنظمااة التااي يعملااون بهااا علااى 

تاحاة الفر اة للنماو والتطاور واإلدارة باين العااملينوا نساجام  وجاود التعااون من مالل ت المواطنة التنظيمية، سلوكيا ، وال
وتحاياا  الطموحااات الفرديااة، وتسااهيا طاارق وأسااالي  العمااا،  مااا يكفااا ا سااتفادة ماان الطاقااات والااادرات الكامنااة لاادى 

 .اظمة والفرد مع  والعاملين  المنظمة من أجا تحاي  م لحة المن فراداأل

التعااامالت، والعدالااة عدالااة اإلجرا يااة، و العدالااة التوئهعيااة، و العدالااة   أن المتغياارات الفرعيااة التاليااة المتعلاااةدلاات النتااا ج  -4
شااركة الكهربااا  ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة فااي ماان أ عاااد  افااي الضاامير الحااي بو اافها  عااد  تااأثير  لهااا – األمالقيااة
. ( من الت اين في المتغير التاا  %5722) ما مادار قد احتا المرت ة األولى وفسر  العدالة التوئهعيةمتغير ن أو  ،الوطنية

. ( مان الت ااين فاي المتغيار التاا  %4325العدالاة التوئهعياة )متغيار حياا فسار ما   ،متغيار العدالاة اإلجرا ياة وجا  ثاني اا
 . وجاا مان الت ااين فاي المتغيار التاا   (%4122) رات الساا اةحياا فسار ما  المتغيا ،متغير عدالة التعاامالت اثالث   وجا 
الضاامير الحااي ماان الت اااين فااي ( %3121) متغياار العدالااة األمالقيااة حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  اأمياار  
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ا تفساار ومثااا هااذ  النتيجااة ملموسااة ومستشااعرة حياا تااا  . التنظيميااة كمتغياارساالوكيات المواطنااة ماان أ عاااد  ابو اافها  عااد  
تتكياو ما   تعلاى أن المنظماات تواجاه تحاديات متجاددة ومتغيارة تتطلا  مان اإلدارات العلياا تبناي سياساات واساتراتيجيا

فإناه يتوجاا   ،للتغيار الساره  والمتجاادد فاي بي اة العمااا اهاذ  التحاديات لتحاياا  أهادا  المنظماة  األساالو  النااجح. ونظاار  
للمااوظفين فااي ممتلااو المسااتويات اإلدارهااة  تماااذ الااارارات المناساا ة دون  علااى اإلدارات العليااا أن تفسااح مجااال الحرهااة

فااي حالااة الااارارات الحاساامة،  غيااة تاااديم الماادمات للمااواطنين  كفااا ة و الرجااوع لااإلدارة العليااا إ  فااي الحااا ت الضاارورهة 
 وفاعلية.  

فااي تااأثير  لهااا – ، وعدالااة التعااامالتة اإلجرا يااةالعدالاا، و العدالااة التوئهعيااة  أن المتغياارات الفرعيااة المتعلاااةدلاات النتااا ج  -3
العدالااة متغياار ن أو  ،شااركة الكهربااا  الوطنياةسالوكيات المواطنااة التنظيميااة فاي ماان أ عاااد  االكياساة واللطااو بو اافها  عاد  

ر متغياا . وجااا   عااد ذلااب( ماان الت اااين فااي المتغياار التااا  %2525) مااا مااادار قااد احتااا المرت ااة األولااى وفساار  التوئهعيااة
متغيار  اأميار   . وجاا ( مان الت ااين فاي المتغيار التاا  %5320العدالاة التوئهعياة )متغيار حيا فسر م   ،العدالة اإلجرا ية

 االكياساة واللطاو بو افها  عاد   مان الت ااين فاي( %5120) عدالة التعامالت حيا فسر م  المتغيارات الساا اة ماا ماادار 
ولعا هذا يشير إلى أن العدالة والمواطناة  افة مالئماة للمنظماات  غير تا  .متك سلوكيات المواطنة التنظيميةمن أ عاد 

الناجحة التي يحدا فيها نوع من التواف  وا نسجام بين الفارد والمنظماة، حياا ياوفر منااف  كثيارة مثاا ا لتائام والدافعياة 
. إضاافة إلاى الادور المهام فاي عملياة  ان  وئهادة درجات ا لتئام والتعاون والو   للمنظماة واألدا  والمواطنة التنظيمية،

المساتمر باو  هم للمرسساة ووجاود مشااعر  الارار. وذلب ألن العاملين يبذلون ق ارى جهدهم لرقاي المرسساة، وشاعورهم
( ودراساة أسااغري Podsakoff et al., 2009) نهوالتاات ما  دراساة بودساكو  ويمار  .كونهاا م ادر رئق لهاملداف اة 

( ودراساة 2101)الماليلاة، وساعادة،  ( ودراساة2101( والتاات ما  دراساة )أ ائهاد، Asagri, et. al, 2008ويمارون )
 (.2111)الهولي، 

أكثاار  هااي – ، وعدالااة التعااامالتالعدالااة اإلجرا يااة، و العدالااة التوئهعيااة  المتغياارات الفرعيااة التاليااة المتعلاااة أن  دلاات النتااا ج  -5
شاركة الكهرباا  سالوكيات المواطناة التنظيمياة فاي مان أ عااد  االرهاضاية بو افها  عاد   فاي الارو  االعدالة التنظيمية تاأثير   أ عاد

. ( ماان الت ااين فااي المتغيار التااا  %2125) مااا ماادار قاد احتااا المرت اة األولااى وفسار  العدالاة التوئهعيااةمتغياار ن أو  ،الوطنياة
 . وجاا ( من الت اين في المتغير التاا  %24هعية )العدالة التوئ متغير متغير العدالة اإلجرا ية حيا فسر م   وجا   عد ذلب

الاارو  الرهاضااية ماان الت اااين فااي ( %2524) حيااا فساار ماا  المتغياارات السااا اة مااا مااادار  ،متغياار عدالااة التعااامالت اأمياار  
 ن و لالعاام بهاا يااوم التاي الممارساات أن يعناي وهاذا تاا  . التنظيمياة كمتغيارسالوكيات المواطناة مان أ عااد  ابو افها  عاد  

 قاام كلماا أناه إلاى ذلاب ساب  يعود وقد .تعئهئ سلوكيات المواطنة التنظيمية في كبيرة بدرجة هماتس التنظيمية  العدالة والمتعلاة

 األدا  علاى قدرتاه وئادت عملاه، فاي النفساي  ا رتياا  شاعر وجاه، أكماا علاى بإنجاائ  قاام أناه وشاعر متكاماا  عماا الفارد

  ا نتماا  شاعور  مان يئهاد بادور  وهاذا العماا، ونحاو المنظماة نحاو اإليجابياة اتجاهاتاه وتائداد باا للعما، دافعيته وتيرة وارتفعت

 الاواعد في العدالة وجود منها األس ا ، من لكثير نتيجة ذلب ويأتي ،و التالي تعئئ من سلوكيات المواطنة التنظيمية، والو  

( 2111( ودراساة )الهاولي، 2101وساعادة،  ؛الماليلاة)ودراساة ( 2101ئهاد،  والتاات ما  دراساة )أ اا .واألنظمة واإلجرا ات
 (.Ishak & Alam, 2009) إيشاب وعالمودراسة 
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 التوصيات: 
 مالل من التنظيمية العدالة مستوى  تحسين علىتعما من المفاهيم التي  الوطنية كثير اشركة الكهربا  ى ضرورة أن تتبن   -0

 علاى والعماا والمعنوياة، المادياة مكافاتتوال الحاوافئ أنظماة فاي العدالاة تطبيا  ا اقتار  ما  العدالاة، أ عااد بجميا  ا هتماام

مفااهيم  الاارارات، ونشار  اناعة فاي والمشااركة العلمياة، والنادوات المارتمرات فاي المشااركة وتفعياا التايايم، معايير توحيد
 .الم اشرة واإليجابيةالشفافية والح  وربطه  الواج ، عبر لاا ات مفتوحة تتيح إشاعة رو  العالقات 

 حياااا يشاااتما علاااى تعرهاااو الماااوظفين  ،إشااااعة رو  التثاياااو اإلداري وبلاااورة أ عااااد الثاافاااة التنظيمياااة لااادى المنتسااابين -2
تعئهائ سالوكيات عملياة  ألنوذلاب  ؛وكيفية الحفاا على العالقاات الساليمة فاي ممارساة العماا اإلداري  ، أ ول العدالة

إدارة فعالاة تعماا علاى رسام رساالة واضاحة ومميائة للمنظماة يوضاح مان ماللهاا أهادا  تحتاج إلاى  المواطنة التنظيمية
يتعرفوا على أهدا  منظمتهم  أنو التالي يستطي  العاملون في المنظمة أو الراغبون في العما بها  ،المنظمة ومعالمها

 وهتبنوا ما يتواف  م  أهدافهم منها.

عند العاملين والاادة على حد سوا ، والعما على تعئهئ هذا المفهاوم نظيمية المواطنة التالعما على ئهادة تنمية مفهوم  -5
إتاحاااة الفر اااة للماااوظفين فاااي المشااااركة فاااي  ااان  الاااارارات  لاااديهم وجعلاااه أولياااة مااان أولوياااات العماااا التنظيماااي، مااان

األمار  ،ما  هاذ  الاارارات اوتجاو       اإلدارهة، وما ة تلب المتعلاة  عملهم في المنظمة، مما يردي إلى جعلهم أكثر قبو 
 الذي ينعكس على و  هم التنظيمي وأدا هم لواج اتهم.

اسااتراتيجيات ويليااات عملهااا المت عااة، وتعمااا كااذلب علااى ابتكااار يليااات وتكتيكااات  الوطنيااة تاياايمشااركة الكهربااا  علااى  -4
 .تعئهئ سلوكيات المواطنة التنظيميةحديثة تساهم في 

تعئهائ فاي  للعماا ال حا في متغيرات أمرى لم تتناولهاا الدراساة، مثاا أثار الدافعياة ضرورة توجيه األ حاا الاادمة إلى -3
المتعلاااة  الموضااوعات، وغيرهااا ماان ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة، أو أثاار التمكااين علااى ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة

  أعمال العاملين في المرسسات العامة.
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ABSTRACT 

The study aimed at introducing the impact of organizational justice upon enhancement of 

the dimensions of organizational citizenship behavior from the perspective of the staff of the 

Jordanian National Electricity company. To achieve the objectives of this study, a 

questionnaire was developed and distributed to a sample consisted of (516) subjects. 
The study has reached the following results: There is an impact of organizational justice 

in the dimensions of organizational citizenship behavior which explains (62.3%) of variation 

in the dependent variable (the dimensions of organizational citizenship behavior). 

The study recommends the need to work on creating an organizational culture that 

enhance organizational justice dimensions, and improve the dimensions to the higher desired 

levels, through the development of skilled workers and provide a vision of a clear strategy for 

company and its objectives, because of their impact in enhancing the organizational 

citizenship behavior concept. 

 


